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 دریچه:

کتاب پژوھشی در اصول و فروع شیعه دوازده امامی نوشته استاد پژوھشگر دکتر 
شاھکاری است  )تفسیر ـ حدیث ـ فقهعقیده ـ (محمد علی سالوس در چھار جزء 

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

بحث و بررسی در تاریخ اسالم و ھا  سال این پژوھشگر معاصر جھان اسالم پس از
قدیم،  تاریخ مذاھب فلسفی و عقیدتی و فقھی و ورق زدن در یک دنیا کتاب جدید و

بدین نتیجه رسیده که بنیانگذاران مذھب شیعه با ذکاوت و تیز ھوشی خاصی اھرم 
اول مذھب را در امامت خالصه کرده به زمین کوبیدند، سپس ھمه مذھب در ھمه 
جوانب آن؛ چه از نظر عقیدتی و چه از نظر تفسیر و دیدگاه خاص آن در فھم کالم الله 

و دین ـ، و چه از نظر فھم خاص سخنان پیامبر  مجید ـ قرآن؛ دستور العمل زندگی
و ساختن احادیثی بر زبان ائمه که با مفکوره امامت ھمخوانی داشته باشد، و  ج اکرم

ھای فقھی و... بدور ھمان آسیابی  چه از نظر پایه ریزی احکام و دستور العمل
 چرخد که امامت اھرم آن است. می

 اختن افترایی بنام امامت، و سپس تراشیدنعبارت دیگر بنیانگذاران مذھب با سه ب
و براھینی برای اثبات آن، و سعی در کج کردن گردن آیات قرآنی بطرف ھا  دلیل

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

در پرتو امامت بنا نھادند، و ھای آن را  دانش ه ـ نامیدند، ارکان مذھب و علوم وعام
ای خشت بنای کارشان را بگذارند که در ھیچ موردی با  بسیار سعی نمودند بگونه

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

و تا چه حد توانستند قضایای دیگر علمی را با این میخ ثابت نگه  محکم بزمین کوبند؟
دیگر که در ذھن ھر پژوھشگر، و ھر انسان با فرھنگ،  ھای پرسش دارند؟ و بسیاری از

، را این کتاب ارزشمند شود می و ھر شخص دیندار، و ھر طالب علم، و ھر عاقلی مطرح
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ائل را زیر زره بین بحث و بررسی برده، دربرگرفته، و با اسلوب بسیار شیوا ھمه این مس
پرده در مقابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب کند که راه کجاست  بی و ھمه چیز را

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

پنھان را ببینی،  ایھ حقیقت توانی دنیای می ای است که از آن کتاب در واقع دریچه
 پس از آن اختیار باشماست...

 ناشر...
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 مقدمه

و تارکی و روشنایی را ایجاد کرده  هآفریدھا  آسمان که زمین ورا سپاس خداوندی 
. ورزنداست ولی با این وصف، کسانی منکر وجود پروردگار خویشند و به او شرک می

شود مگر با نعمتی از او که بر  نمی سپاس برای خدایی که شکر نعمت او به جای آورده
کر ای که با آن به شگرداند نعمت بخشیده را اداء کند، نعمت تازهانسان واجب می

ستایش  ،پردازد شکرکردن ھم نعمتی است که باید خدا آن را عطاء فرماید می پروردگار
بزرگتر از ھر  و اود نرسگران ھرگز به ذات بزرگی که خود آن را وصف فرموده نمی

 کنند.توصیفی است که مخلوقات می
خواھم کنم که شایسته ذاتش باشد، از کسی کمک میای ستایش میاو را به گونه

 گیرد، و از او ھدایتیکه ھیچ گردش و حرکتی بدون اراده و قدرت او صورت نمی
 ھرگز گمراه نشود. هخواھم که ھدایت شوند می

کسی که به  آمرزشکنم، برای گناھان گذشته و آینده از او طلب بخشش می
داند بخشش و رستگاری تنھا از اوست، و شھادت کند و میعبودیت خود اقرار می

 اوست. بندهه پروردگارم تنھا الله است و محمد فرستاده و دھم ک می
کند، جزء  می این بخش سوم از کتاب ما است که حقیقت شیعه اثنی عشریه را بیان

و جزء دوم تفسیر تطبیقی و اصول  ،اول پژوھش تطبیقی درباره عقیده امامت و تابعه
سمت را به دو بخش کند و این ق می و جزء سوم در مورد حدیث و علوم آن بحث ،آن

 ام. تقسیم کرده
 اول: حدیث و علوم حدیث نزد جمھور. قسمت
 حدیث نزد شیعه. دوم: حدیث و علوم قسمت

فصل اول: آیات و احادیثی که دال بر موضوع  بخش اول شامل ده فصل است.
 گذارند و عنوان فصل را نمی کنند که شکی به جا می بیانای آن را  گونه ھستند و به

 نامیم. می »کتاب و سنتبیان «
 و این موضوع را ثابت کردم. .فصل دوم: سنت وحی است

و احادیث صحیحی را در  .زدن و حفظ سنت توسط سلف صالح فصل سوم: چنگ
 ام. این مورد ذکر کرده
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بیان شده بعضی از سنت در عھده رسول اکرم تدوین  .فصل چھارم: تدوین سنت
تابعین بر حق آنھا اما تدوین رسمی در پیروان و شده و بعضی دیگر در زمان صحابه و 

صورت  سنیمه قرن دوم ھجری به دستور پنجمین خلیفه راشد عمر بن عبدالعزیز
 .است این قرن به ما رسیدهھای  کتاب گرفته است و بعضی

عھد طالئی صورت گرفت، و ھر یا سپس تدوین حدیث به صورت کامل در قرن سوم 
 ایم.دوم به ما نرسید، از این دریچه طالئی آن را گرفتهتدوینی که در قرن اول و 

اساس علمی جرح و تعدیل نزد جمھور علماء و  .فصل پنجم: بحث جرح و تعدیل
و مطالبی که در اول کتاب آمده در این موضوع  امآراء بزرگان این فن را نقل کرده

 ام.مودهی دیگر را بیان نھا گروه ام، و موقف جمھور علماء به نسبتنوشته
تنھا  وسنت را قبول ندارند  که فصل ششم: مجادله و گفت و گوی شافعی با گروھی

در نھایت مناقشه با  اند. سنت شک کرده بودن و در حجت ،کنند می به قرآن اکتفاء
و نظرات امام  شود می رسد و طرف تسلیم شافعی می ھای آنان به پایانباطل شدن شبه

 .پذیرد می را
اره به گمراھی گروھی که بعد از شافعی آمده و به سنت طعن فصل ھفتم: اش

  .مخصوصًا در قرن سوم و چھارم ،اند زده
در ھر عصری  و گمراه کننده ھدف من بررسی و درک کامل تمام حرکات تشکیک

تنھا بخشی از آن کافی است، بدین علت فصل  چون این کار خیلی طوالنی است نبوده
ام چون سیوطی از آنھا بحث کرد، و کتابی با اختصاص دادهھشتم را به عصر سیوطی 

 در رد آنھا نوشته است. »ةاالحتجاح بالسن يف ةمفتاح اجلن«عنوان 
حدود  واقسام آنھا و اندازه  .»مھاجمان در عصر جدید«فصل نھم: با عنوان 

اوی ایم و با فصل دھم کتاب را تمام کردم، اشاره به ررا بیان کردهھرکدام  خطرناکی
که سنت  سعصر خودش در روایت: ابو ھریره فرد نمونهر و  مھم اسالم و از ھمه حافظ 

 را حفظ کرده است.
شناسان و شاگردان آنھا از سکوالرھا و زنادقه و رافضه ھمه آنھایی که چون شرق

 کنند.بزرگوار حمله می یکردن اساس اسالم را دارند، دیدم که به این صحاب قصد ویران
داستان ابو ھریره را » ج سنت وحی خداست بر زبان رسول اکرم«بحث  ختن بهبا پردا

 کنیم.رھا می



 ٧  مقدمه

 منتقل است و بعد از آن به قسم دوم که شامل حدیث و علوم آن نزد شیعه
باشد، در فصل اول درباره تدوین حدیث نزد شیعه شویم، که دارای شش فصل می می

خود به چند ین فرقه تبدیل شدند. و ھر کنیم، بیان نمودیم که بعد از مرگ بحث می
و ھیچ کدام درباره امامی که به  ،کند می ای برای تأیید مذھب خود حدیث جعلفرقه

کنند ھرگز عالم به غیب  و ادعا گمانھرچند  دنیا نیامده تا حدیث جعل کنند، چون
نیستند و ھنگام مرگ حسن عسکری امام یازدھم، فرزندی نبود و شناخته نشد، و 

 یراث او را تقسیم نمودند.م
از این لحظه به بعد به دوازده گروه تقسیم شدند، عقیده ھمه بر این اساس بود که 

فرزندی داشته  ؛کردند که ادعاحسن عسکری فرزندی ندارد، به جز گروه اثنی عشریه، 
 و در این راستا مطالبی دارند که در بخش اول کتاب بیان شد.

این » جرح و تعدیل نزد شیعه و رافضه«تحت عنوان  مشوی می و به فصل دوم منتقل
ای انداخته باشیم و آنھا را عنوان را انتخاب کردم تا میان تندروان و میانه روان فاصله

 با ھم قاطی نکنیم.
حاکم معروف شیعی که با جمھور » علوم الحدیث«آنان کتاب ھای  کتاب یکی از

 باشد. می ن عبدالبر و دیگرانسنن نسانی و اب مسلمین اتفاق دارد ودر حکم
ای که امام زید بن علی بن حسین را به خاطر مدح ابوبکر و عمر و قبول اما رافضه

متاثر به عقیده باطل خود در مورد امامت  اند آنھای کهکردن خالفتشان طرد کرده
یعنی « کنند می متعصب پای ریزیی  ھمان عقیده بر اساس ھستند و جرح و تعدیل را

امامت را قبول نداشته باشد مجروح و کسی که امامت را بپزیرد عادل است  کسی که
 !!»قواعد محدثین باشند پیرو اینکه در این راستا نه

دانند، و به این ھم اکتفاء  می بر این اساس ھمه صحابه را مجروح کرده و فاسق
تکفیر  اباشند رکه ابوبکر و عمر  ج خدا اند بلکه بھترین مردم بعد از رسولنکرده
 اند.کرده

پیرو سنت خدا و تمام امت اسالمی که به خالفت آن دو معترفند و بعد از رسول 
ام که گمراھی دانند از کتاب جرح و تعدیل آنھا مطالبی ذکر کرده می آنھا ھستند کافر

 کند.و کفر و زندیقیت آنھا را بیان می
است، چون ائمه را ھم نزد آنھا که مخالف اجماع  فصل سوم شامل: مفھوم سنت

را بدون کوچکترین تفاوتی  آنھا اند، و اقوال و افعالقرار داده ج شریک رسول اکرم
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، یا ھنوز ھم مانند کودکدانند، خواه امام بزرگ باشد یا  می مانند اقوال پیامبر معصوم
 بازی کند. نوزادی در خاکھا بچه

االجراء ھستند مانند  الزم ج ھم برای امت محمد کودککارھای لھو و عبث آن 
 قرآن.

 بندند.ببین چگونه به خدا دروغ می
فصل چھارم: بحث مراتب حدیث نزد آنھا که سه مرتبه دارد. صحیح و موثق و 
ضعیف و ھمه این اقسام بر آراء و نظرات گمراه کننده آنھا در جرح و تعدیل بنا شده 

 است.
گرفتن آنھا از امت  است و علل فاصله» تعارض و ترجیح«و فصل پنجم: بحث 

موافق ھرچند  باشد مخالف امت اسالمی را آنچه که ایبه گونه ،کنداسالمی را بیان می
امت اسالمی را پختگی و  ت باد و مخالفندھترجیح می را باشد ھم کتاب و سنت

 دانند.استواری و ھدایت و حتی آن را عالمت ایمان می
را توضیح دادم، و  سبأرو عبدالله بن ھای پیقبال معنی کفر و ایمان نزد رافضی

 آید.توضیحات بیشتری در این راستا می
و من ال  ،و فصل ششم: که فصل اخیر است درباره کتب چھارگانه معتبر آنھا: کلینی

  .و استبصار ،و تھذیب ،یحضره الفقیه الصدوق
چون کتاب کافی آنھا مانند صحیح بخاری ماست و مشتمل بر اصول و فروع است. 

دیگر مخصوص فروع دین ھستند. تصمیم گرفتیم، ھای  کتاب باشد اماھشت جزء می
ابتدا بحث جزء اول کافی باشد که اصول است و بعد از آن جزء دوم و در مرحله سوم 
روضه کافی و در پایان بحث سه جزء اخیر که فروع ھستند و این چھار کتاب بعد از آن 

 شود.آنھا نوشته  کی و ظلمت عقیده باطلیدوران تار ھمه
 کند، مخصوصاً را بیان میھا  کتاب و گمراھی و انحراف این بودن پژوھش، باطل

تحریف قرآن و تکفیر صحابه به ویژه ابوبکر و عمر  درکلینی  مؤلف آن کتاب کافی که
ھستند، روش و منھج استادش علی بن ابراھیم را  ج خدا که بھترین امت بعد از رسول

 پیموده است.
خواننده این بخش از اینکه گروھی با این ھمه انحراف و گمراھی خود را به اسالم 

خود را  ید و در راستای انتشار چنین فساد بین مسلمین تمام توانایندھنسبت می
 .شود می خیلی متحیر دھند می خرج



 ٩  مقدمه

که بین روش علمی جمھور  شود می بخشش متوجهھردو  و با خواندن این جزء با
روش تندروان رافضیه و زنادقه فاصله بسیاری وجود دارد و اینکه میانه  مسلمانان و

در جزء چھارم به  که ماند می اند و بعد از آن اصول فقهروان شیعه با جمھور مشترک
 پردازیم.آن می





 
 

 :اول تقسم
 حدیت و علوم آن نزد جمهور علماء

 اول: تبیین و روشنگری قرآن و سنتفصل 
 گیرد می فصل دوم: سنت از وحی سرچشمه

 فصل سوم: تمسک و پیروی سلف از سنت
 فصل چھارم: تنظیم و تدوین حدیث

 فصل پنجم: جرح و تعدیل راوی
 فصل ششم: گفتگوی امام شافعی با گروھی گمراه

 فصل ھفتم: بعد از امام شافعی
 فصل ھشتم: دو دوران امام سیوطی

 فصل نھم: طعنه گران در زمان کنونی
 فصل دھم: آیا این اندیشمندی اسالمی است؟!





 
 

 پیشگفتار:

 یسانکرا قرار داد، و  یکید، و نور و تارین را آفریو زمھا  آسمان هکرا  ییسپاس خدا
توان یه نمکرا  ییخدااند و سپاس قتًا از راه حق دور شدهیفر ورزند، حقکه به خدا ک

سته است یه شاکا تو را آنچنان یرد، خداک یر نعمت او را جز به نعمت واحدکش یادا
ه خدا آن ک یآن نعمت ،مینمایو استعانت م یاریم و از شما طالب یگویحمد و سپاس م

 دھد ھرگز گمراه نخواھد شد. یارزانھرکس  را به
نم، ھمانند استغفار کیرد، طلب مغفرت مکام و خواھم ردهکه ک یگناھان یو از تمام

گناھان او را  یسکه جز خدا کداند یند، و مکیت خدا اذعان میه به معبودک یسک
 دھد.یآمرزد و او را نجات نمینم

 اما بعد: 

هُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿ سال نازل شد ۲۳و در طول  کم کمقرآن 
َ
ٰ  �َّاِس ٱَ�َ  ۥفََرقَۡ�ُٰه ِ�َۡقَرأ َ�َ

ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ�  و قرآنی [با عظمت را] بخش بخش [بر تو] « ]۱۰۶[اإلسراء:  ﴾١٠٦ُمۡكٖث َونَزَّ
 .»میردکج نازل یم تا آن را به آرامی به مردم بخوانی و آن را به تدریردکنازل 

ه کخواند یخواند، آن را آن طور میمردم م یه قرآن را براک یھنگام ج امبریو پ
 ان بدارد.یا بمراد خدا ر

شتر از ید: ما بیگویه ابن مسعود مکن طور بود، ھمانگونه یز ھمیو روش صحابه ن
م، و ما با ینمودیم و بدان عمل میردکیم که آن را درکنیم تا ایگرفتیاد نمیه را یده آ

ن علم یه راجع به اکم، و ھر آنچه را یآموختیم نیز عمل را ،علم ھمگام بان روش یا
 گرفتند.یاد میامبر یدانستند آن را از پیم

ۡ�َا ﴿ :ام فرمودیه سوره اسراء در آن نازل شده در ھمان اک یاکیو در دوران م َونَزَّ
ءٖ  لِۡكَ�َٰب ٱَعلَۡيَك  ۡ�َ ِ

زی یه روشنگر ھر چکتاب را کن یو ا« .]۸۹[النحل:  ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
و در  »میردکاست و برای مسلمانان رھنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل 

ٓ إَِ�َۡك ﴿ :ھمان سوره فرمود ۴۴ ی هیآ نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ آن  ﴾ِ�ُبَّ�ِ
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 یگرامرسول و رھنمود ان یان و تبیست؟ و بیرده چکر که قرآن آن را ذک تبیانیان و یب
 ن دو با ھم چگونه است؟یست؟ و رابطه ایچ



 
 

 :فصل اول
 ین و روشن گری قرآن و سنتیتب

 :۱۰۶قرآن بخش بخش در مدت بیست و سه سال نازل شد؟ سوره اسراء آیه 

هُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿
َ
ۡلَ�ٰ  �َّاِس ٱَ�َ  ۥفََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ  .﴾١٠٦ُه تَ�ِ�ٗ� َ�َ

قرآنی است که آن را جداگانه فرستادیم تا آن را آرام بر مردم بخوانید و قطعا ما آن «
 .»را کم کم و بھره بھره فرستادیم
فرمود و روش صحابه خداوند را ھم بیان می مراد خواندپیامبر قرآن را بر مردم می

خواندیم و یاد شد آن را میمی وقتی ده آیه نازل«گوید: ھمانطور که ابن مسعود می
رسید و یاد گرفتن و  می کردیم و بعد از آن ده آیه دیگرگرفتیم و به آن عمل میمی

 گرفتند.ھر چیزی که از قرآن برای آنھا پوشیده بود یاد می» کردن ما با ھم بودند عمل
نحل سوره  ۸۹در ھمان دوران مکی که سوره اسراء (آیه قبلی) نازل شده بود، آیه 

 ھم فرود آمد:

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ءٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ ۡ�َ ِ
  .﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

 »ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر ھمه چیز باشد.«
 ھمان سوره: ۴۴و در آیه 

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱب نَزۡ�َآ إَِ�َۡك  لزُّ
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزِ  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ ُروَن ِ�ُبَّ�ِ َل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�تََفكَّ

٤٤﴾.  
ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای «

 .»آنھا فرستادیم
چه بیانی دارد؟  ج کردن چه چیزی آمده است؟ و رسول اکرم ن کریم برای بیانآقر

 ای بین این دو بیان وجود دارد؟و چه رابطه
 ۱۹۶اند و نیازمند توضیح نیستند: مانند آیه آیات روشنی که در قرآن آمده -۱

 بقره:
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﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱ َوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َوَ� َ�ۡلُِقواْ  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ  ۡو بِهِ َ�َمن َ�َن  ۥۚ َ�ِلَّهُ  لَۡهۡديُ ٱرُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
َ
رِ�ًضا أ ِسهِ  ۦٓ ِمنُ�م مَّ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
 ۦأ

وۡ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� 
َ
ِ  أ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع ب

َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإِذَا

َ
ِ ٱَصَدقٍَة أ َ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرة

يَّاٖ� ِ�  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱ
َ
وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِلَۡك  جِّ �َۡ ٱَ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

ۡهلُهُ 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ ةٞ َ�ِملَةٞ ْ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَحاِ�ِي  ۥَعَ�َ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡعلَُموٓا

نَّ 
َ
َ ٱأ   .﴾١٩٦ لۡعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

از قربانی میسر شد، و  مند گردد، پس حج را آغاز کند، آنچهکسی از عمره بھره«
کسی که نباید، سه روز در ایام حج و ھفت روز ھنگامی که باز گشت به خانه خود روزه 
بگیرید، این ده روز کاملی است. این برای کسی است که خانواده او اھل مسجد الحرام 

 شود می فھمیدهبرای اباحه، پس از واو  ھم آید وحرف واو ھم برای عطف می »نباشند

ةٞ ﴿ ین سه روز حج و ھفت روز ھنگام بازگشت مخیر است. اما بیانکه ب تِۡلَك َعَ�َ
 ۗ  باشد. انتخاببرای  واوکند که این فھم را رد می ده روز کاملند ـھا  این ـ ﴾َ�ِملَةٞ

و نمونه این آیه در اصول فقه به محکم یا مفسر معروف ھستند یعنی ھرگاه مبین 
یا آیاتی که قطعی الدالله باشد که تأویل  ،زیاد ھستندخود قرآن باشند. این نوع آیات 

 بردار نیستند.
در آیه کریمه گذشته حج و عمره ذکر شد، اما کیفیت اداء آنھا چگونه است؟ در  -۲

، شود می وجوب نماز و زکات فھمیده» د و زکات بدھیدینماز را اقامه بدار«آیه 
شوند؟ اوقات آنھا  می مانند تعداد نماز واجب چند تا ھستند؟ چگونه اداء

کدامند؟ و یا چیزھای دیگر که متعلق به نماز ھستند و ھمچنین درباره زکات. 
 بیان نمود. ج را خدا بر زبان رسول اکرمھا  این ھمه

 و بیان آن را به عھده رسول سپرده است. هخداوند واجبات را نازل فرمود
 تواند آن را انکار کند. نمی این چیزی است آشکار و نیاز به توقف ندارند و کسی ھم

یا  شود می مقید که نمونه این آیات ظنی الدالله ھستند و تأویل بردار: مانند مطلقی
 یا چیزھای دیگری که معروف ھستند. گردد می تخصیص که عامی
کند که در کتاب نصی بر آنھا نداریم، و بیان پیامبر از  می را بیان ییسنت چیزھا -۳

واجب  ج ن بیان فرمود که اطاعت از رسول اکرمآطرف خداوند است. چون قر



 ١٧  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

 است، پس ھرکسی فرائض و واجبات قرآن را قبول کند، سنن رسول را ھم
پس پیروی از  ،پذیرد چون خداوند پیروی از پیامبر را واجب کرده است می

ھرچند  دستور خداوند ھستند،ھردو  شوند که می کتاب و از سنت در این جمع
به سبب اینکه کالم خدا است و  یکی کند می ھا فرقاسباب قبول کردن آن

 دیگری به سبب اینکه خدا فرمود آن را قبول کنید.
از خدا  از او اطاعت کنند و اینکه اطاعت می آیاتی که خوب اطاعت رسول را بیان

از مخالفت دستورات رسول اکرم ـ زیاد ھستند و تنھا  دارند می مردم را بر حذراست و 
 کنیم. می ز آنھا اکتفاءبه ذکر بعضی ا

 فرماید: و مردم را از سرپیچی اوامر او می دستور ج خدا قرآن به اطاعت از رسول
 ترساند. می

 :۷سوره حشر آیه 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما ْ ٱوَ  نَتُهوا ُقوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ َشِديُد  �َّ
 .﴾٧ ۡلعَِقاِب ٱ

چیزھایی را که پیامبر برای شما آورده اجراء کنید و از چیزھایی که شما را از آن «
 .»، و از خداوند بترسید، ھمانا عذاب الھی بسیار سخت استباز داشته، دست بکشید

 :۵۹سوره نساء آیه 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .﴾٥٩تَأ

از کارداران و فرمان  اید از خدا و پیامبر اطاعت کنید، وای کسانی که ایمان آورده«
دھان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختالف داشتید آن را به خدا و پیامبر 

  .»او برگردانید. اگر به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارید این برای شما بھتر است
 :۳۶سوره احزاب آیه 

ُ ٱَ�َن لُِمۡؤمِٖن َوَ� ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََ�  َوَما﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
مِۡن  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص 
َ
َ ٱأ بِيٗنا  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  .﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ
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کرده باشند اختیاری  داوریھیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش «
از خود ندارند، ھرکس ھم از دستور خدا و رسولش سرپیچی کند گرفتار گمراھی کامًال 

 .»گردد میآشکاری 
 :۸۰نساء آیه 

َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا  �َّ

َ
ٰ َ�َمآ أ  .﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

 .»، مطیع خداستھرکس مطیع رسول باشد«
 :۱۰ آیه فتحسوره 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َما ُ�َبايُِعوَن  �َّ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�َّ َّ�﴾. 
 .»اندآنھایی که به تو بیعت دارند در حقیقت به خدا بیعت داده«

 :۶۵نساء آیه سوره 

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ  فََ� ﴿ نُفِسهِۡم  َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ َ� َ�ُِدوا

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما   .﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ
آیند تا تو را در اختالفات  نمی اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مومن به شمار«

ھای خود به داوری نطلبند و سپس در دل خود از داوری تو نداشته و کامال و درگیری
 »قضاوت تو باشند.تسلیم 
 :۶۳نور 

ْ ُدَ�َٓء  �َّ ﴿ ۚ قَۡد َ�ۡعلَُم  لرَُّسولِ ٱَ�َۡعلُوا ُ ٱبَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ِينَ ٱيَتََسلَّلُوَن ِمنُ�ۡم لَِواٗذ�ۚ فَۡلَيۡحَذرِ  َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ۡو يُِصي ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
َبُهۡم أ

ِ�ٌم 
َ
 .﴾٦٣َعَذاٌب أ

دعوت رسول را در میان خویش ھمان دعوت برخی از برخی از خود به شمار «
گاه از کسانی است که در کیان شما خویش را دزدند و پشت سر  می نیاورده، خداوند آ

کنند. باید از این  می کنند، آنان که با فرمان او مخالفت می دیگران خود را پنھان
 .»ر ایشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شودیالئی گریبانگبترسند که ب

 :۵۲و  ۵۱نور آیه سوره 



 ١٩  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

َما﴿ ْ إَِ�  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�َن قَۡوَل  إِ�َّ ِ ٱإِذَا ُدُعٓوا ن َ�ُقولُواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۚ َوأ َطۡعَنا

َ
َ ٱيُِطِع  َوَمن ٥١ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَسِمۡعَنا َوأ َ ٱَو�َۡخَش  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َو�َتَّۡقهِ  �َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .﴾٥٢ لَۡفآ�ُِزونَ ٱفَأ

و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان خدا و مومنان ھنگامی که به سوی «
و گویند شنیدیم و اطاعت کردیم!  می ند. سخنشان تنھا این است کهنداوری ک

رستگاران واقعی ایشانند و ھرکس از خدا و پیغمبرش پیروی کند و از خدا بترسد و از 
 .»او بپرھیزد این چنین کسانی به مقصود خود رسیدگانند

اند و در این آیات کریمه اطاعت از رسول را در کنار اطاعت از خدا واجب کرده
ز سرپیچی ایشان ھشدار اند و ابعضی مواقع تنھا اطاعت از رسول اکرم را ذکر کرده

بر چنین افراد به گمراھی و عدم ایمان حکم کرده است پس قرآن کریم  .اندداده
باشد در نتیجه سنت ھم از طرف خدا بیان و پیروی از رسول اطاعت از خداوند می

 .است هابالغ شد

 قرآن و سنت: رهنمود
است. ھمانند  یگریح دیاز به توضیه نکآمده  یحیم توضیرکنخست در قرآن 

ِ ﴿ :دیفرمایه مکخداوند  یفرموده ِ ٱَ�َمن َ�َمتََّع ب  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱَ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  لُۡعۡمَرة
يَّاٖ� ِ� 

َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن  ۡ�َجِّ ٱَ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � ةٞ َ�ِملَةٞ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

ۡهلُهُ لَّ 
َ
ْ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَحاِ�ِي  ۥۡم يَُ�ۡن أ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ  لۡعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ

د] آنچه از قربانی یاز [اعمال] عمره به حج پرداخت [باھرکس  پس« .]۱۹۶[البقرة:  ﴾١٩٦
سه روز  در ھنگام حجد] یافت [بایه [قربانی] نکس کند] و آن کسر است [قربانی یم

ن ین ده [روز] تمام است اید] ایگر روزه بدارید ھفت [روز دیروزه [بدارد] و چون برگشت
د و یه] نباشد و از خدا بترسکه اھل مسجد الحرام [=مکسی است ک[حج تمتع] برای 

 .»فر استکی ه خدا سختکد یبدان
 یعنید اباحه است یمفز ید، گاھًا نیآیجمع دو جمله م یه براکحرف واو ھمانگونه 
ان سه روز روزه در یده میه نخست عمره را به انجام رسانک یاحتمال آن را دارد فرد

مه یرکه ین آیل ایاز قبھایی  مثال باشد، و یم ریحج و ھفت روز اگر به وطن برگشت مخ
 . استفراوان 



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ٢٠

 م؟یجام دھه چگونه آنھا را انک ردهکاد یاز عمره و حج  یقبل یمهیرک یهی: در آاوال

ْ ﴿ د:یفرمایه مکخداوند  یدر فرموده �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱ َوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ان یب ﴾...لزَّ

 باشد؟ و چگونه انجامیات واجب است، و اما تعداد نمازھا چند تا مکه نماز و زکدارد  یم
 تمامباشند، یات مربوط مکه به نماز و زکگر ید یزھای؟ و چیشوند؟ و در چه اوقات می
 ان داشته است.یامبرش بیخداوند توسط پ راھا  این

 یح آن را برایرده و توضکھا نازل ضهیصحت نھادن بر فر یخداوند قرآن را برا
چ یبه توقف ندارد و ھ یازیه نکباشد یواضح و روشن م ین امریامبر واگذاشته و ایپ
 یاست جھت مسائل ظن یحیزھا توضیل چین قبیند و اکار کتواند آن را انیس نمک

 رد.یگیل را در بر میه تاوکالداللة 
از  یگرید یزھایابد و چییص میه تخصک یو عام شود می دیه مقک یھمانند مطلق

 ه مشھور ھستند.کل ین قبیا
امده ین یه در قرآن راجع به آنھا نصکان شده یب یزھاییچ یًا: در سنت مطھر نبویثان

م وجوب یرکباشد و قرآن یح خداوند میتوض یمثابه امبر بهیح) پیح (تشریاست، و توض
ند، که فرائض قرآن را قبول کھرکس  رده است، وکان یامبر را بیاز پ یرویاطاعت و پ

را خداوند اطاعت از یرده است، زکامبر را ھم قبول یه سنت پکن است یا ین به معنایا
ده است. ھر آنچه را یدانامبر را بر مردم واجب گریامبر و گردن نھادن به دستورات پیپ
 .)١(یارفتهیدر واقع آن را از خدا پذ یریامبر بپذیه از پک

امبر را ھمانند اطاعت از خداوند واجب یاز پ یرویاطاعت و پ یاریات بسیو در آ
  .انددانسته

 دھد می از آن دستور یچیامبر و بر حذر داشتن از سرپیم به اطاعت از پیرکقرآن  

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَما ْ ٱوَ  نَتُهوا ُقوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ َشِديُد  �َّ
د و از آنچه یریو آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگ. «]۷[الحشر:  ﴾٧ ۡلعَِقابِ ٱ

 ».فر استکی خدا سخته کد ید و از خدا پروا بداریستیشما را باز داشت بازا

ُ ٱَ�َن لُِمۡؤمِٖن َوَ� ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََ�  َوَما﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
مِۡن  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص 
َ
َ ٱأ بِيٗنا  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ چ مرد یو ھ« .]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

                                  
 .۳۳الرساله نوشته امام شافعی ص  -١
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اری فرمان دھند برای آنان در کاش به  ه چون خدا و فرستادهکرا نرسد  و زن مؤمنی
ند قطعا دچار گمراھی کاش را نافرمانی  خدا و فرستادهھرکس  اری باشد ویارشان اختک

 .»ده استیاری گردکآش

َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿ و
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا  �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

ھرکس  خدا را فرمان برده و قتیامبر فرمان برد در حقیس از پکھر« ]۸۰[النساء: 
 ».میا شان نگھبان نفرستادهیگردان شود ما تو را بر ایرو

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ و َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َبايُِعوَن  �َّ ِ ٱيَُد  �َّ َما  �َّ يِۡديِهۡمۚ َ�َمن نََّ�َث فَإِ�َّ
َ
فَۡوَق �

ٰ َ�ۡفِسهِ  ۡوَ�ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦۖ يَنُكُث َ�َ
َ
َ ٱَوَمۡن أ ۡجًرا َعِظيٗما  �َّ

َ
 ]۱۰[الفتح:  ﴾١٠فََسُيۡؤ�ِيهِ أ

نند ک عت مییه با خدا بکست ین نینند جز اک عت مییه با تو بکسانی کقت یدر حق«
ان خود یند تنھا به زکنی کش مانیپھرکه  آنان است پسھای  دست خدا باالی دست

بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار بماند به زودی خدا پاداشی ھرکه  ند وکش مان مییپ
 ».بخشد بزرگ به او می

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ�  فََ� ﴿ و نُفِسِهۡم َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ َ�ُِدوا

ْ �َۡسلِيٗما  ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا ه کست به پروردگارت قسم ین نیولی چن« ﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ
ه اختالف است داور گردانند یان آنان مایه تو را در مورد آنچه مکآورند مگر آن مان نمییا

امال کنند و کد] نیاحساس ناراحتی [و تردھایشان  دل ای در ردهکه کمی کسپس از ح
 ».م فرود آورندیسر تسل

و آن اند  ردهک یامبر را ھمانند اطاعت از خداوند معرفیات اطاعت از پین آیا یو تمام
فر کو  یم گمراھکاند و حامبر بر حذر دانستهیپ یدانند و مردم را از نافرمانیرا واجب م

 اند. ردهکصادر  ین فردیچن یرا برا





 
 

 فصل دوم:
 گیردسنت از وحی سرچشمه می

نیست مگر اینکه معصوم باشد و از روی ھوا خدا پس مقام و منزلتی شایسته رسول 
 سوره نجم: ۴و  ۳آیه  ؛قرآن بیان فرموده در البته خداوند این را ،و ھوس سخن نگوید

 .﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱيَنِطُق َعِن  َوَما﴿
(چیزی که با خود آورده است و با شما  گوید. آنو از روی ھوا و ھوس سخن نمی«

از سوی خدا بدو) وحی و پیام (میان نھاده است) جز وحی و پیامی نیست که  در
  .»گردد می

 :سوره شوری ۵۳و  ۵۲یا آیه 

ۡسَتقِيٖ� ﴿ ِ ٱ ِصَ�ٰطِ  ٥٢�نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ  �َّ َوَما ِ�  لسَّ
�ِض� ٱ

َ
َ�ٓ إَِ�  ۡ�

َ
ِ ٱ� ُمورُ ٱتَِصُ�  �َّ

ُ
�ۡ ٥٣﴾. 

سازی. راه خدائی که  به راه راست رھنمود می )تو قطعا (مردمان را با این قرآن«
و زمین است. ھان! ھمه کارھا به خدا ھا  آسمان است ھمه چیزھائی که درمتعلق بدو 

پذیرد، و  می ھر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطالع و اجازه او انجام و( گردد میباز 
 .»ھر چیزی بدو مربوط است)...

مومنان را مخاطب قرار داده  یرسول اکرم است و دیگر خطاب بهیکی  باالدو آیه  از
و بعدا در کالم  ،اند که خداوند کتاب و حکمت را نازل فرموده استنمودهو بیان 

 و دو آیه: ،که حکمت سنت است شود می شافعی ثابت
 :۱۲۳سوره نساء آیه  -۱

ۡهِل  لَّيَۡس ﴿
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
مِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  ۦَمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ  ۡلِكَ�ِٰب� ٱبِأ

ِ ٱُدوِن    .﴾١٢٣َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ��  �َّ
ـ جزا و پاداش، فضیلت و برتری ـ نه به آرزوھای شما و نه به آرزوھای اھل کتاب «

، و کسی را جز خدا یار و شود می که کار بدی بکند در برابر آن کیفر دادهھرکس  است.
 .»محفوظ گرداند ـ یاور خود نخواھد یافت ـ تا او را کمک کند و از عذاب خدا
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن  �َّ
َ
يَعُِظُ�م  ۡ�ِۡكَمةِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَعلَۡيُ�ۡم َوَمآ أ

ْ ٱوَ  ۦۚ بِهِ  ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُموٓا
َ
َ ٱأ ٍء َعلِيٞم  �َّ  .﴾٢٣١بُِ�ّلِ َ�ۡ

را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با نعمت خدا را بر خود و آنچه «
  .»..دھند به خاطر بیاورید. می آن پند

وحی منزل است و به پیروی و تعبد و  ج پس اگر قرآن کریم .در این راستا ھستند
ایم، سنت رسول اکرم ھم وحی است و مأمور به پیروی از آن تالوت آن مأمور شده

 .بد و تالوتش مشروع نیستتع با این اختالف کهھستیم 
کنند اطاعت از رسول واجب و  می احادیثی روایت شده که بیان ج و از رسول اکرم

امام احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و حاکم روایت  ،ستاخطرناک  اوسرپیچی از 
لم  پشتبه ھرگز کسی از شما بر صندلی ننشینید و «اند که رسول اکرم فرموده کرده

گویید این از منھیاتم بیاید می منع کردنیدستوری از دستورات من یا  آنگاه کهندھد و 
و در روایت » شناسم و من آن را در کتاب خدا جست و جو کردم ولی نیافتم نمی را

حدیثی از احادیث برای او خوانده » احتمال دارد یکی از شما بر صندلی بنشیند.«دیگر 
ھر آنچه حالل کرده آن را  داور است خداوندمیان من و شما کتاب «شود و بگوید 

ولی این طور نیست آنچه رسول حرام » دانیمدانیم و حرامش را حرام میحالل می
 .)١(کرده مانند حرام خداست

الوداع مردم را به پیروی و تمسک به قرآن و سنت تشویق کرده و  ةو در خطبه حج
 ؛شد دھرگز گمراه نخواھی دمیان شما چیزی جا گذاشتم اگر به آن چنگ بزنی« ه:فرمود

 .)٢(»کتاب خدا و سنت رسول
برای ابالغ سنت جبرئیل بر رسول نازل «و روایت ابو داود از حسان بن عطیه 

 .)٣(»دادآمد و سنت را مانند قرآن به او یاد میشد ھمانگونه که برای قرآن می می

                                  
 .۸۹:۹۱احمد شاکر ص  -١
 .۱/۹۳مستدرک  - ۲/۲۰۸حدیث در تنویر الحوالک  - ۶۰۴ - ۴/۶۰۳سیره ابن اسحاق  -٢
 قواعد غدبث قاسمی. -٣



 ٢٥  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

 جبرئیل بر رسول اکرم برای سنت نازل«کند از حسان روایت میدارمی از اوزاعی 
خطیب بغدادی در کفایه با سند  .)١(»شدشد، ھمانگونه که برای قرآن نازل می می

 .)۱۲حسان بن عطیه از او روایت کرده است (کفایه ص 

                                  
 .۱/۱۱۷سنن دارمی،  -١





 
 

 فصل سوم:
 تمسک و پیروی سلف از سنت

کردند. می و اتباع پیروی خدا ھمانند پیرویشان از قرآن سنت رسولسلف صالح از 
 .وحی بود و واجب اتباع)ھردو  در پیش آنان(

در امور مباح  خدا خلفاء بعد از رسول«در صحیح بخاری ـ کتاب اعتصام آمده 
ترین را اجراء خواستند و آسان می کردند و از آنھا مشورتبزرگان اھل علم را جمع می

به چیز  خدا توضیح داده بود، با پیروی از رسولآن را  ند، ولی اگر قرآن و سنتکردمی
 » آوردنددیگری روی نمی

روایاتی دارد که  »كتاب والسنهال التورع عن اجلواب فيام ليس يف«دارمی ھم در باب 
 .دھد می مطالب گذشته را توضیح

 او به کتاب خدا نگاهآمد،  می ی پیش ابوبکرلاگر نزاع و جد :یکی از این روایات
 نمود، و اگر در کتاب چیزی پیدا می کرد، با آن قضاوت می کرد، اگر در کتاب پیدا می

سنت  اگر در کرد می دانست با آن قضاوت می کرد، و از سنت در این مورد چیزی نمی
 گفت چنین و چنان می پرسید، و می آمد و از مسلمین می یافت بیروننمیآن را  ھم

 که قضاوت کرده باشد در این باره چیزی خدا آیا شما از رسول ،پیش من آمده مواردی
 دانید؟ می

 ابوبکر کردند می چیزی نقل خدا آمدند و از رسول می بعضی از مواقع چند نفر
از پیامبر چیزی حفظ  که که میان ما بعضی وجود دارند خدای را گفت: سپاس می

اگر بر  نمود می کرد و با آنھا مشورت می گان را جمعیافت، بزرو اگر باز ھم نمی ،اندکرده
 فرمود.کردند با آن قضاوت میچیزی اجماع می

در کتاب «موضع گیری ابوبکر به نسبت ارث جده مشخص و معروف است. که گفته 
او با آن روایت حکم  .شود می و بعدًا حکم رسول خدا روایت..» .بینیمخدا چیزی نمی

 کند.می
 :نویسد می کند که عمر به شریحدارمی از عمر بن خطاب روایت می روایت دیگر:

و  آمد و در کتاب خدا حکم آن وجود داشت با حکم خدا قضاوت کن موردی پیشاگر «
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و اگر در کتاب خدا چیزی نبود به سنت رسول اکرم  مردان تو را از قرآن برنگردانند
سنت رسول خدا وجود نداشت ن قضاوت کنید و اگر در آنگاه کن، اگر وجود داشت با 

 .»ین بزرگان مردم بر چه چیزی اتفاق دارند اتفاق آنھا را اجراء کنبب
روایت دیگر: ابن عمر به جابربن زید رسید و به او گفت: ای ابو شعثاء تو از فقھا 
بصره ھستی تنھا به قرآن و سنت رسول اکرم فتوی بده، چون اگر خالف این کنید ھم 

 را نابود خواھی کرد.خودت و ھم دیگران 
کنیم و نه آنجا  می ما قضاوت هرسد که ن می زمانی فرا«گوید:  می عبدالله بن مسعود

ایم تقدیر کرده است، کسی اگر خواست در موردی ھستیم. و خداوند چیزی را که دیده
قضاوت کند، با کتاب خدا قضاوت نماید، و اگر آن را در کتاب خدا پیدا نکرد بر اساس 

و اگر در سنت ھم موجود نبود، و رسول در آن قضاوتی  کندقضاوت  خدا ولسنت رس
 .»نداشته بر اساس قضاوت صالحین قضاوت کند

بخاری در کتاب اعتصام و مسلم و احمد و دیگران از عمر بن خطاب روایت 
اند. عمر گفت چه کسی از پیامبر درباره جنین (بچه) چیزی شنیده است؟ حمل  کرده

بودم که یکی از آنھا دیگری را با » ھوو«بلند شد و گفت: من بین دو  بن مالک نابغه
 دیه او را عبدی قرار دارند. ج بیل زد و جنین داخل شکمش را کشت، رسول خدا

کردم، در روایت  نمی شنیدم، چنین قضاوت نمی عمر گفت: اگر این حدیث را
 .»نزدیک بود به رأی خود قضاوت کنیم« :دیگری گفته

ی از سعید بن مسیب روایت کرده: عمر دیه انگشت ابھام را ده شتر قرار شافع ماما
داد و برای انگشت دیگر ده شتر و برای انگشت وسطی ده شتر و برای کنار خنصر نه 

وقتی در زمان عمر معروف شد «فرماید: شتر و برای خنصر شش شتر سپس شافعی می
دارای منافع و ھرکدام  و ت داردچون دستی پنج انگش که برای دست پنج شتر قرار داد

، به اندازه ھا از انگشتھرکدام  و برای ،زیبایی خاصی است و ھر شتری جای انگشتی
 دیه دست قرار داده و این بر حدیث قیاس شده است.

دیه ھر « :وقتی در نوشته آل عمرو بن حزم پیدا کردیم که رسول خدا فرمود

1 انگشت
10
 و با شنیدن این حدیث از حکم قبلی پشیمان شدند. .»شتر است 
 ج را قبول نکردند تا ثابت شد که نوشته رسول اکرمحزم ل عمرو بن آنوشته 

 است.
 



 ٢٩  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

 :دو نکته اساسی در حدیث وجود دارد
بزرگان به ھرچند  که ثابت باشد شود می کردن حدیث: حدیث وقتی قبول قبول -۱

 آن ھم عمل نکرده باشند.
و یکی از امامان کاری را انجام داد پس حدیثی مخالف عمل  اگر مدتی گذشت -۲

 عمل کنیم. ج و به حدیث رسول اکرم آن امام پیدا شد باید عمل امام رھا شود
شود بلکه  نمی با عمل دیگران ثابت ج خدا حدیث رسولباید دانست و ھمچنین 

نه  . (یعنی تصحیح حدیث بر اساس سند و قواعد حدیث استگردد می خودش ثابت
 .عمل یا نظر اشخاص)

 ھیچ کسی نگفت قضاوت عمر بین مھاجرین و انصار این بوده بلکه تسلیم رسول
 شدند و ھر عملی خالف این را رھا کردند. ج خدا

ھمان طور که در موارد دیگر به  کرد می ن حکمآرسید به  می اگر این حدیث به عمر
فرمود بر اساس آنھا حکم میو کرد  می علت تقوی و ادب به احادیث رسول اکرم رجوع

دانست پیروی از رسول واجب است و ھیچ کس دستوری به ھمراه دستور چون می
 اطاعت از رسول است. و اطاعت از پروردگار در گرو رسول ندارد

دیه سھم «کند که عمر گفته  می روایت عمر بن خطاب عمل هامام شافعی ب
تا اینکه ابن سفیان به او خبر » نداردنزدیکان مرد است و زن از دیه شوھرش سھمی 

عمر از » برد می زن مریض خانه دار از دیه شوھرش ارث«فرمود:  ج داد که رسول خدا
 .)١(خود پشیمان شد

چون حدیث نزد صحابه دارای جایگاه خاصی بود برای یاد گرفتن یک حدیث سفر 
 کردند.می

رود تا از او در مورد  می ن عامرگوید: ابو ایوب به سوی عقبه ب می عطاء ابن ابی رباح
به اند  حدیثی که شنیده است سؤال کند چون ھیچ کس از افرادی که حدیث را شنیده

جز عقبه و او باقی نمانده بودند وقتی به منزل مسلمه بن مخلد امیر مصر رسید به او 
 خبر دادند که ابو ایوب انصاری آمده است بیرون آمد و ابو ایوب را در آغوش گرفت

؟ جریان را برای او تعریف کرد سپس گفت: مرا به منزل عقبه  اید چرا آمده :سپس گفت
عقبه رسیدند و قتی عقبه ی  مسلمه فردی را ھمراه او فرستاد تا به خانه ،رھنمایی کن

                                  
 .۴۲۶ - ۴۲۳الرساله ص  -١
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اید؟ گفت: آمدم تا  جا آمدهنچرا ای :او را دید بیرون آمد و او را در آغوش گرفت و گفت
بله رسول خدا  ؟عقبه گفت .از تو بشنوم» ستر مؤمن«مورد  حدیث رسول خدا را در

عیب مؤمنی را در دنیا بپوشاند خداوند در قیامت عیب او را خواھد ھرکس  :فرمود
 گوید سپس رھسپار مدینه شد.  می راست :ابو ایوب گفت .پوشانید

 بسیاری استھای  مثال از جمله است و هنیاز کنند بی معنی این دو روایت کافی و
 ندآوری حدیث مشھورگردش برای جمع که در سیر و سیاحت و بحث و کنکاوش و

 است.



 
 

 فصل چهارم:
 تنظیم و تدوین حدیث

و ھم به مشھور و معلوم است که رسول اکرم ھم از نوشتن احادیث نھی فرموده 
زمان و حال بر یک موضوع دستور داده است. طبیعتًا جمع امر ونھی در یک  نشتن آن

تا اسالم بود.  ینھی از کتابت در ابتدا شود می محقق متوجه ،پذیر نیستواحد امکان
 باشد.که با قرآن قاطی نشود یا برای ھر حکمت دیگری  حدیث

 باب التثبت يف«حدیث نھی از نوشتن را امام مسلم در کتاب زھد تحت عنوان 

پیامبر خدا فرمود به جز «روایت کرده است:  از ابی سعید »احلديث وحكم كتابه العلم
تا به حال غیر از قرآن را نوشته آن را محو کند، ھرکس  د ویقرآن از من چیزی ننویس

به نظرم  :گویدـ ھمام میھرکس  اما مشکلی ندارد شفاھًا از من حدیث روایت کنید،
 ود را در آتش انتخاب کند.از من دروغ بگوید، نشستگاه و جایگاه خ عمدًا ـ :فرمود

 .ه استو تنھا این حدیث در این مورد روایت شد

ال ت�تبوا «فرماید: می ج خدا وقتی رسول«فرماید: ی در شرح حدیث میوامام نو
سلف صالح از «قاضی عیاض گفته  »غ� القرآن فليمحه غ� القرآن ومن كتب ع� ع�

جائز آن را  بعضی آن را مکروه و بعضی صحابه و تابعین درباره نوشتن اختالف داشتند
 ،نھایتًا اختالف برطرف شد ، وپس مسلمانان بر جواز آن اتفاق پیدا کردند» انددانسته

اند: حدیث نھی در حق اما در مورد معنی حدیث نھی اختالف داشتند، بعضی گفته
که  دنترسد مینمتکی باش اناشکسانی است که حافظه خوبی دارند و اگر به حافظه

 .تر گردد اش ضعیف روز به روز حافظه
و متکی به  نداست که حافظه خوبی ندار کتابت در مورد کسانی جوازاما حدیث 

برای ابی شاء بنویسید (چون او « :فرمود کتابت ھستند بر این اساس خطاب به اصحاب
 .»حافظه خوبی نداشته)

رباره فرائض و بن حزم که د و ھمچنین حدیث صحیفه علی و حدیث کتابت عمرو
و حدیث نوشتن صدقه و مقدار نصاب زکات که ابوبکر آن را به  سنن و روایات ھستند
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که عمروبن عاص  و حدیث ابو ھریره ،انس فرستاد وقتی که به بحرین رفت سوی
 ...نوشتم و احادیث دیگرنوشت و من نمیحدیث می

بود که از اختالط  اند نھی با این احادیث نسخ شده است نھی وقتیبعضی ھم گفته
 کتابت ابالغ شد. ترسید اما وقتی که ترس برطرف شد، دستورقرآن و سنت می
اند، نھی در مورد نوشتن قرآن و سنت در یک ورقه است تا خواننده بعضی گفته

 .)١(اشتباه نکند
اند و کند بعد از حدیث نھی روایت شدهی به آنھا اشاره میواحادیثی که امام نو

 اند.کم به نسخ کردهبدین علت ح
و بر این اساس البانی در ذیل حدیث منذری که در مختصر صحیح مسلم آمده 

اند نسخ شده این حدیث با احادیث فراوانی که به کتابت دستور داده« گوید: می
 .»)٢(است

درباره  کرده،فوت  ۳۶۰در قرن سوم ھجری متولد شده و در سال  که را مھرمزی
 کند. و با سند خودش شش حدیث را ذکر می» کتابت«تدوین حدیث در باب 

وقتی رسول اکرم مکه را فتح کرد و میان مردم «از ابو ھریره روایت شده  -۱
خداوند فیل را از ورود به مکه منع « :ایستاد خدا را ستایش و مدح کرد و فرمود

کرد و رسول و مومنان را بر آن مسلط ساخت و برای ھیچ کس قبل و بعد از 
و تنھا چند لحظه برای من حالل شده است حیواناتش رانده  هل نشدمن حال

ھایش تنھا برای جست و د و گمشدهنشود و خارھایش برداشته نمینشونمی
یا  دھد می یا فدیه جوگرش حالل است و اگر کسی شخصی را به قتل برساند

 .شود می قصاص
رسول  .دھیمھا قرار مینهکه ما آنھا را در قبر و خا بوته اذخرھامگر  :عباس فرمود
 .إذخرھافرمود: بله مگر، 

را برای من بنویس ای رسول خدا ھا  این ابوشاه ـ مردی یمنی ـ بلند شد و گفت:
  .شاه بنویسید ابو: برای ندفرمود ج پیامبر
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گوید: به اوزاعی گفتم: چه چیزی را برای ابی شاه نوشتند؟ فرمود: آن مدید می
اما بقیه احادیث ھمه از عبدالله بن عمروبن  .شنیده است ج ی که از رسولخطبه

 اند.عاص روایت شده
 علم را مقید کنم؟ فرمود: بله، گفتم با چه چیزی مقید ج گفتم ای رسول خدا -۲

  .با نوشتن ؟ فرمود:شود می
گفتم:  ،شنوم آن را بنویسم؟ فرمود: بلهآنچه از تو می ج گفتم ای رسول خدا -۳

 گویم.من به جز حق چیزی نمی ،در حالت خشمگینی و آرامش؟ فرمود: بله
کنیم آیا شنویم آنھا را حفظ نمیما از تو چیزھایی می ج گفتم ای رسول خدا -۴

 .آنھا را بنویسیم؟ فرمود: بله بنویسید
 .»علم را با کتابت مقید کنید«روایت شده  ج خدا از رسول -۵
شنوم آیا آنھا را بنویسم؟ فرمود: بله چیزھایی میاز تو  ج خدا گفتم ای رسول -۶

ھردو  ؟ فرمود: من دردگیریشوید و آرام میخشمگین می شماگفتم:  .بنویسید
 .)١(گویمحالت فقط حق می

ه حدیث اول را امام بخاری در کتاب علم ـ باب کتابه علم از ابو ھریره روایت کرد
که گذشت و دومی را از ابی جحفه ، و در آن باب سه حدیث وجود دارد. اولی است

که به علی گفتم: آیا نزد شما کتابی ھست؟ علی فرمود: نه مگر قرآن یا «روایت کرد 
یا چیزی که در این صحیفه است گفتم در آن  ،شود می همنی دادؤفھمی که به مرد م

در مقابل  گفت: قصاص، آزاد کردن اسیر و اینکه مسلم ؟صحیفه چه چیزی وجود دارد
 شود.کشته نمی کافر

کند که گفته: ھیچ کدام از صحابه بیشتر از من حدیث و از ابو ھریره روایت می
نوشت ولی من مگر عبدالله بن عمرو که او از رسول حدیث میاند  هروایت نکرد

 نوشتم. نمی
حدیث چھارم: از ابن عباس روایت شده: وقتی بیماری رسول اکرم شدت گرفت 

 .دچیزی بنویسم تا بعد از من گمراه نشوی د برای شمایفرمود: بیای
کند مشھور است و نوشتن عبدالله بن عمرو ھمانطور که ابوھریره به آن اشاره می

 است که از رسول اکرم آن را شنیده و یادداشت کرده است.» الصادقه«نام آن صحیفه 

                                  
 .۳۶۵ -۳۶۴تحریخ ص  ۳۱۹ -۳۱۵احادیث نماز  -١



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ٣٤

دیم مسند امام احمد چھار روایت صحیح پیدا کر در و از احادیث عبدالله بن عمرو
 کنند.کتابت را ثابت می که ھمه آنھا

خواستم آنھا و می نوشتمآن را می شنیدممی ج خدا از رسول ارھرچه  :حدیث اول 
شنوی آن را از رسول میھرچه  را حفظ کنم، ولی قریش نگذاشتند و گفتند، تو

گوید، از نویسی در حالی که رسول ھم بشر است و در ناراحتی و آرامش سخن می می
و داستان را برای رسول شرح دادم. فرمود: بنویس. سوگند به  نوشتن دست بردار شدم

 .)١(»شود می کسی که جان من در دست اوست تنھا حق از دھانم خارج
 .)٢(»آیدحق بیرون می ـ دھانم ـ تنھا از آن«و در روایت دیگر 

 حالت حقھردو  شایسته نیست برای من مگر اینکه در«و در روایت دیگر 
 .)٣(»بگویم

 .)٤(»گویممن در ناراحتی و آرامش تنھا حق می«و در روایت دیگر 
کند و آن را تخریج نمود، و شیخ شاکر بعد از حدیث اول صحت آن را بیان می

و تنھا به تعلیق ابن قیم  شود می منتقل ج سپس به بحث کتابت در عصر رسول اکرم
 گوید:کند که میبر مختصر سنن ابی داود اکتفاء می

اند و اجازه ھم داده از رسول اکرم به اثبات رسیده که ایشان از کتابت نھی فرموده«
باشد چون رسول اکرم و اجازه دادن بعد از نھی بوده پس ناسخ حدیث نھی می .است

که در آن روز  را د. (یعنی ھمان خطبهیبرای ابی شاه بنویس :در غزوه فتح فرمودند
 .خواست) ج خدا از رسول فرمود ابوشاه نوشتن آن را

 ،و ھمچنین به عبدالله بن عمرو اجازه کتابت داد و این ھم بعد از حدیث نھی بود
اگر » الصادقه«ای داشت به نام نوشت و در حالی فوت کرد که صحیفهچون او مدام می

کرد بود عبدالله صحیفه خود را محو مینھی کتابت بعد از حدیث عبدالله بن عمرو می
اید محو از من غیر قرآن نوشتهھرچه  ؛در حدیث نھی فرموده بود ج خدا سولزیرا ر
ه رسول آن را زبینم عبدالله آن را محو نکرد پس بعد از نھی با اجاوقتی که می .کنید

 نوشته است و این آشکار است.
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کاغذ و مداد بیاورید چیزی « ند:ثابت شده که رسول اکرم در بیماری فوت فرمود
با اذن و اجازه ایشان  پس ھر آنچه نوشته شده، دبعد از من گمراه نشوی نویسم تامی

نوشته شده است، و رسول خدا چیزی به عمروبن حزم درباره دیه و واجبات و زکات 
بن خطاب در مورد صدقات، ابوبکر صدیق انس را فرستاده تا به علی بگوید  نوشته، عمر

علی فرمود: نه مگر آنچه در  ؟استخصوصی برای شما چیزی نوشته  ج خدا آیا رسول
این صحیفه است که در آن دیه و آزاد کردن اسیر و اینکه مسلمان در مقابل کافر 

 .شود وجود داردکشته نمی
و علت نھی از کتابت در اوائل اسالم جلوگیری از اختالط با قرآن کریم بوده، اما 

اجازه  مفسده امان یابندوقتی که توانستند قرآن را از حدیث تشخیص دھند و از این 
 صادر شد. ننوشت

تا مردم در  شود می اند از کتابتی نھی شد که با قرآن در یک ورق نوشتهبعضی گفته
 تشخیص آن مرتکب اشتباه نشوند.

دادند اما بعضی از سلف مطلق نوشتن را دوست نداشتند و بعضی دیگر اجازه می
و بعدًا بر نوشتن اتفاق حاصل  ،دنمودنکردند نوشته را محو میولی وقتی حفظ می

 رسید.بود قسمت کمی از سنت رسول اکرم به ما میکردند و اگر نوشتن نمی

كتاب احلديث  يف«) تحت عنوان ۸۷ابن صباح شھروزی در مقدمه کتابش (ص 

مسلمانان صدر اول اسالم در نوشتن اختالف «گوید: می »ضبط الكتاب وتقييده ةوكيفي
دادند و بعضی دستور دانستند و بعضی اجازه نوشتن میمکروه میبعضی آن را  داشتند

دانستند عمر و ابن مسعود و زید بن آنھایی که آن را مکروه می کردند.آن را صادر می
 .»ثابت و ابو موسی و ابو سعید خدری و بعضی دیگر از صحابه کرام بودند

بعضی از ما آن را مباح « :گویدو حدیث ابو سعید خدری را ذکر کرد که می
بن عبدالله بن عمرو و دانستیم علی و پسرش حسن و انس و عبدالله بن عمرو  می

  .»عاص و بعضی دیگر از صحابه و تابعین جزء این گروه بودند
 .و حدیث صحیح رسول درباره جواز کتابت حدیث ابی شاه است

 باحه آن اتفاق داشتند،این اختالف برطرف شده و ھمه بر جواز و ا« :گویدسپس می
 .)١(»گرفتندبعدی آن را یاد میھای  زمان تدوین نشد ولی درھرچند 
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روش این اصالح را پیموده است. کالم او را در » باعث الحثیث«حافظ ابن کثیر در 
بعدی در مورد جائز ھای  زمان اجماع علماء در«مورد صحابه ذکر کرده، سپس گفته 

 .»تفاق شایع و پخش شده و کسی منکر آن نیستبودن آن روایت شده و این ا
قول صحیح بین « :گویددارد می شیخ احمد شاکر در تعلیقی که بر کتاب حافظ

و بعد از  هصحابه این است که جائز است، و حدیث ابی سعید را در مورد نھی ذکر کرد
از این  و بعضی .نھی با احادیث دیگر که بر اباحه داللت دارند نسخ شده است :آن گفته

این احادیث و نھادینه شدن نوشتن «گوید: ذکر آنھا می احادیث را ذکر کرده و بعد از
بین صحابه و تابعین و اتفاق امت دلیل بر جواز نوشتن حدیث ھستند و ھمه بر این 

کند که حدیث ابی سعید منسوخ شده است و رسول این حدیث را در اوائل داللت می
وجود داشت که مسلمانان با نوشتن حدیث از توجه  چون ترس این اسالم فرموده

 .»کردن به قرآن باز بمانند و ھمچنین قرآن و حدیث را با ھم قاطی کنند
ولی حدیث ابی شاه و ابو ھریره (که بعدًا مسلمان شده بود) و نوشتن عبدالله بن 

بعد  عمرو ھمه در اواخر اسالم و زندگی رسول اکرم بودند و اگر حدیث نھی ابی سعید
 شد.بود نزد صحابه معروف میاز این احادیث می

و اجماع امت که با عمل صحابه و ھمه مردم بعد از صدر اول متواترًا ثابت شده 
 است. متاخر بودن احادیث اباحه را قطعی کرده

آغاز شده  ج خدا که تدوین حدیث در زمان رسول شود می با مطالب گذشته روشن
 و با حضور ایشان صورت گرفته است. ج خدا سولو بعضی از آن با دستور ر

و معلوم است گرایش عمومی مردم برای جمع حدیث و تدوین آن توسط حکومت 
با او  ۹۵بن عبدالعزیز صورت گرفت، در سال  اسالمی در عھد پنجمین خلیفه راشد عمر

یعنی ھمه احادیث مکتوب در اوراق  .ھجری فوت فرمود ۱۰۱بیعت کردند و در سال 
کند و شاھکار مخصوص ھمراه رعایت اسناد که حدیث را معتبر و مشرف می فوظمح

 آوری شد.امت اسالمی است جمع
پس جمع تنھا برای محفوظات نبود و ھمچنین حفظ بدونه اسناد مرفوع و متصل 

 ارزش علمی ندارد. ج خدابه رسول 
بن حزم  کرعمربن عبدالعزیز به ابوب«کند بخاری در کتاب علم روایت می ماما

وفات وجود دارد بنویس، چون من از  ج خدا احادیث رسولھرچه  نویسد نگاه کن می
 .»علماء و دانشمندان و پژوھشگران و ضایع شدن علمشان در ھراسم



 ٣٧  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

 ابوبکر فرماندار عمربن عبدالعزیز در مدینه بود.
د بن سلیم زرقی و حمزه و خال یم و عمرومابوبکر از سائب بن یزید و عبادبن ت

 دختر انس که دوست او بود روایت کرده است.
دانست کسی در بن حزم، علم قضاوت را می بکروقتی که ابی«امام مالک فرمود: 

نویسد احادیثی که نزد عمر و قاسم ھستند، آنھا دانست عمر به او میمدینه آن را نمی
 .را بنویس

گران از او روایت عمرو اوزاعی و لیث و مالک و ابن ابی ذئب و ابن اسحق و دی
 کردند.

 ۱۲۰اند در سال دی و ابن سعد و جماعت دیگر گفتهقو وفات او ھمانگونه که وا
اولین کسی که به دستور عمر حدیث را تدوین کرد محمدبن مسلم  .ھجری بوده است

 ابن عبیدالله بن عبدالله بن شھاب مدنی بود.
دیدیم ھمه ما از زھری انتقاد می«گفت از عمر شنیدم که می«گوید: عبدالرزاق می

از خزانه یزید بر شتران ھا  کتاب ن یزید کشته شد در آن ھنگامبگرفتیم تا ولید می
از علم زھری است، و بعد از تدوین توسط طبقه ھا  این گفتند ھمهشدند و میحمل می

زھری مشھور شد، چون این داستان در اکثر مناطق و بین مردم پخش گردید و  ،الحق
 هه او را اولین نفر پنداشتند و گفتند احادیث در عصر صحابه و تابعین تدوین نشدھم

وقتی که عالمان منتشر شدند و نوآوری رواج پیدا کرد حدیث ھمراه اقوال صحابه و 
 فتاوای تابعین تدوین شد.

ابن صریح در مکه و ابن  ی که در راه تدوین حدیث قدم نھادند:نخستین افراد
بن سلمه در  ر مدینه و ربیع ابن صبیح یا سعید بن ابی عروبه یا حماداسحق یا مالک د

بصره و سفیان ثوری در کوفه و اوزاعی در شام و میثم در واسط و معمر در یمن و ھریر 
ھمه معاصر  چون وو ابن مبارک در خراسان بودند » ری«بن عبدالحمید در شھر 

 است. پیشی گرفته بر دیگران دانیم کدام یکیھستند نمی
آنچه در مورد جمع ذکر شده به نسبت ھمه ابواب بوده اما در « :گویدابن حجر می

  .»ه استاست و از ھمه پیشی گرفت اول یک باب شعبی نفر
باشد و احادیث فراوانی درباره این باب طالق است که مھم می« :از او روایت شده

  .»است هآن نوشته شد
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ه بعضی از امامان احادیث را بدونه اقوال و فتوی معاصرانشان آمدند کھا  این بعد از
مثًال عبید  ،کردند و این کار در آغاز قرن دوم صورت گرفترد خاص روایت میادر مو

مسند ھرکدام  موسی و مسدد بصری و اسد بن موسی و نعیم بن حماد فزاعی بن الله
ویه و عثمان بن سپس حافظان مانند امام احمد و اسحاق بن راھ ،جداگانه تالیف کردند

 مسندی تالیف کردند.ھرکدام  ابی شیبه و دیگران بعد از آنھا آمدند که
شد تا بخاری ظھور کرد و در آن علم پرورش یافت و رشد کرد و ھمچنان تالیف می

و خواست کتابی در مورد احادیث  ،به جایگاھی رسید که کسی بلندتر از او نبودو 
 ،جو نجات دھدرا از سختی پرسش و جست ویندگاندانشجویان و پصحیح تالیف کند تا 

احادیثی که صحت آنھا برای او مشخص  که در آن تنھاکتاب مشھورش را تالیف کرد 
 کند.روایت می را بود

تالیفات پیشین مخلوط از احادیث صحیح و غیر صحیح بودند و برای خوانندان 
مورد راویان و علوم دیگر وجو در شد مگر بعد از جستصحیح از غیر صحیح جدا نمی

 علوم الحدیث.
پرسید و بایست از متخصصین فن میمی بود نمی این علوممطلع به  شخصی اگرو 

ماند و وضعیت حدیث برای او مجھول اگر پرسش برای او ممکن نبود باید در جھل می
 .ماند می باقی

ادیث گرفته و از رو بخاری در این راستا مسلم بن حجاج بود که از بخاری احدنباله 
 فراوان برده و کتاب مشھور خود را تالیف کرد. او استفاده

و این دو کتاب به صحیحین ملقب شدند و اکثر فائده مردم از آنھا است و ھنگام 
فراوانی تالیف شدند ھای  کتابه و بعد از آن دو کتاب شود می رجوع اختالف به آن دو

به آنھا  تواند می است ر تحقیق و بررسیخواستاھرکس  که غیر قابل شمارش ھستند ـ
 .مراجعه کند

کنند که در زمان و عھد رسول تنھا برخی از مردم با ذکر مطالب گذشته گمان می
اند زید بن ثابت در علم قرآن نوشته شد ولی چنین نیست، بعضی از حافظان گفته

 شت.نوکه عبدالله بن عمر حدیث می هائض کتابی نوشته و بخاری ذکر کردرف
 این توھم و گمان اساس علمی ندارد و روش علمی مستلزم این است که این

برطرف شود حتی ثبوت کتابت با اخبار صحیح صورت نگرفت بلکه خود ھا  گمان
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به که ناند مانند: صحیفه ھمام بن مو آنھا چاپ و انتشار شده ھا آنان به ما رسیدهنوشته
 است. هاو ھم از پیامبر نقل کردو  ـ راوی اسالمـ آنھا را از ابی ھریره 

محمد  پژوھشگر پاکستانی مجمع علمی عربی در دمشق آن را منتشر ساخت و
 حمیدالله چندین دفعه آن را چاپ کرده است.

 )»۳۱۸ـ ۳۱۲ص  ۲قبًال ھم امام احمد در مسند صحیفه ھمام را ذکر کرد (ج 
جزء آن را  ۱۵مد نمود امام احمد شاکر وقتی اقدام به تحقیق و شرح مسند امام اح

به که ابتدای صحیفه ھمام بود فوت کرد و عمرش  ۱۶و قبل از شرح مجلد  اتمام کرد.
 او اجازه نداد کارش را تمام کند.

 ه است.احادیث صحیفه عبدالله بن عمرو بن عاص ذکر شد و ھمچنین در مسند
تفسیر به بن جبیر شاگرد ابن عباس چاپ شد، و ارتباط  که تفسیر مجاھد ھمچنین

 .سنت واضح و معلوم است
نسخه اصلی  ، وحتینصوص نوشته شده رسول اکرم به ما رسیده است بیشترین

مثًال در کتاب اموال ابی عبید، بابی دارد تحت عنوان  شود می بعضی از آنھا پیدا
) و ابو عبید با ۲۴۴اند (ص که رسول و اصحابش برای اھل صلح نوشته یھای کتاب«

  .ر ھمان باب نصوص ھفت کتاب را ذکر کرده استاسناد خودش د
اند و در کتاب اموال ابن زنجویه پیمانی که رسول و اصحابش برای اھل صلح نوشته

 ) و این ھم مانند نوشته ابوعبید الله است.۲/۴۴۹(
ھای رسول اکرم نصوص نوشته خود دکتر محمد حمید الله به اندازه امکان و توانایی

و مصادر آنھا را بیان نموده است و اصول به دست آمده آنھا را ذکر  آوری کردهجمع را
کسری و و ص قنجاشی و ھرقل و مقو آنھا را نمایش داده مانند نامه تصویری ازکرده و 
 .)١(»دیگران

درباره ثبوت نوشتن حدیث در عھد  یچگونه کوچکترین شک و گمانھا  این بعد از
 ؟!ماند می رسول و صحابه و بعد از آنھا باقی

باقی  در این باره ایاین توھم برطرف شود و ھیچ شک و شبه بودالزم بعد از این 
 .نماند

                                  
 .۲۲۵ -۱۶۳ -۱۴۱ -۱۳۷ -۱۲۳ -۱۸۰ -۱۰۲مجموعه الوقائق الیاسه للعھد النبوی ص  -١
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تر این است که توھم افزایش یافته و بدتر ھم شده آن ھم اما از این عجیب
یک در صحت و سقم آن که بخشی عظیم از آن توسط ککردن به سنت و تش حمله

اند، در را خدای خود قرار داده شرق شناسشرق شناسان و شاگردانی که استادان 
  .باشند می جاھل به منزلت سنت و علوم آن و حجیتش حالی که
ن نوشته شده است برای اینکه یاگوھفراوانی علیه این مھاجمان و یاو یکتابھا

به کنیم به اشاره کردن مبحث تدوین طوالنی نشود و به درازا نکشد تنھا اکتفاء می

اثر دکتر مصطفی  »وتاريخ تدوينه ياحلديث النبو دراسارت يف«عنوان یکی از آنھا تحت 
را به نوشتن احادیث اختصاص داده است و مبحث را  لف باب سوم کتابشؤم .اعظمی

رساند که مسلمانان امکانات فراوانی برای نوشتن احادیث با این نتیجه به پایان می
 میان آنھا وجود نداشت. داشتند و عوامل خارجی که مانع تقلید علم باشد در

 صف القرآن الثاينتمن اىل ج ينبالتفسري احلديث من عرص « با عنوانو باب چھارم را 

و آن  ،)۳۲۵ـ ۸۴( هصفحه نوشته شد ۱۲۴قرار داده که در  »وجه التقريب عىل ياهلجر
 را به چھار فصل تقسیم نموده است.

که یا  هصحابه را ذکر کرد ۵۲و از آنھا یادداشت کردن  ،فصل اول: نوشتن صحابه
ای که موجب اند یا از آنھا یادداشت شده است و شبهخودشان احادیث نبوی را نوشته

 برطرف کرده است. تشکیک است
آنھا ھمام بن  از جملهکردند مثًال ده نفر را نام برده که از ابی ھریره یادداشت می

 است. که به ما رسیده و قبًال به او اشاره کردیم منبه نویسنده صحیفه صادقه
 و نه نفر از ابن عباس که ،و چھارده نفر از جابر که خودش ھم کاتب حدیث بود

 خودش بار شتری بودند. ھای  کتاب

نفر  ۳۵نام  »ول وكتاباهتم والكتابه عنهمن األآتابعوا القر«عنوان  در فصل دوم تحت
 .از آنھا را ثبت کرده است

نوشتند یا از آنھا یادداشت آنھایی که خود می ؛سوم: در مورد کبار تابعینفصل 
 نفر رسیده است. ۲۵۲کردند و شماره آنھا به  می

که کتابت در عصر نبوت وجود داشته و مدام بدونه توقف و با  شود می روشن پس
 وسعت فراوان ادامه داشت تا دوران تدوین رسمی و عمومی در قرن دوم.

 گوید:لف میؤ) م۷۶این باب (ص و قبل از 
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که کتابت علم را دوست ھرکس  :بگویم متواندر پرتوھای تابناک این پژوھش می
چون یا کتابت خود یا یادداشت کردن از  ،نداشته خالف دیدگاھش از او نقل شده است

 آنھا ثابت شده است مگر یک یا دو نفر که با مراجعه به باب چھارم این مسئله روشن
 .شود می

لف در این باب یا کتابت یا نوشتن از آنھا را ؤدانند و مآنھایی که کتابت را مکروه می
 کند چند نفر ھستند.ثابت می

 .)١(ابو سعید خدری -۱
 )٢(ابو سعید -۲
 )٣(زیدبن ثابت -۳
 )٤(عبدالله بن مسعود -۴
عمربن الخطاب: سخنان بسیاری درباره او گفته، ھفت موضوع از ایشان را نقل  -۵

عمر از  ناند و آنھا را به عنوان دلیل بر پیروی نکردفھمیده شدهکند که بد می
کننده  پیامبر آورده که نویسنده کتاب پاسخ ھمه آنھا را مستدل و قانع سنت

و تدوین آن،  نتعمر در راستای گسترش سھای  تالش داده است، پس از آن از
 .)٥(سخن به میان آورده است

                                  
 .۶شماره  ۵۹ص  -١
 .۸شماره  ۹۶صفحه  -٢
 .۲۲شماره  ۱۰۸صفحه  -٣
 مراجعه کن. ۳۵شماره  ۱۲۵به صفحه  -٤
 .۱۳۹و  ۱۳۱ھمان  -٥





 
 

 فصل پنجم:
 جرح و تعدیل راوی

اند، مباحث مربوط به جرح و ھایی که در زمینه علوم حدیث نگاشته شده کتاب
تعدیل را بر عھده دارند، شاید نخستین کتاب تالیف شده در زمینه علوم الحدیث، 

ھـ  ۳۶۰که در سال  ـاثر: رامھرمزی  »يوالواع ياملحدث الفاصل بني الراو«کتاب: 
ھایی تابناک مباحثی درباره جرح و ولی خیلی پیش از آن از چھره ـ شدوفات یافته با

پذیرفته شده و یا مردود  ھایشان روایت تعدیل از قبیل: اصول کلی، بحث از کسانی که
 ای از علماء دامنه آن را دراست و نام بسیاری از راویان را مطرح کرده بودند. عده

ترین و مفیدترین آنھا ردند، که از قدیمیتحت عنوان (کتاب الرجال) گستھایی  کتاب
ھای امام بخاری در: (التاریخ الکبیر) و (الضعفاء) و کتاب (الجرح و التعدیل) اثر نوشته

 باشد.می ،ھـ ۳۲۷ابن ابی حاتم متوفی سال 
ھای علوم الحدیث آراء و نظرات ائمه در باب جرح و تعدیل را ثبت و نگھداری  کتاب

خواھم مباحث مطرح شده پیش ھا، می ز بحث و تامل در این کتاباند، ولی پیش اکرده
شتازان این یھای سه نفر از پدھم و در اینجا به بیان بعضی از نوشته از آنھا را توضیح
 نمایم:میدان اکتفا می

امام شافعی، نویسنده کتاب: الرساله، اولین کتاب تالیف شده در زمینه اصول  -۱
گوید: خبر واحد این کتاب در مورد خبر واحد چنین میباشد. امام در الفقه، می

مگر اینکه دارای این ویژگی باشد: راوی آن مورد  گردد میحجت محسوب ن
اعتماد در دین، مشھور به صداقت و درستکاری، فھم کننده آنچه روایت 

گاه به الفاظی که معنی حدیث را تغییر و دگرگون می می سازد و از کند، آ
حدیث را آنگونه که شنیده و با ھمان حروف و الفاظ بازگو  کسانی باشد که

گاه به  کند. نه اینکه آن را نقل به معنی کند، چرا که اگر نقل به معنی کند و آ
کند، شاید حالل را به حرام تبدیل الفاظی ھم نباشد که معنی را دگرگون می

ترس از اینکه  دیگر ،نماید، ولی اگر ھمان الفاظ و حروف را به کار گرفته باشد
ماند و ھمچنین اگر حدیث را حفظ معنی حدیث را تغییر داده باشد، باقی نمی
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کرده باید آن را از یاد نبرده باشد و اگر ھم آن را از کتابی نقل و نگھداری 
کند باید کتاب را حفظ کرده باشد، اگر با اھل حفظ در حدیث مشارکت  می

ار باشد، از جعل و دروغ مبرا باشد، نه داشت، باید حدیث او با حدیث آنان سازگ
اینکه از کسانی که مالقاتشان کرده، چیزی را نقل کند که از آنھا شنیده است 
و یا حدیثی را از پیامبر روایت کند که با روایت افراد موثق تضاد داشته باشد و 

ه خدا یا ب کند ھمینطور باشند تا به پیامبرباید کسانی ھم که از آنھا روایت می
از آنان ھم تایید کننده کسی ھریک  رسد زیراتر از پیامبر میآخرین فرد پایین

کند و ھم مورد تایید تر از اوست و حدیث را برایش بازگو میاست که پایین
کسی است که باالتر از اوست و حدیث را از وی گرفته است. بنابراین باید ھمه 

  .)۳۷۲و  ۳۷۰له: گذشته باشند (الرسا ھای ویژگی راویان دارای
دانیم یک بار به دروغ و جعل حدیث : کسی که میگویند می ایشان در ادامه

پرداخته، نقطه ضعف خود را در زمینه روایت احادیث برایمان آشکار کرده ولی این 
 ، و نه اخالص وگردد مینقطه ضعف نه به سان دروغی است که باعث رّد احادیث 

گذارد، لذا آنچه را از اھل اخالص در صداقت باقی میعیبی در صداقت را برای او  بی
گویم: ھیچ حدیثی را از شخص اھل تدلیس پذیریم، و میاو نیز می پذیریم ازمی

ـ ۳۷۹(ص  .یا سمعت: شنیدم برایم حدیث روایت کرد، پذیریم تا نگوید: حدثنی: نمی
۳۸۰( 

صحیحی ھم گوید: محدثی که اشتباه زیادی دارد و دارای منبع ھمچنین می
ھمچنانکه کسی در شھادت دادن دارای اشتباھات  ،پذیریمباشد، حدیثش را نمی نمی

اھل حدیث ھم درجات متفاوتی دارند: برخی  .زیادی باشد، شھادتش پذیرفتنی نیست
گاھی از حدیث و آموختن و شنیدن آن از پدر، عمو، خویشان و دوستان و  از آنان به آ

نندگان حدیث شھرت یافته است. کسی که چنین باشد ھمنشینی طوالنی با مباحثه ک
و بھتر است احادیث وی پذیرفته  است، تر از خود مقدمدر حفظ حدیث بر افراد پایین

چند نفر در روایت حدیث ھرگاه  اند کهشود. محدثین این نکته را مورد توجه قرار داده
را موافقت با اھل حفظ  از یک نفر، مشترک بودند، معیار اعتماد بر حفظ یکی از آنھا

اختالف داشتند در اینجا ھم برای ضعف و غلط بودن ھا  روایتھرگاه  اند. ولیقرار داده
دھیم، و وجود دیگر نیز دال بر صدق، حفظ و روایتی معیار پیشین را مد نظر قرار می

 )۳۸۳و  ۳۸۲(الرساله:  !شود می غلط بودن
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امام مسلم، ایشان در مقدمه صحیحش از حال و وضع برخی از راویان و بیان  -۲
درجات و مراتبشان، سخن به میان آورده و پس از سخن از کسانی که 

گوید: اما آن دسته از احادیث که از ، میگردد میاحادیثشان مورد قبول واقع 
باشند، ما خود  می اند که از نظر ھمه یا بیشتر محدثان متھمکسانی روایت شده

برد و ای از آنھا را نام میآنگاه عده ،کنیمرا سرگرم تخریج احادیثشان نمی
اند و گوید: و امثال آنان که به جعل و تولید ساختگی احادیث متھم می

کنند از روایات آنھا ھمچنین کسانیکه غالبًا احادیث منکر یا غلط را روایت می
ھرگاه  حدیث محدثی ھم این است که ایم. نشانه منکربودنخودداری کرده

روایت او با روایت اھل حفظ و مورد پسند، مطابقت شود، مخالف آنان باشد یا 
احتمال موافقت کردنش زیاد نباشد. اگر اغلب روایاتش آنگونه بود، دیگر 

 )۴۶دھیم. (صحیح مسلم: باشد و آنھا را مورد استفاده قرار نمی نمی پذیرفتنی

 الرواية عن الضعفاء واالحتياط يف«سلم بابی را تحت عنوان: پس از این امام م

گشاید، و در آن اشاره کرده که نباید می »االسناد من الدين«و بابی زیر عنوان  »حتملها
کشد و حدیث را جز از راوی موثق و مورد اعتماد، برگرفت، و موضوع مھمی را پیش می

به صد نفر مطمئن و قابل اعتماد بر خوردم  کند: در مدینهآن اینکه از ابوالزناد نقل می
شد: آنان اھل حدیث نیستند و شایستگی آن گرفتند و گفته میکه حدیث را از آنھا نمی

 .)١(را ندارند
ایم. گوید: در زمینه حدیث دروغگوتر از صالحان را ندیدهیحیی بن سعید القطان می

گاه و بدون اینکه عمدی باشد، دروغ بر د یعنی: ناخو دھد می امام مسلم توضیح آ
گوید: چون آنھا زحمت ی در شرح گفته مسلم میو. امام نوگردد میزبانشان جاری 

اند، بدون اینکه بفھمند خطا و اشتباه به روایتشان فراگیری فن حدیث را به خود نداده
ده است. پیشتر دانند که دروغ بوپردازند و نمییابد، در نتیجه به نقل دروغ میراه می

حق در تعریف دروغ این است که عبارت است از: خبر دادن از  اھلگفتیم که اعتقاد 
 .)٢(اشتباھی و یا از روی غلط باشد از روی عمد و یاچیزی خالف واقع خواه 

                                  
گوید: ابوالزناد نامش عبدالله بن ذکوان است، ثوری او را در حدیث نووی می ۱/۷۲صحیح مسلم  -١

 خواند.امیرالمومنین می
 .۱/۷۹ھمان  -٢
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سپس مسلم، پیرامون برمال ساختن معایب راویان حدیث، به برخی اخبار اشاره 
کنندگان حدیث در آنھا آمده است، از ویان و جعلگای از دروغکند که نام عدهمی

کند: جابر معتقد به رجعت بن یزید جعفی، که از چندین نفر روایت می جمله: جابر
 گوید: رجعت یعنی اعتقاد به این دیدگاه باطل وبوده است. نووی در توضیح آن می

آیند تا ندا رون نمیباشد و بیارزش اھل تشیع مبنی بر اینکه امام علی میان ابرھا می بی
ای اساس و جاھالنه بی آید که بیرون بروید. این اعتقاد از جمله عقایداز آسمان می

 .)١(مغز سبک و عقل ھرزه آنان استی  است که شایسته
کند اینکه: جابر گفته است: از جمله خبرھای دیگری که مسلم بدانھا اشاره می

ام. سپس روزی حدیثی را ا نقل نکردهاز آنھا رھیچیک  پنجاه ھزار حدیث دارم که
روایت کرد و گفت: این حدیث از جمله پنجاه ھزار حدیث است. در روایت دیگری آمده 
که گفته: از پیامبر خدا است، در روایت دیگری از جابر آمده که گفته: نزد من ھفتاد 

 وجود دارد. جھزار حدیث از ابو جعفر از پیامبر 
 قل کرده که: از مردی شنیدم این آیه را از جابر پرسیده:از امام سفیان بن عینیه ن

بَۡرَح ...﴿
َ
�َض ٱفَلَۡن �

َ
ۡو َ�ۡ  ۡ�

َ
ِ�ٓ أ

َ
َذَن ِ�ٓ أ

ۡ
ٰ يَأ ُ ٱ ُ�مَ َح�َّ  ﴾٨٠ لَۡ�ِٰكِم�َ ٱِ�� َوُهَو َخۡ�ُ  �َّ

کنم تا پدرم به من اجازه ندھد یا خدا در من از سرزمین مصر حرکت نمی« ]۸۰[یوسف: 
او نیز در  »داوری نکند و فرمان نراند و او بھترین داوران و فرماندھان استحق من 

گوید: دروغ گفته. از او پاسخ گفته است: تاویل این آیه نیامده است. سفیان می
پرسیدیم: منظورش چه بوده؟ گفت: چون شیعه معتقدند که علی میان ابرھاست. ما 

زند که ھمراه فالنی بیرون مان صدا میرویم تا یک منادی یعنی علی از آسبیرون نمی
زیرا آیه درباره برادران یوسف  ،است. ولی دروغ گفته آیهگوید: این تاویل روید. جابر می

 کند.بحث می
کند: از جابر شنیدم که حدود سی ھزار حدیث روایت جابر از سفیان نقل می

ث را از او جائز و چنان ھم داشته باشم روایت یک حدی نمود، ولی من اگر چنین می
 .)٢(دانم نمی

                                  
 .۱/۸۵ھمان  -١
در عصر امام  -ه ۱۲۸بخوانید. جابر در سال  ۷۸ -۱/۸۵اخبار مربوط به جابر در صحیح مسلم  -٢

کند، و لذا دق وفات یافت. اخباری که درباره ائمه افترا بسته نام افراد بعد از علی را ذکر نمیصا
آید ذکر نشده و اما کسانیکه بعد از که علی در ابرھاست، ولی نام کسی که پس از او بیرون می
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 )١(شودبرد که روایتشان مورد قبول واقع نمیمسلم افراد زیادی را نام می مآنگاه اما
گوید: و امثال آنان که علما آنھا را در شمار راویان متھم و غیر قابل اعتماد به سپس می

آنھا، بحث را اند، بسیارند که شمارش و بررسی دقیق و کامل شرح حال حساب آورده
کشاند، و در آن اندازه که بدان پرداختیم، مقصود و ھدف کسی که دیدگاه به درازا می

. و علت اینکه بزرگان، خود را ملزم به برمال شود می اھل فن را دریافته باشد، برآورده
ساختن معایب و نقاط ضعف راویان و بازگوکنندگان اخبار کرده و ھنگامیکه درباره آنھا 

گفتند، این بوده که این مساله بسیار حساس شد، حقیقت را میشان پرسیده میاز ای
 .)٢(انجامدخبر دادن درباره امور مربوط به دین به حالل یا حرام کردن می است، زیرا

مسلم، در صحیح خود پیرامون بیان اشکاالت و معایب حدیث کتابی را تحت  ماما
ھای جرح و تعدیل راویان ه تشریح انگیزهنوشته که در آن ب »کتاب التمییز«عنوان 

محل احلديث وادائه  يف يالرتق باب ما جاء يف«پرداخته است، سپس بابی را تحت عنوان 

آورده است. پس از این ضعف و کاستی  »1/127 -والتحفظ من الزيادة والنقصان 
دوی آنھا را برخی اخبار و روایت، مانند: خطا یا سوأ ظن و توھم در سند یا متن و یا ھر 

، و به مقداری از تحریف و اشتباھات دستوری و آنچه اخبار صحیح آن دھد می توضیح
و بدان  ):۱/۱۷۱گوید (میھا  این کند، آنگاه پس از ھمهکنند، اشاره میرا رد می

رحمت خدا بر تو باد، که فن حدیث و شناخت اسباب و عوامل درست و نادرست آن، 
باشد، چرا که تنھا ت، و در حیطه اختیار و توانایی آنان میتنھا به اھل آن مربوط اس

گاھان از آن ھستند، زیرا اساسی که بر آن  ایشان حافظان و نگھبانان روایات مردم و آ

                                                                                 
بعد از نفر   اند،شان در نیمه دوم قرن سوم و پس از آن به جعل احادیث پرداختهامام دوازدھم
 اند. رجعت ھمچنانکه در فصل پنجم اول گذشت، نزد شیعه معنای دیگری ھم دارد.علی را گفته

اخبار مربوط به جابر را بدین علت آوردم تا میان دیدگاه علمای پرچمدار اھل سنت و دیدگاه  -١
ای است چھارصدگانهای بکنیم: جابر نزد شیعه یکی از اصحاب شیعه اثنی عشریه درباره او مقایسه
گویند: ابن الغضایری و دیگران وی را کنیم و در شرح حال میکه در بخش دوم از آن بحث می

کنند. معتبر دانسته، کشی و دیگران احادیث زیادی را مبنی بر مدح و موثق دانستن او روایت می
فته شده که ھفتاد اند ولی معتبردانستن راجحتر است. گبرخی از علمای ما او را ضعیف دانسته

ھزار حدیث را از باقر در مجموع یکصد و چھل ھزار حدیثی نقل کرده. ظاھر این است که ھیچ 
 .۲۰/۱۵۱حدیث را به صورت شفاھی از ائمه نقل نکرده است. وسائل الشیعه 

 .۱/۱۰۵مقدمه صحیح مسلم  -٢
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باشد. پس تا کنون می ج و آثار منقول از دوران پیامبر خداھا  سنت ورزند،تکیه می
ند آنھا از علمای مناطق مختلف و برای مخالفان آنھا راھی به شناخت حدیث و رجال س

 ماند.بازگوکنندگان اخبار و حامالن آثار، جز از طریق آنان باقی نمی
دھند تا در زمینه جرح و شناسند و تشخیص میاند که آنھا را میفقط اھل حدیث

 را سر جای خویش بنشانند.ھریک  تعدیل
از مذھب اھل  خبر بی این مطلب را به این جھت آوردیم تا توجه کسانی که

اند، به تایید و تضعیف راویان از نظر آنان جلب نماییم تا از دالیل و شواھدی که  حدیث
اند، اطالع یابند. سخن در این باره بسیار ایشان برای تایید یا رد راویان معیار قرار داده

کنیم خواھیم و قصد میایم. در تمام آنچه میاست ودر جاھای دیگر بدان پرداخته
  .طلبیمفیق را از خدا میتو

ابن ابی حاتم، او کتابی را به اسم (الجرح و التعدیل) به رشته تحریر درآورده  -۳
ی آن به بیان جایگاه پیامبر، شناخت سنت و پیشوایان آن و است، در مقدمه

تمایز  ):۷و  ۵گوید (ص متمایزساختن راویان و درجات آنھا پرداخته و می
گوید: وقتی که برای شناخت چیزی از بو محمد میشدن میان راویان، ا قائل

امبر جز از طریق نقل و روایت راه دیگری در یپھای  سنت معانی کتاب خدا و
اختیار نداریم، پس واجب است میان راویان عادل، متعھد و اھل حفظ و 

بد حافظه و دروغ و جعل احادیث،  ،احتیاط و راویان اھل غفلت، پندار بیھوده
 شویم.تفاوت قائل 

از آنجا که دین عبارت است از آن چیزی که خدا و رسولش آورده و از طریق راویان 
به ما رسیده است، پس شناخت و تحقیق درباره زندگی و شرح حال آنان، بر ما ضروری 

ایم از نظر عدالت و دقت در روایت از آنچه عدالت در نقل است و کسانی را که شناخته
گاه به طلبد، تو روایت حدیث می ایید کنیم، بدین گدنه که آنان ذاتًا امین و درستکار، آ

دین، اھل ورع، تقوی و حفظ و احتیاط در حدیث و ھمچنین اھل تشخیص و تحصیل 
ھای ناصواب و  باشند که غفلت به کارشان راه نیابد و پندارھای بیھوده و برداشت

لت آنان را تضعیف و نقاط مغلطه بر آنان مستولی نگردد و اینکه کسانی را که اھل عدا
کردن را  ا و اشتباهطای و بسیار خضعف و عوارض بشریشان از قبیل: غفلت، بد حافظه

گیری کنند تا بدینوسیله راھنمایان این دین، نمایندگان ایشان کناره زاند، ابرمال ساخته
ت اند دسخدا در زمین و نگھبانان کتاب و سنت، شناخته شوند و به آنچه نقل کرده
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انداخته شود، مورد اعتماد قرار گیرد و بدانھا حکم گردد و اھل غفلت، فراموشکاری، 
که روایتشان را بر آن بنا  ھایی راه ای ھم بازشناسی شوند و ازغلط و بد حافظه

داری گردد، اگر دروغ گفته بود دروغ تلقی شود و اگر ھم دچار توھم براند، پرده نھاده
اند و روایات کسانی که الزم است ور آنان اھل جرحکاری شده بود ھمینط غلط

شان ساقط و مورد اعتماد و مبنای عمل قرار نگیرد، از درجه اعتباری ساقط  حدیث
شان مورد  ثیاند واجب است احاد. ولی در مقابل کسانی که معتبر و شایستهگردد می

ھا، اندرزھای  ورزی ای از آنان، ادباعتماد قرار گیرند و نوشته شوند که در حدیث عده
 نیکو، تشویق و ترسان و... وجود دارد.

 مراتب راویان: 
سپس احتیاج به این ھست که مراتب، ارزیابی احوال و تفاوت درجاتشان مشخص 
گردد، تا افرادی که شایستگی انتقادگرفتن، صاحب اطالع و دید انتقادی و تحقیق و 

دادن و  اینان اھل پاالیش و گواھیکاوش در مورد راویان ھستند، شناسایی شوند که 
اند مشخص تا کسانی که اھل حفظ و دقت در احادیث و ذاتًا ھم عادل اندجرح و تعدیل

اند. برخی از آنھا در روایت بسیار راستگو، اھل دروغ و گردند و اینان نیز اھل عدالت
 شود می احتیاط در دین و محقق و ثابت قدمی است که گاھی دچار برداشت ناصواب

گیرد. برخی از آنان اند. حدیث آنان مورد استناد قرار میولی منتقدان آنھا را پذیرفته
کاری ولی غافلی است که غالبًا تصور اشتباه، خطا، اشتباه پرھیزگارھم بسیار راستگو و 

شان در باب تشویق و ترساندن، زھد و  . این عده اگر احادیثگردد میبر او مستولی 
پردازند از ایشان پذیرفته استنادند ولی احادیثی که به حالل و حرام میآداب بود قابل 

ورع و حفظ  ملحق به اھل ورع، صدق، اند که خود راای دیگر کسانیشود. عدهنمی
د، ولی از تیغ نقد علما نگذشته و دروغشان برای علماء معلوم گردیده است. نکنمی

 د.باشناحادیثشان مردود و غیر قابل اعتماد می
آورد و چنین اظھار پس از این، ابن ابی حاتم درباره صحابه بحث به میان می

 ):۸و  ۷دارد (ص  می
اند که شاھد وحی و فرود آوردن قرآن بودند و تفسیر و اما یاران پیامبر خدا کسانی

شناختند، و آنانی بودند که خداوند ایشان را برای ھمراھی و یاری رسانی و تاویل را می
مبرش، بر پا داشتن دین و آشکار نمودن آن برگزید. از آنان راضی بود و به عنوان به پیا
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پیشگامان و الگوھای ما قرار داد. آنچه را پیامبر از طرف خدا بر ایشان آورد اعم از حکم 
و قضاوت، سنت، امر، نھی و آداب حفظ کردند، و چون زمینه حضور در خدمت پیامبر 

گاھی از دین و و دریافت تفسیر، تاویل و ا ستنباط از او برایشان فراھم بود، امتیاز آ
شناخت امر، نھی و مراد خداوند را برای خود کسب کردند، و لذا خداوند ایشان را مورد 
تجلیل و احترام قرار داد و جایگاه الگو بودن را به آنان ارزانی بخشید و پلیدیھایی 

از آنھا دور داشت، و ایشان را  ھمچون گمان، دروغ، غلطکاری، تردید و بدگویی را

ْ ُشَهَدآَء  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ عادالن امت نامگذاری مرد و فرمود: َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ایم تا گواھانی بر مردم روی کردهگمان شما را ملت میانه بی و« ]۱۴۳[البقرة:  ﴾�َّاِس ٱَ�َ 
گوید: یعنی عادل و اھل عدالت. پس سط) میپیامبر خدا در تفسیر واژه (و ».باشید

ھای دین و حامالن کتاب و  ایشان عادالن ملت، پیشوایان ھدایت و دالیل و حجت
 اند.سنت

خداوند مومنان را به تمسک جستن به ھدایت، پیمودن راه و پیروی از آنان 

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ فرماید:و می دھد می ماموریت َوَ�تَّبِۡع  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�ۡ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ . ]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

کسی که با پیغمبر دشمنی کند بعد از آنکه ھدایت شده است، و جز راه مومنان در «
گردانیم و به او را به ھمان جھتی که دوستش داشته است رھنمون میپیش گیرد، 

 ».سوزانیم و دوزخ چه بد جایگاھی است!گردانیم و با آن میوزخش داخل مید
کند و پیامبر خدا در اخبار زیادی مردم را بر تبلیغ و دریافت دین از او تشویق می

سخن مرا شنیده، به حافظه  فرماید: خداوند آن کس را طراوت و شادابی بخشد کهمی
و باز در خطبه حجةالوداع فرمود:  زسپرده و نگه داشته تا دیگران را از آن اطالع دھد

گوید: از طرف من برسانید و در جایی دیگر می .دنآنان که حاضرند به غایبان اطالع دھ
زگو باشد و اخبار را از جانب من بدون ھیچ محدودیتی با حتی اگر یک آیهو نقل کنید 

 نمایید.
ھا  جنگ در اطراف و نقاط مختلف، مرزھا، آزادسازی شھرھا و سسپس صحابه

 پراکنده شدند و مسئولیت سرپرستی و قضاوت مناطق مختلف به ایشان محول شد، که
د، نھمت گمار نددر منطقه خود به پخش و انتشار آنچه از پیامبر بر گرفته بودھرکدام 

دادند، در را بر اساس روش و آداب پیامبر فیصله میبه حکم خدا قضاوت کردند، امور 
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و خود  ددادنھای پیامبر را در مسائل مشابه آن می پاسخ دادن به سواالت وارده جواب
شدن به خدا، وقف آموزش فرائض، احکام،  را ھمزمان با حسن نیت و قصد نزدیک

باقی شتافتند. خداوند ھا، حالل و حرام به مردم کرده بودند تا زمانیکه به دیار  سنت
 ھمه ایشان را مشمول رحمت و مغفرت خویش قرار دھد. آمین.

جای ایشان را کسانی پر  ):۹و  ۸گوید (ص پس از صحابه، در مورد تابعین می
کردند که خداوند آنان را برای برپاداشتن دین بر گزیده بود و ایشان را به حفظ فرایض، 

پیامبر امتیاز بخشیده بود، آنچه را ھای  روش وھا  سنت حدود، امر، نھی، احکام و
نمودند و  فھمیدن و درکخوب ،صحابه منتشر ساخته بودند، بر گرفتند، حفظ کردند

ای رسیدند که در زمینه دین و نگھداری از دستورات و منع و تحذیرھای خدا به درجه

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید:خداوند در حقشان می َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱرَِّ�َ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  �َّ
و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را « ]۱۰۰[التوبة:  ﴾َ�ۡنهُ 

 .»به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خشنود است و ایشان ھم از خدا خشنودند
تاده عبدالرحمن محمدبن یحیی، عباس بن الولید ترسی، یزید بن زریع و سعید از ق

ِينَ ٱوَ ﴿ به ما خبر دادند که: مقصود از آیه: َبُعوُهمٱ �َّ  تابعین است. ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َّ
بنابراین آنان به واسطه خشنودی خدا از ایشان، جایگاھی را برایشان قرار داده که 
ایشان را از افترای بدگویان و ھتک حرمت کردنشان محفوظ و مورد اعتماد نگه داشته 

اند که خداوند ماموریت تقویت و برپایی راه ھمان نیکوکاران پرھیزکاری است، زیرا آنان
دین خود را به آنھا محول کرده است. پس معنایی برای رسیدگی به احوال ھای  روش و

ماند، چون ما آنان را جز پیشوای ممتازی که دارای و اوضاعشان برای ما باقی نمی
یابیم. رحمت و طرفداری از آن نمی و پیروی وھا  سنت فضل، دانش، فھم و تقویت

مغفرت خدا شامل حال ھمه آنان باد. مگر آن عده که بر تقلب و فریب از نام آنان سوء 
و  دانش و اند، در حالی که نه در فقهردهکنان ملحق آاستفاده کرده و خود را به جمع 

اوضاع و  رسند، و میان کسانی کهحفظ و دقت و محکم کاری به پای ایشان نمی نه در
 اند و لذا به این مقدار بسنده کرده و از تکرار آناحوالشان را بیان نمودیم جای نگرفته

بحث اتباع تابعین و درجات آنھا را به میان  ۱۰و  ۹ صفحهمانیم. آنگاه در نیاز می بی
 گوید:ورد و میآمی
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شمندان ند که جانشینانی بلند مرتبه و داندسپس کسانی راه تابعین را ادامه دا
گاه از حالل و حرام و فقیه ھای  سنت ناموری در زمینه دین، نقل و دقت در پیامبر، آ

گاه احکام، فرایض، امر و نھی الھی، به شمار می در آمدند و دارای چھار مرتبه بودند. آ
در تشریح طبقات آنان ھمان مراتب راویان را که قبًال به آن اشاره شده بود بر ایشان بر 

 پایان سخنان ابن حاتم. شمارد.می
 پردازیم.نوشته شده در زمینه علوم الحدیث میھای  کتاب بعد از این بررسی به

ھـ  ۳۶۰تالیف: رامھرمزی متوفای سال  »املحدث الفاصل«نخستین آنھا کتاب: 

القول فيمن «است. درباره مباحث مربوط به موضوع مورد نظر، مطلبی را تحت عنوان: 

گشاید که: عبدالله آورده و باب سخن را با دیدگاه امام مالک می )١(»يستحق االخذ عنه
بن صقرسکری، ابراھیم بن منذر جزامی و معن یا محمدبن صدقه فدکی یا ھر دوی آنھا 

گفت: چھار گروه سزاوار فراگیری علم به ما خبر دادند که از مالک بن انس شنیدم می
آرزوھایی باشد و مردم را بدان فرا خواند، ابلھی از آنان نیستند: کسی که دارای امیال و 

بیشتر از ھمه روایت کرده باشد، کسی که در نقل ھرچند  که حماقتش آشکار باشد
در افترا بستن به پیامبر خدا متھم نباشد و کسی که ھرچند  سخنان مردم دروغ گوید

کند نفھمد. میرا که بازگو ھایی  روایت عیب باشد ولی بی از نظر فضل، صالح و بندگی
گوید: این سخنان به جز این چھار دسته سایر مردم شایستگی آن را دارند. جزامی می

گویی، ولی شھادت دانم تو چه میرا برای مطرف بن عبدالله نقل کردم، گفت: من نمی
گفت: در این شھر خودمان (مدینه) بزرگانی را دیدم دھم که از مالک شنیدم میمی

ولی ھیچ گاه حتی یک حدیث  کردند.و عبادت حدیث را روایت میدارای فضل، صالح 
ام. گفتم: برای چه ای عبدالله؟ گفت: چون حدیثی را که روایت را از آنان ننوشته

گوید: ما کنار گوید: مالک میفھمیدند. عبدالله میدادند و نمیند تشخیص نمیدکر می
 .۴۰۴-۴۰۳اگیری از او) ص کردیم (یعنی برای فرابن شھاب اجتماع می خانه در

کند و پس از آن آنگاه مولف، به دیدگاه امام شافعی که قبًال ذکر کردیم ـ اشاره می
شافعی گفته: ابن سیرین، نخعی و شماری از تابعین بر این باورند حدیث جز  گوید:می

گوید: ھیچ کسی از شود. ھمچنین میاز کسی که آن را دریافته است، پذیرفته نمی

                                  
 اند حدیث را از آنان آموخت.بحث مربوط به کسانی که شایسته -١



 ٥٣  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

. سپس به دیدگاه برخی ۴۰۵ام که مخالف این دیدگاه باشند. ص علم را ندیدهاھل 
 کند.دیگر از علماء اشاره می

گرایی آید که حاکم به شیعهبعد از رامھرمزی کتاب (علوم الحدیث) حاکم می
معروف است ولی به درجه رافضی نرسیده بود و لذا در اینجا چیزی را از او نقل 

به ھنگام بحث از جرح و تعدیل از دیدگاه شیعه اثنی عشریه موکول نمایم و آن را  نمی
 کنم، تا تفاوت میان شیعه و رافضیه مشخص گردد.می

 »علم الرواية الكفاية يف« نوشته شده در علوم حدیث کتابھای  کتاب یکی دیگر از
 ۴۶۳بن علی بن ثابت مشھور به خطیب بغدادی است که در سال  نوشته ابوبکر احمد

 دار فانی را وداع گفته است.ھـ 
در  ):۱۲۵گوید (ص میھا  بدعت وھا  گرایش بغدادی در مورد روایت کردن از اھل

خوارج و ھای  شھادت که صحابه اخبار و شود می پذیرش اخبار آنان به این امر استناد
پذیرفتند، سپس تابعین و جانشینان آنان روش صحابه را ادامه دادند، امثال آنھا را می

پنداشتند، خود را از دانستند ایشان دنبال صداقت بودند، دروغ را بزرگ میچونکه می
گرایان و مسیرھای غلط بودند داشتند و مخالف پیروان شککارھای ممنوع برحذر می

کردند، ولی با وجود این احادیثی که علیه آراء ایشان بود و مخالفشان به آنھا استناد می
ل روایت عمران بن حطان خارجی، عمروبن دینار قدری و شیعه پذیرفتند، برای مثامی

ای اباضی مذھب، ابن ابی بخیع معتزلی، عبدالوراث بن سعید، شبل بن مذھب، عکرمه
عیاد، سیف بن سلیمان، ھشام دستوائی، سعیدبن ابی عروبه و سالم بن مسکین قدری، 

بن موسی، خالد بن مخلد علقمه بن مرثد، عمربن مره و سعدبن کدام مرجئی، عبیدالله 
و عبدالرزاق بن ھمام شیعه مذھب و کسانی دیگر که مجال پرداختن به بحث آنھا 

ایشان را مورد استناد قرار ھای  روایت پذیرفتند. علما از گذشته تا کنوننیست، می
اند که این موضوع صورت اجماع را به خود گرفته و مھمترین دلیل در این باب به داده

 .گردد میآید و موجب تقویت ظن نزدیک به حق حساب می
قبًال  محدثان درباره تجویز روایت از اھل مکاتب مختلف:ی ھا ه دیدگا برخی اقوال و

ھا، بیان کردیم. این  یک گروه از رافضی دیدگاه امام شافعی را در این زمینه به جز
شده است. بعد از دیدگاه از ابو حنیفه پیشوای اصحاب رأی و ابو یوسف قاضی نیز نقل 

بن یحیی روایت شده از حرمله پردازیم:این به برخی اظھار نظرھا در این باره می
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دروغگوتر ھا  رافضی گفت: ھیچ گروھی را ندیدم بیشتر ازگوید: از شافعی شنیدم می می
 ۱۲۶باشند. ص 

که ھا  قدری ھا وگرایان را جز خطابیگوید: شھادت راستگویان فرقهابو یوسف می
 دانم.گویند: خداوند از ھیچ چیز اطالع ندارد تا رخ ندھد، جائز میمی

فرمایی گوید: ابو عصمه از ابو حنیفه پرسید: چه کسی را دستور میابن المبارک می
در گرایش و مکتبش جانب عدالت را رعایت کند به جز ھرکه  آثارش را بپذیرم؟ گفت:

 استوار است. ج انستن یاران پیامبرد شیعه، چرا که بنیان عقیده آنان بر گمراه
پیرو دیدگاھی بود و مردم را بدان فرا ھرکس  گوید:عبدالرحمن بن مھدی می

دارای بینشی بود و دیگران را به آن ھرکس  بودن را دارد ولی خواند احتمال حق نمی
 .۱۲۷ص  .فرا خواند، شایسته مردود شماردن است

له تو روایات ابو قطن قدری را شنیده و از احمدبن حنبل سوال شد: ای ابو عبدال
دانستم ام برای گسترش دیدگاھش تبلیغ کرده باشد، اگر میای؟ گفت: ندیدهپذیرفته

 .پذیرفتمرا نمیھایش  روایت چنین است
پذیرفتند این بود که گوید: علت اینکه احادیث و اخبار مبلغان را نمیبغدادی می

دعت گردد و آن را کار خوبی تلقی کنند، چنانچه در مبادا منجر به تبلیغ و تشویق به ب
کردیم و ھر امری را آرزو می باب پیشین از خارجی باز گشته نقل کردیم که: ما

 .۱۲۸ص  .کردیمیم حدیثی را برای او جعل مییدپسند می
باشد، تر از ھمه میھا صحیحگوید: میان انشعاب گرایان احادیث خارجیابو داود می

 .۱۳۰کند ص مران بن حطان و ابو حسان اعرج اشاره میآنگاه به ع



 
 

 فصل ششم:
 گفتگوی امام شافعی با گروهی گمراه

در حالی که پیشینیان نیکوکار قرآن و سنت پیامبر خدا را دستاویز قرار داده بودند، 
و  شمردند می مردوددر دوران امام شافعی گروھی منحرف گشته و سنت پیامبر را 

ریزی بردند سنت بر پایه کتابی که برای ساختن ھمه چیز فرود آمده، پایهگمان می
، به این گروه و »جماع العلم«نشده است. امام شافعی در جلد ھفتم کتاب االم، کتاب 

کند، او در آغاز کتاب جماع العلم چنین ی خود با آنان اشاره میبحث و مناظره
ده بودم کسی که از نظر مردم عالم و یا خود دارای چنین ادعایی بوده، گوید: نشنی می

قضاوت او بر در اینکه یکی از دستورات خداوند لزوم پیروی از پیامبر و گردن نھادن 
است، مخالفت کرده باشد و اینکه پذیرفتن ھیچ سخنی در ھر حال جز کتاب و سنت 

باشند و تکلیف خدا بر ما، رو آنان میلهپیامبرش الزم نیست و سایر اقوال و نظرات دنبا
جات سخنان و دسته ھا گروه پیشینیان و آیندگان نیز پذیرفتن خبر پیامبر است، ھمه

دھم، مورد بحث و کنکاش قرار می را ای که دیدگاه آنانباال را قبول دارند جز عده
 کند:آنگاه سخنانش را اینگونه آغاز می

یشانش دارای علم و دانش بود گفت: قرآن که به یکی از آنان که به گمان ھم ک
و تفصیل ھمه چیز فرود آمده است، ولی سنت بر  شرحبرای  و واضح زبان عربی روشن
 کاری دارند.کند که احتمال دروغ، خطا، فراموشی و غلطکسانی تکیه می

نیازی از  بی مکاناامام به تبیین این امر پرداخت که منبع سنت نیز وحی است و 
عبادات،  ،ماند و امکان اطالع از احکاموجود ندارد، لذا امور دین بدون آن پایدار نمی آن

باشد. نکته دیگر اینکه در پذیر نمیمعامالت و... جز از طریق سنت برای ما امکان
پذیرش سنت بیشتر از سخنانی که باعث مباح دانستن خونھا، اموال و ھتک حرمت 

-کنندهی دلپذیر و قانع. امام بحث و مناظرهشود می ، احتیاط و دقتگردد می اشخاص
یابد. متن کامل تا آن گمراه سردرگم به راه راست ھدایت می دھد می ی خود را ادامه

که ملحق به ھمین بخش  لسان رسوله) بيان اهللا عىل ة(السناین جر و بحث را در مبحث: 
 نمایم.میکنم و لذا ادامه آن را بدانجا موکول باشد، بازگو میمی
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 سنت را رد کردند یکه تمام یدیدگاه قوم
دانست به من یارانش میه خود را عالم به مذھب ک یسکد: یگویم /یشافع

گاه ز به زبان شما نازل شده و شما به آنید و قرآن نیگفت: شما عرب ھست د یھستتر  آ
 یکدر  یبر دوش ما قرار داده است، اگر فرد یه در آن خداوند واجباتکد یدانیو م

رد اگر درخواست شما کد یداشته باشد شما از او درخواست توبه خواھ کمورد قرآن ش

ءٖ ... ﴿ :دیفرماید و خداوند در قرآن میرسانرد آن را به قتل میکرا رد  ۡ�َ ِ
 ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

ه کد یدھیاجازه م یالھ یاضهیگران در مورد فریا به دیچگونه به خود و  ]۸۹[النحل: 
ن امر دال بر ید خاص است و اییگر بگوید ید: مراد از آن فرض عام و گاھییبگو یگاھ

 باشد؟یا اباحه میا ارشاد و یوجوب و 
ه آن را از فرد به فرد تا به کث یا دو حدیث یحد یکه شما در ک ین فرقیشتریو ب

ات یروا روانتان در سلسلهیه شما و پکم ینیبید و مید، قائل ھستینکیت میامبر روایپ
و من  ،دینک نمی ھرگز تبرئهاند  گرفته یشیه در صداقت و حافظه بر شما پکرا  یافراد

ه در ک ید در حالیاردهکز با آنھا مالقات یه شما نکام ردهکدا یات پیرا در روا یسانک
را در آنھا ھا  ویژگی نیاند، اما شما اان و خطا شدهیتشان دچار مغالطه و نسیروا

 د.یاردهکن بسنده یرفته و به ا ث به خطایدر آن حد یه فالنکد یاتنھا گفتهد و یا افتهین
آن ی  لهیبه وس هکث شما یحد یکبه  یسکد: اگر ییگویه شما مکم ینیبیو م

ث را نگفته است و ین حدیا ج امبریپ :دیبگو ،دیا اشتهدان یث حالل و حرام را بیحد
شما گزارش داده  یه آن را براک یسکه کنیا اید و یا ردهکن مورد اشتباه یشما در ا

ز یچ ی،ان داشتیب ید: به چه سخن زشتیگوئیه مکنیرده است، در پاسخ بجز اکاشتباه 
 د.ییافزا نمی را یگرید

است، فرق  یکیه ظاھر آنھا نزد شنونده کام قرآن کان احیه مکز است یا جایآ
ات آنھا را در مقام یو رواد؟ ینکید نقل خبر میردکف آن را یه توصک یسکگذاشت، و از 

 د؟یگردانیات مسائل را حالل و حرام مید؟ و با آن روایدھیقرآن قرار م
 یار را در وھله نخست براکن یز اید: در جواب گفتم: ما تجویگویم یامام شافع

ن مسأله به واسطه خبر یه اکنیا ایداشته باشند  یه احاطه علمکرد کم یخواھ یسانک
ن یار نزد ما مختلفند و اگر ما اکن یرد و اسباب و عوامل ایگ اس صورتیا قیصادق 

گر ید ینسبت به بعضھا  بعضی رایز] ستیجائز ن[م یم بدھیھمه تعم یم را براکح
 .تر ھستندواضح



 ٥٧  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

 ؟یزیگفت: و آن مانند چه چ
د و از سوگند ینه نمایا اقامه بیه اقرار و کنم کیز میتجو فردی ین را برایگفتم من ا

تر از  یه اقرار قوکسوگند بخورد و حال آن یو یاور شما به جایردن امتناع ورزد و کادی
آنھا  یرا برا یز واحدیه تجوکنیاست و ما با ا یاور راویتر از سوگند یز قوینه نینه و بیب
 .قت عوامل آنھا فرق دارندیم اما در حقینکیم

رش اخبار یپذ یخود براط مخصوص یات آنھا را با وجود شرایگفت: اگر اخبار و روا
ه خالف نظر شما را دارند ک یسانکرد  یل شما براید، دلینکم، قبول یردکان یآنھا ب

 ست؟یچ
رم و تنھا یپذیبودن را داشته باشد، نم ه احتمال غلطکرا  یزیو بعد گفت: من چ

 یچ فردیه ھک یقران .دیاد نمایا قرآن سوگند یه به خدا و کم یریپذیرا م یزیچ
 ند؟کجاد یر اییه تغیاز آ یتواند در حرف ینم

گاھکه به زبان قرآن و احک یسک :به او گفتم داشته باشد، او را جھت  یام خدا آ
امبر و یث پیان احادیمرد و از تفاوت کت خواھد یامبر ھداین از پیرش اخبار صادقیپذ
گاھکن به میام خدا و ھمچنکاح و  گر اخبار خاصمند؛ کیدا میپ یانت رسول خدا آ

 د.یردکعام آن را مشاھده ن
 .یگفت: آر

 ردم!کد، من آن را رد ینکیه اقرار مکگفتم: اگر به آنچه 
ن ین گونه باشد، ایاگر ا ؟دیاافتهیل مرا در قبول خبر ین دلینطور و با ایا ایگفت: آ

بودن آن در برابر مخالفت و  مکن محیل تو و ھمچنیبودن دل واضح یهیما
 بند شده.یمان و به قول تو متعھد و پایه از قول خود پشکاست  یسکبودن  خوشحال

 شماه کشما دال بر آنند  یھااز گفته ید، برخیتابع انصاف باش شماگفتم: اگر 
ه شما در ک دیدانید و مید، ُمصر ھستیه الزم است از آن دور شوک یھمچنان بر مسائل

 د.یاردهک یوتاھکرد، ک یوتاھکد در آن یه نباک یمسائل
 د؟یان دارید، لطفًا بیدر ذھن دار را از آنھا یکیگفت: اگر 

ِيٱ ُهوَ ﴿ :دیفرمایگفتم: خداوند م ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم  نَ  ۧۡ� رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

  .]۲[الجمعة:  ﴾ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَو�َُزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦَءاَ�ٰتِهِ 
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شان یخته است و به سویرا بر انگ یغمبریسوادان پ بی انیه از مکاست  یسکخدا «
شان یگرداند و بد کایشان بخواند و آنان را پا یات خدا را برایل داشته است تا آیگس

 ».آموزدیعت را میتاب و شرک
 ست؟یمت چکم، اما حیشناسیتاب خدا را مکگفت: ما 

  .گفتم: سنت رسول خدا
مت کو ح یتاب (قرآن) را به طور اجمالکامبر یه پکا دارد ا احتمال آن ریگفت: آ

 م داده باشد؟یخاص تعل یام را به طورکھمان اح
ھمانند  یایو قطع یلکام که رسول خدا از جانب خدا احکن است یگفتم: منظور ا
 دارد.ین مییمردم تب ینماز و روزه را برا

 ن باشد.یگفت: احتماًال منظور ھم
ی  لهیبه وس ه جزکاست  ین ھمان مسئله قبلیا یینش بگراین بیگفتم: اگر به ا

 د.یتوان به آن رسیت از رسول خدا نمیروا
 .دیا مودهیالم را پکرار کن مذھب تیگفت: با ا

ز یا آنھا دو چیه آکنیاز آنھا بھتر است، اکدامیک  ان شدیمت بکتاب و حکگفتم: اگر 
 ز واحداند؟یچ یکا یمختلف 

ن یتاب و سنت باشد و ھمچنکد منظور ییگویشما م هکد ھمانطور یگفت: شا
 واحد باشند. یش یکه کز دارد یاحتمال آن را ن

ه شما کم نه آنچه یه ما گفتکاست  یزیارتر و واالتر از قرآن ھمان چکگفتم: آش
 د.یاعتقاد دار

 ست؟یگفت: آن چ

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ :دیفرمایه مکگفتم: فرموده خداوند  َّ� 
َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  ز یانگمتکات خدا و سخنان حیآ« ]۳۴[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  �َّ

گاه استیگمان خداوند دق بی دینکاد یشد، یه در منازل شما خوانده مکرا   .»ق و آ
 مت چگونه است؟کاما تالوت ح ودش می ن طور تالوتیگفت: قرآن ا

 مت نطقکه به حکچنان ،ندکگفتم: معنای تالوت آن است که به قرآن و سنت نطق 
 .دینک می

 که حکمت غیر از قرآن است. و واضح استاین بسیار روشن در گفت: 
 .ده استیرا بر ما واجب گردان ج امبریاز پ یرویت و پیخداوند تبع :گفتم



 ٥٩  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

 آمده؟گفت: در کجای قرآن 

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم  فََ� ﴿ :فرمایدگفتم: خداوند می َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
اما، نه! به « ]۶۵[النساء:  ﴾٦٥ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

ھایی  درگیری آیند تا تو را در اختالفات وبه شمار نمیپروردگارت سوگند که آنان مومن 
خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و کامًال تسلیم 

  ».قضاوت تو نباشند
َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿ فرماید:می

َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ اطاعت از رسول خدا، « ]۸۰[النساء:  ﴾...�َّ

 ».آیدبه شمار میاطاعت از خدا 
ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ...﴿: فرمایدو ھمچنین می َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ۡو  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�ٌم 
َ
کنند، باید از این آنان که با فرمان تو مخالفت می« ]۶۳[النور:  ﴾٦٣يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

 ».ینکه عذاب دردناکی دچارشان شودبترسند که بالئی گریبانگیرشان گردد، یا ا
گفت: ھیچ چیزی درباره حکمت بھتر از آن نیست که بگوییم منظور از آن سنت 

ند: خداوند دستو داده که ما یگوکه بعضی از یاران ما میھرچند  رسول خدا است،
تسلیم حکم و قضاوت رسول خدا شویم، و حکمت آنان ھمان چیزی است که خدا آن 

 .را نازل کرده

َوَمآ ﴿ :فرمایدگفتم: خداوند تبعیت از دستورات پیامبر را بر ما واجب گردانیده و می
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَءاتَٮُٰ�ُم  ھرآنچه را که پیامبر « ]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا

 .»امر فرمود اجرا کنید و ھر آنچه را که نھی کرده از آن دوری جوئید
قرآن توضیح داده شد که بر ما واجب است از دستورات و منھیات پیامبر گفت: در 

 .مینکن یچیسرپ
واجب نسبت به ما و گذشتگان و آیندگان یکی  آیا د: گفتم:یگوامام شافعی می

 است؟
 .گفت: آری

باشد، آیا نباید بدانیم که اگر چیزی بر گفتم: وقتی تبعیت از پیامبر بر ما واجب می
 کند؟امر مرا برای پذیرفتن فرضیت آن ھدایت می ما فرض شده این

 .گفت: آری
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ت از فرائض الھی را در گرو تبعیت از اوامر رسول خدا یگفتم: آیا دلیلی دارید که تبع
 ؟بداند

گوید: به او گفتم: این حتی در ناسخ و منسوخ بودن قرآن نیز صادق امام شافعی می
 است.

 گفت: مثالی را برایم بیاورید؟

َحَدُ�ُم  ُكتَِب ﴿ :فرمایدخداوند میگفتم: 
َ
إِن تََرَك َخۡ�ًا  لَۡمۡوُت ٱَعلَۡيُ�ۡم إَِذا َحَ�َ أ

يِۡن وَ  لۡوَِصيَّةُ ٱ ۡقَر�ِ�َ ٱلِۡلَ�ِٰ�َ
َ
 .]۱۸۰[البقرة:  ﴾ۡ�
ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ...﴿ فرماید:و درباره ارث می

بََوۡ�هِ لُِ�ّ
َ
ُدُس ٱَوِ� ا تَرَ  لسُّ  ۥَ�ُ إِن َ�َن  كَ ِممَّ

 ُ ۚ فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥَوَ�ٞ
َ
ٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُّلُُثۚ ٱ� إِۡخَوة

ُدُسۚ ٱ  . ]۱۱[النساء:  ﴾...لسُّ
ما اعتقاد داریم که از طریق دو روایت از رسول خدا نقل شده که آیه فرائض وصیت 

پذیرند و اقربین نسخ کرده، و اگر ما از آنھا باشیم که راویان را نمیرا برای والدین و 
کسی بگوید: وصیت فرائض را نسخ کرده، ما ھیچ دلیل دیگری را جز روایات پیامبر در 

 دست نداریم؟!
اند که الزم است گفت: این نیز ھمانند کتاب و حکمت است و دالیل نزد تو ثابت

ذیریم و به این باور دارید که پذیرفتن اخبار منقوله بر روایات منقوله از پیامبر را بپ
باشند بنابه آنچه در قرآن ذکر گردید، و ھیچ اکراھی را در آن مسلمانان الزم می

به رای دیگری انصراف داد، بلکه  توان از رای توبینیم که اگر با دلیل ثابت سند می نمی
رفتن رای حق انصراف داد و اینکه عام آیا شما آن را قبول دارید که از رای تو برای پذی

 گردانید؟را در قرآن گاھی عام و گاھی خاص می
گوید: اما ای را به طور عام میبه او گفتم: زبان عرب واسع است، گاھی مسئله

و این نیز تنھا با خبر  منظور از آن خاص است و این در لفظ آن روشن خواھد شد
ای بیان کرده و در ده که گاھی آن را به گونهگیرد و در قرآن ھم آمقطعی صورت می

 ای دیگر.حدیث به گونه
 گفت: مثالی را برایم بیاور؟



 ٦١  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

ُ ٱ﴿ فرماید:گفتم: خداوند می ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
این لفظی است که مرا از آن عام  ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ

نَ�ٰ وََجعَ ...﴿ فرماید:باشد و ھمچنین میمی
ُ
ۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن ذََكرٖ َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ْۚ إِنَّ أ ِ ٱَوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾...�

باشد و در آن ھر انسانی اعم از زن و مرد مخلوق خداست و مراد از این ھم عام می

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ :فرمایدتخصیص ھم وجود دارد، آنجا که می
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

 بالغ عاقل است.ھای  انسان تقوی و خالف تقوی تنھا برای

َها﴿ فرماید:و می ُّ�
َ
� ْ ٱُ�َِب َمَثٞل فَ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ۡسَتِمُعوا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ

ِ ٱ ْ ٱلَن َ�ۡلُُقواْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  �َّ  .]۷۳[الحج:  ﴾...ۥۖ َ�ُ  ۡجتََمُعوا
خواندند، زیرا در و معلوم است که ھمه مردم در زمان پیامبر غیر از خدا فرا نمی 

 میان آنھا مسلمانان ھم بودند. لفظ آن عام ولی از آن این را ھم اراده کرده است

ةَ  لَِّ� ٱ ۡلَقۡرَ�ةِ ٱَعِن  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ� ﴿: فرمایدو می إِۡذ َ�ۡعُدوَن ِ�  ۡ�َۡحرِ ٱَ�نَۡت َحاِ�َ
ۡبِت ٱ کند که منظور از تجاوزگران آن شھر، این آیه بر آن داللت می ]۱۶۳[األعراف:  ﴾...لسَّ

ام برای وی گفتم ساکنان آن است نه دیگران و چیزھای دیگری را که در کتابم نوشته
 .)١()۲۴۴ـ ۹۴۶(

مراد از آن  آن سائل گفت: این درست، ولی عامی را در قرآن برایم بیان کن که
 خاص باشد؟

 آیا مگر بر تمام مردم نیست؟ ،گفتم: خداوند نماز را واجب گردانیده
 .گفت: آری

 بینی که استثناءاتی دارد؟گفتم: حیض را می
 .گفت: آری
بینی که زکات بر ھمه اموال واجب است و در بعضی اموال استثناءاتی گفتم: می

 دارد؟
 گفت: آری.
 رای والدین با فرائض نسخ شده است؟بینی که وصیت بگفتم: می
 .گفت: آری

                                  
 .۶۲) الرساله امام شافعی ص ۲۴۴ -۹۴۶( -١
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گفتم: قسمت ارث برای پدر و مادر و فرزندان عام است، اما با سنت ثابت شده که 
 برند.مسلمانان از کافر و عبد از آزاد و قاتل از مقتول ارث نمی

 گفتم: چه توجیھی برای این دارید؟
 .گفت: سنت، زیرا در آن نص قرآن وجود ندارد

در قرآن برای تو روشن شد که خداوند اطاعت از پیامبرش را واجب گردانیده گفتم: 
 و موارد ناسخ و منسوخ و خاص آن نیز برای تو روشن شد؟

گویم تا اینکه برای من خطای کسانی که گفت: آری ولی ھمچنان خالف آن را می
نباید به خبر و و در میان آنھا کسانی اعتقاد دارند که  ،این گرایش را دارند، روشن شود

 باور داشت و کتاب خدا کافی است. آنھا روایت
 گفتم: پس تکلیف آنھا چیست؟

= نماز یا  ةصال«انجامد، اگر کسی چیزی را که نام ای بزرگ میگفت: این به نتیجه
خواھد کرد، و  ادابر آنھا اطالق گردد، بیاورد؛ این آنچه را که بر او واجب است » زکات

روز یک بار ھرچند  ندارد با اینکه دو رکعت نماز در ھر روز یا را یاین وقت مشخص
 بخواند. در ادامه گفت:

 دیگری بر مردم وجود ندارد.چیز آنچه که در قرآن نباشد، ھیچ 
مگر خون و مال وی حرام  ،گویید راجع به مردی که کنارم ایستادهگفتم: چه می

 نیست؟
 .گفت: آری

مرد فردی را کشته و مال وی را نیز به غارت  گفتم: اگر کسی شاھدی دارد که این
برده، گفت: به عنوان قصاص کشته و مالی که به غارت برده به وارثان مقتول باز 

 .شود می گردانده
اشتباه گوید: گفتم: مگر امکان ندارد این دو شاھد به دروغ یا امام شافعی می

 داده باشند؟ گواھی
 .گفت: آری

حرام بنابر آن گواھی ـ که در حقیقت گواھی نبود ـ گفتم: چگونه آن خون و مال 
 حالل شد؟

 .گفت: به ما دستور داده شد که شھادت شاھد را بپذیریم
 گفتم: آیا نصی در قرآن وجود دارید که شھادت قتل پذیرفته شود؟
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 .در معنا به این امر به ما دستور داده شده ولیگفت: خیر، 
معنا برای حکمی غیر از قتل باشد، و قتل  گفتم: آیا این احتمال را ندارد که آن

 رساند؟(نیز) احتمال قصاص و دیه را نمی
ند، ددا گواھیگفت: دلیل این امر این است که اگر مسلمانان جمع شدند و به قتل 

رساند که بر آن اجماع شده، و اینکه عامه کوشیم، قرآن احتمال معنایی را میما می
 بیفتند. اشتباهبه ھا  بعضی روند، با اینکهمردم در معنای قرآن به خطا نمی

اید، و اجماع غیر بینیم که شما به قبول روایت و خبر رسول خدا، برگشتهگفتم: می
 از آن است؟!

 گفت: این بر ما واجب است.
به او گفتم: آیا سراغ دارید که توسط شاھد ـ در حالی که شاھدی دروغ باشد ـ 

 خون و مال حالل شود؟
 .به ما دستور داده شده ،ور...گفت: این ط

اید و علی الظاھر آن را نیز گفتم: اگر در ظاھر به صدق شاھد دستو داده شده
داند. خواست ما نیز در رابطه با محدث بیشتر اید، زیرا غیبیات را جز خدا نمیپذیرفته

ھیچیک  اما این از شود می از شاھد است چون شھادت در مسائل خراب و شر پذیرفته
 محدثان پذیرفته نیست. از

یابیم، اما این در و ما دالئلی را برای صدق محدث و غلط وی در حفظیاتش می
 شھادت ممکن نیست.

و خبر و ھمچنین درباره رد خبر و  گواھیگفت: من آنچه را که درباره فرق میان 
یل کنند، اقامه دلپذیرند و بعضی دیگر ھمان را که رد میخبری را میھا  بعضی اینکه

 خواھم کرد. ھمراه با آنکه درباره وجود خطا و اختالف آراء در آن، توصیف نمودم.
 نچه را که در اینجا و قبل از این گفتیم، دلیلی است علیه آنھا و غیر آنھا.آو 

 دانم.ام، و میرا قبول کرده ج پذیرم که من خبر از رسولو به من گفت: از شما می
واجبات خدا و اطاعت از آن، است. من ھنگامی که  از یکه داللت بر معنا، چیزی غیر

ام چون مسلمانان بر آن خبر پیامبر را قبول کردم، در حقیقت آن را از خدا قبول نموده
 اند.اجماع کرده

 دانم که آنھا جز بر حق جمع نخواھند شد.و می





 
 

 فصل هفتم:
 بعد از امام شافعی

وی امام شافعی با کسی بود که بعد از گمراھی ھدایت یافت، اما ھدایت این گفتگ
 این فرد به معنای عدم گمراھی این گروه نیست.

در اویل قرن چھارم ھجری امام شافعی وفات کرد، این دوران، دوران طالئی برای 
، زیرا در این دوران بود که مسند شود می جمع سنت و پاالیش و تدوین آن محسوب

سنن اربعه و... ھمانند سنن سعیدبن ھای  کتاب احمد و صحیح بخاری و مسلم وامام 
ید اسحاق بن راھویه و بقی بن مخلد و بزار و ابو یعلی، به نمنصور و دارمی و مسا

 نگارش در آمدند.
 قرن بود که برای نابودی سنت پاک پیامبر تالشھایی شد. و البته در ھمین

ـ  ھـ ۲۷۶متوفای سال ـ ابن قتیبه  اثر »احلديثتاويل خمتلف «وقتی که به کتاب 
بینیم این عالم بزرگوار آن را در رد دشمنان اھل حدیث به نگارش در می نظری افکنیم

 .ه استآورد
و ایشان در این کتاب به حل و جمع اخبار و روایاتی که دشمنان اھل حدیث آن را 

نخست، به اخبار به نظر  ھا و مشکالتی که در نگاهمتناقض دانسته، و به رد شبه
و ، پرداخته اندرا مطرح کردهھا  این د، و ھمچنین حتی به خود کسانی کهنرس می

خواننده علل دشمنی آنھا با  تالش کرده ھمه جوانب موضوع را بگونه ای در برگیرد که
 اھل حدیث را بداند.

باز و حیله گوید: ما نظام را فردی مکاراست، ابی قتیبه می »نظام«از جمله آنھا 
 باشد.دانیم و شب و روز مست است و انسانی خرابکار و فاحشه گر میمی

گوید: نظام از دایره امت اسالمی خارج شده، زیرا ابوبکر و عمر و ایشان در ادامه می
اینکه گفته  و ھمچنین دھد می علی و ابن مسعود و ابو ھریره را مورد نفرین قرار

َ ﴿ خداوند بزرگ را شنیده دٞ �ُّ ِۚ ٱرَُّسوُل  مَّ ِينَ ٱوَ  �َّ ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿. ﴾...ۥٓ َمَعهُ  �َّ َعِن  �َّ
َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ نَزَل  لشَّ

َ
ِكيَنةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ  .﴾...َعلَۡيِهمۡ  لسَّ
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م یبرداریل عالف میھذ به درباره نظام و رد آن، به سخن ابویبعد از سخن ابن قت 
 دروغگو بود... یه فردک

 د:یگویبه در ادامه میو ابن قت
 یه براکاست  یم، گروھیشان سخن گفتیه درباره اک یینھایتر و خرابتر از اکخطرنا

دارند، انتخاب  ییه مسلمانان با آن آشناک یجدا از مفھوم سنت یاژهیخود سنت و
 !!اندردهک

ه آنھا را در عصمت و واجب االتباع بودن با کاند دهیرا در گروه خود برگز یسانکو 
را ھایی  کتاب وضع و ین گمراھیرا در اوج اھایی  روایت دانند و خبرھا ویامبر ھمتا میپ
 اند.ل به نگارش در آوردهیز راجع به جرح و تعدین

ه کم ینیبیھا مبود، با خواندن آنھا  کتاب ن نوعیتاب از اکقرن سوم شاھد سه 
اند، و ن قرار دادهیرا مورد طعن و نفر ج صحابه رسول الله یعنیھا  انسان نیبھتر

 !!ف شدهیند: قرآن ھم به لحاظ لفظ و معنا تحریگو یم
تاب به کن یرا نوشت. ا یتاب چھارمکور کگانه مذسهھای  کتاب از مولفان یکی

ه ک مینیبیم میخوانیه آن را مک یث آنھا انتخاب شده و ھنگامیتاب حدکن یعنوان اول
 یچ مسلمانیه ھکب شده کرا مرت ییھاشده و دروغ یفراوان یمولف آن دچار گمراھ

د، ینکیل آنھا مراجعه میجرح و تعدھای  کتاب ه بهک یند و وقتکتواند آن را تصور ینم

سالم ثقة اإل«تاب چھارم لقب کن ید. مولف ایینمایھا را مشاھده مین گمراھیآثار ا

موثق است و  یند نزد آنھا فردکت یث روایز از حدینھرکه  را دارد و »سالماإل وشيخ
 ن گروه باشند.یا یان از جملهیه راوکنیشود مگر ایح دانسته نمیصح یثیچ حدیھ

 نم:کیاز آنھا اشاره م یده و لذا سریعًا به بعضیت درجه رسیو جرح آنھا به نھا
 ف است.یضع یعثمان بن عفان فرد

 ف است.یث و ضعیخب یعبدالرحمان بن عوف، فرد
ت شده ین موثقان و معتمدان است اما در خانه بد تربیر از بزرگترکمحمدبن ابوب

 است.
 است. یافر مشھورکان، یسف یه بن ابیمعاو

واحد مشاھده  یتابکشتر از ده ھزار نفر را در یرا بیبوده ز یمک یھاھا نمونه نیا
 م.ینکیم
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مستشرقان و قرن سوم بود،  یبرا یناراحت یهیه ماکگانه سهھای  بکتا نیاز ا یکی
ردند و دشمنان کقرآن استفاده  بر علیهن یطعن و نفر یافتند و از آن برایبدان دست 

پنداشتند، یه خود را مسلمان مک ین قومین خود را به خاطر ایاسالم سالح طعن و نفر
 ار انداختند.که اسالم به یعل

 یاتبان وحکداران و از نیاز ام یکیان یسف یه بن ابیه معاوکم یبگون را ھم یو ا
تاب کث آن یاحاد یبه بررس یدیز یھاعهیاز ش ییمان ریبود و ابن وز ج رسول خدا

آنھا  یگ ه ھمهک) تا دانستند ۳۰( یتاب را سکن یام اکث احیشان تعداد احادیا ه،پرداخت
وجود  یه و علیان آنھا معاویه در مکت شده یروا و صحیح گوناگونھای  راه صحیح و از

 .ندارد امید است





 
 

 فصل هشتم:
 یدر دوران امام سیوط

آنھا پرداخت و به  یو بررسھا  کتاب توان به شمارش آنینمکوتاه ن فرصت یا در
است  یوطیامام سگر از آنھا ید یکی .میپردازیاز آنھا م یوار به بعضن خاطر اشارهیھم

ایشان به نگارش در آورد  »االحتجاج بالسنه يف ةمفتاح اجلن«تابش را تحت عنوان که ک
 :کنند می سبب تألیف کتابشان را چنین معرفی

ن یه بحمدالله از بکرده کظھور  یااست مسئله یچند روزگار؛ن یه در اکد یبدان
امبر یه به سنت پکد گفته افر در سخن خوک یرافض یه فردکنیخواھد رفت، و آن ھم ا

 یشود و استدالل تنھا به قرآن است و برایت شده از آن استدالل نمیث روایو احاد

ما جاء ع� من حديث فاعرضه يلع «ند: کیل اشاره میث ذین گفته به حدیاثبات ا
شما گزارش  یاز من برا یثیھر حد« »ال فردوه�القرآن، فان وجدتم هل اصًال فخذوا به و

د یافتی یساساث در قرآن اصل و یآن حد یپس اگر برا ،دینکشد آن را بر قرآن عرضه 
 .)١(»دیید و اال آن را رد نماینکبه آن عمل 

                                  
االحادیث. این حدیث بسیار ضعیف است و جزو احادیث  یالرساله اثر امام شافعی فضل العلل ف -١

گوید این دارای اسناد نیست (المقاصد الحسنه رده و میکار کباشد و عقیلی آن را انر میکمن
ه این حدیث کد صنعانی گفته است گویه میکند ک) و عجلونی گفته سخاوی را نقل می۱/۳۶

رده و او ساقط و متھم به زندیقیه است ک) و روایت ۱/۸۶شف الخلفاء کباشد. (موضوع می
رد، و او نیز دروغگو و که اشعث بن بزار آن را روایت ک) و در روایت دیگری آورده ۱/۲۵۰ام ک(االح

ھای مختلف آن  سی روایت). و ایشان به برر۲۵۲ساقط است و حدیث او قابل قبول نیست (ص 
ه آنھا را به قرآن بر کگوید: اولین چیزی حدیث پرداخته و سبب رد آنھا را بیان داشته، و بعد می

ه قرآن مخالف آن کبینیم ه آن را ارائه دادیم، میکور است. اما وقتی کگرداند ھمان حدیث مذمی

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ فرماید:است. خداوند می ْۚ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما  و ]۷الحشر: [ ﴾ٱنَتُهوا

َرٮَٰك  ٱ�َّاِس ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ﴿
َ
ٓ أ ۚ بَِما ُ ه در کپرسیم و از گوینده این قول فاسد می ]۱۰۵النساء: [ ﴾ٱ�َّ

 -۲۵۲عت و... است (ص کعت و مغرب سه رکه نماز ظھر چھار رکنید کجای قرآن پیدا میک
۲۵۳...( 
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 یرده و حتکبدان توجه ن یسکدم، اما یرا از آن شن یگرید یزھایالم و چکن یا
 .جا آمدهکه از کنیداند و این سخن را نمیه ایه اصل و پاکھم ھستند  یسانک

ن یرا ایح دھم و به بطالت آن بپردازم، زیمردم توض یه و اصل آن را برایخواستم پا
 .ن خطرھا استیاز بزرگتر

 یث عملیو چه حد یث قولیامبر را چه حدیث معروف پیوجود حدھرکس  هکد یبدان
 خواھد شد.ھود و نصارا حشر یره اسالم خارج شده و با یافر است و از داکند، کار کرا ان

به او گفت:  یکیح است، ین صحیرد و گفت اکت یرا روا یثیحد یروز یامام شافع
ه من از ک یادهیا دیآ یفالن یشان شد و گفت؛ اید؟ پریگوین را میا تو اییا ابا عبدالله آ

 وجود دارد؟» زنار«مر من کا دور یسا خارج شده باشم؟ و آیلک
 آن را نگفته باشم؟ت شده و من یامبر روایاز پ یثیا حدیآ

ار استدالل کل به انیقاھا  رافضی از یرا زنادقه و گروھیدگاه فاسد است، زین دیه ایپا
 یاھداف مختلف یدگاه داراین دیبه سنت و انحصار آن در قرآن ھستند و آنھا در ا

ل در نزول یاست و جبرئ یعل یه نبوت در اصل براکاز آنھا معتقدند  یباشند، بعض یم
ھم اقرار به ھا  بعضی ) وو پناه بر خدا امبر دچار اشتباه شده (سبحان اللهیقرآن بر پ

 است... یند خالفت حق علیگوینند اما مکیامبر مینبوت پ
ست ین نکمن مم یه براکاست  ین آرا و نظراتید: ایگویم یوطین امام سیبعد از ا

ان یھرگز آن را ببود ین مذھب نمیان اصل ایب ینم و اگر ضرورت مقتضکان یآن را ب
 ردم.کینم

اربعه و بعد از آن  یدگاه به وفور در زمان ائمهین دیروان ایقت صاحبان و پیو در حق
شان آنھا را رد یھاھا و مناظره ارانشان در درسیاند. ائمه چھارگانه و وجود داشته

 .)١(نھا خواھم پرداختآاز  یشاالله به بعضنإاند و  ردهک

                                  
 .۱۲ -۱۱ور ص کتاب مذک -١



 
 

 فصل نهم:
 زمان کنونیگران در طعنه

گران د و طعنهیھا را آفره حادثهک ی، دورانگردیم میکنونی برن به دوران یبعد از ا
 :شدند یانواع گوناگون یاد و دارایدر آن ز
به  م، آنھایردکه االن بدان اشاره کبودند  ییھا گروه یایاز آنھا ھمان بقا یبعض
ه کرا ھرچه  یگاھھرچند  هکردند و بلکتفا نکبود ا ھایشان کتاب ه درک ییھایگمراھ

 یھاانداختند و ھمان طعنه در صحابهیداشتند به راه میسنت آرزو م ینابود یبرا
 یتابکا طعنه در یاتفاق نظر دارند  یبودن و ه ھمه بر موثقک ییا راوی یل القدر راویجل
 دانند...یح میآن را صح یامت اسالم یه ھمهک

ورزند، یم کبودن آن ش زنند و در ثابتیث طعنه میاز آنھا جاھالنه به حد یو بعض
توسط  یعلمھیچ ه کده یش به خود ندیخ خویت در طول تاریه بشرکدانند یو آنھا نم

 ث رسول خدا، نقل شده باشد، اگر بهیدقت ھمانند نقل حد این گر بایبه نسل د ینسل
روشن خواھد  تماما ن مسئلهیث و علم الرجال مراجعه شود، ایمصطح الحد ھای کتاب
 شد.

ه قرآن کن خاطر یدھند (به این سخن جھل را به قرآن نسبت میاز آنھا ا یبعض

ۡ�َا َعلَۡيَك ... ﴿ نندکیھا استدالل مهین آیاست و به ا یافک ییم به تنھایرک َونَزَّ
ءٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱ ۡ�َ ِ

ۡطَنا ِ� ﴿ و ]۸۹[النحل:  ﴾...تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ [األنعام:  ﴾...ِمن َ�ۡ

ه خدا کاند شده یزیب چکقت جھل است نسبت به قرآن و سنت و مرتین در حقیا ]۳۸
 یه امام شافعکاند یھمان گروھھا  این اند، وو رسول خدا مردم را از آن بر حذر داشته

 یثیات و احدیرا بخوانند، و در آ یآن گفتگوھایی امام شافع رده، و آنھا اگرکاد یاز آنھا 
برند. عجب ش از راه راست مییخو یو دور یبه گمراھ ینند، پکم تدبر یردکر که ذک

شان یباطل ا یدانند، اما خود قرآن بر دعوایه آنھا خود را طرفدار قرآن مکآن است 
ث از لحاظ متن و سند و یاز آنھا مدار خود را مدار رد احاد یو بعض دھد می شھادت

ات مثل بھشت و یبیث ثابت شده درباره غین مراتب صحاح ھمانند احادیه مھمترکبل
ه معلوم است آن کند اما آنچه ینمایه، جن، مکمالئ ؛آخرت، ھمانند یھاجھنم، نشانه
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اس یب را بر شاھد قیغاچگونه  یم تعارض ندارد، ولیح با عقل سلیه نقل صحکاست 
م. در ینکم، قضاوت یدانیاز آن را نم یچیه ھک یم و چگونه به عقل در مواردینکیم
جاھل و مغرور راجع  یم و گاھًا فردیبند باشید به نقل مراجعه و به آن پاین موارد بایا

ه کث عقًال مردود است و الزم است ین حدید: ایگویه میح و متفق علیصح یثیبه حد
ه امت کنیا ایاند؟ و ر عاقل بودهیمسلم و احمد و... غ یا بخاریمرد از خود بپرسد: آن یا

آمده تا  بدوران رسیده ن تازهیرده و اک یدر طول چھارده قرن بدون عقل زندگ یاسالم
 ند؟!ک کبا عقل خود آن را در

تر از آنھا کگران در، عصر ما ھمان خاورشناسان و خطرناترین طعنهو خراب
 کنند و طوطی وار سخنانشان را تکرار می ند که کورکورانه از آنان پیرویکسانی

 کنند! می
زنند و راجع به سنت یم به خود قرآن طعنه میه قبًال گفتکخاورشناسان ھمانگونه 

ت سلسله یند: نھایگوینند و مکیامبر نفی میوجود اتصال سند را به پ یز آنھا حتین
ه بنا به گمان آنھا سنت جزو ساخته و کنیا یعنی. گردد میسندھا به اواخر قرن اول بر 

 مسلمانان متاخر است. یھاپرداخته
 خود وضع و آن را به رسول خدا نسبت دھند. یرا برا یامکخواستند احیآنھا م

ردند. کن یوتاھکردند، کفا یرا ا یه درسنت نقش بزرگک یسانکزدن  و از طعنه
و  ،اندردهکت یث روایاز او حد یصحابه و تابع ۸۰۰شتر از یه بکره یھمانند ابو ھر

به که  بود یسکن یه اولک یامام بزرگوار یھمانند ابن شھاب زھر یسانکن یھمچن
 گفت... یکجمع سنت لب یز برایعمربن عبدالعز یفراخوان

 یر خاورشناسکآن را دشمن فھا  بعضی هکرد کگر ظھور ید یو بعدًا گروھ
ت ین گروه در نھایه اکھرچند  ردندکدا یش پیبدان گران خاطر یدانستند و به ھم یم

 شوند.منجر به انکار سنت می
ن امر اعتراف ینخست به ا چه از روی حماقت و نادانی یا از روی خباثتن گروه یا

ه مسلمانان وجود اصل و کاست و معتقدند  یو اصول پایه یدارا ه سنتکند نکیم
خود  یبیتخرھای  تالش ن اعتراف شروع بهیبعد از ا ینند، ولکیار نمکاصول سنت را ان

ص یتشخ یرا برا یدوران نخست نتوانستند مرز یند مدارس اسالمیگوینند، و مکمی
را سند نزد آنھا معروف نبود و سنت نزد آنھا ینند، زکن ییگر اقوال تعیامبر از دیاقوال پ

ن ینموده باشند و بعد از ا مدارس آن را قبول یعلما .شود می گفته یاهیبه آرا و نظر



 ٧٣  علوم آن نزد جمهور علماءقسمت اول: حدیث و 

امبر نسبت یمدارس، به صحابه و بعد از آن به پ یرفته شده توسط علمایه اقوال پذکبود 
 .)١(ردندکدا یپ تو شھر ه شدداد

ل سنت، کدر  کردن شکت به وارد یه نظرات آنھا در نھاکن بدان معنا است یا
 انجامد. یم

مقدس آنھا بدون ھای  کتاب رایندارند، ز یاز اسناد خبر کوته فکران نادان ھیچن یا
آنھا از جمع  کبدون ش یستند ولین خاطر آنھا قابل قبول نیباشد و به ھمیاسناد م

گاھین شروط رجال الحدیو ھمچن ،گر اقوالید ازش آن یسنت و پاال ندارند و  یث آ
 یرن اسناد خبیاز ا چون آن کوته اندیشان جاھل یه ھمه امت اسالمکبرند یگمان م

حاقد و  یبیا صلی یھودی یاز خاورشناس دیدگاه آنان ھیچ جای تعجب ندارد .ندارند
که صبح و شام در راه براندازی منار باشکوه اسالم در تالش و دشمن اسالم  کینه توز

 توان داشت؟! می است چه انتظاری بیش از این
را خداوند حفاظت ید زیه آنھا به اھداف خود نخواھند رسکم ینان داریما اطم البته
ه کرده بلکش، ترک نیخو یھاگران از اخبار و رھبانیم را ھمانند حفاظت دیرکاز قرآن 

ۡ�َا ﴿ :ه آن را محفوظ بداردکخداوند متعھد شده  لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
َ�ُٰه فَ  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ ﴿و  ]۹[الحجر:  ﴾٩

ۡ
[القیامة:  ﴾١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

 باشند.ین قرآن میرا امت مبیامبر است زیو از جمله حفظ قرآن حفظ امت پ ]۱۷-۱۸

                                  
ی از محاضرات ریاست دادگاه اسالمی در کتر محمد سلیم عوا در یکراجع به این گروه استاد د -١

 .به خوبی توضیح داده است. -ه ۱۴۰۵دولت قطر در سال 





 
 

 فصل دهم:
 است؟! یاسالم یآیا این اندیشمند

از مسلمانان  یم بعضینیبیه مکباشد آن است یب میب و غریه واقعًا عجک یزیچ
فته یو ش گردند می رو آنھاو دنباله کنند می رارکتطوطی وار خاورشناسان را  یھاگفته

ا به یرار و کا سخنان آنھا را تیدانند و یشوند و خود را منسوب بدانھا میشان مسخنان
 ند!ینمایخود منسوب م

تاب خود را به کلقادر تر عبداکه دک ید: وقتیگویم یسباع یتر مصطفکمرحوم د
، یبه امام زھر ییخاورشناسان و بدگو یھار شبهکنگارش در آورد و در آن به ذ
 ین خطاب به ویاحمد ام آقایرد، و کام یق یه ویپرداخته بود، دانشگاه االزھر عل

ه ک ین راھیرد، مناسبترکرا قبول نخواھد  غیر مستند یھرگز االزھر آراء نظر«گفت: 
ه آن را صراحتًا به خود آنھا کن است یرد اکد انتخاب یاقوال خاورشناسان با یبرا

د و بدان لباس نرم یاندازیرا به گردن االزھر ب آنھاد یه اصرار ورزکد و بلیندھ نسبت
فجراالسالم و ھای  کتاب ار را درکن یه من اکازارد، ھمانگونه یرا ن یسکه کد یبپوشان

  !االسالم، انجام دادم یضح

 »يسالمع اإليالترس انتها يفكوم ةالسن«ش یتاب خوکدر  /یخ سباعیش و
بودن  یمعن بی ان ضعف ویو به ب دھد می روانشان را مورد مناقشه قراریخاورشناسان و پ

ند، ین را ببیوه نھال احمد امیاورد تا میاتش دوام نیه حکھرچند  پردازد،یاقوال آنھا م
گاه و روشن یحت خویتر عبدالقادر را با نصکه دک ییفرزندانش را در آن فضا او ش آ

ن بنا یفرزندش بدتر و خرابتر پا به عرصه نھاد، حس کرد، بدون شکت یشناخت، تربمی
م و کنًا بدون یرد و عکن سرقت سخن خاورشناسان را آغاز یحت پدرش احمد امیبه نص

گاھًا از آنھا فراتر  یمستشرقان درآمد، و حت یرکف یھااست به ترجمان فراوردهک
ه کبود  یزین چیرد و اکیم ییبدگو نیز د مسلمانانیم و عقایرکرفت و به قرآن  یم

 داد.یپدرش آن را انجام نم
رد و گاھًا اضافات و کیرار مکگفتند، تیه مستشرقان مکو راجع به سنت ھر آنچه را 

 ند.رایاست بر زبان م یب وکاز جھل مر یه حاککز یرا ن ییافتراھا
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 کنیم:یاشاره م او یهااز گفته یاذیًال به خالصه
 ر معصوم است!!یعت اسالم محدود به زمان بود و رسول خدا غینخست: شر

 وھا  گرایش یه داراک ییھاه در مجلهکاست  چند یمقاالت یسنده داراین نویا
رده، ک یآورتاب جمعک یکثرًا آنھا را در کو ااند  منتشر شدهاند، مشخص ییھا ه دیدگا

 یھاد و نزد مقدمهید و صبر داشته باشیاگر به خود زحمت خواندن آنھا را بدھ
د یبریت مین واقعیبه ا ینًا پیقید، ینکو قضاوت ن توقف نکنید و سرسری یارانه وکبیفر
 د.یااسالم قرار گرفته یث جھت نابودیخب ای سهیه در برابر دسک

ل یانات ذید (به بیشویخواندن آن ناراحت مه به کد یھست یسانکو اگر از زمره 
شف آن ک یه براکاز آن  ییھار نمونهکوار به ذه من خالصهکھرچند  د)یگوش دھ

 نم.کیباشند، بسنده م یافکسه یدس
ار دور یبس یرا آن از روش علمیاز به مناقشه ندارد، زیتاب آمده نکن یه در اکآنچه 
ن یات دیار ضرورکداند و بعدًا به انیسنده خود را منتسب به اسالم میاست، نو

 رد؟کمناقشه  توان می اوپردازد، پس چگونه با  یم
ق اسالم و محو یر مسلمانان مباحثات و مناقشات را جھت اثبات حقایتوان با غیم

توان با ید. اما چگونه میشانکشان، به درازا یھاز و دفع شبهیخصومت آم یبطالتھا
 یسنده اسالمیا نوی یشمند اسالمیان او را اندیه دروغگوکرد کمناقشه  یسک
 خوانند؟! یم

ه ک بنا نھادهرا  یعتیشر قانون و میرکد: قرآن یبگو یه مسلمانکا قابل تصور است یآ
به را ندارد، ھا  مکان وھا  زمان ش ھمهیخاص است و گنجا یانکمحدود به زمان و م

زیستند و با مردن آنھا اسالم نیز  می عبارت دیگر اسالم دین چند عربی بود که در مکه
 ؟بود ر معصوم آن را آوردهیغ یامبریو پبایست دفن گردد  می با آنھا
 یمرانکح ین، براینخست ید: قرآن در جامعه اسالمیگویم ۴۲سنده در صفحه ینو

آن را سر و سامان  یاسیو س یو اجتماع ینیه مسائل دکنیبود و ا یافکبر اوضاع آن 
ردند، و کھا، خود را از آن رھا  خود عرب یامبر حتیاز وفات پ یمکمدت دھد، اما بعد از 

د یجد ییره بود و شھرھایجز امًال جدا از مردم شبهکعادات و اخالق و فضا و تمدن آنھا 
امًال جدا از جامعه کنان آن کعت سایه شرکدند یونت گزکس ییا در شھرھایرا بنا نھادند 

 نه بود.یه و مدکم
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 یقانونگذار یعنوان مصدر دوم براسنت به 
و  یخیر تارید متغیو آن فشار اوضاع جد ییایآور جغرافسرسام یدر برابر آن توسعه

 گردند.یم ییھاییھانشان به دنبال راھنمایمسلمانان و فق یانکو م یاختالف زمان
 تهیکه او معصوم از خطا است مگر در دک ادعا نکردهه رسول خدا، ھرگز کبا وجود آن

گاه میب مکه مرتک ییامبر را از خطاھایه قرآن پکات خداوند، بلیو تالوت آ  رد.کیشد آ
ه تمام کبر آن بود  یت الھیه عناکبرند یامبر گمان میروان التزام به سنت پیپ

امبر را از زمان مبعوث شدن تا مردن، مورد توجه قرار داده، پس آنھا یاعمال و اقوال پ
ه قرآن به یکحاالت است مادام یسنت واجب االتباع در ھمهام که احکاعتقاد دارند 

 منع آنھا دستور نداده باشد.
 د:یآیًال میسنده ذیاز جمله آراء نو

 یعتیم شریرک، قرآن یانکھر زمان و م یبرا یعت اسالمیت شریار صالحکان -۱
 گنجد.ینه نمیه و مدکجز جامعه نخست م یاچ جامعهیھ یمحدود آورده و برا

 قوم خود فرستاده شد نه تمام مردم. یاسالم تنھا به سوامبر یپ -۲
 ست.یر معصوم است و واجب االتباع نیامبر اسالم غیپ -۳
از مسلمانان  یامبر اسالم ھستند، گروھیه معتقد به وجوب اتباع پک یسانک -۴

 خواند.یم» روان التزام سنتیپ«سنده آنھا را یباشند و نویم
بر آن ھا  انسان نیه بھترک یزیچ و ارض دارند،تاب و سنت تعکن آراء و نظرات با یا

 د.نینمایار مکاند را انردهکاجماع 
 یتاب، و مناقشه علماکان آن یب یاست برا یافکان شد یه بک یوتاھکن مسائل یا

 یار جایه بسک. اما آنچه ستا ردهکن گونه افتراھا را باطل ی، ااسالم امت با دشمنان
با کمال پر  هک شود می صادر یسانکآراء و نظرات از  اینگونهه کتعجب است آن است 

 پندارند!یخود را مسلمان م رویی

 در قرآن کش
 ابن مسعود هکم یدانیما مکه ح است ید: صحیگویم ۳۸سنده در صفحه یآن نو

داند ـ ین موثقان قرآن میاز بزرگتر یکیه خود را کصحابه رسول خدا ـ  یکی از
و  ف شده استیرده، تحرکد ییعثمان بن عفان آن را تا هک ید: آن نسخه قرآنیگو یم
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 به اینکهرده کردند، متھم که قرآن را جمع کرا ارانش یبن ثابت و  دیست، و زیامل نک
 اند.نار گذاشتهکھا را مورد طعن قرار داده، یه اموکاتی یآنھا آ
، ب نویسندهپایه و اساس و غیر قابل قبولی است از جان بی بسیار احمقانه ون اتھام یا

دبن یھنگام، شروع ز ج یاران پیامبر اکرم گر ازید یاریطالب و بس یبن اب یرا علیز
ابن مسعود  یھایزناز آنھا، آن گمانھیچیک  اند و ازار مھم، زنده بودهکثابت به آن 

 !!ده نشدهیشن
ه ھمه کلمه را ک ۵۰۰ه کرده کرا متھم  سعثمان بن عفان ،۴۸ن در ص یو ھمچن

 اند، حذف نموده است.ھمانند مصحف ابن مسعود آن را آوردهھا  مصحف
ثاغورث یم ـ ھمانند فیونان و روم قدیشمندان یاز اند ید: بعضیگویم ۸۳در صفحه 
 هر دنبالکرا بعد از خود واگذارند تا ف یه نصوصکاند ردهکار کوس ـ انیو نوما بود پبل

رده که یه نوشته و توصکبعد از مرگشان آنچه را  یمکشند، آنھا کر نیروانشان را به زنج
ط یه بتوانند بنا به شراک یانکو ھر م یھر نسل یباشد برا یبودند، سوزاندند، تا فرصت

 ه را ارائه دھند.یش نظریخو
ه خلیفه کل آنیرد، به دلکامبر اسالم دستور جمع قرآن را صادر نید: پیگویو م

، کامال متردد بود شنھاد جمع آن را دادیعمر پ ه، به حضرتک یر ھنگامکمسلمانان ابوب
بخصوص امبر انجام نداده آن را انجام دھد یه پکرا  یزیتواند چیو به عمر گفت او نم

م یه تعالکـ آن است  ینین ـ ھر دیدر د یفرض اساس یرده، ولکه ھم نیبه آن توص که
 ت دارد.یصالحھا  مکان وھا  زمان ھمه مردم و در ھمه یوارده آن در نص مقدس، برا

ره در یدر شبه جز یدارنیغالب زم یوهید: شیگویم ۱۳۳تا  ۱۳۱و در صفحات 
 یر منقول، و فرد بدویت و در زمان رسول خدا، ھمان منقول بود نه غیزمان جاھل

 یاه برایه بخواھد ببرد و به دنبال آب و گکخود را به ھر جا  یتوانست دارا یم
سرقت شترش ھمراه  یعنیه مسافر در صحرا ین تجاوز علیاه با اواناتش بگردد و ھمریح

ه مھم به نظر که بر پشت داشت، در برابر قتل سارق بود و آنچه ک یبا آب و غذا و سالم
ه مردم را از کوضع گردد  یقاطع و مانع یین جزایعت و قوانیه شرکد آن بود یرسیم

 یباز دارد. اسالم وارد جوامع شد و شکلھا، ن نوع جامعهیھا در ا تین نوع جنایاب اکارت
به صد بار  یکنزدبا  یه مھمتر از اموال منقوله بود. فردکرد ک یرا معرف یدارنیاز زم

ت یشد، و عقوبت جنایمھم بدان توجه نم یابه عنوان مسئله جنایتشسلب اموال، 
 بود. یر از عقوبت سرقت در جامعه بدویقتل در جامعه غ
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 یس ـ تلقکه اسالم و روح آن ـ بر عیر عقوبت دوم، خروج علایه اختکو بدون آن
م. چون ـ ییه عقوبت دوم را انتخاب نماکخواھد یرا التزام به روح اسالم از ما میشود. ز

پروراند، یدر سر م یه اسالم آن را در جامعه بدوک یـ ھمان اھداف یر بدویدر جامعه غ
 ردند.کدا یتحقق پ

 د:یگویشاعر م
د یجه خوب آن را خواھید، نتیرا مورد احترام قرار دھ یفیم و شریرکاگر انسان 

خوب شما باعث سرکشی  ارکن ید، ایرا مورد احترام قرار دھ یگرفت، و اگر انسان پست
 .شود می و غرور او

 یجهیدو نت احیانارفتار واحد در دو حالت متفاوت، از ه کآن است  ین به معنایا
 دھد می میرا تعل کیودکـ  یـ ھر معلم یه معلمک یمد. ھنگایآیمتفاوت به دست م

عت و یطب یه داراک کیودکبرخورد با  یوجود دارد برا یل گوناگونیه وساکنیمثًال ا
اد یخوب  یواحد برسد و آن ھم دانش و درس یاجهیه به نتکنیجدا است، تا ا یسطح

 رد.یگ
زنان از جوانان ولگرد ه کنه نازل شد، از آنجا یه در مدکن نسبت به صحابه یو ھمچن

قرار  یرفتند، در اوج ناراحتیم» دارالخالء« ییه به تنھاکھرگاه  به تنگ آمده بودند و
 گرفتند.یم

َها﴿ ردکه را نازل ین آین خاطر ایو خداوند به ھم ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَو�َِسآءِ 
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ ُ ٱيُۡد�َِ� َعلَۡيهِنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ َّ� 

 ر جدا شوند.یدامن از غ که جوانان پاکنیتا ا ]۵۹ :األحزاب[ ﴾٥٩َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما 
 یام آتکح، این قرآنیام معکه احکن است یند اکیت میدگاه من را تقویه دکو آنچه 

ه اوضاع مسلمانان با ھجرت و پخش اسالم و فتح ک یرده، ھنگامکآن را منع  یقرآن
 رد.کدا یر پییه، تغکم

از  ین مستلزم منع بعضیش آمده، و ایقرن پده ه در خالل چھار ک یراتییگر تغیو د
 ام شد.کاح

 یراھ ، ھرگزیاخالق یمجموعه رھنمودھا یعنیه روح اسالم کم یرین را بپذیاگر ما ا
ه بعد از قرن ھفتم ک یاخیتار یرھاییو تغھا  خواھش اتھام اسالم به منافات آنھا با یبرا
 ماند.ینم یش آمده، باقیپ یالدیم
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ل یر و تاویبه نفاق و مدارا و سفسطه ندارند و از تفس یازیگر نیھا و فقھا دومتکو ح
ه اسالم ک یایداربرده ابند ھمانند لغویید نجات میآیش میه پک یلیز مسایآم تناقض

ه اسالم بر کقطع دستان در عقوبت سارق  یآن را مباح دانسته و انتخاب حبس به جا
 قطع دستان آن صحه نھاده است.

ه کمد آدر خواھند  یسانکبه صفت  یاھا تا اندازهشهیان اندین جریبه ا یبندیو پا
 ن ویه دکنھا معتقدند را آیمان باشند، زامل و با فرھنگکجدا از فرزندان مسلمان 

ه کنیزمانه، و اقناع آنھا به ا یازھایحل ن یه برانت است سایس یآن تنھا براھای  ارزش
 یبرا یالهین وسیه دکار ساده است و بلیست، بسیشرفت نیآن مانع پھای  ارزش ن وید
 د.یآیشرفت به شمار میپ

 از اقول نویسنده است: یھایموارد ذیل گونه
 ند.کجاد یا کخواھد در قرآن شیارانه و زشت مکم یابه گونه -۱

، در دھد می ز را به ابن مسعود نسبتیف آمیتحر یھان گفتهیا ۳۸در صفحه  ایشان
را او یندارند ز مدرک و اساسیچ یستند و ھیھرگز به ابن مسعود مربوط نھا  این هک یحال

مًا بنا به یبعد از نزولش مستق یه وحکدانست یم سیاران پیامبرگر یز ھمانند دین
گاه بود کھا هین آیا یشد، و به معنیامبر چگونه نوشته میدستور پ  د:یفرمایه مکامًال آ

ۡ�َا ﴿ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت ﴿ و ]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ِۚ ٱ �ِيهِ  �َّ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز  ۥ�نَّهُ ...﴿ :و فرموده خداوند ]۶۴[یونس:  ﴾�َّ

ۡ
مِۢن  ۡلَ�ِٰطُل ٱيَأ

 ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ و ]۴۲-۴۱[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� مِۡن َخۡلفِهِ 
َ�ُٰه فَ  ١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ 

ۡ
ُ�مَّ إِنَّ  ١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

ه قرآن کداند یگران خوب میابن مسعود ھمانند د ]۱۹-۱۶[القیامة:  ﴾١٩ ۥَعلَۡيَنا َ�َيانَهُ 
 مصحف، جمع شد. یکامبر چگونه در سطور و صدور و در یم بعد از پیرک

م به یرکه قرآن کباشد ین مین است ھمانا ایات دیار و جزو ضرورکه آشکو آنچه 
ار کن را انیاھرکه  ده، ویبه ما رس یلکف و به طور یاست و تحرکم و کطور متواتر بدون 

ن دروغ را به ابن مسعود یسنده، ایرده است. اما نوکب یذکم را تیرکقتًا قرآن یند حقک
 .دھد می نسبت
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لمه وجود دارد ک ۵۰۰د، در مصحف عبدالله بن مسعود یگویو بعد از ده صفحه م
ه کاست  ییھا شود. مصحف عثمان مصحفیافت نمیه در مصحف عثمان بن عفان ک

 د.رامروز در دست مسلمانان قرار دا
لمات رسول خدا را که خود کنیار در ھراس بود از ایه ابن مسعود بسکد: یافزایو م

 ر دھد.ییتغ
ابن مسعود نزد  کند، بدون شکیدن به ھدفش تالش میرس یسنده براینگونه نویا

لمات رسول کن گونه با دقت در یشان ایاگر ا ،است یاژهیانت وکم یل مسلمانان داراک
 ن موضع را داشته.یز ایم نیرکراجع به قرآن  یق اولیسته باشد به طریخدا نگر
ن به خاطر ینخست به عنوان مدافع، خود را ظھور داد ا یه در وھلهکسنده یو نو

در  کفر و ارتداد را در صورت ابراز شکخواست اوًال تھمت یو مدن به اھدافش بود! یرس
 یبزرگوار بنھد و اگر ھر مسلمان یقرآن از خود دور گرداند و آن را به عھده صحاب

گرانقدر ابن  یرا صحابید، زیآیند مسلمان به حساب نمکسنده را قبول یات نویروا
را آنچه را یم زیگرفتیاد نمیادتر یز هید: ما ھرگز از ده آیگویاو م ،نطور نبودهیمسعود ا

علم و  یعنیھردو  م، ما با ھمیردکیم و بدان عمل میخواندیم آن را میگرفتاد میی
 م.یگرفتیاد میعمل را 

د: یگویدارد و میش پرده بر میدرون خو یاز رازھا ۸۳سنده از صفحه ینو -۲
ن خاطر یھمرد به کروان را قفل خواھد یی پشهیر و اندکنصوص و متون ف

 یه فرصتکنینند تا اکخود را دفن ھای  کتاب شمندانیه اندکخوبتر آن است 
 یپردازهیش نظریط زمان خویبشود تا بنا به شرا یھا در ھر زمان ھمه نسل یبرا
 !دننک
ا سوزاند تا توسط ی کرد، و م را دفنیرکد الزم است قرآن یتواند صراحتًا بگویاو نم
ت، قانون وضع یط و وضعیخود متناسب با شرا یدد و براھا فکرمان قفل نگر آن نص

را  یند، ترفندکح ین مسئله تصریتواند به ایمسلمان نم بظاھر نیه اک یم، وقتینمائ
د: یگویو م به کرسی بنشاند،آن را  خواھد می شیخو مکارانهرد و با روش یگیش میپ
 یاران شمندان ویموضع اندن یامبر اسالم دستور جمع قرآن را صادر نفرمود... و ایپ

ه ما ک شود می امبر، باعثیبه قرآن عالوه بر سنت پ یبندیرسول خدا بوده است... پا
را آن نصوص ما را به بند یم، زیه مناسب نسل ما است انتخاب نمائکم آنچه را یتوانینم

 اند.آورده
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تواند پا را نمیقبًال ایشان گفت: قرآن کریم شریعتی محدود و غیر جھانی را آورد، و 
فراتر از مکه و مدینه بگذارد. (قبًال ذکر آن رفت) بعد از این صراحتًا به ترک احکام 

خواھد برای رسیدن به اھداف کند و میای که قرآن بر آنھا نص نھاده، دعوت میشرعی
 آورده: ۱۴۳در صفحه  .خود تالش نماید

انھا باور دارم و آن را برای تمام ام و کامًال بدرا برای نشر آراسته ھا ه دیدگا این
  .اممسلمانان نوشته

کند در آن کما اینکه تالش می ،گردد می قدم به عقب بر یکو قدم به جلو  یکو 
 دھد.کند و روی خود را در آن واحد ھم نشان و نھان واحدی خود را آشکار و پنھان 

کند که ایمان مسلمانان به اسالم مبنی بر اینکه خوبترین کتاب را و بعدًا تالش می
گوید: فرض اساسی در ھر دینی این آورده، را نابود گرداند. می ھمیشه و ھمه جابرای 

گنجد، و معلوم است شان برای ھر زمان میھای مقدس دینیاست که تعالیم و آموزه
مبر رسالتی را برای قومی ویژه که این فرض جز در اسالم غیر صحیح است. ھر پیا

نویسنده میان اسالم را با  .آورده اما پیامبر اسالم به سوی تمام بشریت فرستاده شده
 دیگر ادیان مساوی دانسته و تنھا صالحیت را در تمام ادیان فرض کرده.

خواست بدان رسید و آن ھم ترک عمل به قرآن در صفحات اخیر آنچه را که می -۳
ست علنًا خروج خود از اسالم را به کلی اعالن دارد و بلکه او خوابود ولی نمی

 داند.دینی می اصالح گرای(خود را) 
کند و بحث از حد سرقت و خود پافشاری می مکارانهھای  روش وھا  نیرنگ و بر

راند، و امری که ھیچ جایی برای اجتھاد مجتھد اوامر قطعی الثبوت و قطعی الداللة می
بینیم که بحث از مسایل بدوی و اموال منقوله گذارد. مینمی باقیننده، ک تاویل تأویل و

نماید، کما اینکه آورد و جامعه مکه و مدینه را ترک میو غیر منقوله را به میان می
داند. ھا آورده و آن را مساوی با قتل در جامعه بدوی می اسالم این حکم را برای سرقت

 داند.یت و متناسب نمیاما حکم خداوند در غیر آن، صالح
منھج قرآن کریم آشنا  باکرد، او را اگر این نویسنده خود را مسلمان قلمداد نمی

شرایط زمانی و مکانی  بنا بهای که مبادی عام و کلی و او را با قوانین ونمودیم، می
مباحث ثابت و متغیر ھمانند احکام میراث و  چون .ساختیم می آشنا نماید،تغییر می

ی از چیزھایی که مربوط به ازدواج و طالق، حدود و قصاص... را از ھم جدا بعض
 کنند. می
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دزدی در ھر زمان و مکانی باشد، ھمان دزدی است و رسول خدا به خاطر چیزی 
رسد، دستان سارق را به خاطر آن قطع کرده، و آن در که قیمتش به یک دینار نمی

و زن مخزومی  ،باشدھمان دزدی می حقیقت چیز مھمی نبوده بلکه آنچه مھم است
خواست حکم خدا را ابطال گرداند و آنچه که چیزی را کمتر از آن ھم دزدیده بود و می

 رساند، فرموده مشھور پیامبر است که گفت: قسم به خداعمومیت حکم پیامبر را می
فاطمه دختر محمد دزدی کند، محمد دستان وی را قطع خواھد کرد و بعدًا  اگر

 ور قطع دستان دزد مخزومی را صادر نمود.دست
اجرای حکم خداوند یعنی جلب مصلحت و دفع مفسدت از مردم. خداوند 

َ� ﴿ فرماید: می
َ
اگر حکم سرقت  ]۱۴[الملك:  ﴾١٤ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱَ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو  �

تاکید بیان بود، چرا با آن عمومیت و ای مشخص و زمانی مشخص میبرای جامعه
 شد. می

ادامه  خداوند پیامبر را برای تمام بشریت فرستاد، و افق انتشار اسالم تا روز قیامت
 دانست.نیز، میرا ، و شرایطی که این داخل آن خواھد شد دارد

اگر این نویسنده، مسلمانی نبود، فرق میان حد و تعزیر را برای وی توضیح 
ھا وضع شده آن ھم  ی کم از جرمای آن مجموعهدادیم، و اینکه چگونه آن حدھا بر می

به خاطر حفظ ضروریاتی است که حیات ما بدان بستگی دارد، اما برای غیر از این 
اند که قرآن ھایی نیز عقوبتھا  این ھای تعزیری را قرار داده و ھا، اسالم عقوبت جرم

ھا  اند و این عقوبتهوضع و سنت آنھا را تعیین کرده و گذشتگان ما نیز آنھا را جدا کرد
 توانند بنا به شرایط زمانی و مکانی تغییر نمایند.می

که جدا  شود می ای مشاھدهگاھًا مجازاتی در جامعه«گوید: و سخن نویسنده که می
کند که این حکم از آن خدا نیست و بلکه روشن می» ی بدوی استاز مجازات جامعه

نماید و این فقط حکم جامعه بدوی است میاین جامعه است که برای خود قانون وضع 
خواھد باشد. نویسنده مینمیھا  مکان وھا  زمان و حکمی الھی برای ھمه مردم در ھمه

افزاید بدون آنکه بتواند مسلمانان بفھماند که این اسالم است و ایشان می به که
بلکه  مجازات دوم را که خارج از اسالم و روح آن است، اختیار کند، و بر عکس

 خواھد مجازات دوم را انتخاب کنیم.پایبندی به روح اسالم از ما می
پرسیم: قواعد و قوانین اسالم داند، ما از او میاگر نویسنده خود را مسلمان می

 چیست؟
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کنید؟ و چه کسی آن را اختیار و بنا به چه اساسی شما مجازات دوم را انتخاب می
 نماید؟می

د به شمار آورده و آن را جزو مجازات تعزیری قرار نداده؟ و چرا خداوند سرقت را ح

ارُِق ٱوَ ﴿ فرماید:وقتی خداوند می ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ�  ۡ�َطُعٓوا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
�

ِۗ ٱّمَِن  ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨َعزِ�ٌز َحِكيٞم  �َّ
کنیم، چگونه مسلمان متعھد به فرامین ا قطع نمیما آن ر ،و اگر یکی بگوید: خیر

ھا جائز  ؟ و اگر در سرقت این درست باشد، آیا در دیگر حکمشود می الھی محسوب
 نیست؟ اگر احکام خدا اجرا نشوند پس چه فرقی میان ما و کافران وجود دارد؟

 ، ودھد می سخن وی درباره صحابه، آنچه را که مد نظر داشت مورد تاکید قرار -۴
سوره احزاب را ذکر  ۵۹آن ھم عمل نکردن به قرآن است و سبب نزول آیه 

یعنی  »ال بخصوص السبب اللفظالعربة بعموم «داند نماید و مثل اینکه نمیمی
کند که این فرد در احکام عموم الفاظ مد نظر است نه سبب نزول، فرق نمی

گوید: حکم کند و میخواھد عمل به قرآن را لغو جاھل باشد یا متجاھل زیرا می
 سرقت، در غیر جامعه بدوی قابل اجرا نیست.

ای که و حجاب نیز در زمان محدودی در غیراز جامعه مدنی کاربرد ندارد و فرضیه
در  را از یاد بردهھا،  و مکانھا  زمان قبًال بدان اشاره کرد یعنی صالحیت دین برای ھمه

 ورزد.اینجا بر بطالن آن فرضیه تاکید می
 کند، اشاره نکردهروبند میچادر و ای که بحث نویسنده ـ به آیه کریمهو 

﴿... ۖ ٰ ُجُيو�ِِهنَّ  .﴾...َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ
گاه العمل صحابهاند و به عکسکنم که ایشان تفسیر آن را خواندهگمان می ھا نیز آ

َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إِذَا قََ� ﴿ است، یعنی پاسخ فوری آنھا به فرموده خداوند
ُ ٱ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱِمۡن أ َ�َقۡد َضلَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

بِيٗنا  را به  ھای زن بھترین نسلی بودند که بشریت آنصحابه ]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦َضَ�ٰٗ� مُّ
خود دیده، آنھا روبند را به ھنگامی که این امر الھی نازل شد، پوشیدند، و سر و صورت 

آنھا را از پوشیدن نقاب در احرام منع  ج خود را از باال تا پایین حجاب کردند پیامبر
 نمود.
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 کند.از ام المومنین روایت می »وجهها ىاملحرمة تغط«ابو داود در فضل 
وقتی که کنار «حرام بودیم اکنار ما گذشتند و ما با پیامبر در  از (گروھی از سواران

 .»)ما حرکت کردند ما صورت خود را پوشاندیم
دستور به صحابه واضح و صریح است و زنان صحابه فورًا بعد از نزول امر آن را اجرا 

اد قرن بر آن اتفاق نظر دارند و تنھا اختالف در مور ۱۴نمودند و امت اسالم در گذر 

ۖ ...﴿ عفو شده آن است تنھا در میدان اختالف  ﴾...َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَها
 تمام حجاب. در این استثناء است نه

 ۱۳۱خواھد در آن شک ایجاد نماید و در حاشیه صفحه با این ھمه نویسنده می
که آیا آنھا خاص زنان پیامبر گوید: مفسرین راجع به آیات حجاب اختالف دارند، اینمی

 است یا تمام زنان مسلمان؟
و آیا چشمانش کور بوده که آیات راجع به  ،از کجا آوردهرا دانم که این امر نمی

َها ﴿ :فرمایدحجاب را بخواند آنجا که به طور عموم می ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

َها َ� َ�ۡعَ� ...﴿ آری، ﴾...لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَو�َِسآءِ  بَۡ�ٰرُ ٱفَإِ�َّ
َ
ِ�  لَِّ� ٱ لُۡقلُوُب ٱَوَ�ِٰ�ن َ�ۡعَ�  ۡ�

ُدورِ ٱ  .﴾٤٦ لصُّ
از سکینه دختر حسین بن علی و عایشه ھریک  گوید: علی ای حال،و ھمچنین می

به دختران این گونه شرمی  بی با کمال» انددختر طلحه بن عبدالله، بدون حجاب بوده
 زند! می امن و با عفت مسلمانان تھمت نارواپاکد

خواند، به جای بود و خبر نادرستی را ھمانند این میاگر مسلمان واقعی می آیا
 و به مفسران نخست حمله داد می و آن را مورد تاکید قرار آمد می اینکه آن را رد کند،

کردند زیرا فرض میگوید: آنھا بودند که حجاب را بر شما زنان مسلمان و میا کرد؟ می
این مسئله خاص زنان پیامبر و دخترانش بود، و بار دیگر مثل اینکه او کور بوده و این 

 ـ و زنان مؤمنان ـ! ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�َِسآءِ ﴿ قسمت از آیه را نخواند.
باشد که ـ بنا به حجابی می پایبنداست که زن مسلمان  از این ناراحتاگر این فرد، 

اند و این وحی الھی نیست، پس چه ن آن را واجب گردانیدهاـ مفسربه تھمت وی 
 کسی آن را خواسته تا غم آن را بخورد؟

 بینیم.جواب این سوال را در آغاز سخنش از موضوع حجاب، می



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ٨٦

گوید: غرب آزادی زن یعنی آزادی جنسی (!) و سیاسی و می ۱۲۴در صفحه 
و دراز پیشرفت و زد و  طوالنیھای  قرن استقالل اقتصادی به بار آورد و آن ھم نتیجه

ای در بر خردھا بوده، اما در جامعه اسالمی، ھمان فکر اصیل و بنیادین ھیچ نتیجه
 نداشته...

ای که بدان بدون ھمنوعی و تداوم و و مثالی را برای آزادی زن در جامعه عربی
ار دور است از بدون فکر اصیل و بنیادین، بدان رسیده آورده است و این آزادی بسی

دانند که اسالم مجموعه قوانینی را برای زن وضع کرده روح تمدن غرب، مسلمانان می
باشد. که در بر گیرنده حق استقالل اقتصادی و برخورداری از مناصب سیاسی زن می

ای که نویسنده اند. اما آزادی جنسیچیزھایی که غرب ھنوز ھم بدان دست نیافته
 اسالم آن را نپذیرفته. اند، بان آنھا، آن را قبول کردهگرا و بلکه ارباغرب

اسالم برای زنا مجازات رجم قرار داده، اما وقتی که مردم قوانین الھی را ترک کرده 
نمایند، و زنا را در ذات خویش جنایت به حساب و برای خود قوانین وضع می

که گناه را مرتکب شد مادامیکه با رضایت طرفین باشد، ھرگاه  آوردند فرد متاھل، نمی
گر به رضایت طرفین نبود و درخواست مجازات اھیچگونه مجازاتی نخواھد داشت. اما 

. اما فرد غیر متاھل، اگر زنایی کرد این در شود می آن را کرد نھایتًا دو سال زندان
بلکه این از آزادی  حقیقت حقوق کسی را پایمال نکرده و جرمی را مرتکب نشده و

 جنسی برخوردار است!!
ممکن ھا  این کنند واین گونه، مردم متناسب با عصر خویش، مسایل را انتخاب می

و یا  بسوزاننددینی را  ھا و اسناد متننیست با نام اسالم صورت گیرد، مگر وقتی که 
) به بند تا اینکه کسانی ھمچون (این دانشمند و مصلح اسالمی!! کنندآنھا را دفن 

 نیایند.
کنند، و بلکه حتی فسق و فجور آنھا دارند جاھلیت را با نام روح اسالم، اعاده می

 بسیار کمتر از این بود. و مسلمانان کنونی بمراتبھا  عرب جاھالن قدیم نسبت به
ام، اگر بدان رسول خدا راست گفته که فرمود: دو چیز را در میان شما جا گذاشته

 اند. قرآن و سنت دو؛گمراه نخواھید شد آن  تمسک جوئید ھرگز
ھیچ جای تعجب نیست که کسی منادی آزادی جنسی باشد، بلکه آنچه عجیب و 

به  خود بینیم کسانی این را جزو مبانی دینی و اسالمیباشد آن است که میغریب می
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از آن  ترخواھند با این، جامعه ما را رو به پیشرفت ببرند و عجیبآورند و میشمار می
 انند.د می خود را مسلمانھا  این نیز اینکه

 گویند چیست؟پس نظر شما درباره این فرد که بدان اندیشمند اسالمی می
به نظر من مراد از این آیه این است که آن اندیشمندی است برای نابودی اسالم و 

 جنگ با آن و افساد جامعه اسالمی.
پذیرد، و بعد از وحی نسخی نمی واضح است که نسخ جز با دستور الھی صورت -۵

 وجود ندارد.
کند، نویسنده بعد از سخن از سواالت و یا دفن نصوص دینی، نسخ آن را مطرح می

باشد، مادامیکه نسخ تنھا که نتیجه آن دو یکی است و آن ھم عمل نکردن به قرآن می
نماید، آنجا که  تزیینھا  تالش خواھد این گمراھی را با اینوظیفه خدا نباشد، ایشان می

اگر این را بپذیرم که روح اسالم یعنی مجموعه قواعد و قوانین اخالقی، آنگاه «گوید می
ھای عصری و تغییرات  ھیچ مجالی برای متھم کردن اسالم به اینکه با خواست

 .»ماندای که بعد از قرن ھفتم میالدی پیش آمده، باقی نمیتاریخی
قرآن دیگر بعد از این قرن صالحیت خود را از دست این بدین معنا است که نصوص 

کند، جای او قرار دھیم و آنگاه داده و الزم است ما آنچه را که او روح اسالم معرفی می
به زندان ـ که نص خدا بر آن است ـ  دزددست  بریدندر برابر حکم شرعی خدا مانند 

 را جایگزین نمائیم. انداختن دزد
چه را که بعضی بزرگان دین درباره صالحیت دین برای ھر و بر ما پوشیده نیست آن

زمان و مکانی، و حدودات الھی و اثر تطبیق کردن آن در جامعه و ھمچنین درباره 
اند، به ان اسالم آن را مطرح کردهنھایی که دشمحقایق اسالم و رد اباطیل و شبه

 اند.نگارش در آورده
ھای در بر نگرفته، بلکه اقوال و گفته اما این نویسنده راه و روش مسلمانان را

 .گویدکند و بلکه خرابتر از آنھا نیز میدشمنان را تکرار می
ی اخیر ان درباره استنباط احکام و برای نمونه به نظرات وی درباره (عبد) و اشاره

 اسالم از نصوص، دقت کنید.
به عنوان دین برای ما قرار داده، را بپذیریم،  وندخواھد اسالمی را که خدااو نمی

خواھد که مثًال آزادی جنسی و آزادی برھنگی ـ نه ای را میبلکه اسالم عصری
انجامد و بسیار گرداند رد این فرد، حقیقتًا به درازا میحالل می ـ و حجاب پاکدامنی
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جا بیان دارم، ھمان خواستم در اینزیاد در این باره نوشته شده، اما آنچه را که می
 موضع وی در برابر قرآن بود.

بعد از این الزم است که ما بپرسیم! آیا او مسلمان است؟ یا اینکه او غمگین آن 
محفوظ نگه داشته؟ و اینکه در راستای را است که خداوند بزرگ قرآن و دینش 

ی پخش ھایی که در اقطار اسالملهجدارد؟ و چگونه در ممصلحت چه کسی گام بر می
 کنند؟!شوند و آن را مفکر اسالمی قلمداد میو امثال آنھا چاپ میھا  این شوندمی

 سنت گیری در برابرموضع
اند، و سنت نیز وحی به فرامین خدا از طریق قرآن کریم و سنت پیامبر، بیان شده

 دیم.آید و ھمانند قرآن واجب االتباع است ـ ھمانگونه که قبًال بدان اشاره کرشمار می
خواھند با بدگویی به قرآن و سنت پیامبر، خاورشناسان یھودی و مسیحی و... می

 البته دھند و اھداف و مسلک آنھا معلوم است وقرار  ومساحت مقدس آن را مورد ھج
جای تعجب دارد این است که عناصر  در حقیقتجای تعجب نیست، آنچه برای ما این 

 دانند.ن میخود را مسلماھا  این مخربی ھمانند
و  ھای آنھا را بنا به اینکه دانشی، حتمًا گفتهتن در دھدآنھا  یبه پیروھرکه  و

 تکرار خواھد کرد. طوطی وار صحیح است ـ نه بھتان عظیم ـ  پژوھشی
ھای باشد که از پیروان یکی از فرقهمی ،ھـ ۳۰۷این علی ابن قمی متوفای سال 

ھای آن را در فصل سابق بیان شته، و ما گمراھیاسالمی است. او کتابی را در تفسیر نو
 بندند بر میبه قرآن کمر به تخمت و افتراء و بدگویی که خاورشناسان ھرگاه  داشتیم و

 نمایند، این کتاب اعتماد و استناد می
تصریح کرده،  نقطه صراحتا به این» جول تسھیر«ھمانگونه که خاورشناسی یھودی 

اقوال بزرگان آنھا را تکرار سپس که وک و توخالی ما ھستند برخی از نویسندگان پو این 
 باز ھم قرآن راھش را ادامهھا  نیرنگ و چه زیباست که با تمام این حیله وند. نکمی
 اعتنا است! بی ، چون ابری که به پاس سگاندھد می

 سر مشقاقوال خاورشناسان را راجع به قرآن،  در مرحله اول احمد امین
را راجع به سنت پیامبر زمزمه خویش  سپس ھماناقوال  خویش قرار داد،ی ھا ه دیدگا
 کرد.
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فرزندش حسین ـ خرابتر و خطرناکتر از ؛ اما درخت خبیثی را که کاشت ـ یعنی
خاورشناسان پا به عرضه نھاد و او نه تنھا به سخنان آنھا راجع به سنت اکتفا نکرد، 

یسته ھیچ دیندار و عاقلی نیست، اضافه بیشتری را که شاھای  دروغ ھا وبلکه بدگویی
 کرد.

او را خواندیم، ھمانند اینکه شریعت اسالم محدود  ھای ناروای تھمت و قبًال افتراھا
زنده  باشد و این سخن سرآغازبه زمان و مکان است و پیامبر اسالم غیر معصوم می

ھیچ سنتی و درست باشد دیگر  بود. چرا که این اگر ج بگور کردن سنت پیامبر اکرم
حدیث ھمانند ھای  کتاب ماند و نیازی ھم بهحدیثی نزد مسلمانان باقی نمی

که متواتر ھم باشد و ھرچند  حدیث دیگر حتی باشد، وصحیحین، سنن اربعه و... نمی
ارزش  بی فاقد االعتبار وھا  این ھمهسخن پیامبر است، عینه یقین پیدا کنیم که این 

 معصوم نیست صادر شده است!!است چرا که از فردی که 
دانند، بدین خاطر است که او را پیامبر وقتی کفار پیامبر را معصوم نمیدر حقیقت 

 کند؟داند، این سخن را تکرار میدانند، پس چگونه کسی که خود را مسلمان مینمی
بیان، متعھد  ھم از لحاظ مفھوم و و ومتن خداوند حفظ قرآن را ھم از لحاظ نص

فظ قرآن جز با حفظ سنت ممکن نیست، و به ھمین خاطر خداوند کسانی را شده، و ح
ھیچ ه کبرای حفظ سنت آماده کرده، زیرا تاریخ بشریت تا به حال به خود ندیده، 

پس روش نقل سنت پیامبر در حقیقت سرآمد  ،دقت نقل شده باشد اینھمهدانشی با 
لی را جز در این مورد شاھد علم ثبت و تحقیق و تدقیق علمی ای که دنیا چنین مثا

 گوید:) می۱۷۱. امام مسلم در کتاب التمیز (ص نبوده است
بدان که علم الحدیث و شناخت اسباب آن برای حدیث صحیح و ضعیف، این برای 

مردم و به آنھا آشنایی دارند و آنچه را ھای  روایت محدثان است، زیرا آنھایند که حافظ
ھمان راه و روش نقل شده از عصری به عصر دیگر از  کنندکه آنھا بر آن اعتماد می

باشند. پس ھیچ راھی برای مخالفت مردم در شناخت زمان پیامبر تا به این عصر، می
ھای مختلف راجع به نقل اخبار و حمل حدیث و رجال حدیث از علمایا مختلف در دوره

 آثار، وجود ندارد.
اسند و روایات را تعدیل و تخریج و شنرا میھا  روایت اند کهھایی محدثان ھمان

و این گفته را بدین  .کنندجدا می درست و نادرست، یا صادق و دروغین آنھا را از ھم
کید و تضعیف أتھای  روش مذھب حدیث و نادانان به جھل پرده ازخاطر ذکر کردیم 
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شواھد و  با مردم برکشیم، و تا بر ھمگان روشن گردد که چگونه اینرجال حدیث، 
 کنند.را تاکید و یا رد می شود می اطالق داده که بدانھا اخبار منقوله روباھانه الیلید

اند و در میان روایت شده ما بدین گونه بسیاری از احادیث از رسول خدا برای
 اند که توجھی به حدیث صحیح و ضعیف نکرده وحدیث کسانی بودهھای  کتاب مولفان
اند که وضع کرده دانشجویانکثر علما شرایطی را برای اند... اما ارا نقل نمودهھردو 

 بتوانند در ھر زمانی درجه ھمه احادیث را با رعایت آنھا، بشناسند.
که از کیفیت تدوین حدیث در ھرگاه  تواند این حقایق را درک کندو ھر مسلمانی می

 عصر قبل و بعد از تدوین، خبر داشته باشد.
ولی اند، خاورشناسان را بیان داشته اسالمی پوچ بودننیز دانشمندان در عصر ما و 

را به دست  چرندیاتنویسنده این  بینیم که برخی از کوته فکران چون با این وجود می
کند، و اقوال خاورشناسان را دزدیده و به خود گرفته و نصیحت پدرش را اجرا می

که از خاورشناسان گرفته کند در آنچه به پدرش نیز حمله می احیانا نسبت داده و بلکه
 دھد.(!!) و آن را نه به پدرش و نه به خاورشناسان نسبت نمی

گوید: کند و میتکرار می را را که قبًال بدان اشاره کردیم، مستشرقینیاین اقوال و 
ن دوران کردند و از این آآوری اقوال و افعال پیامبر رایج در نسل تابعی شروع به جمع«

گوید: می» !!عی را برای اسالم به عنوان منبع دوم درست نمودنداحادیث و سنت منب
رد تشریعی در ابعد از این آنھا تالش خود را معطوف به این کردند که آن را در مو«

ھمچنین » وقتی که سنت پیامبر نیز از جانب خدا نازل شده .ردیف قرآن قرار دھند
راء خود را سنت به شمار آورند و فقھا فرصت را غنیمت شمردند تا اینکه آ«افزاید: می

رد پایی درست دارند و بعد از ھا  این مسلمانان آن را قبول کنند، یا اینکه گمان ببرند
آراء مورد نظر خود را در درجه حدیث که این فقھا و علما چنان مصلحت دیدند 

 .»بگذارند
پدرش،  خود را بنا به توصیه ھای حماقتھا  و جھالت چرندیاتاینگونه نویسنده 

مسلمان! ھرگز از موضع اصحاب ارجمند در برابر سنت  ظاھره ب این .کندتکرار می
گاھی ندارد که چگونه ابوبکر صدیق ارث مادربزرگ را تا اطالعات ثانوی معلق  پیامبر آ

 .شدن مسأله در سایه سنت به اجرا در نیاورد تا روشنکرد و آن را 
رسید، از احکام مورد نظر ن بدووقتی حدیث پیامبر  تا و حضرت ابوبکر چگونه

و ھمچنین غیر از آنھا که شدیدًا پایبند به قرآن و سنت بودند،  .نظر کردخویش صرف
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گوید سنت به عنوان زیرا در اسالم قضاوت به غیر از آن دو نیست. چطور مسلمان می
ابعین بودند که آن را و بلکه این ت !باشدقابل قبول نمی یمنبع دوم در شریعت اسالم

اند و سنت را به وجود دایر نمودند و علما و فقھا بر خدا و رسول خدا دروغ بسته
این کوته ی ھا ه دیدگا البته پس از اینکه آرا وگوید؟ اند؟ چطور مسلمان این را میآورده

 اساس را بر زبان برانند. بی فکران را دیدیم ھیچ جای تعجبی نیست که این چرندیات
اسباب و عوامل  ج اکرم بر پیامبر روا دانستن دروغو  دروغین و برای وضع احادیث

و از  ، بطالن بودنشان را بر مال کردند.که علما از آن صحبت کرده تراشیدندزیادی 
و پاک کردن آن از ھا  این علمای اعالم برای حفظ حدیث ازھای  تالش جمله دستاورد

-علما از اسناد سوال نمی«گوید: ابن سیرین می .ھا، این است که ذکر کردیم دروغ
 .»آنھا گفتند نام راوی را برای ما بگو به پا شدند وقتی که آشوب و فتنه دکر

ی آشوب و فتنه یعنی توجه به اسناد در دوران خلیفه سوم آن ھم وقتی که واقعه
اخالقی بود ران و دارای عیب واقع شد، به وجود آمد. و اگر راوی از زمره افراد شھوت

راویان بود، اگر اسناد نمی«گوید: و ابن سیرین می ،شداز آنھا حدیث گرفته نمی
 .»گفتند، میندخواستخود آنچه را که می دروغگو بنا به خواھشات

اینکه  مبنی بر ،کنند ادعا مینیست که خاورشناسان  قضیه در حقیقت آنچنان
سنت به کذب ھای  کتاب ملی وسنت در قرن دوم ھجری وضع شده، زیرا واقعیت ع

دھند و این از فضل خداوند بزرگ است که اندیشمندان را توفیق داده آنھا شھادت می
 ھای جعل در سند و در متن را بیان دارند.تا پرده از راز و رمز جاھالن بردارند و نشانه

ما از آنھا اند، تا و بسیاری از آن احادیث موضوع را جداگانه به رشته تحریر در آورده
 اند.ھای دیگر ھم ما را از احادیث موضوع و غیره باخبر کردهدوری جوئیم و در نوشته

نویسنده در کالم خویش راجع به عوامل وضع احادیث روش علمی را در بر نگرفته، 
کند، خاورشناسان خلط می و بلکه چیز کمی از عوامل واقعی را انتخاب و آن را با نص

نماید، و با آشفتگی ھمانند اعالم و بلکه به اصحاب کرام، بدگویی میو نسبت به علمای 
گیرد و ھر حدیثی را موضوع و که یکی از آن و یکی را از این می شود می دزد ظاھر

باید به متن «گوید گیرد و میداند و در جایی از اسناد خرده میدیگری را صحیح می
باید به سند توجه کرد «گوید: یرد و میگو در جای دیگر از متن خرده می» توجه کرد

تواند این امر را راند، و ھر فردی میو از تحریف اسناد حدیث صحیح سخن می» نه متن
 د.نباشھستند که دال بر جھل مرکب او به علم سند می ھایی نشانهھا  این انجام دھد و
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ر حد توان خود و افتراھای نویسنده نیاز به سفری دراز دارد، اما ما دھا  دروغ رد
داریم، را در قبال حدیث پیامبر بیان می موضعگیریداریم و پرده از حقیقت آن برمی

 ھمانگونه که موضع خراب وی را راجع به قرآن بیان داشتیم.
پردازیم، و از اقوال علمای معاصر و در اینجا ما به ذکر اقوال علما راجع به سنت می

 گیریم.بھره می ،ھای آنھا را دزدیدهو شبهھا  غدرو در رد خاورشناسانی که نویسنده

السنه «انجامد، اما در اینجا به کتاب ھمانگونه که معلوم است به درازا می کار و این

 کنیم.اثر شیخ دکتر مصطفی سباعی، استناد می »يسالمالترشيع اإل و... مكانتها يف
د و به بیان خطر و کندکتر سباعی سخن خود را از سنت، با خاورشناسان آغاز می

 پردازد.می ،)۱۱مسلمان ( زدگان غربتاثیر خراب آنھا برای فریب 
ضروری، به بیان موضع خاورشناسان بسیار مھم و  فرماید: بعد از این مقدمهبعدًا می

ھایی که پردازیم، شبهاند، میھایی که پیرامون سنت برانگیختهدر برابر سنت و شبه
مان را تحت تاثیر خود قرار داده، و شاید در این میدان بسیاری از نویسندگان مسل

 باشد.» جود تسھیر«خطرناکتر و خرابترین آنھا ھمان خاورشناس یھودی 
 را ذکر کرده و بعدًا به تفصیل آنھا را و شبھات اوآقای سباعی، خالصه سخن و شک 

گنجایش آن با بررسی تمامی فقرات آن، زیرا کتابش  البته نه دھد می جواب در کتابش
را ندارد به طور تفصیلی به رد آنھا بپردازد ـ ھمانگونه که خود گفته ـ و کتاب وی 

 باشد.صفحه می ۵۰۰نزدیک به 

 آیا حدیث نتیجه تغییراتی است که برای مسلمانان پیش آمد؟
آیا حدیث نتیجه تغییراتی است که برای «دکتر سباعی در بحثی تحت عنوان 

گوید: قسمت بزرگی از حدیث جز جود تسھیر می«گوید: می» مسلمانان پیش آمد
نتیجه تغییرات دینی و سیاسی و اجتماعی اسالم در دو قرن اول و دوم، نیست! ما 

ثابت آن ھای  روایت در حالی که ت داده که این را بگویدأدانیم چگونه به خود جرنمی
 کند. اما فرزند محمدمیو بعدًا شروع به اثبات کذب این افترا » د.ننمایرا تکذیب می

 خود او گویا کهریزی کرده امین این افتراھا را گرفته و آنھا را با اسلوب خود قالب
 صاحب آن است.
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 ها و علمای مدینه:اموی
ھا و توز پیرامون نقش امویبعد از این دکتر سباعی به رد افتراھای آن یھودی کینه

بزرگوار دروغ را به خاطر دفاع از دین علمای مدینه در وضع احادیث و اینکه علمای 
 پردازد.دانستند، میبرای خود جایز می

 به رد آنھا کمر ھمت گماشته.افتراھایی که دکتر سباعی از جمله آن 

 امام زهری:
در تاریخ بپردازد، شروع به  اوقبل از آنکه دکتر سباعی به بحث امام زھری و جایگاه 

ھای یھودی ما است که پرده از آن دسیسه : وظیفهگویدکند، و میدفع آن بطالتھا می
ای که حدیث توز نسبت به امام بزگوار حدیث در عصر خویش و بلکه اولین تابعیکینه

ی این نقشه ،ھا را ببینیم ھا و جعلو دسیسهھا  دروغ و آن ،را تدوین کرده، برداریم
عد از دیگری مورد خواھد ارکان حدیث را یکی بویرانگر آن خاورشناس است که می

حمله  اند که حدیث را روایت کرده ای به بزرگترین صحابهاز اینرو ھجوم قرار دھد، 
 ھریره قرار دارد. دفتر آنھا ابو که در سرکند  می

 گرفتن سگ برای نگهداری باغ: ؛حدیث
سگی را جز برای ھرکه  کند که ایشان فرمودند:ابن عمر از رسول خدا روایت می

و  شود می محافظت از گله نگھداری کند، ھر روز مقداری از اجر و ثواب وی کمشکار و 
دی دیگر را نیز اضافه راند که ابوھریره در روایت این حدیث مواای به ابن عمر گفتهعده

 کرده، و آن ھم سگی که برای محافظت از باغ باشد.
اب ابن عمر را نقد ابن عمر در جواب گفت: ابوھریره خود باغی دارد، آقای جولد، جو

ای گوید: این نقد ابن عمر بسیار ظریف و از انگیزهامین می داند، و احمدابوھریره می
 گیرد.درونی سرچشمه می

دکتر سباعی، به ذکر حدیث ابی ھریره که در آن به گرفتن سگ برای باغ، اشاره 
انند صحیحین که این حدیث را از آن اخراج کرده ھمھایی  کتاب کرده، پرداخته، و به

گوید: شارحان حدیث به این جمله زیادی ابو ھریره نماید و بعد میو... اشاره می
اند. حافظ ابن پرداخته و مراد ابن عمر را از این گفته راجع به ابو ھریره بیان داشته

دارد مراد ابن عمر تثبیت روایت ابو ھریره بوده ی بعد از این بیان میرحجر در فتح البا
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گوید: در ذکر این جمله سفیان بن زھیر و عبدالله بن معقل روایت مسلم، با یاست، م
 اند.ابو ھریره موافق

گوید: این ھرگز به معنای توھین به و امام نووی در شرح این گفته ابن عمر می
ه و شک در آن نیست، بلکه این به معنای آن است که ابو ھریره به خاطر یرروایت ابو ھر

آنکه صاحب باغ و میوه بوده بیشتر به حفظ و بیان آن توجه کرده، و عادت نیز ھمین 
آن را بیشتر برای دیگران بیان  مشغول باشدبه چیزی  که کسی ھرطور است که 

مسلم این جمله را در  مگوید و اماد میندانکند و احکام آن را به کسانی که نمی می
روایت ابن معقل و سفیان بن زھیر و ھمچنین در روایت ابن حکم که نامش 

 است.  عبدالرحمان بن ابی نعیم است، آورده
و این احتمال وجود دارد که وقتی ابن عمر این را از ابو ھریره شنیده و برایش 

ایت کرده باشد و آن را در حدیثی که معلوم شده که این از پیامبر است، بعدًا آن را رو
بود آورده باشد یا احتماًال گاھی به یاد آورده باشد که آن را  ذکر این نقطه آوردهبدون 

از پیامبر شنیده و بعدًا آن را روایت کرده باشد، و گاھی نیز آن را از یاد برده و ترک 
 کرده باشد.

 بلکه گروھی از صحابه آن را درخالصه اینکه تنھا ابو ھریره این جمله را نگفته، 
گفت باز ھم آن را قبول اند و اگر ھم به تنھایی او آن را میخویش آوردهھای  روایت

کردیم و بعد از این به مناقشه آن اتھاماتی که استاد احمد امین آن را در کتاب فجر می
تا جایی که بعد پردازیم؛ ن خاورشناس نیز به تبعیت از او پرداخته، میآاالسالم آورده و 

سردمدار شخصیتی قطب و ترور شخصیتی ابو ھریره به تخریب  و ترور از تخریب
و از آنجا به بعد حدیث را از دو  پردازد. ، و پس از او میحدیث در عصر تابعینمدرسه 

دیگری از جھت شک  ،. یکی از جھت روایتی و راویاندھد می جھت مورد ھجمه قرار
که به اوج ھرچند  ر اوامر خویش چیره است و حتمًا باطل را، اما خداوند بمتن آندر 

 )۲۰۶خود برسد از بین خواھد برد. (ص 
ریزی کرده احمدامین، طرح امثالای که آن خاورشناس و پیروانش آن دسیسه

فرزند  )!(دینی به اصطالح اصالح گرای، عینًا و بدون کم و کاست (آن ندبود
 شناسد! می مصلح را از مفسداحمدامین) دنبال نمود اما خداوند 
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 حدیث ال تشد الرحال: 
دانش و  خواھد توسط آن به ھدفش برسد ھمان افترا بهچیزی که نویسنده می

ثابت شده است و  شخصیتی مورد قبول ھمگان و زھری مامام زھری است. اما عدالت

ال �شد الرحال اال اىل «قرار نداده، و آن ھم حدیث قبل از این کسی او را مورد طعن 
گوید: وقتی که عبدالملک بن مروان خلیفه اموی اراده منع مردم می »ثالثة مساجد...

از رفتن به مکه برای حج کرد آن ھم به خاطر ترس از اینکه دشمنش عبدالله بن زبیر 
ماید، حدیث فوق را به شام را مجبور به بیعت دادن به وی به عنوان خلیفه ن حاجیان

اد داد با آنچه که در این حدیث (یا در نامام زھری که فردی صالح و متقی بود ـ است
المقدس انتقال دھد تا کرد این بود که حج را از مکه به بیتجعل این حدیث) دنبال می

وقتی که مردم از خطر رفتن به حج شکایت کردند، عبدالملک بتواند به قول ابن شھاب 
برای سه مسجد بسته  جزی جواب دھد، که از رسول خدا روایت کرده بار سفر زھر
شود...وضع این حدیث توسط امام ابن شھاب زھری، چیزی است که تنھا این نمی

خدا به «گوید: یھودی خبیث آن را گفته، دکتر سباعی این افترا را ذکر کرده و می
راجع به حقایق تاریخ صورت گرفته، این یکی از بزرگترین تحریفاتی است که  سوگند که

کند زیرا آن وقت زھری، آن افتراء را تکذیب می عمرو بعدًا بنا به دالیلی از جمله 
نصوص قاطع تاریخی دال بر آن است که امام زھری در عھد زبیر بود، و نه عبدالملک را 

یث روایت حدھای  کتاب ھمه را را دیده، و مھمتر آن اینکه این حدیث اوشناخته و نه 
امام بخاری آن را از طریق سعید  ،اند، و این از طریق غیر زھری نیز روایت شدهکرده

از طریق  ؛خدری ـ غیر از زھری ـ روایت کرده، و امام مسلم آن را از سه طریق یعنی
او از عمیدبن قزعه و ابی وھب و او نیز از عبدالحمید بن جعفر... روایت  .زھری و جریر

ـ چنانکه این مستشرق ادعا امام زھری به تنھایی این حدیث را  اینکهخالصه  .نموده
 ه است.روایت نکردکرده ـ 
ظاھر ه بگردانند، اما آن فرد ھا، آن افترا یھودی را ابطال می ھا و غیر از این این

مسلمان پسر احمد امین، آن را ھمانند واقعیتی مسلم و بدون نظر در دالیل واضح و 
کند، بدون آنکه توجھی به عقل و شعور مسلمانان در برابر کسی آن را ذکر می ،روشن

 و علم و فضل وی اجماع دارند، نماید. تکه ھمه بر امام
گوید: اصل مسئله از این قرار است، و دکتر سباعی، بعد از بیانات امام نووی می

 ، و اینکه انگیزهروشن شد که این به معنای تکذیب ابو ھریره از جانب ابن عمر نیست
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پیامبر دخیل بوده ھم روشن شد که واقعیتی ندارد، به درونی در جعل و نسبت آن 
کند که ابو ھریره اعتراف می اوچطور این از ابن عمر قابل تصور است در حالی که خود 

و بعدًا بیشتر به بیان مکانت ابو  ،نسبت به ھمه آنھا بیشتر حامی و حافظ حدیث بوده
ھا، خواھیم پرداخت، با اینکه اگر این گفته ابن خود ابن عمر و دیگر صحابهھریره نزد 

آوردند؟ یا بود چگونه آن را در صحاح خویش میعمر به معنای تکذیب ابو ھریره می
نمودند، اگر کردند و احکام خود را بر آن بنا میچگونه فقھا به روایت ابن عمر عمل می

بود؟ واقعیت آن است که این مسئله از آن و ھریره میمنظور ابن عمر تکذیب و انکار اب
ای نداد مگر اینکه راجع به وی ھیچ اجزه» فجراالسالم«قرار نیست، اما امانت نویسنده 

به سخن ابن عمر بگوید: این نقد ظریفی بود که از ابو ھریره شد... و بگوید این بیانگر 
اش یمدن این جمله نمود، و امانت علاش بوده که او را وادار به زیاد کرانگیزه دروذی

حدیث، راھنمایی کند. در ذیل ھای  کتاب به او اجازه نداد که مرا به موضوع آن نقد در
 گوید:صفحه می

تو کالم امام نووی را شنیدی،  ،»به شرح امام نووی بر صحیح امام مسلم نگاه کن«
مگر ندیدی چگونه به  ای از تکذیب ابو ھریره توسط ابن عمر، احساس کردی؟آیا شمه

توانی از او بپرسی آیا ؟ شما بعد از این مینمودرد  هطور قاطع این گفته را نقد کرد
 عبارات امام نووی را نفھمیدی؟

ن را بر رای خاورشناس یھودی جولد تسھیر ترجیح آاید ولی یا آن را فھمیده
 ).۲۸۹ـ ۲۸۷(ص  اید؟ داده

: کند که می نھاده، با کمال سذاجت ادعاھمه این حقائق را زیر پا و احمدامین 
بخاری روایتی را از پیامبر نقل کرده که ایشان دستور قتل ھمه سگھا جز سگ شکار، 
داده، وقتی که به ابن عمر گفتند: ابو ھریره عبارت (سگ باغ) را به این حدیث اضافه 

ده که صاحب کرده، ایشان سخت آن ر ا رد کرد و گفت ابو ھریره وقتی آن را اضافه نمو
 باغ شد!

 دروغ صالحان و خدعه محدثین:
کند و دکتر سباعی، سخنی از آن خاورشناس یھودی را نقل و بعدًا آن را رد می

 گوید: می
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آنچه را که آن خاورشناس یعنی جولد تسھیر از گفته وکیع راجع به زیادبن عبدالله 
، گفتنددیث دروغ میمبنی بر اینکه ایشان با وجود شخصیت بزرگی که داشتند، در ح

 کند، این یکی از تحریفات آن خاورشناس خبیث است.نقل می
اما اصل عبارتی که در تاریخ الکبیر اثر امام بخاری آمده این است: ابن عقبه 

ن است که دروغ بگوید، آکند که زیادبن عبدالله بزرگتر از سدوسی از وکیع نقل می
تنھا در حدیث، دروغ را از زیادبن عبدالله نفی بینید که وکیع به طور مطلق نه شما می

 نماید.را از او نفی می این حقیقت زشتکند بلکه در ھمه موارد می
گوید: وکیع گفته: زیاد با وجود ولی آن خاورشناس یھودی آن تحریف را کرده و می

گفت. اینگونه است امانت آن ای که داشت در روایت حدیث دروغ میبزرگی
 این گفته دکتر سباعی بود. !!خاورشناس

گوید: وکیع راجع به زیادبن عبدالله گفته، ایشان با وجود اما حسین احمد امین می
 .اند گفتهمکانت جایگاه واالیی که دارند، در حدیث دروغ 

حسین این را به آن یھودی نسبت داده، تا مبادا گفته شود که ایشان پی به تحریف 
 کند که تنھا او پی به آن حقیقت برده.ا چنان ذکر میو گمراھی آن نبرده، بلکه آن ر

 و حسین چقدر بزرگ و مھم است!! یپس امانت و ھدف آن خاورشناس یھود
دکتر سباعی، آنچه را که آن خاورشناس یھودی از یزیدبن ھارون نقل کرده، ذکر 

 .اندنماید: محدثان کوفه در دوران وی جز یکی از آنھا ھمه اھل فریب و جعل بودهمی
بعد از این شیخ سباعی به بیان مراد از اصطالح تدلیس نزد محدثان و موارد مقبول و 

 پردازد.آن، میبودن مردود 
 ی کهمصطلح الحدیث آمده، افرادھای  کتاب سخن درباره تدلیس به تفصیل در

 جرح و تعدیل به ذکر آنھا پرداخته شده.ھای  کتاب اند، و درمعروف کردند می تدلیس
در مکر و فریب سر و  (حسین بن احمد امین) !!اندیشمند مسلمانبه اصطالح آن 

 گویا دھد می ، او خود را چنان نشانگردنی از آن یھودی کینه توز حیله گر باالزده
اینکه نسبت به مفھوم تدلیس ناآشنا است و سخنی را بر آنچه که از آقایش آن 

خویش ھمه احادیث صحیح را از بین خاورشناس یھودی خوانده، افزوده که بنابه زعم 
 خواھد برد.

ار یات، بسیاش دادن متانت و صداقت به اقوال و روافهیه وظک یاسناد«د: یگویم
از  یطالئ یاهلند و سلسکرا جعل  یثیتواند حدیم یاست، و ھر جاعل یساده و سطح
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ه کنیا اید ینماث یاتب حدکث و ین حدیت اتصال بیاورد و در آن رعایآن ب یاسناد را برا
 .)۱۵(ص  !»ندکت نیآن را رعا یحت

ت یخود را نسبت به تمام بشر یه مسلمانان با آن برترک یخواھد اسنادیسنده مینو
 راند.یجاھالنه را بر زبان م ن ببرد و آن سخنیاز ا را اندردهکحفظ 

ن یا .ردهکت یھم از ابن عمر روا و اواز نافع  که امام مالک ی(مثًال) آن سلسله طالئ
زھد و عدالت،  مرد متصف به کاز امام مال یسکه کنیشود جز اینم یسلسله طالئ

ز ھر یده باشد و عادتًا نیشن یودرست از  کو ادرا با فھم، تقوی و پرھیزگاری و علم
 یا آن را برایرده کتاب خود مشخص کآن در  کده، امام مالیه آن را شنک یسک

 .از مسلمانان خوانده یاا مجموعهیشاگردانش 
د: ید!! بگویگویم یاندیشمند اسالمبه اصطالح ه آن کھمانگونه  دروغ پردازیو اگر 

ر قابل قبول است و یث به خاطر وجود آن جاعل غین حدیبه من گفت: ا کامام مال
 از دیدگاه راویان ون مرتبه یترنییث بر پایرا حدید زیآیث موضوع به شمار میجزو احاد

م، و ھمه یابیمتصل باشد ب یسند یه داراکرا  یثی، اگر ما حدشود می سند، حمل
ضبط باشند، آن فرد جاعل  و ن مرتبه، ثقه و عدالت،یاز آنھا در باالتر یکیان آن جز یراو

 ین خاطر علمایو به ھم شود می ت دقت به خرج دادهیرا در آن نھاید؛ زیآیبه شمار م
رد و آن را جز ک نند، و درست نیست بدان استنادکیم م به موضوع بودن آنکث حیحد
 .ر نوشتیتحذ یبرا

ح به شمار یث باز ھم صحیاز افراد جاعل باشد، حد یر متصل و خالیو اگر آن سند غ
 ؟ه باشد!در آن بود یجاعل چه رسد به آنکهد، یآینم

 ت در آنکامبر و شریسنده در برابر سنت پیان موضوع آن نویب ین براید ایشا
ه او آن کنیشده بود، و ا یزیر، برنامهیھودیه توسط آن خاورشناس کباشد  یاسیدس

گاھ  .ش گذاردهیاسالم به نما از یرا بدون علم و آ
د مسلمانان معلوم و روشن است، اما بحث از یشان در برابر عقایا یریگرابعًا: موضع

 ای مسأله دھد می بته خود را به ما نسکده ما چون یسنده در برابر عقین نویموضع ا
 .ب استیار غریبس

ه خود را بدان نسبت ک یسانکخ اسالم از دست یه تارک یم در حالییما چه بگو یول
سعی داشتند تیشه به ریشه آن ه از داخل اسالم ک یسانکاند سخت ناراحت است داده
 زنند!
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ن قد یه دیه صراحتًا علکاست  یسانکبیشتر از خط ار یبسھا  این خطر در حقیقت و

 إِنَّ ﴿ :دیفرمایه مکم ینکیم کخداوند را در یه فرمودهکنجا است یاند، و از اردهکعلم 
ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ ۡسَفلِ ٱ �َّ

َ
ه کو آنچه  ]۱۴۵[النساء:  ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا  �َّارِ ٱمَِن  ۡ�

امل کعت یقرآن و سنت و شر بهمسلمانان  یدهیرا در برابر عقآنھا  یریگگذشت موضع
 ح داد.یر اسالم توضیو واگ

ن مساله یشان در ایا یمان به قضاء و قدر است، ولیدر اسالم ا ید اساسیاز جمله عقا
مان به قضاء یا .ندکیله نگاه مأن مسیبه ا است یاسالم آنچه دیدگاه ر ازیغ یادهیبه عق
در  ،ندیبینم است یاسالم یدهیعق آنگونه که!) ینیمصلح دبه اصطالح ن (یا را و قدر

 در صورتیکه در پیش این آقایان ایمانمان در قلب است یسرچشمه ا عقیده اسالمی
 ر آنھاست.یم در غکن و سوء حینشهیعت بادیاز آثار سوء طب یاثر

ر یو در ز صحرانشینی و دھاتیر یغ یانسان در جو یه تا وقتکن آن است یا یو معن
 یند و نزد ویبینم الھیمان به قضاء یانیازی به د یزیمستبدانه مر یغ یمکح یهیسا

 ندارد. یمفھوم
ش بخواھد یخو یقضاء و قدر بزرگان غرب به مانیش به عدم ایار خوکن ید با ایو شا

ٓ  ٢٣َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا  َوَ� ﴿ هیر آکم با ذیدانیو نم مھر صحت بزند  إِ�َّ
ن �ََشآَء 

َ
ۚ ٱأ ُ را مورد تمسخر  یسانکنند، چه کیرار مکه ھمه بندگان خدا آن را تک ﴾...�َّ

 .دھد می قرار
خواست مانع  یزیرا برنامهیا آیاست؟  یزیرمانع برنامه یالھ خواستمان به یا ایآ

خدا  یه به فرمودهک یسکا یه آکم! ینکز مطرح ین یگریاست؟ و جا دارد سوال د یالھ
 خواست و مشیت الھیمان به یا در حالیکه ،شود می ند مسلمان محسوبک میاستھزاء 

 و به قضاء و قدر خدا نداشته باشد.
 !!..پرست بودن مسلمانانبت

و  یه ھر مسلمانکاست  یقتین حقیباشد، و ایم یپرستگانهید و ین توحیاسالم د
 نددایح بر اسالم داشته باشد میصح یه اطالعک یسکھر 

 !!ن مساله داردیراجع به ا یگریه دیما نظر دانشمند به اصطالح مسلمان یول
 از کتابش: ۸۴شان در صفحه یقول ابنگر به 
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ل ین اسالم تحمیان بر دیه ادکاست  یزین چیترسخت »رب«ص مفھوم یو تخص
 اند:ردهک

و  باشدیر نمیپذانکل امیل و شماکا شیبدون بت و  ،میل عبادت در عالم قدیتحل
ا یه و کمحسوس و مجسم ھمانند بت، ستاره، مالئ یزیان چینیشیخداوند نزد پ

 بوده است. یعیطب یا دهیپد
از ین یطوالنھای  قرن به ید اله در أذھان عمومیردن مفھوم جدک نیگزیجا یپس برا

در  ،ان آنھا و خداوندگانشان استیم یقیه فاصله عمکنین احساس به ایم و ھمچنیدار
تر است یکا شاھرگ گردنشان به آنھا نزدیردند آن اله از پدر آنھا و کیتصور مه ک یحال

ن یت گرفت و اأان آنھا نشیاز به بت در مین فاصله نیردن اکپر  ین خاطر برایبه ھم
ش را از ین دست بردارند و قدرت خویاز د یاز مردان بود تا ھمگ یبعض یاز درونین

اء به پرستش پادشاھان یبه بت و احترام از اولھا ن مجسمهیو به سرعت ا ،دست بدھند
 .ل شدین تبدیدروغ یو خداھا

ر کن حرف او فیباشد! و در ایماین اندیشمند به اصطالح مسلمان لمات کن متن یا
 یمتمادھای  قرن به ید اله در اذھان عمومیردن مفھوم جدکن یگزیجا ین (پس براک
ن ین از بھتریه اصحاب و تابعکا برساند ن رین جمله ایخواھد با ایه مکم) یاز دارین

 اند.پرستان بوده بت

ٍة  ُكنُتمۡ ﴿ دھد می یمسلمانان گواھ برای آنه خداوند کاست  ین در حالیا مَّ
ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب [آل عمران:  ﴾...�َّ

ن یمان به خداند متعال از بھتریر و اکنماز  یشما به خاطر امر به معروف و نھ ]۱۱۰
 د.یباشیم کیره خاکمردمان 

 یپرستبه بت ید و درونیشد یازیه آنھا نکن مشخص است ید: ایگویسنده مینو
 یمتمادھای  قرن تا بهیک یردن به خداکه و رو کن مھلینجات از ا یاند و براداشته

 اند. بوده ازمندین
خلف  دھد می ما نسبتو بزرگان دین ه به سلف صالح ک ین اتھاماتیخواھد با ایو نم

به  یطوالن یبعد از مدت یپرسته بتکد یند و بگوک یپرسترا تبرئه از بتو پیروان آنھا 
ش به یخو یردن رؤساک یبرد تا جھت راضیگر پناه مید یه به افترائکد بلیاتمام رس
پس در مورد  ،اند برسدردهکم یاو ترس یا رؤساء برایرده کم یترسخود  یآنچه برا

 ه رایآورد و جزیان میفتح شده توسط مسلمانان حرف را به م یمسلمانان شھرھا
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د: تازه مسلمانان با ھمان معتقدات یگویشد و مکیر مین به تصویھمانند دشمانان د
ز ین نیه اصًال در دکدادند، بل بیننده را فرکش وارد اسالم شدند و مسلمانان فتح یخو
 یاساس یھاهیردن پاکران یت و ویاز فقھاء آنھا را بر وثن یاردند و دستهکدا یر پیتاث

 ردند.کد کیاسالم تا
اء و اموات به یه احیعل یسازراجع به افتراء و جعل یبیت عجأسنده جرین نویو ا

ن: و بعد از کنگاه  ۹۸ یشان در صفحهیا به چرندیات نمونه یدارد برا یصورت مساو
خ یا ھفت دفعه طواف قبر شیاز مردم در مصر عل یاه دستهکم ییگویمھا  این تمام
آن را  آنجادن به یاز مردم به محض رس یاریه بسکاست  ین طوافیدر قنا (و ا یقناو

م ین اگر گفتی، و ھمچندانند یم یالحرام مساوتیه حج بیبا فرض را )آورند بجا می
 .اندردهکد ییتا ندارنده نفقه رفتن به حج را ک یسانک ین طواف را برایفقھاء ا از یاعده

ن قبر بر آثار یه اکم یم و گفتیخ را به اثبات رساندین اسطوره بودن آن شیو بعد از ا
 یه مردم بتکگیریم جه را میین نتیس شده ایتاس مصریان قدیم یپرستشگاه خداوندھا

ن یو با ا ،اندان اسالم قرار دادهکاز ار ینکان رکم گردد میه به دوران فراعنه بر کخالص 
ن یفاتح دادن بیدر فر یجنگھای  سرزمین یھاست خوردهکه شک شود می مشخص

 .انددهیرس یبیعج یروزیبه پ
ه ھنوز ھم موجود است! و سوال ما در کاست  یزیشان در مورد چین سخن ایو ا

 ن است:ینجا ایا
 جا ھستند؟کنند کیبار قبر را طواف مه ھفت ک یآن بسیار مردم

د ییار را تاکن یه اک یدانسته؟ و آن فقھائ ین طواف را با حج مساویا یو چه مسلمان
ه اصًال نام کاند چه نام دارند؟ بلان اسالم قرار دادهکاز ار ینکر یرا به جا یاند و بتردهک

 ست؟یاز آنھا چ یکی
سنده در دروغ و افتراء ین نویا یاخو گست یشرمیتواند بیم یاو چه خواننده

ه کن؛ آنجا کند نگاه کیان میث او را نمایو اما به آنچه نفس خب ،ندک کدر را بستن
 ندارندرفتن به حج را  یه نفقهک یسانک ین طواف را برایاز فقھاء ا یاد (عدهیگویم
 ردند) کد ییتأ

ِ َ�َ ...﴿ دارد واجب است ییه تواناک یسکه حج تنھا بر کن مشھور است یو ا َوِ�َّ
آن دسته از  یپس برا ]۹۷: عمران آل[ ﴾...إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيِت ٱِحجُّ  �َّاِس ٱ

 ه دارد مشخصک یسنده ھدفین نویازیر زبان و از  .بود یافکم خداوند کن حییفقھاء تب
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ت یز بر وثنیپا برجا نبود و اعراب بعد از اسالم ن یچ زمانیه اسالم در ھک شود می
 .ش ماندگار بودندیخو

ردند مسلمانان را با در آغوش گرفتن که مسلمانان آن را فتح ک ییو مردم شھرھا
د حرف ییتا یو برا ،ش پابرجا ماندندیخو یپرستب دادند و بر بتیفر یاسالم ظاھر

ت یه ھنوز ھم بر ھمان وثنکنجا آ یاز فقھا یاش به توده مردم مصر و دستهیخو
 .ندکیماندگار ھستند استناد م یفرعون

امبر و یو خدا و پ ،یش را راضیخو یگونه ارباب و رؤساسنده اینینو خالصه اینکه
 .ندکین مین را خشمگیمومن

 سابو هریره
آنجا را بصورت واضح در  یب سنت نبویتخر ین برایمستشرقشوم نقشه حقیقت 

ان بزرگوار به ین راویسنت و ھمچن یخواھند مردم را راجع به تمامیه مکم یابییم
 .اندازند کش

رار کباشد و آن را ھمراه با اضافه تیم یگرن گمراهیه شده ایز تغذیسنده نیو نو
و  .ردندکه فقھاء و علماء بعد از عصر صحابه سنت را اختراع کد یگویند و مک یم
ن نسل یخواھد به بھتریه مکند بلکتفا کن ایبه اارند گذیش نمیھا طانیه شکم ینیب یم

ن یاند تھمت ناروا نسبت بدھد به ھمردهکش یامبر آنھا را ستایه خداوند و پکبشر 
را  یو بعض ،ش ارائه بدھدیثانه خویده و خبیچیاسلوب پبا خواھد تھمت را یخاطر م

 ﴿ ند:کیادآور می ن سخن خداوند را به مایا یول دھد می یآنھا گواھ ید و برایستایم

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱَجآَءَك  إَِذا ِۗ ٱقَالُوا ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  �َّ �َۡشَهُد  �َّ
ند، سوگند یآیه منافقان نزد تو مک یھنگام« ]۱ :المنافقون[ ﴾١لََ�ِٰذبُوَن  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ 

ه تو کداند یـ خداوند م یخدا ھست یه تو حتمًا فرستادهکند یگویو مخورند  یم
ه منافقان در گفته خود ک دھد می یخداوند گواھ یباشی ـ ولیخدا م یفرستاده

 ».دروغگو ھستند
تا  شود می اصحاب منتقل یهیدر مورد بق ییش به بدگوین ستایاز اپس سنده ینو

ن دسته از اصحاب یث ایوضع و خلق حد یختھا: بدب یبدبخت یشه تمامیه رکد یبگو
 ردندکامبر خلق و وضع یه پیدروغ را بر عل یبشر ینمونه ین دستهیا یعنیاند، بوده
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ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا ...﴿
َ
چه افترای  ]۵ :الکهف[ ﴾٥َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج ِمۡن أ

 د.یآیرون میاز دھانشان ب یبزرگ
 پدرش و یھودیش تنھا آنچه مستشرق ید حرف خوییتا یشرور برا یدروغگو نیو ا

 »لب الزرعک«ث یدارد و آن ھم حد در خروجین مکر خویش داشتند ران یاحمد ام
 .میح دادیز در مورد سند آن توضیه قبًال نکباشد یم

و  یھجر ۱۴۰۵ه در ماه شوال سال ک یاءتراث اسالمیت احیو در مؤتمر دوم جمع
در مورد منزلت سنت و  یامبر، سخنیت برگزار شد، راجع به سنت مطھر پیوکدر 

را در سواالت  یکر حمالت تشکیتاث یث ارائه دادم و بعد از سخنرانیرامون حدیپ
 .م روشن شدیگرانقدر برا یآنھا راجع به آن صحاب ین و سردرگمیحاضر

 یکشتر از یاز دانشمندان ب یاریه بسکشان را ینامه ایتوانم زندگینجا نمیو در ا
از  یبعض یادآوریر درآورم و تنھا به یاند به رشته تحرشان نوشتهیتاب را در مورد اک

مه یه امام ابن خزک ییآنھا یتا خواننده گرام ،نمکیتفا مکن بزرگوار ایحقائق راجع به ا
ه کاست  یره به خاطر دفع توھماتیدر موردشان چنین فرموده سخن در مورد ابو ھر

اند ردهکجاد یفھمند ایخبر را نم یرده و معنکور کنھا را آ قلبھایه خداوند ک یسانک
 را بشناسد. ،باشدیم

 شدن ایشان زمان مسلمان
رده بود ک یقبل از مسلمان شدن سپر از عمر خویش را سال ۳۰ش از یره بیابو ھر

ه کن است یو آنچه مشھور است ا شد.آورد و مسلمان مان یامبر ایبر به پیو در فتح خ
رد و ابو کآن را فتح  یبر رفت و در ماه صفر سال ھفتم ھجریامبر در ماه محرم به خیپ

 یعنین یدر نظر گرفت و ا یز سھمیاو ن یامبر برایرد و پکت کز در فتح آن شریره نیھر
عمر از شتر یا بیب به پنجاه سال یسال ھفتم مسلمان شد و قر یره از ابتدایابو ھر

پنجاه و نھم  /۵۹شان در سال یرا ایرده است زک یاسالم سپر خویش را زیر سایه
 اند. وفات کرده یھجر

 رئیس اهل فقه
 چھار سالمدت بسیار اندکی تمام ه رو به اسالم آورد بجز کنیره بعد از ایابو ھر

صفه ھم شان از اھل صفه بودند یرا ایز ،بودند ایشانخدمت را در  ج زندگی پیامبر اکرم
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نه منوره و پناھگاه ین مدرسه مدیامبر آن را به عنوان نخستیه پک یبانیبه آن سا
 .شود می مسلمانان قرار داد گفته
پر  را برای ایشان امبر بودیره در خدمت پیه ابو ھرک یوتاھکو خداوند آن مدت 

ن یمشھورتره به عنوان کنیرد تا اکامبر را حفظ یث پیاز احاد یاریرا بسیرد زکت کبر
 .شد ین مدرسه معرفین فرد ایاھل صفه و ممتازتر
 د:یگوی) م۴/۲۰۸عاب (یتاب االستکابن عبدالبر در 

ت نمود و بعد کامبر در فتح آن شریبر مسلمان شد و با پیره در سال فتح خیابو ھر
امبر را یپ یرد و ھمراھکتفا کم اکردن شکر یسنانی برای به تنھا سب علم کبه خاطر 
شان از یرفت و ایامبر میامبر نھاد و دنبال پیش را در دست پیرد و دست خوکانتخاب 

ن به یه مھاجرک و میادینیھا  مواقف و صحنهباشد و در تمام ین اصحاب میترحافظ
شان ینند اکت کتوانستند در آن شریشان نمیھا خاطر تجارت و انصار به خاطر باغ

 .ردندکیامبر میپ یھمراھ
ره به یو ابو ھر اند. داده یث گواھیشان بر علم و حدیص بودن ایامبر بر حریو پ

ه آن را از کترسم یام، ماد گرفتهیرا از شما  یادیث زیرسول خدا، احاد یامبر گفت: ایپ
را در  یردم با دستانش مشتکد: آن را باز یگوین، مکت را باز یاد ببرم فرمودند: عبای

 اد نبردم.یرا از  یزیچ چیردم و بعد از آن ھکرا جمع رد و گفت آن ک یآن خال

 کردن عبا حدیث پهن
 ،نبوت یھانشانه ؛باب ،ش در باب ملحقاتیح خویتاب المناقب از صحکدر  یبخار

رسول  یردم اکامبر عرض یباشد: " به پینگونه میند و لفظ آن اکیر مکث را ذین حدیا
در جواب گفت ردائت را  ،برمیاد میام اما آن را از دهیاز شما شن یادیث زیخدا احاد

رد و گفت: ک یرا در آن خال یردم و بعد با دستانش مشتکد: آن را باز یگویم .نکپھن 
اد یرا از  یزیچ چیگر ھیردم و از آن به بعد دکن و من ھم آن را جمع کآن را جمع 

 نبردم.
 یکد: یگویرده و در آخر مکت ی) آن را روا۲/۴۸۳ش (یز در مسند خوین یدیو حم

رد؛ کامبر پھن یش را در خدمت پیره بلند شد و عبایت از ابو ھریز به تبعیگر نینفر د
 ن مورد بر شما سبقت گرفتند.یامبر فرمودند: غالم دوسی در ایپ
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ره یه چرا ابو ھرکد ییگویه گفته: شما مکنند کیت میره روایز از ابو ھریخان نیو ش
ت یره روایابو ھر ین و انصار به اندازهیند؟ و چرا مھاجرکیت میاامبر رویاد از پیز

ن با تجارت در بازار مشغول شده بودند یه مھاجرکن است ین به خاطر اینند؟ و اک ینم
امبر بودم و در یشه ھمراه پیردم و ھمکیتفا مکم اکر شدن شیه من به سک یدر حال

اد یآنھا از را شدم و آنچه یحاضر م گران از آن اطالع نداشتهیه دک یھایتمام صحنه
 کاموال و امال یی سرپرستردم و برادران انصار ھم مشغول ادارهکیبردند. حفظ میم

ث یحفظ حد یه خود را براکن صفه بودم کیاز مسا ینکیخود بودند و من مرد مس
 امبر بودم فرمود:یدر حضور پ یروز ،ردمکیخسته م

ان یه سخنانم را به پاکنیند تا اکن پھن یزم یرا روش یتواند عبایم یسکنم چه یبب
اد گرفته باشد؟ من یده ھمه را یش را بردارد و آنچه از من شنیرسانم آنگاه عبایم

ه محمد را به حق فرستاده است، ک یین انداختم، قسم به خدایزم یم را بر رویعبا
 ردم.کدم فراموش نیغمبر شنیاز آنچه از پ یالمهک

نبوت است، به  یھان از نشانهید: ایگویث مین حدیدر دنبال احافظ ابن حجر 
ث بھتر بود و تمام اصحاب به یان حدیراو یره از نظر حافظه از تمامیابو ھر یراست

 نند.کیث نمیامبر نقل حدیره از پیابو ھر یاندازه
اشاره م درآنچه ابن عبدالله به آن یتوانیره را میابو ھر یبرا ج امبریپ یاما گواھ

نگونه آمده: ابو عباس ی) ا۵۰۹(ص  کتاب مستدرکدر جزء سوم  ،میابیند بکیم
از  ید العمیاز ابو النضر از ابواال حوص از ز یعقوب از عباس بن محمد دوریمحمدبن 

امبر راجع به ابو یه پکند کیت میروا سید خدریز از ابو سعیو او ن یق تاجیابو صد

 باشد.یره ظرف علم و دانش میابو ھر »العلم بو هر�ره واعءأ«ره فرمود: یھر
 کص مستدریدر تلخ ینزده است، و ذھب یچ حرفیث ھین حدیم درباره سند اکو حا

را  ید ـ حرفیا جیف و یـ ضع یثیچ حدیه در مورد ھکام دهیم را ندکد: حایگوی) م۱/۳(
ف یث ضعیادند و به احکیم یریگیم را پکث حایاز احاد یاریه در بسک یو ذھب. بزند

اشاره ف یث شریدر آن حد یضعفھیچگونه  شان بهیند، اکیا موضوع اشاره میو 
ره یابو ھر ید: حافظهیگوی) م۲/۵۹۴ر اعالم النبالء (یتاب سکدر  یو ذھب کنند نمی

ش به یصحت حرف خو یباشد و برایاء میانب یدر زمره ، ومعجزه آسا به حساب آمده
به رجال سند،  یند و با نگاھکیورزد استناد میاستدالل مه بر صحت آنھا ک یثیاحاد

 یول شود می ما روشن یاز ائمه برا یا الاقل َحَسن بودن آن نزد بعضیصحت آن و 
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نند و در کیم یف تلقیث را ضعینگونه حدیدر سند ا یدالعمیشتر به خاطر وجود زیب
قبول دارند یعنی این حدیث نند ولی در فضائل آن را کیحالل و حرام به آن استناد نم
 باشد مورد قبول واقع شده است.به خاطر اینکه در فضائل می

ث و یز از نظیر احادین یباشد و شواھدیم یقو یثیث، حدین حدیا از ھر نظر
تاب العلم باب حفظ کشتر به یح بیجھت توضو  ،ان داشتمیصحت آن ب یدالالت برا
م ینیبیم مینکین باب نگاه میث ایه به احادک یم و ھنگامینکافیگذرا م یالعلم نگاھ

 باشد.یره متعلق میه ھمه به حافظه ابو ھرک
 دارد:یان مینگونه بیرا ا یامام بخار کتاب الفتح مسلکو حافظ در 

ن اصحاب راجع یدارترشان حافظهیرا ایند، زکیت میره رواین باب تنھا از ابو ھریدر ا
 د:یگویم سیو شافع ،باشدیث میبه حد

باشد و ابن عمر بر جنازه یش میث در عصر خویحد ین راویدارترهظره حافیابو ھر
ار حفظ یامبر را بسیث پین احادیمسلم یگفت: برایفرستاد و میره رحمت میابو ھر

 رد.کیم
 حافظه یعنی این!..

ند کیت میش روایره به آنچه حاکم به سند خویابو ھر یاثبات حافظه یو برا
د: مروان ابو یگویم مکسد مروان بن حینویزعه مید: زعیگویه مک م.ینکیاستناد م

 ید برایپرس یره سواالتیقرار داد و از ابو ھر ای رد و مرا پشت تختهکره را دعوت یھر
رد و از پشت پرده سواالت پارسال را دوباره از او کره را دعوت یسال بعد دوباره ابو ھر

 رد.کآن را بازگو  یاستکم و کچگونه یشان بدون ھید، ایپرس
 یو ذھب ،)۳/۵۱۰ کاند (المستدرح دانستهیت را صحین روایز این یم و ذھبکو حا

ند یگوین مید: به ایگویت میرده و در نھاکر کر اعالم النبالء ذیتاب سکآن را در 
ه یه و النھایر در البدایثکن ب)، و ا۴/۲۰۵ن ابن حجر در االصابه (یو ھمچن ،حافظه

 .اندردهکر کآن را ذ) ۸/۱۰۶(
 دارد:یان میما ب ینگونه برایره را ایابو ھر یقو یعلت حافظه سبن ثابت دیو ز

شان در یآمد و از ا سدبن ثابتینزد ز ید: مردیگویس بن محزمه میمحمدبن ق
من و  یرا روزید، زیره بروید در جواب فرمودند: نزد ابو ھریرد؟ زکسوال  یزیمورد چ

امبر بر ما وارد شد و ما یم، ناگھان پیر و دعا بودکدر مسجد مشغول ذ یره و فالنیابو ھر
د: من و یگوید مید. زیر خود مشغول شوکامبر فرمودند: به دعا و ذیم پیت شدکسا
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ره یو بعد ابو ھر ،ن گفتیما آم یدعا یامبر برایم و پیردکره دعا یقبل از ابو ھر قمیرف
ه ک یقم از شما خواستند ھمراه با علمیدو رفرد: خداوندا من ھم آنچه کنگونه دعا یا

 یم ایردکامبر عرض ین. خدمت پیامبر فرمودند: آمیپ ،فراموش نشود از شما خواھانم
م، فرمودند: یه فراموش نشود را از خداوند متعال خواھانک یرسول خدا ! ما ھم علم

ت را ین روایا ید: نسائیگوین مورد از شما سبقت گرفت. ابن حجر میدر ا یغالم دوس
ب ی/)، و در تھذ۴رده است. (االصابه کر کتاب السنن ذکد در باب العلم یبسند ج

ح ی) آن را به سند صح۳/۵۰۸( کم در المستدرکرده) و حاکر کن را ذیز ای) ن۱۲/۲۶۶(
ه کند کیت میب روایق حمادبن شعیت را از طرین روایم اکحا یرده است ولکر کذ

رده و کت یم آن را رواکد حایگویت مین روایر اکبعد از ذ نبالءر اعالم الیدر س یذھب
ن یر اعالم النباء ایتاب سک ۲/۶۱۶در ( یف است وذھبیضع یراو یحماد در سلسله

ح یث را صحیبرد حدیگرکه به جای حماد، فضل بن عالء را نام مید یث را با سندیحد
 یره برایه ابو ھرکمده آ ید: در سنن نسائیگویم ی) ذھب۲/۶۸د و در (ینمایم یمعرف

امبر فرمود یپ ،رد و گفت: خداوندا علم فراموش نشده را از شما خواھانمکخود دعا 
 .نیآم

 ابن عمر یگواه
 .داردیان میره را بیلت ابو ھریز حفظ و علم و فضیو ابن عمر ن

 .مینکند نگاه میکیت میه ابن عمر خود آن را رواکح ین خبر صحینمونه به ا یبرا
امبر یه پکرد کیت میامبر روایه از پک یگذرد در حالیره مینار ابو ھرک از شانیا

او ھست و اگر  یبرا یراطیبرود و بر او نماز بخواند ق یادنبال جنازهھرکس  فرمودند:
باشد. ابن عمر یراط بزرگتر از احد میراط دارد، و ھر قیرد، دو قکت کدر دفن آن شر

 ین برد و به عائشه گفت: ایو او را نزد عائشه ام المومن ،ره بلند شویابو ھر یگفت: ا
دنبال ھرکس  ه گفته باشد:ک یادهیامبر شنیا از پین، تو را به خدا، آیمادر مومن

راط دارد و ھر ید، دو قیت نماکدارد و اگر در دفن آن شر یراطیبرود ق یا جنازه
ره گفت: بدان؛ آنگاه یبو ھرام. ادهیشن یباشد؟ گفت: آریوه احد مکبزرگتر از  یراطیق
رفتم و از او یامبر مید من دنبال پیاشتن درخت و معامله در بازار بودکه شما مشغول ک
 به من ببخشد. یااد بدھد و لقمهیرا به من  یالمهکه کخواستم یم
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ث ید و حدیامبر بودیشتر در خدمت پیره شما از ما بیابو ھر یابن عمر گفت: ا
 ۴۴۵۳ث رقم ی، حد۲۱۳ص  ۶د (مسند امام احمد ج یاردهکشان را حفظ یاز ا یشتریب

 .ط دارالمعارف)
 یول شود می ره تمامیابو ھر یابن عمر برا ین خبر به گواھیه مشخص است اکچنان

 دارند.یر را پنھان میدارند و قسمت اخیان میرا ب یان تنھا قسمت اولیبدگو
شان را یا یا تنھا شھادت ابن عمر برایر و کذ یه خبر را جملگکنیا ایر از آنھا یو غ

 دارند.یان میب
ن ید ایگویند و مکیر مکامًال ذکن خبر را ی) ا۵۱۱ـ  ۳/۵۱۰ کم در (المستدرکو حا

 باشدیح االسناد میث صحیحد
ند و در آخر آن کیتفا مکتنھا به شھادت ابن عمر ا کص المستدریدر تلخ یو ذھب

 یث را جملگیر اعالم النبالء حدیتاب سکدر  یند ولکیم یح معرفیرا به عنوان صح
) تنھا ۲/۶۲۹) و در (۲/۶۱۷ث موثق ھستند (ین حدیان اید: راویگویند و مکیر مکذ

ه کند کیز از ابن عمر نقل مین یگرید یدارد و ابن حجر گواھیان میشھادت را ب
امبر یه از پک یثیبر حدره از من بھتر است و یره فرموده: ابو ھریشان در مورد ابو ھریا

گاه ندکینقل م ن ی) و ھمچن۱۲/۲۹۷ب یب التھذیو تھذ ۴/۲۰۸باشد (االصابه یمتر  آ
ا یند. به ابن عمر گفت: آکیت میاد روایره زی: ابو ھرگفتنده ابن عمر کدارد یان میب

ت بود و ما أرا او با جرید؟ گفت: نه، زینکیار مکاو را انھای  حدیث دام ازکچ یھ
ه من آن را کست یشان گفتند: گناه من چید ایره رسین خبر به ابو ھریم. ایدیترس

 )۴/۲۰۹اند (االصابه ردهکردم و آنھا فراموش کحفظ 

 ابو هریره حفظ کرد و دیگران فراموش کردند
خوب  یره غالبًا به خاطر داشتن حافظهیاز اصحاب به ابو ھر یردن بعضکمراجعه 

م از یردکه اشاره کشان چنانیا یرا حافظهیباشد زیم ردن دیگرانکشان و فراموش یا
 جبه خاطر ھمراھی دائمشان با پیامبر اکرم شانین ایبود و ھمچن یامبریپ یھامعجزه
 رد.کیدند استماع میشنیگران نمیه دک ییزھایچ خیلی
ه در مجلس ابو کند: کیت میش از محمدبن عمربن حزم روایم به سند خوکحا

آن را قبول و  یه بعضکرد کیث میامبر نقل حدیره از پیردند، و ابو ھرکت کره شریھر
ره یه ابو ھرکدم یرد، آن روز فھمکرار کار را چند بار تکن یردند تا اکیآن را رد م یبعض
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گاھتر  کرده (المستدرکن یریگین خبر را پیا یباشد و ذھبیم ج امبرین مردم به پیآ
۳/۵۱۱.( 

از  یرده و گفته: نھادکر کن خبر را ذی) ا۲/۶۱۷لنبالء (ر اعالم ایدر س یو اما ذھب
 رده است.کت یخ خود روایآن را در تار یبن حزم انصارمحمد بن عماره

ه ک یردند در حالکت کره شریه محمدبن عماره در مجلس ابو ھرکو در آن آمده: 
نقل  یثیامبر حدیره از پیز در آن مجلس بودند و ابو ھریامبر نیاز اصحاب پ یبعض

خواستند یح میره در مورد آن توضیشناختند و از ابو ھریآن را نم یه بعضکرد ک یم
آن را  یه بعضکرد کیآنھا نقل م یرا برا یثیشناختند، دوباره حدیآن را م یپس بعض

 یرد. راوکرار کار را چند بار تکن یره ایشناختند و ابو ھریم یبعد از چند و چون
 د:یگو یم

گاه امبریره از تمام اصحاب به پیه ابو ھرکدم یآن روز فھم  است.تر  آ
کنند که از طلحه در مورد احادیث زیاد ابوھریره سؤال و حاکم روایت می یو ترمذ

امبر یاز پ ییزھایره چیه ابو ھرکم یندار کن شیشد؟ در جواب فرمودند: والله در ا
باغ و  یرا ما ثروتمند و دارایم زیااد نگرفتهیم و یادهیه ما نشنکاد گرفته یده و یشن

ر، یره فقیو ابو ھر میگشتیم و برمیرفتیامبر میم، تنھا صبح و شام خدمت پیباغات بود
 رد.کیم یھمراھامبر را یشه و در ھر جا پیمال و خانواده بود و ھم بی و

ر یدر الس ی) و ذھب۴/۳۵۳( یدر تحفه االحوذ یعلیخ و ابو یدر التار یو بخار
ه یه و النھایر در البدایثکث) و ابن یح جھت صحت حدیو در توض ۶۰۶ ،۲/۶۰۵(
اند و ابن حجر در تاب این خبر را ذکر کردهک یکشتر از ی) و ابن حجر در ب۸/۱۰۹(

م یادهیده شنیکند: ما ھم آنچه او شنی طلحه را اضافه می) این گفته۴/۲۰۹االصابه (
) ۸/۱۰۹ه (یه و النھایر در البدایثکبن م و ایاردهکرده و ما فراموش کاو حفظ  یول
از ابو و او د یوب شنیه از ابو اکند: کیم از پدرش نقل مید: شعبه از اشعث بن سلیگو یم

د چرا از ابو یباشیامبر میردند: شما از اصحاب پکشان عرض یرد. به اکیت میره روایھر
م، و یادهیه ما نشنکده یشنامبر یاز پ ییزھایره چید؟ گفتند: ابو ھرینکیت میره روایھر

امبر یه از پکتر است از آنچه یم دوست داشتنینم براکره نقل یاز ابو ھر یزیاگر من چ
 نم.کت یام روادهیشن

ش گفته: اعمش یع در نسخه خوکیه وکد: یافزای) م۳/۲۰۵( کم در المستدرکو حا
باشد و یم ج محمدن اصحاب یترره حافظیه گفت: ابو ھرکند کیت میصالح روا یاز اب
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ند. اما به کیت را اخراج مین روایز از اعمش ایاش و او نیربن عکق ابوبیاز طر یبغو
 ،۳/۵۰۹ کتر بود (المستدراز ھمه حافظ ین اصحاب نبود ولیگتررره بزیلفظ: ابو ھر

لت یاخبار در مورد حافظه و فض ی) و ابن حجر بعد از فراوان۲/۵۹۷ر اعالم النبالء یس
 ).۴/۲۰۸ت شده (االصابه یروا ین باره اخبار فراوانید: در ایگویبزرگوار م یآن صحاب

ر ک) ذ۸/۱۰۴ ،۸/۱۰۶ه یه و النھایتاب (البداکصالح را در  یز خبر ابیر نیثکو ابن 
س به کشد و از ھمه یامبر جدا نمیچ وقت از پیره ھید: ابو ھریگویشان میرده و اک

ای ـ بخور  لقمه شان تنھا بهیمندتر بود، و اعالقهث و تفقه در آن یحد شنیدن و آموختن
ت یه امام احمد آن را رواکروایتی را رد. سپس کیتفا مکم اکش و نمیر ـ برای سیری

 یردم: اکامبر عرض ید: خدمت پیگویره میند و آن این است که: ابو ھرکیر مکذ هردک
امبر یگرداند، پ نیه من و مادرم را محبوب مومنکرسول خدا، از خداوند بخواه 

ن ین و مسلمانان را محبوب ایره و مادرش را محبوب مومنیفرمودند: خداوند ابو ھر
 قرار داد. ید: خداوند محبت مرا در دل ھر مسلمانیگویره میدوگردان، ابو ھر

ه یرمه، از عمار شبکو مسلم از ع گوید:یاین حدیث م یگیریحافظ ابن کثیر در پ
ره یرا ابو ھریباشد، زیم یامبریپ یھاث از نشانهین حدیا هکند کیت مین را روایا

ه ھر جمعه کرده کره را چنان مشھور یباشد، خداوند نام ابو ھریمردم م یمحبوب ھمه
 رکشان ذیه امام در منبر قرار گرفته نام اک یدر حال یاسالم یشورھاک یدر تمام

 باشد.یشان میو نشانه محبت مردم نسبت به ا یرات الھین از تقدیو ا شود می

 روایات ابو هریره یعلل و اسباب فراوان
امبر بودند اما یدر خدمت پ یمکه مدت کنیره با وجود ایه ابو ھرکم ینیبیو م

را یش داد. زیت و با ارزش نماکاو را پر بر یش، زندگیزندگ یخداوند در قسمت بعد
ر کھمچون: ابوب یه از اصحاب بزرگوارکرد بلکتفا نکامبر ایت از پیشان تنھا به روایا

نه در عصر یر در شھر مدیتفس یعب ـ استاد مدرسهکبن  یق و عمر فاروق و ابیصد
گر اصحاب بزرگوار ین و دیُام المومن امبر ـ و عائشهید ـ محبوب پین ـ و اسامه بن زیتابع

ات یروا یاز علل فراوان یکین یرد و اکیت میباشد ـ روا یـ خداوند از ھمه آنھا راض
ردند و مردم به دانش او ک یامبر زندگیبعد از پ یادیشان مدت زیا رایباشد زیشان میا
 .ازمند بودندین

 ؟ھستند یسانکنند چه کیت میه از او رواک ییشتر آنھایاما ب
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ره ین اھل علم از ابو ھریشتر، از اصحاب و تابعیا بینفر و  ۸۰۰گوید: یم یامام بخار
عاب ی، االست۸/۱۰۳ه یه و النھای، البدا۲/۵۶۸ر اعالم النبالء ینند. (سکیت میوار
 .باشدیش میعصر خو ین راویترد: حافظیافزایو ابن حجر م )۴/۲۰۵االصابه  ،۴/۲۰۹

باشد، در حالی  لو ن است ابو ھریره شخصی سادهکممآیا با این وجود به نظر شما: 
نند، و به او ک میت یاز او روا اھل تقوی و پرھیزگاریھمه از علما و بزرگان و ن یه اک

شان ین، ایامبر ندارند به او پناه ببرند و نه تنھا ایاز پ یزیورزند و در آنچه چ میاعتماد 
م بود با کن سنت در آن یع نبود و تدوین در آن شایه تدوکرد کیم یدر عصری زندگ

ن یردند و نخستکین میدند تدویشنیاز آنچه از او م یه بعضکم ینیبین وجود میا
ت یره روایه از ابو ھرکھمام بن منبه  یده، صحیفهیه به دست ما رسک یافهیصح

 .یتور محمد االعظمکـ الد۹۹: ۹۷ص  »يث النبوياحلد دراسات يف«باشد یند، مک یم
 تعداد ندکیت میبزرگوار روا ین صحابیه اک یثیاد به احادیجه اھتمام زیو در نت

) ۳۸۴۸ش (یه امام احمدبن حنبل در مسند خوکرسد، یث به ما میحد )۵۳۷۴(
و امام  ۹۳ یث آن متفق و بخاری) حد۳۲۵خان بر (یند و شکیت میث از آنھا را روایحد

 نند.کیر مکذ ییث آن را به تنھایحد ۱۸۹مسلم 
 یرارکشتر آنھا تیباشد بیث میه فائق بر پنج ھزار حدکره یات ابو ھرین روایو ا

ث ابو ی) احاد۷۶(ص  »اتهيضوء مرو ره يفيبو هرأ«تاب: کدر  یتور اعظمکباشند و د یم
 .ندکیم یث معرفیحد ۱۳۳۶ھا یرارکره را بعد از حذف تیھر

سال حفظ  یکمتر از کتواند آن را در یم یآموزھر دانشرا ث ین اندازه از حدیو ا
 دیدار ،ردهکآن را حفظ  یامبریپ یھاه از معجزهک یسکبه  نسبت یند پس چه گمانک

ند، و کند تا آن را حفظ کیآموز تالش مه دانشکن است یان آنھا ایو فرق م
رده که او فقط حفظ کباشد، اما معجزه در آن است یشان میع ایردن از طباکفراموش 

 رده است.کو فراموش ن

 بزرگواران یها یاز گواه
 ،از بزرگواران خاتمه بدھم یالم بعضکر کوتاه را با ذکن سخن یه اکدوست دارم 

ث عصر یحد ین راویترره حافظید: ابو ھریگوی) م۲۸۱در الرساله (ص  یامام شافع
ق در مورد ید: به تحقیگوی) م۳/۵۱۲ش (یخو کم در مستدرکو حا .باشدیش میخو

ث یشان به خاطر حفظ حدیه اکدم یجه رسین نتیردم، به اکره شروع یفضائل ابو ھر



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ١١٢

از اول اسالم تا به امروز  یسکشان، ھر یا ین برایدادن اصحاب و تابع یامبر و گواھیپ
ن و یشان نخستیرا ایباشد زیشان میرو ایند از اتباع و پکث را حفظ بیاگر بخواھد حد

 .دنباشین رشته مین فرد در ایترستهیشا
ر کد را ذننکیت میره روایه از ابو ھرک ینفر صحاب ۲۸بعد نام  یو در صفحه

ه بزرگان یعب و بقکبن  یو اب یوب انصاریدبن ثابت و ابو ایجمله ز آن از. دنک یم
 باشد). یآنھا راض یاصحاب (خداوند از ھمه

تر فیره از ھمه مشھورتر و شرین اصحاب ابو ھریو در تابع د:یگویر آنھا مکو بعد از ذ
 شاند.کینجا سخن را به درازا میر آنھا در اکباشند و ذیو عالمتر م

العاده و از معجزات ره خارقیابو ھر یحافظه د:یگویر اعالم النبالء میدر س یذھبو 
نند کیث او استدالل میشه به احادی) مسلمانان ھم۲/۵۹۴باشد (یم یامبریپ
)۲/۶۰۹(. 

) او ۲/۶۲۱رد. (کیاشتباه نم یثیچ حدیمعتمد بود، در ھ یاحافظه یره دارایابو ھر
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 فصل اول:
 تدوین سنت نزد شیعیان

سخن به میان آوردیم و ثابت کردیم که تدوین آن در زمان قبًال در مورد سنت 
پیامبر شروع شد، سپس مراحل گوناگونی طی کرد تا به قرن دوم ھجری رسید که به 

 عصر تدوین شھرت یافت.
سنت که در اختیار ما قرار دارند به قرن اول ھای  کتاب تاریخ نگارش برخی از

پس از طی مرحله استقرار و وضوح و ھایشان ، بسیاری از نوشتهگردد میھجری بر 
ھا برای ھمفکرانشان، ظھور یافتند. که این نیز امری طبیعی محسوب آشکار ایده

آیند، پس قاید به نگارش در میعبرای تایید و روشن سازی ھا  کتاب ، چرا کهگردد می
 از وجود عقاید پدید آیند.پس باید 

یگری وجود دارد که عبارت است ی دبلکه میان ظھور عقاید و نوشتن کتب مرحله
از: جعل اخبار، رد و بدل کردن و استناد به آنھا، پیش از آنکه در کتابی مرتب و جمع 

 گردند.
ی پدید بینیم پس از مرگ ھر امامی گروه تازهبرای مثال در میان شیعیان می

را  ھای آن مرحلهکه ایده دھد می آید، و ھر گروھی اخباری را مستند خویش قرار می
 ھا ه دیدگا رسد که باعث استقرار یافتنتایید و پشتیبانی نماید تا به آخرین امامی می

ای تنھا پس از مرگ امام اخباری را درباره او جعل و تقلب ، و ھر دستهگردد می
که به زعم پیروانش او از ھرچند  باشداطالع می بی نماید، زیرا او در واقع از غیبت می

اھل ھای  کتاب ار است. برای توضیح بیشتر این مطلب به یکی ازچنین دانشی برخورد
پردازیم و آن نیز کتاب: (فرق الشیعه) نوشته: تشیع اشاره و به نقل جمالتی از آن می

بن عبدالله قمی است. این دو نفر در قرن سوم زیسته  حسن بن موسی نوبختی و سعد
کتاب مزبور به توضیح پدید آمدن اند. و تا آغاز قرن چھارم نیز در قید حیات مانده

پردازد، و از جمله ھا و انشعابات مختلف پس از مرگ امام جعفر صادق میدسته
 گوید: می
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بعد از آنکه ابو عبدالله بن محمد دیده از جھان فرو بست، شیعه به شش گروه 
ھـ در سن شصت و پنج سالگی  ۱۴۸متفاوت تقسیم شد. ابو عبدالله در ماه شوال سال 

در مدینه متولد شده بود و در ھمان قبری که پدر و پدربزرگش در  ۸۳گذشت. سال  در
ی و چھار سال بود و سآن دفن شده بودند، به خاک سپرده شد، مدت امامتش حدود 

 بکر قحافه بود.مادرش ام فروة دختر قاسم بن محمد ابی
میرد تا نمی : جعفربن محمد نمرده وکه گروھی از آن شش گروه بر این باور بودند

گیرد، او ھمان قائم مھدی کند و سرپرستی مردم را دوباره به عھده میاینکه ظھور می
کنند که: اگر سرم را دیدی که از باالی کوھی است. به زعم خود حدیثی از او نقل می

 کنند که:سقوط کرد باور نکنید من ھمواره یاور شما ھستم. ھمچنین از او نقل می
آمد و ادعا کرد در ایام بیماری از من پرستاری کرده و پس از  شما شخصی پیشھرگاه 

مرگ ھم شستن، کفن کردن و به خاک سپردن مرا انجام داده است به او باور نکنید، 
اند، چون زیرا من یاور شما و صاحب شمشیرم. این گروه (ناووسیه) نامگذاری شده

 صره بود.رئیس آنان فردی به اسم پسر فالن ناووس از اھالی ب
گروھی دیگر معتقدند: بعد از جعفر پسرش اسماعیل بن جعفر امام است و مرگ او 
را در حیات پدرش انکار کردند و گفتند: پدرش چون از جان او ترسید مردم را گول زد 
به ظاھر مرده بود ولی او را از آنان مخفی کرد، و ھمچنین گمان برده بودند که: 

آورد و سرپرستی امور مردم را به را به زیر سلطه خود میمیرد تا زمین اسماعیل نمی
گیرد، و او است قائم و پا برجا چون پدرشان وی را امام و مردم را پیرو او قرار عھده می

داد و به ایشان خبر داد که: اسماعیل یاور آنان است و امام نیز جز حق چیزی را بر 
اعالم کردند دریافتیم او راست  آورد، لذا وقتی خبر مرگش را به ظاھرزبان نمی

ھای خالص) نام  گوید، و اسماعیل پابرجا و در نگذشته است. این گروه (اسماعیلی می
دارند. مادر اسماعیل و عبدالله پسر جعفربن محمد، فاطمه دختر حسن بن علی بن 

 باشد.ابی طالب و مادر فاطمه نیز اسماء دختر عقیل بن ابی طالب می
ردند که: پس از فوت پدرش، از دنیا رفت جعفر ماموریت را به گروه سوم گمان ب

محمد پسر اسماعیل سپرد، حق ھم جز این نبود چون امامت از حسین و حسین به 
یابد و باید ھمیشه میان فرزندان ادامه داشته باشد. بعد از برادر به برادر انتقال نمی

نداشتند ھمچنانکه محمدبن بنابراین عبدالله و موسی برادران اسماعیل حق امامت 
حنیفه ھمزمان با وجود علی بن حسین از حق امامت محروم بود. پیروان این دیدگاه 
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اسماعیل بن ی  شوند چون بنیانگذار آن فردی به نام مبارک بردهھا) نامیده می (مبارکی
 جعفر بود.

لخطاب ھا یعنی پیروان ابو ا ھای غیر خالص) عبارتند از: خطابی و اما (اسماعیلی
 بن ابی زینب اسدی اجدع.  دممح

بن اسماعیل پیوستند و به مرگ اسماعیل بن جعفر  دمگروھی از آنان به گروه مح
در زمان پدرش اعتراف کردند. آنھا ھمان افرادی بودند که در زمان ابو عبدالله 
جعفربن محمد بیرون رفتند و علیه عیسی بن موسی بن محمدبن عبدالله بن العباس 

و باری به راه  بندند. عیسی فرماندار کوفه بود به او خبر رسید که آن دسته بیشورید
آیند و به ستونھا اند و در مسجد کوفه گرد ھم میانداخته، معتقد به نبوت ابو الخطاب

 اند.برند که برای عبادت و اعتکاف به آنھا چسبیدهاند و مردم گمان میچسبیده
گروھی اسب سوار فرستاد تا ایشان را با خود ببرند عیسی یکی از افرادش را ھمراه 

پیش عیسی، ولی آنان که ھفتاد نفر بودند سرباز زدند و جنگیدند. ھمه کشته شدند به 
ھایی برداشت و میان کشته شدگان افتاد. گمان بردند او نیز کشته  جز یک نفر که زخم

ر کرد. اسمش ابو سلمه ھا برخاست و فراشده است. وقتی ھوا تاریک شد از میان کشته
گویند: بعد از این ماجرا توبه کرد و سالم بن عکرم جمال مشھور به ابو خدیجه بود. می

امانی را با چنگ، ساقه غالت و  بی بازگشت. او یکی از راویان حدیث بود، جنگ
چاقوھایی که در دست ھوادارانش بود علیه عیسی راه انداخت. ساقه را به جای تیرھا 

ھای با آنان بجنگید که ساقه رفته بودند. ابو الخطاب به ایشان گفته بود:در دست گ
ھای آنھا آسیبی به گیرد. تیرھا، شمشیرھا و اسلحهشما جای تیرھا و شمشیرھا را می

ی ده ھا گروه روند، ابو الخطاب سربازان را دررساند و به بدنھایتان فرو نمیشما نمی
می که قریب سی نفر کشته شدند، گفتند: ای فرستاد ھنگانفری به خط مقدم می

شکند و ھای ما میبینی که ساقهبینی آنان چه بر سر ما آوردند؟ و نمیا! نمیم سرور
ھای ایشان در ما اثر گذاشتند و افراد مرا از گذارد؟ حال آنکه اسلحهنھا نمیآتاثیری در 

 پای در آوردند؟
ن گفته: اگر خداوند آن را برای شما گویند ابو الخطاب به آنانویسان میتاریخ

 بیند من چه گناھی دارم؟مناسب می
ند که خطاب به ھوادارانش گفت: ای قوم من! شما مورد نکراویان شیعه نقل می

. گشته استاید و اجازه کشته شدن و شھادتان نیز صادر امتحان و آزمایش قرار گرفته
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 شویدسلیم نکنید که خوار و ذلیل میپس در راه دین و تبارتان بجنگید، شھرتان را ت
، پس با شرافتمندی و سربلندی بمیرید و بردبار باشید دیابیاز کشتن رھایی نمیھرچند 

و شما شکیبا و بردبارید. آنان ھم جنگیدند  دھد می که خداوند صابران را پاداش بزرگی
او ھم  تا آخرین نفرشان کشته شد، ابو الخطاب اسیر گشت و پیش عیسی برده شد.

فرمان قتلش را صادر نمود که در مدار الرزاق کنار رود فرات گردنش زده شد، الشه 
و بعدًا سوخته شدند، سر رئیسشان  آویخته شده خود و پیروانش برای مدتی به صلیب

نزد منصور خلیفه بغداد فرستاده شد او نیز دستور داد برای مدت سه روز بر سر در 
 دد و سپس سوخته گردد.ورودی شھر بغداد آویزان گر

از ھیچیک  وقتی این ماجرا رخ داد، برخی از یارانش گفتند: نه ابو الخطاب و نه
و گرنه ایشان به  انداند، ولی مردم مشکوک و دچار سرگردانی گشتهیارانش کشته نشده

اند و بدون اینکه یک نفرشان ھم مجروح گردد از دستور جعفرابن محمد جنگیده
اند و ھیچ کس ایشان را ندیده است. پس از آنان مردم شروع رون رفتهدرھای مسجد بی

 کنند.به کشتن یکدیگر کردند به گمان اینکه یاران ابو الخطاب را تار و مار می
ھا افراد خودشان است و تا ھوا تاریک شد، وقتی بیدار شدند دیدند که ھمه کشته

د و نه مجروح و آنھا را نیز ندیدند. انھیچ کدام از ھواداران ابو الخطاب نه کشته شده
بن محمد، ابو الخطاب  جعفر که ھایی ھستند که اعتقادشان بر این بود: این گروه ھمان

را به پیامبری برگزیده، سپس او را بعد از اینکه امر از طرف مالئکه صادر شد، دگرگون 
ھایی که چنین باوری ایآنگاه کوفه ـ گویدنفرین خدا بر کسی باد که چنین می ـ کرد.

داشتند پس از کشته شدن ابو الخطاب پیش محمدبن اسماعیل بن جعفر رفتند، قائل 
 به امامت گشتند و بر آن اصرار و پافشاری نمودند.

به راھی رفته و پراکنده شدند، و در ھریک  بن اسماعیل، افراط گرایان بعد از محمد
ای از تفرقه گراییدند. تا جایی که عدهو مذاھبشان به اختالف و  ھا گروه مورد ریاست

آنھا قائل به ربوبیت و پروردگاری او شدند، و روحی که در کالبد آدم و پیامبران 
 اولوالعزم بوده به کالبد او دمیده شده است.

پس از غیبت و گروھی دیگر معتقد بودند: روح جعفر به ابو الخطاب انتقال یافته، 
سپس به ھمین ترتیب امامت  .بن جعفر انتقال یافت ابو الخطاب به محمدبن اسماعیل

 را به فرزندان محمدبن اسماعیل اختصاص دادند.
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ھا) جدا شدند، علت  ھا) از گروه مزبور (مبارکی گروه دیگری به اسم (قرامطی
نامگذاریشان به این اسم ھم این بود که یک نفر از اھالی انباط به نام (قرمطویه) 

رفته بود، در اصل معتقد به دیدگاه مبارکیھا بودند بعدًا به ریاست آن را به عھده گ
مخالفت با آنان برخاستند و گفتند پس از پیامبر تنھا ھفت نفر امام ھستند: علی بن 
ابی طالب که امامی مرسل است، حسن، حسین، علی بن حسین، محمدبن علی، 

ست و گمان جعفربن محمد و محمدبن اسماعیل بن جعفر که امام قائم و مرسل ا
از ھمان روزی که در غدیر حضرت علی را به امامت منصوب  ج بردند رسالت پیامبر

کرد، پایان یافت و به علی انتقال داده شد. برای اثبات دیدگاه خویش به حدیثی از 
من موالی او ھستم ھرکه  فرماید:می اند،کنند که آن را تاویل کردهپیامبر استناد می

. به عقیده آنان این گفته نشانه خروج از پیامبری و واگذار کردن علی نیز موالی اوست
رو علی آن به علی بن ابی طالب به فرمان خدا و اینکه پیامبر بعد از آن ماموم و دنباله

از دنیا رفت امامت به ترتیب به حسن، حسین، علی بن  سآید. وقتی علیبه حساب می
د، ولی امامت جعفر در حیات خودش حسین، محمدبن علی و جعفربن محمد واگذار ش

پایان یافت و به اسماعیل پسرش انتقال داده شد. سپس خدا در مورد امامت جعفر و 
اسماعیل تغییر نظر داد و به محمدبن اسماعیل واگذار کرد. برای اثبات آن به حدیثی 

دا کنند که گفته: ھیچ تغییر نظری را مانند تغییر نظر خاز جعفربن محمد استناد می
ام. به گمان آنان محمدبن اسماعیل نمرده و در کشور روم در مورد اسماعیل ندیده

پنھان گشته و اوست قائم مھدی. معنی قائم نزد آنان این است که او به پیامبری 
 ج مبعوث گردید، و پیامبران اولوالعزم عبارتند از: نوح، ابراھیم، موسی، عیسی، محمد

اند و ھا ھفت ھفت تا ھستند، زمینھا  آسمان یل اینکهدبن اسماعیل. به دلمعلی و مح
سر ھم  .ست، دو پا، پشت، شکم و قلبد اعضای بدن انسان نیز ھفت عضو ھستند: دو

دارای ھفت عضو است: دو چشم: دو گوش، دو سوراخ بینی و دھان که زبان در آن 
ھفت نفراند و  ؟!جای دارد چنانکه دل در سینه قرار دارد. ائمه ھم چنان ھستند

به احادیثی  ج دمباشد. درباره فسخ و تبدیل شریعت محقلبشان محمدبن اسماعیل می
گوید: اگر قائم ما برخاست قرآن کنند که میاز ابو عبدالله جعفربن محمد استناد می

پس  گردد میآغاز گردید و غریبانه ھم باز  ،دانید و یا گفته: اسالم غریبانهمجید را می
اند: خداوند بھشت آدم حال غریبان و اخباری دیگر در این زمینه و گمان بردهخوشا به 

را برای محمدبن اسماعیل قرار داده، یعنی ھر آنچه در دنیاست برای او مباح گردانیده 
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و از « ]۳۵البقرة: [ ﴾...َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما...﴿ فرماید:شده است. آنجا که می
. یعنی خطاب (کال) برای »خواھید خوش و آسوده بخوریدکه میھرکجا  وھرچه  آن،

 محمدبن اسماعیل و پدرش است.
َجَرةَ ٱَوَ� َ�ۡقَرَ�ا َ�ِٰذهِ ...﴿ و یا  »و لیکن نزدیک این درخت نشوید« ]۳۵البقرة: [ ﴾...لشَّ

ای از باشد. عدهکه خطاب در این آیه متوجه موسی بن جعفربن محمد و پسرش می
برند محمدبن اسماعیل آخرین پیامبر است که اند و گمان میادعای امامت کرده آنام

باشد و در خداوند در قرآن از او بحث کرده است و اینکه دنیا دارای دوازده جزیره می
ھا دوازده نفرند، ھر حجتی  ای حجت و دلیل منطقی وجود دارد، پس حجتھر جزیره

ھا مقصودشان از دست مردی است صاحب نشانه ای دستی دارد.ای و ھر داعیهداعیه
باشد. حجت را پدر، داعیه را مادر و دست ھای پیامبران میمانند معجزهکه ھا و معجزه

ھا که خدا را پدر، عیسی را پسر و مادر عیسی را روح  نامند، ھمانند مسیحیرا پسر می
و دست پسر است.  خوانند. پس حجت بزرگتر و پدر پروردگار، داعیه مادرالقدس می

و معتقدند ھمه تکالیف و فرایضی که  !چه گمراھی سرسام آوری و چه زیان آشکاری
اند، ضرب المثلھایی ھستند که در باطن آنھا معناھایی خدا و رسول به ما ابالغ کرده

اند، چیزی که از آن نھی شده آن است که انجام وجود دارند اساس عمل و باعث نجات
نابودی و بدبختی است و بخشی از حداقل عذابی است که خداوند دادن آنھا مایه 

گرداند تا بدبخت شوند، زیرا حق را نشناخته و بدان عمل گروھی را دچار آن می
 اند.ننموده

سخنان گذشته مذھب عموم پیروان ابو الخطاب نیز ھست. ولی با وجود آن مردم 
نان، مباح و جایز آر و شرک علیه را با شمشیر، ریختن خون، تصاحب اموال، و گواھی کف

ھا) از خوارج چنین دیدگاھی درباره  ھا) و (ازرقی دانند. ھمچنانکه گروه (بھیسیمی

ْ ٱفَ ...﴿ کردند:اھل قبله داشتند، که در اثبات آن به این آیه استناد می  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�ُتلُوا
گویند: کشتار می »بیابید بکشیدھرکجا  مشرکان را« ]۵: التوبة[ ﴾...َحۡيُث وََجد�ُُّموُهمۡ 

بردن و بزرگداشت شعایر الھی به حساب آورد. و این آیه را طبق  آنھا را باید مانند ھدیه

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ﴿ کردند:نظر خود تاویل می ِ ٱَ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ  ﴾٣٢ ۡلُقلُوبِ ٱفَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى  �َّ
اشت آنھا دگمان بزرگ بی الھی را بزرگ دارد ھایمراسم و برنامهھرکس  و« ]۳۲ :الحج[

. و معتقد به اسیر کردن زنان و کشتن کودکان بودند که »ھاست نشانه پرھیزگاری دل
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�ِض ٱَ� تََذۡر َ�َ ...﴿ نمودند:به این آیه استناد می
َ
 ]۲۶: نوح[ ﴾٢٦َديَّاًرا  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

گفتند باید کشتار و می »زنده باقی مگذارھیچ احدی از کافران را بر روی زمین «
کسانی که دیدگاه ایشان را درباره امامت ندارند و به ویژه آنانی که معتقد به امامت 

 دادند:موسی بن جعفر و نوادگان اویند، شروع کرد، که این آیه را دستاویز خود قرار می

﴿ ْ ِينَ ٱَ�ٰتِلُوا ارِ ٱيَلُونَُ�م ّمَِن  �َّ ۚ َوۡ�َ  ۡلُكفَّ ْ �ِيُ�ۡم ِغلَۡظٗة با کافرانی « ]۱۲۳: التوبة[ ﴾ِجُدوا
پس بایستی شروع  »حدت ببینند بجنگید که به شما نزدیکند و باید که از شما شدت و

آنان بسیار است ولی قوت و قدرت  ربه کشتار آنان و سپس سایر مردم نمایند. شما
ھای  بر آن، عرب وور و دھای بحره، یمامه ھمه آنھا ساکن کوفه، یمن، کناره ؛ندارند

اند و شاید قریب اند که باعث تقویت و آشکار نمودن آنان شدهزیادی نیز به آنان پیوسته
 صد ھزار نفر باشند.

گروه چھارم از پیروان ابو عبدالله جعفربن محمد بر این باورند که: بعد از جعفر 
او و موسی و اسحاق  پسرش (محمد) امام است، مادر او که حمیده نام داشت کنیز بود،

اند، در مورد امامت او حدیثی را که به گمان خود ھر سه پسر جعفر و از یک مادر زاییده
اند که: روزی محمدبن جعفر در اوان کودکی پیش پدرش رفت، برخی از آنان خبر داده

ای زد، پدرش او را فرا خواند، در راه بر روافتاد، جعفر بلند شد و پیش او رفت و بوسه
اش گذاشت و گفت: از پدرم گرد و غبار را از سر و صورتش پاک کرد و روی سینه

فرزندی را به دنیا آوردی که شبیه من بود اسم مرا بر او ھرگاه  گفت:ام که میشنیده
بگذار که او شبیه من و رسول خدا و پیرو سنت او است، لذا آنان امامت را به محمدبن 

ھا) نام دارند، چون رئیس آنان  . این فرقه (سمیطیجعفر و نوادگانش اختصاص دادند
ھا) نام دارند،  گویند: (شمیطیفردی بود موسوم به (یحیی بن ابی سمیط) برخی می

 چون رئیس آنان، یحیی بن ابی شمیط بود.
تقد بودند: امامت بعد از جعفر از آِن پسرش عبدالله بن جعفر عگروه پنجم از آنان م

فرزند ارشد جعفر، پس از پدر جای او نشست و طبق وصیت باشد، چون او افطح می
پدرش ادعای امامت کرد، آنھا برای اثبات گفته خود به حدیثی که از پدر و پدربزرگش 

اند: امامت از آِن فرزند ارشد امام است، نمایند که آنان گفتهکنند استناد میروایت می
امامت عبدالله حمایت کردند، جز  بیشتر کسانی که قائل به امامت جعفر شده بودند از

عده کمی که حق را تشخیص داده و عبدالله را درباره مسائلی از حالل، حرام، نماز، 
گاھی از مسائل دینی نیست.  زکات، حج و... آزمودند و دریافتند که دارای دانش و آ
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و کوفته ھا) شھرت یافتند، زیرا سر تا پای عبدالله (افطح) یعنی پھن  ن فرقه به (فطیحیا
گویند چون رئیس آنان مردی از اھالی کوفه به نام عبدالله بن فطیح بودند، برخی می

عموم علما و فقھای شیعه از گروه مزبور دفاع و پشتیبانی کرده و تردیدی  .بود
 نداشتند که باید عبدالله بن جعفر و پسرش امام باشند.

که از علی بن ھایی  روایت وقتی که عبدالله در گذشت و پسری جا نگذاشت، درباره
الحسین، محمدبن علی و جعفربن محمد مبنی بر اینکه بعد از حسن و حسین نباید دو 
برادر به امامت برسند و اینکه باید تا آخر دنیا در اوالد و نوادگان باقی بماند، به شک و 

امت عبدالله ھا از اعتقاد به ام سردرگمی افتادند و آنھا را انکار کردند، لذا اکثر فطیحی
ای از پیروان منصرف شدند و قائل به امامت موسی بن جعفر گشتند. البته قبًال عده

کردند از اعتقاد عبدالله در زمان حیات او به خاطر اطالع از روایاتی که از جعفر نقل می
گوید: امامت بعد از من نھا میآبه امامت عبدالله برگشته بودند. روایاتی که عبدالله در 

ای موسی است، و اینکه به او اشاره کرده و درباره عبدالله چیزھایی گفته است که بر
کردند جعفر خطاب به موسی گفته: ای ای روایت میباشد. عده نمی شایسته امام

کند با او درگیر مشو و ھیچی مگو نشیند و ادعای امامت میپسرم: برادر جای من می
 که به من پیوسته است. زیرا او نخستین کس از خاندان من است

عبدالله بعد از پدرش صد و ھفتاد روز زیست، پس از فوت او عده زیادی از اعتقاد به 
بعد از جعفر موسی است  مامامت او و موسی برگشتند. فرقه ششم معتقد بودند که: اما

و امامت عبدالله را انکار کردند، و از اینکه او جای پدر نشسته و ادعای پیشوایی 
اید مجرمش شناختند. این ھمان اختالف و تفرقی بود که پس از امام جعفر نم می

صادق به وقوع پیوست. در اینجا به یادداشتھای کتاب مزبور در مورد پراکندگی شیعه 
کنم. نویسندگان درباره این اختالف و بعد از امام یازدھم (حسن عسکری) اشاره می

دنیا رفت که فرزندی جا نگذاشت برادرش گویند: امام حسن در حالی از پراکندگی می
جعفر و مادرش که کنیز و موسوم به عسفان بود و بعدًا پدرش وی را حدیث نامگذاری 

ھای مختلفی کرد، اموال و دارایی حسن را تقسیم کردند. پیروانش پس از او به دسته
 انشعاب یافتند:

باشد، ه و قائم او میای گفتند: حسن بن علی از دنیا نرفته، بلکه پنھان گشتعده
درست نیست امامی که اوالد و جانشین آشکاری ندارد در گذرد، زیرا نباید دنیا خالی از 
امام باشد، امامت حسین علی ثابت است و روایت وارده در این باره ھم دال بر این 
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و سپس بار  گردد میاست که قائم دو غیبت دارد، این یکی از آنھاست، در آینده آشکار 
، و در این باره بعضی از عقاید معتقدان به امامت موسی بن جعفر را شود می گر غائبدی

به این فرقه گفته شود که: تفاوت میان شما و تایید کنندگان بر امامت ھرگاه  پذیرفتند.
ورزیدند خطا گویند: آنان در اینکه بر امامت موسی پافشاری میموسی چیست؟ می

به جانشین خود (رضا) وصیت کرد، و چون او بیشتر از ده اند چون او فوت کرد و کرده
میرد و جانشین آشکاری اند او نیز میپسر جا گذاشت ھر امامی چنانکه نیاکانش مرده

ایی که پافشاری بر حیات او جایز است کسی که ت یافتهیھم دارد. تنھا امام قائم ھدا
و اصرار ورزند چون مرگ امام بدون جا گذاشتن جانشین بمیرد، لذا باید پیروانش بر ا

باشد. گروه دیگری گفتند: حسن بن علی که قائم مھدی او بدون جانشین درست نمی
باشد مرد و بعد از مرگش نیز زیست و برای آن به حدیثی که گروھی از معتقدان به می

نمایند و آن اینکه: کردند استناد میامامت موسی بن جعفر از جعفربن محمد روایت می
حسن بن علی ھم  .خیزدبعد از مرگش بر می ؛ت نامگذاری (قائم) به قائم این استعل

که گمانی در مرگش نیست بدون جانشین و نماینده از دنیا رفت، پس بدون شک او 
قائم و زنده پس از مرگ است. چون نباید دنیا بدون امام باشد، پس او غائب و پنھان 

ا چنانکه مملو از ظلم و ستم بود پر از عدالت و تا دنیا ر گردد میاست و دوباره ظاھر 
گویند: او پس از مرگش زنده شده این است که به نظر دادگری کند. و علت اینکه می

آنان نباید دنیا خالی از امام باشد، به دلیل حدیثی که از علی روایت شده که ایشان در 
و حجت آشکار یا پنھان خالی  ھایش گفته است: بار الھا! تو دنیا را از امامیکی از خطبه

گذاری تا حجتھا و دالیلت باطل نگردند. این گفته دلیل بر این است که او بعد از نمی
 مرگش زنده شده و زیسته است.

ی پیشین تفاوت چندانی وجود ندارد جز آنکه این فرقه مرگ میان این فرقه و فرقه
وی را انکار و معتقد به پنھان  کند، حال آنکه گروه قبل مرگحسن بن علی را تایید می
ھم شبیه گروه معتقدان به امامت موسی بن ھا  این باشند.شدن و زنده ماندن او می

به تاویل و تفسیر روایات بر شوی ھایشان را از آنان جویا دلیل گفتهھرگاه  جعفراند و
 گردند.می

برادرش  گروه دیگری معتقدند: حسن بن علی بدون جانشین در گذشت، بعد از او
جعفر طبق وصیت حسن به امامت نائل آمد در صورتی که از آنان سوال شود که: 

اند، و شما حسن و جعفر در طول حیاتشان پیوسته علیه یکدیگر مبارزه و مخالفت کرده
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که از بد رفتاری حسن با جعفر و ماجرای تقسیم ارث ھم با خبرید پس چگونه شد که 
 رد؟ حسن سفارش امامت را به جعفر ک

بودند وگرنه در حقیقت از یکدیگر  گویند: ایشان ظاھرًا با ھم مخالفدر پاسخ می
راضی و ھیچ اختالفی میانشان وجود نداشت جعفر ھمواره فرمانبردار و گوش به 
فرمان او بوده، اگر ظاھرًا چیز خالف این وجود داشته به دستور حسن بوده و لذا جعفر 

ھا را درباره  ھای فطیحی. برخی از گفتهگردد میجانشین و نماینده حسن محسوب 
عبدالله و موسی پذیرفتند و گمان کردند که موسی بن جعفر به سفارش برادرش 

کردند بدان عبدالله به امامت رسید، و پس از اینکه امامت عبدالله بن جعفر را انکار می
ھب خود را تایید و اقرار نموده و امامت وی را بر خود واجب شمردند تا بدینوسیله مذ

اھل کوفه به  خواند مردی ازاصالح سازند. رئیس و مسئولی که ایشان را بدان فرا می
مامت اھا معروف و از کسانی بود که  نام علی طامی خزار بود، نامبرده میان فطیحی

دانی بسیار دلیل آور بود  ساخت. او االھیجعفر را تقویت و مردم را به آن متمایل می
که خواھر فارس ھرچند  کرد،ر فارس بن ماھویه قزوینی او را بر آن یاری میکه خواھ

امامت حسن بن علی را انکار و معتقد بود امام علی امامت را به جعفر سفارش کرده 
 حسن. به است نه

: بعد از حسن جعفر امام است که امامت از که ای دیگر بر این باور بودنددسته
ف محمد و نه از طرف امام حسین، اساسًا محمد و حسن پدرش به او رسیده نه از طر

امام نبودند، چرا که محمد در زمان پدر وفات یافت و حسن ھم بدون جانشین از دنیا 
کرد. دلیل آن ھم این است که امام بدون وصیت و رفت. و او به دروغ ادعای امامت می

شتن جانشین از میرد، در حالیکه حسن بدون سفارش و جا گذاوجود جانشین نمی
به امامت رسیده باشند زیرا از ھردو  دنیا رفت، این ھم درست نیست که حسن و جعفر

ابو عبدالله جعفربن محمد و دیگر نیاکانش روایت شده که پس از حسن و حسین نباید 
امامت حق جعفر و که رسیم دو برادر به درجه امامت نائل آیند، پس به این نتیجه می

 او رسیده نه از جانب برادرش.از طرف پدرش به 
گفتند: محمدبن علی که در زمان حیات پدرش فوت کرد امام است ای دیگر میعده

کردند که شایسته آنان نبود و بردند حسن و جعفر ادعای چیزی میو گمان می
پدرشان سفارش امامت را به آنان نکرده بود. اساسًا نه چنین چیزی از پدرشان روایت 

اند که مورد اعتماد ان تصریح کرده باشد، و نه جعفر و محمد در مقامیشده و یا بد
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باشند. به خصوص جعفر که دارای اخالق زشت و ناپسندی بوده که زیبنده پیشوای 
باشد. حسن ھم که بدون جا گذاشتن نماینده در گذشت در حالیکه نباید دادگری نمی

حسن و ھم پس از در گذشت  امام بدون جانشین بمیرد. سپس جعفر را ھم در حیات
او دیدیم که آشکارا اھل گناه و نافرمانی بود که چنین فردی شایسته گواھی دادن بر 

زیرا خداوند که شھادت گناھکار  ج یک درھم ھم نیست چه رسد به جانشینی پیامبر
پروا را نپذیرفته چطور امامت وی را با این ھمه اھمیت و نیاز به آن،  بی گستاخ و

 د؟پذیر می
و از آنجا که امامت معیار پایبندی به دین و خشنودی خدا است پس چگونه امامت 

درست » تقیه«باشد. در حالیکه اظھار فسق و فجور از روی کار جایز میفاسق و بزه
باشد و نباید به او نسبت داد. پس نتیجه این است نیست، این که سزاوار مقام خدا نمی

و امثال او و انسان بدون قائم مقام نبود، ناگزیر امامت  که وقتیکه امامت شایسته جعفر
از آِن برادرش ابو جعفر محمدبن علی است، چون جز نیکی و پاکدامنی از او سر زنده، 
صاحب جانشینی قائم و معروف و پدرش ھم صراحتًا او را جانشین خود قرار داده 

آن قائل شد که این دومی اعتباری  بی است. پس باید یا معتقد به امامت بود و یا به
  .جایز نیست

ای دیگری معتقدند که: حسن بن علی پسری به نام محمد داشت که او را امام فرقه
برند او بدون جانشین از دنیا نرفت. چطور امکان قرار داد و چنانکه دیگران گمان می

ته و دارد کسی که امامت و نمایندگیش ثابت است. امور او در آن چارچوب جریان یاف
نزد مردم ھم مشھور و معروف باشد ولی بدون قائم مقام از دنیا برود؟ و اما حقیقت 
این است که وی دارای فرزندی است که چند سال پیش از مرگ او به دنیا آمد. 
ھمچنین انان بر امامت آن فرزند، مرگ حسن و اینکه اسم فرزندش محمد است تاکید 

ن پنھان گشتن وی را به خاطر ترس از جانشین برند که پدرش فرماورزند و گمان می
صادر کرده. پس او به دلیل احتیاط و ترس از عمویش جعفر و دیگر دشمنان پنھان 

و باالخره  دشده، او است امام پا برجا (قائم)، در زمان حیات پدرش شناخته شده بو
 پدرش به جز او جانشین و فرزند دیگری نداشته است.

ھشت ماه پس از مرگ حسن فرزندش به دنیا آمد، و کسانی  گفتند:گروه دیگری می
سرا ھستند، چون اگر کنند دروغگو و یاوهکه ادعای به دنیا آمدن او در زمان پدرش می

ترسید چنانکه دیگران نترسیدند ولی واقعیت این است که او چنین چیزی بود نمی
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ادله پرداخت و امر بدون فرزند در گذشت و این چیزی است که نباید در آن به مج
ای را انکار گرده در گذشته ریسمان امامت نزد حاکم و محکوم معقول و شناخته شده

معلوم و ثابت بود و به خاطر ھمان بود که از تقسیم دارایش امتناع ورزیده شده راجع 
ابوالحسن رضا استناد  به جایز شمردن و معتبر دانستن دیدگاه خویش به روایتی از

او گفته: شما به واسطه جنینی که در شکم مادرش است و شیرخوار  ورزند کهمی
 . که این ھمان جنین است.یدگیرخواھد شد، مورد امتحان و آزمایش قرار می

بحث فرقه دیگری عقیده دارند: حسن اصًال دارای فرزند نبود، چون ما در این باره 
را برایش نیافتیم و اگر مختلف تحقیق کردیم ولی پسری ھای  راه کردیم و از و بررسی

درست باشد در مورد حسن بن علی چنین اعتقادی داشته باشیم که او دارای فرزند 
باشد، پنھانی است، درباره ھر مردی دیگری که بدون فرزند از دنیا رفته ھم درست می

و درباره پیامبر ھم جایز است گفت او پسری را جا گذاشت که پیامبر و جانشین ایشان 
توانند ادعا کنند که عبدالله بن جعفر بن محمد پسری و گروه فطیحیھا ھم می باشدمی

را در مقام امامت جا گذاشت و ابوالحسن نیز جز ابو جعفر دارای سه پسر دیگر بود که 
 یکی از آنان امام بود.

وارد شدن روایت راجع به وفات حسن بدون جانشین، مانند وارد شدن حدیث  زیرا
پسری را از پشت خود جا گذاشت یا عبدالله بن  ج وع است که پیامبرراجع به این موض

باشد. پس ناگزیر این مسأله جعفر بدون پسر بود و یا امام رضا دارای چھار پسر نبود می
ماند زیرا درست نیست امام بدون منتفی است ولی پیوند امامت ھمچنان باقی می

شد. کسانی که معتقد به وجود فرزند جانشین باشد که دنیا فاقد حجت مطلق و امام با
کنند که: امام قائم برای حسن ھستند به خبری که از جعفر روایت شده استناد می

کنید و گویند: امری را بر ما انکار میکند و میمحل و والدت خدا را از مردم پنھان می
در خود نیز چنین گفتید چون معتقدید: رشته امامت ھمواره پا برجاست اگر شما 

یافتن فرزند کوشش کردید و نیافتید و لذا آن را رد نمودید، ما نیز در راستای شناخت 
و جوی شما است، نھایت سعی و ریسمان پیوسته که تصحیح آن شدیدتر از جست

تر تالش خود را به کار گرفتیم ولی نیافتیم، لذا ادعای ما درباره وجود فرزند راستگویانه
نظر عقل و عرف جایز است مردی دارای پسر مخفی و پنھانی  باشد، زیرا ازاز شما می

باشد، بعد از آن شناخته گردد و نسبت به پدرش صحت یابد. ولی در مقابل، مخالفان 
گویند: ادعای شما چیز مردود و ناپسندی است که عقل ھر عاقلی و عرف و عادت می
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ان درستکار مبنی بر اینکه پذیرند، عالوه بر آن روایات صحیحی از پیشوایھم آن را نمی
 ماند، وجود دارد، حال آنکه از ریسمان مورد نظر شماریسمان بیشتر از نه ماه باقی نمی

 .دگذشت. بنابراین شما برای دیدگاه خود شاھد و سند معتبری در دست نداریھا  سال
ای دیگر معتقد بودند: بنابر اخبار یقینی و گواھان بسیاری از دوست و دسته

حسن بن علی مانند نیاکانش دیده از جھان فرو بست. این چیزی است که  دشمن،
ان نیست و به وسیله چنین اسبابی به این نتیجه رسیدیم که امام مجای تردید و گ

دارای فرزند نبوده است. پس مادام که ھم وفات و ھم بدون جانشین امام برای ما 
وجود  تالرحمن ابن علی امامکه: بعد از حسن عبد شود می ثابت شد این نیز ثابت

و آن ھم از لحاظ عقل، قیاس و عرف جایز  گردد میندارد و امامت پایان یافته تلقی 
است، ھمچنانکه جایز است بعد از محمد پیامبری پایان یابد و پیغمبری وجود نداشته 

 ، مردم بدان نیازمندتر و بیشتر باعث پایانبوده باشد در حالیکه نبوت و رسالت مھمتر
ھای درخشنده است، ولی با ه دلیل آشکار و نشانهاباشد، زیرا ھمرھا می یافتن معذرت

امامت نیز پایان یابد. آنان خبری را که از امام صادق  شود می وجود این پایان یافت، پس
که: دنیا از شخصیتی مورد اعتماد و حجت اند  روایت شده دستاویز خویش قرار داده

را بر مردم به سبب گناھانشان فرو ریزد  نکه خداوند خشم خودباشد، مگر ایخالی نمی
را ھرچه  و مدتی حجت را از آنان برگیرد. این از نظر ما ھمان وقت است و خدا ھم

. از یک گردد می، این گفته ما نیز باعث باطل گردانیدن امامت ندھد می بخواھد انجام
چنانکه درست است قبل از  توان بدان نگریست و تحلیل کرد:زاویه دیگری نیز می

میان او و عیسی نه پیامبری و نه وکیلی وجود داشته باشد، این امر در مورد  ج پیامبر
 امامت ھم صادق است. چرا که اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه میان پیامبران مدت

بدون وجود پیامبر و جانشین وجود داشته است. ھای  سال سیصد یا دویستھای  زمان
زمانی است که نه پیامبری و نه پیشوایی وجود » فتره«گوید: صادق در این باره میامام 

ندارد، دنیای امروز بدون امام است، مگر اینکه خداوند بخواھد یک نفر از خاندان پیامبر 
را بر انگیزد که زمین را پس از مرگش زنده سازد، ھمچنانکه پیامبر را به دنبال انقطاع 

پیامبران، بر انگیخت، آنچه را از دین پیامبران پیش از خود  مدت زمانی از گذشت
پوسیده بود، تجدید کرد، وجود و برانگیخته شدن امام نیز چنان است و حجت ھمواره 

ھای ظھور آن که نشانه گردد میبر ما باقی خواھد ماند تا اینکه امام قائم مبعوث 
که از طرف ایشان به ما رسیده، عبارتند از: امر و نھی گذشته، اطالعات و معلوماتی 
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تمسک جستن به گذشته و اقرار و اعتراف به مرگ امام قبلی ھمچنانکه امر و نھی 
ھایش، تمسک ورزیدن به اعتراف به رسیده از طرف او و نمایندهھای  دانش عیسی،

ھایی که ظھور یافتند، پیش از برانگیخته شدن  نبوت و مرگش و اقرار به جانشین
بر مردم بودند. این گروه، برخاستن قائم و بیرون آمدن مھدی را الزم  حجت جپیامبر

 معتقدند.» بداء«دانند و در آن مورد به برخی معانی نمی
ای دیگر اعتقاد دارند: محمدبن علی که در زمان حیات پدرش فوت کرد، بنا به فرقه

متش ثابت و سفارش پدر و تصریح به نامش امام است، و درست ھم نیست امامی که اما
به تایید رسیده، به غیر امام سفارش کند، وقتی که محمد در بستر مرگ بود برایش 
درست نبود وصیت کند یا امامی را تعیین نماید و یا به پدرش سفارش نماید، زیرا 
امامت پدرش از طرف پدربزرگش ثابت و به او رسیده بود و این ھم جایز نیست که 

پردازد و یا کسی را شریک و ھمراه او سازد. پس امامت او ھمواره پدر به امر و نھی ب
کرد، به بایست وصیت میبعد از درگذشت پدر ثابت و قطعی شده است و مادام می

 خدمتکار پدرش که نفیس، نام داشت و از نظر او معتبر و امین بود، وصیت کرد،
حادثه مرگ ھرگاه  هنامه را نزد نامبرده گذاشت و به او دستور داد کو سفارشھا  کتاب

برایش پیش آمد، امانتھا را به برادرش جعفر تحویل دھد. چنانکه حسین بن علی بن 
ابی طالب نیز وقتی که به کوفه رفت کتاب، وصیت، سالح و... را نزد ام سلمه ھمسر 

کم سن و  علی بن الحسین بچهھرگاه  به امانت سپارد و به او فرمان داد که ج پیامبر
ه برگشت تحویلش دھد، ھنگامیکه علی از شام به مدینه بازگشت، ام سلمه سال به مدین

» نفیس«ھمه امانتھا را تسلیم او کرد. این ھمان جایگاه امانتی است که طبق سفارش 
از طرف محمد به جعفر رسید، چونکه نفیس وقتی احساس خطر کرد چون ساکنان 

تیھا و مشکالت را سر راھش ایجاد خانه ماجرا را فھمیده بودند به او رشک برده و بدبخ
اعتبار گردد، جعفر را فرا خواند و به او  بی و وصیت باطل و نمودند، و از اینکه امامت

سفارش کرد و تمام آنچه را برادرش محمد نزد او گذاشته بود تحویلش داد. به ھمین 
پدرش. دلیل بود که جعفر ادعا کرد امامت از جانب برادرش به او رسیده نه از طرف 

ھا که امامت حسن بن علی را انکار  نام دارند. گروھی از نفیسی» ھا نفیسی«این گروه 
کردند گفتند: پدرش به او سفارش نکرده بود و وصیتش را به پسرش محمد تغییر می

نداده بود چون این امر نزد آنان نادرست است. لذا معتقد به امامت جعفر از این طریق 
ع و کشمکش پرداختند. این فرقه علیه حسن بن علی دروغ بافی گشتند و بر آن به نزا
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را قائل به امامت وی بود تکفیر نموده در امامت جعفر ھرکه  عجیبی کرده، حسن و
افراط نمودند، ادعا کردند او ھم امام قائم است، و او را از علی ابن ابی طالب، حسن، 

آوردند که: چون قائم بعد از دانستند، و دلیل میحسین و ھمه افراد امت برتر می
مزبور شب ھنگام دستگیر شد و به » نفیس«پیامبر ممتازترین و برترین مردم است. 

نام » ھای ناب نفیسی«حوض پر از آب خانه انداخته شد و در آن غرق گشت. این فرقه 
 دارند.

فر ای دیگر از آنان: زمانی که درباره موضوع امامت از آنان سوال شد که آیا جععده
دانیم چه بگوییم، آیا جعفر فرزند امام است یا شخص دیگری؟ پاسخ دادند: ما نمی

و آیا امامت  دانیم حسن فرزند داشته یا نه؟حسن است یا فرزند برادرانش و اصًال نمی
اینکه ما معتقدیم: حسن بن علی امامی بود که  از باشد یا محمد غیراز آِن جعفر می

و ضروری بود، در گذشت ایشان ثابت است، نباید دنیا خالی از فرمانبرداری از او واجب 
کنیم زیرا حجت باشد و ما در زمینه اعتقاد ورزیدن به امامت فردی پس از او توقف می

ایم تا ظھور امام برایمان ثابت شده او دارای جانشین بوده است، ولی چنانکه مامور شده
کنیم و و مرگ ابو محمد را انکار نمی ورزیم. ما امامتبعدی به امام نخست تمسک می

گوییم بعد از مرگش باز گشته است و امامت ھیچ کس را مورد تاکید و یقین قرار نمی
 دھیم تا خدا امر را بر ما واضح و آشکار گرداند. این گروه به ھیچ وجه امامتنمی

دون پذیرند و ھمچنین امامت ھیچ کس را باز فرزندان جعفربن علی را نمیھیچیک 
وصیت پدرش قبول ندارند که جعفر فاقد سفارش آشکار و پنھان بوده ھر امامی که 
پیروانش در مورد امامت او و اینکه چه کسی به او وصیت کرده و جانشین قرار داده، 

اند، ، پیروان جعفر چنینشود می اعتبار شمرده بی دچار اختالف شدند، امامتش باطل و
گویند از جانب ریق سفارش پدرش بوده و برخی نیز میبرخی معتقدند امامت او از ط

 برادرش محمد در زمان حیات پدر و یا بعد از فوت او بوده است.
 ازھیچیک ی ھا ه دیدگا گویند: سخنان ونام دارند می »ھا امامی«ای دیگر که: فرقه

ی گذشته درست نیست حقیقت این است که خداوند فرزند حسن بن علی بن ھا گروه
محمدبن علی الرضا را به عنوان حجت در زمین قرار داده، امر خدا ھم حتمی و غیر 

پدر، سرپرست امور پس از او، ھدایتگر امت و ھدایت یافته ی  قابل رد است. او نماینده
 باشد.گذشته میھای  سنت بر اساس روش و
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نان میان و این امر ھمچ ،امامت از حسن و حسین به بعد نباید میان دو برادر باشد
فرزندان حسن بن علی تا پایان امر و نھی خدا و برداشتن تکالیف از بندگانش باقی 

اگر در دنیا دو مرد وجود داشته باشند یکی از آنھا حجت است و اگر ھم یکی  ماند،می
بمیرد دیگری حجت است تا زمانیکه امر و دستورات خدا جاری و باقی باشد. درست 

ن کسی که پیشوایی او ثابت نشده مانند کسیکه در حیات نیست امامت به نواده گا
پدرش فوت کرده، انتقال یابد و ھمچنین جایز نیست به فرزند یا نماینده او اعم از برادر 

و » ھا کیمبار«درست باشد، مذھب  یزین چیو دیگران، داده شود چون اگر چن
شت جعفربن محمد، ل بعد از در گذیز در مورد امامت محمدبن اسماعین» ھا یقرامط«

ه کن است یان راستیشوایدگاه منقول از پیم ھمان دیان داشتیه بکنیباشد. ایز میجا
نه ین زمیرا اخبار وارده در ایباشد، زید نمیه قابل رد و تردیعه امامین عده از شیان ایم

 اند.ان آن معتبر و موثقی، سندش خوب و راویح،اسباب آن قویصح
ساعت بدون  یک یه حتک یااز حجت و امام باشد به گونه یا خالیست دنیز نیجا

ز یجات جان دستهیدام از اکچ یھی ھا ه دیدگا روند ویھا فرو میا و مافیامام بماند دن
م او ینکیم و اعتراف میو مرگ او ھست ین ما معتقد به امامت حسن علیست. بنابراین

ه خدا اجازه ک یباشد، تا زمانیه امام بعد از او مکاز پشت خود بود  ینیجانش یدارا
ه امر پسینیان و نیاکانش آشکار کد، ھمانگونه ینمایار مکو امر را آش دھد می ظھور او

را اراده کند اعم از آشکار شدن، پنھان ماندن، ھرچه  گشت. زیرا صاحب امر خدا است
 بخشد.یت ماندن تحقق مکسخن گفتن و سا

مدت چند سال رسالتش را  یدستور داد بران نبوت یامبرش را در حیه پکچنان
ه پنھان نگه ک یردن از مخالفانش را ادامه دھد در حالکوت و پنھان کو س ،یمخف

 باشد.یداشتن نبوت مھمتر و مشھورتر از امامت م
فرمان خدا و ابالغ آن به قوم  یرده بود شروع به اجراککه خداوند مقدر  یو در وقت

رد. کار و درخشنده کل آشیھا و دالگران و اقامه معجزهیشان خود و آنگاه به دیو خو
ت و آزار قرار دادند، یب و مورد اذیذکر مردم او و رھروانش را تیش و سایه قرکپس از آن

نه ماند یند، خودش تا فوت ابوطالب در مدیوچ نماکبه اصحاب دستور داد به حبشه 
قرار گرفت، خدا به او  دیروانش در معرض تھدیه جان خود و پکپس از فوت او  یول

خود را از دشمن پنھان  ید و تا مدت چند روز در غارینه ھجرت نمایفرمان داد به مد
رون رفتن یز چند روز در غار ماند تا خدا دستور بیفتد او نیند مبادا به دست دشمن بک
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 یاماما را از یا تو دنیدارد: خداین اظھار مینؤمرالمیه امکرا صادر فرمود و ھمان گونه 
م یلت باطل نگردند. ما چنان امر شده ایتا حجت و دال یگذارینم یا پنھان خالیار کآش

نند، و بندگان ھم حق دارند درباره کید مییز آن را تأیگان نو اخبار وارده از گذشته
گاھیکزیج چیرده و از نتاکق یامور مربوط به خدا تحق  یندارند، دنباله رو یه بدان آ

امبرش یرده و به پک ینند، چون خدا از آنان مخفکشف آن را بکخواست ا دریند و ینما

 یدنباله رو یزیاز چ« ]۳۶: سراءاإل[ ﴾...ِعۡلمٌۚ  ۦَ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ :دیفرمایم
گاھکن کم ه خدا کند کب یزیشف چکد درخواست یمومن نشا یلذا برا »یه از آن ناآ

ت یان فرد پنھان بپرسد، چون او مشمول رضاکا میست از نام یرده، و درست نکپنھان 
خدا  یباعث نافرمان ین درخواستیر نظر او پنھان گشته و چون چنیخدا قرار گرفته و ز

روا داشتن نسبت به مقام امامت  یحرمت بی روان او ویپو ختن خون امام، یو منجر به ر
 .گردد می

 یاطالع بی ردن وکپناه دھد. چه در پنھان  یتین معصیخدا به لطف خود مرا از چن
ان یشوایمان و سر سپردن به فرمان خدا و پیختن خون، سالمت ایاز ر یریاز آن، جلوگ

رم خود ما و ھمه مومنان را موفق و سربلند نگه دارد. کوجود دارد. خدا به لطف و 
مام را ست بر اساس نظر، عقل و استدالل خود ایز نیاز مسلمانان جاھیچیک  یبرا

 د.یانتخاب نما
 امبران و مومنان را از آن برحذریز است حال آنکه خداوند پیجا یزین چیچگونه چن

ُ ٱَ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََ�  َوَما﴿ د:یفرما می هکدارد، آنجا  می ن  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱيَُ�وَن لَُهُم 
َ
ه خدا ک یارک، در یچ مرد و زن مومنیھ« ]۳۶: األحزاب[ ﴾ِمۡن أ

 َوَر�ُّكَ ﴿ د:یفرما می ایو  »از خود در آن ندارند یاریرده باشند اختکغمبرش داوری یو پ
ۗ َما َ�َن لَُهُم  ۚ ٱَ�ۡلُُق َما �ََشآُء َو�َۡخَتاُر ِ ٱُسۡبَ�َٰن  ۡ�َِ�َةُ ا �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ   ﴾٦٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ند و یگزیس را بخواھد برمکند و ھریآفر می را بخواھدھرچه  پروردگار تو« ]۶۸ :القصص[
دنشان یان و برگزیشوایه انتخاب امامان و پک. بل»ار ندارندیمردمان حق انتخاب و اخت

ا یشان را انتخاب و ھرگاه بخواھد پنھان یه اکباشد، اوست یتنھا به عھده خداوند م
درباره مخلوقاتش داناتر و به مصلحت  یزیر را خداوند به برنامهیگرداند، ز یارشان مکآش

گاه شانیو نفع ا ا و امور مربوط به خدا داناتر از ما یز به امور خود، دنیاست، امام نتر  آ
انش معروف، اصل و تبارش کار، مکه حال و وضعش آشکباشد. ابوعبدالله صادق یم
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مرا به نامی ھرکه  گوید:ص و عام است میو آوازه و اعتبارش مشھور خا گردد میار نکان
تافت دید روی بر مییکی از پیروانش او را در راه میھرگاه  بخواند، نفرین خدا بر او باد.

 یارکد او را بر یدیه بعدًا آن مرد را مکرد، ابوعبدالله ک نمی و از روی تقیه بر او سالم
شناخت، سالم یه او را مک یسک یرد، ولکید مییداشت و تا می ه انجام داده بود پاسک
از ابو  ین اخباریرد. ھمچنکیوھش مکگفت، نیند با او میرد و سخن ناخوشاکیم

ت شده است. ابوالحسن یاز نام بردن او روا یریبر جلوگ یبن جعفر مبن یم موسیابراھ
ه ک ییارھاکخواھند خود را با انجام یدانستم مردم از من چه م می گفت: اگریم رضا

ن یبوتر، خروس و امثال آنھا، از بکبا  یبرند ھمچون: بازیر سوال میام را ز ینیاعتبار د
 یریارگکد دشمنان و لزوم به یماندن از د یت مخفیبه خاطر نھاھا  این بردم، تمامیم
ن ھمه یرد با وجود اک که را تریشود تق می بوده است. پس در زمان ما چطور» هیتق«

ت و یت از حقوق امثال آنان؟ و با وجود اذیوا و حداقل حماجست و جو، ستم فرمانر
اش را ه خود و افراد خانوادهکده؟ یف)، به امام رسیه از جانب (صالح بن وصک یآزار

ه سر گذشت، کرا  یسانکرد. و ک می روانش را دنبالی، دستور قتلش را صادر و پیزندان
 برد.یرد و نام مک می ارکتشان نامعلوم بود آشینام و وال

را بر  خود قیام، و ست و آوازهیوالدت، نام، محل ز ؛ه: قائمکوارد شده  یادیاخبار ز
ه تا ظاھر نشود قیام کن یداند جز ادرباره او نمی یزیچ یسکو  کند می یمردم مخف

زد یه برخکش از آن یو پ یپسر وص یدانند او امام پسر امام، وصیند و مردم مکینم
را  ید افراد مورد اعتبار خود و پدرش امر ویرد. با وجود آن بایگیمورد اقتداء قرار م

جز در  گردد میح و ثابت نیامام به امام پس از خود صح یکرا سفارش از یبدانند، ز
ه امام کنیدگان و دوستان زبده، مگر ایان برگزیحضور حداقل دو نفر شاھد عادل از م

از ابو جعفر محمدبن الرضا  یتیبه رواه در آن صورت بنا کفرزند باشد  یک ین دارایشیپ
ردن کباشد. با وجود خبر مزبور امام رضا از اشاره، سفارش یاز مین بی ردن اوکاز اشاره 

ان بعد یشوایامبر و پیاز روش پ یرویرا الزم بود و پیو شاھد گرفتن دست بر نداشت، ز
 ردندکن یعد از خود چنز با امام بین و امام حسن نیرالمومنید، و امیآیاز او به حساب م

ه امور یکه: امامت تا وقتکنیبر ا یمند بودند مبنامبر خدا بھرهیه از سفارش پکھرچند 
ماند و به برادر، عمو، عموزاده و یم یدر اوالد حسن بن محمد باق داردان یجر یالھ

ابد، از اوالد پشت ییرده باشد انتقال نمکات پدربزرگش فوت یه پدرش در حک یفرزند
 یز دارایفرزند پشت و او ن یه داراکنیرد مگر ایبم یان ندارد امامکگذرد، و امینم
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ه تا یامام یھاعهیه شک یار و الزمکقه امامت و راه و روش آشین است طریفرزند باشد. ا
  .اندردهکز بر آن اجماع ینون نک

اھل ورع و  یھانیبودند و فق» ھا یحیفط«ی ھا ه دیدگا : معتقد بهیگرید یعده
وفات  یبردند: حسن بن علین و امثال او گمان مییربن اعکھمچون عبدالله بن ب یتقو

امام بعد از او بود  ین پس از او بود، و جعفربن علیت پدر جانشیافته و او طبق وصی
ت یه رواک یل خبریبن جعفر امام بعد از عبدالله بن جعفر است. به دل یه موسکچنان

ه از امام جعفر صادق گزارش شده ک یند بزرگتر امام است و خبرشده: امامت حق فرز
ه امام گذشته کاست  یرسد و آن وقتین به دو برادر نمیه: امامت پس از حسن و حسک

رسد و یه در آن صورت از فرزند به برادرش نمکاز پشت خود باشد  ینیجانش یدارا
ر به برادرش یا رفت ناگزیزند از دناگر بدون فر مماند، و امایم یھمواره در اوالد او باق

ث ین حدیباشد، و ھمچنان در این میث از نظر آنان چنیحد یرا معنیابد، زییانتقال م
دارند و معتقدند  ین برداشتید، چنیبشو یگریامام د یستید: جنازه امام را بایگویه مک

را بدان امر نند عبدالله او کیرد و ادعا مکغسل  یجنازه جعفربن محمد را امام موس
د، اخبار راجع به غسل یز است او را بشوینمود چون او امام پس از عبدالله بود لذا جا

 یھا یفطح«ن گروه یباشد ایح و جائز میگر نزد آنان صحید یجنازه امام از طرف امام
ه برادر بزرگتر بدون کنیدانند مشروط به ایز میه امامت دو برادر را جاکھستند » ناب

 یگذشته جعفربن علھای  روایت ن تاویل و اخبار وید از منظر آنان بنا به افرزند باش
 م: یابییر دست میج زیحات مفصل گذشته به نتایامام است. از توض

ت یرده و او را امام قائم ھداک یکه بر امام صادق پافشار یاز وقت »ھا یناوس« -۱
 ینمودند ولش یده خویدال بر عق یردند، شروع به جعل اخبارک یافته تلقی
 نند. کش از مرگ او نتوانستند اقدام به آن بیپ

  .ردندک ین اقدامیل بن جعفر چنیھم نسبت به اسماع» ھای ناب یلیاسماع« -۲
 دانستند.ل بن جعفر یرا حق محمدبن اسماع ییشوایامامت و پ» ھا کیمبار« -۳

 آنان از جمله .ندکینده گزارش مکپرا یھا گروه خ، انشعاب آنان را بهیتار
امبر است و ین پیل آخریه گمان بردند محمدبن اسماعک ھستند »ھا یقرامط«

 یثیار، احادکح و آشیفر صرکن یپنداشتند!! و با وجود ایرا مباح م یمحارم الھ
 آوردند.یش مید مذھب خوییتا یرا برا
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را  یه معتقد به امامت محمدبن جعفر و نسل او بودند اخبارکگروه چھارم  -۴
ه نام امامان ک ینتوانستند اخبار یردند ولکدگاه خود جعل ید دییبر تا یمبن

 ند.یرد جعل نمایبعد از محمد را در بر گ
 ردندکرا در رابطه با امامت عبدالله بن جعفر دست و پا  یز اخباریگروه پنجم ن -۵

ند، کان پس از عبدالله اشاره یشوایه به نام پک یآنان ھم نتوانستند اخبار یول
جا نگذاشت اختالف و نزاع مزبور  یالله در گذشت و پسرعبد ینند. وقتکجعل 

 یتازهھای  روایت ار و به جعلکرا ان یث مورد استناد قبلیدر گرفت و احاد
 د:ینکر توجه یت زیمثال به روا ید پرداختند. برایده جدیسازگار با عق

ند و ینشیمن م یـ عبدالله ـ جا یعنیپسرم! برادرت  یگفت: ا یجعفر به موس
ن فرد ین و حرف نزن چون او نخستکن یریند با او درگکیامامت بعد از من م یادعا

 .پیوندد می ه به منکبود خواھد خاندانم 
ش از در گذشت یبن جعفر مورد استناد قرار گرفت پ یموس یه براکت ین روایا

کدامیک  دانستندیع نمین گروه از اھل تشینندگان اکرا جعل یعبدالله جعل نشد ز
 رود.یا میاز دن یگریاز د قبل

باشند، پس از یبن جعفر بعد از پدرش م یه قائل به امامت موسکگروه ششم  -۶
حات گذشته ید است توضیم شدند. امیفوت جعفر به پنج گروه متفاوت تقس

 ان مطالب مزبور را بر آورده ساخته باشد.یھدف از ب
 یھا گروه از یکیم، از یان آنھا بوده و ھستیه در صدد بک یعه دوازده امامیش

ی گانهھای ششافت، ھمه آن پنج گروه ھم یکی از فرقهیپنجگانه سابق انشعاب 
 ی متعددی پراکنده گشتند.ھا گروه از پنج گروه مذکور نیز بهھریک  پیشین بود و

ازدھم نزد یـ امام  یرکروان حسن عسیم پینیبیم میپژوھشمان را ادامه دھھرگاه 
ه ھر کرفتند یست گروه انشعاب پذیبعد از درگذشت حسن به حدود ب ھا ـ یدوازده امام

ه ابداع آنھا کردند کدشان جعل یده جدیت عقیو تقو دییتا یرا در راستا یاخبار یافرقه
 ر نبود.یپذانکش از مرگ امام امیپ

دند ید ورزکیھا ـ تا یھمراه گروه امام یاھا ـ به جز فرقهم تمام فرقهیردکمالحظه 
عه یه شکن سخن آن است یا یا رفت. معنیبدون فرزند از دن یرکامام حسن عسه ک

به جعل و ابداع اخبار مربوط به دوازده  یرکتنھا بعد از فوت حسن عس یدوازده امام
 نوشتن.ی  مرحله و بعد از آغاز یمه دوم قرن سوم ھجریدر ن یعنیامام پرداختند، 
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) از یافکتاب (الکن یه نخستکند، چرا کیمرا اثبات م یھاز گفتهین یت خارجیواقع
ظاھر ھا  کتاب ریسر بر آورد، سپس سا یتب چھارگانه معتبر آنان در قرن چھارم ھجرک

 گشتند.

 اصول چهارصد گانه
 د: یگوین میآن چن ۷در صفحه  »ربعمأةصول األدراسة حول األ«تاب کسنده ینو

از آنان  یادیدند، عده زیرسنندگان از امام صادق به چھار ھزار مرد کت یشمار روا
ان ابواب فقه، یژه و در میتاب وکردن اخبار در کتوجه خود را معطوف ثبت و مرتب 

به اسم اصول توافق ھا  کتاب نیا یعه بر نامگذاریخ شیردند، تارکد و... یر، عقایتفس
 زیه مقصود ما از اصول چھارگانه نکردند که آنھا را درچھارصد اصل منحصر کدارند چنان

 ن است.یھم
رامون مشخص نمودن مفھوم ین بالفاصله به اختالف نظر علما پیسنده بعد از اینو

شمار آنان به ھشتاد نفر  یآورد، ولیپردازد، سپس نام صاحبان اصول را میاصل م
دارد، بعد از یان میب یلک یرامون آن اصول به صورتیرا پ یقیده است. آنگاه تحقینرس

ست و یه به بکا بخش موجود آن یدرباره ھمه اصول  یودمندوتاه و سکآن به تعریف 
 د:یگویرسد و میج بحث میت به نتایپردازد و در نھایرسند، میھشت اصل م

 یابیم: می ر دستیج زین پژوھش به نتایاز ا
بر آن اتفاق  یعه قرن پنجم ھجریش یه علماک شود می گفته یزیاصل به چ -۱

 اند.نظر داشته
ثرًا حدث و که اکاند ردهک یین مفھوم اصل اظھار نظرھاییتعرامون یمحدثان پ -۲

ه واژه کنیاست. و ا ردهکح ین بدان تصرید محسن امیاند، چنانچه سگمان بوده
 است: یمعن یاصل دارا

ت شده از امام صادق به یث روایه احادکاست  یزی، عبارت از چیف علمیأ) تعر
اثبات آن از  یه براکرد یصادق را در بر گان امام یراو یفیث تالیا احادیصورت اغلب و 

آنان را در  یو نجاش یه طوسک ییشتر آنھایه بکنیم. و ایان بھره بردینیشیپ یھاگفته
 گردند.یاران امام صادق محسوب میاند، از شمار اصحاب اصول آورده

باشد، و آن وقتی است که ب) معنی زبان شناختی، به معنی سرچشمه و منبع می
 علوم حدیث و یا قبل از قرن پنجم ھجری استعمال شده باشد.ھای  کتاب در غیر
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منحصرکردن حرکت تالیف به دوران امام صادق یعنی کسی که از او روایت  -۳
کرده باشد و اینکه از پدرش امام باقر یا پسرش امام کاظم روایت شود، منافی 

 آید.آن به حساب می
آن باشد، شمار اصول احادیث شیعه اگر مراد از واژه اصل معنی زبان شناختی  -۴

باشد و اگر مقصود معنای اصطالحی حدود شش ھزار و ششصد اصل می
 کند، شمار اصول مذکور در(تعریف علما) مزبور باشد از صد اصل تجاوز نمی

 باشد.فھرست طوسی و نجاشی بیشتر از ھفتاد و اندی نمیھردو 
نه، منابع فراگیر حدیثی این چھارگاھای  کتاب ترین اصول به علت اینکهشاخص -۵

اند، به فراموشی اصول و دیگر مراجع احادیث شیعه آنھا را در خود جای داده
اند چون  نیاز بوده بی اند، و لذا محدثان از ذکر عین عبارات اصولسپرده شده

که از لحاظ زمانی بعد از تالیف ھایی  کتاب مختلف آنھا درھای  روایت محتوا و
. بنده ـ طبق تحقیقاتی که در این شود می اند، یافتر آمدهاصول به نگارش د
کند تنھا سه اصل را ام ـ از اصولی که شیخ طوسی ذکر میزمینه انجام داده

معروف به اصول بیش از بیست و ھفت کتاب را ھای  کتاب ام، و از بیانیافته
 م.یافتم، امید است در آینده اطالعات بیشتری را در این باره کسب نمای

گوید: سرانجام کار امامیھا به چھار صد اصل رسید که شھید دوم در این مورد می
ای شد که بخش عمده آنھا را اصول نامیدند و اعتمادشان بر آنھا بود، ولی شرایط گونه

ای خالصه برداری ویژهھای  کتاب آن اصول از بین رفت و گروھی از علما آنھا را در
در دسترس قرار دارند، بھترین کتاب تالیفی در این زمینه  کردند که تقریبًا ھمه آنھا

 باشد.می» من ال یحضره الفقیه«و » االستبصار«، »التھذیب» «الکافی«کتاب: 
ی : ھمانگونه که احادیث روایت شدهشود می نتیجه سخن او اگر درست باشدچنین

نیز تدوین  اند، نظرات و اجتھادھای فقھی و...امام صادق تدوین و گردآوری شده
آید. از امام صادق صادر شده باشد سنت به شمار میھرچه  اند، شیعه معتقدندگشته

ولی امکان ندارد خود امام ھم، معصوم بودن یا حق قانونگذاری را برای خود قائل بوده 
که معتقد به  شود می باشد، و در این دوران ھم جز افراط گرایان به ندرت کسی یافت

 عصمت او باشد.
 خبار و نظراتی که نقل آنھا از امام صادق به ثبوت رسیده است با نظرات وا

مالک، شافعی و احمد) و  ،چھارگانه (ابو حنیفه مذاھب فقھی پیشوایانی ھا ه دیدگا
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آن اختالف نظرھایی مثل دیگر امامان برجسته و ممتاز تفاوت و اختالفاتی ندارد، مگر 
پیوسته است و اما چیزھایی که از روی دروغ و  که میان خود امامان چھارگانه به وقوع

افترا علیه امام صادق در عصر او تدوین یافته، حقیقت این است که افترا از دوران او و 
کند و امکان ندارد به افراد بعد از او بچسپد و به عنوان دورانھای پیشین تجاوز نمی

ق و بررسی این اصول یا علم غیب برای او محسوب گردد. ما در اینجا نیازی به تحقی
بحث درباره اصحاب آنھا نداریم، ولی چیزیکه به ما مربوط است اینکه مسائل مختص 

ھا در این دوران ظھور نیافته تا تدوین و ترتیب گردند، و لذا  امامیی  شیعه و امروزه
کتاب اینگونه  ۴۷زده شدم که سرفصل یکی از این اصول را در صفحه بسیار شگفت

به ھیچ وجه امکان ندارد این عنوان در » یده روایات در مورد امام دوازدھمگز«دیدم: 
دوران امام صادق نوشته شده باشد، چون ھیچ کس در زمان او نام پیشوایان پس از او 

داند. ولی ممکن است عنوان  می را تنھا خداوندمتعال علم غیبدانست، زیرا  نمی را
و سخنان دروغ آمیزی به امام صادق یا غیر او  مزبور در زمان امام یازدھم گذاشته شده

نسبت داده شده باشد، این واقعیتی است که امکان رخ دادن آن وجود دارد، اگر این 
زیسته یعنی اینکه نویسنده  می عنوان به کسی نسبت داده شود که در زمان امام صادق

سر فصل مزبور  آن علیه کسی که معاصر امام بوده افترا زده است. به ھر حال، پس از
احمد بن محمد بن عیاش جوھری است که در سال ھای  گوید: این نوشته می چنین
 ھجری دیده از جھان فرو بسته است. بنابراین، نویسنده بعد از امام یازدھم ۴۰۱

زیسته بلکه فاصله زمانی آن دو، یک قرن و نیم بوده است. این ھمان چیزی است  می
 ی دارد.که با توضیحات گذشته ھماھنگ





 
 

 فصل دوم:
 اهل تشیع ورافضیان دیدگاهجرح و تعدیل از 

پیشتر به موضوع جرح و تعدیل از دیدگاه جھمور، موضعگیری بدعت گذاران از 
کردیم و بیان نمودیم که صحابه روایت و مباحث مربوط به عدالت و حفظ، اشاره 

آیند وخداوند سبحان درباره ایشان گواھی داده و گواھی  می برترین نسل امت به شمار
او نیز کافی است و ھمچنین پیامبر بزرگوار بر ایشان شھادت داده، و چه شھادت 
بزرگی! و لذا آنان بعد از شھادت خدا و رسولش نیازی به شھادت دیگری ندارند، و 

تشان نزد جمھور مسلمانان مسلم و یقینی است و کسی از مسلمانان ایشان را عدال
گیرد، اگر  می احترامی قرار دھد در شرف خروج از دایره اسالم قرار بی مورد طعن و

مختلف در مورد احادیث ی ھا گروه عمال خارج نشده باشد. به دنبال جرح و تعدیل نزد
 آیند.در می به رشته تحریرھا  کتاب و شود می داوری

و تاثیر آن  پیش از آنکه به موضوع جرح و تعدیل از دیدگاه پیشینیان عبدالحسین
آیند، بپردازم،  می که به عقیده ایشان مقدس و صحیح و قطعی به شمارھایی  کتاب در

آمده ـ که شیعه  »معرفة علوم احلديث«خواستم دیدگاه حاکم را ـ چنانکه در کتاب: 
 را باھم قاطی نکنیم.ھا  رافضی ح دھم تا موضعگیری شیعه وبوده نه رافضی، توضی

ترین سندھای اھل بیت : صحیح۵۵گوید ص ترین سندھا میحاکم درباره صحیح
عبارت است از: جعفر بن محمد از پدرش از پدربزرگش از علی، مشروط به اینکه 

 کند معتبر باشد. می شخصی که از جعفر روایت
صدیق این است: اسماعیل بن ابی خالد از قیس بن ابی ترین سندھای ابوبکر صحیح

 حازم از ابوبکر.
 ترین سندھای عمر عبارت است از: زھری، از سالم از پدرش از پدربزرگش.صحیح
کنند این است: زھری از ھایی که از ابو ھریره روایت میترین سند صحابهصحیح

 ،و از عبدالله بن عمر این است: مالک از نافع از ابن عمر ،سعیدبن المسیب از ابو ھریره
و از عایشه این است: عبیدالله بن عمربن عاصم بن عمر بن الخطاب از قاسم بن محمد 

 بکر از عایشه.ابن ابی
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گفت: از جعفربن ابی عثمان طیالسی از ابوبکر احمدبن سلمان فقیه شنیدم می
گفت روایت عبیدالله بن عمر از قاسم از م میگفت: از یحیی بن معین شنیدشنیدم می

 آید.عایشه زنجیره ای طال مانند به حساب می
ترین سندھا: روایت محمدبن مسلم بن عبیدالله بن شھاب بن یکی دیگر از صحیح

 .زھره قرشی از عروه بن زبیربن عوام بن خویلد قریشی از عایشه، است
سفیان بن سعید ثوری از منصوربن  ترین سندھای عبدالله بن مسعود روایتصحیح

 .معتمر از ابراھیم بن یزید نخعی از علقمه بن قیس نخعی از عبدالله بن مسعود، است
 باشد.ترین اسناد انس: مالک بن انس زھری از انس، میصحیح
 ھا: روایت سفیان بن عیینة از عمر بن دینار از جابر، است.ایمکهترین اسناد صحیح
 باشد. می یمنی ھا: معمر از ھمام بن منبه از ابو ھریره ترین اسنادصحیح

 آنچه را حاکم در نگاھش به صحابه و معتبر دانستن آنان به صورت عمومی بیان
در مورد ھا  رافضی دارد با دیدگاه جمھور درباره ایشان تفاوتی ندارد بر خالف عقیده می

 صحابه.
یت: روایت عمر بن شمر، از گوید: ضعیفترین اسناد اھل ب می ۵۶حاکم در صفحه 

درباره شناخت فقه حدیث  ۶۳باشد. در صفحه  می جابر جعفی از حارث اعور از علی،
گوید: فقیھان جھان اسالم، صاحبان قیاس، رای، استنباط  می آورد و می سخن به میان

ای مشھورند. ما در اینجا به و بحث ومناظره در ھر عصری و میان ساکنان ھر نقطه
کنیم تا دریافته شود متبحران و  می ا فقه حدیث را از صاحبان خود آن نقلخواست خد

اند، چون فقه حدیث نیز نوعی از انواع اطالع نبوده بی دانشمندان این فن از فقه حدیث
 ،گردد می این علم محسوب

از جمله محدثان که بدانھا اشاره کردیم محمد بن سالم زھری است. پس از آن 
گاه تر از زھری به سنت  می از مکحول نقل حاکم با سند خویش کند که: ھیچ کس را آ

 کند و می مباحث متعلق به نوع چھل و نھم را آغاز ۲۴۰در صفحه  ،امگذشته ندیده
 گوید: ھدف از این نوع شناخت پیشوایان معتبر و برجسته تابعین و پیروان آنان می
بررسی و برکت جستن از آنھا  باشد، کسانی که احادیث آنھا به منظور حفظ، بحث و می

شوند. آنگاه امام زھری را نخستین  می و نامشان از شرق گرفته تا غرب، جمع و تنظیم
ھردو  و خاورشناسان را ـ کهھا  رافضی شمارد ولی در دوران کنونیکس از آنان بر می

بینیم این پیشوای بزرگوار را مورد طعن و  می کنند ـ می یک ھدف پلید را دنبال
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) ۲۴۵داند (ص  می دھند. یکی دیگر از امامان ممتاز را: سفیان ثوریتھزاء قرار میاس
 پردازیم.درباره او میھا  رافضی که بعدًا به دیدگاه

کتاب مستدرک حاکم که قبال به آن اشاره رفت، معروف و مشھور است ولی احادیث 
 است. ع (ساختگی) را نیز در بر گرفتهوصحیح، حسن، ضعیف و موض

» سنن«صاحب کتاب » نسائی«گری شھرت یافته یکی دیگر از کسانی که به شیعه
ابن «و » المصنف«عبدالرزاق صاحب  ،یکی از کتب معتبر نزد جمھور مسلمانان

ص  ۷باشد (منھاج السنه: ابن تیمیه ـ ج نویسنده چندین کتاب پر فایده، می» عبدالبر
 آید:مانند روش جمھور به حساب می) روش آنان نیز درباره جرح و تعدیل ۳۷۳و  ۱۳

ولی روش نیاکان عبدالحسین موسوی متاثر از دیدگاھشان درباره امامت است، 
اند اخبار روایت شده از آنان را ھمان گونه که خالفت ابوبکر، عمر و عثمان را رد کرده

 شمارند، ھم ایشان و ھم کسانی را که معتقد به گفته عبدالله بن سبأنیز مردود می
راجع به وصایت و جانشینی بعد از پیامبر نبودند، مورد تحقیر و تمسخر قرار دادند، و 
لذا صحابه را ـ که از امتیاز شھادت خدا و رسول بر آنان برخوردارند ـ مورد سرزنش و 

 پرداختند. ھایشان کتاب تحقیر قرار داده و در تاریکیھای این جھالت به تالیف

 شیعیان هایی از جرح و تعدیلنمونه
جرح و تعدیل نزد این گروه ـ چنانچه دیدیم ـ تاثیرپذیر از عقیده پوچ و 

ھمچنانکه خواھیم دید ـ در راستای  ھایشان کتاب اساسشان درباره امامت است و بی
» رجال«ی آنان در باب نوشتهھای  کتاب اند.تایید این عقیده به نگارش درآورده شده

نسل یاران  ؛دھندد دیده مورد طعن و مالمت قرار میبھترین نسلی را که بشریت به خو
که پیامبر از ایشان راضی بود. ھیچکس از تیغ نقد  ج جان فدای پیامبر اکرم

ناجوانمردانه آنان نجات نیافت جز کسانی که در تاریخ به دوستی با علی بن ابی طالب 
ا به عنوان راویان مشھور بودند. اعتقادشان به عصمت امامان باعث شد که ایشان را تنھ

ھای آنان به معتبر به حساب نیاوردند بلکه بر کرسی قانون گذاری نشاندند پس گفته
 ھایی که دردر اینجا به بیان برخی از نمونه !!پیامبر الزم االجرا ھستندھای  سنت سان

رجال «پردازیم که بھترین آنھا عبارتند از:  می آنان آمده است،» رجال«ھای  کتاب

 »رجال النجايش«و » فھرست طوسی«، »رجال الشيخ الطويس«، »رجال الكيش«، »يالربق

علم  تنقيح املقال يف«عبدالله ماماقانی نیز که به عالمه آیه الله معروف است، در کتاب: 
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 »ابن املطهر حيل«عالمه نخستشان  ،دھد می را مستند خویش قرارھا  کتاب این »الرجال
. کتاب دھد می است که شیخ االسالم ابن تیمیه ـ چنانکه قبال گفته شد ـ او را پاسخ

آید و از لحاظ حجم و منزلت یکی از معتبرترین منابع آنان به حساب می »تنقيح املقال«
 اینک چند نمونه از آنھایی که در این کتاب آمده است:

ھا بر او باد، شمارش  المعلی بن ابی طالب ـ امیر مومنان که بھترین درود و س -۱

مَِداٗدا  ۡ�َۡحرُ ٱلَّۡو َ�َن  قُل﴿ محسنات و صفات واالی او از توان انسان بدر است
ن تَنَفَد َ�َِ�ُٰت َرّ�ِ  ۡ�َۡحرُ ٱّلَِ�َِ�ِٰت َرّ�ِ َ�َفَِد 

َ
بگو: اگر « ]۱۰۹: الکهف[ ﴾َ�ۡبَل أ

گیرد پیش از آن که پایان می دریا برای موجودات پروردگارم مرکب شود دریا
و در حدیث آمده که اگر دریا مرکب، درختان  »موجودات پروردگارم پایان پذیرد

توانند فضایل نیز کتاب باشند، نمیھا  انسان ان ویقلم، برگ درختان کاغذ و جن
 )۲۶۴ص  ۲علی را شمارش کنند. (ج 

ه و ن ابی قحافه ـ فردی بزرگوار و ارجمند از یاران زبدبمحمدبن ابی بکر -۲
به » اسماء بنت عمیس«شاگردان علی بود برتری و کمال را از جانب مادرش 

ترین بزرگواران از خاندان بدی دست آورده بود نه از جانب پدر، یکی از اصیل
بود با امیر المومنین بر تبری جستن از پدرش و خلیفه دوم، بیعت کرد و 

پیروی از تو واجب، و دھم تو پیشوایی ھستید که خطاب به او گفت: گواھی می
 ۵۸و  ۵۷پدرم در آتش است... (شرح حال او را در ملحق جلد دوم ص 

دھند. خدا این سخنان را به امام باقر و صادق نیز نسبت میھا  رافضی بخوانید.
نکند ـ که خشنودی خدا بر آنان باد ـ چنین کفری را بر زبان آورده باشند جز 

 !!و)عبدالله بن سبأ و امثال و اذناب ا
 :مهعبدالله بن عمر بن الخطاب خلیفه مردم عا -۳

اند، ولی کسی که شرح حال گوناگون روی کردهدر ستودن او زیاده ھا) سنی(عامه 
 )۲/۲۰۱کند (او را به دقت مطالعه کند، بر روایاتش اعتماد نمی

 عبدالله بن عمروبن العاص: -۴
معاویه در صفین ھمانند او در رأی، دورویی، افترا علیه خدا و رسولش و ھمراھی 

ھا  رافضی ،۲/۲۰۰.. (.ندک می تیفاکاعتبار ساختن او  بی پدرش بود، که این مقدار برای
 .)دھندین قرار میاو و پدرش را مورد نفر ؛در شرح حال عبدالله
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 :عبدالرحمن بن عوف -۵
د: بر یگو می انیوارد شده و در پا سنیدر شرح حال او اتھام بر او و عثمان ذوالنور

رده باشد در فروع مورد کانت یه در اصول خیکسکنم چون ک نمی ثش اعتمادیاحاد
 )۱۴۷و  ۲/۱۴۶(رد. یگ نمی اعتماد قرار

 :دیخالد بن ول -۶
ر از ترس فتنه و کردند، سپس ابوبک یتوافق و ھم دست سیر بر قتل علکھمراه ابوب

تر آن  ستهیشا یخوانند، ول می ر خدایرا شمش یو ھا) عامه (سنی ،مان گشتیآشوب پش
ت یاو با اھل ب ین بود، دشمنانگی.. ملحد و ضد د.طان خواندیر شیاست او را شمش

 )۱/۳۹۴(باشد و...  می سیفر ابلکمشھورتر از 
 :کانس بن مال -۷

نندگان کو پنھان  یه او از برگشتگان از خط علکشان آمده یدر شرح حال ا
نا گشت، و یرد و نابکرا از او  یورک یدعا یا بود. علیبا دن یمحسنات او بخاطر دوست

 )۱۵۵و  ۱/۱۵۴افترا بست! ( سامبریه پیاو عل
 :رینعمان بن بش -۸

.. .د نداردیترد یو دشمن او بود، الحاد او جا یر علیمنحرفان از مس ۀدر زمر
)۳/۲۷۲( 

 :معاذبن جبل -۹
 یبن اب یه دوست خدا علیر و عمر را علکه دشمنان خدا ابوبکدر شرح حال او آمده 

د و سالم باد. و یابوعب ،عمر ،رکاو، ابوب یرد، مژده دوزخ براک یبانیو پشت یاریطالب 
گر یو د ....بدبخت و نابود گشتند ج امبر خدایھمه صحابه ـ جز چھار نفرـ بعد از پ

 )۲۲۱و  ۳/۲۲۰( .گردد نمی افران و گمراھان صادرکه جز از کاساس  بی اوه ویسخنان 
 :یان ثوریسف -۱۰
را ر و عمر) کابوب(و نخبه آنھا  )صحابه( ج امبرین مردم بعد از پیه آنان برترک یوقت

ند، ین مرتبه انسائیت فرود آین تریینگونه به پایر قرار دھند و ایفکمورد تاخت و تاز و ت
ر و سرزنش قرار دھند یان مسلمانان پس از صحابه را مورد تحقیشوایه پکنیگر از اید

را به  یو اتھاماتھا  دروغ یان ثوریحال سفم. در شرح یشویسرسام و شگفت زده نم
 ند:کینگونه دنبال میو آنگاه سخنانش را ا دھد می امام صادق نسبت

 :شود می ز روشنینجا دو چیدر ا
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ا را از یبود. دن یھودی ید، متقلب و دشمنیار دروغ پرداز، پلیبس یان ثوریسف -أ
گاھ یرو  ح داد. یبر آخرت ترج یعلم و آ

ان بر یاز آغاز تا پا -جمھور مسلمانان  یعنی - مردمی  تودهاساس مذھب  -ب
ان نھاده شده است. خدا مرا از آن پناه دھد، و ما و آنھا را نه در یدروغ و افترا بنی  هیپا
 )۳۸و  ۲/۳۷اورد. (یا و نه در آخرت با ھم گرد نیدن

 ھا رافضی ح روشیتوض یم بود ـ براکھرچند ـ  اتکن نیان اید بیشا م:ییگویبعدًا م
ن یان مسلمیشوایاران بزرگوار و پیشان بر خدا، رسول، یل و گستاخیجرح و تعددربارۀ 

م، یآن بنگر یعمل یبه اجرا یباشد. وقت یو واف یافکگران یت و دیاعم از امامان اھل ب
آنھا را ارزشمند و  ین رافضیه عبدالحسکھایی  کتاب م روش مزبور در ھمهیابییدر م
ب اصول و یه در واقع جز تخرکار بسته شده است. کخواند، به یم یح و قطعیصح

ان جلد چھارم یست. در پاین یگریز دید ابن سبأ چیپل یفروع اسالم و ادامه آرزوھا
 ییه از ابوالقاسم خویکم و ھنگامیخوریبر مھایی  نامهین زندگیز به چنیتاب مزبور نک

م یآوریان میبحث به م »ثياحلد معجم رجال«تاب او کان عراق و یعین مرجع شیباالتر
روان شیعه نه را جز معدود افرادی از میانهھا  رافضی افتن افراط و الحادیه ادامه ک

 ند.کیز اثبات مینون نکرافضی تا 



 
 

 فصل سوم:
 مفهوم سنت از دیدگاه شیعه

 :ھان عبارت است ازیح فقد: سنت در اصطالیگو می عهیاز دانشمندان معاصر ش یکی
 یه به خصوص ـ وقتیامام ید: و اما فقھایگو می آنگاه ،ج امبریدات پییا تأیردار کگفتار، 

ت از لحاظ حجت شدن بر بندگان و الزم یه اقوال معصوم اھل بکشان ثابت شد یه بر اک
 یدھاییردار و تأکسنت را به گفتار، ی  رهیامبر است ـ دایاالجرا بودن به سان گفتار پ

ا یردار ک ،گفتار :یعنیز گسترش دادند، پس سنت در اصطالح آنان ین نیمعصوم
 تاییدات معصوم.

امبر و محدثان یل گزارشگران اخبار پیت از قبیه امامان اھل بکنست یل آن ھم ایدل
ه از کت معتبراند، بلینه روایه در زمکن جھت حجت باشد یستند، تا گفتار آنان از این
ن ید یام واقعکابالغ اح یامبر برایشان از طرف خدا بر زبان پیچون اه کن لحاظ یا

ق یدھند، و آن ھم از طر نمی ن خدا خبریام راستکلذا آنان جز از اح اند، ن شدهییتع
ش یق برگرفتن از معصوم پیا از طریبوده و  یق وحیامبر از طریپ یه براکالھام ھمچنان
ھزار در از دانش را به من  ج امبر خداید: پیگوین میرالمؤمنیه امکاز خود، چنان

 . )١(شود می من گشوده یگر بر رویه از ھر در ھزار در دکآموخته 
ا از یو  ،ت و بازگو نمودن سنتیشان از جنس روایان الھام از جانب این بیبنابرا

ه آنان خود کباشد بلینم یام از منابع قانونگذارکو استخراج اح یجنس اجتھاد در رأ
 یه گاھکو اما آن ،ت سنتیاکپس گفتارشان خود سنت است نه ح اند، یقانونگذارمنبع 

ا به خاطر نقل عبارت از ی، شود می یبر زبانشان جار ج امبریاز پ یثیات و احادیروا
باشد، ید میمختصر و مف یگفتارھا یسازگار با نقل خودشان است چون او دارا امبریپ

                                  
ما از گذشته و آینده تا روز  :و در ھمان روایت آمده است ۱۵۵و  ۱۵۴تاب مزبور ص کفصل ششم  -١

دانیم. ولی  می اری را تا روز قیامتکدھد و ھر  می آخرت با خبریم ... و آنچه را شب و روز رخ
رده چه رسد کای نبوده و خودش نیز چنین ادعایی ن دارای دانش ویژه سمشخص است امام علی

ه کسیکبر ندارد. ولی برای سی از آن خکه جز خدا کداند  می ه او چیزی راکه گمان برد کبه این
 علی را خدا بداند عجیب نیست چنین علمی را نیز به وی نسبت دھد.
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گر است، و اما یدھای  زهیا به خاطر عوامل و انگیگران و یاتمام حجت بر د یا در راستای
الم کامبر است به علم یف گفتار پیه گفتار آنان ھم در ردکنیموضوع اثبات امامت و ا

 .)١(گردد میواگذار 
ن یرا ایم، زیرات امامت داشته باشیان نفوذ و تأثیبه ب یازینجا نینم در اکیگمان نم

شاند. آنان امام را در رتبه که سخن را در آن به درازا کتر از آن است مطلب واضح
دات ییا تأیردار کاز عصمت برخوردارند و سنت را بر گفتار،  یھمگ اند: امبر قرار دادهیپ

و لذا قبًال اشاره  ،ھا یاز امامان جعفر یکیا یامبر باشد و ینند خواه پکیمعصوم اطالق م
ص ید نمودن مطلق و تخصیر قرآن، مقیتفس نهیامبر را در زمیازات پیم آنان امتیردک

ھا از عمل به ظاھر  یم اخبارین گفتیو ھمچن اند. ز قرار دادهیامام ن یعام آن را برا
ق اخبار وارده از امامان یعت را تنھا از طریچون آنھا شراند  ردهک یریم جلوگیرکقرآن 

باشد الھام او را در مقابل  یه امام منبع مستقل قانون گذارکنیا یرند و برایگ می بر
 اند. امبر قرار دادهیپ یوح

انه روان را یگروه م -یاده روین ھمه زیبا وجود ا-مذھب  ین عالم جعفریا
ان بودند یشوایبا پ یوح یگران معتقد به بقایه دکم یدیند، چون دک می یندگینما

د جز یگو می ف سنتین عالم در تعریاورد. آنچه را ایز فرود نین یه قرآن تازه اکھرچند 
ه گفتار آنان به مثابه گفتار کنیل اثبات امامت امامان و ایرش از قبیله نظرات اخیبه وس

 م.یردکس آن را ثابت کتاب عکه ما در بخش نخست کگردد  نمی دییامبر است تایپ

                                  
سنة اھل البیت  :بحث ۱۲۲، اصول العامة للفقه المقارن ص  ۵۲و  ۳/۵۱رضا مظفر  -اصول الفقه -١

 .۱۴: ةیاء الدرایضو  ۴۷و پس از آن و تجرید االصول  ۱۴۵



 
 

 فصل چهارم:
 درجات حدیث

گاھیاز اصطالحات حد -اند کاند اریه بسک-مذھب  یجعفر یھا یاخبار  یث آ
رند، یپذیث آمده است، میمعتبر حدھای  کتاب ندارند، آنھا ھرچه را از امامانشان در

ا ینشانه معرب  یھا ونکھا، س تکن ھم فراتر: تمام واژه گان با ھمه حریه از اکبل
 ھای کتاب )١(پندارند می ینیقیو  یھا و حروف را ھم قطعب واژهیبودن و ترت یمبن

سندگان آنھا معتقد یه نوکث آنان در دو قرن چھارم و پنجم سر برآوردند یچھارگانه حد
 یکز نزدیمذھب ن یجعفر یھا یباشند دوازده امام می خودھای  به صحت تمام نوشته

ن یھا نداشتند نخست یش اخباریبا گرا یتب تفاوت چندانکن یسه قرن پس از ظھور ا
ث و مراتب آن را نگاشت، حسن بن مطھر یربوط به علم حده اصطالحات مکعالم آنان 

 .)٢(ھـ بود ۷۲۶سال  یمعروف به عالمه اول متوفا یحل
ر ی، تأثشود می میو آحاد تقس» متواتر«به دو بخش ھا  جعفری ث نزد جمھوریحد

د ینبا اند: زیرا شرط گرفته ندکیم ییث متواتر ھم خودنمایشان در حدیخرافی  دهیعق
ه موجب رد خبر و مفھوم آن کباشد  یدیا تقلیبه شبھه  کوکمش ذھن شنونده

مان بر  ن شرط استدالل مخالفانیند: با ایگویه مکم ینیبینجا ھم میر در ایتأث .)٣(گردد
ن بخش یقیه خبر یکوقت .)٤(شود می ن، پس راندهیرالمؤمنیامامت امدربارۀ  نبود نص

س بعد از خود نص نگذاشته، اتھام متوجه کچ یامبر بر امامت ھیه پکوجود داشته باشد 
 ثین حدیبر حجت نبودن ا یله به ھدف خود مبنینوسی، و بدگردد میشنوندگان 

» نیثقل«ث ین بخش بودن حدیقیم معتقد به تواتر و ینیبین میرسند. و در مقابل ا می
ث یحدار عمل به کند به انک می ده امامت آنان را ناچاریپس عق )٥(باشندیم» ریغد«و 

                                  
 .۱۸۳ص  تنقیح المقال فی احوال الرجال -١
 .۲۳ضیاء الدرایة ص  -٢
 .۱۷ھمان:  -٣
 .حاشیه صفحه گذشته مرجع پیشین -٤
 .۱۹۶: للفقه المقارناالصول العامة  -٥
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ن تر را به رتبه تواتر ارتقاء بخشند مادام مضمون ییه خبر پاکنیا ایآورند و  یمتواتر رو
 ده باشد.ین عقیخبر متعلق به ا

 میف تقسیح، حسن، موثق و ضعیاخبار آحاد ھم نزد آنان به چھار درجه صح
ح عبارت یث صحیباشند. حد می گرید یھا یبند میتقسپایۀ ھمۀ  ه اساس وکگردد  می

نفر  یکمذھب از  ینفر عادل امام یکت یروابوسیلۀ  ه سند آنک یاز: خبر  ستا
متعدد وجود دارد، متصل به امام معصوم  یھا گروه هک ییھمچون خود در جاھا

د اھل ضبط و یعادل با یه راوکاند  ف مزبور افزودهین را ھم به تعریا یبرخ )١(باشد

معتقد است وجود واژه عدل از آوردن  »اس اهلدايةيمق«تاب ک ۀسندیدقت ھم باشد، نو
خالصه آنان  .)٢(ستیاھل دقت نبود عادل ھم نھرکه  سازد پس می ازین بی واژه ضبط

 ح عبارتند از:یث صحیط حدیاتفاق نظر دارند شرا
 .ارتباط سند به معصوم بدون انفصال و جداشدن -أ

 اط باشند.ید ھمه آنان عادل و با دقت و احتیبا -ب
را  یبودن راو یه امامکخورد  می ارا به چشمکنجا ھم آشیامامت در ا ۀدیر عقیتأث

 یجعفر یان دوازده امامیعیدر تمام طبقات از ش یاگر راو یعنی  اند، شرط گذاشته
 ابد.ییح ارتقاء نمیث به مرتبه صحیمذھب نبود، حد

 انین گونه بیرا ا ین شرط گذاریث نزد آنان علت ایان گذار اقسام حدین بنینخست
ردنش از دروغ ھم دانسته شود، کز یشود ھرچند پرھیرفته نمیافر پذکت یند: رواکیم
ر یفکرا ت یفاسق واجب است. مسلمان مخالف ھم اگر ودربارۀ  اط و دقتیرا احتیز
دگاه ابوالحسن ـ ینیز حرام بداند ـ برخالف د را یین است، گرچه دروغ گویم چنینک

ند، و ک نمی ندانستنش او را از آن چارچوب خارجو  ردیگ می ه او را ھم دربریچون آ
افر قابل کت او ھم مانند یم بر مسلمانان است، پس رواکح یت اجرایرش روایچون پذ

ه: کند کینگونه استدالل میدگاه خود ایاثبات د یابوالحسن برا یست. ولیرفتن نیپذ
گاھد با ی، قتاده و عمربن عبیھمچون حسن بصر یانینیشیات پیمحدثان روا  یوجود آ

ان ما ینیشیپ که میریپذیه: نمکنست یاند. پاسخ ارفتهیاز مذھب و رد اعتقاداتشان، پذ
بر آن  یاجماعکه م یریپذین را نمیم اینکو اگر ھم قبول  ،اندداشته ین نگرشیچن

                                  
 .۲۱ة: یاء الدرایو ض ۳۲ة: یعلم الدرا یة فیاس الھدایمق -١
 .ھمان صفحه ةیاس الھدایمق -٢
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افر کریت مخالف غی. رواگردد میز حجت محسوب نیر اجماع نیغ و صورت گرفته باشد
 .)١(ردیگیمجموعه اصل فاسق قرار م ریشد چون زباینم یرفتنیھم پذ

عدالت قابل جمع با  یژگیه وکنست یقت ای: حق)٢(دیگو می نهین زمیدر ا یماماقان
 یزین چیا :دیگویز مید. ونیآیبه شمار م یمان شرط راویست و وجود ایده نیفساد عق

رده کد ییو تأت انتخاب یثرکش بخاطر ھمسویی با ایاصولھای  کتاب ه عالمه درکاست 

َها﴿ د:یفرمایاست. چون خداوند م ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ  ﴾َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا

 »دینکق یآن تحقدربارۀ  دیرا به شما رسان یخبر مھم یاگر شخص فاسق« ]۶: الحجرات[
ه کآمده درباره فسق و بلح یست. و اخبار صریمان نیبزرگتر از نبود ا یچ گناھیه ھک
 ستند.یفرشان ھم قابل شمارش نک

است. واجب است از صحت  یط راویاز شرا یکیمان یا :هک شود می جه گرفتهینت
ا فاسق پس یافر است کا یمذھب  یر جعفریغ یرد و راوکنان حاصل یخبر فاسق اطم

ه ک شود می دهیمت داما ینجا نه تنھا رد پایباشد. در ایدر ھر حال خبر او فاقد اعتبار م
 ند.کیم ییز خودنمایالحاد ن ییافراط گرا

ه: سند آن کنید و آن عبارت است از ایآیث حسن میح، حدیث صحیبعد از حد
ش شده و معتبر به امام معصوم متصل باشد، بر یمذھب، ستا یامام یله فردیبوس

ا یط مزبور، در ھمه یوھش شده ھم نباشد. شراکن یعدالتش نص وجود نداشته باشد ول
ث یحد یه آنان براکم یریگیجه مینت .)٣(موجود باشد یاقهیان طریدرجات راو یبرخ

 رند:یگیر را در نظر میط زیحسن شرا
 .ارتباط سند به معصوم بدون انقطاع و انفصال

 .مذھب باشند یان امامید ھمه راویبا -۱
 .ش شده و مورد اعتبار باشندید ھمه آنان ستایبا -۲
ح یصح ۀث به درجیدر دست نباشد وگرنه حد یعدالت راودربارۀ  ینصه کنیا -۳

 ابد.ی می ارتقاء

                                  
 .۷۸و  ۷۷تھذیب الوصول الی علم االصول:  -١
ھای: تنقیح المقال من علم الرجال و مقباس الھدایة من علم الروایة است  تابکماماقانی نویسنده  -٢

تاب نخست کباشد. نقل قول از ھا به ویژه در این زمینه، می و دارای منزلت خاصی نزد جعفری
 است. ۲۰۷ص 

 .۲۳ :ةیاء الدرایو ض ۳۴ة: یمقباس الھدا -٣



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ١٥٠

ن سخن یان وجود داشته باشند. از ایراو یا برخید در ھمه یط باال بایشرا -۴
 یه عده اکنیا ایباشد و  نمی ان ثابتیه عدالت ھمه راوکشود  می برداشت

ن ین ترییحسن بر پا ثیه حدکگران عادل ھستند. معلوم است یو داند  چنان
 .گردد میان حمل یدرجه راو

 .گردد میجز عدالت بود حسن محسوب ن یاگر فاقد شرط یعنی
 :۲۴د ص یگویه میاء الدرایصاحب ض

 :ش سه گونه داردیالفاظ مدح و ستا
ار) و کویک(ن صالح ھمچون: یر گذار است مانند الفاظیدر قوت سند تأث یبرخ -أ

 .(بھتر) ریخ
 (عاقل و میر دارد نه سند مانند الفاظ: فھیت متن تأثیاز آن در تقو ینوع -ب

 .)اھل حفظ و به خاطر سپردن(باھوش) و حافظ 
ھمچون:  یگذارد مانند الفاظ نمی ریاز آن نه در سند و نه در متن تأث یو نوع -ج

گاه و بھره مند از ب  .)خواننده(ق) و قارئ ینش عمیشاعر (آ
ح او بر ینه ترجیگذارد، دوم در زم می ریبودن سند تأث یا قوینوع اول در حسن 

در بر ندارد  یده اینه فاین دو زمیاز اھیچیک  شود و نوع سوم در می د واقعیمف یگرید
 د.یآیبه شمار مھا  نندهکل یمکه جزو تکبل

 :۲۴د ص یگو می ش)یستا(وھش) و مدح کن(ان قدح یم یجاد ھماھنگیادربارۀ  و
 یکه کنیرا ایشود، ز می ش جمعیبا ستا یده نبود گاھیفساد و عق نهیوھش اگر در زمکن

با ھم ندارند.  یوھش شده، تعارضکگر نید یش شده باشد و از لحاظیستا ینفر از لحاظ
 :گردد میدار یز پدین نوع نیامامت در ا یم رد پایردکه مالحظه کچنان
 .یبودن راو یگذاشتن امام شرط -أ

ث شخص یه عدالتش ثابت شده و رد حدکمذھب  یامام یت فردیرش روایپذ -ب
 اط ھم باشد.یو احت یزگاریباشد و ھراندازه اھل عدالت، پرھھرکه  یر امامیغ

 وھش شده ھمکن یه گاھکش شده یمذھب ستا یث شخص امامیرفتن حدیپذ -ج
 یده به معنیده نباشد. فساد عقیوھش او در ارتباط با عقکه نکنیباشد، مشروط به ا می

 .)١(دیآیبحساب م یندنابخشو یه گناھکاست ھا  جعفری ریاز مسانحراف 

                                  
 .۵۳و  ۵۰ :ضیاء الدرایة -١
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سند  :هکنست یآن ا یف علمیث موثق قرار دارد، تعریز حدیث حسن نیو پس از حد
اران ما متصل به معصوم باشد، ھرچند یو قابل اعتماد از نظر  نفر معتبر یکآن از راه 

ھا یمخالف امام یھااز دسته یکیه دنباله رو کنگونه یده ھم باشد بدیفساد عق یدارا
آن  یقهیان طریراو یا برخیط مزبور در ھمه ید شرایعه ھم باشد. و بایباشد گرچه ش

ف ین تعریا .)١(ح باشندیان صحین جزو راویرید سایدر صورت دوم با یابد، ولیتحقق 
 رساند:یر را میات زکن

 .اتصال سند به معصوم -أ
ال کمعتبر و بدون اشھا  جعفری د از منظریبا یمذھب نباشند، ول یان امامیراو -ب

 باشند.
 یگریتا ضعف د .حیث صحیان حدیگران جزو راویآنگونه باشند و د یا برخی -ج

ی  قهیبه طر یر امامینفر غ یکاست  یافکتحقق ضعف آن  یه براکابد چرا یبدان راه ن
 ند:کیم ییخودنمار یوه زینجا ھم به شیده امامت در ایافته باشد. نفوذ عقیث راه یحد

 یل وجود راویح و حسن به دلیث صحیبعد از حد ۀث موثق در رتبیقراردادن حد -أ
 مذھب در سند آن. یر امامیغ

ھا  جعفری رد خودیگیمعتبردانستن افراد را به عھده م یه داورک یسک -ب
 د:یگویم ۲۴ه یه در حاشیاء الدرایسنده ضیھستند، و لذا نو

قابل اعتماد آنان از نظر ما  یه راوکست، بلیما بسنده ن یمعتبردانستن مخالف برا
 اران ما است.ید اصحاب و ییار معتبر بودن تأی. و معگردد میف محسوب یضع

 ند:ک می حینگونه تشرید اصحابشان را اییموضوع تأ یمامقان
 یرا برا یه امام وکنگونه یمذھب معتمد را شناخت بد یر امامیغ ین است راوکمم

سفارش، وقف، طالق،   ند:کد ییر انتخاب و تأیزھای  وهیشھادت به ش یداا ایتحمل 
ا به عنوان یقرار دھد،  یا او را مورد عطوفت و خشنودیل امور، ین قبیمه و اکمحا
ا یگرداند،  یا ا منطقهیا سرپرست وقف یر دشمن بفرستد، یا غیدشمن  ینده به سوینما

 ینه فتوا و داوریا او را در زمید، یانتخاب نماسنده خود یا نویار کل خدمتکیبه عنوان و

                                  
 .۲۵و  ۲۴ :و ضیاء الدرایة ۳۵ :مقباس الھدایة -١
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دن امام دوازدھم یا باالخره به افتخار دیو  )١(د اجازه باشدیاز اسات یکیا او یاجازه دھد، 
 .)٢(ھا نیر ایا غینائل آمده باشد و 

فراتر  یعشر یاثن یاز چارچوب مذھب جعفر ین اساس معتبر دانستن فردیبر ا
 رود.ینم

 یعل یشوند، ول نمی ح وارد سندیان صحیاز موثق دانستن جز راون نوع یھمراه ا
 ماند.یم یر ھمچنان در درجه سوم باقین نوع اخیرغم آن ا

دام کچ یط ھیشرا :هکنست یرد و آن ایگیف قرار میث ضعیث موثق، حدیبعد از حد
متھم به فسق و  یه در سند آن شخصکن صورت ین را دارا نباشد، بدیشیاز انواع پ

ننده وجود داشته کتر از آن ھمچون جعل نییا پایناشناخته و  یا فردیال آن امث
 .)٣(باشد

را  یر جعفریغ یچگونه راوھا  عهیه شکم یدیح دیث صحیدر بحث مربوط به حد
ه از کنید مگر ایآید آنھا مردود به شمار میو از دات یردند و رواکا فاسق قلمداد یافر ک

ق یث وارده از طرین اساس احادیبرخوردار باشد. بر اھا  جعفری قید و تصدییاز تأیامت
ن، محدثان و یگر بزرگان صحابه، تابعیر عمر و عثمان) و دکن (ابوبیگانه راشد سه یخلفا

 مردود ،ستندین یعشر یاثن یھا یامام یرکه معتقد به چارچوب فکھان را مادام یفق
ان برجسته و یشوایار، پکویکان نیراستگون یاز ا یکی یتیشمارند. پس در سند ھر روا می

                                  
 در میان اھل این فن متداول است برخی از راویان یا استاد اجازه و برخی را استاد روایت -١

استاد اجازه به  :هکند ک می تفاوت میان آن دو را اینگونه بیان ملة)ک(التتاب: کنامند، صاحب  می
تاب کدھد  می ه اجازهکه یا روایت نقل شده باشد بلتاب روایت شدکه دارای کشود  می سی گفتهک

 بودن سند از او نام برده دیگران نقل و روایت گردد. و در سلسله سند نیز تنھا بخاطر متصل
 سی گفتهکرساند. ولی استاد روایت به  نمی اگر ضعیف ھم باشد، آسیبی به سند :شود یعنی می
ی از که او یکای  تاب است بگونهکغالبًا دارای گردد و ھم  می ه ھم روایت از او نقلکشود  می

رساند و عدالت او در  می بودنش ضرر شود و نشناخته می ه روایت به او نسبت دادهکسانی است ک
 .۵۹و  ۵۷ :ةیاء الدرایضپذیرش روایت شرط است. 

 .۲۱۱و  ۲۱۰ :تنقیح المقال -٢
 .۲۵ة: یاء الدرایو ض ۳۵ :ةیمقباس الھدا -٣
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 ،فھمندیرا نم یچ سخنیه ھک ین گروھیت از نظر ایروا ،مطمئن وجود داشته باشد
 .)١(گردد می یه تلقیپا بی سست و

                                  
نند نه مذھبشان ولی کاف می ه به خود راویان نظرکبینیم  می ھای امروزی را شیعهای از  عده -١

 .اندچیزی را تغییر نداده





 
 

 فصل پنجم:
 تعارض و ترجیح

ند: از ابوعبدالله در مورد دو ک می تیاز عمربن حنظله روا» یافکاصول «در  ینیلک
ا ارث وجود داشته ی یبر سر بدھ یان آنان نزاع و اختالفیه مکدم یمان پرسانارینفر از 
حق دربارۀ  ه آنھا راکببرند؟ گفت: ھر یا قاضیش سلطان یز است دعوا را پیا جایباشد، آ

فتوا داده  او یو ھرچه برا  ش طاغوت برده است،یرد، دعوا را پیگ یبه داور یا باطلی
طاغوت  یرا بر اساس داوریرد، زیگحرام می یھم باشد از رو یشود گرچه حق واقع

ن ﴿ فر ورزد:که به طاغوت که خدا از او خواسته کرده، حال آنکفا یاست
َ
يُرِ�ُدوَن أ

ُٰغوتِ ٱَ�َتَحاَكُمٓواْ إَِ�  ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِ  ل�َّ
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
را  یخواھند داوریم« ]۶۰: النساء[ ﴾ۦۖ َوقَۡد أ

مان یه به طاغوت اکشان فرمان داده شده است یش طاغوت ببرند و حال بدیبه پ
ث مرا یه حدکند یایاز شما ب یکیش ینند؟ گفت: پکار کپس چ :گفتم ».نداشته باشند

وی  یام ما را شناخته است. به داورکرده، به حالل و حرام توجه نموده و احکت یروا
رد و ک یم ما داورکم شما قرار داده ام، ھرگاه براساس حکرا حارا من او یگردن نھند ز

ه خدا کو مرا رد کرده است و ھر م خدا را مورد تمسخر قرار دادهکرفت حیز نپذیطرف ن
نفر را به  یکن دعوا یدام از طرفکده است. گفتم: اگر ھرییگرا کرا رد نماید به شر

ردن و نقل ک یز در داوریند، آنان نکرد و بخواھند دو نفر بر حقشان نظارت یبرگ یداور
ن، یترعادل ینند؟ گفت: داورکار کث از شما اختالف نظر داشته باشند چه یحد
به  یو توجھ شود می رفتهیآنھا پذ زاھدترینث و ین در نقل حدیتر ن، صادقیتر هیفق
از نظر اصحاب ما عادل و مورد اعتمادند و ھردو  د: گفتم:یگوی. مگردد مین یگرید
دام مورد اتفاق و اجماع باشد کت ھریندارد؟ گفت: روا یبرتر یگریدام بر دکچ یھ

ھردو  ، گفتم: اگرشود می ر مشھور مردود شمردهیو غ ذث شایو حد شود می رفتهیپذ
م کشود ح می قیگفت: تحق ؟رده بودند چهکخبر مشھور بودند و افراد معتبر گزارش 

. شود می بود مردود شمرده ھا) نیعامه (ستاب و سنت و مخالف کدام موافق کھر
موافق ھردو  کنی؟ اگر دو نفر فقیه تشخیص دادندگفتم: فدایت شوم، چه فکر می

 برگرفتهکدامیک  و دیگری مخالف بود عامهاند ولی یکی از آن دو موافق کتاب و سنت
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 گفتم فدایت شوم، .راه راست را پیموده است بود عامهھرکدام مخالف  گفت: ؟شود می
تاب و سنت و کدام مخالف کم ھرکگفت: و ح چه؟ حدیث موافق کتاب بودندھردو  اگر

دام مخالف توده کاست؟ گفت: ھر یرفتنیپذکدامیک  مخالف بود یگریو د عامهموافق 
بودند  عامهث موافق یحدھردو  ت شوم. اگریموده است. گفتم: فدایبود راه راست را پ

داشته باشند مردود و  یشتریو رغبت ب لیدام مکان به ھریمان و قاضکحا :گفت ؟چه
اگر چنان  :گفت ؟ام موافق ھردو خبر بودند چهک. گفتم: اگر حشود می برگرفته یگرید

ھا  و شبھه کاز ش ید چون خود داریرسیتا به امام خود م یدر اندازیبود آن را به تأخ
 .)١(ھا استنندهکبھتر از فرو رفتن در تباه 

نامند. و در باب یم» ابن حنظله«رفته شده یت را پذین روایا یرافض یھا یجعفر
ن است یرفته شده اید، پذیآیث به شمار مین حدینزد آنان به عنوان مھمتر» حیترج«
از اصحاب اجماع  یکی) ییحیآن (صفوان بن  یراو اند، ردهکه علماء قبول ک

 حیصح  امالً کند درست و یا بگویت یه از نظر آنھا ھرچه را رواکآن دسته  یعنی  است،
 .)٢(اندت نمودهیخود رواھای  کتاب ان سه گانه شان دریشوایه پکباشد، چنان می

 است نه دو یان دو قاضیث تضاد میه موضوع حدکاست  یھید: بدیگویمظفر م
 ث رخیدر قرن اول اسالم به نص احاد یاست که قضاوت و فتو یاین وقت یول ،راوی

 ث رخیاز حد یا مفتی یان برداشت قاضیر میاخھای  قرن ه مانندکنیداد، نه ا می
ت یشد چون رواک می شیرا پ یت و راویرفته شده موضوع روایت پذین روای، ادھد می

ت متضاد یح روایت مزبور به عنوان ترجیه رواکن جا است یم دارد. و از اکارتباط به ح
 . )٣(ردیگ می مورد استفاده قرار
 تین روایدر ا (عامه) فت با توده مردمل مخالیان منحصر بودن دلیسپس پس از ب

 اند: زین شده سه چییح تعیه اسباب ترجکشود  می جه گرفتهین اخبار نتید: از ایگو می
(اھل سنت).  تاب و سنت و مخالفت با عموم مردمکبا  یث، سازگاریمشھور بودن حد

 رده است.کاز آن برداشت »  یافکال«در مقدمه  ینیلکخ یه شکاست  یزین چیا

                                  
 .۶۸و  ۱/۶۷افی کال -١
ھای حدیث یعنی:  تابکگانه، اصحاب  ، مقصود از پیشوایان سه۳/۲۱۷اثر المظفر  -اصول الفقه  -٢

 صدوق و طوسی است.  لینی،ک
 .۲۱۹/ ۳ھمان:  -٣
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ل یو تنھا دل یلک یح به صورتیه موضوع ترجیه ستون و پاکرفته شده یث پذین حدیا
ل یباشد از نظر ما به دالیم یجزئ یعموم مسلمانان به صورت یعنیبر مخالفت عموم ـ 

 :گردد میاساس محسوب  بی ر مردود ویز
فر که قرآن فرمان کاست  یھمان طاغوت یر جعفریغ یا قاضیس دولت یھر رئ -أ
 دن بدان را به ما داده است.یورز

ان باشد، یام و قاضکن حیق ایھم مادام از طر یحقوق ثابت و واقع یفایاست -ب
 د.یآیحرام و نامشروع به شمار م

رد یآن را نپذھرکه  رده وک یم خدا تلقکرا به سان ح یرافض یم داور جعفرکح -ج
 ده است.یورز کبه خدا شر

اگر دنباله رو  یخواند حت یعموم مسلمانان فرامش را به مخالفت با یروان خویپ -د
 تاب و سنت ھم باشند.ک

ن سخنان پوچ و یه اکتر و بزرگوارتر از آن بوده  م امام صادق مؤمنیما معتقد یول
ه امت یه علکشده  یجار یت مزبور بر زبان تند رویه رواکجاھالنه از او سر بزند، بل

ن وحدت و یریچگاه طعم شیه گردند و ھندکخواھد مسلمانان پرایزند و میافترا م
 را نچشند. یبرادر

 م:یپردازیمھا  جعفری دگاهیح از دیامامت در باب ترجی  دهیرات عقین به تأثیبعد ازا
دگاه موافق قرآن و یبر د یگر حتیدھرچیز  آنان بر دیدگاهث مشھور از یحد -۱

موافق  یگریتاب و سنت بر دکمخالف  یمشھور جعفر یعنیسنت مقدم است. 
 یر مشھور برتریدارد. سپس آنان ھمواره مشھور را بر غ یتاب و سنت برترک
ن باعث یو ا )١(ر مشھور عادل تر و راستگوتر ھم باشدیغ یدھند گرچه راویم

به اھداف و  یابی تندرو در جھت دستھای  جعفری ینه برایه زمکشده 
 :میزنیم یمثالن مطلب یشتر ایروشن شدن ب یشان ھموار گردد، برایآرزوھا

ه ک یثیاحادی  درباره »ربابتاب رب األكف يحتر فصل اخلطاب يف«تاب: ک ۀسندینو
ش از دو ین باب بید: اخبار وارده در ایگویند، مکیف قرآن را اثبات میبه گمان او تحر

و  ید، محقق داماد، مجلسیاز علما ھمچون: مف یباشند، و عده ایث میھزار حد

                                  
 .۴/۲۹۱فوائداالصول  -١
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با  یث مشھور وقتین احادیا )١(اند ردهکز یو مشھور بودن آنھا را نع یشا یگران ادعاید
 یرده او نگھبان و حامکه خداوند اعالم ک ییرد، جاکدا یپ یتاب خدا تضاد و ناسازگارک

 ،آن دست زدند یل معنایف و تأویست، به تحریل نیر و تبدییقرآن است و قابل تغ
وشند به کیز مینجا نیآنان در ا یعنیم. یردکتاب به آن اشاره که در بخش دوم کچنان

و ھم از  یرکشان ھم از لحاظ فینند، اکن خود را از بن بست خارج کمم یوهیھر ش
 یندگیرا نما یه جانب اعتدال نسبکآن عده  یافراط گرا و تندروند. ول یلحاظ عمل

ساختند، ات را مردود ینگونه روایاسالم سرباز زدند و استناد به ا یلکب ینند از تخرکیم
دادند تا در ھنگام اجرا به یر مییتغ یو تئور یرکست مسأله را از لحاظ فیباین میبنابرا

ان یث مشھور ھمگام با افراط گرایدادن حد یز در برتریبن بست نرسند. چون آنان ن
در صدد  یه مشھور جعفرکرند یگین نقطه از آنھا فاصله مینند و در اک می تکحر
 باشد.یمان اسالم یندن بنکبر

 اند، عموم مسلمانان قرار داده یعنی عامهح را مخالفت با یی از اسباب ترجیک -۲
ه در کاست  یزیتر از چ رفتهیرد پذیمسلمانان قرار گ ھرچه در نقطه مقابل

ث ینه ھمان حدین زمیشان در اکل و مدریند. و تنھا دلک می تکر آنان حریمس
ھرچه مخالف توده مردم باشد  :ه بر اساس آن امام صادق گفتهکاست  یمقبول

 موده است.یراه راست را پ
ان یرا م یقیار عمیاف بسکه شکباشد  ییھا ین تئوریتر کاز خطرنا یکین ید ایشا

ھا  جعفری ه بر اثر آنکرده است کجاد یا یر امت اسالمیو سا یرافض یتب جعفرکم
با توده مردم را بر شان مخالفت یردند، چون اکدا یر درست اسالم پیاز مس یادیفاصله ز
حات مربوط به سند، خواه در یدادند، بدون در نظرگرفتن ترج یبا آنھا برتر یھماھنگ

با  یع ھم باشد ولیمشھور و شا ،ثیه اگر حدک یا به گونه یا نفیجھت اثبات باشد 
نجا مراد از حمل یدر ا )٢(نندک می هیرد حمل بر تقکدا یآنان تعارض پ یدگاه اساسید

 ه را ھمراه نداشته باشد چون آنانیتقھای  ه خبر در ذات خود نشانهکنیا یعنیه یبرتق
ه را با خود یتقھای  د نشانهیه نباکنست یبودن خبر ا ط حجتیاز شرا یکیند: یگو می

ه صادر شده است. یتق یه از روکه از خود خبر معلوم باشد ک یند به صورتکحمل 

                                  
 .۴/۲۲۷ھمان  -١
 .۲/۲۰۳فایة کالحاشیة علی ال -٢
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است  عموم مسلمانانو موافقت با صرف مخالفت   ،شود می ح آنیه عامل ترجیکزیچ
 .)١(ه وجود داشته باشدیتق یھانشانه عموم مسلمانانه در خبر سازگار با کنیبدون ا

ت و یند: ھدایگو می گردند ویرانگر به دوران صحابه برمیو ین تئوریشان با ایا
شان در مسائل مختلف بر اساس یردن با آنان است و نظرات اکمخالفت  در یاریھوش

 .)٢(ن بوده استیرالمؤمنیدن با امیمخالفت ورز
شان است احتمال یافتن در گرو مخالفت با ایت یه ھداکنیه ایتوج :ندیگویسپس م

 ل دارد: یچند تأو
 از حق به سر یو دور یشان در گمراھیثرًا حق در جانب مخالفان و اکه اکنیا -۱

 برند. می
 ده باشد.یو پسند یافتگیدن ره یا خود مخالفت ورزی -۲
ه که و ترس گفته شده یتق یث از رویه حدکا احتمال آن وجود داشته باشد یو  -۳

مال خرد عقلی است کت و یاز خبر مخالف نشانه ھدا ین صورت دنباله رویدر ا
 .)٣(برگرفتن خبر موافق خالف آنست یول
شان را در قالب کافراط گرا و ملحدانشان زھر خطرنا یرافضھای  جعفری هکنیما از ا

ه کم یآور نمی ن سر دریاز ا یم ولینک نمی زند تعجبیر می ن نوع سخنانیگفتن ا
افته است؟ ما از اعتدال یت یرواج و مقبولھا  جعفری نزد ھمه یدئولوژین ایچگونه ا

 یانه رویھماھنگ با م یریموضعگ یکم، یبشان انتظار داشتیشگامان تقریان و پیگرا
 ند.یرا اتخاذ نما یاسالمان مذاھب یم یساز یکو فراخوان نزد یظاھر

اند ن اصل چگونه موفق شدهیان گذاران ایه بنکن مطلب یردن اکجھت روشن 
سوق  یام به سمت مخالف امت اسالمکاز اح یاریرا به ناحق در بس یمذھب جعفر

 م:یزنیم یدھند، مثال
و  دمیاز او پرس یموضوعدربارۀ  ه:کند ک می نقل از زرارة بن اعین از ابوجعفر ینیلک

متفاوت با  یجواب ید ولیآمد و ھمان مطلب را از او پرس یپاسخم را داد، سپس مرد
 ینفر قبل یکمتفاوت با پاسخ من و آن  یآمد و پاسخ یگریجواب مرا به او داد، آنگاه د

 داد.

                                  
 .۴/۲۹۳فوائد االصول  -١
 .۲/۱۹۰فایة کالحاشیة علی ال -٢
 .۲/۱۹۳فایة کالحاشیة علی ال -٣
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روانتان یاز پ یامبر خدا: دو نفر عراقیپسر پ یرون رفتند گفتم: ایآن دو نفر ب یوقت
زراره:  یا :، گفتیپاسخ داد یدام را به نحوکھر ینند، ولک می ؤالو از تو ساند  آمده

ز به ھم یچ یک ما و شما است، اگر بر یشتر سبب ماندگاریما بھتر و ب ین برایا
ما و شما  یمتر باعث ماندگارک ینند ولک می قید مردم شما را بر آن تصدیوستیپ

 .)١(خواھد بود
مسأله در بر دارد،  یک یرا برا یام گوناگونکه احکنجا سه فتوا وجود دارد یپس در ا

ن اختالف وجود ندارد، تا یا یم براکح یکعه بر یوستن شیجز بھم نپ یھیچ توجیو ھ
 ن فتواھا نزدیا یرند. ولیحال و وضعشان فاش نشود و در معرض قتل وتھدید قرار نگ

گردد  می محسوب یبه عنوان سنت و سرچشمه قانون گذار یعشر یاثنھای  جعفری
نار کموافق  یشود و فتوا می برگرفته یمخالف امت اسالم یح فتوایه در ھنگام ترجک

ن یعالوه بر ا !!تاب و سنت ھم باشدکنھاده شده موافق  یگردد، گرچه فتوا می نھاده
ز ین یگریسان دکان دارد که زراره شاھد آن بوده و امکاست  یزیفوق چ یماجرا

 یمتفاوت باشند و فتوا یل شرعیام بدون وجود دلکاح ابند وی یفزونھا  روایت ند،یایب
 داده شود. یمخالف توده مسلمانان برتر

                                  
 نزده است، زیرا متن حدیث این را سر /ه چنین سخنی از امام باقرکما معتقدیم  :۱/۶۵افی کال -١

سازی در  ه بر مخالفت و گمراهکتاب یا سنت فتوا داده و بلکه امام بدون دلیل از کرساند  می
 آید.رده است لذا این روایت مردود به شمار میکام خدا اعتماد کاح



 
 

 فصل ششم:
 چهارگانه یها کتاب

ھای  گفته یه حاوکار دارند یدر اخت یاریبسھای  کتاب یدوازده امام یھا یجعفر
ھای  کتاب ت داردیما اھم ینجا برایدر اه یکزیچ یانشان ھستند ولیشوایو پ ج امبریپ

شان است. و نه یر معتمد نه به نفع ایتب غکشان است، چون یدگاه ایمنبع و معتبر از د
 معتبر عبارتند از:ھای  کتاب نیانشان. ایبه ز

 حجة االسالم و ثقة، ملقب به ینیلکعقوب یف: ابوجعفر محمد بن یتأل »ايفكال« -۱
 رده است.کھـ. فوت  ۳۲۹در سال  هکاالسالم 

 ی، مشھور به صدوق و متوفایه قمیاثر محمد بن بابو »هيرضه الفقحي ه من اليفق« -۲
 .ھـ ۳۸۱سال 

محمد بن حسن  :فیتألھردو  »ستبصاراإل« و »بيالتهذ«گر: یتاب دکو دو  -۳
 .ھـ ۴۶۰سال  یقوم و متوفا یشوایپ یطوس

 الکافی:
ن مظفر یبرخوردار است، عبدالحس یژه ایاعتبار واز ھا  جعفری ) نزدیافکتاب (الک

 :دیگویم یافکخود بر اصول ی  در مقدمه
اش آورده سندهیه نوک یثیاز احاد مید بگویتاب است، باکن یادربارۀ  ه بحثک یوقت

ن اثر یتاب نخستکن یا ام. افتهیباشد، اطالع  می ثیو شمار آنھا حدود ھفده ھزار حد
ث را در ین مقدار احادیاش توانسته است ا سندهیه نوک(دایرة المعارف) است  یجامع

ست سال از عمرش را در راه یث باعث شد مؤلف بین مجموعه احادیآن جای دھد، ا
 یتابکد یشن می ه راکد، ھریگر صرف نمایبه شھر د یق سفر از شھریآن از طر یگردآور
نشست تا او  نمی یبست، از پا می شیبه سوند بار سفر را ک می تیروا یثیا حدینوشته 

 یح را گردآوریث صحین مقدار احادیند و از او بھره ببرد، و لذا توانست اکرا مالقات 
شوند و لذا نام  می یح تلقی) از نظر مؤلف صحیافکوارده در (الث ید. ھمه احادینما

 )۸: یافکاصول ال(صحیحة) را بر آن نھاد. (
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د امام قائم (امام یه آن را در معرض دکن باورند یا بر اعلم ید: برخیگو می بعداً 
ند. کیت میفاکروان ما یپ یبرا :ده و اظھار داشتهیز پسندیقرار داده و او ن دوازدھم)

 )۱۹ - یافک(مقدمه اصول ال
تاب، برگرفتن از آن، اعتماد به کن یان بر برتر شماردن ایعیشی  اھل امامت و توده

 یتاب مزبور محورکه کنیامش اتفاق نظر دارند به عنوان اکاحردن به کتفا کاخبار و ا
ه از ھمه یکسانکان معتمد و مشھور به حفظ و دقت و یث راویه مدار احادکاست 
چرخد یار دارند، برگرد آن میشان را در اخت نین و واالتریث برتریاصول احادھای  دسته

 )۲۰ :(مقدمه
شتر یپ یوجود ندارد، ول یاختالفھا  جعفری انی) میافکرامون منزلت (الین پیبنابرا

 یله عالمه حلیمتأخر بوسھای  جعفری ث نزدیم معروف حدیب و تنظیه ترتکم یگفت
ند تمام ک می ادعا ینیلکه یک، در حالینیلکحدود چھار قرن پس از  یعنیصورت گرفت، 

نجا یح در ایح است پس مقصودش از صحیرده صحک یآورتابش جمعکآنچه را در 
د: اصطالح یگویو م دھد می حین مطلب را توضیسندگانشان ایاز نو یکی  ست؟یچ

ه درست است بدان عمل شود و مورد کان عبارت بوده از آنچه ینیشیدگاه پیح از دیصح
ح از یصح یط مزبور نباشد، ولیرنده شرایرد، ھرچند از لحاظ سند در برگیاعتماد قرار گ

 .)١(ط باشدیجامع آن شرا هکاست  یثی(متأخران) حد انینینظر پس
 ه برک یسانکه کنست یجه آن اید: نتیگو می تابشکو  ینیلکپس از بحث درباره 

ث وارده در آن را به عنوان حجت بر خود یده و تمام احادی) اعتماد ورزیافکتاب (الک
و او اند  نان دانستهیرا معتبر و مورد اطم ینیلکه کن بوده یتنھا به خاطر ااند  ردهک یتلق

 ینیلکنان یم اطمیه گفتکرده است، و ھمچنانکامل کث مزبور اعتماد یز بر احادین
بوده ھایی  از آنھا به علت نشانه یه در برخکان نبوده بلینسبت به ھمه آنھا عدالت راو

ده، بر آنھا یبرگز یبه اصول یابیدوران او با دوران ائمه و دست  یکیل نزدیه به دلک
 افته است.یاطالع 

ل آن یبوده است. دلھا  نگونه بحثیثرًا ھمراه اکز این، عنصر اجتھاد نیا افزون بر
ث یتابش از نوع حدکث وارده در یه ھمه احادکرده کز ادعا نین ینیلکه خود کنیا

را در یان عادل متصل به امام معصوم باشد، زیه سند آن به واسطه راوکاست  یحیصح

                                  
 .۴۳ :ھاشم معروف الحسنی -لینی و الصحیح للبخاری کافی الکدراسات فی ال -١
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ه مورد اعتماد قرار کرا بنگارد  یریفراگتاب که از او خواست یکسکشنھاد یپاسخ به پ
دوارم آن یند امکم فراھم یدن به درخواستت را براینه تحقق بخشیرد، گفت: خدا زمیگ

وشش کت یه او نھاکن است یح به این سخن به منزله تصرید. ایه آرزو داشتکگونه باشد 
نان خود به یار گرفته و اعتماد و اطمکو دقت در آن به  یگردآور یخود را در راستا

بوده، ھا  روایت شتریان و خاستگاه بینیشیه مرجع پکآن منابع و اصول چھارصد گانه 
 .)١(ارش قرار گرفته استکه و اساس یپا

اد یل فاصله زیج ـ به دلی) ـ به تدریافکه (الکاست  یعیزی طبید: چیافزایم یحسن
دست دھد و با شروع دوران ان امامان و طبقات بعد از آنھا اعتماد و اعتبار خود را از یم

ه کنیات باز شد. پس از ایآن روا یبه رو یاعتماد بی انداختن و کدر ش یعالمه حل
ان در رابطه ینیشید پیداده شد، دانشمندان از تقل یان اصناف چھارگانه جایث میحد

دانش  یزان اصول و مبانیز با میگران را نیو د یافکالھای  روایت افته وی ییث رھایبا حد
ن شده و ثابت بود ییط تعیقرار دادند، ھرچه جامع شرا یابیث مورد نقد و ارزیفھم حد

ث ین احادیط بود مردود شمردند. بنابرایمورد اعتماد قرار گرفت و ھرچه فاقد آن شرا
 یبندمیر تقسید به شرح زیرسیث میو نه حد ه به شانزده ھزار و صد و نودک یافکال
 :ردندک

ھزار و  یکث حسن، یح، صد و چھل و چھار حدیث صحیتاد و دو حدپنج ھزار و ھف
و نه ھزار و چھارصد و  )٢(یث قویصد و دو حدیث موثق، سیست و ھشت حدیصد وب

  .)٣(قلمداد شدند ف و سستیز ضعیث نیھشتاد و پنج حد
ث ی) در بخش احادیافکال(ھای  روایت ن مقدار ازیه قراردادن اکنیر اکان ذیته شاکن
ه بر آنھا در کیز نبودن تیامل آن از درجه اعتبار و جاکنمودن  ساقط یبه معنف یضع

                                  
مشتمل بر سخنان امامان باشد یا بدون . مراد از اصول چھارصدگانه، اصولی است ۱۲۶ :ھمان -١

ھای چھارگانه معتبر  تابکواسطه از آنان روایت شده باشد و معتقدند ھرچه در آن اصول بوده در 
و نیز فصل نخست  ۸۶و پس از آن و ص  ۷۱ :باب دھمة یاء الدرایض -ایشان جمع گردیده است 

 تاب.کاین بخش از 
گردد بخاطر وجود ظن ی اصطالح قوی بر موثق اطالق میآمده است: گاھ ۲۵: ةیاء الدرایدر ض -٢

ار گرچه از نظر لغت درست است ولی خالف کگوید: این راجح و قوی درباره آن. مامقانی می
ه قوی عبارت از روایت راوی امامی مذھب کرده کاصطالح و تعریفات علمی است. از برخی نقل 

 باشد می متوسط نه تعریف شده و نه مورد ذم قرار گرفته)
 مانند؟شصت و ھشت حدیث ھم بدون بحث باقی می -٣



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ١٦٤

ف از قوت، یاز لحاظ سند و ذات آن به ضع یثیف حدیست، چون توصین ینیامور د
با  یا ھماھنگیگر، یمعتبر دھای  کتاب یا برخیاز اصول چھارصدگانه،  یکیوجود آن در 

ح یاھد و علماء تصرک نمی د، فرویمورد اجرا درآه نزد علماء به کنیا ایتاب و سنت و ک
افت و مورد اجرا و اعتماد قرار گرفت به مثابه یف شھرت یت ضعیه ھرگاه رواکاند  ردهک
 یدر باب تعارض و تضاد بر آن ھم برتر یباشد و گاھ می حیصحھای  روایت گرید
 .)١(ابدی یم

رد: اصول یگیرا در بر مه اصول و فروع ک) در ھشت بخش قرار دارد یافکتاب (الک
ھم در پنج  یام عملکباشد در بخش اول و دوم، فروع و اح می دیه در رابطه با عقاک

 ین علیتر حسکنام دارد، د» روضه = باغ«ه کر ھم یبخش قرار گرفته و بخش اخ
را به  یان برد و موارد اصلیتاب را به پاک ینیلک ید: وقتیگویآن می  محفوظ درباره

ان، آداب یشوایپ یھات، نامهیاھل بھای  از خطبه یاریبرگرداند، بسآن  یھافصل
ده گرفته یست نادیبایه نمک ییھاشگفت و نادر و انواع دانش یھا متکاران، حکویکن

نام نھاد، چون باغ » روضه ـ باغ«ف و ین مجموعه برآمده را تألیماندند ا یشوند، باق
» روضه«رنگارنگ است، به ھر حال بخش  یوه جات و سرچشمه گلھایرستنگاه انواع م

 . )٢(است یاخالقھای  ارزش ل ویمنبع فضا
ات یگر فقط روایتاب دکھا، و اما سه  یتاب معتبر جعفرکن ینخست یافکن بود الیا

 یافکبا ال یام عملکدر بخش اح یعنیاند  داده یرا در خود جا یام فقھکمربوط به اح
 چھارگانهھای  کتاب ده امامت بریر عقیمورد تأث اش درکنکبه  یوندند. و لذا وقتیپیم

ق قرار یرا مورد تحق» روضه«مربوط به اصول و ھای  بخش م نخستیپرداز می
را مورد ھا  کتاب گریو د یافکدر ال یام عملکمتعلق به احھای  بخش سپس داده، 

رامون یه مباحث پیکتاب ھنگامکن یم. در بخش دوم ایدھیو پژوھش قرار م یبررس
تاب کن چھار یسندگان اینو یم، به بررسیرا پی گرفتھا  جعفری انیف قرآن در میرتح

در قرآن بودند،  یاستکف و یه معتقد به وقوع تحرکان گمراه یافراط گرا ،میز پرداختین
ه به امام صادق نسبت ک یتیز قرار دادند، مانند آن روای) را دستاویافکاز (ال یثیاحاد
شتر از ده یب یعنیه بود. یفرود آورد ھفده ھزار آ ج ل بر محمدییه جبرک یاند: قرآنداده

ات یاز آ یاریل را به بسیر و تبدییه از قرآن افتاده است، و ھمچنان بر چسپ تغیھزار آ
                                  

 .۱۳۰و  ۱۲۹افی: کدراسات فی ال -١
 .۹مقدمة الروضة ص  -٢
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) آمده یافکر (الیه در غکرا  یا دهیچیث متشابه و پیه احادکچناناند  قرآن چسپانده
 اند.مورد استناده قرار داده

 یانداز کت شکحر یه رھبرکم یان آوردیبحث به م یتند روان گمراھه از ک یزمان
م یبن ابراھ یره بحث تنگ شود، به علیدا یم وقتیدید اند، در قرآن را به عھده گرفته

 شود می م ـ محدودیان آوردیبحث به م ینیلکر و شاگردش یه درباره او و تفسکـ  یقم
نی از یلک یعنی، دھد می یود جاز در خیگران را نیره بازتر شود دیدا یوقت یول
انداختن در  کو ش یسازه جنبش گمراهکد یآیبه حساب م یانیشگامان افراط گرایپ

ه سردمدار جنبش کم یبپرداز یسانکق درباره یوقتی به تحق ،ردندک یقرآن را رھبر
 . )١(انددر صدر جدول قرار گرفته یم صدوق و طوسینیبیمزبور بودند، م

ن موضوع جز در حد یردن به مباحث گذشته مرا از ورود به اک اشارهنجا تنھا یدر ا
گمراه ساز است به  ین گمراھیماالمال از ا یافکتاب الکسازد، لذا یاز مین بی ضرورت

ان ینون بحث را درباره آنھا و بکه ھم اکمربوط به اصول و روضه ھای  بخش ژهیو
و دعوت ابن سبأ  یاساس رافض بی دهیه بر اثر متأثر بودن از عقک یو انحراف یگمراھ

 م:ینکین گشته به وجود آمده، آغاز مینفر

  یبخش اول از اصول الکاف -۱
ش از دو سوم آن یم بینیبیم میدھیرا مورد مطالعه قرار م یافکبخش اول  یوقت

تاب کره بحث ید: دایگویدر مقدمه م ینیلکتاب الحجه) قرار دارد. کتحت عنوان (
م چون ناپسند یردکه حق مطلب را ادا نکم ھرچند یدیبخش وسعت یمکحجت را 

ند و اگر عمر کد ییت مرا تأیخواھم ن می م، از خدایینما یتوجھ بی بدان  امالً کم یشمرد
م و یآور می نه به نگارش درین زمیتر را در اگسترده تر و جامع یتابکماند  یامانت باق

 )۹م. (صینک می مطلب را در آن ادا یافکحق 
باشد،  می امام یعنیدا است در رابطه با حجت یه از نامش پکتاب مزبور ھمچنانک

 یھا گردد وقتی به باب می ده باطل امامت محسوبیاز آثار عق یکیتاب کپس خود 
خورد (باب ین عنوان به چشم میتحت ا یم بابینیبیم مینکافیم یتاب حجت نظرک

 .۱۶۷و محدث) ص  یامبر نبیان پیتفاوت م

                                  
 .نکتاب مراجعه کبه بخش دوم این  -١
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ا ﴿ ۀید: در مورد آیگویه مکت نخست از زراره است یروا : مریم[ ﴾٥٤َوَ�َن رَُسوٗ� نَّبِّيٗ

 شود می گفته یسکبه  یست؟ گفت: نبکی یست و نبکیدم رسول یپرس از ابوجعفر ]۵۴
است  یسکند. رسول ھم یبیفرشته را نم یشنود ولیند، صدا را میبیه در خواب مک
د. گفتم: امام از چه ینمایند و فرشته را ھم مالقات میبیشنود، خواب میه صدا را مک

ند و نه فرشته را یبینه خواب م یشنود ولیصدا را م :برخوردار است؟ گفت یگاھیجا

ٓ ﴿ رد:که را تالوت ین آیند. سپس اکیمشاھده م رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسولٍ  َوَما
َ
وال  ﴾...أ

ت ی) پس از آن سه روا۱۷۷دارد (صز در بر یگر را نیت دین باب سه روایا .)١(محدث
 یا لهیشود مگر به وسیه: (حجت خدا بر مردم تمام نمکن موضوع یگررا راجع به اید

و  ۱۷۸ص » از حجت نخواھد شد یا خالیدن«آورد. و در باب: یشناخته شده) م یامام
 ند از جمله:کیر مکت را ذیزده روای، س۱۷۹ص

را  یزیباشد تا اگر مؤمنان چ نمی از امام یا خالیه: دنکاز ابوعبدالله نقل شده 
 . )٢(ندکشان تمام یاستند براکند و اگر کافزودند رد 

ا را بدون یدنکه ه: خداوند بزرگوارتر از آن است کدوباره از ابوعبدالله نقل است 
 بگذارد. یدادگر باق یامام

 رود.یا بدون امام بماند فرو میاگر دن :ایو 
نانش را به ھر کساعت بدون امام بماند سا یکا یاگر دن :هکت شده یاز ابوجعفر روا

 برد.ینان خود را فرو مکا سایه موج خروشان درکغلتاند ھمانگونه یسو م
ص  »از آنھا حجت خواھد بود یکینماند  یباق یسکا جز دو نفر یاگر در دن«در باب: 

اگر از  :هکند از جمله: از ابوعبدالله نقل شده ک می رکث را ذیپنج حد ،۱۸۰و  ۱۷۹
رد امام است یم می هک یسکآخر  :شان امام است. و گفتیکیان مردم دو نفر بمانند یم

شناخت « :را بدون حجت گذاشته است. در باب یه وکند کراد وارد نیبر خدا ا یسکتا 
بوحمزه از ابوجعفر ا :ت آورده از جملهیچھارده روا ،۱۸۵و  ۱۸۰ص » امام و پاسخ بدان

                                  
ۡلَ� ﴿ اصل آیه اینگونه است: -١

َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
ۡيَ�ٰنُ  َوَمآ أ ِ�ٓ  ٱلشَّ

ۡمنِيَّتِهِ 
ُ
رده که تالوت که ھنگامی کما پیش از تو رسول و نبی را نفرستادیم مگر این« .]۵۲[الحج:  ﴾ۦأ

رده تا به این ھدف برسد کلینی آیه را تحریف ک. ولی »است اھریمن در تالوت او القاء نموده است
 شود.ه به او وحی میکآوری است  ه امام پیامک

 نماید.نون امام دوازدھم این نقش را ایفا میکه ھم اکمعنی این سخن این است  -٢
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ه بدون یکسک یه او را بشناسد ولکند ک می خدا را عبادت یسکتنھا  :ندکینقل م
ت شوم یفدا :ند. گفتمک می او را پرستش یگمراھ ید، از روینما یشناخت خدا را بندگ

 یرویو پ یبا عل ید خدا، رسول، دوستییق و تأیشناخت خدا چگونه است؟ گفت: تصد
نگونه به شناخت دست یجستن از دشمنان آنان است. ا یاز او و امامان راھنما و تبر

 )۱۸۰ابید. (ص ییم
 ین، علیب: حسن، حسین سپس به ترتیرالمؤمنیه: ابتدا امکاز ابوعبدالله نقل است 

د به سان یار نماکه آن را انیکسکبه مقام امامت نائل آمدند،  ین و محمد بن علیبن حس
 )۱۸۱رده باشد. (کار که شناخت خدا و رسول را انکاست  یسک

 ات قرآن دستیآ یبرخ یر معناییف و تغیبه تحر ینیب می را ینیلکن یپس ازا
گانه  سه یه خلفاکد برسد یپل ین ھدف و افتراید و به اییزند تا سخنان سابقش را تأ می

 اند.) گمراه و منحرف بودهشر، عمر و عثمانکابوب(
ند: از جمله آنچه به ک می رکت را ذی، ھفده روا»از امامان یرویوجوب پ«در باب: 

رده کاز ما را واجب  یه خدا دنباله روکم یھست یسانکامام صادق نسبت داده است: ما 
رفته یاست، مردم جز شناخت ما را در توان ندارند و معذرت عدم شناخت از آنان پذ

نه ھرکه  و گردد میافر محسوب کند کار کانھرکه  مرا شناخت مؤمن وھرکه  شود،ینم
 )۱۸۷،۱۸۵،۱۹۰( .دیآیرد گمراه به حساب مکار کشناخت و نه ان

آورد و یت را میپنج روا ،۱۹۱ـ۱۹۰ص  »اندامامان گواھان خدا بر مردم«در باب: 
را به عنوان  یرافض یان جعفریشوایند تا تنھا پک می فیقرآن را تحر یاهیچند آ یمعنا

 ند.ک یگواھان بر مردم معرف
 ۀیآ یر و معنکت را ذیچھار روا ،۱۹۲و  ۱۹۱ص » ت گرانندیان ھدایشوایپ«در باب: 

ِ قَۡوٍ� َهاٍد ﴿ ھفتم سوره رعد را:
ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ

َ
ٓ أ َما تو تنھا « ]۷: الرعد[ ﴾٧إِ�َّ

سپس  ی(ھاد) را به امام علف و واژه یتحر »دارد یتگریھدا یو ھر ملت یا ترساننده
دار دانش ند در باب: امامان سرپرست امر خدا و خزانهکیل میتأو یگر امامان جعفرید

 ج امبر خدایابو جعفر از پ کند از آن جمله:به شش روایت اشاره می ۱۹۳و  ۱۹۲او ص 
اند  یسانکاران امت تو کد: اتمام حجتم بر بدیگو می ه: خداوند متعالکند ک یگزارش م

ان یامبران گذشته مینند، سنت تو و پک می ارکنان بعد از تو را انیو جانش یت علیه والک
امبر فرمود: یشان خزانه داران دانش من بعد از تو ھستند. سپس پیآنان است. ا

 .ل نام آنھا و پدرانشان را به من گفتیجبرئ
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ت و صورت یفکین یاتربیخداوند مرا در ز :هکت گشته یاز ابوعبدالله روا :هکنیا ایو 
ما به سخن آمد، به  ین قرارداد. درخت براید و خزانه داران خود در آسمان و زمیآفر

 !!گشت نمی م او پرستشیشده و اگر ما نبود یما خدا بندگ یسبب بندگ
ص » ندیاو یبه سو یورود ین و درھاینان خدا در زمیجانش ،انیشوایو پ« :در باب

 وََعدَ ﴿ اند: هین آیمراد خدا از ا ،امامان :دیگو می کردهر کت را ذیسه روا ،۱۹۴و  ۱۹۳
ُ ٱ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ

َ
 ۡسَتۡخلََف ٱَكَما  ۡ�

ِينَ ٱ  یارھاکو اند  مان آوردهیه اکاز شما  یسانکخداوند به « ]۵۵: النور[ ﴾...مِن َ�ۡبلِِهمۡ  �َّ
رد کن خواھد ین در زمیگزیه آنان را قطعًا جاک دھد می وعده اند، سته انجام دادهیشا

 .»رده استکن قبل از خود یگزیان را جاینیشیه پکھمانگونه 
ابوخالد  :آورد می ث راین احادیا ،۱۹۶و  ۱۹۴ص » ندینور خدا ،امامان« :در باب

ْ  َٔ َ� ﴿ ند:کیاز ابوجعفر گزارش م یابلک ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ�  ۚ نَزۡ�َا
َ
 ﴾...أ

 یگفت: ا »میردکه نازل ک یغمبرش و نورید به خدا و پیاوریمان بیا« ]۸: التغابن[
شان یا اند، امبر تا روز آخرتیت پیمقصود از نور قسم به خدا نور امامان اھل ب :ابوخالد

ابوخالد: سوگند به  یا اند، نیو زمھا  آسمان و نور خدا دررده که خدا نازل کاند  ینور
دل در شان ید در روز است، ایامام در دل مؤمنان درخشنده تر از نور خورش خدا نور

 یکیند و تارک می بخواھد پنھانھرکه  نند، و خدا نور آنان را ازک می یمؤمنان پرتو افشان
مرا دوست داشته و سرپرست ھرکه  رد، ابوخالد! سوگند به خدایگ می دلشان را فرا

 کرا پا یچ بنده ایگرداند و خدا دل ھیزه مکیپارا ش قرار دھد خدا دلش یخو
را از  یرد خداوند ھم وکم یخود را تسل یند، وقتکم ما نیگرداند تا خود را تسل ینم

 دارد.یامت محفوظ میق کتاب سخت و عذاب دھشتناکحساب و 
ْ ٱوَ ﴿ اعراف: ۀسور ۱۵۷ه: ینور در آر واژه یابوعبدالله در تفس َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل  �َّ

ُ
أ

 گر امامان است.ین و دیرالمؤمنینجا امیمراد از نور در ا :دیگو یم )١(﴾...ۥٓ َمَعهُ 
و « ]۲۸ :الحدید[ ﴾...ۦَوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم نُوٗر� َ�ۡمُشوَن بِهِ ...﴿ :هیر آیابوجعفر در تفس

ه ک یامام یعنی :دیگویم »دینکت که در پرتو آن حرکدار گرداند یشما پد یبرا ینور
 د.یبدان اقتدا ورز

                                  
 ردند.که ھمراه او نازل شده پیروی کو از نوری  -١
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ُ ٱ۞﴿ ه:یابوعبدالله درباره آ :دیگو می یصالح بن سھل ھمدان َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ  لسَّ
�ِض� ٱوَ 

َ
�ۡ  ِ ۖ  ۦَمثَُل نُورِه َها  لزَُّجاَجةُ ٱِ� زَُجاَجٍة�  لِۡمۡصَباحُ ٱَكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح َّ�

َ
َك�

�ِيَّةٖ َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ ُء  اَكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ يُِ�ٓ
� َ�ۡهِدي  ٰ نُورٖ ۚ نُّوٌر َ�َ ُ ٱَولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ َّ�  ِ ۚ َوَ�ۡ�ُِب  ۦِ�ُورِه ُ ٱَمن �ََشآُء ۡمَ�َٰل ٱ �َّ

َ
�ۡ 

ُ ٱلِلنَّاِس� وَ  ٍء َعلِيٞم  �َّ ن است، یو زمھا  آسمان خدا روشنگر«] ۳۵:النور[ ﴾٣٥بُِ�ّلِ َ�ۡ
ه ک یباشد و آن چراغ در حباب درخشان یه در آن چراغکماند  می ینور خدا به چلچراغ

نه ه ک یتونیت زکن چراغ افروخته شود از درخت پربریفروزان است و ا ۀانگار ستار
 یشود. نور می ور است. انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله یو نه غرب یشرق

 یند. خداوند براک می را بخواھد به نور خود رھنمودھرکه  خدا یاست بر فراز نور
 یچلچراغ) فاطمه، (در آن چراغ مراد از ( :گفت  »...زند می ھا مردمان مثل

ه انگار ک ین، (حباب درخشانیرد) حسیر گقرا یحسن، (آن چراغ در حباب  باشد)
د. و مراد از یآیا به شمار میان زنان دنیرا او ستاره درخشان می..) فاطمه است ز.ستاره

 یھودینه  یعنیاست)  یو نه غرب ی، (نه شرق÷می..) ابراھ.(و افروخته شود از درخت
 ریانگار دانش از او سراز :یعنیشود) ور  شعله و (انگار روغن آن یحیاست و نه مس

گر، ید یاست بعد از امام ی) امامیاست بر فراز نور ینور ،شود (بدون تماس با آتش می
 ند.کیه را بخواھد به امامان رھنمود مکعنی: ھری..) .ه را بخواھد به نورک(خدا ھر

وۡ ﴿ :دیفرماه میکه ین آید: در ایگویم ینیلک
َ
ّٖ َ�ۡغَشٮُٰه َمۡوٞج  أ َكُظلَُ�ٰٖت ِ� َ�ۡرٖ لُّّ�ِ

ۡخَرَج يََدهُ  ۦَمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِ  ۦّمِن فَۡوقِهِ 
َ
لَۡم يََ�ۡد  ۥَسَحاٞبۚ ُظلَُ�ُٰتۢ َ�ۡعُضَها فَۡوَق َ�ۡعٍض إَِذآ أ

ُ ٱيََرٮَٰهاۗ َوَمن لَّۡم َ�َۡعِل   یھا یکیبسان تار ای« ]۴۰:النور[ ﴾٤٠مِن نُّوٍر  ۥنُوٗر� َ�َما َ�ُ  ۥَ�ُ  �َّ
آن را فراگرفته باشد و سرافراز آن امواج  یمیه امواج عظکاست  یژرف مواج یایدر در

م، امواج یآن را فراگرفته باشد و بر فراز آن امواج عظ یگریم دیامواج عظ م، یعظ
بر  یکیھا  یکیمه زده باشند تاریره خیت یقرار گرفته باشد و برفراز امواج ابرھا یگرید

ند و یه آن را ببکست ین نکگرفته ھرگاه دستخود را به در آورد مم یجا یگریفراز د
 یھا یکیبسان تار ایمراد از (  ندارد) یاو نور ( رده باشد، کاو ن ۀبھر یه خدا نورک یسک
..) عثمان، از (و بر فراز امواج .آن را یمیه امواج عظکر و عمر، از (ک..) ابوب.هک

ن خدا بر او باد. و یه است نفری) معاویگریبر فراز د یکیھا  یکی(تار از عمر و  ..).یابرھا
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شان است. مراد از یا یھافتنه یکیعنی مسلمان در تاری..) .جمله: (ھرگاه دست خود را
 یاز نسل فاطمه است و جمله: (او نور ی..) امام.ندیه آن را ببکست ین نکجمله: (مم

 . )١(ندارد یامت امامیروز ق یعنی )ندارد
يَۡ�ٰنِِهم� ﴿ ه:یآی  و درباره

َ
يِۡديهِۡم َو�ِ�

َ
  .]۱۲: الحدید[ ﴾�َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

 .»ش آنان و در سمت راستشان در تأللؤ و درخشش استیشاپیشان، پینور ا«
 تکش آنان و در سمت راستشان حریشاپیان مؤمنان پیشوایروز آخرت پ :دیگو یم
ز ین یبن جعفر از برادرش موس ینند، علک می منازل بھشتشان را وارد ینند تا اک می
 ند.کیت مین روایچن

ِ ٱواْ نُوَر  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ ﴿ :دیگویابوالحسن م فَۡ�ٰهِِهمۡ  �َّ
َ
خواھند  یم« ]۸: الصف[ ﴾...بِأ

ن را یرالمؤمنیت امیخواھند والیم  :یعنی »شان خاموش گردانندیھا نور خدا را با دھان
امامت را  یعنیند) کیامل مکخدا نور خود را  یشان خاموش گردانند. (ولیدھان ھا با
 گر است:یه دین آید، و آن مانند ایآ می ند چون امامت نور به حسابک می املک

﴿ �َ َٔ  ْ ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ۚ وَ  �َّ نَزۡ�َا
َ
ُ ٱأ  )٢(]۸ :التغابن[ ﴾٨بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

 شوا است.یه مراد از نور پک
را از  یثیحد ینیلک ،۱۹۸و  ۱۹۶ص   »اندنیگاه زم هکیامامان ستون و ت«در باب: 

  : هکند کیابو عبدالله نقل م
نم، او از ارزش و ک می رده منعک یریرم و از ھرچه جلوگیگ می آورده بر یھرچه عل

از  یباشد، دنباله رویبر ھمه مخلوقات خداست، برخوردار م یه برترک ج امبریاز پیامت
ا ی کوچکھرچند  ام اوکنار نھادن احکام او به سان دنباله روی از خدا و رسول و کاح

ن تنھا راه یرالمؤمنی. امگردد میخدا محسوب  یبزرگ باشد برابر ھمتا قرار دادن برا
ائمه ھمۀ  نی، و ھمچنگردد مید نابود یر او را انتخاب نمایه غکوصول به خدا است، ھر

نانش را نلرزاند و کن قرار داده تا سایشان را ستون زمیاز برخوردارند، خدا این امتیاز ا
ار ین بسیرالمؤمنیاند. امنیرین و طبقات زیزم ینان روکحجت مطلق خدا بر سا

ان یم یم، فرق گذارنده واالیننده بھشت و دوزخ از طرف خداکمیگفت: من تقس یم

                                  
اش در برابر بھترین نسل امت بعد از پیامبر  لینی و موضعگیری خصمانهکه الحاد کبا وجود این -١

 نامند!می حجة االسالمھا وی را  ار است، رافضیکچنین واضح و آش
 پیشتر ترجمه آن گذشت. -٢
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ل و یه، جبرئک. ھمه مالئ)١(و آھن داغم یموس یحق و باطل ھستم و صاحب عصا
من ھم اقرار نمودند و  یردند براکامبر اعتراف یپ یه براکرا  یزیامبران ھمان چیپ

خواند یامبر فرا میز سپرده شده است، پیه به او محول شده به من نک یتیھمان مسئول
ز یند و من نکیم یاو بازپرس پوشم،یخوانم و م می ند من ھم فراکیو جامه بر تن م
ش از یس پکچ یه ھکبه من داده شده  یازاتیوامتھا  ویژگی نم وکیم یمانند او بازپرس

و  یلیفام یھا ھا، نسبت رھا، آشوبیمن از آنھا برخوردار نبوده است: مرگ و م
 یگذشته از دستم در نرفته و آنچه رو یدانم، رخدادھایبدور از خطا را م یھا قضاوت

م، ینمایدھم و از جانب او ابالغ میخدا مژده م ۀاز من دور نشده است. به اجاز دھد می
ه یده است. (حاشید کم تداریه از علم سرشار خود براکھمه آنھا از طرف خداست 

ه کآورد یز مین یق سومیاز طرآن را  گر و مفھومید یقین را از طریشیت پیتاب) رواک
اورد ینانشرا به لرزش نکن قرار داده تا سایزمپایۀ  ان را ستون ویشوایدر آن آمده: خدا پ

 یث مشابھیاند. سپس حدنیر زمین و زیزم ینان روکو جامع او بر سا ییو حجت نھا
رامت، دولت کگفته: ھمانا من صاحب  یه در آن آمده: امام علکرا از ابوجعفر آورده 

ه با مردم سخن کھستم  یاو آھن داغ و جنبنده یموس یعصاھا، صاحب  دولت
 د. یگو یم

و  ۱۹۸ص  »امام ھای ویژگی ل ویدر فضا ییر و استثنایم نظک یباب«در موضوع: 
از یامت یامبریم را به امامت بعد از پیخداوند ابراھ :هکآورده  یتیدر روا ینیلک، ۲۰۵
داشت و  یامبر ارزانیماند تا خدا آن را به پ یوسته در نسل او باقیاز پین امتیا دیبخش

ۡوَ�  إِنَّ ﴿ فرمود:
َ
ِيَن  �َّاِس ٱأ َبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ ْۗ وَ  �َّ ُ ٱَءاَمُنوا َوِ�ُّ  �َّ

 ه از اوکھستند  یسانکم ین مردم به ابراھیسزاوارتر« ]۶۸ :عمران آل[ ﴾٦٨ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
اور یو خداوند سرپرست و اند  مان آوردهیه اکند یسانکغمبر و ین پیز اینمودند و ن یرویپ

 یز به فرمان خدا آن را بر گردن علیاو ن یامبر بود ولیاز از آن پی. امت»مؤمنان است
مان را به آنان عطا یه خدا دانش و اکده او یان نوادگان برگزیجه در میانداخت. در نت

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ و گفت: گذاشت یرد، باقک وتُواْ  �َّ
ُ
يَ�ٰنَ ٱوَ  ۡلعِۡلمَ ٱأ ِ ٱلََقۡد َ�ِۡثُتۡم ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�ِ َّ� 

 یسانک« ]۵۶ :الروم[ ﴾٥٦َوَ�ِٰكنَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َۡعِث ٱفََ�َٰذا يَۡوُم  ۡ�َۡعِث� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم 

                                  
ه داغ نفاق را بر کشود، گو ایندوستی و دشمنی با او مؤمن از منافق جدا می ۀیعنی به وسیل -١

 نھد.پیشانی منافق می



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ١٧٢

ه خدا مقدر کند: شما بدان اندازه یگویشان عطا شده است، میمان بدیه علم و اک
ت تا یپس وال »...ز استین روز رستاخید، ایز ماندگار بوده ایفرموده بود تا روز رستاخ

ن ید، پس ایآ نمی یامبریپ ج ماند، چون بعد از محمد می یان نوادگان علیروز آخرت م
 یوب، دارایاز ع یبر ،زه از گناھانکیه پاکنند یرا برگز یتوانند امام می نادانان چطور

مسلمانان، خشم  ین، سربلندیافتن دیمند از گذشت و مالیمت، باعث نظام دانش، بھره
او  یارایس را کچ یه ھکدان است یه تاز میکافران باشد. امام ک یمنافقان و نابود

ل یندارد، از ھمه فضا یریچ نمونه و نظیست، ھیھمسان او ن یچ دانشمندیست، ھین
صاحب فضل  یه از جانب خداکبرخوردار است، بل یلیصبدون درخواست و تح

 یا انتخاب او را دارد. سعیتوان شناخت  یسکافته، پس چه ینده بدو اختصاص یوبخشا
ه کنند کن ییسرگردان ناقص و آراء گمراه ساز انتخاب و تع یھا اند امام را با عقلردهک

ار کشوند،  می چگونه منحرفند کن و نابودشان یشتر شده، خدا نفریفاصله شان با او ب
فرو  یو سرگردان یجیراھه رفتند و به گیردند و سخت به بکردند، دروغ کآرزو  یدشوار

گاھیب یرفتند، چون انتخاب امام را از رو من اعمالشان را یوانھادند، اھر ینش و آ
نا یه چشم بیکرد در حالکرد، آنان را از راه منحرف کراسته یشان آراسته و پیبرا

 د.داشتن
آوردند، حال  یاز انتخاب خدا، رسول و خاندانش رو برتافتند و به انتخاب خود رو

ۗ َما َ�َن لَُهُم  َوَر�َُّك ﴿ :خواند می فرارا شان یه قرآن اکآن ۚ ٱَ�ۡلُُق َما �ََشآُء َو�َۡخَتاُر  ۡ�َِ�َةُ
ِ ٱُسۡبَ�َٰن  ا �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ را بخواھد ھرچه  پروردگار تو« ]۶۸ :القصص[ ﴾٦٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ار ندارند خداوند یند و مردمان حق انتخاب و اختیگزیس را بخواھد برمکند و ھریآفر یم

َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ�  َوَما﴿ ا:ی. »نندکرا انباز او  یزیه چکمنزه و باالتر از آن است  یبس
ُ ٱُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
 ]۳۶: األحزاب[ ﴾ِمۡن أ

از  یاریرده باشند اختک یغمبرش داوریه خدا و پک یارک، دریچ مرد وزن مؤمنیھ«

مۡ  ٣٦َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُموَن ﴿: ایو  »خود در آن ندارند
َ
لَُ�ۡم كَِ�ٰٞب �ِيهِ تَۡدرُُسوَن  أ

وَن إِنَّ لَُ�ۡم  ٣٧ ُ مۡ  ٣٨�ِيهِ لََما َ�َ�َّ
َ
يَۡ�ٌٰن َعلَۡيَنا َ�ٰلَِغٌة إَِ�ٰ يَۡوِم  أ

َ
إِنَّ لَُ�ۡم  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡم �

ُهم بَِ�ٰلَِك زَِ�يٌم  َسۡلُهمۡ  ٣٩لََما َ�ُۡكُموَن  ُّ�
َ
َ�ٓ�ِِهۡم إِن َ�نُواْ  ٤٠� َ�ُِ� ْ تُوا

ۡ
َ�ُٓء فَۡلَي� ۡم لَُهۡم ُ�َ

َ
أ

ا شما ید؟ آینکیم ی؟ چگونه داورشود می شما را چه « ]۴۱-۳۶ :لمالق[ ﴾٤١َ�ِٰد�َِ� 
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ا ید در آن است. ینیگزیه بر مکد. و شما آنچه را یخوانیآن م یه از روکد یدار یتابک
ای خود را کند شریگویدارند اگر راست م ییھا یکه شرکن یا ایاست.  ییھا مانیبا ما پ

 .»اورندیب
اش را  نهیند سک می امور بندگانش انتخاب یسرپرست یه براکرا  یاخدا ھر بنده

ند و دانش را به او کافیرا در قلب او م یاردانکمت و کح یھاد، سرچشمهیگشایم
 یاز راه راست منحرف و دچار سردرگم ماند ویفرو نم یچ پاسخیه از ھکند کیالھام م

ھا در  اھا و لغزشروز و استوار است و از خطیت شده، پیحما ینخواھد شد، او معصوم
 ماند.یامان م

شان بحث یه خدا از اکاند  چشم خورده یامامان سرپرست امر و مردم«در باب: 
از امام باقر در مورد  :ند از جملهک می رکث را ذی، پنج حد۲۰۶و  ۲۰۵ص  »رده استک

ْ ﴿ :ه سؤال شدین آیا ِطيُعوا
َ
َ ٱأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 ]۵۹: النساء[ ﴾...ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

 »دیینما یارداران و فرماندھان خود فرمانبردارکد و از ینکغمبر اطاعت یاز خدا و از پ«

لَۡم تََر إَِ� ﴿ :در پاسخ گفت
َ
ِينَ ٱ� وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن  �َّ

ُ
ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱأ ۡبتِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ  ل�َّ

ۡهَدٰى ِمَن 
َ
ْ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ أ ِيَن َ�َفُروا ِينَ ٱَوَ�ُقولُوَن لِ�َّ ْ َسبِيً�  �َّ ا در شگفت یآ « ﴾٥١َءاَمُنوا

 مانیشان اکده است به بتان و سریشان رسیتاب بدکاز  یاه بھرهک یسانکاز  یستین
به  ».ترند افتهیتر و راه  نان مؤمنان برحقیه اکند: یگویافران مکدربارۀ  آورند و می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ .ترند افتهینان از آل محمد ره یا :ندیگویم یفر و گمراھکشگامان یپ
ُ
ِينَ ٱأ َّ� 

ۖ ٱلََعَنُهُم  ُ ُ ٱَوَمن يَۡلَعِن  �َّ ۡم لَُهۡم نَِصيٞب ّمَِن  ٥٢نَِصً�ا  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ
َ
آنان « ﴾لُۡمۡلِك ٱأ

را  یسکند کن یه را خداوند نفرکاست ھرن نموده یشان را نفریه خداوند اکاند  یسانک
از امامت و  یعنی است؟ ییاز فرمانروا یا ا آنان را بھرهیآاور او گردد. یه کافت ی ینخواھ

ۡم لَُهۡم نَِصيٞب ّمَِن ﴿ ینیجانش
َ
در « ]۵۳:النساء[ ﴾٥٣نَقًِ�ا  �َّاَس ٱفَإِٗذا �َّ يُۡؤتُوَن  لُۡمۡلكِ ٱأ

مراد از مردم مورد نظر خدا  ».دادند نمی خرما به مردم ۀن صورت اندازه سوراخ ھستیا

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿ میه ما ھستین آیدر ا
َ
ٓ َءاتَٮُٰهُم  �َّاَس ٱأ ٰ َما ُ ٱَ�َ : النساء[ ﴾...ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ

فضل و رحمت خود به مردم  یه خداوند از روکبرند  می حسد یزیا آنان برچیآ« ]۵۴
 م.یمراد از مردم مورد حسد واقع شده تنھا ما ھست »داده است؟
و  ۲۰۸ص » ده استیان واجب گردانیشوایبا پ یآنچه خدا و رسول از ھست« :در باب

ه مراد کن امر آورده یت از آنھا را بقصد اثبات ایند دو رواک می رکت را ذیھفت روا ،۲۱۰
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َها ﴿ :هیخدا از آ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ُقوا َ ٱ �َّ ْ َمَع  �َّ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُوا از « ]۱۱۹ :التوبة[ ﴾١١٩ ل�َّ

مانده را به  یت باقیامامان است. و پنج روا »دید و ھمگام با راستان باشیخدا بترس
و  یوه زندگیخواھد شیه مکامبر فرموده: ھریو به گمان وی پ دھد می امبر نسبتیپ

نان بعد از او یطالب و جانش یبن اب ید علیمرگش مانند من باشد و وارد بھشت گردد، با
ان، کایل نام آنان، نیآمده: جبرئھا  روایت از آن یش قرار دھد، در برخیرا سرپرست خو

 م آورد.یازشان را براینندگان به فضل و امتکدوستداران و اعتراف 
ه ک یسانکبرم  می ش خدایامور امتم را پت یاکن است: شینچنیگر اید یتیدر روا

نند. سوگند به خدا پسرم کیق آنان قطع میار و ارتباط با من را از طرکشان را انیفضل ا
 آنان است.  یش خدا برایشته خواھد شد، شفاعت من پک

ز به چشم یر نیدر ابواب ز ینیلکات از طرف یآ یبرخ یر معناییف و تغیتحر
 خورد: یم

ص » شان را داده است، ائمه ھستندیخداوند فرمان درخواست از اه یکآنان« :باب
 ت آورده.یه سه رواک ،۲۱۲ـ ۲۱۰

رده، کف یشان را در قرآن به علم و دانش توصیه خداوند اک یسانک«باب: 
 ت آورده.ی، دو روا۲۱۲ص » اند امامان

 .تی، دو روا۲۱۶ص » تگر امام استیقرآن ھدا«باب: 
، چھار ۲۱۷ص » ان آورده امامان استیدا در قرآن به مه خک یمراد از نعمت«باب: 

 .تیروا
و اند  ند، ائمهک می ادیتابش از آنان که خداوند در کتشخصی  یافراد دارا«باب: 

 .تیپنج روا ،۲۱۹و  ۲۱۸ص » راھشان پا بر جاست
ه به ک یامام اند: دگاه قرآن دو گونهیان از دیشوایپ« :ز در بابیث را نیدو حد ینیلک

. ۲۱۶و  ۲۱۵ص » خواند می دوزخ فرا یه به سوک یخواند و امام می خدا یسو
 ن شرح است:یث بدینخستین حد آورد می

نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ ﴿ ه نازل شد:ین آیا ید: وقتیگویابو جعفر م
ُ
: سراءاإل[ ﴾يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ �

 یمسلمانان گفتند: ا »میخوانیفرا م )١(را با امامشانھا  انسان ه ھمهک یروز« ]۷۱
مردم ھستم  یآور خدا برا امیمن پ :د؟ گفتیستیامام ھمه مردم ن شمارسول خدا، مگر 

                                  
 .مترجم –البته تفسیر صحیح امام، نامه اعمال است نه پیشوای دینی  -١
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روند یان مردم میزند میخیاز خاندانم از طرف خدا برم یانیشوایبعد از من پ یول
روانشان آنان را مورد ظلم و ستم یو پ یفر و گمراھکنند و سردمداران کیشان م بیذکت

ند، ھمراه کقشان ید و تصدینما یرویشان را دوست دارد، پیه اکھر یدھند، ول می قرار
ه آنھا را مورد ستم قرار کد ھریار باشیرد، ھوشکنده مرا مالقات خواھد یمن است و در آ
 ھستم. یز از او بریست و من نیدھد ھمراه من ن

ر کث را ذیشش حد ،۲۲۰و  ۲۱۹ص » امبر و امامانیعرضه اعمال بر پ«ل باب: یذ
 ند از جمله:کیم

ت ینزد امام رضا برخوردار بود، روا یاژهیگاه ویه از جاکات یاز عبدالله بن ابان ز
تاب خدا کدر  مگر :ن، گفتکخود و خاندانم دعا  یه: به امام رضا گفتم: براکشده 

ْ ٱَوقُِل ﴿ :یانخوانده ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا  ]۱۰۵ ة:توب[ال ﴾ۡؤِمُنوَنۖ لۡمُ ٱوَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ
غمبر و مؤمنان اعمال شما را یند و پیبید خداوند اعمال شما را میبگو انجام دھ«
 طالب است. یبن اب یگفت: به خدا سوگند مراد از مؤمنان عل .»نندیب یم

 یت علیوالاند  ق شدهیبر آن تشو یدار هیه مؤمنان بر پاک یراه و منش«ل باب: یذ
 .آوردیث را می، دو حد۲۲۰ص » است
، سه ۲۲۱ص » اند هکن مالئیان منبع دانش، درخت نبوت و جانشیشوایپ« :ل بابیذ

 .ندکیر مکث را ذیحد
، ۲۲۳ص » برند می گر به ارثیدیکو دانش را از اند  ان وارثان علمیشوایپ«ل باب: یذ

 ند.کیث اشاره میبه ھشت حد
ش از خود را به ارث ینان پیامبران و جانشیھمه پو امبر، یدانش پ ؛ائمه«در باب: 

امام رضا نوشت: و  :ند، از جملهک می ت اشارهی، به ھفت روا۲۲۶و  ۲۲۳ص » اند برده
را وداع  یدار فان یان مخلوقاتش بود، وقتینده خدا در مین و نمایام ج بعد، محمد

م و دانش فتنه یا ھستیندگان خدا در دنیم، پس ما نمایگفت ما خاندان او وارثش شده ا
ه کم یدانیعرب و سرانجام ھمه را م یشاوندیخو یھا ھا، اجل مردمان، نسبت و آشوب

ا ی است واقعًا مؤمنکه م یدانیم میدیدرا ھرکه  روند. و می نیفر از بکا یبر اسالم 
راه و ه کمان بسته یشان پیاند، با ما و از نوشته شدهیانشان نکایروان ما و نیمنافق. نام پ

 ...گردد میمسلمانان محسوب ن ۀس در زمرکچ یو جز ما و آنان ھ رندیروش ما را برگ

 ﴾َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ� ﴿ ورزد کشر یت علیه به والک یسک یعنی ﴾لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَكُ�َ َ�َ ﴿
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 هیکسک :یعنی ﴾١٣َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب ﴿ محمد: ی(ان الله) ا یت علیوال :یعنی
 .)١(دیگو می را پاسخ یت علیفراخوان شما به وال

 ه خداوندکه امام ھفتم است) نقل شده کبن جعفر  یموس یعنیازابوالحسن اول (

َمآءِ ٱِمۡن َ�ٓ�َِبةٖ ِ�  َوَما﴿ د:یفرما می �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
بٍِ�  ۡ�  ]۷۵ :النمل[ ﴾٧٥إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

سپس  .»است یارکتاب آشکه در کنیست، مگر این نیو زمھا  آسمان در یاچ نھفتهیھ«

ۡوَرۡ�َنا  ُ�مَّ ﴿ د:یفرما یم
َ
ِينَ ٱ لِۡكَ�َٰب ٱأ ۖ  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ تاب کسپس « ]۳۲: فاطر[ ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا
را به ما  یتابکم یده خدا ھستی. ما بندگان برگز»میردکده خود عطا یرا به بندگان برگز

 . )٢(استز یه روشنگر ھمه چکداشته  یارزان
شان آنھا را یه از طرف خدا فرود آمده نزد ائمه است و اکھایی  کتاب ھمه«در باب: 

 ۲۲۸و  ۲۲۷. ص »ابندیھا در می برغم تنوع زبان
 .آوردیباب م یمقصود و معنا یت را در راستایدو روا

م نموده و یو تنظ یورآتنھا ائمه ھمه قرآن را گرد«ث را در باب: یشش حد ینیلک
دگاه ین باب با دیمی آورد. بخش اول ا۲۲۹ ۲۲۸ص » دانندیھمه دانش آن را مشان یا

باشد و  می در قرآن یاستکم معتقد به وجود یه گفتکسازگار است  ینیلکدربارۀ  ما
ن ی(بخش دوم ا .اندازدیخود دربار قرآن سخنگو مھای  اد گفتهیر ھم مرا به یبخش اخ

 تاب)ک
 ت رای، سه روا۲۳۰ص  .»امامان عطا شده استه به ک یاسم اعظم الھ«در باب: 

حرف  یکه سبأ) را آورد از کس (ملیبلق ییه تخت فرمانرواکآن  :هکنیآورد راجع به ا می
و دو حرف  ه ھفتادیکه ھفتاد و سه حرف است، در حالکاسم اعظم خدا برخوردار بود 

 است.حرف را به خود اختصاص داده  یکباشد و خدا  می یآن نزد امامان جعفر

                                  
َما تَۡدُعوُهۡم  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َكُ�َ َ�َ ...﴿ است: گرنه اصل آن اینگونه ، آیه تحریف شده و۱۳-شوری  -١

ُ إَِ�ۡهِ�  ه شما کیعنی: این چیزی  ]۱۳[الشوری:  ﴾١٣ َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب ٱ�َّ
این دین ه را بخواھد برای کآید. خداوند ھران سخت گران میکخوانید، بر مشر می ان را بدانکمشر

 گرداند.ه به سوی آن برگردد بدان رھنمونش میکگزیند و ھر میبر
ه امامان جعفری ندانند، کھا و زمین نیست  ای در آسمان ه ھیچ نھفتهکمعنای این سخن آن است  -٢

گاھی مخلوقات و ھمسان دانش پروردگار جھانیان کپس  گاھی آنان را مافوق آ لینی دانش و آ
 ند!!کقلمداد می
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و  ۲۳۱ص » ان استیشوایش پیه پکامبران یپھای  آن دسته از معجزه«در باب: 
 ند:کیر مکن شرح ذیت را به ایپنج روا ،۲۳۲

تًا به یب و نھاینخست نزد آدم، سپس شع یموس یه: عصاکاز ابوجعفر گزارش شده 
حالت باشد، او ھمچنان سرسبز و به ینون نزد ما مکد و ایبن عمران رس یدست موس

امام قائم ما  یه براکد یآیمانده، ھرگاه از او استنطاق شود به سخن م یه خود باقیاول
ترساند و آنچه  می بخشد،یله آن تحقق میرا بوس یده شده و ھمان ھدف موسید کتدار

ش در یند و دو شاخ براکیبه او سپارده شود اجرا م یتیبلعد، ھر مأموریبافند م می را
ان آن دو چھل ذراع فاصله یه مکدر آسمان  یگرین و دیدر زم یکینظر گرفته شده: 

 بلعد.یبافند با زبان میوجود دارد و ھرچه را م
 م.یامبرانیپیش ما است و ما وارث پ یموس یھا و عصااز ابوعبدالله نقل شده: تخته

ه برخاست و به سمت کاز م یت شده: ابوجعفر گفت: امام قائم وقتیاز ابوعبدالله روا
از شما آب و غذا را با خود ھیچیک  ند: ھان!کیرد جلودارش اعالم مکت کوفه حرک

است، ھرجا  یه بار شترکآورد یبن عمران را با خود م یند، امام، سنگ موسکحمل ن
 رابیرا س یا ر و ھر تشنهیرا س یا گرسنه ه ھرکگردد  می یجار یا د چشمهیآ می فرود

 شوند.یوفه وارد نجف مکتا از پشت ند، او ھمچنان توشه آنان است ک می
سوم شب آمد و  یکشدن  ین بعد از سپریرالمؤمنیشب ام یکد: یگویابوجعفر م

ه جامه آدم را بر تن، یک، امام شما در حالیکتار یو شب یگفت: سخنان نامفھومیم
 شتان آمده است.یرا در دست دارد پ یموس یمان در دست و عصایسل یانگشتر
م آمد و او را از یابراھ یوسف از بھشت سویراھن یه پکسازد  می ر روشنیت اخیروا

 ده است.یان رسیشوایامبر به پیراھن از طرف پین پیآتش نگه داشت، و ا
ت ی، نه روا۲۳۷و  ۲۳۲ص » امبر نزد ائمه استیه پیاسلحه و اسباب و اثاث«در باب: 
آورد. در  می ائمه است، امبر نزدیپس مانده پھای  ییه تمام داراکن مطلب یرا راجع به ا

ن یرالمؤمنیاز ام یتیاز آن اموال در بھشت است. در روا یه بخشکاز آنھا آمده  یبرخ
ت: یشان گفت: پدر و مادرم فدایبه سخن آمد و خطاب به ا ج امبریاالغ پ یه روزکآمده 

ه او در کرده کز از پدرش نقل یه پدرش از پدر بزرگش و او نکپدرم به من خبر داد 
از پشت  :را مالش داده و سپس گفته یپل وکھمراه نوح بوده، نوح برخاسته و  یشتک
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شود. سپاس  می نشان سوار بر اویامبران و آخریپ یه آقاکد یآ می رونیب ین االغ االغیا
 . )١(ه مرا آن االغ قرار دادکرا  ییخدا

چھار  ،۲۳۸ص » ل استیاسرائ یامبر خدا به سان صندوق بنیاسلحه پ«در باب: 
افت شده یت یل بر در اھل بیاسرائ یه: صندوقچه بنکند کیر مکن باره ذیت را در ایروا

امبر به دست او یه اسلحه پکن است کسی ید. ھمچنیآیبه حساب م یامبریه نشانه پک
 افتن او به مقام امامت است.یفتد نشانه دست یب

 ،۲۴۲و  ۲۳۸ص » فاطمهرنده و قرآن ی، فراگییشگویبحث از اوراق، علم پ«در باب: 
 :پردازدت مییر ھشت رواکبه ذ ینیلک

گوید: پیش از ابو عبدالله رفتم و گفتم: فدایت شوم سؤالی از تو ابو بصیر می -۱
ه کرا  یگوید: ابو عبدالله: پوشششنود؟ میدارم، آیا اینجا کسی سخنانم را می

ابو  یا د و سپس گفت:یشکان برداشت سریگر بود از مید یان او و اتاقیم
ند: یگو یروانت میت شوم پیفدا :محمد! از ھرچه به نظرت آمده بپرس. گفتم

 ش گشودهیگر به رویه از آن ھزار در دکآموخت  یرا به عل یامبر خدا دریپ
 ؟شود می

                                  
ھا و منابع معتبرمان را  تابکگوید: وقتی رو، سید حسین موسوی می نشمند شیعه مذھب میانهدا -١

ی از ما بگوید: منابع معتبرمان اھل که اگر یکبینیم  می آوری را نیم چیزھای سرسامک می مطالعه
توضیح آن: این روایت را  کند و اینکدھند باور نمیبیت و پیامبر را مورد طعن و تمسخر قرار می

 رساند:ات زیر را میکگوید: این حدیث نند و سپس میکر میکذ
 گوید.االغ سخن می -۱ 
ه کدھد! حال آن می االغ پیامبر خدا را باجمله: پدر و مادرم فدایت شود، مورد خطاب قرار -۲ 

ار را کھا این  ه االغکایننند، نه ک می ه پدران و مادرانشان را فدای پیامبراند ک سانیکمسلمانان 
 نند.کب

اند! با  ه به او خبر دادهکند ک می گوید: پدرم از پدر بزرگم تا پدر بزرگ چھارمش بحثاالغ می -۳ 
افی را ھمراه کبار اصول  که میان نوح و محمد ھزاران سال فاصله زمانی وجود دارد. یکوجود این

امام گفت: این معجزه را بنگرید، نوح خبر برخی دانشجویان در نجف پیش امام خویی خواندیم، 
ند، سخنان امام مدتی ذھن مرا به خودش کنبوت پیامبر را ھزاران سال پیش از والدتش اعالم می

ه االغی به کن است این امر معجزه باشد حال آنکرده بود و با خود گفتم: چطور ممکمشغول 
نند؟ کامیرالمؤمنین اینگونه احادیث را نقل  ان داردکپدر و مادرم...؟ و چطور ام  گوید:پیامبر می

تر اینکه االغ از  گوید: نقطه جالب می ردم. (ناشرکوت را اختیار کولی من نیز ھمچون دیگران س
 شناسند اما پدرشان را ھرگز!!) می ھا مادرشان را االغ کند! و معموالً  می پدرش روایت
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گر به یه از ھر در ھزار در دکآموخت  یامبر خدا ھزار در را به علیابومحمد: پ :گفت
د: یگوین است علم و دانش. ابومحمد میبه خدا اقسم  :. گفتمشود می او باز یرو

. آنگاه ین است علم و چه علمیسرش را فرود آورد و سپس گفت: ا یابوعبدالله مدت
ت یفدا :ست؟ گفتمیدانند جامعه چیم و آنان چه میابومحمد ما جامعه دار یگفت: ا

ھفتاد ذراع به ذراع رسول الله طول دارد، از  که است یست؟ گفت: ورقیشوم جامعه چ
ھا و  با دست راستش نگاشته است، ھمه حالل و حرام یته شده و علیکامبر دیزبان پ

دارد. با دست مرا  یز در آن جاین یدگیتاوان خراش یازمندند حتیھرچه مردم بدان ن
ھرچه  مت شوم من مال تو ھستی؟ گفتم فدایدھیابومحمد: اجازه م یزد و گفت: ا

 !ستین نیآن چن ین است علم، علم است ولین، گفت: قسم به خدا اکب یخواھیم
ست؟ یدانند جفر چیم و آنھا چه میت ماند و گفت: ما جفر دارکسا یسپس لحظات

گاھکاز چرم است  یظرف :دام است؟ گفتک جفر :گفتم امبران، یپ یه دانش و آ
 :داده است. گفتم یرا در خود جا لیاسرائ ینان آنان و دانشمندان گذشته بنیجانش

ت ماند و گفت: قرآن کسا یسپس مدت !نه آن چنان ین است علم. گفت: علم است ولیا
دام کقرآن فاطمه  :ست؟ گفتمیدانند قرآن فاطمه چیچه م یش ما است، ولیفاطمه پ

حرف از قرآن شما در آن  یکباشد، قسم به خدا یسه برابر قرآن شما م :است؟ گفت
نه آنچنان.  یعلم است ول :ن است علم. گفتیدارد. گفتم: سوگند به خدا اوجود ن

م، یامت اطالع دارینده تا روز قیت ماند و آنگاه گفت: ما از گذشته و آکسا یلحظات
 !نه آنچنان ین است علم، گفت: درست است ولیت شوم به خدا قسم ایگفتم: فدا
، ھر دھد می ه در شب و روز رخز علم است؟ گفت: آنچیدام چکت شوم پس یگفتم: فدا

 ز.یتا روز رستاخ یگریز دیپس از چھرچیز  امر بعد از امر دیگری و
ه در قرآن کل آنیگفت: به دل می دمید: از ابوعبدالله شنیگویحماد بن عثمان م -۲

آورند، گفتم: قرآن  می ست و ھشت ملحدان سر بریده ام، سال صد وبیفاطمه د
ا رفت، غم واندوه یه از دنک یخدا ھنگام امبریپ :دام است؟ گفتکفاطمه 

ش یت پیرا جھت تسل یسراسر وجود فاطمه را فرا گرفت خدا فرشته ا یاریبس
ز گفت: ھرگاه ین برد و او نیرالمؤمنیش امیوه خود را پکاو فرستاد، فاطمه ش

به من بگو، او را از آن مطلع ساخت،  یدیرا شن ییو صدا یردکاحساس  یزیچ
 یول :رد. سپس گفتکامل کرا  یرد تا مصحفکه نوشتن آن ز شروع بیر نیام
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نده را در یه دانش مربوط به آکدرباره حالل و حرام در آن وجود ندارد بل یزیچ
 بر دارد.

ش من ید پیگفت: جفر سفیدم مید: از ابوعبدالله شنیگویحسن بن ابوالعالء م -۳
ل ی، انجیرا در بر دارد؟ گفت: زبور داوود، تورات موس یزیاست. گفتم: چه چ

ه گمان ندارم در آن کم، حالل و حرام ھا، مصحف فاطمه ی، مصحف ابراھیسیع
چ یبه ھ یازیما ن یاز دارند ولیقرآن وجود داشته باشد و ھرچه مردم به ما ن

چھارم حد و  یکامل، نصف حد، کحد  یم در آن وجود دارد، حتیس ندارک
 داده است. یرا ھم در خود جا یدگیخراشتاوان 

در آن ھست؟ گفت: اسلحه  یزیچه چ :و جفر قرمز رنگ ھم نزد من است. گفتم
 در آن بود.

ن را یا نوادگان من ایند آکخدا تو را اصالح  :عفور به او گفتی یعبدالله بن اب
شان یبردن ا کرش یه از شب و روز خبر دارند ولکبه خدا قسم ھمچنان یدانند؟ آر یم

 آنان بھتر بود. یردند براکیله حق دنبال میدارد و اگر حق را بوسیار روا مکرا به ان
در جفر وجود دارد  یسانکد: ابوعبدالله گفت: اخبار یگویمان بن خالد میسل -۴

ه حق یکند در حالیگویرا حق را نمیرند، زیخواھند مورد پرسش قرار گیه نمک
شند، و کرون یرا ب یند مسائل و فرائض علیگویدر آن است، پس اگر راست م

ند مصحف یگوین، و اگر راست مکشان سؤال یاز اھا  ھا و عمهدرباره خاله
امبر را ھمراه یت فاطمه در آن است و اسلحه پیه وصکرون آورند یفاطمه را ب

ش یپ یتابک« ]۴ :حقاف[األ »ني.. صادق.)١(تابكفأتوا ب«د: یفرما می دارد و خداوند
  .»دییگوید اگر راست میاوریمن ب یبرا یاثر علم یکا ین یاز ا

دام کباشد، گفته شد: پس جامعه  می ه مملو از دانشکاست  یجفر پوست گاو -۵
 یافکچرم مانند ش یه در پھناکاست ھفتاد متر طول دارد  یورق :است؟ گفت

ھم در آن وجود  یدگیمه خراشیجر یاز دارند حتیاست. ھرچه مردم بدان ن
 دارد.

                                  
َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٱۡ�ُتوِ� ...﴿ :آیه در اصل اینگونه است -١

َ
ۡو أ

َ
بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذآ أ

 .]۴[األحقاف:  ﴾٤
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وجودش را فرا گرفته  یدیست و اندوه شدیامبر ھفتاد و پنج روز زیفاطمه بعد از پ
د و درباره یبخشیم یگفت و آرامش درون می تیشش آمد و به او تسلیل پیبود، جبرئ
گاھش م دھد می ان نوادگانش رخیگاھش و ھرچه بعد از او در میپدر و جا ساخت. یآ

 .ن است مصحف فاطمهینگاشت، ا یم آن را ھم یعل
 یامبر خدا و به خط علیته پیکه دکش ما است یپ یتابکد: یگویابوعبدالله م -۶

 .در آن وجود داردھا  است، ھمه حالل و حرام
ھا محمد بن عبدالله  یھا و معتزل یدین به ابوعبدالله گفت: زیبن اع کعبدالمل -۷

تاب کدارد؟ گفت: به خدا قسم من دو  ییا او قدرت و توانایآاند  ردهکرا محاصره 
ن در آن موجود است، نه یزم کان مالیامبران و فرمانروایه نام ھمه پکرا دارم 

 .از آنھا وجود نداردھیچیک  قسم به خدا نام محمد بن عبدالله در
ه نام خود و کنیار دارد مگر ایا را در اختیه امور دنکست ین ییچ فرمانروایھ -۸

در آن  یزیدرباره نوادگان حسن چ یثبت شده است ولتاب فاطمه کپدرش در 
 .افتمین

، سه ۲۵۴و  ۲۵۳ص » ابندییش میشب و روز جمعه افزا ان دریشوایپ«در باب: 
در تخت  ج امبر خدایجمعه پ یھا آورد از جمله: شبیت را از ابوعبدالله میروا

ن نزد آن حضور شایز ھمراه ایابد، ائمه ھمراه او و ما نییخدا حضور م ییفرمانروا
ه ک گردد میمان بر نیھا بدن یبه سو یسکله دانش یوسه ما جز ب یھام روحیابی یم

 م.یگشتیبود مفقود میاگر آن علم نم
و  ۲۵۴ص » دیرسیان میافتند اطالعاتشان به پاییش نمیاگر امامان افزا«ل باب: یذ
ان یشوایپ« :ل بابیذ زیت را نیند و ھمچنان چھار رواکیث اشاره می، به چھار حد۲۵۵

 رک، ذ۲۵۶و  ۲۵۵ص » ن برخوردارندیامبران و مرسلیه، پکاز ھمه علوم و معارف مالئ
 د.ینما می

ر کت را ذیچھار روا ،۲۵۷و  ۲۵۶ص » بیاب در بحث غیمک یباب«ل باب: یذ
آور است: از شگفت یافکه وجود آن در اصول الکاست  یثیاز آنھا حد یکیند، ک یم

ب یم غیدان می ب رایبرند ما غیگمان م یسانکتعجب است  یشده: جا ابوعبدالله نقل
رد، ندانستم در کزم را بزنم از دستم فرار ینکداند. خواستم فالن ینم یسکرا جز خدا 

 رده است. کدام اتاق خود را پنھان ک
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و لذا  !!شناسد نمی ه حق راکتراوش کرده  یاز قلمکه است  یحقچه عجب گفته 
را از  یت دومین شگفت برطرف گشت چون روایبالفاصله ا ی، ولتعجب دارد یجا

ب اطالع دارد؟ در پاسخ یا امام از غیه از او سؤال شد: آکند کیھمان امام گزارش م
گاه م یسر درآورد خدا و یزیھرگاه خواست از چ یگفت: نه ول  سازد.یرا آ

ن یندن اکبر یبرا هکرده، بلکعمل بدان نقل ن یت نخست را برایروا ینیلکن یبنابرا
ق خواست خدا از یه امامان جز از طرکنیبر ا یگرفته در اذھان مؤمنان مبن یباور جا

 ز را بداند!ینک یارزش است ھرگاه بخواھد جا بی آورند، چقدر آسان و نمی ب سر دریغ
 سازد:یرا مشخص م ینیلکر ھدف یابواب ز

 .تیسه روا -۱۵۸دانند، ص یرا بدانند م یزیامامان ھرگاه بخواھند چ -۱
رند، ص یمیار خودشان نمیدانند و جز به اختیش را میامامان زمان مرگ خو -۲

 .ثی، ھشت حد۲۶۰ـ۲۵۸
ماند، ص یشان پنھان نمیز از ایچ چینده خبر دارند و ھیامامان از گذشته و آ -۳

 .ثی، شش حد۲۶۲و  ۲۶۰
ه کن امر آورده یت را راجع به ای، سه روا۲۶۴امامان، ص  یھاجھات دانش -۴

 .جھات دانش آنان ارث و الھام است
ش خبر یھا انیرا به منافع و ز یسکگردد ھر یاز امامان مخف یزیھرگاه چ -۵

 .تیـ دو روا۲۶۵و  ۲۶۴دھند، ص  یم
دستور داد  یه به وکنیاموخت مگر ایامبرش نیرا به پ یچ دانشیخدا ھ«ل باب: یذ

، ۳۶۴ص » امبر بوده استیپ یکن را ھم از آن مطلع سازد و او در علم شریرالمؤمنیام
 .آوردیت را میسه روا

 ت رایده روا ،۲۶۸و ۲۶۵ص» انیشوایو پ ج امبر خداین به پیسپردن د«ل باب: یذ
 .آورد می

اند و ناپسندبودن اعتقاد از گذشته گان ھمسانکدامیک  امامان با« :ل بابیذ
 .۲۷۰و  ۲۶۸ص  )١(»شانیدر حق ا یامبریپ

ث ی، به پنج حد۲۷۱و  ۲۷۰ص » اندزھوشانیمتجددان و تان یشوایپ«ل باب: یذ
 د.ینمایاشاره م

                                  
م آن از که حکه درست است به نبوت امامان جعفریه معتقد بود، چرا کمعنی این سخن اینست  -١

 ند.ک نمی حد ناپسند بودن تجاوز
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سه  ،۲۷۲و  ۲۷۱ص » اندالبد ائمه قرار گرفتهکه در ک یبحث از ارواح«ل باب: یذ
و  یمان، قوت، شھرت، زندگیاند: روح اه ارواح پنج گونهکآورد ین میت را راجع به ایروا

امبر خدا در گذشت روح القدس او به امام یپ یامبران است، وقتیژه پیه وکروح القدس 
ھمچون خواب، غفلت، وقت  یه عوارضکاست  یاافت. روح القدس گونهیانتقال 

گر عوارض مزبور را یچھار نوع د یشود، ولیبر او عارض نم یارکھوده یو ب یگذران
 ند.کین تا آسمان را نظاره میدارند و روح القدس از زم

، به ۲۷۴و  ۲۷۳ص » بخشدیم مکیخداوند امت را بدان تحه ک یروح «ل باب: یذ

وَۡحۡيَنآ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ه:یه: امام صادق در مورد آکنیند، از جمله اکیث اشاره میشش حد
َ
أ

ۡمرِنَاۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما 
َ
يَ�ٰنُ ٱَوَ�  لِۡكَ�ُٰب ٱإَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ ھمانگونه « ]۵۲ ی:شور[ال ﴾ۡ�ِ

م یا ردهک یز به فرمان خود جان را وحیم، به تو نیاردهک ین وحیشیغمبران پیه به پک
تاب ک یدانست نمی هکتو ھاست. پیش از وحی)  که قرآن نام دارد و مایه حیات دل(
ز یل نیائیکل و میان مخلوقات خدا بزرگتر از جبرئیدر م«. گفته: »دامکمان یست و ایچ

گاه م یوامبر خدا بود یه ھمراه پکده شده یآفر رد و بعد از کیت میساخت و تقویرا آ
 باشد.یشان ھمراه امامان میا

وِح� ٱَعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ :هیو ھم او درباره آ وحُ ٱقُِل  لرُّ ۡمرِ َرّ�ِ  لرُّ
َ
 ]۸۵: سراءاإل[ ﴾مِۡن أ

گاه استکاست  یزیپرسند بگو: روح چیروح مدربارۀ  از تو«  »ه تنھا پروردگارم از آن آ
 ن گفته است.یچنز ین

فرود آورد  ج ه خداوند آن روح را بر محمدیکن امام صادق گفته: از زمانیو ھمچن
 به آسمان بلند نشده و نزد ما است.

، ۲۷۵و  ۲۷۴ص » داندیش از خود را میه امام ھمه علوم امام پک یزمان«ل باب: یذ
 ند.کیث اشاره میبه شش حد

ص » گرندیدیکھمسان  یفرمانبرداران در دانش، شجاعت و یشوایپ«ل باب: یذ
 برد.یراھه میم را به بیرکاز قرآن  یاهیآ یو معنا آوردیت را می، سه روا۲۷۵

 یدوم از اصول کاف بخش -۲
به طول دادن صحبت از جزء دوم  یازینم نکیر نمکاول ف بخشردن ک بعد از عرضه

مفھوم  یو جزء قبل زند،یفر حرف مکمان و یجمله از ا بخشن یرا ایم، زیداشته باش
ان یھا ب قیگمراه و زند یان فرقهیشان از افراط گرایو امثال ا ینیلکفر نزد کمان و یا
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مان و یشان ایم، ایردکشان مشاھده یاھای  روایت از یاریه آن را در بسکرد و ھمچنانک
مان دارد مومن است و یه به آن اک یسکه ربط دادند، یرش امامت جعفریفر را به پذک

ن جزء یم. پس ایردکه مشاھده ک یگرید یزھایباشد، ھمراه با چیافر مکر آن کمن
م تا یاوریرا بھایی  مثال هکاست  یافکباشد، یجزء اول م یبرا یانبساط و امتداد

ده بود یشکه خود ک یه بر آن راھیامام یدهیبا متاثر شدن به عق ینیلکا یه آکم ینیبب
 مانده است. یباق

اند: خداوند شان گفتهیه اکرده کت یجعفر روا یه از ابکھا: آنچه  از جمله آن مثال
را از  یرده است پس ِگلکن و تلخ را خلق و آنھا را مخلوط یریه آب شکمتعال ھمچنان

مین گفت: به ین برداشت و آن را به شدت مالش داد، سپس به اصحاب یسطح زم
چ ید و ھیش بروآت ید و به اصحاب شمال گفت: به سویداخل بھشت شو یسالمت
ستم؟ گفتند: چرا، ما بر ینم، سپس گفت: مگر من پروردگار شما نکیبه شما نم یتوجھ

ن یه مبادا روز واپسکنیدم تا این را پرسید: ایفرمایم، خداوند میدھیم ین گواھیا
ا من پروردگار شما یمان گرفت و گفت: آیامبران پیم، بعد از پین غافل بودیبگوئید ما از ا

ن است. یست؟ گفتند: چرا، چنیرمومنان نیام ین محمد فرستاده من و علیو ا ستم؟ین
ه من پروردگار کمان را از اولوالعزم گرفت یرد و پکآنھا ثابت  یپس خداوند نبوت را برا

شان بعد از او یاوران ایو  یر المومنان و ولیام یمن و عل یشما ھستم، محمد فرستاده
 ین خود از مھدید یباشند وآنھا برایعلم من ھم م یارگزاران دستورات من و خزانهک
نند و از دشمنانم به کیس میشان تاسیا یلهیرند، و دولت خود را به وسیگیم کمک

م. در جواب گفتند: یافزایار بندگان خود را میرم و با زور و اختیگیاو انتقام می  لهیوس
 ،رد و نه بدان اقرار نمودکار کآن را انولی آدم نه  ،میداد یم و گواھیردکپروردگارا اقرار 

م به ین مسئله تصمیثابت شد و آدم بر ا یامبر در مھدین پنج پیا یمت برایپس عز

ٓ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم  َولََقدۡ ﴿ قول خداوند ین است معنیرد و اکاقرار ن َعهِۡدنَا
  .]۱۱۵ :طه[ ﴾١١٥َعۡزٗما  ۥَ�ِۡد َ�ُ 

ردند و به اصحاب الشمال گفت: وارد آتش کور خداوند دستور داد آتش را شعلهبعد 
ر خداوند یدند، و اصحاب شمال گفتند: پروردگارا بر ما سخت نگیآنھا از آتش ترس ،دیشو

دند، بعد طاعت و ید، آنھا ترسید و داخل آن شویردم: بروکشما آسان  یگفت: آن را برا
ه کت شده ی] و دوباره از ابو جعفر روا۱۴۸[ )۸۵۰(د یت به اثبات رسیت و معصیوال
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 -۴روزه،  -۳ات، کز -۲نماز،  -۱ه بنا نھاده شده است: یاسالم بر پنج پا«شان گفته: یا
 .]۱۴۸[ )۸۵۰) (۱۸د نشده است (ص کیت تایدام مانند والکچ یت، و بر ھیوال -۵حج، 

 یاند و آخررفتهیپذه: مردم چھار نوع نخست را کن را افزود یت دیگر ایو در روا
 .)۱۸(ص  اندردهک کت) را تری(ھمانا وال

گفتم: مرا از حدود  سه گفته: به ابو عبداللهکت شده یصالح روا یو از عجالن اب
گاه یا  یات، روزهکز یمان عبارتند از: خمس و اداین. در جواب گفت: حدود اکمان آ

ن یبا صادق یدشمنان من و ھمراھ یما، دشمن یت ولیالحرام، والتیماه رمضان، حج ب
 .)۱۸باشد (ص یما م

ان گزارده شده یه بنیه گفته: اسالم بر پنج پاکت شده یجعفر روا یو از زراره از اب
دام از ھمه برتر است؟ کردم کت. زراره گفت: عرض یات، حج، روزه و والکاست: نماز، ز

شب را زنده  یسکباشد و اگر یل بر ھمه میآنھا و دل یھمه دیلکرا یت. زیگفت: وال
رد، و تمام ثروتش را به صدقه بدھد و ھر سال به حج برود، ولی یبدارد، و روز را روزه بگ

ردارش مطابق دستور کاعمال و  یند، و تمامکنخدا را نشناسد و آن را قبول  یت ولیوال
ـ ۱۸ شود (صیمان حساب نمیدھد و از اھل اینم یشان باشد، خداوند او را پاداشیا

۱۹(. 
 یفر را به مبادکمان و یه اکند بلکیتفا نمکفر به امامت اکمان و یبه ربط ا ینیلکو 
 :ه گفتهکند کیت میمثًال به او گوش بسپار از امام صادق روا ،دھد می ز ربطیه نیجعفر

9
10

ه ین ندارد، تقیه ندارد در واقع دیه تقک یسکباشد، یه مین در تقید ـ نه دھم ـ 
ه انسان را محبوب کاست  یزیه تنھا چیباشد، به خدا قسم تقین خدا میاز د یقسمت
 !!مان ندارد)یه ندارد ایه تقک یسکن من و پدران من است، یه از دیتق ،گرداندیخدا م
 ۴۶۴و تا صفحه  شود می از اول جزء دو شروع یافکفر در اصول کمان و یتاب اکو 

 یباق یصفحه ۲۲۰و  ،رده استکرا گزارش  تیروا ۱۶۰۹ن صفحات یادامه دارد و در ا
 از ینجا بعضیاز آنھاست و در ا یکیالقرآن تاب فضلکه کباشد یتاب مکشامل سه 

ه کند کیت میاز سعدالخفاف روا .مینکیتاب آورده نقل مکدر آن  یافکه کھایی  روایت
زد و  یزند؟ لبخندیا قرآن حرف میت آیابو جعفر جانم فدا یردم اکگفت: عرض 

گفت:  اوم ھستند بعد به یند، آنھا اھل تسلکف ما را رحم یضع یھاعهیگفت: خداوند ش
ند؟ سعد کیم یل خود امر و نھیل و شماکزند و در شیای سعد ! نماز ھم حرف م

توانم آن را در یه نمکاست  یزین چیردم: اکرد عرض کر یین حرف رنگم تغیگفت: به ا
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گر ید یسانکما  یھاعهیجعفر گفت: مگر مردم به جز شنم. ابو کان مردم بازگو یم
الم قرآن را کرده. بعد گفت، ای سعد کار کنماز را نشناسد حق ما را انھرکس  ھستند؟

إِنَّ ﴿ شان فرمودند:یردم: دوست دارم رحمت خدا بر تو باد. اکم؟ عرض یبه تو بگو
لَٰوةَ ٱ ِ ٱَ�ِۡ�ُر وَ  لُۡمنَكرِ� ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَ�ۡنَ�ٰ َعِن  لصَّ الم امت و ک ؛ینھ ]۴۵: العنکبوت[ ﴾�َّ

 م.یم و بزرگواریر خدا ھستکمردم و ما ذ ؛رکمنو فحشا 
ه گفته: نه به خدا سوگند امارت و خالفت ھرگز به آن کت شده یعبدالله روا یو از اب

ر ھرگز بر یه و به فرزندان طلحه و زبیام ین به بنیو ھمچن گردد میر و عمر بر نکابوب
ل یام را تعطکدند و احیردند و سنت را باطل گردانک کرا آنھا قرآن را تریز گردد مین
ن ی) و ھمچن۶۱-۶۰رسد (ص ید حتمًا به آتش میاز قرآن تجاوز نماھرکس  ردند وک

4 قرآن«ه گفته کند کیت میاز ابو عبدالله روا ینیلک
4

1 است: 
4

1 و ،حالل 
4

1 و ،حرام 
4
 

1 و ،سنت
4

ان شما یو م شود می قبل از شما و خبر آنچه بعد از شما واقع یھا خبر ملت 
 .۶۲۷ص  »باشدیداور م

4 قرآن«ند کیت میو از ابو جعفر روا
4

1و  ،باشدیم 
4

ص  »باشدیام مکآن فرائض و اح 
۶۲۸. 

3 قرآن«ند کیت مین روایرالمومنیو از ام
3

1 باشد:یم 
3

1 در مورد ما و دشمنان ما، و 
3
 

1 وداد، یسنت و رو
3
 .۶۲۷ص  »باشدیام مکفرئض و اح 

ردم: مردم کخدمت ابو عبدالله عرض «ه گفته: کند کیت میسار روایبن لیو از فض
ند قرآن بر ھفت قرائت نازل گشته؛ در جواب گفت: دشمنان خدا دروغ یگویم
 .۶۳۰ص  »نفر نازل شده است یکقرائت و از جانب  یکند. قرآن بر یگو یم

را به من داد  یه گفته: ابو حسن قرآنکت شده ینصر روا یبن اب بن محمد و از احمد
را خواندم، نام و نام پدر ھفتاد  یاردم و در آن جملهکآن را باز  ،نکو گفت: آن را نگاه 

ش بفرستم. ص یم فرستاد تا قرآن را برایافتم گفت بعد: به سویش را در آن ینفر از قر
۳۶۱. 

از قرآن را  یبر ابو عبدالله قرائت یگفته: مرده کت شده یو از سالم بن سلمه روا
نگونه قرائت را یردند. ابو عبدالله گفت: اکیه مردم آنگونه آن را قرائت نمکرد کقرائت 

ه امام آمد آن را ک یقرآن را بخوان و ھنگام ین و ھمانند مردم تا نزول امام مھدکبس 
رون آورد، و یآن را نوشته بود ب یه علک یخواند، و ابو عبدالله مصحفیھمانند خود م
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 یتاب خداکن یش مردم برد و به آنھا گفت: ایبعد از نوشتن قرآن، آن را پ یگفت عل
ام. مردم گفتند: نزد ردهکمحمد فرستاد و آن را در دو لوح جمع  یه براکبزرگ است 

گفت: به خدا سوگند از  یم. پس علیگر نداریبه مصحف د یازیما مصحف ھست و ن
اعالم آن بود تا آن را  یآورمن بعد از جمع یفهید و وظید دیآن را نخواھ به بعد امروز
 )۶۳۴د. (ص یبخوان
شان یه اکند کیاز ابو جعفر صادق ختم م یتیرا با روا» القرآن فضل«تاب ک ینیلکو 

 ۶۳۴باشد. ص یه می) ھزار آ۱۷(محمد فرستاد  یل برایه جبرئک یفرمود: قرآن
 باشد. یافکان ھدف مورد نظر یب یبراھا  روایت نیه اکنم کیر مکت فیو در نھا

 یروضة الکاف -۳
ه به ک یرسد و ھنگامیه روضه است مک یافکبعد از اتمام اصول نوبت جزء دوم از 

ه یامام یدهیه در عقک یبر اثر افراط ینیلکه کم ینیبیم مینکیم ین روضه نگاھیا
ف یرد و مدام بر وجود تحریگیم یراه را پورانه کورک یدارد در ظلمت جھل و گمراھ

 دھد می ن افتراء را به بزرگواران نسبتیه اک یند و ھنگامکیم یدر قرآن پافشار
از ائمه  یکیند، مثًال کید مییه افتراء او را تاکرد یگیار مکرا به  ییھا م اسلوبینیب یم

ه در سند ک یند، آن راوخوایمخالف با قرآن را م یاهیه آک یشد در حالکیر میرا تصو
م؟ امام در جواب گفت: یخوانینگونه نمیت ما اید: جانم فدایگوید و میآیر شده مکذ

ن قسمت از جمله یا یرده است ولکنگونه آن را بر محمد نازل یل ایبه خدا قسم جبرئ
ل ید: به خدا سوگند جبرئیگویا در جواب می ]۵۰ص [باشد. یقرآن م یھاف شدهیتحر

نگونه در مصحف فاطمه ثبت یرد، و به خدا سوگند اکنگونه بر محمد نازل یرا اقرآن 
 ].۵۸ص [شده است 

در آن اشتباه  یسندگان وحیه نوکاست  یزین چیه گفته: اکبرد یا گمان می
 }۲۰۵اند. {ص  ردهک

 ۳۸۷م. ص یخوانینگونه مینگونه نازل شده و آن را ایه گفت: اکنیا ای
ه وجود کنیا ایند، کف قرآن را ثابت یند تا تحرکیر مکرا ذ یلیاوقات دل یو بعض

 ۲۰۵ند. ص کد ییه اصًال وجود ندارد را تاک یاهیدر آ یالمهک
ث ین حدیآورد، به ایرا م یعام افترائ یاوهیبه ش ،فیاثبات تحر یاوقات برا یو بعض

ه به خدا کستند ھ یارانکانتیرا آنھا خیه گفت: زکه به ائمه نسبت داده گوش بسپار ک
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د چگونه به یدانیاند و مدهیانت ورزیاند، و به امامت آنھا خردهکانت یو رسول خدا خ
جاد یل ایف و تبدیدر آن تحر یتاب خدا شدند ولکدار نیاند، امردهکانت یھا خ امانت

گرداندند، و خداوند  یت شدند و از آنھا روین ھدایامر مسلم یسپس توسط ول ،ردندک
-۱۲۴رد {ص کشان ب شدند به تنکو ترس را به خاطر آنچه مرت یلباس گرسنگ

۱۲۵{. 
ف در ینسبت به وجود تحر اما ،م بودیرکف در متن قرآن ین نسبت به وجود تحریا
آن را تحریف کرده  یحتمًا معن ینیلکه کنیم مگر ایابییرا نم یاهیچ آیھ قرآن یمعن

 کند و به یکی از ائمه نسبتای عام را تاسیس میاست، و به این خاطر ایشان قاعده
اد یاز آنھا  یکیه مردم را به بھشت سوق دھد و به نک یاهیھر آ«ه گفته ک دھد می

ه مردم را به جھنم ک یاهیما نازل شده است و ھر آ یھاعهیند در مورد ما و شک یم
د در مورد دشمنان ما و مخالفان ما نازل شده است یاد نمای یز آنھا به بدسوق دھد و ا

 »رمردم از آن مبرا ھستندیم و سایامانده یم باقیما بر سنت ابراھ یھاعهیتنھا ما و ش
 .۳۶ص 

ٓ ﴿ از ابو عبدالله در مورد قول خداوند ٰٓءِيَل ِ�  َوقََضۡيَنا َ�ُۡفِسُدنَّ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱإَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�
�ِض ٱِ� 

َ
�ۡ  ِ�ۡ�َ و ضربه زدن به  یشتن علکن یه گفت: اکت شده یروا ]۴: سراءاإل[ ﴾...َمرَّ

� َكبِٗ�� ﴿ باشدین میحس  ن است.ین قتل حسیآن گفت: ا یدرباره ﴾٤َوَ�َۡعلُنَّ ُعلُّوٗ

ولَٮُٰهَما فَإَِذا﴿
ُ
 ن آمد،یبان حسیو پشت یاری ی: وقتیعنیگفت:  ]۵: سراءاإل[ ﴾َجآَء وَۡعُد أ

ْ ِخَ�َٰل ...﴿ ٖس َشِديٖد فََجاُسوا
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
ٓ أ َا � ٱَ�َعۡثَنا َعلَۡيُ�ۡم ِعَباٗدا �َّ  ]۵: سراءاإل[ ﴾...ّ�ِيَارِ

به  یانندهکت یه ھر اذکفرستد یه خداوند قبل از خروج قائم الزمان آنھا را مک یملت

ۡفُعوٗ� َوَ�َن وَۡعدٗ ...﴿ آل محمد را به قتل برساند خروج امام  یعنی ]۵: سراءاإل[ ﴾٥ا مَّ

ةَ ٱَرَدۡدنَا لَُ�ُم  ُ�مَّ ﴿ قاطع است یازمان وعده ن یخروج حس ]۶: سراءاإل[ ﴾...َعلَۡيِهمۡ  لَۡكرَّ
 ۲۰۶ص  »ارانش استیان ھفتاد نفر از یدر م

 گفت:یه در مورد قول خدا مکدم یعبدالله بن نجاش گفت: از ابو عبدالله شن

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱَ�ۡعلَُم  �َّ نُفِسهِۡم  �َّ

َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

َ
َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

داند چه در دل دارند پس از آنان روی  ه خدا میکسانند کنان ھمان یا« ﴾٦٣قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا 
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ھدف  »دلشان [مؤثر] افتد بگویه در کبرتاب [ولی] پندشان ده و با آنھا سخنی رسا 
 .)١(خداوند فالن و فالن است

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ﴿
َ
ٓ أ ِۚ ٱَوَما نُفَسُهۡم َجآُءوَك  �َّ

َ
ْ أ لَُمٓوا �َُّهۡم إِذ ظَّ

َ
َولَۡو �

ْ ٱفَ  َ ٱ ۡسَتۡغَفُروا َ ٱلَوََجُدواْ  لرَُّسوُل ٱلَُهُم  ۡسَتۡغَفرَ ٱوَ  �َّ اٗبا رَِّحيٗما تَ  �َّ امبری یچ پیو ما ھ« ﴾٦٤وَّ
نند و اگر آنان وقتی به خود ستم کق الھی از او اطاعت یه به توفکم مگر آنیرا نفرستاد

ز] برای آنان یامبر [نیخواستند و پ آمدند و از خدا آمرزش می ش تو مییرده بودند پک
ن یبه خدا قسم ھدف از ا »افتندی ر مھربان مییپذ رد قطعا خدا را توبهک طلب آمرزش می

 د.نباشیم یامبر و علیه پیآ

﴿ ْ ش شما آمدند و از خدا در یاگر پ یعل یا یعنی )٢(از آنچه انجام دادند ﴾َما َصَنُعوا
رد کآنھا طلب آمرزش  یامبر برایردند و پکاند طلب آمرزش مورد آنچه انجام داده

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر فََ� َوَرّ�َِك َ� ﴿ ر و مھربان استیپذخداوند توبه يُۡؤِمنُوَن َح�َّ
ه تو را در کآورند مگر آن مان نمییه اکست به پروردگارت قسم ین نیلی چنو« ﴾بَۡيَنُهمۡ 

ابو عبدالله گفت: به خدا سوگند  »ه اختالف است داور گردانندیان آنان مایمورد آنچه م

نفُ ﴿ است ین ھمان علیا
َ
ْ ِ�ٓ أ ا قََضۡيَت ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا می کسپس از ح« ﴾ِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

امبر آن یپ یبرزبان شما ا »نندکد] نیاحساس ناراحتی [و تردھایشان  دل ای در ردهکه ک

ْ �َۡسلِيٗما ﴿ است یت علیه ھدف والکد یاردهکه ک یداور امال سر کو « ﴾٦٥َو�َُسّلُِموا
از  ۶۵تا  ۶۳وره که مذی} و آ۳۳۶شوند {ص  یم علیامًال تسلک یعنی »م فرود آورندیتسل

 نساء است. ی سوره
 یسکه امام خودش را از آن و از ک دھد می نسبت یرا به امام عل یاخطبه ینیلکو 

 )۳۰-۱۸ن ص کله نگاه یوس ی(به خطبه .ندکیش ساخته تبرئه میه آن را براک
ر و عمر و مھلت دادن کردن ابوبکن امامت آنھا و متھم یرکر منیفکافراط در ائمه و ت

 یکیباشد و سرنوشت آنھا یبه آنھا مانند مھلت خداوند به عاد و ثمود و امثالشان م
 .دینکیات را در آن مشاھده مکن نیاست، تمام ا

                                  
 ھستند!!ر و عمر کلینی از فالن و فالن ابوبکھدف  -١
 رده است.کی (مما صنعوا) از آیه نیست و اضافه  جمله -٢
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نسبت به  را یبیعج یھا در آن تھمت ،۳۱-۳۳ن ص که نگاه یطالوت یو به خطبه
ز یوارد آمده بر آنھا ن یقبل یھا امتشان آنچه بر یه به قول اک ید اصحابیابییاصحاب م

ه به ک ییآنھا در برابر حق به عنوان مانع واقع شدند و وص هکنید به خاطر ایآیوارد م
به «د: یابیین میشان را چنیقول ا شما در آن خطبه ردند ؛ک کآن امر شده بودند را تر

زدم یر میرا با شمشبود آنھا یاصحاب طالوت با اھل بدر با من م یخدا قسم اگر اندازه
از مسجد خارج شد در «د ینیبین می} بعد از ا۳۲گشتند. {ص یه به حق برمک یتا وقت

ن یا ید و سپس گفت: به خدا سوگند اگر اندازهیگوسفند را د ۳۰بًا یه تقرک یحال
درنده را از قدرت  یھا ن گرگیبود ایامبر با من میروان پیخداجو و پ یگوسفندان مردان

 .)١(ردمکیمنار کبر
از جبابره و ھامان و  یثیحد«ن کن نگاه یالنوریشان بعد از قتل ذیا یو به خطبه

مانند غراب بلند  یسوم :هکد ینیبین قول را مید، و در آن ایابییفرعون و عثمان را م
وتاه و گردنش را کبر حالش اگر دو دستش را  یوا ،مش بودکاو تنھا ش یشد و غصه

ه آتش جلوش ک یرا از بھشت غافل شده در حالیار بھتر بود: زیاو بسرد برای کیقطع م
 .}۸۸بود {ص 

ند کیتفا نمکا دھد می نسبت یه به امام علکن یدروغ یھان خطبهیبه ا ینیلکو 
ن مانند: ید. مثال اینکیز بر او مشاھده میرا ن یت حضرت علیه آثار افراط بر شخصکبل

ا یرا به دن ینگونه مژده داد: شما غالمیابوطالب به ھمسرش ارم، کامبر ایالد پیدر روز م
 )۳۰۲. (ص شود می ن نونھالیا یه وصک یآوریم

د ینک یرویاگر از او پ ؛ندکیم ییشما را به حق راھنما یفرمود: عل ج امبریو پ
 .)۶۶ص ( دیادهیفر ورزکنید به خدا کن یرویاو را پ اگرد و یشویخسته م

 .)۲۵۲ص ( باشدیامبر میتر از جنگ پسخت یجنگ عل یه به راستکنیو ا
بزرگتر  یاء شھادت خواھند داد. اما منزلت علیانب یدر روز آخرت جعفر و حمزه برا

 در حالت اخفا است. یرا منزلت علی، ز)۲۶۷ص (را بدھد  یه گواھکاز آن است 
فرمود: به ند که ایشان کیت میاز امام باقر روا ینیلکو در مورد امام دوازدھم، 

باشد و دوباره از یامبر در روزگارخویش میراستی منکر صاحب الزمان ھمانند منکر پ
مان یرا به ا یایند ھر ناصبکیه امام زمان ظھور مک یند ھنگامکیت میشان روایا

                                  
 .امده است ۳۳در حاشیه ص  -١
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رد و اال گردنش یپذیمان را از او میقت به او جواب دھد ایبه حقھرکس  ندکیدعوت م
 )۲۲۷ص ( .ندکیه را ھمانند اھل ذمه امروز پرداخت میه جزکنیا ایزند، یرا م

شما چه وقت  یھاعهیه از او سوال شده شکند کیت میو از ابو عبدالله صادق روا
ردند و قدرت آنھا کدا یه دو فرزند عباس با ھم اختالف پک یشوند؟ فرمود: وقتیروز میپ

 )۹۲۴ص ( ورزد...د، طماع یورزیه در آنھا طماع نمک یسکف شد و یضع
ند و کیت میه و مخالفانشان روایامام یهیرا از جعفر یادیث زیاحاد ینیلکو 

مان را به یفر و اک ینیلکه ک یم مادامیث بشناسین حدیم دخالت آنھا را در ایتوان یم
 .دھد می ت ربطیوال

رود و یبه جھنم نم یچ احدیشوند و ھیھمه داخل بھشت م یرافض یهیپس امام
-۲۵۴-۱۰۷ص (افر است که یر از جعفریرند و غیگیآنھا مورد مغفرت خدا قرار م تنھا

بودن از دست  یو ناصب )۱۲۸ص ( ستیت توبه نیو توبه بدون قبول وال) ۲۷۰-۳۳۷
 .ند فرق نداردکا زنا ینماز بخواند و  )۱۰۱ص ( باشدیھا بدتر م حرام یگرفتن تمام مک
 .)۲۹۲ص (است  یفه ناصبیو ابو حن) ۱۶۰ص (

فر به کآن  یه و رفتن به سویعشر یاثن یهیر از جعفریو حضور در مساجد غ
آنھا  یه به گمراھک یه به آن مسجد برود در حالک یسکباشد، مگر یم میخداوند عظ
گاه باشد ما باز  یند (مردم ھمه به سوکیت میاظم رواکاز امام  ینیلکو  )۳۸۹ص ( .آ

اند از ب شدهکن خود و خدا مرتیه بک یھر گناھگردند و حساب آنھا بر ماست، و یم
، و ھر دھد می ز به ما جوابیم و خدا نینکید مکیوا گذاشتن آنھا به ما، تا یخداوند برا

م ینکیآنھا طلب بخشش م یاند از مردم براب شدهکان خود و مردم مرتیه مک یگناھ
ص (. دھد می را یبھتردھند و خداوند به آنھا به بدیل یز جواب مثبت میو مردم ن

۱۶۲( 
طالب اھل بھشت را به منزلگاھشان  یبن اب یند: علکیت میو از ابو جعفر روا

بھشت و  یند و درھاکیند و اھل آتش را داخل آتش مکیج میبرد و آنھا را تزو یم
 )۱۵۹ص ( باشد.یار او میجھنم در اخت

ه و یث جعفریحدش را با یخواھد نظر خویم ینیلکت ین دو روایر اکو با ذ
 د قرار دھد.ییمخالفانشان مورد تا

در  ییدر قرآن و بدگو کیکتش یش را در تالش برایخ خویه روش شک ینیلکو 
در مورد  ییه دوباره به بدگوکم ینیبین بار او را میند، اکیم یریگیمورد صحابه را پ
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از آن را در  یه قسمتک، گردد میبر  ج امبرین رسالت اسالم بعد از پین و حاملیناقل
 یو تھمتھا ییند بدگوکنگاه  یافک یه به روضهک یسک یم ولیردکصفحات قبل بحث 

 ند، مثال آن مانند:یبیرا م یاریبس
مرتد شدند به  ج امبریآنھا بعد از پ یه ھمهکند کیت مین روایآنچه در مورد مسلم

، و بقیه ھمه به اھل یه عبارتند از: مقداد و ابوذر و سلمان فارسکجز سه نفر از آنھا 
 .۲۹۶ ،۲۹۵ ،۲۵۳ ،۲۴۵ ،۱۲۵ل شدند و ص یت تبدیجاھل

ردند کیامبر را مسخره میافر منافق ھستند آنھا پکن دو یخیه شکند کیت میو روا
 ،۱۲۴ ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۲۸ص ( .ن امت ھستندین دو ُبت ایخواندند و ایو او را مجنون م

۱۸۹، ۲۱۶، ۲۴۵، ۳۱۸(. 
ه در غار بود ک یر ھنگامکند: ابوبکیت میزندیق روا ین مفتریآنچه ای  و از جمله
امبر شروع یه با پک ین عداوتیرد، و او اولکش پنھان یامبر را در دل خویساحر بودن پ

رد در قبا موقع ھجرت کامبر یه با پک ین مخالفتیبود، و نخست ÷یرد مربوط به علک
 یریبکخ یئت شیل و ھکبر ش هکس بود یرد ابلکعت یه با او بک یسکن یبود، و نخست

 )۳۴۴ ،۳۴۳ ،۳۴۰ ،۶۲۳ص (. شان آمدینزد ا
ه به یش در امامیخو یدهیه به عقکم ینکیرا مشاھده م ینیلکنار این کو در 

بینیم در شان را مییمرتبط است متاثر شده است، و ا یخیتار ه به موضوعاتک یاتیروا
 یگریم موضوعات دیردکه مشاھده کا نص بر امامت چنانیعت و ینار سخن در مورد بک

 کند، به عنوان نمونه:را نقل می
 یول )١(مشھور است یخیتار یبه خاطر سبب یه به رافضیامام یعهیش ینامگذار

 ۳۴رده است. ص ک ینگونه نامگذاریه خداوند آنھا را اکند کیت میروا ینیلک
 یبھشت رودد: در یگویم ینیلک یه نسبت به امام جعفر است، ولیو نام جعفر

د رنگ یسف ینار راست آن گوھرکو در  شود می ه گفتهیه به او جعفرکوجود دارد 
محمد و  یھزار قصر برا یقصر موجود است و در ھر قصر ۱۰۰۰ه در آن کوجود دارد 

 )۱۵۲ص ( باشد.یم ج آل محمد

                                  
 .۱/۱۵۵، الملل و النحل  ۲۵الفرق بین الفرق ص  -١
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 یدهیبه عق یریاز تاثرپذ یه خالکم ینکیرا مشاھده م یافکنگونه روضه الیو ھم
م یتوانیو روضه بود م یافکردن آنچه در اصول ک باشد. و بعد از عرضهیه نمیماما

 م:یبگوئ
ش در یخو یدهیاثبات عق یبرا یالهیاز مفھوم سنت به عنوان وس ینیلک -۱

ان بطالن یب یبرا یالهین آن را به عنوان وسیند و ھمچنکیه استفاده میامام
ه آنھا ھر اندازه کنیرد و ایگینند مکیت میه از آن تبعیر از جعفریآنچه غ
ر مقبول یغ ینیلکشوند و عبادت آنھا به گمان ینند باز وارد دوزخ مکعبادت 

شوند و آتش را ھرگز یه بدون استثناء وارد بھشت میه جعفرک یاست، ھنگام
 یوتاھکب گناه شده باشند و در حق خدا و مردم که مرتکنینند با وجود ایبینم
 رده باشند.ک

ت یامبر و آل بیند و آن را به پکیت را گزارش مین ھزاران روایبه خاطر ا ینیلکو 
 .دھد می نسبت
 یف قرآن از نظر نص و معنیتحر یبرا یالهیاز سنت به عنوان وس ینیلکو  -۲

ت یتبع یم قمیبن ابراھ یش علیخ خویار از شکن یند و در اکیاستفاده م
ند، کیت میشان تبعیز از اینسبت به اصحاب ن ییند و در مورد بدگوک یم

ردند کامبر حمل یردند و رسالت اسالم را بعد از پکعت را نقل یه شرک یاصحاب
ردند کخالفت را قبول  ج امبریه بعد از پکن یو افتراء را نسبت به خلفاء راشد

 ند.کیشتر میرا ب ÷یبه جز نسبت به عل
از سخن در متر کآن  یه خطر و گمراھکرده است کاقدام  یبر سخن ینیلکو  -۳

ه دروغ را بر خداوند افتراء کست، آنگاه یف و ناقص بودن قرآن نیمورد تحر
-د فرقهییه به خط خود نوشته است در تأکرا  یتابکد: خداوند یگویند و مک یم

 رده است.کنازل  هیجعفر ی
آورد و ھر آنچه به یش میتاب خوکرا در  یخیتار یدادھایاز رو یبعض ینیلکو  -۴

ند و کیر میش آن را تفسیل خویشاند و به مکیجلو م را باشدش یخو یآروز
 رساند.یت درجه میش را در آنچه دوست دارد به نھایو ظاللت خو یگمراھ
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 دیگر یها و کتاب یرابعًا: فروع کاف
باشد و به یم یام فقھکمربوط به اح یاتیاست و شامل روا یافکم فروع جزو یگفت

 یطوسھای  کتاب و »فقيه من ال حيرضه الفقهية«تاب صدوق کن خاطر مانند یھم

 است. »ستبصارب واإليالتهذ«
به اتمام  یافکو در روضه  یافکه در اصول یده امامید عقییه سخن از تأکنیو بعد از ا

 و یه در مسائل فرعید مذھب امامییبه گسترش سخن راجع به تأ یازیگر نید و دیرس
مربوط به فقه است، فقه را به ھا  کتاب نیھمه اه یکم، مادامیگانه ندارسهھای  کتاب

ل به متون کاند در ه متاثر شدهیه به امامک یاتیم، آراء و نظریجزء چھارم اختصاص داد
ه در فقه و در یر امامیه تاثکتوان گفت ینند پس مکیتاب اعتماد مکن یوارده در ا

 ت.رگذار بوده اسیار تاثیگر بسیگانه دسهھا  کتاب و یافکفروع 
ه یه، نفوذ امامیث نزد جعفریچھارگانه حدھای  کتاب تاب فقه وکبه عنوان مثال در 

ر از یمذھب غ یکرو یپ یه اگر فردکم. اما در فقه آمده ینکیتاب حج مشاھده مکرا در 
 وست مستحب استیه پیضه حج را انجام داد و بعدًا به مذھب جعفریه امامیه فریجعفر

ه به یر جعفریابت از فرد غیه به نکست یز نیجا یفرد جعفر یند، براکه حج را اعاده ک
ارت ائمه یه به زکار مستحب است یارت حج بسیه پدرش باشد و در زکنیحج برود مگر ا

ه در ک یگرید یزھایند و ھمراه با چکماثور استفاده  یبرود، و مستحب است از دعاھا
 خواھد شد.ح داده یتوض یقاتمان راجع به موضوع حج در جزء بعدیتحق

 جایگاه حج از دیدگاه شیعه
تاب کچھارگانه در ھای  کتاب سندگانیف شده توسط نویتالھای  کتاب ه درک یوقت

 م:ینمائیند را مشاھده مکیام داللت مکن احیه به اک ییھایورآ ادبم، ینکیحج نگاه م
داده ه حج را انجام ک ینند: راجع به مردکیت میسنده از امام صادق روایآن سه نو

 یش به ویندارد و بعد خداوند با لطف خو ام حجکاز اح یشناختھیچگونه  هک یدر حال
ضه خداوند را انجام یاین مرد حج اسالم واجب است؟ گفت: فر یا براینھد آیمنت م

 .)١()۲۱۷ـ ۹۱۹اما حج نزد من محبوبتر است ( داده

                                  
 .۲/۱۴۵) نگاه االستبصار ۲۱۷ - ۹۱۹( -١
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ند کیت میاز وھب روا ینیلک )١()۲۱۸ـ  ۹۲۰ابت از مخالفان (یو در باب حج به ن
ند؟ کحج  یناصب یتواند به جایم یردم: رافضکه او گفت: خدمت ابو عبدالله عرض ک
اگر پدرت ناصبی  :ردم: اگر پدرم ھم باشد؟ گفتکشان در جواب گفتند: خیر، عرض یا

حج  یابت از ناصبیست به نیه درست نکنوشته  ید: امام ھادیگویز است و میباشد جا
 .سکرد و بالعک

به  ج ه رسول خداکنند کیت میروا یو قم ینیلکارت و ثواب آن یلت زیو در فض
ا یه پدرت کنیا ایند کارت یا مرده مرا زیزنده ھرکس  فرزندم ین گفت: ایامام حس
رد و او را از گناھانش کارت خواھم یند حتمًا من او را در آخرت زکارت یا تو را زیبرادرت 

شان فرمود: یه اکنند کیت میاز ابو جعفر روا نیو ھمچن )٢()۲۱۹ـ ۹۱۲رھانم (یم
 .)٣()۲۲۰ـ ۹۲۲ارت امام جزو واجبات حج است (یز

نه شدم و یوارد مد«ه گفته: کد ننکیت میونس ابو وھب روایاز  یو طوس ینیلک
ه ک یام در حالت خدمتت آمدهیردم: جانم فداکخدمت ابو عبدالله رفتم و عرض 

 روان ماید، اگر از پیاردهکرا  یار بدیار بسکام؟ فرمودند: ردهکارت نین را زیرالمومنیام
ه خدا ک ید در حالینکارت نمییزرا  یا فردیردم، آکید ھرگز به تو نگاه نمیبود می

 )٤()۲۲۱ـ ۹۳۳نند. (کیارت مین او را زیاء و مومنیه و انبکھمراه با مالئ
خداوند شامگاه «شان گفتم: یابه ه کنند کیت میاز امام صادق روا یو طوس یقم

ن یا ایسوال شد: آ ،زندیسر م ین بن علینندگان قبر حسکارتیز یروز عرفه به تمام
ن چطور است، یردند، اک، عرض یباشد؟ گفت: آریردن به اھل موقف مکقبل از نگاه 

ان یه در مک یوجود دارند در حال ییھارا در اھل موقف حرامزادهیدر جواب گفت: ز
  )٥()۲۲۲ـ ۹۲۴( .وجود ندارد یا زادهحرام ین بن علیران قبر حسزائ

روان من یتاب ابوالحسن را خواندم: به پکه گفته: کند کیت میروا یزنطیاز ب یقم
ارت من نزد خدا معادل ھزار حج است گفت: خدمت ابو جعفر یبار ز یکه کابالغ کن 

                                  
 .۴/۲۰۹افی ک) ۲۱۸ -۹۲۰( -١
 .۲/۳۵۴) الفقیه ۲۱۹ -۹۲۱( -٢
 .۸۰افیک) ۲۲۰ -۹۲۳( -٣
 .۲/۳۴۷) الفقیه ۲۲۱ -۹۲۳( -٤
 .۲/۳۶۱، الفقیه  ۴/۵۸۹افی ک ۲۲۲ -۹۲۴( -٥
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ه ک یسک یارزد برایبه خدا سوگند ھزار حج م یھزار حج؟ گفت آر یعنیردم: کعرض 
 )١()۲۲۳ـ ۹۲۵( .ن را شناخته باشدیمنزلت حس

ن را ھر روز یا قبر حسیآ یسد یا«نند کیت میو آن سه نفر از امام صادق روا
شما را از امام  یزیت، فرمودند: چه چیر، جانم فداید؟ عرض کردم: خینکیارت میز

ا ھر یر، گفت: آیردم: خکد؟ عرض ینکیارت میاو را زا ھر ھفته یآ :گفت ؟ردهکمتنفر 
د، عرض ینکیارت میا ھر سال او را زیر، فرمودند: آید: گفتم خینکیارت میماه او را ز

رده؟ مگر کزار ین بیشما را از حس یزیچه چ یسد ی، گفت: ایگاھًا آر :ردمک
نند و کیارت میاو را زان یگر یه با حالتکه را دارد که خداند ھزارھا مالئک یاندانسته

ن یبار قبر حس یکھر ھفته پنج بار و ھر روز  یسد ینند؟ و چرا اکینم یوتاھکھرگز 
م، در ین فاصله داریھا با حس ت ما فرسخیردم: جانم فداکد؟ عرض ینکیارت نمیرا ز

ن و بعد سر خود را به کجواب گفت: پشت بام خود برو و بعد راست و چپ خود را نگاه 

 اهللا با عبدأالسالم عليك يا «ن و بگو: کت کن بعد به طرف قبر حرکطرف آسمان بلند 

به مثابه حج و  یارتیو ھر ز شود می برای شما نوشته یارتی. پاداش زورمحة اهللا وبركاته
ه گفته: به ابو کند کیت مین روایرالدیاز بش ینیلک) و )٢(۲۲۴-۹۲۶باشد (یم یاعمره

ن مانع رفتنم به حج شود، پس گفت: یارت قبر حسیردم: چه بسا زکعبدالله عرض 
ه ک یند در حالکارت یز ن راید قبر حسیر روز عیدر غ یر ھر مومنیبش ین بر شما ایآفر

سد و ینویم یو یست حج عمره را براین را شناخته باشد خداوند ثواب بیمنزلت حس
 یو یعادل برا یمرسل و امام یامبریو عمره ھمراه با پست حج ین ثواب بیھمچن

ند خداوند ثواب صد حج و عمره و کارت ید قبر امام را زیدر روز عھرکس  سد، وینویم
سد، ینویم یو یعادل باشد را برا یا امامیمرسل  یامبریه به ھمراه با پک یصد غزوا

نگونه موقف نسبت به من چگونه است؟ عبوسانه نگاه یردم: اکشان عرض یگفت: به ا
ن را یند و قبر حسکدر روز عرفه از آب فرات غسل  یر ھر مومنیبش یرد و گفت: اک
 یو یمقبول را برا یدارد حجیه بر مک یھر قدم ید خداوند به ازایارت نمایز
 .)٣()۲۲۷-۹۲۹سد (ینو یم

                                  
 مرجع سابق. ۲۲۳ -۹۲۵( -١
 .۲/۳۶۲و الفقیه  ۴/۵۸۹افی ک) ۲۲۴ -۹۲۶( -٢
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از آنھا ھیچیک  ن دریلت قبر حسیفضه کآورد یت را مین، دو روایبعد از ا ینیلکو 
ه قبر ابو عبدالله کھرکس  د:یگویمھا  روایت از یاریباشد و در بسیمتر از ده حج نمک

گناھان او را  یشان را شناخته باشد خداوند تمامیه منزلت اک یند و در حالکارت یرا ز
 )١()۲۲۸ـ ۹۳۰( .آمرزدیم

 اند:ن گفتهیرالمومنیام ارت قبریز ماثور در ھنگام یو راجع به دعاھا
 یسکن ید، و اولین فرد مظلوم ھستیشما نخست ،اور خدای یسالم بر شما ا

شناسم، تا به یگاه شما را میام و جاش شما آمدهیمال شده... پیه حقت پاکد یباش یم
با دشمنان شما باشد، نفرت خدا بر  یو اظھار دشمن شما چشمانم باز شودی  لهیوس

بندد و نفرت خدا یند و افتراء مکیه به تو ظلم مک یسکلعنت خدا بر ن تو باد، یمخالف
داند و بدان ین را میه اکباشد  یسکرده، و لعنت خدا بر که حق تو را غصب ک یسکبر 

ه با تو مخالفت کباشد  ین خدا بر ملتیم، نفریھست یشده است و ما از آنھا مبر یراض
ه شما تظاھرات یه علک ین بر ملتیرند و ھمچنیپذیاء شما را نمیورزند و شما و اولیم
ه آتش را کرا سزد  ییردند. سپاس خداک کردند و شما را به قتل رساندند و شما را ترک

 است. یندیگاه بس ناخوشایگاه آنھا قرار داده و آتش جایجا
خداوندا آنھا را  ،امبران بادیندگان پیامبر امت و نمایقاتالن پ ین خدا بر تمامینفر

ان والت و یان و فرعونیطاغ یآتش جھنم گردان، خداوندا لعنت خود را بر تمام وارد
ن به ھر یو ھمچن شود می ه جدا از تو فرا خواندهکگر ید یزیو بتھا و ھر چ یعز

اران و کران و ھمکاء و ھمفیروان و اولی، بفرست و خداوندا آنھا و پیانندهکافترا
 داران آنھا را لعنت بفرست. دوست

ند کشما را قبول نھرکس  است، و کبا شما بجنگد مشرھرکس  هکدھم یم یگواھ
  )٢()۲۲۹ـ ۹۳۱( .وارد آتش جھنم خواھد شد

 ن است:یرده اکت ین روایارت قبر حسیھنگام ز یه قمکو از جمله آنچه 
نند، و کیم یدھ ند و ثمریروین میزم یه درختان بر روکبه واسطه شما است 

باراند، و به یند، و باران را مکیرا دفع م مشکالتند، و خداوند بارایآسمان باران را م
ه ک یند و ملتکیحات میتسب داده ییه شما را در خود جاک ینیشما است زم یواسطه

ه شما قد علم یند و علکیار مکت شما را انید و والنورزید و مخالفت منجنگیبا شما م

                                  
 .۵۸۲،  ۴/۵۸۰افی ک) ۲۲۸ -۹۳۰( -١
 .۴/۵۶۹افی ک) ۲۲۹ -۹۳۱( -٢
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ند، کین مینفر را دھندینم یاریه در صحنه حضور دارند و شما را ک ینند و ملتکیم
-۹۳۲( .گاه آنھا قرار دادهیان را جاکن میندتریناخوشا یعنیه جھنم کرا  ییسپاس خدا

۲۳۰()١( 
ان یه را بیده امامیه وجود افراط در عقکتاب حج بود کھای  روایت از ین بعضیا

را  یگریدھای  روایت و اند، مشھور گشته یدر فقه جعفرھا  روایت نیداشت، و ا
 باشد.یده نه در فقه میانگر افراط در عقیه بکم ینیب یم

ھمراه « د:یگویه مکرده کت یاز حارث بن جعفر روا ینیلکه کبه عنوان مثال آنچه 
 یان دو ستون، نماز را به جایسرخ رنگ م یجا نماز یعبه شدم و بر روکپدرم وارد 

شته کا یرد و یامبر بمیه اگر پکمان بستند ین جا مسلمانان با ھم پیآورد و گفت: در ھم
ردم: آنھا چه کبدھند: گفت عرض  تیاز اھل ب یشه خالفت را به فردیھم یشود برا

 .)٢(به بودندیده بن جراح و سالم بن حبیر و عمر و ابو عبکبودند؟ گفت: آنھا ابوب یسانک
نه به یدالله را از مدیه گفت: ابو عبکرد کت یه از حسان الجمال رواکن آنیو ھمچن

رد و گفت: کم به طرف چپ مسجد نگاه یدیر رسیه به مسجد غدیکه آوردم، ھنگامکم
 .او است یز موالین یباشم عل یسکھر  یآنگاه گفت: من موال .امبر استین قدمگاه پیا

لم فالن و فالن و سا یگاه فسطاط ابین جایرد و گفت: اکگر آن نگاه یبعد به طرف د
 ده جراح بود.یعب یفه و ابیحذ یاب یموال

گفتند: یم ید، بعضنرده بوکه دستانش را بلند ک ید در حالیامبر را دیه پیکھنگام
ل یدر حال گردش است، بعد جبرئ وانهیه ھمانند چشمان دکد ینکبه چشمانش نگاه 

ِينَ ٱ�ن يََ�اُد ﴿ ردکه را نازل ین آیا ا َسِمُعواْ  �َّ بَۡ�ٰرِهِۡم لَمَّ
َ
لُِقونََك بِ�  ّ�ِۡكرَ ٱَ�َفُرواْ لَُ�ۡ

ه کو آنان « ]۵۲-۵۱[القلم:  ﴾٥٢َوَما ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  ٥١لََمۡجُنوٞن  ۥَوَ�ُقولُوَن إِنَّهُ 
گفتند او  ه تو را چشم بزنند و میکزی نمانده بود یدند چیافر شدند چون قرآن را شنک

 .»ستیان نیاری برای جھانکه [قرآن] جز تذکو حال آن .ای است وانهیواقعا د
ه کھایی  کتاب نیف ایراجع به تال یلکدگاه یه دکبودند ھایی  مثال کن اندیا :و بعد

ه در فقه یر امامیه درباره تاثکدھند، و آنچه یح میه بودند را توضیده امامیمتاثر از عق

                                  
 .۲/۳۵۹) الفقیه ۲۳۰ -۹۳۲( -١
 .۴/۴۵۴افی کال -٢
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ھا  کتاب نیباشند، ایچھارگانه مھای  کتاب ر آن بریتاثمتر از ک شود می گفته یجعفر
 اند.فر و زندقه متاثر شدهکه و از یده امامیار از افراط عقیبس

ه کن ببرند، چنانین دشمنان اسالم خواستند از داخل، اسالم را از بیه اک یو ھنگام
ت را یحب آل به آنھا شعار کن است یا شود می ھا و آراء و اعتقادات آنھا روشناز نوشته

ه الزم است، کدند و آنچه یش برگزیخو یتحقق اھداف و دشمن یبرا یابه عنوان پرده
ت اطھار یبا آل ب یآنھا نسبت به اسالم و مسلمانان ھمان دشمن یه دشمنکن است یا

ه خواستند آن را پنھان دارند معلوم بود. به ک یااز ھمان لحظه ین دشمنیاست، و ا
ن، و سخن کطالب نگاه  یبن اب یاج عمربن خطاب با دختر علعنوان مثال به ازدو

از  یه علکنیو سخن آنھا به ا نداردهکه او را غصب کاست  ین دخترین آنھا، ایشیپ
 رد.کار موافقت کن ید عمر با ایترس تھد

ترس ندارد  یسکه جز از خدا از ک یرا مرد شجاع و نترس یعل یامت اسالم
 .شندکیر میل و بزدل به تصویذل ییشان را ترسویا یعه رافضیشناسد، اما ش می

امبر ازدواج یت است و با دو دختر پیه از آل بکد او ھم یو به عثمان بن عفان بنگر
خراب و  یردند، و با عباراتکامبر را حفظ نیانت آن دو دختر پکم یرده و رافضک

دارند، ھمانگونه  کش ج امبریه در نسبت آنھا به پکنند و بلکیاد میست از آنھا یناشا
 یت نسبت به خلفایآل ب یو بعد به حب و دوست .میاح دادهیه در جزء اول توضک

سه  یآنھا را برا دام ازکه نام ھر کطالب است  یبن اب ین علین، و اکن نگاه یراشد
ه کر بن حسن کطالب ابوب یبن اب ین از نوادگان علیو ھمچن ،ندکیفرزندش انتخاب م

ش یه ھمراه با برادرش و عموکده و عمربن حسن یقتل رسش به یدر حضور عمو
تاب معجم کد. به ین در حضور پدرش به قتل رسید و عمربن حسین به قتل رسیحس

 د.ینکنگاه  یث اثر خوئیرجال الحد
ا امروز یروز ید یا رافضیرده، آکان یآنھا را ب یو نام ھمگ یو در آن شرح حال و زندگ

 دام از آنھاکچ یه نام ھکنیا ایند ینما یبه آن نامھا، نامگذار ه فرزندانشان راک ینیبیرا م
 . حاال بگو این لعنت شایسته کیست!!..نندکیر نمکر ذیفکجز با لعنت و ت را

 بت شکن
-عهیبرادران ش یریگ، موضعیامام برقع یالله العظمتیآ یعیدانشمندان مشھور ش

ست، او را به لرزه در آورده، و آن را ا آنھاه در کرغم آنچه یعلھا  کتاب این اش راجع به



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی    ٢٠٠

 تیشه بر ھم زدن ختن اسالم ھمراه بایر کلنگ فرو یافکتاب اصول ک ؛هکح داده یتوض
ابن سبأ  را به روش ج پیامبر خدا رامکو سنت اصحاب  یقرآن و سنت مطھر نبو

 در دست گرفته و مھمترین برنامه کاری خود قرار داده است. ملعون
شیعه از این کتاب پوچ و ضد قرآنی موی را بر جان آیت الله قداست و تعظیم 

رس ك«را تحت عنوان  یتابک ایشان ن خاطریبه ھم سیخ نموده /العظمی امام برقعی

است  یافکتاب کن جا یو منظور از بت در ا ،به نگارش در آورده »م الصنميو حتطأالصنم 
تاب کن ینسبت به ا ید. رافضاندهیآن برگز ین عنوان را برایشان بھتریقتًا ایو حق

سته شدند الزم است که بتھا شکھمانگونه  ،باشندیپرستان نسبت به بت مھمانند بت
 سته شود.کتاب شکن یه اک

گاه شوند بعد از آنیباز گردند و از ا یعه به رشد عقلیاحتماًال ش از  یه عالمکن خطا آ
ه توبه کخواھیم یخداوند بزرگ من بر حذر داشته و از ین عالمانشان آنھا را از ایبزرگتر

 را باشد.یآنھا را پذ



 
 

 خاتمه

ه خود کم یروبه رو شو ییره: ھمان ظرف علم و دانش بود، چگونه با آنھاین ابو ھریا
 یتگر روین و بزرگواران راھنما و ھدایدھند و از اصحاب و تابعیرا به اسالم نسبت م

 آورند.یم ینندگان روکو به گمراھان و گمراه  شوندیگردان م
 ند:کیر میرا تفس کن مسلینگونه ایر اکخ احمد شایمرحوم ش یعالمه

انداختن مردم در  کره و به شیدر مورد ابو ھر ییدشمنان سنت و اسالم به بدگو
 اند.مند شدهار عالقهیشان بسیاھای  روایت صداقت و
خواھند به یار مکن یش با ایخواھند؟ به گمان خویرا م یزیار چه چکن یو با ا

به گرفتن آنچه در ھرچند  مردم در اسالم برسند، کیکت از بزرگان خود به تشیتبع
ه موافق ک یثینند، و تنھا حدک ییح است ظاھرنمایه به نظر آنھا صحکثش یقرآن و حد

  .نندکیم یح تلقین اروپا باشد صحیآنھا و موافق با شعار و قوان یبا آرزو
الم را کشوند و یوارد م ایمانی و صداقت بی باو  ییپارسا بی با اریل قرآن بسیو در تاو

ه موافق با آرزو و اھداف ک یلیه قرآن با آن نازل شده به تاوک یدر لغت معنای لفظیاز 
 شانند.کیرون میش باشد بیخو

ه کبل اند رخواستهق با اسالم به جنگ بین طریه از اکستند ین یسانکن یاولھا  این و
 .از آرزو طلبان دارند یز پیش قدمانیم نیدر قد

شند و کیه آنھا ھرگونه بخواھند نعره مک یرود در حالیو اسالم در راه خود جلو م
ا یند و کیم یزیرآنھا برنامه یه براکنیا ایه کند بلکیبه آنھا نم یگونه توجھچیاسالم ھ

 .ندکیران میه آنھا را وکنیا
را  ییزھاین دشمنان اسالم چیه در سخنان اکن است یباشد ایب میعج و آنچه

ز با یچ یکو تنھا در  گردد میبه ھمان سخنان قدماء بر  یه در اصول و معنکم یابییم
گاه آنشان، دانشمند و مطلع و یا ملحدین و یه آن قدماء، منحرفکنیھم فرق دارند و آن ا

گاھ یبودند و از رو  رده بود!!کشتر آنھا را گمراه یخداوند ب یآ
د یفر تقلکم است و از کت بر آنھا حاأن گمراھان معاصر، جھالت و جریه اک یدر حال

ه بخواھد کھرکس  و بر کنند نشخوار می یستیناشا ینند و الفاظ آنھا را به گونهکیم
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مام احمد (المسند ھمراه با شرح ا .. ھـ۱ورزند!! یبر مکآنھا را به راه راست برگرداند ت
 )۸۵ـ ۱۲/۸۴

اسالم و اھل اسالم انجام  یره باد و خداوند پاداش آنچه برایھر رحمت خداوند بر ابو
-ع خود ھمهیدوستداران او قرار بدھد و در بھشت وس یداده به او بدھد و ما را از زمره

 جمع گرداند. در مجلس پیامبران و نیکوکاران و شھیدان گرد ھم ما را ی

 شناسیمیاین صدا را م
ش آن یھا تابکرده و در کش آن را جمع یھا ه دستک یحیفر صرکسنده به یو آن نو
 .رودیش جلو میو ضاللت خو یه در گمراھکند، بلکیتفا نمکرا نوشته ا

 ورآنھا قرار داده حمله یرده و براکح یبندگانش تشر یه خداوند براک یامکو به اح
 یکام آن ـ ھمانند شھادت دو زن با شھادت کد و احیات قرآن مجیاز آ یو بعض شود می

 .دھد می ش قراریخو یباشد ـ را مورد مسخرهیم یمرد مساو
او را با از آنھا نام  یاند، بعضسنده برخاستهین نویا یح گمراھیه به توضک یسانکو 

 .نندکیر نمکن را ذینام آن لع یو بعض کنند ذلت و تحقیر ذکر می
زده مرا شگفت» میشناسین سخن را میا«تحت عنوان و سخن استاد ثروت اباظه 

از مردم ھدف  یبعض این مبحث را با ذکر گلچینی از آن پایان دھم:رد، و دوست دارم ک
دارند، و به ین راه قدم بر میدھند و تا مرگ در ایسب شھرت قرار مکرا  یاز زندگ

اگر  ینند، حتکیسب آن خرج مکز را در راه یھمه چ یاس آن بر زندگکخاطر انع
ن و یدر برابر اھداف آنھا قرار گرفت، د ینماند و موانع یدر دست آنھا باق یالهیوس

انه الحاد خود را اعالن ینند، و آشکارا نه مخفکیم در راه رسیدن بدان فداز یمان را نیا
سب که مانع ک یمانیش برساند بر ایر خویحق یه آنھا را به آرزوکرا  یفرکنند، و کیم

 .دھندیم یباشد برترآن 
از  یم و بعضیز قبًال شناختیه آنھا را نیم، و شبیشناسیاز آنھا را م یو امروز بعض

به  را ما با لطف خویش از آنھا خداوند یبا ما ھم عصر ھستند و بعض متأسفانه آنھا
ن ید ایو شا ،رده استکزمان شرفیاب  یکردن با آنھا در کن یدن آنھا و زندگیند

ھر  یملحد است، ول کمونیستی: ھر ینباشند و طبق قاعده منطق کمونیستملحدان 
سم یتالید کاپیه شاکم، بلیدار کمونیستست. پس ملحد غیر ین کمونیست یملحد
 باشد.ھم ق یافر و زندک ین ملحدیباشد و ھمراه با ا یافراط



 ٢٠٣  خاتمه

 یند، ولکیسب مکشھرت را  یاواقات ملحد به خاطر الحادش بعض یو بعض
 از حقارت شأن یست، اصًال رنگین یه ذات شھرت شرافت و بزرگکند کیمفراموش 

 باشد.یر مکف یگیما بی و یوپوچ
 زند نه ذات شھرت...یه مردم را به احترام مشھور ندا مکن نوع شھرت است، یا

ه مشھور و زبان زد خاص و عام باشد را کھرچند  ریگا رشوهیا دزد و یمردم، قاتل و 
خود له  یر پایه مردم او را زکن است یپس قسمت ملحد مشھور ا گذارندیاحترام نم

 نند...ک سر او را خوردنند و با سنگ ک
ه تنھا حمله به بندگان برجسته، آنھا را به کدند یاز آنھا فھم یو بعض د:یگویسپس م

رساند، پس گفتند: چرا یاند نمآن شده یفتهینند و شیبیه به آن خواب مک یآن شھرت
م؟ ییالم خدا اعالن ننماکمان خود به خدا و یم، و عدم اینشوور ن حملهیه ذات دب

الم کند، پس الزم است به کیجاب میموقت را ا یتاب، تنھا شھرتکه حمله به کمادام 
 م!یور شوحمله دھد می ماندگار را ارائه یه شھرتکخدا 

 یردند و براک یکتحر ان شد، و مردم را به آنیح نمایتاب ملحدان با الحاد صرکو 
 یدیدر پل یه نام آنھا را مدتکد، ینجس و پل یردند، اما شھرتکسب کخود شھرت را 

 گذاشت. یآنھا باق یبرتافت و نجاست را برا ید و بعد شھرت از آنھا رویغلطان
ه با ک ینند و از درسکد الحاد خود را اعالن یه نباکدند ین بار ملحدان فھمیو ا

 یسانکم یدین أواخر دید: و در ایگویبعد م ،ندیدیدند استفاده نما نیچشم خود از سابق
، با ھمان ورزد أبا میز از نوشتن حروف نام آنھا یم و قلم نینکیر نمکه نام آنھا را ذک

 نند.کیش را اعالن میملحدان گذشته الحاد خو یگستاخ
 کرده منتقلبعد از این استاد ثروت اباظه به ذکر آشوبی که این نویسنده به پا 

 گوید:می شود می
ای است در نھایت سادگی و ند قضیهک می مطرحاحمق ای که آن ملحد وقضیه

و  تر از آفتابای است واضح و روشندارد زیرا قضیهای را برنمیگونه مناقشهھیچ
 خداوند با آیات محکم آن را بیان داشته است.

 و عامیانه به نص قرآن حمله و لیکن این ملحد نادان در آنچنان جھالتی احمقانه
د و اگر مناقشه بر آن قضیه را قبول کنیم، نورزنیز از آن تنفر می کودکانند که ک می

که مقارنه میان کالم خدا و نظریات آن حقیری که ذکر نام او  کنیم ای را بر پا میمقارنه
از  این جاھل در لجنزار جنون شھرت فراموش کرده که بیشتر. جائز نیست نباشد
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اند و گذرد و صدھا میلیون نفر آن را نگھداری و حفظ کردهسال بر این قرآن می ۱۴۰۰
اند و ھمچنین ملحدانی که دنبال شھرت بزرگان ھدایتگر آن را بررسی و بازرسی کرده

اند، اما ھنوز قرآن سر به فلک ور شدهبودند بر آن جر و بحث و به قداست آن حمله
ه برای ھدایتگران و کوه پر غرور و با عزت ومتین و با متانت دغدغ بی کشیده و پیشتاز

با توپ و تانک شبه اند حرفی از حروف آن را باشد که نتوانستهبرای ملحدین زندیق می
 ای را به گونهای از کالم محکم قرآن تشکیک تکان بدھند و یا اینکه کلمه فراکنی و
 بلرزانند.

اند: بعضی در در علوم مختلفی دانشمند گشته اندو کسانی که قران را قرائت کرده
لغت و بعضی در فقه، و بعضی در منطق، و بعضی در علم کالم، و بعضی در قضاوت و 

اند و بعید است تحقیقات در قرآن محدود گردد... قرآن بعضی در شریعت علماء گشته
 .اشدبسال می ۱۴۰۰ھا در طول و اندیشمندان تمامی دورهھا  زمان یبرای ھمه

کند، میلیونھا نفر آن را بررسی این ملحد جدید مگر نداست آنچه که او عرضه می
 .انداند و ھیچ کدام از آنھا این سخن کم مایه و ضعیف را به خود اجازه ندادهکرده

دانید... و ھر اندازه نادان باشید کم و نادانی شما ھر چقدر باشد این را خوب می
ی خشمی که در دل مسلمانان ایجاد انید و خوب اندازهدمایگی نظریه خویش را می

 اید...اید به دست آوردهکرده
ن آرزوی مرضی که خود را در راھش وقف آو شما این خشم را تنھا به خاطر 

کنید و به خدا قسم آن شھرت مریضی که به او اید در دل مسلمانان ایجاد می کرده
نویسیم مبادا بعضی از م شما را نمیدھم و نااید ھرگز به شما نمیمبتال شده

دانشمندان بزرگوار شما را صاحب نظر تلقی کنند و با شما به مشاجره بنشینند و شما 
نیز با اندیشمندان محترمی در افتید و خشم خویش را بر شما نازل کنند و به آن 

 خواستید برسید.شھرتی که می
ی ی کم مایهم شما و نام مجلهیکی از اندیشمندان بزرگوار بدون ذکر ناھرچند  و

اند اما، به نظر من کمتر از آن ھستند که آن شما به نقد و بررسی نظریات شما برخاسته
شیخ بزرگوار انجام داده است، در ھر حال این مناقشه برای شما کافی و یا شاید زیاد 

ند، زیرا آنھا برکنم که فقھاء از این به بعد ھرگز نام شما را نمیھم باشد و من فکر می
اند، و آنان دارای چنان ذکاوت و مھارتی ھستند که شما را در ھدف شما را درک کرده
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و شکی در این  .)١(گردانندھای خالی برمی دست بااین گردش الحادی به نا امیدی 
به گونه جایگاه غفرانی را ندارند، چون شما نیست که کسانی مثل شما نزد خدا ھیچ

 .شودو مشرک شامل مغفرت نمی اند دهخداوند شرکت ورزی
اید، و اگر بعد از انجام این و حقیقتًا به احساسات عموم مسلمین ضربه وارد کرده

گفتیم این ملحدی است دارد میگفتید این چیزی است که مشاجره را بر میکار می
دانھا خواھد بیندیشد، ولی اگر این کار را تنھا به خاطر شھرتی که در تمامی میکه می

باشد، و پاداش شما در اید انجام دھید، واقعًا جزو گناھان کبیره میآن را از دست داده
 دنیا خسارتمندی و در آخرت آتشی است که در آن نه مرگ و نه زندگی با شما روبرو

 .شود می
ھمه ھا  این ھای شما مقدس و بلند مرتبه ھستند... و پروردگارا پاک و منزھی و نام

شناسید، و تنھا عادل کافران را می و یافتگان ھستند و تنھا شما ھدایت بندگان شما
 مطلق و قاھر پابرجای حق بر بندگان شما ھستید، و پاک و منزھی و ما را به کارھای

خردان محاسبه مکن، پروردگارا آنھا نادانند... و پروردگارا تنھا شما ھستید که  بی
تنھا تویی شناسید... شده است را میھا مخفی ھای خائن و آنچه در سینه چشم

 واال مرتبه... بزرگواربزرگترین 

                                  
ھای آن لعین مدام و مستمر است، و بسیاری از مسلمانان را فریب این نظریه خوبی است اما نقشه -١

داده است، و به موتمر اسالمی ھمانند یک مفکر اسالمی دعوت شده، و یکی از رادیوھا او را شاھد 
ود تا نام کنم که باید پرده از چھره کریھش برداشته شمعاصر معروفی کرده است، از اینرو فکر می

 داند.ننگش شھره جھان گردد. و خداوند خود حق را بھتر می
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