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  :  به تقديم
  ...ام را نوراني كرد  پيامبر خدا كه خداوند به وسيله او زندگاني
ها در  نگاران و پيروان فرقه اهل بيت پاك و ياران بزرگوارش كه تاريخ

  ... اند  حق آنان كوتاهي كرده
  ... درم كه قبل از وفاتش او را به اندازه كافي نديدمپ

  ....مادرم آن سمبل بخشش، فداكاري و عزت و كرامت 
و از دين سوءاستفاده  هر مسلماني كه حقيقت را دوست دارد

  .دارد اي و گروهي را روا نمي كند و تعصب فرقه نمي
ه من كنم و اميدوارم خداوند ب اين كتاب را به تمام آنان تقديم مي

  .اخالص عنايت كند و به خاطر نگارش آن به من پاداش فراوان بدهد
  



  مقدمه
مانند و از اجر  شوند يا در دفتر محبوس مي دانم اين اوراق در آينده منتشر مي نمي

  .شوم اخروي آنها محروم مي
در تفكر بودم، سؤال  هموارهزدم و  سالهاي متمادي صفحات كتابها را ورق مي

  ... .كردم  نوشتم و كم و زياد مي خواندم، مي كردم، مي مي
. ثمري آمدند كه آرزو داشتم افكار و خاطرم از قلمم دور شود به دنبال آن سالهاي بي

  . قلمي كه آنها را جمع و تدوين كرد و در قالب عبارات قرار داد
شايد خداوند دري بر قلبم بگشايد كه . نگريستم هايم مي هر روز به دقت به نوشته

به دست گيرم و  سپس قلم را. آورد و فكرم را روشن نمايددر  شم را به جوشحساسا
  .ام به خاطر سپرده است بدون كم و كاست به رشته تحرير درآورم آنچه را كه حافظه

در نهايت ارادة خدا چنين بود كه افكارم دوباره جمع شود و قلم روي كاغذ نهاده و 
  .يسماين عبارتها را براي خوانندگان بنو

  .به نام محبت و با موضوع كسب حقيقت استاي  شده بافته اين رساله گلهاي به هم
و همه ... است  شدهالي ادعاها و تعصبها محبوس  هاز ديرباز تاكنون حقيقت در الب

  .كند به عشق هيچكدام از آنان اعتراف نمي اواما . ادعاي رسيدن به ليلي را دارند
مانند  ،كند اي ديگر را خشمگين مي ي را خرسند و عدها كنم اين كتابم عده تصور مي

  .آورد كند و متعصبان رويگردان را به خشم مي حقيقت ناب كه جويندگانش را مسرور مي
حق كه از تقلب و انحراف دور است هميشه مانند شمع  ولي مطمئنم سخن آزاد و

  .درخشد روشني مي
گويان عالوه بر  همه حق .]ستباكي ني[با من كتابها نوشته شود  مخالفتاگر در 

  . اند گذشته در زمان ما نيز به سالمت نزيسته
  محمد الخضر
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  چندگام به جلو
هر انسان مكلفي بايد تعصب را كنار بگذارد و نيتش را تصحيح كند و مطابق سرشت 

آن آفريده است بنگرد و تلقينات بزرگان مذهب و  اساس پاكي كه خداوند مردم را بر
  .ن مقدم نداردرا بر آ گروهش

  امام ابن الوزير
  

  وحدتي كه در پي تحقق آنيم
دهيم  سر ميشدن  شعار يكي. است هگوييم و حاصل كارمان تفرق سخن از وحدت مي

  .اما جز پراكندگي حاصلي ندارد
از زخمهاي عميق امت ... كاريم در نتيجه فقط درد را درو خواهيم كرد  ميما خار 

  .كنيم ه دست پيوندهاي آن را پاره ميدر حالي كه چاقو ب ،ناليم مي
شدن تاريخ بزرگ و   مانند هر مسلمان ديگري اين حقّ را دارم كه نسبت به فراموش

مسابقات ماه رمضان و  ،فداكاريهاي رهبرانمان متأسف باشم كه تنها در كتابهاي مدرسه
وند و ش المثل ذكر مي وسايل ارتباط جمعي همچون سريالها و نمايشها به عنوان ضرب

  .ناپذير نمايي تاريخ و بزرگان شبيهند تا به ذكر حقايق انكار بيشتر به سياه
وااليي كه در طول تاريخ اسالمي در ميادين دادن همتهاي  حق دارم نسبت به از دست

امروز آنان . اي را به ما تحويل دادند متأسف باشم يافتند و انسانهاي شايستهبروز مختلف 
خوانيم و در هنگام ذكر  اند كه بر آنان سرود مي ديل شدهبه شخصيات ارجمندي تب

  !ريزيم نامشان اشك مي
مان سعي كنيم  بله من و شما حق داريم اندوهگين باشيم و با ايمان و احساس ديني

  .عزت و اقتدار برگرديمبه دوران 
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چشمان من منتظر طلوع وحدت اسالمي و در انتظار كسي بود، كه غم و اندوه را از 
  ... .امت اسالمي بزدايد  چهرة

اي را كه  كردم و گره هاي مختلف را جمع مي توانستم تمام اين فرقه اي كاش مي
  .ماند آن را باز كنند بگشاي مسلمانان امروز تاكنون نتوانسته

اما همانطور كه از درك عوامل اين تفرقه ناتوان بودم، صدايم نيز در اين راستا 
زدن  دوست داشتم در يك چشم به هم... ساني عاطفي بودم من واقعاً ان... . ضعيف بود 

مثل اينكه اختالف امت اسالمي بر سر مسائلي جزئي است . وضع امت اسالمي تغيير كند
  .توان آنها را از سر راه برداشت راحتي ميه و ب

كنم  ولي امروز چيزهايي از آن درك مي. ايم من و اين حزن و اندوه با هم بزرگ شده
را مدنظر  گوييم و آن همواره دربارة وحدتي كه از آن سخن مي... . دانستم  نمي كه قبالً

اي با آن هستيم  آيا اين وحدتي صوري است كه تنها براي لحظه: پرسم  داريم از خود مي
در طول عمر هرگز به آن نخواهيم رسيد يا وحدتي كه اساس و پايه ما را در برابر  و

  كند؟ متجاوزين مستحكمتر مي
است يا با كتاب خدا و سنت  اساس قرآن و سنت پيامبر خدا يا اين وحدت برآ

  !پيامبرش در تضاد است؟
كه خداوند توسط پيامبران كتابش را بر آنان [من همواره ارتباطمان با اهل كتاب را 

آوردم زماني كه از دين پدرانشان و از دستورات الهي منحرف شدند  به ياد مي] نازل كرد
ر آنان نازل شد و گمراهيشان را برطرف كرد و آنان را به پذيرش حقيقت و اسالم ب

  .دشان را در راستاي وحي الهي قرار دهنديدعوت نمود تا از گمراهي خارج شوند و عقا
خواهند  هاي گوناگون مي وحدت داراي معيارهاي شرعي است اگر مسلمانان از فرقه

را برايشان به  آن د كه حضرت محمداي باش با هم متحد شوند بايد بر مبناي عقيده
  .ارمغان آورده است نه بر مبناي عقايدي كه هيچ ارتباطي با اسالم ندارند
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  : فرمايد  در اين آيه كمي تأمل كنيد كه خداوند خطاب به مؤمنين مي

 {  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s
  i      h  g  f  ed  cz ].13: البقرة.[   

به آنچه كه شما بدان ايمان داريد، ايمان بياورند هدايت ] اهل كتاب[آنان  اگر«
اند  پشت كنند راه اختالف و دشمني را در پيش گرفته] به آن[خواهند شد و اگر 

  ».براي آنان بس است و او شنوا و دانا است] تو  به عنوان پشتوانه[و خدا 
  .تمايه پند و عبرت اس تأمل در سيرة پيامبر گرامي

اي در ظاهر مسلمان بودند و شهادتين را بر زبان  عده در زمان پيامبر اسالم
 و بعضي از مؤمنين نيز با. آوردند بدون اينكه معني آن را در زندگيشان اجرا كنند مي

  .دادند مي حسن ظن به سخنانشان گوش فرا
  : فرمايد  خداوند مي

 {    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª
  ¸  ¶  µ   ¾  ½  ¼  »  º¹z ].47: التوبة.[  

آمدند، چيزي جز شر و فساد بر شما  بيرون مي] براي جهاد[اگر آنان همراه شما «
اندوزي هستند و در   افزودند ايشان به سرعت در ميان شما مشغول فتنه نمي

و . دهند ميانشان هم كساني هستند كه به سخن ايشان بسيار گوش فرا مي
  ».شناسد مي خداوند ستمگران را

زنيم و عواطفمان را قاضي قرار  اما ما از اين حقيقت غافليم يا خود را به غفلت مي
  .سازيم اسالم را پيرو آن مي و داده
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  دين موروثي
شدي خواسته يا ناخواسته شيعة اثناعشري  اگر شما در نجف، قطيف يا قم متولد مي

در عين حال اگر در رياض،  .بودند بودي چون جامعه آنجا و پدر و مادرت شيعه مي
ات تو را  و خانوادهبودي چون جامعه  آمدي حتماً سني مي قاهره يا وهران به دنيا مي

  .كردند اينگونه تربيت مي
كند يا حقيقت را بايد از راه  برايمان مشخص مي  ولي آيا حق همان است كه جامعه

  ؟دالئل و برهان شناخت
ات قرار دهي كه  امامي  دوازدههمكار شيعة اگر سني هستي سعي كن خود را به جاي 

اما اگر اين فرد شيعه . كند با تو مناظره و تو را متهم به بغض و روياروئي با اهل بيت مي
بود كه  مي يآمد او اولين شخص سني به دنيا مياز يك پدر و مادر سني و در يك شهر 

عليه شيعيان دوازده امامي كرد و بيشتر از تو  داد و از تو پشتيباني مي تو را ياري مي
كند و متعصبانه در مقابل تو جبهه گرفته  در حالي كه او اكنون با تو مجادله مي. ايستاد مي

  .است
كنيم نه از  مان را از پدر و مادرمان اخذ مي پس مشخص است كه ما باورهاي ديني

  .طرفي براي حق جويي و بي روحيه حق
أو  دانهبواه يهوأَف علي الفطرةِ يولد مولود كلُّ«: فرمايد  در حديثي مي پيامبر
ينصرانه أويمجسان1»... .ه  

اما والدينش او را يهودي، . آيد به دنيا مي] پاك و سالم[هر فرزندي مطابق فطرتش «
  ».آورند وسي بار ميجنصراني يا م

_________________________________________________________________________  

، 376، ص 2، علل الشرائع ابن بابويه قمي، ج )1385(صحيح بخاري، كتاب الجنائز، حديث شماره ) 1
 ).2(روايت شماره 
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  .اين حديث در زمينه پيرويمان از مذاهب فكري و اعتقادي منطبق است
از آبا و مانند اموال منقول و غيرمنقول مذهب را  مسلمانان دين و امروز بيشتر

البته در صورتي كه دين در . كنند برند و بر مسير آنها حركت مي اجدادشان به ارث مي
  .زندگي مردم اهميت كمتري از درهم و دينار و متاع دنيوي نداشته باشد

گيري كرده و  بر حق موضعكردند و در برا امتهاي گذشته پيامبرانشان را تكذيب مي
  : گفتند  مي

 {   V  U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz ].23: الزخرف.[  
  ».رويم ايم و ما هم قطعاً بدنبال آنان مي ما پدران ونياكان خود را بر آئيني يافته«

   : جواب پيامبر به آنان چنين بود

 {  `_  ^  ]  \  [    Z    Y  Xz ].24: الزخرف.[  
مگر من بهتر از آنچه كه از پدرانتان به دست : گفت ] ر پاسخ آناند[پيامبر «

  ».ام ايد برايتان نياورده آورده
  : گرايان متعصب و نادان پاسخ دادند  باطل

 {  g            f  e   d     c  bz ].24: الزخرف.[  
  ».ما نسبت به رسالت شما كافريم«

پرستشان  نه در بين پيامبران و اقوام بت شود اما اين مناظره در تاريخ بسيار تكرار مي
كالم حق و افراد متعصبي كه براساس عقايدي كه از اجداد خود به ارث بلكه بين 

  .اند كنند وحق را كنار گذاشته و به باطل تمسك جسته اند، حركت مي برده
  : گويد  امير صنعاني در اين باره مي

ه خداوند آن را مطرح كرده است و كنيم ك ميقبل از هدف اصلي، اصل مهمي را بيان 
گيرد كه آنان از اجدادشان كوركورانه تقليد  در چندين آيه از قرآن از كفار اشكال مي

  .شد هايشان فقط به پيروي از آنان محدود مي كردند و انديشه مي
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  : خداوند مي فرمايد 

 {    Q  P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A
 U  T  S  R   X  W     Vz ].170: البقرة.[  

ما از آييني كه  : گفتند مياز قانون خدا پيروي كنيد، : شد  ميوقتي به آنان گفته «
آيا اگرچه پدرانشان چيزي نفهميده . كنيم ايم پيروي مي پدرانمان را بر آن يافته

  »؟]كنند هم بايد از آن پيروي  باز[باشند و به هدايت راه نبرده باشند 
  : فرمايد  ن ميهمچني

 {   V  U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz ].23: الزخرف.[  
پرستي را بر همگان واجب كرده  كه بت[ايم  ما پدرانمان را براساس آييني يافته«

  ».به دنبال آنها خواهيم رفت] به شيوه آنها عمل كرده و[ترديد  و ما هم بي.] است
  : فرمايد  همچنين مي

 {  M     L  K  J  I     QP  O  Nz ].109: هود.[  
در [كنند كه پدرانشان  پرستند و همان عبادتي را مي اينان همان چيزهايي را مي«

  ».دادند انجام مي] گذشته
  : فرمايد  همچنين مي

 {  ¤  £       ¢   ¡  �  ~  }z ].74: الشعراء.[  
  ».دكردن مي] عبادت[بلكه ما پدرانمان را يافتيم كه اين چنين : گفتند «
  : فرمايد  همچنين مي

 {    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ìz ].78: يونس.[  
اي تا ما را از آنچه اجداد و نياكانمان را بر  آيا پيش ما آمده] اي موسي: [گفتند «

  ».ايم منصرف كني؟ آن يافته
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نگريستند و از  در تمام اين آيات آمده است كه آنها با حسن ظن به نياكانشان مي
نمودند و به راه و روش اجدادشان  يروي و مخالفان را منحرف قلمداد ميپعادات آنان 
زدند چون او مانند  كبشه صدا مي را ابن ابي كردند تا جايي كه محمد افتخار مي

حتي از اين . ورزيد پرستيدند امتناع مي ابوكبشه از پرستش آنچه كه آبا و اجدادشان مي
آيا از راه و روش : ادند و به او گفتند مرگ تذكر د طريق به ابوطالب نيز قبل از

  !داري؟ برمي  عبدالمطلب دست
در احاديث از پدر و مادر به عنوان عوامل تغيير فطرت نام برده  بدين علت پيامبر

بدين جهت  ».كنند را به يهودي يا مسيحي تبديل مي كودك ،تنها والدين«. است
دهد  دهند مورد خشم قرار مي قرار مي خداوند كساني را كه احبار و رهبان را ارباب خود

وقتي ارباب و رهبان چيزي را براي آنان حالل : فرمايد  در تفسير آن مي كه پيامبر خدا
  1.كنند كنند كامالً از آنان پيروي مي يا حرام مي

هر كسي كه خرد و انصاف دارد بايد در همه انسانهاي گذشته و حال در جوامع 
و تابعيني كه از آنان پيروي  نانبيا و پيشينيابا بررسي و  اسالمي و غيراسالمي بنگرد

يابد كه مردم از دين  تعدادشان به نسبت كل انسانها اندك است درمي كهنمودند  مي
  2!!)كنند پدرانشان كوركورانه و از روي جمود تقليد مي

  
  كند محبت زياد انسان را كر و كور مي

همه  ديدندهي براي ممانعت تو از  ميكاغذ سفيدي را كه در مقابل چشمانت قرار 
جهان گسترده و پهناوري كه انس و جن از گشودن و رسيدن تمام ... كافي است  جهان

قرار گيرد آن را تو در مقابل چشم  يتكه كاغذ كوچك هر گاهنقاط آن عاجزند، 
_________________________________________________________________________  

 ).50- 45ص (ايقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ) 1
 .تروايت كرده اس ترمذي اين حديث را از عدي بن حاتم) 2
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 پوشاند و مانع رؤيت آن ماوراي خود را مي ،به همين ترتيب وهم و خيال... پوشاند  مي
هر ترديد  بي. رگتر و بدفرجامتر از محبت نيستزهيچ وهمي براي صاحبش ب. شود مي
خود چيز ديگري را  محبوبگيرد و او جز  فراوان عاشق را فرا  شور عشق شديد و گاه
  1.بيند نمي

بيند و  بدين جهت عاشق مجنون در محبوب خود جز كمال چيز ديگري را نمي
به همين دليل فيلسوف بزرگ ارسطو عشق را . كند وجود هر عيبي را در او انكار مي

  2.داند كوركننده احساس انسان نسبت به درك عيوب محبوب مي
اش  چون انسان با عقيده. ان عقايد شديدتر و تأثيرگذارتر استداما اين امر در مي
شايد . شود كند كه در غير آن چنين ارتباطي تصور نمي ساز ايجاد مي ارتباطي سرنوشت

  .مباحثات كالمي بين فرقها بهترين شاهد بر اين امر باشد وري جدال فك
است كه ابوداود در سنن خود آن را چنين  بهترين سخن در اين باره حديث پيامبر

داشتن هر چيزي آدمي را  دست«:  »حبك للشيء يعمي و يصم«: كند  روايت مي
ي بيش از سخن در اين حديث مفهوم» .3كند كر و كور مي] نسبت به درك عيوب آن[

داشتن يك چيز و تعلق به آن نه تنها چشم را كور   حكيمان آمده است يعني دوست
گر فردي او را نسبت انمايد  بلكه گوش را نيز از شنيدن عيبهاي محبوب كر مي ،كند مي

  !به اين امر آگاه كند
_________________________________________________________________________  

 ).1/152(روضة المحبين و نزهة المشتاقين ) 1
او حكمت را از افالطون شاگرد . ارسطو يكي از بزرگترين و داناترين حكيمان دوران خويش بود) 2

: سقراط آموخت و در مسائلي با او مخالفت داشت وقتي از او در اين مورد سؤال شد در جواب گفت 
 .اولويت حق در دوستي از افالطون بيشتر استافالطون و حق هر دو دوست من هستند ولي 

اي اين سند را تضعيف  گرچه عده) 5130(سنن ابوداود، كتاب االدب، باب في الهوي، حديث شماره ) 3
 .با سند حسن آن را روايت كرده است) 153ص (» في الحديث ثالاالم«اند، اما اصفهاني در  نموده
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يعني تو را نسبت به «: گويد  ابوالطيب محمدشمس الحق در شرح اين حديث مي
بيني و اگر دربارة  اي كه عيب او را نمي كند به گونه عيبهاي محبوب نابينا مي ديدن

شنوي به دليل اينكه محبت بر قلب شما سايه  زشتيهاي او سخن گفته شود آن را نمي
  1».افكنده است

ن دچشم را نسبت به دي: از ثعلب لغوي دربارة معني اين حديث سؤال شد، او گفت 
  : و اين شعر را سرود كند را نسبت به شنيدن عيبهاي او ناشنوا ميمعايب او نابينا و گوش 

و كذَّبت طرفي فيك و الطرف صادق
  

ذني فيك ما ليس يسمعأسمعت أو  
 

چشمانم را در حالي كه راستگو بودند تكذيب كردم و به گوشم درباره تو سخني را 
  .شنيد گفتم كه نمي

د و حقيقت را ببيند بايد در شواطل آزاد اطاعت ب بنابراين براي اينكه عقل انسان از
 و .رو باشد و عنان آن را رها نسازد تا او را به پرتگاه نابودي بكشاند اش ميانه عاطفه

دل نگردد بلكه با چشم بصيرت مواردي را به او نشان دهد كه با چشم  خشك و سخت
  .شوند ظاهري ديده نمي

  
  من چنين است 2دين و مذهب

اسالم است و هر كس در  مذهب من دين«: گويم  بپرسي مي اگر از دين و مذهبم
گونه كه شايسته  پيشوايان و رهبران آن را آن. دوست و برادر من است ،سايه آن باشد

دارم و از زحماتشان تشكر و در اين راستا از افراط و تفريط پرهيز  است گرامي مي
بود در آن موضوع نيازي به برايم واضح و راه برايم روشن اگر در امري دليل . كنم مي

_________________________________________________________________________  

 ).14/28(داود  عون المعبود في شرح سنن ابي) 1
 منظور مذهب اعتقادي است نه مذهب فقهي) 2
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آنان ندارم و در هنگام نياز به مراجعه به آنان براساس حقيقت آنان را به حكميت قبول 
كنم  كنم و از آنكه به نظرم در اين امر بيش از همه به حقيقت نزديك باشد پيروي مي مي

من  كنم و همين براي دادن خودم به يكي از امامان و علما خودداري مي  و از نسبت
اي نداشتم  اگر مرا به خدا سوگند دادند و چاره. كافي است كه يكي از مسلمانان هستم

گوشتم را بخورند و مرا  پاره كنند و گويم من مؤمن و مسلمانم اگر تنم را پاره مي
  : گويم  نهايت اذيت و آزار دهند و هر آزاري را بر من روا دارند در مقابل آنان مي بي

 { }  |  {   z  y   ~z ].55: القصص.[  
  ».نادانان نيستيم] همنشيني با[وداع و بدرودتان باد ما خواهان «

 {  ¦  ¥  ¤   £     ¢  ¡�  ~  }z ].50: الشعراء.[  
خواهي  هر كاري كه مي. از اين كاري كه تو خواهي كرد[هيچ زياني نيست «

لقاي معشوق  و به[گرديم  ما به سوي پروردگارمان بازمي] زيرا. بكن باكي نيست
  ».]كنيم رسيم و پاداش خود را از او دريافت مي ومحبوب حقيقي خود مي

. بردم پروردگارا مكرهايشان را به خودشان بازگردان و من از شر آنها به تو پناه مي«
رها كن و مرا به مردمان  ،اند خداوندا مرا از اعمال آنان كه در دينت تفرقه ايجاد كرده

  1».ملحق بفرما ان پيامبرتبهترين دوران و ياور
  

تيرهايي كه به سويم پرتاب شد و آنان كه در آينده مرا نشانه خواهند 
  گرفت

باطل افكار موروثي اي يا قيام بر عليه  تواند مردم را به اصالح انديشه هيچ كس نمي
فراخواند بدون آنكه بر سوي او تيرها پرتاب شوند يا با سخناني او را مورد آزار قرار 

_________________________________________________________________________  

 .7العلم الشامخ في تفضيل الحق علي االباء و المشايخ ) 1
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ارترين مردم بود از شگفتي و ظلم مردمان كه بزرگوارترين و پرهيزگ پيامبر .ندده
اي ديگر او را ساحر،  خواندند و عده برخي او را كاهن مي. پيرامون خود درامان نبود

پس چگونه ممكن است درباره من و شما سخناني نگويند كه . ناميدند ديوانه يا شاعر مي
  .شود گفته مي راهايي است كه درباره پيامبربسيار كمتر از اتهامات و افت

هاي مختلف آزار فراواني ديدم  ل همنشيني و گفتگو با افراد متعصب فرقهمن در خال
اش از آن  بزرگترين و دردآورترين آزارها آنست كه فرد درباره دين و پيروي صادقانه

  .مورد اتهام واقع شود
فتم و محبت خودم را نسبت به اهل گ زماني كه با برخي از افراد جفاكار سخن مي

صحيح و ثابت يا حقوق آنها در شريعت كردم و براساس احاديث  بيت آشكار مي
كاست آنها مرا رافضي  خداوند مشهور است به سخنانشان كه از شأن اهل بيت مي

گفتم و از غلو آنها درباره اهل بيت  ناميدند و آنگاه كه با برخي از شيعيان سخن مي مي
من نه تنها ناصبي هستم بلكه در اين امر بسيار ... دانستند  كردم مرا ناصبي مي مي انتقاد

  !و الحول و ال قوة اال باهللاريشه دارم 
براساس احاديث  زماني كه با برخي از متصوفه پيرامون غلوشان درباره رسول خدا

داشتن او و  صحيح و ثابت درباره بيان حق آن حضرت كه مردم را به دوست
گفتم؛ درباره  خواند سخن مي كردن حقوق او، بدون ارتكاب غلو و ظلم، فرامي اعاتمر

  !ورزد او نسبت به رسول خدا كينه مي: گفتند  من مي
  .ها را در خود جمع داشتم بدين ترتيب در نظر متعصبان همه نقص

كننده نسبت  توز و غلو كينه در همان حال كه رافضي و نسبت به ياران رسول خدا
اهل بيت بودم، ناصبي و نسبت به اهل بيت مغرض و طرفدار افراطي اصحاب به 

و در نتيجه من باب اولي نسبت به ياران و  همزمان نسبت به پيامبر. نيز بودم پيامبر
يش از آنچه براي من روي داد بر سر اما مقبلي ببسيار . ورزيدم كينه مي اهل بيت پيامبر
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بنده از نظر فضيلت، علم و فداكاري هرگز به پاي آن امام  آمده بود و  امثال) رحمه اهللا(
دريغ آن دانشمند فرزانه كجا و سعي ناچيز اين حقير  هاي بي تالش. رسند بزرگوار نمي

  كجا؟
را  جانكاهيهايي فراواني چشيد و در نتيجه آن آزار  او از تعصب مذهبي تلخي

اد و گرايش به هيچكدام از تحمل كرد و بدون ترديد و نگراني به راه خود ادامه د
مذاهب اسالمي را اعالم و ترويج نكرد و همچنين در بيشتر آثار نظم و نثرش بر برائت 

  : از جمله آن شعر زير است كه چنين سروده است . از تعصب مذهبي تأكيد داشت
 برئت من التمذهب طول عمري

 

 و آثرت الكتاب علي الصحاب  
 

ترجيح ] گرايي ا مذهبي[ردم و كتاب را بر ياران از مذهب گرايي دوري و اجتناب ك
  .دادم

  شيءو مالي و التمذهب و هو
 

 يروح لدي المماري و المحابي  
 

مرا چه به تعصب مذهبي؟ كه آن چيزي است كه در ميان او نهايت تالش و وقت 
  .خود را در راه مبارزه با جمود وتعصب فكري سپري كرد

آنان با او دشمني كردند . زمان خود آزار فراواني ديددر نتيجه از مقلدان و متعصبان 
ق .  ه 1080در سال . ناميدند) مذهب زيدي(و او را ناصبي و دشمن مذهب اهل بيت 

او در جوار خانه خدا سكونت . اين امر او را وادار به فروش اموال و هجرت به مكه كرد
دادن  ه روح تسامح و پايانگزيد و به تالش در راه علم، تأليف، دعوت به تجديد و اشاع

او در ميان علماي مكه و آنان كه از سرزمينهاي . پرداخت به تفرقه، تقليد و تعصب مي
اي  عده. مردم درباره او دچار اختالف شدند. آمدند مشهور شد مختلف اسالمي بدانجا مي

] ندي بي[افراد متعصب او را زنديق . كردند مي نظرات او را تأكيد و برخي آنها را رد
زيرا بر تقليد شوريده و از پيروي از يك مذهب معين خودداري كرده بود و . ناميدند

اين امر به ويژه پس از انتشار . رجوع و اعتماد داشت فقط به كتاب خدا و سنت پيامبر



16 آنگاه حقيقت را يافتم

زيرا . بسيار شدت يافت »العلم الشامخ في ايثار الحق علي اآلباء و المشايخ«كتاب 
داد و جايگاه  مينسبت به پيشينيان تعصب داشتند مورد انتقاد قرار  او در آن كساني را كه

در ... سبحان اهللا: آنگاه سخن مشهورش را گفت . تقليد و مقلّدان را پايين آورده بود
  .و در مكه زنديقبودم صنعا ناصبي 

: گويد  هايش در تعامل با متعصبان سخن مي همچنين امام شاطبي نيز درباره محنت
من قيامتي به پا خاست و همگان به مالمت من پرداختند و سرزنش من اوج پيرامون «

دادند كه دعا براي فرد هيچ سودي  همانند برخي از مردم به من چنين نسبت مي. گرفت
گرفتم پس از نماز به صورت  زيرا من زماني كه امامت نماز را به عهده مي. ندارد
گري و كينه نسبت به اصحاب نسبت  فضيگاهي مرا به را. خواندم جمعي نماز نمي دسته
گاهي از قول من . زيرا من به ذكر خلفاي راشدين در خطبه التزام نداشتم. دادند مي
علت اين اتهام فقط . گفتند كه به قيام و شورش بر عليه افكار امامان پيشين معتقدم مي

ري و تشديد در گاهي به سختگي. اين بود كه در خطبه از آنها سخن به ميان نياورده بودم
علت اين تصور آنان اين بود كه من در امور تكليف و فتوا بر . شدم احكام دين متهم مي

در حالي . كردم نميكردم و از آن تجاوز  قول مشهور مذهبي كه بدان ملتزم بودم عمل مي
كننده آسان و موافق  اي كه براي سؤال رفتند و به گونه كه آنها از حدود آن فراتر مي

گاهي . دادند فتوا مي –حتي اگر چنين حكمي شاذ و استثنا هم باشد  –او باشد  خواست
علت آن اين بود من با برخي از صوفيان . كردند مرا به دشمني با اولياي خداوند متهم مي

كردند و به گمان خودشان براي  عمل مي گزاري كه برخالف سنت رسول خدا بدعت
  1»... .ماند، مخالف بود هدايت مردم برخاسته

شاطبي با ذكر مصايبي كه عالمه ابن بطه از مردمان زمان خود ديده و تحمل كرده 
از «: گويد  ابن بطه مي. كند دهد و سخنان او را يادآوري مي است خود را تسكين مي

_________________________________________________________________________  

 .28- 27، ص 1االعتصام، ج ) 1
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وضعيت خودم در حالت سفر و اقامت در ميان افراد نزديك و دور از خود، آشنايان و 
سرزمينهاي ديگر بيشتر كساني را كه در مكه، خراسان و من . بيگانگان تعجب كردم

ها  مالقات كردم چه با من موافق يا مخالف باشند به پيگيري سخنان آنها و تصديق گفته
  .پرداختم و شهادت بر صحت آنها مي

مرا موافق  –نمودند  كه اكثر مردم چنين مي –كردم  گفت تأييد مي اگر من آنچه را مي
كردم مرا مخالف  اي با سخنان يا اعمالشان مخالفت مي حتي ذرهناميدند و اگر  مي
  .ناميدند مي

گفتم كه كتاب و سنت برخالف سخن يا عمل تو را  اگر درباره يكي از اين امور مي
  .ندناميد اند، مرا جزو خوارج مي آورده

غير  تشبيه كننده خداوند به(هه بشَخواندم مرا م اگر درباره توحيد بر ايشان حديث مي
اگر . شوم خواندم، سالمي ناميده مي اگر درباره رؤيت خداوند حديث مي. ناميدند مي) او

گفتم به  اگر درباره اعمال سخن مي. دانستند مي ئهرجگفتم مرا م پيرامون ايمان سخن مي
كردم به من  چنانچه پيرامون معرفت و شناخت صحبت مي. شدم بودن متهم مي قَدري

 و با بياندرباره فضايل ابوبكر و عمر ناصبي  با سخن گفتن. شد زده ميبودن  اتهام كرامي
  .شدم ه ميفضايل اهل بيت رافضي ناميد

كردم و درباره آن پاسخي  اي از قرآن يا حديث سكوت مي اگر درباره تفسير آيه
اگر . ناميدند دادم مرا باطني مي شدم و اگر پاسخ مي بودن متهم مي دادم به ظاهري نمي
چنانچه براساس امري غير از آن . شدم دادم اشعري خوانده مي س تأويل جواب ميبراسا

كردم ديگران  هرگاه با يكي از آنها موافقت مي... ناميدند  دادم مرا معتزلي مي دو پاسخ مي
داشتم موجب خشم پروردگار  كردند و اگر آنها را راضي نگه مي با من دشمني مي

  »... .شدم مي
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  ستيم حتي اگر مخالفانمان حقيقت را بگويندپيرو حقيقت هما 
خواهند تو يكي از آنها  ها و مذاهب اين است كه مي مشكل بسياري از پيروان فرقه

خواهند  مي. باشي و به آنچه آنها و پدرانشان بدان ايمان و باور دارند اعتقاد پيدا كني
سؤال و جستجو  حتي اگر به شيوه .آرا و نظرات آنها را تكرار كند ضمير و عقل تو

  .پيرامون حقيقت باشد
همچنين از جمله آفات آنها اين است كه قبل از بررسي گفته و رأي، گوينده آن قول 

] چنين امري را[فالني كيست كه به ما «: گويند  مي. دهند و نظر را مورد بررسي قرار مي
اشتباه كرده آيا اين همان كسي نيست كه در فالن مسأله و بهمان قضيه «يا » ياد دهد؟

گويد  و اشتباهات او درباره يك مسأله را به همه سخنان صحيح و حقي كه مي» .است
دهند و با گفتن آن در جستجوي حقيقت  نمي دهند و به سخن او گوش فرا تعميم مي

  .نيستند
امور از باال پيش از آنكه به زيان ديگران باشد، به ضرر  به كردن متكبرانه اين نوع نگاه

جز او چه كسي زيانكار خواهد بود كه او مردم را از حقيقت . آن خواهد بود هندخود دار
كند و او فقط به علت تعصبات جاهلي كه مغزش را پر كرده است در دوران  دور مي

  .كند خودش از آن دوري مي
 آن نزداگر  و براي آدمي سزاوارتر آن است كه حقيقت را در هر جا كه باشد، بجويد

  .پوشي نكند منانش باشد از آن چشممخالفان يا دش
به معاصران خود نظري بيفكن كه آنگاه كه «: گويد  مي) اهللا رحمه( امام ابوحامد غزالي

شود و  شان از خشم سياه مي شود چگونه چهره حقيقت بر زبان مخالفانشان آشكار مي
ه در ند و چگونه كسي را كنك د و با تمام توانش سعي در انكار آن مينكش خجالت مي

طرفين مناظره بايد در » !دننماي تمام عمرش او را بيچاره كرده است نكوهش مي
براي او تفاوتي ست و ااي  جستجوي حقيقت باشند همانند كسي كه در طلب گمشده
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كند بيابد و همراهش را دوست  ندارد كه آن را نزد خودش يا كسي كه به او كمك مي
تباه او را گوشزد كند و حقيقت را برايش داند نه دشمن و هرگاه دوستش اش خود مي

  1».كند آشكار سازد، از او تشكر مي
در دوران ما هيچ چيز كمتر از «: فرمود  خداوند امام مالك را رحمت كند كه مي

  2».انصاف نيست
  .انصافي است مشكل ما بي... آري به خدا 

يافته  انتشارگويد كه در آن علم  امام مالك در اينجا درباره زمان خودش سخن مي
سپس دوران ما چگونه خواهد بود كه علما بسيار . بود و فضيلت بر مردم حكمفرما بود

اند و فساد  به حكومت و سروري برگزيده ا ر ياند و مردم رهبران نادان و گمراه كم شده
  .و مذمت فراگير شده است

در آن  تيميه درباره لزوم جستجو و پيروي از حقيقت سخنان زيبايي دارد و ابن
هرگاه امري كه بر او پوشيده . ترديد انسان در پي طلب ايمان و علم است بي«: گويد  مي

. اين به معناي متغيربودن افكار نيست. بود برايش روشن گرديد بايد از آن پيروي كند
هر ... يافته است كه خداوند بر هدايت او افزوده است  بلكه چنين كسي فردي هدايت

مانان ديگر و علماي مسلمان را دوست داشته باشد و در جستجوي مسلماني بايد مسل
  3».حقيقت باشد و در هر جا كه آن را يافت از آن پيروي كند

اي به گفته ديگر براي امري از  انتقال و تغيير نظر انسان از گفته«: گويد  همچنين مي
نظري كه برخالف اصرار بر . حقيقت كه براي او واضح شده است كاري پسنديده است

_________________________________________________________________________  

 .64، ص 1احياء علوم الدين، ج ) 1
 .132، ص 1جامع بيان العلم، ج ) 2
 .353-352، ص 2مجموع الفتاوي، ج ) 3
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اي كه دليل آن روشن شده است و تغيير نظر از رأيي  در آن هيچ دليلي ندارد و ترك گفته
  1».به رأي ديگر فقط به خاطر عادت و پيروي از هواي نفس كه اين امور مذموم است

مسلمان بايد غبار . گويد پس بايد از حقيقت اندرز گرفت نه از كسي كه آن را مي
زيرا مردم فقط به دو علت . ر كالم خداوند و پيامبرش بزدايدتعصب و تقديس را از غي

پيروي از هواي نفس و تعصب هر انديشمندي : اند  دچار تفرقه و دوري از هدايت شده
  .نسبت به آراي خودش

مردم همواره : گويد  سلطان العلما عز بن سالم در اين باره سخني ارزشمند دارد و مي
كردند بدون اينكه به مذهب معين و خاصي مفيد باشند يا  از علما درباره امور سؤال مي

اينكه اين مذاهب و مقلّدان متعصب آن تا . اي را مورد سرزنش قرار دهند كننده سؤال
كنند اگرچه آراي آن علما  برخي از آنان از نظر علما و امامانشان پيروي مي. پديدار شدند

ه تقليد مطلق از سخنان او عمل بدون پشتوانه استداللي محكمي باشد و فقط بنا ب
چنين انديشه و . كنند گويي آن عالم پيامبري فرستاده شده از سوي پروردگار است مي

  2».پذيرد  طرز تفكري از حقيقت دور است و هيچ خردمندي آن را نمي
خداوند بنده و «: گويد  امام شوكاني خطاب به متعصبان و مقلّدان مذاهب مختلف مي

اند كنار بگذاريد  د، كتابهايي را كه پيشينيان و مردگان براي شما نوشتهشما را هدايت كن
و به جاي آن از كتاب خداوند كه آفريننده شما و آنها و معبود همه شما و آنهاست 

  3».پيروي كنيد
را به داوري  بياييد تعصب كوركننده را كنار بگذاريم و قرآن و سنت پيامبر! آري
  .بپذيريم

_________________________________________________________________________  

 .214- 213، ص 20همان منبع، ج ) 1
 .230الفكر السامي، حجوي، ص  )2
 .353-352فتح القدير، ص ) 3
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  كنيم؟ نظر نمي گفتگو و تبادلچرا با يكديگر 

اهل  قرآن به آنها گفتگو با... بايد درباره امور مسلمانان امروز بسيار تعجب كرد 
آنها امروزه از گفتگو با . دادند دشنام مي دهد كه به خداوند و پيامبر كتاب را ياد مي

تر  پايين كنند كه داراي جايگاهي گيري مي نند كه از افرادي خردهك كساني خودداري مي
  .از خداوند و پيامبرش هستند
دهند،  با كساني كه ياران رسول خدا را دشنام مي«: گويند  متعصبان سني مذهب مي

هيچ گفتگويي ممكن نيست آنها رافضيانند كه شايسته نيست با آنها نه تنها گفتگو حتي 
 1ناصبي هستنداينها «: گويند  متعصبان شيعه هم مي» .1آنها را به سخن گفتن دعوت كنيم

  ».و نبايد به آنها گفتگو كرد

_________________________________________________________________________  

دهند تا كسي را كه ياران رسول خدا را  متأسفانه برخي از اين متعصبان حتي به خودشان زحمت نمي) 1
اين چه معيارهايي براي دعوت است؟ بايد ميان . دهد دعوت و او را هدايت و راهنمايي كنند دشنام مي

ن درباره عدم همنشيني و گفتگو با اهل بدعت با هدف خودداري از ترويج افكار گفته برخي از پيشينيا
و دادن فرصت براي ترويج افكار باطلشان در ميان مردم و وظيفه دعوت همه كساني كه راه را گم 

كردند نه اينكه  زيرا آنها افراد اندكي بودند كه از هوي و هوس خود پيروي مي. اند، تفاوت قائل بود كرده
با فرض ثبوت مخالفت يكي از پيشينيان با آنچه ذكر كرديم بايد دانست كه . ر جستجوي حقيقت باشندد

و روش او در دعوت كفار و اهل كتاب كه با وجود  با وجود منهج قرآن و سيره رسول خدا
و رساندن به اسالم   و همچنين تالشهاي منافقان در راه زيان شان نسبت به خداوند پيامبر گستاخي

توان به سخن يك نفر از پيشينيان  ادب بودند، نمي نشين كه در گفتگو بسيار بي مسلمانان و اعراب باديه
بيني داشته باشد با او نبايد  كسي قصد خود بزرگ] پيروان افكار ديگر[آري اگر در ميان آنها . استناد كرد

ن حكم امري است كه آن را تقبيح و دادن در اي اما تعميم. مناقشه و گفتگو كرد و به او مجال سخن داد
 .كنيم محكوم مي
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آنچه در تقريرات علماي شيعه در نوارها و كتابها و . اي از واقعيت ندارد اين تهمتي است كه هيچ بهره) 1

كردن آنها به عنوان  و نفرين و لعن روايات مذهبشان آمده است، بغض و كينه نسبت به ياران پيامبر
سبت به نسب برخي از آنهاست كه در صفحات آينده اين طرز فكر مورد ورزيدن ن سرگرمي و طعن

بلكه آنها . اي ندارند اما علما و عامه اهل سنت نسبت به اهل بيت هيچ كينه. بررسي قرار خواهد گرفت
. كند دهند و آثار علمايشان نسل به نسل اين امر را ثابت مي را دوست دارند و مورد تقدير قرار مي

دهند و  ر اين است كه آنها براساس داليل شرعي ابوبكر و عمر را بر علي برتري ميغايت اين ام
در اين . دادن در ميان آنها به هيچ عنوان به معني داشتن بغض و كينه نست به يكي از آنها نيست برتري

ر به ذهنم خطو –كه يكي از علماي معاصر شيعه اماميه است  –باره سخني زيبا از شيخ جعفر شاخوري 
ميان دو نفر . كنم كه همواره در ذهن دارم اي را ذكر مي من براي خوانندگان حادثه«: گويد  او مي. كرد

محضر براي  -  اكبر برتر است يا علي اي صورت گرفت كه آيا عباس بن علي اختالف و مجادله
اولي براي  –م كنم و بنده در اين اختالف جزو ياران ابوالفضل العباس بود خوانندگان عزيز عرض مي

اثبات فضيلت بيشتر عباس به اين امر استناد كرد كه او آخرين كسي بود كه امام حسين در جنگ او را 
اكنون كمرم : نزد خود نگه داشت به او اجازه جنگيدن نداد و زماني كه او كشته شد، امام حسين گفت 

ن عباس زماني كه تشنگي امام حسين همچني. گاه امام بوده است اين امر داللت دارد كه او تكيه. شكست
دومي براي اثبات برتري . بنابراين او فضايل بيشتري دارد. را به ياد آورد از نوشيدن آب خودداري كرد

از ميان . شباهت داشت اخالق و ظاهر او بيشتر از همه مردم به پيامبر: اكبر گفت  و فضايل بيشتر علي
همچنين او در جنگ كربال . ين در جنگ او را به كارزار فرستادهاشم او اولين كسي بود كه امام حس بني

ديري نپاييد كه اين اختالف به درگيري . پس بايد او برتر باشد. بيش از همه افراد جراحات برداشت
اي ميان ابوالفضل عباس  لفظي و بحثي داغ تبديل شد تا جايي كه گمان كردم در آن زمان دشمني ديرينه

» !اند؟ كردم چرا آن دو در جنگ به يكديگر ياري رسانده ست و همواره سؤال مياكبر بوده ا و علي
همين امر را درباره اختالف ميان ابوبكر صديق و : گوييم  مي. 67مرجعية المرحله و غبار التغيير، ص 

يل تواند به آساني خود را قانع كند كه او وك فقط فرد متعصب و معاند مي. توان گفت بن ابيطالب مي علي
. شناسد اهل بيت بر روي زمين است و جز او كسي آنها را دوست ندارد و حقوق آنها را به رسميت نمي
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  .ام ها هرگونه آزاري را تحمل كردهنام و از آ من در ميان هر دوفرقه زندگي كرده
بايد از اين عقلها تعجب كرد كه با قبول گفتگو با يهودي و مسيحي كافر نسبت به 

لمان مخالف دهنده نسبت به آنها و عدم قبول گفتگو با مس خداوند و پيامبرش و دشنام
قرار  را بزرگتر از خداوند و پيامبر رسول خدا نظراتشان، در واقع ياران و اهل بيت

هاي  توانيم از اسرار اختالف شيعه و سني به وسيله اين خرده در واقع ما نمي. دهند مي
  .د و با ديگران تفاهم داشته باشند سر در بياوريمخواهند بفهمن نظر كه نمي تنگ

بيطالب كه در نظر شيعه و سني يكي از بزرگترين فقهاي صحابه امام علي بن ا
. دانست داراي اشكال نمي –بودند  هكه او را تكفير كرد –بود، گفتگو با خوارج را 

ت اسالمي و مفسر قرآن يعني عبداهللا بن عباس را براي گفتگو ماو عالم و دانشمند ا
» سگهاي اهل دوزخ«وارج را خ دانست كه پيامبر در حالي او مي. با آنها فرستاد

  !اين متعصبان از درك اين مفاهيم واال بسيار دورند! ناميده بود
  

  ما در پي گفتگويي براي رسيدن به حقيقت هستيم
زيرا آنها به نيروي . زنند جنگند و يكديگر را به زمين مي خروسها با همديگر مي

 پسندد اش مي براي خود و جامعه اما زباني كه انسان خردمند آن را. بازويشان تأكيد دارند
  .، زبان گفتگوستكند انتخاب مي

كسي كه به جهان عرب و جهان اسالم در دوره معاصر نظري بيفكند كه در 
فعاليتهايش از تعاليم اصيل اسالمي بسيار دور شده است دچار اندوه و حزن شديد 

  .كند پيدا ميگفتگو ميان گروههاي مختلف احساس ناخوشايندي  وضعيتشود و از  مي
                                                                                                                                                    

اما آنان كه خردشان كمي به علت تعصبات كوچك شده است و . در اينجا سخن ما با خردمندان است
دهند كه  ميفقط كساني بدانها اهميت . سازند مردم را فقط به علت داشتن اختالف با آنها متهم مي

 .همچون خودشان باشد
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شنوند و دو  گروهي مي. سازد گفتگوهايي كه اين مثال آنها را در ذهن ما متبادل مي
خواهند ديگري را  هركدام از آن دو مي. پردازند خروس با يكديگر به جنگ و جدال مي

بيني  ما به بي طرفي، گفتگو و واقع. شند و پيروزي از آن رأي و نظر است نه حقيقتبكُ
اي كه نظر  ما به ديد يك جانبه بلكه. ايم بيات و تبادل نظراتمان عادت نكردهدر گفتگو، اد

) آمين(بار  80خواهد فقط براي او  فرد ديگر را قبول نمي كند و از خود و ديگران مي
بگويند به ويژه اينكه اگر يكي از ما در جايگاهي اجازه دهد نظرش بر ديگران تحميل 

  1.شود
جهت و شعاري توخالي است كه از پس آنها اميد  ي بيچنين گفتگوهايي، سروصداي

اي كه هر دو طرف از آن استفاده كنند،  احدي يا رسيدن به نتيجه پسنديده  به هدايت
  .كنيم شدن خزانه آفاتي است كه ما در ميان آنها زندگي مي زيرا همانند باز. رود نمي

زيرا شالق در دست .. .در ميان ما افراد مظلوم از ظالمان گاليه و شكوه دارند 
اما . كند دهد و شب و روز عليه او دعا مي او را به خداوند قسم مي. ستمكاران است

افتد، بسيار زود به  مظلوم ميشود و به دست  ست ظالم خارج ميهنگامي كه شالق از د
. داد ظالم تبديل خواهد شد و خداوندي را فراموش خواهد كرد كه مردم را از او بيم مي

  .رحمانه حقوقشان را پايمال خواهد كرد يجه او به مردم ظلم خواهد كرد و بيدر نت
  .هاي متعصبان در نظر من اينگونه تجلي يافته است اختالف و درگيري

براي اينكه همانند يك امت اسالمي دوباره به پاخيزيم و بتوانيم دردهايي را كه امت 
ها و طوايف متضاد و مخالف  فرقه برطرف سازيم كه امت را به ،را از پا درآورده است

_________________________________________________________________________  

منظور اينجانب از اين سخن اين نيست كه عقيده اسالمي به آرا و نظراتي تبديل شده است كه گاهي ) 1
امري مقدس نيست و بايد گفتگو با او را  شود و در نظر فرد مخالف مورد قبول واقع و گاهي مردود مي

كه گفتگو با مخالفان را قبول ندارد بلكه از طرف  -باال اما نظريه نگاه از . براساس اين امر قبول كنيم
 .هيچ ارتباطي به اسالم ندارد -خواهد كه آراي او را قبول كند  مخالف فقط مي
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يكديگر و حتي دشمنان ديرينه تبديل كرده است بايد اخالص، صراحت و رغبت براي 
ها را به  برافراشتن پرچم اسالم داشته باشيم نه اينكه سعي نماييم پرچم احزاب و فرقه

  .درآوريم زاهتزا
لمانان ترويج كرده بود كه اسالم آن را در جانهاي مس انصافي و طرفي ما امروزه به بي

  .براي رسيدن به حقيقت نه به نفع اشخاص يطرف بي. نيازمنديم
  : فرمايد  مگر نه اينكه خداوند مي

 {  i   h  g     f   ed   c  ba  `  _   ^  ]  \  [
  o  n  m  l  k  jz ].24: سبأ.[  

وزي رچه كسي شما را از آسمانها و زمين : بگو ] به مشركان! اي پيامبر[«
گذارد؟ اگر از روي عناد  و بركات و نعمات آنها را در اختيارتان مي[رساند  مي

بر ] مشركان[يا شما ] مؤمنان[قطعاً يا ما  .خدا: بگو ] پاسخت ندادند، خودت
زيرا عقيده ما و شما با هم تضاد روشني . [هدايت يا ضاللت آشكاري هستيم

اي گرفتار ضاللت  ت و دستهپس حتماً گروهي از ما و شما اهل هداي. دارد
  ».]است

يابد؟ آيا در اينكه  پس كدامين مسلمان هدايت را نزد غير خداوند و پيامبرش مي
  شود؟ حقيقت نزد پرورگار جهانيان و پيامبرش است دچار ترديد مي

طرفي در تعامل با مخالفان دعوت و راهنمايي  اما خداوند ما را به ادبيات گفتگو و بي
به او  كه سخنانت را اي  ين فرض مكن كه از همان آغاز تو براي اين آمدهچن... كند  مي

بلكه گفتگو فقط براي بيان حقيقت و كشف شبهه ! ... القا كني و او بايد آنها را قبول كند
  .قرار داده شده است

همچنانكه خداوند در قرآن كريم . شود گفتگو با كالم نيكو شروع و با همان انجام مي
  : فرمايد  مي
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 {  NM  L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    Bz 
  ].46: العنكبوت.[
و نرمتر، [جز به روشي كه نيكوتر ] يعني يهوديان و مسيحيان[اهل كتاب  با«

بحث و گفتگو نكنيد، مكر با كساني از ايشان كه ] تر است قبول  آرامتر و قابل
  ».ستم كنند

  : طرف مقابل به دو امر پايبند باشد  اين روش تا زماني ادامه خواهد داشت كه
پس نبايد به آنها اسائه ادب كند و . مقدسات طرف مقابل رابررعايت ادب در ب )1

بلكه هر امري را كه به نظرش قابل نقل است با . درباره آنها بسيار سخن بگويد
  .طرفي و رعايت ادب شرح دهد بي

ه طرف مقابل هرگا. جستجوي حقيقت و عدم سركشي و غرور در مقابل آن )2
سركشي و غرور وجود داشته باشد بايد روشي را در پيش گرفت كه قرآن درباره 

كه  اگر گفتگوهاي ما بر اين روش محكم استوار باشد. ظالمان روا دانسته است
قرآن كريم آن را بيان كرده است، مردم به مردماني غير از اين تبيدل خواهند شد و 

  .بايد به سوي خداوند شكايت برد اما. وضعيت ما تغيير خواهد كرد
  

  آغاز امر از اينجا بود
كردند و تسامح  در محيطي بزرگ شدم كه شيعه و سني در آن با هم زندگي مي

اي كه مادرم  اما خانه. پدر و مادر بزرگوارم از اهل سنت بودند. مذهبي بر آن حاكم بود
يري آشكار از ارتباط ميان از كودكي در آن پرورش يافته بود، طبيعتي خاص و داراي تأث

  .بوديكديگر هاي شيعه و سني با  خانواده
مادرم بسيار به آن مربي احترام . مربي و برادران رضاعي مادرم همگي شيعه بودند

داشت و از طريق ارتباط پيوند  گذاشت و حتي پس از مرگش او را بسيار بزرگ مي مي
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در غمها و شاديهايشان شريك آنها . دكر خانواده او همچنان به آنها نيكي مي محكمش با
كرديم دست نياز به سوي  اگر به چيزي نياز پيدا مي. آن خانواده هم اين گونه بودند. بود

  .كرديم او دراز مي
اين برخالف رابطه مادرم با بسياري از زنان شيعه بود كه ميان مادرم و آنها پيوند 

از اعراب ايران آباداني بود كه بسيار  دانيآبا نزديكترين آنها به مادرم، زني. دش ايجاد مي
فكر و با فرهنگ بود كه بيشتر عمرش را در كويت به سر برده بود  اخالق، خوش خوش

  .كرد و همچنان در آنجا زندگي مي
در  گاهي مادرم در نتيجه طبيعي اين ارتباط و پيوند محكم با شيعيان اين بود كه

 ،برد كه در آن عزاداري انجام و در ايام محرم ميها  هينيمرا با خود به حس دوران كودكي
  .شد هاي غذا توزيع مي سيني

  .ها برد هنوز هم به ياد دارم كه روزي در هنگام نهار مرا با خود به يكي از حسينيه
  .گذاشته بودند كه زنها مشغول پختن غذا در آن بودند يدر حياط حسينيه ديگهاي

بنشينيم تا او از  طدر اتاقي روبروي حيادر اين هنگام مادرم از من خواست كه 
دانم  دانستم و هنوز هم نمي نمي .غ شودرگفتن با زن واعظي كه در حسينيه بود فا سخن

  .خواست كه از او چه مي
اما هنوز به ياد دارم كه بر روي يك صندلي در كنار صندوقي بزرگ نشسته بودم، 

هايي از گل بود  ود جلب كرد، تكهآنچه توجه مرا به خ. نگاهي به اطراف خود انداختم
همانند ساير كودكان به من وقت و مجال كافي داده . كه در صندوق گذاشته شده بود

: ناگهان صداي مادرم را شنيدم . نشد تا در اين باره تخمين بزنم يا در آنجا بازي كنم
  ».بايد برويم. محمد بيا«

مكان پرسيدم و اينكه زنان در آن هنگامي كه از آنجا خارج شديم از مادرم درباره آن 
نام دارد و ) حسينيه(اين خانه كه ما در آنجا بوديم : او گفت . كردند حياط چه كار مي
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ها در آن توزيع  اي چند منظوره است كه در آن مراسم عزاي عاشورا برگزار و وليمه خانه
  .كنند شود و مردم براي مناسبتهاي مختلف ديگر از آنجا استفاده مي مي

: پاسخ داد . از مادرم درباره تكه گلهايي كه در صندوق گذاشته شده بود، پرسيدم
ساخته شده است و بالركآن از قبر امام حسين در  لِاينها تُربت حسيني است كه گ 

  .كنند شيعيان در هنگام نماز بر روي آن سجده مي
  !اند و ما سني هستيم؟ چرا آنها شيعه: ناخودآگاه از او پرسيدم 

را دوست ندارند،  زيرا آنها اصحاب پيامبر: سخ مادرم نيز كامالً ناخودآگاه بود پا
همه  ما در حالي كه. ددهند و ابوبكر و عمر را دوست ندارن دشنام مي عايشه را آنها

همچنين آنها در روز عاشورا . دادن آنها را قبول نداريم  دشنام اصحاب را دوست داريم و
پوشند و ما به چنين اموري اعتقاد  كنند و لباس سياه مي ه ميزنند، گري خودشان را مي

خوانند بلكه در  عالوه بر اين آنها مانند ما نماز نمي. دانيم بلكه آن را اشتباه مي. نداريم
  .كنند گذارند و بر تربت حسيني سجده مي نماز دستهايشان را باز مي

  ؟كنند چرا چنين مي: از مادرم پرسيدم 
ودك ديگري در مدرسه كمي درباره سيره نبوي خوانده بودم كه من همانند هر ك
بوده است و ابوبكر نيز دوست و همراه پيامبر در غار و در  عايشه همسر پيامبر
آورن عمر و فضايل او ياد  همچنين مقداري درباره چگونگي اسالم .هجرت بوده است

تواند تصور كند مسلماني  كودكي كه همه اين امور را ياد گرفته باشد نمي. گرفته بودم
. بنابراين از سخن او بسيار تعجب كردم. كنند دهند و لعن مي اين شخصيتها را دشنام مي

چه چنين  اما سن اندكم براي بازداشتن من از توجه به اموري اين چنين كافي بود، اگر
  .مسائلي از آن زمان در ذهنم نقش بسته بود

. خودم را روبروي اختالف شيعه و سني ديدمسپري شد و بار ديگر  پي در يسالها پ
در دانشگاه و در هنگام گذراندن درس گرامر انگليسي با يكي از سيدهاي موسوي آشنا 
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كردم كه  ام با او تالش مي از آغاز آشناييمن . كه حدود ده سال از من بزرگتر بود 1شدم
چنين موضوعي زيرا  .مجال گفتگو درباره اختالف شيعه و اهل سنت را فراهم نكنم

. اما اين دوست ما بسيار ناسازگار و تندخو بود. براي عموم مردم داراي حساسيت بود
يكي از دوستان با سؤالي مضحك . عادت نداشت كه هيچ كس را به حال خود واگذارد

  چرا تو شيعه هستي؟: ه ما را غافلگير كرد و از سيد پرسيد نو گستاخا
پس از آن ديديم كه وارد . دوستمان پرسيده شد سؤالي عجيب و غيرمعمول بود كه از

  .كرديم به آن مبتال شويم بحث و جدال مذهبي شديم كه گمان نمي
ه دسخنانش را با اشاره به اين امر اغاز كرد كه چند سال در ايران درس خوان) سيد(
به همين دليل به اختالفات شيعه و سني احاطه كاملي دارد و براي مناقشه و . است

  .اي آماده است هر مسأله بررسي
او به اموري اشاره كرد كه . كردم در واقع من بيش از بقيه به حرفهاي او توجه مي

اما دوستان ديگرمان به بيشتر به . درباره آنها به غافلگيري زده بودم خودم راسالياني بود 
ن به همي. نهپرداختند تا سخنان جدي و عاقال گويي و تحريك طرف مقابل مي بيهوده

از او درباره منبع آن  .فتگالي سخنانش از حديث كسا سخن  دليل موسوي در البه
. امام نووي ارجاع داد) رياض الصالحين(او مرا به . سؤال و اين امر را جدي تلقي كردم

زيرا اين امر در نظر . من بدان كتاب مراجعه كردم تا از صحت حديث اطمينان پيدا كنم
  2.گويي وجود نداشت ر آن امكان شوخي و بيهودهاي ديني بود كه د من قضيه

_________________________________________________________________________  

 .و در دانشكده علوم دانشگاه كويت اتفاق افتاد. م 1992اين امر در سال ) 1
نووي ارجاع داده است، با وجود  امام) رياض الصالحين(عجيب اينكه موسوي حديث كساء را به كتاب ) 2

تر بود كه حديث به صحيح مسلم ارجاع  شايسته. اينكه اين حديث در صحيح مسلم روايت شده است
در حالي . است زيرا صحيح مسلم يكي از منابع اصلي احاديث پيامبر. داده شود نه رياض الصالحين

 .تلف در خود گرد آورده استكه رياض الصالحين كتابي است كه احاديثي را از كتابهاي مخ
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به علت  با وجود اينكه بحث مذهبي ما پس از اين چند دقيقه به پايان رسيد و سيد
آگاهي بيشتر از اختالف شيعه و سني پيروز شد، اما من بيش از پيش همواره شيفته 

  .اطالع بيشتر درباره ابعاد اين موضوع شدم
سؤالها و . ن با نيروي فراوان وارد اين ميدان شومخواست كه م گويي خداوند مي

ثم «كشيد تا اينكه روزي يكي از دانشجويان شيعه كتاب  ديدگاهها مرا به سوي خود مي
آن . سيد محمد تيجاني سماوي را به من هديه داد» آنگاه هدايت شدم«:  »اهتديت

و از درگاه خداوند راني مادرم برايم فرستاده بود يدانشجو كتاب را به وسيله دوست ا
  !طلب هدايت كرده بودبرايم 

به طوري كه قبل از . از شما چه پنهان اين كتاب در آغاز در نظر من بسيار قوي بود
خواندن آن چيزي درباره تاريخ فتنه، جريان سقيفه يا برخي از احاديثي كه درباره فضايل 

كنند، هيچ چيزي را  ستفاده ميامام علي وجود دارد و شيعيان از آن براي اثبات امامت او ا
  .و ياد نگرفته بودم هنخواند
 اين. سخناني برخورد كردم كه سكوت درباره آنها روا نيست ناگهان در آن بهاما 

تازد و آنها را مرتد و  هاي مشهور اسالم مي كتاب به اصحاب بزرگ پيامبر و چهره
و بدون داشتن حيا نسبت  تر آري اين چنين با سادگي هر چه تمام. نامد گزار مي بدعت

  .به خداوند و مردم
تيجاني حق دارد معتقد باشد عبدالقادر گيالني سرور اولياست و همچنانكه در زمان 

يا يهوديان و مسيحيان را . 1كند هاي او طواف مي تصوفش معتقد بود كعبه پيرامون خيمه
را مجرم و  يامبرر بداند اما در مقابل ياران پومعذ در انكار حقيقت رسالت پيامبر

_________________________________________________________________________  

 .، گفتگو با منعم34ثم اهتديت، ص ) 1
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آري او خداوندي . 1اش چنين معتقد بود همچنانكه پس از هدايت خيالي ،گناهكار بداند
. كه او را محاسبه خواهد كرد و براساس اعتقاداتش او را پاداش يا سزا خواهد داد دارد

و تشكيك درباره پاكي و صداقت آنها به اين شيوه زشت  اما تكفير آشكار ياران پيامبر
شوند، تا روز قيامت موجب به  رويج آن در كتابهايي كه در ميان مردم پخش ميو ت

شايسته است كمي درباره اين شخصيتي كه . وجودآمدن كينه و دشمني خواهد شد
دهد، درنگ  گويد و آنها را در مورد طعن قرار مي درباره اصحاب پيامبر اينگونه سخن مي

  دارد؟ و تأمل كنيم و ببينيم او كيست و چه هدفي
گويدكه در همان دوران كودكي روستايشان را  تيجاني براي ما از شهرتش سخن مي

تا اينكه پس از آن داناترين فرد روزگار خود شد و ! 2در نورزديده و به شهر رسيده بود
  3.هم داناتر بود ساز مفتي كشور تون

ن او نبود، حتي كند كه هيچ كس هم شأ اما او به همه اين امور قانع نشد بلكه ادعا مي
هايش حاضر  در جلسات، دروس و سخنراني –به ادعاي او  –شيوخ األزهر هم 

كردند تا  اش تعجب مي شوند و از شنيدن ميزان حفظ احاديث و آيات و داليل كوبنده مي
  4.شود جايي كه به اعتراف خودش دچار غرور مي

و با صراحت از بيند ا شويد زماني كه مي سپس پس از چند صفحه دچار تعجب مي
من از ميزان «: گويد  ناتواني مطلق خود در گفتگو با يكي از كودكان نجف سخن مي
گفت از حفظ داشت  هوش اين كودك با هوش تعجب كردم كه همه آنچه را كه مي

زماني كه برخي از مصادر . اي از قرآن را از بر داشته باشد مانند اينكه يكي از ما سوره

_________________________________________________________________________  
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تعجب من بسيار بيشتر  ،را از حفظ برايم گفت شانو بابهاي جلدهااد تعدبا تاريخي را كه 
من در . دهد گويي استادي به شاگردش درس مي ،او با من به سخن گفتن پرداخت. شد

مقابل او احساس ضعف كردم و آرزو كردم اي كاش به همراه دوستم از آنجا خارج مي 
اشاره دارد كه كودك نجفي از علماي  اين سخنان به اين امر» .1ماندم شدم و در آنجا نمي

  !االزهر و مفتي تونس باسوادتر و داناتر بود
كننده    اما تيجاني كه خود را در گفتگو با علماي بزرگ اهل سنت به عنوان آن مناظره

كند كه از  ديگري مي  همتا معرفي كرده بود، تو را دچار شگفتي و امور غيرمنتظره بي
  .تر است سخنان پيشين عجيب
حديث را كه  كند كه كتابهاي مشهور نظير چند صفحه بعد اعتراف مي اين دانشمند بي

فقط پس از سفر . سطح پاييني هم وجود دارند، در اختيار نداشته است هخانه هر طلبدر 
و  !شيوخ األزهر را در مناظره شكست داد آنها را به دست آورد كه در آنجا» مكوكيه«به 

سپس به وطنش . ن نجف و سپس بزرگانشان قرار گرفتدر آن تحت تأثير كودكا
پردازند،  بازگشت تا برخي از كتابهاي شيعي را كه به بررسي اختالف شيعه و سني مي

ام  من از ميزان فراوان كتابهايي كه قبل از رسيدن من به خانه«: نويسد  او مي. دريافت كند
بسيار خوشحال شدم و آنها .. .كه ارسال شده بود تعجب كردم و دريافتم كه از كجاست 

، مرتب و چند روزي استراحت 2را در اتاقي خاص كه نام آن را كتابخانه گذاشته بودم
سه روز متوالي . جدول ساعات كاري سال تحصيلي جديد را دريافت نمودم. كردم

شروع به مطالعه كتابها كردم و . روز آخر هفته هم وقت خالي داشتم 4تدريس داشتم و 

_________________________________________________________________________  

 .54همان منبع، ص ) 1
ن گويي او اولين كسي است كه كتابخانه شخصي را ابداع كرده است سپس اين نام را براي اولين بار بر آ) 2

دادن علماي مصر و تونس  در اين جهل مركب او تأمل كنيد و در ادعايش مبني بر شكست! نهاده است
 .يابيد بينديشيد خودتان جواب واضح و آشكاري مي



33  آنگاه حقيقت را يافتم

اين عقايد  با ضميرم. را مطالعه نمودم» صولهاأأصل الشيعه و «و » عقائد الشيعه« كتابهاي
 سيد »المراجعات«و افكاري كه شيعه بدان معتقد بود آرام گرفت سپس كتاب 

زماني كه «: نويسد  سپس در ادامه مي» .الدين موسوي را خواندم شرف عبدالحسين
ا از صحيح بخاري و مسلم روايت مشاهده كردم اين دانشمند شيعي اين روايات ر

صحيح بخاري بيابم  اگر اين حديث را در«: و با خود گفتم . كند بر تعجبم افزوده شد مي
سپس به پايتخت سفر كردم و صحيح بخاري، . كنم من هم از اين عقيده پيروي مي

و موطأ امام مالك و كتابهاي مشهور  1صحيح مسلم، مسند امام احمد، صحيح ترمذي
  2».را خريداري كردمديگر 

حديث را در اختيار نداشته است پس با چه  اگر تيجاني تا آن زمان كتابهاي مشهور
علماي األزهر را شكست داده است و چه احاديثي را از حفظ داشته است و به علمي، 

كرده است، بدون اينكه يكي از اين كتابها را در اختيار  وسيله آن عليه ديگران استناد مي
س آنها را حفظ رمگر اينكه همه علم او آن احاديثي باشد كه ما در مدا. باشدداشته 

  !كرديم؟ مي
كند كه براي اموالي كه براي ضريح امام علي هديه  از مردي كه خودش اعتراف مي

، اميدي براي جستجوي حقيقت 3اي از آن داشته باشد كرد بهره شد و آرزو مي داده مي
ورزان را به خود جلب  ريبنده دارد كه ديدگان طمعزيرا ثروت درخششي ف. رود نمي
  .كند مي

_________________________________________________________________________  

كتاب ترمذي سنن نام دارد نه صحيح . شود تيجاني حتي در نگارش نام كتابها هم دچار اشتباه مي) 1
 !ترمذي

 .88-86همان منبع، ص ) 2
) ام يعني منعم همراه عراقي(پشت سر او «: نويسد  در ضمن تعريف زيارت نجف مي 50او در صفحه ) 3

 .دادند اي ازآن را به من مي كردم كه بهره شده بودم گويي آرزو مي  حركت كردم در حالي كه گيج
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واقعاً عجيب است كه فردي همچون تيجاني و با اين درجه از علم و عقل به 
از بپردازد و معتقد باشد كه امت اسالمي  برانگيختن شبهات پيرامون اصحاب پيامبر

ها،  همه پيروزي خواهد بر راهي تاريك بوده است و به ديگر سخن اينكه او مي آغاز
هاي خالصانه و نصوص الهي را به تصوير سياهي تبديل كند كه  فتوحات و جانفشاني

  .هيچ ارتباطي با وحي، عقل و واقعيت ندارد
تو بار مسئوليت سنگيني بر دوش من نهادي كه من آن را انكار  !اي تيجاني ادامه بده

اما از امروز تصميم . بيم داشتم كردم و در درون من نگراني به وجود آوردي كه از آن مي
ام كه با همه نيروهايي كه خداوند به من ارزاني داشته است وارد اين ميدان شوم و  گرفته

اند يا مزدوراني بيش  را وسيله تجارت قرار داده عقايد اين كه حقيقت تو و امثال تو را
بررسي خواهم و سني را با تأمل فراوان نيستند روشن خواهم كرد و اختالفات شيعه 

كرد و چهره حقيقي آن را به اندازه توان و طاقت خودم و به دور از تعصب كشنده 
  .نشان خواهم داد. مذهبي و عاطفه قوي كه هيچ دليلي در برابر آن مقاومت نخواهد كرد

  
  )رض(در مزار حضرت زينب

ودگاه بر كه قرار بود براي اولين بار مرا به سوريه ببرد، در فر يزماني كه هواپيماي
  .صبح بود 10زمين نشست، تقريباً ساعت 

به مسجد اموي رفتم و در مناطق مختلف دمشق گردش و از مساجد و كليساهاي 
) زينب هسيد(اما پاهايم پس از اين گردش مرا به منطقه . قديمي آن به دقت بازديد كردم

ابر ديدگان من رساند تا بدين ترتيب افقي جديدي را درباره اختالف شيعه و سني در بر
  .بگشايند

هزاران زائر برخي در حياط مسجد ... چيز عجيبي ديدم ) سيد، زينب(در مسجد 
كردند يا دو ركعت  روي زمين نشسته بودند، برخي در كنار مرقد نذوراتشان را تقديم مي
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آوردند و برخي در قسمت ديگر مسجد در شبستاني بزرگ كه  نماز زيارت به جا مي
  .دادند ينيه بود، به سخنراني يكي از علماي شيعه گوش ميكنم حس گمان مي

من با تعجب فراوان برخي از زائران مرقد را ديدم كه در حياط مسجد و بدون 
  !كشند كمترين احساس گناه و حرمت آن مكان، در آنجا سيگار مي

آنچه باعث تعجب بيشتر من شد اين بود كه بقيه زائران و نمازگزاردن اين عمل را 
  1!كردند، گويي اين امر در ميان آنها عادي و بدون اشكال بود يح نميتقب

مدتي طوالني در . اينكه من آن را احساس كنم ساعتهاي بسياري بر من گذشت بدون
پرداختم، در راه  مرقد حضرت زينب ماندم و به مطالعه كتابها و تأمل در زائران ضريح مي

اي بزرگ بود  يرازي گذشتم كه حوزهرفتن به مسجد و مرقد حضرت زينب از حوزه ش
و برخي از علما و شيوخ شيعه را ديدم كه در . شد كه به خيابان كناري مسجد منتهي مي

اين حوزه  در با خودم آرزو كردم. شدند كنار حوزه ايستاده بودند يا از آن خارج مي
  .شدم اگر اصرار مادرم نبود بدانجا ملحق مي. درس بخوانم

_________________________________________________________________________  

ه همين امر كرد كه در يكي از كتابهاي تيجاني مطلبي را خوانده است كه ب يكي از دوستان تعريف مي) 1
اي كه من ديده بودم  كتاب مورد نظر را پيدا كردم و با شگفتي فراوان ديدم تيجاني از پديده. اشاره دارد

  !كند به عنوان امري عادي و شايع در مساجد و مراقد ياد مي
تحت عنوان  169صفحه » اهل بيت كليد حلّ مشكلها«: » كل الحلول عند آل الرسول«تيجاني در كتاب 

اهل سنت و جماعت از شيعيان به علت سيگار كشيدن در «: گويد  مي» ر كشيدن در محل نمازسيگا«
در . اين عمل منكر و جزو اعمال شيطان است: گويند  كنند و مي مساجد و اماكن نماز بسيار انتقاد مي

وارد واقع بايد گفت اين پديده تقريباً در همه ميان شيعيان رواج دارد و هرگاه براي اولين بار 
به ياد دارم زماني كه اولين بار در نجف اين امر . شوي با مشاهده آن تعجب خواهي كرد مساجدشان مي

به همين دليل در اين باره از يكي از علمايشان . را مشاهده كردم بسيار تعجب و آن را تقبيح كردم
 ».آنها به من پاسخي دادند كه مرا قانع نكرد. پرسيدم
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. كنم مشاهده كردم فراموش نمي) السيده زينب(راقي را كه در اما هرگز جواني ع
ام و شناخت بيشتر واقعيت عقايد شيعه  مدتي همراه او بودم كه تأثير خوبي بر روحيه

  .داشت
سال  15اما پسر يك عالم شيعه بود كه بيش از . نمود او همچون بقيه عوامل شيعه مي

نتيجه اين پسر در ايران بزرگ شده و در . پيش از عراق به ايران مهاجرت كرده بود
سپس به همراه پدرش به سوريه آمده بود تا در يكي از . پرورش يافته بود

  1.كار كند» سيده زينب« محله هاي كتابفروشي
او كسي بود كه تعصبات . با صراحت و آشكارا به او گفتم از او خوشم آمده است

او در سخنانش مرا . را تسخير نكرده بودشده است، او  ماي كه امروز گريبانگير مرد فرقه
  .تكذيب نكرد بلكه برخالف شيعيان ديگري كه قبالً ديده بودم كامالً صراحت داشت

بدان كه قبل از هر چيز براي من آسان است كه به شيعيان اموري را : به او گفتم 
بحث و نسبت دهم و به كتابهاي مخالفانشان بسنده كنم و آنها را گمراه بدانم و باب 

اما من در . كنند همچنانكه بسياري از مردم چنين مي. مناظره با آنها را از آغاز ببندم
اي از اتهامات و اباطيل خواهم  جستجوي حقيقت هستم و گمشده خودم را در ميان توده

  .يافت
  .ام من براي هر آنچه بخواهي آماده:  افزودآمد گفت و  پس به من خوش

گفت؛ هنوز هم سخن او را به ياد دارم  ا سرعت تمام سخن مياو كامالً ناخودآگاه و ب
مردم آنجا از ... دانم چگونه در ايران انقالب اسالمي به وقوع پيوست  نمي: گفت  كه مي

 كنند و ميخواري  دين دورند و بسياي از آنها در روزهاي ماه مبارك رمضان آشكارا روزه
تر  داد، واقعي اگر در عراق انقالبي رخ مي. كنند عالوه بر اين نماز را همواره كوتاه مي

_________________________________________________________________________  

آن جوان و آن كتابفروشي را كه در آن زمان به كتابفروشي . م 2006سوريه در سال  در ديدار اخيرم از) 1
 .گويي به شخص ديگري واگذار شده و نام آن تغيير پيدا كرده بود. سيده رقيه مشهور بود نيافتم
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برخالف ايران كه معتقدم حكومت ايران  ،زيرا در آنجا مردم واقعاً شيعه هستند. نمود مي
  .اما مردم آن بسيار با دين فاصله دارند ،شيعه است

يكي از آنها . دوستي با او سؤاالت ديگري از او پرسيدم پس از چند روز همراهي و
اه او درباره آن دسته از علماي شيعه بود كه به صراحت از تحريف قرآن درباره ديدگ

به او ! اند هيچكدام از علماي ما چنين نگفته! هرگز: او پاسخ داد . كريم سخن گفته بودند
ها هستيم و منابع شيعي در اينجا فراوان است  برادر گرامي ما در محله كتابفروشي: گفتم 
  به شما نشان بدهم؟توانم اين اقوال را  آيا مي

به همين دليل به . در آن زمان فقط يك مورد از ارجاعهاي اين امر را به ياد داشتم
تفسير : خواهيد؟ گفتم  چه كتابي مي: مرد كتابفروش پرسيد  .ها رفتيم يكي از كتابفروشي

  .صافي عالمه كاشاني
. او گرفتآن جوان به صاحب كتابفروشي سالم كرد و جلد اول تفسير صافي را از 

نظر را به جوان  سپس از كتابفروشي خارج شديم و در كنار آن ايستاديم و صفحه مورد
توانست  گويي نمي. او مدتي طوالني نشست و چندين بار مطلب را خواند. نشان دادم
  1.باور كند

_________________________________________________________________________  

كاشاني در تفسير صافي، مقدمه ششم را به اثبات تحريف قرآن اختصاص داده و آن را چنين نام نهاده ) 1
او پس از ذكر رواياتي » آوري، تحريف، كم و كاست قرآن و تأويل آن مقدمه ششم درباره جمع«: ست ا

كه براي اثبات تحريف  قرآن بدانها استناد و آنها را از منابع مورد اعتماد شيعه نقل كرده است به نتايجي 
ديگر كه از طريق اهل  آنچه از اين اخبار و روايات«: گويد  دست يافته است كه درباره آن چنين مي

آيد اين است قرآني كه در ميان ماست همه آن قرآني نيست كه بر حضرت  نقل شده است برمي بيت
بلكه مقداري از آن برخالف آن چيزي است كه خداوند آن را نازل نموده و . نازل شده است محمد

بار نام امام علي و كلمه از جمله چندين . برخي از آن دچار تحريف و مطالبي از آن حذف شده است
همچنين ترتيب . و همچنين نامهاي منافقان در  قسمتهاي متعددي از قرآن حذف شده است) اهل بيت(
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ع از كتاب به تو آن نبود كه خودنمايي كنم ضدادن اين مو هدفم از نشان: گفتم  به او
مقصود من واضح است و در آن هيچ غرضي . ات تشكيك ايجاد كنم ه عقيدهيا دربار
ورزند چه شيعه باشند  خواهم از اسالم در برابر همه كساني كه به آن طعن مي مي. ندارم

خواهد مذهبش را  امور را از ديدگاه يك فرد شيعه مذهبي كه مي. يا سني محافظت كنم
بلكه امور را به كتاب خداوند و سنت . كنبه وسيله حق و باطل پيروز سازند نگاه ن

  .ارجاع بده و آنها را به عنوان داور قرار بده پيامبر
آن را از پدرم خواهم پرسيد و تو را از آن آگاه : او به گفتن اين سخن بسنده كرد 

يك روز بعد از اين ديدار به من اطالع داد كه به سوي پدرش رفته است و . خواهم كرد
كند قرآني كه امروزه در  ز تفسير صافي را كه كاشاني در آن ادعا مياموضعي : گفت 

  .ميان ماست تحريف شده است به او نشان دادم
درنگ جلد و صفحه  قبل از اينكه به پدرم آن صفحه از كتاب را نشان دهم، پدرم بي

ين ما در ا كاشاني در اين امر اشتباه كرده است و: آن مطلب را به من گفت و ادامه داد 
  .والسالم .عقيده نيستيم اشتباه با او هم

  نظر تو چيست؟ آيا با نظر پدرت در اين باره موافقي؟: به جوان گفتم 
  .پذيريم كاشاني اشتباه كرده است و ما نظر او را نمي. آري: پاسخ داد 

                                                                                                                                                    
سپس عقيده » .هاي آن براساس آن چيزي نيست كه خداوند و پيامبرش دوست دارند آيات و سوره

اما درباره اعتقاد مشايخ و «: يد گو كند و مي تحريف قرآن را در نظر علماي بزرگ شيعه اماميه بيان مي
زيرا او در اين باره . بايد گفت كه ثقة االسالم كليني به تحريف و نقصان قرآن معتقد بود علماي ما

همچنين او در آغاز . ذكر كرده و هيچكدام از آنها را مردود ندانسته است) الكافي(رواياتي را در كتاب 
همچنين تفسير استادش . كند كه از صحت آنها اطمينان دارد او اموري را روايت مي: گويد  كتابش مي

همچنين شيخ احمد بن . علي بن ابراهيم قمي مملو، از اين اقوال است و در اين باره مبالغه كرده است
 .ابيطالب طبرسي نيز در كتاب االحتجاج، بر روش آنها عمل كرده است
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قرآن منبع اول قانونگذاري اسالمي است و تشكيك در آن اعتقاد به : به او گفتم 
اگر ما درباره يك مسأله ساده فقهي سخن . معناي تخريب دين است تحريف آن به

اما اينكه » .فالني دچار اشتباه شده است و تمام شد«: گفتيم كافي بود گفته شود  مي
كاشاني اين گونه در كتاب خداوند طعن بورزد و درباره آن اينگونه سخن بگويد، اين 

  .اصالً درست نيست
كتاب خداوند را . موش كن كه كاشاني شيعه استاي دوست من براي لحظاتي فرا

ورزيدن نسبت به كالم خداوند و تشكيك درباره آن و اعتقاد به كم  اگر طعن. ياري بده
  و زيادشدن قرآن، كفر نباشد پس كفر چيست؟

پس موضوع را . بست نگه دارم جوان سكوت كرد و نخواستم او را بيشتر در بن
تا اينكه روزي با . ث درباره امور ديگري گذرانديمبقيه وقت را به بح. خاتمه دادم

يكي از بزرگان از من خواسته است با تو : خواهي كرد و گفت  شرمندگي از من معذرت
اما وضعيت او را . اي در اين باره طلب نكردم كننده من از او تفسير قانع. همنشيني نكنم

اينكه روزي او را دوباره ببينم به همين دليل از او تشكر كردم و به اميد . كردم درك مي
  .از او خداحافظي كردم

ه از مرقد حضرت زينب به كشورم برگشتم در يبعد از يك ماه تمام اقامت در سور
  .كتابها بودم آن به شدت مشتاق خواندن. حالي كه با خودم كتابهايي را آورده بودم

اما اين تنها هديه  .اين ديدار گنج ارزشمندي بود كه روزگار آن را به من هديه كرد
سازي شناخت و معرفت من نسبت به اين امور نقش  فردي نيز در غني تمناظر. آن نبود

  .الي كتاب به اين امر را اشاره خواهيم كرد به سزايي داشت كه در البه
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  دوست داشتن اهل بيت
كه  ما را براساس اسالم و در راه آن دوست داشته باشيد«: گويد  العابدين مي امام زين
  »!داشتن شما موجب ننگ و عار براي ما خواهد شد پايد دوست ديري نمي
  ...داشتن اهل بيت  دوست

كه اهل بيت را  از ميان گروهي ،اگر اختالف بين اهل تسنن و تشيع اختالفي بود
به جا نفرت دارند و حق آنها را  از آنها با اهل بيت دشمني و گروهي كهدوست دارند و 

  .شدم مان روز اول شيعه مي، از هآورند نمي
ام راه و مسير را اشتباه  شد كه در طول اين سي سال زندگي اگر برايم روشن مي

ام، حاضر بودم كه اين مدت را فراموش و به جاي آن زندگي ديگري را شروع  پيموده
  .كنم

  .ولي اختالف حقيقي بين اهل تسنن و تشيع به اين سادگي نيست
حاديثي كه آنها براي رفعت درجه و مقام اهل بيت به آن ا دانند اكثر شيعه مي يعلما

دانند كه اهل  كنند، نيز مي كنند، احاديثي هستند كه اهل سنت آنها را روايت مي استناد مي
ل آنان چقدر اهميت يشمارند و براي حفظ فضا سنت چقدر مقام اهل بيت را بزرگ مي

ل اهل بيت است، نخست توسط يمناقب و فضا بارهحاديث نبوي كه دراقائلند، حتي 
هايي كه از لحاظ سندي در مراحل  بخاري در مستندترين كتابهاي حديث و بعد در كتاب

  .بعدي قرار دارند ثبت و ضبط شده است
سي كه كتابهايي مثل صحيح بخاري و مسلم و يا جامع ترمذي را نگاه بكند حتماً ك

 ،حسين يا فاطمه ،حسن ،ابيطالبن ل علي بيبيند كه بعضي از آنها در فضا فصولي را مي
اين  .و ديگر افراد اهل بيت نوشته شده است ابيطالبجعفر بن  ،عباس و پسرش عبداهللا

اند  هاي زيادي است كه اهل تسنن مخصوصاً در مورد اهل بيت نوشته عالوه بر كتاب
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و )   ه 241( 1نوشته امام احمد حنبل) فضائل الحسن و الحسين(هاي  مانند كتاب
ذخائر العقبي في (و )   ه 303(حافظ نسائي ) ابيطالبصائص أميرالمؤمنين علي بن خ(

استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء (و )   ه 694(محب طبري ) بيرمناقب ذوي الق
إحياء الميت في فضائل أهل (و )   ه 902(حافظ سخاوي ) شرفلو ذوي ا الرسول
هر االجو(و ) اهر العقدين في فضل الشرفينجو(و )   ه 911(الدين سيوطي  جالل) البيت

در السحابه في (و )   ه 911(نورالدين شريف سمهودي ) الشفاف في فضائل األشراف
  .هاي ديگر و بسياري از كتاب)   ه 1250(شوكاني ) مناقب القرابه و الصحابه
ه اي جز اين نديد ك اهللا العظمي ميرزا محمدحسين مامقاني چاره به همين دليل آيت
مقصود و هدف ما از اين خاتمه روشن شدن : و خالصه كالم «: اعتراف كند و بگويد 

به جاي  چه معتقد به جانشيني علي اين مسأله است كه اهل سنت و جماعت اگر
دانند، ولي آنها تنها  نيستند و خالفت را از آن اهل عترت و طهارت نمي رسول اكرم

اميرالمؤمنين  2واليت مطلق به نظر دارند و ختالفدر اين دو مسأله با شيعه اثناعشري ا
ولي اين قضيه بر . كنند و به تمام فضائل و مناقب امامان معصوم اعتراف دارند اقرار مي

كنند اهل سنت  است تا جايي كه گمان مي پوشيدهنامفهوم و ] شيعيان[بيشتر مردم 
  3.كنند را انكار مي ها همئل ايفضا

_________________________________________________________________________  

 .اين كتاب را به او نسبت داده است 125صفحه  4 جلد) منهاج السنة(الدين ابن تيميه در كتاب  تقي) 1
دادن و بيعت با خالفت و امامت او در دين و حقانيت امام  كردن و ياري اگر منظور ازواليت مطلقه محبت) 2

باشد، قطعاً درست است، ولي اگر منظور از آن ) در جنگ صفين و جمل(علي در برابر دشمنانش 
اوري اهل بيت در دنيا و آخرت و حضور آنها در هنگام مرگ و پذيرفتن غلويي مانند اعتقاد به د

 .گويي محض است واگذاري حساب و كتاب مخلوقات به آنها باشد، گزافه
 ).علماء العامة و قبولهم فضائل اهل البيت(زير عنوان  287صفحه ) علم المحجة(كتاب ) 3
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هل بيت را او جماعت وجود دارد در حاليكه هر دو پس چه اختالفي بين اين د
  !ورزند؟ دوست دارند و به آنها محبت مي

ابعاد اختالف بين اهل سنت و تشيع به اين نكته پي  هخالل پژوهشهايم دربار در
اند و هميشه  ثني عشري آنها را مطرح كردهاام كه مسائل زيادي وجود دارد كه شيعه  برده

  : ين آنها و اهل سنت بوده استدليلي در ايجاد شكاف ب
و  از اسالم بعد از وفات رسول اكرم و برگشتن صحابه پيامبر اددتمسأله ار* 

  )!ابوبكر و عمر(نفرين شيخين 
بودن امامان شيعه و ادعاي اينكه آنها از اشتباه و فراموشي مصون   مسأله معصوم* 
  !هستند
و همه موجودات هستي مطيع و  مسأله اينكه امامان شيعه واليت تكويني دارند *

  !فرمانبردار آنها هستند
بر بندگان ] به حكومت[مسأله از طرف خدا آمدن امامان و اينكه خداوند آنها را * 

  !تثبيت كرده است] بر مردم[منصوب كرده همچنان كه حكومت پيامبران را 
  !وصف امامان اهل بيت با اوصافي كه فقط شايسته خداوند هستند *

هاي عقيدتي و تاريخي كه در تاريخ آمده به نحوي  ئل در كنار ديگر بحثاين مسا
به شكلي كه اهل . نقش داشته است گروهدو  ميان اينورزي  مستقيم در ايجاد تنفر و كينه

ثني عشري هر دو يك مقصد را دارند ولي سر يك دو راهي قرار دارند اسنت و شيعيان 
  .رسند كه هرگز به هم ديگر نمي

فكر در ذهن بسياري از شيعيان همچنان باقي است كه فقط آنها هستند به  اين طرز
اهل بيت محبت دارند و واليت آنان را قبول دارند و اهل سنت دشمنان اهل بيت هستند 

اگر در ! ، و ياد بهترين صورت آنها دشمنان اهل را دوست دارندندنفرمتها  و از آن
الشهاب (كتاب عالمه يوسف بحراني  تواني صحت اين مطالب شك و گمان داري مي
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گويد  او مي .اهل سنت نوشته شده است بخواني هرباكه دررا ) الثاقب في معني الناصب
داشتن به  يعني اعتقاد 1آيد محبت اهل بيت خبار برمياخالصه آن كه چنانچه از «

ذاشتن امامت آنها و قراردادن ايشان در مرتبه و منزلت خودشان و باور به اين كه دورگ
شود  دادن ديگران بر آنها، دشمني و تنفر از اهل بيت تلقي مي اين جايگاه و برتري زآنها ا

ن اهل سنت و برخي از شيعيان در مورد محبت اهل بيت وجود ايمو اين اختالفي كه 
  2».اهل سنت با آنهاست بر مخالفت يواضح دليل. دليل و برهان است دارد، ادعاهايي بي

 307جلد دوم صفحه  »األنوار النعمانيه« جزائري در كتاب اهللا چنين نعمت هم
و  توان به اين مورد اشاره كرد كه امامان در تأييد اين مطالب مي: نويسد  مي

را در مورد ابوحنيفه و ] به معناي دشمن[لفظ ناصبي  ،هاي برجسته اهل بيت شخصيت
با اهل بيت دشمني كند، بلكه  كسي نبود كهدر حاليكه ابوحنيفه  .بردند امثال او بكار مي

برخورد كسي  به هرگز .كرد او از آنها جدايي گرفته بود ولي به آنها اظهار محبت مي
اينكه  ازكه خودش در محبت ديگران غلو و افراط داشته باشد ولي  نخواهيد كرد

  .ديگران او را كم دوست داشته باشند، راضي و خشنود باشد
 اهل بيت و هرباهاي اهل سنت تمجيدهايي در ابلذا هر چند علماي شيعه در كت

ها را بخوانند ولي اين امور هيچ وقت تصور ذهني آنان را درباره ن تحسين مقام يكي از آ
دهد، هر چند كه نويسنده اين مطالب نيز به باور و عقيده شيعيان  اهل سنت تغيير نمي

_________________________________________________________________________  

حسن و حسين، علي بن حسين، محمد بن علي  طالب، علي بن ابي(گانه  مراد از اهل بيت امامان دوازده) 1
ملقب به باقر، جعفر بن محمد ملقب به صادق، موسي بن جعفر ملقب به كاظم، علي بن موسي ملقب به 
رضا، محمد بن علي ملقب به جواد، علي بن محمد ملقب به هادي، حسن بن علي ملقب به عسكري و 

 .محمد بن حسن ملقب به قائم، حجت و مهدي منتظر است
 .144صفحه ) الشهاب الثاقب في معني الناصب(كتاب ) 2
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، اعتقادي قيه صحابهعمر و عثمان و ب ،ابوبكر از سويآن  اغتصابدرباره امامت و 
  !نداشته باشد

  
اهل بيت نشانه تقوا و ايمان است و دشمني و كينه نسبت  دوست داشتن

  به آنها عين نفاق و گمراهي است
 .ايمان وتقوا است و دشمني با آنان نفاق و گمراهي داشتن اهل بيت پيامبر دوست
ست داشته باشد و را دو ها را دوست بدارد مانند آن است كه رسول خدا هر كس آن

  . دشمني كرده است هر كس با آنها دشمني كند با پيامبر
اش افتاده است، در اين باره  دشمن آنان در دنيا ملعون و منفور و در جهنم بر چهره

والذي نفسي بيده، اليبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله اهللا «يد فرما مي پيامبر
 اهل بيت به اراده اوست، هر كسي با ما قسم به كسي كه زندگي و مرگ من« »1النار

  ».اندازد دشمني كند خداوند حتماً او را به جهنم مي
اسناد متواتر بر وجوب محبت و دوستي  داراي همه متون«: گويد  مي) ره(ابن وزير

وارد «: صحيح آمده است  حديث مثالً در .ندنك دادن آنان داللت مي اهل بيت و ياري
» تا اينكه دوست داشته شويد .وريدآ نميه ايمان بياوريد و ايمان شويد تا اينك ميبهشت ن

و از مواردي كه ) كه او را دوست دارد استكسي  همراهانسان (و همچنين آمده است 
  : حزاب است اسورة  33اختصاص دارد آيه  به اهل بيت

_________________________________________________________________________  

حديث بنا به شرط (آن را روايت كرده است و گفته است  150جلد سوم صفحه ] المستدرك[حاكم در ) 1
آن را  2488شماره  643صفحه  5جلد ) السلسلة الصحيحة(و نيز ألباني در كتاب ) مسلم صحيح است
 .صحيح دانسته است
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 {  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      w
az ].33: األحزاب.[  

دور كند و شما را ] پيامبر[ واهد پليدي را از شما اهل بيتخ اً ميخداوند قطع«
  ».كامالً پاك سازد
گذاشتن به آنها و   ارج و احترام ،شمردن  بزرگ ،داشتن  به اين خاطر دوست

 آنها هرباتطهير در و تزيرا آيات مباهله و مود. ان از واجبات استشباورداشتن به مناقب
  1.ل شريف و عالي هستندين همه مناقب و فضاست و اينان صاحبانازل شده ا

اي از مباي  امام ابوبكر محمد بن حسن آجري از چكيده اين مطالب اين چنين نتيجه
بر هر زن و مرد «: گويد  نوازد؛ او چنين مي ها را به شنيدن آن مي را مي گيرد كه گوش

 ،حسن ،طمهفا ،ابيطالبيعني علي ابن  مسلمان واجب است كه به اهل بيت پيامبر
د و آنها را دوست رگذاباحترام  عباس و فرزندانشان ،2حمزه ،جعفر طيار ،حسين

هستند و بر مسلمانان واجب است كه به آنها  اخداينان اهل بيت رسول . داشته باشد
 وبدي آنها را ناديده بگيرند و با آنان سازش داشته . آنها را بزرگ بشمارند و محبت كنند

_________________________________________________________________________  

 .416، صفحه )الحق علي الخلق ايثار(كتاب ) 1
. كه مادرش خولة دختر قيس بن قهد انصاري است) عمارة: (اينها بودند  پسران حمزه بن عبدالمطلب) 2

او و برادرش يعلي در هنگام «: مادرش از انصار و قبيله اوس بود، ابن عبدالبر گفته است كه ) يعلي(
گفتند،  به حمزه ابوعمار مي. ها روايتي نقل نشده استاز آن. سني از آنها گذشته بود وفات رسول اكرم

عمار بزرگترين فرزند او بود و اگر تا بعد شهادت پدرش كه شش سال و چند ماه قبل از وفات پيامبر 
  .بوده زنده مانده باشد، حتماً جزو ياران پيامبر بوده است

و بعد از حمزه با . ه بودندبود كه هر دو از صحاب) أمامة(و ديگري ) سلمي(يكي  دخترهاي حمزه
ابن ) جمهره أنساب العرب: (نگا . و هيچ كس از آنها به جا نماند. مرگ فرزندانش نسل او منقطع گرديد

 .353ابن عبدالبر جلد اول صفحه ) االستيعاب(و كتاب  17حزم، صفحه 
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هر كدام از فرزندان و نوادگانشان كه نيكو  .شند و برايشان دعا كنندبر آنان صبور با
ها اخالق  اند و اگر يكي از آن و نيكوكار خود بوده گان بزرگواربر اخالق گذشتباشند 
ده و اهل عقل و كرشدن و حفظ و سالمت او  نداشته است در حق او دعاي صالح يخوب

گذاريم كه تو اخالقي غير از  ما نمي: اند  گفتهاند، و به او  ادب با او حسن معاشرت داشته
داريم و به خاطر  اخالق نيكوي گذشتگان خود را داشته باشي و تو را از آن برحذر مي

را داشته  محبتمان به تو دوست داريم كه همان اخالق شريف و نيكوي اهل بيت
  1».باشي، خداوند نيز با اين امر موافق است

شخصي كه  هربادر: اگر كسي بپرسد «نويسد  تاب ميهمين ك 811آجري در صفحه 
حسن و حسين و  ،علي اما محبتفقط ابوبكر و عمر و عثمان را دوست دارد، 

داشتن و محبت  د چه نظري داري؟ آيا اين دوستررا قبول ندا همچنين خالفت علي
  اي براي او دارد؟ فايده او در حق ابوبكر و عمر و عثمان

 .منافق است و نه صفت يك انسان مؤمن شخصِ خدا، اين صفت پناه بر: بايد گفت 
فقط « »2ا منافقلّإال يحبك اال مؤمن واليبغضك «: رمود ف به علي پيامبر
است  فرمودههمچنين  ».ندنك ميبا تو دشمني  و فقط منافقان دنتو را دوست دار مؤمنان

مرا اذيت كرده  واقعدر  هر كس كه علي را آزار دهد« »3فقد آذاني من آذي علياً«
 علي. بودن و شهيدشدن او گواهي داده است و پيامبر به خالفت و بهشتي» است

او را دوست دارند ما ] هم[خداوند و رسولش است، و خداوند و پيامبرش  دوستدار

_________________________________________________________________________  

 .832صفحه ) الشريعة(كتاب ) 1
آن  3736طالب در حديث شماره  اقب علي بن ابيقسمت من) كتاب المناقب(ترمذي سنن خود در كتاب ) 2

 .را روايت كرده است
 .2295حديث شماره ) السلسلة الصحيحة: (نگا (هاي اسناد حديث صحيح است  همه طريقه) 3
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 .ايم هاي پيامبر درباره فضايل او و محبت به حسن و حسين ذكر كرده اين گواهي همه
داشته باشد و از آنان ها را دوست نآنكه  دابآخرت بر كسي  نيا وپس لعنت خداوند در د

هستند و همچنين  ااز اين لعنت مبر ابوبكر و عمر و عثمان رديدت يب .سرپيچي كند
و دوست دارد  را پذيرفته باشد و اهل بيتش را ابيطالبكسي كه واليت علي ابن 

ا قبول نداشته است و دوست خالفت ابوبكر و عمر و عثمان ر چنين بپندارد كه علي
ما يقين داريم كه  .آنها نبوده و حتي به آنها هم بدگويي كرده مستحق چنين نفريني است

به او پس اين نوع محبت  .هستند مبراي ناراياز داشتن چنين  حسن و حسين ،علي
به  ابوبكر و عمر و عثمان را نيز چنان كه علي مگر آنكه ،رساند هيچ سودي نمي

پرداخته است همراه با اهل بيت  و اظهار برائت از دشمنانشان لشانيذكر فضاوصف و 
اين است راه  .و از خاندان پاكش راضي باد پس خداوند از علي. ه باشددوست داشت

  ».و روش مسلمانان عالم و عاقل
تبعيت از قرآن بر همه مسلمانان واجب است، «: گويد  ابن تيميه مي شيخ اإلسالم

را به خاطر آن مبعوث كرده ر اصل ايمان و هدايت خدا است كه پيامبر بلكه اين ام
پوشي از خطاهاي آنان و رعايت  و چشم است، همچنين محبت اهل بيت پيامبر

  .حقشان بر همه واجب است
مسلم در . به آنها سفارش و توصيه كرده است ي كه رسول اهللاياما دو چيز گرانبها

در محلي كه  رسول اهللا«: كند كه گفت  رقم روايت مياز زبان زيد بن أ) صحيح(كتاب 
يا أيها الناس، إني تارك «: شد به ما گفت  بين مكه و مدينه بود و خُم ناميده مي

و در  »گذارم اي مردم من دو چيز گرانبها را در ميان شما به ارث مي« »فيكم الثقلين

كتاب اهللا فيه « .تر است از اين دو چيز از ديگري با ارزش يروايتي آمده است كه يك
كتاب خداوند  درباره و» .ستدر آن اهدايت و نور كه كتاب خداوند « »ي و النورداله
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هو حبل اهللا، من اتبعه «: و در روايتي ديگر اين چنين روايت شده  بسيار تأكيد كرد
أذكرتم اهللا . كان علي الهدي، و من تركه كان علي الضاللة، و عترتي أهل بيت

  ».هل بيتيأهل بيتي، أذكركم أذكركم أهل بيتي، أأذكركم 
شود و هر  است و هر كس از آن پيروي كند هدايت مي ريسمان الهيكتاب خداوند «

در . اهل بيتم است ت من يعنيو مورد دوم عتر. كس از آن دوري جويد گمراه است
حق آنان  حق آنان خداوند را به ياد آورديد، در حق آنان خداوند را به ياد آوريد، در

اهل بيت پيامبر چه كساني : رقم پرسيده شد كه ااز زيد بن » خداوند را به ياد آوريد
به آنها حرام است و آنها آل  زكات دادن هل بيت او كساني هستند كه ا«: هستند؟ گفت 

  ».عباس و آل علي و آل جعفر و آل عقيلند
از آن است  تر و با اهميتتر  عظيم ،كند كه بر لزوم تبعيت از قرآن داللت مي نصوصي

اهل بيت روايت شده  هرباحديث صحيحي در از پيامبر. كه بتوان آنها را اينجا آورد
 »والذي نفسي بيده، اليدخلون الجنة حتي يحبوكم من أجلي«: كه فرمود است 

اهل [ اينكه شما مگرشوند  وارد بهشت نمي] مردم[قسم به آنكه زندگيم در اراده اوست «
  ».ه خاطر من دوست بدارندرا ب ]بيت

 از زكات كه بررا  آنهاصلوات بفرستيم،  پيامبرن خانداخداوند به ما دستور داده كه بر 
. و قسمتي از خمس و فيء را به آنها داده است پاك كرده استاست  حراماهل بيت 

صطفي اإن اهللا «: چنين فرموده است  .آمده است يديگر صحيح در حديث پيامبر
صطفي قريشاً من كنانة و اصطفي بني هاشم من ابني إسماعيل و كنانة من 

خداوند «:  »و خيركم نسباً هاشم، فأنا خيركم نفساً صطفاني من بنيا و قريش
هاشم و  ش و از قريش بنيريخاندان اسماعيل و از آنها كنانه را انتخاب كرد، و از كنانه ق

اگر به روايت » .و نسبم برتر است هاشم مرا برگزيد، پس من از همه شما باالتر از بني
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بپردازيم  روايت شده است آنچه كه دربارة حق و حقوق خويشاوندان و صحابه پيامبر
داليل زيادي در كتاب و سنت براي لزوم رعايت حق آنها آمده  .كشد كالم به درازا مي

  .است
جماعت خود را ملزم به رعايت حقوق صحابه و  به همين دليل اهل سنت و

دانند  را كافر و فاسق مي ابيطالبدانند و از دشمناني كه علي ابن  وندان پيامبر ميخويشا
كنند، و يا افرادي كه به خاطر حكومت با آنان دشمني  حرمتي مي و به اهل بيت بي

يزيد بن  افرادي مانندل يدر ذكر فضا به ناحق و كنند ادا نميكنند و حق واجبشان را  مي
  .هستند مبراكنند،  ميروي  معاويه غلو و زياده
كنند و عامه  صحابه و عموم مسلمانان بدگويي مي ازثناعشري كه انيز از شيعيان 

گناهكارتر و خودشان دانند و خود بر اين امر آگاهند كه  صالحان مسلمانان را كافر مي
  1.ترند، مبرا و به دور هستند ه گمرا
  
  ل بيت چه كساني هستند؟اه

داشتن يك بحث مفيد انجام داد همان مرحله بيان مسأله و  اولين كاري كه بايد براي
  .توضيح دقيق مفاهيم بحث است

اگر در پناه لطف و رحمت خداوند بتواني كه در بررسي موارد اختالف با مخالفان 
رسي كه علت بحراني كه ما به خاطر  به اين نتيجه مي رعايت كنيطرفي و انصاف را  بي

ت يكي از طرفين بودن ني تيم بيش از آنكه به فاسدل مذهبي درگير آن هسيحل مسا
ترين آنها مسأله فهم و  ل اختالف است و مهميبرگردد، به خاطر درك نادرست از مسا

  .درك اصطالحات است

_________________________________________________________________________  
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لسي كه درباره حل اكه در يكي از اين مج عطا كند تو اگر خداوند اين توفيق را به
بيني كه در بسياري از موارد  كني، ميكنند شركت  مسائل اختالف شيعه و سنّي بحث مي

شود و پس از اندكي به داد و فرياد  گفتگوي بين دو طرف نخست با آرامي آغاز مي
نفرين و لعن  كامالًدهند و يا همديگر را  كشد و طرفين اتهامهايي به يكديگر مي مي
  .كنند مي

آنها بحث  پيراموناهل بيت كه  هربااما اگر در آخر جلسه از يكي از دو طرف در
شد سؤال كني و باز همان سؤال را از طرف ديگر بپرسي دو جواب مختلف  مي
اند و  اي طوالني و گسترده شده و خواهي دانست كه هر دو گروه وارد مباحثه !شنوي مي

شود مگر  اي ختم نمي كنند كه به هيچ نتيجه و اختالفاتي مشاجره مي ها حاشيهدربارة 
 ،بگو مگو] اين همه[ل بيت را كه در مورد آن صطالح اهمصداق ااينكه قبل از همه 

  .انشعاب فكري وجود دارد به دقت بيان شود و اختالف
بحث  خواهند در مورد اهل بيت پيامبر به همين دليل بر من محقق و افرادي كه مي

در غير اين  .قبل از هر كاري معناي دقيق اصطالح را مشخص كنند م استكنند الز
  .شود و بدون دليل و برهان مياحساسي ارة اهل بيت بحثي بحث درب صورت

  
  ل بيتتبيين و توضيح معناي دقيق اه

 پيرامون ايننبوي  شريفحاديث اهاي لغت و آيات شريفه و  انسان وقتي در كتاب
 ،كند كه اين كلمه به اعتبار كاربردهاي مختلف ميكند مشاهده  تأمل  يخوب بهكلمه 

هاي  پوشي كرد و آن را به حساب قول بايد از اين مسأله چشممعاني متفاوتي دارد كه ن
 گماناينگونه  نيز همچنان كه بعضي در گذشته و اكنون. گذاشتمختلف در اين زمينه 

احكام مسائل مذهبي نيز با همديگر تناقضي ندارند و درست نيست كه  كه كنند مي
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م در نظر گرفت كه بستر را به عنوان يك اصطالح پيچيده و نامفهو) ل بيتاه(اصطالح 
  . و حد مشخصي ندارد

آنها آمده و موارد  مند شدم كه متون مذهبي كه اين واژه در به همين دليل عالقه
آگاه به اين مسأله تأمل كردم و در  در كدام علماي. استفاده آن را بررسي و مطالعه كنم

اصيل آن در شامل نهايت به اين نتيجه رسيدم كه مفهوم كلي اين اصطالح بدون ذكر تف
  و افرادي كه در خانه درفافراد ساكن در خانه  خويشاوندان نسبي،: افراد سه گروه است 

 از لحاظ نسب اهل بيت پيامبر) فرزندان عبدالمطلب(هاشم  پس بني .اند متولد شده فرد
ي فالن )نسب(بيت : گويند  مثالً مي : شود گفته مي» بيت«هستند، و به فرزندان جد قريب 

  .كريم و شريف هستند
اهل بيت جزو ] رسول خدادر خانه [داشتن  از جهت سكونت همسران پيامبر

شخص همسر  اياز لحاظ عرف و عادت بر) اهل(وقات كلمه هستند و معموالً بيشتر ا
  .رود كار مي به

پس با  .اهل بيت هستند او جزوبه جهت والدت در خانه  همچنين فرزندان پيامبر
 گرفته تا علي) رض(ردگي معناي اين كلمه تمام فرزندان پيامبر از فاطمهتوجه به گست

  .آيند به حساب مي و فرزندانشان همه جز افراد اهل پيامبر
بيشتر آشنا شويم، نخست بايد بدانيم كه در شرع ) ل بيتاه(اگر بخواهيم با مفهوم 

  :كند  اين كلمه بر جايگاه دو گروه داللت مي
حاال مفصالً به . آنها حرام است برزكات افرادي كه : ثانياً يروان و ياران و پ:  اوالً

  .پردازيم توضيح اين مطلب مي
  
  پيروان و ياران :  اوالً

  .اند را به معناي يپروان و ياران فرد به كار برده) لاه(عرب كلمه 
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  : گويد  مثالً عبدالمطلب درباره حادثه جنگ اصحاب فيل مي
در اينجا » 1صليب و اصحابش پيروز بگردان پيروانبر  ت راپيروانامروز ! خداوندا«

صليب و  پيروان را امروز بر پيروان و يارانتتباع و ا اخداوند: مراد عبدالمطلب آن است 
به همين آمده است  يا همان اهل) آل(در كتاب و سنت نيز  گاهي .يارانش پيروز بگردان

  : فرمايد  مي من، سوره الرح34د در قرآن كريم آيه مثالً خداون

 {  u   t  s  rq  p         oz ].34: القمر.[  
  ».خاندان و پيروان لوط را در سحرگاهان نجات داديم ما«

است، حال چه خويشاوند او  در اين آيه پيروان لوط مراد از كلمه آل لوط
  . انباشند يا ديگر

  :رمايد ف سوره بقره كه خداوند درباره فرعون مي 49مچنين مانند آيه ه

 {  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A

  T  S  R  Q   P  O  N  ML  Kz ].49: البقرة.[  
 .زماني را كه شما را از دست فرعون و پيروان او نجات داديم] به ياد آوريد[و «

از [بريدند  پسرانتان را سر مي. رسانيدند ها رابه شما مي كساني كه بدترين شكنجه
ي از ميان آنها برخيزد و سلطنت و قدرت را از دست ترس اينكه مبادا كس
تا به خدمت آنان كمر [گذاشتند  و زنانتان را زنده مي] فرعون خارج سازد

آزمايش بزرگي از جانب خدا ] شكنجه و تهديد به نابودي[، و در اين ]ببندند
  ».برايتان بود

  :سوره بقره فرموده است  50در آيه  و نيز

_________________________________________________________________________  
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 { Z   Y  X  W  V  U   _  ^  ]  \  [z 
  ].50: البقرة.[
زماني را كه به خاطر شما و براي شما دريا را از هم شكافتيم ] به ياد آوريد[و «
و شما را رهانيديم و ] و ميان آب آن فاصله انداختيم تا از آنجا عبور كنيد[

نگريستد  غرق كرديم و شما مي] در جلو ديدگانتان[پيروان و هواداران فرعون را 
  ».]آيد رفتنتان دريا چگونه بر هم مي ديديد كه بعد از بيرون يو م[

  :كه خداوند درباره آل فرعون فرموده است سوره غافر  46و نيز مانند آيه 

 {  |  {  z  y  x    wz ].46: غافر.[  
  ».پيروان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد«

انش است چون همانطور كه همه فرعون و پيرو) آل فرعون(در اين موارد مقصود از 
آسيه  زبانخداوند از  .نظر دارند فرعون اصالً فرزندي نداشت ن و مورخان اتفاقامفسر
  : فرمايد  مي موسي دربارهفرعون  همسر

 {    d  c    b  a    `  _  ~  }|  {  z  y  x  w  v
  i   h  g  f  ez ].9: القصص.[  

او را : گفت ] ان قصد كشتن كودك را دارندآسيه هنگامي كه ديد آن[زن فرعون «
شايد براي ما مفيد باشد، و يا اصالً او را پسر . نكشيد، نور چشم من و تو است

كه دست تقدير در پس پرده غيب، چه بازي [فهمند  خود كنيم، آنان نمي
  ».]كند مي

آل «: گويد  مي E  D  C  B  A z} قرطبي در تفسير كالم خداوند 
 همچنين آل رسول خدا .دبودنكساني هستند كه بر دين او و و اپيروان  قوم و ،فرعون

ن پيرو دين او باشد حال آغير  چه در زمان او و چه در حالكه در همه  هستند انيكس
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و هر كس پيرو دين او نباشد از آل و اهل  .او باشد يا نه بستگان وكند كه جز فرقي نمي
  1».باشد ندان پيامبرخويشاو وآيد اگرچه جز او به حساب نمي

به حساب  آل پيامبر ،گويند همه مسلمانان مردم مي«به امام صادق گفته شد 
: مگر ممكن است؟ گفت  : اند و هم درست، گفتند هم نادرست گفته: آيند، او گفت  مي

ولي اگر همه مسلمانان تمام مقررات شرع  .اند در اين كه همه آل او هستند نادرست گفته
  2».توانند جز آل پيامبر به حساب آيند نند ميرا رعايت ك

  
  .بر آنها حرام استكه زكات افرادي :  ثانياً
  .صل و فرعا: در اين معني بر دو نوع است ) آل(

: است  3هاشم يمقصود از أصل، با توجه به حديث ثقلين و اين حديث پيامبر، بن
ل ربي فأجيب و أنا ن يأتي رسوأيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أأما بعد، أال «

ولهما كتاب اهللا، فيه الهدي و النور فخذوا بكتاب اهللا و أ: تارك فيكم ثقلين 
فردي هستم كه هر لحظه ممكن ] مانند شما هم[ما بعد، اي مردم من ا«:  »ستمسكوا بها

_________________________________________________________________________  

 .382، صفحه 1تفسير قرطبي جلد ) 1
 .31صفحه ) مفردات غريب القرآن(كتاب ) 2
اند كه بستگان و خويشاوندان پيامبر هستند، در غير اين صورت همه  كساني) هاشم بني(مقصود علما از ) 3

بر آنها ) تآل بي(دادن به آنها حرام است و اصطالح  نظر دارند كه كساني كه صدقه علما بر اين نكته اتفاق
هاشم چه  هاشم هستند نه همه بني شود و محبت و تكريمشان واجب است، افراد مؤمن بني اطالق مي

  !مسلمانشان و چه كافرشان
صفحه  1شيخ اإلسالم ذكريا انصاري و جلد ) فتح الوهاب(هاي  براي اطالع بيشتر رجوع شود به كتاب

 .20صفحه  1شيخ زين الدين مليباري جلد ) فتح المعين(، و 8
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دو چيز گرانبها را در  .اجابت كنمدعوت او را بيايد و من هم  فرستاده خداونداست 
اول كتاب خداوند، كه در آن هدايت ور وشنايي است ما : گذارم  جا ميميان شما به 

مسلمانان را بر  بنابراين پيامبر .كنم و به آن تمسك جوئيد شما را به آن سفارش مي
و أهل بيتي، أذكركم «: سپس فرمود . كردن به كتاب خدا تشويق و ترغيب كرد عمل

 : دوم«:  »ذكركم اهللا في اهل بيتياهللا في أهل بيتي، أذكركم اهللا في أهل بيت، أ
در مورد اهل بيت من خدا را . اهل بيت من خدا را به ياد داشته باشدل بيتم، در مورد ها

ن از زيد يحص» .به ياد داشته باشيد، در مورد اهل بيت من خدا را به ياد داشته باشيد
  يستند؟اهل بيت او ن وآيا زنان او جز ؟هل بيت او چه كساني هستندا : پرسيد
ولي اهل بيت او كساني هستند كه بعد از  .زنانش جز اهل بيت اويند: گفت  زيد
 ،آنها آل علي: آنها چه كساني هستند؟ گفت  :پرسيد  .بر آن حرام است زكاتپيامبر 

آيا صدقه بر همه اين افراد حرام : گفت  .جعفر و آل عباس هستند خانواده ،عقيلخاندان 
   ».1بله: است؟ جواب داد 

عبدالمطلب به نقل از  2حارث بن نوفل هاشمي بن از عبداهللا خود مسلم در صحيح
كه پدرش ابوربيعه بن حارث به عبدالمطلب بن ربيه و فضل  كند روايت مي 3بن ربيعه
ا را بر ماي رسول خدا  : برويد و به او بگوييد اخدنزد رسول : گفت  بن عباس

  : كند كه فرمود  باره ذكر مير را در اين اين حديث پيامب سپس! امور زكات بگمار

_________________________________________________________________________  

آنرا  2408در حديث شماره ) طالب من فضائل علي بن ابي(باب ) كتاب فضائل الصحابة(مسلم در ) 1
 .روايت كرده است

 .او عبداهللا بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف است) 2
 .او عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف است) 3
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 »آلل محمد نما التحل لمحمد و الإإن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و «
  ».اين صدقات چرك و پليديهاي مردم است و بر محمد و آل او حرام است«

هاشم به  جزو بني حديثي از پيامبر اساسرا نيز بر ) مطلب يبن(امام شافعي افراد 
:  »1إنما بنوهاشم و بنوالمطلب شيء واحد« :پيامبر فرموده است . آورد يحساب م

إنا و بنو «و در روايتي ديگر چنين بيان شده است » .مطلب يكي هستند يهاشم و بن يبن«
ما و بنومطلب چه در زمان جاهليت و «:  »2اسالم ءمطلب النفترق في جاهلية و في

ابن قدامه مقدسي در جواب اينكه » يمشو چه در زمان اسالم از همديگر جدا نمي
هاشم  را بر بنيمطلب  نبايد از بني: گويد  گنجند، مي مي) آل بيت(در مفهوم ) المطلب بني(

هستند  ل بيت پيامبراهو آنها  هاشم خويشاوندان نزديكتر پيامبر چون بني .دكرقياس 
مس فقط به خاطر خويشاوندي آنها با خ 51 با آنها در المطلب بودن بني و سهيم
مطلب برابرند  خويشاوندي با بني عبد شمس و بني نوفل نيز در بني زيرا. نيست پيامبر

مطلب هم با  ولي هيچ سهمي به آنها تعلق نگرفته است، پس به اين سبب بوده كه بني
هر دو اين موارد  اند و يا و انصار پيامبر بودهياران  واند و هم جز خويشاوند بوده پيامبر

  3.اند را با همديگر داشته
گرفتن خمس به  علت تعلق دليل ابن قدامه در اين مورد اين است كه پيامبر

عبدالمطلب را به اين سبب بيان كرده كه آنها چه در دوران جاهليت و چه دوران  بني
پس  .بودند حوال به عنوان پشتيباني براي آنهااهاشم جدا نشدند و در همه  اسالم از بني

_________________________________________________________________________  

 .آن را ذكر كرده است 3502در حديث شماره ) مناقب قريش(باب ) كتاب المناقب(بخاري در ) 1
در حديث شماره ) في بيان مواضع قسم الخمس و سهم ذي القربي(باب ) كتاب الخراج(ابوداود در ) 2

 .آن را آورده است 2980
 .520صفحه  2المغني، جلد ) 3
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 .هاشم استحقاق گرفتن خمس را دارند و نه ديگر خويشاوندان پيامبر فقط آنها با بني
مطلب مانند ساير اهل بيت وجود ندارد و  بر بني زكاتاما دليل خاصي براي تحريم 

بر آنها  زكاتاست و كساني كه  جايزدادن به آنها به عنوان  اصل اين است كه صدقه
  .اشم هستنده حرام است فقط بني

  
  هستند ايشاناهل بيت  وجز اخدهمسران رسول 

شان با  هستند كه به خاطر خويشاوندي نسبي اما فرع آل بيت همسران پيامبر
  .آيند او به حساب مي بيت لاه وجز پيامبر

چه در زمان حيات و چه بعد از وفات او حرام  ازدواج آنها با افرادي غير از پيامبر
يا و آخرت آنان همسران اويند، پس اين اتصال دائم و هميشگي آنان بوده است و در دن

  .قرار داده است وبا پيامبر آنها را در مقام نسب ا
  .بر اين نكته داللت دارد كه آنها جزو اهل بيت هستندكتاب و سنت 

  
  اوالً 

 7مثالً در سوره نمل آيه  ،آورده است) اهل بيت(خداوند همسران پيامبران را با نام 
  : آمده است  موسي هربادر

 {   ~  }     |  {  z       y  x   w   v  uz ].7: النمل.[  
در راه برگشت از مدين به مصر، در شب [زماني را كه موسي ] به ياد بياور[«

به ] تاريك و سردي كه راه را گم كرده بود و درد زايمان همسرش را گرفته بود
هر چه . بينم مي] از دور[ من آتشي] كهبايستد : [گفت  ]همسرش[ اش خانواده

  ».آورم برايتان مي] از راه[زودتر خبري 
  .واضح است كه در اين سفر فقط همسرش همراه او بوده است
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: نويسد  مي »إذ قال موسي ألهله«معناي اهل در   تفسير الميزان درباره طباطبائي در
شعيب است، آمده اهل در اين آيه سوره قصص به معناي همسر موسي كه دختر «

  1».است
  :فرمايد  خداوند مي

 {  G  F  E  D  C  Bz ].29: القصص.[  
از مدين به [اش  هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده«

  ».حركت كرد] سوي مصر
پس هنگامي كه موسي مدت ... «: گويد  سوره قصص، مي 29قمي درباره تفسير آيه 

زنش راهي سفر شدند و شعيب توشه سفر را به به پايان برد همراه  قرار گذاشته شده را
برو «: شدن به موسي گفت  او داد و گوسفندانش را روانه ساخت و به هنگام خارج

موسي گوسفندانش را به سوي مصر به » خداوند اين دخترم را به تو عطا كرده است
و طوفان و تاريكي آنها را هنگامي كه به بياباني رسيدند سرماي شديد  .حركت درآورد

موسي به آتشي كه از دور نمايان بود نگاه كرد، بعد . فراگرفت و هوا كامالً تاريك شد
  : كند  همچنان كه خداوند آن را چنين بيان مي

 {  G  F  E  D  C  Bz ].2].29: القصص  
 را همسر ابراهيم فرشتگان خطاب به ساراتوان مثال سخن  ها مي از نمونه آيه

  .شارت تولد اسحاق دادند، ذكر كردنگامي كه به او به

 {  ]    \  [Z  Y  X  W   V  U  TS  R  Q  P  O
  _  ^z ].73: هود.[  

_________________________________________________________________________  

 .342، صفحه 15تفسير الميزان، جلد ) 1
 .سوره قصص 117تا  116صفحه  2تفسير قمي، جلد ) 2
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كني؟ اي اهل بيت رحمت و بركات خدا  آيا از كار خدا تعجب مي: گفتند «
تعجب  ]پس جاي تعجب نيست اگر به شما چيز عطا كند[شامل حال شماست 

پس جاي [بيت رحمت و بركات خدا شامل حال شما است كني؟ اي اهل  مي
] تعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كه به ديگران عطا نكرده است

  ».است] حوالادر همة [بزرگوار ] در همه افعال و[شك خداوند ستوده  بي
و بر او و  اهل مرد افراد دور«: نويسد  مي) مفردات غريب القرآن(راغب اصفهاني در 

هايي ديگري مانند  هستند كه هم نسب و هم كيش با او هستند و يا در ويژگي كساني
در اصل اهل مرد افرادي هستند . داشتن يك پيشه و يك خانه و يك شهر مشابه باشند

گفت چون  )اهل بيت(توان به افراد يك خانه  كنند پس مي كه در يك خانه زندگي مي
ل بيت به دليل اهب دارند، ولي اصطالح همه متعلق به آن خانه هستند و همگي يك نس

به كار  مطلق خانواده پيامبر سوره احزاب درباره 33تطهير يا آيه آمدن آن در آيه 
  1.رود كه در اين آيه از زن به اهل بيت تعبير شده است مي

هل ا هستند و ساكنان خانهاهل بيت «: نويسد  مي) لسان العرب(ابن منظور در كتاب 
زنان و دختران و داماد او يعني :  ن مردم به اويند و اهل بيت پيامبرنزديكتري: مرد 
  2.هستند علي

يعني زمامداران آن امر و اهل : مر اهل ا«: گويد  مي) القاموس المحيط(آبادي در  فيروز
مرد به معني زن او به  اهلمذهب به معني معتقدان به آن و  اهلبيت يعني ساكنان آن و 

  3.است زنان و دختران و داماد او يعني علي پيامبر اهل شود و كار برده مي

_________________________________________________________________________  

 .29صفحه ) مفردات غريب القرآن) (1
 .در ذيل ريشه أهل –) لسان العرب(كتاب ) 2
 .1245باب الالم فصل الهمزة صفحه ) القاموس المحيط(كتاب ) 3
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. اهل منزل ساكنان آن هستند«: گويد  مي) تاج العروس(همچنين زبيدي در كتاب 
هل يك مذهب افراد تابع و معتقد به ااند و  اهل يك ديار ساكنان آن منطقه همانطور كه

  مچنان كه در اين كالم خداوندتواند زن و فرزندان او باشد ه اند و اهل مرد مي آن دين

 {  G  Fz اهل پيامبر. به معناي زن و فرزندان تفسير شده است نراهمس، 
به افراد آل او اطالق شده  يا زنان او هستند و نيز اهل پيامبر دختران و دامادش علي

  : هاي قرآني  ها و فرزندان است، مانند اين نمونه است كه شام نوه

 {¤     £     ¢  ¡     ¦¥z ].132: طه.[  
نماز ماية ياد خدا و پاكي و زيرا كه [خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده «

  ».خود نيز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش و] صفاي دل و تقويت روح است

 {  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      w
az ].33: األحزاب.[  

دور كند و ] پيامبر[پليدي را از شما اهل بيت  خواهد قط ميفخداوند ترديد  بي«
  ».شما را كامالً پاك سازد

 {  _  ^  ]    \  [Z  Y  X  W   V  Uz ].1]. 73: هود  
شك خداوند  بي. اي اهل بيت رحمت و بركات خداوند شامل حال شماست«

  ».است] در همة احوال[بزرگوار ] فعال وادر همه [ستوده 
  

_________________________________________________________________________  

 .36صفحه  14تاج العروس جلد ) 1
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  ثانياً
دانند  مي بيت لاهرا داخل در مفهوم  همسران پيامبربا استناد به آن دليل ديگري كه 

را با اين لفظ مورد خطاب قرار داده است،  آياتي از سوره احزاب است كه زنان پيامبر
  :اين سوره كه خداوند فرموده است  33مانند آيه 

 {  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      w
az ].33: األحزاب.[  

آل (فقط  بيت لهو در مورد اينكه مراد از ا. است خطاب به زنان پيامبرات اين آي
  .شود به تفصيل در موضوع تطهير بحث مي) فصل امامت(ءاهللا  هستند نه ديگران انشا) عبا

  
  ثالثاً

به من  كعب بن عجره«: بي ليلي است كه گفت اروايت بخاري از عبدالرحمن بن 
، يبل: كه از پيامبر شنيدم به تو بدهم؟ گفتم  را يا خواهي مژده نمي: و گفت  رسيد
فرستادن  اي رسول خدا خداوند صلوات: پرسيديم  اخدگفت از رسول  : خواهم مي

: بر شما را به ما ياد داده، حاال چگونه بر اهل بيت تو صلوات بفرستيم؟، پيامبر فرمود 
اهيم و علي قولوا اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي إبر«

آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد و علي آل محمد كما 
خداوندا بر : بگوييد «» باركت علي إبراهيم و علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد

و آل او درود  و آل او سالم و درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم محمد
را افزون گردان،  كت محمدبرگارا فرستادي همانا تو ستوده و بزرگوار هستي، پرورد
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و آل او را افزون كردي، همانا تو ستوده و  ابراهيم خجستگيت و كربهمچنانكه 
  1».بزرگوار هستي

را به آنها ياد داده  ش چندين روش صلوات فرستادن بر اهل بيتشبه اصحاب پيامبر
  : از جمله . است

 : بر داد كه از پيامبر پرسيدندبه من خ ابوحميد ساعدي: عمرو بن سليم رزقي گفت 
: دوبار بگوييد «: فرمودند  پيامبر ؟چگونه بر شما صلوات بفرستيم رسول خدااي 

اللهم صل علي محمد و أزواجه و ذريته كما صليت علي آل ابراهيم، و بارك 
 : ت علي آل ابراهيم، إنك حميد مجيدعلي محمد و أزواجه و ذريته كما بارك

بفرست همچنان كه بر آل ابراهيم  ش درودو همسران و فرزندان پروردگارا بر محمد
و بر محمد و همسران و فرزندانش بركت بفرست همچنانكه بر اهل بيت فرستادي  درود

  2».براستي كه تو ستوده و بزرگواريابراهيم درود فرستادي 
داللت دارد  بر همسران پيامبر) هل بيتا(پس اگر در صلوات ابراهيمي مفهوم 

ترين اموري است كه  هستند از واضح بيت لاه وكردن به اينكه زنان پيامبر جز ريحتص
  .توان در مورد اين حديث شريف گفت مي

  : روايت شده كه گفت  نس بن مالكااز 
 »هل البيت و رحمة اهللاالسالم عليكم «ه رفت و گفت يشبه اتاق عا پيامبر

سالم و رحمت خداوند : شه گفت ياع» هل بيت بادا شما سالمت و رحمت خداوند بر«
به  و پيامبر .ات را چگونه يافتي؟ خداوند خيرت بدهد هل خانهابر تو اي رسول خدا، 

_________________________________________________________________________  
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شه يگفت، آنان نيز كالم عا نيز آنها خطاب به اتاق زنان ديگرش رفت و همان جمله را
  1».را به پيامبر گفتند

ه اتهام عبداهللا بن أبي سلول روي منبر و در حالي دربار بر پيامبر) فكا(در حديث 
معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ  اي«: كرد فرمود  به عائشه صحبت مي

ما علمت علي أهلي إال خيراً، و لقد ذكروا رجالً ما ! أذاه في أهل بيتي، فواهللا
مسلمانان، چه كسي  يا« »علمت عليه إال خيراً و ما كان يدخل علي أهلي إال معي

قسم به خدا  .دارد معذور ميرا متهم كرده است،  ]شهيعا[ورد مردي كه اهل بيتم مرا در م
را  ]يعني صفوان بن معطل[نديدم، اسم مردي  ]همسرانم[جز كار خير از اهل بيتم 

و  .ام به جز نيكي نديدهاو از زيرا كه ] دانم كه من او را از اين اتهام مبرا مي[اند،  آورده
  2».آيد ما مي همراه خودم به خانه فقط

المؤمنين درباره آنچه كه پيامبر  آيا از ام«به اسود گفتم : گويد  همچنين ابراهيم مي
  المؤمنين، از آنچه  يا ام: گفتم  .بله: گفت » ؟3دانست سؤال كردي سرپيچي از آن ناروا مي

جز آل  همه اين أحاديث به وضوح به اين مطلب اشاره دارند كه همسران پيامبر
  .هستندبيت او 

_________________________________________________________________________  
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جز آل بيت او به  كند كه زنان پيامبر رغم اينكه اقرار مي علي رقماولي زيد بن 
خويشاوندان (مخصوص بني هاشم ) زكاتتحريم (آيند معتقد است كه  حساب مي

  .شود را شامل نمي است و همسران پيامبر) پدري و نسب پيامبر
اهل : پرسيديم «: يد گو حت در مورد اين موضوع در حديثي صحيح ميبه صرااو 

خورم كه زن مدت  نه به خدا قسم مي: گويد  اند؟ گفت زنان او مي بيت او چه كساني
دهد و او نزد خانواده و اهل خود  همراه مرد است سپس او را طالق مي] كوتاهي[

 اهل بيت پيامبر اصل و خويشاوندان پدري اويند كه بعد از وفات پيامبر. گردد برمي
  .گيرد ا تعلق نميهن به آ زكات

عاجز بودند مبهم و نامفهوم بود و  اي كه از درك مراد زيد اين حديث بر عده
كه اين روايت با روايت قبلي خود كه در آن اين چنين آمده بود تفاوت  گمان كردند

گرفتن   اهل بيت هستند ولي اهل بيت بعد از پيامبر از صدقه وزنان پيامبر جز«: دارد 
تفاوت اين دو حديث علت  .اختالفي بين اين دو روايت وجود نداردچ هي» .ندم محروم

اجماالً و به  ل بيت هستند ولياه واگرچه در حقيقت جز اين است كه زنان پيامبر
به آنها حرام است، به شمار  زكات دادن ند و هست  ل بيتاه واز افرادي كه جز طور كلي

  . يندآ نمي
 داشتراز روايت اولي اين چنين ب«: د يگو در شرح اين حديث مي) ره(نووي 

افراد خانواده هستند كه با او سكونت دارند و پيامبر آنها را  ،شود كه مراد از اهل بيت مي
گزاردن و تكريمشان را داده است و آنها را ثقل و  كند و دستور احترام اداره و تأمين مي

زنان شامل همه اين  پس. گرانقدر ناميده و رعايت حقوقشان را واجب دانسته است
 به اين امر گيرد و در روايت اولي با اين عبارت به آنها تعلق نمي زكاتولي  .مواردند
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اند كه صدقه به آنها  اهل بيت اويند ولي اهل بيت كساني وزنان او جز«: اشاره شده است 
  1».پس دو روايت با همديگر اختالف ندارند» .گيرد تعلق نمي
  .گذارند ت مطالبي كه گفتيم مهر تأييد ميهاي شيعي، بر صح روايت

هاي زيادي  هاشم گفتم، روايت بر بني) ل بيتها(در مورد آنچه كه از شمول اصطالح 
ها به حد تواتر  و گاهي اين روايت دگذار از اهل تشيع وجود دارد كه بر آن صحه مي

  : ها  رسد، اينك چند نمونه از اين روايت مي
 از پيامبر علي«كند كه گفت  نقل مي از ابن عباس )األمالي(صدوق در كتاب 

بله، قسم به خدا :  رمودف پيامبر ؟عقيل را دوست داريآيا  خدااي رسول :  پرسيد
به دو دليل او را دوست دارم، يكي به خاطر خود او وديگري به خاطر عالقه ابوطالب به 

شود و مسلمانان براي او  ياو و اينكه فرزند او به خاطر محبتش به فرزند تو شهيد م
 در اين هنگام. خوانند او نماز مي رهاي مقرّب درگاه خداوند ب كنند و فرشته گريه مي

به پيشگاه خداوند به خاطر : به گريه افتاد و اشكهايش جاري شد و گفت  پيامبر
  2».كنم ند شكايت ميوش ميمصيبتي كه عترم به آن دچار 

  .ابت كرد كه عقيل و پسرش از عترت او هستندبا گفتن اين حديث ث پس پيامبر
 شود كه امام حسين نقل مي در كتاب بحاراألنوار مجلسي درباره امام حسين

بعد از اينكه پسرش را همراه با برادران و اهل بيتش جمع كرد به آنها نگاه كرد و مدتي 
  3».خداوندا ما عترت پيامبرت هستيم«: گريه كرد و گفت 

_________________________________________________________________________  
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العابدين محدود نكرد،  اهل عترت را به خود و فرزندش زين پس امام حسين
  .ر افراد آل بيت كه همراه او بودند عموميت داديبلكه لفظ عترت را براي سا

اي پسر رسول خدا، «: شيعيان به زيد بن علي بن حسين گفته است  از يكي همچنين
  1».مبرممن از عترت پيا: شود؟ زيد جواب داده  آيا اهل بيت شامل تو هم مي

كند كه  پسر كوچك مسلم بن عقيل اين چنين روايت ميگواهي دو ابن بابويه قمي از 
چطور : شناسي؟ گفت  را مي اي شيخ، آيا محمد: پسر كوچكتر به او گفت «: 

بن  رجعف: به او گفت ] بعد[او پيامبر من است؟ در حالي كه شناسم  را نمي محمد
شناسم درحاليكه خداوند به او دو تا  جعفر را نمي چطور: را چطور؟ جواب داد  ابيطالب

را  ابيطالبعلي ابن : پس پرسيد  ؟بال داد تا هر جايي كه خواست با فرشتگان پرواز كند
ست نشناسم؟ اشود او را كه پسر عموي و برادر پيامبرم  مگر مي: ي؟ گفت شناس نيز مي

ما از فرزندان  .هستيم مداي شيخ ما از عترت پيامبرت مح: به شيخ گفت ] و در آخر[
خواهيم  ها را از تو مي هستيم، بهترين غذاها و گواراترين آب ابيطالبمسلم بن عقيل بن 

  2»... .دهي  و تو به ما نمي
بيشتر بيان  را با صراحت حديثي ديگر نيز وجود دارد كه در آن افراد اهل بيت

يزيد بن حيان  زا) نينمناقب اميرالمؤم(محمد بن سليمان كوفي در كتاب  .كند مي
رقم رفتيم و كنار او امن و حصين بن عقبه نزد زيد بن «: گويد  د كه ميكن نقل مي

اي زيد خداوند به تو لطف و كرم كرده و خير بخشش : نشستيم، حصين به او گفت 
: زيد گفت. اي براي ما حرف بزن شنيده اخدزيادي به تو داده است، از آنچه از رسول 

شود بعد از حمد  اي كه بين مكه و مدينه است و خم ناميده مي منطقه زي دررو پيامبر
يها الناس، إنما أنا بشر أأما بعد، «: و ثناي خداوند و موعظه و يادآوري به ما گفت 

_________________________________________________________________________  
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أحدهما كتاب اهللا، : يب و إني تارك فيكم الثقلين أجي فربن يأتي رسول أ أنتظر
و أهل بيتي، أذكركم اهللا . هللا و خذوا بهفيه الهدي و النور فاستمسكوا بكتاب ا

تا بدان اما بعد، اي مردم من هر لحظه منتظر آمدن فرشته مرگ هستم «:  »في اهل بيتي
يكي كتاب خداوند . گذارم به ارث مي دو چيز گرانبها را در ميان شما ليو .پاسخ گويم

م نك ن رهنمون ميتمسك بجوئيد و شما را به آكه در آن هدايت و روشنايي است، به آن 
 :آنگاه فرمود  –پس پيامبر بر عمل به كتاب خداوند مردم را تشويق و ترغيب كرد  –

. و اين جمله را سه بار تكرار كرد» .ل بيتم خدا را به ياد آوريدهدوم اهل بيتم، در حق ا
اهل بيت او  واند؟ آيا زنان جز اي زيد اهل بيت او چه كساني: حصين به او گفت 

دادن اند كه زكات  د ولي اهل بيت كسانياهل بيت اوين وزنان او جز: زيد گفت نيستند؟ 
آنها چه كساني هستند؟ : حصين به او گفت  .حرام است ها بعد از وفات پيامبر به آن

  .ها آل علي و آل جعفر و آل عقيل و آل عباس هستند آن: جواب داد 
  1».بله: اينها حرام است؟ گفت دادن به همه  زكات  عد از پيامبرآيا ب: حصين گفت 

اگر كسي سؤال كرد كه در لغت معناي «: گويد  ربلي در بيان مراد از اهل بيت ميا
هنگامي كه از او  اخدكند در حاليكه رسول  ل بيت بر چه كساني داللت مياهحقيقي 

اب من دو چيز گرانبها يعني كت: شده آن را اينگونه بيان كرده كه  دربارة اهل بيت سؤال
امر جانشيني مرا  گذارم ببينيد چگونه در اين خدا و عترت اهل بيت را در ميان شما مي

آل علي و آل : طبق كالم پيامبر اهل بيت او : گوييم  پس در جواب او مي .دهيد انجام مي
  2».جعفر و آل عقيل و ال عباس هستند

_________________________________________________________________________  
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يون صحاح عمده ع(سدي حلي نيز در كتاب احافظ يحيي بن حسن  ،عالوه بر اين
توان به آنچه كه  از اين موارد مي«: گويد  كند و مي مي همين مطلب را تأييد) األخبار

خداوند در اين آيه فرموده . نويسد اشاره كرد سوره حشر مي 7آيه  تغلبي نيز در تفسير
  :است 

 {   c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y  xz ].7: الحشر.[  
به ] يعني از اموال كفار آبادي[الي اين آباديها چيزهايي را كه خداوند از اه«

... و ] پيامبر[پيامبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و پيامبر و خويشاوندان 
  ».است

و آل  و آل جعفر آل عباس ،خويشاوندان پيامبر آل علي: گويد  او مي
ا كامالً بر زير .اين تفسير، قاعده درست مسأله است .هستند نه كساني ديگر عقيل
  : كند  مي اللتآنها دبر  سوره انفال 41تفسير آيه . است مذهب آل محمد اساس

 {  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  Bz 
  ].41: األنفال.[
آوريد، يك پنجم آن  بدانيد كه هه غنائمي را كه به دست مي] اي مسلمانان[«

  ».ستا] ... پيامبر[متعلق به خدا و پيامبر و خويشاوندان 
و  و آل جعفر و آل عباس چون به اعتقاد آنان افراد مستحق خمس، آل علي

  1.هستند نه افراد ديگر آل عقيل
در حديثي مستند و صحيح از ابوالفضل محمد ) االحتجاج(همچنين طبرسي در كتاب 
، براي نماز با تكيه بر شدر بيماري وفات پيامبر« : كند بن عبداهللا شيباني روايت مي

خواست به  وبان از خانه خارج شد، نمازي كه پيامبرث شوش فضل بن عباس و غالمد
ولي خودش را وادار كرد و از خانه  .اش خواست آن را به جا نياورد خاطر ناخوشي

_________________________________________________________________________  
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 نعكنار در بنشين و ما: المش گفت اش برگشت و به غ بعد از نماز به خانه. خارج شد
نزد : نصار آمدند و كنار در حلقه زدند و گفتند ا. پيامبر بيهوش شدو و شمآمدن انصار 
است و زنانش كنار  از هوش رفتهپيامبر  : غالم گفت .براي ما اجازه بخواه رسول اهللا
اينها : شيون و ناله آنها را شنيد و گفت  پيامبر .انصار به گريه و ناله افتادند .او هستند

كسي از اهل بيت اينجا حضور دارد؟ چه : پيامبر گفت  .انصار: اند؟ گفتند  چه كساني
دادن بر دوش آنها از اتاق  ها را فراخواند و با تكيه پس پيامبر آن. علي و عباس: گفتند 

  1».خارج شد
هنگامي كه رسول «: كند كه گفت  روايت مي شيخ طائفه طوسي نيز از امام صادق

طمه داشت گريه فادر حالي كه درآورد نزد او آمد و  فاطمه را به عقد علي خدا
در ميان اهل بيتم كسي  كني؟ قسم به خدا اگر چرا گريه مي: به او گفت  پيامبر .كرد مي

  2».آوردم بهتر از او بود، تو را به عقد او درمي
نشسته بودم كه عباس بن  كنار پيامبر ،در مسجد«: كند  سلمان فارسي نقل مي

آمد  ا جواب داد و به او خوشسالمش ر عبدالمطلب وارد شد و سالم كرد، پيامبر
 بر ما اهل بيت برتري داده شده در ابيطالبچرا علي بن : گفت  عباس به پيامبر: گفت 
از اين  3...جازه بده بگويم اعمو : جواب داد  كه اصل همه يكي است؟ پيامبر حالي

او  اهل بيت است اعتراف دارد و به وآيد كه پيامبر خود به اينكه عباس جز حديث برمي
  .بر ساير مردهاي اهل بيت برتري دارد ابيطالبگفته كه چرا علي بن 

زماني كه به عباس دستور داده شد كه درها را ببندد، به : كند  روايت مي امام باقر
اجازه داده شد كه در اتاقش را باز بگذارد، عباس و افراد ديگري از آل بيت نزد  علي

_________________________________________________________________________  

 .176، صفحه 28و بحاراألنوار، جلد  70، صفحه 1االحتجاج، جلد ) 1
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: گفت  اخدشود؟ رسول  ينقدر داخل و خارج ميچرا علي ا: آمدند و گفتند  پيامبر
  1.خداوند به حال او آگاه است، شما او را به حال خود رها كنيد

است، ) عباس و افراد ديگري از اهل بيت آمدند( شاهد كالم سخن امام باقر
او عباس و افراد ديگري را در داخل در مفهوم اهل بيت و عترت كامالً واضح است كه 

گانه منحصر  را در اصحاب كسا يا امامان دوازده) آل محمد(داند و مدلول  مي پيامبر
  2.كند نمي

كه دست  از خانه خارج شد و در حالي روزي پيامبر«: كند  ابن عباس نقل مي
هاشم، اي جماعت  اي جماعت انصار، اي جماعت بني: گفت  را گرفته بود مي علي

من و سه نفر از اهل بيتم يعني . دا هستمبني عبدالمطلب، بدانيد من محمد فرستاده خ
  ».ايم حمزه و جعفر از خاكي مورد رحمت پروردگار خلق شده ،علي

ختارني في ثالثه من اأال و إن إلهي «: كند كه گفت  روايت مي قمي از پيامبر
ختارني  وعليا و جعفر ابني اللّه و الفخر، اهل بيتي و أنا سيد الثالثه و أتقاهم أ

رقوداً باألبطح ليس منّا إال مسجي بتوبه  حمزة بن عبدالمطلب كناو  ابيطالب
خداوند من را همراه سه نفر از اهل بيتم برگزيد، من سرور آن سه و با « »3علي وجهه

تقواترين آنها بودم و هيچ تكبر و فخري هم ندارم، من را با علي و جعفر دو پسر 
فته بوديم و صورت خود را خدشتي لب و حمزه پسر عبدالمطلب انتخاب كرد، در اابوط

  ».اي پوشانده بوديم فقط با جامه

_________________________________________________________________________  
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شد به  اش كه منجر به وفاتش چنين روايت شده كه پيامبر در هنگام بيماري هم
أهل علي بعدي أفضل أمتي و حمزة و جعفر أفضل «: دخترش فاطمه زهرا و گفت 

ز او حمزه وجعفر بعد از من علي بهترين فرد امتم است و بعد ا« »1بيتي بعد علي
  ».بهترين افراد اهل بيت هستند

غزوه بدر هنگامي كه عبيده بن حارث بن عبدالمطلب را كه زخمي شده بود  همچنين
آيا شهيد  رسول خدااي «: گفت  بردند و او در حال مرگ بود، به پيامبر نزد پيامبر

  2».چرا نه، تو اولين شهيد از اهل بيتم هستي:  رمودف نيستم؟ پيامبر
  

  اهل بيتميان افتخار و اختصاص 
و همچنين بر  آن هاي هاشم و تمام شاخه فهميديم كه اهل بيت بر بني اينجاتا 

شود و دانستيم كه خداوند برخي از افراد آل بيت را از لحاظ  طالق مياهمسران پيامبر 
ي ها مناقب خاص و امتيازات مخصوص درجه بر بعضي ديگر برتري داده، تعدادي از آن

 .ل بيت در يك مرتبه و مقام هستند و بر همديگر رجحان ندارنداهدارند، و ساير افراد 
ها به اين شرافت و منزلت عمومي  گروهي از آن: ل بيت در اين بحث دو گروهند اه

هاشم هستند كه به خاطر مقام و علو درجات و  مسلمان بني دافراند، ا دست يافته
از و برتري دارند و به ميزان درجه دين و ايمانش عظمتشان از ديگر مسلمانان امتي

، ديندارتر افرادي كه عالوه بر قرابت وخويشاونديشان با پيامبر .شوند دوست داشته مي
ها را كمتر دارند قابل احترامتر و محبوبترند و  و باتقواترند از برخي ديگر كه اين ويژگي

_________________________________________________________________________  

الثاني (و أنه  ما روي عن النبي صلي اهللا عليه و آله و سلم في النص علي القائم(، باب )كمال الدين) (1
 .245صفحه ) عشر األئمة

 .225، صفحه 19، جلد )بحاراألنوار(و  188، صفحه 1، جلد )طالب مناقب آل ابي) (2
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ديگران كه در مراتب بعدي رار دادند  نيز آنهايي از لحاظ نسبي به پيامبر نزديكترند از
  .نزد ما محبوبترند

) عموي پيامبر(دليل اين اعطاي امتياز و برتري به آنها روايتي است كه در آن عباس 
به خاطر ترشرويي و بدخلقي و قطع كالمش توسط قريش به هنگام مالقات آنها نزد 

شود به طوري كه  ميبه شدت ناراحت و عصباني  كنند، پيامبر شكايت مي پيامبر
والذي نفسي «: گويد  شود و مي شود و عرق از صورت او جاري مي اش سرخ مي چهره

قسم به كسي كه «:  »1اإليمان حتي يحبكم للّه و لرّسوله بيده، اليدخل قلب رجلٍ
اهل [شما  ايمان وارد قبل هيچ كس نخواهد شد مگر آنكهزندگي من در اراده اوست، 

  ».ا و رسول او دوست داشته باشدرا به خاطر خد] بيت
اين حديث چنين بيان  آن صحيح استدر روايتي كه سند ) دانيد همانطور كه مي(

هل البيت أحد إال أوالذي نفسي بيده اليبغضنا «: گفت  شده است كه پيامبر
قسم به كسي كه جانم در دست اوست هر كس نسبت به ما اهل «:  ».2أدخله اهللا النار

  ».زد خداوند او را وارد آتش خواهد كردبيت كينه بور

_________________________________________________________________________  

مجموع (الدين ابن تيميه در  ولي تقي. زياد روايت شده ضعيف است حديث كه از يزيد بن ابي سند اين) 1
. با اسناد صحيح روايت شده است گويد كه اين حديث از پيامبر مي 268صفحه  27جلد ) الفتاوي

عرض ام، در هر حال من همه اسناد در م شايد او از چيزهايي اطالع داشته كه من از آنها خبري نداشته
 .گمان را به دقت بررسي كردم و فهميدم كه همه آنها از يزد بن ابي زياد روايت شده است

سند آن بنا به «: اين حديث را روايت كرده و گفته است  150، صفحه 3جلد ) المستدرك(الحاكم در ) 2
ماره در حديث ش 643، صفحه 5جلد ) السلسلة الصحيحة(شرط مسلم، صحيح است، و الباني در كتاب 

 .آن را صحيح دانسته است2488
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جدا هستند، به اندازه  هاشم كه از مسير هدايت پيامبر اما افراد شرور و بدكار بني
شوند، و اگر  گمراهي و درويشان از مسير هدايت پيامبر، مورد كينه و دشمني واقع مي

بودن و  مانها را تا مرز كفر و زندقه پيش نبرده باشد به خاطر مسلنشان آ گمراهي
گيرند و به سبب معصيت و  دوستي قرار مي مورد احترام و قرابتشان با پيامبر

  .گيرند شان مورد كينه و نفرت قرار مي سرپيچي
هاشم هيچ برتري ندارند،  هاشم بر ديگر افراد صالح ومتقي غير بني افراد گمراه بني

ها بر يكديگر نزد پروردگار ميزان برتري انسان ،سوره حجرات 13چون كه با توجه به آيه 
  : فرمايد  خداوند در اين آيه مي. تقوا و پرهيزگاري است نه اصل و نسب

 {  vu  t  s  r    qz ].13: الحجرات.[  
  ».گمان گراميترين شما در نزد خداوند باتقواترين شما است بي«

لم يسرع به عمله  و من بطأ«: گويد  كند و مي نيز اين مسأله را تأكيد مي پيامبر
» .رسد هر كس كه اعمال خودش نيكو نباشد اصل و نسب به فرياد او نمي«، »1به نسبه

حركت كند، اصل و  پس اگر كسي اعمالش بد باشد و برخالف مسير و روش پيامبر
  .تواند او را نجات دهد و نزد خداوند براي او شفاعت كند نسب هرگز نمي

ندارد و هيچ  ل بيت پيامبراهسبتي با هاشم هيچ ن اما شخص كافر و مرتد از بني
نيست،  اخدنكار قرابت نسبي او با رسول ااحترامي نزد مردم ندارد و اين به معناي 

كه خداوند آن را با (طالق مفهوم آل بيت اتواند آن را انكار كند و فقط  چون احدي نمي
  .محال استبر مرتدان و كافران ) كند احترام ياد مي

_________________________________________________________________________  

در حديث ) فضل االجتماع علي تالوة القرآن(، باب )الذكر و الدعاء و التوبة و االستغفار(مسلم در كتاب ) 1
 .آن را روايت كرده است) 2699(شماره 
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توان گفت كه ابولهب و امثال او از اشخاص كافر مستبد اهل بيت  يبه همين خاطر نم
  .استبوده  اخدهستند، اگرچه ابولهب در حقيقت عموي رسول  پيامبر

افرادي از اين قبيل مانند ساير كافران و حتي بيشتر از آنها مورد كينه و نفرت واقع 
تي و مبارزه ابولهب با سخرخداوند در قرآن كريم آياتي را درباره كفر و س .شوند مي

  .شوند اش نازل كرده است كه تا قيامت تالوت مي اسالم و خانواده
پسر نوح را  خداوند كرد، اگر اصل و نسب از گمراهي و ضاللت كسي جلوگيري مي

  : داشت، زماني كه پدرش او را صدا زد  از گمراهي بازمي

 {   ~  }  |  {  z  y  x  wz ].42: هود.[  
اگر به سوي خدا برگردي [لبندم با ما سوار شو و با كافران مباش، اي فرزند د«

  ».]شوي يابي، واگرنه با همه بي دينان هالك مي نجات مي
ذر پدر حضرت شدن را به جاي هدايت برگزيد، و يا آ غرق ولي پسر نوح

  : به او گفت  كه پدرش خطاب ابراهيم

 { j  i  h     g         f  e  d  cb  a  `  _   l  k
  u  t  s  r     q  p  o  n  mz ].45 - 44:مريم.[  

] فرمان خداوند[شيطان را پرستش مكن زيرا كه شيطان پيوسته در برابر ! اي پدر«
ترسم كه عذاب سختي از  من از اين مي! اي پدر. رحمان سركش بوده و هست

مدم و آنگاه ه] كه آتش دوخز است[سوي خداوند مهربان گريبانگير تو شود 
  ».شوي] در نفرين خداوند و عذاب سوزان[شيطان 

و هر دو به سزاي [غرور جواب داد با نصيحت او سرپيچي و از  پدر ابراهيم
دين ما بر پايه ايمان قلبي و كردار راستين استوار است نه بر آنچه كه  .]اعمالشان رسيدند

  .نساب نوشته شده استاهاي  در كتاب
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  ان پيامبرو همسر آل عباهاي  ويژگي
و همسران و ) علي، فاطمه، حسين و حسن(اصحاب كسا  ،اما گروه دوم از آل بيت

هاي خاصي  ل و ويژگييهاشم كه فضا هستند به همراه افرادي از بني فرزندان پيامبر
ها آنها را از ساير افراد  ها و فضيلت حمزه و جعفر كه اين ويژگي ،عباس انندم .دارند
  .سازد هاشم متمايز مي بني

هاي دارند كه به قطع نظر از ديگران، عامه افراد  ويژگيپس اين اشخاص صفات و 
  .ندارند ها را هاشم هم اين ويژگي بني

است نمايان  گفته شده ويژگي اهل كسا در اين حديث پيامبر كه در مورد آنها
من  اند و اهل بيت اينان اهل بيت من« »هوالء أهل بيتي، و أهل بيتي أحق«: شود  مي

با اين حديث آنها را اهل بيت و  پس پيامبر» .نسبت به من سزاوارنداز ديگران بيش 
 اي آنها دعا كرد تا پاكاي پوشاند و بر نزديكترين مردم به خود خواند و آنها را با پارچه

  .شوند، در جاي خود به تفصيل دربارة اين موضوع در كتاب بحث خواهم كرد
اين امتياز را دارند كه در صلوات ابراهيمي كه به چند  براما فرزندان و همسران پيام

قولوا اللهم صل «: شود، مثالً  نقل شده بر آنها صلوات فرستاده مي صورت از پيامبر
علي محمد و أزواجه و ذريته، كما صليت علي آل ابراهيم و بارك علي محمد 

: بگوييد « »1و أزواجه و ذريته كما باركت علي آل ابراهيم إنك حميد مجيد
و همسران و فرزندان او درود و صلوات بفرست همچنانكه بر آل  خداوند بر محمد

و همسران و فرزندان او  ابراهيم صلوات فرستادي و پروردگارا، كرامت و عزت محمد
را افزون بگردان همچنانكه بر عزت و شرف آل ابراهيم افزودي همانا تو ستوده و 

  ».بزرگواري
_________________________________________________________________________  

 .اين حديث را روايت كرده است 3369در حديث شماره ) أحاديث األنبياء(بخاري در كتاب ) 1
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مهات المؤمنين ناميده امثالً خداوند آنها را  .متيازات ديگري نيز دارندزنان پيامبر ا
است و اين صفت مادر بودن آنها با تقدس و حرمت عدم ازدواج آنها بعد از پيامبر 

به آنها با احترام و  آنها در دنيا و آخرت متعلق به پيامبرند و نيز بايد زيرا .همراه است
  .رعايت ادب نگاه كرد

وصاف خوبي كه دارند اين است كه خداوند آنها را بر ساير زنان مومنان از ديگر ا
خداوند . اي دارند كه زنان ديگر ندارند برتري داده است، مقام و منزلت و فضل و درجه

  : فرمايد  مي 32حزاب آيه ادر سوره 

 {  ]   \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S    R  Q
  e  d  c  b  a  `  _  ^z ].32 :األحزاب.[  

] عادي مردم[مثل هيچكدام از زنان ] در فضل و شرف[شما ! اي همسران پيامبر«
صدا را نرم و نازك ] انگيز به گونه هوس[خواهيد پرهيزگار باشيد  اگر مي. نيستيد
كه بيماردالن چشم طمع به شما بدوزند و ] و با ادا و اطواري بيان نكنيد[نكنيد 

به آن گونه كه مورد رضاي . [خن بگوييدبلكه به صورت شايسته و برازنده س
  ».]خدا و پيامبر اوست

حزاب مقام و منزلت آنها را با تالوت آيات اسوره  34آيه  عالوه بر اين خداوند در
  :هايشان باال برده است  هاي پيامبر در خانه  قرآن و حكمت

 {  m    l  kj  i  h   g    f  e   d  c  b
  o         nz ].34: األحزاب.[  

شود  را كه در منازل شما خوانده مي] پيامبر[انگيز  و آيات خدا و سخنان حكمت«
  ».گمان خداوند دقيق است بي. ياد كنيد] بياموزيد و براي ديگران[

و مسلمانان خداوند در قرآن كريم در سوره  به خاطر جايگاه و مقام آنها نزد پيامبر
كار نيكي انجام دهند اجر آنها دو برابر فرمايد كه اگر  مي 31و  30هاي  احزاب آيه
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را مرتكب شوند كيفر و عذاب آن دو ) گناهي(شود و نيز اگر عمل زشتي  حساب مي
  : برابر است 

 {  ÈÇ    Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  G  F  E  D  C  B  A

  P  O  N  M  L  K  J   I  Hz ].30: األحزاب - 
31.[  

از آنجا كه [هر كدام از شما كه مرتكب گناه آشكاري شود ! همسران پيامبر اي«
مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيامبر هم لطمه 

و هر . خواهد بود و اين براي خدا آسان است] ديگران[كيفر او دو برابر ] زند مي
و كار شايسته انجام  كس از شما در برابر خدا و پيامبرش خضوع و اطاعت كند

رزق و نعمت ] در قيامت[دهد، پاداش او را دوچندان خواهيم داد، و براي او 
  ».ايم ارزشمندي فراهم ساخته

از فضيل بن مرزوق نقل  صحيحهمچنين امام محمد بن عاصم اصفهاني در روايتي 
د آنها از حسن بن حسن برادر عبداهللا بن حسن شنيدم كه به مردي كه در مور«: كند  مي

 .ما را به خاطر خدا دوست داشته باشيد...  واي بر شما : گفت كرد مي غلو و افراط مي
وامر الهي سرپيچي ام، ما را دوست بداريد و اگر از يپس اگر خداوند را اطاعت كرد

شدن   به خدا قسم، از شدت و ترس دو برابر« : سپس گفت» كرديم از ما متنفر باشيد
برم و براي كسي كه  ما كه عاصي و نافرمان است به خدا پناه ميكسي از  كيفر و عذابِ

  1».دهد آرزوي پاداش دو برابر دارم كار نيك انجام مي

_________________________________________________________________________  

 .125حمد بن عاصم اصفهاني، صفحه جزء م) 1
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) البيان مجمع(ن بزرگ شيعه اثني عشري در تفسير امفسر از شيخ طبرسي همچنين
ه زيد ككند  روايت مي از ابوحمزه ثمالي درباره زيد بن علي 153صفحه  8جلد 
خواهم كه پاداش شخص نيكوكارمان را دو برابر بدهد و از اينكه  از خداوند مي«: گفت 

چندان كند بيم دارم همچنانكه خداوند  خداوند كيفر و عذاب شخص گناهكار ما را دو
  ».داده است ها را به زنان پيامبر همين وعده

كه مردي كند  العابدين روايت مي زين نقل از هبعلي بن عبداهللا بن حسين از پدرش 
شما از اهل بيت هستيد و از جانب خداوند در مورد آمرزش و بخشش : به او گفت 

خداوند سزاوارتر است حكم : العابدين عصباني شد و گفت  گويد زين شويد، مي واقع مي
ما اجر نيكوكارمان را دو  .را درباره ما اعمال كنيد نه ادعاي شما رزنان پيامب بارهدر

آيه سوره احزاب را كه اين دو پس . دانيم برابر مي ناهكارمان را دوبرابر و كيفر شخص گ
  ».بود خواند نازل شده زنان پيامبر بارهدر

است،  روايت شده هل سنت و اهل تشيعاد يناسااين سه روايت كه با  اساسپس بر 
  .شود پاداش و عذاب ائمه اهل بيت دو برابر حساب ميكند كه  اشاره مي

  
  ... .شود  دوستي به كينه و دشمني تبديل ميهنگامي كه حب و 

آنها بودن معنايي نصرت و پشتيبان  ،ياري ،ل بيتاهحب و دوستي  ترديد بي
ايماني و دلنشين دارد كه تا هر زماني كه اين حب و دوستي ايماني و شرعي عاري از 

ش گويان باقي بماند احساسات صادق و پاك مسلمانان براي آن به جو تحريفات ياوه
  .آيد ميدر

ولي هنگامي كه از حدود شرع و قانوني خود تجاوز كند به كينه و دشمني با آل بيت 
بافتن و از خود حرف درآوردن   ن سبب است كه دروغداو اين ب شود تبديل مي پيامبر

خالقشان است به هر صورتي كه ادادن اهل بيت به آنچه كه برخالف دين و   و نسبت
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دانست، بلكه درست عنوان  حب و وفاداري نسبت به اهل بيتتوان آن را  باشد نمي
  !گيرد نفرت و خصومت را به خود مي

نظر و ديدگاهش را در مورد كسي كه به نام حب  از مسيح مثالً توانستيم اگر مي
كند و يا اقوالي كه او آنها را نگفته به او  و دوستداري از او درباره اوصاف او غلو مي

داشتن را نيكو بشمارد و  رسيم كه آيا ممكن است اين گونه دوستدهد، بپ نسبت مي
بدي ياد  هيا اينكه از او ب آرزوي ديدن آن فرد را در بهشت نزد پروردگار مقتدر كند

 و د مردم به وجود آورده است مبرايكند خود از او و فسادي كه در دين خدا و عقا مي
  داند؟ پاك مي

اند كه در اوصاف او غلو كردند  كساني عيسي حضرتقطعاً منفورترين افراد نزد 
خدا لقب دادند و تحريفاتي از عقايد  و او را يكبار همتاي خداوند و يكبار به عنوان پسر

، جايگزين كردند و حضرت عيسيپرستي ابداعي خود را به جاي رسالت الهي  بت
  !خواندند و خود و ديگران را با آن قانع كردند آن را دين مسيح

در مورد مسيحيها  حضرت عيسينظر  و نان كه خداوند در درباره ديدگاههمچ
  : فرمايد  چنين مي 115و  116هاي  هدر سوره مائده در ضمن آي

 {  {z  y  x  w  v       u  t  s  rz ].116: المائدة   
اي كه به جز اهللا، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد  آيا تو به مردم گفته«
  ».]دو نفر را پرستش كنيد؟و ما [

  : گويد  شمارد و مي مبرا و پاك مي ادعاي آنهاخود را از  عيسيحضرت 

 {  ml  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }
  �  ~   }  |  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n

  ²±  °  ¯  ®  ¬    «  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  ³
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  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º¹      ¸  ¶      µ  ´z ].116: المائدة 
- 117.[  
 ].كه داراي شريك باشي[دانم  خداوند تو را منزه از آن مي ]:گويد  عيسي مي[«

. حق من نيست] و بطلبم كه وظيفه و[ويم گشايسته نيست براي من چيزي را ب
از ] عالوه بر خدا هر گفتار من[تو . گمان تو از آن آگاهي اگر آن را گفته باشم بي

از آنچه بر من ] چون انساني بيش نيستم[راز درون من هم با خبري، ولي من 
و از خفايا و نواياي امور [ي غيبهايزيرا تو دانندة رازها و . خبرم كني بي پنهان مي
اي  ام مگر آنچه كه مرا به گفتن آن دستور داده من به آنها چيزي نگفته .]باخبري

و من و شما را [اينكه جز خدا را نپرستيد كه پروردگار من و شماست ] و آن[
من تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از .] آفريده است و همه بندگان مطيع اوييم

ايشان آگاهي داشتم و زماني كه مرا از دنيا خارج ] اطاعت و عصيان[وضع 
و افكار واعمالشان را [اي  كردي و ميراندي، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده

  ».تو بر همه چيز آگاهي و ]اي تحت نظر داشته
ها و  ها و داستان همه اين ادعا را كردند و براي درستي آن روايت نمسيحيا... آري 

 حضرت ها را ساختند و تصاوير ليساها و صليبك .روياهايي دروغين جعل كردند
دن مسيح خداوند را نشان كشي هايي را كه به صليب را كشيدند و مجسمه مسيح
از مال و ثروت خود مايه گذاشتند و وقت خود را صرف  هداد برپا كردند و در اين را مي

همه اين كارها به خاطر وجود اوهام و ... خونها ريخته شد . پرداختن به اين امور كردند
  !توهماتي بود كه فقط با تكيه بر متشابهات بنا شده بودند

آن فرد و  ايبرنامه باشد، هم بر تي كه افسار گسيخته و بيپس اين نوع حب و دوس
ديگران شوم و ناپسند است و اگر فرد مسلمان بر اصولي غير از تقوا و اعتقاد  ايهم بر

از دين واقعي فرسخها  تحقيق درافراد نيكوكار را دوست بدارد  ،يكتا به دين خداوند
زياد فرقي  اهل بيت با مسيح در اين رابطه موارد باال به نسبت. ه استشد دور 
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كند، پس منفورترين افراد نزد اهل بيت كساني نيستند كه آشكارا با آنها دشمني  نمي
هاي رسوا و درمانده  ها دشمنان آشكار و انسان كنند، زيرا اين به آنها توهين مي كنند و مي

 دربارهند و دان بلكه خطر جدي از ناحيه كساني است كه خود را از اهل بيت مي. هستند
دهند و به جاي  مي نسبت كنند و صفات خداوند را به آنها زنند و غلو مي آنها حرف مي

اند كه فقط در عنوان و  حامي آن بود اصولي را آورده رسالتي كه خود شخص پيامبر
  !مطابقت و همخواني دارد بودن شعارها با رسالت پيامبر انداز طنين

تر از  در غياب ما هيچ كس براي ما دشمن«: يد گو در اين باره مي امام صادق
هاي ناروا وارد  و در آن ادعا و انتساب تظاهرمودت و محبت ما به فردي نيست كه 

  1».كند
كساني كه در پيروي و تبعيت اهل بيت ادعاها و  ترديد يب«: گويد  همچنين مي

زردتشتيان  ،مسيحيان ،كند افرادي هستند كه از يهوديان هاي دروغيني را وارد مي انتساب
  2».ترند و مشركان گناهكارتر و مجرم

مگر اينكه  است منافقين نازل نكرده بارهدر را اي خداوند هيچ آيه«: گويد  مي همچنين
  3».دربارة افرادي باشد كه در تشيع و پيروي از اهل بيت ادعاهايي نادرست و غلط دارند

د عه مردم در زمان حيات آنها و يا بهايي ك در برابر بدعت در واقع اهل بيت پيامبر
ندارد، هيچ  آنهاخالق ادين و  ،آورند، و هيچ ارتباطي هم به عقيده از آنان به وجود مي

را به عهده هستند كه مسئوليت اين امور  ليانبلكه اين غا .گونه مسئوليتي به عهده ندارند
  .كند خواست ميخداوند نيز در روز قيامت آنها را درباره اين امور باز. دارند

_________________________________________________________________________  

 .555، روايت شماره 373، صفحه )رجال الكشي) (1
 .528روايت شماره  – 364صفحه ) رجال الكشي(و  166، صفحه 65، جلد )بحار األنوار) (2
، صفحه 15و معجم رجال الحديث خوئي، جلد  535روايت شماره  – 366صفحه ) رجال الكشي) (3

265. 
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آيا تو بودي كه به مردم گفتي در هنگام «: پرسد  نيز از خودش مي حتي امام علي
  1»ها به تو پناه بياورند و خداوند هميشه جاويد را فراموش كنند؟ سختي

_________________________________________________________________________  

هاي عراق و ايران و كشورهاي خليج بسيار  از دعاهايي است كه در بين شيعه) مشاكلحالل ال(دعاي ) 1
هايي از شرك براي خدا در آن وجود دارد، زيرا در اين دعا از امام علي درخواست  رواج دارد و رگه

شكستگي و فروتني از او طلب رفع بالها و جلب خيرات  نصرت و حل مشكالت را دارند، و با تمام دل
  .كنند فع ضرر ميد و

  : متن دعا چنين است 
 يا أبا الغيث أغثني

  

 يا علي الدرجات  
  

  .اي واال داري به فريادم برساي فريادرس همه و اي كسي كه درجه
 حلّ عقدتي بك قيدي

  

 أنت لي إن ناب اهدي  
  

  .شود بگشا، در مشكالت من فقط تو را دارمگره مشكالتم را كه فقط به دست تو باز مي
 نت لي إن حط قدريأ

  

 يا محل المشكالت  
  

  .ارزشم مهم نيست اي حالل مشكالت چون من تو را دارم  اگر من كم
 سيدي انت منائي

  

 سيدي انت رجائي  
  

 .اي سرورم تو تنها پناهگاه و  اميد هستي
 لك أخلصت والئي

  

 يا محل المشكالت  
  

 .ستام فقط براي تواي برطرف كننده مشكالت محبت و دوستي
 سيبدي أنت سندي

  

 سيدي أنت عمادي  
  

 .گاه و مورد اعتماد من هستي سرورم تو تكيه
 في مماتي و معادي

  

 يا محل المشكالت  
  

گاه من هستي اي حالل  شود كه در هنگام مرگ و در آخرت  نيز فقط تو پشتيبان و تكيه آشكار مي
  . مشكالت
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آيا شما بوديد به مردم : چه بسا از امامان اهل بيت يكي بعد از ديگري پرسيده شود 
  برتري دهيد؟ هاي خداوند جز محمد مبران و فرستادهگفتيد كه ما را بر همه پيا

آيا شما به مردم گفتيد كه واليت شما بر پيامبران عرضه شده و شما آن را به عنوان 
  شرطي براي قبول اعمال بندگان قرار داديد؟

قطعاً همه اينان از اين ادعاهاي باطلي كه به دروغ و بهتان به آنها نسبت داده شده و 
  .دانند اند خود را پاك و مبرا مي ي كه آن را به ايشان نسبت دادهنيز از كسان

كه مدعيان تشيع به غير حق به مخالفشان  1و اتهامهايي 1فكارااهل بيت در مقابل اين 
فرستادن و توهين به صحابه پيامبر هيچ  شمردن لعنت دهند و نيز در مورد حالل نسبت مي

  .مسئوليتي ندارند

                                                                                                                                                    
رود، ماجراي جالبي دربارة  هاي شيعي مي از كتابخانه يكي از دوستان ما براي تهيه چند كتاب به يكي

من نزد كتابفروش بودم كه زني آمد و گفت كه كتاب حالل مشاكل : گفت  افتد مي اين دعا براي اتفاق مي
اين كتاب درباره چه چيزي بحث : ام گل كرد به آن زن گفتم  خواهد ما من هم حس كنجكاوي را مي
  .توضيح داد برايم  ات در مورد آن را؟ دعا را همراه اعتقادكند مي

كني كه علي بن ابيطالبي كه نتوانست مشكل خود را در مقابل ابوبكر  فكر مي... سبحان اهللا ... به او گفتم 
گويم كه از  خفه شو و خدا را شكر مي: زن گفت !! تواند مشكل تو را برطرف كند و عمر حل كند، مي

 .شر او آسيبي به من نرسيد
هايي از علماي بزرگ شيعه اثناعشري  قول به بيان نقل) الشهاب الثاقب(ه يوسف بحراني در كتاب عالم) 1

دادن و نمازخواندن بر  شوند و غسل پردازد كه در آن مخالفان شيعيان اثناعشري كافر محسوب مي مي
  .ميت آنها حرام است

هايي از علماي بزرگ شيعه اثناعشري  قول به بيان نقل) الشهاب الثاقب(ه يوسف بحراني در كتاب عالم) 1
دادن و نمازخواندن بر  شوند و غسل پردازد كه در آن مخالفان شيعيان اثناعشري كافر محسوب مي مي

  .ميت آنها حرام است
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هاي هر چند ناچيز واندك و نيز سرقت اموالشان كه  ءاستفادههمچنان كه اهل بيت سو
ها به اسم اهل بيت و فقط براي  امروزه توسط رهبران و روساي بعضي از گروه

  2.گيرد آوردن سود شخصي خودشان انجام مي بدست

                                                                                                                                                    
ان جايز نيست كه شخصي از مخالفان براي اهل ايم«: گويد  مي) المقنعة(براي نمونه شيخ مفيد در كتاب 

مكر هنكام ضرورت ان هم از جهت تقيه ونبايد در  !واليت را غسل دهد و بر جسد او نماز بخواند

  »نماز برايش دعا آند بلكه او را لعنت آند 
 

) 380-379المكاسب المحرّمة، جلد اول، صفحه (در ) امام خميني(اهللا العظمي  رهبر انقالب ايران آيت) 1
اي در اين نيست كه نبايد به آنها احترام گذاشت، بلكه  هيچ شك و شبهه«: گويد  رباره غيرشيعيان ميد

عالوه بر اين كسي كه در . اند از ضروريات مذهب تشيع است اين امر همچنان كه محققان اهل تشيع گفته
امامان . داند جائز مي اخبار اين اختالفات تأمل كند بدون هيچ شكي توهين و اهانت به اينها را روا و

مثًال ابوحمزه از . كردند فرستادند و از آنها به بدي ياد مي معصوم نيز چه بسيار بر آنها طعن و لعنت مي
پردازند و به  بعضي از ياران به بدگويي مخالفانشان مي: به او گفتم «كند  نقل قول مي امام محمد باقر
اي ابوحمزه همه مردم . دوري جستن از آنها بهتر است: گفت  امام محمد باقر. زنند آنها افترا مي

كردن از   ولي دوري. پس افترا و بدگويي آنها جايز است» ... .تجاوزگر و ظالم هستند جز شيعيان ما 
صاحب الجواهر چه قدر زيبا گفته . ولي اين امر جز برخي از موارد مشكل است. آنها بهتر و نيكتر است

ن سخن در مورد آن مانند اتالف وقت به دنبال چيزهاي بديهي و آشكار به درازا كشاند«است كه 
كنند اين چنين  پس اگر رهبر انقالب و  امام بزرگي كه علما و عوام اهل تشيع به او افتخار مي» !است

 !رود؟ بگويد، ديگر چه انتظاري از بقيه مردم مي
آيه خمس و تطابق آن با تفاسير شيعه  توانيد در مورد مسأله خمس به تفاسير اهل سنت درباره مي) 2

سپس در كشمكش تاريخي نمايندگان نواب مهدي منتظر بر اموال شيعه و مبارزه . اثناعشري رجوع كنيد
هاي خيالي آنان درباره ظهور امام مهدي با رعايت انصاف به  امروزه بين مسئوالن و مراجع و ديدگاه

  .مطالعه بپردازيد
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: گويد  كند و مي ني بغدادي در نطقي صريح و خطير به اين نكته اشاره مياهللا العظمي احمد حسي آيت

بينيم كه يكي از مراجع ديني نجف با تمام توان و استراتژي خود  امروز ما با چشمان خودمان مي«
كند و از رزق و كسب و كار  خواهد يكي از نزديكان خود را براي مقام مرجعيت امامت انتخاب مي مي

اي هنگفت فراهم آورده است و اين شخص بر طبق اجماع  حرومان براي او سرمايهزحمتكشان و م
گويند او درباره هر موضوعي  مي. علماي حوزه مجتهد نيست و تنها نماد و دكوري از مجتهدين است

برد و از  كرد و از آن لذت مي اآلن به همه امور واقف است و با اسراف كامل انفاق مي. دهد نظر مي
كرد كه هرگز اجلش فرا نخواهد رسيد و هيچ  ترسيد و فكر مي ند و كينه مستمندان هم نميغضب خداو

حتي حرام و حالل و مرگ و رستاخيز . شود و كسي ناظر اعمال او نيست حساب و كتابي در كار او نمي
ور كننده اين بود كه خداوند وقتي به ط هاي آن شخص گمراه  طلبي را نيز فراموش كرده و عاقبت جاه

درپي  گردش و پي(جان خليفه مورد نظارت او را بگيرد، اين امر بر اساس مداولة ناگهاني و بدون علت 

    z°  ±  ²  ³  ´  } : فرمايد  قرآني است كه خداوند مي) آمدن
كنم نه به خاطر اينكه از او  كشم انتقاد مي كنم و رنج مي من به خاطر اينكه گريه مي«گويد  بغدادي مي

خواهم در  چون مي. دهم هاي علمي اينان را مورد انتقاد قرار مي آيد و با او دشمني دارم با روش بدم مي
دهم چون كه براي مفهوم حوزه  سطح مسئوليت جنش تاريخي اسالم باشند و از مرجعيت ديني انتقاد مي

كه من بدون كشانم چون  همچنين حيات فكري را به نقد مي. شود متعهد علميه هيچ احترامي قائل نمي
اشك تمام . كنم هاي آن زندگي مي هيچ شرط و اقتناعي و بدون هيچ نظريه و اصول فكري با سختي

شود و اندوه آنها در قلبم است و دردهايشان من  هاي ديني از چشم من جاري مي هاي اين حوزه قرباني
ي دردمند و اندوهگينم كه كند، نه براي اينكه من قدسيم بلكه بخاطر اينكه من انسان دار مي را جريحه

حق اإلمام في فكر [» كنم كنم با آن كامالً از نزديك زندگي مي عذابم خوروي را تصور و تجربه مي
خواهم بگويم آن است كه مراد از سخنان  و مطلب جالبي كه اآلن مي] 66-65السيد البغدادي صفحه 

ها  تر از همه اين مهم! عبدالمجيد استاهللا العظمي ابوالقاسم خوئي و دو پسرش محمد و  بغدادي، آيت
] محمد بن علي شلمغاني[درباره موضوع خمس اعتراف يكي از مدعيان جانشيني، مهدي منتظر يعني 

است، هنگامي كه با ابوالقاسم بن روح بر سر نيابت و جانشيني قائم غائب و نزاع داشت و از مردم 
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  .روي بهترين كار است داشتن اهل بيت تعادل و ميانه در دوست
دهد شيطان در دو صورت  كه به بندگانش ميفرمايد كه در هر دستوري  خداوند مي

فراط كنند و ديگري در ابا اين امر موافق است، يكي آنكه بندگان در انجام آن امر غلو و 
  .كنند  يانگار سهل و صورتي كه در آن كوتاهي

امام . پردازيم در اينجا به بيان كالم زيبايي از امام علي در وصف نگاه مردم به او مي
يكي آن كه : شوند  نگاهي كه به من دارند تباه مي دو گروه با نوع ديد و« :گويد  علي مي

كشاند و  داشتن مفرط آنان را به غير حق مي من را بسيار دوست دارند و اين دوست
اين نفرت آنها را از مسير  دارند و فراوان من دشمني و كينه هب نسبت ديگري گروهي كه

پس از اين گروه  .رو و معتدلند هميان: اند كه  انيولي بهترين گروه كس .كند حق خارج مي
 گر جماعت است و از دو چون خداوند پشتيبان و ياري .باشيد و به عامه مردم بپوينديد

دستگي و تفرقه بپرهيزيد كه چون كه افراد تنها سريع به وسيله شيطان از مسير الهي 

                                                                                                                                                    
شلمغاني . رصت قلع و قمع اموال خمس را ندادابوالقاسم پيروز شد و به شلمغاني ف. خمس را گرفت

كنم بر سر اين  دانستم دارم چه كار مي هنگامي كه با ابوالقاسم بن روح به نزاع پرداختم مي«گفت  مي
» كنند اي با همديگر دعوا مي كرديم همچنان كه سگها بر سر الشه با همديگر دعوا مي] خمس[موضوع 

  ].241، طوسي، صفحه )الغيبة(كتاب [
هاي شيعه با نص صريح آمده كه هر كس به آنها خمس را  جالب اينجاست كه در بعضي از كتاب

يكي از ) 16صفحه  3الكشكول جلد (عالمه يوسف بحراني در كتاب !! زاده و زناكار است نپردازد، حرام
گويد  آورد و با تأكيد در مورد آن مي مي) يكي از اسباب زنا، خوردن خمس است(موضوعات را عنوان 

. كردن اوالد آنها آمده است بودن مال خمس براي شيعه به خاطر پاك  با اخبار متواتر در مورد حالل «: 
همچنان در بعضي از اخبار زنا كه سبب به وجود آمدن نسب خبيث است به عنوان سبب خوردن خمس 

 !رسد حد مي پس طمع به خوردن حرام اموال ديگران به اين! »توسط مخالفان شيعه ذكر شده است
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 ،مانده از گله نها و جداشوند همچنان كه گوسفند ت خارج و در گمراهي خود نابود مي
  1.شود نصيب گرگ مي

بيند كه او به سه گروه اشاره  كند مي كسي كه در كالم امام علي به خوبي دقت مي
  .)اهل سنت(عامه مسلمانان و ) دشمنان امام(شيعه، نواصب : كند  مي

نواصب كساني كه با امام علي كينه و دشمني دارند و نفرت آنها از او تا حدي پيش 
  !كنند او اظهار برائت ميفرستند و از  گويند و بر او لعنت مي رود كه به او ناسزا مي مي

گروهي هم كه جانب افراط و غلو را دارند همان شيعيان اثناعشري هستند كه ادعاي 
را  محمدحضرت عصمت امام علي و بزرگي امامت او بر تمام پيامبران الهي جز 

  !اند ت او را به عنوان شرطي براي قبول اعمال دانستهداشتن به امام  رند و حتي ايماناد
) معتدلو و ر گروه ميانه(واضح است كه عامه مسلمانان كه امام علي از آنها با عنوان 

ايمان و صداقت او  هعلي را دوست دارند و ب امام ياد كرده همان كساني هستند كه
ت و صاحب افتخارات ، سرور اهل بياخدو او را پسر عموي رسول دهند  گواهي مي

ل او يكافر او به فضا) دشمنان(دانند و برخالف نواصب  بزرگ در تاريخ اسالم مي
پردازند و اعتقاد  كنند و مانند شيعيان هم به افراط و غلو در اوصاف او نمي اعتراف مي

فرد ولي و  پيامبر از هزاريك (معصوم است، پس  دارند كه فقط شخص پيامبر
  .)بهتر استنيكوكار 

  
  !؟گيرد قرار ميكدام ماده دوست داشتن در اين 

سپرده   رسد و قوانين شرعي به فراموشي هنگامي كه غلو به بيشترين حد خود مي
شروع  خدا  در مورد رسولحرمتي و توهين  بيشود، به بدترين حالت خود  مي

_________________________________________________________________________  

وفيه يبين بعض احكام الدين و يكشف  و من كالم له(در ذيل  127البالغه، صفحه  نهج) 1
 .)للخوارج الشبهة و ينقض حكم الحكمين
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ي تامبالغئمه و ذكر خصوصياتشان ادر وصف  يشانهاي شيعيان و علما روايت .شود مي
  !به صورت آشكار و يا پنهان در نهان دارند و نقصهايي براي پيامبر در واقعكه  است

در نوشتن اين مطلب و مباحث بارها سعي كردم كه صبور باشم و عبارات و جمالت 
حرمتي  لطيفي را به زبان بياورم ولي هنگامي كه به شخص پيامبر و حتي ذات الهي بي

  ! بارات لطيف و نرمي استفاده كردتوان از ع شود و ديگر نمي مي
  .از هر كسي بزرگوارترند در نظر ما خداوند و پيامبرش
خواننده گرامي اگر برخي كلمات خشن و ركيك را در متن  تاگويم  به اين خاطر مي

كند و آن را با معيار اسالم گويم تدبر و تأمل  بيند آن را قبول كند و در آنچه مي مي
تشيع و يا هر گروه ديگري  يااين كفرها را از اهل سنت  وقوعالم اس ترديد بيبسنجد كه 
  .داند مردود مي

و روايتي كه درمورد والدت اوست  حاال اگر مايل باشيد اول درباره امام علي
  .زنيم كه در اين روايت اوصافي به او نسبت داده شده كه در وجود او نيست حرف مي

هاي دور بر او  مادرش را بين زنان و قابله 1دمبلند ش«: كنند  شيعيان چنين روايت مي
اي بين من و آن زنها گذاشته بود و هنگامي كه مادرش او را زاييد من  ديدم جبرئيل پرده

بعد به دستور جبرئيل دست راستم را به سوي مادرش دراز كردم و علي را . بغلش كردم
د و اذان و شهادتين را با دو دستم گرفتم، علي دست راستش را در كنار گوشش قرار دا

اهللا،  سالم عليكم يا رسول: پس به طرف من رو كرد و گفت  .شد تگفت و مأمور رسال
علي از آياتي كه بر آدم نازل شده بود و پسرش آنها  !، قسم به خدا!اي برادر آيا بخوانم؟

را خوانده بود شروع كرد تا آخرش همه را به شكلي تالوت كرد كه اگر آدم هم آنجا 
و ابراهيم  ريات نازل شده بآخواند، پس  آنها را مي او كرد كه علي بهتر از ود اعتراف ميب

دادند كه  آيات تورات و انجيل را خواند كه اگر موسي و عيسي آنجا بودند گواهي مي
_________________________________________________________________________  

 .- پندارند  آنها چنين مي –. شود نقل مي كالم از زبان پيامبر) 1
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سپس قرآن را كه بر من نازل شده بود را از اول تا  .ندخوا علي بهتر از آنها آيات را مي
شود با او حرف  چنان كه با پيامبران صحبت مي با حرف زد و من هم آخرش خواند، بعد

  1».ش برگشتا زدم، پس او به كودكي
: گويد  مي) 2االمام علي من المهد الي اللحد«شيخ محمد كاظم قزويني در كتاب 

اش  ابوطالب به ديدن فاطمه رفت و به او تبريك گفت و فرزند دلبندش را به سينه«
كه هنوز به  اخددر اين هنگام رسول . گرداند به مادرش برپس او را سو  گرفت

د خوشحال شد و مانند يك بچه ديوقتي كه علي او را . دمآ ، بود پيامبري مبعوث نشده
آورد  به جا شكر خداوند را به خاطر تولد او د و يبوساو را  د، پيامبريخند يكساله 
و اولين كسي  خواهد بود پيامبر كه علي بهترين جانشين و برادر براي ستدان چون مي

رسالتي كه بعداً آورد و آرزوها و اميدهاي پيامبر در ابالغ  مي ايمان كه به اوخواهد بود 
 1پس علي به پيامبر سالم داد و آيات  .يابد شود با وجود علي تحقق مي به آن مبعوث مي

  .سوره مؤمنون را خواند 2و 

{JIHG  FEDCB  Az ].2-1: المؤمنون.[  
مسلماً مؤمنان پيروز و رستگارند، كساني هستند كه در نمازشان خشوع و «

  ».خضوع دارند
هاي ديگر سوره  شوند سپس علي آيه با علي مؤمنان رستگار مي: گفت  پيامبر
  : تالوت كرد  11و  10 را تا آيه مؤمنون

_________________________________________________________________________  

و  128-127ان قمي، صفحه و الفصائل، ابن شاذ 29، صفحه 1مدينة المهاجر، هاشم البحراني، جلد ) 1
 .35و انوار علويه، شيخ جعفر نقدي، صفحه  219، صفحه 2شجرة طوبي، شيخ محمدحائري، جلد 

و بحاراألنوار،  708-707و در األمالي، طوسي، صفحه  15، صفحه اإلمام علي من المهد الي اللحد) 2
را خوانده  »لمؤمنونقد افلح ا«روز والدتش  درباره اينكه علي( 37، صفحه 35مجلسي جلد 

 .)است
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 {  d  c  b  a  `     _  ~  }  |  {  zz 
  ].11 - 10: المؤمنون.[
بهشت برين را تملك . هستند] بهشت[و صاحبان ] سعادت[تحقان آنان مس«

  ».كنند و جاودانه در آن خواهند ماند مي
دهي و آنها با  ها توشه مي به خدا تو امير آناني و از علم خودت به آن: گفت  پيامبر

تو هدايت  به وسيلهو آنان  خواهي بودنان آكنند و تو راهنماي  بحث ميهم ديگر 
  !»شوند مي

را قبل از  اين افراد اين چنين با بي شرمي كامل شالوده نزول وحي بر امام علي
مدتي بعد از والدت علي به  اخدچون رسول  .نهند بنيان مي شدن پيامبر مبعوث

 به همراه شناخت و آن را پس امام علي از كجا قرآن را مي .پيامبري مبعوث شد
چگونه ! بر او نازل شده بود؟ ل از پيامبرآيا قب! د؟نهاي آسماني ديگر تالوت ك كتاب

را نازل  سوره مؤمنون را حفظ كرده بود در حاليكه خداوند هنوز آيه اول سورة علق
  !نكرده بود؟

نزد اينان احترام و ارزشي ندارد كه از گفتن اين داستانهاي  آيا مقام و منزلت پيامبر
  !دروغين خجالت بكشند

 گويند پيامبر كه مي گذارند در حالي احترام مي برتوان گفت كه به پيام چگونه مي
  : زير را بر من نازل كرده است خداوند آيه «: به امام علي گفته است 

{    yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  jz 
  ].67: المائدة.[
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل !] خدا، محمد مصطفي[اي فرستادة «

و آنان [برسان ] تمام و كمال و بدون هيچگونه خوف و هراسي، به مردم به[شده 
و [اي  نرسانده] بر مردم[، و اگر چنين نكني، رسالت خدا را ]را به آن دعوت كن
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بر ، »]زيرا تبليغ همه اوامر و احكام بر عهده توست. اي نخوانده مردم را به آن فرا
اعالم واليت توست و اگر من  من نازل كرده است مقصود از ابالغ رسالت من،

  ».ماند نتيجه و بيهوده مي آن را ابالغ نكنم كارم بي

واليت توست اي علي و اگر واليت تو  q  p   o  n  m z }منظور خداوند از 
  1.شود را ابالغ نكنم اعمالم تباه مي

  .به اين اندازه رسيده است) نعوذ باهللا( حرمتي به رسول خدا توهين و بي
تن پيامبر نيز به نوعي در اين  و پاره جهانزنان  سرور، )رضي اهللا عنها(رافاطمه زه
  .سهم دارد ،غلو و افراط

هايش با تمام جرأت او را چنين  اهللا العظمي خميني در يكي از خطبه همين آيت
شد و در مقام و  زن آفريده شد، اگر مرد بود حتماً پيامبر ميفاطمه «كند  وصف مي

  2».قرار داشت اخدجايگاه رسول 
ادعا  احترامي بر مقام و جايگاه پيامبر خميني با جرأت و بي] امام[ پس اين چنين

  !قرار بگيرد تواند در مقام و مكان پيامبر كند كه كسي ديگر هم مي مي
برتري داده شده  كه فاطمه بر پيامبر يابي در ميتأمل كني  نيكاگر در سخن او 

براي اي  انگيزه توجيه چه دانستند ميمبر از فاطمه برتر در غير اين صورت اگر پيااست، 
  !وجود دارد؟ كردن او و قرار دادن او در جايگاه رسول خدا  مرد فرض

  !شود نمي محدودبه اين اندازه  احترامي به پيامبر توهين و بي

_________________________________________________________________________  

و حلية  140، كوفي، جلد اول، صفحه و مناقب اميرالمؤمنين 583األمالي، ابن بابويه قمي، صفحه ) 1
 .217الدين حسيني، جلد اول، صفحه  و تأويل اآليات، شرف 192األبرار، بحراني، جلد اول صفحه 

به مناسب ) 16/5/1979به تاريخ ( 305حه هاي امام خميني جلد اول، صف اي از سخنان و خطبه گزيده) 2
 .روز زن
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و زيارت امام  اگر بين زيارت پيامبر: شود  اهللا العظمي محمد صدر سؤال مي از آيت
پاداش را دارد؟ در جواب  يكي انتخاب شود كدام يك بهتر و بيشترين رضا
بر زيارت ساير أئمه  آيد زيارت امام رضا همچنان كه از روايات برمي«: گويد مي

رحجان داده شده  ايم كه در آن بر زيارت پيامبر برتري دارد ولي ما روايتي را نيافته
  1».باشد

ولي متأسفانه  .رأي بدهد ت امام رضا بر پيامبرتواند كه به برتري زيار پس او مي
  !او به آن استناد كند روايت نشده است تاروايتي در اين زمينه 

ت ررا همسان با زيا حرمتي و چه ديني است كه زيارت پيامبر چه بي اين ديگر
  !دهد؟ ديگران قرار مي

  !ردتر از اين امور هم وجود دا تر و تلخ زياد تعجب كنيد چون كه فجيع
 عشري روايت شده كه جابر بن عبداهللا انصاري از پيامبر هاي شيعيان اثنا در كتاب

خلقت األفالك، ولو  يا أحمد، لوالك لما«: كند كه فرمود  و او نيز از خداوند نقل مي
اي پيامبر، اگر به خاطر تو نبود « »ال علي لما خلقتك، و لو ال فاطمة لما خلقتكما

كردم و اگر به خاطر فاطمه نبود  اگر علي نبود تو را هم خلق نمي آفريدم و دنيا را نمي
ديگر چه  حرمتي نسبت به پيامبر پس با اين همه بي» .2آفريدم هيچ كدامتان را نمي

  !كرامتي براي او باقي مانده است؟
هايي كه در اين موارد باشند تعدادشان خيلي زياد است، فقط كافي است كه  روايت

بصائر (ها بحث شده مثل كتاب  هايي كه در مورد فضائل ائمه در آن كتاببه يكي از اين 

_________________________________________________________________________  

 .373مجمع مسائل و ردود، ص ) 1
 .14و مجمع البحرين، ابوالحسن مرندي، صفحه  169، صفحه 3مستدرك السفينة، جلد ) 2
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هايي از اين قبيل دست پيدا كني و  مجلسي و كتاب) بحاراألنوار(صفار و ) الدرجات
  !فاجعه و مصيبت را ببيني يزانم

شود بلكه به  ختم نمي داشتن ائمه بر پيامبر گاهي اوقات اين مسأله فقط به برتري
  !شود كه بعضي از صفات خداوند را به أئمه نيز نسبت داده مي رسد حدي مي

است و  انسان در هر حال پيامبر زيرااين مورد ديگر از موارد قبلي جدا است، 
  .رازي بر اوصاف ذات پروردگار نيست درازي و تجاوز به حرمت او مانند دست دست

، »1من اول و آخر هستم«: هايي به امام علي نسبت داده شده كه او گفته است  روايتي
من چشم خدا و دست او هستم، من هميشه در كنار خدا و راه ورود به نزد «

  2».پروردگارم
اهللا و   كند كه در آنها امام علي به عنوان وجه را نقل مي 3روايت 36همچنين مجلسي 

وجه من « : اين روايت به اين شكل آمده است 4در رجال كشي .اهللا آمده است يد
ابن بابويه قمي در كتاب » .ظاهر و باطن هستم ،آخر ،من اول .ا هستمخدو كنار  )چهره(
ها را ذكر كرده، ولي او بعد از اينكه نتوانسته آن ما را ضعيف و  اين روايت) التوحيد(

  !دهد مردود بداند، تأويالت و تفاسير مناسبي براي آنها ارائه مي

_________________________________________________________________________  

 .394، حديث شماره 205جامع األسرار و منبع األنوار، حيدرآملي، صفحه ) 1
اين روايت را نقل  194، صفحه 24ر بحاراألنوار، جلد و مجلسي د 145كافي در جلد اول، صفحه ) 2

 .اند كرده
 .203-191هاي  ، صفحه24بحاراألنوار، جلد ) 3
و بحاراألنوار،  151و نيز رجوع كنيد به بصائرالدرجات، صفحه  374، شماره 211رجال الكشي، صفحه ) 4

 .180، صفحه 94جلد 
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آميز را همراه با  اين اقوال شرك ،شود پس اگر در كتابي كه درباره توحيد نوشته مي
ها  توان از كتاب شود ديگر چه انتظاري مي هاي خارج آورده مي توجيهات و ذكر نمونه

  ديگر داشت؟
در آتش ابراهيم به خدا قسم، وقتي كه «: اند كه گفته  همچنين به امام علي نسبت داده

نيز همراه  .مت تبديل كردم، من بودم كه آتش را به سرما و سالمن همراه او بودم بود
به موسي تورات را ياد دادم و من بودم كه  .شدن نجات دادم نوح بودم و او را از غرق

او را  و با عيسي در گهواره حرف زدم و انجيل را به او آموختم و با يوسف در چاه بودم
از فريب برادرانش رهايي دادم و همراه سليمان روي عرش بودم و من بادها را به 

  1».آوردم او در تصرف
  !گويند كه امام علي علم غيب را هم دارد حتي مي

روايتي به امام صادق نسبت داده شده كه  33، جلد اول صفحه )األنوار النعمانيه(در 
گذرد، امام از آنها خبر دارد، او در  هر آنچه كه در آسمانها و زمين مي« :گفته است 

موجودات و مخلوقات آگاهي دارد، و هر كس كند و از همه  ملكوت آسمانها نگاه مي
از زبان  261جلد اول صفحه ) الكافي(و در » امام نيست ،چنين صفاتي را نداشته باشد

من از آنچه كه در آسمانها و زمين است اطالع ندارم ولي «: شود  امام صادق روايت مي
  ».ر دارمبه هر آنچه كه در بهشت و جهنم است علم دارم و از گذشته و آينده خب

  : فرمايد  مي 65كه خداوند در قرآن كريم در سوره نمل آيه  در حالي

 {  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  Wz ].65: النمل.[  
  ».دانند جز خداوند كساني كه در آسمان و زمين هستند غيب را نمي: بگو «

ران خطاب به بهترين مخلوقات و خاتم پيامب 188همچنين در سوره اعراف آيه 
  : فرمايد كه به مردم بگويد  مي محمد مصطفي

_________________________________________________________________________  

 .31األنوار النعمانية، جلد اول، صفحه ) 1



95  آنگاه حقيقت را يافتم

 {O  N  M    S  R  Q  P     WV  U  Tz 
  ].188: األعراف.[
زيرا كه با اسباب آن [كردم  دانستم، منافع فراواني نصيب خود مي و اگر غيب مي«

زيراكه از موجبات آن آگاه بودم، [رسيد  و اصالً شر و بال به من نمي] آشنا بودم
خبرم،  از اسباب خيرات و بركات و از موجبات آفات و مضرات بي حال كه

  »]چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟
اما تصرف در دنيا و اداره امور دنيوي امري است كه امامان به سادگي از عهده آن 

  1!آيند برمي
 اي گردو است دنيا براي امام مانند تكه«: شود كه گفت  روايت مي از امام صادق

] دخل و تصرف كند[تواند از آن بخورد  كه كامالً در دسترس او قرار دارد و امام مي
  ».خورد اش به دلخواه خود مي همچنان كه يكي از شما از آنچه كه بر روي سفره

هايي از قبيل اينكه؛  شود، عبارات در مقايسه با مطالبي كه در اين كتابها نوشته مي
زديك بود زمين را دو نصف كند و يا رعد و برق از ضربه امام علي بر مرحب يهودي ن

  .كند شوند، چندان غريب و دور از ذهن جلوه نمي امام صادر مي
به نقل از امام صادق آمده است كه گفت  327، صفحه )األختصاص(روايتي از كتاب 

سرور ما چه : كنيد از سرور شما است، پرسيدم  هايي كه مشاهده مي اين رعد و برق«: 
  .«2اميرالمؤمنين علي: است؟ گفت كسي 

  !!علت و سبب خلق دنيا هستند هاي شيعيان، ائمه عالوه بر اين، بر طبق روايت

_________________________________________________________________________  

غرائب (باب  367، صفحه 25، و بحاراألنوار، جلد )قدرة األئمه(در بحث  217ختصاص، صفحه اال) 1
 .) باب قدرتهم( 408و بصائرالدرجات، صفحه ) افعالهم

 .110مشارق أنوار اليقين، صفحه ) 2
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ما علت وجود و برهان خداونديم و «: گويند كه امام صادق گفته است  مثالً مي
  1»!كند پروردگار عمل كسي را كه از حق و حقوق ما غافل است قبول نمي

هستند كه خداوند به وسيله  z±  ²} در آية  z±} مان لفظ يا اينكه امامان ه
  .آفريند آن اشياء را مي

كه دربارة صفات امام چنين است روايتي طوالني به امام علي نسبت داده شده 
خدا . حجت، صورت، نور، حجاب، و آيت و نشانه خداوند است ،مام كلمها«: گويد  مي

واليت او بر از به اين ترتيب اطاعت  .دهد مي هر چه بخواهد به او گزيند و او را برمي
و هر ... پس امام جانشين خدا در آسمانها و زمين است  .شود تمام بندگان واجب مي

ها پناهگاه  در هنگام بالها و مصيبت... دهد  آنچه را كه او و خدا بخواهند انجام مي
... وقاتش است آمر و ناهي اعمال مردم و نگهبان خدا بر مخل ،حاكم .بندگان است

از نور عظمت خود خلق كرده و امور بندگانش را به آنها واگذار كرده خداوند آنها را 
پس امامان راز پنهان خداوند و اولياي مقرب او در امر ميان كاف و نون و يا . است

خوانند و براي آنها در مورد  مي امامان مردم را به سوي خدا فرا. هستند) كن(همان 
كنند، امامان مبدأ و غايت وجود و  د و دستوراتش را اجرا ميگوين مي سخنخداوند 

  2».رسانان پروردگارند الكتاب و آخرين پيام قدرت خدا و مشيت او و ام
ها چه چيزي را براي خداوند باقي  پرسد كه اين اينجاست كه فرد مسلمان از خود مي

  !ند؟ا هگذاشت

_________________________________________________________________________  

 .36، حديث شماره 259، صفحه 26بحاراألنوار، جلد ) 1
 .38حديث شماره ) فصلي ديگر در وجوب امامت( ،174تا  169، صفحه 25بحاراألنوار، جلد ) 2
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 خواهد يافت زيارت رجبيه ال را درؤاگر كسي خوب تأمل كند جواب اين س
ن تو و امامان وجود ندارد جز اينكه ايمهيچ فرقي  اخداوند(شود  هنگامي كه گفته مي
  1.)آنها بندگان تو هستند

  !شود حرمتي مي به پروردگار بي شرمي گستاخانه و با بيبيند كه چقدر  پس مي
پس او ... ن اويند هيچ فرقي بين امامان و پروردگارشان نيست، جز اينكه امامان بندگا

معبود و آنها عابد هستند و تنها اختالفشان در درجه كمال است، به همين دليل خدا 
معبود و امامان بندگان او شدند، برداشتي كه من از اين عبارت دارم كامالً شبيه سخن 

لبيك پروردگارا تنها گوش به فرمان «مشركين مكه در فرمانبرداري اجابت خداوند است 
  !»هيچ شريكي براي تو نيست، جز يكي كه هر چه دارد براي توست. يمتو هست

  .ديگر فرق دارند، معاني يكي هستند فقط الفاظ با هم
بر همه چيز و عدم اشتباه و  علم داشتن پس امامان تقريباً در همه اوصاف مانند 

ا اسماء حتي آنها مانند خداوند، نه تنه. با خداوند مشتركند... غفلت از امور عالم و 
، بلكه در روايات آمده است كه امامان همان اسماء الحسني هستند مثالً 2الحسني دارند

_________________________________________________________________________  

 .88صفحه . و الرسائل الثمانية 128و االنسان الكامل، صفحه  134مشارق أنوار اليقين، صفحه ) 1
هاي زيادي در اين باره نقل شده است، از جمله آنها روايتي است كه امام علي درباره خودش  روايت) 2

، 2و األنوار النعمانية، جلد  576شرح دعاي جوشن، صفحه  -» من اسماء الحسني هستم«: گفته است 
قسم «: كند كه او گفت  همچنين روايتي كه عياشي به نقل از امام جعفر صادق روايت مي – 100صفحه 

شود مگر اينكه نسبت به ما  به خدا ما اسماءالحسني خداوند هستيم و اعمال براي هيچ كسي پذيرفته نمي
تفسير » .پس خداوند را به وسيله آنها بخوانيد«: گويد  همچنين مي» .باشدشناخت و معرفت داشته 

، روايتي شبيه همين مضمون به امام 52، ص 2و البرهان، ج  119، حديث شماره 42، ص 2عياشي، ج 
امثال اين حديث  7، حديث شماره 4، ص 25بحاراألنوار، ج : نگا . محمدباقر نسبت داده شده است

 .فراوانند
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ظاهر، باطن و عالم به تمام امور  چنان كه گفتيم امام علي نامهايي از قبيل، اول، آخر،
  .دارد

  !دهند شيعيان اثناعشري حتي آفرينش جهان هستي را به امامان نسبت مي
در نظر شيعيان (سناد صحيح حسين كه ابن قولويه با ا] امام[در متن زيارت 

به خاطر شماست كه «: كند چنين آمده است  آن را از امام صادق روايت مي )اثناعشري
كند و با وجود شما از  و هر چه را بخواهد نابود و يا پايدار مي النيوطرا خداوند زمان 

آيد و از آسمان رحمت  به عمل مي ها و ثمرهاي آن شود و از ميوه زمين درختها سبز مي
آيند  بارد، و اراده خداوند در ميزان و اندازه امور به نزد شما مي مي و رزق و خداوند فرو

  1.)شود هاي شما خارج مي و از منزل
خداوند دنيا را با شما آغاز و «: همچنين در زيارت مشهور جامعه چنين آمده است 

  2».كند رحمتش را بر مردم نازل مي دهد و به خاطر شما با شما پايان مي
پس اگر فلسفه وجود به خاطر امامان است و تدبير و اداره امور زندگي به عهد 

هاي نيكوي خداوند هستند و كساني هستند كه از همه كائنات زمين و  آنهاست، اسم
  .به عهده ندارند آسمان خبر دارند، پس فقط حساب اُخروي را

هاي خود  شيعيان اثناعشري با صراحت آن را در كتاب اين نيز از مواردي است كه
حساب مخلوقات به عهده امام حسابرسي و داوري است كه در روز قيامت  كهآورند  مي

  !اوست
در كتاب از برقي كند كه  نقل مي 272، صفحه 24مجلسي در بحاراألنوار، جلد 

تو قاضي : ي گفت به امام عل از امام صادق روايت شده است كه رسول خدا )اآليات(
 زيرا .روز قيامت تو ركن بزرگ خداوند هستي! و حسابرس امور اين امت هستي

_________________________________________________________________________  
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تو و حساب و  ه، راهبه كني و راسه به سوي تو است و تو بايد آنها را محامبازگشت ه
  !ستتوداوري همه امور فقط به عهده 

ه اين امور دربار 26و  25هاي  در حاليكه خداوند در سوره مباركه غاشيه در آيه
  : فرمايد  مي

 {   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äz ].26 - 25: الغاشية.[  
آنگاه . به سوي ما خواهد بود] پس از مرگ و رستاخيز[مسلماً بازگشت آنان «

  ».ها با ما خواهد بود آن] و كتاب و سروكار[حساب 
ن مسئوليت شرمي از خداوند و حتي از مسلمانا ولي اهل تشيع با كمال سادگي و بي

  .اند واگذار كرده اين امور را به امامان
خوانند و تا  چرا اينان امامان را كامالً خدا نمي«: آيد  اكنون اين سؤال پيش مي

سماء خداوند و توزيع آنها بر ائمه راحت اخيال خود را از شمارش صفات و 
  »!.كنند؟
  

  هاي شيعيان غلو و افراط در مهمترين كتاب
هاي شيعيان وجود دارد تنها در چند موردي كه به آنها  ه در كتابغلو و افراطي ك

شود كه انسان بتواند آنها را انكار كند و ادعاي عدم صحت  كنم محدود نمي اشاره مي
شود كه هر باب آن  ها به عقيده شيعه را داشته باشد، بلكه ابواب كاملي را شامل مي آن

حاديث را در ااي از اين  گيرد، نمونه رميحاديث افراطي را در باشمار زيادي از اين 
آيد، ذكر  ترين كتاب حديث به شمار مي كليني كه نزد شيعيان مهم) الكافي(كتاب 

  .كنيم مي
اين مطلب ادعاي شخصي من نيست، خود محققان و علماي شيعه به آن اذعان 

ر كتاب الدين موسوي كه از بزرگترين علماي شيعه است د عبدالحسين شرف دارند، مثالً
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 عشري درباره اصول و فروع از ثناا شيعيان هاي مرجع كتاب«: گويد  مي) المراجعات(
) كافي، تهذيب، استبصار، من اليحضره الفقيه(، چهار كتاب كنوننخستين تا  قرون

ترين آنها كتاب  ولي مهم. ستهاي آنها متواتر و داراي سند صحيح ا هستند كه روايت
  1.ترين كتاب شيعيان است بهترين و صحيح ترين و كافي است كه قديمي

) في رحاب العقيده(اهللا العظمي محمد سعيد طباطبائي حكيم در كتاب  همچنين آيت
وع جامع است ركتاب كافي عالوه بر اينكه در شرح اصول و ف«: نويسد  درباره كافي مي

ان حيات امامان تنها كتاب كاملي است كه در زم: يكي آنكه : دو امتياز ديگر را نيز دارد 
ري كه زمان حضور غنوشته شده و به دست ما رسيده است، اين كتاب در اواخر غيب ص

توان از طريق نائبان  اي است كه مي آيد نوشته شده است و اين دوره امامان به شمار مي
  .مخصوص امام كه در تماس مستقيم با او بودند به آن رجوع كرد

خبار و اخواهد تمام  ن كرده است كه ميمؤلف كتاب در مقدمه آن بيا: دوم 
  .در آن جمع كند هاي صحيح در مورد امامان معصوم روايت

منظور از صحت اخبار كتاب اين نيست كه به رجال موثق اهل حديث آن را با 
بلكه ظاهر  .اين امر در زمان او مرسوم نبوده است زيرا .اند روشهاي صحيح روايت كرده

هايي روايت كرده كه در زمان  خواسته بگويد كه آن را از كتاب دهد او مي امر نشان مي
ديدند يا  چون آنها را از امامان مي ياناند و شيع مشهور و معروف بوده حيات ائمه

ها را پيش امامان  كردند و يا حتي برخي از اين كتاب شنيدند به آنها استناد مي مي
توان براي  همچنين دليلي كه مي. دندكر بردند و امامان صحت سند آنها را تصديق مي مي

حاديث در اين كتاب ذكر كرد، تعريف و تمجيد علماي بعدي اصدق و حسن اختيار 
ترين  او را شخصي مهم و عالم به اخبار و مؤثق. بزرگ شيعه از كتاب و مؤلفش است

_________________________________________________________________________  
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شيعه با لقب ثقه  در ميان دانشمندانحتي  .اند ردهذكر كحاديث افرد در ذكر و ثبت 
  .سالم شناخته شده استاإل

اين امر به  چون. ح هستندولي منظور ما اين نيست كه همه اخبار آن كامالً صحي
خاطر فاصله زماني زياد و در دسترس نبودن بسياري از قرائن و شواهد صحت آن و 

  .آيد دقتي انسان، پيش مي همچنين به سبب احتمال لغزش و بي
 تواند تصوير كلي و از مفاهيم اهل بيت يخواهيم بگوييم كه اين كتاب م بلكه مي
و خصوصيات برجسته آن را در موضوعاتي كه به آن پرداخته است، به ما  عليهم السالم

  1».خبار استاپس واقعيت كلي كتاب صحت و صدق . بدهد
كيم اين حاهللا العظمي محمد سعيد  الدين و آيت خالصه سخن عبدالحسين شرف

تواند كه  در كتاب كافي كامالً صحيح است و انسان ميخبار موجود ااست كه احكام و 
بينم كه در آنها مطالبي افراطي  بوابي را ميانگاهي بيندازيم، ) اصول كافي(جماالً به ااگر 

  : از جمله . و غلوآميز نوشته شده كه با طريقه معتدل و متين اهل بيت سازگار نيست
  .ران علم خدا هستندامر و خزانه دا ولي عليهم السالم امامان –باب 
  جانشينان خدا در زمين عليهم السالم امامان –باب 
  نور خداوند هستند عليهم السالم امامان –باب 
  .آياتي كه خداوند در قرآن ذكر كرده امامان هستند –باب 
  .در دنيا مقرر كردند عليهم السالم با ائمه قوانيني كه پروردگار و رسول اهللا –باب 
ها را از ميان بندگانش برگزيد و كتابش را براي آنها به  اوند آنكساني خد –باب 

  .هستند عليهم السالم ارث گذاشت امامان
علم داشته باشند، به آن علم پيدا  اگر بخواهند از چيزي عليهم السالم امامان –باب 

  .كنند مي
_________________________________________________________________________  
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آنها با  ميرند و مي چه زمانيبه اين مسأله علم دارند كه  عليهم السالم امامان –باب 
  .ميرند اختيار و اراده خود مي

از گذشته و آينده خبر دارند و هيچ چيزي از آنها پنهان  عليهم السالم ئمها –باب 
  .ماند نمي

خداوند به پيامبرش هيچ چيزي را ياد نداد مگر اينكه به او امر كرد كه آن را  –باب 
دانست، او هم از آن  يهر چه را كه پيامبر م ياد دهد و اينكه علي به امام علي
  .خبر داشت

پنهان گذاشته شود آنها همه خصوصيات آن  عليهم السالم اگر چيزي از امامان -باب 
  .گويند چيز را به مردم مي

  .عليهم السالم و ائمه واگذاري و تفويض امور دين به رسول اهللا –باب 
  .هديه داده شده است عليهم السالم قرآن به امامان –باب 
 عليهم السالم نعمتي كه خداوند در قرآن از آنها سخن گفته است همان امامان –باب 
  .هستند

و [ عليهم السالم و امامان گذاردن اعمال به پيشگاه پيامبر پيش –باب 
  ]كردن آنها توسط ائمه حسابرسي

  .منبع علم و شجره نبوت و انواعي از فرشتگان هستند عليهم السالم ائمه –باب 
  .برند وارثان علم هستند و آنها از همديگر ارث مي عليهم السالم امانفقط ام –باب 
امر قبل از خود را  يو همه پيامبران و اوليا علم پيامبر عليهم السالم امامان –باب 

  .اند به ارث برده
شده از جانب پروردگار را نزد خود  هاي نازل همه كتاب عليهم السالم ئمها –باب 

  .اند فهمند، اگرچه با زباني ديگر هم نوشته شده به خوبي ميدارند و همه آنها را 
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جمع كردند و آنها به تمام قرآن  بودند كه قرآن را كامالً عليهم السالم امامان –باب 
  .علم دارند
  .يابد در شب جمعه تعدادشان افزايش مي عليهم السالم در مورد اينكه امامان –باب 
شود آنچه كه نزد آنها بود تمام  افزوده نمي لسالمعليهم ا اگر بر تعداد امامان - باب 

  .شود مي
داده  نبياء و پيامبرانااز تمام علومي كه به مالئكه و  عليهم السالم امامان –باب 

  .اطالع دارند هشد
) بحاراألنوار(صفار و ) بصائرالدرجات(بسياري كتابهايي از قبيل  چيزي غير ازاين 

  .اسلوب را دارند است كه اين منهج و... مجلسي و 
  

مراجع و علماي بزرگ شيعه در مورد امامان اثناعشري چگونه فكر 
  كنند؟ مي

شد، در  هاي شيعي مشاهده مي ترين كتاب ها و مهم غلو و افراطي كه در روايت
چون اين گروه  .شود هاي مراجع و علماي بزرگ شيعه بيشتر آشكار مي سخنان و كتاب

هايي را كه موافق با اعتقاد  روايت و  ا را غربال كردههاي موجود در آن كتابه روايت
اند و بقيه را كه به عقايد آنان نزديك نبوده  در رسائل و فتواهايشان آورده شان باشدخود

  !اند است مردود دانسته
طرفانه قضاوت كند در ميان اين اعالم برائت شيعيان اثناعشري  اگر كسي بخواهد بي
ها آمده همه آن صحيح نيست  به اعتبار اينكه آنچه در كتاب ئمهااز غلو در مورد صفات 

حاديث صحيح و ضعيف را به شيعه تحميل نكنيم و اكند كه  انصاف اقتضا مي همچنين
توان براي  بين سخنان مراجع و علماهاي بزرگ شيعه كه هيچ تأويل و تفسيري را نمي
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ها است،  موجود در آن كتابهاي  حاديث و روايتاآنها آورد چون كه در توافق كامل با 
  .بيند خود را متحير مي

اي مشخص وجود دارد كه نبايد از آن فراتر رفت چون  براي انصاف هم حد و اندازه
  .انجامد كه به سادگي و نوعي چشم فروبستن از حقيقت مي

هي آنان  هايي از سخنان مراجع و علماي بزرگ شيعه را همراه با ذكر اسم كتاب نمونه
  .آوريم صفحات را براي مثال اينجا ميو شماره 

  امام خميني -1
اينگونه فصل را  ئمهادرباره ) 52حكومت اسالمي صفحه (خميني در كتاب ] امام[

از ضرورات مذهب ما اين است كه امامان ما داراي جايگاه و مقامي هستند « : كند شروع مي
خباري از آنها به ما او ... ند رس به آن نمي انفرشتگان مقرب خدا و پيامبرهيچكدام از  كه

 رسيده است كه آنها با خداوند حاالتي را دارند كه از توانايي فرشتگان مقرب خدا و پيامبر
  ».خارج است

اند،  طور مطلق امامان اهل بيت بر پيامبران خدا برتري داده شدهه در اين سخنان ب
يامبران به غير از محمد همچنان كه امامان اثناعشري نزد شيعيان اثناعشري از همه پ

  .تر هستند مقدم مصطفي
كند، بلكه تا حد نفي خطا و  خميني به اندازه كفايت نمي] امام[غلو و افراط در نزد 

در اين ) 95حكومت اسالمي، صفحه (رود مثالً در  فراموشي و غفلت از ائمه فراتر مي
خطا و غفلت معصوم ما از  افرادي هستند كه به اعتقاد امامان«: نويسد  مورد مي

همين  52و در صفحه » هاي مسلمانان احاطه و علم دارند هستند و به تمام مصلحت
امام مقام ستوده «: گويد  كتاب در مورد خضوع و فروتني موجودات هستي براي آنها مي

واليت و  اي عالي و خالفتي تكويني دارد كه تمام موجودات هستي در برابر و درجه
  ».و فروتني دارندحكمراني او خضوع 
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بودن   عجيب اين است كه در ميان علماي بزرگ شيعه دو نفر در زمان خود معصوم
دانستند، ولي اكنون اين عقيده از  مي 1امامان را از خطاء و اشتباه بزرگترين درجه غلو

 دشمنان اهل بيت واصول مقرر مذهب تشيع است و هر كس با آن مخالفت كند، جز
از كساني است كه در دادن حقوق اهل بيت  حالتا در بهترين و ي شود  دانسته مي

  !اند كوتاهي كرده
را در تأييد اين موضوع آورد، اين اعتقاد است كه  شايد يكي از مطالبي كه بتوان آن

مثالً در گذشته از  .يابد مذهب شيعه به مرور زمان از لحاظ عقائدي تحول و تكامل مي
حتي  و به اختالفات عقيدتي بين شيعه و اهل سنت و اميه تغيير اختالف سياسي با بني

همچنان كه از لحاظ باور و عقيده به مرور » .2ن خود شيعيان گسترش پيدا كرده استميا
  .زمان غلو و افراط عقايدي آنها هر روز بزرگ و بزرگتر شده است

 ماا«: گويد  مي) الفقه(اهللا العظمي محمد حسين شيرازي در كتاب جامع  مثالً آيت
به او  شد مي هگفتوليد  به پيرو ابن هآن را به كار برد) ره(كه صدوق به معنايي -غالي 

كافر نيست، و با  – معتقد بودبودن پيامبر از خطا و اشتباه   معصوم يعنياولين درجه غلو 
ضروريات مذهب ما به شمار  ودليل خالف آن ثابت شده و حتي امروزه اين اعتقاد جز

  !!»آيد مي

_________________________________________________________________________  

آورد؛  چنين مي) 234من اليحضره الفقيه، جلد اول، فحه (در كتاب ) الصدوق(ابن بابويه قمي، معروف به ) 1
كنند و  را انكار مي ا را لعنت كند احتمال خطا و اشتباه پيامبره طلبان كه خداوند آن غالت و آشوب«

در نماز اشتباه كرده باشد پس ممكن است كه در ابالغ رسالت نيز خطا و اشتباه  اگر پيامبر: گويند  مي
ولي محمد بن حسن استاد صدوق قبل از » .كند، چون نماز نيز همانند ابالغ رسالت او يك فريضه است

 ».و امام است اولين درجه غلو، نفي خطا و اشتباه از پيامبر«: طلب اشاره كرده است او به اين م
هايي كه بين شيعيان اثناعشري و زيديه و اسماعيليه و واقفه و فطحيه در طول تاريخ  مانند اختالف) 2

 .كشد وجود داشته و هر روز بيشتر زبانه مي
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در زمان ما  )شيخ صدوق( رات اگر محمد بن حسن و شاگردش ابن بابويه قميبه نظ
خميني گرفته تا ] امام[حضور داشتند، به اين علماي بزرگ و مراجع تقليد شيعه از 

دانند ولي  دهنده و پيرو اهل بيت مي هاي علميه كه خود را ادامه جديدترين مراجع حوزه
اند، چه  را به عنوان اساس اعتقادي خود گذاشتههمگي آنها اين غلو را قبول كرده و آن

  1؟!گفتند مي
اين روايت كتاب كافي ) عصمت(يا نظرشان در مورد شيخ علي ميالني كه در رساله 

خداوند ما را در بهترين صورت ممكن خلق كرده است و ما « : را آورده است، چيست؟
و مهرباني بر بندگانش  رساندن دستورات الهي و وسيله بخشش رحم را نگهبان و مسئول

همچنين ما چهره بخشنده پروردگار و در بارگاه او هستيم كه مردم بدان . قرار داده است
به وسيله ما درختان . همچنين خزاين او در آسمان و زمين ما هستيم. شوند راهنمايي مي

جاري كنند و جويها  رسند و درختان رشد مي دهند و محصوالت مي ثمر و ميوه مي
رويند و  شود و گياهان بر روي زمين مي باران از آسمان نازل ميوند و به وسيله ما ش مي

اگر ما نبوديم خداوند مورد پرستش واقع . شود به وسيله عبادت ما، خداوند پرستيده مي
آيا كسي كه چشم خداوند در : نويسد  سپس او در مورد شرح اين روايت مي. شد نمي

و در ميان مردم و دست نيرومند او در ميان بندگان اوست، ميان بندگانش و زبان گوياي ا
  2!شود؟ دچار اشتباه، فراموشي و نسيان مي

آقاي ميالني براي ما درست نيست كه در مورد ائمه احتمال سهو، اشتباه و ... بله 
اند، در غير اين صورت چه دليلي  فراموش بدهيم، زيرا نزد شما به مقام الوهيت رسيده

شدن  ن روايت غلوآميز به تعليق افراطي شما وجود دارد، اگر منظور قايلبراي ربط اي
ابن بابويه قمي از ابي صلت هروي روايت كرده كه ! باشد؟ مقام الوهيت براي ائمه نمي

_________________________________________________________________________  

 .247، صفحه 4كتاب الفقه، جلد ) 1
 .30 العصمة، ص) 2
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، در منطقه كوفه كساني هستند گفتم، اي پسر رسول خدا به امام رضا«: گفته است 
گويند، خدا  دروغ مي: سهو نشده است، گفت در نماز دچار  كنند پيامبر كه گمان مي

شود، خدايي است كه پروردگاري جز او  شان كند، تنها كسي كه دچار سهو نمي لعنت
  1».وجود ندارد

تنها كافي است كه به گفتار امام رضا درباره كساني كه صفات مخصوص خداوند را 
  .دهند استناد كنيم به ائمه اهل بيت نسبت مي
آورتري  ت روي اين مورد بگذاريم، با اينكه مطالب شگفتحال چرا فقط انگش

درباره ائمه وجود دارد؟ همان طور كه در روايات و بيانات علماي شيعه آمده است، ائمه 
  !اند اند و از اصل خلقتي كه آدم از آن خلق شده يعني گل آفريده نشده از نور آفريده شده

زيرا هدف از تغيير خلقت اهل . نممن نتوانستم اسرار اين معادله مشكل را حل ك
بيت، از صورت طبيعي خود كه خداوند همه مردمان و انبيا از آدم تا خاتم را بر اساس 

  اي چيست؟ آن آفريده است، به صورت فرشته
  »آيا خداوند بر هر كاري توانا نيست؟«: آنها در پاسخ به تو خواهند گفت 

اي هر چيزي علتي قرار داده است، اين اما بر... آري، خداوند بر هر كاري تواناست 
چرا . عبارت و توجيهات غير آن نيز، چيزهايي نيستند كه ما عقايد خود را بر آنها بنا كنيم

  آفريند، حال اينكه بقيه پيامبران را از گل آفريده است؟ خداوند اهل بيت را از نور مي
چه عيب و : گوييم  اين امر به خاطر احترام آنهاست، در پاسخ مي: اگر گفته شود 

  !اند وجود داشت؟ نقصي در آفرينش انبياء با اينكه از گل درست شده
تواني مشاهده كني كه غلو، او را تا  كني مي وقتي كه سخنان امام خميني را مطالعه مي

دوست من، بدان كه اهل بيت عصمت «: گويد  او مي. چه حدي از افراط كشانده است
_________________________________________________________________________  

و الرد علي الغالة و  في وجه دالئل األئمة ما جاء عن الرضا(باب  عيون اخبار الرضا) 1
 .5حديث شماره ) المفوضة لعنهم اهللا
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اند، و  وتي و غيبي قبل از آفرينش جهان همانند پيامبر بودهعليهم السالم در مقام ملك
انوار آنها از همان وقت به تسبيح و تقديس خداوند مشغول بوده است، اين امر حتي از 

اي «: در حديث شريف آمده است . نظر علمي، از دايره قدرت فكر انسان بيرون است
. هزار سال گذشت. طمه را آفريدخداوند، يكتا و تنها بود، سپس محمد، علي و فا! محمد

سپس خدا همه كائنات را آفريد و آنها را بر آفرينش موجودات شاهد گرفت، اطاعت 
  1»!!آنها را بر تمام مخلوقات واجب و امور كائنات را به آنها واگذار كرد

_________________________________________________________________________  

گويد عين تفويضي است كه امامان آن را نكوهش كرده و از قائلين به  آنچه آيت اهللا العظمي خميني مي) 1
شرح اصول كافي، ج (خ محمد صالح مازندراني در كتاب تفويض، همانطور كه شي. اند آن دوري جسته

و ساير ائمه  و امام علي كه خداوند، حضرت محمد«: كند اين است  آن را تعريف مي) 61، ص 9
همچنين . را آفريد، سپس آفرينش آسمانها و زمين و آن چه را در بين آنهاست به آنان واگذار كرد

آن چه در موضوع تفويض و . اختيار آنان قرار داده استتقسيم روزي، اجل، مرگ و زندگي را در 
كتاب الطهارة، ج (كند تكفير نكردن مفوضه از طرف او در  ارتباط آن با فكر امام خميني جلب توجه مي

او با وجود همه احاديث صريحي كه درباره كافر بودن آنها روايت شده است و . است) 340، ص 3
هيچ جاي تعجبي هم ندارد زيرا . در اين باره، آنها را تكفير نكرده استاتفاق علماي جديد و قديم شيعه 

دارد، متن سخنان امام  امام خميني خود داراي اين انديشه است و همانطور كه گذشت آن را نيز اعالم مي
اختالفي در اين باره وجود ندارد كه قائل شدن به جبر و «: اين است ) كتاب الطهاره(خميني در 
مگر در حالت دقيقي كه حتي علماي اعالم متوجه آن . شود تلزم كفر به معني نفي اصول نميتفويض، مس

شوند، چه برسد به عامه مردم، و با صرف نظر از اينكه چه چيزي از آن ناشي شده و به كجا  نمي
از «: گفته است ) 100االعتقادات، ص (شيخ مفيد در كتاب ! »شود انجامد قطعاً باعث كافر شدن نمي مي

يكي از فرزندان عبداهللا بن سبأ قائل به تفويض : گفتم  زراره روايت شده است كه به امام صادق
را  و امام علي خداوند حضرت محمد: گويد  مي: تفويض چيست؟ گفتم : ايشان گفتند . است
: فتند ايشان گ. سپس همه امور، از جمله آفرينش، رزق، زندگي و مرگ را به آنان واگذار كرد. آفريد

m  l  k  } : اگر پيش او بازگشتي اين آيه سوره رعد را براي او بخوان . دشمن خدا دروغ گفته است
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كنند مگر اينكه خدا  كنند و هر چه بخواهند، حرام مي آنها آنچه را بخواهند، حالل مي
اي محمد، اين ديني است كه هر كس از آن : بعد گفت !! ير اين را بخواهدچيزي غ

و هر كس از آن . پيشي جويد از راه به در رفته وهر كس تخلف كند تباه شده است
  . پيروي كند به سر منزل مقصود رسيده است، اي محمد آن را با خود داشته باش

آمده است كه عقل در آن متحير اين مطالبي است كه در كتابهاي معتبر درباوه ائمه 
درود خدا . 1اطالع نيافته جز خودشان زيرا هيچ كس بر حقايق و اسرار ائمه. ماند مي

نه «: گويد  خميني به مناسبت والدت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب مي] امام!! [2بر آنان
                                                                                                                                                    

  |  {  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  nz  :» شدت گمراهي آنان [يا اينكه
آنها همچون خدا ] نبه گمان ايشا[شوند كه  براي خدا شريكاني قايل مي] را به آنجا كشانده است كه

بر آنان مشتبه و مختلط شده است؟ ] هاي خدا هاي ايشان از آفريده و آفريده[اند  دست به آفرينش زده
بر انجام آفرينش و چرخش [خدا آفريننده همه چيز است و او يكتا و توانا : بگو ]. كه چنين نيست[

بود براي او بازگو كردم، گويي گفته  پيش آن مرد بازگشتم و آنچه را امام صادق» .است] هستي
  .ام يا اينكه الل شده بود سنگي را در دهان او گذاشته

كنند مذهب اثناعشري خالي از تأثير عبداهللا بن سبأ و  كجايند كساني كه با وجود اين روايت گمان مي
 .عاري از راه يافتن فكر سبائي به علماي بزرگ شيعه و در راس آنها امام خميني است

اند و مالك هيچ سود و زياني براي  آنها به صورت انسان آفريده شده  ت آنان اين است كه همهحقيق) 1
خداوند درباره پيامبر . است در حالي كه او برترين آنان است باشند، پيامبر خدا محمد نفس خود نمي

من فقط انساني : بگو ] اي پيامبر[«:  ﴾ Ö × Ø Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß à ﴿: فرمايد  مي
شود كه معبود  و به من وحي مي] و امتياز من فقط آن است كه من پيامبر خدا هستم[شما هستم همانند 

  .110سوره كهف آيه » .شما يكي است
و حضرت زهرا چگونه است در حالي كه از نظر جايگاه و منزلت از درجه  حال وضع امام علي

 !تري برخوردارند؟ پايين
 ، تلخيص از سامي خضرا232تصر چهل حديث ص ، و مخ654خميني ص ] امام[چهل حديث ) 2
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ن درك ما توا. صحبت كند تواند درباره شخصيت اميرالمؤمنين من و نه غير من نمي
ترديد او انساني است كامل و  بي. جوانب مختلف شخصيت اين انسان بزرگ را نداريم

مظهر تمامي اسماء و صفات خداوند و در نتيجه ابعاد و جوانب مختلف شخصيت 
توانيم يكي از آنها  ايشان براساس نامهاي خداوند بالغ بر هزار عدد است و ما حتي نمي

در خود تمامي اضداد را جمع كرده است، هيچ احدي  اين انساني كه. را توضيح دهيم
... دانم كه ساكت شوم و چيزي نگويم  پس بهتر مي. تواند در مورد او صحبت كند نمي

اي الهي است كه هيچكس توان رسيدن به حقيقت  اين موجود، معجزه«: گويد  سپس مي
در حالي كه امام گويند  آن را ندارد و بلكه همگان بر حسب فهم و ادراك خود سخن مي

غيرِ آن چيزي است كه تصور كرده و به فكرشان رسيده است، يعني ما هيچ  علي
به همين خاطر هر كسي . 1توانيم ايشان را آن طور كه هستند توصيف كنيم وقت نمي

را  كند اميرالمؤمنين قسمتي از صفات متضاد ايشان را انتخاب كرده و گمان مي
طور است بهتر آن است كه از سخن گفتن در مورد او  ، پس اگر اين...شناخته است

پوشي كنيم و در فكر اين باشيم كه در مسير هدايت او گام برداريم تا بلكه به  چشم
  2.)بخشي از اين راه دست يابيم

: گويد  مي نهد و در مورد اميرالمؤمنين علي بلكه پا را از اين هم فراتر مي
در ملك و سلطنت در محضر . ست]عني پيامبري[جانشين، خليفه و قائم مقام او (

سدره (قدرت مطلق و ربوبيت با حقيقت او يكي است، اصل درخت طوبي و حقيقت 

_________________________________________________________________________  

گوييم كه هر كمالي كه آن را در خدا  كنيم، مي اين مطلبي است كه ما آن را در مورد پروردگار قبول مي) 1
كند ولو  تر است، عقل ما اين كمال را آن طور كه هست درك نمي تصور كني خدا از آن برتر و كامل
به اين امر  طالب خميني درباره علي بن ابي] امام[ما مثل اينكه اينكه معنايش را درك كرده باشد، ا

 .معتقد است
 .628روزنامه رسالت، شماره ) 2
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تر، معلم روحانيون و تأييد كننده انبيا و  است، رفيق اعلي است در مقام يا پايين )المنتهي
  1.)است مرسلين اميرالمؤمنين علي

همانند عقيده مسيحيان ) متحد با الهوت است(ويد گ دانيد سخن او كه مي شما مي
با جانب ناسوتي ] الهي[است كه معتقدند جانب الهوتي  درباره حضرت عيسي

  2.يكي شده است] بشري[
اين سخن را به او  خميني با ادعاي حلول خداوند در اميرالمؤمنين علي] امام[

كه در برخي از اين حاالت او ما با خدا حالتهايي داريم «: گويد  دهد كه مي نسبت مي
  3!!»اوست و ما ما هستيم و در بعضي حاالت او ما است و ما او هستيم

اين باور دقيقاً عقيده كساني است كه قائل به وحدت وجود هستند، خدا همان علي 
  !!است و علي همان خدا، چيزي جز تصريح به اين گفتار نمانده است

  
   العظمي خويي آيه اهللا -2

از بعضي روايات پيداست كه : اين سؤال پرسيده شده است  النجاه از ايشان در مراه
شوند،  در مراسم عزاداري امام حسين حاضر مي) س(و حضرت فاطمه رسول خدا

  شود؟ نيز مي نظر جنابعالي چيست، و بر فرض ورود، آيا شامل حضور بقيه ائمه
ت نيز بر اين امر داللت بعضي روايا. اين مسئله ممكن است: خويي جواب داده كه 

  4!واهللا اعلم. دارد

_________________________________________________________________________  

 .5مصباح الهداية، ص ) 1
، يك جانب الهي و يك )خلق شده است(از دو جنبه  مسيحيان عقيده دارند كه حضرت مسيح) 2

 ).ناسوت(زء بشري اسم اند و بر ج گذاشته) الهوت(جانب بشري بر جزء الهي اسم 
 .114مصباح الهداية، ص ) 3
 ).1000(، سؤال شماره 319، ص 3، ج النجاة صراط) 4
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  آيه اهللا العظمي جواد تبريزي  -3
فردي : النجاه خوئي چاپ شده، آمده است  در تعليقات و فتاواي تبريزي كه با مراه

قبل از آفرينش كائنات با روح و جسم  و اهل بيت اي معتقدند پيامبر عده«: پرسيد 
بلكه حتي خداوند . اند قبل از خلق آدم آفريده شده اند و آنها مادي خود وجود داشته

  صورتهايشان را پيرامون عرش قرار داده است نظر شما درباره آنها چيست؟
آنان به صورت اشباحي از نور قبل از آفرينش آدم وجود : تبريزي جواب داده است 

است، تنها  همانطور كه پيداست آفرينش مادي آنها متأخر از آفرينش آدم اند، اما داشته
آيا اعتقاد به اين كه صديقه طاهره حضرت : دوباره از او سؤال شده است !!) داند خدا مي
اش حاضر  خودش در آن واحد در مجالس متعدد زنان با جسم مادي) س(فاطمه
حضور يافتن به صورت نور در : شود، جايز است؟ تبريزي جواب داده است  مي

چون صورت نوري او خارج از زمان و مكان . داردمكانهاي متعدد در يك زمان اشكال ن
چون جسمي عنصري نيست كه احتياج به زمان و مكان داشته باشد، خدا . است
  1!!!داند مي

وجود ) س(آيا هيچ خصوصيتي در آفرينش زهرا : باز هم از او سؤال شده است 
كه از طرف  بر ايشان نازل آمد و ظلمي دارد، با توجه به مصيبتهايي كه بعد از پدرش

قومش بر او روا داشته شد، شكستن پهلويش و سقط جنيني كه در شكم داشتند، نظر 
  شما در اين مورد چيست؟

به لطفي  بله خلقت ايشان مثل خلقت ساير ائمه: تبريزي چنين جواب داده است 
از آنجا كه آفرينش آنان را از آفرينش بقيه مردم متمايز . از طرف خداي سبحان است

_________________________________________________________________________  
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نيز  گفت و بعد از وفات پيامبر در شكم مادرش سخن مي) س(فاطمه. است كرده
  1!!!شدند ها بر او نازل مي فرشته

با توجه به آيه مباهله، و با توجه به آنچه روايات و : دوباره از او سؤال شده است 
كنند آيا اعتقاد به اينكه امامان  آن را تأييد مي] مثل زيارت جامعه كبيره[زيارات 

هستند  برترين مخلوقات به جز پيامبر اكرم) س(گانه عليهم السالم و زهرا زدهدوا
  امكان دارد؟

بلي اعتقاد درباره اين امر مذكور با توجه به آيه مشخص : تبريزي جواب داده است 
  2.همچنين رواياتي كه به آنها اشاره شد و زيارات نيز همين مقصود را دارند. است

ي به اين است كه امامان و حضرت زهرا به غير از حضرت اين گفتار، تصريح تبريز
االنوار اإللهيه في المسائل (همچنين در كتابش . بر بقيه انبيا برتري دارند محمد

زماني كه از او درباره برتري ائمه بر انبيا از . به اين عقيده تصريح كرده است) االعتقاديه
بر بقيه انبيا  يهم السالم به غير از پيامبرامامان ما عل: (دهد  او سؤال شده، او جواب مي

روي درباره ائمه اهل بيت چه  پوشيده نيست كه در اين افراط و زياده.) 3برتري دارند
پيامبراني كه خداوند آنها را براي به . اندازه اسائه ادب نسبت به پيامبران خدا وجود دارد

  .يان برتري داده استدوش گرفتن رسالت خود برگزيده و آنان را بر تمام عالم
اي از غلوي است كه به نام محبت اهل بيت و  ترديد اين عقايد نمونه زنده بي

  .طرفداري از آنان وارد مذهب تشيع شده است
  

_________________________________________________________________________  

 ).1264(، سؤال شماره 440- 439، ص 3صراة النجاة، ج ) 1
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  آيت اهللا العظمي محمد بن مهدي حسيني شيرازي -4
و فاطمه  ائمه: (سخني دارد كه متن آن چنين است ) من فقه الزهراء(در كتاب 

يز كه از آنان است از نظر علم و قدرت، به فرمان خدا بر تمام كائنات مگر ن) س(زهرا
آنچه را كه خداوند استثناء كرده باشد، احاطه كامل دارند، گفتاري هم كه در زيارت 

اي از احاديث نيز اين  همانطور كه در جمله. رجبيه گذشت بر اين نكته داللت دارد
زيرا اين » .دانند بوده و هست يا خواهد بود ميآنها هر آنچه را «مطلب وارد شده است 
و شبيه اين امر در امور مادي نيز وجود دارد از قبيل هوا و ! كار عقالً محال نيست

مثل بقيه ) س(همانطور كه فاطمه زهرا«: گويد  دوباره مي.) 1حرارت و جاذبه و غيره
و ) س(رابر حسب مشيت خداوند سبحان علم غيب دارد، هم فاطمه زه معصومين

هم معصومين واليت تكويني دارند به اين معنا كه براساس فرمان خداوند اختيار همه 
همانطور كه زمام مرگ . كائنات در دست ائمه است و فاطمه زهرا نيز يكي از آنهاست

از نظر به وجود آوردن و از بين بردن امور و اشياء در  در اختيار عزرائيل است، ائمه
آنچه را ما . د، اما واضح است كه قلبهايشان محل اراده خداستجهان حق تصرف دارن

چون هر صالحيتي كه براي پيامبران ثابت . است داريم شامل همه معصومين بيان مي
) س(به خاطر اينكه آنان از پيامبران برترند، فاطمه . شده است، براي ائمه نيز ثابت است

  2.ي برتري داردبر بقيه انبياي اله نيز به غير از حضرت محمد
  

  آيت اهللا العظمي محمد محمدصادق صدر -5
  .گويد تري مي اما محمد صدر سخنان عجيب

_________________________________________________________________________  

 ).فراگيري علم و قدرت ائمه) (شموليه علمهم و قدرتهم(، زير عنوان 37- 36من فقه الزهراء، مقدمه ص ) 1
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او صبر امام حسين را با صبر پيامبران الهي و آن دسته از انبيا كه به خاطر بردباري در 
اند مقايسه  راه دعوت به سوي خدا و پيروزي در آزمايشهاي الهي لقب اولوالعزم يافته

  .كند مي
آنجا كه : كند  رسد كه موي بر اندام يكتاپرستان راست مي اين مقايسه به حدي مي

كند كه هيچ توضيحي  محمد صدر با چنان روش زننده و زشتي انبيا را تحقير مي
  .كند توان براي آن داشت جز اينكه صريحاً پيامبران و فرشتگان را مسخره مي نمي

بيشتر بود،  از صبر آدم بر حسينص: گويد  اش مي هاي منتشر شده در خطبه
  :در قرآن آمده است 

 {  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢z ].طه :
121 - 122.[  

و اين واقعه [بدين نحو آدم از فرمان پروردارش سرپيچي كرد و گمراه شد «
برگزيد و ] براي پيامبري[سپس پروردگارش او را  .]پيش از نبوت او بود

  ».رهنمودش كرد] به سوي اعتذار و استغفار[رفت و اش را پذي توبه
كه از پيامبران اولوالعزم بود بيشتر شكيبايي  از حضرت نوح امام حسين

  :فرمايد  خداوند درباره نوح مي. داشت

 {  ²  ±  °  ¯   ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶     µ      ´  ³

   ¿z ].7 - 5: وحن.[  
] به سوي ايمان به تو[من قوم خود را شب و روز ! پروردگارا: نوح گفت «

من هر زمان كه ! اما دعوت و فرا خواندنم تنها بر گريز ايشان افزود. ام فراخوانده
تو آنان را بيامرزي، انگشتهاي خود ] ايمان بياورند و[ام تا  ايشان را دعوت كرده

هايشان را بر سر  و جامه] تا نداي حق را نشوند[اند  را به گوشهايشان فرو كرده
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اند  در فسق و فجور و ظلم و زور بيشر فرو رفته[و ] تا قيافه مرا نبينند[اند  كشيده
  ».اند اند و سخت سركشي نموده و بزرگي فروخته پافشاري كرده] و بر كفر

برابر خدا زبان به  رفت كه در نوح سالها صبر پيشه كرد، با همه اينها از او انتظار مي
  .اما حسين هرگز نزد خدا ابراز شكايت نكرد. شكايت نگشايد

نيز صبر داشت، ] حضرت يونس[بيشتر از ذوالنون  امام حسين: گويد  بعد مي
اي كه طبق  نتوانست چند سالي بيشتر صبر پيشه كند، و از آن جامعه) يونس(چون او 

  :رار كرد روايت مكلف به دعوت و پيامبري در آن بود ف

 {  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~
  ut  s r  q  po     n  m  lz ].87: األنبياء.[  

بر قوم نافرمان [ذوالنون را در آن هنگام كه ] يونس ملقب به  ياد كن داستان[ «
خود خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام 

با زنداني كردن و [خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه ] نشانآسماني، از ميا
سوار كشتي شد و كشتي به تالطم [گيريم  بر او سخت و تنگ نمي] ديگر چيزها

افتاد و به قيد قرعه مسافران وكشتيبانان او را به دريا انداختند و نهنگي او را 
فرياد بر آورد كه ] گانة شب و دريا و شكم نهنگ سه[در ميان تاريكيهاي  .]بلعيد

از هر گونه كم . [پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزهي!] كريما و رحيما[
گذرد و  و كاستي و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي

من از ] خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري. كنيم تصور مي
  ».]!ابمرا دري[ام  جمله ستمكاران شده

 با. و والدت او را دادند مژده عيسي) الم اهللا عليهاس(مريم حضرت ها به فرشته
  : ت شد تا اين كه آن امر واقعيت پيدا كرد را دشوار دانست و ساك وجود اين آن
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 {                z  y  x  w  v  u    t  s  r  q   p  o  n  m
 ©  ¨  §¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~    }  |  {   ª

  «z ].21 - 20: مريم.[  
] از راه حالل[چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه انساني : گفت ] مريم[«

همانگونه : گفت ] جبرئيل! [ام؟ با من نزديكي نكرده است و زناكار هم نبوده
كار، يعني دادن فرزند [پروردگار تو گفته است اين ] اما. كه بيان داشتي[است 

به خاطر آن است كه ] انجام اين امر. [سان استبراي من آ] بدون پدر
 ]وي را براي بندگان مخلص[اي براي مردمان كنيم، و  او را معجزه] خواهم مي[

و جايي براي بحث و [ديگر كار انجام يافته است . رحمتي از سوي خود سازيم
  ».]گفتگو نمانده است

نبود بلكه به اختيار و به اختيار تو ! خداوند با وجود تو اين كار را مقدر كرد
آيا حتي يكي از ! گشايي؟ چرا به آنچه شايسته نيست زبان مي .پروردگار صورت گرفت

  .توان يافت معصومين هم چيز ناشايستي گفت؟ حتي با تيزبيني هم چنين چيزي نمي
  :فرمايد  خداوند درباره زكريا مي

 {S         T      U     V       W      X         Z  Y      [    \   ]         ^
  l  k  j    i  h  g  f  e  d  c  b  a   `   _

  z  y  x  w  v  u   t  sr  q  p  o  n  mz 
  ].40- 39: آل عمران.[
در حالي كه در عبادتگاه به نيايش ايستاده ] خداوند دعاي او را پذيرفت و[پس «

دهد، و او  يحيي مژده مي بود، فرشتگان او را ندا در دادند كه خداوند تو را به
و ] پديد آمده است) كُن(يعني عيسي، چون با كلمه [تصديق كننده كلمه خدا 

با . [صالحان خواهد بود] تبار[پيشوا و بر كنار از هوسهاي سركش، و پيامبري از 
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رسيدن اين مژده، زكريا متحيرانه و مضطربانه كيفيت وقوع اين امر خارق العاده 
چگونه فرزندي مرا خواهد بود، در حالي كه ! پروردگارا:  گفت] را جويا شد و

] خداوند توسط فرشتگان بدو[پيري به سراغ من آمده است و همسرم نازاست؟ 
  ».دهد همينطور است، خداوند هر كاري را بخواهد انجام مي: فرمود 

كنند با وجود اين علتهاي طبيعي او را متأثر  ها رو در رو با او صحبت مي فرشته
نمايد به همين خاطر  كنند و اهميت اين علتها اين امر را در نظرش مشكل جلوه مي يم

  1.گشايد ها زبان به اعتراض مي جلوي فرشته
مهم اين . كند محمد صدر اين طور در مورد پيامبر الهي و حضرت مريم صحبت مي

زدن به  است كه امام حسين از همه بزرگتر است و بس، حتي اگر منجر به لطمه
شرمي در حرف زدن  خصيت پيامبران شود و به انتقاد و كاستن از شأن پيامبران و بيش

  .درباره آنان بينجامد
بعد از . داند اما مثل اينكه محمد صدر خود را با تقواتر و پرهيزكارتر از فرشتگان مي

ها صبور بود اين آيه را ذكر كرده  گويد حسين بيشتر از فرشته اش مي اينكه در خطبه
  : است

 {   JI  H  G  F  E  D  C  B  Az ].30: البقرة.[  
من در زمين : كه پروردگارت به فرشتگان گفت ] را يادآوري كن[زماني «

  ».جانشيني بيافرينم
آيا از كسي . اي از شما نيست زبان باز كردند و گفتند كه اين حرف پسنديدهفرشتگان 

  2!!ااي كه چنين حرفي به خدا بزند؟ پناه بر خد شنيده

_________________________________________________________________________  

 .46- 44منبر الصدر، ص ) 1
كند و در عين حال  ها انتقاد مي ريم و فرشته، حضرت مايم كه كسي از پيامبران بلكه شنيده: گويم  مي) 2

  !كند كه مسلمان و تابع اهل بيت است ادعا مي
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اي بين مرقد  كند بلكه مقايسه آيت العظمي محمد صدر به همه اينها نيز بسنده نمي
افتد كه براي مؤمنين  خيلي اتفاق مي: (گويد  امام علي و كعبه شريف انجام داده و مي

: گويم ؟ من ميآيد كه كعبه بزرگتر است يا حرم اميرالمؤمنين آگاه اين سؤال پيش مي
ر جوابي كه داري بده، نه تنها حرم بلكه مصلي و محل سكونت ه. حرم اميرالمؤمنين

اميرالمؤمنين نيز از كعبه بزرگترند، خدايا امام علي عجب دوستيي با كعبه دارد؟ اما با 
  1.)فقط همين؟ نه بلكه بيشتر از اينها. اميرالمؤمنين دوستي دارد ولي بر حق خداست

  
                                                                                                                                                    

شناسند، بندگاني هستند كه خداوند در مورد آنها فرموده  اما فرشتگان كه آقاي صدر حق آنها را نمي

بندگان گرامي و «:   a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Yz } : است 
آنان ] كنند جه از طاعت وعبادت و اجراي فرمان يزدان سرپيچي نميكه به هيچ و[محترمي هستند 

تنها به فرمان او  گيرند، و  در سخن گفتن بر او پيشي نمي] آنقدر مودب و فرمانبردار يزدانند كه هرگز[
بزرگ اثني عشري در كتاب تفسيرش  يشيخ طوسي از علما ».]نه به فرمان كس ديگري[كنند  كار مي

دهي  آيا كسي را در زمين قرار مي! ما ارگاي پرورد: ها گفتند  فرشته«: گويد  مي) 132، ص 1تبيان، ج (
ريزد؟ البته به عنوان كسب اطالع و استعالم از روي مصلحت و حكمت نه  كند و خونها مي كه فساد مي
س ما را از ايم پ اگر وضع آدم چنين است كه ما فكر كرده: اند  مثل اينكه آنها چنين گفته. از روي انكار

خداوند به فرشتگان اجازه داد كه در اين مورد از او سؤال : اند  بعضي نيز گفته! حكمتĤن آگاه فرماييد
كنند و آگاه كردن آنها نيز از طرف خدا به خاطر تثبيت و رسوخ اين مطلب در نفوس فرشتگان است كه 

آفريني كه خونريزي  مي را در زمين ميآيا قو: اند  مثل اينكه فرشتگان گفته. داند فقط خدا علم غيب مي
اي سزاوار اين است كه  پردازند در حالي كه اگر فهميدند تو آنها را آفريده كنند و به نافرماني مي مي

همانند ما به تسبيح و تقديس تو بپردازند؟ و آنها اين حرف را نزدند مگر به خاطر اينكه خدا به آنها 
نيست بدون اجازه يا دستور سؤالي بپرسند به اين علت كه خدا اجازه داد، چونكه براي آنها درست 

 » .شود دهند آنچه را كه به آنها دستور داده مي و انجام مي«:  ﴾À  Á  Â  ﴿: فرمايد  مي

 .14منبر الصدر، ص ) 1
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  آيت اهللا العظمي وحيد خراساني -6
دهنده چيزي  اي انجام«: گويد  ساني امام مهدي را مخاطب قرار داده و ميوحيد خرا

كه هستي به آن وابسته است، و اي كسي كه آنكه وجود از اوست هر جا خدا باشد تو 
و . هيچ مكاني از تو خالي نيست به حكم دليل و برهان از وجود خدا! هم هستي

اينكه كار او هستند اما به واسطه تو  همچنين تو نيز همه جا هستي، زيرا كارهاي خدا با
پروردگاري جز او نيست و همه چيز از  زيراهر چيزي از خداست  .پذيرند  صورت مي

پذيرند و به وجود  زيرا همه آنها به واسطه تو انجام ميت ساوست و هر چيزي از تو ا
دانيم،  از خدا ميبلكه هر چيزي را . دانيم و چيزي را از تو نمي... آيند، ما يكتاپرستيم  مي

اما در عين حال كه اعتقاد داريم كه همه چيزي از اوست، اعتقاد داريم كه نفس و روح 
كه ما از آن استفاده ) نظري(ما نيز از اوست اما به واسطه تو، حتي همين نگاه و رؤيتي

ه اي رقمي كه هم... داريم از خدا هستند، اما به واسطه تو  كنيم، و قدمهايي كه بر مي مي
امام زمان «: گويد  وحيد خراساني با صراحتي سركشانه مي) 1چيز را فرا گرفته است

عبوديت جوهره حقيقت «اي گرديد، و هنگامي كه بنده گرديد، پروردگار شد، پس  بنده
كسي كه داراي اين طبيعت باشد ربوبيتش نسبت به چيزهاي ديگر تحقق » رباني اوست

  2».مستقالًيابد، البته به واسطه خداوند  مي
وحيد خراساني براي تأييد اقوال خود حديثي را از يكي از پيشوايان گروه ملعون و 

دادند، به نام مفضل بن عمر روايت  منقرض خطابيه كه به امام صادق نسبت الوهيت مي

_________________________________________________________________________  

، سخنراني سوم )احتماال نخعي باشد(از كتاب مقتطفات والئيه، ترجمه عباس بن نخمي  43- 42صفحه ) 1
مصادف با  1411شعبان  13آن را در مسجد اعظم قم ايراد كرده در تاريخ ) صبر الحجة(وان زير عن

27/2/1991. 
 .41همان، ص ) 2
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سوره زمر كه خداوند  69شنيده است كه در مورد آيه  كند كه از امام صادق مي
  : فرمايد  مي

 { [  Z  Y   \z ].69: الزمر.[  
خداوندگارش روشن ] تجلي[با نور ] محشر و عرصات قيامت[و زمين «

  ».شود مي
وقتي كه خروج كرد چه اتفاقي : من گفتم . خداوندگار و امام زمين است: گويد  مي

نياز شده و به نور امام بسنده  آن هنگام مردم از نور خورشيد و ماه بي: افتد؟ گفت  مي
  1.كنند مي

ترديد امام  بي: وحيد خراساني با استناد به گفتار اين غلوكنندگان معتقد است  شيخ
زمان داراي امامت مطلق است، يعني داراي علم، قدرت و اراده مطلق و برتري كامل 

  2.و رحمت فراوان است) اقتدار تام(
و اي  شك امام زمان به زيارت اولياي خداوند رفته و هيچ پرده بي: گويد  همچنين مي

انجام دهنده چيزي است كه وجود به آن «براي كسي كه . مانعي فراروي او قرار ندارد
با وجود اينكه خداوند ما را از فراخواندن غير خود .) 3مانعي وجود ندارد» بستگي دارد

  :فرمايد  دارد و مي را بر حذر مي

 {  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ï  Î  Íz ].5: األحقاف.[  

_________________________________________________________________________  
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تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه  چه كسي گمراه«
پاسخ ] هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند[تا روز قيامت ] اگر[

و ] شنوند دهند، بلكه سخنانش را هم نمي نه تنها پاسخش را نمي[گويند؟  نمي
  ».خبرند ياد خواهندگان غافل و بياصالً آنان از پرستشگران و به فر

  : فرمايد  و مي

 {  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz ].106: يونس.[  
و به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه «

  ».رساند و نه زياني سودي مي
  :و همچنين فرموده است 

 {  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯z ].194: األعراف.[  
بندگاني همچون خود شما . پرستيد داريد و مي بتهايي را كه به جز خدا فرياد مي«

  ».]توانند فريادرس شما باشند و كاري از آنان ساخته نيست و نمي[هستند 
آيت اهللا العظمي وحيد خراساني مردم مسلمان و غيرمسلمان را به درخواست كمك 

ترديد هر كس همه درها به روي او بسته  بي«: گويد  خواند و مي فرامي از امام مهدي
آب و علفي سرگردان بماند و هيچ راه نجاتي نداشته باشد، هيچ  شود و در بيابان بي

فرقي ندارد خواه يهودي باشد يا مسيحي، مسلمان شيعه باشد يا سني، اگر در اين هنگام 
نيازش  قطعا )يا اباصالح المهدي أدركني(: را بخواند و بگويد  امام مهدي
به خاطر اينكه در اين حالت به طور حقيقي از امام دعا و درخواست ... شود  برآورده مي

ها را كنار  زيرا اين درخواست ناشي از يك ضرورت و نياز واقعي است كه پرده. شود مي
البته دعا كردن از درگاه . زند، اما در غير اين حالت، فراخواندن، متوجه او نخواهد بود مي

) كسي كه هستي به واسطه اوست(يا از درگاه راه خدا ) سي كه هستي از اوستك(خدا 
مساوي است و هيچ فرقي ندارد همانطور كه بايد به درگاه خدا دعا كني تا نيازت 
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اول بايد با دعا به امام روي . برآورده شود به نسبت امام مهدي نيز همين طور است
صراط مستقيم و بزرگترين راه براي رسيدن آوري تا قطعاً دعايت مستجاب شود زيرا او 

هر گاه كسي در تنگناي شديدي قرار گرفت و براي «: گويد  باز مي. 1به مقصود است
سبيل (نجات از بياباني كه در آن سرگردان و گرفتار شده است و رسيدن به آبادي به 

ام روي بياورد ام) امام مهدي(يعني كسي كه وجود هستي به واسطه اوست ) اعظم
كند كه با انجام آنها نجات پيدا  دهد و او را به كارهايي راهنمايي مي راه را به او نشان مي

نياز، آن كس را واداشته كه به امام روي آورد و به او توسل كند، امام نيز نظري به ... كند 
  2.كند كه دوا و شفاي آن فرد خواهد شد او مي

اين حقيقت را كه پيامبر و بقيه أئمه  مثل اينكه آيت اهللا العظمي وحيد خراساني
قدرتشان در چارچوب زمان و مكان محدود بود و درك نكرده و متوجه نشده است كه 
آنها توان كنار زدن پرده را ندارند و براي كمك به دوستان خود و كساني كه به آنها 

خوردار العاده بر كنند از اين قدرت خارق شوند و از آنها درخواست كمك مي متوسل مي
دوستان اهل بيت در شديدترين گرفتاريها روي به درگاه خدا آورده و از او  .نيستند

آميز بوده و امام  اما اين سخنان بسيار اغراق .اند درخواست كمك و گشايش كرده
  .تواند چنين كاري انجام دهد هرگز براي دوستان خود نمي مهدي
  

_________________________________________________________________________  
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  آيت اهللا حائري احقاقي -7
در سوره نجم سؤال شد، ايشان  )1شديد القوي(قي در مورد كلمه از آيت اهللا احقا

چطور ممكن است حال اينكه در حديث صحيح آمده و نزد اماميه «: جواب دادند 
بوده اين  معلم جبرئيل) عالم نوراني(در عالم اول  مشهور است كه امام علي

  2»!روايت بسيار مشهور است و احتياجي به ذكر آن نيست
ترديد اين  بي!! به جبرئيل، امين وحي آسمان را آموزش داده است؟ عليآيا امام 
  .روي بيش ازحد و گمراهي آشكاري است كه به هيچ توضيحي نياز ندارد حرف زياده

در بيماري وفاتش به برادر و پسر  پيامبر«: پرسد  يكي از مقلدان ايشان از او مي
مقدس من از بدنم خارج شد، با  هنگامي كه روح«: فرمودند  عموي خود امام علي

اگر من از دنيا رفتم مرا غسل بده و «: بعد فرمود » .دستت آن را بگير و به صورتت بمال
بعد اهل . خواند خداوند جبار است كفن كن و بدان كه اولين كسي كه بر من نماز مي

ز تن معني برآمدن روح ا» .بيتم، بعد فرشتگان، و همينطور درجه به درجه از امت من
آن را با دست گرفته و صورتش را با  پيامبر چيست؟ همچنين معني اينكه امام علي

آن مسح كند چيست؟ بعد نماز خواندن خداوند بر ايشان چگونه است؟ به ما جواب 
نفس «: گويد  دهد و مي آيت اهللا حائري جواب مي! خدا به شما طول عمر دهد! دهيد

ه روح از بدنم خارج شد، به عنوان تبرك آن را به يعني هرگا. اينجا به معني روح است
البته اين قضيه  .ترين ارواح است ترين و پاك زيرا روح پاك پيامبر شريف. صورتت بمال

_________________________________________________________________________  

ظاهراً » .ه استبس نيرومند آن را بدو آموخت] جبرئيل فرشته[«:  X  W  Vz   } آيه چنين است ) 1
چنين نيرويي داشته باشد يا او قرآن  منظور آيت اهللا حائري اين است كه چطور ممكن است جبرئيل

 ).مترجم(را آيه پيامبر آموزش دهد با اينكه اين روايت وجود دارد 
 .240، سؤال شماره 49، ص 2الدين بين السائل و المجيب، ج ) 2
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ايشان همان است كه بعد از وفات هر  1اما روح الهوتي. است روح بشري پيامبر درباره
اي است كه در  دايت شدهآن روح همان پادشاه ه. شود معصوم به معصوم ديگر منتقل مي

در بعضي روايات نيز وارد شده كه اين روح الهوتي مثل . روايات ما نقل شده است
  .خورد كف، روي لبان امام پيدا شده امام بعدي آن را با دهان خود گرفته و مي

در بعضي روايات نيز آمده كه آن روح الهوتي مثل گنجشكي مجسم شده و  امام 
روي  و امام جواد همانطور كه اين واقعه در مورد امام رضابلعد،  بعدي آن را مي

  2.داد
  

  آيت اهللا العظمي مولي ميرزا عبدالرسول احقاقي -8
به سؤالي كه درباره يكي از روايات مذهب شيعه از او شده است اين گونه پاسخ 

و  هرگاه ما خواستيم«:  »شاء إذا شئنا«: فرمايد  كه مي گفته امام زمان«: دهد  مي
بر اين امر داللت دارد كه اراده امامان مخالف اراده » .كند اراده كرديم خدا نيز اراده مي

بلكه قلبهاي ما «فرموده است  بلكه همان طور كه امام زمان. خدا نخواهد بود
ظرفهايي براي اراده خداوند است و هرگاه ما چيزي را اراده كرديم خدا نيز آن را اراده 

مورد اينكه حساب مردم با امامان است در بسياري از روايات و زيارات اما در » .كند مي
آنها  رسيرجوع مردم به سوي شماست، حساب«: از جمله زيارت جامعه كبيره آمده است 

همچنين روايات  ».گيري و تصميم نهايي نيز نزد شماست بر عهده شماست و نتيجه

_________________________________________________________________________  

اند و معناي آن نزد آنها جوهر و حقيقت خدا  آن را به كار بردهاصطالحي است كه مسيحيان ) الهوت) (1
هر چند محل اختالف به كار بردن اين . توان براي خدا به كار برد اما به عقيده ما اين كلمه را نمي. است

 .لفظ براي خدا نيست بلكه منظور اشاره به معني آن بود
 .256ماره سؤال ش 76- 75، ص 2الدين بين السائل و المجيب، ج ) 2
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كه ما بعضي از آنها را يادآوري ديگري وجود دارند كه بر همين مفهوم داللت دارند 
  .كنيم مي

زماني كه «: روايت شده است  از امام باقر 195صفحه  8در صحيح كافي جلد 
 كند، آن گاه پيامبر قيامت بيايد، خداوند مردم اولين و آخرين را براي قضاوت جمع مي

كه نور شود  بعد لباس سبز رنگي به پيامبر پوشانده مي. شوند دعوت مي و امام علي
پوشانده  نظير همين لباس نيز به امام علي. كند آن بين مشرق و مغرب را پر نور مي

شويم و حسابرسي  سپس ما دعوت مي. گيرند بعد آن دو بر مكان بلندي قرار مي. شود مي
ما نيز اهل بهشت را وارد بهشت و اهل جهنم را وارد جهنم . شود مردم به ما واگذار مي

  ».كنيم مي
بازگشت اين «: روايت شده كه  نيز از امام كاظم 162ص  8ب كافي ج در كتا

  ».الي آخر... مردم به سوي ماست و حساب آنها نيز بر عهده ماست 
زماني كه «: نيز از امام صادق روايت شده است  406در كتاب امالي شيخ طوسي ص 

وايات ديگري نيز ر» .كند روز قيامت فرا رسد، خداوند حساب شيعه را به ما واگذار مي
  1.موجود است كه خارج از شمارش است

پس . آميز داشته باشم من هم حق دارم كه سخن كوتاهي در مورد اين سخنان اغراق
اي از اين  اگر ما قبول كنيم خواست امامان خواست خداست و آنها ذره: گويم  مي

شما اين نظريه را كنند، بلكه من هم اغراق كننده باشم و با  خواست و اراده تخلف نمي
 اموقتي «: گويد  توانم بفهمم اين روايت است كه مي اما چيزي كه من نمي. كنم قبول مي

، مثل اينكه، پناه بر خدا، اراده خدا تابع »كند خدا نيز اراده مي .خواسته و اراده كرديم
ان اما اگر اين اغراق كنندگ. ائمه است و قضيه فقط اتحاد خواست و اراده نيست اراده
دادند كه  شد، بايد به ائمه نسبت مي اي حيا و ترس از خدا در وجودشان يافت مي ذره

_________________________________________________________________________  
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واقعا كه ... نه عكس اين قضيه » .كنيم وقتي خدا اراده كرد ما نيز اراده مي«: اند  آنها گفته
  .اين غلو، آخرين درجه الحاد است

  
  آيت اهللا العظمي محمد حسيني شاهرودي -9

  :گويد  زه علميه قم از ايشان سؤالي شده كه در جواب ميهاي حو از طرف طلبه
قبل از ) س(گويند نور حضرت فاطمه ها به اين روايات كه مي يكي از طلبه:  14س «

نظر شما چيست؟ با . آفرينش آسمانها و زمين وجود داشته شك و شبهه وارد كرده است
ثل روايت سدير صيرفي م. توجه به اينكه بعضي از اين روايات سند محكمي نيز دارند

  »كه شيخ صدوق آن را در معاني االخبار ذكر كرده است؟
  : جواب 

، امام )س(، حضرت فاطمه، امام عليبدون شك خداوند نور حضرت محمد«
را قبل از آفرينش عالم و آدم خلق كرده است كه به  و امام حسين حسن

يات نيز در اين مورد بسيار روا. هايي بر سايه عرش قرار داشتند صورت نورها و شبح
و  15ص  2نگاه البحار، ج . گذارند زياد است به طوري كه جايي براي ايجاد شبهه نمي

  1.)3- 4، ص 43البحار، ج : هم، نگا ) س(، در مورد حضرت فاطمه45، ص 28؛ ج 25
  

  امام بزرگ، محمد حسين آل كاشف الغطاء -10
  :كند  او ائمه را در شعري چنين توصيف مي

 كعبةً هللا إن حجت لها يا
  

 األمالك فعرشه ميقاتُها 
  

 أنتم مشيئته التي خُلقت بها األشياء
  

 بل ذرئت بها ذراتها 
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 أنا في الوري قالٍ لكم إن لم أقل
  

 1ما لم تقله في المسيح غالتها 
  

  : معني 
ها حج آن را انجام دهند، عرش خداوند، محل احرامشان  اي كعبه خدا كه اگر فرشته«

  .خواهد بود) ميقات(
شما آن اراده خداييد كه همه چيز را با آن آفريد، بلكه با اين اراده، تمامي ذرات عالم 

  .پخش شده است
اند، در مورد شما نگويم، در  گفته من اگر چيزي را كه غلو كنندگان درباره مسيح

  ».ام واقع من از ميان مردم با شما دشمني كرده
به فرشتگان و عرش خدا را محل احرام آنها قرار داده كاشف الغطا، امامان را كع

بلكه بيشتر از . نامد در بيت دوم، آنها را اراده خدا كه با آن موجودات را آفريد مي. است
اند،  گفته بندد كه آنچه غلو كنندگان در مورد حضرت عيسي اينها، با خود پيمان مي

  .دي كه بسته وفا كرده استدر مورد ائمه بگويد، شايد هم با اين اوصاف به عه
  

  عالمه آيت اهللا جعفر شوشتري -11
بدان كه خداوند يگانه و «: نويسد  آيت اهللا شوشتري در كتاب خصائص حسيني مي

وقتي كه آفرينش . نه زماني بود و نه مكاني. هيچ مخلوقي وجود نداشت. تنها بود
و امام ) س(طمهو حضرت فا از نور او، نور امام علي. مخلوقات را شروع كرد

آيد،  همانطور كه از مجموعه روايات معتبر بر مي. جدا شد و امام حسين حسن
قبل از آفرينش : از جمله . خداوند مكانها و عالمهاي مختلفي را براي اين انوار قرار داد

عرش، بعد از آفرينش آدم، گاهي اوقات به صورت نور و بعضي اوقات به صورت 
همچنين زماني به صورت سايه و ذراتي از نور در بهشت . اند هايي از نور بوده شبح
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قرار  اند و زماني به صورت ستوني از نور تا اينكه زماني در پشت حضرت آدم بوده
تا  و همه اجداد از حضرت آدم. بعد در انگشتهاي دست و پيشاني او. اند داده شده

دران در زمان حمل از حوا تا و در پيشاني همه ما عبداهللا بن عبدالمطلب پدر پيامبر
: از جمله . اند ، اين نورها نيز در مكانهاي مختلفي قرار داشتهآمنه بنت وهب مادر پيامبر

گانه، در  هاي دوازده اي از پرده همچنين در هر پرده. جلو، رو، زير و پيرامون عرش
چهار صد و . اند ها، در هر محلي نيز مدت معيني ماندگار شده درياهايي از نور و سراپرده

 قبل از آفرينش حضرت آدم. اند بيست هزار سال قبل از آفرينش عرش وجود داشته
. اند نيز به مدت پانزده هزار سال پيرامون عرش و مدت دوازده هزار سال زير عرش بوده

فقط هدف بيان . بلكه نياز به كتاب مستقلي دارد. گنجد البته اين توضيحات در اينجا نمي
درباره نور آن حضرت و امتياز نور او در . است صوصيات امام حسينبرخي از خ

ها و ذرات نور، نيز  ها، شبح اند در سايه بين انوار در تمام اين عالمها و حالتهايي كه داشته
وقتي كه در بهشت به صورت درختي درآمده بودند و زماني كه در بهشت در يكي از 

  .مجسم شده بودند) س(وش حضرت فاطمهاي در گ ها به صورت گوشواره اين عالم
امتياز نور امام . ها نور پيامبر بوده است ترديد منشأ اين انوار در اين عالم بي: گوييم  مي

 از امام حسين زيرا پيامبر. حسين نيز از اين جهت است كه از نور ايشان است
يژگي را هنگام جدايي اين و اما نور امام حسين. از پيامبر است و امام حسين

  1.شد داشت كه ديدنش باعث اندوه و ناراحتي مي
و كعبه انجام داده است،  اي كه ميان زيارت امام حسين همچنين پس از مقايسه

: نهم اينكه «: گويد  مي) خداوند ويژگيهاي كعبه را به امام بخشيده است(زير عنوان 
: فرمايد  داده است و ميهمان طور كه خداوند طواف كعبه را يكي از اركان اسالم قرار 
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 {    ¡  �   ~  }  |z زيارت امام حسين  را نيز يكي از اركان اسالم قرار
را ترك كند ايمانش را  اگر كسي زيارت امام: در حديث آمده است . داده است

ناقص كرده و حرمت و صله رحم پيامبر را زير پا نهاده و نسبت به پيامبر نافرماني كرده 
در روايتي ديگر آمده كه . تي ديگر آمده است كه چنين فردي شيعه نيستدر رواي. است

در روايتي ديگر آمده است كه . بلكه از ميهمانان اهل بهشت است. از اهل بهشت نيست
در روايتي . ولو اينكه هزار حج به جاي آورد. حقي از حقوق خداوند را ترك كرده است

در روايتي ديگر آمده است بعد از اين . دشو ديگر آمده است كه از هر خيري محروم مي
شود و به  كه به گوش يكي از ائمه رسيد كه گروهي از شيعيان يك يا دو سال سپري مي

شان را از دست دادند، از ثواب خدا كناره گرفته  بهره: ايشان فرمودند . روند زيارت نمي
  1.اند دوري گزيده و از جوار پيامبر

خداوند كعبه را محل طواف مردم : مورد سيزدهم «: د گوي باز زير همين عنوان مي
دهد، اما همان طور كه از  قرار داده و به نسبت قدمها و دفعات آن پاداش طواف را مي

  .بسيار بيشتر از اينهاست عنوان زيارت پيداست فضيلت زيارت امام حسين
در روايات خداوند كعبه را محل طواف فرشتگان قرار داد، همان طور كه : چهاردهم 

بنا به دستور خداوند كعبه را بنا نهاد، هفتاد هزار فرشته در  آمده زماني كه جبرئيل
اي كه خداوند آن را از بهشت نازل كرده بود و بر  كردند و از خيمه پيرامون آن طواف مي

ها قبل از آفرينش آدم، آن را ساخته بودند نگهداري و  اي كه فرشته هاي خانه پايه
. هاي آن تا مقابل قبرها، بيت معمور و عرش ارتفاع داشت كردند، كه پايه حراست مي

ها پيرامون آن  بناي دوم را ساخت، فرشته وقتي كه خيمه كنار برده شد و جبرئيل
طواف كردند، آدم و حوا نيز به آنها نگاه كرده و هفت بار طواف بيت را به جاي آوردند، 
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ها و شفيع آنها بود، آن هنگام كه به  تهمحل طواف فرش در حالي كه امام حسين
  1.صورت يك نور بود با بقيه انواري كه در پيرامون عرش قرار داشتند

ترديد كعبه محل طواف همه  بي: مورد نوزدهم «: گويد  دوباره زير همين عنوان مي
ت انبيا از آدم تا خاتم است، همان طور كه بسياري از روايات متواتر نيز بر اين امر دالل

به نسبت جسد، سر مبارك و قبر  كنند، نظير همين حكم نيز براي امام حسين مي
  2».شريفشان ثابت است

هاي خدا  مثل ساير خانه گويد كه مرقد امام حسين آيت اهللا شوشتري با تأكيد مي
حرم بوده و بلكه به عقيده شيعه، با توجه به روايات شيعي زيادي كه نقل شده است 

  .حترمتر از كعبه استحتي بزرگتر و م
خداوند قبل از مسطح كردن زمين كعبه را : ام  مورد سي«: گويد  اهللا شوشتري مي  آيت

روايتي نقل  اما درباره كربال از امام علي بن الحسين. آفريد و آن را حرم قرار داد
خداوند بيست و چهار هزار سال قبل از اينكه خاك كعبه : شده است كه ايشان فرمودند 

بيافريند و آن را حرم قرار دهد، زمين كربال را آفريده و آن را حرم امن و مباركي قرار  را
داده است و هنگامي كه خداوند زمين را لرزاند و آن را حركت داد زمين كربال همان 

ترين باغ از  طور كه هست با خاكش به صورتي نوراني از زمين جدا شد و در بلندمرتبه
شد، و در واالترين مسكن كه جز پيامبران كسي در آن ساكن  ه باغهاي بهشت قرار داد

شوند  پيامبران اولوالعزم در آن ساكن مي: يا گفته است . شود، جاي داده خواهد شد نمي
همچنين » .3درخشد ترين ستاره زمين، در بين باغهاي بهشت مي و آن خاك مثل درخشان

رامي كه خدا براي او نهاده تفاخر مكه به سخن آمد و به احت: سي و يكم «: گويد  مي
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چه زميني مثل من بزرگ و واالست در حالي كه خانه خدا بر پشت من بنا : كرد و گفت 
اما كربال برتري . آيند مردم از هر گوشه و كناري به ديدن من مي. ساخته شده است

گير و زيرا وقتي كه مكه فخرفروشي كرد خداوند به او وحي كرد كه آرام ب. بيشتري دارد
اي كه به تو داده شده است در برابر بزرگي كربال چيزي نيست جز  بزرگي! ساكت شو

اگر به خاطر زمين كربال نبود . مثل اينكه سوزني در دريايي فرو رفته و خيس شده باشد
كردم و اگر به خاطر كسي كه زمين كربال او را در برگرفته نبود، نه تو را  تو را بزرگ نمي

پس آرام بگير و پست، متواضع و ! آفريدم را كه به آن افتخار كردي نمياي  و نه خانه
ذليل باش و بر زمين كربال تكبر و فخرفروشي نكن و گرنه تو را از جا كنده و در آتش 

  .تا آخر ».1اندازم جهنم مي
: گويد  نيز مي) به انبيا داده شده چيزي كه از طرف امام حسين(زير عنوان 

به پيامبران داده شده است،  مورد چيزي كه به واسطه امام حسيندر : مقصد چهارم «
  :به تمام پيامبران دو چيز داده شده است  بدان كه از امام حسين

ايشان سرمشق تمامي پيامبران است، هرگاه يكي از پيامبران دچار مصيبت و : اوالً 
ر آن مصيبت صبر كرد و با تأسي به ايشان ب شد، از امام حسين پيروي مي گرفتاري مي

اي ابا عبداهللا . گفتند به امام حسين به همين خاطر، روزي امام علي. گرفت مي
  .اي تو از قديم اسوه و سرمشق بوده

اند با بر زبان آوردن اسم امام  هر كدام از پيامبران كه دچار گرفتاري شده :ثانياً 
يادي نقل شده گرفتاري آنها برطرف شده است و در اين مورد روايات ز حسين
  : است 

زماني كه خداوند اسمهاي پنجگانه را به حضرت آدم آموخت و ايشان  :روايت اول 
  .اش پذيرفته شد ، توبه)به حق حسين(هنگامي كه گفت . با گفتن آن كلمات توبه كردند
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، هنگامي كه به ايشان در مورد آرام گرفتن كشتي حضرت نوح :روايت دوم 
وسل كند به اسم امام حسين كه رسيد، كشتي بر كوه جودي وحي شد كه به پنج تن ت

  .ايستاد 
: در قبول شدن دعاي حضرت زكريا، وقتي كه دعا كردند و فرمودند : روايت سوم 

. خدايا از فضل خود جانشيني به من ببخش، خداوند اسمهاي پنج تن را به او ياد داد
ه پسري به اسم يحيي داده به حق حسين، به او مژد: گفتند  وقتي كه حضرت زكريا

  .شد
زيرا ايشان به حق . از شكم ماهي درباره نجات حضرت يونس :روايت چهارم 

  . ، ماهي او را به كنار دريا انداخت»به حق حسين«: پنج تن دعا كردند و وقتي گفتند 
، هنگامي كه به پنج تن متوسل شد در رفع مرض حضرت ايوب :روايت پنجم 

پاي خود را به زمين بكوب، اين آبي است كه براي شست : ي فرمود و خدا به ايشان وح
  .است، وقتي كه به اسم حسين رسيد، دعايش مستجاب شد) تنت مفيد(و شوي 

، زيرا روايت شده است كه مقصود از ذبح در مورد فديه اسماعيل :روايت ششم 
بر  لالبته اين روايت بر برتري شأن حضرت اسماعي. است عظيم، امام حسين

  .كند امام حسين داللت نمي
هنگامي كه : از تاريكي چاه  در مورد نجات حضرت يوسف :روايت هفتم 

به پنج تن و با بر زبان آوردن  كاروان بر سر چاه فرود آمد، با توسل حضرت يوسف
  .سطل به چاه انداخته شد) به حق حسين(كلمه 

زيرا هنگامي كه : دان از زن در مورد خارج شدن حضرت يوسف :روايت هشتم 
اش،  ، آن دوست زنداني)به حق حسين: (بعد از چند سال به پنج تن توسل كرد و گفت 

  .الي آخر قصه. اي يوسف اي دوست من تعبير اين خواب را به ما بگو: آمد و گفت 
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هنگامي كه :  در مورد برطرف كردن اندوه حضرت يعقوب: روايت نهم 
خداوندا، آيا به من رحم : بر ايشان تنگ شد، گفت  ناراحتي ايشان زياد و زندگي

: خداوند به او وحي كرد! ام وهم نور چشمم را كني، هم چشمانم را از دست داده نمي
خواهم كه  به حق محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين، از تو مي: پروردگارا : بگو «

سان آمد و ر به محض تلفظ كلمه حسين، آن مژده» .چشمانم را به من بازگرداني
  1.بينا شد يعقوب

آيت اهللا شوشتري بين پيامبران الهي كه خدا آنها را براي رساندن پيام خود به عالميان 
اي انجام  ، چنين مقايسه، پسر دختر رسول خدابرگزيده است و بين امام حسين

و سرور  تفاوت زيادي وجود دارد بين اينكه كسي از نزديكان رسول خدا. داده است
نان اهل بهشت باشد، با توجه به فضايلي كه براي او هست و بين يكي از پيامبران جوا

همان طور كه ! خدا مقايسه شود چه برسد به اينكه او را با تمامي پيامبران مقايسه كرد
  !اي بزند براي آيت اهللا شوشتري خوشايند بوده كه دست به چنين مقايسه

 با پيامبران به مقايسه امام حسيناما حقيقت اين است كه آيت اهللا شوشتري 
و حتي پيامبران اولوالعزم بسنده نكرده، بلكه پا را فراتر نهاده است و قداست و عظمت 

جايي كه . پروردگار و حرمت و بزرگي شهادت امام حسين را با هم مقايسه كرده است
ي از يك: مورد اول : (گويد  مي) خصوصيات ويژگي عطاياي امام حسين(زير عنوان 

  : صفات خداوند اين است 

 {  o  n  m  l  k  jz 44: اإلسراء.[  
حمد و ثناي وي ] به زبان حال يا قال[هيچ موجودي نيست مگر اينكه «

  ».گويند مي

_________________________________________________________________________  
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زيرا . اين آيه پنج معني دارد، نيز به امام حسين نظير همين رتبه بخشيده شده است
ما   ولي. گريه كردند حسين همه موجودات هر كدام به نوعي براي مصيبت امام

گريه آسمان . شود گويا تنها در اشك ريختن خالصه نمي. كنيم گريه آنها را درك نمي
گريه زمين به اين صورت است كه هر سنگي كه برداشته شود . چكيدن خون از آن است
ماهي خارج شدن از آب، گريه هوا تاريك شدن آن   گريه. زيرش خون وجود دارد

همان طور كه همه اين موارد در . ورشيد و ماه نيز گرفتگي آنهاستاست، گريه خ
  1.روايات آمده است

بر خواننده آگاه، پوشيده نيست كه آيت اهللا شوشتري، در همه سخناني كه از ايشان 
اند كه همه كساني را كه بعد از او  روي پيش رفته اي از غلو و زياده نقل كرديم، تا اندازه

مگر اينكه . روي كنند ناتوان و درمانده كرده است ه او يا بيشتر زيادهخواهند به انداز مي
ئمه پسران خدا اها بگويند كه  با صراحت ائمه را خدا بخوانند يا با تبعيت از مسيحي

  .دانند را پسر خدا مي سييعحضرت  مسيحيانهمان طور كه  .هستند
  

_________________________________________________________________________  
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  خالفت و امامت
ترين آنها بر اين كار است،  اي جانشيني قويترين كس بر ترديد شايسته بي: اي مردم (

و كسي كه بيش از همه به حكم خدا در مورد اين كار داناتر است، اگر آشوبگري، ايجاد 
  .شود اگر سر باز زد كشته مي. شود فتنه كرد بازگردانده مي

هرگز راهي . بود به جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامي مردم مي
بلكه كساني كه صالحيت انتخاب خليفه را دارند، آن را . وجود نداشت براي تحقق آن

سپس نه كسي كه . كنند كه عمل آنها به نسبت ديگر مسلمانان نافذ است انتخاب مي
حاضر بوده و بيعت كرده حق دارد برگردد و نه كسي كه غايب بوده حق دارد غير اين 

  .نهج البالغه .)را انتخاب كند
  

  خالفت و امامت
ترديد وجود نظامي كه جامعه را از آشفتگي و نابودي حفظ كند تا پيوسته به  يب

  .ناپذير است حيات خود ادامه دهد ضرورتي اجتناب
دهد  توضيح مي) 238ص  25فصل (خلدون حقيقت اين نظام را در مقدمه خود  ابن
را  اين نظام يك سلسله احكام سياسي قانونگذاري شده است كه همه آن«: گويد  و مي

كنند، اگر دولتي از چنين سياستها و قوانيني برخوردار  قبول كرده و فرمانبرداري مي
  : فرمايد  خداوند در قرآن كريم مي. دهد نباشد، نفوذ و بقاي خود را از دست مي

 {  ¡�  ~  }  |   {  z  yz ].38: األحزاب.[  
  ».وده استپيشين نيز جاري ب) ملتهاي(اين سنت الهي، در مورد پيامبران «

مسلمانان نيز با تمام گرايشات مذهبي و فكري كه دارند، بر اهميت و ضرورت چنين 
بلكه هر كس اندك شعوري داشته باشد با اين مورد اصالً . نظر دارند نظامي اتفاق
  .كند مخالفت نمي
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به همين خاطر اختالف سني و شيعه پيرامون قضيه امامت اصالً روي ضرورت وجود 
زيرا هر دو گروه وجود امام و رهبري، براي امت اسالمي . آن متمركز نيست رهبر يا عدم

بلكه اختالف اين دو گروه شيوه اين رهبري . دانند ناپذير مي را امري ضروري و اجتناب
است كه آيا امامت از همان قداستي برخوردار است كه خدا براي نبوت قرار داده است 

، مثل دستورات پيامبر قابل مخالفت يا حتي به اين صورت كه تمامي دستورات حاكم
يا اينكه از يك ! شود؟ اعتراض نيست يا حتي خطا و فراموشي در آن احتمال داده نمي

! كند؟ ضرورت و نياز ديني و اجتماعي جهت نگهداري نظام جامعه اسالمي تجاوز نمي
ر است يا تعداد تا روز قيامت فقط منحصر به دوازده نف آيا امامت از زمان وفات پيامبر

آنها به نسبت به نياز امت اسالم و دگرگونيهايي كه امت اسالم را در بر گرفته و روز به 
آيا امامت با دستور صريح ... شوند و نامحدود است؟  تر مي روز تغيير كرده و تازه

شود يا با نظام مشورت اسالمي و قوانين شرعي  خداوند براي اشخاص معيني منعقد مي
دار آن  دهند جز كسي كه شايستگي رهبري دارد اين كار را داراست عهده نمي كه اجازه

  شود؟
. شود اختالف عقيده اينجا نهفته است، تفاوت اين دو مذهب هم از اينجا ناشي مي

شود و هنگامي  بلكه وقتي مسأله از يك اختالف فقهي تبديل به يك اختالف اعتقادي مي
قبول اعمال بندگان نزد خدا و شناخت دين تبديل كه اعتقاد به امامت به اصلي براي 

شود، همچنين در ارزشيابي ياران پيامبر، همسران ايشان، خلفاي مسلمين، علماي امت 
  !!شود اسالم و فتوحات اسالمي به عنوان يك اصل شناخته شود حل آن دچار مشكل مي

ليفه نزد اهل اند مسأله انتخاب خ همانطور كه جمعي از علماي اهل سنت عنوان كرده
سنت از اين اندازه كه يك ضرورت اجتماعي جهت حفظ دين و جامعه و كيان آن است 

  .اما در شيعه عقيده اثني عشري مسأله طور ديگري است. رود فراتر نمي
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امامت نيز مثل نبوت يك وظيفه الهي است كه از طرف «: گويد  كاشف الغطاء مي
  1».شود خدا تعيين مي

امامت به طور عموم باالتر از درجه نبوت و «: گويد   جزائري ميآيت اهللا نعمت اهللا
  2».رسالت است

اما به » .3رتبه امامت فراتر از رتبه نبوت است«: گويد  آيت اهللا هادي تهراني نيز مي
بلكه آنها . عقيده علماي شيعه امامت فقط جزو اصول دين يا ركني از اركان دين نيست

گانه را بزرگترين ركن اسالم قرار داده  كه واليت امامان دوازدهاند  روايتهايي را نقل كرده
  !است

: اند  عالمه كليني با سندي معتبر از امام محمد باقر روايت كرده كه ايشان فرموده
نماز، زكات، روزه، حج و واليت، و براي هيچ : دين اسالم بر پنج ركن بنا شده است «

ما مردم به چهار تاي اول عمل كرده و واليت كدام به اندازه واليت دعوت نشده است، ا
  4».را ترك كردند

: پرسد  همين حديث با سند ديگري نقل شده است به اضافه اين جمله كه راوي مي
  5».واليت بزرگتر است: تر است؟ ايشان گفتند  كدام يك از اينها بزرگ

_________________________________________________________________________  

 .211اصل الشيعه و اصولها، ص ) 1
 .212زهرالربيع، ص ) 2
 .114ودايع النبوة، ص ) 3
، در تعليقي كه 3حديث شماره ) كتاب االيمان و الكفر باب دعائم االسالم(، 18، ص 2الكافي، ج ) 4

حديث معتبر نزد » .حديث صحيح معتبر استمثل «: صاحب الشافي شرح الكافي نوشته، گفته است 
 .شيعه، در رديف حديث حسن نزد اهل سنت است

، همانطور كه علماي 3باب دعائم االسالم، حديث شماره ) كتاب االيمان و الكفر(، 18، ص 2الكافي، ج ) 5
  .59، ص 5الشافي شرح الكافي، ج : نگا . اند، اين حديث سندش درست است شيعه گفته
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ر چهار د«: گويد  روايت سومي مثل روايت اول با مطلب بيشتري وارد شده كه مي
اما براي هيچ كدام از مسلمانان . فرض اول بعضي مواقع بر امت آسانگيري شده است

قسم به خدا هيچ رخصتي در آن داده نشده ! نه. ما داده نشده است  اجازه ترك واليت
: گويند  هنگامي كه مي. اند اي باالتر از اينها رسيده بلكه روايات به درجه» .1است

هر بار هم خداوند به ايشان بيشتر از . ر به آسمانها دعوت شدصد و بيست با پيامبر«
  2».سفارش فرمودند و ائمه انجام فرايض و واجبات به واليت امام علي

اين روايات و نظير آنها در كتابهاي اهل تشيع، در قرار دادن امامت به عنوان مسأله 
ه در مسأله امامت با شيعه يك مسلمان تنها به خاطر اينك. ايمان و كفر سهم بزرگي دارند

اي كه آنها به امامت دارند اختالف دارد، در معرض اتهام به كفر قرار  اماميه در عقيده
  .گيرد مي

به همين خاطر شاهد هستيم كه بعضي از علماي شيعه اماميه چه از گذشتگان و چه 
  .كنند از معاصران با كمال جرأت به اين حقيقت تلخ اعتراف مي

به عقيده ما هر كس امامت «: گويد  مي) االعتقادات(بويه قمي در رساله عالمه ابن با
را انكار كند مثل اين است كه نبوت تمامي انبيا را انكار كرده  اميرالمؤمنين علي

اقرار كرده ولي  اعتقاد ما نيز در مورد كسي كه به امامت اميرالمؤمنين علي. باشد

                                                                                                                                                    
، ص 1، ج »بحاراالنوار«، 303، ص 1، ج »البرهان«، 191، ص 1، ج »تفسير العياشي«اين حديث 

394. 
، و »اين حديث صحيح است«: ، گفته 369، ص 4، مجلسي در مرآة العقول، ج 22، ص 2الكافي، ج ) 1

 .3، حديث، ش )باب اول تا صدم(، 600الخصال، ص 
 .69، ص 23بحاراالنوار، ج ) 2
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ود به منزله اين است كه به تمامي پيامبران ايمان يكي از امامان بعد از ايشان را منكر ش
  1».را انكار كرده است آورده است، اما نبوت حضرت محمد

الحدائق الناضرة في احكام (عالمه يوسف بحراني نيز در موسوعه خود به نام 
دانستم چه فرقي است بين كسي كه به خدا و  كاش مي«: گويد  مي )العترة الطاهرة

را انكار كرده است، با وجود  زيده و بين كسي كه امامت ائمهكفر ور پيامبرش
عالمه مجلسي در موسوعه حديثي خود » اينكه ثابت شده كه امامت از اصول دين است؟

بدان كه اطالق لفظ شرك و كفر بر كسي كه «: گويد  مي) 390، ص 23بحار االنوار، ج (
عتقد نيست و ديگران را بر آنها و ائمه بعد از ايشان م به امامت اميرالمؤمنين علي

  2».كند كه آنها براي هميشه در جهنم خواهند بود برتري دهد، بر اين امر داللت مي
گيرند كه هيچ وقت به  با اين شكاف بزرگ، اين دو دسته در دو خط موازي قرار مي

  .رسند هم نمي
  

  مراجع شيعه و انديشه تكفير
كند كه كافر شمردن افراد غير شيعه،  مي خواننده محترم چه سني باشد چه شيعه فكر
در گذشته كتابهاي زرد رنگي كه . است امروز ديگر به دست فراموشي سپرده شده 

اند؛ اما امروز ديگر آنها  اي بر آنها غالب شده بود آنها را نقل كرده احساسات مهار نشده
  .روي هستند را دور ريخته و بيشتر مايل به اعتدال و ميانه

اين صداي بلند تكفيري كه ما به بعضي از جوانب ... يت چيز ديگري است اما واقع
آن اشاره كرديم، براي هميشه بخشي جدا نشدني از بافت عقيده اماميه است و هيچ گاه 

_________________________________________________________________________  
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تواند از آن رهايي يابد، جز با اعتراف به اينكه مسأله خالفت و امامت امامان  شيعه نمي
بلكه يك  كفر باشد، ست كه مسأله جدايي ايمان وگانه به هيچ وجه شايسته ني دوازده

  .قضيه كامالً اجتهادي است
هاي گذشته را كنار گذاشته و به مرحله گفتگو  اگر اكنون وقت آن فرا نرسيده كه كينه

بين دو طرف برسيم، به صورتي كه زبان احساسات بر زبان دليل و منطق غلبه نكند، پس 
  رسد؟ كي وقت آن مي

رود،  هاي علميه با اينكه از آنها انتظار مي ننده است كه ببيني حوزهبسيار ناراحت ك
امروز در جهت وحدت اسالمي و كاستن شدت اختالفات بين شيعه و سني، هدايت 

هاي گذشته و همانند روال  شوند، با تمام قدرت و توان خود در جهت برانگيختن كينه
يبت، دشنام، لعن و برائت و گذشتگان در تكفير طرف مقابل و هتك حرمت آنان با غ

  .دارند غير اينها گام برمي
) مصباح الفقاهه في المعامالت(آيت اهللا العظمي ابوالقاسم خويي همان طور كه در 

جايز بودن لعن مخالفين، همچنين «: گويد  ذكر كرده است در تقرير بحثهاي خود، مي
همت زدن و غيبت آنها در از آنها، دشنام زياد و ت] جويي انكار و تبري[وجوب برائت 

بلكه . زيرا آنها اهل شك و بدعت هستند. روايات و ادعيه و زيارات ثابت شده است
و  چونكه انكار واليت حتي يكي از امامان. اي در كفر آنها وجود ندارد هيچ شبهه

اعتقاد به خالفت غير آنها و اعتقاد به باورهاي خرافي مثل جبر و امثال آن باعث كفر و 
رواياتي متواتر و روشن بر كفر منكر واليت و كفر كسي كه به عقايد . شود قه ميزند

در زيارت جامعه كبيره را  سپس سخن امام. كنند باطل مذكور باور دارد داللت مي
كسي كه شما را انكار كند كافر «: » من جحدكم كافر«: فرمايد  كند كه مي ذكر مي

كسي كه خدا را يكتا بخواند از طرف «:  »نكمده قبل عو من وح«: فرمايد  مي» .است
زيرا عكس . اين اقوال ائمه بر همين امر داللت دارد: گويد  و مي» .شود شما پذيرفته مي
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آن اين است كه اگر كسي از طرف شما پذيرفته نشود، توحيد را بجاي نياورده و به 
  1.خداي بزرگ شرك ورزيده است

نظرانه و با  براساس اين عقيده تفكيري تنگ] ونها و روحاني طلبه[ها  نسلي از معمم
شوند كه درونشان آكنده از بغض و  رفتاري از لعن و دشنام مسلمانان مخالف، پرورده مي

كنند اما در باطن  خشم نسبت به امت اسالم است كه در ظاهر با تقيه و مدارا رفتار مي
  .آنها خشم و رغبت به انتقام نهفته است

: گويد  خود مي) الفقه(حمد حسيني شيرازي در موسوعه آيت اهللا العظمي م
هاي ديگر شيعه غير از اثني عشري اعم از زيديه، واقفيه و فطحيه اگر ناصبي  فرقه«
نورزند و آنان را دشنام ) دشمني(نباشند و با ساير ائمه نيز عداوت] دشمن اهل بيت[

  .، مخالفين نيز همين طور2ندهند، پاك هستند
روايات و نصوص زيادي بر كفر آنها ] : ين سخن از شيرازي استا[گويم  من مي
بر «: گويد  او مي. اي كه از مفضل بن عمر روايت شده است كند، از جمله گفته داللت مي

گويد  تا جايي كه مي –اش وارد شدم  در خانه و امام رضا امام موسي بن جعفر
هر كس از او اطاعت كند ! بلي:  آيا بعد از شما او صاحب امامت است؟ فرمود: گفتم  –

  ».هدايت شده و هر كس از او نافرماني كند كافر شده است

_________________________________________________________________________  

 ).حرمة الغيبة مشروطة بااليمان(، موضوع 504، ص 1مصباح الفقاهة، ج ) 1
همانطور كه خود . حكم كردن به پاكي گروهي، نزد مراجع تقليد، حكم كردن به مسلمان بودن آن نيست) 2

. وجود ندارد هيچ تالزمي بين نجاست و كفر«: گويد  مي) 239، ص 4الفقه، ج (شيرازي در موسوعة 
با اينكه عكس آن را نيز . زيرا هيچ دليل شرعي يا عقلي وجود ندارد كه بگويد هر نجسي كافر است

مگر اينكه از . شود زيرا موجبه كليه به موجبه كليه عكس نمي. ايم و هر كافري نجس است قبول كرده
ي انسان است، بنا به مثل اينكه؛ هر ناطق. خارج دليلي بر تساوي هر دو طرف وجود داشته باشد

 ».اصطالح علماي علم اصول فقه كه تساوي كلي در بين آنها وجود دارد
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: روايت كرده است كه امام گفت  از ابوحمزه روايت شده و او هم از امام صادق
ميرد كه  امامي كه اطاعتش واجب است از ماست، هر كس او را انكار كند در حالي مي«

پس آيت اهللا شيرازي براي تأكيد عقيده خودش در تكفير س» .يا يهودي است يا نصراني
  1.كند مسلمانان غير اثني عشري، روايات زيادي را در مورد كفر مخالفين نقل مي

رود فرصتي  شد، حتي مراسم حج كه انتظار مي كاش كه قضيه به اين جا ختم مي
اينكه آن را براي وحدت و يكپارچگي و برادري اسالمي باشد، اينها اصرار دارند بر 

  .اي براي تفرقه و تكفير كنند تبديل به زمينه
آيت اهللا العظمي فاضل لنكراني و آيت اهللا العظمي ميرزا ) مناسك حج(در كتاب 
و آيت اهللا العظمي وحيد خراساني، در حال ورق زدن كتاب به دعاي  2جواد تبريزي

ر كسي با شما مخالفت كند ه... «: اند  خوري كه در آنجا گفته برمي )الزياره الجامعه(
جهنم جايگاه او، هر كس شما را انكار كافر و هر كس با شما جنگ كند مشرك است و 

» .3ترين درجه جهنم خواهد بود هر كس شما را نپذيرد و قبول نداشته باشد در پايين
 تنها گناهي. كنند مسلماناني يكتاپرستند ترديد كساني كه اين مراجع آنها را تكفير مي بي

گانه را باور  اند اين است كه، اعتقادات شيعه در مورد ائمه دوازده كه آنها مرتكب شده
شوند و گاهي با لعن، فحش و ناسزا هتك حرمت  به همين خاطر تكفير مي. ندارند

_________________________________________________________________________  

 .259، ص 4الفقه، ج ) 1
كند اين است كه كتاب مناسك حج آيت اهللا فاضل لنكراني و جواد تبريزي كه از  آنچه جلب توجه مي) 2

دارند كه در كتاب مناسك حج منتشر اند، مطالبي اضافه  آنها نيز نقل كردم با زبان فارسي نوشته شده
فهمم آيا از باب تقيه و مدارا است همان  كه نمي) الزيارة الجامعة الكبيرة(شده به زبان عربي نيست، مثل؛ 

 پندارند يا اصال آن مطالب مورد هدف و مقصود نيستند؟ طور كه علماي شيعه مي
و مناسك حج آيت  307هللا تبريزي، ص ، و مناسك حج، آيت ا250مناسك حج آيت اهللا لنكراني، ص ) 3

 .259اهللا وحيد خراساني، ص 
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آور در آن واحد اينكه، اين مراجع بيشتر از هر  دار و گريه تمايز و تفاوت خنده. شوند مي
ها  رانيهاي تبليغاتي خود، از ترور و تروريستها و تكفير و تكفيريكسي، در بيانات و سخن

ها و فتاواي خود خيلي  گويي آنها از ترور فكري و فكر تكفيري در رساله. كنند انتقاد مي
تري به تو  هر اندازه كه زندگي كني روزگار چيزهاي عجيب! دور بوده و بري هستند

  !!دهد نشان مي
  

  گرايي به بار آورده است ادي كه فرقهگامهايي در راه اصالح فس
ترديد حقيقت واضح و آشكاري كه نياز به بحثهاي طوالني ندارد اين است كه  بي

از لحاظ اثبات و نفي ) سني و شيعه(انرژي امت اسالم در آن از بين رفته و هر دو گروه 
  .اند در آن سرگردان مانده

گفت كه خطي جدا كننده بين  ن ميام، احساسم به م از وقتي كه وارد اين ميدان شده
اما از . توان با آن حقيقت را شناخت حق و باطل وجود دارد كه بدون شك و ترديد مي

ايم و بر  آنجا كه ما در حالتي از طغيان تعصب مذهبي و فقدان زمينه مناسب قرار گرفته
غافل ايم، از پي بردن به اين خط فاصل  تهمت زدن و افترا به يكديگر پرورش يافته

  .ايم مانده
وقتي كه خداوند بين ما به عنوان مسلمان و اهل كتاب و ساير ملتها معيارها و اصولي 
قرار داده كه دو طرف بر آن توافق دارند و از آن براي اهل اسالم بر ملتهاي ديگر اقامه 

رسد كه مسلمانان مكلف به اتحاد باشند در  شود، غيرمعقول به نظر مي دليل و حجت مي
ي كه هيچ اصل مورد توافق و هيچ معياري براي شناخت حق از باطل وجود نداشته حال

  .باشد
بيند كه  كند و مي زند و با آيات بلند مرتبه آن زندگي مي كسي كه قرآن را ورق مي

پرست  پرست، قبرپرست و حيوان كند و با بت قرآن با مسيحي و يهودي مناقشه مي
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شود كه خداوند حقيقت را به صورت يك معماي  ميكند در وهله اول متوجه  مباحثه مي
حل نشده رها نكرده است كه مردم كوركورانه آن را دنبال كنند و در دست يافتن به آن 

كند كه با آن بتوان حق را از باطل تشخيص  بلكه حدودي را تعيين مي. سرگردان بمانند
  .داد

داند كه  با علم ازلي خود مي از آنجا خداوند، كه عالم و داناي به آشكار و نهان است،
كنيم و به سني و شيعه تقسيم  ما به عنوان يك امت مسلمان با هم اختالف پيدا مي

شود به خدا گمان برد كه بدون توضيحي كامل و روشن ميان حقيقتي  شويم، آيا مي مي
گرايي  هاي نفس، تعصبات و فرقه آن را آورده و باطلي كه خواسته كه حضرت محمد

  .به وجود آورده است ما را رها كند؟ خداوند پاك و منزه از اين گمانهاستآن را 
اي مانند امامت كه ما به عنوان يك  پس چاره چيست؟ حقيقت كجاست؟ در مسئله

  سني يا يك شيعه به معتبرترين كتب حديث همديگر اعتماد نداريم؟
ه صحت نه شيعه به درستي روايات اهل سنت اطمينان دارند و نه اهل سنت ب

  .روايات شيعه اطمينان دارند
اي  توان اين اختالفات عقيده اي كه هميشه دليل قاطعي بوده و فقط با آن مي تنها رشته

اي كه خداوند دستور داده است به آن چنگ بزنيم تا از  رشته. را از بين برد، قرآن است
  : فرمايد  خداوند مي. تفرقه درامان باشيم

 {   gf  e  d  c  b  az  ].103: آل عمران.[  
  ».خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد] ناگسستني قرآن[و همگي به رشته «

هر كس از آن . كتاب خدا ريسمان خداست«: نيز در وصف آن فرموده است  پيامبر
» .1پيروي كند هدايت يافته است و هر كس آن را ترك كند دچار گمراهي شده است

كند كه ايشان  روايت مي از پيامبر) 168، ص 6، ج وسائل الشيعه(عالمه حر عاملي در 
_________________________________________________________________________  

 .بنا بر شرط مسلم اسناد آن صحيح است: ، شعيب ارنووط گفته است 330، ص 1صحيح ابن حبان، ج ) 1
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اين قرآن ضيافت و ميهماني خداوند است پس هر چه در توان داريد از آن «: فرمودند 
. ترديد اين قرآن ريسمان خداست و نور آشكار و شفاي نافع تنها اوست فرا گيريد، بي

د نجات پيدا هر كس به آن چنگ زند حفظ شده است و هر كس از آن پيروي نماي
خداوند هيچ «: روايت شده كه ايشان فرمودند  در نهج البالغه از امام علي» .كند مي

زيرا قرآن ريسمان محكم خدا و . كس را به چيزي مانند قرآن موعظه نفرموده است
از قرآن ياد كرد و دليل و  نشانه و معجزه  روزي امام رضا» .1وسيله مطمئن اوست

قرآن، ريسمان محكم، پيوند استوار و راه «: و ستود سپس فرمود  نظم آن را بزرگ شمرد
مستقيم خداوند است كه فرد را به بهشت رهنمون كرده و از آتش جهنم رهايي 

زيرا كتابي . رود شود و بر سر زبانها رو به سستي نمي با مرور زمان كهنه نمي. بخشد مي
  :فرمايد  ا خداوند در اين باره مياست براي همه زمانها و دليل و برهان بر همه انسانه

 {  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cz 
    2].42: فصلت.[
قرآن فرو . شود هيچگونه باطلي از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نمي«

  ».فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است
به صورت روشني داللت  اين بخشي از احاديث و آثار كتابهاي دو فرقه بود كه

همچنين پرهيز از گمراهي و انحراف . كنند بر اينكه منظور از ريسمان خدا قرآن است مي
  .شود تنها با تمسك به آنان حاصل مي

به همين خاطر قرآن كريم تنها دليل و برهان قاطعي است كه حقيقت را در بين 
  .كند گروهها و مذاهب اعتقادي درگير با هم روشن مي

_________________________________________________________________________  

 .)دارد اي كه فرد را از پيروي نفس باز مي خطبه(نهج البالغه، : نگا ) 1
 .137، ص 1عيون اخبار الرضا، ج ) 2
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سازد تا داليل  يژگيهاي روشن و آشكار قرآن اين است كه دارنده خود را توانا مياز و
  .نظير و از نزديكترين راه باطل سازد اساس طرف مقابل را خيلي آسان و بي بي

هايي كه كار افراد متخصص و كار آزموده  ديگر نيازي به پاسخهاي فراوان و مناقشه
ي بردن به حقيقت را از عموم مردم ضايع كرده هايي كه پ ها و بحث مناقشه. است، نيست

كنند كه شناخت حقيقت مخصوص علماست و فقط به آنها  است، زيرا آنها گمان مي
اي شكست خورده و يا در  هرگاه يكي از افراد معمولي ديد كه در مناقشه. وابسته است

علماي : گويد  راه تنگي محاصره شده و بطالن داليلش براي وي روشن شده است، مي
دانم و بحث را اين گونه به پايان  ما داناترند و شايد آنها پاسخهايي دارند كه من نمي

رساند كه بايد اين مسئله را به يكي از اين علما عرضه كنيم تا او تصميم بگيرد و  مي
اما اين فرد اطالع ندارد كه مرجعيت مسلمان در اصول دين و . واقعيت را روشن سازد

تا زماني كه اين انديشه و تصور در ذهن او نقش بسته . آن است نه بشريهاي آن قر پايه
. شود هاي حق از بين رفته و صورت واقعيت در ذهنش پيچيده و آشفته مي باشد نشانه

كند كه هميشه حق با كسي است كه در مباحثه پيروز شده است، با اينكه  زيرا او فكر مي
با كسي است كه به روشهاي بحث و جدل زيرا گاهي پيروزي . هميشه اين طور نيست

  .داناتر است نه به حقيقت
كند، هنگامي كه مردي خدمت ايشان رسيد  به همين مسأله اشاره مي) رح(امام مالك 

من : اگر من پيروز شدم؟ آن مرد گفت : ايشان فرمودند . بيا با هم بحث كنيم«: و گفت 
پس : بر من پيروز شدي؟ آن مرد گفت و اگر تو : ايشان فرمودند . كنم از تو پيروي مي

اگر مرد سومي آمد و بر هر : فرمودند ) رح(باز امام مالك . تو از من پيروي مي كني
  . كنيم هر دوي ما از او پيروي مي: دوي ما پيروز شد؟ آن مرد گفت 
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كشد، آيا هر گاه فردي داناتر به  اين مسأله به درازا مي: فرمودند ) رح(امام مالك 
حث و جدل از ديگري پيش ما آمد، از او پيروي كنيم؟ تو مردي هستي كه در شيوه ب

  1.برو پيش كسي كه مثل خودت شك و ترديد داشته باشد. بري شك و ترديد به سر مي
  

  چرا در قرآن از ائمه نامي برده نشده است؟
خداوند در قرآن خبر داده است، كه قرآن را به عنوان توضيح و بيان براي هر چيزي 

اي از قرآن  خداوند در آيه. فرو فرستاده است بر بنده و فرستاده خود حضرت محمد
  : فرمايد  مي

 {  d  c  b  a  `  _z ].89: النحل.[  
امور دين [ايم كه بيانگر همه چيز  را بر تو نازل كرده] آسماني[و ما اين كتاب «

  ».، است]مورد نياز مردم
ند كه خداوند در اين قرآن هيچ چيزي را فرو فرماي در جاي ديگري از قرآن بيان مي

  .گذار نكرده است

 {  vu  t  s  r  q  pz ].38: األنعام.[  
  ».ايم هيچ چيز را فروگذار نكرده] كائنات[در كتاب «
. شود، در قرآن ترك نشده است اي از اصول دين كه دين بر آن استوار مي هيچ مسأله

  2.زيباترين شيوه آن را بيان داشته است بلكه قرآن كامالً آن را ذكر كرده و با
_________________________________________________________________________  

 .با تصرف 16- 15، ص )المنهج القرآني الفاصل بين اصول الحق و اصول الباطل( كتاب،) 1
زيرا قرآن به اصول و آنچه اساس است توجه بيشتري كرده و به توضيح فراوان . كلمه اصول را گفتيم) 2

فرمايد خدا در آن هيچ چيزي را فروگذار نكرده  زيرا كالم خدا حق است كه مي. فروع نپرداخته است
يابيم  اند از اين امر در مي بينيم بسياري از فروع به طور صريح در قرآن ذكر نشده حال اينكه ما مي .است

 .كه مقصود آيه اصول مسائل است نه فروع



149  آنگاه حقيقت را يافتم

خداوند در قرآن «: فرمايد  در اين مورد چه زيباست كه مي فرمايش امام صادق
به خدا قسم چيزي را كه بندگان به آن نياز دارند ترك . همه چيز را بيان كرده است

ز اي كاش خدا در اين مورد ني: تواند بگويد  حتي اينكه هيچ كس نمي. نكرده است
  1».اي نازل كرده است مگر اينكه خدا در آن مورد نيز آيه. كرد اي نازل مي آيه

كتاب بزرگ اسالم . پس اگر اين طور است آدم بايد از سند عقيده امامت سؤال كند
كه قرآن است، بارها اصول و مباني ديني را يادآوري و به آنها سفارش كرده است در 

گويند امامت از اصول دين،  دوازده امامي، كه مي حالي كه با وجود همه ادعاهاي شيعه
گانه و نه از امامت بعد از پيامبر سخني به  ترين آنهاست، نه از امامان دوازده لكه مهمب

آيا عجيب نيست كه قرآن يك بار از جهاد و بعد از صلح سخن . ميان نيامده است
ي از فروع فقهي مثل بگويد، مسائل اخالقي را مورد بررسي قرار داده، در مورد بعض

شيوه وضو گرفتن و تيمم كردن توضيح دهد، انواع مختلفي از خوردنيهاي حرام را ذكر 
گانه را ترك كند و در مورد آن هيچ توضيحي  كند اما موضوع امامت امامان دوازده

امامت مثل نبوت يك «: گويد  ندهد؟؟ امامتي كه عالمه آل كاشف الغطا در مورد آن مي
  ؟؟»شود است كه از طرف خدا تعيين مي وظيفه الهي

بينم كه دارد استدالل خوارج را عليه آن مسائل اعتقادي كه  را مي گويي امام علي
دهد كه امامت ائمه  همين طور جواب كساني را مي. كند اند رد مي در قرآن ذكر نشده

دهند در  ري ميترين بخش داليل قرار داده و ائمه را بر پيامبران برت گانه را مهم دوازده
  !اي به اين موضوع نكرده و از آن سخني به ميان نياورده است حالي كه قرآن هيچ اشاره

آيا خداي سبحان، دين ناقصي فرو فرستاده و در تكميل آن «: فرمايد  مي امام علي
خواهند در احكام  از آنها كمك خواسته است؟ آيا آنها شركاي خدا هستند كه هر چه مي

_________________________________________________________________________  

 .452، ص 2، و تفسير قمي، ج 1، حديث شماره )باب الرد الي الكتاب و السنة(، 59، ص 1الكافي، ج ) 1
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و خدا رضايت دهد؟ آيا خداي پاك و منزه، دين كاملي را فرو فرستاده اما دين بگويند 
  : فرمايد  در ابالغ آن كوتاهي كرد؟ در حالي كه خداوند پاك و توانا مي پيامبر

 {  vu  t  s  r  q  pz ].38: األنعام.[  
  ».ايم هيچ چيز را فرو گذار نكرده] كائنات[در كتاب «
  :فرمايد  همچنين مي

 {c  b    dz ].89: النحل.[  
  1».در قرآن بيان هر چيزي است«

  
  امام و امامت در قرآن كريم

  .كند كلمه امام در لغت بر سه معني داللت مي
  .كتاب -3رهبر  -2راه  - 1

  : رازي آمده است ) مختار الصحاح(در 
  : فرمايد  خداوند مي. به معني راه و قسمتي از زمين است: معني اول 

 {  v  u  t  sz ].79: الحجر.[  
بر سر راه واضح و ] قوم لوط و قوم شعيب، شهرهاي ويران شده آنان[و اين دو «

  ».آشكاري است
  .شود، كه جمع آن ائمه است كسي كه از او پيروي مي: معني دوم 
  : فرمايد  خداوند مي: معني سوم 

 {   ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹z ].12: يس.[  

_________________________________________________________________________  

 .)في ذم اختالف العلماء في الفتيا و من كالم له(، 18، خطبه شماره 61نهج البالغه، ص ) 1
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نماييم و  سرشماري مي] لوح محفوظ[شكار و ما همه چيز را در كتاب آ«
  ».نگاريم مي

در اصل نيز اين كلمه به . گفته است كه امام به معني كتاب است) بصري(حسن 
  .شود معني چيزي است كه از او پيروي شده و به او اقتدا مي

به خاطر اينكه رهبر و كتاب و راه در اين معني مشترك هستند كلمه امام براي داللت 
  .سه معني قرار داده شده استبر هر 

شود، راه نيز براي اين  رهبر كسي است كه خواه حق باشد يا باطل از او پيروي مي
شود تا آدمي  هاي كتاب نيز استفاده مي است كه فرد را به مقصد برساند، از مطالب و پيام

  .به مقصود و هدف خود برسد
چند معني مشترك است، بايد اي به كار ببرد كه در بين  پس وقتي كه گوينده كلمه

در غير اين صورت سخن . كند فهميد منظور او را از قرايني كه خود به آنها اشاره مي
گوينده رسا نبوده بلكه گنگ و نامفهوم است كه شنونده را در درك مطلب دچار مشكل 

  .كند مي
  : از جمله . در زبان عربي، در بين چند معنا مشترك است) عين(نمونه؛ كلمه 

  .شم، جاسوس، چشمه آبچ
رفتم پيش دكتر، عين، يا، عين، دشمن را دستگير كرديم يا از، عين، : اگر كسي بگويد 
  .زاللي آب نوشيدم

درست نيست كه بگوييم منظور از كلمه عين در جمله اول جاسوس است يا عين 
  .دوم به معني آب است يا اينكه بگوييم عين سوم به معني چشم آدمي است

. ده در اين جمالت با قرايني كه ابراز داشته منظور خود را رسانده استزيرا گوين
شود مگر كسي كه شعور درك مطلب را  بنابراين شنونده در فهم معني دچار مشكل نمي

  .نداشته باشد
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. معني پادشاه را اراده كرده بود) رب(از كلمه  همان طور كه حضرت يوسف
  : كند كه گفت  رت حكايت ميخداوند در آيه از قرآن از زبان آن حض

 {  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥         ¤  £z ].42: يوسف.[  
مرا در : شود گفت  دانست آزاد مي به يكي از آن دو كه مي] يوسف خطاب[«

  ».يادآور شو] يعني شاه مصر[پيش سرور خود 
  : فرمايد  مي باز خداوند با حكايت از زبان حضرت يوسف

 {  sr  q  p   o  nz ].41: يوسف.[  
فشارد، آزاد  كه در خواب ديده است كه انگور براي شراب مي[اما يكي از شما «

  ».دهد به سرور خود شراب مي] شود و و دوباره ساقي مجلس مي
دهد كه كلمه رب را به غير از پادشاه معني كرد؟ با  آيا قرائن اين دو آيه اجازه مي

م كه در بسياري از آيات منظور از كلمه امام، شوي يك نگاه تحقيقي به قرآن، متوجه مي
  : از جمله . رهبر است

  : فرمايد  خداوند مي

 {   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s
  ¡  �    ~z ].74: الفرقان.[  

كه به [همسران و فرزنداني به ما عطا فرما : پروردگارا : گويند  و كساني كه مي«
روشني ] گر كارهاي پسنديده، مايه سرور ما وسبب انجام طاعات و عبادات و دي

اي كه در صالحات  به گونه[چشمانمان شوند، و ما را پيشواي پرهيزكاران گردان 
  ».]و حسنات به ما اقتدا و از ما پيروي كنند

  : فرمايد  همچنين مي
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 {  t  s  r  qp  o  n    m  l  k  j
  uz ].24: السجدة.[  

و برابر [پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما ] يلاسرائ بني[و از ميان آنها «
در راه خدا بر [اسرائيل  نمودند، آنگاه كه بني راهنمايي مي] قوانين ما، مردمان را

  ».شكيبايي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند] تحمل سختيها
  : فرمايد  در آيه ديگري مي

 { |  {z   y   x    w   v  u  t   ¤  £  ¢¡  �  ~    }
  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥z ].124: البقرة.[  

مشتمل بر اوامر [آنگاه را كه خداي ابراهيم، او را با سخناني ] به خاطر آوريد[و «
] و نواهي و تكاليف و وظايف، و از راههاي مختلف و با وسايل گوناگون

ها را به تمام و كمال و به آن] به خوبي از عهده آزمايش برآمد و[بيازمود و او 
. من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: گفت ] خداوند بدو[بهترين وجه انجام داد 

: گفت ] نيز پيشوا و پيامبر خواهي كرد؟ خداوند[آيا از نسل من : گفت ] ابراهيم[
بلكه تنها [رسد  پيمان من به ستمكاران نمي] درخواست تو را پذيرفتم، ولي[

  ».گيرد ر تو را در برميفرزندان نيكوكا
  : فرمايد  همچنين مي

 {  ¤£  ¢   ¡z ].12: التوبة.[  
  : فرمايد  اي ديگر مي در آيه

 {  ¢¡  �  ~  }  |z ].41: القصص.[  
و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي دوزخ «

  ».خواندند مي
  .براي خير و چه براي شردر اين آيات كلمه امام به معني رهبر است چه 
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  :در آيات ديگري از قرآن، كلمه امام به معني كتاب آمده است 
  :فرمايد  خداوند مي

 {  wv  u  t            s  r  qz ].17: هود.[  
اند و در  قرآن هم، جملگي كتابهاي آسماني اين راه را تأييد كرده[و قبل از آن «

كتاب موسي كه رهبر و رحمت ] ، يعنياند، و از آن جمله تورات اين مسير رفته
  ».بوده است

  :فرمايد  همچنين مي

 {  vu   t  s  r  qz ].71: اإلسراء.[  
  ».خوانيم روزي همه انسانها را با نامه اعمالشان فرا مي«

كند معني امام در اين آيه كتاب است ادامه آيه است كه  اي كه مشخص مي قرينه
  : فرمايد  مي

 { {    z  y  x  w   �  ~  }   |
  ¢  ¡z ].71: اإلسراء.[  

] جزو سعادتمندان است[آنگاه هر كس نامه اعمالش به دست راستش داده شود «
خوانند و كمترين ستمي بديشان  مي] شادان و خندان[و آنان نامه اعمالشان را 

  ».نخواهد شد 
  : در اوايل سوره اسراء آمده است 

{ x   w  v  u  ts  r  q  p   o   n   {  z   y
  ¥   ¤  £  ¢  ¡    �      ~  }  |z ].14 - 13: اإلسراء.[  

و او را گروگان [ايم  به گردنش آويخته] همچون گردنبند[ما اعمال هر كسي را «
كه كارنامه [و در روز قيامت كتابي را ] ايم دار رفتارش ساخته كردار و عهده
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در . [رسد او مي] دست[ه آوريم كه گشوده ب براي وي بيرون مي] اعمال اوست
و سعادت يا شقاوت [خود را بخوان ] اعمال[كتاب ] شود آن رو به او گفته مي

چه . [كافي است كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي .]خويش را بدان
  ».]مسائل روشن است و نيازي به شاهد و حسابرسي ديگري نيست

  : فرمايد  مي اي ديگر در قرآن است كه مفهوم اين آيه همانند آيه

 { ¸¶  µ´³ ²  ± °  ¯  ® ¬  « ª © §  ¦   ¥  ¤
 ¹    »º  ½  ¼   Â  ÁÀ  ¿¾z ].29 -28: الجاثية.[  

خاشعانه و خاضعانه، چشم [بيني كه  هر ملتي را مي] در آن روز! اي مخاطب[«
بر سر زانوها ] به انتظار فرمان يزدان؛ در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان

و بديشان گفته [شود  هر ملتي به سوي نامه اعمالش فرا خوانده مي. نشسته است
اين . شود ايد به شما داده مي كرده امروز جزا و سزاي كارهايي كه مي:] شود مي

كتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو ] داريد نامه اعمال كه دريافت مي[
كارهائي كه شما در دنيا  خواسته بوديم كه تمام] از فرشتگان خود[ما . كند مي

  ».داديد را يادداشت كنند انجام مي
  : فرمايد  اما مثال اينكه امام به معناي راه باشد، خداوند در قرآن كريم مي

{v  u  t  sr  q   po  n  m  l  kz 
  ].79 - 78: الحجر.[
] ايمان و كه قوم شعيب بودند، مانند قوم لوط سركش، بي[ساكنان سرزمين أيكه «
قوم، يعني قوم لوط و قوم [پس از آنان انتقام گرفتيم و اين دو . تمگر بودندس

  ».بر سر راه واضح و آشكاري است] شعيب، شهرهاي ويران شده آنان
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هاي دو قوم شعيب و لوط بر سر راه آشكاري هستند كه ديگران به  يعني آثار آبادي
  1.رسند ه منزل ميها، به سفرشان ادامه داده و ب وسيله راهنمايي آن نشانه

اما معني . كلمه امام، در قرآن، فقط به اين سه معني آمده است و معني چهارمي ندارد
امام شخص معصومي است كه از طرف خدا تعيين شده و اطاعتش بر همه (چهارمي كه 

نه در زبان عربي و نه در اصطالح قرآني هيچ اساسي ندارد، بلكه ) مردم واجب است
  .اند پيش خود ساختهديگران آن را از 

هاي قرآن را كه كلمه امام يا ائمه در آنها  بسيار آسان است كه يكي از ما تمام آيه
  .ارائه دهد شود جمع كرده و آنها را به عنوان سندي براي امامت بعد از پيامبر يافت مي

بطه با اينكه آن آيه درباره پيامبران گذشته باشد، يا در مورد مردماني باشد كه هيچ را
  .گانه ندارند دور يا نزديكي با امامان دوازده

اي را برگزيند، پس بايد از تمام  اما اگر كسي در استدالل بر امامت چنين شيوه
اند همين استنباط را داشته باشد، نه اينكه به  هايي كه از امام يا ائمه صحبت كرده آيه

  .ها را انتخاب كند دلخواه خود آيه
يا ائمه را در قرآن ذكر كرده است آن را براي مسلمان و كافر به خداوند كه كلمه امام 

  : فرمايد  اي مي برد، در آيه كار مي

 {  t  s  r  qp  o  n    m  l  k  j
  uz ].24: السجدة.[  

و برابر قوانين [اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما و از ميان بني«
در راه خدا بر تحمل [اسرائيل  نمودند، بدانگاه كه بني راهنمايي مي] ما، مردمان را

  ».شكيبايي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند] سختيها

_________________________________________________________________________  

 .، با تلخيص120المنهج القرآني الفاصل بين اصول الحق و اصول الباطل، ص ) 1
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  : فرمايد  كند، مي ديگر كه كفار را توصيف مي  در آيه

 {  ¦  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |
§z ].41: القصص.[  

ه مردمان را به سوي دوزخ و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم ك«
و ايشان و دنباله [گردند  ياري نمي] از سوي كسي[خواندند و روز قيامت  مي

  ».]روانشان از آتش دزوخ رهايي ندارند
بود، امامت نيز به عنوان يك وظيفه الهي  اگر لفظ ائمه اسمي براي اوصياي پيامبر مي

  .اي كفار نيز به كار برده شودشد، جايز نبود كه همين كلمه بر از طرف خدا تعيين مي
چرا قرآن با صراحت و آشكارا نگفته است كه امام : ما حق داريم كه سؤال كنيم 

است تا كسي نتواند زبان باز كرده و امامت  وصي و جانشين حضرت محمد علي
  !او بعد از پيامبر را انكار كند؟

  : فرمايد  خداوند در قرآن مي

 {  qp  o  n    m  l  k  j  t  s  r
  uz ].24: السجدة.[  

و برابر [پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما ] اسرائيل بني[و از ميان آنها «
در راه خدا بر [اسرائيل نمودند، بدانگاه كه بني راهنمايي مي] قوانين ما، مردمان را

  ».شكيبايي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند] تحمل سختيها
ا عجيب نيست كه گمان كنيم خداوند اين آيه را با توجه به اينكه درباره آي
  گانه قرار داده است؟ اسرائيل است دليلي بر امامت امامان دوازده بني

تواند آيه صريح و روشني را درباره امامت بعد از پيامبر نازل كند كه  آيا خدا نمي
  ]سبحان اهللا[اتمام حجتي بر منكران امامت باشد؟ 
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كنند،  گانه استدالل مي ساني كه با استفاده از همين آيات بر امامت ائمه دوازدهك
، قياس را در »1ابليس اولين كسي بود كه قياس كرد«: گويند  خودشان به دليل اينكه مي

  اند؟؟ اند، پس چرا در امر عقيده و دين به قياس روي آورده فقه رد كرده
اعشري به آن معتقد است هيچ اساسي در خالصه بحث اينكه؛ امامتي كه شيعه اثن

اما وقتي كه از اثبات آن درمانده شدند براي سد اين شكاف بزرگ، كتاب . قرآن ندارد
براي منظور خود قسمتي . ربط زدند خدا را به بازي گرفته و دست به تأويالتي دور و بي

تأويل به رأي  از آيه را بدون توجه به معناي كلي آن در ارتباط با قسمت ديگر جدا و
  .كردند

امامت در علم، امامت در : شود  امامت از نظر شرعي در سه حالت خالصه مي
  .هدايت، امامت در پيروي و اقتدا

امامت در علم، همان طور كه براي اهل علم و تقوا چه در گذشته و چه در حال 
يك گروه يا  ثابت بوده، براي ائمه اهل بيت نيز ثابت است، زيرا امامت علمي منحصر به

  .يك طايفه نيست
اما امامت در هدايت، خداوند عصمت را به عنوان شرطي براي آن قرار نداده است، 

  : فرمايد  خداوند مي. اسرائيل نيز قرار داده است خداوند اين نوع امامت را در بين بني

 {  t  s  r  qp  o  n    m  l  k  j
  uz ].24: السجدة.[  

و برابر [اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما  يبن[و از ميان آنها «
در راه خدا بر [اسرائيل  نمودند، بدانگاه كه بني راهنمايي مي] قوانين ما، مردمان را

  ».شكيبايي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند] تحميل سختيها

_________________________________________________________________________  
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  : فرمايد  ن طور كه ميهما. بلكه آن را در بين همه مستضعفين قرار داده است

 {  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ

   Â  Áz ].5: القصص.[  
خواستيم كه به ضعيفان و ناتوان تفضل نماييم و آنان را پيشوايان و وارثان  ما مي«
  ».سازيم] حكومت و قدرت[

امبري اما امامت در پيروي و اقتدا، خداوند آن را براي حضرت ابراهيم قرار داد كه پي
همچنين براي پيروان مؤمن و البته غيرمعصوم ايشان كه معصوم نبودند، زيرا . معصوم بود

  : فرمايد  خداوند مي. فرمانبردار و با ايمان بودند

 {  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s
  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

  ³  ²   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶        µ  ´
  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äz ].4: الممتحنة.[  

الگوي خوبي براي . ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند] رفتار و كردار[«
ما از شما و چيزهايي كه به غير از خدا : شماست، بدانگاه كه به قوم خود گفتند 

اعتناييم، و  و گريزانيم و شما را قبول نداريم و در حق شما بي پرستيد، بيزار مي
تا زماني كه به . توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است دشمني و كينه

كردار و رفتار ابراهيم [پرستيد  آوريد و او را به يگانگي مي خداي يگانه ايمان مي
كه ابراهيم به پدر  مگر سخني.] و گروندگان بدو، سرمشق خوبي براي شماست

و در عين حال براي تو در . كنم من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي: خود گفت 
اين سخن، چيزي نيست كه به آن . [توانم بكنم پيشگاه خدا هيچ كار ديگري نمي

آوريم و بازگشت به  كنيم و به تو روي مي به تو توكل مي! پروردگارا.] اقتدا كنيد
  ».]گردد ا سر به جانب تو دارد و به تو منتهي ميو همه راهه[سوي تو است 
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خواست آن را خواسته و  اگر امامت منحصر به معصومين بود، خداوند از بندگان نمي
رسند، دستور  دانست به آن نمي براي رسيدن به آن تالش كنند زيرا به چيزي كه مي

. آن تالش كنندخواست كه آن را طلب كرده و براي رسيدن به  داد و از آنها نمي نمي
  : فرمايد  آنجا كه مي

 {   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s
  ¡  �    ~z ].74: الفرقان.[  

كه به [همسران و فرزنداني به ما عطا فرما ! پروردگارا: گويند  و كساني كه مي«
روشني ] سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايه سرور ما و

به گونه اي كه در [شوند، و ما را پيشواي پرهيزكاران گردان چشمانمان 
  ».صالحات و حسنات به ما اقتدا و از ما پيروي نمايند

  قرآن و عقيده امامت از ديدگاه شيعيان اماميه
شود تفكر  هر كس در كالم خدا، كه عقل و شعور انسان به وسيله نور آن هدايت مي

هدف از امامت را چه در حيات و چه بعد  پيامبريابد كه ايمان به خاتميت  كند، درمي
  .كند از وفات ايشان حاصل مي

پيامبر بر حق خدا بوده و اطاعتش  كسي كه ايمان دارد به اينكه حضرت محمد
شود، پس نيازي به مسأله امامت  واجب است، اگر گفته شود كه اين فرد وارد بهشت مي

اما اگر فرض بر اين باشد كه او جز . زم نيستندارد و جز پيروي از پيامبر چيزي بر او ال
. شود، اين فرض مخالف آيات قرآن است با تبعيت و پيروي از امام داخل بهشت نمي

زيرا خداوند در جاي جاي قرآن، بهشت را براي كساني كه از خدا و پيامبرش اطاعت 
امام كنند واجب كرده است و داخل شدن به بهشت را به ايمان و يا اطاعت از  مي

  : فرمايد  مشروط نكرده است؛ مانند اين آيه كه خداوند مي
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 {  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

  |  {  z   y  xw  v  uz ].النساء :
69.[  

] با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان[و كسي كه از خدا و پيامبر «
همنشين كساني ] و همراه ودر روز رستاخيز به بهشت رود [اطاعت كند، او 
هدايت داده است و [خداوند بديشان نعمت ] مقربان درگاهند و[خواهد بود كه 

مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است، 
در [از پيامبران و راستروان ] آن مقرباني كه او همدمشان خواهد بود، عبارتند

يعني [و شهيدان ] را تصديق كردند و بر راه آنان رفتندراستگوياني كه پيامبران 
يعني ساير بندگاني كه درون [و شايستگان ] آنان كه خود را درراه خدا فدا كردند

، آنان چه اندازه دوستان خوبي ]و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد
  »!هستند

  : همچنين خداوند فرموده است 

 {  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ³ ²
¶µ´¸ ¼»º¹z ].1].13: النساء    

اطاعت كند خدا او را ] اند در آنچه بدان دستور داده[هر كس از خدا و پيامبرش «
چنين [كند كه در آنها رود بارها روان است و  وارد مي] بهشت[به باغهاي 

  ».مانند و اين پيروزي بزرگي است جاودانه در آن مي] كساني
گويند، يكي از اصول ايمان بود كه  ت شيعه مياگر امامت همان طور كه روايا

كند، خداوند امامت را در اين آيات يادآور  خداوند عمل بندگان را بدون آن قبول نمي
داند كه بعدها درباره آن اختالف به وجود  زيرا خداوند مي. كرد شده و بر آن تأكيد مي

_________________________________________________________________________  
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هايي كه در مورد  ضمن آيه كنم كسي بگويد كه مسأله امامت در البته من فكر نمي. آيد مي
به خاطر اينكه اين تفسير، تفسيري . اطاعت خدا و پيامبر آمده است ذكر شده است

بلكه براي بطالن اين برداشت، كافي است بگوييم كه اطاعت . خودسرانه و منحرف است
را زير مجموعه  اما خداوند در آيه اطاعت از پيامبر. همان اطاعت خداست از پيامبر
بلكه آن را به تنهايي ذكر كرده و به عنوان يك ركن . از خودش قرار نداد و بس اطاعت

 ، به خاطر اينكه پيامبراطاعت از خدا و پيامبر. كند اساسي در دين اسالم معرفي مي
مستقيما از طرف خدا پيام آورده و فرمانبرداري از او فرمانبرداري از خداست، الزم 

ان شرطي براي وارد شدن به بهشت، بعد از ذكر اطاعت از اطاعت از پيامبر به عنو. است
خدا به تنهايي و مستقالً ذكر شود و زماني كه تبليغ مستقيم از طرف خدا براي هيچ كس 
غير از پيامبر ثابت نشده است، خداوند رستگاري و رسيدن به بهشت را فقط به 

كم و قرآني ديگر يك دليل مح. فرمانبرداري و اطاعت از پيامبر مشروط كرده است
  : فرمايد  گذارد، خداوند مي وجود دارد كه هيچ راهي براي شك و ترديد باقي نمي

 {  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
  àß  Þ  Ý  Ü         Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öz ].59: النساء.[  

خدا محمد [ز پيامبر و ا] با پيروي از قرآن[از خدا ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان ] مصطفي با تمسك به سنت او

گرا بوده و مجري احكام شريعت  مادام كه دادگر و حق[خود فرمانبرداري نماييد 
و در امري از امور كشمكش پيدا [و اگر در چيزي اختالف داشتيد ] اسالم باشند

] با رجوع به سنت نبوي[و پيامبر او ] عرضه به قرآنبا [آن را به خدا ] كرديد
  ».برگردانيد

خداوند به مؤمنان دستور داده تا از فرمان خدا، پيامبر و فرماندهان خود پيروي كنند، 
اما در هنگام اختالف و كشمكش، آن را به خدا و پيامبرش بازگردانيد، نه كاردار و 
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رسان مستقيم از طرف  وانا و پيامبر نيز پيامزيرا خداوند خودش پروردگار ت. فرمانده خود
خداوند است كه معصوم بوده و هنگام اختالف و تنازع در بيان حق هيچ وقت به خطا 

در غير اين صورت دستور . اما حاكمان و دارندگان قدرت معصوم نيستند. رود نمي
مثل بقيه مردم خداوند در اين آيه روشن كرد كه آنها نيز . داد به آنها نيز رجوع كرد مي

افتد كه با   گاهي نيز اتفاق مي. كنند در اختالف به كتاب خدا و سنت پيامبر رجوع مي
شود  كنند معلوم مي كنند و هنگامي كه به قرآن و سنت رجوع مي ديگري اختالف پيدا مي

  .و حق با طرف مقابل است
چه جوابي دارند؟ كنند  كساني كه با استفاده از اين آيه به عقيده امامت استدالل مي

كنند، كه به  چرا عمداً آيه را دو تكه كرده، هنگام استدالل با آن، بخش اول را ذكر مي
اولي (فرمانبرداري از خدا و پيامبر و حاكم و صاحب قدرت كه قرآن از آن به عنوان 

سازد،  شان را باطل مي برد، دستور داده است، اما قسمت بعدي كه عقيده نام مي) االمر
  كنند؟ و از روي قصد ترك مي عمداً
  
  كند دار مي ، خاتميت نبوت را خدشهبه امامت الهي بعد از پيامبر اعتقاد

زمان زيادي به روايات شيعه در مورد امامان و فضايل آنها انديشيدم، با خودم فكر 
را خاتم پيامبران قرار داده  كردم، چه حكمتي داشته كه خداوند حضرت محمد مي

هاي خدا و راههاي رسيدن  گانه دروازه اگر امامان دوازده: خودم پرسيدم  است؟ سپس از
شود مگر اينكه  ، كسي داخل بهشت نمي2پرده و واسطه ميان او و بندگانش هستند 1به او

دارندگان شرع و قانون خدا هستند و در  ، زيرا آنها حافظان و برپاي3آنها را شناخته باشد
_________________________________________________________________________  
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زيرا به مانند اين . ، جايز نيست كه حرفشان را نپذيرفت1رنداين وظيفه هم به منزلة پيامب
است كه حرف پيامبر را نپذيرفته باشي و كسي كه سخن پيامبر را نپذيرفته است و مثل 

و احكام شرعي خداوند فقط از سرچشمه . 2اين است كه سخن خدا را نپذيرفته باشد
  3.جاي ديگري گرفت شود و درست نيست اين دستورات را از علم آنان گرفته مي

 4دانند آنان، تمامي علومي را كه خداوند به فرشتگان و پيامبران و انبياي خود داده، مي
فرشتگان . 5دهند ائمه هيچ كاري را جز با مأموريت از طرف خدا و دستور او انجام نمي

. 6نندك نشينند و اخبار را بر ايشان بازگو مي هاي آنان رفته و روي فرشهايشان مي به خانه
توانند مردگان را زنده كنند، كور مادرزاد و شخص مبتال به جذام را شفا دهند و  آنان مي

جنيان خدمتكار آنان هستند و بر : و اينكه . 7آنها بر بقيه معجزات پيامبران توانايي دارند
همه كتابهايي را . 8كنند آنان ظاهر شده از آنان در مورد دانستنيهاي ديني خود سؤال مي

خدا بر پيامبران نازل كرده نزد آنهاست و آنان با وجود اختالف زباني كه كتابها با هم  كه
و هيچ مطلب حقي نزد مردم وجود ندارد مگر اينكه از آنان  9دانند دارند همه آنها را مي
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خاتم و انتهاي سلسله پيامبران  پس معني اينكه حضرت محمد. 1گرفته شده باشد
صيات و ويژگيهاي پيامبر بعد از ايشان براي ديگران نيز است چيست اگر تمامي خصو

چه معني دارد؟ اگر بعد از ايشان كساني باشند كه  ادامه پيدا كند؟ خاتميت رسول خدا
شود و پيروي آنان نيز بر  هم معصوم و مصون از خطا و لغزش هستند و به آنها الهام مي

مت خود معجزاتي دارند مثل همگان واجب است و هم اينكه به عنوان دليل بر اما
پيامبران كه بر نبوت خود از طرف خدا معجزه دارد و بلكه معجزاتي خيلي بزرگتر از 

  .معجزات پيامبران
  اگر اين طور است چرا قرآن به پايان يافتن سلسله پيامبران تصريح كرد؟

اين شد و در غير ) امام(تبديل به اصطالح ) نبي(آيا قضيه اين است كه فقط اصطالح 
توان  صورت نبي و امام جز در اسم تفاوت ديگري با هم ندارند و فقط كلمه نبي را نمي

بكار برد در غير اين صورت يك امام از ويژگيهاي كامل يك نبي برخوردار است؟ 
اند و با قرار دادن مزايا  دانند با اين قداستي كه براي امام قائل شده علماي شيعه خوب مي

مام كه وجود آنها جز براي پيامبران براي كس ديگري امكان ندارد، و ويژگيهايي براي ا
  .اند فرق و تمايز بين پيامبران و امامان را بسيار مشكل كرده

ما معتقديم «: گويد  مي )ةعقائد االمامي(عالمه محمد رضا مظفر در كتاب خود به نام 
ست امامي پس در هر زماني الزم ا. كه امامت مثل نبوت، لطفي از طرف خداست

هدايتگر به عنوان جانشين پيامبر وجود داشته باشد تا وظايف او را از جمله هدايت 
مانند پيامبر . انسانها و راهنمايي آنان به راه خير و سعادت در دنيا و قيام بر عهده بگيرد

در ميان آنان با حكم و . نيز در بين مردم از واليت عام و اختيار مطلق برخوردار است

_________________________________________________________________________  
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هاي  برد و اداره جنبه ظلم و دشمنيها را از بين مي. دارد خود عدالت را برپا ميقضاوت 
  1.گيرد مختلف زندگيشان را در جهت مصالح آنان برعهده مي
: گويد  مي) اصل الشيعه و اصولها(آيت اهللا محمد آل كاشف الغطاء در كتاب خود 

ا هر كس را دوست شود، همان طور كه خد امامت مثل نبوت از طرف خدا تعيين مي«
گزيند همين طور هر كس را دوست داشته باشد براي امامت  داشته باشد به پيامبري برمي

دهد كه خيلي صريح و روشن او را معرفي  كند سپس به پيامبرش دستور مي انتخاب مي
  2».نمايد

يك روايت در الكافي آمده كه تفاوت ميان نبوت و امامت را در شيوه وحي خالصه 
تفاوت بين رسول نبي و «: روايت شده است كه ايشان فرمودند  از امام رضا .كند مي

شود كه جبرئيل امين بر او نازل شده و رسول  رسول به كسي گفته مي: امام اين است كه 
شود،  شنود و بدين صورت بر او وحي نازل مي  بيند و هم صدايش را مي هم او را مي

نبي هم گاهي صدا را . بيند ر خواب مياو را د گاهي هم مثل حضرت ابراهيم
امام نيز كسي است كه صدا را . شنود بيند اما صدا را نمي شنود و گاهي شخص را مي مي
گفته ) الشافي شرح اصول الكافي(شريف مرتضي در » .3بيند شنود اما شخص را نمي مي

  4».سند اين حديث معتبر است«: است 
شنيدم كه  از امام صادق: كند كه گفت  يعالمه كليني از محمد بن مسلم روايت م

ائمه به منزله پيامبر هستند، با اين فرق كه آنها نبي نبوده و ازدواج با آن «: ايشان فرمودند 

_________________________________________________________________________  
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در غير اين امر هيچ تفاوتي . تعداد زناني كه براي پيامبر جايز بوده براي امام جايز نيست
  1».ندارند با رسول خدا

كند  ظاهر اين روايت داللت مي«: گويد  بر اين روايت ميعالمه مجلسي در تعليقي 
بر اينكه ائمه به غير از خصوصيتي كه ذكر شد، در بقيه خصوصيات و ويژگيها با 

  2».شريك هستند پيامبر
در مقابل اين احاديث روشن و صريحي كه فرق بين پيامبر و امام را به اندازه بسيار 

ي كساني كه پيامبر براي آنان فرستاده شده است يا اند و اين تفاوت برا ناچيزي رسانده
عالمي از بزرگان علماي شيعه مثل . گذارد امام، هيچ اثري مثبت يا منفي بر جاي نمي

دليلي براي توصيف نكردن «عالمه مجلسي راهي ندارد جز اينكه با صراحت بگويد، 
ناميده شده است  خاتم األنبياء ائمه به نبوت وجود ندارد جز رعايت اينكه پيامبر

  3».رسد وگرنه هيچ تفاوتي بين امامت و نبوت به نظر نمي
توصيف ائمه به امامت به جاي نبوت، همان طور كه يكي از علماي بزرگ شيعه كه 

اند، فقط به خاطر رعايت  داده) شيخ االسالم(در نزد آنها به جايي رسيده كه به او لقب 
  .گفته شده است است كه به او نبي خاتم حال حضرت محمد

اي را در اين مورد از علماي شيعه مشاهده  هاي زشت و زننده به همين صورت گفته
  .كني مي

_________________________________________________________________________  
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، به اين حقيقت تصريح كرده، 50- 49ص ) اوائل المقاالت(شيخ مفيد در كتاب خود 
در غير اين صورت . ، بناميم)پيامبر(شرع مانع اين شده كه ائمه خود را نبي «: گويد  مي

  ».عقل هيچ مانعي براي اين تسميه وجود ندارداز نظر 
به نظر شيخ مفيد اگر شرع مانع نبود، شيعيان اثني عشري بدون هيچ اشكالي كلمه 

  .داند زيرا عقل آن را جايز مي. كردند را براي ائمه استعمال مي) نبي(
كند،  تري تصريح مي به مطالب قبيح) الحجه(اهللا صدر الدين شيرازي در كتابش  آيت

الزم است امامتي كه با نبوت در واقع و بالذات يك حقيقت «: گويد  او با تمام جرأت مي
بلكه . بوده و اختالفي جز اعتباري و نسبي با هم ندارند، از نسل آن حضرت قطع نشود

الزم است كه نبوت و آنچه به منزله آن است هيچ وقت از روي زمين از بين برداشته 
  1.نشود

ان به پايان رسالت، چه اهميتي دارد؟ در حالي كه همه وظايف و پس با اين حال ايم
بودن از خطا و لغزش در امر دين،  ويژگيهايي كه مخصوص پيامبران است از جمله پاك

پايان نيافته بلكه براي  با وفات پيامبر اكرم... پيام آوردن از طرف خدا و معجزات و 
  دوازده انسان ديگر ادامه داشته باشد؟

ام، اما هيچ كدام پاسخ  د اين مسأله با افراد زيادي از شيعه صحبت كردهدر مور
اي به من نداده كه حداقل جوابگوي كنجكاوي من باشد، به جز يك طلبه ؟؟  كننده قانع

  . شود تفاوت پيامبر با امام در اين است كه به امام وحي نمي: وي به من گفت 
كنند كه ائمه هيچ  حديث شيعه نقل ميشود پس آنچه كتابهاي  اگر به آنها وحي نمي

دهند چيست؟  كنند انجام نمي كاري را بدون مأموريت و دستوري كه از آن تجاوز نمي
  آيا اين همان وحي نيست؟

_________________________________________________________________________  
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گويند كه بر امام  پس تكليف رواياتي كه نقل كرديم چيست؟ همه آنها با صراحت مي
  .وحي و نكاح زنان استشود وتنها فرقي كه نبي با امام دارد در شيوه  وحي مي

كنند چه  حكايت مي در مورد روايات زيادي كه از مناجات خدا با امام علي
بعد از وفات  گويند جبرئيل توان داشت؟ همچنين رواياتي كه مي توضيحي مي

شد تا از رويدادهاي عالم تا روز قيامت به  نازل مي) س(بر حضرت فاطمه پيامبر
شود  ؟ و رواياتي كه گفته مي)معروف است) س(فاطمهكه به مصحف (ايشان خبر دهد 

؟ آيا همه اين روايات به طور صريح 1امال كرده است آنها را بر امام علي جبرئيل
  : دهند؟ عالمه كليني در مورد آيه  خبر نمي و روشن از وحي بعد از پيامبر

 {   U  T  S     R  Q  Pz ].4: الدخان.[  

_________________________________________________________________________  

عبيد روايت  صحيح دانسته است از ابي با سندي كه عالمه مجلسي آن را) الكافي(عالمه كليني در ) 1
ايشان . سؤال كردند يكي از اصحاب ما در مورد جفر از امام جعفر صادق«: كند كه گفت  مي

: جامعه چيست؟ ايشان فرمودند : عرض كرد . جفر، پوست گاو نري است كه پر از علم است: فرمودند 
. روي پوستي مثل ران فلج شده نوشته شده است كه بر] متر 35تقريباً [اي است با طول هفتاد گز  صحيفه

اي وجود ندارد كه در اين صحيفه  هيچ مسأله. شود هر چيزي كه مورد نياز مردم است در آن يافت مي
: گويد  راوي مي: سؤال كرد ) س(در مورد مصحف حضرت فاطمه. حتي تاوان يك فراش. يافت نشود

خواهيم و هم چيزي  هم دنبال چيزي هستيد كه مي شما: ايشان مدت زيادي سكوت كرد و بعد فرمود 
بعد از فوت پدرش نيز دچار . هفتاد و پنج روز زندگي كرد بعد از پيامبر) س(فاطمه. خواهيد كه نمي

و  داد و در مورد پيامبر كرد و دلداريش مي در عزاي او شركت مي جبرئيل. اندوه بزرگي شده بود
. داد آيد نيز به او خبر مي رباره مسائلي كه براي فرزندانش پيش ميد. داد مكان ايشان به او اطالع مي
، 1الكافي ج : نگا . (همين است) س(مصحف فاطمه. كرد ها را يادداشت مي حضرت علي هم همه اين

 ).59، ص 3و مرآة العقول، ج ) 5(، حديث شماره 241ص 
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در شب قدر، توضيح «: كند كه ايشان فرمودند  مي روايت از امام جعفر صادق
شود، كه در مورد خودش دستوراتي داده شده و در  امور ساليانه بر ولي امر نازل مي

آيا اين وحي نيست؟ حاال چرا در توجيه اين » .1مورد مردم نيز دستوراتي داده شده است
ر مورد تفاوت نبي با امام روايات با هم اختالف پيدا كنيم، در حالي كه روايات روشني د

  از ائمه در دست داريم؟
در مورد رسول، نبي و محدث «: كند كه گفت  عالمه كليني از احول روايت مي

كسي كه جبرئيل با او روبرو : سؤال كردم، ايشان فرمودند  از امام باقر] خبردار شده[
اما نبي كسي . تكند رسول اس بيند و هم با او صحبت مي شده و طرف مقابل را هم مي

بيند و يا مثل خوابي كه پيامبر قبل از  مي است كه خوابي مثل خواب حضرت ابراهيم
هنگامي كه . از طرف خدا رسالت را برايش آورد ديد تا اينكه جبرئيل وحي مي

داراي هر دو مرتبه نبوت و رسالت شدند، جبرئيل از طرف مقابل با آن حضرت  پيامبر
ز انبياء نيز فقط داراي مرتبه نبوت بودند كه فقط در خواب بعضي ا. كرد صحبت مي

اما محدث كسي است كه به او . زدند، نه در بيداري جبرئيل را ديده و با او حرف مي
شنود، بدون اينكه نه در بيداري ونه در خواب چيزي  شود و او هم آن را مي خبر داده مي

  3.اين حديث را صحيح دانسته است )مرآه العقول(عالمه مجلسي در كتاب . 2را ببيند
: كند كه گفته است  عالمه كليني هم حديث مشابهي را از اسماعيل بن سرّار نقل مي

به من بفرماييد كه ! جانم فدايتان باد: نوشت  حسن بن عباس معروفي به امام رضا«
گويد كه ايشان نوشتند يا  فرق بين رسول، نبي و امام چيست؟ راوي اين حديث مي

شود،  بر رسول نازل مي فرق بين رسول، نبي و امام در اين است كه جبرئيل: تند گف
_________________________________________________________________________  
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شود يا  شنود و به همين صورت بر او وحي مي رسول نيز او را ديده و صدايش را مي
بيند، نبي گاهي صدا را  اينكه رؤيايي مثل رؤياي حضرت ابراهيم را در خواب مي

شنود، امام كسي است كه فقط صدا را  ا نميشنود و گاهي شخص را ديده اما صدا ر مي
به همين ترتيب روايات در مورد اين موضوع زياد . 1بيند شنود و شخص را نمي مي

  2.است
شود  وحي بر همه نازل مي. شود با اين توضيحات فرق بين اين سه گروه روشن مي

د يا اما طريقه و روش آن متفاوت است، فرق ندارد خواه وحي از طريق جبرئيل باش
مردم نيز هنگامي كه از نبي، رسول يا حتي امامي . هر دو وحي است. فقط شنيدن صدا

بلكه فقط به اين نكته توجه دارند كه . كنند كنند به روش اين وحي توجه نمي پيروي مي
در غير اين صورت از كسي كه به او وحي شده . اين وحي است و بايد از آن پيروي كرد

اند، پس اگر قضيه  يجه در برابر خداوند عصيان و نافرماني كردهنافرماني كرده و در نت
  ايم؟ اي كرده چه استفاده بدين صورت است، ما از ختم نبوت پيامبر

هاي  شد، بلكه رواياتي كه از ائمه نقل شده و گفته اي كاش قضيه به اين جا ختم مي
م ائمه نزد آنها به غير بزرگان علماي قديم و جديد شيعه بر اين امر داللت دارند كه مقا

  .تر از بقيه انبياي الهي است خيلي برتر و بلند مرتبه از پيامبر
 بدان آنچه عالمه ابن بابويه قمي درباره اينكه پيامبر اكرم«: گويد  عالمه مجلسي مي

و ائمه بر همه مخلوقات برتري دارند و اينكه امامان ما بر ساير پيامبران نيز برتري دارند، 
است چيزي است كه اگر كسي به صورت اقرار و يقين در اخبار مربوط به آنها گفته 

البته روايات در اين . دهد تحقيق كند در مورد درستي آنها هيچ شكي به خود راه نمي
بيشتر اماميه نيز همين باور را دارند و فقط كسي كه . مورد از حد شمارش خارج است

_________________________________________________________________________  
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علماي اماميه هم در اين مورد . 1كند ا انكار مياز اخبار و روايات آگاهي ندارد، آن ر
  2.اند كتابهاي زيادي نوشته

آن را ) الحكومه االسالميه(در كتاب خود ) رح(اين همان چيزي است كه امام خميني
از ضروريات مذهب ما اين است كه امامان ما «: فرمايند  ايشان مي. اند تأييد كرده

  3».رسد پيامبر مرسلي به آن درجه و مرتبه نمي اي دارند كه هيچ فرشته مقربي يا درجه
اگر برابري بين امام و نبي در ذات خودش باعث برچيده شدن عقيده ختم نبوت 

  شود، پس اگر از مقام نبوت برتر باشد چه پيامدي در پي خواهد داشت؟ مي
چنين تعارض شديدي بين عقيده امامت و ختم نبوت خيلي روشن و با تمام وضوح 

  . كند يده امامت را ثابت ميبطالن عق

 {  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    oz ].82: النساء.[  
  روايات شيعي عدالت حاكم را شرط قرار داده است نه عصمت او را 

ترديد كسي كه در مورد ميراث شيعه اثني عشري و سير تكامل تاريخي آن در  بي
يابد كه عقيده عصمت امام، بر اثر  زمانهاي گذشته تحقيق كند، بدون شك در مي

تحوالتي كه آن زمان در حركات شيعي به وجود آمده است، يك جريان افراطي 
غلوكننده آن را به وجود آورد و ترويج اين عقيده مسموم در بين پيروان اهل بيت را 

بدون شك هر كس كتابهاي علماي شيعه اثني عشري را . سرلوحه كار خويش قرار داد
_________________________________________________________________________  
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اند فراموش كند و با بي طرفي در آثار شيعي  تقويت عقيده عصمت تأليف شده كه براي
بيند كه اصال براي علماي  اند بحث و تحقيق كند، رواياتي را مي كه اين علما نقل كرده

طرفي در مورد آنها تحقيق كنند و آنها را مورد بررسي  شيعه خوشايند نيست كه با بي
  .قرار دهند

از امام جعفر ) علل الشرايع(و ابن بابويه قمي در ) ب االحكامتهذي(عالمه طوسي در 
سخن از  نزد امام علي«: كند كه فرمودند  و ايشان از پدر خود روايت مي صادق

هرگاه آنها بر جماعتي از مؤمنين يا امام عادلي : حروريه به ميان آمد، ايشان فرمودند 
زيرا دليلي . ري شوريدند با آنها نجنگيداما اگر بر امام ستمگ. شوريدند با آنها بجنگيد

بينيد اين روايت به هيچ وجه به عصمت اشاره  همانطور كه مي» .1براي كار خود دارند
  .گويد كند بلكه از عدالت و ظلم امام سخن مي نمي

اگر بر امام معصومي شوريدند با آنها بجنگيد و اگر بر غير : چرا امام علي نفرمودند 
گانه شوريدند با آنها  اگر بر امامان دوازده: ها جنگ نكنيد؟ و نفرمود او شوريدند با آن

  بجنگيد در غير اين صورت با آنها جنگ نكنيد؟
گويد، زماني كه مردم شكايت  شيخ رضي در مورد اين موضوع در نهج البالغه مي

را پيش امام علي بردند و از ايشان خواستند كه با حضرت  خود از حضرت عثمان
حرف بزند تا با مردم صحبت كرده و در اين موارد آنها را قانع كند، امام  عثمان
همانا مردم پشت سر من هستند و مرا ميان «: بر ايشان داخل شده و فرمودند  علي

چيزي را . دانم به شما چه بگويم به خدا نمي. اند شما و خودشان ميانجي قرار داده
هر آنچه كه ما . كنم كه نشناسي ي راهنمايي نميشما را به چيز. دانم كه شما ندانيد نمي
ايم تا شما را از آن آگاه  ما از شما به چيزي پيشي نگرفته. دانيد دانيم شما هم مي مي

_________________________________________________________________________  

ل و عل) 7(حديث شماره ) باب قتال اهل البغي من اهل الصالة( 145، ص 6تهذيب االحكام، ج ) 1
 ).71(، حديث شماره 603، ص 2الشرايع، ج 
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به همان صورت كه ما . ايم كه آن را به شما ابالغ كنيم سازيم و چيزي را در پنهاني نيافته
. ايم بوده چنان كه ما با رسول خدا. داي ايد و شنيده ايم شما هم ديده ايم و شنيده ديده

حضرت [و پسر خطاب ] حضرت ابوبكر صديق[پسر ابوقحافه . ايد شما هم بوده
شما در خويشاوندي به رسول . در عمل كردن به حق از شما بهتر نبودند] عمر فاروق

. ، پس نسبت به خدا تقوا پيشه كن1نزديكتري و داماد ايشان شدي كه آنان نشدند خدا
ها  راه. به خدا قسم شما نابينايي نيستي كه بينايت كنند و نادان نيستي تا تو را تعليم دهند

هاي دين برپا، پس بدان كه برترين بندگان خدا در پيشگاه او رهبر  روشن هستند و نشانه
اي را  سنت شناخته شده. كند عادلي است كه خود هدايت شده و ديگران را هدايت مي

هايش آشكار  سنتها روشن بوده و نشانه. اي را از بين ببرد ت ناشناختهبرپا دارد و بدع
بدترين فرد نزد خدا ستمگري . هايش آشكار است بدعتها نيز ظاهر بوده و نشانه. است

سنتي پذيرفته شده را از بين . است كه خود گمراه بوده و باعث گمراهي ديگران شود
  2».ببرد و بدعتي ترك شده را بر جاي بگذارد

  .در اين جا مثل روز روشن است و نيازي به توضيح ندارد سخن امام علي
روايت  از امام هادي )مستدرك الوسائل(اما عالمه نوري طبرسي در كتاب 

خداوند باغي در بهشت دارد كه آن را براي سه گروه آماده كرده «: كند كه فرمودند  مي
ر مالش به داوري برگزيند و مردي است امام عادل، مردمي كه برادر مسلمان خود را د

  3».كند، خواه برآورده شود يا نه كه در برآوردن نياز برادر مسلمان خود تالش مي
_________________________________________________________________________  

كجا، كه بزرگي و خويشاوندي حضرت  دانم شيعه كجا و اين سخنان با ارزش امام علي من نمي) 1
 !دهد؟ خيلي روشن توضيح مي را با پيامبر اكرم عثمان بن عفان

و شكوا ما نقموه اجتمع الناس اليه  و من كالم له(: خطبه ) 164(البالغه، خطبه شماره  نهج) 2
 .)علي عثمان

 .53و كتاب المؤمن، ص  408، ص 12مستدرك الوسائل، ج ) 3
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جهاد در راه خدا همراه با هر «: كند كه فرمودند  روايت مي همچنين از امام علي
  1».زيرا جهاد در راه خدا يكي از راههاي بهشت است. امام عادلي بر شما واجب است
كند كه  از امام جعفر صادق روايت مي) ثواب االعمال(عالمه ابن بابويه در كتاب 

امام عادل، تاجر . كند خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بهشت مي«: فرمودند 
  2».راستگو و پيري كه عمرش را در عبادت و طاعت بسر برده باشد

: فرمودند  رسول خدا«: كند كه فرمود  روايت مي همچنين از امام جعفر صادق
رسد جز، امام و رهبر  اي دارد كه هيچ كس بدان درجه نمي خداوند در بهشت درجه

كند و مرد عيالواري كه صبر در پيش گرفته  عادل، كسي كه با خويشاوندانش نيكي مي
  3».باشد

 و او از پدرش و او از جدش و او از امام علي همچنين از امام جعفر صادق
: اند  كند كه ايشان در وصيت خود به آن حضرت فرموده روايت مي يامبرو او هم از پ

امام عادل، پدري كه براي فرزندش دعا . شود اي علي، چهار كس دعايشان استجابت مي«
قسم به : فرمايد  كند، مردي كه از ته دل براي برادرش دعا كند، مظلومي كه خدا به او مي

  4».نم، هر چند كه زمان زيادي بگذردك عظمت و جالل خودم، تو را ياري مي
رسانده، از ابن عباس، او هم  از سلمه پسر كهيل كه سلسله اين حديث را به پيامبر

اي غير از سايه  هفت گروه، در روزي كه هيچ سايه: كند كه فرمودند  از پيامبر روايت مي
كه در عبادت  گيرند، امام عادل جواني خداوند وجود ندارد، در سايه عرش خدا قرار مي

_________________________________________________________________________  

 .50، ص 97، بحاراالنوار، ج 16، ص 11مستدرك الوسائل، ج ) 1
ثواب االمام العادل و التاجر الصدوق و الشيخ الذي أفني عمره في (، باب 133ثواب االعمال، ص ) 2

 .)طاعة اهللا تعالي
 .)في الجنة درجة الينالها اال ثالثة(، باب 197 الخصال، ص) 3
 .)اربعة الترد لهم دعوة(، باب 197الخصال، ص ) 4
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بخشد و در حالي آن را از دست چپ  خداوند رشد كند، مردي كه با دست راست مي
  1».، تا آخر حديث...كند خود مخفي مي

ترين و  محبوب«: كند كه فرمودند  روايت مي ابن فتال نيشابوري از پيامبر اكرم
رديد منفورترين ت نزديكترين مردم نزد خدا در روز قيامت، امام و رهبر عادل است و بي

  2».ترين مردم نزد خدا، امام ستمگر است و معذب
ترين مردم نزد خدا،  نزديكترين، محبوبترين و بلند مرتبه: در روايت ديگري آمده كه 
ترديد همه اين روايات متواتر شيعي، در حد ذات  بي. 3در روز قيامت امام عادل است

ت را به عنوان شرطي براي امامت قرار خود كافي هستند تا ثابت شود كه ائمه فقط عدال
  .اند، نه عصمت داده

  
  رؤياها صالحيت قانون شدن را ندارند

آنگونه كه به ياد دارم سخن از جانشين معصوم و بدور از خطا و لغزش كه نبي يا 
ام، كه البته جز  گردد كه از مدينه فاضله افالطون خوانده برمي پيامبر هم نباشد به مطالبي

  .افالطون چنين چيزي نه، بوده و نه، خواهد بوددر پندار 
اي بلورين زندگي كند، با خيال خود هر  آسان است كه انسان پيش خودش در خانه

هاي خود را  جا كه خواست سفر كند در بهشتي زميني زندگي كند كه با آن تنهايي
اي به خصوص زماني كه بر. بگذراند، به آن سرگرم شده و درون خود را آرام سازد

_________________________________________________________________________  

 .)ذكر ما جاء في سبعة(، باب 58، و معدن الجواهر، ص 343الخصال، ص ) 1
 .466روضة الواعظين، ص ) 2
 .372، ص 1عوالي الآللي، ج ) 3
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او حق دارد كه خود را . 1اي پر از جور و ستم زندگي كرده باشد مدت زيادي در جامعه
اما . كنيم ما هم به هيچ وجه او را سرزنش نمي. آرام كرده و با روياهايش زندگي كند

تحميل اين خواب و خيالها بر بقيه مردم، كافر دانستن كسي كه با او در روياهايش 
ارهاي خود را جزئي جدانشدني از دين بداند و آنها را مالك كند و همه پند زندگي نمي

دوستي و دشمني خود با ديگران قرار دهد، جاي بحث بوده و نياز به درنگ و انديشه 
  .بيشتر دارد

كني همين  گرفتند، آيا فكر مي گانه خالفت را در دست مي حاال اگر ائمه دوازده
لغزش باور دارند و شب و روز اين  مردمي كه به عصمت و دور بودن آنها از خطا و

ديدند، باز بر رأي و نظر خود باقي  كنند كار ناشايستي را از آنها مي جمالت را زمزمه مي
  كردند؟ ماندند، يا با بعضي از دستورات و احكام مخالفت مي مي

كه به عقيده اماميه، معصوم است، براي مدت كمي  هنگامي كه امام حسن
ت و بعدا بر سر خالفت با معاويه صلح كرد، همان شيعياني كه خالفت را در دست گرف

_________________________________________________________________________  

ش نظريه عصمت، واكنش به ظلم سلطه حاكم در آن دهم كه سبب پيداي به همين خاطر من ترجيح مي) 1
و اهل بيت، به   روي طرفداران خالفت در بدگويي از امام علي روهاي شيعه و زياده زمان بر ميانه

روي را براي غالت شيعه  عالوه كشتن ائمه و علماي اهل بيت است، همه اين وقايع، راه افراط و زياده
ي از امراي اموي و عباسي بر اينكه خود را سايه خدا بر زمين معرفي شايد پافشاري بعض. بيشتر باز كرد

ترند، سبب اصلي زياد روي شيعي در مقابل آنها باشد، كه  كنند و ادعاي اينكه آنها براي خالفت شايسته
همين طور عصمت . خالفت را حق اين دوازده امام از اهل بيت دانستند نه بقيه مردم حتي همه اهل بيت

البته . گانه كردند براي شايستگي خالفت قرار دادند، به همين علت ادعاي عصمت ائمه دوازدهرا شرطي 
با استناد به نصوصي مانند آيه تطهير و حديث كسا كه هيچ ربطي به موضوع عصمت ندارند؛ همان طور 

 .كه در صفحات بعدي توضيح داده خواهد شد
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! 1اي خواركننده مؤمنان: گفتند  به عصمت او ايمان داشتند، با او چه كردند؟ به او مي
برخي ديگر هم بدون هيچ واكنش ديگري فقط زبان به . بعضي هم به پايش ضربه زدند

بودند، اما آشكارا دست به بعضي هم به شدت بر او عصباني شده . اعتراض گشودند
  .مقابله و نافرماني نزدند

با اينكه واقعيتي . كنند اين واقعيتي است كه طرفداران نظريه امامت آن را انكار مي
  .اند كامالً ملموس و قابل درك است كه كتابهاي هر دو گروه سني و شيعه آن را نوشته

رد بر عقيده امامت أئمه  كه در)   ه 614م (امام شيعيان زيديه، المنصور باهللا 
مكلفين با وجود امام به وظايفشان : گويند  اما گفته آنان كه مي«: گويد  گانه، مي دوازده

كنيم كه  زيرا مشاهده مي. پايه است كنند، حرفي نادرست و استداللي بي بهتر عمل مي
هاي گناه مانعي از اينكه آنها با وجود امام از اطاعت و عبادت دور شده به انجام كار

  .روي آورند وجود ندارد
همن طور كه اين مسأله در زمان امام علي، امام حسن و امام حسين عليهم السالم 

زيرا مردم در زمان آنها گناهاني مرتكب شدند و پيمانهايي و تعهداتي را زير پا . روي داد
  .نهادند كه نه قبل از آن زمان و نه بعد از آن ديده نشده بود

بيني كه در ميان طرفداران و سپاهيان پدرش برخاست  را مي علي امام حسن بن
المالش را غارت و مادر فرزندانش را به  اما آنها عليه او قيام و او را زخمي كرده، بيت

غيمت گرفتند، حق بزرگش را خوار كردند تا اينكه دشمنش بر او پيروز شده و كسي 

_________________________________________________________________________  

تحف العقول عن آل (وازده امامي است، در كتاب خود ابن شعبه حراني كه يكي از علماي بزرگ شيعه د) 1
وقتي كه  بدان كه حسن بن علي«: گويد  كند و مي به اين واقعيت اعتراف مي) 308، ص الرسول

شيعيان بر او سالم كردند و . ضربه خورد و مردم با او به مخالفت برخاستند، كار را به معاويه واگذار كرد
من مؤمنان را پست و : فرمودند  ايشان مي. سي كه مؤمنان را پست كرديسالم بر تو اي ك: گفتند  مي

 ».ذليل نكردم، بلكه آنان را عزيز و سربلند كردم
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، با شيعه و طور امام حسينهمين . امارت را به دست گرفت كه اهل آن نبود
طرفداران پدرش ماند، دعوت آنها را اجابت كرده رهبري آنان را به عهده گرفت، بعد از 

در پي براي ايجاد دردسر و آشفته كردن او   هاي پي اينكه از او دعوت كردند، نامه
نيم، ك فرستادند، به او وعده همكاري دادند و گفتند حقي را كه بر دوش ما داري ادا مي

اكثرشان بيعت و پيمان محكمي را در اطاعت از او پذيرفتند، به دنبال آن اسبهاي زيادي 
راندند و لشكرهاي فراواني روانه كردند تا اينكه از هر طرف او را محاصره كردند، در 
مقابله با او دست به هر كاري زدند تا اينكه خونش را ريختند و تمام اهل بيتش كه 

دختر رسول خدا با او بودند با لبه تيز شمشيرها و نوك ) س(فاطمه چندين تن از نسل 
  .ها شهيد كردند نيزه

بيني، همان  حاال با وجود امام، كدام نزديكي به طاعت و كدام دوري از گناه را مي
طور كه معلوم است مسأله درست برعكس است، آنها از اطاعت دور شده و به گناه و 

كه امامتش از خاندان  مام معصومي از نسل رسول خداعصيت روي آوردند، با وجود ا
او با انتقاد از اعتقاد شيعه اثني عشري در مورد امام » .مشخص است رسول خدا

اگر منظورشان رهبري قومي با دستان باز است، اين صفت در «: گويد  مي مهدي
او را آواره كرده و  اند كه ترس شود، زيرا آنها گفته كنند يافت نمي امامي كه آنها ادعا مي

دهد، ترسش بيشتر از هر  اي او را در خود جاي نمي آرام و قرار ندارد و هيچ خانه
بلكه «: گويد  تا جايي كه مي» .اي شده است اي و فرارش شديدتر از هر گريخته ترسيده

اند كه چيزي از ظهور امام بر دوستانش  علماي بزرگ آنها در كتابهاي خود نوشته
كند، جز ترس از اينكه بدگويان خبر او را به ستمگران برسانند و او به  يجلوگيري نم

با اين . كند به همين خاطر خود را از دوست و دشمن مخفي مي. دست آنها كشته شود
حال و با وجود چنين امامي چه هيبت و جاللي مكلفين را از ارتكاب گناه و معصيت 
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گانه چيز ديگري، كسي كه  ت امامان دوازدهاين عقيده چيزي است و واقعي» ؟1دارد بازمي
تطور الفكر السياسي (در تاريخ شيعه خوب تحقيق كند يا كتاب با ارزشي مثل كتاب 

از استاد احمد كاتب را مطالعه كند، بالفاصله ) 2الشيعي من الشوري الي واليه الفقيه
  .دشو متوجه سقوط نظريه اماميه در مقابل واقعيتهاي روايات خود شيعه مي

متكلّماني امثال اين نظريات را اختراع كردند با اين كارشان امت اسالم را با چيزي 
كه هيچ نيازي به آن نداشتند وامانده كرده و از پاي درآوردند و تفرقه و اختالفي در بين 

  .امت به وجود آوردند كه سالهاي سال تلخي آن را چشيده و خواهند چشيد
چه زماني بحث . ها علم كالم وجود نداشت و نزاعاگر در پس همه اين اختالفات 

مخلوق بودن يا نبودن قرآن يا مجادله در مورد صفات خداوند بين كساني كه صفات را 
كنند در مقابل  ها را از معني حقيقي منحرف كرده سوء تعبير مي كنند و يا آن نفي مي

  ند؟سازي و تشبيه خداوند به مخلوقاتش هست كساني كه قايل به همگون

_________________________________________________________________________  

 .390-389، ص 1، ج )رسالة العقد الثمين في احكام األئمة المهديين(المجموع المنصوري ) 1
وارد شده و تا حد به كار گرفتن  با وجود انتقادات شديدي از كتاب و مؤلف آن كه از طرف دشمنان آن) 2

سالح ترور از طرفي و بدنام كردن و ايجاد شك و ترديد در مورد درستي آن از طرفي ديگر جلو 
اند، بدون شك اين كتاب يك سند تاريخي بسيار مهم است و نيز طرفداري و كمكي  اند اقدام كرده رفته

است و فقط خواننده منصف آزاد از هر گونه  براي حركت شيعي معتدل بر شيعه افراطي و تندرو تفكيري
كند،  روايات تاريخي بسياري كه نويسنده به آنها اشاره مي. كند تعجب مذهبي اين واقعيت را درك مي

همچنين روايات بسيار واضح و روشن كه كتابهاي شيعه وجود دارد، به طوري كه هيچ راهي براي شك 
اي خارجي و وارداتي  كنند كه نظريه وعقيده اماميه، عقيده لت ميگذارند، بر اين امر دال و ترديد باقي نمي

 .است بر منهج و خط مشي اهل بيت پيامبر اكرم
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انديشه عصمت ائمه نيز يكي از اين تراوشات فكري است، بعضي از متكلمين آن را 
هاي عقلي استوار كردند سپس تالش كردند كه با استفاده از كتاب و سنت پيامبر  بر پايه

  .به آن استدالل كنند و در اين زمينه نهايت تالش خود را به كار بستند
آوردند سپس براي اثبات آن به  و به آن ايمان ميپذيرفتند  اول تئوري و انديشه را مي

در حالي كه دين، اول ما را به يافتن دليل و سپس ايمان به نتيجه . گشتند دنبال دليل مي
هاي نفساني برمال كردند ايمان بياوريم،  كند، نه اينكه به هر چه خواسته آن دعوت مي

ترين مبارزاتي كه  از مهم شايد. سپس براي اثبات و كمك به آن دنبال دليل بگرديم
متكلمين در حال حاضر با آن مواجه هستند، ديدگاه اهل بيت درباره مسأله عصمت 

اي  در خطبه امام علي. پندارند ائمه به آن متصف هستند است كه متكلمين شيعه مي
پس، از گفتن حق، يا مشورت در عدالت «: كه در مسجد كوفه ايراد شد، فرمودند 

دانم، مگر  زيرا خود را برتر از آنكه اشتباه نكنم و از آن ايمن باشم نمي. خودداري نكنيد
  1».آنكه خداوند مرا حفظ فرمايد

امام علي در خطبه ديگري، در حاليكه با فريط بن ناجيه در مورد تالشهاي قبلي او 
د بعضي از رهبران گروه مخالف را به قتل برساند يا اسير كند، با تأكي براي اينكه امام

كه بر مردم واجب است، هرگاه امامشان خواست چنين كاري بكند به او : فرمايند  مي
  .اعتراض كرده، خدا را به ياد او بياورند

هيچ  اگر باور به عصمت آن حضرت در ميان پيروانش رواج داشت، امام علي
ا شود كه امام خود ر گفت، زيرا هاله عصمت موجب مي گاه چنين چيزي را به مردم نمي

مافوق نقد قرار دهد و نقد و اعتراض از ايشان، يا حتي معطوف ساختن نصيحت و 
هيچ وقت اين كارها را  اما امام علي. مشورت به ايشان را بر مخالفان حرام كند

_________________________________________________________________________  

 .)خطبها بصفين و من خطبة له(، 216، خطبه شماره 335نهج البالغه، ص ) 1
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ها را در حسن رهبري، مشورت با زيردستان و  بلكه خود زيباترين نمونه. انجام نداد
  .اند خود به مردم عرضه كردهاعطاي نقش سياسي براي تعيين حاكم 

كند اما عصمت را  صفات و شروط حاكم را عرضه مي در جاي ديگري امام علي
سزاوار نيست بخيل بر ناموس، جان و «: فرمايد  آورد و مي جزو آنها به حساب نمي

دار شود تا  ها و احكام مسلمين، واليت و رهبري يابد و امامت مسلمين را عهده غنيمت
ها حريص گردد و نادان نيز لياقت رهبري ندارد تا با ناداني خود مسلمانان را در امال آن

تواند رهبر مردم باشد، كه با ستم حق مردم را غصب  ستمكار نيز نمي. به گمراهي كشاند
زيرا در . و عطاهاي آنان را قطع كند و نه كسي كه در تقسيم بيت المال عدالت ندارد

. دارد كند و گروهي را بر گروهي مقدم مي مياموال و ثروت آنان حيف و ميل 
گرفتن، حقوق  تواند امام باشد، زيرا براي داوري با رشوه خوار در قضاوت نيز نمي رشوه

را ضايع  رساند، و آن كس كه سنت پيامبر مردم را پايمال، و حق را به صاحبان آن نمي
  1».كشاند زيرا امت اسالمي را به هالكت مي. كند لياقت رهبري ندارد مي

سزاوارترين اشخاص به خالفت، آن كسي ! اي مردم«: فرمايد  در خطبه ديگري مي
  2».است كه در تحقق حكومت نيرومندتر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد

كند كه برخالف نظريه  حكايتي را از حضرت فاطمه نقل مي) امالي(شيخ صدوق در 
كند كه روزي، امام  او روايت مي. قدندعصمتي است كه متكلمين شيعه به آن معت

تمام اموالي را كه از فروختن يك مزرعه به دست آورده بود انفاق كرد و حتي  علي
به اين كار اعتراض كرد ) س(حضرت فاطمه. يك درهم نزد آن حضرت باقي نمانده بود

_________________________________________________________________________  

 و فيبين سبب طلبه الحكم و يصف االمام و من كالم له() 131(نهج البالغه، خطبه شماره ) 1
 .)الحق

و من هو جدير بأن يكون  في رسول اهللا و من خطبة له() 173(نهج البالغه، خطبه شماره ) 2
 .)للخالفة و في هوان الدنيا
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وي به س پيامبر. خبر داد اين واقعه را به پيامبر جبرئيل. و لباس او را گرفت
تو حق نداري لباسش را بگيري و بر دستان او : رفت و فرمود ) س(حضرت فاطمه

كنم و ديگر اين كار را  من از خدا طلب آمرزش مي: گفت ) س(حضرت فاطمه. بزني
  1.تكرار نخواهم كرد

 روزي امام حسن: گويد  مي )خصائص االئمه(همان طور كه شيخ رضي در 
رسيد، ايشان  گرفت، اين خبر به گوش امام عليالمال به امانت  رواندازي از بيت

گوشه از . رفتند و روانداز را در خانه ايشان يافتند عصباني شده و به خانه امام حسن
از ! اي ابا محمد! از آتش بترس: فرمود  مي كشيد و به امام حسن آن را گرفته مي

  2.د بردتا اينكه آن روانداز را با خو! اي ابا محمد! آتش خداوند بترس
اي كه به وسيله سفيرش، مسلم بن عقيل براي مردم كوفه  امام حسين نيز در نامه

اي به موضوع عصمت نكردند، بلكه فقط لزوم داشتن تقوي و عمل به قرآن  فرستاد اشاره
امام كسي ... به جانم سوگند «: و دين را به عنوان صفات حاكم مطرح كردند و فرمودند 

گستر و  كند، نفس خود را وقف خدا كرده، عدالت ن عمل مينيست جز آنكه، به قرآ
  3».مؤمن به دين خداست

كند كه عصمت جزو  نقل مي درباره شرايط حاكم، حديثي را از پيامبر امام باقر
ال إمتي أتصلح  ال«: فرمودند  پيامبر«: گويد  او مي. آنها به حساب نيامده است

عاصي اهللا و حلم يملك به غضبه و ورع يحجره عن م: ثالت خصال  هلرجل في
خري أو في رواية  –حسن الوالية علي من يلي حتي يكون لهم كالوالد الرحيم 

_________________________________________________________________________  

 .555، ص )المجلس الحادي و السبعون(امالي الصدوق ) 1
 .78خصائص الدئمه، ص ) 2
 .39، ص 2االرشاد للمفيد، ج ) 3
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براي رهبري امت من كسي سزاوار است «:  »1حتي يكون للرعية كاألب الرحيم:  -
تقوايي كه او را از نافرماني خدا باز دارد، : كه در او سه ويژگي وجود داشته باشد 

كه با آن بتواند عصبانيتش را كنترل كند، حسن سرپرستي بر زيردستان تا اينكه  ماليمتي
تا براي رعيت مثل :  -در روايت ديگري آمده  –براي آنها مثل پدري مهربان باشد 

  ».پدري مهربان باشد
. آيد كه امامت با اين شرايط، براي عموم مردم جايز است از امثال اين حديث بر مي

: فرمود  شنيدم كه مي از اباعبداهللا«: ابن عمار روايت شده كه گفت  در، الكافي، از
اي علي، من تو را به صفات : فرمودند  در سفارشات خود به امام علي پيامبر اكرم

خدايا : سپس فرمود ! كنم و تو آنها را از من به ياد داشته باش اي سفارش مي ويژه
پرهيزكاري، هيچ وقت : دوم ! زبان نياورصداقت، هيچ گاه دروغي بر : اول ! كمكش كن

ترس از خدا چنانكه گويي هميشه او : سوم . به خودت اجازه نده به كسي خيانت كني
گريستن زياد از ترس خدا كه خداوند با هر قطره اشك، هزار خانه : چهارم . بيني را مي

: ششم . فدا كردن جان و مال خود در راه دينت: پنجم . سازد براي تو در بهشت مي
اما نماز همان پنجاه ركعت است و اما روزه، در هر . ام عمل به سنت من در نماز و روزه

عالمه مجلسي » 2ماه سه روز است، پنجشنبه اول ماه چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر آن
  3».اين حديث صحيح است«: گويد  در مرآه العقول مي

_________________________________________________________________________  

، حديث )ن حق االمام علي الرعية و حق الرعية علي االمامباب مايجب م( 407، ص 1الكافي، ج ) 1
 ). 8(شماره 

 ).33(، حديث شماره )الميرالمؤمنين وصية النبي(، 79، ص 8الكافي، ج ) 2
 .180، ص 25مرآه العقول، ج ) 3
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است، زيرا  ود امام عليشود كه اين سفارش نبوي در رابطه با خ مالحظه مي
اي علي تو را به صفاتي «: » يا علي أوصيك في نفسك بخصال«: فرمايد  پيامبر مي

، شايسته نيست كه اين سفارشات در خطاب به يك »كنم در نفس خودت سفارش مي
  .معصوم يا ذاتي كه از آنها واالتر است، باشد

 پيامبر: گويد  كرده و مي، اعتراف 180، ص 25عالمه مجلسي در، مرآه العقول، ج 
، يعني اين امور مربوط به »كنم به تو سفارش مي«:  »وصيك بنفسكأ«: فرمايد  كه مي

  .خود تو هستند، نه معاشرت با مردم
  

  كند نهج البالغه عقيده امامت شيعه اثناعشري را باطل مي
ده و با هايي از آن را شاهده آور البالغه كه شيعه اثناعشري گلچين  حتي كتاب نهج

كنند، اولين سندي است كه عقيده امامت به وجود آمده از  آنها بر امامت استدالل مي
  .سازد تفكر اثناعشري را باطل مي

مرا رها كنيد و ديگري را به «: فرمايد  با تمام وضوح مي ابيطالبامام علي بن 
آميز است  تنهرويم كه رنگارنگ و ف زيرا ما به استقبال حوادث و اموري مي. دست آوريد

چهره افق . ماند ها بر آن استوار نمي دلها بر آن ثابت و عقل. هاي گوناگون دارد و چهره
آگاه باشيد اگر دعوت شما را . حقيقت تيره شده است و راه مستقيم ناشناخته شده است

كنم و به گفتار اين و آن و سرزنش  دانم با شما رفتار مي بپذيرم، براساس آن چه كه مي
اگر مرا رها كنيد چون يكي از شما هستم كه شايد . دهم كنندگان، گوش فرا نمي  شسرزن
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در حالي كه اگر وزير و مشاور . تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم شنواتر، و مطيع
  1».شما باشم برايتان بهتر از اين است كه امير شما باشم

يچ شرايطي جايز نبود از طرف خدا تعيين شده بود، تحت ه اگر امامت امام علي
اگر من وزير و مشاور «: يا بگويد » مرا رها كنيد و ديگري را به دست آوريد«: بگويد 

تواند اين حرف را بزند،  چطور مي» شما باشم، برايتان بهتر است از اينكه امير شما باشم
  اند تا با او بيعت كنند؟ در حالي كه مردم آمده

: گويد  اشف الغطاء را به ياد بياوريد، كه ميخواننده عزيز، سعي كنيد سخنان ك
رسد كه يكي از  آيا به فكر شما مي» امامت مثل نبوت يك مقام و وظيفه الهي است«

مرا واگذاريد و پيامبر ديگري براي خود به دست آوريد، «: پيامبران خدا به مردم بگويد 
  ؟؟».امبر شما باشممن اگر مشاور و وزير شما باشم براي شما بهتر است تا اينكه پي

آيا اين كار عاقالنه است؟ يا اصال چنين كاري جايز است؟ اگر بگوييم امامت از 
  آيا اين كار رد دستور خداوند نيست؟. طرف خداست نه با مشورت و انتخاب

پيدا شود، ) كامليه(پس با اين احوال اصال تعجب نكن كه يك گروه تندرو به اسم 
را قبول كردند و ايشان را دوست داشتند، اما بعد از  در اول كار واليت امام علي

گذاري كرده است،  دين را تغيير داده و بدعت مدتي برگشتند و با ادعاي اينكه امام
  .ايشان را تكفير كردند

گروهي از آنها جدا شدند «: گويد  مي) ق الشيعهرَف(نوبختي، مؤرخ شيعي در كتاب 
. نسبت كفر دادند و تمام ياران پيامبر به امام عليگفتند، آنها  كه به آن كامليه مي

_________________________________________________________________________  

) : لما اراده الناس علي البيعة بعد قتل عثمان و من كالم له() 92(نهج البالغه، خطبه شماره ) 1
 ».نان آن حضرت زماني كه مردم پس از كشته شدن عثمان خواستند با او بيعت كنندسخ«
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را به خاطر ترك وصيت و شانه خالي كردن از واليت، همچنين جنگ  امام علي
  1.كردند به او سپرده بود، تكفير مي نكردن در راه مسئوليتي كه پيامبر

و هاي شيعه بيشتر است  فرقه كامليه كه تندروي و گمراهيشان به نسبت بقيه فرقه
و تعداد اندكي از اصحاب را كه از هفت نفر  تمام ياران پيامبر به جز امام علي

. اما با همه اين اصول، از واقعيت بيشتري برخوردارند. اند كنند تكفير كرده تجاوز نمي
اين مذهب اهميت امامت را تا حد . اند زيرا آنان مذهب خود را تمام و كمال به كار بسته

انگاري شديد و  در نهج البالغه سهل برد، اما در سخنان امام علي يايمان و كفر باال م
آدم با انصاف خود را در برابر دو . گيري از مسأله خالفت وجود دارد حتي كناره

يا به افراط و غلو آشكار شيعه اثنا عشري يقين حاصل كند و بداند . بيند گيري مي موضع
روي دور بوده، يا با كامليه هم عقيده شود و  كامال از اين غلو و زياده كه امام علي

همگان را كافر بداند، چه آنانكه خالفت را غصب كردند و چه آنان كه در آن 
  .زيرا خالفت يكي از بزرگترين اركان دين است. انگاري و آن را ترك كردند سهل

اين مسأله را با يكي از علماي شيعه در مجلسي خصوصي كه دو تن از همكاران 
اين عالم با تمام . سني و يكي شيعه نيز در آن حضور داشتند مورد بحث قرار داديميكي 

اما او در . عذر بياورد كرد كه در اين سخنان براي امام علي توان خود سعي مي
آورد، بلكه براي عقيده امامتي كه براساس اين سخنان، به  حقيقت براي امام عذر نمي

 امام علي«: گفت  از جمله مي. آورد ذر ميگذاري شده است، ع صورت فعلي پايه
بلكه خواست با اين سخنان غصب خالفت و مظلوميت خود را . خالفت را ترك نكرد
را  دتوانست همين مقصو اگر اين طور بود مي«: ما هم به او گفتيم . به مردم يادآوري كند

روشن است  كامالً واضح و طور ديگري ادا كند اما به هر حال از سخنان امام علي
شود، بلكه به عنوان  اي كه از طرف خدا تعيين مي كه ايشان به امامت نه به عنوان قضيه

_________________________________________________________________________  
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درست نيست كه «: سپس به او گفتيم . كند اي كه اساس بشري دارد نگاه مي مسأله
پيامبري اعتراف مردم به نبوتش را ترك كند و از آنها بخواهد كس ديگري را انتخاب 

اي معين يا مورد ستم واقع شدن خود را به آنها  خواهد حادثه كه او ميبه اين دليل . كنند
پس چطور جايز . امامت هم كه نزد شما مثل نبوت يك مقام الهي است. يادآوري كند

  گيري و آن را ترك كند؟ از امامت كناره است امام علي
  آيا اين كار كفر و ايستادگي در برابر دستور خدا نيست؟

مثل بقيه . ت هيچ جوابي نداد و بالفاصله موضوع را عوض كردبعد از اين سؤاال
بيني كه از موضوعي به  كني مي كساني كه هر گاه درباره اين امور با آنها بحث مي

آوري موضوع را به  پردازند، هرگاه درباره امامت براي او دليل مي موضوع ديگري مي
يل بيشتري براي او ارائه كني اگر خواستي دال. كند مسأله عايشه و جنگ جمل منتقل مي

همين طور اين چرخش ادامه . كشاند ناگاه تو را به موضوع ابوهريره و روايات او مي
البالغه برگرديم با آن داليل روشن و قاطعي كه انديشه وصيت و امامت  دارد اگر به نهج

تأمل در نهج البالغه،  كنند جا دارد كه بر اين سخنان امام علي الهي را باطل مي
  .بيشتري بكنيم
اي مردم، سزاوارترين اشخاص به خالفت كسي است كه در «: فرمايند  ايشان مي

تحقق حكومت نيرومندتر و در آگاهي از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوبگري به 
انگيزي برخيزد، به حق بازگردانده شود، و اگر سرباز زد، با او مبارزه شود، به جانم  فتنه

گر شرط انتخاب رهبر حضور تمامي مردم باشد هرگز راهي براي تحقق آن سوگند، ا
وجود نخواهد داشت بلكه آگاهان داراي صالحيت و رأي و اهل حل و عقد، رهبر و 

كنند كه عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است آنگاه نه  خليفه را انتخاب مي
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انكه حضور نداشتند، حق انتخابي حاضرانِ بيعت كننده، حق تجديد نظر دارند و نه آن
  1».ديگر را خواهند داشت

 پس امامت در بين تمام مردم، مختص به اين دوازده نفر نيست، بلكه امام علي
فرمايد كه سزاوارترين انسان براي امامت مسلمانان، كسي است كه  در سخنانش تأكيد مي

. ت به بقيه داناتر باشددر برپاداشتن حكم خدا از همه نيرومندتر و در دين خدا نسب
كامالً پيداست اين مسأله كه اشخاصي از قبل براي امامت تعيين شده باشند قابل اعتبار 

  .نيست
دهند پاسخ  اعتبار جلوه مي در خاتمه خطبه، به همه كساني كه خالفت ابوبكر را بي

. كنند ميهمان طور كه بعضي از متعصبان، كوردل امروزه همين كار را . دهد اي مي كوبنده
به «: فرمايند  مي. به دليل اينكه بعضي از اصحاب در اول كار از بيعت خودداري كردند

، حضور تمامي مردم باشد، هرگز راهي براي 2جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر
تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلكه آگاهان داراي صالحيت و رأي واهل حل و عقد، 

كنند، كه عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است، آنگاه  رهبر و خليفه را انتخاب مي
نه حاضران بيعت كننده، حق تجديدنظر دارند و نه آنانكه حضور نداشتند حق انتخابي 

  ».ديگر را خواهند داشت

_________________________________________________________________________  

و من هو جدير  في رسول اهللا و من خطبة له( 1738، خطبه شماره 247نهج البالغه، ص ) 1
 .)بأن يكون للخالفة

نند، امامت مثل نبوت، يك مقام ك هاي امروز كه فكر مي  يعهشمثل ، شود كه امام علي مالحظه مي) 2
 بلكه امام علي گذاشت، الهي است، اما خالفت فقط حكومت است، فرقي بين امامت و خالفت نمي

فرمايد كه امامت وابسته به بيعت و انتخاب مردم است و به هيچ وجه مقامي نيست كه از  با صراحت مي
 .طرف خدا تعيين شده باشد
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همانا كساني با من «: فرمايند  دوباره در نهج البالغه با صراحت و روشني بيشتري مي
پس آنكه در . بكر و عمر و عثمان، با همان شرايط بيعت كردنداند كه با ابو بيعت كرده

اي ديگر انتخاب كند و آن كس كه غايب بود  تواند خليفه بيعت حضور داشت نمي
. همانا شوراي مسلمين از آن مهاجرين و انصار است. تواند بيعت مردم را نپذيرد نمي

د خشنودي خدا هم در آن پس اگر بر امامت كسي گرد آمدند و او را امام خود خواندن
حال اگر كسي كار آنان را نكوهش كند يا بدعتي پديد آورد او را به جايگاه بيعت . است

زيرا به راه مسلمانان در نيامده . كنند اگر سر باز زد با او پيكار مي. گردانند قانوني باز مي
  1».كند خدا هم او را در گمراهيش رها مي

  .سازد واقعيتهاي قابل توجهي را روشن مي با ابراز اين سخنان امام علي
است و حل و عقد در اختيار  شورا از آن مهاجرين و انصار از ياران پيامبر: اوالً 
  .آنهاست
  .توافق آنها بر يك نفر، سبب خشنودي خدا و عالمت موافقت خدا با آنها است: ثانياً 
  .گيرد ورت نميامامت در زمان آنها بدون خواست و انتخاب آنها ص: ثالثاً 

گري كه از راه غير  گذار طغيان و جز آدم بدعت. شود سخن آنها رد نمي: رابعاً 
  .شود كند از حكم آنها خارج نمي مسلمانان پيروي مي

  شيعه اثنا عشري كجا و اين سخنان بسيار صريح و روشن كجا؟
  

  آميزد وقتي كه گمان امامت منصوص با خرافات احساسي مي
طرفي و عقالنيت  تأليف شده در موضوع واليت و امامت را با بيكسي كه كتابهاي 

  .شود ترين مطالبي كه تا به حال ديده است مواجه مي كند با عجيب مطالعه مي

_________________________________________________________________________  

 .)الي معاوية و من كتاب له(، 6شماره ، نامه 366نهج البالغه، ص ) 1



191  آنگاه حقيقت را يافتم

چگونه حكايات و داليلي كه عقل آنها را رد كرده است و طبيعت سالم آنها را قبول 
توانند مالك  مي، هستند، هاي هزار و يك شب هايي كه بيشتر شبيه قصه كند، حكايت نمي

  دوستي و دشمني با انسانها باشند، با اين حال به اسالم نيز نسبت داده شوند؟
  .خود شما در مورد اين روايات قضاوت كنيد

خداوند امامت و واليت مرا به پرندگان «: روايت شده كه فرمودند  از امام علي
. ودند كه به آن ايمان آوردندها ب عرضه كرد، اولين پرندگان بازهاي سفيد و چكاوك

به همين خاطر جغد . جغد و عنقا نيز اولين پرندگاني بودند كه آن را انكار كردند
. عنقا نيز در درياها ناپديد شد. زيرا پرندگان از او متنفرند. تواند در روز ظاهر شود نمي

هر . كرد همچنين خداوند امامت مرا بر زمينها عرضه. شود به طوري كه ديگر ديده نمي
هاي آن  گياهان و ميوه. جا از زمين كه به واليت من ايمان آورد آن را مطبوع و پاك كرد

را شيرين و دلپذير و آب آن را گوارا گردانيد و هر جايي از زمين كه امامت مرا انكار 
گياه آن را تلخ و . زار كرد كرد و به واليت من ايمان نياورد آن را تبديل به شوره

آن را هندوانه ابوجهل و گياهان خاردار گردانيد، آب آن را نيز شور و بدمزه هاي  ميوه
  1».كرد

اند، همچنين از زبان پرندگان دروغ  دروغ بسته امثال همين راويان به امام علي
حاال چطور بر آنها آسان نيست كه . اند ساخته و امثال اين چرنديات را به آنها نسبت داده

ه اصحاب دروغ بسته و قضيه اختالف روز سقيفه را آن قدر بزرگ بر ابوبكر و عمر و بقي
  .كنند تا اينكه آن را مالك ايمان و كفر قرار دهند

_________________________________________________________________________  

، ص 4، و ج 281، ص 23و بحاراالنوار، ج  14، ص 2طالب، از ابن شهر آشوب، ج  مناقب آل ابي) 1
 .47، ص 61و ج  245
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از جمله اين روايات اين است كه االغ كعب بن اشرف، شهادت داد به اينكه امام 
همچنين روايت شده كه سگ مردي از اهل . 1ولي خدا و وصي پيامبرش است علي

بردند،  را گاز گرفت، آنها شكايت را پيش رسول خدا از ياران پيامبر ذمه دو نفر
  .ايشان نيز دستور داد كه آن سگ كشته شود

بلند شد و ما هم با ايشان بلند شديم تا به خانه  سپس پيامبر«: روايت چنين است 
: كيست؟ انس گفت : صاحب خانه گفت . آن مرد رسيديم، انس جلو رفته در را زد

مرد با عجله در را باز كرد و خدمت : گويد  راوي مي. جلوي در ايستاده است رپيامب
، چه چيزي باعث 2پدر و مادرم فدايت باد، اي پيامبر خدا: رسيد و عرض كرد  پيامبر

پس هر . ايد شما به نزد من آمده. شده به نزد من بيايي در حالي كه بر دين شما نيستم
زيرا ! سگت را بياور. ايم براي كاري آمده: فرمودند  پيامبر! چه بفرماييد در خدمتم

به همين خاطر الزم است كه كشته شود لباس فالني را پاره و پايش را . درنده است
آن مرد فوراً طنابي به گردن . همين بال را سر نفر ديگري آورده است. 3زخمي كرده است

به رسول خدا نگاه كرد  آورده، وقتي سگ سگ آويخت و آن را كشيد تا جلوي پيامبر
چه چيزي شما را به اين ! سالم بر تو اي رسول خدا: به فرمان خدا با زباني فصيح گفت 

لباس فالن و فالني را پاره و : فرمود  خواهي مرا بكشي؟ پيامبر جا آورده و چرا مي
ترديد كساني را كه فرمودي  بي! اي رسول خدا: سگ گفت ! اي پايشان را زخمي كرده

اگر آنها . ورزند دشمني مي ابيطالبفق و ناصبي هستند و با پسر عمويت علي بن منا

_________________________________________________________________________  

 .306، ص 17و بحار االنوار، ج  97-96، ص تفسير امام عسكري) 1
 !!اي تو باد اي رسول خداپدر و مادرم فد: گويد  با اين حال مي. آن مرد يهودي بود) 2
 !اند سبحان اهللا، سگها را نيز مؤمن به واليت قرار داده) 3
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را ترك كرده به او دشنام  اما آنها امام علي. كردم اين طور نبودند به آنها تعرض نمي
  2».باعث شد به آنها حمله كنم 1دادند، من هم غيرتي شدم و غرور عربيم مي

 نزد امام علي«: نقل شده است  علي همچنين در روايتي از قنبر غالم امام
يا اميرالمؤمنين، من حاال دوست دارم خربزه : بودم كه ناگاه مردي وارد شد و گفت 

سپس رفتم و با يك . به من دستور داد خربزه بخرم امام: گويد  قنبر مي. بخورم
ؤمنين اين يا اميرالم: گفتم . تلخ بود. يكي از آنها را نصف كردم. درهم سه خربزه خريدم

از آتش است و به سوي آتش ! آن را دور بيانداز: ايشان فرمودند . يكي تلخ است
يا اميرالمؤمنين اين : عرض كردم . ترش بود. دومي را نصف كردم: گويد  مي! رود مي

! رود از آتش است و به سوي آتش مي! آن را دور بيانداز: فرمودند . يكي ترش است
اين هم كرم خورده است اي : گفتم . كرم خورده بود. دمسومي را نصف كر: گويد  مي

  .رود از آتش است و به سوي آتش مي! آن را دور بيانداز: ايشان فرمودند ! اميرالمؤمنين
سپس بار ديگر درهم ديگري به من داد و سه خربزه آوردم، من از جا : گويد  قنبر مي

مثل [ا از نصف كردن آن معاف كنيد، اي اميرالمؤمنين مر: پريده و سر پا ايستادم و گفتم 
  .]اينكه از اين كار احساس گناه كرده است

اي قنبر بشين زيرا آنها مأمور هستند، نشستم و يكي از : اميرالمؤمنين فرمودند 
. اي اميرالمؤمنين اين يكي شيرين است: گفتم . شيرين بود. ها را نصف كردم خربزه

  .بدهخودت از آن بخور به ما هم : فرمودند 

_________________________________________________________________________  

 !سگ است و غرور عربي دارد! از اين غرور عربي تعجب كردم) 1
و مدينة المعاجز ) حديث علي ولي اهللا( 203و  202الروضه في فضائل اميرالمؤمنين از شاذان قمي، ص ) 2

 )قصة الكلب الذي خرق ثوب الناصب ألميرالمؤمنين( 262-261، ص 1از هاشم بحراني، ج 
 .247، ص 41، و بحاراالنوار، ج 167روايت شماره 
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قسمتي را به اميرالمؤمنين و قسمت ديگري را به آن . خودم يك تكه از آن را خوردم
خداوند واليت ما را بر اهل ! اي قنبر: اميرالمؤمنين به من رو كرد و فرمودند . مرد دادم

ها  هر كدام از اين. عرضه كرد... جات و  آسمانها و زمين، اعم از جن و انسان و ميوه
ول كرد خوب و پاكيزه و گوارا شده است و هر كدام آن را قبول نكرده واليت ما را قب

  1.است، پليد، فاسد و نابود شده است
به نظر شيعه در رابطه با همين موضوع از پدرش به نقل از پدر بزرگش  امام رضا

ديد كه تلخ . اي گرفت تا از آن بخورد ، يك بار خربزهكند كه اميرالمؤمنين نقل مي
عرض كردند ! دور باد و به درك واصل شود: سپس فرمود . ا به دور انداختآن ر. است

  ماجراي اين خربزه چيست؟! اي اميرالمؤمنين: 
ترديد خداوند، پيمان دوستي ما را از هر حيوان و  بي: فرمودند  رسول خدا: فرمود 

وارا شده هر كدام از آنها كه اين پيمان را قبول كرده است، پاك و گ. گياهي گرفته است
  2.و هر كدام آن را نپذيرفته، تلخ و بدمزه شده است

كند  از جمله عالمه مجلسي در بحاراالنوار، از علي پسر عاصم أعمي كوفي نقل مي
به ! اي علي پسر عاصم: به من گفت . داخل شدم بر امام حسن عسكري: كه گفت 

ديد بسياري از پيامبران، انبيا تر اي كه بي زيرا تو بر فرشي قرار گرفته! زير پايت نگاه كن
اي موالي : عرض كردم : گويد  علي بن عاصم مي. اند و امامان مرشد بر روي آن نشسته

_________________________________________________________________________  

و مدينة  282، ص 27و بحاراالنوار، ج  249و االختصاص، ص  413، ص 16مستدرك الوسائل، ج ) 1
 .420، ص 1المعاجز، ج 

، ص 2و علل الشرايع، ج  1حديث شماره ) رّباب كراهة اكل البطيخ الم( 103، ص 25وسائل الشيعه، ج ) 2
 .234، ص 1و مسند االمام الرضا، ج  223-222و مختصر بصائر الدرجات، ص ) باب النوادر. (464
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اين ! اي علي: امام فرمود ! پوشم ام كفش نمي به احترام اين فرش تا وقتي كه زنده! من
  1.كند زيرا به واليت ما اعتراف نمي! اي نجس و ملعون است كفشي كه پوشيده

حتي حيوانات و جامدات هم از دروغ بستن و متهم شدن به دشمني با اهل بيت و 
  .اند ترك واليت آنها جان سالم بدر نبرده

وقتي كه موجوداتي غير از انسانها از دروغ بستن به زبانشان در امان نمانده و از اين 
ها،  ناند، پس اصال تعجب نكن كه اي هاي مزخرف جان سالم به در نبرده همه تهمت

  .هزاران دروغ به زبان ابوبكر، عمر، عثمان و ياران ديگر پيامبر ببندند
  

  بررسي داليل امامت در عقيده شيعه اثناعشري
اي از آنها دارد، كسي  نيز سهم عمده فضايل اهل بيت فراوانند و امام علي

جاهل توز يا  كند مگر يك ناصبي كينه و اهل بيت را انكار نمي هاي امام علي برتري
  .شناسد كه حق و منزلت آنان را نمي

اما اعتقاد به بزرگي آنان و باور به دوستي آنها چيزي است و استدالل به عصمت آنها 
دادن آنان   با توجه به اين فضايل و وجوب ادامه خالفت در دوازده مرد از آنها و برتري

چيز ديگري است  مدبر تمام پيامبران، از جمله پيامبران اولوالعزم غير از حضرت مح
كه هيچ پيوندي به فضايلي كه در مورد آنها روايت شده و قهرمانيهايي كه تاريخ از آنها 

محبت اهل بيت و فضايل آنها قواعد مشخصي دارد كه حد . به ثبت رسانده است ندارد
در غير اين صورت هر كس به حساب دوستي اهل بيت، هر . كند و مرز آن را تعيين مي

  .گويد ه دوست داشته باشد ميچيزي را ك

_________________________________________________________________________  

 .304، ص 50بحاراالنوار، ج ) 1
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به خاطر خدا و اسالم، ما را «: فرمايد  مي العابدين به همين خاطر امام زين
زيرا دوستي شما ادامه خواهد يافت تا اينكه روزي مايه . صادقانه دوست داشته باشيد
  .عار و رسوايي ما خواهد شد

كه اهل بيت را به اسم عرصه را بر اين غلوكنندگان تنگ كرده  العابدين اما زين
  .اند كه خود به آنها راضي نيستند دوستي غرق در صفاتي كرده

و معجزات آنها و مباحثه در اين موارد، مانند  امروه سخن از امامت، عصمت ائمه
  .و سرشت بشري اوست صحبت درباره حضرت مسيح

اي دوري ه مباحثه و بررسي داليل امامت نزد شيعه اثناعشري، مرا به ياد گذشته
ات و تأليفات او  اندازد؛ زماني كه به مناظرات دعوتگر برجسته مسلمان، احمد ديد مي

ها تفكري  در مناظره با بعضي از كشيش) رحمه اهللا(احمد ديدات . كردم توجه زيادي مي
هاي منسوب به اسالم  ها و جماعت گير بسياري از فرقه كرد كه امروزه گريبان را رد مي

ها ادعاي خود را  كشيش. كنيم داريم با اين افكار و گروهها زندگي مي شده است و ما
كردند كه  پسر خداست به اين صورت مطرح مي مبني بر اينكه حضرت مسيح

همان طور كه ما ايمان داريم پسر خداست، يا تو به او  يا اينكه مسيح«: گفتند  مي
نابه حق كرده است يا اينكه زيرا او ادعايي . دهي نسبت به ديوانگي يا كفرگويي مي

آنها به » .اند چون كارهايي كرده كه از قدرت بشر خارج بوده! دهي نسبت سحر به او مي
بر عليه تو دست به . دهند كردند و تو را در زاويه تنگي قرار مي اين صورت بحث مي
 يا بايد با آنها هم عقيده شوي يا تو را متهم به دشمني با. زنند حمالت رواني مي

به دليل اينكه به ادعاي آنها نسبت كُفرگويي و دروغ سحر . كنند مي حضرت مسيح
  .اي به او داده

  هاي سه حاال چرا اين فرضيه«: كند كه  ديدات در كنار اين طرح عجيب سؤال مي
داشته باشيم؟ چرا بنده و فرستاده خدا نباشد، يا چرا پيامبر  گانه را در مورد مسيح
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دهي كه  چرا مرا در اين زاويه قرار مي» اسرائيل نباشد و بس؟ ن بنيبزرگي از پيامبرا
روي و غلو كنم يا با او دشمن باشم نه حد وسط  درباره شخصيت مورد بحث يا زياده

  ميان اين دو نظريه؟؟
خواهد موضوع  اي را تصور كني كه مي تواني فرد مناظره كننده با همين روش مي

وقتي كه با او . ه را مورد بحث و مذاكره قرار دهدعصمت ائمه و امامت منصوص ائم
مذاكره عميقي را شروع كردي و بسيار موشكافانه به بررسي داليل پرداختي، متوجه 

آيا تو . اي بست رسيده شوي كه آخر سر در يك مسأله كامالً عاطفي و احساسي به بن مي
ل بيت شك داري؟ و ناصبي هستي و با ائمه دشمني داري؟ آيا در وجود و مصداقيت اه

خبر از همه جا از هر گوشه و كناري سنگي  يا اينكه بي... چيزهايي شبيه اين اتهامات 
من در حال . آيد، با اينكه اين بحث اصال احتمال اين همه فرضيه را ندارد بر تو فرود مي

 من در همان حال كه دارم از طريق قرآن، احاديث و. ام حاضر اين مسأله را تجربه كرده
  .شوم كه من ناصبي هستم كنم، ناگاه با يك اتهام و رد فوري مواجه مي عقل مباحثه مي

توان اين كلمه ناصبي را به همين سادگي بر هر كسي اطالق كرد؟ آيا مناظره  آيا مي
به اين معني است كه من اهل بيت را ... من در مورد عصمت ائمه يا مسأله رجعت و 

  دوست ندارم؟
شدند  روي و غلو درباره آنهاست، بايد راضي مي بيت به معني زيادهاگر دوستي اهل 

كه در مورد آنها گفته شود، خداياني غير از خداي يكتا هستند و بايد به جاي برحذر 
  .كردند كنند از آنها تمجيد مي روي مي داشتن كساني كه در مورد آنها زياده

  
  ؟فضايل كدام يك بيشتر است، ابوبكر يا امام علي

كي از دوستان شيعه خواست تا با هم در مورد برتري ابوبكر صديق و امام علي بن ي
  .اي داشته باشيم مباحثه ابيطالب
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اما اختالف بين شيعه . جواب دادم كه مناظره در مورد اين مسايل كار مشكلي نيست
بهتر . خالصه شود و سني بزرگتر از اين است كه در برتري ميان ابوبكر و امام علي

پس زماني كه . ن است كه به جاي پرداختن به اين مسايل از اصل اختالف شروع كنيمآ
مهم نيست كه كدام يك برتر و كدام يك از . 1كنيم ما به بزرگي هر دوي آنها اعتراف مي

خالفت هم تمام شده . اند هر دوي آنها فوت كرده. فضيلت كمتري برخوردار است
از صدها سال باز هم در مورد اينكه كدام يك  بسيار غيرمعقول است كه ما بعد. است

با همه اينها . تر بوده و كدام يك از آنها برتر بوده صحبت كنيم براي خالفت شايسته
زنيم بيش از هزار و سيصد سال است كه از دنيا رفته و  كساني كه در مورد آنها حرف مي

  .اند به رحمت ايزدي پيوسته
اصحاب . ها خالصه كند ت كه خود را در اين مقولهترديد اسالم بزرگتر از اين اس بي

تر از اين هستند كه به آنها همچون يك هوادار  پيامبر و اهل بيت نيز بزرگتر و بلند مرتبه
  .كند يك كننده مسابقه فوتبال نگاه كنيم كه هر كدام تيم مورد عالقه خود را تشويق مي

گرايان را  بت بعضي از مذهبكه مصي] متفكر معتدل شيعه[بايد به دكتر علي وردي 
 چند نفر خارجي از اختالف بين امام علي«: گويد  او مي. كند آفرين گفت تصور مي

و عمر بن خطاب از من سؤال كردند كه منشأ و علت اين درگيريها چيست؟ البته اين 

_________________________________________________________________________  

البته اگر اين گفتگو در بين دو گروهي باشد كه به بزرگي و . گفتگو در مورد برتري گاهي مفيد است) 1
در حالي كه شيعه معتقد است كه امام . نظر داشته باشند هاي مورد بحث اتفاق سوژه صالحيت كلي

اما ابوبكر . معصوم بوده و از طرف خدا به عنوان امام بر تمامي مخلوقات منصوب شده است علي
گمراه بوده و خالفت را غصب كرده : گويند  يا در بهترين حالت مي. صديق، مرتد و از دين برگشته است

. پس اين مسأله نزد شيعه اثنا عشري برتري دادن ميان دو فرد داراي ايمان و صالحيت نيست. ستا
پس با اين حال گفتگو در مورد . بلكه ميان مؤمن و مرتد يا ميان يك وصي بر حق و يك گمراه است

 اي دارد؟ چه فايده برتري بين ابوبكر و امام علي
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كنند،  بيگانگان كه تاريخ اوايل اسالم را مطالعه مي. سؤال اهميت اجتماعي زيادي دارد
 بينند، عمر با دختر امام علي و عمر مي فا و صميمت كاملي بين امام عليص

در زمان عمر واليات  ازدواج كرده است، همين طور تعداد زيادي از ياران امام علي
مشورت كرده و هميشه  عمر در بيشتر مسايل با امام علي. اند مهمي را برعهده گرفته

مام علي نيز همان طور كه در نهج البالغه آمده از به همين صورت ا. كرد از او تعريف مي
  .عمر، هم در زمان حيات و هم بعد از وفاتش تعريف و تمجيد كرده است

حاال چه چيزي باعث شده، علي رغم اينكه در زمان حيات اين همه به هم نزديك 
اند، اين دو پس از وفات با اختالف و درگيري اين همه از همديگر دور شده  بوده
  ند؟باش

هاي شركت فورد به شهر ديترويت  يك بار براي ديدن كارخانه«: گويد  سپس مي
بعد از آن راهم را به طرف يك محله عربي كه از آنجا نزديك بود كج كردم و . رفتم

اما از درگيري شديدي كه بين مسلمانان آن جا درباره امام . سري هم به آن جا زدم
ها به  ردم كه براي همه قد علم كرده و كينهو عمر وجود داشت واقعا تعجب ك علي

  .شدت برانگيخته شده بودند
او در مورد امام . كرديم داشتم با يك آمريكايي در مورد اين نزاعها صحبت مي

آيا اين دو تا در كشور شما مثل ترومن و ديوي نزد : و عمر از من سؤال كرد  علي
لي و عمر و هزار و سيصد سال ع: كنند؟ گفتم  ما بر سر رياست حكومت رقابت مي
اين درگيري هم در مورد اين است كه كدام . كردند پيش در سرزمين حجاز زندگي مي

  .بوده است تر  يك براي خالفت شايسته
اي كه  اما خنده. من هم با او خنديدم. اش گرفت آن فرد آمريكايي به شدت خنده

  1.بخنداند واقعا كه بدترين مصيبت، آن است كه. داد بوي گريه مي
_________________________________________________________________________  

 .246مهلة العقل البشري، ص ) 1
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دار آن است، نسلهاي زيادي با هم جنگ و جدال  بدترين مصيبت، نوع خنده... بله 
رود، اما به خاطر چي؟ به خاطر اين  كنند، توان و انرژي زيادي از امت هدر مي مي

كردند كه ثابت كنند چه  ياران پيامبر در زمان خودشان، براي اين تالش نمي. 1ها بيهودگي
رود و  بينيم كه ابوبكر صديق به عنوان خليفه بر سر منبر مي بلكه مي كسي بزرگتر است،

و امام » .2با اين حال بهترين شما نيستم. ام من خليفه و سرپرست شما شده«: گويد  مي
اگر من وزير و مشاور شما باشم براي شما بهتر است از اينكه «: علي را ديديم كه گفت 

بهترين اين امت ابوبكر «: فرمايد  منبر مسجد كوفه مياي بر  و در خطبه» .3امير شما باشم
خدا ابوبكر را رحمت «: گويد  بينيم كه عمر بن خطاب مي و مي» .4و بعد از او عمر بود

_________________________________________________________________________  

علماي «: گويد  به نكته خوبي اشاره كرده، مي) 241، ص 14االستذكار، ج (ابن عبدالبر در كتاب  امام) 1
برترين بنده من : فرمايد  نظر دارند بر اينكه خداوند در روز قيامت از بندگان سؤال نمي مسلمان اتفاق

از بعضي  ا رسول خداشود، ام كدام است؟ و آيا فالني برتر است يا فالني؟ در قبر هم چنين سؤالي نمي
ها باشد،  كسي كه داراي آن خوي و خصلت. ها تعريف كردته و بعضي از اوصاف را ستوده است خصلت

اي كه از آن ويژگيها برخوردار است، در ظاهر بر ديگران برتري  به برتري دست يافته است و به اندازه
 .ان آن صفات خوب كمتر استدارد، اگر كسي هم داراي آن ويژگيها نباشد، منزلتش از دارندگ

 .260، ص 1صفة الصفوة، ج ) 2
 .)لما أريد علي البيعة بعد قتل عثمان و من خطبة له( 92نهج البالغه، خطبه شماره ) 3
. ، باسندي كه، شعيب األرنؤوط، آن را صحيح دانسته است837و  836مسند امام احمد، حديث شماره ) 4

خواهند در اين  ، در رد كساني كه مي178، ص 1محرقه، ج ابن حجر هيتمي در كتاب، الصواعق ال
اين روايت : گويد  كنند اين روايت به خاطر تقيه بوده است، مي  روايت شك ترديد ايجاد كنند يا فكر مي

تاب منهاج هاي متعددي روايت شده است، ضمن اينكه ابن تيميه در ك در كتابهاي مختلف و با شيوه
نقل ] جمعي از جمعي ديگر پشت سر هم[ح كرده است كه به صورت تواتر تصري 308، ص 1السنة، ج 

بهترين اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر است سپس «: بر منبر كوفه فرمودند  شده است كه امام علي
بخاري نيز در صحيح خود آن را . اين روايت به بيش از هشتاد صورت از ايشان نقل شده است» .عمر
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هيچگاه در كار خيري از او سبقت نگرفتم مگر اينكه او از من در آن كار سبقت . كند
  1».گرفت

زيرا تنها . داد به ديگري نسبت ميكرد و  هركدام از آنها برتر و بزرگي را رد مي
  .طلبي و فخرفروشي دغدغه آنها خدمت و عمل به اين دين بود نه برتري

خوانند  دانم افرادي در آينده، اين سخنان مرا مي با اينكه مي. زنم من اين حرفها را مي
يم، كن زيرا همين مسائلي كه ما پرداختن به آنها را نقد مي. كنند و هيچ توجهي به آن نمي

به همين خاطر گفتگوي جالبي . نزد آنها بزرگترين و مهمترين مسائل دنياي اسالم هستند
درباره مقايسه ) شيعي(و ابوبكر داودي ) سني(كه در بين، حسين بن اسماعيل محاملي

  .كنم اتفاق افتاده را به آنها تقديم مي ابوبكر صديق و امام علي
ابوبكر «: گويد  مي )اريخ الملوك و األممالمنتظم في ت(ابن الجوزي در كتاب خود 

به خدا : داودي، يك روز در مجلسي كه حسين بن اسماعيل نيز حضور داشت گفت 
را بيان و او را با عامه مردم مقايسه  تواني منزلتها و افتخارات امام علي قسم تو نمي

نگ بدر، خورم كه من منزلت او در ج سوگند مي: حسين بن اسماعيل به او گفت . كني
اگر اين افتخارات : داودي گفت . دانم احد، خندق و افتخارآفريني روز خيبر را نيك مي

آنها : من گفتم . داني پس بايد او را بر ابوبكر صديق و عمر بن خطاب مقدم داري را مي
چرا آنها را مقدم : گفت . را شناختم، به همين خاطر ابوبكر و عمر را بر او مقدم داشتم

در سايبان فرماندهي بود كه از آنجا  روز بدر ابوبكر به همراه پيامبر: فتم داشتي؟ گ
او در مقام يك فرمانده بود كه با آسيب رسيدن به او . شدند افراد، كنترل و راهنمايي مي

آن روز يك مبارز بود، شكست يك مبارز به  خورد اما امام علي لشكر شكست مي

                                                                                                                                                    
هاي  اند، شيعه ن خاطر، همان طور كه تعداد زيادي از علما به اين مطلب اشاره كردهبه همي. آورده است

 .نظر داشتند قبلي بر برتري ابوبكر صديق و عمر فاروق اتفاق
 .اسنادش حسن است: ، شعيب االرنوط گفته است 4340مسند احمد، حديث شماره ) 1
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 .پرداخت مي چنان به ذكر فضايل امام علياو هم. معناي شكست همه افراد نيست
حق و منزلت هيچكدام را : آنگاه گفتم  .گفتم من هم فضايل ابوبكر صديق را مي

 اما به خاطر اين كه ياران پيامبر و آنانكه قرآن و سنت رسول خدا .توان انكار كرد نمي
احمد بن خالد . داريم مي اند، ما هم او را مقدم ايم، ابوبكر را مقدم داشته را از آنها گرفته

دانيد، من  اگر شما نمي: اند؟ گفتم  دانم چرا اين كار را كرده نمي: به ما رو كرد و گفت 
رياست و بزرگي در زمان جاهليت از دو جايگاه تجاوز : چرا؟ گفتم : دانم، گفت  مي
كه مال  كرد، يا مردي اي قوي بود كه او را حمايت مي كرد، يا مردي كه داراي قبيله نمي

سپس اسالم آمد . كرد فراواني داشت و از آن در راه رسيدن به رياست و بزرگي خرج مي
در حالي كه ابوبكر صديق ثروت . فوت كردند بعد پيامبر. و مسئله دين مطرح شد

قبيله تيم نيز در برابر دو قبيله عبد مناف و . كافي براي رسيدن به آن رياست نداشت
پس امتيازاتي كه به خاطر آنها رياست قريش در . 1خوردار نبودمخزوم از قدرت كافي بر

با اين حال امتيازي جز اسالم باقي نماند و به . آمد، منتفي شدند جاهليت به دست مي
بالفاصله بعد از اين حرفها، داودي . همين خاطر نيز ابوبكر صديق را مقدم داشتند

  2.جواب ماند و ساكت شد بي
ي خيلي خوب به ذكر اين مسأله پرداخته، اما الزم است به حسين محامل: گوييم  مي

  .چند نكته ديگر نيز اشاره كنيم
علي : گويند  مقايسه كرده مي شيعيان اثني عشري ابوبكر صديق را با امام علي

  .تر است اولين كسي است كه اسالم آورده، پس او براي خالفت از ابوبكر شايسته

_________________________________________________________________________  

ندازه قبيله عبد مناف و مخزوم از رياست و قدرت قبيله ابوبكر صديق، به ا) تيم(مقصودش اين است كه ) 1
با اين حال ياران پيامبر او را مقدم داشتند، بدون اينكه از نفوذ و ثروت زيادي برخوردار . برخوردار نبود

 .باشد
 ).  ه 330ترجمة الحسين بن اسماعيل بن محمد المحاملي المتوفي سنة ( 22، ص 14المنتظم، ج ) 2
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ام، در مورد اولين مسلمان  د اين مسأله بررسي كردهنظريات مؤرخان زيادي را در مور
توان هيچ كدام را بر ديگري ترجيح كاملي داده البته اين مسأله  اختالفاتي دارند كه نمي

  .دهد در هر دو صورت هيچ چيزي را تغيير نمي
  1.كم سن و سال بود در ابتداي بعثت پيامبر دهد كه امام علي تاريخ شهادت مي
آيد هيچ گاه به اندازه همكاري  ست يك كودك كم سن و سال برميكمكي كه از د

كودكان گاه گاهي بعضي از كارهايي را كه در توانشان است . يك فرد بزرگسال نيست
رود كه آنها مسؤوليت دعوت يا پشتيباني از يك دين  اما انتظار نمي. توانند انجام دهند مي

گترها به اندازه ايثار و مقاومتي كه در آنها بلكه اين كار از دست بزر. را برعهده بگيرند
ماجراي اسالم آوردن عمرو بن عبسه سلمي شبيه همين مسأله . آيد وجود دارد برمي

كردم كه مردم در گمراهي بسر  من در زمان جاهليت فكر مي«: گويد  است، او مي
ردي در مكه خبر وجود م. دهند باطل است برند و تمام عبادتي كه براي بتان انجام مي مي

به . اي دارد به گوشم رسيد، بر مركب خود نشسته پيش او رفتم كه با خود سخنان تازه

_________________________________________________________________________  

به جز  امام علي سال از بعثت پيامبر 13در مكه بودند، يعني بعد از گذشت  بردر زماني كه پيام) 1
نقش . قبل از هجرت، نقش بارزي در كمك به پيامبر ايفا نكردند مورد خوابيدن در رختخواب پيامبر

رسد با خوابيدن در  اما وقتي كه به سن جواني مي. كم سن و سال بودن بود كه نبايد آن را فراموش كرد
سپس همان . كند كمك مي رختخواب پيامبر و سردرگم كردن كفار در مورد هجرت، به آن حضرت

بعدها با جهاد در راه خدا . كنيم تري را از ايشان مشاهده مي طور كه معلوم است در مدينه نقش پررنگ
حق و  انسان با انصافي كهاما . جويد بر بسياري از اصحاب پيشي مي و كمك شايان خود به پيامبر

شناسد هيچ گاه حق و بزرگي و جهاد و فداكاري ابوبكر  را مي بزرگي و جهاد و فداكاري امام علي
ترين روزهاي  كند، زماني كه شديدترين و سخت صديق را به خصوص در ابتداي بعثت فراموش نمي

 .آيند زندگي پيامبر و دعوت اسالمي به شمار مي
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به خاطر فشار قومش به صورت مخفيانه كار  مكه رسيدم و ديدم كه رسول خدا
  .دهند دعوت را انجام مي

: ؟ فرمودند 1شما چه هستيد: به ايشان گفتم . به صورت پنهاني خدمت ايشان رسيدم
شما را براي : گفتم . خدا مرا فرستاده است: پيامبر چيست؟ فرمود : گفتم . پيامبرممن 

براي صله رحم و حفظ رابطه خويشاوندي، شكستن : چه چيزي فرستاده است؟ فرمود 
در اين را چه كسي : به ايشان گفتم . بتها و ايمان به يگانگي خدا و شرك نورزيدن به او

گويد در آن روز ابوبكر صديق و  عمرو بن عبسه مي. اي هبا شماست؟ يك مرد آزاد و بند
تواني اين  تو امروز نمي: كنم، فرمود  من از شما پيروي مي: گفتم . بالل با ايشان بودند

بيني؟ اما پيش قبيله خود برگرد و هرگاه  آيا موقعيت من را با مردم نمي. كار را بكني
  2».سوي من بيا ام پس به شنيدي كه من غلبه كرده و پيروز شده

. آري: آيا خداوند تو را فرستاده است؟ گفت : پرسيدم «: در مسند احمد آمده است 
چيزي را به وسيله تو فرستاده است؟ گفت اينكه خداوند را به يكتايي بپرستند و : گفتم 

در اين راه چه : گفتم . به او شرك نورزند و بتها را بشكنند و صله رحم را به جا آورند
قحافه و غالم   بنده و غالمي ناگهان ديدم ابوبكر بن ابي: مراه توست؟ پاسخ داد كسي ه

  3».بودند بالل همراه او
كرد نگفت كه در راه  در حالي كه اسالم را براي عمرو بن عبسه بيان مي پيامبر

زيرا طفل ضعيف است و در نظر همه . دعوت به اين دين يك كودك پشتيبان اوست
مگر آنكه اهل عناد و . توان نيرو و از او كمك گرفت ه او نميخردمندان به وسيل

_________________________________________________________________________  

 .سؤال كرده است ز صفت و وظيفه پيامبرچه كسي هستيد؟ زيرا ا: نگفته است ) 1
 .832صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن و ما يتعلق به، باب اسالم عمرو بن عبسه، حديث شماره ) 2
اسناد آن بنا به شرط مسلم صحيح : گويد  شعيب ارنؤوط مي). 17060(مسند احمد، حديث شماره ) 3

 .است
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اينها معيارهايي ديگري دارند كه در چهارچوب هيچ . متعصبان كوردل چنين ادعايي كنند
به همين دليل تاريخ براي امام علي در آغاز بعثت ! گيرد دين، خرد و منطقي قرار نمي

آغاز پيدايش آن تقوت و كمك شده نبوي امري را كه به وسيله آن دعوت اسالمي در 
اي  كه اين مسأله 1در شكستن پنهاني بتها باشد، ذكر نكرده است، به جز كمك به پيامبر

توان آن را با مبارزه و رويارويي ابوبكر با كفار در بيشتر مواقع و دفاع او از  است كه نمي
ز شكنجه كفار از قبيل ، خرج اموالش در راه خدا يا آزاد كردن بندگان مسلمان ا2پيامبر

، 3، نهديه و دخترش2، زنيره1، ام عبيس3بالل حبشي و مادرش حمامه، عامر بن فهيره

_________________________________________________________________________  

من و «: روايت كرده است  به نقل از حضرت علي از ابومريم 644مسند احمد در حديث شماره ) 1
. ام باال رفت بنشين و او بر شانه: به من گفت  پيامبر. به راه افتاديم تا اينكه به كعبه رسيديم پيامبر

. توانم او را بلند كنم، پايين آمد و او نشست تا من از دوش باال بروم خواستم برخيزم پيامبر دريافت نمي
تا اينكه از كعبه باال رفتم كه بر . رسيدم خواستم به آسمان مي كردم اگر مي گمان مي. ماين كار را كرد

من از سمت چپ، راست، جلو و پشت سرش بتها را پايين . روي آن يك بت مسي وجود داشت
ند اين كار را كردم، بت بزرگ همان. آن را بينداز: تا اينكه توانستم آن را بردارم پيامبر فرمود . آوردم مي

ها پنهان  سپس پايين آمدم و به همراه پيامبر سريع دويديم تا اينكه در ميان خانه. ظرفي گلي شكست
اسناد اين روايت بنا به گفته برخي از علما از جمله شعيب ارنؤوط ضعيف » شديم مبادا كسي ما را ببيند

نين از راويان آن نعيم زيرا ابومريم ثقفي جزو راويان آن است كه مجهول و ناشناخته است همچ. است
 .گويد قوي نيست بن حكيم است كه نسايي درباره او مي

بن ابي معيط به سويش آمد و عقبه . خواند  نماز مي در حالي كه پيامبر: در صحيح بخاري آمده است ) 2
 در اين. احساس خفگي كرد تا اينكه پيامبر. را گرفت و آن را بسيار پيچاند با لباسش گردن پيامبر

كشيد كه  آيا مردي را مي: هاي عقبه را گرفت او را از پيامبر دور كرد و گفت  هنگام ابوبكر آمد و شانه
 !هاي فراواني آورده است؟ گويد خداي من اهللا است و براي شما از سوي خدايتان نشانه مي

 .سيدصحابي بزرگواري كه در جنگهاي بدر و احد شركت كرد و در جنگ بئرمعونه به شهادت ر) 3
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ابوبكر در مكه اهانت، عذاب و سختي . كنيز بني مومل و كنيز بني عدي مقايسه كرد
فراواني را در راه خدا تحمل و در مقابل دشمنان خداوند صبر پيشه كرد و از آنجا كه 

توانست سخن او را  كرد و هيچ كس نمي شد و براي مردم وساطت مي ذمت ميهمواره م
  .پرداخت رد كند همچنان به دفاع از اسالم مي

ها اين بود روزي او در كنار كعبه به خطبه ايستاد و مشركان را به  از جمله اين تالش
از . دمشركان او را بسيار كتك زدن. كرد دعوت مي سوي خداوند و پيروي از پيامبر

جمله كساني كه او را كتك زد، عتبه بن ربيعه بود كه با كفشهايش كه از برگ خرما بود 
  4.توان بازشناخت زد تا جايي كه چهره او را نمي بر صورتش مي

اي به  آمدند و آن افراد را از دور و او را در پارچه) بني تيم(تا اينكه افراد قومش 
نداشتند او مرده است، اما خداوند او را حفظ آنها ترديد . اش حمل كردند سوي خانه

  .كرد
دانم در همان حال عقلهاي خشك و  گويم در حالي كه مي من اين سخنان را مي

. كنند اي وجود دارند كه مستقيماً مرا به ناصبي بودن يا اسائه به امام علي متهم مي بسته
هايي بحث و مناظره زيرا شكل اساسي اين نوع بحثها اين است كه تو با خردها و عقل

ريزي  بلكه ديرزماني است بر اين اساس برنامه. خواهند حقيقت را بفهمند كني كه نمي مي

                                                                                                                                                    
ابوبكر او را از آنها . يكي از زنان بني تيم بن مرّة بود كه اسالم آورد مشركان او را بسيار شكنجه كردند) 1

 .شد او با انتساب به پسرش عبين بن كريز، ام عبيس ناميده مي. خريد و آزاد كرد
ابوبكر . داد نش عذاب ميابوجهل او را به خاطر ايما. از جمله زناني بود كه در آغاز دعوت، اسالم آورد) 2

 .او را در راه خدا خريد و آزاد كرد
ابوبكر آنها . كند آن دو كنيزانِ زني از بني عبدالدار بودند كه قسم ياد كرده بود هرگز آنها را آزاد نمي) 3

 .خريد و در راه خدا آزاد كرد
 .در كنار كعبه 40-39، ص 3البداية و النهاية، ج ) 4
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پذيرند و  اند كه امام علي مافوق بشريت است و حقيقت را آن گونه كه هست نمي شده
  .طرفانه نوشته شده است قبول ندارند حتي تاريخي را كه بي
كه از ميان ياران پيامبر ايمان آورد و اسالم را با دهد اولين كسي  تاريخ شهادت مي
زماني كه مردم پيامبر را . اش ياري كرد، ابوبكر صديق بوده است جان، مال و خانواده

كردند او آن حضرت را تصديق كرد و با جان و مالش با پيامبر همراهي و  تكذيب مي
ن اهللا بعثني إليكم إ«: خطاب به اصحابش فرمود  تا جايي كه پيامبر. همدلي كرد

 صدقت و واساني بنفسه و أهل فهل انتم تاركوا: كذبت و قال ابوبكر : فقلتم 
ترديد خداوند مرا به سوي شما برانگيخت شما مرا تكذيب كرديد  بي«:  »لي صاحبي

پس . در حالي كه ابوبكر مرا تصديق و با جان و مالش مرا ياري و با من همدردي كرد
  1»!گذاريد؟ نها ميآيا مرا با دوستم ت

سبقت در اسالم آوردن و عدم ترديد درباره آن بر امام  ترديد ابوبكر صديق بي
ما عرضت اإلسالم «: فرمايد  در اين باره مي پيامبر. برتري دارد ابيطالبعلي بن 

االم را بر «:  »علي أحد إلّا كانت له عنده كبوة و تردد غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم
به جز ابوبكر كه او در . عرضه كردم او درباره آن دچار لغزشي و ترديد شد هر كسي كه

  2».ين باره ترديد درنگي نكرد
_________________________________________________________________________  

و بيهقي در سنن  3461حديث شماره ) باب لو كنت متخذا خليالً[ئل الصحابه، بخاري در كتاب فضا) 1
 .آن را آورده است 20884كبري، باب شهادة اهل العصبية، حديث شماره 

حقيقت واضح و آشكار است و نيازي به : گويد  كتاب البدايظ و النهاية مي 121، ص 1ابن كثير در ج ) 2
به همين . يد هر جا كه بدان برخورد كرد از آن پيروي و اطاعت كردبلكه با. تفكر، نظر و درنگ ندارد

ما دعوت أحداً إلي اإلسالم إال كانت عنده كبوة غير «: دليل پيامبر در مدح ابوبكر فرموده است 
. به همين دليل بيعت با او در روز سقيفه سريع و بدون نظر و تفكر بوده است »أبي بكر فإنه لم يتلعثم
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به نزد  ابن اسحاق روايت كرده است كه امام علي پس از اسالم آوردن خديجه
اي محمد اين چيست؟ : علي گفت . خوانند مشاهده كرد آنها نماز مي. رفت پيامبر
ود كه ديني است كه خداوند آن را براي خود برگزيده و باري آن به او فرم پيامبر

پس تو را به خداي يگانه، عبادت او و كفر نسبت . پيامبران را براساس آن فرستاده است
اين امري است كه قبل از اين : علي به او گفت  ».كنم و الت و عزّي دعوت مي] بتها[به 

دهم تا اينكه با  ره هيچ كاري انجام نميمن هيج تصميمي دربا. ام درباره آن نشنيده
از اين ابا داشت كه قبل از اعالن عموميِ دعوت، راز او  پيامبر. ابوطالب سخن بگويم

آوري پس قضيه را كتمان  اگر اسالم نمي! اي علي: به همين دليل به او گفت . فاش شود
او صبح به . دسپس خداوند اسالم را در دل علي قرار دا. علي آن شب درنگ كرد. كن

فرمود  اي محمد چه چيزي را بر من عرضه كردي؟ پيامبر: آمد و گفت  سوي پيامبر
شهادت بده كه جز اهللا به يگانگي و بدون شريك هيچ خدايي وجود ندارد و به الت و : 

] دهند كه مشركان براي خداوند قرار مي[عزي كفر بورزي و از شريكان و هماننداني 
عجيب اينكه شيعيان اثناعشري با . 1علي چنين كرد و اسالم آوردسپس . برائت بجويي

وجود غلو مشهورشان درباره امام علي به ترديد او درباره قبول اسالم در آغاز امر و 
اين امر برخالف دين پدرم است و «: معتقدند كه او گفت  درخواست مهلت از پيامبر

  2».انديشم من درباره آن مي

                                                                                                                                                    
خواست  بدين خاطر زماني كه پيامبر. و بر ديگران در نظر صحابه امري واضح بوده استزيرا برتري ا

خداوند و مؤمنان «:  »يأبي اهللا و المؤمنون إلّا أبابكر«: اي مبني بر خالفت او بنويسد فرمود  نوشته
بيهقي، ج  و دالئل النبوة، 21بالذري در انساب األشراف، ص » .كند ابوبكر را امتناع مي] حكومت غير[
 .164- 163، ص 2

 .34، ص 3و البدايه و النهايه، ج  790، ص 1سد الغابة، ج ) 1
 .، للعالمه شيعي ابوالقاسم علي بن موسي مشهور به ابن طاووس216سعد السعود، ص ) 2
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فريقين روايت شده است كه ابوبكر با اختيار خود و بدون ترديد از آنجا كه از طريق 
خواست به او فرصتي براي فكر  از پيامبر و درنگ اسالم آورد در حالي كه علي

براي او تازه بود پس شيعيان اماميه درباره كدام برتري  زيرا دعوت پيامبر. كردن بدهد
  !گويند؟ سخن مي

اسالم آوردن ابوبكر قبل از علي يا علي قبل : گويم  با اين وجود با قاطعيت كامل مي
زيرا خالفت و رهبري . از ابوبكر هرگز استحقاق آنها را براي خالفت بيشتر نخواهد كرد

طلبد كه سبقت خليفه در اسالم آوردن بر مردم آنهم  هايي را مي مردم شرايط و شايستگي
  !روز جزو شرايط آن نيست 3يا  2به مدت 

در شب هجرت كه در پايان دوران  در بستر پيامبر ضرت علياما خوابيدن ح
به مدينه و  به همراه پيامبر مكه روي داد هرگز برتر از هجرت ابوبكر صديق

  .ها و خطرات احتمالي نبود ها، خستگي همراهي او در سختي
را ذكر نموده و  به همين دليل خداوند در قرآن كريم، كمك ابوبكر صديق به پيامبر

  :فرمايد  مي

 {  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u

  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡

  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯

  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹

   Æ  Å   Ä  Ãz ].40: التوبة.[  
و تنها يك نفر به [او دومين نفر بود ] دو نفر بيشتر نبودند و[اگر پيامبر كه «

ثور [هنگامي كه آن دو در غار .] اشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بودهمراه د
ابوبكر نگران شد كه از سوي [شدند ] جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار

: در اين هنگام پيامبر خطاب به دوستش گفت ] قريشيان به پيامبر گزندي برسد
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دست  كند و از و ما را حفظ و به ما كمك مي[غم مخور كه خدا با ماست 
] در اين هنگام. رساند دهد و ما را به عزت و شكوه مي قريشيان نجات مي

و ] و ابوبكر از اين پرتو الطاف، آرام گرفت[خداوند آرامش را بر او نازل كرد 
از فرشتگان در همان زمان و همچنين بعدها در جنگ بدر [پيامبر را با سپاهياني 

يد و سرانجام سخن كافران را فرو ديد ياري داد كه شما آنان را نمي] و حنين
و سخن الهي پيوسته باال بوده ] و شوكت و آيين آنان را از هم گسيخت[كشيد 
و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني، مكتبهاي [است 

تواند انجام  و هر كاري را مي[و خدا با عزت است .] زميني را از بين برده است
   ».]دهد ارها را به جا و از روي حكمت انجام ميو ك[حكيم است ] دهد

را در قرآن ذكر نكرده  در بستر پيامبر ابيطالباما خداوند خوابيدن علي بن 
سختي . به همراه پيامبر براي زندگي او خطرناك بود زيرا خروج ابوبكر صديق. است

بايد گفت  يامبراما درباره خوابيدن امام علي در بستر پ. و تعقيب و گريز در پي داشت
در روايات آمده است كه پيامبر به او اطالع داده بود كه بدو آسيب و گزندي نخواهد 

  .رسيد
بر در خانه ] مشركان[رسيد آنها زماني كه تاريكي شب فرا : گويد   ابن اسحاق مي

. خوابد تا بر او يورش برند پيامبر گرد هم آمدند و منتظر بودند تا ببينند چه زماني مي
در بستر من بخواب و اين : ماني كه پيامبر جاي آنها را ديد به علي بن ابيطالب فرمود ز

ترديد از سوي آنها به تو  زيرا بي. عباي سبز مرا بر روي خودت بيندازد و در آن، بخواب
  1.گزندي نخواهد رسيد

  .به او اطالع داده بود كه بدو گزندي نخواهد رسيد پيامبر

_________________________________________________________________________  

 .8، ص 3السيرة النبوية، ج ) 1
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ي بزرگ شيعه اثناعشري در تعريف اين جريان در اين امري است كه علما
  . اند كتابهايشان آن را ذكر و بدان اعتراف كرده

اند كه  محدثان روايت كرده: نويسد  آيت اهللا جعفر سبحاني از علماي معاصر شيعه مي
ها و  را براي پرداخت دين خواست هجرت كند علي بن ابيطالب زماني كه پيامبر

يي كه نزد او بود در مكه بر جاي گذارد و در شبي كه به سوي غار بازگرداندن امانتها
شد و مشركان خانه او را احاطه كرده بودند به او دستور داد در بستر او  خارج مي

اي علي عباي يمني سبز مرا بر روي خودت بينداز و در : به او گفت  پيامبر. بخوابد
ها به تو آسيبي نخواهد رسيد و او چنين ترديد ان شاء اهللا از سوي آن بستر من بخواب بي

من با فدا كردن جان (همچنين شيخ محمد باقر خراساني در تعليق بر عبارت . 1كرد
از كتاب االحتجاج طبرسي اين امر را تأييد ) را در غار حفظ كردم خودم جان پيامبر

  2.كند مي
رسانند با كسي  ميداند دشمنان هرگز بدو آسيبي ن پس آيا فداكاري كسي كه يقيناً مي

اش را در سفر هجرت در خطر  كه خود به سوي مرگ پيش رفته و خود و خانواده
  !، مساوي است؟3نابودي و مرگ قرار داده است

_________________________________________________________________________  

 .329، ص 10، ج )العدل و اإلمامة(مفاهيم القرآن ) 1
 .ب االحتجاج، كتا160حاشيه، ص ) 2
عبداهللا پسر ابوبكر هم براي . آورد و ابوبكر غذا مي هر روز عصر براي پيامبر اسماء دختر ابوبكر) 3

سپس . برد كرد و شب هنگام برايشان به غار مي آوري مي شنيد جمع اخباري را كه در روز مي پيامبر
غالم ابوبكر . د و آنها شك نكنندگشت تا صبح هنگام در ميان قريش باش در هنگام سحر به مكه بازمي

يعني عامر بن فهير، در روز وظيفه چراي گوسفندان ابوبكر را به عهده داشت تا شب هنگام آنها را از 
كنار غار بگذراند تا آنها را از شير گوسفندان سير كند و با اثر پاي گوسفندان رد پاي عبداهللا بن ابوبكر 
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اگر به همه اينها اعتقاد شيعه اماميه مبني بر منصوص بودن امامت حضرت علي به 
فقط پس از وفات پيامبر و اينكه جانشين  1به وسيله حديث الدار عنوان جانشين پيامبر

خواهد بود را بيفزاييم، اين امر شيعيان اماميه را مجبور خواهد كرد تا اعتراف كنند كه 
با فداكاري ابوبكر در سفر هجرت  و خوابيدن او در بستر پيامبر فداكاري امام علي
  .قابل مقايسه نيست

در آن شب  مر كنيم كه عليتوانيم شيعيان اماميه را ملزم به اقرار به اين ا بلكه ما مي
رساند در بستر پيامبر خوابيد و به  با اطمينان خاطر از اينكه هيچ كس بدو زياني نمي

توانند انكار كنند در حالي  چگونه مي. نيازي نداشت مطمئن كردن او از سوي پيامبر
ر اختيار روند و مرگشان د دانند چه زماني از دنيا مي كنند كه امامان مي كه آنها ادعا مي
و هر امامي را امام ديگري  3؟ و امامان علم گذشته و آينده را دارند2خودشان است

                                                                                                                                                    
، 92-91، ص 15فتح الباري، ج : نگا . (در كنار غار پيدا نكنند را پاك كند تا مشركان رد پاي او را

 ).السيرة النبوية البن اسحاق
حديث دار يا دعوت خويشاوندان به اسالم يكي از مهمترين نصوصي است كه شيعيان اماميه براي اثبات ) 1

آن سخن خواهيم  كنند كه در صفحات آينده به تفصيل درباره بدان استناد مي طالب امامت علي بن ابي
 . گفت

. است... اين عنوان يكي از ابواب اصول كافي كليني و بصائر الدرجات صفار و بحاراألنوار مجلسي و ) 2
روايت را ذكر كرده  14، 500روايت و صفار در بصائر الدرجات ص  8كليني تحت عنوان اين باب 

 .روايت بسنده كرده است 6كر بحاراألنوار به ذ 287- 285، ص 7در حالي كه مجلسي در ج . است
مجلسي در . روايت را آورده است 6اين عنوان نيز نام يكي از ابواب اصول كافي كليني است كه در آن ) 3

بحاراألنوار، ج : نگا . كند روايت شيعي را نقل نموده است كه اين مفهوم و عقيده را تأكيد مي 22اين باره 
ليهم ملكوت السموات و األرض و يعلمون علم و أنه عرض ع(تحت عنوان  117- 109، ص 26

عرضه ] گانه ائمه دوازده[يعني حكومت آسمانها و زمين بدانها :  )ماكان و ما يكون إلي يوم القيامة
 .و آينده تا روز قيامت آگاهي دارند] و حال[شده است و آنها از گذشته 
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تا چنانچه  2و امام علي در آن زمان ازدواج نكرده بود 1كند همانند او غسل و دفن مي
بنابراين دقيقاً . مشركان او را بكشند يكي از امامان از نسل او به غسل و تدفين او پردازد

  !رسد قاد شيعيان است كه معتقدند امام كامالً يقين داشت كه بدو زياني نميمطابق اعت
ترين فرد اصحاب بوده است و فداكاريهاي بزرگ او  چنانچه بگويند امام علي شجاع

ذكر شود تا براي سزاوارتر بودن او از ابوبكر براي خالفت بدان استناد ... در خيبر و 
. ترين افراد صحابه بود امام علي يكي از شجاعترديد  بي: شود در پاسخ خواهم گفت 

ها و  اما ما درباره شايستگي. هاي او در نبردها گواه اين امر است مبارزات و قهرماني
ويژگي شاخص امام علي رزمندگي و . كنيم ومت صحبت ميشرايط خالفت و حك

. اشدبرتر ب دالوري در ميدان جنگ بود كه ممكن است از اين نظر از ابوبكر صديق
هاي امام  اما خالفت و حكومت به سرباز رزمنده و قهرماني. در اين امر گماني نيست

بلكه به رهبري فعال و داراي سلطه و . هاي او در ميدان جنگ نياز ندارد علي و ويژگي
  .كنترل نيازمند است

_________________________________________________________________________  

باب (: نويسد  مي 288، ص 27ه در جلد يكي از ابواب كتاب بحاراألنوار مجلسي اين عنوان را دارد ك) 1
روايت  7و درباره آن  )أن االمام اليغسله و اليدفنه إال إمام و بعض أحوال وفاتهم عليهم السالم

 .را ذكر كرده است
در سال دوم هجري با حضرت فاطمه ازدواج كرده است كه ذهبي  چنين ثابت شده است كه امام علي) 2

گويد اين امر در سال دوم پس از جنگ  مي) رض(گرافي حضرت فاطمهدر بيو 119، ص 2در السير ج 
ازدواج فاطمه با علي در سال دوم : نويسد  مي 114، ص 6نويسنده عون المعبود در جلد . بدر روي داد

اين در حالي است كه شيخ مفيد از علماي . الحجه روي داد هجري در ماه رمضان و زفاف آنها در ذي
كه ازدواج آنها در شب پنج شنبه در سال سوم هجري روي داد كه مجلسي هم  بزرگ شيعه معتقد است

به هر حال اين ازدواج دو سال پس از هجرت . بحاراألنوار اين امر را نقل كرده است 92، ص 43در ج 
 .يا كمي بعد روي داد
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  .برتر بود ابيطالبابوبكر صديق در اين صفت از علي بن 
هاي ديگر قريش بسيار كوچك  د كه در مقايسه با تيرهابوبكر از قبيله ضعيف تيم بو

و قيام مسيلمه كذاب، اسود عنسي، سجاح و  با اين وجود او پس از وفات پيامبر. بود
در نتيجه پيروز شد و توانست پس از ظهور . توانست مسلمانان را رهبري كند... 

در حالي . بازگرداند حركات مرتدان استقرار و ثبات و آرامش را به شبه جزيره عربستان
اي  هاشم بود كه آنها در ميان اعراب داراي جايگاه و موقعيت قبيله كه امام علي كه از بني

و در هنگام بروز اختالف ميان  او پس از شهادت عثمان. و سياسي مهمي داشتند
اين امري واقعي است كه . مسلمانان نتوانست بر اوضاع مسلط شود و آن را كنترل كند

آوري و مبارزه در ميدان جنگ در  شايد امام علي در رزم. در آن كمي انديشيدبايد 
اما در رهبري امت و كنترل جريانهاي سياسي رقيب در جامعه . ابوبكر برتري داشته باشد

اين حقيقت بدون هرگونه . اسالمي و گرد هم آوردن آنها در يك فضاي واحد موفق نبود
  .پيراستگي است

كند شجاعت را فقط با  شجاعت بايد گفت چه كسي ادعا مياما دربارة مسأله 
توان مقايسه كرد؟ معيار شجاعت، كشتن دشمنان به دست خويش و قدرت  جنگيدن مي
: گويد  امام علي مي. ترين مردم بود شجاع بنا به گفته حضرت علي پيامبر. بدني نيست

جنگيدند، خودمان  م ميگرفتيم و دو سپاه با ه هنگامي كه در موقعيت دشواري قرار مي
زيرا او نزديكترين . كرديم را پشت سر پيامبر مخفي و به وسيله او خودمان را حفظ مي

  .فرد ما به سپاه دشمن بود و او همواره در پيشاپيش سپاه قرار داشت
در جنگ حنين شكست خوردند در حالي كه او بر روي قاطري  ياران پيامبر

گفت تا خود را  كرد و نام خود را مي هدايت مي نشسته بود و آن را به سوي دشمن
ترديد  بي«:  »أنا النبي الكذب أنا ابن عبدالمطلب«: فرمود  مخفي نكرده باشد و مي

  ».من پيامبر و فرزند عبدالمطلب هستم
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با دست خويش فقط يك نفر آن هم أُبي بن خلف را در جنگ  با اين وجود پيامبر
  .احد كشت

ر افرادي بودند كه بيش از ابوبكر، عمر، عثمان و علي از افراد در ميان اصحاب پيامب
از جمله آنها برّاء . تر نبودند اگرچه آنها از اين چهار نفر شجاع. سپاه كفار را كشته بودند

اين . نفر جنگجوي كفار را كشت 100بن مالك برادر انس بن مالك است كه به تنهايي 
  .در كشتن آنها شركت داشتتعداد غير از افراد ديگري بود كه او 

بلكه حتي . هيچكدام از خلفا اين تعداد از مشركان را نكشت در دوران پيامبر
حمزه سيدالشهدا شير خدا و عموي پيامبر كه در قله شجاعت بود اين تعداد از آنها را به 

  1.قتل نرسانده بود
تنها مردي بود كه  زيرا او. ابوبكر صديق در آغاز بعثت تنها همراه و ياور پيامبر بود

زماني كه مردم در اثر اين  همچنين او پس از وفات پيامبر. كرد پيامبر را همراهي مي
حادثه دچار شوك شدند ثبات شديدي داشت و با خطبه خود مردم را بيدار كرد و گفت 

پرستيدند بدانند كه محمد مرده است و كساني كه خدا  اي مردم كساني كه محمد را مي: 
همه اين امور بر شايستگي . ميرد رستيدند بدانند خداوند زنده است و هرگز نميپ را مي

ابوبكر صديق براي رهبري جامعه اسالمي و برتري او در اين باره بر ديگران داللت دارد 
هايي بود  اين برخي از رديه. كه مهاجرين و انصار هم بدون ترديد اين امر را قبول كردند

اگرچه از اطاله كالم . دادن ميان ابوبكر و علي بيان كنم  أله برتريكه الزم ديدم درباره مس
براي من اين نكته . درباره اين امور كه هيچ سودي ندارد احساس ناخوشايندي دارم

كافي است كه آن دو شخصيت، انسانهاي مؤمن، فاضل و بزرگواري بودند كه اسالم را 
آنها جان، مال . خودداري نمودندياري كردند، آنگاه كه ديگران از كمك به اسالم 

_________________________________________________________________________  

 .؛ با اندكي دخل و تصرف249-247جامع المسائل تقي الدين ابن تيميه، ص ) 1
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پس ديگري براي من چه نفعي . شان را در راه كمك به اين دين تقديم كردند خانواده
  !دارد كه كداميك از ديگري برتر است

  
  1.تر است استناد اماميه به قرآن از استدالل اهل كتاب بدان ضعيف
يهود و (اهل كتاب  در قرآن كريم آيات فراواني آمده است كه ظاهراً بر صحت دين

آنها براي عدم لزوم اسالم آوردنشان و پيروي از . داللت دارد...) نصاري و صابئه و 
تر از آياتي  استداللها در داللتشان بسيار قوياين . كنند بدان استناد مي پيامبر اسالم

  .كنند است كه شيعيان اماميه براي اثبات امامت بدان استناد مي
در آن آيات هيچ حجتي بر آنچه ] يهود و نصاري[م آنها با اين وجود معتقدي

گوييم كه آنها معاني آيات را به مفاهيمي غير از  بلكه با قطعيت مي. گويند ندارد مي
  .كنند معاني حقيقي تحريف مي

  : فرمايد  سوره بقره است كه خداوند مي 62از جمله اين آيات آيه ) 1

 {  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  W  V  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    L

  Y  Xz ].62: البقرة.[  
پرستان و  فرشته[اند، يهوديان، مسيحيان و صائبين  كساني كه ايمان آورده«

هر كسي كه خدا و روز قيامت ايمان داشته و كردار نيك انجام ] پرستان ستاره
ده و ترسي برآنان داده باشد چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بو

  ».نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد

_________________________________________________________________________  

 .138-132القرآني الفاصل بين اصول الحق و أصول الباطل، ص المنهج ) 1
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زيرا براي نجات در . ظاهر اين آيه بر صحت دين يهوديان و مسيحيان داللت دارد
قيامت فقط ايمان به خداوند و روز قيامت و اعمال نيك را ذكر كرده است و از ايمان به 

پس آيا . ان نياورده استو اركان ديگر اسالم سخن به مي نبوت حضرت محمد
كنند تا اين حد در داللت  هيچكدام از داليل آنها براي اثبات امامت كه بدانها استناد مي

  بر مقصودشان وضوح و قوت دارد؟
اما اشكال استدالل به اين آيه در معزول داشتن آن از آيات محكم ديگري است كه از 

آيه مذكور به . كند ذكر مي مبرجمله شروط نجات را اسالم آوردن و پيروي از پيا
. معناي آن است كسي كه اسالم به او نرسيده و از دنيا رفته باشد چنين شرايطي را دارد

بلكه با ارجاع آن به اصل يعني آيات محكم . اگرچه اين قيد در اين آيه ذكر نشده است
  .يابيم ديگر اين امر را درمي

آيه يا نصي وجود دارد كه حتي ظاهر آن  در اينجا حق داريم بپرسيم آيا در همه قرآن
گانه داللت كند همچنانكه ظاهر نص اين آيه بر صحت  يا امامان دوازده بر امامت علي

كرد كه اگر آيات محكم ديگري نبود كه آن را  دين يهوديان، مسيحيان و صائبه داللت مي
  ؟؟مقيد سازد، اين آيه به معناي نص صريحي براي نجات وصحت دينشان بود

  : فرمايد  خداوند مي) 2

 {«ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }z 
  ].94: يونس.[
كه بر تو نازل ] اسرائيل از داستانهاي موسي و فرعون و بني[اگر درباره چيزي «

] اند و اهل كتاب بوده[شده است ترديد داراي از كساني سؤال كن كه قبل از تو 
  ».اند ندهخوا كتابهاي آسماني را مي

  : همچنين فرموده است 

 {  {  z    y   x  w      v   u  tz ].7: األنبياء.[  
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] اهل علم و آشنايان به كتابهاي آسماني[دانيد از اهل كتاب،  اگر اين را نمي«
  ».بپرسيد

در . پس ما مرجع هستيم. هستيم] كتاب[ما اهل ذكر : گويند  يهوديان و مسيحيان مي
ترديد سياق آيه بر اين امر داللت دارد كه مقصود  بي! وانيم كافر باشيم؟ت نتيجه چگونه مي

به بشر  زيرا قريشيان براي بطالن نبوت حضرت محمد. از اهل ذكر، اهل كتاب است
خداوند . رود خورد و در بازارها راه مي كردند و اينكه او غذا مي بودن او استدالل مي

  : فرمود 

 {q  p       o  n  m  l       t  sr      u     y         x  w      v
}  |  {  z       £  ¢  ¡    �   ~     ¥      ¤

¦z ].8 - 7: األنبياء.[  
پيش از تو جز ] بلكه. تنها تو نيستي كه پيامبر و در عين حال انسان هستي[«

م اهل عل[از . ايم وحي كرده] دين آسماني را[ايم كه بديشان  مرداني را برنينگيخته
ما پيامبران را به . دانيد آشنايان به كتاب آسماني پرسيد، اگر اين را نمي] و

بلكه آنان انسان بوده و همچون . [ايم صورت جسدهايي كه غذا نخورند، نيافريده
و عمر ] اند انسانهاي ديگر خورده، نوشيده و زندگي كرده و در آخر مرده

  ».اند جاويدان هم نداشته
بپرسيد تا آنها به شما بگويند ] كتاب[توانيد از اهل ذكر  دانستيد مي يعني اگر قبالً نمي

  اند يا نه؟ كه آيا پيامبران بشر بوده

معادل اين عبارت است كه خداوند فرموده  u  t v z   }پس عبارت 

 z    y  x  wz}و عبارت  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥z»}: است 
   .z~  �  ¡  ¢  £  ¤{  }: معادل اين عبارت است كه خداوند فرموده است 
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  : دقيقاً در آيه قبل از آن چنين آمده است 

 {   k  j  i  h  g  f  e  d  cz ].93: يونس.[  
كه فلسطين [اسرائيل را در جايگاه خوب و اقامتگاه دلپذيري  بني] از آن به بعد[«

  ».اي را بديشان عطا كرديم منزل و مأوي داديم و روزيهاي پاكيزه] است
  : فرمايد  بلكه خداوند درباره آنها مي. و ستايش آنها بود كه اين مدح

 {  ¦  ¥   ¤  £        ¢  ¡  �   ~  }  |z ].197: الشعراء.[  
اسرائيل  ايشان كافي نيست كه علماي بني] ايمان آوردن[آيا همين نشانه براي «
  »!.از آن آگاهند؟] به خوبي[

تر از ادعاي اماميه مبني بر اين  يان قوياين آيه براي داللت بر ادعاي يهوديان و مسيح
  !گانه است امامان دوازده »اهل ذكر«نكته است كه مقصود خداوند از 

در آن هيچ ارتباطي وجود ندارد و هيچ ) امامان(زيرا قطعاً ميان مطلب آيه و ذكر 
اين اگر يهوديان و مسيحيان با اماميه درباره . قرينه نزديك يا دوري بر آنها داللت ندارد

آيه اختالف پيدا كنند كداميك بيشتر برحقند كامالً واضح است كه رجحان و برتري از 
حق خودتان را در اين : ما به اماميه خواهيم گفت . آن يهوديان و مسيحيان خواهد بود
كيد بدان استناد و  سپس براي اثبات آنچه ادعا مي. آيه از يهود و نصاري بازستانيد

  !!استدالل كنيد
  : فرمايد  اوند ميخد) 3

 {  Á  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µz 
  ].47: البقرة.[
به ياد آوريد نعمت مرا كه بر شما ارزاني داشتم، و اينكه من ! اسرائيل  اي بني«

  ».بر جهانيان برتري دادم] از نظر نعمتهاي گوناگون[شما را 
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ه صراحت داللت دارد بر اينكه خدا دو بار در قرآن اين آيه وارد شده است، اين آيه ب
  .آنها را برتري داده و برگزيده است

  : فرمايد  خداوند در سوره دخان مي

 {     ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x   w  vu  t  s
  ¤  £   ¢z ].32 - 30: الدخان.[  

] ايشان را نجات داديم. [اسرائيل را از عذاب خواركننده رهايي بخشيديم ما بني«
و از زمره . نمود فروخت و ستمگري مي فرعون كسي كه بر ديگران بزرگي مياز 

و [اسرائيل را آگاهانه  ما بني. گذرانند تبهكاراني بود كه ظلم و فساد را از حد مي
برگزيديم و بر جهانيان ] با شناختي كه از ايشان داشتيم، در آن عصر و زمان

  ».]ش كرديمو آنان را ملت برگزيده عصر خوي[برتري داديم 
  .اند اي بوده كنند بر اينكه آنها ملت بزرگ و برگزيده اين آيات داللت مي

آيا در قرآن دليل اينكه آنها ملت برگزيده هستند وجود ندارد؟ چرا به اين مطلب 
كه خود را برتر از تمام امت اسالم و همه جهانيان ) اماميه(اقرار نكنيم؟ اين سؤال را از 

حال، . در حالي كه هيچ دليل قرآني مثل اين يا شبيه اين را ندارند .پرسيم دانند مي مي
  .هرگونه ردي بر ادعاي يهودي، به طريق اولي رد غير آنها نيز هست

به ياد آوريد نعمت مرا كه » شيعيان علي«اي «: فرمود  شما تصور كنيد كه خداوند مي
ما «: فرمود  يا مي» دادم و اينكه من شما را بر جهانيان برتري. به شما ارزاني داشتم

شيعيان اماميه را از عذاب خوار كننده رهايي بخشيديم و ما آنها را آگاهانه، برگزيديم و 
گفتند؟ آيا با استفاده از اين آيات بر حقانيت خود و  چه مي» بر جهانيان برتري داديم

  كردند؟ وجوب تبعيت از مذهب خود استدالل نمي
فرمود، به هيچ  كند كه حتي اگر خداوند اين را مي منطق علم و استدالل حكم مي

آمد، زيرا همين آيات براي قوم يهود كه در مورد  عنوان دليلي براي آنها به حساب نمي
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اند، به همين صورت اگر در مورد غير آنها هم  خود آنها نازل شده دليل و حجت نشده
  .دهد نازل شود دليلي به دست آنها نمي

اي هم  آيات در مورد اماميه نازل نشده و حتي كوچكترين اشارهحاال كه همانند اين 
  به آنان نشده است ادعاهاي آنان تا چه اندازه از واقعيت برخوردار است؟

 {  d  c  b   a  `   _  ^z ].16: الجاثية.[  
  ».اسرائيل كتاب آسماني و حكومت و نبوت بخشيديم ما به بني«

بگذار و ببين نتيجه چه » بني علي«يا » ماميها«كلمه » اسرائيل بني«به جاي كلمه 
  شود؟ مي

 {  u  t  s   r  qz ].53: غافر.[  
  ».كرديم] تورات[اسرائيل را وارثان كتاب  و بني«

  ؟»ايم شيعيان علي را وارثان كتاب كرده«: تصور كن كه خداوند فرموده است 

 {  ½¼  »   º  ¹  ¸  ¶   µ       ´  ³z ].األعراف :
137.[  

اسرائيل، به خاطر صبر و استقامتي كه نشان  وعده نيك پروردگارت بر بني و«
  ».دادند، تحقق يافت

 {  f   e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z
  r  qp  o  n    m  l  k  j  i  h  g

  u  t  sz ].24 - 23: السجدة.[  
موسي  را فرو فرستاديم، و شك نداشته باش كه] تورات[ما براي موسي كتاب «

و . اسرائيل گردانديم تورات را دريافت داشت و ما آن را رهنمون و راهنماي بني
و برابر قوانين ما، [اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما  از ميان بني
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در راه خدا بر تحمل [اسرائيل  نمودند، بدانگاه كه بني راهنمايي مي] مردمان را
  ».د به آيات ما ايمان كامل پيدا كردندشكيبايي ورزيدن] سختيها

متن اين آيات : گفتند  اسرائيل، اماميه آورده شده بود، مي در اين آيات اگر به جاي بني
  1.به صراحت در مورد امامت و ائمه وارد شده است

اسرائيل  واقعيت اين است كه اماميه با استفاده از اين آيه، با وجود اينكه در مورد بني
  !!اند ست، به امامت استدالل كردهنازل شده ا

  : فرمايد  خداوند مي - 4

_________________________________________________________________________  

بلكه عين آن چيزهايي كه علماي . ها و تخيالت ذهني ما نيستند كنيم فرضيه اين مطالبي كه ما ذكر مي) 1
هايي را به  گفته) الكافي(از جمله، عالمه كليني در كتاب . اند اماميه از زمانهاي بسيار گذشته آن را گفته

  :كنيم  سبت داده كه ما بعضي از آنها را نقل ميائمه ن
ان «» اين آيه را به اين صورت آورده است جبرئيل«: نقل شده كه گفت  از امام باقر -1

  .424، ص 1، ج »لم يكن اهللا ليغفرلهم و الليعهديهم طريقا] ال محمد[الذين ظلموا 
فأبي اكثر «ن صورت آورده است جبرئيل اين آيه را به اي«: روايت شده كه گفت  از امام باقر -2

 »إال كفوراً] بوالية علي[الناس 
فمن شاء فليؤمن و من ] في علي[قل الحق من ربكم «: اين آيه را نيز به اين صورت آورده است 

  .425، ص 1ج » ناراً] آل محمد[شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين 
بئسما «ا به اين صورت بر پيامبر نازل كرد جبرئيل اين آيه ر«: نقل شده كه، گفت  از امام باقر -3

  .417، ص 1، ج »بغياً] في علي[اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما انزل اهللا 
و ان كنتم «جبرئيل اين آيه را بدين گونه بر پيامبر نازل كرده است «: از جابر نقل شده كه گفت  -4

امثال اين كفريات . 417، ص 1، ج »هفاتوا بسورة من مثل] في علي[في ريب مما نزلنا علي عبدنا 
 .توان يافت را در كتاب كافي به وفور مي
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 {n   m  l   k  j  i   h  g  f  e  d  z
  ].12: المائدة.[
اسرائيل پيمان گرفت و دوازده رهبر براي آنان تعيين  گمان خداوند از بني بي«

  ».كرد
ن گمان خداوند از آل محمد، پيما بي«: حاال تصور كن كه خداوند فرموده است 

  گفتند؟ آنها چه مي» گرفت و دوازده رهبر براي آنان تعيين كرد
اين آيه در مورد ائمه نازل شده و ائمه در نص قرآن با صراحت ذكر :گفتند  مي
  .اند شده

اسرائيل نازل شده هيچ دليلي براي آنها به  اما اين آيه با وجود اينكه در مورد بني
دليل، حتي يك آيه قرآن با اين صراحت و آيا نزد اماميه به عنوان . آيد حساب نمي

  روشني وجود دارد؟
اسرائيل را برگزيده او را بر تمام زنان  شود كه زني از بني  خداوند در قرآن يادآور مي

خداوند، بدون شوهر فرزندي به . دنيا برتري داده است، آن زن مريم دختر عمران است
  : فرمايد  ياو بخشيد و او را به پيامبري برگزيد، خداوند م

 {  |  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r
  ~  }z ].42: آل عمران.[  

خدا ترا برگزيده و ! اي مريم: هنگامي كه فرشتگان گفتند ] تو حضور نداشتي[«
  ».ات داشته است و تو را بر همه زنان جهان برتري داده است پاكيزه

نام ) س(حضرت مريمتعداد زيادي از آيات ديگر قرآن خداوند به صراحت از 
  : فرمايد  برد، مي مي
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 {  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ¸
   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãz ].12: التحريم.[  

مريم دختر عمران را مثال زده ] از ميان مؤمنان، دومين الگو[همچنين خداوند «
لق به و ما از روح متع. است كه دامن به گناه نيالود و خود را پاك نگاه داشت

خود در آن دميديم، و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد، و از 
  ».زمره مطيعان و فرمانبرداران خدا بود

هيچ كدام از اين آيات سودي به حال يهوديان ندارد، و هيچ دليلي براي آنها به 
آنها  زيرا آنها با اين گذشتگان نيكوكار خود قطع رابطه كرده و از. آيند حساب نمي
  : فرمايد  همان طور كه خداوند مي. اند پيروي نكرده

 {  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «  ª  ©  ¨
  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶
  Ò  ÑÐ  Ï  Î          Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

   ×  Ö          Õ  Ô  Óz ].134 - 133: البقرة.[  
كنيد و ادعا داريد كه بر  يان و مسيحيان كه محمد را تكذيب ميشما يهود[آيا «

تا آيين را [هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد حاضر بوديد ] آيين يعقوب هستيد
پس از : آن هنگامي كه به فرزندان خود گفت ] بشناسيد كه بر آن از دنيا رفت؟

هيم و اسماعيل فداي تو، خداي پدرانت ابرا: پرستيد؟ گفتند  من چه چيز را مي
و سر عبادت و [او هستيم ] فرمان[اسحاق را كه خداوند يگانه است و ما تسليم 

ايشان ] به هر حال جنگ و جدل درباره آنان چرا؟.] [ساييم بندگي بر آستانش مي
آنچه به چنگ آوردند متعلق به . قومي بودند كه مردند و سر خود گرفتند

ايد، از آن شماست، و درباره آنچه  هو آنچه شما فراچنگ آورد. خودشان است
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و هيچ كس مسئول اعمال ديگري نيست و [شوند  اند از شما پرسيده نمي كرده مي
  ».]گيرند كسي را به گناه ديگري نمي

  : فرمايد  همچنين مي

 {  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f
  ut  s   rz ].68: المائدة.[  

دين [شما بر هيچ ! اي اهل كتاب: بگو ] !خدا، محمد مصطفي[اي فرستاده «
ادعا را كنار بگذاريد [نخواهيد بود، مگر آنكه ] بند صحيحي از اديان اسماني پاي

] به نام قرآن[تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان ] و عمال احكام
  ».]و در زندگي پياه و اجرا نماييد[برايتان نازل شده است برپاداريد 

  .و پيروي از او است هم كه بايد بر پاي داشته شود، ايمان به پيامبراولين چيزي 
ترديد براي خود لقب ساختن و خود را نسبت دادن به فرد، بدون عمل و پيروي  بي

. رساند كردن واقعي از كسي كه خود را به او نسبت داده است هيچ سودي به او نمي
  : فرمايد  همان طور كه خداوند مي

 {    ´  ³  ²   ¸  ¶  µz ].68: آل عمران.[  
در [كساني هستند كه ] و دين او[به ابراهيم ] براي انتساب[سزاوارترين مردم «

  ».از او پيروي نمودند] زمان ابراهيم دعوت او را اجابت كردند و
  .دادند نه آنانكه فقط او را دوست داشتند يا خود را به او نسبت مي

و خود را نسبت دادن به او،  يعقوبامروزه دوستي قوم يهود براي حضرت 
و بقيه  و حضرت سليمان ، حضرت موسيدوست داشتن حضرت داود

پيامبران، و دوست داشتن حضرت عيسي از طرف مسيحيان و خود را نسبت دادن به آن 
هايي كه اين پيامبران  زيرا از راه، روش و آموزه. حضرت، براي آنها هيچ سودي ندارد

  : فرمايد  خداوند مي. اند اند به كلي دور شده دا آوردهبزرگوار از طرف خ
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 {  GF  E  D  C  B  Az ].135: البقرة.[  
يهودي يا مسيحي : گويند  مي] كنند و لكن برگفته خويش پافشاري مي[و «

  ».رهنمود شويد] به راه راست[بشويد تا 
ن خاطر، به همي. اين نوع انتساب يك ادعاي تو خالي است كه هيچ ارزشي ندارد

  : فرمايد  خداوند در ادامه اين آيه مي

 {  R   Q  P       O  N  ML         K  J  I  Hz ].135: البقرة.[ 

دين توحيدي [بلكه ] ابراهيم هرگز بر اين آيينهاي تحريف شده نبوده و[بگو «
كه اسالم آن را [كنيم  دين راست و پاك ابراهيم مي] داشته است و ما پيروي از

  ».و جزو مشركان نبوده است] ه زنده كرده استدوبار
اما اسم و نسب تو خالي نزد خداوند هيچ . خواهد خداوند ملت و دين صحيح را مي

  .ارزشي ندارد
با همه اينها اين مرض كشنده به ما نيز سرايت كرده و كساني در ميان ما هستند كه 

گان دين بدون پيروي و عمل ها تعصب دارند و به انتساب به بزر نسبت به نامها و فرقه
البته اين كار نه تنها . اند كنند، حتي به خاطر آن جهاد نيز كرده هاي آنان افتخار مي به گفته

در دنيا باعث فتنه و تفرقه و : رساند  سودي به حال آنان ندارد بلكه به آنها ضرر نيز مي
  .آورد بار مي شود و در آخرت نيز زيان بزرگ و پشيماني را به از هم پاشيدن مي

رساند، مگر اينكه همراه  نسبت دادن هيچ سودي به صاحبش نمي خود را به پيامبر
  : فرمايد  با عمل و پيروي واقعي از آن حضرت باشد، همان طور كه خداوند مي

 {  c   b  a             `  _  ^z ].31: آل عمران.[ 

  ».دداريد، از من پيروي كني اگر خدا را دوست مي: بگو «
حتي تنها دوست داشتن خداوند، نزد او هيچ ارزشي ندارد، تا زماني كه از تمام آنچه 

  .بر پيامبرش نازل كرده است به صورت صحيح پيروي نشود
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... قرار دارد مانند امام علي و  تري از پيامبر پس انتساب به كسي كه در درجه پايين
  !اي دارد؟ و ادعاي حب و تعصب براي او چه فايده

ترديد  چنانچه فرض كنيم كه خداوند با صراحت به اين امر دستور داده باشد بي
پس وقتي آن كس كه خود را به اين بزرگان . منظور او انتسابِ بدون پيروي نبوده است

اولين ! نسبت داده با متن صريح قرآن از نظر عقيده و عمل مخالف باشد چگونه است؟
  .هاي محكم و روشن است و ترك كردن آيهمخالفت با قرآن پيروي از متشابهات 

  

 {  ¬  «  ª  ©       ¨z ].124: البقرة.[  
  ».رسد پيمان من به ستمكاران نمي«

شود، بالفاصله به اين آيه استدالل  هرگاه موضوع امامت در كتابهاي شيعه مطرح مي
  : كنند كه خداوند فرموده است  مي

 {  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  ¦¥  ¤  £  ¢¡
  ¬  «  ª  ©       ¨  §z ].124: البقرة.[  

مشتمل بر اوامر [آنگاه را كه خداي ابراهيم، او را با سخناني ] به خاطر آوريد[و «
] و نواهي و تكاليف و وظايف، و از راههاي مختلف و با وسايل گوناگون

و كمال و به  آنها را به تمام] به خوبي ازعهده آزمايش برآمد و[بيازمود و او 
. من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: گفت ] خداوند بدو. [بهترين وجه انجام داد

نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ [آيا از نسل من : گفت ] ابراهيم[
پيمان من به ستمكاران ] درخواست تو را پذيرفتم، ولي: [گفت ] خداوند

  ».گيرد و را در برميبلكه تنها فرزندان نيكوكار ت[رسد  نمي
گانه  آيد تا در البالي آن امامت امامان دوازده سپس نظر اماميه در مورد اين آيه مي

  .اثبات و امامت غير آنها باطل شود
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چطور چنين چيزي امكان دارد؟ شما حق داريد كه تعجب و : كنيد  شما سؤال مي
وجود  ئمه بعد از پيامبرزيرا وقتي كه در متن آيه هيچ دليلي بر امامت ا. سؤال كنيد

اما نظريه اماميه استدالل خود را بر قسمت آخر اين آيه . ندارد شما حق داريد سؤال كنيد

پيمان من به «:  ª © ¨z » }: فرمايد  ريزي كرده است كه مي پايه
  ».رسد ستمكاران نمي

پس چون گناه نيز ظلم است . رسد هيچ ظالمي به امامت نمي: نظريه آنها چنين است 
در اين صورت بايد خليفه مسلمانان از ارتكاب هر گناه و خطايي معصوم و پاك باشد 

بلكه الزم است كه امام مسلمانان باالتر از اينها باشد، به . تا به پيمان خدا دست يابد
اين شرايط نيز فقط در امامان . طوري كه هيچ گاه مرتكب خطا، سهو و فراموشي نشود

  .ابدي گانه تحقق مي دوازده
ياران ما براي اثبات اينكه امام بايد حتماً : نويسد  مي) مجمع البيان(طبرسي در تفسير 

زيرا خداوند . كنند از گناهان و امور قبيح و زشت معصوم باشد به اين آيه استناد مي
كسي كه . رسيدن عهد خودش را كه همان امامت است به ظالمان نفي كرده است

  1.كند يا به ديگران لم ميمعصوم نباشد يا به خودش ظ
: گويد  جعفر سجاني در بيان مسأله عصمت امام و مسأله امامت در آيه مذكور مي

استدالل به اين آيه براي عصمت امام به تعيين مفهوم امامت ذكر شده در اين آيه بستگي 
نبوت منصبي است كه وحي . دارد كه مقصود از آن چيزي غير از نبوت و رسالت است

شود، و رسالت جايگاهي است كه فرد با دارا بودن آن، وظيفه ابالغ  ده آن نازل ميبر دارن
به او  امامتي كه در پايان عمر حضرت ابراهيم. شود دار مي آن وحي به مردم را عهده

زيرا او نبي و رسول بود و وظايف الزمه آن دو را در . داده شد، چيزي غير از اين است
پس مراد از . داد تا اينكه با اين آيه مورد خطاب واقع شد يطول ساليان درازي انجام م

_________________________________________________________________________  

 .377، ص 1تفسير مجمع البيان، ج ) 1
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آيه . امامت در اينجا منصب رهبري و اجراي شريعت با استفاده از نيرو و قدرت است
سوره بقره همان معناي  124كنند كه منظور از امامت در آيه  زير اين نكته را بيان مي

  : خداوند فرموده است . سوم است

 {  \   [  Z   Y    f  e    d  c  ba  `  _  ^  ]
   l  k  j  i  h  gz ].54: النساء.[  

ورزند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود  آيا آنان به چيزي حسادت مي«
كه جد [داه است؟ ما كه به خاندان ابراهيم ] عرب[به مردم ] با برانگيختن محمد[

مانند [ظيمي را داديم و پيامبري و پادشاهي ع] آسماني[كتاب ] شما و آنهاست
  ».]سلطنت يوسف در مصر و حكومت داود و سليمان در شام

پس امامتي كه خداوند آن را به حضرت ابراهيم و برخي از افراد نسل او عطا كرد 
ما بايد در منظور از پادشاهي بزرگ . همان پادشاهي بزرگ مذكور در اين آيه است

گاه امامت پس از نبوت و رسالت روشن زيرا در اين صورت مقام و جاي. تحقيق كنيم
شود كه همان رهبري حكيمانه و حكومت الهي است كه جامعه به وسيله آن به  مي

  1».رسد سعادت و خوشبختي مي
هيچگاه همانند نسل خود  آيت اهللا سبحاني فراموش كرده است كه ابراهيم

  .پادشاه و حاكم نبوده است
  : فرمايد  در قرآن كريم درباره او ميخداوند . به ملك عظيم دست يافت يوسف

 {  º¹  ¸  ¶  µ  ́   ³  ²  ±   °z ].101: يوسف.[  
] سپاسگزارم بخشي بزرگي! [پروردگارا:] يوسف رو به سوي خدا كرد و گفت [«

  »!.اي اي و مرا از تعبيرخوابها آگاه كرده از حكومت رابه من داده

_________________________________________________________________________  
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  : فرمايد  خداوند مي. رسيدنيز به ملك عظيم يا پادشاهي بزرگ  حضرت داود

 {  �~  }  |   {  z  y  xz ].251: البقرة.[  
خواست بدو  بخشيد و از آنچه مي] داود[و خداوند حكومت و حكمت را بدو «

  ».ياد داد
  : فرمايد  همچنين مي

 {  c   b  a       `  _  ^  ]z ].20: ص.[  
] ل مادي و معنويبا در اختيار قرار دادن وساي[را ] داود[و حكومت او «

داديم و قدرت داوري ] امور[استحكام بخشيديم و بدو فرزانگي و شناخت 
  ».اش ارزاني داشتيم قاطعانه و عادالنه
به بزرگترين حكومت دست يافت كه پس از او هيچ  همچنين حضرت سليمان

  : فرمايد  خداوند درباره او مي. كس بدان نرسيد

 {   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �    ¬      «  ªz ].35: ص.[  
كه [و به من حكومتي عطا كن كه بعد از من كسي را نسزد :] ... سليمان گفت [«

  ».ترديد تو بسيار بخشايشگري بي.] چنين سلطنت و عظمتي داشته باشد
كند پس براساس نص، عقل و  بود كه سبحاني ادعا مي اگر تفسير اين آيه آن گونه مي

بوده  د براي رسيدن به اين پادشاهي بزرگ حضرت ابراهيمترين فر واقعيت شايسته
اما خداوند اراده فرموده . است كه خداوند با نص آيه او را امام مردم قرار داده است

  !گانه را نااميد گرداند است كه صاحبان انديشه امامت دوازده
ادعا و  به امامتي كه از طريق اين آيه آن را آنها از اثبات رسيدن حضرت ابراهيم

حتي اگر همه جنيان و انسانها براي اين امر . كنند عاجزند براي اثبات آن تالش مي
هرگز قادر به اثبات آن نخواهند . گردهم آيند و برخي از آنها به برخي ديگر كمك كنند

  .بود
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ما براي نقد استدالل آنها به اين آيه براي اثبات امامت منصوص ائمه و بلكه قرار 
  : از جايگاه نبوت و رسالت چندين دليل داريم  دادن آن برتر
  .استدالل به آيات متشابه براي اثبات امور اعتقادي جايز نيست :نكته اول 

اين آيه كريمه قطعي و محكم نيست به طوري كه هيچ دو نفري درباره آن دچار 
بلكه درباره همه جزئيات آن اختالف بزرگي وجود دارد كه كتابهاي . اختالف نشوند

  .اند تفسير با وجود اختالفات روش و گرايش و ديدگاه نويسندگانشان آن را بيان كرده
محكم آن است كه مراد «: كند  طوسي آيات محكم و متشابه را اين گونه تعريف مي

مانند اين . ازآن بدون قرينه يا داللتي بر مراد آن به علت وضوح از ظاهرش فهميده شود
   :آيه كه خداوند فرموده است 

 {  S  R  Q  P  O  Nz ].44: يونس.[  
  ».اي هم به مردم ظلم نخواهد كرد ترديد خداوند ذره بي«

  : و همچتنين اين فرمودة خداوند 

 {  lk  j   i   h  g  fz ].40: النساء.[  
  ».ظلم نخواهد كرد] به مردم[خداوند حتي به اندازه ذره ريزي هم «

اي است كه مراد از  متشابه آيه. ليل نياز نداريمزيرا در شناخت منظور و مفهوم آن به د
. اي داشته باشد كه بر مفهوم داللت كند شود مگر آنكه قرينه آن از ظاهرش فهميده نمي

  : مانند اين آيه 

 {  I  H  G  Fz ].23: الجاثية.[  
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زيرا گمراه كردن مردم . تفاوت دارد z1¨   ©  } زيرا اين عبارت با آيه 
اي  اما گمراهي خداوند به اين معناست كه خداوند درباره بنده. است توسط سامري قبيح

  2».بلكه نيكو نيز هست. حكم صادر كرد كه او ظالم است و اين قبيح نيست
پس فرو رفتن در متشابهات و پرداختن به آنها فرد را به سوي لغزش و هالكت سوق 

بيشتر اختالفات به وجود «. يابد دهد و ابزار اختالف است كه دامنه آن گسترش مي مي
از پرداختن به امر متشابهي كه محقق در آن به كمك گرفتن از رأي متغير  3آمده در فروع

راه مؤمن آگاه در تعامل با آيات متشابه آن » .4كند و سيالي كه ثبات ندارد، استناد مي
تشابه هر گاه سخن از آيات م«: است كه در آن قاعدة اصيلِ شرعي زير را در پيش گيرد 

خداوند » .5به ميان آمد بايد آنها را به آيات محكم بازگرداند و براساس آنها تفسير كرد
  : فرمايد  مي

 {  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u
     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥

  ¼  »  º   ¹z ].7: آل عمران.[  
و گريز از حق زواياي [ر دلهايشان انحراف وجود دارد و و اما كساني كه د«

به دنبال ] نادرست[انگيزي و تأويل  براي فتنه] وجودشان را فرا گرفته است

_________________________________________________________________________  

 .85سوره طه، آيه ) 1
 .395-394، ص 2البيان، ج ) 2
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و [آنها را جز خدا و راسخان ] درست[در حالي كه تأويل . افتند متشابهات مي
ما : ويند گ مي] اين چنين وارستگان و فرزانگاني. [دانند در علم نمي] ثابت قدمان

همه از ] دانيم كه محكم و متشابه و در پرتو دانش مي[به همه آنها ايمان داريم 
سليمي كه از هوي و هوس [جز صاحبان عقل ] اين را[و . سوي خداي ماست

  ».آورند به ياد نمي] دانند و پذيرد، نمي  فرمان نمي
يند نه خردمندان، جو يابيم كه اهل فتنه به آيات متشابه تمسك مي از اين آيه درمي

  1».عالمان، اهل معرفت و محققان
ها مسلمان  پس اگر دشمني عناد ورزيد و مخالفي آشوب بر پا و برخالف همه فرقه

كند او را به  اند، داللت مي گمان كرد كه اين آيه بر امامتي كه شيعيان اماميه آن را نام نهاده
كنيم كه براي رد و  آيه ملزم مييكي از احتماالت قوي تفسيري براي امامت مذكور در 

  .تواند استناد كند اثبات آن جز به هذيان و افتراضات واهي نمي
تفسير امامت مذكور در آيه به امامت نبوت هرگز با ادعاي گماني شيعه اماميه 

  : برخي از داليل آن به شرح زير است . مطابقت ندارد
ن او به نبوت ادعاي باطل و خرافي ادعاي رسيدن پيامبر به امامت بعد از رسيد :اوالً 

اند كه مردم در همه اوامر و  انبياء رهبران اقوامشان بوده. است كه شايسته انبيا نيست
محال است در اينجا امامت به معناي واجب بودن . كردند شان از آنها پيروي مي نواهي

در قرآن  زيرا خداوند. زيرا هر پيامبري بايد مورد اطاعت قرار گيرد. پيروي باشد
  : فرمايد  مي

 {  zy  x  w       v  u  t  s  rz ].64: النساء.[ 
ايم مگر براي آنكه با اذن پروردگار مورد اطاعت  هيچ پيامبري را فرو نفرستاده«

  ».قرار گيرد

_________________________________________________________________________  
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در غير اين صورت پس چگونه پيامبر . پس هر پيامبري ضرورتاً امام نيز هست
  .است؟ و هر امامي هم پيامبر نيست

پس امام وصفي است كه الزمه رسالت است نه امري خارج از آن تا ادعاي آنان 
پندارند پيامبر ممكن است در آغاز امر رسول باشد سپس به  صحيح از آب درآيد كه مي

رسد، امام  مرحله امامت برسد يا نرسد، زيرا به مجرد اينكه فرد به رسالت يا پيامبري مي
  : فرمايد  همچنين مي. اوصاف الزم رسالت است زيرا امامت از. نيز خواهد بود

 {     V  U      T   S  R  Q  P  O  N    M   L   K
  Y  X  Wz ].46 - 45: األحزاب.[  

دهنده، دعوتگر به سوي  رسان، بيم اي پيامبر ما تو را به عنوان گواه، مژده«
  ».يمفرو فرستاد] براي هدايت مردم[پروردگار و به عنوان چراغي تابان 

رسان، دعوتگر و چراغ فروزان بودن مناصب مستقلي از  دهنده، مژده سپس گواه، بيم
بنابراين . اند بلكه همه آنها اوصافي هستند كه الزمه پيامبري. نبوت و پيامبري نيستند

  .چنانچه پيامبر چنين باشد به ناچار امام نيز هست
تفاوت قائل شده است  در خطاب و ابراهيم به همين دليل خداوند ميان داود

  : فرمايد  و خطاب به داود مي

 {  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É
  ÚÙ  Ø  ×  Öz ].26: ص.[  

و بر جاي پيامبران پيشين [ايم  ساخته] خود[اي داود ما تو را در زمين نماينده «
وي مكن كه پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پير] ايم نهاده

  ».كند تو را از راه خدا منحرف مي
  :فرمايد  مي در حالي كه خداوند خطاب به حضرت ابراهيم
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 {  ¢¡  �  ~    }z ].124: البقرة.[  
  ».من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«
چنين  خليفه و حاكم متصرف بود در حالي كه حضرت ابراهيم زيرا داود

  .نبود
ه از كالم محقق اردبيلي كه از علماي بزرگ شيعه اثنا عشري در اينجا اشكالي ندارد ك
سوره بقره استفاده كنيم كه در آن معتقد است منظور از  124اماميه است، در شرح آيه 

امام كسي است كه : گويد  او مي. امامت در اين آيه معناي لغوي آن است نه اصطالحي
يكي از دو معني امام در مجمع  در اقوال و افعالش مورد اطاعت و پيروي واقع شود و

» يؤتزر به«مانند إزار براي آنچه . شود البيان و كشاف براي كسي است كه به او اقتدا مي
به اين معنا كه مردم در دينشان به تو اقتدا . شود يعني شلوار يعني آنچه به كمر بسته مي

  1».كنند مي
ه براي عبارت پيشين جمله مفسر »إني جاعلك للناس إماماً«بدين ترتيب عبارت 

  :يعني 

 {  {z   y   x    w   v  uz  خواهد بود در نتيجه امامت نبوت يكي از
سپس بقيه آزمايشها از . امتحانات و آزمايشاتي بود كه خداوند او را به وسيله آن آزمود

  .روي داد... قبيله بناي كعبه، ذبح حضرت اسماعيل و بر انداخته شدن او در آتش و 
همچنانكه خداوند ابراهيم را به وسيله . جاي تعجب و شگفتي نيست اين  امر

ها و امور ناخوشايند مورد امتحان قرار داد اين بار آزمايش او به وسيله يك امر  سختي
  .خوشايند بود

_________________________________________________________________________  
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و نسل او داه است  خداوند در قرآن كريم با توصيف امامتي كه به ابراهيم :ثانياً 
  : فرمايد  مي

 {   f  e   d   l  k  j  i  h  gz   
  ].27: العنكبوت.[
، يعقوب را عطا كرديم و پيامبري و كاب ]از نسل اسحاق[و ما به او اسحاق و «

  ».قرار داديم] ابراهيم[آسماني را در نسل او 
اي قوي براي تسير آيه  اين قرينه )اإلمامة و الكتاب(: خداوند در آيه مذكور نفرمود 

ه اين پيامبران، مقام و جايگاهي باالتر از پيامبري و نبوت غير معقول است ك. باشد مي
را داشته باشند و درباره آن ذكر و سخني به ) يعني امامت مورد نظر شيعيان اثنا عشري(

اإلمامة في (عبداهللا دشتي كه از علماي معاصر شيعه است در كتاب . ميان نيامده باشد
ناخواسته مفهوم موردنظر ما در تفسير مطلبي را ذكر كرده است كه  )جذورها القرآنيه

از جمله آياتي كه به : گويد  و مي! كند امامت مذكور در آيه به امامت نبوت را تأييد مي
سوره عنكبوت  27به وسيله خداوند داللت دارد آيه  انتخاب پيامبران از نسل ابراهيم
  : است كه خداوند فرموده است 

 {   l  k  j  i  h  g   f  e   dz   
  ].27: العنكبوت.[
، يعقوب را عطا كرديم و پيامبري و كتاب ]از نسل اسحاق[و ما به اسحاق و «

  »قرار داديم] ابراهيم[آسماني را در نسل او 
  : فرمايد  همچنين مي

 {  j  ih   g  f  e  d    c  b  a  `
  p  o  n  m   lkz ].26: الحديد.[  
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فرستاديم و پيامبري و كتاب ] ه ميان مردمبه پيامبري ب[ما، نوح و ابراهيم را «
] نوادگان و نسل آن دو[پس برخي از آنها . آسماني را در نسل آن دو قرار داديم

  ».هدايت يافته و بسياري از آنها فاسق و گناهكار بودند
اما . واضح است كساني كه كتاب بدانها داده شد همان نيكوكاران نسل او بودند

كند از اين آيه روشن  ذكر مي تقال آن امامت به نسل ابراهيممنطقي كه قرآن براي ان
  : فرمايد  شود كه خداوند مي مي

 {  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u
  ¬  «  ª  ©       ¨  §z ].124: البقرة.[  

ر، مشتمل بر اوام[آنگاه را كه خداي ابراهيم او را با سخناني ] به خاطر آوريد[و «
آزمود و ] هاي گوناگون نواهي، تكاليف و وظايف و از راههاي مختلف و با شيوه

آنها را با تمام و كمال و به بهترين ] به خوبي از عهده آزمايشها بر آمد و[او 
. من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: بدو گفت ] خداوند. [شيوه انجام داد

را پيشوا و پيامبر خواهي كرد؟ نيز كساني [آيا از نسل من : گفت ] ابراهيم[
پيمان من به ستمكاران ] ولي. درخواست تو را پذيرفتم: [فرمود ] خداوند

  ».]شود بلكه فقط فرزندان نيكوكار تو را شامل مي[رسد  نمي
خداوند . در اين آيه ابراهيم از خدايش خواست كه امامت در نسل و ذريه او باشد

گيرد كه ظالم  اين امر از ميان آنها به افرادي تعلق مي اين امر را پذيرفت و بيان فرمود كه
  : فرمايد  كند و مي قرآن كريم به تقسيم نسل او به نيكوكار و ظالم اشاره مي. نباشند

 {  z  yx  w  v  u  t  s    r   q  p  o
  `  _  ~  }  |   {z ].113 - 112: الصافات.[  

يامبر و از جمله نيكوكاران بود مژده اسحاق كه پ] تولد[را به ] ابراهيم[ما او «
در عمر، زندگي، نسلهاي آينده [اسحاق ] فرزندش[و ] ابراهيم[داديم و به او 
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از نسل آن دو افرادي نيكوكار بوجود آمدند ] خير و بركت داديم] مكتب و ايمان
  ».آشكارا به خود ستم كردند] به خاطر عدم ايمان[و همچنين افرادي كه 

  :ماند  در نسل او باقي مي] نبوت[فرمايد كه امر  احتاً بيان ميبلكه خداوند صر

 {  e  d  c             b  az ].1 ].28: الزخرف  
را به عنوان شعار يكتاپرستي در ميان نسل او باقي ] نبوت يا توحيد[و آن «

  ».گذاشت
در پيشگاه خداوند  پس اين رابطه و پيوند مستحكم ميان دعاي حضرت ابراهيم

ي اينكه امامت در نسل او باشد و اجابت پروردگار را مبني بر اينكه افراد ظالم از برا
فرمايد فقط كساني بدان دست  يابند مشاهده كنيد كه خداوند مي نسل او بدان دست نمي

سپس ببينيد كه خداوند به مبارك شدن . خواهند يافت كه استحقاق آن را داشته باشند
دن آن دسته از فرزندان و نسل او به وسيله دارا بودن ش  و برگزيده حضرت ابراهيم

  .كند نبوت و كتاب آسماني اشاره مي
همچنين اين شباهت عجيب ميان دو آيه زير را مشاهده كنيد كه خداوند درباره 

  : فرمايد  مي حضرت ابراهيم
 {  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }z ].124: البقرة.[  

هم [آيا از دودمان من : گفت ] ابراهيم. [من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«
  ».]كساني را پيشوا و پيامبر خواهي كرد؟

  : و در آيه ديگري فرموده است 
 {   l  k  j  i  hz ].27: العنكبوت.[  

  ».]آسماني براي آنان فرو فرستاديم[و در دودمان او نبوت قرار داديم و كتاب «

_________________________________________________________________________  
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است بدين ترتيب كه خداوند در پاسخ  خداوند در اين دو آيه يك چيز را قرار داده
  !مبني بر قرار دادن امامت در نسل او، نبوت را به دودمانش عطا كرده است ابراهيم

خداوند «:  نويسد مي l  k  j  i  hz   } اما ابن كثير در تفسير آيه 
فرو فرستاده است آنها در نسل و ذريه او  هر پيامبر و كتابي را كه پس از ابراهيم

و  بلكه در اين امر توجه فرماييد كه خداوند چگونه اسحاق» .1ر داده استقرا
  : فرمايد كند و مي را به امامت وصف مي يعقوب

 {   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã     Â  Á   À  A
  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B

  Q  P   O  N  MLz ].73 - 72: األنبياء.[  
افراد [به عنوان ارمغاني عطا كرديم و همه  و ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را«

را مرداني شايسته و بايسته ] مذكور، يعني ابراهيم، لوط، اسحاق و يعقوب
ما آنها را پيشواياني نموديم نيك و اقامه نماز و دادن زكات را بديشان . نموديم

  ».پرستيدند وحي كرديم و آنها تنها ما را مي
گويد اما به جاي كلمه امامت از  ره آنها سخن ميخداوند در سورة مريم دوباره دربا

  : فرمايد  كند و مي واژه نبوت استفاده مي

 {  Ñ     Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä
   Ó  Òz ].49: مريم.[  

پرستيدند،  از آنان و از چيزهايي كه به جز خدا مي] ابراهيم[و هنگامي كه «
] و از نسل اسحاق[كرد ما به او اسحاق ] تو از ميان ايشان هجر[گيري  كناره

  ».يعقوب را عطا كرديم و هر يك از آنان را پيامبر بزرگي قرار داديم

_________________________________________________________________________  
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دهد كه منظور از امامت مذكور در آيه  اين گونه تغيير در استفاده از الفاظ، نشان مي
ه پيشين همان نبوت بوده است در آيه قبلي اشاره شده است كه آنها اماماني بودند ك

  .اند دهد كه آنها پيامبراني بوده شد اما آيه بعد نشان مي بديشان وحي مي
نمايد آياتي است كه در سوره انعام درباره حضرت  تر مي آنچه اين امر را واضح

دهد امامتي كه در نسل  كه به وضوح نشان مي. و نسل او نازل شده است ابراهيم
  : فرمايد  خداوند مي. وت استقرار داده شده است امامت نب حضرت ابراهيم

 {  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  M
  g   f  ed  c  ba  `  _  ^   ]   \  [
  sr  q  p   o  n  m  l  k  ji  h
  _  ~            }  |{  z  y  x   w  v  u  t
  k  j  i   h  g  f  ed  c  b  a   `

u  t  s   r  q    p  on  m  l    v
               ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z       y  x  w

  µ  ´  ³  ²  ±   °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
  ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶z ].89 - 83: األنعام.[  

آنها را [در برابر قوم خود ] تا[اينها داليل ما بود كه آنها را به ابراهيم عطا كرديم «
او . ستارگان و ماه را دليل بر الوهيت و وحدانيت ما بداند به كار گيرد و غروب

با همين داليل وجودي بر آنان پيروز شد و برتري يافت و اين سنت ماست كه 
] اي پيامبر. [بريم هر كس را كه بخواهيم درجاتي باال مي] با علم و حكمت

ا دهد و به ج است و هر چيزي را در جاي خود قرار مي[پروردگار تو حكيم 
داند چه كسي مستحق رفع شأن است و چه  و مي[آگاه است ] دهد و انجام مي
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و افتخار اين [ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا كرديم .] كسي شايسته ذلت
به سوي [آن دو را ] بلكه مانند پدرشان. دو تن هم تنها در جنبه پيامبرزادگي نبود

كمك و به سوي حق و [را نيز  قبالً نوح. راهنمايي كرديم] حقيقت و خوبي
داود، سليمان، ايوب، ] هم كساني همچون[ارشاد نموديم و از نژاد نوح ] نيكي

كه ابراهيم و [و همان گونه ] قبالً هدايت و ارشاد كرديم[يوسف و هارون را 
ثواب ] اند نيز بدانچه شايسته[نيكوكاران را ] همه پيامبران را پاداش داديم

همه آنها از ] نيز هدايت داديم و[حيي، عيسي و الياس را دهيم و زكريا، ي مي
و اسماعيل، السيع، يونس و لوط . بودند] بندگان شايسته ما[جمله نيكوكاران و 

برتري ] زمان خود[را بر جهانيان ] از آنها[و هر كدام ] نيز راهنمايي كرديم[را 
] را رهنمود كرديم و گروه زيادي[و از ميان پدران، فرزندان و برادرانشان . داديم

توفيق بزرگ كه چنين [اين . آنان را برگزيديم و به راه راست ارشاد كرديم
توفيق خدايي است و خداوند هر كس از ] شايستگاني بدان دست يافتند

نه تنها ديگران، بلكه حتي اين [اگر . سازد بندگانش را كه بخواهد بدان نائل مي
] دادند از اعمال نيك انجام مي[ر آنچه ورزيدند، ه شرك مي] چنين شايستگاني

شد و خرمن طاعتشان در آتش  و اعمال خيرشان ضايع و تباه مي[رفت  هدر مي
، حكمت ]آسماني[آنان كساني هستند كه كتاب .] سوخت و شرك مي

اين مشركان مكه [اگر !] اي محمد. [را بديشان داديم] الهي[و نبوت ] خداوندي[
ما ] زيرا. مهم نيست[كفر ورزند ] سه امر[بدان نسبت ] و كافران معاصر تو

كنيم كه نسبت بدان  مي] سه چيز[آن ] حفظ و سود بردن از[دار  كساني را عهده
  ».]كوشند و بلكه همچون اهل مدينه با جان ودل در راه آن مي[ورزند  كفر نمي

 ª  ©z  »  ¬  ®  ¯°   }خداوند سخن درباره آنان را با عبارت 
و فرزندان  اگر امامت منزلتي باالتر از نبوت بود و ابراهيم. رساند به پايان مي
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زيرا همه . شدند ترديد بدان وصف مي پس از او بدان دست يافته بودند بي 1معصومش
  !نامهاي ذكر شده در آيات فوق، نامهاي پيامبران معصوم است

مي محمد باقر به همين دليل از ميان علماي بزرگ شيعه اماميه همچون آيت اهللا العظ
اي جز اين نديد كه اعتراف كند امامت مذكور در حق انبيا كه در آيات فوق  صدر چاره

  .آمده است همان امامت نبوت است
اي الهي است  امامت پديده: گويد  مي »اإلسالم يقود الحياة«محمد باقر صدر در كتاب 

شكل نبوت پيروي يكي : كه در طول تاريخ ثابت است كه دو شكل به خود گرفته است 
اند و در بسياري اوقات پيامبران مرسل،  شده در رسالت پيامبران كه آنها رهبر بوده

گذاشتند كه وظيفه حمايت و دفاع از  پيامبران غير مرسل را بعد از خود برجاي مي
شد و  بر اين پيامبران وحي نازل مي. رسالت آن زمان و ادامه حمل آن را به عهده داشتند

. اند يعني وصي و جانشين درباره رسالت هستند و آنها خود داراي رسالت نبوده آنها امام
  : فرمايد  همانگونه كه خداوند مي

 {   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã     Â  Á   À  A
  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B

  Q  P   O  N  MLz ].73 - 72: األنبياء.[  
افراد [ن ارمغاني عطا كرديم و همه و ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را به عنوا«

را مرداني شايسته و بايسته قرار ] مذكور، يعني ابراهيم، لوط، اسحاق و يعقوب

_________________________________________________________________________  

در نظر شيعيان اثنا عشري نه تنها از شرك، ظلم و گناهان كبيره و صغيره معصومند بلكه حتي از خطاي ) 1
با اين وجود خداوند در اين آيات نفرمود كه آنها به . بشري فراموشي و اشتباه معصوم و مبرا هستند

 ª  « z  ©  ¨ }گونه كه شيعيان درباره آيه اند، همان اي باالتر از نبوت دست يافته مرتبه
 .ادعاي شامل بودن عصمت در آن را دارند
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مردمان را به كارهاي [ما آنان را پيشواياني نموديم كه در برابر دستور ما . داديم
 كردند و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زكات را رهبري مي] نيك، راهنمايي و

  ».پرستيدند بديشان وحي كرديم و آنا تنها ما را مي
  : فرمايد  همچنين مي

 {  t  s  r  qp  o  n    m  l  k  j
  uz ].24: السجدة.[  

و مطابق با [پيشواياني را قرار داديم كه به فرمان ما] بني اسرائيل[و از ميان آنها «
اسرائيل در راه خدا بر  نيب[زماني كه . كردند راهنمايي مي] قوانين ما، مردمان را

  ».شكيبايي ورزيدند و به آيات، ايمان كامل پيدا كردند] تحمل سختيها
به  اين همان شكلي است كه رسول خدا. نمونه ديگر وصايت بدون نبوت است

  1.اش را تعيين كرد گانه فرمان خداوند آن را در پيش گرفت و جانشينان و اوصياي دوازده
انشمند بزرگ شيعه است مبني بر اينكه امامت مذكور در اين اعتراف صريح يك د
پيامبراني كه خداوند امامتشان را در اين آيات تأييد كرده، . اين آيات به معني نبوت است

پيامبران غير مرسلي هستند كه رسالت پيامبران مرسل قبل از خود را حفظ و مردم را 
ظر شيعه اثنا عشري است فقط كنند و امامت بدان مفهومي كه مورد ن بدان دعوت مي

  .گانه است نه ديگران خاص امامان دوازده

k j }: سوره انبياء  73و  72ميرعلي حائري طهراني در تفسير آيه 
l...z مراد از اين امامت همان نبوت است: گويد  مي.  

_________________________________________________________________________  
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برخي از علماي شيعه اماميه به صراحت يا تلويحاً به اين حقيقت اعتراف و  :ثالثاً 
از جمله آنها . اند كه امامت مذكور در اين آيه به معناي نبوت يا رسالت است ردهبيان ك
  : توان به افراد زير اشاره كرد  مي

: ويد گ درباره عصمت پيامبران مي» المسلك في اصول الدين«محقق حلي در كتاب 
 اما پيامبران قبل از مبعوث شدن به پيامبري از انجام هر معصيت عمدي اعم از كوچك«

  ».بر اين امر داللت دارد ª  ©  ¨z  »} آيه و . يا بزرگ معصومند
پس از آنكه دانستي پيامبران خود را براي «: نويسد  مي »الرساله الماتعيه«همچنين در 

اند بدان كه بايد آنها از انجام گناهان كبيره و صغيره معصوم  ارشاد مردم وقف كرده
اگر واقع شدن اشتباه از آنان جايز باشد باعث . تندزيرا آنها الگو و اسوه مردم هس. باشند

اين  ª  ©  ¨z  »} آيه . شود مردم در ان اشتباه نيز از آنان پيروي كنند مي
  1».كند امر را تأييد مي

گيرد و در  ادعاي اينكه قبل از رسيدن فرد به امامت مورد آزمايش قرار مي: رابعاً 
شود، ازنظر  به عنوان پاداش به او داده ميصورت موفقيت در آزمايش و امتحان امامت 

  : بقره فرموده است  124خداوند در آيه  .لغوي صحيح نيست

 {  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  uz  بود، در  اگر چنين مي
بايست براساس  اين آيه در عبارت فأتمهن فاء به عنوان حرف ربط آمده است كه مي

ابتال كه قبل از  –موفقيت در امتحان جهت رسيدن به امامت  ادعاي شيعه مبني بر لزوم
اما با فرض حذف فاء جمله دوم . بود فاء آمده است سبب مابعد فاء يعني امامت مي

_________________________________________________________________________  

 .نوشته است) المسلك في أصول الدين(كه آن را در حاشيه بر  304-303الرسالة الماتعية ص ) 1
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{  ¢¡  �  ~ }  |z  ترجيحاً به عنوان تفسير عبارت قبلي {   x    w   v  u
{z   y z شود نه جزاي آن تلقي مي.  

اي به عنوان جزئي از  ت اين امر اين است كه هرگاه جملهاز جمله داليل تأييد و صح
  .شود نه مؤخّر جمله ديگري بيايد جزء بر كل مقدم مي

  .است يا تفسير آن] كل[اما چنانچه جزء مؤخّر شود يا سبب ما قبل خودش 
  : فرمايد  مثال جمله متأخر مفسر اين آيه است كه خداوند مي

 {t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   z ].30: النازعات 
- 31.[  
آب و چراگاه . گستراند] به شكل بيضي در آورد و[پس از آن زمين را غلتاند و «

  ».آن را پديدار كرد
  .است »...دحاها«تفسير جمله  »...أخرج«پس جمله 

  : اما جمله سببيه همچون آيه 

 {  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

  Üz ].32 - 30: الحاقة.[  
او را بگيريد و به غل، بند :] دهد خداوند به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي[«

 70سپس او را با زنجيري كه . آنگاه او را به دوزخ بيندازيد. و زنجيرش بكشيد
  ».ذراع بلند است ببنديد و بكشيد
  : فرمايد  چرا بايد او را چنين كنند؟ خداوند مي

 {ã  â  á  à  ß         Þ   Ý     é  è  ç  æ  å  äz ].الحاقة :
33 - 34.[  
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و مردمان را به دادن خوراك به بينوا، . آورد زيرا او به خداوند بزرگ ايمان نمي«
  ».كرد تشويق و ترغيب نمي

Ð  Ï  Î  } سبب ماقبل خودش يعني  â  á  à  ß         Þ   Ý z} پس جمله 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñz ه جزا بر جمله و جمل. است
  .سبب مقدم شده است

با فرض فقدان فاء احتمال اينكه اين  z{ ~  �  ¡¢    }پس تأخير عبارت 
  1.نمايد جمله جزئي ازماقبل خودش يا سبب آن باشد را ضعيف مي

قبل از اين  بقره به نبوت با اين امر كه ابراهيم 124تفسير امامت در آيه  :خامساً 
  : به دو دليل . ه است تعارضي نداردواقعه پيامبر و نبي بود

گفت و مردم را به  قبل از آن پيامبر بود و خداوند با او سخن مي ابراهيم) الف
اما براي ابالغ عمومي و اعالن هگاني دعوت بدو دستور . خواند سوي خداوند فرامي

o  } قبل از نازل شدن آيه  همانگونه كه پيامبر ما حضرت محمد. داده نشده بود
p    qz چنين بود.  

پس اين آيه بدان معني است كه خداوند او را آگاه سازد كه او را امام و رهبر مردم 
همانگونه كه خداوند به . قرار داده است تا مردم در امر دين و دنيايشان از او پيروي كنند

دستور داد قومش را بيم دهد و پس از آنكه دعوت او نهاني  پيامبرش، حضرت محمد
  .شد به دعوت آشكار مردم بپردازد به افراد محدودي ختم مي بود و
گفت و  پيامبري بود كه خداوند با او سخن مي توان گفت كه ابراهيم مي) ب

پس خداوند با . كرد قومش را كه در ميان آنها برانگيخته شده بود رهبري و هدايت مي
همه كساني را كه در اين خطاب دايره امامت و رهبري او را گسترش داد به طوري كه 

_________________________________________________________________________  

 .المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق و أصول الباطل) 1
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ميانشان برانگيخته شده بود و به رسالت او ايمان آورده بودند و ديگر مردمان را تا روز 
پس او افتخار رهبري و امامت مردم را در امور فراواني از قبيل . شد قيامت شامل مي

و برخي از سنتهاي نبوي كه آن را براي قومش و  3، امامت حج2، تولّي و تبرّي1توحيد

_________________________________________________________________________  

 .در صفحات آينده از آن سخن به ميان خواهد آمد) 1

z          y  x  w  v  u  t   s  }  |  {  } : فرمايد  سوره ممتحنه مي 6-4خداوند در آيه ) 2
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~

À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶        µ  ´     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á
   Ú  Ù      Ø  ×     Ö  ÕÔ  Ó  Ò            Ñ     Ð  Ï    Î    Í  Ì  Ë   G  F  E  D  C         B  A

  U  T   S  R  Q  P     O  N   ML  K  J  I         Hz »]ابراهيم و كساني كه بدو ] رفتار و كردار
ما از شما و چيزهايي كه به غير از : آنگاه به قوم خود گفتند . شماستگرويده بودند، الگوي خوبي براي 

توزي  اعتناييم و دشمني و كينه پرستيد بيزار و گريزانيم و شما را قبول نداريم و در حق شما بي خدا مي
آوريد و او را به  هميشگي ميان ما و شما به وجود آمده است تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي

مگر سخني .] كردار و رفتار ابراهيم و گروندگان بدو، سرمشق خوبي براي شماست[پرستيد  ي مييگانگ
كنم و در عين حال براي تو در پيشگاه  من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي: كه ابراهيم به پدر خود گفت 
وردگارا به تو پر] اين سخن، چيزي نيست كه بدان اقتدا كنيد. [توانم بكنم خداوند هيچ كار ديگري نمي

.] شود و همه راهها به تو منتهي مي. [آوريم و بازگشت به سوي توست كنيم و به تو روي مي توكل مي
. كار به جايي پروردگارا ما را دستخوش آشوب كافران مكن و پروردگارا ما را بيامرز كه تو چيره 

براي شما كساني كه خدا و . ستالگوي زيبايي براي شما] ابراهيم و پيروان او[ آنها] برنامه زندگي[
و ] كند به خود ستم مي[رويگردان شود ] از چنين الگويي[هر كس هم . آخرت را در مد نظر داريد

  » .نياز و شايسته هر گونه ستايش است خداوند بي

z  y  x  w  }  |   {   ~  _  } : فرمايد  سوره حج مي 27خداوند در آيه ) 3

  d  c   b  a    `z  »] پياده، و ] مسلمانان داراي استطاعت[به مردم اعالم كن كه ] پيامبراي
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كه راههاي ] ورزيده، چابك، پرتحمل و مركبها و وسايل خوب ديگري[سوار بر شتران باريك اندام 

هرگاه از حج سخن به ميان » .]و نداي تو را پاسخ گويند. [بيايند] به حج كعبه[فراخ و دور را طي كنند 
او برپا دارنده كعبه بود كه در ميان مردم نداي رفتن به سوي كعبه . شود نيز ذكر مي راهيمآيد نام اب مي

اولين كسي كه از او پيروي كرد فرزندش . را داد تا امامت همه مردم را در مناسكشان به عهده گيرد
وره س 129-127خداوند در آيات . سپس همه مردم امامت و رهبري او را پذيرفتند. بود اسماعيل

P  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A  } : فرمايد  بقره مي

  c  b  a  `  _   ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q
    s  r  q  po   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d

  tz  :» و در [بردند  را باال مي] كعبه[هاي خانه  به ياد آوريد آنگاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايه[و
. از ما بپذير] اين عمل را! [اي پروردگار ما:] گفتند اثناي آن دست دعا به سوي خدا برداشته و مي

اي پروردگار ما چنان كن كه ما دو نفر مخلص و . هستي] به گفتار و نيات ما[گمان تو شنوا و دانا  بي
تو باشند و طرز ] فرمان[عتي پديد آور كه تسليم تو باشيم و از فرزندان ما ملت و جما] فرمان[مطيع 

بر ما ] اگر دچار نسيان و لغزشي شديم[به ما نشان بده و ] در كعبه و اطراف آن[عبادت خويش را 
اي پروردگار ما در . پذير و مهرباني گمان تو بس توبه بي] و درِ توبه را به رويمان باز بگذار كه[ببخشاي 
پيامبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان ] و مطيع فرمان تو هستندكه از نسل ما [ميان آنها 

از شرك [را بديشان بياموزد و آنان را ] اسرار شريعت و مقاصد آن[و حكمت ] الهي[فرو خواند و كتاب 
اري و بر هر چيز توانا و پيروزي و هر ك[ترديد تو پيروزمند كار به جايي  بي. پاك كند] و اخالق ناپسند

: فرمايد  سوره ابراهيم مي 40-35همچنين در آيه » .]را كه مي كني بنابر مصلحت و حكمتي است

{  c   b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V   U  T   S
  y  x  w  v  u   t  s   r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h   gf  e         d

f   e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z    j  i  h    g
  ¢  ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n   m  l  k
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از جمله آنها سنت مشهور . اند و خواهند آمد تعيين كرد مه كساني كه بعد از او آمدهه
  1.فطرت است

 109صفحه ) نظام الحكم في اإلسالم(آيت اهللا العظمي منتظري در كتاب  :نكته دوم 
صفت را بيان  8شمارد و  شروطي را كه خليفه و حاكم اسالمي بايد داشته باشد بر مي

  .اند و شش شرط ديگر كه در آن اختالف دارند رباره آن اتفاق كردهكند كه علما د مي
                                                                                                                                                    

  ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶z  :»]آنگاه را كه ] براي قوم خود بيان كن! اي پيامبر
را محل امن و اماني گردان و مرا و ] مكه[ين شهر ا! پروردگارا: گفت ] پس از بناي كعبه[ ابراهيم

اند  اين بتها بسياري از مردم را گمراه كرده! پروردگارا. فرزندانم را از پرستش بتها دور نگه دار
پس هر كس كه از من پيروي كند، او از من است، ] كنم پروردگارا من مردم را به يكتاپرستي دعوت مي[

تو كه ] تو خود داني، خواهي عذابش فرما و خواهي بر او ببخشا[ي كند، و هر كسي نسبت به من نافرمان
در سرزمين بدون كشت و زرعي، در ] به فرمان تو[پروردگارا من بعضي از فرزندانم را . آمرزنده مهرباني

 ام، خداوندا تا اين كه اي سكونت داده آن را حرام ساخته] توجهي نسبت به تجاوز و بي[كنارِ خانه تو، كه 
متوجه آنان شود و ] ات براي زيارت خانه[پس چنان كه دلهاي گروهي از مردمان . نماز را برپاي دارند

از الطاف و عنايات تو با نماز و [شايد كه . مند كن بهره] و محصوالت ساير سرزمينها[ها  ايشان را از ميوه
لذا به [سازيم  از آنچه آشكار ميداريمو  پروردگارا تو آگاهي از آنچه پنهان مي. سپاسگزاري كنند] دعا

. ماند و هيچ چيز در زمين و آسمن بر خدا مخفي نمي] مصالح ما داناتري و آن كن كه ما را به كار آيد
گمان پروردگار  بي. سپاس خدايي را كه با وجود پيري و سن زياد، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد

پروردگار . را مرا و كساني از فرزندان مرا نماز گزار كنپروردگا. شنود را مي] و نيايش همگان[من دعا 
 »!ادعا و نيايش مرا بپذير

خمس من الفطرة، الختان و االستحداد «: روايت فرموده است  امام مسلم در صحيح خود از پيامبر) 1
ختنه كردن، برطرف : پنج چيز جزو فطرت هستند «:  »و تقليم األظفار و نتف اإلبط و قص الشارب

اين امور از » دن موهاي عورت، گرفتن ناخن، برطرف كردن موهاي زير بغل و كوتاه كردن سبيلكر
 .هستند كه آنها را براي مردم سنت قرار داد سنتهاي قديمي ابراهيم
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اما جالب توجه اينكه اين مرجع بزرگ شيعه براي شرط دانستن عدالت خليفه به آيه 

 {«  ª  ©       ¨z  كند حال آنكه بدون استناد و استشهاد يا اشاره به  استناد مي
اند و فقط به ذكر برخي از روايات د اين آيه از قرآن، عصمت را جزو شروط امام مي

  !كند شيعي مبني بر شرط بودن عصمت اكتفا مي
  :نويسد  منتظري مي

. پس انسان ظالم و فاسق حق واليت و حكومت بر مسلمانان را ندارد: عدالت . 3«
كند، آيات و روايات فراواني بر اين امر داللت  عالوه بر اينكه عقل اين امر را ثابت مي

  .دارد
  : فرمايد  د ميخداون

 {  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u
  ¬  «  ª  ©       ¨  §z ].124: البقرة.[  

پس هر . پس هر كس كه برخالف حق باشد بايد نام ظالم بر آن اطالق شود«
  1».فاسق يا منحرفي ظالم است

ط عدالت و نه عصمت بر شما پوشيده نيست كه استناد منتظري به اين آيه براي شر
دليل بر اين اعتقاد اوست كه اين آيه بر شرط بودن عصمت براي امام مسلمانان ضروري 

  .نيست و اين سخن او براي پاسخ دادن به متعصبان كافي است
كند شرطي كه اين  اما آيت اهللا شيخ محمد آصف حسيني با صراحت كامل اعالم مي

صراط الحق في اصول (او در كتاب . عصمتترديد عدالت است نه  آيه در بردارد بي
اما قدر مسلم اينكه اين آيه بر شرط بودن عدالت در «: گويد  درباره اين آيه مي) الدين

زيرا عدالت براي او كافي است تا مصداق ظالم . امام از آغاز تا پايان عمر داللت دارد

_________________________________________________________________________  

 .109نظام الحكم في اإلسالم، ص ) 1
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د و پيمان من يعني عه: فرمايد  مگر نه اين است كه خداوند مي. [نبودن را پيدا كند
به همين دليل نيكوكاران و علماي بزرگوار و صالح .] رسد حكومت الهي به ظالمان نمي

دانند همچنين قرآن براساس فهم  و خودشان نيز اين امر را مي. مصداق اين آيه نيستند
  1».آنها نازل شده است

به نقص و اما شيعيان آن را . كند را ذكر مي آيه فضيلت حضرت ابراهيم :سوم 
كند كه امام از پيامبر  به ادعاي شيعيان اماميه اين آيه صراحتاً بيان مي! اند عيب تبديل كرده

  .بزرگتر و جايگاه او واالتر است
از «: گويد  مي) اإلمامه و قياده المجتمع(آيت اهللا العظمي كاظم حائري در كتاب 

به جز مقام  –ت ديگر است آيد كه جايگاه امام باالتر از مقاما روايات چنين بر مي
: گويد  و در جاي ديگري از همان كتاب مي» .يابد ربوبيت كه طبعاً انسان بدان دست نمي

  2».بنابراين جايگاه مقام امامت و امام واالتر و برتر از مقام نبوت است«
) األمثل(آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد شيعيان نيز اين امر را در تفسير 

 پس جايگاه و منزلت امامت واالتر از آن چيزي است كه ذكر«: گويد  كند و مي أييد ميت
  3».از مقام نبوت و رسالت نيز واالتر استبلكه . شد

دهد روايتي است كه كليني در  كند و توضيح مي آنچه اين تقريرات را بيشتر بيان مي
خداوند بزرگ «: ود كند كه فرم اصول كافي به نقل از امام جعفر صادق روايت مي

همچنين . را پيش از آنكه به پيامبري مبعوث كند به عنوان يك بنده قرار داد ابراهيم
همچنين پيش از اينكه او را رسول . قبل از اينكه او رسول قرار دهد، نبي قرار داده بود
همچنين خداوند قبل از اينكه او را . قرار دهد او را خليل و دوست خود گردانده بود

_________________________________________________________________________  

 .97، ص 3صراط الحق في اصول الدين، ج ) 1
 .29و  26اإلمامة و قيادة المجتمع، ص ) 2
 .372، ص 1األمثل في تفسير كتاب اهللا المنزّل، ج ) 3
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زماني كه همه اين مقامها را به او عطا . ليل قرار دهد او را به عنوان امام قرار داده بودخ
  : كرد فرمود 

 {  ¢¡  �  ~    }z ].124: البقرة.[  
  ».من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«

¤  } : او پرسيد  آنگاه به علت جايگاه واالي آن در نظر حضرت ابراهيم
¦¥z  :»خداوند در » ]هم كساني را پيشوا و پيامبر خواهي كرد؟[ آيا از دودمان من

بلكه تنها . [رسد پيمان من به ستمكاران نمي«:  ª  ©       ¨z  »  } : پاسخ فرمود 
انسان نادان و سفيه امام و پيشواي : يعني فرمود » .]گيرد فرزندان نيكوكار تو را در بر مي

اين ادعاي شيعه اشكال جالبي وارد است كه در اينجا بر » .1انسان پرهيزگار نخواهد بود
سپس . سپس به مقام باالتري ارتقا يافت و رسول شد. نبي بود گويند ابراهيم آنها مي

اين اشكال تأمل برانگيز است كه فقط كسي كه خداوند . جايگاهش واالتر و امام شد
  2.شود قلب و ديده او را روشن ساخته است متوجه آن مي

ت ميان امام، نبي و رسول و آنچه روايات شيعي درباره امامان معصوم با تأمل در تفاو
كه مكارم شيرازي [ در نظر شيعه اماميه ميان ارتقاي مورد ادعاي آنها درباره ابراهيم

  .بينيم و اقوال امامان معصوم تفاوت بسياري مي] آن را بيان كرد
س معروفي به امام حسن بن عبا: گويد  كليني به نقل از اسماعيل بن مرار مي

جانم به فدايت ميان رسول، نبي و امام چه تفاوتي وجود : نامه نوشت و پرسيد  رضا
تفاوت ميان رسول، نبي و امام آن است كه رسول : نوشت يا فرمود : گويد  دارد؟ مي

_________________________________________________________________________  

 .2روايت شماره ) طبقات االنبياء و الرسل و األئمة عليهم السالم(اصول كافي، كتاب الحجة، باب ) 1
برادر بزرگوار و فاضل جناب عبدالملك الشافعي در يكي از ديدارهايمان برايم درباره اين امر سخن ) 2

 .ردگفت و آن را يادآور ك
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شنود و  بيند و صدايش را مي شود او جبرئيل را مي كسي است كه جبرئيل بر او نازل مي
شود و ممكن است در خواب او را ببيند مانند رؤياي حضرت  نازل ميوحي بر او 

. ممكن است نبي كالم فرشته بشوند و شايد او را ببيند اما صدايش را نشنود. ابراهيم
  1.بيند شنود ولي او را نمي ولي امام كسي است كه صداي جبرئيل را مي

درباره  صادقاز امام : كند  محمد بن حسن صفار از بريد عجلي روايت مي
رسول كسي است كه فرشتگان به سوي او : پاسخ داد . رسول، نبي و محدث سؤال كردم

نبي كسي است كه در . آورند بيند و از سوي خداوند برايش پيغام مي آيند و آنها را مي مي
بيند و محدث كسي است كه سخنان  اند كه او مي بيند و آنها همان گونه خواب آنها را مي

شنود و قلبش آن  شنود و در گوشش صدايي همچون صداي پرندگان مي را ميفرشتگان 
  ».كنند را احساس مي

 è  ç  æz} كند كه درباره آيه  نقل مي همچنين زراره از امام جعفر صادق
: داد تفاوت رسول و نبي چيست؟ او پاسخ : سؤال كردم و پرسيدم  51سوره مريم آيه 

شنود و ولي در حالت  بيند و صدايش را مي مي نبي آن است كه در خواب فرشته را
بيند و با او سخن  اما رسول در حالت بيداري فرشته را مي. بيند بيداري او را نمي

شنود  امام صداي فرشته را مي: پس جايگاه امام چيست؟ او گفت : پرسيدم . گويد مي
ت در اين باره و روايا» .2...بيند ولي نه در خواب و نه در حالت بيداري او را نمي

بر اساس اين روايات تفاوت ميان رسول، نبي و امام آن است كه رسول فرشته . 3فراوانند
نبي نيز . گويد و ممكن است گاهي در خواب او را ببيند بيند و با او سخن مي را مي

_________________________________________________________________________  

 ).2(، حديث شماره )باب الفرق بين الرسول و النبي و المحدث(، كتاب الحجة، 176، ص 1الكافي، ج ) 1
 ».نبي ممكن است فرشته را ببيند ولي صدايش را نشنود«: در روايات نقل شده از كافي آمده بود ) 2
الرسل و األئمه عليهم في الفرق بين االنبياء و اين دو روايت را از كتاب بصائر الدرجات، باب ) 3

 .نقل كردم 2و  1روايت شماره  السالم
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ولي . شايد گاهي او را در خواب ببيند. 1بيند شنود اما غالباً او را نمي صداي پيامبر را مي
  !بيند هرگز او را در خواب يا بيداري نمي با اين تفاوت كه. شنود مام صداي فرشته را ميا

در آغاز نبي بود  پس ادعاي شيعه اثنا عشري مبني بر اينكه حضرت ابراهيم
در  آنگاه امام شد، بدان معني است كه ابراهيم. سپس به درجه رسول بودن رسيد

سپس به مقام . شنيد ديد و صداي او را مي آغاز نبي بود يعني در خواب فرشته را
او در اين مرحله كه رسول بود، فرشته را در خواب . باالتري رسيد كه همان رسالت بود

سپس به مقام باالتري رسيد كه به ادعاي شيعه . شنيد ديد و صدايش را مي و بيداري مي
ن مرحله صداي پس در اي. اماميه همان امامت بود كه از نبوت و رسالت باالتر است

 - آن براي ابراهيم! ديد شنيد اما نه در خواب و نه در بيداري او را نمي فرشته را مي
 ارتقاي مقام بود يا تنزل به مقامي كه به سبب آن، ابراهيم –بنا به ادعاي شيعه اماميه 

! از دست داد؟) ديدن فرشته در حالت خواب و بيداري(دو فضيلتي را كه قبالً داشت 
  !اند؟ كه روايات شيعي بر اين امر صحه گذاشتهچنان

اند، آيت اهللا شيخ محمد  كننده كه خردمندان براي آن پاسخي نيافته  اين سؤاالت گيج
مشرعه (زيرا او در كتاب . آصف محسني را نيز دچار حيرت و سردرگمي كرده است

اما در .. .«: گويد  مي در خالل سخن درباره امامت حضرت ابراهيم) بحار األنوار
را ) فرشته(شنود و شخص  روايات وارده درباره امام آمده است كه او صدا را مي

پس اعطاي لقب امام بدين معنا به رسول ممكن . بيند رسول فرشته را مي. بيند نمي
مان در نجف  اين سؤال را در جلد سوم كتاب صراط الحق كه در دوران جواني. نيست

فقط قسمت بسيار اندكي از . ايم و تاكنون پاسخ آن را نيافته ايم آن را تأليف كرديم آورده
  2.علم به ما رسيده است

_________________________________________________________________________  

 .و بحاراألنوار و غيره 176، ص 1الكافي، ج : نگا ) 1
 .271، ص 1مشرعة بحار األنوار، ج ) 2
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از ) كه رهبري جامعه است(كنند امامت  شيعيان اثنا عشري ادعا مي:  نكته چهارم
خداوند قبل از اينكه «: اند كه گفت  نبوت باالتر است و به امام صادق چنين نسبت داده

آنگاه قبل از اينكه او را به . د او را به عنوان بنده خود برگزيدابراهيم را به نبوت برسان
سپس قبل از اينكه او را به دوستي خود . مقام رسالت برساند او را به نبوت رساند

برگزيند او را به مقام رسالت رساند و قبل از اينكه او را به امامت برساند او را امام قرار 

 z{    ~  �  ¡¢} : جمع شدند خداوند فرمود زماني كه اين امور همه در او. داد
آيا از «:  z¤  ¥¦  } : به علت بزرگي اين مقام در نظرش پرسيد  آنگاه ابراهيم

آنها به علت اين امامت بزرگ » ]؟1كسي به اين جايگاه خواهد رسيد[دودمان و نسل من 
] پيامبر[حاب به همين دليل اص. و عظيم كه از اهل بيت غصب شد، دنيا را برپاداشتند

در  ابيطالببينيم كه امام علي بن  در حاليكه مي. و پيروانشان كافر و گمراه شدند
. كند دهند به كفش تشبيه مي البالغه امامتي را كه آن را بر نبوت ترجيح مي  نهج 33خطبه 

در ذي قار بر اميرالمؤمنين وارد شدم در حالي كه «: گويد  ابن عباس در اين باره مي
. ارزش است بي: ارزش اين كفش چقدر است؟ گفتم : پرسيد . زد ايش را وصله ميكفشه

تر  داشتني  به خدا قسم اين كفش برايم از حكومت و امارت بر شما دوست: امام گفت 
  .است مگر آنكه حق را بر پا دارم يا باطل را دفع كنم

» آب بيني بز«ه با حسرت خوردن درباره خالفت آن را ب» 2شقشقيه«بلكه او در خطبه 
اما قسم به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر «: گويد  كند و مي تشبيه مي

_________________________________________________________________________  

 .ارجاع آن در صفحات پيشين گذشت) 1
اسناد صحيح  زيرا حتي در نظر شيعه اماميه. داند علماي اهل سنت متن و سند اين خطبه را ساختگي مي) 2

هاي مشهوري است كه شيعيان  عليرغم زشتي و وقاحت فراواني كه در آن است از جمله خطبه. ندارد
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حضور مردم و تمام بودن حجت بر من به جهت وجود ياور و پيماني نبود كه خداوند 
و ] و تجاوز آنان به حقوق مظلومان[از آگاهان گرفته كه در برابر پرخوري ستمكاران 

خالفت و [شتر حكومت] دهنه[ترديد لگام  مديدگان ساكت ننشينند، بيگرسنگي ست
افكندم و پايان آن را همچون آغازش با پياله تهي سيراب  را بر كوهانش مي] امامت

اي  ديديد كه اين دنبال شما در چشم من از آب بيني بزغاله كردم و در آن هنگام مي مي
عرب «: نويسد  مي) 113، ص 2 الرسائل، ج(شريف مرتضي در . تر است ارزش بي
عفطت الناقه يعني عطسه و پراكندن آب بيني همچنانكه االغ نيز اين كار را : گويد  مي

در اينجا . عفط همچنين به معناي گوزيدن است: شود  همچنين گفته مي. دهد انجام مي
  .دو معنا محتمل هستند

اما . جلوه كند عظيم و بزرگ چگونه ممكن است امامت در نظر حضرت ابراهيم
  !آن را حقير بداند؟ ابيطالبعلي بن 

تر است چه  ارزش  منزلت وجايگاهي كه از يك لنگه كفش كهنه يا عطسه يك بز كم
  !دانند؟ ارتباطي با جايگاهي دارد كه اماميه آن را بزرگتر از نبوت مي

به امامت مراد از ظلم در اين آيه شريفه چيست؟ آيا اشتباه مانع رسيدن : نكته پنجم 
  شود؟ مي

اند كه از آن فردحتي در  علماي شيعه اماميه براي دارا بودن امامت چنين شرط دانسته
اي از حياتش نبايد هيچ اشتباهي روي دهد، حتي اگر توبه كند و پس از آن نيكوكار  برهه
  !شود

بوي با تدبر در كتاب و سنت ن. آنها گناه و اشتباه را مانع رسيدن به امامت خواهد شد
  .يابيم كه حقيقت بر خالف آن چيزي است كه آنها بدان معتقدند در مي

                                                                                                                                                    
آور بدان استناد  به همين دليل به عنوان دليلي الزام. اند اماميه نسلهاي پس در پي آن را درست دانسته

 .كردم
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  : فرمايد  خداوند درباره او مي. دچار اشتباه شد حضرت آدم

 {  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³z ].35: البقرة.[  

نعمتهاي [از تو به همراه همسرت در بهشت ساكن شو و ! اي آدم: و گفتيم «
. خواهيد، خوش و آسوده بخوريد آن، هر چه و هر جا كه مي] فراوان و گواراي

از ستمگران خواهيد ] اگر چنين كنيد[زيرا . اما به اين درخت نزديك نشويد
  ».بود

. داد براساس نص اين آيه پس خوردن ميوه آن درخت، فرد را جزو ظالمان قرار مي
  : موده است همچنين خداوند در آيه ديگري فر

 {   ¦  ¥  ¤  £  ¢z ].121: طه.[  
البته اين . [و بدين ترتيب آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد«

  ».]واقعه قبل از نبوت او بود
به همين دليل او و حوا به ظلم خويش اعتراف كردند، . از آن ميوه خورد آدم

  : فرمايد  خداوند مي

 { G   F  E  D  C  B  A   M  L   K  J  I  Hz 
  ].23: األعراف.[
ايم و اگر ما را  بر خود ظلم كرده] با نافرماني از تو[ما ! پروردگارا: گفتند «

  ».ترديد از زيانكاران خواهيم بود نيامرزي بي
آيد؟ مگر نه  براساس اعتقاد اماميه اين امر چگونه با امامت و خالفت او جور در مي

  :  اين است كه خداوند فرمود

 {   JI  H  G  F  Ez ].30: البقرة.[  
  ».دهم اي قرار مي من در زمين خليفه«
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اي كه از نظر شرعي درباره او نص وجود داشته باشد امامي است كه  پس هر خليفه
  .پيروي از او واجب است

توبه كرد و به سوي پروردگارش بازگشت دوباره به عهد پيشين  زماني كه آدم
  : فرمايد  در اين باره مي خداوند. خود بازگشت

 {   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðz ].37: البقرة.[  
و ] و با گفتن آنها توبه كرد[سپس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت كرد «

  ».پذير و مهربان است خداوند بسيار توبه. خداوند توبه او را پذيرفت
رسد، حق اگر از او  د و پيمان خداوند بدانها نميپس او از آن ظالماني نيست كه عه

  .اشتباهي رخ داده باشد كه پس از آن توبه كرده باشد
براي امامت مردم ] اعم از نبي و مرسل[به همين دليل خداوند او را همانند پيامبران 

  : برگزيد و فرمود 

 {  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~  }  |z ]. آل
  ].33: عمران

از قبيل خود ابراهيم، اسماعيل، اسحاق و [آدم، نوح، خاندان ابراهيم  خداوند«
را بر جهانيان ] از جمله موسي، هارون و عيسي[و خاندان عمران ] يعقوب

  ».برتري داد
. را خليفه قرار داده است كند كه داود همچنين خداوند به صراحت بيان مي

  : فرمايد  خداوند در قران كريم مي

 { Ë     Ê  É     Î  Í  Ìz ].26: ص.[  
  ».ايم ساخته] خود[ما تو را در زمين نماينده و جانشين ! اي داود«

كند اين آيه را نازل  پس از آنكه خداوند دوباره ارتكاب اشتباه توسط او را ذكر مي
  .كرده است
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گويد و  آيات پيشين همان سوره از جريان دو نفر كه با هم اختالف داشتند سخن مي
  : فرمايد  ميدر پايان 

 {  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »    º   ¹       ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  È       Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Âz ].25 - 24: ص.[  

و اندازه هراس او از ديگران و نحوه [ايم  داود مطمئن شد كه ما او را آزموده«
پس از پرورگار خويش آمرزش خواسته و به ] ايم قضاوت او را آزمايش كرده

و او را [را بر او بخشيديم ] اشتباه[سپس به هر حال، آن . افتاد و توبه كردسجده 
و او در پيشگاه ما داراي مقام نزديك ] ايم مشمول لطف و محبت خود قرار داده

  ».و جايگاه وااليي است
اشتباه او اين بود كه بدون اينكه از طرف مقابل : اند  علماي ما گفته: گويد  طوسي مي

از » او به تو ظلم كرده است«: ي شاكي بپرسد سخن او را تأييد كرد و گفت درباره ادعا
جمله آداب قضاوت آن است كه نبايد درباره هيچ چيزي حكم داد يا سخن گفت مگر 

  1.اينكه از طرف مقابل درباره ادعاي طرف ديگر سؤال شود
  : فرمايد  مي همچنين خداوند درباره حضرت سليمان

 {  u  t  s   r  q  ~     }  |  {  z  y  x  w  v
   ¬      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �z ].35 - 34: ص.[  

و همچون جسدي ] و او را دچار بيماري كرديم[ما سليمان را آزموديم «
تا به ابهت خود ننازد و بر نيروي خويش [بر تخت سلطنت انداختيم ] جان بي[

انسان با كمترين ناخوشي و كوچكترين تكيه نكند و بداند كه عظمت و قدرت 
كه بالي خداوند را ديد، [سپس سليمان .] شود بيماري متزلزل و چه بسا نابود مي

_________________________________________________________________________  

 .553، ص 8تفسير التبيان، ج ) 1



260 آنگاه حقيقت را يافتم

! پروردگارا: گفت ] سليمان. [بازگشت] توبه و استغفار كرد و به درگاه پروردگار
چنين سلطنت و [مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا كن بعد از من كسي 

  ».گمان تو بسيار بخشايشگري باشد بينداشته ] عظمتي
كند تا جايي كه  پيش از آن خداوند داستان مشغول شدن او را به اسبها را بيان مي

به نقل از امام ) شيخ صدوق(در روايتي كه ابن بابويه قمي . شود نماز عصرش قضا مي
اسبهايي  باري براي سليمان بن داود«: جعفر صادق آورده است كه امام گفت 

او به فرشتگان . او به نگاه كردن بدانها مشغول بود تا اينكه خورشيد غروب كرد. ردندآو
  1».خورشيد را برايم بازگردانيد تا نمازم را در وقتش بخوانم: گفت 

بلكه جايگاه او را باال . كند توبه پس از اشتباه فرد را از فضايل و بزرگي محروم نمي
كنندگان و پاك شوندگان را دوست   اوست كه توبهكند  برد و به خداوند نزديكتر مي مي
اگر گناه نبود، توبه و تطهير هم وجود نداشت تا فرد بدان وسيله محبت رضاي . دارد مي

  .پروردگار را به دست آورد
كند از كسي كه هيچ خطايي   واضح است كه گاهي كسي كه از ظلم يا گناهي توبه مي

كسي كه معتقد باشد هر كسي كه كفر نورزد و  از او سر نزده است، بهتر خواهد بود و
گناه نكند از كسي كه پس از كفر ايمان بياورد و پس از گمراهي هدايت شود و پس از 
گناه توبه كند، بهتر است، اين عقيده او برخالف آن چيزي است كه ضرورتاً از اسالم 

آيا انسان . ندشان بهتر و بديهي است كه پيشينيان از نسلهاي بعدي. شود فهميده مي

_________________________________________________________________________  

و تفسير الصافي،  560، ص 8تفسير التبيان طوسي، ج : ، همچنين 129ص  ،1من اليحضره الفقيه، ج ) 1
و تفسير  234-231، صص 11و تفسير كنز الدقائق، عالمه مشهدي، ج  298، ص 4فيض كاشاني، ج 

 .234، ص 2قمي، ج 
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خردمند فرزندان مهاجرين و انصار را به اجدادشان كه سابقين اولين بودند، تشبيه 
  1!)كند؟ مي

بقره همه كساني  124كنند مراد از ظالمين در آيه  مفسران شيعه اثنا عشريه ادعا مي
 است كه يكي از انواع ظلم يعني شرك يا گناه از آنان سر زده باشد حتي اگر اين ظلم در

اولين . مقطعي از عمر خويش باشد سپس توبه كرده باشد و اعمال نيك انجام داده باشد
  :سازد دليل زير است  چيزي كه ادعاي آنها را باطل مي

ظالم  اسم كسي است كه ظلم همه وجودش را در بر گرفته . ظالمين جمع ظالم است
در غير . شود ناميده نمياما كسي كه توبه كرده و از آن پشيمان شده باشد، ظالم . باشد

  : فرمايد  زيرا خداوند مي. شوند اين صورت هيچ كدام از توبه كنندان وارد بهشت نمي

 {  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ëz ].18: هود.[  
  »!.نفرين بر ستمگران باد! هان«

  : فرمايد  همچنين خداوند به آنها وعده عذاب داده است و مي

 {   ut  s  r  q  p  o     nz ].29: هفالك.[  
از هر طرف ايشان را احاطه [ايم كه  ما براي ستمگران آتشي را آماده كرده«

  ».گيرد سراپرده آنان را در بر مي] كند و مي
  .و چنين آياتي در قرآن فراوانند

مراد از ظالمين در اين آيه همه كساني است كه «: پس چگونه ممكن است گفته شود 
شوند، حتي اگر در مدتي از  و معصيت ميمرتكب يكي از انواع ظلم يعني شرك 

_________________________________________________________________________  

ين اما سابق. با وجود اينكه فرزندانشان در دوران اسالم و براساس آن به دنيا آمدند و پرورش يافتند) 1
و اين تغيير [اولين از مهاجرين و انصار در آغاز مشرك بودند، سپس ايمان آوردند و مسلمان شدند، 

 .]افزايد شان بر ارزش آنها مي عقيده آگاهانه
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بنابراين همه مسلمانان ! ؟».شان باشد و پس از آن توبه كرده و نيكوكار شده باشند زندگي
  .وارد آتش خواهند شد

براساس شريعت ما گناهكاري كه توبه كرده باشد همانند كسي است كه مرتكب گناه 
  : فرمايد  خداوند مي. نشده باشد

 {f  e  d  c  b    l  k    j  i   h  g
  s  r   q  p  o  nmz ].70: الفرقان.[  

، مگر ]شود كسي كه مرتكب شرك، قتل و زنا شود عذاب او چند برابر مي[«
بياورند و عمل صالح انجام دهند كه ] مجدد[كساني كه توبه كنند و ايمان 

آنها را به  ]گذشته[بديها و گناهان ] بخشد و گناهان چنين افرادي را مي[خداوند 
و نه تنها [كند و خداوند آمرزنده و مهربان است  نيكيها و خوبيها تبديل مي

  ».]كند بلكه آنها را به نيكيها تبديل مي. بخشد گناهان را مي
اين سخنان و ادعاهاي عجيب و غريبي چيزي نيست جز تالش براي خارج دانستن 

حقاق امامت، با اين ادعا كه آنها در از افتخار و است ابوبكر صديق و ياران ديگر پيامبر
هستند، حتي اگر توبه و جهاد كرده  ودر راه ) ظالمان(بنابراين جزو . اند آغاز مشرك بوده

  !اسالم و مسلمانان فداكاري نموده باشند

براي اثبات امامت  ª  ©       ¨z  »} شايد براي پاسخ به كسي كه به آيه 
نازل شده است  قرآن را كه درباره حضرت ابراهيمكند، كافي است اين آيه  استناد مي

  : فرمايد  به او يادآور كنيد كه خداوند مي

 {  z  yx  w  v  u  t  s    r   q  p  o
  `  _  ~  }  |   {z ].113 - 112: الصافات.[  

ما به . اسحاق كه پيامبر و از زمره نيكوكاران بود، مژده داديم] تولد[ما او را به «
در عمر و زندگي، نسلهاي آينده، مكتب و ايمان [اسحاق ] فرزندانش[و ابراهيم 
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خير و بركت داديم و از نسل اين دو، افرادي نيكوكار به وجود آمدند و ...] و 
  ».آشكار را به خود ستم كردند] به خاطر عدم ايمان[هم افرادي كه 

راد از آيه كند م پس اين آيات دليل و پاسخ آشكاري است براي كسي كه ادعا مي
و  كند كه او به ابراهيم خداوند در اين آيات بيان مي! مذكور، مطلقِ گناه است

سپس فرمود كه از ميان فرزندان آنها افراد . بركت و خجستگي بخشيد اسحاق
پس كدام عاقلي ادعا . نيكوكار و افرادي وجود دارند كه آشكارا به خود ستم كردند

ن است كه از ميان فرزندان آنها افراد معصومي وجود دارند كند كه منظور از اين آيه آ مي
  ؟!كنند و افرادي كه همانند نيكوكاران ديگر عصيان و توبه مي

بلكه مراد از اين آيه است كه در ميان آنها افراد نيكوكار عادل و گناهكار ظالم وجود 
  .دارد كه ظلم و شرك او آشكار است

كه در ميانشان نيكوكاران پرهيزگار، قاتالن  اسرائيل داليل اين امر در ميان بني
كنندگان كتابهاي آسماني، دشمنان و تكذيب كنندگان خداوند و   پيامبران، تحريف

  .كتابهايش وجود دارند، فراوان است

اين است كه مشركان به عهد و پيمان  ª  ©       ¨z  »} پس منظور از آيه 
  .يابند خداوند دست نمي

خداوند به رهبر و بزرگ پيامبران، يعني : گويد  زي در اين باره ميعالمه ابن القيم جو
  : فرمود  حضرت ابراهيم

 {¬«  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }z 
  ].124: البقرة.[
نيز [آيا از دودمان من : گفت ] ابراهيم. [من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«

درخواست تو را : [گفت ] داوندكساني را پيشوا و پيامبر خواهي كرد؟ خ
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بلكه فقط فرزندان نيكوكار تو را [رسد،  پيمان من به ستمگران نمي] ولي. پذيرفتم
  ».]گيرد در بر مي

به همين دليل به پيامبرش . رسد يعني هيچ مشركي به امامت و مقام از سوي من نمي
داد  ش ياد مياو به ياران. پيروي كند دستور داد كه از روش ابراهيم حضرت محمد

 ما براساس فطرت اسالم، كلمه اخالص و دين پيامبرمان محمد: هر روز صبح بگويند 
كه پيرو حقيقت، رويگردان از باطل و شرك و  و روش و آيين پدرمان ابراهيم

دين . توحيد است پس آئين و روش ابراهيم. مسلمان بود، صبح را آغاز مي كنيم
ز گفته، عمل و اعتقاد آن را از سوي خداوند بر همان چيزي است كه اعم ا محمد

فطرت اسالم آن چيزي . است )ال إله إلّا اهللا(كلمه اخالص شهادت . ايمان آورده است
است كه خداوند بندگانش را براساس آن آفريده است كه محبت و عبادت خدا به 

به سوي  يگانگي، مطيع كامل فرمان او بودن از نظر عبادت، خشوع، پيروي و بازگشت
  1».اوست

اين امري است كه روايات و تصريحات برخي از علماي شيعه اثنا عشري اماميه نيز 
  .بر آن صحه گذاشته است

به نقل از هشام بن سالم و درتس ) بصائر الدرجات(محمد بن حسن صفار در كتاب 
ه نويسد ك منصور واسطي به روايت از امام محمد باقر و امام جعفر صادق مي بن ابي
نبي بود و مقام امامت  ابراهيم: تا اينكه گفت . اند انبياء و رسوالن چهار دسته: گفتند 

پرست  يعني كسي كه بت ª  ©  ¨z  »} : را نداشت تا اينكه خداوند فرمود 

_________________________________________________________________________  

 .481، ص 3مدارج السالكين، ج ) 1
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رهبر مردم ] از سوي خداوند[يابد و  دست نمي] امامت و حكومت[باشد به عهد من 
  1».نخواهد بود

 ابيطالبطبرسي در حديث طوالني از اميرالمؤمنين علي بن ) االحتجاج(در كتاب 
خداوند هر كسي را كه به كفر مبتال شده باشد از واليتي «: روايت شده است كه گفت 

¨   ©  } : فرمايد  كه به پيامبران و اوليا داده است، محروم كرده است، زيرا خداوند مي
«  ªz زيرا خداوند در . تيعني حكومت من به دست مشركان نخواهد ياف

ترديد  بي«:  d  c    b  az  } : فرمايد  نامد و مي قرآن ظلم را شرك مي
شود،  دانست كه عهد خداوند كه امامت ناميده مي ابراهيم» .شرك گناه بزرگي است

  : پرستان نخواهد رسيد، به خداوند فرمود  به بت

 {  `  _  ^  ]   \  [z ].2].35: إبراهيم  
  »!.من و فرزندانم را از عبادت بتها دور نگه دار !پروردگارا«

من «: فرمود  طوسي به نقل از عبداهللا بن مسعود آمده است كه پيامبر) امالي(در 
اي رسول خدا چگونه دعوت پدرت ابراهيم : پرسيديم . دعوت پدرم ابراهيم هستم

شواي وحي كرد كه من تو را امام و پي خداوند به حضرت ابراهيم: شدي؟ گفت 
خدايا آيا در ميان فرزندان و نسل : گفت . ابراهيم بسيار خوشحال شد. دهم مردم قرار مي

من هم چنين اماماني وجود خواهند داشت؟ خداوند به او وحي كرد كه اي ابراهيم من 
خدايا اين چه پيماني است كه تو : ابراهيم گفت . دهم كه بدان وفا نكنم به تو پيماني نمي

_________________________________________________________________________  

باب في الفرق بين االنبياء و الرسل و األئمة عليهم السالم ( 393بصائر الدرجات، صفار، ص ) 1
باب طبقات األنبياء و (، 174، ص 1و الكافي، كليني، ج  20روايت شماره  )رفتهم و صفتهممع

 .1روايت شماره  )الرسل و األئمة عليهم السالم

 .546، ص 2و تفسير نور الثقلين، حويزي، ج  373، ص 1االحتجاج، طبرسي، چ ) 2
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من آن را به هيچ فرد ظالمي از نسل تو عطا : ن وفا نخواهي كرد؟ گفت براي من به آ
خدايا آن ظالماني كه از نسل من هستند ولي به عهد تو دست : ابراهيم پرسيد . كنم نمي
كسي كه به جز براي من براي بتي سجده : يابند چه كساني هستند؟ خداوند فرمود  نمي

كرد و روا نيست چنين شخصي به امامت كند هرگز او را به امامت منصوب نخواهم 
  : فرمود  ابراهيم. برسد

 {   gf  e         d  c   b  a  `  _  ^  ]   \  [z 
  1 ].36 - 35: إبراهيم.[
] اين بتها[پروردگارا آنها . من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگهدار] خدايا[«

  ».اند بسياري از مردم را گمراه كرده
وقتي خداوند اين : نويسد  مي 213، ص 1ج ) ابيطالبمناقب آل (ب در ابن شهر آشو
  آيه را نازل كرد،

 {  ¢¡  �  ~    }z  ابراهيم به علت بزرگ بودن مقام امامت در نظرش گفت :

 {  ¦¥  ¤z  خداوند در پاسخ گفت : {  «  ª  ©       ¨z  در خبر آمده
كسي كه براي بتي سجده : د فرمود است افراد ظالم نسل من چه كساني هستند؟ خداون

  : فرمود  ابراهيم. كند، ظالم است
 {  `  _  ^  ]   \  [z ].35: إبراهيم.[  

  »!.پس خدايا من و فرزندانم را از اينكه بتها را پرستش كنيم حفظ بفرما«
: نويسد  چنين مي) العمده(حافظ شمس الدين يحيي بن حسن اسدي حلي در كتاب 

اي استحقاق آن را  زيرا شخص به گونه. رباره استحقاق امامت وجود دارداين امر د  شبيه«

_________________________________________________________________________  

 .379-378األمالي، الطوسي، ص ) 1
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زيرا خداوند به . شايستگي نبوت را خواهد داشت پيدا كند، همان گونه كه پيامبر
  : فرمود  ابراهيم

 {  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }z 
  ].124: البقرة.[
نيز [آيا ازدودمان من : گفت ] ابراهيم. [من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«

درخواست تو را : [گفت ] كساني را پيشوا و پيامبر خواهي كرد؟ خداوند
بلكه تنها فرزندان نيوكار تو را [رسد  پيمان من به ستمكاران نمي] ولي. پذيرفتم
  ».]گيرد در بر مي

جايگاهشان در اينجا ظلم به معناي شرك است و حد ظلم قرار دادن اشيا در غير 
است، فرد مشرك عبادت خود را به كسي غير از آنكه استحقاق و شايستگي آن را دارد 

  1».كند كه آنها شايستگي عبادت را ندارند كه همان بتها هستند، تقديم مي
همچنين از ميان فرزندان «: نويسد  مي )خصائص الوحي المبين(همچنين در 

بلكه به اقتضاي نفي . شود ها نفي و باطل نميكسي كه بتها را بپرستد نسب آن ابراهيم
زيرا خداوند . شود پرستان توسط وحي، استحقاق امامت از آنها نفي مي امامت از بت

  : فرمايد  مي

 {  ¬  «  ª  ©       ¨z ].2].124: البقرة  
بلكه فقط شامل فرزندان نيكوكار تو . [رسد ترديد پيمان من به ستمگران نمي بي«

  ».]شود مي

_________________________________________________________________________  

 .137خصائص الوحي المبين، ص ) 1
 .173العمده، ص ) 2
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در  ª  ©  ¨z  »} : خداوند در پاسخ او فرمود : نويسد  چنين ميهم
زيرا . اينجا منظور از ظلم عبادت بتهاست و كسي كه بتها را بپرستد، امام نخواهد بود

  : فرمايد  خداوند مي

 {  _  ~      }      |  {  z  yz ].106: األنبياء.[  
از سرنوشت حيات سخن براي مفهوم قانون زندگي دنيوي و آگاهي [اين «

  ».براي مردمان عبادت پيشه كافي است] اخروي
به قضيه  همه اينها به طور آشكاري با آنچه قرآن مبني بر اعتناي حضرت ابراهيم

امام و پيشواي همه  ابراهيم. توحيد و به ويژه كنار گذشتن شرك تناقض دارد
يشوايي حضرت به همين دليل يهوديان و مسيحيان درباره پ. موحدان جهان بود

  : خداوند خطاب به آنها فرمود . كردند نزاع مي ابراهيم

 {  °  ¯       ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢
    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±

  Á  Àz ].68 - 67: آل عمران.[  
اني هستند كس] و دين او[به ابراهيم ] براي انتساب[ترديد سزاوارترين مردم  بي«

از او پيروي كردند و نيز اين ] در زمان ابراهيم دعوت او را اجابت كردند و[كه 
زيرا محمد و [اند  ايمان آورده] با او[و كساني هستند كه ] محمد[پيامبر 

و خداوند ياور مؤمنان ] است يارانش اهل توحيد خالصند كه دين ابراهيم
  ».است

پيامبران خداوند به امامت و پيشوايي ديني كنيد كه  به همين دليل مشاهده مي
  .كنند و انديشه و ملت او اشاره مي حضرت ابراهيم

  : اش گفت  بندي در زندان به هم حضرت يوسف
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 {D  C  B  A    N  M  L  K   J   I  H  GF  E
  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO

]z ].38: يوسف.[  
. ام خود ابراهيم، اسحاق و يعقوب پيروي كرده] ياكانو ن[و من از آيين پدران «

. سزاوار نيست كه چيزي را به عنوان شريك خداوند قرار دهيم] انبيا[براي ما 
انبياست كه افتخار تبليغ آن را [، لطف خدا در حق ما ]پرستي توحيد و يگانه[اين 

ت را كه با پذيرش آن، راه بهش[و در حق همه مردمان ] ايم به دست آورده
و [كنند  سپاسگزاري نمي] در برابر چنين لطفي[اما بيشتر مردم ] سپرند مي

دهند كه كاري از آنها ساخته  چيزهايي را به عنوان شريك خداوند قرار مي
  ».]نيست
در بستر مرگ فرزندانش را گردهم آورد تا به پيروي از پدرش  حضرت يعقوب

نيز فرزندان و  يرا حضرت ابراهيمز. از آنها درباره توحيد سؤال كند ابراهيم
خداوند در اين . برادرانش را گردهم آورد تا آنها را به تمسك به دين خداوند فرا خواند

  : فرمايد  باره مي

 {   dc  b  a  `  _~  }  |    {   z  y   x w  v
  s  r  q   po  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e

}  |  {  z   y   x    w  v  u  t    ¡  �  ~
  °  ¯     ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢
  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾z ].130: البقرة  - 
133.[  
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كه خود را ] ناداني[گردان خواهد شد مگر آن  و چه كسي از آيين ابراهيم روي«
يش را بازيچه قرار دهد و ناچيز انسانيت و عقل خو[خوار و كوچك داشته و 

و ] و سمبل و رهبر ديگران قرار داديم[ما او را در اين جهان برگزيديم ] انگارد؟
آن گاه كه . است] مقرب درگاه الهي[او در جهان ديگر از جمله شايستگان 

هاي خود در جهان آفرينش و در  همراه با نشان دادن آيات نشانه[پروردگارش 
. اخالص داشته باش] به يگانگي خداوند اقرار كن و: [و گفت به ا] وجود انسان

خالصانه تسليم پروردگار ] اقرار كردم و سر بر آستان تو ساييدم و: [گفت 
نوه [و ابراهيم فرزندان خود را به اين آيين سفارش كرد و يعقوب . جهانيان شدم

خداوند، ! من اي فرزندان:] هر كدام به فرزندان خويش گفتند . او نيز چنين كرد
پس به ما قول دهيد كه . [را براي شما برگزيده است] توحيدي اسالم[آيين 

شما [آيا . و فقط در حال مسلمان بودن از دنيا برويد] هرگز از آن منحرف نشويد
كنيد كه بر آيين يعقوب  يهوديان و مسيحيان كه محمد را تكذيب و ادعا مي

تا آييني را كه بر [شما حاضر بوديد  هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد] هستيد،
پس از من چه : ان هنگامي كه به فرزندان خود گفت ] آن از دنيا رفت بشناسيد؟

خداي تو، خداي پدرانت ابراهيم، اسماعيل و : پرستيد؟ گفتند  چيزي را مي
و سر عبادت و [او هستيم ] فرمان[اسحاق را كه خداوند يگانه است و ما تسليم 

  ».]ساييم انش ميبندگي بر آست
از سوي خداوند به پيروي از آيين و روش حضرت  حتي حضرت محمد

خداوند در . كه امام و پيشواي توحيد و موحدان بود، دستور داده شده است ابراهيم
  : فرمايد  اين باره مي

 {  a  `       _  ~  }|        {  z  y  x     w  v  u
  bz ].123: النحل.[  
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و به تو وحي كرديم كه ] بعد از ابراهيم، تو را به پيامبري برگزيديم قرنها[سپس «
بود و ] و به دور از انحراف[از آيين ابراهيم پيروي كن كه پيرو حقيقت 

  ».مشرك نبود] همچنين[
 124اين آيات كجا و ادعاي شيعه اثنا عشريه كجا كه معتقدند منظور از ظلم در آيه 

  !سوره بقره گناه و معصيت است؟
كنند پيرو عترت پاك پيامبر و مدافع تعاليم آنها هستند چرا از مطالبي  آنها كه ادعا مي

كند  و امام محمد باقر و امام جعفر صادق روايت مي كه تفاسيرشان از سخنان پيامبر
  غافلند؟ 
  !دهد اين هوي و هوس است كه فرد را به هر سو كه بخواهد سوق مي! آري

  
  آيه واليت

مشهورترين استداللهاي شيعيان اماميه اثنا عشري مبني بر امامت  شايد از جمله
سوره مائده است كه خداوند  55و نص بر آن آيه  ابيطالباميرالمؤمنين علي بن 

  : فرمايد  مي

 {  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Äz ].55: المائدة.[  

ا هستند كه با خشوع و تنها خداوند و پيامبرش و مؤمناني دوست و ياور شم«
  ».پردازند آورند و خاضعانه و با فروتني زكات مال را مي خضوع نماز را به جا مي

چنانكه . تا جايي كه اين آيه در ميان شيعيان اثنا عشري به آيه واليت مشهور است
  : گويد وجه استدالل شيعه اثنا عشري به اين آيه به چندين مقدمه بستگي دارد  حلي مي
رساند و اين امر در ميان اهل لغت و لغويان مشهور  حصر را مي )إنما(لفظ  :اوالً 

  . است
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است كه اين امر را از متكلمان آن  )اولي به تصرف(در اينجا  )ولي(مراد از  :ثانياً 
چنانكه به كسي كه سزاوار به عقد در آوردن زني به ازدواج با . توان دريافت زبان مي

ند و همپيمانان و خويشاوندان خود را اولياي دم يا خون گوي شخصي باشد ولي زن مي
  .نامند، زيرا آنها براي مطالبه سزاوارترند مي

از . است و در اين باره داليل زيادي وجود دارد مقصود از اين آيه علي :ثالثاً 
  : جمله 
  .اتفاق مفسرين مبني بر اينكه اين آيه درباره او نازل شده است) الف
كند كه زكات را در حالت ركوع  ثابت شدن امامت بر كسي داللت مي اين آيه بر) ب

 زيرا به اجماع علما علي. اين صفت را دارا بود پرداخت كرده باشد و فقط علي
  .انگشترش را در حالت ركوع به عنوان زكات داد

گفتيم كه اين آيه درباره همه مؤمنان نازل نشده است وگرنه هر كسي ولي و ) ج
شد كه اين امر محال است و همه كساني كه آن را برخي از  خودش ميسرپرست و 

 مؤمنان مختص دانسته است بيان كرده است كه منظور از برخي از مؤمنان امام علي
  1.بوده است

  پس ميزان صحت ديدگاه اماميه اثنا عشري درباره آيه واليت چقدر است؟
  

_________________________________________________________________________  

و اعالم الوري، طبرسي، ص  289، كشف المراد، ص 226-225انوار الملكوت في شرح الياقوت، ص ) 1
168. 
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  بررسي 
ر اين امر اتفاق دارند كه اين آيه درباره گويد مفسران همگي ب درباره نظر حلي كه مي

زيرا . 1ترين حالت نشانه كم دقتي اوست بينانه نازل شده است، در خوش حضرت علي
هيچ اتفاق و اجماعي ميان مفسران در اين باره وجود ندارد كه اين آيه درباره علي بن 

كه اين آيه درباره اند  برخي از مفسران گفته: گفت  اگر حلي مي. ابيطالب نازل شده است
  .تر بود تر و صحيح امام علي نازل شده است، دقيق

امام قرطبي در تفسير اين آيه چند شأن نزول را ذكر كرده و به طور يقين نازل شدن 
بلكه او روايتي را از . كند و اختصاص آن به او را تأييد نمي آن درباره حضرت علي
. كند نزول اين آيه به امام علي را نفي مي كند كه اختصاص شأن امام محمد باقر نقل مي

از امام محمد باقر درباره اين آيه سؤال شد كه آيا مقصود از آن علي بن : گويد  او مي
بدين ترتيب او معتقد . علي هم يكي از مؤمنان است: ابيطالب است؟ امام باقر پاسخ داد 

  2.بود كه اين آيه درباره همه مؤمنان نازل شده است
ر رازي چند نظر را درباره شأن نزول اين آيه ذكر كرده و سپس به روايت امام فخ

پردازد و براساس داليل و قرائن فراوان صحت آن را نفي  دادن انگشتر به گدا مي
بيضاوي در تفسيرش درباره اين آيه مي . 4كثير نيز چنين است در تفسير ابن. 3كند مي

اما طبري در تفسيرش . 5بود، نازل شدگويد كه آيه درباره علي در حالي كه بيمار 

_________________________________________________________________________  

به عالوه اين امر كه اين آيه «: نويسد  مي 258عبدالحسين شرف الدين موسوي در المراجعات، ص ) 1
 »!درباره علي نازل شده است، مورد اجماع مفسران است

 .209- 207، ص 6قرطبي، ج  تفسير) 2
 .209- 207، ص 6تفسير قرطبي، ج ) 3
 .100-98، ص 2تفسير القرآن العظيم، ج ) 4
 .340، ص 2تفسير بيضاوي، ج ) 5
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كند كه بر نازل شدن آن درباره عباده بن صامت تأكيد دارد كه تفصيل  رواياتي را ذكر مي
همچنين آنچه را كه پيرامون نزول آن درباره حضرت . آن در صفحات آينده خواهد آمد

يه چنين علي وجود دارد، نقل كرده است و درباره اختالف علما درباره سبب نزول آ

«  ¼  ½   ¾  } اما بايد دانست كه علما و مفسران درباره مفهوم آيه «: گويد  مي

Ã  Â    Á  À  ¿z در تفسير بغوي نيز وضعيت » 1اند دچار اختالف شده
  2.چنين است

توجهي به احاديث مشهور  سعود به بي اما عليرغم اينكه واحدي همچون ثعالبي و ابي
  :نويسد  اين آيه دو سبب مختلف را ذكر كرده است و مي است، اما درباره شأن نزول

  {  º  ¹  ¸  ¶z  زماني نازل شد كه يهوديان افرادي از خودشان را كه اسالم
اي رسول خدا قوممان ما : گفت  عبداهللا بن سالم به پيامبر. آورده بودند، اخراج كردند

. در اين هنگام اين آيه نازل شد. نشيني نكنند اند كه با ما هم را بيرون كرده و قسم خورده
خداوند، پيامبر و مؤمنان را به عنوان دوست، ياور و سرپرست خود پذيرفتيم : او گفت 

همچنين در اين باره سبب ديگري را » 3يعني نماز مستحب )و هم راكعون(و منظور از 
رد كند كه همان دادن انگشتر طال به عنوان زكات به ف براي شأن نزول آيه ذكر مي

  .مسكيني بود كه اين امر چنانكه در صفحات آينده خواهيد ديد مردود است
علما درباره شأن نزول اين آيه «: نويسد  مي) زاد المسير(اما ابن الجوزي در تفسير 

سپس به ذكر اين آرا ... اند  نظر ذكر كرده چهاردچار اختالف شده و درباره آن 

_________________________________________________________________________  

 .288، ص 6تفسير طبري، ج ) 1
 .47، ص 2تفسير بغوي، ج ) 2
 .325، ص 1تفسير الواحدي، ج ) 3
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نزول آن درباره عباده بن : كند  دو نظر را ذكر مي شوكاني در تفسير اين آيه» .1پردازد مي
اما او ميان اين دو نظر ترجيح نداده . ابيطالبصامت و نازل شدن آن درباره علي بن 

  .است
دهد كه ادعاي وجود اجماع يا اتفاق  اين نقل قولها و مطالب فوق نشان مي

بر اين مفسران دروغ بستن  ابيطالبمفسران پيرامون نازل شدن آن درباره علي بن 
  .است

حداكثر چيزي كه شيعيان اماميه از مفسراني كه به نازل شدن آن فقط درباره حضرت 
، ابوسعود و غيره آن را در 2توانند نقل كنند اموري است كه ثعالبي علي معتقدند مي
  .اند تفسير خود آورده

يح و ثعالبي و ابوسعود عليرغم فضيلت و جايگاه وااليشان، درباره احاديث صح
به همين دليل روايات ضعيف و ساختگي در تفسيرشان . ضعيف علم چنداني نداشتند

آنها همچون هيزم چين شب هستند كه هيچ تفاوتي ميان هيزم تر و خشك . فراوان است
  .قائل نيستند

فقط امور را آنهم بدون اسناد ثابت نقل كنيد تا زماني ... اگر متكلم، مفسر، مورخ و 
را ذكر نكند تا درباره صحت و ضعف آن حكم شود، قابل اعتماد كه اسناد حديث 

بسياري از علما روايت دادن انگشتر طال توسط حضرت علي در حالت ركوع . نيست
در اينجا كافي است به آنچه محقق تفسير قرطبي در اين باره . اند نماز را بررسي كرده

  .نقل كرده است اشاره كنم
طبراني . اين روايت باطل است«: گويد  ين روايت ميشيخ عبدالرزاق مهدي درباره ا

هيثمي . به نقل از عمار بن ياسر آن را تخريج كرده است 17ص  7در مجمع الزوائد ج 
_________________________________________________________________________  

 .382، ص 2زاد المسير، ج ) 1
 .اند به او ثعلبي هم گفته) 2
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واحدي به . اي وجود دارند در سلسله راويان آن افراد مجهول و ناشناخته: گويد  مي
راويان آن كلبي و  كند كه در ميان آن را با سندش از ابن عباس نقل مي 397شماره 

طبراني آن را به شماره . به دروغگويي متهم هستند) سدي صغير(محمد بن مروان 
  1».كند و اين يك معضل است به نقل از سدي نقل مي 12215

 علي: گويد  واحدي در روايتش به نقل از ابن عباس مي«: گويد  همچنين مي
 149آري او در صفحه . دادانگشتر طالي خويش را به عنوان زكات به فرد مسكين 

زيرا . اسباب آن را چنين ذكر كرده است در حالي كه در واقع چنين نبوده است
طال براي مردان حرام است و آيه نسخ نشده است تا بگوييم اين امر در آغاز ] استعمال[

گويد نه از  بلكه درباره حكمتها و توجيهات قرآن سخن مي. ظهور اسالم روي داده است
همچنين در آثار آمده است كه اين مرد در مسجد در ميان مردم گدايي . فقهياحكام 

اين امر به بلند شدن صدا در مسجد . كرد در حالي كه مردم در ركوع و سجده بودند مي
  2.انجامد يا همانند داد زدن براي يافتن گمشده است كه از آن نهي شده است مي

زيرا اسناد آن ضعيف و رجال . حيح نيستاين امر به طور كلي ص: گويد  ابن كثير مي
  3.اند آن ناشناخته

عالوه بر اين زكات دادن امام علي به وسيله انگشترش در حال ركوع در مسجد 
  .موجب تعجب و شگفتي است

اش را به دست  فقير بود و به سختي روزي خود و خانواده امام علي در زمان پيامبر
شكايت برد  از اين امر به پيامبر )اهللا عنهارضي (آورد تا جايي كه حضرت فاطمه مي

امام علي چه زماني اين . كه اين امر در كتابهاي اهل سنت و اهل تشيع ذكر شده است

_________________________________________________________________________  

 .208، صفحه 6از ج  208آن را در حاشيه صفحه ) 1
 .از تفسير نظم الدر و بقاعي تحقيق عبدالرزاق مهدي 2، ج 484حاشيه صفحه ) 2
 .99، ص 2تفسير القرآن العظيم، ج ) 3
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اموالي را كه يك سال بر آنها گذشته باشند تا زكات از آنها پرداخت شود در اختيار 
  !داشته اشت؟

ت كننده خود اقدام به عالوه بر اين، در پرداخت زكات اصل آن است كه پرداخ
پرداخت و دادن آن كند نه اينكه منتظر فقرا بماند تا به سوي او بيايند و حق خودشان در 

امام علي كسي نبود كه از پرداخت زكات خودداري كند و . اموالش را از او مطالبه كنند
 آن را از فقراي مدينه يا اهل صفه كه در سكوي مسجد نبوي سكونت داشتند يا كساني

  .ديد، دريغ نمايد كه شب و روز در هنگام وارد شدن به خانه و خروج از آن، آنها را مي
زكات اموالت را ! اي اسحاق: روزي امام جعفر صادق از اسحاق بن عمار پرسيد 

آيند و من آن را به آنها  ام مي به خانه] فقرا[آنها : كني؟ پاسخ داد  چگونه پرداخت مي
. اي ترديد با اين كار مؤمنان را خوار و حقير كرده بي: او گفت امام به . كنم پرداخت مي

كسي كه يكي از اوليا و «: فرمايد  مي] در حديث قدسي[خداوند . پس مبادا چنين كني
  1».دوستان مرا تحقير و خوار كند، در واقع در كمين جنگ با من نشسته است

باشد كه به وسيله نگه داشتن دانم كه از جمله كساني  من امام علي را از اين مبرا مي
زكات اموال و منتظر ماندن تا آمدن افراد جهت درخواست آن از او مؤمنان را خوار 

زيرا او . دانيم همچنين او را از نداشتن تمركز و حضور قلب در نماز مبرا مي... كرده باشد
عيفي كه همچنين او را از نسبت دادن چنين روايت ض... فردي فروتن و فرمانبردار بود 

بايد با انصاف باشيد و در . دانم از نظر متن و سند صحيح و معقول نيست پاك و بري مي
مقابل اين گونه روايات كه پيش از آنكه او را مدح كنند، نكوهش و مذمت او هستند، 

  .منصفانه بينديشيم
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فراوانند و افرادي همانند او از چنين روايات ضعيفي كه  ابيطالبفضايل علي بن 
  .نيازند شوند، بي جب اهانت و تحقير صاحبشان ميمو

در مقابل مشاهده كرديم كه سند روايت عباده بن صامت كه طبري و مفسرين ديگر 
شود كه اين روايت، شأن  بدين ترتيب ثابت مي. اند، صحيح است آن را تخريج كرده
  .نزول اين آيه است

به سوي عباده بن صامت رفتند و خيانت كردند،  قينقاع به پيامبر زيرا زماني كه بني
اما او آنها را رها و با آنان دشمني كرد و خداوند . از او خواستند كه از آنها حمايت كند

در . 1در نتيجه خداوند آيه واليت را نازل كرد. و پيامبر را به سرپرستي و دوستي گرفت

ردار و مطيع اين است كه آنها در همه امورشان فرمانب  Ã  Âz }اين آيه منظور از 
  : فرمايد  به همين دليل خداوند در اول آيات مي. پروردگار هستند

 {  P  O  NM  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B
  TS  R  Qz ].51: المائدة.[  

و به طريق اولي آنها را به [يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ! اي مؤمنان«
و در دشمني با شما [برخي ديگرند  برخي از آنها دوست.] سرپرستي نپذيريد
و آنها را به سرپرستي [هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد ] يكسان و برابرند

  ».رود گمان او از جمله ايشان به شمار مي بي] بپذيرد
قينقاع  زيرا او دوست بني. در اين آيات فرد مورد نظر، عبداهللا بن ابي بن سلول است

اختالف و دشمني و به وجود آمد، او با آنها دوستي  و پيامبرزماني كه ميان آنها . بود
آنگاه جهت طلب شفاعت بر ايشان نزد . برقرار و از آنها حمايت و آنها را ياري كرد

به همين . از آنها برائت جست و از آنها دوري كرد اما عباده بن صامت. رفت پيامبر

_________________________________________________________________________  
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فات مؤمنان به ويژه عباده بن صامت سپس به ذكر ص. دليل خداوند اين آيه را نازل كرد

¶  ¸  º  ¹  «  } : و هر كسي كه به شيوه او عمل كند پرداخت و فرمود 

¼z ...  
و عبداهللا ابن أبي بن سلول و  آنچه نازل شدن اين آيه را درباره عباده بن صامت

را در كسي كه در آيات كمي تأمل كند اين امر . كند، سياق آيات است قينقاع تأييد مي بني
  : فرمايد  خداوند مي. يابد مي

 {  R  Q  P  O  NM  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B
  [  Z     Y  X  W  V  U  TSz ].51: المائدة.[  

در اين آيه خداوند به صراحت مؤمنان را از دوستي با يهوديان و مسيحيان نهي 
  .كند مي

  : فرمايد  سپس مي

 { d  c   b  a  `  _  ^  ]  \   i  hg  f  e
   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j
  g  fe    d   cb  a  `  _  ~  }  |  {  z

  k  j  i  hz ].53 - 52: المائدة.[  
بيني  وجود دارد مي] ضعف، شك و نفاق[پس كساني را كه در دلشان بيماري «

] روزگار برگردد و[كه ترسيم  مي: گويند  گيرند و مي كه بر يكديگر سبقت مي
اميد است كه خداوند .] و به كمك ايشان نيازمند شويم[باليي بر سر ما بيايد 

و دشمنان اسالم را نابود و [را پيش آورد يا از جانب خود امري كند ] مكه[فتح 
اند، پشيمان شوند  و اين دسته از آنچه در دل پنهان داشته.] منافقان را رسوا كند

آنگاه كه فتح و پيروزي . ترديد و نفاق خود افسوس خورندو بر اين ضعف، [
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آيا اينان همان كساني هستند كه با شدت وحدت به : گويند  مؤمنان مي] فرا رسد
بر آيين شماييم و همانند شما مسلمانيم [ما : گفتند  خورند و مي خدا سوگند مي

و رنجشان بر باد [كردارشان بيهوده و تباه شد ] دروغ گفتند و! [با شما هستيم] و
  ».]و هم ايمان و ياري مؤمنان را از دست دادند[و زيانكار شدند ] رفت

اين صفت كساني است كه در دلهايشان بيماري نفاق وجود دارد و با كفار دوستي 
  : فرمايد  آنگاه خداوند مي. كنند كه در واقع همان منافقانند مي

 {   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l   z  y
  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {

  µ   ́ ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «z ].54: المائدة.[  
و از ايمان به كفر گرايد، [هر كس از شما از آيين خود بازگردد ! اي مؤمنان«

به جاي [خداوند جمعيتي را ] رساند و در آينده كوچكترين زياني به خدا نمي
خواهد آورد كه خداوند دوستشان دارد و آنها هم خداوند ] ايشان بر روي زمين

نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت . دارند را دوست مي
ايستند و از سرزنش هيچ  كنند و به تالش مي در راه خدا جهاد مي. و نيرومندند

اين . دهند هراسي به خود راه نمي] در اطاعت از فرمان خدا[اي  سرزنش كننده
خداوند آن را به هر .] كه كسي داراي چنين صفاتي باشد[هم فضل خداست 

كند خداوند داراي فضل  عطا مي] به خير و خوبي نائل شود[كس كه بخواهد 
  ».آگاه است] نعمتهاي بسيار است و از مستحقان آن[فراوان و 

ه آنها به خداوند پس خداوند در اين آيات اعمال مرتدان را ذكر كرد و بيان نمود ك
آنگاه . آيند سپس درباره كساني سخن گفت كه پس از آنها مي. رسانند هيچ زياني نمي

  : فرمايد  خداوند در ادامه همين آيات مي
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 {  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Äz ].المائدة :

55 - 56.[  
برش و مؤمناني ياور و دوست شما هستند كه خاشعانه و با تنها خدا، پيام«

هر . كنند زكات مال را پرداخت مي] خاضعانه[دارند و  فروتني نماز را بر پا مي
از زمره حزب اهللا [كس كه خدا، پيامبرش و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد 

  ».ترديد حزب اهللا پيروز است بي] يعني ياوران دين خداوند است و
اند، مرتدان و مؤمنان راستين و  اين آيات احوال منافقاني را كه به اسالم تظاهر كرده

  1.دهد قدم را نشان مي ثابت
اما بايد . الزم به ذكر است كه با فرض اينكه اين آيه درباره امام علي نازل شده بشد

  .دانست كه در آن هيچ داللتي بر مفهوم امامت يا واليت وجود ندارد
مولي و (ذكور در اين آيه متضاد عداوت است و اسم مشتق شده از آن واليت م

در حالي كه وِاليت به مفهوم امارت و حكومت است و اسم ساخته شده از . است )ولي
اين امر به مفهوم . را ذكر كرده است )ولي(اين آيه فقط لفظ . است )والي و متولي(آن 

س چگونه با سادگي هر چه بيشتر پ. اثبات نصرت و محبت است نه امارت و حكومت
داراي معاني فراواني  )ولي(شود؟ كلمه  اين حقيقت لغوي انكار و ناديده گرفته مي

توان از لفظي كه داراي چندين  اما فقط در صورت داشتن قرينه خارجي مي... است
زيرا مفهوم . در اينجا سياق آيات قرينه است. مفهوم است، يك مفهوم را مد نظر داشت

_________________________________________________________________________  
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زيرا در آن تقويت قلبهاي مسلمانان و آرام كردن . كنند ك كننده و ياور را تأييد ميكم
  1.آنها و رفع خوف و نگراني درباره مرتدان از آنها وجود دارد

¶  ¸  º  ¹  } ترديد خداوند به جاي آيه  اگر منظور اين آيه حكومت بود بي

  ¼  »z  ...زيرا به  »وله و الذين آمنواي عليكم اهللا و رسولّتإنما ي«: فرمود  مي
: بلكه بايد گفت ) تولّوه(: توان گفت  كسي سرپرست و حاكم و ولي آنهاست نمي

  .و اين امر براي كسي كه زبان عربي را بداند ظاهر و آشكار است )تولّي عليهم(

به امارت و حكومت با وصف خداوند درباره خودش  »إنما وليكم«تفسير عبارت 
ترديد خداوند به اميرالمؤمنين  فرمايد او ولي مؤمنان است، بي كه مي مطابقت ندارد آنجا

  !!شود و حاكم بودن بر بندگانش يا خليفه يا امام آنها بودن وصف نمي
زيرا خداوند آفريننده و روزي دهنده، پروردگار و صاحب آنهاست او آنها را آفريده 

پس خداوند . اري و محبت استپس واليت در اينجا به معني ي. دهند و بدانها دستور مي
دهد آنها هم او را دوست دارند، او هم آنها  بندگانش مؤمنش را دوست دارد و ياري مي

و  پيامبر خدا. او از آنها راضي است، آنها هم از او راضي هستند. را دوست دارد
را امام علي فرض كنيم يا غير  »الذين آمنوا«مؤمنان نيز چنين هستند حال مقصود از 

  .او
اين واليت مورد نظر اين آيه است و كسي كه بر اين امر اصرار دارد كه آيه درباره 

خواهيم به جاي  امامت نازل شده است و منظور از آن امامت و حكومت است، از او مي
را بياورد و به ما نشان دهد كه آيا معني آن  »خليفتكم«يا  »امامكم«، واژه »وليكم«كلمه 

  .صحيح است

_________________________________________________________________________  
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وجه استدالل شيعه به «: گويد  باره اين موضوع سخن زيبايي دارد كه ميآلوسي در
اين است كه مولي به معني اولي به تصرف و  »من كنت مواله فعلي مواله«حديث 

اولويت تصرف است كه همان امامت است، بر كسي پوشيده نيست كه اولين مقدمه در 
اما علماي لغت زبان . كنند ياين استدالل آن است به مولي را به معناي اولي فرض م

به معناي به مفهوم  )مفعل( .اند بلكه گفته. اند عربي همگي اين امر را مردود دانسته
اند، به جز ابو زيد لغوي كه  هرگز به كار برده نشده است و آن را جايز ندانسته »أفعل«

ا جايز آن ر )اولي بكم(يعني  »هي موالكم«با تمسك به سخن ابوعبيده در تفسير آيه 
زيرا در اين صورت بايد لزوماً همانگونه كه . اند سخن او را مردود دانسته. دانسته است

كه . نيز صحيح باشد »فالن مولي من فالن«صحيح است  »فالن أولي من فالن«
و در صورت باطل بودن الزم، در نتيجه . لزوماً به اجماع همگان اين امر باطل است

تفسير ابوعبيده بيان كلي معني است كه آتش جايگاه، موعد . ملزوم نيز باطل خواهد بود
  .و مكان شايسته شماست و نصي بر اين امر نيست كه مولي در آنجا به معني اولي است

اگر قبول كنيم كه مولي به معني اولي است بايد همواره با تصرف مرتبط باشد : ثانياً 
باشد و چه بسيار كه در قرآن  ...بلكه ممكن است مراد أولي به محبت و بزرگداشت و 

. آياتي آمده است در آن لفظ أولي ذكر شده، اما تقدير به تصرف پس از آن باطل است
  : مانند اين آيه كه خداوند فرموده است 

 {  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²z ]. آل
  ].68: عمران

در [هستند كه كساني ] و دين او[به ابراهيم ] براي انتساب[سزاوارترين مردم «
از او پيروي كردند، همچنين اين پيامبر ] زمان ابراهيم دعوتش را اجابت كردند و

زيرا محمد و يارانش پيرو . [اند ايمان آورده] به او[و كساني هستند كه ] محمد[
  ».]توحيد خالصند
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همچنين قرينه ما براي اينكه مراد از واليت از لفظ مولي يا أولي به محبت، دو امر 
اوالً روايتي كه آن را از محمد بن اسحاق روايت كرديم كه درباره شكايت كساني . ستا

... بود كه همراه با اميرالمؤمنين علي در يمن بودند همانند، بريد اسلمي، خالد بن وليد و 
كساني را كه از او شكايت كرده بودند، ممانعت نكرد زيرا مواالت و محبت آنها  پيامبر

و در راه دعوت خود لطف و مهرباني فراواني داشت كه در اغلب موارد كرد  را طلب مي
را مطالعه  براي بررسي بيشتر اين لطف و محبت فراوان پيامبر خطبه پيامبر. چنين بود

  »؟ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم«: شود  كنيد كه چنين آغاز مي

اللهم وال من «: فرمود كه در برخي از روايات آمده است كه  حديث پيامبر: ثانياً 
دارد دوست بدار و  خداوند كسي را كه او را دوست مي«:  »وااله و عاد من عاداه

متصرف در امور و » مولي«اگر منظور از » !كند دشمن بدار كسي را كه با او دشمني مي
اللهم وال من كان في تصرفه و عاد من لم «: فرمود  اولي به تصرف بود، پيامبر مي

محبت و عداوت را ذكر كرده است، به اين امر  پس از آنجا كه پيامبر »يكن كذلك
و بر حذر  اشاره كرده است كه منظور ايشان واجب بودن محبت حضرت علي

اگر . داشتن مردم از دشمني و بغض و كينه نسبت به او بوده است نه تصرف يا عدم آن
راحت كامل آن را بيان ترديد با ص مقصود حضرت رسول از اين حديث خالفت بود، بي

روايت ) ابيطالبحسن بن حسن بن علي بن (روايتي كه ابونعيم از حسن مثني . كرد مي
كند كه از حسن مثني درباره اين حديث سؤال  كرده است اين امر را به وضوح ثابت مي

خواست  مي اگر پيامبر: شد كه آيا نصي بر خالفت علي است يا نه؟ او پاسخ داد 
ايها الناس، هذا ولي أمري، «: فرمود  ترديد چنين مي اعالم كند بي خالفت او را

به خداوند بزرگ «: سپس حسن مي گويد  »والقائم عليكم بعدي فاسمعوا و اطيعوا
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علي را براي اين امر تعيين كرده باشند و علي خودش براي اين  قسم اگر خدا و پيامبر
  .ن مردم استترديد او خطاكارتري امر اقدام نكرده باشد، بي

شود كه منظور ازواليت محبت است زيرا كه  همچنين شايد بر اين امر استدالل مي
آيد كه  در اين صورت از ظاهر آن چنين بر مي. بعد از واليت كلمه بعدي نيامده است
آيند و اجتماع اين دو اگر تقدير بگيريم كه مراد  اين دو واليت در يك زمان گرد هم مي

با تقدير محبت است و تمسك شيعه براي اثبات مراد از مولي، اولويت تصرف است 
اولي به تصرف است، بنا به لفظي است كه در صدر خبر يكي از روايات ذكر شده است 

ألست أولي بالمؤمنين من « :از مؤمنان پرسيد  باشد كه پيامبر كه اين حديث مي
تم؟ يعني آيا مؤمنان مرا بيش تر نيس آيا من از مؤمنان برايشان دوست داشتني«: » أنفسهم

در اينجا هم مراد اولي به محبت است يعني آيا : گوييم  مي» از خودشان دوست ندارند؟
: توان گفت  بلكه مي! من براي مؤمنان از جان خودشان از نظر محبت سزاوارتر نيستم؟

د از واليه به معناي محبت مشتق شده است كه مفهوم آن چنين خواه) اولي(در اينجا 
تر نيستم؟ تا اجزاي سخن  داشتني  آيا من براي مؤمنان از جانهاي خودشان دوست: شد 

با يكديگر هماهنگي داشته باشند و به خوبي با يكديگر نظم پيدا كنند و در نتيجه معني 
. داريد هاي خودتان دوست مي اي مؤمنان شما مرا بيش از جان: آن چنين خواهد شد 

خدايا هر كس . دارد علي را هم بايد دوست داشته باشد يپس هر كسي كه مرا دوست م
د، دشمني نك دارد دوست بدار و با هر كس كه با او دشمني مي را كه او را دوست مي

  ».كن
در صدر خبر به معناي اولي به تصرف باشد، ) اولي(با فرض اينكه : گويد  سپس مي

آن خطاب باشد تا به سخنان آن احتمال دارد اين امر براي آگاه كردن مخاطبان به وسيله 
حضرت به دقت گوش فرا دهند و بدان توجه كامل نمايند تا ارشادها و نصايح آن 

همان گونه كه پدر در مقام پند و  اندرز . حضرت در قلبهايشان به طور كامل نقش ببندد
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ا چنانچه به آن اعتراف كردند، آنها ر! آيا من پدر شما نيستم؟: گويد  به فرزندانش مي
دهد تا به حكم پدر و پسر بودن آن را بپذيرند و بر  خواهد، دستور مي بدانچه از آنها مي

ألست أولي (در اين جايگاه  پس حديث رسول خدا. اساس آن بدان عمل كنند
آيا من پيامبر خدا : همانند اين است كه ايشان از يارانش بپرسد  )بالمؤمنين من أنفسهم
و اجراي چنين امري در ! آيا من پيامبر شما نيستم؟: رمايد يا بف! در ميان شما نيستم؟

برخي از شيعيان داليلي را در نفي . مابعد آن براي به دست آوردن مناسبت ممكن نيست
و آن اينكه محبت حضرت . كنند ذكر مي] در برداشت از اين حديث و آيه[محبت 

مؤمن به يكديگر  امري است كه در ضمن آيه ثابت شده است و زنان و مردان علي
اي  اگر مفهوم اين حديث فقط محبت باشد در واقع سخن لغو و بيهوده. ورزند محبت مي

زيرا استدالل . بطالن اين سخن و گويندگان آن واضح است: در پاسخ بايد گفت . است
كننده متوجه نشده است كه واجب شدن محبت فرد در ضمن سخني كلي چيزي است 

صوصي امري ديگر و تفاوت ميان آن دو مانند خورشيد و واجب شدن آن به طور خ
كند اين است اگر فردي به همه پيامبران  آنچه اين امر را بيشتر آشكار مي. واضح است

را به طور آشكار بيان نكند  خداوند ايمان بياورد و ايمانش به پيامبر، حضرت محمد
  .ايمانش اعتباري نخوهد داشت

دهد كه  م آيه و حديث يكي است، اين امر نشان ميهمچنين چنانچه فرض كنيم مفهو
اين حديث بيهوده و لغو نيست بلكه نهايت فصاحت و تقرير اين امر در ذهن شنونده 

بيشتر اوقات مفاهيم قرآن را تأكيد و  پيامبر. بوده است است كه اين امر وظيفه پيامبر
براي اين هدف تكرار شده  بلكه حتي در قرآن نيز مفاهيم. كرد آن را تقرير و تكرار مي
همچنين !] العياذ باهللا. [تواند بگويد اين امر بيهوده و لغو است است و هيچ كس نمي

اين . در نظر شيعيان چندين بار تكرار شده است منصوص بودن امامت حضرت علي



287  آنگاه حقيقت را يافتم

در حالي كه كالم خداوند از آن . امر به معناي صحيح دانستن اين سخن بيهوده است
  1.مبراست

  : فرمايد  خداوند مي. نظور از لفظ ركوع مذكور در اين آيه خضوع و خشوع استم

 {  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôz ].48: المرسالت.[  
در برابر : [شود  وقتي بدانها گفته مي] چنان از بادة غرور سرمست هستند كه[«

  ».كنند خضوع كنيد، فروتني نمي] اوامر و ناهي الهي
منظور از ركوع خضوع و فروتني براي پروردگار «: گويد  ميطبري در تفسير اين آيه 

ركع فالن لكذا يعني براي : شود  چنانچه گفته مي. به وسيله اطاعت و فرمانبرداري است
  : همچنين شاعر چنين سروده است . او خضوع كرد

 بيعت بكسر لتيم و استغاث بها
  

 من الهزال ابوها بعد ما ركعا 
  

  2.شدت خستگي و نياز براي آن فروتني كرد پس از اينكه از: يعني 
به معناي خم شدن است گاهي به معناي حالت : ركوع : گويد  راغب اصفهاني مي

شود و گاهي به معناي فروتني و خشوع است،  مخصوصي كه در نماز است استعمال مي
  3.چه در عبادت يا در غير آن

پرستيدند، راكع  ا را نميآوردند و بته اعراب كساني را كه به خداوند ايمان مي
  4.ركع إلي اهللا يعني با خلوص به او اعتماد كرد و مطمئن شد: گويند  ناميدند و مي مي

_________________________________________________________________________  

 .199-195، ص 6تفسير روح المعاني، ج ) 1
 .، سوره بقره43جامع البيان طبري تفسير آيه ) 2
 .202المفردات في غريب القرآن، ص ) 3
 .368، ص 1اساس البالغة، زمخشري معتزلي، ج ) 4
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به همين دليل خداوند در اين آيه بعد از ذكر اقامه نماز، ركوع در حال زكات را ذكر 
كه  يابيم از اينجا در مي. اين در حالي است كه ركوع جزو نماز است نه زكات. كند مي

كنند كه خاضع و تسليم فرمان خدا  مراد آن است كه آنها زكات را در حالي پرداخت مي
زيرا ممكن است انسان از دادن زكات خودداري و با ندادن زكات مال به فقرا . هستند
كسي كه در برابر خداوند فروتني كند و تسليم خواسته و احكام او . خواهي كند زياده

براي ادا و پرداخت آن اقدام كند در اين صورت فروتن و شود و با قلب و اعضايش 
  .تسليم فرمان خدا خواهد بود و اين منظور آيه است

مذكور در آيه به مفهوم حصر است  )إنما(عالوه بر اين سخن حلي مبني بر اينكه 
  .هرگز به نظريه اماميه سودي نخواهد رساند

م به خارج كردن ابوبكر، عمر همانگونه كه وجود حصر در اين آيه اهل سنت را ملز
كند استحقاق و شايستگي خالفت را فقط به امام علي  و عثمان از استحقاق خالفت مي

نمايد، به همين ترتيب شيعيان را نيز ملزم به عدم دخول ديگران در استحقاق  محصور مي
  .كند امامت و خالفت مي

  .اهد بودبه مفهوم حصر باشد اين امر به دو معني خو )إنما(چنانچه 
نفر ديگري  11محصور بودن خالفت به علي و نفي امامت ديگران حتي اين  :اوالً 

زيرا حصر نه تنها ابوبكر، عمر و عثمان بلكه . كه شيعه معتقد به امامت آنها هستند
اين امر به مفهوم بطالن امامت همه . كند همگان را از داخل بودن در مفهوم آيه خارج مي

خواهد بود و اين امري است كه خوشايند شيعيان  ابيطالبعلي بن افراد به جز امام 
  .اماميه نيست

يا اينكه خالفت را به كساني محصور بدانند كه در حالت ركوع، زكات را  : ثانياً
  : زيرا . تر است تر و خطرناك كه اين امر از دو موضوع ديگر عظيم. كنند پرداخت مي



289  آنگاه حقيقت را يافتم

آيا در اين صورت . لت ركوع پرداخت كندتواند زكات را در حا هر كسي مي )الف
شايستگي امامت و رهبري مسلمانان به اين امر بستگي دارد؟ آيا هر كسي كه زكات را 

كند به خاطر اين عملش استحقاق خالفت و رهبري  در حالت ركوع پرداخت مي
  !مسلمانان را دارد؟

ركوع زكات يا  گانه ديگر روايت نشده است كه آنها در حالت از امامان يازده) ب
براساس اين برداشت از آيه، اين امر به معناي نفي امامت . صدقه را پرداخت كرده باشد

بلكه با فرض صحت روايت پرداخت زكات در حالت ركوع . تن است 11همه آن 
دانيم كه همزماني و مطابقت ميان نماز خواندن امام علي، وارد  توسط امام علي، ما مي
درخواست زكات امري است كه فقط براساس تصادف تكرار شدن فقير به مسجد و 

نه اينكه براي دوازده نفر اين امر تكرار شود مگر اينكه اين كار به صورت . خواهد شد
  !!عمدي انجام شود

اين در حالي . پس عمالً بر اين نص بيش از آنچه توان دارد، معنا حمل شده است
يه در طي ان آمده است، جلي و است كه معناي آن واضح و روشن و سياقي كه آ

. نمايد تر است و شأن نزول آن درباره عباده بن صامت اين امر را بيشتر واضح مي واضح
  شويم؟  آوريم و قانع نمي پس چرا در برابر حقيقت سر تسليم فرود نمي

  
  آيه تطهير و حديث كسا

بلكه . ان استآيه تطهير از جمله مهمترين داليل شيعيان اماميه مبني بر عصمت امام
  .توان گفت مهمترين دليلشان همين آيه است مي

علماي شيعه اماميه از آيه تطهير و حديث كسا براي اثبات عصمت امامانشان بهره 
  : فرمايد  سورة احزاب است كه خداوند در آن مي 33آيه تطهير قسمتي از آيه . گيرند مي
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 {  `   _  ~  }   |  {    z  y  x      w
az ].33: حزاباأل.[  

دور ] پيامبر[خواهد پليدي را از شما اهل بيت  ترديد خداوند حتما فقط مي بي«
  ».كند و شما را كامالً پاك سازد

) رض(حديث كسا حديثي است كه مسلم در صحيحش آن را از ام المؤمنين عايشه
روزي صبح هنگام از خانه خارج شد كه بر دوشش  پيامبر: كند كه او گفت  روايت مي

در اين هنگام حسن بن . عبايي از موي سياه بود كه بر روي آن نقش شتر وجود داشت
ثم فاطمه آمد . سپس حسين آمد او هم وارد شد. علي آمد و او را هم زير آن عبا آورد

. بعد از آن علي هم آمد، سپس او را هم به زير عبا آورد. پيامبر او را هم وارد آن عبا كرد
  : سپس گفت 

 {      w  `   _  ~  }     |  {    z  y  x
az ].1]. 33:األحزاب  

كند كه زماني كه آيه تطهير بر  همچنين ترمذي از عمر بن ابي سلمه روايت مي
سپس آنها را به . در خانه ام سلمه نازل شد، او فاطمه، حسن و حسين را خواند پيامبر

. عبا در آورد و هم پوشاند آنگاه او را هم زير. وسيله عبا پوشاند و علي پشت سرش بود
:  »اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً«: سپس فرمود 

پس پليدي را از آنها دور كن و آنها را كامالً . خداوندا اين افراد، اهل بيت من هستند«
: اي پيامبر آيا من هم جزو آنها هستم؟ گفت : گويد  ام سلمه مي» !پاك و مطهر گردان

_________________________________________________________________________  

 .2424لم، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل أهل بيت النبي، حديث شماره صحيح مس) 1
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شيعيان به اين حديث براي اثبات عصمت » 1تو جايگاه خودت را داري و نيكوكاري«
اصحاب كسا و منزه دانستن او از گناهان كبيره و صغيره و حتي اشتباه و خطاي بشري 

سپس از آيه تطهير و حديث كسا به عنوان نقطه آغازي براي اعتقاد به ! كنند استناد مي
  !كنند ه استفاده ميگان عصمت بقيه امامان دوازده

تن از  9عجيب اينكه آنها نسل امام حسن همچنين بقيه نسل امام حسين به جز 
  !كنند فرزندان او را از داشتن عصمت محروم مي

گانه و حضرت  ميزان داللت آيه تطهير و حديث كساء بر عمت امامان دوازده
  چيست؟  )رضي اهللا عنها(فاطمه زهرا

  
  بررسي 
مذكور به چندين طريق كه برخي صحيح و برخي ضعيف حديث كساي : اوال 

به عبارت ديگر اين حديث از برخي از ياران پيامبر از جمله . هستند، روايت شده است
المؤمنين عايشه، ام المؤمنين ام سلمه، ابوسعيد خدري، براء بن عازب، سعد بن ابي   ام

با اين تفاوت كه فقط در  .وقاص، عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن جعفر روايت شده است

_________________________________________________________________________  

: گويد  سپس مي) 3205(، حديث شماره )من سورة األحزاب(.جامع الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ) 1
: بنده معتقدم. اين حديث غريب است از اين جهت به روايت از حديث عطاء به نقل از عمر بن ابي سلمة

ابوحاتم درباره او . حديث به علت ضعف محمد بن سليمان بن عبداهللا اصبهاني ضعيف است سند اين
. ضعيف است: گويد  نسائي مي. شود حديث او نوشته شود ولي بدان استناد نمي. اشكالي ندارد: گويد  مي

 او در همين مقدار هم. حديث او داراي اضطراب است و احاديث او اندك است: گويد  ابن عدي مي
  .چندين بار دچار اشتباه شده است

محمد بن سليمان : عادتاً از يكي از اين افراد ضعيف ) رض(احاديث روايت شده درباره كسا به نقل از ام سلمه
 .اصبهاني يا عطيه عوفي يا شهر بن حوشب نقل شده است كه در صفحات آينده اين امر ذكر خواهد شد
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روايت ابوسعيد خدري و ام سلمه آمده است كه پيامبر داخل بودن ام سلمه را در اين 
  !فضيلت رد كرده است

كنيم كه همه  در اين باره مشاهده مي با تأمل در روايات نقل شده از ابوسعيد خدري
عموم علماي جرح و  اند و احاديث عطيه عوفي به اعتقاد عطيه عوفي روايت شده آنها از

، يحيي 5احمد ، امام4، يحيي قطان3، هثيم2، ابن عينيه1سفيان ثوري. تعديل ضعيف هستند
، 4، ابن حبان3، ابن خزيمه2، ساجي1، نسائي8، ابوداود7، ابوحاتم و ابوزرعه رازي6بن معين
  .اند را ضعيف دانسته 8و ذهبي 7، بيهقي6، دار قطني5ابن عدي

_________________________________________________________________________  

 ».دانست سفيان ثوري احاديث عطيه را ضعيف مي«: گويد  يم) 4502شماره (امام احمد در العلل، ) 1
از سفيان : گفت  دهد كه مي به امام شافعي نسبت مي 308شماره  238، ص 1ابوداود در سؤاالت آجري، ج ) 2

 .549، ص 1مناقب شافعي تأليف بيهقي، ج : ، نگا )عطية و ما أدري عطية: (گفت  بن عينيه شنيدم مي
: همچنين نگا . دانست هيثم، حديث عطيه را ضعيف مي: نويسد  مي) 1306ماره ش(احمد در العلل ) 3

 .267، ص 1التاريخ الصغير، ج 
التاريخ : نگا . كرد يحيي از او به بدي ياد مي: نويسد  مي 2041، شماره 4بخاري در التاريخ الكبير، ج ) 4

 .267، ص 1و التاريخ الصغير، ج  360، ص 5الكبير، ج 
: گفت  از پدرم شنيدم كه درباره عطيه عوفي مي: گويد  مي) 1306شماره (بن احمد در العلل عبداهللا ) 5

 .احاديثش ضعيف است
، 3چنانكه در ج . قضاوت و حديث ضعيف بود«او : آمده است ) 234شماره (در روايت ابن جنيد ) 6

عطيه عوفي «: است كه در روايت ابووليد از بوجارود نقل شده . الضعفاء عقيلي آمده است 359صفحه 
الكامل آمده است و در روايت ابن ابي مريم نقل شده است  84صفح  7و همچنانكه در ج . ضعيف بود

 . شود كه او ضعيف بود اما احاديثش نوشته مي
احاديثش نوشته . او ضعيف است: آمده است كه ) 2125شماره  1، ص 3ج (در الجرح و التعديل ) 7

 .سست و ضعيف است: گويد  ابوزرعه رازي مي. تر است داشتني او برايم دوست اما ابونضره از. شود مي
 .او كسي نيست كه به او اعتماد شود: آمده است  376شماره  264، صفحه 1ج (همچنين در سؤاالت آجري ) 8
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ه از ام سلمه نيز از طريق عطيه عوفي و پس از او از شهر بن هاي نقل شد اما روايت
اما شهر روايت مهم ديگري دارد كه . ، نقل شده است9حوشب كه او هم ضعيف است

                                                                                                                                                    
 .او ضعيف است: آمده است  481در الضعفاء و المتروكون، شماره ) 1
 .خن و حديث او حجت نيستس: در تهذيب التهذيب آمده است ) 2
 .داد عطيه بن سعد عوفي سخنان و احاديث را تغيير مي: آمده است  68صفحه  4در صحيح ابن خزيمه جلد  )3
بنابراين : گويد  اش چنين مي المجروحين پس از ذكر جريان او با كلبي درباره 176، صفحه 2در ج ) 4

 .راي ذكر عجيب بودن آنها رواستو نوشتن احاديث او فقط ب. استناد به او جايز نيست
عطيه از ابوسعيد خدري و غير او احاديث فراواني را روايت كرده «: نويسد  مي 85، ص 7در الكامل، ج ) 5

 ».شود اما با وجود ضعفش احاديثش نوشته مي. است
مضطرب : آمده است  6، صفحه 4در العلل، ج . او ضعيف است. آمده است 39، ص 3در السنن، ج ) 6

 .لحديث استا
همچنين در . ضعيف است: نويسد  مي 144، ص 6و المعرفة، ج  101، ص 2بيهقي در السنن الصغير، ج ) 7

 .شود به رواي او استناد نمي: نويسد  السنن الكبري مي 126، صفحه 8ج 
، ص 5الميزان، ج : همچنين نگا . ضعيف الحديث است: نويسد  السير مي 325، صفحه 5ذهبي در ج ) 8

تابعي مشهوري است كه درباره ضعف : نويسد  مي 436، صفحه 2، بلكه در المغني في الضعفاء، ج 100
 .او اجماع وجود دارد

دار و  او از جمله كساني بود كه سخنان مشكل: نويسد  مي 361، ص 1، ج )المجروحين(ابن حبان در ) 9
  .كرد راد معتمد روايت ميمعضالت را از افراد ثقه و مورد اعتماد و سخنان مقلوب را از اف

  .490، ص 1الكاشف، ج . شهر را ديدم اما به او اعتنايي نكرديم: گويد  شعبه مي
  .قوي نيست: گويد  مي 56، ص 1نسايي در الضعفاء و المتروكين، ج 

  . 382، ص 4الجرح و التعديل، ج . كرد يحيي بن سعيد از او احاديث را روايت نمي
الضعفاء . (شهر را رها كنيد، به او اعتنايي نكنيد: شهر سؤال شد او پاسخ داد از ابن عون درباره احاديث 

  .191، ص 2عقيلي، ج 
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) رض(كامالً با روايت مذكور از ام سلمه تناقض دارد زيرا در آن آمده است كه ام سلمه
  .هم پس از خروج اهل كسا از زير آن، وارد كسا شد

ر روايت شده است زماني كه خبر مرگ حسين بن علي منتشر شد، ام المؤمنين از شه
را كشتند، ] حسين[آنها او : مردم عراق را لعنت كرد و گفت  )رضي اهللا عنها(ام سلمه

زيرا من . نفرين خدا بر آنها باد. او را فريب داده و خوار كردند. خداوند آنها را بكشد
دوخته و آورد و آن را در دستان ايشان  براي پيامبرديدم صبح روزي فاطمه عبايي را 

در خانه : پسر عمويت كجاست؟ فاطمه پاسخ داد : آنگاه پيامبر از او پرسيد . گذاشت
فاطمه رفت و ! برو او را برايم صدا بزن و دو فرزندش را هم بياور: پيامبر فرمود . است

علي . آورد ا را با خود ميدست هر كدام از آن دو را در دست خودش گذاشته بود آنه
او را در اتاق  پيامبر. وارد شدند تا اينكه بر پيامبر. كرد هم پشت سر آنها حركت مي

علي در طرف راست او، فاطمه در سمت چپش و حسن و حسين هم . خودش نشاند
انداختيم  آنگاه عبايي را كه در مدينه هنگام خواب بر روي خودمان مي. جلويش نشستند

يامبر با دست چپش دو طرف عبا را گرفت و با دست راستش به سوي خدا دعا پ. آورد
پروردگارا «:  »اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً«: كرد و فرمود 

ام سلمه . اينها اهل بيت من هستند پليدي را از آنها دور كن و آنها را كامالً پاك گردان
آري پس تو هم : فرمود  ل بيت تو نيستم؟ پيامبراي رسول خدا آيا من از اه: گفت 

                                                                                                                                                    
اكثر احاديثي كه «: گويد  پس از بررسي احاديث او مي 39، ص 4ابن عدي در الكامل في الضعفاء، ج 

يث او استناد احاد. كنند، داراي امور منكر است و شهر در حديث قوي نيست او و ديگران روايت مي
  ».توان بدان اعتقاد پيدا كرد شود و نمي نمي

راستگوست اما احاديث مرسل و : نويسد  مي 269، ص 1ابن حجر عسقالني در تقريب التهذيب، ج 
ابن حجر از مورد اعتماد دانستن شهر توسط برخي از افراد مشهور كه او را . كند اوهام را بسيار نقل مي

. ابد كه او در همان حال دجار اضطراب و خلل در اداي محفوظاتش بوده استي اند، در مي ثقه دانسته
جرح مفسر بر تعديل او مقدم «بايد در اينجا اصل مشهوري را در علم حديث در نظر گرفت و آن اينكه 

 .و چنانكه مشاهده كرديد احاديث شهر منكر است» است
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پس از آنكه او براي پسر عمويش علي، دو پسرش و فاطمه دعا كرد، وارد . وارد عبا شو
  1».عبا شد

شود كه او جزو اهل بيت ايشان  براي ام سلمه ثابت مي بدين ترتيب شهادت پيامبر
پاسخ  اهل بيت تو نيستم؟ پيامبر آيا من از: پرسيد  زماني كه ام سلمه از پيامبر. است
  : آري و علت عدم دخول او در زير عبا به دو علت بود . داد

دعا ) علي، فاطمه، حسن و حسين(خواست براي اصحاب كسا   مي پيامبر :اوالً 
  .در آيه به زنانش اشاره شده بودزيرا . كند

كه امام علي هم كه هيچ تناسبي نداشت كه ام سلمه وارد كسا شود در حالي  :ثانياً 
هستي يا تو  تو از همسران پيامبر: به او فرمود  پيامبر. بود در آن بود محرم نا با او

پس از اينكه براي اهل كسا دعا كرد او را وارد آن كرد تا رضايت . فرد نيكوكاري هستي
  .و اطمينان او را به دست آورد

دهد  آن را ترجيح مي 48ص  ،9اين امري است كه مباركفوري در تحفه االحوذي، ج 
  : ممكن است اين حديث دو معنا داشته باشد : گويد  و مي

زيرا تو جزو اهل . تو فرد نيكوكار و صالحي هستي و سر جاي خودت بمان: اوالً 
زيرا وجود علي در زير آن او . نداري) كسا(بيت هستي و نيازي به وارد شدن در زير عبا 

  .كرد را از دخول در آن منع مي
منظور از آن : گفته شده است . در مراد از آيه تطهير اختالف وجود دارد :ثانياً 

 ززيرا با داللت قرآن و سنت آنها جزو اهل بيت او هستند و ا. است همسران پيامبر
  .توان برداشت كرد سياق آيات چيزي جز اين را نمي

_________________________________________________________________________  

حديث شماره  852، ص 2ابه، امام احمد، ج مسند احمد، طبراني در المعجم الكبير و فضائل الصح) 1
در . در حاليكه به نظر بنده ضعيف است. عباس در فضائل الصحابه به آن را حسن دانسته است. (1170

او راستگوست ولي در بهترين . حاليكه شفيع شعيب، ارنؤوط هم به ضعف شهر بن حوشب معتقد است
سلمه نقل  كساني كه به حديث سابق كه از عمر بن ابي اما اين سند عليه. حالت داراي اوهام فراوان است

 .سند اين حديث از آن بدتر نيست. شده است حجت است
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) حسن و حسينعلي، فاطمه، (منظور از آن اصحاب كسا : همچنين گفته شده است 
طرفداران اين برداشت . دليل اين برداشت حديث كسا و خطاب آيه هستند. هستند

زيرا خداوند فرموده . گويند خطاب در اين آيه مناسب مخاطب مذكر است نه مؤنث مي
: گفت ترديد مي نان اختصاص داشت بياگر آيه فقط به ز »يطهركم«و  »عنكم«: است 

  ».يطهركن«و  »عنكن«
از جمله اساليب زبان عربي كه قرآن كريم : اين اشكال گفته شده است در جواب 

شود و به اعتبار لفظ  براساس آن نازل شده است اينكه بر همسر فرد نام اهل اطالق مي
ازجمله آنها آيات زير است كه . گيرد اهل به صورت جمع مذكر مورد خطاب قرار مي

: » فقال ألهله امكثوا«: فرمايد  به طور چنين مي خداوند در جريان رفتن موسي
براي تو خواهم «:  »سĤتيكم«: همچنين » .به همسرش گفت بايست و درنگ كن«

  ».شايد براي تو بياورم«:  »لعلّي آتيكم«: همچنين » .آورد
همچنين اين اسلوب در . در همه اين سه عبارت مخاطب موسي همسرش بوده است

ي به كار برده شده است، از جمله اينكه شاعر زبان عربي رايج است و در موارد فراوان
  : چنين سروده است 

 فإنت شئت حرمت النساء سواكم
  

 و إن شئت لم أطعم نقاظ و البرداً 
 

اگر بخواهي به جز تو زنان را بر : گويد  شاعر خطاب به معشوقه يا همسرش مي
ا بر خودم كنم يا اگر بخواهي آب صاف و زالل و آب خنك و تگرگ ر خودم تحريم مي

  .نمايم حرام مي
عالوه بر اين خطاب آيه تطهير، شبيه خطاب خداوند به ساره همسر حضرت 

  : است كه فرمود  ابراهيم
{ [Z  Y  X  W   V  U  TS  R  QP  Oz ].هود :
73.[  
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رحمت !] نبوت[اهل بيت  كني؟ اي آيا از كار خدا تعجب مي: گفتند ] فرشتگان[«
  ».و بركات خدا شامل شماست

اين در حالي است كه خطاب آيه  Z  Y  Xz] }: خداوند در اين آيه فرمود 
است، او اما از آنجا كه منظور از خطاب اهل بيت حضرت ابراهيم. سارا است متوجه 

 »عليكم«به همين دليل از آن با لفظ . هم به همراه همسرش جزو آن است] ابراهيم[
است و در خطاب به  ه همسران پيامبراز آنجا كه خطاب آيه متوج. تعبير شده است

و به اراده خداوند براي تطهير بيوت اشاره شده است  1ها و بيوتشان ذكر شده آنها خانه
به . نيز ذكر شده است همراه با آنها سرور خانه و صاحب آن يعني حضرت محمد

به عرب زبانان بر غل. تبعير شده است »يطهركم«و  »عنكم«همين دليل از آن با لفظ 
  .اجماع دارند... ذكور بر اثاث در جمع و 

و تطهير ] امهات المؤمنين[ به همين دليل از آنجا كه اين آيه درباره همسران پيامبر
اصحاب كسا را كه خواص اهل بيتش بودند فرا خواند تا  آنها نازل شده است پيامبر

ده است بدانها هم برايشان دعا كند تا تطهيري كه خداوند به امهات المؤمنين عطا كر
هل بيتي و خاصتي أذهب عنهم الرجس و طهرهم أاللهم هؤالء «: برسد و فرمود 

ام سلمه پس از . و از خداوند خواست كه اين فضيلت بزرگ را به دست آورند »تطهيراً
آنكه پيامبر را ديد كه علي، فاطمه، حسن و حسين را جمع كرد بسيار آرزو كرد كه 

اين امر قبل از آن بود كه پيامبر . به او هم برسد بركت دعاي پيامبرهمراه آنها باشد و 
از او ] اهل كسا[برايشان دعا كند و آيه را برايشان بخواند و علت درخواست آنها 

اي رسول خدا آيا من هم جزو آنها هستم؟ پيامبر : ام سلمه گفت . را بيان كند] پيامبر[
براي  نيازي نداشت كه پيامبر) رض(را ام سلمهزي. تو فرد نيكوكاري هستي: پاسخ داد 

رفع پليدي از او از درگاه خداوند دعا كند در حالي كه آيه درباره او و بقيه همسران 
اين از بارزترين داليل مبني بر نازل شدن آيه درباره همسران . پيامبر نازل شده بود

_________________________________________________________________________  

1 ( 
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اگر آيه . ر تأكيد داشتاست نه اصحاب كسا كه پبامبر بر دعا براي آنها بسيا پيامبر
آورد و برايشان دعا  آنها را گرد هم نمي ترديد پيامبر شد، بي درباره آنها نازل مي

  .كرد نمي
] احزاب 28در آيه [  z}  |  {  ~  } همه اين آيات از : گويد  قرطبي مي

با يكديگر ارتباط دارند ] احزاب 34در آيه [ p  o         n  m    lz  } تا عبارت 
ارتباط با بقيه اجزاي  س چگونه ممكن است در وسط آنها كالمي تافته جدا بافته و بيپ

  !كالم بيايد؟
 اين امري است كه در روايت آمده است كه زماني كه اين آيات نازل شد، پيامبر

علي، فاطمه، حسن و حسين را فراخواند و عبايي را برداشت و آن را بر آنها انداخت 
پروردگارا اينها اهل بيت من و : آسمان دراز كرد و گفت  سپس دستش را به سوي

پس از  پيامبر!. خواص من هستند پس پليدي را از آنها دور و آنها را كامالً پاك گردان
اي كه همسران پيامبر با آن  نزول آيه برايشان دعا و آرزو كرد كه آنها هم در مضمون آيه

. و پس دعا را فقط مخصوص آنها قرار دادمورد خطاب قرار داده شده بود، قرار گيرند 
  1.اين دعا چيزي غير از قرآن بود

كنيد  ذكر مي چنانچه بگويند اگر آنچه شما درباره نزول آيات درباره همسران پيامبر
مسندش با سندي  107، ص 4صحيح باشد پس چگونه با روايتي كه امام احمد در ج 

: كند؟ در آن روايت آمده است  پيدا مي كند مطابقت صحيح از شداد ابوعمار روايت مي
زماني . بر واثله بن اسقع وارد شدم كه گروهي نزد او بودند آنها درباره علي سخن گفتند

: گفتم . ديدم برايت نقل كنم آيا به تو درباره آنچه از پيامبر: كه برخاستند به من گفت 
: گفت . را گرفتم اغ عليرفتم و از او سر )اهللا عنها يرض(به سوي فاطمه: گفت ! آري

آمد و علي، حسن  پس به انتظارش نشستم تا اينكه پيامبر. رفته است به سوي پيامبر
همگي همراه او بودند و همه آنها دستش را گرفته بودند تا اينكه وارد شد و  و حسين

علي و فاطمه را به خود نزديك كرد و آنها را جلوي خودش و حسن و حسين را بر 
_________________________________________________________________________  

 .183، 14تفسير قرطبي، ج ) 1
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سپس لباس يا عبايش را بر روي آنها انداخت و آنها را با آن . نهايش نشاندروي را
  : سپس اين آيه را خواند . پوشاند

 {  a  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      wz 
  ].33: األحزاب.[

  .خداوند اينها اهل بيت من هستند و اهل بيت من سزاوارترند: و فرمود 
  : در جواب بايد گفت 

از آنها به  هستند اما از آنجا كه خويشاوندان پيامبر ين آيه زنان پيامبرمقصود ا
هل بيتي أو «: اين وصف سزاوارترند ايشان به اين حقيقت اشاره كردند و فرمودند 

تفسيرش  636، ص 3حافظ ابن كثير در ج » .1اهل بيت من سزاوارترند«:  »أحق
اهل بيت او هستند، خويشاوندانش به اين اما از آنجا كه همسران پيامبر جزو : گويد  مي
اين . ذكر شد» و أهل بيتي أحق«سزاوارترند كه اين امر در حديث ] اهل بيت[نام 

درباره  شبيه حديثي است كه در صحيح مسلم ذكر شده است كه زماني كه از پيامبر
آن همين «: مسجدي كه از آغاز براساس تقوي ساخته شده است سؤال شد فرمود 

ترديد چنانكه در احاديث  بي. اين هم شبيه آن فرموده ايشان است» .من استمسجد 
اما از آنجا كه مسجد پيامبر از . ديگر آمده است اين آيه درباره مسجد قبا نازل شده است

  .)واهللا اعلم. آغاز براساس تقوي ساخته شده بود، بيشتر سزاوار اين نام بود
امام احمد و ترمذي و غيره از ام سلمه :  گويد مي) جامع المسائل(ابن تيميه در 

عبايش را بر روي علي، فاطمه،  اند زماني كه اين آيه نازل شد پيامبر روايت كرده
اينها اهل بيت من هستند، پس پليدي ! پروردگارا: انداخت و فرمود  حسن و حسين

  .را از آنها دور كن و آنها را كامالً پاك گردان

_________________________________________________________________________  

درباره داخل بودن غيرمستقيم همسران » اهل بيت چه كساني هستند؟«در صفحات پيشين در بخش ) 1
 .كه اصل و ريشه ايشان هستند خويشاوندان پيامبربرخالف . سخن گفتيم) آل البيت(در نام  پيامبر
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از آنجا كه . كند كند و ما را به آن راهنمايي مي ير و تبيين ميسنت پيامبر قرآن را تفس
كند كه  با وجود اينكه سياق قرآن داللت مي »هؤالء أهل بيتي«: پيامبر فرموده است 

يابيم كه همسرانش حتي اگر جزو اهل بيت او  سخن خطاب به همسرانش است، در مي
بيشتر سزاوار آنند كه ] آل عبا[ينها اما ا –كند  همچنانكه قرآن بر آن داللت مي –باشند 

  .تر از رابطه سببي است زيرا رابطه نسبي قوي. اهل بيت او باشند
. برد نه اختصاص به اصل حكم عرب اين بيان را براي اختصاص به كمال به كار مي

برند بدين معناست كه اين افراد كمال  يعني زماني كه اعراب چنين عبارتي را به كار مي
همانگونه ! اهل بيت را دارند نه اينكه فقط آنان اهل بيت فرد باشند نه ديگران انتساب به
ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة و اللقمتان و «: فرموده است  كه پيامبر

فطن له فيتصدق تو انما المسكين الذي اليجد غني يغنيه و الي. التمرة و التمرتان
گردي نيست كه يكي يا دو لقمه يا  كين آن دورهمس«:  »عليه و يسأل الناس الحافاً
يابد  بلكه مسكين آن كسي است كه ثروتمندي را نمي. رسد يكي دو حبه خرما به او مي

اي بدهد و با  نياز كند و براي او اظهار زرنگي كند تا ثروتمند به او صدقه كه او را بي
  1».خواهد اصرار از مردم چيزي را نمي

برخالف گداي . يم كه اين فرد كمال مسكين بودن را داردياب بدين ترتيب در مي
زيرا او كسي را دارد كه گاهي به او چيزي . گردي كه كمال مسكين بودن را ندارد دوره
  .اما او با اين وجود هم مسكين است. دهد مي

_________________________________________________________________________  

: و نص حديث چنين است . آن راتخريج كرده است) 10069(امام احمد در المسند، حديث شماره ) 1
ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة و التمرتان و األكلة و األكلتان و لكن المسكين الذي «

اسناد آن براساس شروط : گويد  شيخ شعيب ارنؤوط مي »اًاليجد غني يغنيه وال يسأل الناس إلحاف
 .مسلم، صحيح است
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فقط او مسلمان . فقط اين فرد عالم است يا فقط فالني دشمن است: شود  گفته مي
برند كه اين اوصاف در آنها به حد كمال  ت را براي كسي به كار مياين عبارا. است

  .اگرچه، افراد ديگري هم اين صفات را دارا باشند. رسيده باشد
زماني كه از :  1كند روايت مي مسلم در صحيحش حديثي شبيه اين را از پيامبر

اسخ درباره مسجدي كه براساس تقوي ساخته شده است سؤال شد ايشان پ پيامبر
با وجود اينكه سياق قرآن درباره مسجد ضرار . اين مسجد من يعني مسجد مدينه: دادند 

به همين دليل به صورت متواتر نقل شده است كه . 2كرد كه آن، مسجد قبا باشد اقتضا مي
اين پاكي كه خداوند شما را به وسيله آن وصف كرده : پرسيدند  مردم از اهل قبا مي

زيرا ما به وسيله آب خودمان را از نجاست پاك : اسخ گفتند است چيست؟ آنان در پ
. اما مسجد پيامبر از مسجد قبا سزاوارتر است كه براساس تقوا ساخته شده باشد. كنيم مي

تر است كه پيامبر در مسجد قبا  اند و شايسته اگرچه هر دو براساس تقوا ساخته شده
روايت شده است كه پيامبر هر روز شنبه از ايشان . بايستد و نماز بخواند نه مسجد ضرار

  3.آمد سوار بر مركب و پياده به قبا مي

_________________________________________________________________________  

 .به نقل از ابوسعيد خدري 1398، حديث شماره )بيان المسجد الذي أسس علي التقوي(كتاب الحج، باب ) 1

\  [  ^  _`  lk  j  i  h  g    f  e  d  c  b  a  } : فرمايد  خداوند در اين باره مي) 2

 p  o  n  m   u  t  s   rqz  :»]مسجد ضرار[هرگز در آن ] اي پيامبر [
و مراد [كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده است ] مانند مسجد قبا[مسجدي . نايست و نماز مگذار

در آنجا . سزاوارتر است ك در آن بايستي و نماز بخواني] سازنگان آن فقط رضاي خدا بوده است
پاكيزه كنند و خداوند هم ] با اداي عبادت صحيح[خود را ] جسم و روح[خواهند  كساني هستند كه مي

 . 108سوره توبه آيه » .پاكيزگان را دوست دارد
اتيان مسجد قبا ماشياً و (بخاري در صحيح خود كتاب فضل الصالة في مسجد مكة و المدينة، باب ) 3

سجد قبا و فضل الصالة فيه و فضل م(و صحيح مسلم كتاب النكاح، باب  1194حديث شماره  )راكباً
 .اند آن را تخريج كرده 1399حديث شماره ) زيارته
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سپس هر روز شنبه در مسجد قبا . داشت او در روز جمعه در مسجدش نماز برپا مي
  .پرداخت و هر دو مسجد براساس تقوا ساخته شده بودند به نماز خواندن مي

را از اهل بيت پيامبر دور و آنها را خواهد پليدي  پس از آنكه خداوند بيان كرد كه مي
كامالً پاك گرداند، پيامبر براي نزديكترين افراد اهل بيتش به خود كه علي، فاطمه، حسن 

خداوند آنها را ميان حكم به تطهير و دعاي . و حسين بودند از درگاه خداوند دعا كرد
ده آن است كه دور اين امر كه قبالً هم بيان كرديم، نشان دهن. مختار گذاشت پيامبر

كردن پليدي از آنها و پاك كردنشان، يكي از رحمتها، فضل و بزرگواري و نعمتهاي 
خداوند است تا آن را بر آنها فرو بفرستد رحمتها و فضايلي كه فقط با تالش خودشان 

نياز  بي بود به وسيله آنها از دعاي پيامبر زيرا اگر چنين مي. آوردند آن را به دست نمي
كنند كه آنها در هدايت و طاعتش از كمك و هدايت  دند همچنانكه برخي گمان ميش مي

  .اند نياز شده خداوند بي
 زماني كه اين آيات نازل شد پيامبر:  1همچنين درحديث صحيح نقل شده است

آنها را بر همسرانش خواند و همچنانكه خداوند به او دستور داده بود آنها را مخير و 
ها خداوند، پيامبر و سراي آخرت را برگزيدند به همين دليل آنها را نگه آن. مختار كرد

خواستند  اگر آنها زندگي و زينت دنيا را مي. داشت و طالق نداد تا اينكه از دنيا رفت
از  زيرا پيامبر. شدند ترديد همچنانكه خداوند دستور داده بود، طالق داده و آزاد مي بي

  . خداوند خشوع و نسبت به حدود الهي علم داردهمه پيروانش بيشتر نسبت به 
و به علت داللت اين آيات بر پاداش مضاعف و رفع گناه، از امام علي بن حسين 

من اميدوارم كه خداوند به نيكوكاران، : روايت شده است كه گفت ) زين العابدين(
  2.دهداما از آن بيم دارم كه بدكاران ما را نيز سزاي مضاعف . پاداش مضاعف دهد

_________________________________________________________________________  

، )كتاب الطالق(و صحيح مسلم  4786و  4785، حديث شماره )كتاب سورة التفسير(صحيح بخاري ) 1
 .به نقل از جابر بن عبداهللا 1478، حديث شماره )أن تخييره امرأته اليكون طالقاً إلّا بالنية(باب بيان 

 .76- 74جامع المسائل، المجموعة الثالثة، ص ) 2
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گاهي لفظ به «: نويسد  مي) 197، ص 2البرهان في علوم القرآن، ج (زركشي در 
تر  شود زيرا از آن اسم بدان شايسته معناي امري است و بر مفهوم ديگري حمل مي

  :مله جاز  ».است
كنند در حالي كه خداوند همه قرآن را مثاني  برخي سبع مثاني را به فاتحه تفسير مي

  .نامد مي
اينها اهل بيت من : له اينكه حديث پيامبر درباره اهل كساست كه فرمود از جم

سياق قرآن بر اين امر . پس پليدي را از آنها دور كن و آنها را كامالً پاك گردان. هستند
كند كه مقصود زنان پيامبر است و اين آيات درباره آنها نازل شده است و  داللت مي

اما زماني كه خداوند خواست ديگران را هم . ن دانستتوان آنها را خارج ازداللت آ نمي
  : شامل آيه گرداند، لفظ مذكر آورده شده است 

 {  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      w
az ].33: األحزاب.[    

) اعم از زن و مرد(يابيم كه اين تطهير شامل همه اهل بيت  پس از اين امر در مي
يابيم كه علي و فاطمه  همچنين درمي »اء النبييا نس«برخالف عبارت . خواهد شد

  .بيش از همسران پيامبر سزاوار اين صفت هستند
است كه درباره مسجدي كه براساس تقوا  همچنين از جمله آن حديث پيامبر

. است] در مدينه[آن همان مسجد من : فرمايد  گويد و مي ساخته شده است سخن مي
است از ديگران بدين اسم سزاوارتر است و حصر ذكر كند آنچه ذكر كرده  اين اقتضا مي

، يعني هذا هو العالم العدل: شود  همچنانكه گفته مي. شده در اين آيه حصر كمال است
در غير اين صورت ترديدي نيست كه مسجد قبا از آغاز . فقط اين فرد عالم عادل است

  ».ق آيه چنين استكند كه سيا براساس تقوا ساخته شده است و سياق قرآن تأكيد مي
  .رجس و پليدي ذكر شده در آيه تطهير همان ترديد است :ثالثاً 

كند نظر  كنند كه ثابت مي شيعيان روايات صحيحي را از امامان اهل بيت نقل مي
  !برخالف تفسير خود امامان اهل بيت است) رجس(علماي شيعه درباره تفسير كلمه 
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 ز زراره بن اعين از امام محمد باقراصول كافي به نقل ا 182ص  2كليني در ج 
خداوند قابل توصيف نيست و چگونه وصف : گفت  كند كه شنيدم امام مي روايت مي

  : فرمايد  شود در حالي كه خداوند در كتابش مي مي
 {  E  D  C  B  Az ].91: األنعام.[  

  ».اند را آنگونه كه شايسته است نشناخته] و رحمت و حكمت او[خدا ] كافران[«
قابل  كنند او از آن بزرگتر است و پيامبر پس خداوند را با هر چيزي كه وصف مي

توان او را توصيف كرد در حالي كه خداوند اطاعت از او  توصيف نيست و چگونه مي
  : فرمايد  در زمين همانند اطاعت از خودش قرار داده است و مي

 {  xw  v    u   t  s  r  q  pz ].7: الحشر.[  
آورده است اجرا كنيد و از اموري ] از احكام الهي[چه را كه پيامبر براي شما آن«

  ».كه شما را از آن باز داشته است، دست بكشيد
اطاعت و پيروي كند در واقع از من اطاعت كرده ] پيامبر[كسي كه از اين فرد 

ست و است و هر كس نسبت به او نافرماني كند در واقع نسبت به من نافرماني كرده ا
توان گروهي را ستود كه خداوند رجس  چگونه مي. امر به او تفويض شده است

باشد و مؤمن قابل توصيف نيست  را از آنها دور كرده است كه همان ترديد مي) پليدي(
پس خداوند همچنان . دهد كند و با او دست مي ترديد مؤمن برادرش را مالقات مي و بي

شود همچنانكه  شان زدوده مي كه گناهان از چهرهافكند در حالي  به آن دو نظر مي
  ».ريزند برگهاي درختان فرو مي
مرآه . اين حديث حسن و همانند احاديث صحيح است: گويد  مجلسي درباره آن مي

  .70- 72، ص 9العقول، ج 
آن را صحيح  276ص ) الف حديث في المؤمن(همچنين شيخ هادي نجفي در كتاب 

كنيم كه امام محمد باقر منظور از دور كردن پليدي را  هده ميدر اينجا مشا. دانسته است
  .اند تفسير و از رجس به شك تعبير كرده
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زماني «: گويد  در ضمن حديثي طوالني مي 287، ص 1همچنين كليني در الكافي، ج 
توانست محمد حنيفه يا ابوالفضل العباس يا هيچكدام از  كه علي از دنيا رفت نمي

خداوند درباره ما : به همين دليل حسن و حسين گفتند . اين امر نمايدفرزندانش را جزو 
آيه نازل كرده است همچنانكه درباره تو آيه نازل كرده است و به اطاعت ما دستور داده 

را مأمور تبليغ درباره ما  و پيامبر. است همچنانكه به اطاعت از تو نيز دستور داده است
درباره تو انجام داده است و پليدي را از ما دور كرده كرده است همچنانكه اين امر را 

از دنيا  زماني كه علي. است همچنانكه اين امر را درباره تو هم انجام داده است
اما زماني كه او از دنيا . به علت بزرگتر بودن براي اين كار سزاوارتر بود رفت، حسن

توانست  و هرگز نمي. كند] عصمت و امامت[رفت نتوانست فرزندانش را جزو امر 
  : فرمايد  در حالي كه خداوند مي. چنين كند

 {  ÓÒ          Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ëz ].75: األنفال.[  
و [كساني كه با يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند «

  ».]بيان شده است[در كتاب خدا ] حقوق آنها
همچنانكه . ستور داده است از من اطاعت شودخدوند د: به همين دليل حسين گفت 

. به اطاعت از تو و پدرت دستور داده است و پيامبر درباره من تبليغ كرده است
همچنانكه درباره تو و پدرت تبليغ كرده است و خداوند پليدي را از من دور كرده است 

فت از دنيا ر زماني كه حسين. همچنانكه آن را از تو و پدرت دور كرده است
توانست بر او ادعا كند همچنانكه او درباره پدر و برادرش  هيچكدام از اهل بيتش نمي

توانستند چنين  خواستند او را از امر امامت محروم كنند و آن دو نمي كرد، اگر مي ادعا مي
رسيد آيه  سپس جريان بدين ترتيب ادامه يافت كه پس از اينكه امر به حسين. كنند

 {Ï  Î  Í   Ì  Ë         ÓÒ          Ñ  Ðz سپس بعد از حسين، علي . تأويل شد
رسيد و  به امامت رسيد و پس از او امامت به محمد بن علي زين العابدين
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به خدا قسم ما نسبت به خدايمان هرگز ترديد . رجس همان ترديد است: گفت 
  1».نخواهيم داشت

ان اهل بيت از آن و ادعاي در اين صورت تفسير رجس به چيزي غير از تفسير امام
  !!اند، صحيح نيست اموري درباره آنها كه درباره خودشان چنين ادعايي نكرده

كسي كه فرض كند آيه بر . روايات شيعه بر عدم عصمت امامان تأكيد دارد :رابعاً 
تواند داللت آن را با اين نصوص شيعي  عصمت اهل كسا داللت دارد، چگونه مي

  !ند؟آور مقايسه ك الزام
نصوص فراواني در اين باره وجود دارد اما من فقط به ذكر چند نمونه از آن 

  .پردازم مي
پروردگارا مرا در آنچه تو از من بدان آگاهتري «: فرمود  امام علي در دعايش مي. 1
پروردگارا آنچه را كه . اگر به سوي آن بازگشتم پس تو هم دوباره مرا ببخش! بيامرز

پروردگارا از اينكه با زبانم به تو . دادم و به آن وفا نكردم بيامرزدرباره خودم وعده 
آلوده، سخنان  هاي گناه پروردگارا نگاه. نزديك شدم ولي قلبم با آن مخالفت كرد، ببخش

  2».ساقط و بيهوده و اشتباههاي كردار و گفتار مرا بيامرز
شود و  ا و گناه ميامام علي همانند بقيه ائمه و صالحين و فضال دچار اشتباه، خط

اما . كند فاضل، بزرگ، مجاهد و امام بودن او بدين معني نيست كه او گناه و اشتباه نمي
خواهند كه ساخته  كنند بلكه از او چهره ديگري را مي متعصبان اين امر را از او قبول نمي

  !كنند و پرداخته خودشان است و امام علي و مؤمنان را به قبول آن ملزم مي
از اينكه سخن حقي را «: گويد  ام علي در نهج البالغه خطاب به يارانش ميام. 2

دانم  بگوييد يا مشورت به عدل نماييد، خودداري نكنيد زيرا من خود را برتر از آن نمي

_________________________________________________________________________  
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مگر آنكه خداوند مرا در كار نفس كفايت . كه خطا كنم و از اشتباه در كارم ايمن نيستم
  1.كند كه بيش از من مالك آن است

سپاس و ستايش خداي را كه مرا مرده يا «: گويد  امام علي در نهج البالغه مي. 3
بيمار دارد بامداد نساخت نه آفتي بر رگهايم وارد شده و نه به بدترين اعمال گرفتار 

ام نه منكر پروردگارم و نه از ايمان در  نه نسلم بريده شده و نه از دين برگشته. ام شده
شب را . ام ار سرگرداني است و نه به عذاب امتهاي پيشين مبتال شدهنه عقلم دچ. هراسم

تو بر من . اي مملوك و بر نفس خويش ستمكارم به بامداد رساندم در حالي كه بنده
اي  توانم چيزي بگيرم جز آنچه تو به من عطا كرده نمي. حجت داري و مرا حجتي نيست

  .حفظ كني توانم خودم را حفظ كنم مگر اينكه تو مرا و نمي
نيازيت نيازمند شوم يا با وجود  برم از اينكه با وجود بي پروردگارا من به تو پناه مي

هدايتت گمراه يا در سلطنت تو مظلوم شوم يا با وجود آنكه زمام امر به دست توست 
  .ذليل و خوار گردم

باوجود  نيازيت نيازمند شوم يا برم از اينكه با وجود بي پروردگارا من به تو پناه مي
هدايتت گمراه يا در سلطنت تو مظلوم شوم يا با وجود آنكه زمام امر به دست توست 

  .ذليل و خوار گردم
پروردگارا جانم نخستين حقيقت با ارزشي از داراييهاي ارزشمندم باشد كه از من 

باشد كه  –گذاري  از نعمتهايي كه به امانت در اختيار مي –ستانيو اولين امانت  مي
  .گرداني بازمي

برم از اينكه روي از سخن تو بازگردانيم يا از دينت به سبب  پروردگارا به تو پناه مي
روي بر تابيم يا هواها وهوسهاي ما در برابر هدايتي كه از سوي ] نابكاران[ انگيزي فتنه
  2».]و بر ما چيره شود[آمده بر ما هجوم آورد  تو

_________________________________________________________________________  
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ت فقط شايسته معصومان است و منظور كنند امام اين دعا براي كساني كه ادعا مي
اين امام . سوره بقره گناهكاران هستند، قابل توجه است 124خداوند از ظالمان در آيه 

داند و در اينجا مراد از ظلم گناه و  علي است كه خودش را ظالم نسبت به خودش مي
  .كوتاهي در حق پروردگار است

شتباه برداشت خود از آيه اعتراف كنند يا به ا: شيعيان متعصب او راه در پيش دارند 
شود يا امام علي راتخطئه  در نتيجه اين كار يكي از اركان امامت در نزد آنها منهدم مي

كنند و ادعا كنند كه او نتوانسته است مطلبرا به خوبي ادا كند و آنها او را بهتر از خودش 
  .شناسند مي

طلحه، زبير، عثمان، سعد، عمار،ابوذر،  علي، ابوبكر، عمر،: گويند  اما افراد منصف مي
دهند و مرتكب اشتباه هم  همگي كارهاي نيك و صحيح انجام مي... مقداد، صهيب و 

  .پوشاند شوند اما درياي اعمال نيكشان گناهان و اشتباهاتشان را مي مي
كنيم در حالي كه خداوند ما را از  داريم غلو مي پس چرا درباره كسي كه دوستش مي

  كار نهي كرده است؟اين 
گناهي كه پس از آن مهلت دو ركعت نماز «: گفت  امام علي در دعايش مي. 4

اين سخن » .1خواندن داشته باشم و از خدا طلب عافيت كنم، مرا اندوهگين نسازد
اعتراف صريح امام است كه او هم مانند نيكوكاران و پرهيزكاران ديگر مرتكب گناه 

  .كند شود و توبه مي مي
كند كه  ميرزا حسين نوري طبرسي در مستدرك الوسائل از حجت قائم روايت مي .5

گفت اي كسي كه اصرار و پافشاري اصرار  اميرالمؤمنين در سجده شكر مي: گفت 
هاي آسمانها و زمين، زير و  افزايد اي كسي كه خزانه كنندگان فقط بر جود و كرم او مي

و اشتباهم تو را از احساس نسبت به  درشت، بزرگ و كوچك همگي از آن اوست بدي
خواهم با من چنان كني كه تو شايسته و سزاوار آن هستي و  از تو مي. دارد من باز نمي

اي خدا اي خدا تو با من چنان كن كه شايسته . تو اهل بزرگواري، بخشش و عفو هستي

_________________________________________________________________________  
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و هيچ بهانه آني تو بر عقوبت و مجازات توانايي و من استحقاق آن را دارم در پيشگاه ت
كنم تا مرا مغفرت نمايي  برم و بدان اعتراف مي با همه گناهانم به تو پناه مي. عذري ندارم

پروردگارا . آورم و تواز من بدان آگاهتري با همه خطاها و لغزشهايم به تو پناه مي
ترديد تو  داني مغفرت و گذشت كن كه بي مغفرت و رحم نما و از آنچه مي

  1».تريني كوهترين و گراميبزرگوارترين، با ش
در ) ابومخنف ازدي(همچنين از جمله آن روايتي است كه يكي از بزرگان شيعه . 6

جريان كشته شدن امام حسين و ذكر تفصيل رفتن امام به عراق گفتگويي را كه ميان امام 
كند كه در آن ابن عباس امام حسين را  دهد نقل مي حسين و عبداهللا بن عباس روي مي

با خروج از حجاز در واقع ابن : سپس ابن عباس گفت «: كند  فتن به عراق نهي مياز ر
بدان ] به بازگشت[آن روزي است كه هيچ كس همراه تو . كني زبير را خوشحال مي
دانستم كه با گرفتن موهايت و دعوا  قسم به خداوند يكتا اگر مي. اميدوار نخواهد بود

ترديد اين كار  كردي بي شوند، از من اطاعت مي كردن تا جايي كه مردم بر سرمان جمع
  2».كردم را مي

به ) و يكي از ياران خاص اميرالمؤمنين علي پسر عموي پيامبر(اگر ابن عباس 
او . داد عصمت امام حسين معتقد بود هرگز او را با چنين اسلوبي مورد خطاب قرار نمي

حسين را در انتخاب عراق اشتباه  و نظر امام 3به امام حسين پيشنهاد رفتن به يمن كرد
  .دانست

كند كه برخي از ياران  ذكر مي )ةخصائص األئم(شيخ شريف رضي در كتاب . 7
امام عادت داشت هرگاه . حضرت علي از اموال فيء چند روانداز را برايش آوردند

. تانداخ كرد و اين كار را به تأخير نمي درنگ آن را توزيع مي رسيد بي غنيمتي به او مي
اين رواندازها شب هنگام براي او آورده شد او دستور داد آنها را بشمارند و در انبار 

_________________________________________________________________________  
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زماني كه صبح فرا رسيد آنها را شمرد، دريافت كه . بگذارند تا فردا آنها را توزيع كند
حسن بن علي شب هنگام آن را به امانت : به او گفته شد . يكي از آنها كم شده است

امام به سرعت به سوي خانه حسن بن علي دويد در . را پس بدهدگرفت تا امروز آن 
اش اجازه  امام عادت داشت هنگام ورود به خانه. گفت حالي كه با خود سخن مي

اش  اما اين بار بدون اجازه به داخل خانه حمله كرد و روانداز را در خانه. گرفت مي
: گفت اب به امام حسن ميكشيد و خط يافت و دو طرف آن را گرفت و آن را با خود مي

  1.تا اينكه آن را با خود برد! اي ابومحمد از آتش دوزخ بترس
اگر امام علي به عصمت پسرش امام حسن معتقد بود، از او نسبت به آتش و 

براساس اعتقاد شيعيان اماميه اثنا [داشت در حالي كه او معصوم بود  اشتباهش بيم نمي
  .]شد عشريه دچار گناه و اشتباه نمي

يابيم كه شيعيان از روش امامان اهل بيت كه براساس اعتدال  بدين ترتيب درمي
كنند، بلكه هر آنچه خودشان خوب بپسندند بدون دليل و برهان  استوار است پيروي نمي

  !كنند بدان اعتقاد پيدا مي
وصيت امام علي قبل از وفاتش خطاب به امام حسن بر عدم عصمت او داللت . 8
  : دارد 

وصيت امام علي به  117ص  )خصائص األئمه(رضي همچنين در كتاب  شيخ
اي پسرم بدان كه تو براي «: كند كه در آن آمده است  فرزندش امام حسن را ذكر مي

اي  ترديد تو در خانه بي. اي نه بقا اي نه براي دنيا و براي فنا خلق شده آخرت آفريده شده
ي و تو در راه مرگ هستي كه هيچ كس از آن اي و موقت و در راه آخرت قرار دار عاريه
تواني سعي  اگر مي. مبادا كه مركب طمع تورا به لبه پرتگاه سوق دهد. تواند فرار كند نمي

  .كن هيچ فاصله ميان تو و پروردگارت نباشد

_________________________________________________________________________  
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ممكن است درد،دوا باشد و دوا، . ترين نوع ظلم است ظلم كردن به ضعيفان زشت
اندرزش به كار آيد و آنكه طلب نصيحت . درز گفتن نيستشايد آنكه سزاوار ان. درد
  .هرگز بر آرزوهايت تكيه مكن كه آنها كاالي احمقها هستند. كند نيرنگ باز باشد مي

برادرت را . دشمن دوستت را به دوستي مگير تا دوستت به دشمن تو تبدل نشود
از دوستت  اگر خواستي. خالصانه نصيحت كن حال اين نصيحت تلخ باشد يا شيرين

جدا شوي همه پلها را پشت سر خودت خراب مكن و راهي را باقي بگذار كه اگر 
كاري مكن دوستت بيش از دوستي با . خواستي با او درباره دوستي كني امكان آن باشد
 .شتر باشدياش ب  اش نسبت به تو از نيكي توآرزوي قطع رابطه با تو را داشته باشد و بدي

به نفع تو و گاهي به  گاهي كند بر تو گران نيايد كه ظالم م ميظلم كسي كه به تو ست
  .كند آن نيست كه به او بدي كني پاداش كسي كه تو را شاد مي .كند زيان تو تالش مي

اراده هستند و  اي پسرم از مشورت با زنان خودداري كن كه سست رأي و بي
  ».حياتشان را بيشتر كن كه برايشان بهتر است

رگز معقول نيست امام علي پسرش امام حسن را با چنين وصيتي به خدا قسم ه
در غير اين صورت او را . سفارش كند مگر آنكه معتقد باشد كه پسرش معصوم نيست

به يادآوري قيامت، خوف از گناه و پرهيز آفات نفس همانند طمع و اعتماد بر آرزوها، 
شكي . كرد مردم سفارش نمياشتباه در انتخاب دوستان و تعامل با مردم و مشورت با 

نيست اگر او معتقد بود كه پسرش نه تنها از گناهان بلكه از اشتباه، لغزش و فراموشي 
  !كرد؟  هم معصوم است هرگز او را اين گونه نصيحت نمي

 26كند كه پيامبر در روز  از امام صادق روايت مي) شيخ صدوق(ابن بابويه قمي . 9
. لوداع از مدينه خارج شد تا اينكه به مسجد شجره رسيدذي القعده به قصد انجام حجه ا

سپس مركبش را راند تا اينكه به صحرا رسيد در آنجا احرام بست . در آنجا نماز خواند
همه كساني كه با او بودند با . ماده شتر را با خود برد 100و به قصد حج تهليل گفت و 

تا . دانستند متعة حج چيست نمي همچنين آنان. هدف انجام حج و نه عمره احرام بستند
. طواف كعبه را انجام داد مردم همراه او طواف كردند. به مكه رسيد اينكه رسول خدا

سپس به . سپس در كنار مقام ابراهيم دو ركعت نماز خواند و حجر األسود را لمس كرد
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يا دو بود از آن يك  اگر براي امتم دشوار نمي: سوي زمزم رفت از آن نوشيد و فرمود 
سپس . كند، شروع كنيد از آنچه خداوند با آن آغاز مي: سپس فرمود . نوشيدم سطل مي

زماني . به صفا رفت و از آنجا شروع كرد و هفت بار ميان صفا و مروه رفت و آمد كرد
كه سعي را در مروه تمام كرد، در ميان يارانش به خطبه ايستاد و به آنها دستور داد كه از 

آن دستوري بود كه خداوند به او ابالغ . و آن را به عنوان عمره قرار دهند احرام در آيند
  .كرده بود در نتيجه مردم از احرام خارج شدند

مشاهده كرد كه فاطمه . از يمن آمد تا اينكه به حج رسيد علي: گويد  تا اينكه مي
 يامبربه سوي پ. از احرام خارج شده و دريافت كه او بوي خوش استعمال كرده است

با چه نيتي احرام ! اي علي: فرمود  پيامبر. رفت تا از او استفتا و به فاطمه اعتراض كند
تو از : فرمود  پيامبر. احرام بسته است با همان قصدي كه پيامبر: بستي؟ گفت 

شتر را به نام او قرباني  37اش شريك قرار داد و  احرام خارج نشو و او را در قرباني
اي را برداشت و  سپس از هر قرباني تكه. شتر را با دستش قرباني كرد  36پيامبر. كرد

پس آن را پختند و از آن خوردند . سپس به او دستور داد. آنها را در يك ظرف قرار داد
انجام حج و [متعه . همگي از آن خورديم: فرمود  پيامبر. و خورشت درست كردند

: شود و حج تنها بهتر است و فرمود  ي انجام مياز حج قران كه در آن قربان] عمره با هم
هرگاه كسي تصميم گرفت با تمتع عمره را انجام دهد، فرايض متعه را كه بر عهده 

  1.تا روز قيامت عمره جزو حج است: ابن عباس گفت . اوست قضا كرده است
اد قرار ترديد امام علي او را مورد انتق معصوم بود، بي )رضي اهللا عنها(اگر فاطمه زهرا

 داد و چنانكه در روايت آمده است براي طلب افتا و انتقاد از او به سوي پيامبر نمي
پس چگونه رواست اگر . كند ترديد فرد معصوم برخالف شريعت عمل نمي بي. رفت نمي

  !بود، امام علي درباره او اين گونه گمان كند؟ فاطمه معصوم مي
_________________________________________________________________________  

، و چنين بالعمرة إلي الحج يتمتع النبي العلة التي من أجلها لم، باب 412علل الشرائع، ص ) 1
و نزول  باب حج نبينا محمد 237، ص 2من اليحضره الفقيه، ج (روايتي با كمي اختالف الفاظ در 

 .نقل شده است) المتعة
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گانه جزو اهل  و سايرامامان دوازده) بدينزين العا(اگر چه امام علي بن حسين . 10
اما با اين وجود شيعيان اماميه به عصمت و دخول آنها در تطهيري كه آيه آن . عبا نيستند

اين در حالي است كه روايات فراواني كه از طريق شيعه . را ذكر كرده است، معتقدند
  .كند نقل شده است اين امر را نفي مي
است و ) زين العابدين(ه دعاهاي امام علي بن حسين در صحيفه سجاديه كه مجموع

شيخ محمد باقر فرزند شيخ مرتضي موحد ابطحي اصفهاني آنرا گردآوري كرده چنين 
  .آمده است

نقل شده است كه امام علي بن حسين در دعايش  در مناجات از امام محمد باقر«
اي، نسبت به تو  ي كردهپروردگارا اگر با ارتكاب عملي كه تو مرا از آن نه: گفت  مي

ام وآن  ترين چيزها برايت از تو فرمانبرداري كرده نافرماني كردم در واقع من در محبوب
ايمان به توست كه تو بر من منّت نهادي نه اينكه من بر تو منت بگذارم و نافرماني تو را 

تو ترين اشيا براي تو كه همان شرك است، قرار دادم و آن اينكه براي  در مبغوض
احترامي به  شريك، فرزند و يا همانندي قرار دهم و بدون غرور و دشمني و بي

اما شيطان بعد از حجت و بيان مرا دچار . ام خداوندت و نفي حق تو از تو نافرماني كرده
اي و اگر مرا بيامرزي  اگر به خاطر گناهانم مرا عذاب دهي به من ظلم نكرده. لغزش كرد

  1».اي، اي مهربانترين مهربانان آمرزيده به خار بخشش و كرمت مرا
خواهم كه  خداوندا از تو مي«: گويد  العابدين همچنين در دعاي ديگري مي امام زين

مرا مورد عفو و مغفرت خود قرار دهي، من مبرا نيستم تا معذرت بخواهم و همچنين 
اي اشتباهاتم در همچنين هيچ راه فراري ندارم تا فرار كنم و بر. قوي نيستم تا پيروز شوم

از آنها . اند خود را مبرا سازم مقابل تو عذر بياورم از گناهاني كه مرا نابود و احاطه كرده
. پس مرا خوار مگردان. پس توبه مرا بپذير و مرا پناه بده. كنم برم و توبه مي به تو پناه مي

خوانم  را مي تو. ام مرارها مكن به تو چنگ زده. كنم پس مرا محروم مكن از تو طلب مي
خدايا من فقير و حقير، دل شكسته و با دلي لرزان و . پس با نااميدي مرا از خود مران

_________________________________________________________________________  
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خدايا از ضعف . ام خوانم من نيازمند تو هستم و به درگاهت پناه آورده ترسان تو را مي
اي و پرهيز از آنچه دشمنانت را از آن  نفسم در شتافتن براي آنچه به اوليايت وعده داده

خداوندا تو مرا با . برم اي و هموم فراوان و وسوسه نفسم به تو پناه مي حذر داشتهبر
كه  هر جا برم و خواهم به تو پناه مي مي  آشكار كردن نهانم رسوا نكردي هر گاه چيزي

گوش به . خوانم و فقط به تو اميدوارم پس فقط تو را مي: گويم  باشم راز مرا پيش تو مي
شنوي  كند مي صداي كسي را كه شكايتش را پيش تو مطرح مي. مفرمان و مطيع تو هست

زند و به تو پناه  تو چنگ ميآنكه را به  يابي و كند، درمي و كسي را كه بر تو توكل مي
خدايا به خاطر شكر اندكم مرا از خيرآخرت و دنيا محروم . دهي برد نجات مي مي

ر مرا عذاب دهي اين من هستم كه اگ. مگردان و از گناهانم كه تو بدان آگاهتري درگذر
توجه به بهره خويش  توجه، ساده لوح و بي ظالم، افراط كننده، تباه كننده گناهكار، بي

  1».كه تو مهربانترين مهرباناني] اين سزاوار توست[ام و اگر مرا بيامرزي  بوده
درباره ما معتقديم امام زين العابدين يكي از امامان پرهيزگار و متدين بوده است كه 

اما اين نص بر جايز بودن ارتكاب . كنيم مرتكب گناهان كبيره شده باشد او گمان نمي
اگرچه درباره چنين امام . معصيت از او همانند افراد پاك و پرهيزكار ديگر داللت دارد

اما با . رود بزرگواري به علت عبادت و تقواي مشهورش گمان ارتكاب گناهان اندك مي
آيند و احساس  رهيزگار از گناهان صغيره و اندكشان هم به ستوه مياين وجود افراد پ

إن «: فرمايد  مي پيامبر. دارند زيرا آنها خداوند را بسيار بزرگ مي. كنند نگراني مي
تحت جبل يخاف أن يقع عليه، و إن الفاجر يري  ذنوبه كأنه قاعد المؤمن يري

يد فرد مؤمن گناهانش را طوري ترد بي«:  »هكذا لذنوبه كذباب مرّ علي أنفه فقا
بيند گويي زير كوهي نشسته است كه بيم آن دارد بر رويش فرو بريزد و انسان  مي

  2».است اش عبور كرده بيند گويي مگسي از جلوي بيني گناهكار گناهانش را طوري مي

_________________________________________________________________________  
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  : گويد  امام سجاد همچنين در دعاي ديگري مي
نسبت به تو نافرماني نكنم كه من از  خواهم كه مرا حفظ كني تا خدايا از تو مي

در . ام فراواني گناهان و نافرماني نيكي و بزرگواري فراوانت دچار بهت و حيرت شده
پس با چه رويي تو را . اند حالي كه گناهان فراوانم زبان را خورد و حياي مرا برده

ي تو را بخوانم در با چه زبان! اند؟ ام را نابود كرده مالقات كنم در حالي كه گناهان چهره
چگونه ! اند؟ چگونه تو را بخوانم در حالي كه گناهكارم؟ حالي كه گناهان مرا الل كرده

! چگونه شادي كنم در حالي كه من گناهكارم؟! تو را نخوانم در حالي كه تو بزرگواري؟
! چگونه تو را بخوانم كه منم؟! چگونه غمگين باشم در حالي كه تو بزرگوار و كريمي؟

اي سرورش را نخواند؟ اگر او را از خود براند به كجا پناه  نه ممكن است بندهچگو
اگر تو مرا ! پروردگارا اگر اشتباهاتم را كم نكني از چه كسي طلب كمك كنم؟! ببرد؟

ياري نكني چه كسي به من كمك خواهد كرد؟ اگر به تو فريادم نرسيد چه كسي مرا 
ه شود راه فرار كجاست؟ خدايا ميان خوف و رجا اگر اميدم از تو بريد! درخواهد يافت؟

  .ام مانده) ترس و اميد(
پروردگارا گناهان صفات ما . كند كشد و اميد به تو مرا زنده مي خوف از تو مرا مي

خدايا پيري و سفيدي مو يكي !] پس ما را بيامرز. [هستند و بخشش و آمرزش صفات تو
پروردگارا بهشت جايگاه . شت بسوزانياز انوار توست پس محال است نورت را با آت

اي كاش اگر از رسيدن به . اما براي رسيدن به آن بايد از روي آتش گذشت. نيكان است
  1».شدم شدي وارد آتش نمي بهشت محروم مي

از جمله آنها مناجات پانزدهم امام علي بن حسين : نويسد  همچنين مجلسي مي
ام كه از  اب برخي از مؤلفان خودمان يافتهاست كه آن را در كت) صلوات اهللا عليهما(

مناجات اول مناجات توبه كنندگان است كه در روز جمعه : ايشان روايت شده است 
  :شد  خوانده مي

_________________________________________________________________________  
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پروردگارا اشتباهات لباس خواري را بر من پوشاندند و . بسم اهللا الرحمن الرحيم
ام  پس با قبول توبه. ا كشتگناهان بزرگ و فراوانم قلبم ر. دوري از تو مرا بيچاره كرد

يابم كه  قسم به عزّتت جز تو كسي را نمي! آن را زنده كن اي اميد، آرزو و خواسته من
من با خضوع به . تواني شكست مرا جبران كني گناهانم را عفو كند و فقط تويي كه مي

راني اگر مرا از درگاهت ب. آيم گردم و با خواري و ذلت به درگاه تو مي سوي تو باز مي
پس به چه كسي پناه ببرم؟ اگر مرا از آستانت براني به سوي چه كسي بروم؟ واقعاً براي 
شرمندگي و رسوايي خودم متأسفم و براي ناداني و گناهكار بودن خودم حسرت 

  .خورم مي
خواهم گناهانم را  از تو مي! اي جبران كننده شكستها! اي آمرزنده بزرگ گناهان

بپوشاني و در قيامت مرا از عفو با بخشش و آمرزش خود را  هايم بيامرزي و رسوايي
پروردگارا بر گناهانم ابر رحمتت را . نراني و از مغفرت و پوشاندن عيوبم محروم نكني

پروردگارا آيا برده فراري جز به . هايم ابر مهرباني است را بفرست سايه افكن و بر عيب
خدايا ! كسي او را پناه خواهد داد؟سوي مواليش باز خواهد گشت يا از خشمش جز او 

اگر طلب مغفرت از . ام اگر پشيماني از گناهان توبه است قسم به عزتت من پشيمان شده
ام و  ترديد من از تو بارها طلب استغفار كرده شود بي گناه و اشتباه موجب آمرزش مي

توبه شوي خدايا با قدرت خودت  تو حق داري مرا سرزنش كني تا راضي مي. كنم مي
  .ات مرا بيامرز و با علمت مرا مورد عنايت قرار بده مرا بپذير و با شكيبايي و بردباري

اي كه  خدايا تو كسي هستي كه بر روي بندگانت دري را براي آمرزش گناهان گشوده
پس كسي » !همگي خالصانه به سوي خداوند بازگرديد«: اي  اي و گفته آن را توبه ناميده

اين در كه باز بوده غفلت ورزيده است چيست؟ خدايا اگر زشتي  كه از وارد شدن از
خدايا من اولين . ات بوده است، پس زيبايي بخشش از سوي تو است گناه از سوي بنده

ام و به نيكي تو  ام و در درگاه تو توبه كرده كسي نيستم كه نسبت به تو نافرماني كرده
  .جود و بخشش تو هستممنتظر  ام و روي آورده

اي بسيار بخشندهاي كه همه ! ها اي برطرف كننده سختي! پاسخ دهنده درماندگان اي
كني، به وسيله جود و كرامت از تو  اي كسي كه رازها را پنهان مي! داني نهانهارا نيك مي
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پس دعايم را پاسخ ده و . جويم ات توسل مي كنم و به رحم و مهرباني طلب شفاعت مي
بپذير و با فضل و بزرگي و رحمتت اشتباه و گناه مرا بيامرز،  ام را مرا نااميد مكن و توبه

  1»!ترين مهربانان اي مهربان
كند كه او اين گونه  از امام صادق روايت مي) ملقب به شيخ صدوق(ابن بابويه قمي

ايم و  خدايا چگونه تو را بخوانم در حالي كه نسبت به تو نافرماني كرده«: كرد  دعا مي
اگر نافرمان . ام در حالي كه عشق تو در قلبم را شناخته دعا نكنم توچگونه در پيشگاه 

و چشمان اميدوارم رابه  ام ام دستي را كه مملو از گناه است به سوي تو دراز كرده بوده
. تو بزرگترين بزرگان و اسيرترين اسيران هستم! ايم اي موال و سرور من درگاه تو دوخته

م اگر به خاطر گناهانم مرا مؤاخذه كني من به خاطر ا من به وسيله گناهانم اسير شده
  .بزرگواري و كرمت از تو طلب بخشش خواهم كرد

اگر به خاطر جرم و اشتباهم مرا بازخواست كني عفو و بخشش تورا درخواست 
دهم كه من  اگر به من دستور رفتن به سوي آتش دهي به اهل آن اطالع مي. خواهم كرد

ترديد اطاعت از تو  خدايا بي  إله إلّا اهللا محمد رسول اهللاال: گفتم  كسي بودم كه مي
پس آنچه را . رساند ميتو ن ات زياني به شود در حالي كه نافرماني ات مي باعث شادي

رساند از من مورد بخشش  برايت خوشايند است به من بده و آنچه را به تو زياني نمي
  2»!!اي مهربانترين مهربانان. قرار بده

ز ارتكاب گناهان صغيره و كبيره معصوم و در امان است هرگز اين گونه كسي كه ا
كرد كه  بود امام صادق از خداوند امري را طلب مي ترديد اگر چنين مي بي. كند دعا نمي

  !.وقوع آن ممكن باشد نه محال
به نقل از حسين بن علي اهوازي به نقل از  182، ص 91مجلسي در بحاراألنوار، ج 

–گويد كه از مردم امام موسي بن جعفر شنيدم كه اين دعا را  مهريار مي پدرش علي بن
ام را در پيشگاه تو  شان چهره خدايا گناهانم و فراواني: خواند  مي –كه دعاي اعتقاد است 

_________________________________________________________________________  

 .142، ص 91بحاراألنوار، ج ) 1
 .438االمالي، صدوق،ص ) 2
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پوشانده است و از شايستگي و استحقاق رحمتت و اميد به اجابت دعايم محروم كرده 
زدم و اسراف كنندگان  تم و به اميد به تو چنگ نميبس اگر به نعمتهاي تو دل نمي. است

  : اي  دادم كه تو فرموده و خطاكاران امثال خودم را به بخشش وعده نمي
 {     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t

  «          ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤z ].53: الزمر.[  
از لطف و مرحمت خدا ! ايد روي كرده هان زيادهاي آنان كه در گنا! اي بندگانم«

او بسيار زيرا . بخشد ترديد خداوند همه گناهان را مي  مأيوس و نااميد مشويد، بي
  ».آمرزگار و بس مهربان است

  :اي  اي و فرموده همچنين مردم را از نوميدي از رحمتت نهي كرده
 {  l  k  j  i   h  g  f  e  dz ].56: الحجر.[  

از رحمت پروردگارش ] خبر از قدرت و عظمت خدا بي[گمراهان  و جز«
  »!شود؟ مأيوس مي

  :  اي و فرموده يماناي تا تو را بخو سپس مرا به سوي دعوت خودت فرا خوانده
 {    Y  X  W  V  U  T   S   RQ  P  O

  [  Zz 60: غافر.[  
دانند كه  از آن ميكساني كه خود را بزرگتر. مرا بخوانيد تا دعاي شما را بپذيرم«

  ».مرا به فرياد بخوانند، خوار و ذليل وارد دوزخ خواهند شد
خداوندا به نيكوكاران . پروردگارا خواري نوميدي از رحمت تو مرا فرا گرفته است

خدايا اشكهايم به . اي انتظار ثواب داشته باشند و گناهكاران در انتظار عذاب وعده داده
ي آزادي من از آتش و پوشاندن گناهان و اشتباهاتم خاطر حسن ظن نسبت به تو برا

  : اي وگفته است حق است و در آن هيچ ترديد و تغييري نيست  جاري خودت گفته
 {  vu   t  s  r  qz ].71: اإلسراء.[  



319  آنگاه حقيقت را يافتم

  ».خوانيم روزي كه همه مردمان را همراه با نامه اعمالشان فرا مي«
  ».شوند ان از قبرها برانگيخته ميآن روز رستاخيز است كه در صور دميده ومردگ

  .و اين گونه روايات براي كسي كه بخواهد بررسي كند فراوان است
مبني بر اينكه راويان احاديث ) 1شهيد ثاني(اعتراف عالمه بزرگ شيعه : خامساً 

  .امامان و پيروانشان به عصمت آنها معتقد نبودند
: گويد  مي) الفوائد الرجاليه(ر آيت اهللا العظمي محمد مهدي بحرالعلوم طباطبايي د

نقل ) طاب ثراه(از شهيد ثاني  2در كتاب داليل ايمان و الكفر) قدس سرّه(پدرم عالمه 
و اعتقاد به واجب بودن اطاعت از آنها  احتمال دارد ايمان به امامت ائمه: كند  مي

كند  مي همچنين ادعا. كافي باشد حتي اگر اين امر بدون اعتقاد به عصمت آنها باشد
يابيم اين است كه آنها معتقد بودند امامان عليرغم  آنچه از اكثر راويان و پيروانشان درمي

عدم اعتقادشان به عصمت آنها، علماي نيكوكاري بودند كه خداوند اطاعت آنها را 
. كردند واجب دانسته است و آنها با اين وجود براساس ايمان و عدالتشان حكومت مي

  3».در كتاب ابي عمرو كشي برخي از اين امور ذكر شده است«: گويد  همچنين مي
چنانچه اعتقاد راويان و پيروان ائمه كه معاصر آنها بودند چنين بوده است، پس چرا 

اند تا هم خودشان وهم ديگران را راحت  شيعيانِ پس از عصر غيبت از آنها پيروي نكرده
: گويد  اندازد كه مي در تنقيح المقال مياين امر مرا به ياد سخن عالمه مامقاني ! كنند؟

_________________________________________________________________________  

شيخ اجل زين الدين بن علي بن احمدبن محمد : نويسد  مي 85، ص 1، ج )أمل اآلمل(حر عاملي در ) 1
ي شهيد ثاني، ثقه، عالم، فاضل، زاهد، عاملي جبع] شاگرد عالمه[بن جمال الدين بن تقي الدبن صالح 

عابد، متقي، محقق، متبحر، جليل القدر، عظيم الشأن و داراي همه فضايل و كماالت مشهورتر از آن 
محاسن و اوصاف نيكويش بيش از آن است كه به شمار آيد و آثار او مشهور و . است كه ذكر شود

 .فراوانند
 .، چاپ سنگي23، ص 3تنقيح المقال، ج ) 2
مشهور است كتابي خطي و اثر عالمه محمد بن سيد ) تحفة الغري(كتاب االيمان و الكفر كه به ) 3

 .عبدالكريم طباطبائي بروجرودي است
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دانستند و مورد  دانيم غلو مي آنچه را امروزه ما جزو ضروريات مذهب مي 1پيشينيان
كردند كه اين امر بر كسي كه درباره سخنان  ترين افراد را بدان متهم مي اعتمادترين و ثقه

  2».ماند و نظراتشان احاطه داشته باشد مخفي نمي
كند، آنچه در گذشته غلو و انحراف به شمار  زمان تكامل پيدا ميمذهب در طول 

  !آمد پس از مدتي جزو ضروريات غير قابل انكار و ترديد مذهب خواهد بود  مي
در رد بر ادعاي شيعيان اثناعشريه مبني بر واجب بودن عصمت امامان كافي  : سادساً

يكي از علماي بزرگ زيديه است  را كه)  .  ه 614متوفي (است سخنان امام منصور باهللا 
: نويسد  مي 401ص ) العقد الثمين في أحكام األئمة الهادين(ذكر كنيم كه او در كتاب 

شان در عصمت و اثبات آن، ارتكاب محرمات، فتاواي به ناحق،  اماميه عليرغم تندروي
ر فتاواي متناقض درباره يك حكم، مدح ظالمان، تحمل حكم ظالمان و جاري شدن آن ب

آري وضعيت معصومان در . دانند آنها و پيروانشان را از امامان در حالت تقيه جايز مي
در حاليكه زيديه به عصمت امام معتقد نيستند و امامانشان نيز . نظر اماميه چنين است

كنند و در برابر  همچنين علمايشان ظلم ظالمان را اجرا يا قبول نمي. چنين نظري ندارند
رهبر و قيام كننده آنها با اشارة چشم لشكريان . آيند  كوتاه نميحكم حاكم ستمگر 

آورد و پس از آنكه مطمئن شود كه اجلش فرا رسيده است، به  فراواني را گرد هم مي
  .سوي مرگ پيش خواهد رفت و با خنده نيزه و سپر را خواهد انداخت
ز او معصيتي ديده اين امر مشهور است و نيازي به دليل ندارد و در آشكارا و نهان ا

آنها از امامانشان ارتكاب ! به اين دو امر نگاه كنيد كه چقدر عجيب هستند. شود نمي
كنند در حالي كه خداوند آنها را بزرگ داشته و آنها را از آن مبرا  معاصي را نقل مي

اين علماي زيديه هستند كه !! كنند در همان حال ادعاي عصمت آنها را مي. داشته است
ن سرزمين آنها را فرا نگرفته و از ظالمان باكي ندارد بلكه در دل ظالمان ترس و گناها

  .اند شان بر كشيده رعب به وجود آورده و شمشيرهايشان را عليه

_________________________________________________________________________  

 .220-219، ص 3الفوائد الرجاليه، ج ) 1
 .ها و ابن غضائري و علماي ديگر شيعيان قديم است منظورش قمي) 2
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پس چگونه آنها را از امامت و . آنها همانند خاري در گلوي دشمنانشان هستند
دانند كه او خود  مي كنند و عقد امامت و نص را براي كسي واجب سالمت محروم مي

كنند؟  ادعاي چنين امري نكرده و به احكام آن ملتزم نبوده است و احكام آن را اجرا نمي
كنند كه به او و يارانش و خانواده و پيروانش ظلم كرده و  بلكه احكام كساني را اجرا مي

: گويند  آنها مي» .عالوه برآن احكام را تغيير داده و حرام را با حالل تركيب كرده است
  »!كند تقيه اين امر را روا مي«

تناقض درباره موضوع عصمت فقط به استدالل اشتباه به نصوص و تحميل امور و 
بلكه از آن به واقعيت تاريخي و روايي شيعي نيز . شود مفاهيم غير ممكن بر آن ختم نمي

عال امامان و و عالوه بر همه اينها بافت اساسي مذهبي است كه تقيه دراف. شود كشيده مي
خوف آنها از ظالمان ودرخواست آنها از حكام ستمگر و اعمال باطل كننده ديگري را 

  .گانه است گرداند كه لزوماً نتيجه آن جايز نبودن پيروي از امامان دوازده الزم مي
  .پليدي به معناي اثبات عصمت نيست) رجس(پاكي از  :سابعاً 

بلكه منظور از . باهات اجتهادي انسان نيستپليدي به معناي گناهان و اشت) : رجس(
از نظر شرعي معناي . 1آن از نظر لغوي، نجاست معنوي و مادي، آلودگي و كثافت است

خاصي دارد كه همان شرك است كه در روايات مذكور از امامان و اقوال مفسرين كه در 
ا بدان صفحات پيشين گذشت يا از نظر شرعي به معناي عذاب است كه برخي از علم

  .معتقدند تطهير براي كسي كه بر او نازل شده باشد به معناي اثبات نيست
  : فرمايد  مي خداوند در قرآن كريم درباره ياران پيامبر

 {  ~  }  |    {  z  yz ].6: المائدة.[  

_________________________________________________________________________  

بر تو پوشيده نيست كه تفسير رجس به اشتباه و : نويسد  مي) 124، ص 1ارشاد الفحول، ج (شوكاني در ) 1
. معناي لغوي آن پليدي و معناي شرعي آن عذاب است. خطا از نظر لغوي و شرعي جايز نيست

سوره اعراف    zz  }  |  {  ~  _  `  a} : همچنانكه در قرآن كريم آمده است 

  .5سوره سبأ آيه   z    |   {  ~  �  ¡   ¢ } : فرمايد  ، همچنين مي71آيه 



322 آنگاه حقيقت را يافتم

با بيان احكام [پاكيزه دارد و ] از حيث ظاهر و باطن[خواهد شما را  بلكه مي«
  ».را بر شما تمام كندنعمت خود ] اسالمي

  : فرمايد  همچنين مي
 {  p  o  n  m  l  k  jz ].103: التوبة.[  

كنند و درصدد كاهش  كه به گناه خود اعتراف مي[از اموال آنان !] اي پيامبر[«
از [زكات بگير كه بدين وسيله ايشان را ] بديها و افزايش نيكيهاي خويش هستند

  ».كني پاك مي] چشمي رذايل اخالقي، گناهان وتنگ
  : فرمايد  همچنين مي

 {   ±     °   ¯  ®  ¬  «  ªz 222: البقرة.[  
  ».ترديد خداوند، توبه كاران و پاكان را دوست دارد بي«

خواهد اهل بيت را پاك كند به همان ترتيب  خداوند همچنانكه فرموده است مي
شدن افراد   تطهير، معصوماگر منظور از . خواهد مؤمنان را نيز پاك كند فرموده است مي

و همه مؤمناني كه آياتي قرآن بر اراده  ترديد اين امر براي اصحاب پيامبر است، بي
  .خداوند مبني بر تطهير آنها تأكيد دارند نيز رخ داده است

  : فرمايد  خداوند درباره حضرت لوط مي
 {  L  KJ   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  O  N  Mz ].82: األعراف.[  
اينها را از شهر و ديار : چيزي جز اين نبود كه گفتند ] لوط[در پاسخ قوم او «

  ».زيرا آنها مردمان پاك و پرهيزگاري هستند! خود بيرون كنيد
معصوم نبودند، اما جزو اهل بيت او بودند كه به  با وجود آنكه دو دختر لوط

پيشگامان مسجد قبا كه  اما خداوند درباره بزرگان و. مطهر و پاك بودن موصوف شدند
  :  فرمايد بودند مي اصحاب پيامبر
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 { v u  t  s   rq p o  n  mz 108:التوبة.[  
با اداي عبادت [خود را ] جسم و روح[خواهند  در آنجا كساني هستند كه مي«

  ».پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست دارد] صحيح
  : فرمايد  نفر بودند مي 313همچنين خداوند درباره اهل بدر كه 

 {  q   p    o  nz ].11: األنفال.[  
  ».شيطان را از شما دور كند] هاي وسوسه[وپليدي «

 11با اين وجود كه ميان دو لفظ رجز در آيه . اين آيه معني اثبات عصمت آنها نبود
سوره احزاب تفاوتي وجود ندارد و اين دو كلمه نزديك  33سوره انفال و رجس در آيه 

اما هوي و هوس همان . به يكديگر هستند و دور كردن و رفع پليدي مشترك است
  .چيزي است كه آيه دوم را دليل بر عصمت امامان قرار داده است نه آيه ديگر

جويند و معناي آن را به اصحاب  عجيب اينكه علماي شيعه به اين آيه تمسك مي
سپس در . كنند ا را برداشت ميكنند و از اراده تطهير، عصمت اهل كس ا منحرف ميكس

همان حال درباره آيات ديگري كه پيرامون اراده الهي مبني بر تطهير صحابه نازل شده 
كنند و آنها را  زنند بلكه حتي برعكس به آنها طعن وارد مي است خود را به فراموشي مي

ست آنها اين در حالي است كه خداوند براساس نص قرآن اراده فرموده ا. دانند مرتد مي
اينها اختالفات و تفاوتهاي عجيبي است كه عقل در آن دچار . را پاك و مطهر نمايد

آري اين تعصب است كه . يابد شود و حتي براي آن يك پاسخ هم نمي حيرت مي
  .كند مبتاليانش را چنين گرفتار مي

  .اراده تطهير ضرورتاً به معناي وقوع تطهير نيست :ثامناً 
ذكر كرديم با استناد به اين است كه معني اراده خداوند براي آنچه در صفحات قبل 

  .تطهير به معناي وقوع تطهير است
در حالي كه ممكن است مراد آيه، امر به لزوم اطاعت از خداوند براي وقوع تطهير 

  .باشد



324 آنگاه حقيقت را يافتم

و شامل توجيهات الهي مبني بر انجام اموري و  سياق كالم خطاب به زنان پيامبر
خواهد به اين اوامر التزام  خداوند در همان حال از آنها مي. 1يگر استپرهيز از امور د

داشته باشند تا براساس اقتضاي فرمان او به آنها و اطاعت از فرمان الهي و عمل به 
خداوند اين اسلوب . وصاياي او پليدي از آنها دور شود و اين تطهير به وجود آيد

  : فرمايد  خداوند درباره مؤمنان مي. ستخطاب را درباره ديگران نيز به كار برده ا
 {    {  z  y  x  w  v  u   t  s  rz 
  ].6: المائدة.[
خواهد  بلكه مي. شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد خواهد خداوند نمي«

  ».پاكيزه دارد] از حيث ظاهر و باطن[شما را 
  : فرمايد  همچنين مي

 {  º  ¹  ¸  ¶z ].26: النساء.[  
  » .برايتان روشن كند] قوانين دين و مصالح امور را[خواهد  وند ميخدا«
  : فرمايد  همچنين مي

 {  TS    R  Q  P  Oz ].28: النساء.[  

_________________________________________________________________________  

كند كه اين آيه بر وقوع تطهير داللت ندارد بلكه اراده تطهير را مد نظر دارد اين است كه  آنچه تأكيد مي) 1
. بسيار اصرار داشت اهل كسا را به همسرانش ملحق كند كه اين آيه درباره آنها نازل شده بود پيامبر

از ] همسران پيامبر[دارد درباره اراده تطهير آنها همچنين ترمذي با سندي كه در آن ضعف وجود 
شد بر در خانه  كند كه او به مدت شش ماه هر گاه براي نماز صبح از خانه خارج مي روايت مي پيامبر

z  y  x      w    }  |     } اي اهل بيت وقت نماز شد : فرمود  گذشت و مي فاطمه مي

  `   _  ~  }z  يض و اطاعت از پروردگار پاكي و طهارت به زيرا با محافظت از فرا
شود، اما حداقل به عنوان شاهد براي  اگر چه اين حديث ضعيف است و بدان استناد نمي. آيد دست مي

 .آنچه ذكر كرديم مناسب است
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  ».كار را بر شما آسان كند] با وضع احكام سهل و ساده[خواهد  خداوند مي«
 محقق اراده در اينجا به معناي امر، محبت و رضايت است نه اينكه اين خواسته عمالً

ترديد همه كساني كه خداوند اراده تطهير آنها  بود، بي اگر در واقع چنين مي. شده باشد
ترين مثال در اين باره اين است كه خداوند  ساده. شدند را كرده بود، پاك و مطهر مي

خداوند اراده . اين اراده از باب محبت است. خواهد همه انسانها وارد بهت شود مي
گمان انسانها به دو گروه مؤمن و كافر تقسيم خواهند  رد و آن اينكه بيتكويني قدري دا

زيرا خداوند به انسانها در انجام كار . همچنين همه انسانها وارد بهشت نخواهد شد. شد
اگر انسان . نيك و بد اختيار داده است تا با پاداش و مجازات آنها عدالت برقرار شود

. داشت ود، پاداش و سزاي عادالنه آن هرگز وجود نميب فقط مجبور به انجام كار نيك مي
. يافت خواست كار بدي انجام دهد، براي انجام آن راهي نمي زيرا در اين صورت اگر مي

خواهد كه همه انسانها وارد بهشت شوند اراده  پس اينكه خداوند خواسته است و مي
ند مجبور به انجام آن زيرا خداو. اما لزوماً اين عمل تحقق نخواهد يافت. محبت است

  .نيست
  .دهد قضيه را خاتمه مي دعاي پيامبر: تاسعاً 

آموز به موفقيت  آيا رواست پس از آنكه نتايج امتحانات مدرسه اعالم شد و دانش
  .ترديد خير دست يافت از خداوند بخواهد او را در امتحانات موفق كند؟ بي

بر  ترديد پيامبر اللت داشت، بيپس اگر آيه تطهير بر وقوع تطهير براي آل عبا د
إن هؤالء أهل بيتي فأذهب «: فرمود  پوشاند و نمي خاست و آنها را با عبا نمي نمي

  !»عنهم الرجس

 كند اين آيه درباره همسران پيامبر بلكه اين امر دليل واضحي است كه ثابت مي
تطهير اهل بيت  خواست تا آنها را از اين خبر الهي مبني بر نازل شده است و پيامبر

. به همين دليل آنان را گرد هم آورد و با عبا پوشاند و بر ايشان دعا كرد. مطلع سازد
  .خداوند هم دعايش را پذيرفت زيرا آنها بدون ترديد شايسته اين امر بودند
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استدالل به اين آيه مبني بر عصمت اصحاب كسا، خالي از شگفتي درباره : عاشراً 
داند و آن اينكه در حديث كسا حضرت  هر انساني آن را ميامري بديهي نيست كه 

شود و شيعيان  شان نازل ذكر شده مي فاطمه به عنوان يكي از اطراف قضيه كه آيه درباره
گويند خداوند به خاطر نياز وظيفه واگذار شده يعني امامت و رهبري  اثنا عشري مي

اين . به آنها اعطا كرده است مردم و اجرا كردن شريعت خداوند به آنها صفت عصمت را
در حالي است كه اگر چنين است، پس آيا حضرت فاطمه زهرا پيامبر است يا امام تا 
صفت عصمت بدو داده شود؟ هدف از دادن عصمت به او چه بوده است؟ آيا خداوند 
به هر كس كه دوستش بدارد و نزد او جايگاهي داشته باشد صفت عصمت را عطا 

  كند؟ مي
دان علت پيامبران را معصوم قرار داده است زيرا آنها مبلغ وحي و امينان خداوند ب

رسالت آسماني هستند اگر عصمت امامان را بدون بررسي و تحقيق هم قبول كنيم، 
توانيم بپذيريم كسي كه پيامبر يا حتي امام  ترديد از نظر عقلي و شرعي هرگز نمي بي

  !!نيست صفت عصمت داشته باشد
به معناي عصمت باشد در ) اذهاب رجس(اگر فرضاً رفع پليدي و  ترديد حتي بي

ما درصدد بحث درباره دليل امامت . هيچ حالتي به مفهوم استحقاق امامت نخواهد بود
اگر گفته شود عصمت از مستلزمات امامت است و هر كس معصوم باشد امامت . هستيم

مه زهرا كه يكي از آل توان گفت پس درباره حضرت فاط در پاسخ مي. او واجب است
توانيد همان مبدأ و اصول را بر او تطبيق دهيد و بگوييد او   گوييد؟ آيا مي عبا بود چه مي

خداوند : كه تنها جوابشان است خواهيم گفت ) نه(بگويند  است؟ اگر يكي از ائمه بوده
  : فرموده است 

 {  ml   k  j  i  hz ].85: البقرة.[  
آوريد و به بخش ديگر  ايمان مي] آسماني[كتاب ] اتدستور[آيا به بخشي از «
  ».ورزيد؟ كفر مي] دستورات آن[
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. درصد اجرا كنيد و تطبيق دهيد يا به بطالن آن اقرار كنيد 100پس يا بايد ادعايتان را 
گيرند و اموري  اما اينها از ميان داليل آنچه را مطابق هوي و هوسشان است در پيش مي

كنم كسي كه چنين راهي در پيش  گمان نمي. كنند باشند رها ميرا كه برخالف آن دو 
بگيرد راه حق را در نوردد و در طلب آن باشد در حالي كه چنين ادعايي دارد و تعصب 

  .كشاند او را به سوي اصرار بر اشتباه در فهم دين خداوند مي
  
  1آيه مباهله) الف

ترين داليل شيعه اثنا  از مهمآيه مباهله كه درباره وفد نجران نازل شده است يكي 
  :فرمايد  خداوند در اين آيه مي .عشريه درباره امامت است

 {  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  À

   Ë  Êz ].61: آل عمران.[  
تو به به ] باز[به تو رسيده است ] درباره مسيح[هرگاه بعد از علم و دانشي كه «

كنيم شما هم  ب ياييد ما فرزندان خود را دعوت مي:بديشان بگو . ستيز پرداختند
خوانيم شما هم زنانتان را  فرزندان خود را دعوت كنيد، زنان خود را فرامي

كنيم شما هم خود را آماده كنيد سپس دست  فرابخوانيد و ما خود را آماده مي
  ».كنيم را براي دروغگويان تمنا ميداريم و نفرين خدا  دعا به سوي خدا برمي

_________________________________________________________________________  

اند كه هر  اين آيه را بدان علت مباهله ناميده: يد گو تفسيرش مي 180، ص 1چنانكه ابن كثير در ج ) 1
به ويژه آنگاه . كنند هالك كند كند خداوند طرفداران باطل را كه با او مناظره مي بي آرزو ميحقيقت طل

زيرا از . شد كه در اين امر حجتي براي بيان حقيقت و ظاهر شدن آن باشد و مباهله با مرگ انجام مي
ارزشمند  آنجا كه به سرنوشت خودشان پس از مرگ آگاه بودند و زندگي در نظر آنها عزيز، بزرگ و

 .بود
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شيعيان معتقدند كه در اين آيه وجه داللت بر امامت علي بن ابيطالب آن است كه 
او از  و منظور »نفسنا و أنفسكمأو « :او را همانند خودش قرار داده است  پيامبر

خودش و علي  »أنفسنا«، فاطمه و »نساءنا«و منظور از  حسن و حسين »بناءناأ«
از آنجا كه او علي را همانند خود قرار داده است پس نبايد هيچ كس در ...  ه است بود

  .فضايل همانند علي باشد و فضايلش به ميزان فضايل او نزديك شود
  ...قبل از بررسي اين ادعا بايد گفت 

  .كنم اي رخ داد كه هرگز فراموش نمي براي من درباره اين آيه حادثه
ماس گرفت و مرا به حضور در يك گفتگو ميان دو جوان يكي از دوستانم با من ت
دعوت كرد كه پيرامون اختالف شيعه و سني سخن  مجالسشيعه و سني در يكي از 

به دعوتش پاسخ مثبت دادم به اميد اينكه گفتگو علمي و به دور از تعصب . گفتند مي
  . باشد

ان شيعه حاضر تر بود به همين دليل قبل از جو نزديك جوان سني به محل مجلس
او مؤذن يكي : شد او مرا به يكي از افراد حاضر در جلسه را به من معرفي كرد و گفت 

اي با اصل و نسب در تشيع را ذكر كرد كه اين جوان از آن  از مساجد است و نام خانواده
خواني  اين جوان قبل از اينكه به مذهب اهل سنت درآيد در شبيه. خاندان بود

  .پرداخت ورا به ايفاي نقش ميهاي عاش عزاداري
آمد گفتم و از او دربارة علت تغيير  مستقيماً به سوي آن فرد رو كردم و به او خوش

شدن با آنها روبرو شده بود  مذهب سؤال كردم و ما درباره مشكالتي كه او به علت سني
كي از اما در ميان همه اين سخنان استناد ما گفتگويي است كه ميان او و ي. سخن گفتيم

روزي به پسر : اين جوان گفت . علماي شيعه پيرامون اين آيه صورت گرفته است
. دادن امام علي بر انبياست از جمله عقايد شيعه اماميه اثناعشريه برتري: عمويم گفتم 
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: گفتم . ام ام و اين مطلب را نشنيده من شيعه: پسر عمويم اين امر را انكار كرد و گفت 
  .اما من درباره اين امور آگاهي دارم. داني و همه عقايد را نميچون تو عامي هستي 

چنين اتفاق كرديم كه يكي از علماي شيعه اثناعشريه قضيه را ميان ما : گويد  مي
خاتمه دهد و داوري كند به اين ترتيب كه من با آن عالم به عنوان يك شيعه اثناعشريه 

  .دل راه ندهد سخن بگويم همچنانكه قبالً بودم تا او بيمي به
  »؟برتر است يا انبيا امام علي«: از شيخ پرسيدم : گويد  مي

  .برتر است از همه پيامبران به جز حضرت محمد امام علي: شيخ پاسخ داد 
  !گفتم؟ ديدي درست مي: به پسرعمويم نگاهي كردم و گفتم 

به جز را برتر از همه پيامبران  چه چيز امام علي: سپس از شيخ سؤال كردم 
  .قرار داده است حضرت محمد
او » وأنفسنا و أنفسكم«زيرا خداوند عزوجل به وسيله آيه . آيه مباهله: پاسخ داد 
  .قرار داده است را خود پيامبر

در  -عزّوجل  –اما خداوند : به ذهنم خطور كرد كه به شيخ بگويم : جوان گفت 
  : گويد  قرآن خطاب به كفار مي

 {¢  ¡  �  ~  }  |     ¥  ¤  £
  «  ª  ©    ¨  §  ¦z ].128: التوبة.[   

هرگونه . از خود شما به سويتان آمده است] به نام محمد[ترديد پيامبري  بي«
به شما . آيد درد، رنج، بال و مصيبتي كه به شما برسد بر او سخت و گران مي

و  ورزد و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبت عشق مي
  ».لطف فراوان و بسيار مهربان است

: زيرا خداوند فرموده است . توان گفت كفار مكه خود رسول خدا بودند آيا مي
  ؟»رسولٌ من أنفسكم«
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  !وقتي چنين گفتم شيخ سكوت كرد: جوان گفت 
سپس آنچه را كه ميان او و شيخ درباره عقيده پيرامون ابوبكر و عمر و حوادث 

  .بود برايم تعريف كردديگري را كه روي داده 
مان را  اي سپس در اين هنگام آن جوان شيعي كه منتظر او بوديم آمد و سخن حاشيه

  .آمد گفتيم و گفتگو و بحث شروع شد به كنار گذاشتيم و به او خوش
  : به چند دليل . در آيه مباهله بر ادعاي شيعه اماميه پيرامون امامت هيچ داللتي ندارد

كه اماميه به داللت آن بر » نفس«ود معاني و مترادفات فراوان كلمه زيرا با وج :اوالً 
خالفت علي بن ابيطالب معتقدند، هيچ كدام از معاني حقيقي و مجازي آن بر خالفت 

ابن . نفس به معناي برادر است«: گويد  زبيدي به نقل از ابن خالويه مي. داللت ندارد
  : فرمايد  داوند ميشاهد آن، اين آيه است كه خ: بري گفته است 

 {   ³  ²  ±  °   ¯  ®z ].61: النور.[  
  : گويد در آيه  و ابن عرفه مي

 {  i  h  g   f  e  d   c  bz ].12: النور.[  
  1».منظور از أنفسهم مؤمنان و پيروان شريعتشان بوده است

همچنين چنانچه . به معني حاضرشدن خودمان است )أنفسنا ندع(: گويد  دهلوي مي
) أنفسكم(در مقابل پيامبر بدانيم پس مصداق ) أنفسنا(را به عنوان مصداق  مام عليا

حال . خطاب به كفار آمده است) أنفسكم(زيرا . در مقابل كفار چه كسي خواهد بود
مشترك هستند و فراخواندن آنها و فرزندانشان بعد از ) ندع(آنكه كفار هم در صيغه 

  2.ودمعني خواهد ب بي) تعالوا(عبارت 

_________________________________________________________________________  

 .570، ص 16تاج العروس، ج ) 1
 .156مختصر التحفة االثني عشرية، ص ) 2
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  :مانند آيه » و أنفسنا و أنفسكم«اما عبارت 

 {  i  h  g   f  e  d   c  bz ].12: النور.[  
پس هر . المؤمنين عايشه در جريان حادثه افك نازل شده است است كه درباره ام
  .زنان و مردان مؤمن است) أنفس(كدام از مؤمنان جزو 

  : همچنين آيه 

{  K  J  I   H  Gz ].84: البقرة.[  
  ».بعضي از شما برخي ديگر را اخراج نكنيد«

  1.برادران نسبي و ديني است) أنفس(مراد از 
  : فرمايد  مي خداوند درباره پيامبر: گفتم 

 {  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
  «  ª  ©    ¨  §z  به » أنفسنا«در اين آيه اماميه در عبارت

و كفّار  ا درباره اين آيه كه پيرامون پيامبرام. كنند معني مطابقت و مشابهت استناد مي
چه كسي . گويند آمده است چه مي» من أنفسكم«گويد و در آن عبارت  مكه سخن مي

  !؟!مانند جانهاي كفار مكه است؟ نفس رسول خدا ]معاذاهللا[تواند بگويد كه  مي
هنگامي  شود و آن در اينجا تفسير به رأي آيه مباهله و دوگانگي در تفسير روشن مي

سپس به اين آيه مباركه . گيرند است كه علماي شيعه همه اين نصوص را ناديده مي
است و همه  كنند كه علي همان پيامبر پردازند و در معنايش چنان مبالغه و ادعا مي مي

در اينجا شايسته است به روايتي كه در كتابهاي شيعه ! فضايل او به جز نبوت را دارد

_________________________________________________________________________  

 .با اندكي تصرف 168-167، ص 1مختصر تحفه اثنا عشريه، ج ) 1
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بر برادر، نزديكان و ) أنفسنا(كند اطالق كلمه  كنم كه بيان مي نقل شده است اشاره
  .كساني كه در يك گروه قرار دارند در ميان عرب زبانان امري متعارف است

عبداهللا  اميرالمؤمنين: كند كه گفت  كليني به نقل از امام جعفر صادق روايت مي
اي به  لباسي نازك و جامهبن عباس را به سوي ابن كواء و يارانش فرستاد در حالي كه 

عباس تو بهترين مايي اين لباس را  اي ابن: وقتي او را ديدند به او گفتند . تن داشت
خداوند . اين اولين چيزي است كه من با شما در آن اختالف دارم: گفت ! پوشي مي
  : فرمايد  مي

 {  ^]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  Sz ].32:األعراف.[  
زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين  چه كسي: بگو «

  ».مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است
  : همچنين فرمود 

 {  H     G  F  E  D  C  Bz ].31: األعراف.[  
با لباس مادي كه عورت [اي آدميزدگان، در هر نمازگاه و عبادتگاهي خود را «

  1».بياراييد] تقوا شما را بپوشاند و با لباس معنوي
پس بعد از اين داليل قرآني و اين روايت از كتابهاي شيعيان، آيا باز هم غاليان 

  سخني دارند؟
كند كه همان گونه كه  يكي از علماي شيعه كه شيخ رضي است اعتراف مي :ثانياً 
همان  در آيه مباهله به معني اين نيست كه علي »أنفسنا«گويند عبارت  شيعه مي

  .است رپيامب

_________________________________________________________________________  
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در تفسير  113ص » حقائق التأويل في متشابه التنزيل«گويد در كتاب  شيخ رضي مي
اعراب در زبانشان پسر عموي دوستان و : گويند  بعضي از علما مي: گويد  اين آيه مي

دانند ونزديكان او نزديكان آن فرد نيز خواهند  نزديكانشان را پسر عموي خودشان مي
  : فرمايد  ن امر آيه زير است كه خداوند مياز جمله داليل اي. بود

 {  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz ].11: الحجرات.[  
و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجويي قرار ندهيد و يكديگر را با القاب «

  ».زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد
به همين دليل . جويي نكنيد مقصود از اين آيه اين است از برادران مؤمنتان عيب

از آنجا كه در نزد آنها نفس بر كسي . برادري ديني را به جاي برادري نسبي آورده است
كند پس سزاوارتر است كه بر كسي كه  كه داراي قرابت نسبي دوري است داللت مي

 »و كأنا يوم قري إنما نقتل إيانا«: گويد  شاعر مي. قرابت سببي دارد، داللت كند
كُشتيم گويي  جنگيديم و آنها را مي ا با برادرانمان ميهنگامي كه م: مقصود او اين است 

كشتيم به دليل پيوندهاي خويشاوندي، نسبي، خوني، قرابت و عصيبت  خودمان را مي
  .جانهاي نزديكانش را به جاي خود قرار داده است

  :فرمايد  اما اين آيه از سوره نور را كه خداوند مي

 {   ³  ²  ±  °   ¯  ®z ].61: النور.[  
زيرا در تفسير آمده است كه آيه بدين معني است . توان به اين صورت تأويل كرد مي

كردن فرد بر  سالم كنند زيرا سالم] از خودتان[كه بايد بعضي از شما بر گروهي ديگر 
علت اينكه در اين آيه چنين آمده است اين است كه جانهاي مؤمنان . خود محال است

قرارگرفتن در لغت ديني همانند يك جان   مورد خطاب به علت اشتراك در پيوند دين و
هرگاه يكي از آنها به برادرش سالم كند گويي آن فرد به خود سالم كرده است . است

  » .زيرا تفاوتي ميان آنها وجود ندارد و جانهايشان با همديگر آميخته است
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كه  و علي شود كه در اين آيه درباره مساوات ميان پيامبر بدين ترتيب روشن مي
در زبان » نفس«پس كلمه . مورد ادعاي شيعيان است هيچ داللت و نصي وجود ندارد

شود به افرادي كه داراي نسب دوري هستند  عربي همچنانكه به افراد نزديك اطالق مي
  .چه از دور يا نزديك هيچ داللتي بر امامت وجود نداردشود و در اين امر   نيز اطالق مي

دن علي، فاطمه، حسن وحسين از سوي پيامبر از باب قرابت بود نه فراخوان :ثالثاً 
آوردن رغبت، بيم و  زيرا مباهله فقط موجب به دست. كردن آن اظهار امامت يا منصوص

آورد كه  اش را براي مباهله مي احساس صداقت مدعي در اين امر كه او خود و خانواده
  1.از آنان دورترند كند نه ديگران كه جانها براي حفظ آنها تالش مي

فرد،خودش، . در اين آيه زمينه فداكاري بيش از بيان فضايل يا امامت وجود دارد
  2!آورد نه براي خالفت فرزندان و زنانش را براي فداكردن با خود مي

و علي در  ادعاي شيعه اماميه مبني بر اينكه اين آيه بر مساوات ميان پيامبر :رابعاً 
داللت دارد، سخني غيرقابل اثبات است، زيرا هيچ كس نه علي و همه امور به جز نبوت 

پس مقام و كمال بشري پيامبر . نه ديگران در هيچ يك از امور دين با او مساوي نيستند
گويد راضي نيست و  كجا و ديگران كجا؟ امام علي خودش نيز به آنچه شيعه اماميه مي

  .بديا انسان منصف و عاقل اين امر را به وضوح درمي
اي اميرالمؤمنين «: پرسيده شد  كند كه از اميرالمؤمنين كليني در كافي روايت مي

و » .3هستم بلكه من فقط يكي از غالمان محمد! واي بر تو: آيا تو پيامبري؟ فرمود 
  .فرمانبرداري و خدمتگزاري است نه خشوع و فروتني) عبد(مقصود او از 

_________________________________________________________________________  
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خودش اين باشد كه شيعه اماميه نيز آن اگر مقام حضرت علي براساس گفته صريح 
كند و بايد همه معتقد باشند كه اگر او از پيامبر هدايت  را روايت و عقل آن را تأييد مي

و سنت ايشان پيروي كند تابع و پيرو ايشان خواهد بود، پس چگونه غاليان جرأت گفتن 
تفاوت كه نبوت را است با اين  كنند كه علي همان محمد آلود را مي اين ادعاي گناه

  .ندارد
در دوران نبوت يا حتي قبل از آن با كمال بشري علي  آيا كمال بشري پيامبر

كنند كه ميان رسول خدا قبل از بعثت و علي بن ابيطالب  يكسان است؟ آيا اينها ادعا مي
و علي بن ابيطالب  تفاوتي وجود ندارد و هنگامي كه نبوت نازل شد ميان محمد

تر،  اما براساس حكمت الهي كه بر ما پوشيده است نه به علت كامل. نشد تفاوتي قائل
نبوت به او تعلق پيدا  تر، داشتن اخالق برتر و استحقاق بيشتر محمد برتر و واالمقام

  !كرد نه به علي بن ابيطالب؟
شوند كه به آنها اين امر  عشري از متعصبان اهل سنت خشمگين مي امروزه شعيان اثني

كردن نبوت بر محمد اشتباه  دهند كه شيعه معتقد است كه جبرئيل در نازل مي را نسبت
و اين ادعا باطل است و شيعيان اثناعشريه از ! شد بايست قرآن بر علي نازل مي كرد و مي

اما در همان حال نفس رسول خدا و نفس علي بن . 1اين افترا و بهتان مبرا هستند
گويند  گويي ناخواسته مي. كنند د و نبوت را استثنا ميدانن ابيطالب را مساوي و برابر مي

زيرا علي دقيقاً خود . را به خاطر متمايزبودن او از ساير مردم برنگزيد خداوند محمد
  !اما مشيت الهي چنين حكم كرد كه محمد پيامبر و علي وصي او باشد. اوست

_________________________________________________________________________  

ظن غالب آن . اي كه درباره امام علي چنين اعتقادي دارند، غرابيه هستند كه از فرق قديمي شيعه است فرقه) 1
اد مورد اعتماد درباره شناخت افرادي سخن اما يكي از افر. اند است كه ديرزماني است كه از بين رفته

 .شده باشند شايد آنان از بقاياي اين فرقه منقرض. كنند گفت كه به اين انديشه معتقدند و از آن دفاع مي مي
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قبل أن يتّخذه  عبداً إن اهللا اتخذ محمداً«: كند  مجلسي حديث زير را نقل مي
: گويد  و در حاشيه آن مي »1كان عبداً ناصحاً هللا عزوجل نبياً و إنَّ علياً

قبل از بعثت و نبوت داشته  مقصود اين است كه علي هم اين كمالي را كه پيامبر«
از . شريك بود است او هم دارا بوده است و او در همه كماالت به جز نبوت با پيامبر

  2».ت كسي كه چنين بوده است پيمان گرفته شده استشما درباره والي
غلو ناخودآگاه ما را به سوي كدامين گمراهي سوق ... خداوند به تو رحم كند 

  ... .دهد مي
  

 { h  g  f ed  c  bz  :»اي و هر گروهي  دهنده تو تنها بيم
  ».راهنماي دارد

و ابن عساكر در  72ص  13شيعه اثناعشريه به آنچه ابن جرير طبري در تفسيرش ج 
: كنند كه ابن عباس گفت  اند استناد مي از ابن عباس روايت كرده 154ص  12تاريخش ج 

اي . ام و علي راهنماست دهنده من بيم«: فرمود  هنگامي كه اين آيه نازل شد پيامبر
اين دليل بر آن است كه » شوند شوندگان به وسيله تو هدايت مي علي بعد از من هدايت

  .و امام پس از اوست ي وصي و جانشين رسول خداامام عل
آيه و ميزان صحت استدالل شيعه اماميه به اين نص، ما فقط دو   براي دريافتن معناي

  :راه داريم 
  .هاي آيه و ميزان داللت آن بر امام علي يا غير او كردن در واژه تأمل: اوالً 

_________________________________________________________________________  

قرار داده است و ] خود[را قبل از آنكه به عنوان پيامبر برگزيند او را بنده  ترديد خداوند محمد بي) 1
 .ده خود آفريده استدهن را بنده پند علي

 .355، ص 25العقول، ج  مرآة) 2
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در آن ثابت شد كه مقصود  چنانچه. تحقيق در سنت ثابت و صحيح پيامبر: ثانياً 
  .پذيريم آيه علي بن ابيطالب يا غير اوست بدون ترديد آن را مي

كند كه  اما درباره راه اول بايد گفت واضح است كه الفاظ آيه بر اين امر داللت نمي
مقصود از هادي، علي بن ابيطالب يا اصحاب ديگر پيامبر مانند ابوبكر، عمر، عمار يا 

  .ابوذر است
كنيم كه در سند حديث  با نظر در روش دوم و تأمل در روايت مشاهده مي همچنين

  : موارد زير وجود دارد 
  .مجهول و ناشناخته است) معاذ بن مسلم(يكي از راويان آن  )1
همچنين در سند آن، حسن بن حسين انصاري عرني كوفي وجود دارد كه متهم  )2

 .است

  .ث افراد مورد اعتماد شبيه نيستحديث او به احادي: گويد  ابن عدي درباره او مي
داد و امور را  اشتباهات را به افراد مورد اعتماد نسبت مي: گويد  ابن حبان نيز مي
 .كرد برعكس روايت مي

 .عطاء بن سائب كه جزو راويان آن است داراي اختالط بوده است )3

ص  12مستدرك و ابن عساكر در ج  130و  129ص  3در روايت حاكم در ج  )4
 رسول اهللا: قال علي «: خش نص حديث با اين الفاظ آمده است تاري 154

وجود دارد كه ) حسين األشقر(و در سند اين روايت نيز  »المنذر و أنا الهادي
  .احاديثش متروك است

  :از آنچه در اين دو روايت مورد انتقاد است اموري است كه از جمله آنها 
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  اوالً
شوندگان فقط به وسيله تو هدايت  هدايت«:  )بك يهتدي المهتدون بعدي(عبارت 

آيند هدايتشان به  هستند و بعد از او مي يعني همه كساني كه از امت پيامبر» .شوند مي
وسيله امام علي است در حالي كه اين ظلم در حق رسول خدا است كه او الگو و 

:  اوست كه فرموده است. هدايتگر مردم در زمان حياتش و پس از وفات وفاتش است
شما بر سر راهي «:  »تركتكم علي البيضاء، ليلها كنهارها اليزيغ عنها إلّا هالك«

شوندگان از آن  ام كه شب آن همانند روز روشن است و فقط هالك روشن ترك كرده
پس چگونه » .]1هر كسي كه از آن منحرف شود، هالك خواهد شد[شوند  منحرف مي

ايت نباشد، حال آنكه علي در دوران زندگي بعد از وفاتش منبع هد ممكن است پيامبر
  .باشد و پس از وفاتش منشأ هدايت و راهنمايي مي

بن  دهنده است نه هدايتگر و فقط علي گويي در نظر اينان رسول خدا فقط بيم
  .هدايتگر است ابيطالب

اما من در اينجا فقط . آوردن ندارد بودن رسول خدا نياز به اثبات يا دليل اساساً هادي
  : فرمايد  كنم كه خداوند مي به اين آيه از قرآن كريم اشاره مي

 {  ^   ]  \     [  Z  Yz ].52: الشورى.[  
  ».كني ترديد و به سوي راهي راست هدايت مي و بي«

ايمان  مردمان بسياري به پيامبر: كننده گفت  به همين دليل بايد به اين افراد جدل
و بدين وسيله وارد بهشت شدند و بيشتر آنها حتي  آوردند و به وسيله او هدايت شدند

همچنين . يك كلمه از علي يا ابوبكر و غير آنها نشنيدند تا به وسيله آن هدايت شوند
گروه به دين اسالم درآمدند و به سوي اين  هنگامي كه سرزمينها فتح شد و مردم گروه

_________________________________________________________________________  
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ها از علي بن ابيطالب دين و آنچه كالم خداوند و پيامبرش شنيدند هدايت شدند و آن
ابالغ خاصي را نشنيدند تا به وسيله آن هدايت شوند بلكه به وسيله آنچه از كتاب 

  . خداوند و سنت پيامبرش شنيدند هدايت شدند
يافتگانند يا گمراهند؟ اگر بگويند  آيا درباره آنها بايد گفت كه آنها هدايت

افي است و اگر پاسخ دهند كه كردن روايت ك اين جواب براي باطل) شدگانند هدايت(
، اين پاسخ برخالف چيزي است كتاب خدا، سنت پيامبرش و اجماع )آنها گمراهند(

  .مسلمانان بر آن داللت دارد
همچنانكه در اين روايت اجحاف و ظلم بزرگي در حق بقيه اصحاب پيامبر شده 

  .اند شماري به دست آنها هدايت شده است كه مردمان بي
اصحاب . كند ضعيت موجود و حقيقت امر اين روايت را تكذيب ميترديد و پس بي

سرزمينها را فتح كردند و علم به وسيله عبداهللا بن مسعود، أبي بن كعب، عبداهللا  پيامبر
سنت پيامبر ] كتاب خدا و[در نتيجه مردم به سوي . بن عباس و ديگران انتشار يافت

ن هدايت شدند پس چه چيزي هدايت هدايت شدند واز طريق اين اصحاب با تعاليم دي
  كرده است؟ را فقط مختص امام علي

  
  ثانياً
  : اينكه خداوند فرموده است  

 {  i   h  g  fz ].7: الرعد.[  
  ».هر قومي هدايتگري دارد«

در سياق اثبات آمده است و اين امر بر شخص معيني ) هاد(در اين عبارت اسم نكره 
اين آيه درباره علي، ابوبكر، عمر يا كسان ديگر نازل  پس ادعاي اينكه. كند داللت نمي
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كند و روايت مذكور در اين باره از نظر  شده است مادامي كه نص قرآن بر آن داللت نمي
  .متن و سند صحت ندارد، باطل است

  ثالثاً
إيضاح الفوائد في شرح (شيخ محمد بن حسن حلي مشهور به ابن عالمه در كتاب 

نسبة اإلرشاد إلي األنبياء و نسبتة اإلرشاد «: گويد  ين ميچن )اشكاالت القواعد
و جعل  h  g  f  ed  c     bz   } إلي األوصياء إشارةً إلي قوله تعالي 

كردن به اوصيا نسبت داده  ارشاد به انبياء و تكميل«: » النبي للتبليغ و الوصي للتكميل

g  f  ed  c     b   }: شده است كه براساس اين آيه كه خداوند فرموده است 
hz و پيامبر براي ابالغ » .اي و هر قومي هدايتگري دارد دهنده ترديد تو فقط بيم بي

  1».قرار داده شده است] آن[و وصي براي تكميل ] دين[
وظيفه   را به ترك شرمي بزرگي است كه پيامبر عجب بي: در پاسخ بايد گفت 

  !آن را براي كسي ديگر رها كرده است؟كردن دين را متهم و ادعا كنيم كه او  كامل
كنند  رازي مي د دست عالوه بر اين ابن عالمه و امثالش كه به ساحت مقدس پيامبر

  : كجا و اين آيه قرآن كريم كجا كه خداوند فرموده است 

 { vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kz 
  ].3: المائدة.[
تم را بر شمابه اتمام رساندم و اسالم امروزه دينتان را برايتان كامل كردم و نعم«

  ».برگزيدم] خداپسند[آيين ] به عنوان[را براي شما 

_________________________________________________________________________  
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شدن دين به وسيله  كامل و تمام شده است و انكار كامل دين به وسيله رسول خدا
شود و تكذيب زشت و  انكار چيزي است كه ضرورتاً درباره دين دانسته مي پيامبر

داند و كسي كه چنين بگويد  كننده دين مي پيامبر را كامل نارواي قرآن است كه صراحتاً
  .به اجماع همه مسلمانان كافر است

  
  رابعاً 

به نقل از  126ص  1ج ] زوائد المسند[بعضي از شيعيان به آنچه عبداهللا بن احمد در 
درباره  كنند كه پيامبر نقل كرده است استناد مي السدي به روايت از رسول خدا

شيعيان » .هاشم است كننده مردي از بني دهنده و هدايت بيم«: آيه فرمود تفسير اين 
اند كه اين روايت دليل واضحي است مبني بر اينكه منظور از هادي در اين آيه  مدعي

همان علي بن ابيطالب است كه اين ادعا استدالل عجيبي است كه از فهم كم آنها از آيه 
كند و  ر اين آيه پيامبرش را توصيف ميخداوند د! شود و حديث با هم ناشي مي

  : فرمايد  مي

 {  ed  c     bz ].7: الرعد.[  
  ».دهنده هستي ترديد تو بيم بي«

بلكه . دهد علي، ابوبكر يا افراد ديگر را مورد خطاب قرار نمي) تو: أنت (در اينجا 
دهنده  است و روايتي كه ذكر كرديم، بيم خطاب او فقط متوجه رسول خدا

آيا كسي ترديد دارد كه . هاشم است داند كه مردي از بني كننده را يك فرد مي تهداي
هاشم  آيا كسي ترديد دارد كه رسول خدا از بني. ترديد نه دهنده است؟ بي بيم پيامبر

  .است شك او رسول خدا بنابراين پس هدايتگر كيست؟ بي. ترديد نه است؟ بي
نند اين فرموده پيامبر است كه مدتي قبل از هما» هاشم رجل من بني«بنابراين عبارت 

بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما  إن اهللا سبحانه خير عبداً«: وفاتش فرمود 
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ترديد خداوند پاك و منزه بنده اي را ميان دنيا و آنچه در نزد اوست  بي«:  »عنداهللا
در اين  ود پيامبرمقص» .1آنچه را كه نزد خداوند است برگزيد] آن بنده[مختار كرد پس 

  .دانست آن را صراحتاً بيان نفرمود اما بنا به حكمتي كه خود مي. حديث خودشان بودند
» السدي«حال آنكه اگر . بنا به فرض قبول روايت مذكور اين استدالل انجام شد

بود بيشتر اوقات به روايت او اهتمام و  مي »السدي الكبير«مذكور در سند حديث 
  .شد توجه مي

احاديث او : گويد  ابوحاتم مي. احاديثش سست است: گويد  زرعه درباره او ميابو
. ضعيف است: گويد  عبدالرحمن مهدي مي. شود شود اما بدان استناد نمي نوشته مي

  .اند شعبي و ابراهيم نخعي او را به تأويل متهم كرده. داند يحيي بن معين او را ضعيف مي
در آيه شريفه چيست، » لكل قوم هاد«مراد از عبارت مفسران در بيان اينكه : خامساً 

  : دو نظر دارند 
عباس، سعيد بن جبير، مجاهد، ضحاك، عكرمه و نخعي معتقدند كه منظور از  ابن

  .هدايتگر خداوند است
براساس . است حسن، عطاء، قتاده و ابوالضحي معتقدند كه منظور از هادي، پيامبر

اگر منظور ما از هدايت، . هر دو قول صحيح هستند اينكه از آيه چه برداشتي بكنيم
باشد پس اين نوع هدايت فقط از آن خداوند  ) بودن و توفيق هدايت در راه راست(

دادن است و  ترديد وظيفه تو فقط بيم بي«: در نتيجه معناي آيه چنين خواهد بود . است
اشد اين امر فقط درباره اگر مقصود از هدايت، ارشاد و تبليغ ب» بر ماست كه توفيق دهيم
شايد از جمله داليلي كه گفته معتقدان به نظر اول را تأييد . كند رسول خدا صدق مي

_________________________________________________________________________  
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كند كه هادي فقط خداوند است، تشابه فراواني است كه ميان اين دو آيه وجود دارد  مي
  : فرمايد  خداوند مي. كنيم اي است كه درباره آن بحث مي كه اولي همان آيه

 {     [  i   h  g  f  ed  c     b  a`  _  ^  ]  \z 
   ]. 7:الرعد.[
بر او نازل ] از معجزات پيشنهادي ما[اي  اي كاش از سوي پروردگارش معجزه«

خواند و پيامبري محمد را براي ما ثابت  االنبيا مي كه خويشتن را خاتم[مي شد 
  ».ي دارداي و هر گروهي راهنماي دهنده تو تنها بيم!] كرد اي محمد مي

  : فرمايد  در حالي كه خداوند در همان سوره مي

 {  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   Å
  Ù  Ø  ×   Ö  Õz ].27: الرعد.[  

از سوي ] از معجزات پيشنهادي ما[اي  اي كاش معجزه: گويند  كافران مي«
ايمان نياوردن فقط به :  اي پيامبر به آنان بگو. [شد پروردگارش بر او نازل مي

علت نبودن معجزه نيست بلكه آنان به سبب دلبستگي به دنيا، انجام گناه، 
خداوند هر كسي را كه بخواهد گمراه ] اند و دوستي و آرزوپرستي گمراه شده مال
و او [كند  برگردد، به جانب خود رهبري مي ]وابه سوي [كند و هر كه را كه  مي

  ».]دهد ق ميرا در مسير هدايت توفي
  .واهللا اعلم. گويي اين آيه تفسير آيه قبلي است

  .شود بررسي آنچه از سنت نبوي براي اثبات امامت بدان استناد مي
  
  حديث غديرخم) ب

آيد و هيچ كسي  حديث غدير مهمترين دليل شيعيان بر خالفت امام علي به شمار مي
پس در فضيلت . رديدي ندارددر اينكه اين حديث از بارزترين فضايل امام علي است ت
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ما . و بزرگواري و شرافت او همين بس كه درباره او چنين سخنان بزرگي گفته شود
درصدد بررسي اين امر نيستيم كه آيا اين حديث جزو فضايل اميرالمؤمنين علي است يا 

م خواهي اما مي. زيرا اين امر ثابت و غيرقابل نزاع است و فريقين بر آن اتفاق دارند. نه
آنگونه كه شيعه اماميه اثناعشريه بدان معتقدند و ادعا  –ميزان داللت حديث بر امامت را 

  .بررسي كنيم –كنند  مي
روايت كرده است و  ابن ماجه در سنن خود حديث غدير را از براء بن عازب

 در راه توقف كرد و. رفتيم] الوداع حجه[در حجي كه انجام داد  ما با پيامبر«: گويد  مي
آيا من نسبت : را گرفت و فرمود  سپس دست علي. دستور داد نماز جماعت بخوانيم

آيا من براي هر مؤمني از : فرمود . آري: به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟ گفتند 
فهذا ولي من أنا مواله «: آري فرمود : او نسبت به خودش سزاوارتر نيستم؟ گفتند 

ولي كسي است كه من ] شخص[پس اين  »عاد من عاداهاللهم وال من وااله، اللهم 
دارد دوست بدار و با كسي كه او را  پروردگارا كسي كه او را دوست مي. موالي اويم
  1».دارد، دشمن كن دشمن مي

  : بررسي اين امر 
اين حديث به نام حديث غديرخم شناخته شده است زيرا در محلي به نام غديرخم 

يا به عبارتي فاصله آن از سمت چپ راه  2مايل دور است 2 روي داده است كه از حجفه
اي دارد و اطراف ان درختان انبوه و  اين منطقه چشمه: مايل است  3حجفه به سوي آن 
  3.اي دارد كه به خم مشهور است درهم پيچيده و بيشه

_________________________________________________________________________  
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اش به نام مناسك حج مسافت ميان مكه و  اهللا صافي گلپايگاني در رساله عملي آيت
  1.كيلومتر تعيين كرده است 220را تقريباً  حجفه

شدن اين الفاظ  كسي كه در حديث غدير و ظروف و شرايط وقوع اين رويداد و گفته
يابد كه در حديث معناي خالفت وجود ندارد بلكه مراد از  تأمل و انديشه كند درمي

  .تفصيل آن به شرح زير است. داشتن است واليت در آن ياري و دوست
  
  اوالً
اگر مقصود . كيلومتر يا كمي بيشتر يا كمتر با مكه فاصله دارد 220ديرخم تقريباً غ
كردن حضرت علي به عنوان امام و خليفه پس از خودش بود پس چرا  منصوب پيامبر

الوداع يا روز عرفه اعالم نكرد كه فضيلت آن روزها و اجتماعي كه  اين امر را در حجه
وجود نخواهد داشت؟ اين ادعا كه حجفه يا غديرخم در آنها بود در هيچ روز ديگري 

محل جدا شدن كاروانهاي حجاج از يكديگر بود، ناداني يا دروغ بزرگي است كه به 
. زيرا محل اجتماع و جداشدن حجاج از يكديگر مكه بود. شود  شريعت نسبت داده مي

يگر بيش چگونه ممكن است انسان عاقل چنين بپندارد كه محل جداشدن حجاج از يكد
  كيلومتر از مكه دور باشد؟ 220از 

به مدينه فقط اهل مدينه و كساني كه  به همين دليل در راه بازگشت پيامبر
خواست درباره  مي چنانچه پيامبر. مسيرشان در راه مدينه قرار داشت همراه او بودند

ي مراسم امامت پس از خودش وصيت كند عاقالنه نبود كه منتظر بماند تا مردمي كه برا
ماندند يا آنان كه به يمن يا طائف  حج آمده بودند اعم از آناني كه در مكه مي

گشتند، پس از حج متفرق شوند سپس بعد از آن، اين امر را در جايي كه اين اندازه  برمي

_________________________________________________________________________  
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از مكه دور است اعالم كند درحالي كه فقط مردم مدينه و آنان كه در مسير راه مدينه 
  !شنيدند؟ طبه و سخنان او را ميقرار داشتند اين خ

  
  ثانياً

مورد گفته نشده است بلكه علت و سببي دارد كه نبايد  جهت و بي حديث غدير بي
  .آن را ناديده گرفت

به يمن فرستاد تا خمس  را به دنبال خالد بن وليد علي بن ابيطالب پيامبر
  .غنايم را تعيين كند و آن را با خود بياورد

از علي چنان بدم : كند كه گفت  ند به نقل از ابوبريده روايت ميامام احمد در مس
آمد كه هيچ كس اين چنين از او متنفر نبود و مردي از قريش را بسيار دوست  مي
او آن مرد را بر روي اسبي فرستاد و من . داشتم فقط به خاطر اينكه از علي بيزار بود مي

به . سپس مردي را به اسارت گرفتيم. فقط به علت نفرت امام علي با او همراهي كردم
. نامه نوشت كه براي ما كسي را بفرست تا خمس اموال غنايم را تعيين كند پيامبر
او . در ميان اسرا كنيز نابالغي بود كه از همه اسيران برتر بود. علي را فرستاد پيامبر

ر حالي كه آن سپس از آن مكان خارج شد د. خمس اموال را تعيين و آنها را تقسيم كرد
اي ابوالحسن اين : گفتيم . اش پوشيده بود كنيز را با خود داشت و آن كنيز سر و چهره

آيا كنيزي را كه در ميان اسيران بود نديديد؟ من غنايم و اسيران را : چيست؟ گفت 
اين كنيز جزو خمس قرار گرفت سپس جزو سهم . تقسيم و خمس آن را تعيين كردم

آمد و من با او همبستر  كردن به نام آل علي در سپس هنگام تقسيم .شد اهل بيت پيامبر
 تا حقيقت امر را به پيامبر[مرا بفرست : نام نوشت گفتم  آن مرد به پيامبر. شدم

: من نامه را خواندم و گفتم . پس مرا براي تصديق امر به سوي ايشان فرستاد .]بگويم
آيا از علي متنفري؟ گفتم : گرفت و فرمود دست من و نامه را  پيامبر: گويد  راست مي
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داشتي محبت را نسبت به او  پس از او بيزار مباش و اگر او را دوست مي: فرمود ! بله: 
ترديد سهم آل علي در  قسم به كسي كه جان محمد در دست اوست، بي. بيشتر كن

ي را پس از اين سخن رسول خدا، عل: گويد  آن مرد مي. خمس بيش از يك كنيز است
  1».بيش از همه مردم دوست داشتم

گذشت گروهي  در روايت ديگري به نقل از بريده آمده است كه او از جايي مي
من نسبت به علي : او ايستاد و گفت . كردند نشسته بودند و دربارة علي بدگويي مي

اي  يهمرا به همراه علي به سر پيامبر. خالد بن وليد نيز چنين بود. اي به دل داشتم كينه
. علي آن كنيز را به عنوان خمس براي خود قرار داد. كنيزي را به اسارت گرفتيم. فرستاد

آمديم آنچه را كه روي داده بود  زماني كه به سوي پيامبر. بگير: خالد بن وليد گفت 
من . اي را برداشت علي از اموال خمس جاريه: سپس گفتم . براي ايشان تعريف كردم

دم، وقتي سرم را بلند كردم ناگهان ديدم چهره رسول خدا تغيير كرد و زيري بو آدم سربه
  2».كسي كه من ولي او هستم علي هم ولي اوست: فرمود 

همراه با علي براي : همچنين در روايت ديگري به نقل از بريده آمده است كه گفت 
 ااشتباهي را از او ديدم هنگامي كه به سوي رسول خد. جنگ به سوي يمن رفتيم

تغيير كرد و  ديدم چهره پيامبر. بازگشتيم از علي ياد كردم و درباره او بدگويي كردم
آري اي : اي بريده آيا من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟ گفتم : فرمود 

  3».هر كس كه من موالي اويم پس علي موالي اوست: پيامبر فرمود ! رسول خدا
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  .در آن زمان مردم را عليه امام علي بن ابيطالب شورانداي نبود كه  اين تنها قضيه
الوداع، علي از يمن بازگشت تا به همراه پيامبر حج بگذارد و با خود  ان حجهدر زم

آن مرد بدون . قرباني برد و يكي از افرادش را به عنوان جانشين در ميان بقيه تعيين كرد
زماني كه . اي از كتان پوشانيد اجازه علي بن ابيطالب بر تن هر كدام از افراد سپاه، جامه

زگشت آن لباسها را از آنها پس گرفت در نتيجه مردم از او خشمگين علي به ميان آنها با
  .شدند

از يمن بازگشت تا در مكه به  زماني كه علي: گويد  ابن اسحاق در سيره مي
برود در رفتن به سوي آن حضرت، شتاب كرد و يكي از  مالقات رسول خدا

كه حضرت علي با خود  آن مرد از لباسهاي كتاني. سربازانش را بر بقيه افراد گمارد
زماني كه نيروهايش به نزديكي . آورده بود به هر كدام از افراد سپاه داد تا آن را بپوشند

ناگهان ديد آنها لباسهاي . مكه رسيدند به سوي آنان خارج شد تا آنها را مالقات كند
اسخ داد واي بر شما اين چيست؟ جانشين او در ميان سپاه پ: فرمود . اند كتاني را پوشيده

آيند خود را آراسته  اين لباسها را بر تن افراد پوشاندم تا زماني كه به ميان مردم مي: 
بشنود، آن را از تن  واي بر تو قبل از اينكه پيامبر: حضرت علي گفت . باشند

ها را از تن افراد درآورد و آن را به اموال برگرداند و  پس آن جامه: گويد  مي. درآوريد
  1».از رفتار او شكايت كرده و اعتراض خود را علني كردند افراد سپاه

: كند  ابوسعيد خدري كه در اين جنگ همراه او بود روايت مي: گويد  واقدي مي
كرد ياران علي از ابورافع  ما را از سوار شدن بر شترهاي زكات نهي مي علي

. ز آنها دو لباس پوشانداو هم بر تن هر كدام ا. خواستند كه بر تن آنها لباسهايي بپوشاند
از مكه خارج شد تا آنها را ببيند و به استقبال  زماني كه به نزديكي مكه رسيدند علي

او لباسها . اند علي افراد ما را ديد كه هر كدام دو لباس پوشيده. برود و آنها را فرود آورد
_________________________________________________________________________  
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من از  .افراد با من سخن گفتند: اين چيست؟ گفت : را شناخت و به ابورافع گفت 
آيد و كسي كه پيش از  شكايت آنها به ستوه آمدم و گمان كردم اين امر بر تو آسان مي

تو ديدي كه من آنها را بدانها : علي گفت . كرد تو فرمانده ما بود با آنها چنين رفتار مي
گذارم حفظ  در حالي كه به تو دستور داده بودم آنچه را بر جاي مي! ندادم اما تو دادي

از اينكه اين كار را انجام دهد،  علي: گويد  مي! تو آن را به آنها دادي كني ولي
. خودداري كرد تا اينكه لباس را از تن بعضي از آنها درآورد] لباسها را به آنها بدهد[

علي را فراخواند  پيامبر. آمدند از علي شكايت كردند زماني كه به پيش رسول خدا
من باعث شكايت آنها . كنند ت كه از تو شكايت مييارانت را چه شده اس: و فرمود 

ام و خمس را جدا  اند، در ميانشان تقسيم كرده غنايمي را كه به دست آورده. ام نشده
كردند  قبالً اميران كارهايي مي. ام تا نزد شما آورده شود و شما درباره آنها نظر بدهي كرده

من تصميم گرفتم . بخشيدند ي را ميخواستند چيزيهاي و از اموال خمس به افرادي كه مي
  1.سكوت كرد پيامبر. بگيريد  كه آن براي شما بياورم تا درباره آن تصميم

از جمله آنچه خشم سپاه را برانگيخت اموري است كه واقدي در المغازي به نقل از 
غنايمي را كه به دست آورده بود، جمع و آن را  علي: كند كه  عمر بن علي نقل مي

: قسمت تقسيم كرد و در ميان آنها قرعه انداخت بر روي يكي از آنها نوشت  به پنج
اميران قبل از وي به . ، اولين سهم خمس آن اموال بود و از آن به مردم چيزي نداد)هللا(

درباره آن اموال  سپس به پيامبر. دادند افراد حاضر در سپاه از اموال خمس هدايايي مي
نيز خواستند چنين  از علي. گرفت ر آن را از ايشان پس نمياما پيامب. دادند اطالع مي

برم تا درباره آن  مي خمس را به پيش رسول خدا: اما او خودداري كرد و گفت . كند
رويم و آنچه  رساند و ما به ديدار او مي مراسم حج را به پايان مي پيامبر. تصميم بگيرد

_________________________________________________________________________  
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هد سپس برگشت و خمس و همه آنچه همراه د كند، انجام مي را كه خداوند به او القا مي
  1».خود آورده بود، برد و صبح هنگام شتاب كرد

بنا به روايت ترمذي خشم سپاه از علي بن ابيطالب آشكار شد كه ترمذي در 
سپاهي را فرستاد و علي  پيامبر: كند كه گفت  از عمران بن حصين روايت مي) الجامع(

علي به سوي هدفش حركت كرد و كنيزي را به . ردرا به عنوان فرمانده آنان تعيين ك
. اين امر را بر او خرده گرفتند] گروهي. [اسارت گرفت و با او وصلت و نزديكي كرد

با هم اتفاق كردند و تصميم گرفتند كه چنانچه به  چهار تن از اصحاب رسول خدا
  .ندخدمت ايشان شرفياب شوند آنچه علي انجام داده است به اطالع او برسان
شتافتند به ايشان  هنگامي كه مردم از سفر بازگشتند ابتدا به حضور رسول خدا مي

سالم  زماني كه سپاه بازگشت بر پيامبر. رفتند هايشان مي سالم كرده و سپس به خانه
اي رسول خدا آيا نديدي علي بن : يكي از آن چهار نفر برخاست و گفت . كردند

سپس دومي برخاست و . بر صورتش را از او برگرداندپيام! ابيطالب چنين و چنان كرد؟
سپس سومي برخاست و . اش را از او هم برگرداند پيامبر چهره. گفته او را تكرار كرد
بازهم پيامبر از او رويش را برگردانده سپس چهارمي برخاست و . سخن او را بازگفت

رويش را برگرداند در  پيامبر. آنچه را كه سه نفر ديگر گفته بودند دوباره تكرار كرد
خواهيد؟ و سه بار  از علي چه مي: سپس فرمود . اش هويدا بود حالي كه خشم در چهره
علي مني و أنا من علي و هو ولي كل «: آنگاه فرمود . اين سؤال را تكرار كرد

_________________________________________________________________________  
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علي از من است و من از او هستم و او ولي همه مؤمناني است كه « »مؤمن من بعدي
  1».ندآي پس از من مي
از استفاده از شترهاي زكات و  افراد آن سپاه به علت منع علي«: گويد  ابن كثير مي

بازگرداندن لباسهايي را كه جانشين او اجازه استفاده از آنها را داده بود درباره او بسيار 
از حج بازگشت و مناسك آن را به پايان رسانيد، در  هنگامي كه پيامبر. سخن گفتند
به مدينه از غدير خم گذشت پس در ميان مردم خطبه خواند و علي را  راه بازگشت

تبرئه كرد و او را بزرگ داشت و مردم را نسبت به فضايل او آگاه كرد تا كدروتي را كه 
  2».در دل بسياري از مردم به وجود آمده بود، برطرف كند

خير انداخت سخنانش را تا زمان بازگشت به مدينه به تأ به همين دليل رسول خدا
و در حالي كه در مكه بود يا در روز عرفه كه زمان گردهمايي مسلمانان بود آن بيان 

بلكه آن را به زمان بازگشت به تأخير انداخت زيرا قضيه به گروهي از مردم . نفرمود
علي و كساني كه با جنگ همراه او بودند، ] اختالف[شد كه درباره  مدينه مربوط مي

  .گفتند سخن مي
  

  الثاًث
به اعتراف دوتن از عالمان بزرگ شيعه، حديث غدير دليل صريح يا نص آشكاري بر 

بلكه دليل ظني قابل تأويل است كه شيعيان اثناعشري آن . امامت علي بن ابيطالب نيست
در حاليكه . اند را آنگونه كه دوست دارند براي اثبات نص درباره امام علي تأويل كرده

_________________________________________________________________________  
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هايشان آن را  ها و انديشه مسلمانان با وجود اختالف فرقه اكثريت قريب به اتفاق
  !اند برخالف برداشت شيعه تأويل كرده

گويد  مي »السبق إلي معرفه الحق ةإشار«دانشمند شيعي ابومحمد حلبي در كتاب 
برخي از آنها نص : نويسد  كه حديث غدير از احاديثي است كه قابل تأويل است و مي

من «: فرمود  كه اولين آنها نص روز غدير است كه پيامبر خفي قابل تأويل هستند
  1».كنت مواله فعلي مواله

خالفة اإلمام علي (شيخ احمد قبانجي كه يكي از علماي معاصر شيعه است در كتاب 
ام  هاي دوستان ديده در بعضي از نوشته«: نويسد  مي )بالنص أم بالنصب بن ابيطالب

ز علماي بزرگ و قطبهاي علمي و متكلمان شيعه بوده كه عليرغم اينكه شريف مرتضي ا
معتقد نيست كه حديث غدير نص آشكاري درباره نصب ) الشافي(است اما او در كتاب 

  2».بلكه آن را جزو نصوص خفي به شمار آورده است. امام علي به خالفت است
  
  رابعاً

و به آن سودي  با انديشه اماميه تناسب ندارد) مولي(تر اينكه كلمه  از همه مهم
رساند و استناد به اين كلمه به معني وصايت و وزارت نشانه جهل نسبت به زبان  نمي

داشتن است و  متضاد عداوت و به معني دوست) با فتح واو(زيرا واليت . عربي است
به معناي امارت و ) با كسر واو(اند و واليت  از آن ساخته شده) ولي و مولي(اسمهاي 

اند و مواالت متضاد معاداه  از آن ساخته شده) والي و متولّي(هاي  محكومت است و اس
  : فرمايد  زيرا خداوند مي. يعني دشمني است

_________________________________________________________________________  
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 {   à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz ].11: محمد.[  
بدان خاطر است كه خداوند ] عاقبت نيك مؤمنان و بدسرانجامي كافران[اين «

  ».ي كافران هيچ گونه ياور و سرپرستي ندارندسرپرست و ياور مؤمنان است، ول
  :فرمايد  همچنين مي

 {  fe  d   c  b  az ].71: التوبة.[  
  ».مردان و زنان مؤمن برخي ياوران و دوستان برخي ديگرند«

  1.و آيات در اين معنا بسيارند
چنانچه مقصود پيامبر از اين حديث آن چيزي بود كه . فصيح و بليغ بود پيامبر

تر به آن تصريح  تر و تعبيري واضح ترديد با عبارتي مناسب يه از آن فهميدند بيامام
اي استفاده كنند كه از مفهوم امامت و واليت دور باشد  بدون اينكه از كلمه. فرمودند مي

و احتمال برداشت چندين معني را داشته باشد و هر كدام او اين مفاهيم براي اثبات 
  .دتر باشدمدلول امامت از ديگري بعي

دادن براي علي بن ابيطالب بود  از اين حديث شهادت از آنجا كه هدف رسول خدا
براي داللت بر اين معني  كه او مستحق دوستي و ياري ظاهري و باطني است، ايشان

  .را در جاي خود به كار بردند) مولي(كلمه 
ردم بود، در غدير خم بيان فرمودند، پيامي خطاب به همه م اگر آنچه پيامبر

كردند كه تقريباً همه مسلمانان در آن شركت  الوداع بيان مي ترديد آن را در حجه بي
كردند،  الوداع آن را ذكر مي حتي اگر بنا به فرض محال چنانچه پيامبر در حجه. داشتند

كردند كه پس از او علي امام و خليفه  بايست به صراحت و با وضوح تمام اعالم مي مي

_________________________________________________________________________  
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من «گفتن اين الفاظ بر پيامبر سخت نبود تا آن را به جاي عبارت . مسلمانان است
  .بر زبان جاري سازد» كنت مواله فعلي مواله

كند، قسمت پاياني حديث است كه خود به خود  شايد آنچه اين امر را تأييد مي
 پيامبر. كند قسمتي را كه در فهم آن اشكال و دشواري به وجود آمده است تفسير مي

خداوندا كسي «:  »اللهم وال من وااله و عاد من عاداه«: فرمايد  ن حديث ميدر پايا
كند، دشمن  را كه علي را دوست دارد، دوست بدارد، و كسي را كه با علي دشمني مي

در اينجا واليت ) تولّي(با اين عبارت بيان فرمودند كه مقصود از  بنابراين پيامبر .)بدار
  .محبت و ياري است

  
  خامساً 

  از اين حديث هم ياران رسول خداف
اند برداشت  اصحاب از اين حديث مفهومي را كه شيعه اثناعشريه بر آن رفته

بلكه حتي نزديكترين افراد به امام علي، مانند ابوايوب انصاري و ديگر افراد . اند نكرده
دوست داشتن، واليت و ) : (حب، والء و طاعت(مفهوم  )ولي مولي و(انصار از 

به همين دليل از اطاعت و بزرگداشت خود نسبت به . اند را دريافته) برداريفرمان
يا «اند كه او را با عبارت  چنين تعبير كرده –كه سرور اهل بيت بود  –حضرت علي 

  .اند مورد خطاب قرار داده» موالنا
رويي به سوي علي رفتند  از رياح حارث روايت شده است كه گفت گروهي با گشاده

چگونه من موالي شما خواهم بود : امام علي گفت ! درود بر تو اي موالي ما: و گفتند 
: در روز غدير فرمود  ام كه پيامبر شنيده: در حاليكه شما قومي عرب هستيد؟ گفتند 

نيز موالي ] علي[هر كسي كه من موالي اويم، اين «:  »من كنت مواله فهذا مواله«
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: ا رفتند من نيز دنبالشان به راه افتادم و پرسيدم زماني كه آنه: گويد  رياح مي» .اوست
گروهي از انصار هستند كه ابوايوب انصاري نيز در ميان : اينها چه كساني بودند؟ گفتند 

  1.آنهاست
يابيم اين است كه خود علي بن ابيطالب از  مهمترين چيزي كه از اين حديث درمي

  !كرد يمعناي امارت و امامت را استنباط نم) مولي(كلمه 
دانست كه او را با لفظ  كنيم كه امام علي عمل آن گروه را ناروا مي پس مشاهده مي

مورد خطاب قرار دادند با اين گمان كه منظور آنها از اين » اي موالي ما: يا موالنا «
گونه ندا اين است كه او سرور آنهاست و آنها بندگان اويند همانگونه كه بردگان عجم 

چگونه «. به همين دليل با تعجب از آنان پرسيد. دهند خطاب قرار مي مالكشان را مورد
؟ در نتيجه »ممكن است كه من موالي شما باشم در حالي كه شما قومي عرب هستيد

  .آنها هم منظورشان از اين عبارت را بيان كردند
را به امارت و حكومت مرتبط ) مولي(يابيم كه او واژه  درمي از سخن امام علي

) مولي(دانست كه در هيچ حالتي كلمه  او فردي عرب زبان و فصيح بود و مي. ردك نمي
  .تواند به معناي حكومت و امارت باشد نمي

 كسي بود كه پيامبر زيرا علي بن ابيطالب. اما اين عمل انصار كامالً طبيعي بود
حبت و به همين دليل از م. كردن او دستور داده است داشتن و ياري مردم را به دوست

  .با اين الفاظ و عبارات تعبير كردند ياري و ارادتشان نسبت علي
مشاهده كرديم انصار كه راويان حديث غدير بودند و به مفهوم آن عمل كردند و بنا 

موردخطاب قرار دادند، آنها همان ) يا موالنا(به مفهوم اين حديث امام علي را با عبارت 
ر ضد سپاه شام در كنار او ايستادند و جزو سپاهيان كساني بودند كه در جنگ امام علي ب

_________________________________________________________________________  

همچنين در فضايل . آن را روايت كرده است 419ص  5احمد در مسند ج . اسناد آن صحيح است) 1
 .روايت شده است 967حديث شماره  707صفحه  2الصحابه ج 
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هيچ  بودن خالفت ابوبكر صديق اين درحالي است كه آنها در به حق. او بودند
  .ترديدي نداشتند

بودند  ترديد اولين كساني مي فهميدند بي اگر آنان از اين حديث مفهوم امامت را مي
امامت و خالفت از ميان انصار  زيرا. كردند كه خالفت را به حضرت علي واگذار مي

همچنين اگر آنها اين . كند خليفه ابوبكر باشد يا علي حال چه تفاوتي مي. خارج شده بود
امر را از رسول خدا شنيده بودند هيچ نفعي از انكار حق حضرت علي در خالفت 

  .بردند نمي
  

  سادساً
عضي از ائمه و علماي هايي را از ب سخنان و گفته) اهل سنت و شيعه(كتابهاي فريقين 

اند كه مراد از حديث  اند كه در آن اين امر را انكار كرده اهل بيت روايت و نقل كرده
  .است غدير نص بر امامت حضرت علي بعد از رسول خدا

از : كند  اش را روايت مي امام محمد بن عاصم اصفهاني از فضيل بن مرزوق اين گفته
، دو عموي امام جعفر صادق ]امام سجاد[بن علي  و حسين] العابدين زين[عمر بن علي 

آيا در ميان شما اهل بيت كسي وجود داردكه اطاعت او واجب باشد و اين امر : پرسيدم 
در حالي كه آن را نپذيرفته [را بدانيد؟ و چنانكه كسي اين امر را درباره او بداند و بميرد 

  به مرگ جاهليت بميرد؟] باشد
ين فردي در ميان ما نيست و هر كس درباره ما چنين سخني چن. نه به خدا: گفتند 

اين . خداوند تو را رحمت كناد: به عمر بن علي گفتم : گويد  مي. بگويد دروغگوست
به علي وصيت كرد و علي به  كنند كه پيامبر آنها گمان مي. است] وااليي[جايگاه 

سرش محمد بن و علي به پ] سجاد[حسن و حسن به حسين و حسين به پسرش علي 
  .اند وصيت كرده] امام باقر[علي 



357  آنگاه حقيقت را يافتم

به خدا قسم پدرم از دنيا رفت در حالي كه حتي دو حرف هم برايم وصيت : گفت 
اينها از مال و نام ما روزي ! آنها را چه شده است؟ خداوند آنها را بكشد. نكرد
  !اين خنيس عجب آدمي است! خنيس حر. اين خنيس است. خورند مي

. معلي بن خنيس. آري: منظورت معلّي بن خنيس است؟ گفت : فتم به او گ: گفت 
از مردمي كه خداوند عقلهايشان را پوشيده . به خدا قسم در بسترم بسيار فكر كردم

  1.كنم تا جايي كه معلي بن خنيس آنها را گمراه كرده است است، تعجب مي
براي حكومت، كنندگان  به امام حسن بن حسن بن علي بن ابيطالب كه رهبر قيام

مگر رسول خدا : وصي پدرش و مأمور زكات از سوي پدر بزرگش بود گفته شد 
به خدا قسم اگر منظور . آري: گفت  »؟من كنت مواله فعلي مواله«: نفرموده است 

زيرا . كرد او از اين عبارت امارت و حكومت بود به صراحت آن را بر ايشان بيان مي
اي مردم «: گفت  در اين صورت مي. مسلمانان بوددلسوزترين فرد براي  رسول خدا

پس سخن او را . اين حاكم و رهبر شماست و بعد از من ولي امر و والي شماست
به خدا قسم اگر خداوند و پيامبر، علي را براي اين امر » .بشنويد و از او اطاعت كنيد

رمان خداوند و كردند، سپس علي ف انتخاب و به عنوان خليفه بعد از پيامبر تعيين مي

_________________________________________________________________________  

اثناعشريه و از جمله ياران امام جعفر  شمار شيعه معلي بن خنيس يكي از راويان معدود و انگشت) 1
در اين روايت عمرو حسين بن علي السجاد كه عموي امام صادق بودند صراحتاً اعالم . صادق بود

كنند كه اين ادعا كه در ميان اهل بيت اماماني هستند كه اطاعت از آنها واجب است مجرّد يك  مي
پرداختند اشاره  ساني كه به بزرگنمايي اين امر ميافتراي محض است و عمر بن علي السجاد به يكي از ك

 .است) معلي بن خنيس(كند كه همان  مي
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بود كه فرمان خدا و پيامبر را ترك  ترديد علي اولين كسي مي كرد بي رسولش را ترك مي
  1».كرده بود

اما به خدا قسم اگر منظور رسول خدا از اين حديث، «: در روايت ديگري آمده است 
ترديد آن را به صراحت برايشان  حكومت و فرمانروايي و خالفت بعد از خودش بود بي

همچنانكه نماز، زكات، روزه رمضان و حج خانه خدا را آشكارا برايشان . كرد الم مياع
گفت اين فرد پس از من حاكم و والي شماست  ترديد به آنها مي بيان كرده است و بي

ترديد  پس از او اطاعت كنيد و به سخنانش گوش فرادهيد و بيش از اين چيزي نبود بي
  2».انان دلسوزتر بوداز همه مردم براي مسلم پيامبر

چه كسي «: گفت  مي) حسن بن حسن بن علي بن ابيطالب(عبداهللا پسر حسن مثني 
كند علي مورد غضب بود؟ و پيامبر به او دستور انجام اموري را داد ولي او از  ادعا مي

انجام آنها خودداري كرد؟ براي تحقير و اهانت به علي همين بس كه گروهي ادعا كنند 
  3».ا به او دستور انجام كاري را داده باشد اما او از انجام آن خودداري كندكه رسول خد

سهم ما در اين قضيه «: » ما لنا في هذا األمر ما ليس لغيرنا«: گفت  همچنين مي
و اين ادعا را كه اهل بيت يا برخي از » .4به اندازه ديگران است] حكومت و خالفت[

كرد چه رسد به اينكه اين امر از  ي دارند نفي ميآنها برخالف ساير مردم در امانت سهم
  .سوي خداوند تعيين شده باشد

_________________________________________________________________________  

حسن بن حسن بن علي بن ابيطالب ) حسن مثني(نامه  زندگي 60، صفحه 15تاريخ ابن عساكر، ج ) 1
 .1605شماره 

 .همان منبع) 2
 .3323ابيطالب شماره  نامه حسن بن حسن بن علي بن زندگي 256، ص 29تاريخ ابن عساكر، ج ) 3
 .3باب أحوال أقربائه و عشائره و ماجري بينه و بينهم، حديث شماره  271، ص 47بحاراألنوار، ج ) 4
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اگر اين، سخنان اهل بيت و فرزندان و مدافعان علي باشد، پس ديگران چه 
  !گويند؟ مي

  
  سابعاً

: گفت  سخن ارزشمندي را از باقالني درباره اين حديث خواندم كه در آن مي
رده است كه براي مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، با ثابت ك ترديد اينكه پيامبر بي«

من كنت « :فرمود  زيرا پيامبر. مفهومي كه براي علي بيان كرده است تفاوت دارد
: پس مواالت » .هر كس من موالي اويم علي هم موالي اوست«: » مواله فعلي مواله

ن براي مؤمنان را بود دوستي و ياري را براي خودش و علي اثبات كرد و همچنين أولي
زيرا در . كامالً تفاوت دارد» مولي«با » أولي«ترديد مفهوم  براي خودش ثابت كرد و بي

پس چنانچه بعد از . ندارد» أولي«معاني و مفاهيمي دارد كه » مولي«زبان عربي كلمه 
  .كالمي، سخن ديگري آمد لزوماً به اين معنا نيست كه مفهوم آن دو يكي است

دهنده از وحي پروردگارتان  آيا من پيامبر و اطالع: گفت  ت كه اگر ميمگر نه اين اس
پس هر كس : كننده شريعت كساني كه پيش از شما بودند نيستم؟ سپس بگويد  و نسخ

ترديد در اين صورت اين سخن لزوماً به  من موالي اويم علي هم موالي اوست، بي
نخواهد ) علي(ا به وسيله او ه معناي اثبات مفهوم نبوت دريافت وحي و نسخ شريعت

معناي  بود كه در قسمت اول سخنانش آن را براي خودش ثابت كرد و همچنين به
زيرا مفهوم نبي با مفهوم . به اعتقاد به اين امور درباره علي نخواهد بوددعوت مردم 

) مولي(با كلمه ) أولي(بنابراين چنانچه اثبات شود كه مفهوم كلمه . مولي تفاوت دارد
اوت دارد، لزوماً آنچه را كه پيامبر اعتقاد به آن را درباره خود واجب كرده درباره علي تف

بلكه آنان از اين جهت دچار شبهه شدند كه گمان كردند مفهوم . نيز ثابت نكرده است
  .مولي همان أولي و أحق است درحالي كه چنين نيست
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اگرچه احتمال برداشت  –شد با» أولي«به معناي » مولي«اگر بنا به فرض محال مفهوم 
من كنت مواله فعلي «لزوماً بدين معنا نيست كه در حديث  –معاني ديگر را نيز دارد 

اگرچه قسمتي از كالم با  »...من كنت أولي به «: مفهوم آن چنين خواهد شد » مواله
شدن آن از مقتضاي خود، چنين   كند و ظاهر آن به دليل خارج بخش ديگر آن مطابقت مي

با حديث  كند و آن اينكه امت اسالم همگي بر اين امر اجماع دارند كه پيامبر قتضا ميا
در زمان حيات مبارك خويش و هنگام وقوع اين امر  »من كنت مواله فعلي مواله«

اگر منظور او اثبات واليت و حكومت علي و اولي قراردادن او . بر مردم واجب گردانيد
بايست امامت  ترديد لزوماً مي بود بي انبرداري از اوامرش ميو الزام مردم به اطاعت و فرم

از آنجا . كرد اش در زمان حياتش اثبات مي بودن او را در اوامر و نواهي و مفترض الطاعه 
كه امت اسالمي بر بطالن اين امر و خروج مدعي اين عقيده از دين اتفاق دارند، ثابت 

اين نبود كه هر كس من به او  »الهفمن كنت مو«شود كه مقصود آن حضرت از  مي

از [اين نبود كه علي به او  »فعلي مواله«سزاوارترم و همچنين قصد آن حضرت از 
  .سزاوارتر است] خودش

شود، اين امر را تأييد و تأكيد  همچنين روايتي كه از قول عمر به خطاب روايت مي
  : كند كه گفت  مي

پس » .1ي من و هر مؤمني شديتو موال«:  »أصحبت موالي و مولي كل مؤمن«
نيز اين امر را مورد انكار  عمر بيان كرد كه او موالي همه مؤمنان شده است و پيامبر

_________________________________________________________________________  

باشد و در سند آن  آن را روايت كرده است كه ضعيف مي 284، ص 8خطيب بغدادي در تاريخ بغداد، ج ) 1
شهر را «: گويد  شعبه مي. قوي نيست: گويد  وجود دارد كه نسايي درباره او مي) شهر بن حوشب(

از جمله كساني است كه امور معضل : گويد  ابن حبان مي. مالقات كردم ولي به او استناد و اعتماد نكردم
مورد اعتماد است ولي «: گويد  ابن حجر مي. كرد و مقلوب را از افراد ثقه و مورد اعتماد روايت مي
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دهد كه در همان حال آنچه را براي خود اثبات كرده و به  اين امر نشان مي. قرار نداد
ها و خود نسبت داده بود به علي نيز نسبت داده است و اين واليت و حكومت او بر آن

بود وحالت كلي متن چنين ) أولي(به معناي ) مولي(پس اگر . لزوم اطاعت از آنها نبود
حال كه چنين . [كرد كرد اين داللت كالم را از مقتضاي ظاهر خارج مي ايجاب مي

  1.كند شود و سقوط مي ترديد باطل مي جويند، بي آنچه را بدان تمسك مي] نيست
با گفتن اين حديث  شما به چه معناست؟ و پيامبر در نظر) مولي: (چنانچه بگويند 

چه چيزي را براي حضرت علي اثبات كرده است و منظور ايشان از اين فرمود چه بود؟ 
از جمله اينكه به معناي ياور، : داراي معاني مختلفي است ) مولي: (بايد به آنها گفت 

رده، بردة آزادشده، همسايه، پسر عمو، دوستدار، مكان و استقرار پيدا كردن، آزادكننده ب
) مولي(اين همه معاني مختلفي است كه ممكن است كلمه . است... داماد و همپيمان و 

                                                                                                                                                    
همچنين در سلسله راويان آن » .شد سيار دچار اوهام ميكند و ب احاديث مرسل را بسيار روايت مي

درباره او اظهار ثبوت : نويسد  مي) لسان الميزان(وجود دارد كه ابن حجر در ) علي بن سعيد رملي(
وجود دارد كه ابن ) مطر طهمان وراق(همچنين در سلسله راويان آن ! شود گويي بسيار راستگوست مي

او در نظر من حجت : گويد  و ابوداود درباره او مي. ر حديث ضعف داشتاو د: گويد  سعد درباره او مي
 .توانم به قطعيت برسيم نيست هرگاه در حديث او دچار اختالف شويم به وسيله او نمي

و آنچه «: نويسد  چنين مي 56ص ) بالنص أم بالنصب؟ خالفة علي(شيخ احمد قبانچي در كتاب ) 1
نبوده است اين است ) مولي(از مولي در حديث غدير كلمه  صود پيامبركند كه مق اين امر را تأييد مي

اند و حداكثر آنچه وارد  كه عليرغم فراواني اخبار، هيچ كدام از آنها، امر بيعت امام علي را ذكر نكرده
: گفتند  گفتن برخي از اصحاب خطاب به حضرت علي است كه به آن حضرت مي  شده است، تبريك

خواست او  مي اگر پيامبر. آيد و معلوم است كه اين عبارات بيعت به شمار نمي ...)علي بخٍّ لك يا بخّ(
را بر خالفت پس از خود منصوب كند پس چرا از مسلمانان براي امام علي بيعت نگرفت و فقط به آن 

پس از  اعالن اكتفا كرد؟ آيا بهتر نبود كه براي تثبيت امر و تقويت حجت از آنها بيعت بگيرد تا مردم
 !!دچار اختالف نشوند؟؟) مولي(وفات ايشان درباره كلمه 
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خداوند در . الطاعه وجود ندارد در خود داشته باشد و در ميان اين معاني، امام واجب
  : فرمايد  برد و مي را به معناي ياور به كار مي) مولي(قرآن كريم 

 {   j  i  h  rq  p  o  n  m  l  kz 
  ].4:التحريم.[
ترديد  پس بي] و قصد آزار او را داشته باشند[اگر عليه او همدست شوند «

  ».خداوند، جبرئيل و مؤمنان نيكوكار ياوران او هستند
  : واخطل چنين سروده است 

 فأصبحت مواله من الناس كلهم
  

 و أحري قريش أن تهاب وتحمدا 
  

م دوستدار و طرفدار قريش شدم كه آنان شايسته آنند از بزرگ من از ميان همه مرد«
  ».داشته و ستايش شوند

  : فرمايد  خداوند مي. به معناي پسرعمو نيز در قرآن به كار رفته است) مولي(اما 

 {  b  a  `  _  ^z ].5: مريم.[  
  ».خود بيمناكم] و بستگان[من از پسرعموها ] پروردگارا[«

  : سرايد  اميه مي ه بن أبولهب خطاب به بنيفضيل بن عباس بن عتب
 مهال بني عمنا مهال موالينا

  

  التُنَبتُوا بيننا ماكان مدفوناً 
  

هايي را كه ميان ما بود و دفن شده و به  اي پسر عموهايتان اندكي درنگ كنيد و كينه«
  ».فراموشي سپرده شده است زنده نكنيد
 التحسبوا أن تهينوا و نكرمكم

  

 كف األذي عنكم و تؤذوناو أن ن 
  

گذاريم و دست از  توانيد به ما توهين كنيد و ما به شما احترام مي گمان نكنيد كه مي«
  ».دهيد داريم در حالي كه شما ما را آزار مي آزار شما برمي

 اهللا يعلم أنا النحبكم
  

  والنلومكم أال تحبونا 
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اريم و همچنين اگر شما ما را ما شما را دوست ند] به خدا قسم[داند  خداوند مي«
  ».كنيم دوست نداشته باشيد ما شما را سرزنش نمي

مثالً . اما مولي به معناي بنده آزاد شده و آزاد كنندة بنده، نياز به شرح و توضيح ندارد
فالن مولي «يا . كننده فالن برده است يعني فالني آزاد »فالن مولي فالن«: گويد  مي

اما مولي به معناي دوستدار . به وسيله فالن شخص آزاد شده استيعني فالن برده » فالن
فالن مولي فالن يعني فالني دوستدار و : گويند  مي. و هوادار در زبان عربي فراوان است

مزينة «: روايت شده است كه فرمود  در حديثي از پيامبر. طرفدار فالن شخص است
:  »ولي دون اهللا و رسولهو جهينة و أسلم و غفار و أشجع موال، ليس لهم م

قبايل مزينه، جهينة، أسلم، غفار و أشجع دوستان يكديگرند و جز خدا و پيامبر هيچ «
. هستند يعني آنها دوستداران و شيفتگان خدا و پيامبر» .1دوستان و حامياني ندارند

مربه بن دعدعه . به معناي همسايه نيز در زبان عربي مشهور است) مولي(همچنين كلمه 
كه با قبيله كليب بن يربوع همسايه بود و آنان در حق او بسيار نيكي كرده بودند، درباره 

  : آنها چنين سروده است 
 جزي اهللا خيراً و الجزاء بكفّه

  

  كليب بن يربوع و زادهم حمدا 
  

  .نام كند خداوند به كليب بن يربوع پاداش و جزاي نيك فراوان دهد و آنها را نيك
 فوس و ألجمواهم خلطونا بالن

  

  إلي نصر موالهم مسومة جرداً 
  

آنها با جانهايشان با ما اختالط كردند و همگي سوار بر اسب براي كمك به 
  .شان شتافتند و از او دفاع كردند همسايه

_________________________________________________________________________  

مسلم در صحيح خود، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار و أسلم و جهينه و مزينه و تميم و ) 1
 .آن را روايت كرده است) 2520(دوس و طيء، حديث شماره 
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. به معناي داماد نيز در زبان عربي بسيار مشهور است) مولي(همچنين كلمه 
واليان خليفه دوم خطاب به او چنين كرده  ابومختاريزيد بن قيس كالبي در شكايت از

  : است 
 فالتنسين النافعين كليهما

  

  و هذا الذي في السوق مولي بني بدر 
  

برند فراموش مكن همچنين اين فردي كه در  آن دو تني را كه از اين امر سود مي
  .بدر بود و آن مرد داماد قبيله بني. بدر است بازار و داماد بني

يكي از شعرا چنين سروده . پيمان نيز در زبان عربي وجود دارد مولي به معني هم
  : است 

 موالي حلف الموالي قرابة
  

  ولكن قطيناً يعصرون الصنوبرا 
  

  .آنها همپيمانند و پيوند آنها براساس خويشاوندي نيست
داراي دو احتمال » من كنت مواله فعلي مواله«از حديث  اما هدف رسول خدا

ام و باطناً و ظاهراً و در آشكارا و  كس كه من در دينش به او كمك كرده هر: اوالً : است 
كند و اين  ام پس علي هم مانند من به دين و مؤمنان كمك مي در نهان به او كمك كرده

زيرا به اين امر درباره همه كساني كه در . دهد جايگاه واال و مرتبه عالي او را نشان مي
زيرا ممكن است فردي در ظاهر و با هدف . معتقد نيستيمكنند  ظاهر به مؤمنان كمك مي

چنانچه . نفاق، كسب شهرت، جلب حمايت و منافع دنيوي اين كار را انجام دهد
اعالم كند كه كمك و ياري برخي از مسلمانان مانند ياري و مساعدت او به  پيامبر

شود  حاصل ميپاك و سالمت درون آن فرد اطمينان و قطعيت   اسالم است درباره نيت
  1.كه اين فضيلت بسيار بزرگي است

  
_________________________________________________________________________  
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  ثامناً 
» .و او پس از من ولي شماست«:  »و هو وليكم من بعدي«در دو روايت، عبارت 

برخالف ساير روايات بدان افزوده شده » بعدي«به حديث اضافه شده است كه كلمه 
كه امام احمد در سند هر دو روايت جعفر بن سليمان و أجلح كندي وجود دارند . است

اند و اجلح چند  اجلح و مجالد در حديث به هم شبيه: درباره اجلح كندي گفته است 
قوي نيست حديث او نوشته : گويد  ابوحاتم مي. حديث منكر را روايت كرده است

ضعيف است و او رأي و نظرات : گويد  نسائي مي. شود شود ولي بدان استناد نمي مي
او بسيار ضعيف : گويد  ابن سعد مي. ضعيف است: گويد  ميابوداوود . بدي داشته است

كند كه قابل پيگيري  از شعبي احاديث مضطربي را روايت مي: گويد  عقيلي مي. بود
گويد، به جاي اينكه بگويد  دانست چه مي خودش هم نمي: گويد  ابن حبان مي. نيست

  1.ابوزبير: گفت  ابوسفيان مي
اختالف دارند اما امام ذهبي درباره ) فر بن سليمانجع(علماي جرح و تعديل درباره 

جعفر احاديثي را «: گويد  او مي. او سخني گفته است كه به نظرم عقيده معتدلي است
روايت كرده است و در همان حال او خود ) رضي اهللا عنهما(درباره فضايل شيخين

اند و  ا منكر دانستهاو به تنهايي احاديثي را روايت كرده است كه علما آن ر. راستگوست
از جمله اين احاديث حديث انس است كه در . اند دربارة استناد به آنها اختالف پيدا كرده

همچنين . مرا تجهيز كنيد: پس گفت . مردي خواست به مسافرت برود: گويد  آن مي
لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم «: فرموده است  حديث ديگري كه در آن پيامبر

_________________________________________________________________________  
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كردن به باال در هنگام دعا در نماز  گروهي از مردم نگاه«:  »...في الصالة عند الدعاء 
  1»... .دارند دست برمي

پس جاي . اند پس علماي حديث به منفرد بودن او در احاديث منكر ايراد وارد كرده
  . از منكرات او باشد »من بعدي«تعجب نيست كه عبارت افزوده شدة 

فقط در ) بعدي(اين است كه عبارت افزوده شده كند  آنچه اين امر را تأييد مي
وجود ) كندي  جعفر بن سليمان و أجلح(حديث روايت شده از طريق اين دو راوي 

  .دارد
اگر بنا به فرض محال، اين عبارت اضافي را هم صحيح بدانيم، اين حديث با 

¶  ¸  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  } برداشت شيعه از آيه 

  Ãz زيرا براساس اعتقاد شيعه اماميه، اين آيه امامت حضرت . كند پيدا مي تعارض
پس فايده وجود نص بر . به اثبات رسانده است علي را در زمان حيات رسول خدا

امامت او پس از پيامبر چيست در حالي كه در زمان حيات پيامبر درباره اين امر نص 
  !نازل شده است؟

  
  حديث منزلت) ج

هاي حضرت علي از زبان سعد  ي به حديثي كه نسايي، درباره ويژگيشيعيان اثناعشر
را  به غزوه تبوك رفت، علي زماني كه پيامبر«: بن أبي وقاص روايت كرده است 

پيامبر از او رنجيده است و از همنشيني : برخي درباره او گفتند . در مدينه برجاگذاشت
اي : ه افتاد تا در راه به او رسيد و گفت به را به دنبال پيامبر علي. با او بيزار است

اي  اي تا جايي كه عده رسول خدا مرا در مدينه در ميان زنان و كودكان رها كرده
_________________________________________________________________________  
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اي : فرمود  پيامبر! پيامبر از او رنجيده و همنشيني با او را دوست ندارد: گويند  مي
داري كه منزلت تو  آيا دوست. ام ام برجاي گذارده علي من فقط تو را در ميان خانواده

با اين تفاوت كه پس از من . نسبت به من همانند منزلت هارون نسبت به موسي باشد
  1».پيامبري نخواهد بود

از جمله داليل «: نويسد  مي) المراجعات(الدين موسوي در كتاب  عبدالحسين شرف
از  عهد و خليفه پس قاطع و براهين روشن و غيرقابل انكار درباره اينكه علي ولي

و جانشين ) ولي(او را  بينيد كه پيامبر مگر نمي. بوده است اين حديث است پيامبر
خود در دنيا و آخرت قرار داده است؟ همچنين بدين وسيله او را بر ديگر 
خويشاوندانش ترجيح داد و چگونه او را نسبت به خودش همانند جايگاه هارون نسبت 

يص خود، فقط نبوت را مورد استثنا قرار داد و به موسي قرار داد؟ و از ميان همه خصا
با او در همه  مشاركت علي اين استثنا قراردادن دليل بر اين است كه منظور پيامبر

  2».صفات به جز نبوت است
  : بررسي 
اگر استدالل به اين حديث درباره خالفت جايز باشد بايد بدانيد كه در اين : گويم  مي

و آن اينكه چنانچه بتوان براي اثبات امامت و خالفت به  حديث امر عجيبي وجود دارد
اين حديث استناد كرد، پس بايد دانست كه اين حديث از بارزترين داليل بر احقيت 

چگونه اين امر ممكن : ممكن است بپرسيد ! ابوبكر صديق براي خالفت خواهد بود
در . اريد تعجب كنيدالبته حق د. هايم تعجب خواهيد كرد ترديد از گفته بي... است؟ 

اما با تأمل دقيق در آن . ظاهر حديث چه از دور يا نزديك هيچ ربطي به ابوبكر ندارد
  .كند كرديد، به ذهتنان خطور مي آنچه را قبالً تصور نمي

_________________________________________________________________________  
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چه كسي  اگر فقط يك سؤال از شما بپرسم كه خليفه پس از حضرت موسي
  .حضرت يوشع: بود؟ در پاسخ خواهيد گفت 

  يد بپرسيم يوشع كيست؟اما با
كه با او به ديدار خضر  1و رفيق هجرتش بود او دوست و ياور حضرت موسي

رفت كه سوره كهف اين امر را بيان فرموده است و مفسران اهل سنت و شيعه اماميه اين 
ابوبكر صديق نيز چنين بود يعني ياور رسول خدا و يار غار او در . اند امر را روايت كرده

بلكه يوشع كه . رابطه نسبي داشت به خالفت نرسيد هارون كه با موسي. هجرت بود
  .ياور و همراه او بود به جانشيني او دست يافت

براي مناجات پروردگارش به  جانشيني هارون براي مدت كوتاهي بود كه موسي
  .، يوشع به خالفت رسيداين در حالي است كه پس از موسي. كوه طور رفت

  .علي نيز چنين است جريان ابوبكر و
از بيان منزلت  در اين امر اختالفي نيست كه مقصود پيامبر«: گويد  امام قرطبي مي

همچنين در اينكه هارون قبل از . هارون نسبت به موسي، خالفت پس از خودش نبود
بلكه يوشع . از دنيا رفت و او بعد از موسي جانشين او نبود اختالفي نيست موسي

أنت مني بمنزلة «چنانچه مقصود آن حضرت عبارت . موسي شدبن نون جانشين 
أنت منّي بمنزلة يوشع من «: فرمود  ترديد مي خالفت بود، بي »هارون من موسي

چنين نفرموده است، اين امر دليل بر آن است كه مقصود  از آنجا كه پيامبر ».موسي
ي علي در ميان بلكه هدف ايشان، جانشين. آن حضرت جانشيني و خالفت نبوده است

_________________________________________________________________________  

ر اهل زيرا در نظ. كنيم اما در مقايسه ميان آن دو به نبوت اشاره نمي. در حديث، نبوت استثنا شده است) 1
 پيامبر است و در نظر شيعه اثناعشريه وصي و جانشين حضرت موسي سنت حضرت يوشع

 .حال آنكه علي هم پيامبر نبود. پيامبر بود در حالي كه ابوبكر پيامبر نبود ولي هارون. بود
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همچنانكه زماني . و عدم حضور او در ميان آنها بود اهل بيتش در زمان حيات پيامبر
براي مناجات پروردگارش به كوه طور رفت، هارون در ميان قومش  كه موسي

  1».جانشين موسي بود
پس در اذهان . از دنيا رفت عالوه بر اين، هارون در زمان حيات حضرت موسي

زيرا نص برخالفت پس از . را به هارون تشبيه كند ، عليه پيامبرصحيح نيست ك
به كوه طور رفت  زيرا هارون به جز مدت كوتاهي كه موسي: كند  پيامبر داللت نمي
اين امر به وضوح با جانشيني و استخالف حضرت علي در مدينه به . جانشين او نبود

حضرت به جنگ تبوك مطابقت  در ميان اهل بيت و به هنگام رفتن آن جاي پيامبر
  !پس انديشه جانشيني عام و خالفت پس از رسول خدا از كجا آمده است؟. كند مي

كه گروهي از شيعيان ) 2فطحيه(شيخ مفيد از علما و متكلمان بزرگ شيعه در رد بر 
  .بودند سخن زيبايي دارد كه به جاست آن را بيان كنيم

طحيه واضح است زيرا اسماعيل قبل از وفات دليل بر علية أف«: گويد  شيخ مفيد مي
بلكه برعكس زنده . تواند جانشين زنده باشد امام جعفر صادق از دنيا رفت و مرده نمي

اما اين گروه به تقليد از رهبرانشان عمل و از استدالل درباره آن . بايد جانشين مرده باشد
بطالن آن واضح و انتقاد از آن اين امر نياز توضيح فراوان ندارد زيرا . رويگرداني كردند

  3».آشكار است

_________________________________________________________________________  
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 زيرا هارون. شود خود اين كالم در استدالل عليه شيعه اثناعشريه گفته مي: گويم  مي
بلكه زنده . تواند جانشين زنده باشد از دنيا رفت و فرد مرده نمي قبل از موسي

ي اثبات پس چگونه جايز است كه شيعه اثناعشريه برا. جانشين مرده خواهد بود
گوييم اما  اما ما هم مي. به اين حديث استناد كنند پس از رسول خدا جانشيني علي

اين گروه به تقليد از رهبرانشان عمل و از استدالل درباره آن رويگرداني و خودداري 
  .كردند

توجهي كرد و حديث  حديث مذكور داراي سبب مهمي است كه نبايد بدان بي: ثانياً  
اين حديث را بنا به سببي فرمود كه  پيامبر. به آن تحليل كرد و فهميد را بدون توجه

  .در ميان شيعه و سني روايت شده است
شدن اين حديث  در اينجا كافي است روايتهاي وارده از طريق شيعه را كه سبب گفته 

 اند كه كند بيان كنيم تا گمان نكنند كه روايات اهل سنت اموري را ذكر كرده را ذكر مي
  .در روايات شيعه نيامده است

هنگامي كه اميرالمؤمنين بدگويي منافقان : نويسد  مي» اإلرشاد«شيخ مفيد در كتاب 
به همين خاطر به سوي . درباره خودش را شنيد خواست آنها را تكذيب و رسوا كند

كنند كه شما فقط به علت  اي رسول خدا منافقان گمان مي: رفت و گفت  پيامبر
اي برادر به جاي : به او گفت  رسول خدا. جا گذاشتي] در مدينه[نه مرا رنجش و كي

تو جانشين . ترديد سزاوار است كه فقط من يا تو در مدينه باقي بمانيم بي. خودت برگرد
آيا دوست نداري كه منزلت تو . من در ميان خانواده، سرزمين هجرت و قوم من هستي

با اين تفاوت كه پس از من . به موسي باشدنسبت به من همانند منزلت هارون نسبت 
  1».پيامبري نخواهد بود

_________________________________________________________________________  
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كند از جمله آنها روايتي  شيخ الطائفه طوسي روايات فراواني را در اين باره ذكر مي
 در غزوه تبوك به علي بن ابيطالب پيامبر: گويد  است كه ابوسعيد خدري مي

ي رسول خدا من از اينكه اعراب ا: علي گفت . جانشين من در ميان قومم باش: فرمود 
آيا : آنگاه پيامبر فرمود . بگويند پسر عموش را رها و از او اجتناب و دوري كرد، بيزارم

علي . دوست نداري جايگاه تو نسبت به من همانند جايگاه هارون نسبت به موسي باشد
  1.پس جانشين من باش: پيامبر فرمود ! آري: گفت 

. به جنگ تبوك رفتيم به همراه پيامبر: ل شده است همچنين اين حادثه چنين نق
چرا گريه : به او گفت  پيامبر. خداحافظي كرد و گريست الوداع با پيامبر علي در ثنيه

ايد در هيچ  چگونه گريه نكنم در حالي كه از زماني كه شما مبعوث شده: كني؟ گفت  مي
گذاري  ين جنگ در مدينه جا ميام، پس چرا مرا در ا جنگي از فرمان شما تخلف نوزيده

اي علي آيا دوست نداري منزلت تو نسبت به من همانند منزلت : به او گفت  پيامبر: 
هارون نسبت به موسي باشد با اين تفاوت كه بعد از من هيچ پيامبري نخواهد بود؟ 

  2!آري راضي شدم: گفت  علي
روايت شده است كه همچنين در امالي از حديث عامر بن سعد به نقل از پدرش 

كرد كه هر كدام از آنها در  درباره علي سه فضيلت را ذكر مي شنيدم كه پيامبر: گفت 
علي را  شنيدم پيامبر. تر است داشتني نظر من از شتران سرخ مو ارزشمندتر و دوست

اي رسول خدا آيا مرا در ميان : علي پرسيد . در يكي از غزوات در مدينه جا گذاشته بود
آيا دوست نداري كه جايگاه تو نسبت : فرمود  گذاري؟ پيامبر و كودكان تنها مي زنان

به من همانند جايگاه هارون نسبت به موسي باشد با اين تفاوت كه پس از من هيچ 

_________________________________________________________________________  
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به  كند كه علي مجلسي در بحاراألنوار از سعد روايت مي. 1پيامبري نخواهد بود
: كرد گفت  درحالي كه گريه مي. الوداع رسيد يهخارج شد تا اينكه به ثن همراه پيامبر

آيا دوست : فرمود  گذاري؟ پيامبر ماندگان و ناتوانان تنها مي آيا مرا در ميان برجاي
نداري كه نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسي باشد با اين تفاوت كه تو 

  2».نبوت را نداري
من : سعيد بن مالك گفتم  به: از سعيد بن مسيب روايت شده است كه گفت 

: گفت . خواهم از تو درباره حديث سؤال كنم اما از پرسيدن سؤال درباره آن بيم دارم مي
دانم از من درباره آن سؤال كن و ترسي  كني كه چيزي مي اگر گمان مي! بپرس اي برادر
و چه علي را در مدينه برجاي گذاشت به ا هنگامي كه پيامبر: گفتم . به خود راه مده
خواست به جنگ تبوك برود، او را در مدينه  هنگامي كه مي پيامبر: فرمود؟ گفت 

اي رسول خدا مرا در ميان بازماندگان و ناتوانان از جنگ : علي گفت .جانشين خود كرد
پس ] بري؟ و مرا با خود به جنگ با مشركان نمي[گذاري  اعم از زنان و كودكان تنها مي

وست نداري كه جايگاه تو نسبت به من همانند جايگاه هارون آيا د: فرمود  پيامبر
پس با عجله بازگشت، گويي غبار پاهايش را ! آري: گفت . نسبت به موسي باشد

  3.خيزد ديدم كه برمي مي
زماني كه پيامبر به «: گويد  كند و مي نيز به اين امر اشاره مي) إعالم الوري(نويسنده 

قريشيان گمان : را گرفت و گفت  ن اسب پيامبرجرف رسيد علي به او رسيد و زي
 پيامبر! اي اي كه از من رنجيده كنند كه شما بدين خاطر مرا در مدينه تنها گذاشته مي

آيا دوست نداري كه جايگاه تو . اند چه بسيار كه ملتها پيامبرانشان را اذيت كرده: فرمود 

_________________________________________________________________________  

 .10، ص 21، بحاراألنوار، ج 306األمالي طوسي، ص ) 1
 .262، ص 37بحاراألنوار، ج ) 2
 .262، ص 37بحاراألنوار، ج ) 3



373  آنگاه حقيقت را يافتم

آري : ؟ علي پاسخ داد باشد نسبت به من همانند منزلت هارون نسبت به موسي
شنبه در ماه شعبان به تبوك  در روز سه پيامبر. آنگاه به مدينه بازگشت. راضي شدم
  1».رهسپار شد

كند كه اين حديث  پس همه اين روايات و منابع شيعه حقيقت اين امر را تأكيد مي
أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسي إال أنه «: كه فرمود  پيامبر
آيا دوست نداري كه منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون «:  »نبي بعديال

اين حديث » .نسبت به موسي باشد با اين تفاوت كه پس از من هيچ پيامبري نخواهد بود
نسبت به حضرت علي در مقابل طعن و تحقيرهاي منافقان بوده  اعالم رضايت پيامبر

  .است
  
  ثالثاً

از دنيا رفت و  قبل از حضرت موسي هارونهمچنين ثابت آن است كه 
استدالل به اين حديث براي اثبات امامت حضرت علي پس از رسول خدا هيچ سنخيت 

خواست حضرت علي را به عنوان جانشين خود معرفي  مي اگر پيامبر. و تناسبي ندارد
شع نسبت جايگاه و منزلت تو نسبت به من همانند جايگاه يو«: گفت  كند مثالً به او مي

به خالفت رسيد و در نظر  زيرا يوشع بعد از وفات حضرت موسي» .به موسي است
پس قطعاً عدم تشبيه حضرت علي به يوشع از . شيعيان نيز او وصي حضرت موسي بود

جانشيني هارون را  عمدي و از روي قصد و آگاهي بوده است و پيامبر سوي پيامبر
پس از وفات او به جانشيني آن حضرت  و نه كه در زمان حيات حضرت موسي

كردن حضرت علي و دلجويي از او بود كه   رسيد، فقط بدان علت ذكر كرد و آن راضي
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ماندن در مدينه در ميان زنان و كودكان، ضعيفان و كساني كه از جنگ  به علت باقي 
انند براي او بيان كرد كه حالت او هم پس پيامبر. تخلف ورزيده بودند، رنجيده بود
در ميان قومش و هنگام رفتن او به كوه طور براي  جانشيني هارون به جاي موسي

پس موسي . پس جانشيني تو از سوي من نيز اين گونه است. مالقات پروردگارش است
نه با هدف تحقير و تخريب هارون بلكه با هدف اعتماد و اطمينان از او، در ميان قومش، 

  .ي بن ابيطالب وضعيت توهم چنين استاي عل. او را جانشين خود كرد
  
  رابعاً

به جز علي بن ابيطالب، افراد ديگري را هم به جانشيني خود در مدينه  پيامبر
شود اين جانشين  در مدينه باعث نمي پس مجرد جانشيني پيامبر 1منصوب كرده است

، جانشيني عالوه بر اين. و حاكم شهر، خليفه و جانشين پيامبر پس از وفات ايشان باشد
الوداع فردي  در حجه پيامبر. حضرت علي در مدينه، آخرين جانشيني آن حضرت نبود

حالي كه در مقابل در . غير از علي را به عنوان جانشين خود در مدينه منصوب كرد
ابوبكر را به عنوان امير و رهبر حجاج تعيين كرد و همچنين در بيماري  بينم پيامبر مي

او را به امامت نماز منصوب كرد و انتخاب او به خاطر رابطه قبل از وفاتش فقط 
بلكه فقط به خاطر فضيلت و استحقاق اين انتخاب . خويشاوندي يا جلب رضايت نبود

  .صورت گرفت

_________________________________________________________________________  
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  خامساً

، ابوبكر و عمر را به نوح، از طريق روايات شيعه و سني وارد شده است كه پيامبر
 علي بن ابيطالب  اگر تشبيه. تشبيه كرده است) معليهم السال(ابراهيم، موسي و عيسي 

كنند افاده كند، پس  اين مفهومي را كه شيعه برداشت مي به هارون توسط پيامبر
هم  درباره تشبيه ابوبكر و عمر به پيامبران اولوالعزم كه مقام آنها از مقام هارون

  گويند؟ واالتر است چه مي
زماني كه : گويد  به روايت از ابن مسعود مي) األمالي(شيخ الطائفه طوسي در كتاب 

از [ پيامبر. جنگ بدر اتفاق افتاد و بعضي از افراد قريش به اسارت گرفته شدند
اي : به نظر شما با اين اسيران چه كار كنيم؟ عمر بن خطاب گفت : پرسيد ] يارانش

پس آنها را به . اخراج كردند] از مكه[رسول خدا اينها كساني هستند كه تو را تكذيب و 
شايد . اي رسول خدا آنها قوم و عشيرت تو هستند: آنگاه ابوبكر گفت . قتل برسان

شما در : آنگاه عبداهللا بن رواحه گفت . خداوند به وسيله تو آنها را از آتش نجات دهد
آوري كنيد سپس آتشي برپا كن و آنها را  داري هيزم جمعمق. اي پر از هيزم هستيد  دره

تو با آنها پيوند خويشاوندي داري، اين پيوند : عباس بن عبدالمطلب گفت . يندازدر آن ب
برخاست و وارد شد و مردم گفته ابوبكر و عمر را بسيار  آنگاه پيامبر. را قطع مكن
 پيامبر. كردند و برخي گفته عمر را بعضي سخن ابوبكر را تأييد مي. تكرار كردند

اختالف شما درباره گفته اين دو مرد چيست؟ ] تعل[اي مردم «: خارج شد و فرمود 
اند يعني نوح، ابراهيم،  ترديد مثل اين دو همانند برادرانشان است كه قبل از آنان بوده بي

  : نوح گفت  ).عليهم السالم(موسي و عيسي 

 {  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿z ].26: نوح.[  
  ».ن را بر روي زمين باقي مگذارهيچ احدي از كافرا! پروردگارا: نوح گفت «
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  : و ابراهيم گفت 

 {   r  q  p  o  n  m  lk  j  i  hz ].36: إبراهيم.[  
هركس از من پيروي كند پس او از من است و هر كس از من ] پروردگارا[«

كه تو ] تو خود داني، خواهي عذابش بده و خواهي او را ببخشاي[نافرماني كند 
  ».آمرزنده مهرباني

  : ين موسي گفت همچن

 {   ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë
   Øz ].88: يونس.[  

محكم كن تا ] بند سنگدلي را[پروردگارا اموالشان را نابود گردان و بر دلهايشان «
كه آن وقت [گرفتار آيند ] دوزخ[ايمان نياورند مگر آنگاه كه به عذاب دردناك 

  ».]دتوبه و پشيماني ديگر سودي ندار
  : همچنين عيسي گفت 

 {  Í  Ì   Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Áz 
  ].118: المائدة.[
و هر طور كه [ترديدآنان بندگان تو هستند  اگر آنان را عذاب دهي، پس بي«

و اگر آنان را مورد بخشش قرار دهي ] تواني درباره آنها عملي كني بخواهي مي
به همين خاطر نه بخشش [چيره، توانا و حكيمي زيراتو ] تو خود داني و تواني[

  1».]حكمت است تو نشانه ضعف و نه مجازات تو بي
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  حديث پرنده) د
از جمله مهمترين داليل شيعه اماميه درباره امامت حديثي است كه حاكم در 

 من خادم پيامبر: گويد  كند و مي روايت مي به نقل از انس بن مالك) المستدرك(
ترين  داشتني دوستپروردگارا : فرمود  پيامبر. يشان گوشتي بريان آورده شدبراي ا. بودم

خدايا : من گفتم . اين پرنده بخورد] گوشت[فرد در نظرت را برايم بفرست تا با من از 
بدون . [كاري دارد گفتم پيامبر. آمد در اين هنگام علي. آن فرد يكي از انصار باشد

چه : فرمود  پيامبر. پس علي وارد شد. در را باز كن: د فرمو پيامبر. وارد شد] اجازه
اين سومين باري است كه انس : چيزي باعث شد پشت در بماني و وارد نشوي؟ گفت 

چه : فرمود  پيامبر. گويد كه شما كاري داريد خواند و مي مرا به واردشدن فرا مي
پس . را شنيدماي رسول خدا دعايتان : چيزي باعث شد كه چنين كني؟ انس گفت 
آري كه آدمي قومش را : فرمود  پيامبر. دوست داشتم كه آن فرد، يكي افراد قومم باشد

  1».دوست دارد
عالوه بر ضعف اسانيد اين حديث، . اين حديث با اسناد ضعيف روايت شده است

شود كه با  نسبت داده مي جالب اينكه روايات داراي سند فراواني به انس بن مالك
، حتي سند يكي از آنها نيز صحيح نيست كه اين امر موجب تعجب و شگفتي اين وجود

  .شود مي
اند اين حديث را روايت  چرا دوستان و همراهان انس كه ساليان دراز با او زيسته

بينم كه اين حديث را روايت كرده باشند و آنان  و ما هيچ كدام از آنها را نمي. اند نكرده
از جمله آنها . تر بودند همه مردم قابل اعتمادتر و دقيقبراي روايت احاديث از انس 

ثابت، بكر بن عبداهللا مزني، اسعد  حسن بصري، ثابت بناني، حميد طويل، حبيب بن أبي
طلحه، أبان بن صالح و ابراهيم بن ميسره و  بن سهل بن حنيف، اسحاق بن عبداهللا بن أبي

_________________________________________________________________________  
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پرداختند كه در هيچ كدام از  انس مي افراد فراوان ديگري هستند كه به روايت احاديث از
ن اين افراد وجود ندارند و اين افراد مورد اعتماد حتي اين حديث را اسنادهاي آ

  !اند نشنيده
اين امر عجيب بسياري از حافظان حديث را بر آن داشته است كه حكم به ضعف يا 

  : از جمله آنها . بودن اين حديث بدهند دروغين
  ني قاضي ابوبكر باقال. 1

سپس به كتاب بزرگي «: نويسد  چنين مي 354، ص 7ابن كثير در البدايه و النهايه، ج 
از قاضي ابوبكر باقالني متكلم برخورد كردم كه به رد و تضعيف متن و سند 

  ».پردازد الطير يا پرنده مي حديث
  ) اإلرشاد(ابويعلي خليلي نويسنده . 2

هيچ كدام از «: نويسد  ه نقل از او ميب 304و  303، ص 1ج ) التهذيب(حجر در  ابن
اند بلكه افراد ضعيفي چون اسماعيل  افراد مورد اعتماد و ثقه حديث طير را روايت نكرده

محقق خصائص نسائي در . اند بن سلمان أزرق و افرادي شبيه او به روايت آن پرداخته
امامان حديث آن و همه «: نويسد  مي) اين كتاب به نقل از خليلي در اإلرشاد 35صفحه 

  ».اند را رد كرده
  محمد بن طاهر مقدسي. 3

  1».همه طُرُق روايت آن باطل و داراي اشكال است«: گويد  او درباره حديث طير مي
  محمد بن ناصر سالمي. 4

: نويسد  درباره حديث طير به نقل از او مي 275، ص 7، ج )المنتظم(ابن الجوزي در 
طريق افراد ضعيف و ساقط شده اهل كوفه به نقل از حديثي ساختگي است كه فقط از «

  ».افراد و مشهور و ناشناخته اعم از انس و غيره روايت شده است
_________________________________________________________________________  
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  الجوزي ابن. 5
اين حديث را ذكر كرده و درباره آن  234-225، ص 1، ج »العلل المتناهيه«در كتاب 

نها ناشناخته و طريق روايت كرده است كه همه آ 20ابن مردويه آن را از «: گويد  مي
من توضيح بيشتر را ضروري . هايي وجود دارد مجهولند و در آن اشكاالت و طعن

  ».بينم نمي
  ابوالعباس احمد بن تيميه. 6

حديث پرنده «: گويد  مي 99، ص 4، ج »منهاج السنه النبويه«شيخ اإلسالم در كتاب 
  ».اختگي استدر ميان علما و آگاهان از حقايق روايت جزو احاديث دروغين و س

  الدين زيعلي جمال. 7
نصب (نويسد كه زيعلي در  مي 224، ص 10، ج )األحوذي تحفه(مباركفوري در 

چه بسيار احاديثي كه راويان آن فراوان و طرق روايت آن «: چنين نوشته است ) الرايه
  ».]پرنده[متعددند درحالي كه آن احاديث ضعيف هستند مانند حديث طير

  »القاموس«ؤلف آبادي م فيروز. 8
اين حديث «: نويسد  به نقل از او چنين مي 382شوكاني در الفوائد المجموعه، ص 

  1».به طرق فراواني روايت شده است كه همه آنها ضعيفند
از جمله امور منكري كه در حديث وجود دارد و بر عدم صحت انتساب آن به 

ه است و آن اينكه در كند امري است كه در خود حديث مطرح شد تأكيد مي پيامبر
خوردن گوشت پرنده هيچ امر عظيم و فضيلتي وجود ندارد كه با آمدن محبوبترين 

دادن به  زيرا طعام . بندگان در نظر خداوند براي خوردن از آن تناسب داشته باشد
نيكوكار و گناهكار جايز و مشروع است و  اين خوردن موجب كسب پاداش و قربت 

پس . شد و همچنين به مصلحت دين و دنيا كمكي نخواهد كردنزد پروردگار نخواهد 
_________________________________________________________________________  

 .1472، ص 3مختصر استدراك الحافظ الذهبي علي مستدرك أبي عبداهللا الحاكم، ابن ملقن، ج ) 1
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خداوند بودن وجود دارد تا آن بنده   در اينجا چه امر عظيمي متناسب با محبوبترين بنده
  !آن را انجام دهد؟
محبوبترين بندگان در نظر  دانست كه علي يا مي توان گفت پيامبر همچنين مي

دانست كه خداوند او را از همه بندگانش بيشتر  اگر مي. دانست پروردگار است يا نمي
توانست كسي را به دنبال او بفرستد و  او را به نزد خود فرا بخواند و  دوست دارد مي

! پروردگارا: يا بگويد . خواند همچنانكه هرگاه يكي از اصحاب را به سوي خود فرامي
  .ستعلي را به سوي من بفرست كه او در نظر تو محبوبترين بندگان ا

پس چه نيازي به دعا و ابهام در آن است در حالي كه فرد موردنظر در دعا شناخته 
كرد انس هم از اميد و انتظار باطل و بيهوده  چنانچه نام علي را ذكر مي! شده است؟

  1.بست رهايي مي يافت و در را به روي علي نمي
كه  پيامبربا احاديث صحيح ثابت شده از ) پرنده(عالوه بر اين، حديث طائر

  .محدثان و حافظان حديث بر آن اتفاق دارند تناقض دارد
روايت شده است تأمل كند اين امر  هر كس در آنچه در صحيحين به نقل از پيامبر

غير ربي  خليالً لوكنت متخذاً«: فرموده است  زيرا پيامبر. يابد را به خوب درمي
ترديد  گرفتم، بي كسي رابه دوستي مياگر به جز پروردگارم «:  »التخذت أبابكر خليالً

  2».گزيدم ابوبكر را به عنوان دوست برمي

_________________________________________________________________________  

ترين مردم در نظر پروردگار  در اينجا به جاست كه بپرسيم حكمت اينكه فقط انس بداند علي محبوب) 1
 است بدون اينكه، پيامبر اين امر را در ميان همه مؤمنان اعالم كند چيست؟

سدواألبواب اإلباب أبي بكر حديث :  ، باب قول النبيكتاب فضائل اصحاب النبي صحيح بخاري،) 2
 ).3654(شماره 
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اين حديث در ميان علماي حديث مستفيض و مشهور و بلكه متواتر است و در 
صحاح از طرق متعددي به نقل از ابن مسعود، ابوسعيد، ابن عباس و ابن زبير روايت 

بر روي زمين  كند در نظر پيامبر در آن به صراحت اعالم مي شده است كه پيامبر
تر نيست و دوستي نهايت محبت و عالقه است كه  داشتني هيچ كس از ابوبكر دوست
داشتن غير خداوند جايز باشد و بدانيم كه اين  اگر دوست. فقط سزاوار خداوند است

  1.ترين مردم بود يابيم كه او در نظر پيامبر محبوب دوستي فقط سزاوار ابوبكر است، درمي
داشتني بود به معناي اين نيست كه او پس از  دوست اينكه علي در نظر پيامبر

پس محبت و . امام خليفه و او از جانب خداوند به امامت منصوب شده است پيامبر
كنيم كه جاي  در اينجا كمي درنگ مي. داشتن چيزي است و خالفت چيزي ديگر دوست

ر صادق روايت شده است كه او اسماعيل را از از امام جعف. تأمل و انديشه فراوان است
  .ديد همه پسران ديگرش بيشتر دوست داشت و او را از همه آنها به خود نزديكتر مي

اسماعيل بزرگترين «: گويد  مي 207ص ) منتهي اآلمال(شيخ عباس قمي در كتاب 
ر دوست داشت او را بسيا] امام صادق[بود و ابوعبداهللا ] يعني امام موسي كاظم[برادر او 

كرد و گروهي از شيعيان گمان  و نسبت به او خيلي مهربان بود و بسيار به او نيكي مي
زيرا از همه . رسد و جانشين او خواهد بود كردند او بعد از پدرش به امامت مي مي

برادرانش بزرگتر بود و پدرش به سوي او گرايش داشت و او را بسيار گرامي 
  ».داشت مي

_________________________________________________________________________  
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عيان درباره اين امر دچار سرگرداني شدند كه چگونه ممكن است امام در آن زمان شي
موسي كاظم امام بعدي و جانشين امام جعفر صادق باشد در حالي كه امام صادق، 

  1!اسماعيل را از همه فرزندانش بيشتر دوست دارد؟
كند و  نص صريح و زيبايي درباره اين امر وجود دارد كه نكات اساسي آن را بيان مي

ن روايتي است كه كليني با سند خودش از امام موسي كاظم روايت كرده است كه او با آ
امامت ] اختيار تعيين[چنانچه «: شدن پسرش قاسم گفته است  سليط درباره به خليفه ابن

كردم زيرا او را دوست دارم و به او  در دست من بود، آن را به پسرم قاسم واگذار مي
سپس براي ابن سليط خوابي را » .ين امر در اختيار خداوند استاما ا. بسيار عالقه دارم

داد و  شدن امر از او به پسرش آگاهي مي به او از خارج تعريف كرد كه در آن پيامبر
اي رسول : عرض كردم . شود ديگري منتقل مي] امام[از تو به ] امامت[امر«: فرمود  مي

در ميان امامان : فرمود  ت؟ آنگاه پيامبرخدا او را به من نشان بده كه كداميك از آنهاس
چنانچه . ام تر نديده تاب از تو بي] واليت[دادن امر  هيچ كدام از آنها را براي از دست

ولي . ترديد پدرت اسماعيل را بيش از تو دوست داشت امامت براساس محبت بود بي
  2».اين امر در اختيار خداوند است

_________________________________________________________________________  

بنابراين . به نظر شيعه اماميه اثناعشريه امام از آن منزه و بري است كه با امر خداوند تعالي مخالفت كند) 1
مام يكي از فرزندانش را بيش از امام تعيين شده دوست داشته باشد و او در نظر اماميه جايز نيست كه ا

زيرا اين كار برخالف امر الهي است و كسي را . را در نزد خود مقرب گرداند و به خود نزديك كند
شدن نص درباره  دارد و اگر نازل دوست داشته است كه غيراز آن كسي است كه خداوند او را دوست مي

كند از نص درباره فرزندي كه قبالً به صورت شرعي نص  كه او را به خود نزديك ميآن فرزندش را 
 .درباره آن وجود داشته است بيشتر دوست داشته باشد اين كار برخالف امر الهي است

إعالم الوري  14، روايت شماره الكافي، كتاب الحجة، باب اإلشارة و النص علي أبي الحسن الرضا) 2
 .58، روايت شماره 201، ص 6و مدينة المعاجز، هاشم بحراني، ج  49 – 48، ص 2 بأعالم الهدي، ج
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كند در واقع خود را به  ت امامت به محبت استناد ميبه همين دليل كسي كه براي اثبا
پس او در آغاز براي اثبات امامت حضرت علي در مقابل ديگران به اصل . اندازد غلط مي

ولي در هنگام امامت اسماعيل و عالقه شديد . كند داشتن استناد مي محبت و دوست
ند و به امامت امام ك شود وبدان پشت مي پدرش امام جعفر صادق به او دچار حيرت مي
  !كند كه محبت دليل بر امامت است موسي كاظم اعتقاد پيدا و اين امر را فراموش مي

بر دين خداوند بزرگ سليقه حاكم نيست كه انتصاب امام و حاكم گاهي به وسيله 
پس محبت يا دليل بر . شدن از سوي پروردگار محبت باشد و گاهي به وسيله منصوب

  .امامت است يا نيست
  
  يا حديث دار) إنذار(حديث )   ه

بودن امامت حضرت  از جمله احاديثي كه شيعيان اثناعشري براي اثبات منصوص
 دار است كه شيعيان اثناعشري معتقدند كه پيامبر كنند، حديث بدان استناد مي علي

از آغاز بعثت و در هنگام دعوت مشركان و كفار قريش و دعوت آنان به پرهيز از 
بتنها و پرستش خداي يگانه امامت علي را براساس نص اعالم كرده است كه عبادت 

  : زماني كه آيه : گويد  علي مي«: نص روايت چنين است 

 {  r  q  p  oz ].214: الشعراء.[  
  ».بيم ده] ازآتش دوزخ[و خويشاوندان نزديكت را «

ور داده است كه اي علي خداوند به من دست: مرا فراخواند و گفت  نازل شد پيامبر
پس من نگران شدم و دريافتم كه هر . بيم دهم] از عذاب آتش[خويشاوندان نزديك را 

زمان كه آنها را در اين باره مورد ندا قرار دهم آنها نسبت به من به بدي رفتار خواهند 
اي محمد اگر «: پس من دربارة آن سكوت كردم تا اينكه جبرئيل نازل شد و گفت . كرد

پس براي » .اي انجام ندهي، پروردگارت تو را عذاب خواهد داد را بدان امر شدهتو آنچه 
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سپس همه . هايي را از شير پر كن ما دعوتي فراهم و گوسفندي را ذبح و كاسه
ام به آنها  عبدالمطلب را جمع كن تا با آنها سخن بگويم آنگاه آنچه را بدان امر شده بني

] عبدالمطلب بني[آنها . ان دستور داده بود، انجام دادمبد من آنچه را پيامبر. ابالغ كنم
از جمله ابوطالب،  نفر، يكي بيشتر يا كمتر بودند و عموهاي پيامبر 40در آن زمان 

هنگامي آن جمع شدند مرا براي آوردن . ابولهب، حمزه و عباس در ميان آنان بودند
هنگامي كه آن . رايشان آوردمپس غذا را ب. غذايي كه برايشان تهيه كرده بودم فراخواند

اي بزرگ از گوشت را برداشت و با دندانش آن را به چند قسمت  تكه را آوردم پيامبر
با نام : آنگاه فرمود . سپس آن را بر روي قسمتهاي مختلف سيني گذاشت. تقسيم كرد

پس مهمانان غذايشان را خوردند تا اينكه كامالً سير . خدا آن را برداريد و بخوريد
كه اگر همه آن غذا را كه براي آن ] گويي چنان گرسنه بودند[به خدا سوگند . شدند

به : فرمود  آنگاه پيامبر. خوردند آوردم همه آن را مي تك آنها مي  جمع آوردم براي تك
آن ظرف بزرگ را آوردم آنها از آن نوشيدند تا اينكه همگي . اين مهمانها نوشيدني بده

 هنگامي كه پيامبر. روي كردند سم در نوشيدن هم، زيادهبه خدا ق. سيراب شدند
دوستتان شما ! عجب: خواست صحبت كند، ناگهان ابولهب شروع به سخن كرد و گفت 

با آنان سخن نگفت و  در نتيجه مهمانها پراكنده شدند و پيامبر. را جادو كرده است
سخن گفتن درباره آنچه  اين مرد در. دهم فردا اين كار را انجام مي. اي علي: فرمود 

در نتيجه قبل از اينكه من با مهمانها سخن بگويم آنها . شنيده بودم از من پيشي گرفت
  .فردا هم مانند امروز غذايي برايمان تهيه كن و آنها را برايم دعوت كن. پراكنده شدند

از من خواست  سپس پيامبر. پس من اين كار را كردم و آنها را فراخواندم. گفت
پس . كرد] تكه گوشتها را تكه[او هم مانند روز قبل . آن را برايشان آوردم. ا بياورمغذ

. برايشان نوشيدني بياور: آنگاه فرمود . آنها غذايشان را خوردند تا اينكه كامالً سير شدند
 آنگاه پيامبر. من هم آن ظرف را آوردم و همگي از آن نوشيدند تا كامالً سير شدند
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عبدالمطلب به خدا قسم من هيچ مردي از عرب بهتر از  اي بني: د سخن گفت و فرمو
و [من نيكي . آنچه را كه برايتان به ارمغان آوردم براي قومش به ارمغان نياورده است

خداوند به من دستور داده است كه شما . ام در دنيا و آخرت را برايتان آورده] خوشبختي
ك از شما مرا در اين امر ياري خواهد كرد پس كدام ي. او دعوت كنم] دين[را به سوي 

علي . و پشتيبان من خواهد بود تا برادر، جانشين، وصي و خليفه من در ميان شما باشد
تر، الغرتر و  در حالي كه من از همه آنها جوان. همه مهمانها سكوت كردند: گويد  مي

او . خواهم بود من در اين كار وزير و ياور تو! اي رسول خدا: ضعيفتر بودم، گفتم 
برادر، وصي، خليفه و جانشين من در ميان شما ] جوان[اين : گردنم را گرفت و فرمود 

مهمانها در حالي كه . پس به او گوش فرا دهيد و از او اطاعت كنيد. خواهد بود
به تو دستور داد كه از : گفتند  به ابوطالب مي] با تمسخر[خنديدند برخاستند و  مي

  1».و سخن او را گوش دهيپسرت اطاعت كني 
كدام : گفتن كرد و فرمود  شروع به سخن پيامبر«: در روايت ديگري آمده است 

كند و جانشين من در ميان  دين و بدهي مرا پرداخت مي] پس از مرگم[يك از شما 
پس آنها سكوت كردند و عباس از بيم آنكه اين : گويد  مي] علي[ام خواهد بود؟  خانواده

و من هم به احترام سن عباس . و زيان مادي دربرداشته باشد، سكوت كردامر براي ا
زماني . دوباره عباس سكوت كرد. اش را تكرار كرد گفته سپس پيامبر. سكوت كردم

تو؟ : پيامبر پرسيد  .]كنم اين كار را مي[اي رسول خدا من : كه اين امر را ديدم گفتم 
زيرا چشمانم ضعيف بود و . همه آنها بدتر بود در آن زمان قيافه من از: گويد  مي] علي[

  2».ريزش داشت، شكمم بزرگ و پاهايم خراش داشت آب

_________________________________________________________________________  
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درباره سند آن . حديث مذكور از نظر متن و سند باطل است: در جواب بايد گفت 
) عبداهللا بن عبدالقدوس(و ) عبدالغفار بن القاسم(در سلسله راويان آن : بايد گفت 

فار بن القاسم متروك است يعني به احاديث نقل شده از او توجه وجود دارد كه عبدالغ
او جعلِ حديث : گويد  علي بن المديني درباره او مي. شوند و قابل استناد نيستند نمي
عباس بن يحيي هم . نيست] قابل توجه[فردي : گويد  يحيي بن معين مي. كرد مي
علماي جرح و [در نظر آنها : گويد  بخاري مي. نيست] قابل توجه[چيزي : گويد  مي

اخبار را وارونه «: گويد  ابن حبان درباره او مي] از همه مهمتر. [قوي نيست] تعديل
امام احمد بن حنبل و يحيي بن معين او . جايز نيست] و احاديثش[كرد و استناد به او  مي

  2.متروك الحديث است: نسايي هم درباره او گفته است » .1اند را ترك كرده
بلكه او هم در نظر عموم . ت عبداهللا بن عبدالقدوس از عبدالغفار بهتر نيستوضعي

ثقه و قابل اعتماد : گويد  نسايي درباره او مي. علماي حديث مردود و ترك شده است
  3.ضعيف است: گويد  دارقطني هم درباره او مي. نيست

  : بودن متن حديث به داليل زير كامالً واضح و بديهي است  اما باطل
نفر يكي بيشتر يا كمتر  40در آن زمان «عبدالمطلب  در حديث آمده است كه بني. 1
نفر نبودند بلكه تعدادشان به  40دهد آنان نه تنها  در حالي كه تاريخ گواهي مي» .بودند

  .رسيد نفر هم نمي 20
تن از پسرانش داراي پسر بودند كه عبارت بودن  4از ميان فرزندان عبدالمطلب فقط «
عبدالمطلب از نسل اين چهار تن  عباس، ابوطالب، حارث و ابولهب و همه بني: از 

فقط حمزه، عباس، ابوطالب  از ميان عموهاي پيامبر. هاشم هستند هستند كه همان بني

_________________________________________________________________________  
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اما درباره عموهاي آن حضرت و پسرانشان بايد گفت كه . و ابولهب نبوت او را دريافتند
  .يل، جعفر و عليابوطالب چهار پسر داشت طالب، عق

به طوري كه در مكه هيچ كدام به سن . فرزندان عباس همگي كم سن و سال بودند
پس آنها عبارت . فرض كن آنها همگي در آن دوران مرداني بودند. بلوغ نرسيده بودند

فضل از . بايد دانست كه قُثم پس از آنها به دنيا آمد. بودند از عبداهللا، عبيداهللا و فضل
در زمان . به خاطر وجود او به عباس كينه ابوالفضل داده بودند. زرگتر بودهمه آنها ب

از ميان فرزندان عباس فقط فضل، عبداهللا و عبيداهللا به دنيا آمده  حيات مبارك پيامبر
  .اما بقيه پس از وفات آن حضرت متولد شدند. بودند

ان از همه كمتر اما درباره حارث بن عبدالمطلب و ابولهب گفت كه تعداد فرزندانش
حارث . ابولهب سه پسر داشت كه دو تن از آنها يعني عتبه و مغيث اسالم آوردند. بود

  1».بن عبدالمطلب هم دو پسر به نامهاي ابوسفيان و ربيعه داشت
روايت حديث الدار يا دعوت خويشاوندان با روايات ديگري كه اهل حديث . 2

بخاري و مسلم در . ض و تعارض دارددرباره صحت و ثبوت آنها اتفاق دارند تناق
و أنذر (زماني كه آيه «: اند كه  روايت كرده صحيحشان به نقل از ابن عباس

اي فرزندان : از كوه صفا باال رفت و فرياد زد  نازل شد پيامبر )عشيرتك األقربين
به طوري كه اگر . جمع شدند] مردم بسياري[عدي اي قريشيان تا اينكه  فهر، اي بني

. فرستاد تا ببيند چه اتفاقي افتاده است توانست برود كسي را به جاي خود مي ي نميكس
آيا اگر بگويم كه لشكري : فرمود  پيامبر. قريشيان آمدند، ابولهب هم در ميانشان بود

آري، از تو : كنيد؟ گفتند  خواهد به شما حمله و شما را غارت كند باور مي در صحرا مي
پس من شما را از عذاب : آن حضرت فرمود . ايم چيزي نديده به جز صداقت و راستي

_________________________________________________________________________  
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آيا براي اين ! اميدوارم نابود شوي! نفرين بر تو: ابولهب گفت . دهم شديدي بيم مي
  : فرمايد  ؟ سپس سوره مسد نازل شد كه خداوند مي!اي؟ سخنان ما را جمع كرده

 {  }  |  {  z  y  xz ].1: المسد.[  
نابود و دو ] بود در پي آزار و اذيت و دشمني با پيامبركه همواره [ابولهب «

  1».قطع شد] انداخت سنگ مي با آن به سوي پيامبر[دستش 
پس از  كنند درباره خالفت و وصايت علي شيعيان اثناعشري همواره ادعا مي. 3
، نص وجود دارد و فقط او براي اين منصب شايسته است و در اين باره پيامبر

اين در حالي است كه اين حديث ادعايشان را باطل . ني وجود داردنصوص فراوا
قومش را فراخواند تا او را ياري كنند و هر  زيرا در آن آمده است كه پيامبر. كند مي

كس كه ياري و كمك به او را قبول كند، برادر، وصي و جانشين او خواهد بود و نه تنها 
زماني كه جز علي . ه بار از او روي گرداندعلي را براي اين امر اختصاص نداد بلكه س

اين بدان معني است كه از ابتدا علي شايسته . هيچ ياوري نيافت، آن عبارت را گفت
با مشاهده خودداري قومش از پاسخ مثبت به دعوتش  چنين منصبي نبود و پيامبر

يه مطابقت آيا اين امر با ادعاي شيعه امام. مجبور شد كه اين امر را به علي نسبت دهد
  ؟ !گويند امامت علي از سوي خداوند و براساس نص تعيين شده است دارد كه مي

دانست كه او را در اين امر كه اسالم و بر  اين منصب را از آن كسي مي پيامبر. 4
بودن و گفتن  پرسم آيا فقط مسلمان  من مي. كردن شهادتين است، ياري كند زبان جاري

اق آن را دارد كه فرد به وسيله آن وزير، جانشين و وصي شهادتين شايستگي و استحق
  شود؟ پيامبر اسالم

_________________________________________________________________________  
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را در اين امر ياري  اين بدان معني است كه همه كساني كه ايمان آوردند و پيامبر
اند علي  پس از ميان همه كساني كه ايمان آورده. كردند، شايستگي جانشيني او را دارند

شود؟  به وسيله آن جانشين و خليفه رسول خدا اي داشت تا چه امتياز و مشخصه
عالوه بر اين چنانچه فرض كنيم در آن مجلس دو يا سه نفر از افراد قومش به او پاسخ 

شدن يكي از آنها  يا براي خليفه! داشت؟ همزمان سه خليفه مي دادند، آيا پيامبر مي
  1!گرفت؟ انتخابات انجام مي

شدن امام علي به عنوان امام و خليفه مسلمانان  چنانچه اين آيه درباره منصوب. 5
 شد، چرا چند بار كه علي برخاست تا تأييد خود را نسبت به دعوت پيامبر نازل مي

اگر ! آيا انتظار داشت كسي غير از او برخيزد؟! نشاند؟ اعالم كند، رسول خدا او را مي
و را لبيك گويد در چنين بود، چرا انتظار داشت فردي غير از علي برخيزد و دعوت ا

  حالي كه علي از سوي خداوند به امامت منصوب شده بود؟
ابوطالب كه شيعيان ! عالوه بر اين ابوطالب در اين جريان چه نقشي داشت؟

اثناعشري معتقدند او مسلمان و موحد بود و همه مسلمانان متفقند كه او حامي و مدافع 
و  بود و چرا از كمك و ياري به پيامبردار كجا  بود، پس او در جريان حديث پيامبر

  !كسب اين فضيلت بزرگ خودداري كرد؟
 272، ص 22چگونه اين امر ممكن است در حالي كه مجلسي در بحاراألنوار، ج 

شنبه  در روز سه علي. نازل شد نبوت در روز دوشنبه بر پيامبر«كند كه  روايت مي
سپس ابوطالب بر . يمان آوردو حضرت خديجه همسر پيامبر در روز چهارشنبه ا

خواند و علي در كنار او ايستاده بود و  نماز مي] پيامبر[وارد شد در حالي كه او  پيامبر
. در كنار پسرعمويت نماز بخوان: ابوطالب به جعفر گفت . جعفر نيز همراه ابوطالب بود
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امبر، علي، ميان آنها قرار گرفت و پي ايستاد و پيامبر پس جعفر در طرف چپ پيامبر
  خواند تا اينكه آيه   جعفر، زيد بن حارثه و خديجه با هم نماز مي

 {  P  O  Nz ].94: الحجر.[  
  ».برسان] به مردم[شوي آشكارا  آنچه را بدان امر مي«
  ».نازل شد

اين . شود شود بلكه جعفر را نيز شامل مي پس اين مسأله فقط به ابوطالب محدود نمي
  دار كجا بوند و نقش آنها در آن چه بود؟ دو نفر در جريان حديث

از اجابت ) عبدالمطلب بني(در روايت اولي آمده است كه بعد از آنكه مهمانها . 6
إن هذا أخي و «: خودداري كردند او خطاب به علي فرمود  دعوت رسول خدا
و » .در ميان شماستبرادر، جانشين و خليفه من ] جوان[اين « »فيكموصيي و خليفتي 

پس در اين حديث چه دليلي بر خالفت علي ! »بعد از من خليفه خواهد بود«: رمود نف
  وجود دارد؟ پس از پيامبر

اش  بايد دانست كه جايز است كه فرد، زمان حياتش كسي را در ميان قوم يا خانواده
الوداع و رفتن از  در هنگام حجه همچنانكه پيامبر. به عنوان جانشين برجاي بگذارد

به مكه براي اداي مناسك حج يكي از يارانش را به عنوان جانشين خود در مدينه مدينه 
» جانشين من در ميان شما«: » خليفتي فيكم«پس در اين حديث عبارت . برجاي گذارد

كه تفاوت اين دو » جانشين پس از من«:  »خليفتي من بعدي«آمده است نه عبارت 
  .عبارت كامالً واضح است

اش است نه  كند مراد از استخالف جانشين در ميان خانواده ان مياما روايت دوم بي
مراد از اين فرموده رسول خدا «: نويسد  ابن كثير در تفسير اين حديث مي. همه مردم

ام  جانشين من در ميان خانواده كسي كه دين و بدهي مرا بپردازد و هرگاه از دنيا رفتم(
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چنانچه رسالت خود را به مشركان عرب بيم آن داشت  اين است گويي پيامبر) باشد
خواست از وجود كسي كه بعد از او و  به همين دليل مي. ابالغ كند او را به قتل برسانند

اش عمل نمايد، اطمينان پيدا كند و خداوند  به نيابت از آن حضرت به مصلحت خانواده
  : فرمايد  بخشد و مي به او اطمينان مي] تبليغ[در آيه 

 {m  l  k  j    z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n
  ~}  |    {z ].67: المائدة.[  

هر آنچه را از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ] خدا، محمد[اي فرستادة «
و آنان [برسان ] باتمام وكمال و بدون هيچ گونه خوف و هراس به مردم[است 

و [اي  نرسانده] ردمبه م[و اگر چنين نكني رسالت خدا را ] را بدان دعوت كن
اي، زيرا تبليغ همه اوامر و احكام الهي بر عهده توست  ايشان را بدان فرانخوانده

و خداوند تو ] رود و انكار قسمتي از رسالت به عنوان انكار همه آن به شمار مي
زيرا [دارد  مردمان محفوظ مي] خطرات احتمالي كافران و اذيت و آزار[را از 

  1».]ت كه باطل بر حقيقت پيروز و چيره نخواهد شدسنت خداوند چنين اس
خنديدند  مهمانها درحالي كه مي«: به عالوه در اين روايت چنين آمده است 

گفتند به تو دستور داد كه سخن پسرت را گوش و از او  برخاستند و به ابوطالب مي
  »!اطاعت كني

به گروهي از  خطاب چگونه ممكن است پيامبر: پرسم  من با شگفتي فراوان مي
اند و از پشتيباني و حمايت او خودداري كرده و با او  دعوت او را رد كرده و نپذيرفته

جانشين من است سخن او را گوش كنيد و از ] نوجوان[اين «: اند بگويد  مخالفت كرده
آيا آنها كه از پيامبر فرستاده شده از سوي خداوند پيروي نكردند از » .او اطاعت كنيد

  !سن و سال پيروي خواهند كرد؟ كم نوجواني
_________________________________________________________________________  
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چنانچه بنا به فرض محال، فرض كنيم همچنانكه در روايت دوم آمده است كه 
إن هذا أخي «فرموده باشد  »إن هذا أخي و خليفتي فيكم«: به جاي گفتن  پيامبر

آيا آنها در زمان حيات پيامبر از خود او اطاعت كردند تا پس از » يو خليفتي من بعد
گويي اين سخن خطاب به گروهي از مسلمانان گفته ! اش پيروي نمايند؟ خليفهاو از 

  !شده است نه جمعي از سران كفار
حتي فهم مشركان هم از اين افرادي كه به اين حديث براي اثبات امامت ! سبحان اهللا

شدن به چنين كالم عجيبي  به همين دليل در هنگام خارج. كنند، بيشتر است استناد مي
به تو دستور داد كه سخن پسرت را گوش كني و از : گويند  دند و به ابوطالب ميخن مي

  !او پيروي نمايي
كمي قبل از وفات ايشان دو روايت  مجلسي در بحاراألنوار درباره وصيت پيامبر. 7

كند حديث دار يا إنذار از دور يا نزديك بر مفهوم نص بر امامت  را ذكر و ثابت مي
  .كند يحضرت علي داللت نم

هنگامي كه زمان وفات «: كند كه  روايت مي او به نقل از امام زيد بن علي
بود و خانه مملو از مهاجرين و  فرا رسيد در حالي كه سر او بر دامن علي پيامبر

اي عباس آيا وصيت مرا : فرمود  پيامبر. انصار بود و عباس روبروي او نشسته بود
كه متعهد انجام آنها [هايم  كني؟ و به وعده ت ميهاي مرا پرداخ پذيري و بدهي مي
مندم،  اي رسول خدا من مردي مسن و عائله: كني؟ عباس پاسخ داد  عمل مي] ام شده

سه بار اين سؤال و پيشنهاد را براي او تكرار او نيز هر بار  پيامبر. هيچ ثروتي ندارم
هم كه حق آن را ادا خواهد د آن را به كسي مي: آنگاه فرمود . پاسخ خود را تكرار كرد

اي علي آيا وصيت مرا : سپس فرمود . كرد و سخني مانند گفته تو نخواهد گفت
كني؟ علي شروع به  هايم عمل مي هاي مرا پرداخت و به وعده پذيري و دين و بدهي مي

در دامن او  علي ديد كه سر مبارك پيامبر. گريستن كرد و نتوانست پاسخ او را بدهد
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: علي پاسخ داد . سپس سؤالش را از علي تكرار كرد. كند است حركت ميبه چپ و ر
را  اي بالل، زره پيامبر: آنگاه فرمود ! آري! اي رسول خدا پدر و مادرم فدايت باد

بالل آن را . اي بالل پرچم رسول خدا را بياور: سپس فرمود . آن را آورد] بالل. [بياور
بالل آن را نيز . مبر را به همراه لگام وزين آن بياوراي بالل قاطر پيا: سپس فرمود . آورد
اي علي برخيز و اين چيزها را در حضور و با شهادت : فرمود  سپس پيامبر. آورد

افرادي از مهاجرين و انصار كه در خانه حضور دارند، تحويل بگير تا بعد از من كسي بر 
. اش ببرد آنها را به خانه برخاست تا همه علي. سر آن با تو اختالف و منازعه نكند

  1».سپس برگشت
در روايتي به نقل از امام جعفر صادق به نقل از پدرش او هم به روايت از جدش 

فرا رسيد عباس بن عبدالمطلب و اميرالمؤمنين علي  زماني كه وفات پيامبر«: گويد  مي
تحويل  اي عموي محمد آيا ارث مرا: و از عباس پرسيد . بن ابيطالب را فراخواند

كني؟  هايم عمل مي هايم را مي پردازي و به وعده بدهي] به نيابت از من[يري و  مي
تواند نيابت  مند و فقيرم چه كسي مي من پيرمردي عائله! اي رسول خدا: عباس پاسخ داد 

كمي سرش  امور شما را به عهده بگيرد در حالي كه شأن شما بسيار واالست؟ پيامبر
به نيابت از [گيري   اي عباس آيا ارث مرا تحويل مي: پس فرمود س. را پايين انداخت

پدر و مادرم : كني؟ عباس گفت  هايم عمل مي پردازي و به وعده هايم را مي بدهي] من
تواند نيابت شما  چه كسي مي. مند و فقيرم من پيرمردي عائله! فدايت باد اي رسول خدا

اما من آن را به : فرمود  واالست؟ پيامبر را به عهده بگيرد در حالي كه شأن شما بسيار
اي علي اي برادر محمد، : سپس فرمود . كسي خواهم داد كه حق آن را ادا خواهد كرد

_________________________________________________________________________  
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كني و ميراث مرا تحويل  هايم را پرداخت مي هاي من عمل و بدهي آيا به وعده
  1.تا آخر روايت» !...آري. پدر و مادرم فدايت باد: گيري؟ علي پاسخ داد  مي

از قضايِِ دين،  دار، واضح است كه منظور پيامبر  با فرض قبول صحت حديث
بلكه هدف . گرفتن ارث، خالفت و امامت پس از خودش نبود ها و تحويل عمل به وعده

به همين دليل . آن حضرت از اين الفاظ معناي اصلي آنها بود نه خالفت و امامت
خود و قاطر و  داد كه پرچم، زره، كاله چنانچه در دو روايت آمده است به بالل دستور

  .تحويل دهد امثال آن را به علي
  .همه اين مورد در دو روايت ذكر شده است

آن را  همچنين چنانچه امر امامت از سوي پروردگار بود، آيا معقول بود كه پيامبر
  !بر كسي غير آنكه خداوند او را براي اين كار تعيين كرده بود، عرضه كند؟

در حديث دار يك بار و كمي از قبل از وفاتش بار  كه پيامبر] شاهده كرديمم[پس 
  !ديگر، خالفت را به عباس پيشنهاد كرد

اين در صورتي است كه روايت بسيار مهم ديگري را كه شيخ رضي در خصائص 
امام . كند ناديده بگيريم روايت مي به نقل از امام حسن بن علي) 78ص (األئمه 

در  پيامبر: برايم روايت كرد و گفت  اميرالمؤمنين: گويد  ايت ميحسن در آن رو
هايم  چه كسي بدهي: هنگام بيماري وفاتش من و گروهي از مردم را فراخواند و فرمود 

جانشين من ] پس ازمن[كند و  هايم عمل مي كند و به وعده را به جاي من پرداخت مي
ردم سكوت كردند ولي من دعوت او را ؟ م2خواهد بود] و امتم[ام  در ميان خانواده

دستور داد شتر، اسب، قاطر، االغ، شمشير، . اجابت كردم و اين امر را به عهده گرفتم
  .تا آخر روايت »...اش را برايم بياورند ذوالفقار و زره و همه لوازم و ابزار جنگي

_________________________________________________________________________  

 ).3(همان منبع، حديث شماره ) 1
 .منكر و برخالف همه روايات نقل شده در اين باب است »و أمتي من بعدي«عبارت ) 2
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عد از كند كه خالفت و امامت ب ثابت مي –نظر از مفهوم آن  با صرف –اين روايت 
را به همراه ] خالفت[آن  زيرا پيامبر. به وسيله نص تعيين نشده بود رسول خدا

اش بر مردم عرضه و به آنها پيشنهاد كرده  ها و جانشيني در ميان خانواده پرداخت بدهي
  .بود

مردم از قبول آن خودداري و : گويد  چنانچه در روايت آمده است با صراحت مي
: در اينجا بايد بپرسيم كه . را قبول كردم و به عهده گرفتم ولي من آن. سكوت كردند

گرفتند، آيا  كردند و به عهده مي اگر فرضاً عباس يا يكي از اصحاب اين امر را قبول مي
  !كرد؟ كنند كه امامت به او انتقال پيدا مي در آن صورت شيعيان اماميه گمان مي
خويشاوندان، حديث صحيحي وجود  انذار يا دعوت  چنانچه بيان كردم درباره جريان

  : ترين رواياتي كه دراين باره روايت شده است، دو روايت است  اما قوي. ندارد
روايتي كه امام احمد در مسندش به روايت از عباد بن عبداهللا اسدي به نقل از ) 1(

و أنذر عشيرتك «زماني كه اين آيه : گويد  علي بن ابيطالب ذكر كرده است كه مي
نفر گردهم آمدند و  30پس . اهل بيتش را جمع كرد نازل شد پيامبر» بيناألقر

چه كسي به نيابت از «: آنگاه پيامبر خطاب به آنان فرمود . طعامي خوردند و نوشيدند
كند و در بهشت همراه  هايم عمل مي پردازد و به وعده هايم را مي من و به جاي من بدهي

كه شريك نام او  –مردي » ام خواهد بود؟ خانواده من خواهد بود و جانشين من در ميان
تواند آن را  چه كسي مي. اي رسول خدا تو همچون بحري بودي: گفت  –را ذكر نكرده 

سپس اين پيشنهاد را به فرد ديگري گفت و آن را بر افراد خاندانش : انجام دهد؟ گفت 
اين حديث به علت چنانكه معلوم است » .1پس علي به او جواب مثبت داد. عرضه كرد

_________________________________________________________________________  
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اما با اين وجود . ضعف شريك بن عبداهللا نخعي و عباد بن عبداهللا اسدي ضعيف است
  .تر است كنند قوي متن و سند آن از حديثي كه معموالً علماي شيعه اماميه بدان استناد مي

امام احمد در مسندش روايت ديگري را به نقل از ربيعه بن ناجذ به نقل از امام . 2
عبدالمطلب را گردهم آورد يا آنها را دعوت  بني پيامبر«: قل كرده است كه ن علي
آنان غذايشان را خوردند تا اينكه سير شدند و . اي غذا تهيه كرد براي آنها وعده. ... كرد

سپس درخواست ظرفي از . غذا چنان باقي مانده بود كه گويي بدان دست نزده بودند
گويي كسي از . ند ولي نوشيدني همچنانكه بود باقي ماندآنها از آن نوشيد. نوشيدني كرد

عبدالمطلب من به سوي شما و به طور عموم  اي بني: آنگاه فرمود . آن ننوشيده است
امور ] نشدن از غذا و نوشيدني كاسته[ام و در اين معجزه  براي همه مردم برانگيخته شده

كه برادر و ياور من باشد؟ اما هيچ كند  مهمي را دريافتيد كداميك از شما با من بيعت مي
! بنشين: فرمود  پيامبر. ترين فرد آن جمع بودم برخاستم من كه جوان. كس برنخاست

آنگاه سه بار سؤال خود را تكرار كرد و هر بار من براي گفتن پاسخ مثبت از جايم 
  1».دستم زدتا اينكه دربار سوم با دستش بر روي ! بنشين: فرمود  مي برخاستم اما پيامبر

امري را كه هيچ  كنند كه پيامبر بودنشان بيان مي اين دو روايت با وجود ضعيف
ارتباطي به خالفت يا امامت به مفهوم و رايج در نظر شيعيان اماميه ندارد، بر نزديكان 
خويش عرضه كرد و آن را از آنِ كسي دانست كه با او بيعت و او را ياري كند تا در 

اش جانشين او در  اشد زمان خروج او از شهريا وفاتش در ميان خانوادهبهشت همراه او ب

_________________________________________________________________________  
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برخالف تصور و عقيده شيعه اماميه نه تنها  بر اساس متن حديث پيامبر. دنيا باشد
آماده قبول بيعت و ياري علي بن ابيطالب بلكه در انتظار پذيرش مساعدت هر فردي از 

بت علي پيشنهادش را سه بار تكرار كرد اين بلكه با وجود پاسخ مث. عبدالمطلب بود بني
زماني كه . كرد امر بدين سبب بود كه پيامبر غير از او مساعدت فرد ديگري را طلب مي

عدم حمايت آنها را مشاهده كرد، ياري علي بن ابيطالب و جانشيني او در ميان 
  !پذيرند؟ كنند، مي آيا شيعيان اثناعشري آنچه را روايات بيان مي. اش را قبول كرد خانواده

  
  »علي مني و أنا من علي«حديث )   ه

از جمله داليلي كه براي اثبات وجود نص بر امامت علي بن ابيطالب بدان استناد 
روايت كرده است كه ايشان  از پيامبر شود حديثي است كه جبشي بن جناده مي

علي از من «:  »ي عني إال أنا أو عليداليؤ أنا من علي و علي من و«: فرمودند 
  1».كنيم است و من از علي هستم و فقط خودم و علي به نيابت از من ابالغ مي

ترديد علي دوستدار و ياور پيامبر و پيامبر هم ياور و دوستدار علي  بي: گويم  مي
اما اين امر چه ارتباطي با اين ادعا دارد كه علي . كند هيچ كس اي امر را انكار نمي. است

  !ه از طرف خداست؟امام منصوب شد
در نظر شيعيان به معناي وجود نص بر  »علي مني و أنا من علي«اگر عبارت 

: ها فرمود  درباره قوم اشعري پيامبر! گويند؟ امامت است، آنها درباره حديث زير چه مي
طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ماكان  إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ«

حد، ثم افتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني و أنا عندهم في ثوب وا
_________________________________________________________________________  
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هرگاه در هنگام جنگ زاد و توشه اشعريها به پايان برسد يا آذوقه «:  ».منهم
كنند و سپس با  اي جمع مي هايشان در مدينه كم شود، آنچه را دارند در پارچه خانواده

پس آنها از من هستند . كنند يك پيمانه به صورت مساوي آن را ميان خود تقسيم مي
من حامي و دوستدارشان [و من نيز از آنهايم ] اند يعني ياوران و دوستداران من[

  ».]1هستم
دقيقاً همان عبارتي را فرمودند كه درباره علي فرموده  ها درباره اشعري پس پيامبر

ه جليبيب خصوصاً آن را خطاب به يكي از يارانش ك عالوه بر اين بلكه پيامبر. بودند
  .نام داشت فرموده است

بود ] با مشركان[در سفري براي جنگ  روايت شده است كه پيامبر برزه از ابي
آيا كسي از ميان شما : آنگاه از يارانش پرسيد . و غنايمي نصيب كرد) فيء(خداوند به او

سپس براي دومين و . آري فالن شخص و فالني و فالني: حضور ندارد؟ پاسخ دادند 
اما من جليبيب را : فرمود ! خير: مين بار سؤالش را تكرار كرده آنگاه پاسخ دادند سو
شدگان او را جستجو كردند پس او را در كنار  در ميان كشته. او را پيدا كنيد. بينم نمي

آمد و  پيامبر. هفت نفر يافتند كه او آنها را كشته بود سپس آنها هم او را كشته بودند
اين فرد از من است . او هفت نفر را كشت آن هم او را كشتند: فرمود  كنار او ايستاد و

  2».اين فرد از من است و من از اويم. ومن از اويم

_________________________________________________________________________  

) 2486(حديث شماره ) و العروض الشركة في الطعام و النهد(بخاري در صحيحش كتاب الشركة باب ) 1
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به معناي امامت و خالفت باشد، پس  »ي و أنا من عليعلي منّ«اگر حديث 
اند به همان معني خواهد بود در  ها گفته شده احاديثي نيز كه درباره جليبيب و اشعري

شان خواهد  هاي بعدي تيجه حتي اگر خالفت به خودشان هم تعلق پيدا نكند از آن نسلن
  !بود

ماند چنانچه  باقي مي »ي عني إال أنا أو عليواليؤد«فقط توضيح عبارت 

به معني اعالم  )اليؤدي عني(: گويد  مي 152، ص 10األحوذي، ج  مباركفوري در تحفه

و براي تأكيد . اليؤدي عني إال علي: گفت  يبايست م ظاهراً مي. شكني است پيمان

ي داليؤ(به عبارت ) أنا(كلمه  )علي مني و أنا من علي(معناي اتصال در عبارت 
از جمله عادات قوم عرب : گويد  توربشتي مي. افزوده شده است) علي إال أنا أو علي

مان، اعالن صلح اين بود كه چنانچه ميان آنها قراردادي درباره بستن يا شكستن عهد و پي
شد، فقط رهبر و بزرگ آن قوم يا يكي از خويشاوندان نزديكش كه  يا جنگ منعقد مي
كرد و چنين اموري را فقط از آنها  تر از او بود، اين امر را اعالم مي مقامش كمي پائين

  .پذيرفتند مي
ان به ابوبكر دستور داد كه سرپرستي مسلمان] در سال دهم هجري[ زماني كه پيامبر

را در مراسم حج به عهده بگيرد، تصميم گرفت علي را پس از او و براي اعالن بطالن 
بفرستد تا آياتي از سوره برائت را كه نازل شده بود بر ] به مكه[پيمان ميان او و مشركان 

  : فرمايد  اي است كه خداوند در آن مي مردم بخواند كه از آن جمله آيه

 {  Y  X  W  V  U  T   S  R   \[  Zz 
  ].28: التوبة.[
پليدند لذا نبايد ] به سبب كفر و شركشان، از نظر اعتقادي[ترديد مشركان  بي«

  ».پس از امسال وارد مسجدالحرام شوند
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اين حديث  به همين دليل پيامبر. همچنين احكام و آيات ديگري را نيز اعالم كرد
در هنگام مالقات علي كه پس از او بايد گفت كه ابوبكر . را براي اثبات اين امر فرمودند

هستي ] و رهبر جديد حجاج[آيا تو امير : آمده و به كاروان حجاج ملحق شده بود گفت 
هستي؟ علي در پاسخ ] ابالغ پيامي از سوي رسول خدا[يا مأمور ] ام و من خلع شده[

ي پس اي غيرمستقيم به اين امر دارد كه حكومت عل اين پاسخ اشاره. من مأمورم: گفت 
  .از ابوبكر خواهد بود كه اين امر دقيق بر محققان ريزبين پوشيده نخواهد ماند

  
  )اثنا عشر اماماً(احاديث ) و

اثنا عشر (شيعيان اثناعشري براي اثبات اينكه امامانشان دوازده نفرند به احاديث 
 كنند كه در صحيح بخاري به نقل از جابر بن سمره استناد مي )من آل البيت رجالً

دوازده ] پس از من[«:  »ميراًأيكون اثنا عشر «: فرمود  روايت شده است كه پيامبر
: پدرم گفت . نشنيدم] به خوبي[آنگاه عبارتي فرمود كه من آن را » .فرمانروا خواهند بود

  1».همه آنها از قريش هستند«:  »كلهم من قريش«: در آن هنگام فرمود  پيامبر

اليزال «: فرمود  ابر آمده است كه شنيدم پيامبردر صحيح مسلم به نقل از ج
اسالم همچنان عزيز و محكم برجا خواهد «:  »ثني عشر خليفةإاإلسالم عزيزاً إلي 

سپس عبارتي فرمودند كه من » .بيابند] و جانشين بر سركار[ماند تا اينكه دوازده خليفه 

_________________________________________________________________________  

 .ن را روايت كرده استآ 7223بخاري در كتاب األحكام باب استخالف حديث شماره ) 1
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: ودند؟ پدرم پاسخ داد پس از آن چه فرم پيامبر: از پدرم پرسيدم . آن را نفهميدم
  1».همه آنها از قريش خواهند بود«:  »كلهم من قريش«: پيامبر فرمود 

اليزال هذا الدين قائماً حتي «: ابوداود اين حديث را چنين روايت كرده است 
اين دين همچنان برجا «:  »مةعشر خليفة كلهم تجتمع عليهم األ ثناإيكون عليكم 

درباره ] اسالمي[زده خليفه بر شما حكومت كند، كه امت خواهد ماند تا زماني كه دوا
  ».همه آنها انفاق و اجماع خواهند داشت] خالفت[

يابيم كه اين  طرفانه و به دور از جانبداري در اين نصوص اموري درمي با تأمل بي
  .كند گونه استدالل را رد مي

  
  اوالً

ر دهيم براي دريافت هنگامي كه حديث مذكور را به طور كامل مورد بررسي قرا
يابيم كه اين حديث  معنايش و طرق روايت و الفاظ آن را مورد بررسي قرار دهيم درمي

  : با الفاظ زير ذكر شده است 
  2»ثنا عشر أميراًإاليزال هذا األمر صالحاً حتي يكون «

  : در روايت ديگري آمده است 
  1»ثنا عشر أميراًإاليزال هذا األمر ماضياً حتي يقوم «

_________________________________________________________________________  

مسلم را در صحيح خود كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش و الخالفة في قريش، حديث شماره ) 1
1821. 

اسناد آن به شرط صحيحن : ، شعيب بن أرونؤوط گفته است )20960(مسند احمد حديث شماره ) 2
 .صحيح است
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  : ر روايت ديگري آمده است د
  2»عشر أميراً ثناإاليزال هذا األمر قائماً حتي يمضي «

  : در روايت ديگري آمده است 
  3»ثني عشر خليفةإإن هذا الدين اليزال عزيزاً إلي «

  : در روايت ديگري آمده است 
  4»ثني عشر خليفةإاليزال اإلسالم عزيزاً إلي «

  : در روايت ديگري آمده است 
  5»ثني عشر خليفةإزال هذا الدين عزيزاً إلي الي«

  : در روايت ديگري آمده است 
  6»ثني عشر خليفةًإإلي  اليزال هذا الدين منيعاً«

                                                                                                                                                    
اسناد آن به شرط صحيحين صحيح : ه است شعيب بن أرنؤوط گفت) 20961(مسند احمد حديث شماره ) 1

 .است
 ).1801(، حديث شماره 197، ص 2المعجم الكبير، ج ) 2
بنا به شرط مسلم، اين حديث صحيح : گويد  شعيب ارنؤوط مي). 20909(مسند احمد، حديث شماره ) 3

اويان مسلم است و رجال آن مورد اعتماد و ثقه و همان رجال شيخين هستند به جز داود كه فقط جزو ر
  .است

حديث صحيحي است و اين اسناد به : گويد  شعيب ارنؤوط مي). 20870(مسند احمد حديث شماره ) 4
) 1792(حديث شماره  195، ص 2در المعجم الكبير طبراني، ج . ، حسن است)سماك(علت وجود 

 .ذكر شده است» اثني عشر خليفه«آمده و به جاي عبارت آخر حديث لفظ 
 .داند آن را روايت كرده است و آلباني آن را صحيح مي) 4280(حديث شماره ) الفتن(ر كتاب ابوداود د) 5
 .182باب الناس تبع لقريش و الخالفة في قريش، حديث شماره ) اإلماره(مسلم در كتاب ) 6
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  : در روايت ديگري آمده است 
 2»ثني عشر خليفةإإلي  1أوقال اليزال الناس بخير اليزال هذا الدين عزيزاً«

  : و در روايت ديگري آمده است 
ثني عشر إألمر عزيزاً منيعاً ينصرون علي من ناواهم عليه إلي اليزال هذا ا«
  3»خليفة

عشر خليفة كلهم من  ثناإاليزال هذا األمرمواتي أو مقارباً حتي يقوم «
  4»قريش

  5»ثنا عشر من قريشإاليزال هذا األمر في مسكة و في علياء حتي يملك «

  6»فةثنا عشر خليإاليزال هذا األمة مستقيم أمرها حتي يكون «

ثنا عشر إاليزال أمر هذه األمة هادئاً علي من ناوأها حتي يكون عليكم «
  7»أميرا

_________________________________________________________________________  

 .اين ترديد از سوي ابن عبدالصمد است كه يكي از راويان حديث بوده است) 1
اسناد آن براساس شرط مسلم صحيح : گويد  ، شعيب ارنؤوط مي)20962(ه مسند احمد، حديث شمار) 2

است و رجال ثقه و مورد اعتماد آن همان راويان شيخين هستند با اين تفاوت كه ابوجعفر رازي فقط 
  .راوي مسلم است

  .اسناد آن به شرط شيخين، صحيح است: گويد  شعيب ارنؤوط مي) 20964(مسند احمد، حديث شماره ) 3
  .اين حديث صحيح است: گويد  شعيب ارنؤوط مي) 21071(مسند احمد، حديث شماره ) 4
  .1430، حديث شماره 115، ص 2معجم أوسط، ج ) 5
  .1798، حديث شماره 196، ص 2معجم كبير، ج ) 6
  .1800، حديث شماره 197، ص 2معجم كبير، ج ) 7
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  1»ثنا عشر خليفةإاليزال أمر هذه األمة ظاهراً حتي يقوم «

اليزال هذا الدين ظاهراً علي من ناوأه اليضره مخالف و المفارق حتي «
  2»عشر أميراً كلهم من قريش ثناإيمضي من أمتي 

األمر ظاهراً علي من ناوأه واليضره مخالف و المفارق يمضي  اليزال هذا«
  3»عشر خليفة من قريش ثناإ

علي من ناوأه اليضره من فارقه  ظاهراً لن يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً«
  4»عشر كلهم من قريش ثناإأوخالفه حتي يملك 

  5»عشر خليفة ثناإاليزال أمر هذا األمة ظاهراً حتي يقوم «
يابد كه قطعاً اين  اين احاديث اعم از صحيح و ضعيف تأمل كند درمي كسي كه در

بلكه به معناي نكوهش آنهاست كه . كند گانه داللت نمي روايات بر مدح اين افراد دوازده
  .دادن عزت آن خواهد بود خالفتشان آغاز ضعف و سستي امت و از دست

_________________________________________________________________________  

  .6586، حديث شماره 715، ص 3المستدرك، ج ) 1
اين حديث به علت ضعف مجالد، ضعيف : گويد  شعيب ارنؤوط مي) 20873(، حديث شماره مسند احمد) 2

  .است
  ).1796(، حديث شماره 196، ص 2كبير، طبراني، ج   معجم) 3
اين حديث به علت ضعف مجالد ضعيف : گويد  ، شعيب ارنؤوط مي)20943(مسند احمد، حديث شماره ) 4

  .است
  ).6586(شماره ، حديث 715، ص 3المستدرك، ج ) 5
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كند اين  اين امر را تأييد ميكه به معناي انتها و غايت هستند  )إلي( و )حتي(مفهوم 
بنابراين مفهوم عبارت ما قبل اين الفاظ با . اند الفاظ تقريباً در همه احاديث تكرار شده

  : فرمايد  همچنانكه خداوند مي. پس از آنها متفاوت است

 {  on  m     l  k  j  i  h   g  f  e  d  cz 
  ].187: البقرة.[
برايتان ] شب[ه رشته سفيد بامداد و رشته سياه و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه ك«

  ».از هم جدا و آشكار شود
بنابراين در دوره قبل از اين . با يكديگر تفاوت دارند) حتي(پس قبل و بعد از 

حاكمان عزت، سربلندي و اصالح خواهد بود و از آغاز حكومتشان فساد و خواري به 
اري از غذاخوردن از آغاز آشكارشدن همچنانكه آغاز امساك و خودد. وجود خواهد آمد

  .بنابراين به خوبي در اين امر تأمل كنيد. فجر است
اما معني ديگري كه احتمال آن وجود دارد اين است كه خالفت اين دوازده تن پايان 
دوران عزت و سربلندي حكومت اسالمي خواهد بود و پس از آنها قتل و كشتار رواج 

  .اند ديث از آن به هرج و مرج تعبير فرمودهدر ح كند كه پيامبر پيدا مي
فرد همه : توان گفت  مي »مكة حتي رأسهاسأكلت ال«پس همچنانكه در عبارت 

قسمتهاي ماهي به جز سر آن را خورده است و همچنين احتمال اين وجود دارد كه فرد 
  .همه ماهي از او تا آخر آن را خورده باشد

ي درباره عظمت و بزرگي اين افراد در اين حديث چه داللت صريح و آشكار
گانه وجود دارد كه شيعيان اثناعشري معتقدند كه در آن نص بر امامت ائمه  دوازده
  !وجود دارد؟) علي، حسن، حسين و نه تن از فرزندان حسين(گانه  دوازده
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  ثانياً
 »أمراء«و  »خلفاء«در حديث درباره اين دوازده نفري كه به آنها اشاره شده وصف 

كنند  گانه كه شيعيان ادعا مي اما ائمه دوازده. اند ده است يعني آنها خلفا يا اميراني بودهآم
زيرا . 1نه خليفه و امير .اند درباره آنها نص وجود داشته است، امام، دانشمند و فاضل بوده

اي كه خالفت نداشته باشد خليفه نيست و اميري هم كه امارت نداشته باشد امير  خليفه
  .نيست

هنگامي كه شما با يكي از علماي شيعه مثالً درباره امامت امام جعفر صادق بحث 
. چگونه ممكن است امام صادق امام باشد ولي خليفه نباشد: كنيد و به او بگوييد 

امامت منصب و مقامي الهي است كه امام : درنگ به شما پاسخ خواهد داد  ترديد و بي بي
رسيدن خليفه خواهد  اما انسان فقط با به خالفت. بگيردلزوماً نبايد خالفت را به عهده 

  .شد
كنند فقط دو  اي كه شيعه آنها را ذكر مي گانه از آنجا كه فهميديد از ميان امامان دوازده

گويي و  بودند، تناقض) علي بن ابيطالب و حسن بن علي(تن به خالفت رسيدند كه آنها 
  !يابيد وشني درميبطالن استدالل شيعيان به اين حديث را به ر

خواست درباره امامت امامان  مي بنا به فرض محال اگر پيامبر: گوييم  مي
ثنا إ«يا  »عشر اميراً ثناإ«ترديد به جاي عبارتهاي  گانه نصي تعيين كند و بي دوازده

  !كرد تك آنها را ذكر مي يا نام تك »ثنا عشر اماماًإ«: فرمود  مي »عشر خليفةً
گانه مورد ادعاي شيعه نصي تعيين  خواست درباره امامان دوازده مي چنانچه پيامبر

 »ابيطالب هم من بنيكلُّ« :فرمود  يا حتي مي »علي و أبناؤه«: فرمود  ترديد مي كند بي
اما اين . بدين معناست كه اين خلفا از قريش هستند »هم من قريشكلُّ«زيرا عبارت 

_________________________________________________________________________  

  .كه ايشان به خالفت رسيدند) رضي اهللا عنهما(به جز دو خليفه راشد، علي بن ابيطالب و حسن بن علي ) 1



407  آنگاه حقيقت را يافتم

ممكن است . به يك خاندان تعلق داردبدان معنا نيست كه خالفت در ميان قريش فقط 
زهره و  عدي يا بني تيم يا بني اسد، برخي از بني بعضي از اين خلفا از خاندان بني

  .هاشم باشند بني
كه از سوي خداوند به او فصاحت و بالغت كامل داده شده  بنابراين حديث پيامبر

اين دوازده نفر كه در كند كه منظور از  بود، به صورت كامالً واضح و بديهي بيان مي
 مگر نه اين است كه پيامبر. اند فقط به امام علي و فرزندان او نيست حديث ذكر شده

اگرچه آنها در  »كلهم من العرب«و  »كلهم من ولد إسماعيل«: نفرمود 
كرد و آن  اما او آنها را به صفتي ذكر كرد كه از ديگران متمايز مي. حقيقت چنين بودند

ترديد اين  اگر آنها از اهل بيت يا جزو فرزندان امام علي بودند، بي. ان بودش همان قبيله
آنها را جزو قبيله قريش اعالم كرد، در  از آنجا كه پيامبر. شد صفت آنان ذكر مي

يابيم كه آنها جزو خاندانهاي مختلف قبيله قريش هستند و در ميان قريش نيز به هيچ  مي
  .تيره و خانداني اختصاص ندارند

  
  ثالثاً

طفيل عامر بن واثله به روايت از عبداهللا بن عمرو روايت كرده  طبراني به نقل از ابي
عشر من عمرو بن كعب كان النقف و  ثناإإذا ملك «: فرمود  است كه پيامبر

عمرو بن كعب به حكومت ] فرزندان[هرگاه دوازده نفر از «:  »النقاف إلي يوم القيامة
  1».كشتار به وجود خواهد آمد ترديد قتل و برسند، بي

_________________________________________________________________________  

  .183، ص 13الباري، ج  فتح) 1
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الفتن، ج (اما سندي دارد كه حافظ نعيم بن حماد در . اسناد اين حديث ضعيف است
به نقل از  - 1حافظه است كه راستگو ولي كم –به نقل از يحيي بن سليم ) 95، ص 1

به نقل از  طفيل به نقل از ابي –كه او هم راستگوست  –عبداهللا بن عثمان بن خيثم 
إذا ملك اثنا عشر من عمرو «: فرمود  كند كه پيامبر روايت مي اهللا بن عمروعبد

] فرزندان[هرگاه دوازده تن از «:  ».بن كعب كان النقف و النقاف إلي يوم القيامة
  » .عمرو بن كعب به فرمانروايي برسند قتل و كشتار به وجود خواهد آمد

اين عبارت : گويد  الباري مي كتاب فتح 184صفحه  13ابن حجر عسقالني در جلد 
زيرا لؤي . بودن آنها دارد اشاره به قريشي» از نسل كعب بن لؤي«: كه فرمود  از پيامبر

  ».فرزند غالب بن فهر است كه قريشيان از نسل او هستند
كفايتي  اگر اين روايت را صحيح فرض كنيم چنانكه از ظاهر آن پيداست بر بي

و اين امر داللت دارد كه حكومت آنها موجب بدبختي حكومت اين دوازده فرمانروا 
  !پس كمي بيشتر در اين امر تأمل فرماييد. مردم و افزايش جنگ و ويراني شده است

_________________________________________________________________________  

ابن معين او را . اين سخن ابن حجر خالصه او در بيان اختالف درباره توثيق يحيي بن سليم طائفي است) 1
ابوحاتم . مورد اعتماد وداراي احاديث فراواني است: گويد  ابن سعد مي. داند مورد اعتماد وثقه مي

نوشت و به او استناد  حافظ الحديث نبود و احاديثش را مي. مرد نيكوكار و راستگويي است: گويد  مي
داراي اشكال نيست و او احاديث منكري را از عبيداهللا بن عمرو روايت : گويد  نسائي مي. شود نمي
  .كرد مي
اما درباره اينكه او از عبيداهللا بن . ن معتقدم كه منشأ اختالف درباره يحيي بن سليم حافظه كم اوستم

بايد گفت طبراني كه به بررسي احاديث او پرداخته است تأكيد . كرده است عمرو حديث را روايت مي
بدين ترتيب . ستكند كه فقط يحيي بن سليم اين روايات را از عبيداهللا بن عمرو روايت نكرده ا مي

  .شود منكربودن او و احاديثش برطرف مي
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پيش عبداهللا بن مسعود نشسته «: در روايت مسروق آمده است : چنانچه كسي بگويد 
 رحمن آيا از پيامبراي ابوعبدال: مردي به او گفت . خواند بوديم و او برايمان قرآن مي

از : پرسيديد چند خليفه بر اين امت حكمراني خواهند كرد؟ عبداهللا بن مسعود پاسخ داد 
سپس . ام قبل از تو هيچ كس چنين سؤالي را از من نپرسيده است زماني كه به عراق آمده

ن، به ت  دوازده: ايشان در پاسخ فرمودند . پرسيديم بله ما اين امر را از پيامبر: گفت 
كند كه اين دوازده تن افراد فاضلي هستند  اين روايت ثابت مي» 1اسرائيل تعداد نقيبان بني

  .و خالفتشان مورد رضايت است
) مجالد بن سعيد(زيرا در سند آن . اين حديث منكر است: در پاسخ بايد گفت 

 هيثمي در. دانستن او اجماع دارند وجود دارد كه علماي جرح و تعديل بر ضعيف
در سلسله راويان اين «: نويسد  دچار اشتباه شده و مي 190، ص 5الزوائد، ج  مجمع

داند اما جمهور  حديث مجالد بن سعيد وجود دارد كه نسائي او را ثقه و مورد اعتماد مي
. نسائي مراجعه كردم» الضعفاء و المتروكين«من به كتاب » .اند علما او را ضعيف دانسته

داند و در كتابهاي ديگر جرح و تعديل نيز  ئي نيز او را ضعيف ميمشاهده نمودم كه نسا
  .اين گونه از نسائي نقل شده است

اين حديث جزو روايتهايي است كه مجالد بن سعيد به تنهايي آنها را روايت كرده 
: زيرا در آن، اين سؤال آمده است . اما منكر بودن متن حديث آشكار و هويدا است. است

دوازده ] فقط: [دهد  پاسخ مي چند خليفه خواهد داشت و پيامبر] مياسال[اين امت 
  !نفر

تر از آن است كه براي اثبات آن نياز به استدالل باشد  بودن اين امر واضح خالف واقع
كرد، به  و چنانچه اين نص دوازده تن از حاكمان اين امت را ستايش يا نكوهش مي

_________________________________________________________________________  

به علت ضعف مجالد، اسناد آن ضعيف : گويد  ، شعيب ارنؤوط مي)3781(مسند احمد، حديث شماره ) 1
  .است



410 آنگاه حقيقت را يافتم

نفر بر اين امت حكومت خواهند كرد و اين   هواقعيت نزديكتر بود يا اينكه فقط دوازد
  .نمايد گويي و عدم تطابق اين حديث با واقعيت، آن را منكر مي تناقض

كند خلفايي كه بر امت اسالمي حكومت  به هر حال اين روايت بر اين امر تأكيد مي
نظر  گانه در اسرائيل، دوازده نفرند و  امامان دوازده خواهند كرد به تعداد نقيبان بني

زيرا چنانكه گذشت به جز امام . اند شيعيان اثنا عشري و ديگران، خليفه و پادشاه نبوده
  . علي و امام حسن هيچ كدام از آنها زمام امور امت اسالمي را به عهده نگرفتند

  
  رابعاً

ترديد تعداد خلفا  زيرا بي. نفر محدود نشده است 12در اين حديث تعداد امامان به 
اما چنانكه قبالً هم ذكر كرديم، اين حديث بدين . اسالمي بيش از اين استدر ميان امت 

معناست كه تا پايان حكومت اين حاكمان يا در سايه حكومت آنها اسالم داراي عزت و 
  .افتخار خواهد بود

به نقل از امام جعفر صادق نقل  372، ص 2، ج )اإلرشاد(شيخ مفيد در : خامساً 
هاشم كه هر  كند تا اينكه قبل از او دوازده نفر از بني م خروج نميقائ«: كند كه فرمود  مي

و  437، ص )الغيبه(طوسي در » .خواند، خارج شوند كدام مردم را به سوي خود فرامي
قائم قيام «: گفت  امام صادق«: نويسد  بخار األنوار مي 209، ص 52مجلسي در ج 

خواند  يك مردم را به سوي خود فرامي هاشم كه هر كند تا اينكه دوازده تن از بني نمي
  ».خارج شوند

روشن است كه منظور از قائم در روايات مذكور همان مهدي منتظر در نزد شيعيان 
افتد و به نظر شيعيان اماميه او يكي از امامان  است و خروج او در آخرالزمان اتفاق مي

هاشم قبل  وازده تن از بنياما در اين روايت شيعه آمده است كه د. شان است گانه دوازده
در اينجا اين . كنند از او خروج خواهند كرد و همه آنها خالفت را از براي خود طلب مي
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تن همان دوازده حاكمي نيستند كه در حديث   چرا اين دوازده: شود  سؤال مطرح مي
خواهند به زور عقيده وجود نص درباره امامان  چرا شيعيان اماميه مي! ذكر شدند؟

گانه را به همه امت اسالمي تحميل كنند و آنها را وادار به پذيرش دوازده امام  زدهدوا
ها و  نه حديث از ذكر نام] نه قرآن و[اند كه  كنند كه خودشان آنها را انتخاب كرده

  !صفات آنها سخني به ميان است؟
  

  سادساً
ان و هاي مختلف شيعه درباره شناخت امام دهد كه همه فرقه تاريخ شهادت مي

شناسي و اديان و مذاهب مملو از  تعدادشان اختالف بسيار فراواني دارند كه كتابهاي فرقه
ذكر اختالفات و منازعاتي است كه شيعيان پس از مرگ هر امام بدان دچار و در 

  .شدند شناخت امام بعدي دچار حيرت و سرگرداني مي
د به وراثت عمودي در را بپذيريم كه معتق) ها فحطي(چنانچه نظر شيعيان افطحي 

امامت هستند بايد پس از اقرار به امامت عبداهللا افطح پسر بزرگ امام جعفر صادق و 
زيد بن علي كه برخي از شيعيان اوليه معتقد به امامت او بودند، امام حسن عسكري را 

  .امام دوازدهم بدانيم
وجه با امامان لذا استدالل شيعه اماميه اثناعشريه به اين گونه روايات به هيچ 

كند و بدون وجود دليل علمي بر والدت محمد بن حسن  مطابقت نمي شان  گانه دوازده
اين امر نوعي افتراض، ظن و تخمين است و ) امام دوازدهم، مهدي منتظر(عسكري 

  .آيد استدالل علمي قاطعي به شمار نمي
براساس اصل پس آيا شايسته است كه انسان با انصاف و عاقل، عقيده و دينش را 

  ! ماند؟ اي قرار دهد كه در مقابل چنين نوع نقد علمي پابرجا نمي پايه سست و بي
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گانه وجود  هيچ حديث صحيحي مبني بر نص بر نامهاي امامان دوازده
  ندارد 

از هشام بن سالم حديث مشهوري روايت شده « اهللا خويي چنين پرسيده شد از آيت
براي او و بعضي از يارانش بلكه  امام صادق است كه در آن آنچه را پس از وفات

كند كه چگونه او به همراه برگزيدگاني از ياران  براي عموم شيعيان روي داد تعريف مي
پس بر عبداهللا . كردند رسد تحقيق مي امام صادق درباره كسي كه پس از او به امامت مي

پس بطالن ادعاي . دبن جعفر وارد شدند درحالي كه مردم پيرامون او جمع شده بودن
پس حيران و سرگردان از پيش او خارج شدند . امامت او بر ايشان روشن گرديد

توانيم ميان اين  چگونه مي: ... تا آخر روايت ... دانستند امام كيست درحالي كه نمي
پس از وفات او نسبت به جانشينش  روايت كه بر جهل ياران بزرگ امام صادق

مشخص نموده است،  را از زمان پيامبر ه نام همه امامانداللت دارد و رواياتي ك
اطالع باشند  آيا امكان دارد همه ياران امام صادق نسبت به اين روايات بي. جمع نماييم

خويي در پاسخ گفته ! تا جايي كه در شناخت امام پس از او دچار سرگرداني شوند؟
به ما ] شيعيان اماميه[خاصه  و] اهل سنت[روايات متواتري كه از طريق عامه «: است 

اند و نامهايشان را مشخص  ائمه عليهم السالم را از نظر عدد تعيين كرده. رسيده است
كرد كه اين امر بر مردم و حتي بر  اند شايد در آن زمان مصلحت ايجاب مي ننموده

ر پوشيده و مخفي بماند و اين امر د –به جز تعداد اندك و خاصي از آنها  –يارانشان 
  1».واهللا أعلم. غير اين مورد نيز اتفاق افتاده است

اين اعتراف و شهادت يك عالم بزرگ شيعه اثناعشري و رهبر حوزه علميه نجف 
دارترين حوزه علميه شيعيان مبني بر اين است كه روايات  يشه ترين و ر يعني قديمي

يا احاديث آحادي كه شيعيان گانه را به دقيقاً بيان نمايد  متواتري كه نامهاي امامان دوازده
_________________________________________________________________________  

  .452صراط النجاة في أجوبة االستفتاءات، الجزء الثاني، ص ) 1
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زيرا در نظر خويي . بتوانند بدون ترديد در مضامينشان به آن اعتماد كنند، وجود ندارد
  .اند بوده» رازداران ائمه«كاري است و راويانشان  اين روايات نتيجه پنهان

آيا از نظر عقلي ممكن نيست كه اين : شود اين است   سؤالي كه در اينجا مطرح مي
كم از اصحاب امامان با يكديگر همكاري كرده باشند و سخني را به امامان نسبت تعداد 

به ويژه اينكه آنها نه تنها به . داده باشند كه امامان خودشان ادعاي آن را نكرده باشند
همتايند بلكه روايات آحادي  نظير و بي وسيله نقل چنين رواياتي در ميان امت اسالمي بي

  !اند؟ صحاب ديگر ائمه هرگز آنها را روايت نكردهاند كه ا را نقل كرده
به عالوه، اين افرادي كه ائمه آنها را براي بيان اسرارشان از ميان عامه مردم انتخاب 

  اند چه كساني هستند؟ كرده
: نويسد  خطاب به چنين افرادي مي) هللا و للحقيقه(شيخ علي آل محسن در كتاب 

از سخنان از مخاطبان شيعه يا از اكثر شيعيان از  دانستن كتمان بعضي  ترديد حالل بي«
به همين دليل امام صادق و . سوي امام، به معناي كتمان بقيه علوم و معارف از آنهاست

به بسياري از يارانشان، اعم ابوبصير، زراره، محمد بن مسلم و ) عليهما السالم(امام باقر
  1».اند علوم ارزشمند و رازهاي فراواني را گفته... 

اي درباره نام  اين افرادي كه شيخ علي آل محسن آنها را ذكر كرد و هيچ عالم شيعه
آنها اختالف ندارد، فقط گروهي از افراد بودند كه به اعتراف خود شيعيان اماميه 

كه عبدالحسين ) زراره بن أعين(مثالً ! اند بستن بر اهل بيت را پيشه خود قرار داده دروغ
و شيخ علي آل محسن و  2كند او را مدح و ستايش مي) جعاتالمرا(موسوي در كتاب 

اند، روايات معتبري از  بسياري از علماي قديم و معاصر شيعه اثناعشري او را ذكر كرده
  .طريق شيعيان درباره طعن و لعن او از زبان امام جعفر صادق ذكر شده است
_________________________________________________________________________  

  .79هللا و للحقيقة، ص ) 1
  ).110(المراجعات، مراجعه شماره ) 2
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 جعفر صادقاز امام : كند كه گفت  كشي با سندش  از ليث مرادي روايت مي
  1.ترديد زراره در گمراهي خواهد مرد بي: گفت  شنيدم كه مي

شنيدم كه  سيار روايت شده است كه گفت از امام صادق از مسمع كردين ابي
  .خداوند بريد و زراره را لعنت كند: گفت  مي

اسناد اين ) اعيان الشيعه(دانشمند و عالمه شيعه محسن امين جبل عاملي در موسوعه 
  2.ايت را حسن دانسته استدو رو

گفت  زراره مي: از يونس بن عبدالرحمن بن ابن مسكان روايت شده است كه شنيدم 
جعفر ] امام[اما من در دلم نسبت به . را رحمت كند] امام محمدباقر[خداوند ابوجعفر : 
از او پرسيدم كه چه چيزي باعث شده است كه زراره چنين . اي دارم كينه] صادق[

  3.ها و دروغهايش را آشكار كرد رسوايي اينكه امام صادق: ر پاسخ گفت بگويد؟ د
ترديد  بي: گفت  امام صادق: از مسعده بن صدقه روايت شده است كه گفت 

در روز قيامت آنها را . دهند  گيرند سپس آن را از دست مي گروهي ايمان را به امانت مي
  4.رديد زراره بن أعين يكي از آنهاستت بي. گويند گيرندگان مي يعني امانت) معارون(

از وليد بن صبيح روايت شده است كه در مدينه در باغي بودم ناگهان كسي دستم را 
براي من نزد : به من گفت . ام را برگرداندم ناگهان زراره را ديدم وقتي چهره. گرفت

 رفتم و جريان را پس به مسجد نزد امام صادق: گويد  مي. دوستت اجازه بگير
. به او اجازه نده: سپس سه بار گفت . او با دستش بر ريش خود زد. برايش تعريف كردم

_________________________________________________________________________  

  ).240(، روايت شماره )زرارة بن أعين(، بيوگرافي 229رجال الكشي، ص ) 1
  ).237(همان منبع، روايت شماره ) 2
  .228، روايت شماره 225الكشي، ص  رجال) 3
  .263، روايت شماره 236رجال الكشي، ص ) 4



415  آنگاه حقيقت را يافتم

او بر دين من و پدرانم . خواهد به من زيان برساند زيرا با وجود جايگاه و عمر من او مي
  1.نيست

بر امام : آمده است  از علي بن حكم به نقل از رجالش به روايت از امام صادق
چند روزي : پاسخ دادم : گفت ! اي؟ كي زراره را ديده: مام گفت ا. صادق وارد شدم
اهميتي ندارد هرگاه مريض شد به عيادت او مرو، اگر مرد : اما گفت . ام است او را نديده
آري : گويي؟ امام پاسخ داد  آيا زراره را مي: پرسيدم ! اش شركت نكن در تشييع جنازه

  2.سيحيان كه به تثليت معتقدند بدتر استاو از يهوديان و م. منظورم زراره است
شنيدم كه به  از امام صادق: از عمران زعفراني روايت شده است كه گفت 

آنگاه كنيه دوازده تن را نام برد و خطاب به آنان گفت  –اي ابوبصير : گفت  ابوبصير مي
نت لع. هيچ كس همانند زراره در اسالم بدعتهاي ناپسند به وجود نياورده است -: 

  3.اين سخن امام صادق بود. خداوند بر او باد
زراره از شما : گفتم  حالل روايت شده است كه به امام صادق از زياد بن ابي

امري را روايت كرده است، ما هم آن را از او پذيرفتيم و او را ) استطاعت(درباره 
كند كه  ادعا مياو : گفتم ! بگو: گفت . خواستم آن را بر شما عرضه كنم. تصديق كرديم

سؤال كرده است  z|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  } از شما درباره آيه 
آيا چنين . هر كسي كه توشه و مركبي براي سفر داشته باشد: ايد  كه شما به او پاسخ داده

آيا هر كس كه توشه و مركبي داشته باشد استطاعت انجام حج را : است؟ امام پاسخ داد 
نه او چنين سؤالي را از من پرسيده : امام گفت ! آري] بنا به ادعاي او[: گفتم ! دارد؟

و سه بار ! به خدا قسم او بر من دروغ بسته است. ام است و نه من چنين پاسخي داده
_________________________________________________________________________  
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خداوند زراره را لعنت ! خداوند زراره را لعنت كند: آنگاه گفت . اين قسم را تكرار كرد
اي داشته باشد استطاعت انجام  كسي كه زاد و توشه آيا هر: او فقط از من پرسيد ! كند

پس آيا او : او پرسيد . شود حج بر او واجب مي: فريضه حج را دارد؟ پاسخ دادم 
از امام . شود نه، تا زماني كه به او اجازه داده مي: استطاعت آن را دارد؟ پاسخ دادم 

در كوفه به : گويد  ياد ميز! آري: آيا زراره را از اين امر مطلع كنم؟ گفت : پرسيدم 
ديدار زراره رفتم و آنچه را امام صادق گفته بود برايش تعريف كردم و از ذكر لعن و 

كند  او استطاعت از جايي برايم تعريف مي: زراره گفت . نفرينهاي امام خودداري كردم
اين دوست شما از كالم مردان آگاهي و نسبت بدان بصيرت . داند كه خودش هم نمي

  .پس در اين سخنان بيشتر تأمل كنيد. 1ردندا
چگونه كسي كه با جرأت و وقاحت فراوان در دوران حيات امام صادق بر او دروغ 

شود او را نفرين كند و از او تبري جويد و عيبهايش  بندد تا جايي كه امام مجبور مي مي
ياتش به عنوان شود و روا را آشكار كند، درباره اعتقاد مسلمانان مورد اعتماد واقع مي

  شود؟ دين مورد پرستش پذيرفته مي
به عراق : كند  اما درباره ابوبصير بايد گفت كه كشي به نقل از ابن يعفور روايت مي

ما گروهي بوديم كه ابوبصير . رفتيم تا پولي كسب كرده و فريضه حج را به جا آوريم
ترس و به وسيله اموالت اي ابوبصير از خدا ب: به او گفتم . مرادي هم در ميان ما بود

_________________________________________________________________________  
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  !را بدانها نسبت داديد؟
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ساكت شو كه : ابوبصير پاسخ داد ! تو مال و ثروت فراواني داري! حجت را به جا بياور
  1.پوشاند فرو بريزد با عبايش آن را مي] امام كاظم[اگر همه اموال دنيا بر سر دوستتان 

 از امام صادق: از شعيب عقرقوفي به نقل از ابوبصير روايت شده است كه گفت 
اره زني كه داراي شوهر بوده است اما آن را كتمان و سپس ازدواج كرده باشد سؤال درب

] كه تازه با او ازدواج كرده است[شود و آن مرد  آن زن سنگسار مي: امام گفت . كردم
شعيب . سؤال نكرده است] درباره شوهردار بودن زن[زيرا او . شود تازيانه زده مي 100
زني كه شوهردار : وارد شدم به او گفتم ] ام موسي كاظمام[بر ابوالحسن : گويد  مي

آن زن سنگسار : كند حكم آن چيست؟ امام گفت  است با مرد ديگري ازدواج مي
از امام : ابوبصير را ديدم به او گفتم . گيرد شود و به آن مرد هيچ مجازاتي تعلّق نمي مي

ي ازدواج كند سؤال درباره زني كه شوهردار است ولي با مرد ديگر موسي كاظم
شود و به آن مرد هيچ حكمي و مجازاتي تعلّق  آن زن سنگسار مي: امام گفت . كردم
كنم دوستمان هنوز از  گمان مي: اش دستي كشيد و گفت  ابوبصير بر سينه. گيرد نمي

  !بيدار نشده است] غفلت[خواب 
گمان :  خاراند گفت اش را مي در حالي كه سينه: در روايت ديگري آمده است 

منظور او اين بود كه هنوز علم امام موسي . 2كنم علم دوست ما كامل نشده است مي
  !دهد كه از آنها اطالعي ندارد كاظم كامل نشده است به همين دليل درباره اموري فتوا مي

نياز به پرسيدن ندارد و اين گفته ابوبصير : اما درباره امور اخالقي ابوبصير بايد گفت 
. كمي با او شوخي كردم. دادم به زني قرآن ياد مي: گويد  ه كافي است كه ميدر اين بار

اي ابوبصير به آن زن چه گفتي؟ : امام از من پرسيد . رفتم سپس به نزد امام باقر
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امام به من . 1كنم و صورتم را پوشاندم به او گفتم با دستم چنان مي: ابوبصير پاسخ داد 
  2.نكن يا به سوي آن زن بازنگردهرگز اين عمل را تكرار : گفت 

كننده اسرار امامان به شمار  اما كتابهاي شيعيان درباره محمد بن مسلم كه كتمان
گويند كه امام جعفر صادق او را نفرين و لعن كرد و از او تبري جست و  آيد، مي مي

خداوند فقط پس از به : گفت  لعنت خداوند بر محمد بن مسلم كه مي: گفت 
  3.كند تن امور از آنها اطالع پيدا ميپيوس وقوع

به امام جعفر صادق خبر رسيد كه زن عامر بن عبداهللا بن جداعه به رأي زراره و 
زنها چه : امام صادق گفت . معتقد است] در حج[محمد بن مسلم درباره استطاعت 

م و به او بگوييد كه آن دو از واليت من سه! ارتباط و سنخيتي با آراء و نظرات دارند؟
به سوي همسرم رفتم و با او سخن گفتم : گويد  عامر مي. اي ندارند و چيزي نيستند بهره

  4.از اين نظر برگشت
بسياري از : امام جعفر صادق با تأكيد فراوان بر پرهيز از او و جاعالن ديگر گفت 

، زراره، بريد: كردند گمراه شدند از جمله آنها  كساني كه در دينشان ادعاي رياست مي
نام فرد ديگري را : گويد  ابوصباح راوي مي. محمدبن مسلم و اسماعيل جعفي هستند

  5.هم ذكر كرد كه من حفظ نكردم
  

_________________________________________________________________________  
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  !روايات كوبنده شيعيان
اهللا العظمي خويي درباره اينكه روايات متواتري  پس از اعتراف مهم و عجيب آيت

ن امر را به طور كامل از آن مبني بر نص بر نامهاي امامان وجود ندارد و علم نسبت به اي
طرفي و تقواي اين رازداران،  داند كه در مبحث پيشين به ميزان صداقت، بي رازداران مي

شويم كه در  در اينجا دچار غافلگيري عجيبي مي! اهل سر و يا خواص اشاره كرديم
وجود دارد كه مؤلف آن ) اصول كافي(كتاب مهمترين كتاب شيعيان اثناعشري يعني 

همچنين آن را در كتابهاي ديگر . ر نواب چهارگانه امام دوازدهم شيعيان بوده استمعاص
طوسي، ) الغيبه(از قبيل . آيند بينيم كه جزو منابع مهم حديثي آنها به شمار مي اماميه مي

  .خزار قمي) كفايه األثر(شيخ صدوق و ) الخصال(
ان اماماني نيستند كه شيعيان امامان دوازدگانه مذكور در روايات شيعه هم: و آن اينكه 

  !معتقد به امامت منصوص آنها هستند
علي بن ابيطالب، «: گانه در نظر شيعيان اماميه اثناعشريه عبارتند از  امامان دوازده

) باقر(، محمد بن علي)العابدين زين(حسن بن علي، حسين بن علي، علي بن حسين 
، محمد بن )رضا(بن موسي، علي )كاظم(، موسي بن جعفر)صادق(جعفر بن محمد

قائم، (، محمد بن حسن )عسكري(، حسن بن علي)هادي(، علي بن محمد)جواد(علي
  ».)مهدي منتظر

گانه از نسل  كند كه امامان دوازده اين درحالي است كه روايات شيعي زير تأكيد مي
  !و علي و فاطمه هستند و خود علي بن ابيطالب در ميان آنها نيست پيامبر

  !طرفي در آن تأمل نماييد ات كوبنده شيعيان را مطالعه فرمايد و خودتان با بياين رواي
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  روايت اول
: به نقل از جابر بن عبداهللا انصاري روايت شده است كه گفت  از امام محمدباقر

وارد شدم در حالي كه در دستش لوحي بود و در آن نامهاي اوصيا كه از  بر فاطمه
من آنها را شمردم دوازده نفر بودند كه آخرينشان . ده بودفرزندان او بودند نوشته ش

  .سه تن از آنها علي و سه نفر هم محمد نام داشتند. بود قائم
زيرا » .اند همگي از فرزندان فاطمه«گانه  كند كه امامان دوازده اين حديث بيان مي

» .ندان او بودنددر آن نامهاي اوصيا بود كه از فرز«گذارد كه  روايت بر اين نكته صحه مي
قرينه دوم در روايت اينكه اين . و امام علي همسر حضرت فاطمه بود نه فرزندش

گذارد كه سه تن از اين دوازده تن نامشان علي است كه  روايت بر اين نكته صحه مي
علي بن محمد «و » )رضا(علي بن موسي «، »)العابدين زين(علي بن حسين «منظور از آن 

  .بنابراين امام علي خارج از مصداق حديث است .بوده است» )هادي(
  

  روايت دوم
با سندي كه مجلسي آن را صحيح دانسته است به نقل از أبي ) الكافي(كليني در 

زماني كه ابوبكر از دنيا رفت و : كند كه  سعيد خدري نقل مي هارون به روايت از ابي
اين : به او گفت  المؤمنينامير: گويد  تا اينكه مي. عمر جانشين او شد من حاضر بود

 اما جايگاه پيامبر. و نسل من هستند امت دوازده امام هدايتگر دارد كه از نسل پيامبر
كساني كه با او در . در بهشت در بهترين و برترين قسمت آن يعني جنات عدن است

ز اين منزل هستند امين دوازده نفر از نسل او هستند كه مادر، مادربزرگ و نسلشان ني
  1».همراه آنهاست و كسي با آنها در آن شريك نيست

_________________________________________________________________________  
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و همه از فرزندان علي  گانه از نسل پيامبر كند كه امامان دوازده اين حديث بيان مي
  .پس در نتيجه خود امام علي خارج از اين فهرست خواهد بود. هستند بن ابيطالب

  
  روايت سوم

دوازده : شنيدم كه گفت  م باقركند كه از اما كليني از زراره بن اعين روايت مي
و از فرزندان علي  هستند و همه آنها محدثاني از نسل رسول خدا امام از نسل پيامبر

  1.هم پدرانشان هستند و علي پيامبر. هستند
چنانكه واضح است مفهوم حديث اين است همه امامان اهل بيت فرزندان رسول 

بدان معني است كه علي خودش جزو  و امام علي بن ابيطالب هستند و اين خدا
 زيرا او از فرزندان رسول خدا. گانه نيست كه درباره آنها نص وجود دارد امامان دوازده

  !گانه است بلكه پسرعمو و برادر ايشان و پدر امامان دوازده. نيست
  

  روايت چهارم
 إني و إثني«: فرمود  پيامبر: روايت شده است كه گفت  از امام محمدباقر

عشر من ولدي و أنت يا علي رز األرض يعني اوتادها و جبالها، بنا أوتد اهللا 
األرض أن تسيح بأهلها، فإذا ذهب اإلثناعشر من ولدي ساخت األرض بأهلها و 

من به همراه تو اي علي و دوازده تن از فرزندانم، كوهها و ستونهاي «:  »لم ينظروا
. ا استوار كرده است تا ساكناشن را فرو نبلعدزمين هستيم، خداوند به وسيله ما زمين ر

هرگاه اين دوازده تن از فرزندانم بروند زمين ساكنانش را فرو خواهد بلعيد و از آنها 
_________________________________________________________________________  
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گانه از نسل  اين حديث بدان معني است كه امامان دوازده» .1چيزي باقي نخواهد ماند
جزو آنها  م عليهستند و براساس آنچه در حديث ظاهر و آشكار است اما پيامبر
  .نيست
  

  روايت پنجم 
: روايت شده است كه گفت  از ابوسعيد به صورت مرفوع از امام محمدباقر

از ميان فرزندانم دوازده نقيب وجود دارند كه نجيب، محدث و «: فرموده است  پيامبر
ا كند و همه دنيا ر داراي فهم هستند، آخرينشان قائم است كه بر اساس حقيقت قيام مي

  2».كند آنگونه كه مملو از ظلم شده است پر از عدل و داد مي
گانه از نسل  كند كه امامان دوازده اين حديث نيز همانند روايت پيش از آن بيان مي

  .گيرد در ميان آنها قرار نمي پس بدين ترتيب امام علي. هستند پيامبر
  

  روايت ششم
درباره  از پيامبر: كند  لك روايت ميخزار قمي در كفايه األثر به نقل از انس بن ما

آنها دوازده نفر از برگزيدگان : فرمود  سؤال كردم پيامبر حواريون حضرت عيسي
امامان پس از من دوازده تن و از نسل علي و : تا اينكه فرمود ... و ياران خاص او بودند 

  3!د بر آنها باددرود و سالم خداون. فاطمه هستند و آنها حواريان و ياوران من هستند

_________________________________________________________________________  

، حديث شماره ، كتاب الحجة، باب ما جاء في اإلثني عشر و النص عليهم534، ص 1اصول كافي، ج ) 1
17.  

، كتاب الحجة، باب ما جاء في اإلثني عشر و النص عليهم، حديث شماره 534، ص 1اصول كافي، ج ) 2
18.  
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  روايت هفتم

بر حسن بن علي : كند كه گفت  خزار قمي به نقل از جناده بن أبي أميه روايت مي
اي موالي من چه : تا اينكه به او گفتم . در بيماري وفاتش وارد شدم بن ابيطالب

اي عبداهللا مرگ را چگونه : كنيد؟ امام گفت  شده است چرا خودتان را معالجه نمي
به : سپس به سوي من رو كرد و گفت . إناهللا و إنا إليه راجعون: كنم؟ گفتم  معالجه

آن را به ما واگذار كرده است كه دوازده امام  خدا قسم اين امري است كه رسول خدا
كه همه ما يا مسموم خواهيم شد . از فرزندان علي و فاطمه آن را به دست خواهند آورد

  1.رسيم يا به قتل مي
  . داند احتمال را كه تعداد امامان بيش از دوازده نفر باشد بعيد نميمرتضي اين 
ام پاسخ مرتضي به سؤالي است كه  ترين چيزي كه در اين باره خوانده شايد عجيب

فردي شيعه از او پرسيده است و در آن از او درباره وضعيت امامت پس از امام 
بايد در هر زماني امامي باشد براساس مذهب معلوم : گويد  كند و مي سؤال مي زمان

توانيم  كه دين را اصالح و مصالح مسلمانان را تأمين كند و براساس دليل صحيح نمي
. شدن تكليف مطابقت خواهد داشت معتقد به اين امر باشيم كه خروج قائم با زايل

م آيا پس از اما. الطاعه خالي نخواهد بود بنابراين دوره پس از او از وجود امام مفترض
قائم، امام مفترض الطاعه ديگري خواهد بود يا نه؟ اگر به وجود امام ديگري پس از 

ايم و اگر به  گانه خارج شده خروج قائم معتقد باشيم از اعتقاد به امامت امامان دوازده
وجود امام ديگري پس از خروج قائم باور نداشته باشيم در واقع اصلي را كه اساس 

  .اي لزوماً بايد امام و حجتي داشته باشد م و آن اينكه هر دورهاي مذهب ماست باطل كرده
_________________________________________________________________________  

، مبحث شهادت امام حسن به نقل از كفاية األثر خزار 341، ص 1منهاج الصالحين، وحيد خراساني، ج ) 1
  .227قمي، ص 
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توانيم بگوييم كه با خروج  ما قاطعانه نمي«: مرتضي چنين پاسخ داده است 
بلكه ممكن . رود اين تكليف از بين مي الزمان امام محمد بن حسن عسگري صاحب

تواند از  ز آن نمياست كه پس او جهان مدت زماني طوالني باقي بماند و زمان پس ا
همچنين جايز است كه بعد از آن چندين امام باشند كه دين و . وجود امامان خالي باشد

اين امر با آنچه درباره امامت بدان معتقديم و از . منافع و مصالح پيروان آن را حفظ كنند
زيرا به ما فقط دستور داده شده است كه . كنيم تضاد و تعارضي ندارد آن پيروي مي

زيرا اين . تن را بدانيم و آنها را بشناسيم و آن را به طور كامل بيان كنيم مامت اين دوازدها
. كند بودن خارج نمي امر محل اختالف و نياز است و اين عقيده ما را از نام اثني عشري

شود كه امامت دوازده امام را اثبات كند وبدان  زيرا در نظر ما اين نام بر كسي اطالق مي
ايم و در اين باره هيچ كس با ما موافقت ندارد و  باشد و ما اين امر را اثبات كردهمعتقد 

  1».ايم فقط ما به اين نام شهرت پيدا كرده
اين همان بحراني است كه نظريه امامت اثناعشري خود را بدان گرفتار كرده است و 

  !اند جز اينگونه فرضهاي غيرمنطقي راه خروجي از آن نيافته
  

  هم شيخ حسين مدرسي طباطبايياعتراف م
ساليان : نويسد  مي )التشيع في القرون الثالثة األولي ةتطور المباني الفكري(او در كتاب 

خليفه يا  12كه در آن به آمدن  درازي از انتشار حديث شريف و بسيار مشهور پيامبر
از آنها  ها آمده بود كه پس دهد سپري شد و در بعضي از نسخه امير قريش مژده مي 12

اهل سنت از آغاز به اين حديث توجه . هرج و مرج شديدي مردم را فراخواهد گرفت
-125(تا اينكه در دوران وليد دوم . خاصي كردند و آن را نسل به نسل روايت كردند

هاي شورشي كه  زماني كه فعاليت مخالفان امويان شدت پيدا كرد و نشانه)   ه 126
_________________________________________________________________________  

  .146- 145، ص 3وسائل مرتضي، ج ) 1
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ار شد، در اين زمان مردم در همه جا آن حديث را خالفت اموي را ساقط كرد آشك
) اند كه مخالفانشان آنها را قدري نام نهاده(در آن هنگام معتزليان اوليه . كردند روايت مي

و شورشيان پيرامون يزيد بن وليد گردهم آمدند تا تهديدي براي حكومت استبدادي به 
ياني حكومت هشام بن دهد كه در دوران پا بلكه شواهد نشان مي. وجود آورند

زماني كه مسأله واليتعهدي او دچار مشكالت و موانع فراواني )   ه 125-105(عبدالملك 
عثمان كه دچار ترس فراواني  اميه را دچار تزلزل كرد، بني شد و عواقب آن حكومت بني

كردند و معتقد بودند  بردند اين حديث راتكرار مي شده بودند و در آن دوران به سر مي
ناميدند و خلفاي مورد اجماع  ه منظور از آن، سه خليفه اول كه آنها را راشدين ميك

مدت پس از ] عثمان بني[اميه است كه نهمين خليفه هشام بن عبدالملك بود و آنها  بني
عثمان كه در پايان  و برخالف بني... دانستند  شدن هرج و مرج مي آن را دوران حاكم

كردند، شيعيان به آن اهتمام  يج و بدان توجه خاصي ميدوره اموي اين حديث را ترو
نداشتند و جز افراد خاص و ياران ويژه امامان كه از اسرار آنها اطالع داشتند كسي به 

زيرا شيعيان به علت اعتقادشان به اينكه سلسله امامت تا . داد نقل و ضبط آن اهميتي نمي
در . د امامان بسيار بيشتر از اين باشدپايان دنيا ادامه خواهد داشت توقع داشتند تعدا

اند  حقيقت در هيچكدام از كتابهاي شيعي كه در پايان قرن دوم و قرن سوم تأليف شده
اند، اين  اند و از تحريف مصون مانده يا كتابهايي كه قبل از پايان قرن سوم تأليف شده

كرده باشد يا نكته ذكر نشده است كه اين حديث توجه مؤلفان شيعي را به خود جلب 
بلكه . كرده است كه اين حديث به آنها ارتباط دارد هيچ كس از ميان آنها گمان نمي

شايد آنها پس از آنكه . اند چنين پيداست كه درباره اين حديث مشهور ترديد داشته
هايي كه خالفتشان را  در ناآراميكنند و  عثمان آن را تكرار مي مشاهده كردند كه بني

كنند، اين حديث را برخالف اعتقادات شيعه  فع خود از آن استفاده ميساقط كرد به ن
اند، همچنين به اين حقيقت كه  نوبخت به اين حديث اشاره نكرده بني. دانسته باشند
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حتي سعد بن عبداهللا اشعري قمي و ابن قبه در آثارشان كه در . امامان دوازده نفرند
نها همگي در پايان قرن سوم و همزمان با آ. اند دسترس همگان است به آن اشاره نكرده

از ميان مؤلفان شيعه اولين كسي كه مسأله «: گويد  اند، تا اينكه مي غيبت صغري زيسته
بودن را مطرح كردند دو محدث بزرگ شيعه يعني علي بن بابويه قمي  دوازده امامي

صغري و محمد بن يعقوب كليني بودند كه در سالهاي پاياني غيبت ) شيخ صدوق(
علي بن بابويه . اند از دنيا رفته.  ه 329و  328زيسته و در همان دوران هم يعني سالهاي 

گويد كه زماني كه برخي از شيعيان معاصر  مي) اإلمامه و التبصره(قمي در مقدمه كتاب 
شوند اين كتاب را  خود را مشاهده كرد كه درباره اصول مذهب حق دچار ترديد مي

ن بعضي از احاديثي را گرد آورد كه تعداد امامان را دقيقاً مشخص تأليف كرد كه در آ
اين درحالي است كه . نمايد تا شيعيان مطمئن شوند كه مذهبشان راه مستقيم است مي

فصلي را به رواياتي اختصاص داده است كه در آن تعداد امامان ) الكافي(كليني در 
ر قسمت مناسبي از كتاب قرار با اين وجود اين فصل د. دوازده نفر ذكر شده است

  1».رود سالها بعد خودمؤلف آن را به كتاب افزوده است نگرفته است و گمان مي
  

  اعتراف خطرناكتري از شيخ محمد باقر بهبودي
در تعليق بر يكي از روايات درباره  172صفحه ) معرفه الحديث(بهبودي در كتاب 

بودن نظام امامت را  ا مبحث استثنايياز آنجا كه شم«: نويسد  گانه مي امامان دوازده
... بينيد احاديث روايت شده درباره نص بر امامان از جمله خبر لوح و  دريافتيد، مي

اگر اين روايات . اند همگي در دوران غيبت و حيرت و مدتي قبل از آن جعل شده
ختالف بود، در شناخت امامان اهل بيت دچار اين ا فراوان، در ميان شيعيان اماميه مي

شدند و علما، محدثان و دانشمندان بزرگ اين مذهب ساليان درازي  شديد و آشكار نمي
_________________________________________________________________________  

  .162، 156للتشيع في القرون الثالثة األولي، ص  ةتطور المباني الفكري) 1
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نياز از آن بودند كه به سرعت اين همه كتاب درباره اثبات  ماندند و بي در حيرت نمي
  !!غيبت و زدودن حيرت از قلبهاي مردم تأليف كنند

س چرا امت اسالمي را به اگر اين مسأله اين گونه در نظر شما واضح و هويداست پ
كنيد كه علماي بزرگ مذهب و حديثتان ساليان دراز از حل آن  وسيله چيزي مبتال مي

و براساس چه اصلي قطعيت پيدا كرديد كه اين دوازده تني كه شما ! اند؟ عاجز مانده
معتقد به امامت و عصمت آنها هستيد همان كساني هستند در اين نص يا غير آن از آنها 

  !به ميان آمده است؟سخن 
  !خدايا اين تفكر، عجب گمراهي بزرگي است

  
  گانه كيستند؟ خلفاي دوازده

اند تا آن را به عدد  شارحان اين حديث براي ذكر نام خلفاي مسلمانان تالش كرده
از آنجا كه اين . اند برسانند گويي با اين كارشان موجب تعجيل در برپايي قيامت شده 12

يفه خبر داده است پس بايد اين تعداد در دوران اين نويسنده يا آن حديث از دوازده خل
  .مؤلف يا دوران ما، كامل شود

زمان نزد آنها و نزد ما متوقف نخواهد شد و در ساليان پس از . كردن است اين عجله
تواند  چه كسي مي... آنها و قبل از ظهور مهدي خلفاي ديگري را در خود خواهد داشت

  !افتد؟ ويد اين امر اتفاق نميبه طور قطعي بگ
تالش اين دانشمندان و فضال براي تعيين نامهاي خلفا، سعي برخي از نويسندگان 

كردند به  كند كه سعي مي و مذاهب اسالمي را به ذهن متبار مي ها كتاب درباره فرقه
 فرقه، مسلمانان زمان خود را نيز 73شدن امت اسالمي به  تناسب حديث كه درباره تبديل

  .فرقه تقسيم كنند 73به 
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از جمله آنها . تأليف كردند) فرقه 73(يابيم كه كتابي با نام  حتي افرادي را مي
هاي موردنظر حديث را  ابومحمد يمني از علماي قرن چهارم هجري بود كه فرقه

  !هاي معاصر خود تعيين كرده بود براساس نام فرقه
  !دنداغلب مؤلفان سني و شيعه به چنين روشي عمل كر

 73ها از  اگر ديدگاه اين افراد صحيح باشد بايد دانست كه پس از آنها تعداد فرقه
  !بيشتر شده است

به ويژه اينكه بسياري از آنها كسي را كه در مورد يك مسأله اعتقادي نظري متفاوت 
  .دانستند اي خاص مي با بقيه علما داشت او را صاحب فرقه

  : بود به نظرم علت اشتباه آنها دو امر 
  
  اوالً

ها در زمان نويسنده  گويي حتماً بايد آن فرقه. گانه 73هاي  عجله در شناخت نام فرقه
يا شارح يا قبل از آن وجود داشته باشند، بدون اينكه مؤلف حتي مقدار كمي احتمال 

  !ها قرنها پس از او خواهد بود بدهد كه يكي از اين فرقه
  
  ثانياً

گويي شارحان و ناظران . توجه به منشأ پيدايش آنهاتوجه به تعداد فرقه بيش از 
. اند كه نام هفتاد و سه فرقه مذكور در حديث شريف را بيابند حديث با خود تعهد كرده

پرداختند كه  بايست به مفهوم حديث و هدف از ذكر اين عدد در آن مي در حالي كه مي
 اسالم ناب محمديافزايش تفرقه در ميان امت و وجود يك فرقه بر اساس (همان 

  .)اند برخالف ديگراني است كه از راه منحرف شده
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ما در امر تعيين نام خلفا مشاهده كرديم . درباره امر دوازده خليفه نيز بايد چنين گفت
خوانند كه  در حالي كه اين حديث صحيح مسلم را مي. كنند جهت عجله مي كه مردم بي

ثنا عشر إتي تقوم الساعة أو يكون عليكم ح اليزال الدين قائماً«: فرمود  پيامبر
ماند تا اينكه قيامت برپا شود يا  اين دين همچنان پابرجا مي«:  ».خليفة كلهم من قريش

  ».دوازده خليفه كه همگي از قريش هستند بر شما حكومت كنند
اين «:  »عشر خليفة ثناإإن هذا األمر الينقضي حتي يمضي فيهم «: يا فرمود 

و حكومت [خليفه بيايند  12ابرجا خواهد ماند تا زماني كه در ميانشان دين همچنان پ
  ».]كنند

كند كه دوران خالفت اين دوازده تن تا روز قيامت  پس حديث به وضوح بيان مي
كند كه  ادامه دارد و كسي كه دوران خالفت اين دوازده تن را به افرادي محدود مي

  .متن حديث معتقد است اند، ناآگاهانه به امري برخالف سپري شده
  

  سؤاالتي كه منجر به تنوع در آراء شده است
آن اندازه واضح نيست كه درباره فهم آن اختالف بوجود ) گانه خلفاي دوازده(حديث 

بلكه سؤاالتي كه در اذهان علما به وجود آمده . نيايد يا احتماالت درباره آن زياد نشود
اما . گانه موردنظر حديث است ي دوازدهاست، علت اساسي اختالف نظر درباره خلفا

نظر دارند كه منظور  هاي شيعه به جز اماميه اثناعشريه اتفاق علماي اهل سنت و همه فرقه
از اين دوازده تن افرادي غير از دوازده امام موردنظر اماميه است زيرا همچنانكه قبالً 

  .اشاره كرديم داليل فراواني بر بطالن اين ادعا وجود دارد
ما چند سؤال در ذهن شارحان اين حديث باقي مانده است كه هنوز براي آن ا

پي بيايند يا با فاصله زماني پس  در آيا بايد اين دوازده تن به صورت پي. اند پاسخي نيافته
  از يكديگر؟
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آيا بايد امت اسالمي درباره آنها اجماع كند يا اينكه حديث شريف به احراز موافقت 
همه مردم درباره همگي آنها اجماع «كند؟ يا اينكه عبارت  ه مياكثريت مردم اشار

  1به حديث افزوده شده است و اصالً صحت ندارد؟» .خواهند داشت
آيا بايد همه اين دوازده تن افراد پاك و پرهيزكار باشند يا ممكن است در ميان آنها 

هذا الدين  إن اهللا لينصر«: فرموده است  ظالماني هم باشند، همچنانكه پيامبر
به وسيله انسان گناهكار نيز ] حتي[ترديد خداوند اين دين را  بي«: » بالرجل الفاجر

به طوري كه در اينجا بايد از عزت دين در مقابل كفار و قيام » .2ياري خواهد داد
هاي شخصي و فردي كه نسبت به  مسلمانان عبرت گرفت و بدان توجه كرد نه ستم

  !افتد معترضان نسبت به سياست اين حاكم اتفاق مي كنندگان يا بعضي از قيام
بودن آراي  اين سؤاالت بحث برانگيز و احتماالت مربوط به نص در متفاوت

هاي دوازده نفر مورد اشاره در حديث نبوي نقش مستقيم  دانشمندان درباره شخصيت
  .داشته است

ه رخ خواهد در اين حديث به رويدادي كه در آيند همگان متفقند كه رسول خدا
داد اشاره فرمودند و در اين حديث به اين امر اشاره نكردند كه هر مسلماني بايد نام اين 

، ]خداوند[همچنانكه به هر كدام از ما به . دوازده تن را بداند يا به آنها ايمان بياورد
خداوند در قرآن . پيامبران، فرشتگان، كتابهاي آسماني و روز قيامت ايمان داشته باشد

  : فرمايد  كريم مي

_________________________________________________________________________  

حكم ) ثم يكون الهرج(و ) كلهم تجتمع عليه األمة(درباره عبارت ) رحمه اهللا(شيخ ناصرالدين الباني) 1
  .376السلسلة الصحيحة، حديث شماره : نگا . منكربودن داده است

  .متفق عليه) 2
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 {  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g
  |{  z  y  x  w  v  u   tz ].285: البقرة.[  

به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است ] خدا، محمد[فرستادة «
بدان باور ] نيز[و مؤمنان ] و در رسالت آسماني خود شكي ندارد[معتقد است 

خداوند، فرشتگان او، كتابهاي و پيامبرانش ايمان دارند و همگي به . دارند
و سرچشمه [گذاريم  ميان هيچ كدام از پيامبران او تفاوتي نمي:] گويند مي[

  ».]دانيم رسالت ايشان را يكي مي
از آن خبر داده بود  گانه با امور غيبي ديگري كه پيامبر پس حديث خلفاي دوازده

إن في ثقيف كذاباً و «: در حديثي فرموده است  امبرمثالً پي. تفاوت زيادي ندارد
نه تنها » .1ترديد در ميان قبيله ثقيف فرد دروغگو و ويرانگري خواهد بود  بي«:  »مبيرا

هيچ كدام از علماي مسلمان كه به علم ومعرفت شهرت دارند بلكه هيچ انسان عقلي 
رانگر ثقيف چه كي است و نگفته است كه همه مسلمانان بايد بدانند كه دروغگو و وي

بايد به طور قطعي و بدون ترديد اعتقاد داشته باشد كه فرد دروغگوي ثقيف فالن 
  !!شخص و ويرانگر آن نيز فالن شخص است
  .گويد انسان عاقل هرگز چنين سخني را نمي

التقوم الساعة حتي يخرج رجل من «: در حديث ديگري فرموده است  پيامبر
تا زماني كه مردي از قحطان قيام نكند كه مردم را با «:  »عصاهقحطان ليسوق الناس ب

_________________________________________________________________________  

آورده  2545، حديث شماره )ذكر كذاب ثقيف و مبيرها(م آن را در كتاب فضائل الصحابه، باب مسل) 1
  .است
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هيچ كس نگفته است كه هر » .1شود عصايش هدايت و كنترل كند قيامت برپا نمي
بلكه هدف اين گونه احاديث خبردادن درباره . مسلماني بايد آن فرد قحطاني را بشناسد

  .رويداد خير يا شري است كه براي امت رخ خواهد داد
  
  رح مسألهط

  : كند كه پيامبر فرمود  به نقل از آن حضرت روايت مي سفينه خادم رسول خدا
، ثم تكون -تعالي  –تكون النبوة فيكم ما شاءاهللا ان تكون ثم يرفعها اهللا «

ثم تكون  –تعالي  –خالفة علي منهاج النبوة ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها اهللا 
 ثم تكون ملكاً –تعالي  –أن تكون ثم يرفعها اهللا  ملكا عاضاً، فتكون ما شاءاهللا

ثم تكون خالفة علي  –تعالي  –جبرية فيكون ما شاء اهللا أن يكون ثم يرفعها اهللا 
سپس . پيامبري تا زماني كه خداوند بخواهد در ميان شما خواهد بود«:  ».منهاج النبوة

اساس روش پيامبري خواهد پس از آن خالفتي بر. خداوند آن را به پايان خواهد رساند
سپس . سپس آن را نيز به پايان خواهد رساند. بود تا آن زمان كه خداوند بخواهد
پس از . سپس خداوند بساط آن را بر خواهد چيد. حكومتي مقتدر بر سر كار خواهد بود

آن حكومتي استبدادي خواهد بود و تا زماي كه خداوند اراده كند ادامه خواهد داشت 
سپس حكومتي براساس روش . ند به دوره حكومت آن نيز پايان خواهد دادسپس خداو

  2».پيامبران، بر سر كار خواهد آمد
_________________________________________________________________________  

 2910، حديث شماره )التقوم الساعة حتي يمر الرجل بقبر الرجل(بخاري آن را در كتاب الفتن باب ) 1
  .روايت كرده است

همچنين دارمي در . است) حسن(ن اسناد آ: گويد  شعيب ارنؤوط مي 18430مسند احمد، حديث شماره ) 2
كند كه  روايت مي ثعلبه الخشني به روايت از ابوعبيده جراح سنن خود به نقل از ابي 155، ص 2ج 
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بود ذكر  پس اين حديث در آغاز، مرحله نبوت را كه دوران حكومت رسول خدا
كرده است سپس به مرحله خالفت به روش پيامبران پرداخته است كه در دوران 

  .ابوبكر، عمر، عثمان، علي و حسن تجلي يافته استحكومت خلفاي راشدين يعني 
سپس مرحله حكومت مقتدر خواهد بود كه دوران حكومتهاي پس از خالفت امام 

  .حسن تا پايان حكومت عثماني است
پس از آن حكومت استبدادي است كه تجلي آن در مرحله سقوط خالفت تا خالفت 

د بود كه او حكومت را به آنچه يا كمي قبل از آن خواه) محمد بن عبداهللا(مهدي 
  .خلفاي راشدين بر آن بودند بازخواهد گرداند

اند  مرحله پس از حكومت استبدادي را بيان فرموده نكه هنگامي كه پيامبرآجالب 
ياد كرده و آن را به حكومت يك ) خالفت براساس روش پيامبران(از آن به مرحله 

اشاره كرده است كه احتمال وجود يك يا دو  اي اند بلكه به مرحله خليفه محدود نداشته
به نظر  –اين امري است كه عليرغم اينكه . يا سه يا چندين خليفه در آن وجود دارد

در سنت نبوي شواهدي بر اين امر وجود دارد بسياري از مردم از فهم آن  –اينجانب 
  .اند غافل مانده

  

                                                                                                                                                    
اول دينكم نبوه و رحمة ثم ملك و رحمة ثم ملك أعفر ثم ملك و جبروت «: فرمود  پيامبر

ست، سپس پادشاهي همراه با آغاز دينتان پيامبري و رحمت ا«:  »يستحل فيها الخمر و الحرير
رحمت و پس از آن پادشاهي قدرتمند بر سر كار خواهد آمد و بعد از آن حكومت استبدادي خواهد 

پس از پيامبري » .شوند بود كه در سايه آن نوشيدن شراب و پوشيدن لباس ابرايشمي حالل شمرده مي
انقطاع در سند آن ضعيف است و  به هر حال اين حديث به علت. دوره پادشاهي با رحمت را ذكر كرد

كه ذكر شد  حتي اگر سند آن صحيح باشد به علت تضاد آن با روايات صحيح همچون روايت سفينه
  .بوديم قطعاً به شاذ بودن آن معتقد مي
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 به نقل از پيامبر ام سلمة المؤمنين امام احمد و ابوداوود با سندي ضعيف از أم
يكون اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل «: اند كه ايشان فرمودند  روايت كرده

من المدينة هارباً إلي مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه و هو كاره 
:  »فيبايعونه بين الركن و المقام فيبعث اليهم جيش من الشام فيخسف بهم البيداء

يك خليفه چنان اختالفي به وجود خواهد آمد كه مردي از مدينه به در هنگام مرگ «
 وي از مكه به سوي او خواهند آمد و او را به زور اخراج مانمكه فرار خواهد كرد و مرد

سپاهي از شام به سوي آنان فرستاده . در ميان ركن و مقام با او بيعت خواهند كرد
   ».شود كه آنها در بيابان فرو خواهند برد مي

كند كه خروج مهدي پس از مرگ يكي از خلفاي مسلمين  اين حديث بيان مي
خواهد بود اين بدان معني است پيش از خروج مهدي خالفتي همراه با ستم فراوان 

و پس از مرگ اين خليفه مهدي قيام خواهد كرد تا عدالت را در  اشتخواهد دوجود 
و حاكم از  هن ماجبا. را فرا گرفته بود كند بعد از آنكه ظلم همه آنها ميان مردم برقرار

اند كه  روايت كرده به از پيامبر بهطريق ثوبان و امام احمد و حاكم از طريق ابوقال
يقتَلُ عند كنزكم ثالثه، كلُّهم ابن خليفةٍ ثم ال يصير إلي واحد «: ايشان فرمودند 

ثم . لم يقتله قوممنهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، قيقتلونكم قتالً 
فإذا رأيتموه فبايعوه و لو حبواً علي الثلج فإنه خليفةُ : ذكر شيئاً ال أحفظه فقال 

اي  شوند كه همگي فرزندان خليفه در كنار گنج شما سه تن كشته مي«:  »اهللا المهدي
هاي سياه از  سپس پرچم. هستند سپس امر حكومت به هيچ كدام از آنها نخواهد رسيد

اي قبل  ظهور خواهند كرد و افراد بسياري را از شما خواهند كشت به گونهطرف مشرق 
عبارتي فرمود  سپس پيامبر. از آن در ميان هيچ قومي چنين كشتاري اتفاق نيفتاده است

اگر او را ديديد حتي اگر مجبور بوديد بر روي برف : آنگاه فرمود . كه من متوجه نشدم
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فه و جانشين خداوند در روي زمين همان مهدي بخزيد با او بيعت كنيد كه او خلي
   1».است

فإن فيها «چنانچه الباني گفته است در حديثي كه مفهوم آن صحيح است، عبارت 
شود  گفته نمي )خليفة اهللا(زيرا در شريعت عبارت . نيامده است »خليفة اهللا المهدي

خداوند جايز نقص و عجزي كه نسبت دادن آن به  به علت وجودزيرا در اين عبارت 
   »خليفة رسول اهللا«: گفت  بايست مي نيست، ايهام وجود دارد و بلكه مي

با وجود اينكه سند و متن اين دو حديث خالي از اشكال نيست اما حداقل به عنوان 
  . شاهد براي كالمي كه درباره حديث اثني عشر خليفه ذكر كردم مناسب هستند

فقط به دوره خلفاي راشدين و خلفاي بني را  تواند حديث پيامبر پس چه كسي مي
اي  اميه يا بني عباس محدود كند و فقط دوره اموي يا عباسي را بررسي كند سپس نتيجه

تواند به طور  كدام يك از ما مي.... آري ! برخالف مفهوم حديث از آن برداشت كند؟
ش بازگشت به خالفت براساس رو«قطع و يقين تعداد خلفايي را كه در مرحله 

هايشان بحث و جدل كند و  تا امروز درباره نام نمايدد تعيين نكن حكومت مي »پيامبران
بگويد فالن شخص از خلفاي دوازده گانه مذكور در حديث است يا فرد ديگري به 

  جاي او شايستگي اين امر را دارد؟ 
هايي را مشخص نكرده  گذارد اما دوره و نام حديث بر امور فراواني نص مياين 

  ! هاي اين دوازده تن بيازمايد ست تا فرد معترض مردم را درباره ناما
كثير درباره اين حديث نوشته است بسيار برايم دلنشين بود زيرا  شرحي كه ابن

اند به دور مانده  پيداست او از شتابي كه بعضي از شارحان در تعليق بر اين حديث داشته
  . است

_________________________________________________________________________  

  . 195ص  1السلسلة الضعيفة ج ) 1
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مفهوم اين حديث بشارت دادن درباره «:  گويد تفسيرش مي 34صفحه  2او در جلد 
وجود دوازده خليفه صالح و نيكوكار است كه حق را بر پا خواهند داشت و در ميان 

اين به مفهوم توالي و پشت سرهم آمدن آنها . مردم به عدل و داد حكومت خواهند كرد
. هستند بلكه چهار تن از آنها خلفاي راشدين يعني ابوبكر، عمر، عثمان و علي. نيست

. ترديد عمر بن عبدالعزيز جزو اين دوازده تن است همين در نظر بعضي از علما بي
ترديد قبل از بر پا شدن حكومت  اند و بي همچنين برخي از حكام بني عباس نيز چنين

  . قيامت فرا نخواهد رسيد ،آنها
رده نيز اشاره و بشارت در احاديث واآيد كه مهدي مورد  از ظاهر حديث چنين بر مي

و نام پدرش نيز عبداهللا  در احاديث چنين آمده است كه او همنام پيامبر. جزو آنهاست
است و همچنانكه زمين مملو از ظلم و جور شده است آن را پر از عدل و داد خواهد 

   ».كرد
كنيد كه او از محصور كردن خلفاي دوازده  كثير مشاهده مي با تأمل در اين سخنان ابن

بلكه فقط نام خلفايي را ذكر كرد . فاي پيشين يا معاصر خود خودداري كردگانه به خل
تا زماني كه آنها به «: كه علما همگي درباره آنها اجماع دارند و درباره بقيه گفته است 

   ».حكومت نرسند قيامت برپا نخواهد شد

  
   همراه با ياران رسول خدا

 {A       B         C        D              E             F            G          
  H       I     R  Q  P  O    N  M  L  K  J

  [  Z  Y  X   WV  U  T          Sz ].100: التوبة.[  
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

ان خوشنود است و آنها گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آن
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هايي را آمده ساخته است  هم از خداوند خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت
ها جاري است و جاودانه در آنجا  آن رودخانه] هاي درختان و كاخ[كه در زير 

  ».مانند، اين است پيروزي و رستگاري بزرگ مي
  

  همراه با ياران رسول خدا
اميه با اهل سنت درباره ياران رسول خدا بسيار درباره اختالف ديدگاه شيعه ام

گرفت و اين افكار مرا با خود به  و اين سؤاالت از هر سو مرا فرا مي.... انديشيدم  مي
خواندم سؤاالت پي در پي  و آثار اين نويسنده يا آن مؤلف را مي.... برد  شرق و غرب مي

ه مطالعه و بررسي آن بودم، و هر موضوعي را كه قادر ب.... آمدند  براي من پيش مي
ام كه هر اندازه به ساحل نزديك  و احساس كردم كه وارد دريايي شده... مطالعه نمودم 

  . شود بيشتر مياز من شوم فاصله آن 
زيرا به اين آيه پروردگار تمسك  .اما عنايت خداوند مرا به ساحل امن راهنمايي كرد

  : فرمايد  جستم كه مي

 {  ut  s  r  q   pz ].69: العنكبوت.[  
ما جهاد كنند آنها به ] پيروزي دين[ما تالش و در راه ] رضايت[آنان كه براي «

  ».كنيم مي] و مشمول حمايت و هدايت خويش[هاي منتهي به خود راهنمايي  راه
فقط مطالعات توانست راه حقيقت را به من  نمي ،ام جسورانه با تأمل و سؤاالت

خواندم،  درباره همه آنچه مي سؤاالتدر برانگيختن بسياري از  بلكه عقل.... بنماياند 
  . ديدم نقش بسزايي داشت شنيدم يا مي مي

.... به بحث و جدل پرداختم با من مناظره كردند ... بسيار مطالعه و تأمل كردم 
اما ... همواره در درونم جدال بر پا بود همچون ساليان قحطي و خشكسالي قبل از باران 
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بارش باران رحمت چندين برابر . شود كه چشمانت بر روي حقيقت گشوده ميزماني 
  . دهد هاي ساليان محنت را برايت به فراموشي مي آن رنج

و درباره آنها بينديشي و درونت ... وظيفه تو فقط آن است كه دوگام به جلو برداري 
و ... را قاضي و حاكم قرار دهي و از تعصب مذهبي و ديني رهايي پيدا كني 

ديني كه به تو دستور داده است بندهاي تقليد از ... فقط براي اسالم باشد  ات گيري جهت
  . پدران و اجداد را رها كني و از دليل و برهان نزد هر كسي كه باشد پيروي كني

. سرازير شد به سويم اين كار را كردم و اتهامات از سوي متعصبان دو فرقه
تعصب و  باشم نه نمودار ضمير پوياي يك مسلمان بي خواستند من هم مانند آنها مي
شود  دريافتم كه شرع با هيچ كس تعارف ندارد و حق فقط با دليل آشكار مي.... طرف  بي

نه به وسيله اشخاص و من طوطي نيستم كه هر گاه مردم نيكي كنند من هم نيكوكار 
تناقض، بسيار باريك راهم در ميان دو امر م. باشم و اگر بدي كردند من هم بدي كنم

  . يابم راحتي و گشايش مي است و من بعد از آن براي نهان خودم
طرفي براي شناخت حقيقت و دوري از هوي و هوس را  از آنجا كه اهميت بي

دانستم، دريافتم كه گفتگو نعمتي است كه اسالم ارزش آن را باال برده و شايسته  مي
هاي پروردگار، او را شكر كند و  اس نعمتاستفاده و احس ،است كه انسان با مشاهده
ار زتواند بخشنده آنها را سپاسگ كند چگونه مي نمي درك ها را كسي كه اهميت اين نعمت

  ! باشد و او را ياد كند؟
  

  گفتگو با يك دوست 
اگر به فرض محال خداوند براي تو تقدير كند كه رهبري «: يك بار به دوستم گفتم 

ي كه نور و سيماي ايمان و تقوا در او هويداست كه خداوند با صالح و نيكوكار را ببين
اي كه منافقان را از پيروان حقيقت  به گونه. فراست و ذكاوتش بر او منّت گذاشته است
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يابي كه اين مرد صالح از  اما تو پس از آن در مي. شناسد به وسيله لحن كالمشان باز مي
مراهان را به عنوان خواص خود برگزيده و افراد نيكوكار روي گردانده و منافقان و گ

. آنها بر مردم سروري داده است و به مناصب رهبري ديني و دنيوي منصوب كرده است
بلكه حتي او به دادن اين مناصب و نزديك كردن آنها به خود اكتفا نكرده و بلكه با آنها 

ر ديك خود قراپيوند خويشاوندي برقرار كرده باشد و آنها را جزو دوستان خاص و نز
همواره ... كنند و در سفر و جنگ و  داده باشد كه همواره با آنها نشست و برخاست مي

  ! اند همگي منافقند داند آنها و دخترانشان كه همسر او شده با آنهاست حال آنكه مي

سپس در حالي كه آن زنان در عقد همسري آن مرد نيكوكار هستند آن مرد از دنيا 
به نمايندگي از او سخن بگويند و درباره امور دين براي مردم فتوا بدهند برود و آن زنان 

به نزديكانش نيز و كساني كه آنها  ،و مردم به خاطر احترام و اعتماد به اين مرد نيكوكار
پس انسان نيكوكار فقط به خاطر وجود . شان برگزيده اعتماد داشته باشند را به رهبري

و  خبيثبه افراد  نسبت اطالعي دگذر يا ناداني يا بيشرورتي در وجودش يا شهوتي زو
گوييم بزرگتر و بزرگوارتر از  كند و آن مردي كه ما درباره او سخن مي شرور اعتماد مي

سپس اي دوستم آنگاه بداني كه . آن است كه چنين گماني درباره او به وجود آيد
دم حكمفرما شوند و حق منافقاني كه اين مرد نيكوكار به آنها قدرت داده است بر مر

مؤمنان را ضايع و به آنها بدي و در كشور تباهي ايجاد كنند تا جايي كه مؤمنان بيم 
احترامي به ناموس و انحراف در دين خود  هالك شدن داشته باشند همچنين نگران بي

باشند به همين دليل مجبور باشند اعتقادات خود را كتمان و در سينه خود مخفي دارند 
  نظر شما درباره كسي كه با قوم خود چنين كند چيست؟ . آن ظالمان مدارا كنندو با 

به نظر من او يا فرد پليد و گناهكاري است كه از اعتماد مردم به : دوستم گفت 
خردي است كه دشمنانش او را مورد  بدترين شيوه سوء استفاده كرده است يا نادان و كم

  . اند بهره برداري قرار داده
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  ! فالني : گفتم
  ! بلي: گفت 
كني و ناآگاهانه او را به ساده لوحي  داني شخصيتي كه به او توهين مي آيا نمي: گفتم 

خواهند آن را  كني همان شخصيتي است كه شيعيان اثنا عشري از ما مي يا پليدي متهم مي
  ! قرار دهيم ها يعني حضرت محمد به عنوان شخصيت بزرگوارترين آفريده

داني او فقط شخصيت آن مرد  صيت توهين كردي در حالي كه ميبه آن شخ تو
نيكوكاري است كه هيچ ربطي به وحي ندارد و معصوم هم نيست كه ممكن است گاهي 

پس چگونه ما درباره دوست . در مسير هدايت گام بردارد و گاهي به شهوت مبتال شود
  ! گوييم؟ مي پروردگار و آخرين پيامبر مرسل اين گونه معتقديم و چنين سخن

دچار دينش دانيم كه آخرين پيامبر بودن او به معناي اين است كه پس از او  ما مي
پس چگونه است كه شيعيان اثناعشري او . شود و هرگز بيهوده نخواهد بود تحريف نمي

  ! ند؟نخوا را خويشاوند و داماد منافقان و همسر چند زن منافق مي
با دو منافق يعني ابوبكر و عمر پيوند خويشاوندي  شيعيان اماميه معتقدند كه پيامبر

منافق ديگري كه به برقرار كرد و دخترانشان را به همسري گرفت و دو دخترش را 
با دو زن منافق يعني عايشه و حفصه كه  عثمان بود، به همسري داد و همچنين پيامبر

 د درباره همسران پيامبرزيرا خداون. اند، ازدواج كرد ناميده شده) ام المؤمنين(در قرآن 
  : فرموده 

 {   ±°  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨z ].6: األحزاب.[  
و خواست و [از خود مؤمنان نسبت به خودشان اولويت بيشتري دارد  پيامبر«

اراده او در مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست خودشان 
  ».شوند مي و همسران پيامبر، مادران مؤمنان محسوب] است

  !خالد بن وليد كه منافق ديگري بود، رهبري و فرماندهي سپاه او را به عهده گرفت
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كنند و معتقد  دهند و به آنها توهين مي شيعيان اماميه همه اين افراد را لعن و دشنام مي
  . به ارتداد آنها هستند

سعد بن أبي  اينها عالوه بر افراد ديگري همچون زبير بن عوام، طلحه بن عبيداهللا،
وقاص، ابو عبيده عامر بن جراح، عبدالرحمن بن عوف، سعيد بن زيد و بسياري از 

آورند، در حالي كه آنها افراد  كساني كه شيعيان اماميه آنها را جزو منافقان به شمار مي
آنها را برگزيده و انتخاب و  زمان رسول خدا در متنفذ و قدرتمند بودند و كسي كه

اين پيامبر بزرگوار از دنيا . كسي ديگر هن بود د، همان شخص پيامبرمشهور كرده بو
پس چه كسي در اشتباه است و . رفت در حالي كه آنها را پس از خود بر جاي گذاشت

با صراحت  .كند؟ رسول خدا يا شيعيان اماميه اثناعشري چه كسي در راه حقيقت سير مي
رار بده و تعصب مذهبي شديد را كنار به من جواب بده و وجدانت را به عنوان قاضي ق

. گويم من از ديدگاه تعصب مذهبي با تو سخن نمي. بگذار و براساس عقلت حكم كن
و يارانش  احترامي درباره پيامبر اما همچون يك مسلمان كه نسبت به اين افترا و بي

  . دهم معترض است، تو را مورد خطاب قرار مي
در انتخاب يار غارش در  اشتباه كرد؟ آيا پيامبردر ازدواج با عايشه  آيا پيامبر

زمان هجرت به مدينه اشتباه كرد؟ آيا در ايجاد پيوند خويشاوندي با همه آنها دچار 
كه مسلمانان را از همنشيني با افراد شرور و همسران پليد نهي  لغزش شد؟ آيا پيامبر

  يرد؟ گ كرد خودش منافقان، مرتدان و گمراهان را به دوستي مي مي
 ترديد تو از شنيدن و خواندن عقيده شيعيان اثناعشري درباره اصحاب پيامبر بي

و كنند  بدگويي مي كني كه چگونه عقيده آنها درباره اصحاب رسول خدا تعجب مي
پس چگونه ممكن . إذن خداوند از علم غيب آگاهنده اين باور آنها كه پيامبر و اوصياء ب
داند و از آنچه در لوح محفوظ است  شيعه علم غيب مياست كسي كه براساس روايات 

اطالع باشد  كند بي هايي كه با آنها تعامل مي و گذشته و آينده آگاه است نسبت به انسان
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؟ شيعيان اماميه !و كساني را مقرّب خود قرار دهد كه شايستگي تعامل و نزديكي ندارند
طهرند و آنها به منزه بودن همه آنها از گانه پاك و م و امامان دوازده معتقدند كه پيامبر

اما در . كنند هاي كوچك و بزرگ و حتي از اشتباه و فراموش كاري تصريح مي پليدي
در انتخاب افرادي از اصحاب كه با آنها نزديكي و  كنند كه پيامبر همان حال با ادعا مي

طا، غفلت و پليدي پيوند خويشاوندي ايجاد كرد دچار اشتباه و غفلت شد و با اين امر خ
  ! دهند نسبت مي را به رسول خدا

  ! حق با توست: دوستم مدتي سكوت كرد سپس گفت 
كرد  او با خود راستگو بود و در اعتراف به حقيقتي كه وجدانش به آن حكم مي

  . احساس ناخوشايندي نداشت
وق اشكالي ندارد كه انسان به دور از اطرافياني كه او را به سوي تعصب و هوي س

  . گذارند تحقيق كند و در آرامش بينديشد دهند و در اشتباهات باقي مي مي
مان چه بسيار  همين پيش از هالك شدن همه! طرفي نيازمنديم ما چه بسيار به اين بي

  ! به تفكر كردن و انديشيدن به اين شيوه نياز داريم
  

  انسان به كيش دوست خويش است 
اي است كه مؤمن پرهيزگار  اين وصيت جاودانه چنين به ما آموخته است و پيامبر

فقط با اهل ايمان و متقيان و پرهيزگاران دوستي كند و مرد نيكوكار نيز شايد فقط با زني 
  . كند كند كه او را در دين و دنيا حفظ مي ميازدواج 
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المرء علي دين خليله فلينظر «: كند كه فرمود  روايت مي طوسي از رسول خدا
پس هر كدام از شما بنگرد  .انسان بر كيش دوست خويش است«:  »اللأحدكم من يخ

   1».كه با چه كسي دوست است
. درباره همنشين نيكوكار و همنشين بر بسيار مشهور است همچنين حديث پيامبر

إنما الجليس الصالح و جليس السوء كحامل المسك و «: فرمايد  مي رسول خدا
ذيك و إما أن تبتاع منه و إما أن تجد منه نافخ الكير، فحامل المسك إما يح

:  »ريحاً طيبه و نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك و إما أن تجد ريحاً خبيثه
همنشين نيكوكار و همنشين بدطينت و بدكار همچون كساني هستند كه  ]مثل[ ترديد بي«

د، كسي كه مشك با خود دار. دهد يكي مشك به دست دارد و ديگري در دم آهنگري مي
اما . رسد خري و يا از او بوي خوشي به مشام مي آيد يا از او چيزي مي يا به دنبال تو مي

سوزاند و يا بوي بدي از آن استشمام  دمد يا لباسهايت را مي كسي كه در دم آهنگري مي
   2».كني مي

  . احاديث نبوي و روايات ائمه در اين باره فراوان است
من  ةأولي الناس بالتهم«: كند كه فرمود  ميروايت  امام صادق از رسول خدا

بيش از هر كسي، آن كس سزاوار تهمت است كه با متهمان «:  »ةجالس أهل التهم
   3».همنشين باشد

_________________________________________________________________________  

  . 1135حديث شماره  518امالي، طوسي، ص ) 1
  ). مل من مناهي رسول اهللاذكر ج(باب  266ص  2مجموعه ورام ج ) 2
  . 196و معاني االخيار ص  90ص  72بحار االنوار ج ) 3
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از دوستاني كه نظرت را «: نويسد  اي به حارث همداني مي امام علي در نامه
ستي به همنشينان زيرا ارزش هر دو. پذيرند ولي اعمال ناشايستي دارند پرهيز كن مي

   1».اوست
پنج صفت هستند كه هر كسي يكي از آنها را نداشته «: گويد  امام جعفر صادق مي

اولين آنها . خردش زائل و قلبش مشغول خواهد بود ،اش ناتمام باشد، همواره زندگي
دوست : امنيت است بسوي گشايش در روزي چهارم : سالمت جسمي است دومي 

همسر نيكوكار، : دوست مناسب كيست؟ امام پاسخ داد : يدم پرس. سازگار و متناسب
   2».است... فرزند و همنشين صالح، پنجم كه مجموع همه اين صفات يعني 

همنشين سوء (و ) همسر بدكار(پس از نظر عقلي چگونه رواست كه شيعه اثناعشري 
 ا به پيامبرنسبت دهند و سپس ادعا كنند كه آنها هيچ نوع بدي ر را به پيامبر) و بد

  ! دهند؟ نسبت نمي
با انسان گناهكار همنشيني : همچنين از امام جعفر صادق روايت شده است كه گفت 

پدرم مرا به سه چيز امر و از سه چيز نهي : سپس گفت . آموزد مكن كه گناه را به تو مي
شر از جمله اموري كه به من گفت اين بود كه هر كس با بدان همنشيني كند از . 3كرد

_________________________________________________________________________  

حديث ) تحريم مصاحبة الكذاب(باب  335ص  8و مستدرك الوسائل ج  199ص  71بحار االنوار ج ) 1
  ). 9590(شماره 

  . 186 ص 71، بحار االنوار ج 34حديث شماره ) خمس خصال من لم تكنفيه واحدة( 284الخصال ص ) 2
مشاهده كنيد كه در اينجا وصيت از سوي امام باقر به فرزندش امام صادق است كه هر دو در نظر ) 3

تأكيد و حرص فراوان امام باقر بر همنشيني و مصاحبت با افراد نيكوكر را ببيند و  –شيعيان معصومند 
ستان، دامادها، همنشينان و در انتخاب دو گويند پيامبر در مقابل به اين ادعاي كساني بنگريد كه مي

ال حول و ال قوه إالّ باهللا العلي . ايجاد پيوند خويشاوندي و حتي انتخاب همسرانش دچار اشتباه شد
  . العظيم
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شود و  هاي بد وارد شود مورد اتهام واقع مي و هر كس به راه 1آنان در امان نخواهد بود
   2».گردد هر كس عنان زبان خود را در اختيار نگيرد پشيمان مي

درباره هيچ كس حكم ندهيد : روايت شده است كه فرمود  از حضرت سليمان
مرد را فقط با همانندان و  .كند قبل از آنكه بنگريد كه با چه كساني همنشيني مي

پس اين سخن چه بسيار  3».توان شناخت و به رفيقان و يارانش نسبت داد دوستانش مي
  . بزرگ و ارزشمند و چه دليل محكمي است

  : شاعر در اين باره سروده است 
 عن المرء تساءل وسل عن قرينه

  

 فكل قرين بالمقارن يقتدي  
  

خود پيروي  ه هر كس از همنشين و دوستدربارة مرد و همنشينانش سؤال كن ك
و  پس از بيان اين روايات آنها دوباره ياران رسول خدا. پذيرد كند و از آن اثر مي مي

مرداني كه او آنها را برگزيده و از دوستي و همنشيني با آنها رضايت داشت و آنها را به 
  ! هند داشت؟خود نزديك و با آنها پيوند خويشاوندي برقرار كرد چه نظري خوا

سزاوارترين كس براي متهم شدن كس است كه با افراد مورد تهمت همنشين باشد 
. هرگز قبل از بررسي احوال و وضعيت همنشينان فردي درباره او حكم صادر نكنيد.... 

توان شناخت و همچنين او به همنشينان و  هر انساني را فقط با بررسي دوستانش مي
اين سخنان در درون و ضمير تو چه انعكاسي خواهند ....  شود رفيقانش نسبت داده مي

  ! داشت؟

_________________________________________________________________________  

آري كسي كه با بدان همنشين باشد از بد نامي و مورد اتهام واقع شدن انتساب اعمال دوستانش به او در ) 1
  . امان نخواهد بود

  . 191ص  71ر ج بحار االنوا) 2
  . به نقل از كنزالفوائد كراجي 188ص  71بحار االنوار ج ) 3
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بيند چه  اثر اين واژگان بر نفس مسلماني كه ياران پيامبرش را در زندان اتهام مي
بلكه افتراي صريح درباره آنان و نسبت داد نشان . اي كاش فقط اتهام بود.... خواهد بود 

  ! به فسق، كفر و ارتداد است
رباره كسي كه همسر نيكوكار و دوست و همنشين صالح نداشته باشد امام صادق د

حكم كرده است كه او عقلش را از دست خواهد داد و قلبش مشغول خواهد بود در 
را به چه چيزي نسبت  پس علماي شيعه اثني عشري پيامبر. كاستي خواهد داشت

پدران [ همنشيناندهند، در حالي كه آنها معتقدند كه همسرش گمراه يا كافر و  مي
  ! كافر و مرتد بودند؟] عثمان[و دامادش  ]همسرانش يعني ابوبكر و عمر

كند و هر مسلماني حق دارد آنها را  اينها سؤاالتي است كه به ذهن انسان خطور مي
  . مطرح و وجدانش را براي پاسخ دادن به آنها به عنوان قاضي قرار دهد

سنت و جماعت و شيعه اثناعشري اماميه اي ديدگاه اهل  اين همان اختالف ريشه
اين مقدمه سخن بود و تفصيل كالم، داللت . است درباره ياران و همسران رسول خدا

  . م اين فرقه خواهد داشتايبيشتري بر حقيقت و بيان جر
  

  چه بود  و حضرت لوط جريان زنان حضرت نوح
j  i   } : رمايد ف خداوند درباره همسران نوح و لوط مي: شايد فردي پرسيد 

  o  n  m  l  kz ].آنها در نكاح دو تن از «:  ].10: التحريم
به آن ] و با تباني با قوم خود و گزارش اسرار و اخبار بديشان[بندگان خوب ما بودند 

  . دو خيانت كردند
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  رود؟  نمي پس چگونه گمان خيانت درباره زنان پيامبر
ثابت شده است كه خداوند نوح و لوط را در  در نزد خردمندان: گوييم  در پاسخ مي

اين دو پيامبر خود شاهد . زمان حياتشان از وجود اين دو زن پاك و منزه كرده است
اند و خداوند ساحتشان را از وجود آنها پاك  عذاب خداوند نسبت به آن دو زن بوده

ايست پيامبر ب مي] بنا به فرض محال[شود كه اگر  پس از اين نكته روشن مي. كرده است
ترديد اين امر در زمان  جست بي مي ائتشد يا از آنها بر از وجود يكي از زنانش پاك مي

  . افتاد اتفاق مي حيات رسول خدا
كند كه آنها داخل در پيمان  از آنجا كه اين امر اتفاق نيفتاده است، اين امر ثابت مي

  . شان با رسول خدا بودند زناشويي
ها و اموال  ين نباشد در حالي كه خداوند به آنها ميان زينتچگونه ممكن است كه چن

دنيا و ماندن در كنار رسول خدا و ارتباط با او در دنيا و آخرت حق انتخاب داده است و 
  : فرمايد  مي

 {|  {         ¢            ¡   �  ~  }     £       ¦  ¥  ¤
  §    ¨        ©       °  ¯         ®  ¬  «  ª    ±          ²

¼  »   º  ¹¸  ¶  µ  ´ ³z ].28: األحزاب -
29.[  

اگــر شــما زنــدگي دنيــا و رزق و بــرق آن را : اي پيــامبر بــه همســرانت بگــو «
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رهـا   خواهيد، بياييد تا به شما هديه مي

و از نظر مـادي  [خواهيد  اما اگر شما خدا، پيامبرش و سراي آخرت را مي. سازم
خداوند براي نيكوكاران شـما پـاداش بزرگـي را    ] اي قانع هستيد هبه زندگي ساد

  ».آماده ساخته است
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و سراي آخرت را برگزيدند و چنانچه يكي از آنها  و آنان همگي خداوند، پيامبر
 ترديد خداوند آن را براي پيامبرش داشت بي گزيد و در ضمير خود نفاق مي دنيا را بر مي
برداري نكند و نسبت به ساحت مطهر رسول  كرد تا هيچ سودجويي از آن بهره آشكار مي

  . اهللا اظهار ترديد ننمايد
جاي تعجب اينكه شيعيان همواره درباره آيه تطهير و پاك بودن اهل بيت از هر نوع 

وند اما معتقد نيستند كه خدا. كنند گويند و همواره آن را تكرار مي پليدي بسيار سخن مي
پيامبرش را كه سرور اهل بيت و بهترين آنهاست از ازدواج و پيوند زناشويي با زنان 

  . اهل بيت را پاك و مطهر كرده است و منافق و فاسد حفظ
و هيچ  ندمعصوم خواهيم با استفاده از اين امور ادعا كنيم كه همسران پيامبر ما نمي

كنند و  ان نيكوكار و عبادتگر ديگر، اشتباه ميبلكه آنها ماند همه مؤمن .كنند گاه اشتباه نمي
اما ادعاي . آورند سپس توبه به جاي مي .كنند دهند، نافرماني مي كار درست انجام مي

  . شيعيان اماميه درباره هيچ كدام از آنها هرگز صحت نداشته و نخواهد داشت
و پس از او كه خاتم پيامبران است  تواند تصور كند پيامبر چگونه انسان عاقل مي

پس از او داده  ارتداد پيامبر و وحي ديگري نخواهد آمد به همسرانش فرصت خيانت و
شود در حالي كه آنها مادران مؤمنانند و وجود هر گونه پليدي در آنها به علت نزديكي 

   1!موجب هالك شدن امت خواهد شد؟ و قربشان به رسول خدا

_________________________________________________________________________  

هاي شيعيان را كه درباره ام المؤمنين عايشه سخن گفته است ورق بزنيد تا امور  كافي است كه كتاب) 1
به او را ام الشرور ناميده و نسبت ) الصراط المستقيم(بياضي در كتاب . بسيار عجيب و شگفتي را ببينيد

زيرا خداوند درباره پيامبر و همسرانش . ناميده طعن ورزيده است) ام المؤمنين(كتاب خداوند كه او را 

نامند  مجلسي او را منافق مي» .و همسران پيامبر مادران مؤمنانند«:   z ¯  °} : فرموده است 
ناموس او طعن  قمي در تفسيرش نسبت به. شمارد به همين دليل نفرين و لعن كردن او را جايز مي
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  : رمايد ف اين در حالي است كه خداوند در قرآن مي

 {     È  Ç  Æ    Åz ].10: الممتحنة.[  
  ».ازدواج نكنيد] غير اهل كتاب[ن كافر ناو با ز«

پس . كنند شيعيان اماميه گاهي ام المؤمنين عايشه را به كفر و گاهي به نفاق متهم مي
او را به عنوان همسرش نزد خود باقي بگذارد از او جدا  چگونه جايز بود كه پيامبر

  ! نشود؟

: گويد  مي È  Ç  Æ    Åz     } حرّ عاملي به نقل از امام محمد باقر درباره 
هر كس كه همسر كافري دارد يعني همسرش مسلمان نيست و خود آن مرد مسلمان 

آن زن . بايد آن مرد اسالم را به همسرش عرضه كند و چنانچه آن را قبول كرد. است
ت او از آن زن مبراست و خداوند از نگه در غير اين صور. همسر او باقي خواهد ماند

   1.داشتن آن زن و حفظ پيوند زناشويي با او نهي كرده است
در همه اين حاالت  –پس اگر نعوذ باهللا ام المؤمنين عايشه كافر، مرتد يا منافق باشد 

 كرد مگر اينكه پيامبر داد و از او دوري مي براساس قرآن آن را طالق مي بايد پيامبر
كرد از نفاق او اطالع نداشت  ز سوي خداوند فرستاده شده بود و دين او را تبليغ ميكه ا

  ! ولي شيعيان اماميه اثنا عشري به نفاق او آگاه بودند
  

  ! مقصود ام المؤمنين عايشه است؟) قرن الشيطان(آيا در حديث 
كه اي  است به جاست كمي درباره شبهه حال كه سخن پيرامون ام المؤمنين عايشه

  . كنند تأمل كنيم و همسرانش همواره آن را تكرار مي دشمنان رسول خدا
                                                                                                                                                    

ورزد و همگي با اين سخنان ادعاي دوست داشتن و محبت علي و اهل بيت را دارند در حالي كه آنها  مي
  . از اين اعتقاد مبرايند

  . 363ص  2تفسير قمي ج ) 1
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عايشه رأس كفر  ،از رسول خدا حديثيبراساس : يكي از آنها روزي به من گفت 
  ! ناميده شده است

  ! دليلت را بياور تا ببينيم: گفتم 
قام «: كند كه  روايت مي او حديثي از بخاري را ذكر كرد كه عبداهللا بن عمر

هنا الفتنه ثالثاً من حيث يطلع : خطيباً فأشار نحو مسكن عائشه، فقال  النبي
 سه بار به خطبه ايستاد و به سوي حجره عايشه اشاره كرد و پيامبر«:  »قرن الشيطان

   1».شود شيطان از آن خارج مي خفتنه از سوي اينجاست جايي كه شا: فرمود 
  ادعايت وجود دارد؟ در اين روايت چه شاهدي بر : گفتم 

  . با اشاره به خانه عايشه، او را شاخ شيطان ناميده است پيامبر: پاسخ داد 

در حديث عبارت . تفاوت وجود دارد) إلي(و ) نحو(در زبان عربي ميان : به او گفتم 
نحو يعني به جهتي كه آن [ »فأشار إلي بيت عائشه«نه  »فأشار نحو بيت عايشه«

ر دارد نه خود شيء اما إلي براي اشاره دقيق به خود شيء به كار شيء در آن مسير قرا
اي از زبان عربي برده باشد آن را  و اين امري است كه هر كس كه كمترين بهره] رود مي
 رااما چنانكه پيداست كينه و بغضت نسبت به ام المؤمنين عايشه چشم و دلت . داند مي

  . كور كرده است
آيا گمان «: كند و آن اينكه  قيقت را برايت روشن ميپرسم كه ح از تو سؤالي مي

گويد شاخ شيطان اينجاست و  كند و مي به خانه عايشه اشاره مي كني كه پيامبر مي
سپس خودش در آن خانه و در همان حجره با عايشه به سر خواهد برد و اقامت خواهد 

  ! كرد؟
_________________________________________________________________________  

حديث شماره  »ما جاء في بيوت أزواج النبي«بخاري آن را در كتاب فرض الخمس، باب ) 1
  . روايت كرده است) 3104(
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او افترا نسبت دادي، بگذريم و بگذار از ام المؤمنين عايشه كه او را متهم كردي و به 
در نظر تو آنقدر كم ارزش است كه با زني  آيا رسول خدا«: از تو يك سؤال بپرسم 

  ! اين چنين به سر ببرد و او را به همسري خود در آورد؟
دادي هرگز  به خدا قسم اگر به جاي تعصبات كور مذهبي خردت را قاضي قرار مي

  . كردي بحث نمي انهگمراه ينچنو  يگفت چنين سخنان باطلي نمي
حديثي كه اشاره كردي از عبداهللا بن عمر و همچنين به شيوه ديگري روايت شده 

ها و  كنند كه منظور از اشاره به خانه عايشه اشاره به مشرق و فتنه است و بيان مي
. هايي بوده است كه در آنجا رخ خواهد داد و امت را تضغيف خواهد كرد آشوب

   1.، سبأيه، كيسانيه و معتزليان و ديگران همگي از شرق ظهور كردندخوارج، قدريه
را ديدم در حالي كه  پيامبر: كند كه  روايت مي بخاري به نقل از عبداهللا بن عمر

آگاه باشيد كه فتنه از اين طرف ظهور خواهد : گفت  كرد و مي به سوي شرق اشاره مي
   2».يي كه شاخ شيطان از آن خارج خواهد شدكرد، فتنه از اينجا به وجود خواهد آمد، جا

  ! آيا خانه عايشه خانه رسول خدا نيست؟ ،عالوه بر اين
كسي ] پناه بر خدا[شاخ شيطان است؟  كنند خانه رسول خدا آيا اين گروه ادعا مي

اي است كه اين  كه شايسته است مصداق شاخ شيطان را به خود بگيرد همان انديشه
امش را با درندگي و وقاحت تمام به سوي همسران و ياران چنين همه تيرهاي اته

  . نشان رفته است پيامبر

_________________________________________________________________________  

اين بدان معني نيست كه علما، امامان و افراد نيكوكار از آن سرزمين بر نخواهند خواست كه اين امر ) 1
  . هاست اما منظور اشاره به صفت غالب اين سرزمين. كامالً واضح است

آن را روايت  3279باب صفة ابليس و جنوده حديث شماره ) بدء الخلق(بخاري در صحيح خود كتاب ) 2
   .كرده است
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هاي اخالقي را در مقابل رسول خدا و همسران و  اين افترازنندگان نه تنها ارزش
بلكه گويي درباره اين آيه پروردگار نيز خود را به فراموشي  ،اند يارانش فراموش كرده

  : اند كه خداوند فرمود  زده

 {  ¦  ¥  ¤  £z ].4: الشرح.[  
  ».ترديد نام و ياد تو را گرامي و واال داشتيم بي«

باقي  اگر همسر و ياران پيامبر سمبل خيانت باشند پس چه نام نكويي براي پيامبر
  ! ماند كه مردم با آن از او ياد كنند؟ مي
  

  ام المؤمنين عايشه و جنگ جمل 
تو عايشه را : ن دعوت كرده بود به من گفت يكي از شيعيان در مجلسي كه مرا در آ

  ! داري كني و طعن وزيدن نسبت به او را روا نمي ستايش مي
و مادر  اين امر چه اشكالي دارد كه او براساس نص قرآن همسر پيامبر: گفتم 

ورزند و نسبت به او  بلكه بايد بر آنان ايراد گرفت كه به او طعن مي. مؤمنان است
  ! نندك احترامي مي بي

قيام كرد؟ آيا در  داني او بر امام زمانش يعني امير المؤمنين علي آيا نمي:گفت 
  جنگ جمل چنين و چنان نكرد؟ 

ها استناد  بدان داليلي كه تو براي محكوم كردن ام المؤمنين عايشه: به او گفتم 
  . كني خود دليلي بر محكوميت تو هستند مي

به عراق  صحت خروج ام المؤمنين عايشه خواهم صحت يا عدم من در اينجا نمي
  كردند تحليل كنم كه علت اين قيام چه بود؟  به همراه كساني كه او را همراهي ميرا 

همگان متفقند كه ام المؤمنين عايشه معصوم نيست و او همانند مؤمنان ديگر كار 
كه  يامبرگويم كه پ اما با صراحت تمام مي. شود كند و مرتكب اشتباه هم مي درست مي
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اند و در آن از خروج او به عراق  در حديث حوأب كه شيعه و سني آن را روايت كرده
داشت و به خود  اند، خودش به همسري او راضي بود و او را دوست مي خبر داده

  . كرد نزديك مي
كه او را براي خود برگزيد و نسبت به او رضايت و او را دوست داشت  آيا پيامبر

شود و ميان آنها جنگ و درگيري  دانست او با علي دچار اختالف مي ل ميو در همان حا
  ! به وجود خواهد آمد، آيا پيامبر در اين دوست داشتن اشتباه كرد؟

داني كه خودت از زناني شبيه  آيا خودت را بيش از رسول خدا پرهيزگار و متقي مي
او را براي  د كه پيامبركني؟ در حالي كه او زني پاك و مطهر بو اين اوصاف پرهيز مي

دوستي و همسري و همراهي خود برگزيده؟ اين در حالي است كه تو امري را به رسول 
  ! كني؟ دهي كه خود را از آن مبرا مي خدا نسبت مي

تر، خردمندتر هستي كه او تا زمان وفاتش او را در  پرهيزكارتر، پاك آيا تو از پيامبر
  عقد همسري داشت؟ 
  . رد و نتوانست جواب دهدآن فرد سكوت ك

  ! تواند جز اين حقيقت را بر زبان بياورد؟ انسان عاقل چگونه مي
تواند ادعا كند كه او از رسول  از ميان اين لعن كنندگان و دشنام دهندگان كداميك مي

  به امور آگاهتر است؟ و تر، با درك و شعورتر  خدا فهميده
و در حضور همگان آن را اعالم دارند تا بگذار اين مدعيان بيايند و در ميان مردم 

پوشانند و در نهان  مردم حقيقت دروني آنها را بشناسند كه به جاي آن حقايق را مي
  . ورزند نسبت به رسول خدا، همسران و يارانش طعن مي

درباره اينكه ام . اكنون زمان بررسي جنگ جمل فرا رسيده است: سپس گفتم 
ترديد با  نين و چنان كرده است چه دليلي داري؟ بيالمؤمنين عايشه در جنگ جمل چ

  . تاريخ: اطمينان پاسخ خواهي داد 
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كدام تاريخ؟ در فهم حادثه جنگ جمل به كدام روايت : آنگاه از تو خواهم پرسيد 
  كني؟  تاريخي استناد مي

به صورت تنها و منفرد ) سيف بن عمر ضبي(بيشتر حوادث جنگ جمل را فقط 
كه او دروغگوي مشهوري است و بسياري از علماي اهل سنت و روايت كرده است 

  ! اند برخي از علماي شيعه نيز بر دروغگو بودن او صحه گذاشته
ابن ) البدايه و النهايه(شوند مانند  هاي تاريخي كه امروز مطالعه مي همچنين كتاب

يگر همگي به هاي د ابن جوزي و كتاب) المنتظم(ابن اثير و ) الكامل في التاريخ(كثير، 
اين افراد فراواني . اند اعتماد كرده) تاريخ الطبري(در كتاب  بيروايت سيف بن عمر ض

كنند تا به  هاي تاريخي را ذكر مي هايشان نام بسياري از كتاب هاي نوشته كه در حاشيه
كنند دست پيدا كنند خود را به  نوعي از استناد در آنچه درباره مطاعن صحابه نقل مي

كنند كه  ها اين امور را از فقط از تاريخ طبري نقل مي زنند كه بيشتر اين كتاب مي ناداني
استدالل به  به همين دليل با. روايت سيف بن عمر ضّبي ياد شده اعتماد دارد هآن هم ب

اين روايت در فالن كتاب تاريخي و بدون توجه به اسناد و نقد آن به شيوه علمي  ذكر
   .استناد به آن روا نيست

چگونه ممكن است چنين نباشد در حالي كه اين روايت را فقط سيف بن عمر ضّبي 
  . روايت كرده است كه او دروغگويي مشهور است

همچنين به زندقه . او در دينش مورد اتهام است: گويد  ابونعيم اصفهاني درباره او مي
  . اعتبار است و چيز خاصي نيست متهم شده است احاديثش بي

ابوحاتم . كند احاديث ساختگي را از افراد مورد اعتماد نقل مي: گويد  يابن حبان م
: گويد  دارقطني مي. احاديثش متروك است، احاديث واقدي هم چنين است: گويد  مي

  . متروك الحديث است
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اند كه  بعضي از احاديثش مشهور ولي بيشتر آنها منكر و ناشناخته: گويد  ابن عدي مي
  . است  كردهكسي آنها را روايت ن

  . اند كه ضعيف است نسايي و دارقطني درباره او گفته
اما نظر علماي شيعه درباره سيف بن عمر واضح و روشن است و نياز به اثبات 

  . ندارد
را براساس » صحابي ساختگي ديگر 150عبداهللا بن سبأ و «مرتضي عسگري كتاب 

داستان  كننده كه او تنها روايتاي اساسي تأليف كرده است كه عبارت است از اين انديشه
   1.عبداهللا بن سبأ است و او در نظر اهل سنت و شيعيان مطعون است

_________________________________________________________________________  

پرداخته  كننده و اساسي ابن سبأ در فتنه كشته شدن عثمان سيف بن عمر به تنهايي به ذكر نقش تعيين) 1
كننده ابن سبأ در اين جريان و صحت وجود شخصيتي به  ما بايد ميان انفراد او در ذكر نقش تعيين. است

له روايات اهل سنت در ترديد وجود اين شخصيت به وسي بي. نام عبداهللا بن سبأ تفاوت قائل شويم
هايي مانند تاريخ ابن عساكر به وسيله رواياتي كه برخي داراي سند صحيح هستند و در نظر  كتاب

شيعيان با رواياتي در رجال الكشي و الغارات ثقفي كه برخي از آنها نيز سند صحيح دارند ثابت شده 
اين اقوال و روايات درباره . كند مياست و اقوال علماي قديم شيعه و سني وجود اين شخصيت را ثابت 

گويند كه همان غلو او درباره امام علي و طعن نسبت به شيخين است كه فقط افراد  امور حقيقي سخن مي
محسن كه از علماي معاصر و بزرگ  شيخ علي آل. كنند نادان يا متكبر و معاند وجود او را انكار مي
در رد بر حسين ) 34هللا و للحقيقه ص (نياز كرده و در كتاب  شيعه است، ما را از بيان تفصيل اين امر بي

جاي تعجب است كساني كه ادعاي فقيه و مجتهد بودن دارند چگونه مسأله «: نويسد  موسوي مي
ماند و آن مسأله مشهوري است كه  ترين امور و مسايل علم رجال بر آنان پوشيده مي اي از ساده ساده

ي اماميه گذشته و حال درباره آن اتفاق وجود دارد كه عبداهللا بن سبأ تقريباً در ميان علما و فقها
هاي مشهور علم رجال وجود آن را تأييد  شخصيتي است كه وجود داشته است و علما در كتاب

علماي مشهور شيعه و از جمله كاشف الغطاء «: نويسد  همان كتاب مي 36همچنين در صفحه » .اند كرده
امام علي . أ معتقدند و اينكه او درباره امير المؤمنين ادعاي خدايي و الوهيت كردبه وجود عبداهللا بن سب
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معجم رجال (اين همان چيزي است كه آيت اهللا العظمي ابو القاسم خويي در كتاب 
ترديد اسطوره ابن سبأ و  بي«: گويد  كند و مي آن را تأييد مي) 207ص  11الحديث ج 

اي خطرناك او ساختگي و جعلي است و سيف بن عمر دروغگو و ه داستان آشوبگري
   ».جاعل حديث آنها را ساخته و پرداخته است

  ! كنيد؟ اگر اين چنين است، پس شما را چه شده است كه دو گانه برخورد مي
گوييد سيف بن عمر ضّبي را  باره جريان عبداهللا بن سبأ سخن ميرهنگامي كه د

كنيد روايت سيف  ني كه پيرامون ام المؤمنين عايشه بحث ميخوانيد اما زما دروغگو مي
و بدين ترتيب به همسر پيامبرمان  1دانيد بن عمر ضبي را معيار قرار داده و صحيح مي

   2.ورزيد طعن مي حضرت محمد
   ايد؟ ساس قرار دادهها را ا و دروغشما را چه شده است كه امور ثابت را رها كرده 

  : ناميده است نريم همسران پيامبر را ام المؤمنين مگر خداوند در قرآن ك
 {   ±°  ¯z   

                                                                                                                                                    
كردند، سوزاند، اين امري است كه همه كساني  او را به همراه افراد ديگري كه درباره او چنين ادعايي مي

  » .كنند از آن آگاهند هاي علم رجال و آرا بحث مي كه درباره كتاب
انكار روايات متواتري نيست كه در تاريخ درباره وقوع جنگ جمل و مشاركت  اين سخن من به معني) 1

بلكه سخن درباره جزئيات آن جنگ است كه از سوي جعل . ام المؤمنين عايشه در آن ذكر شده است
  . كنندگان حديث و دروغگويان بسيار تحريف شده است

به روايات ) شهادت عثمان بن عفان(ع در اينجا شايسته است نسبت به بعضي از مؤلفان كه در موضو) 2
حرمتي به  ها تحريف حقايق و بي كنند اعتراض نمايم كه در اين روايت سيف بن عمر ضّبي اعتماد مي
وجود ... همچون عمار بن ياسر، ابوذر غفاري و ام المؤمنين عايشه و  ساحت بعضي از ياران پيامبر

و تعارض آنها با تاريخ صحيح را مشاهده كند اين امر  دارد كه فقط كسي كه در مضمون آنها تأمل نمايد
  . يابد را به خوبي در مي
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  » .هستند] مؤمنان[مادران آنها ] پيامبر[و همسران او «
پس به وسيله اين آيه همگي مادران مؤمنان هستند و اين بدان معني است كه هر 

به آن  كسي مادري آنها براي مؤمنان را نپذيرد، در واقع نص قران را رد كرد، و نسبت
  !كفر ورزيده است

هاي محكم و واضح را به كناري بنهد و از آيات متشابه پيروي كند اين امر  اگر فردي آيه
خداوند در اين باره . دليل آشكاري بر گمراهي و دور شدن از مسير هدايت است

  : فرمايد  مي

 {  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uz ].7:آل عمران .[  
و گريز از حق زواياي وجودشان را فرا [ر دلهايشان كژي است اما كساني كه د«

  ».افتند به دنبال متشابهات مي] نادرست[انگيزي و تأويل  گرفته است براي فتنه
  

  بيزار بود  گفتگوي با فردي كه از عمر بن خطاب
هاي شيعيان  پس از چاپ اول كتابم، مانند عادت هميشگي ام به بعضي از كتابفروشي

  . چند كتاب مورد نياز خود را از آنجا بخرمرفتم تا 
هاي اعتقادي و تاريخي  در گوشه اي از كتابفروشي مشغول بررسي و ديدن كتاب

  . بودم كه عبارت عجيبي را از زبان مردي شنيدم كه در كنار فروشنده ايستاده بود
ها  ابدادم اما به بررسي و ورق زدن كت رغم اينكه به سخنان اين دو نفر گوش مي علي
  . اما عبارتي را در ميان كالمشان شنيدم كه توجه مرا به خود جلب كرد. پرداختم نيز مي

اي شنيدم كه پس از آن  را همراه با خنده) فرزند صهاك(يكي از آن دو عبارت 
: گفت  گويي فروشنده به او مي. اي به معناي سكوت كرد فروشنده به آن مرد اشاره

  . ي سني وجود داردمواظب باش كه در مغازه فرد
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سپس دوباره به صحبت كردن پرداختند اما اين . اين سخني بود كه از آن دو شنيدم
خواستم بخرم،  هايي را كه مي در اين هنگام كتاب. بار درباره صهاك چيزي نگفتند

  . انتخاب كردم و كنار فروشنده ايستادم
آنچه را كه درباره  در اين هنگام دچار ترديد شدم كه آيا با آن دو صحبت كنم و

مسلمانان را  وصحابي بزرگواري همچون عمر بن خطاب كه خداوند به وسيله او اسالم 
زيرا . نائل شد، بگويم يا سكوت كنم ياري داد و به افتخار خويشاوندي با پيامبر

اي هستند كه اين امور را  موضوع سخن بيان خودشان است و هر دو پيرو عقيده
   1.پذيرد مي

_________________________________________________________________________  

گويم كينه و بغض خواننده شيعه را نسبت به او و  من كه در اين كتاب درباره عمر بن خطاب سخن مي) 1
زيرا در نظر شيعيان شخصيت عمر با . كنم حتي نسبت به خودم به علت تمجيد و مدح او احساس مي

اند  ن حمله به خانه حضرت زهرا و سقط جنين او چنان كه بعضي از روايات ساختگي ذكر كردهداستا
اند كه هيچ اعتباري ندارند و  ها در رواياتي ضعيف از نظر متن و سند ذكر شده اين اسطوره. پيوند دارد

ورت علمي و من اين داستان خرافي را در ادبيات دو فرقه شيعه و سني از نظر متن و سند بررسي به ص
ام و اين موضوع را در خالل كتابي كه درباره حضرت زهرا خواهم نوشت به چاپ خواهم  دقيق نقد كرده

خواهم به من توفيق نگارش و چاپ اين كتاب را در سريعترين زمان ممكن عنايت  از خداوند مي. رساند
  . كند

شخصيتي كه در اذهان شيعيان نسبت : وييم گ تابد مي به همين دليل به خواننده شيعه كه مدح عمر را بر نمي
و اهل بيتش از دو  ميان عمر و پيامبر و لزوماً صحيح نيست. به اين صحابي بزرگوار ترسيم شده است

 و  جهت پيوند خويشاوندي برقرار شده است كه نشان دهنده ايمان و جايگاه واالي عمر در نظر پيامبر
با حفصه دختر عمر دليل واضح و آشكاري بر  دواج پيامبربوده است پس از امام علي بن ابيطالب

همچنين ازدواج عمر بن خطاب با ام كلثوم دختر امام علي نشان دهنده . پيوند و عالقه ميان آنهاست
محبت و دوستي متقابل ميان عمر و علي است و مدحي كه در كتاب نهج البالغه شيعيان كه آن را به امام 

ره عمر دليل ديگري بر عمق عالقه ميان آن دو و ساختگي بودن داستان حمله دهند دربا علي نسبت مي
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اند و در مسير آن گام بر  دلم به حالشان سوخت كه چگونه به باطل دل بسته اما من
: به همين دليل گفتم . دارند به همين دليل وظيفه خود دانستم كه آنها را نصيحت كنم مي

  . خواهم آن را به شما بگويم اما سخني دارم مي. كنم ببخشيد كه كالمتان را قطع مي
  . بفرما: فروشنده گفت 

اگر به فرض محال يك يهودي يا مسيحي به ... دهم  تو را به خدا قسم مي: گفتم 
اي مسلمانان شما معتقديد كه پيامبرتان با عمر بن خطاب پيوند : شما بگويد 

كنيد كه عمر بن خطاب همان كسي كه  خويشاوندي برقرار كرد و در همان حال ادعا مي
ه نام صهاك است و او نتيجه زناي پيامبرتان داماد اوست، پسر زن زنا كار و فاسدي ب

   1.پدرش خطاب با صهاك است
. دهد كه همسران پيامبرتان مادران مؤمنانند اين در حالي است كه قرآنتان شهادت مي

دهد كه حفصه دختر عمر بن خطاب، همسر پيامبرتان بوده  همچنين تاريخ شهادت مي
  ! است بنابراين براساس ادعاي شما او از نسل صهاك است

كنيد چه پيامبري است كه داشتن  اين پيامبري كه ما را به پيروي از او دعوت مي
  ! كند؟ چنين نسبي را قبول مي

ناگهان ديدم كه  .ود نگاه كردمبسپس به مردي كه با فروشنده مشغول صحبت كردن 
رغم ساده بودن و  در اين هنگام احساس كردم سخنانم علي. اش تغيير كرد رنگ چهره
به همين دليل . ام در مطرح كردن مسأله بر روي او بسيار تأثير گذاشته است يآرامش نسب

به خدا قسم من به عنوان يك سني و پيرو اهل : سخنم را چنين به پايان رساندم و گفتم 

                                                                                                                                                    
به خانه حضرت زهراست كه بعضي از علماي بزرگ شيعه از جمله مرجع ديني بزرگ شيعيان عالمه 

پس چه زيباست كه امور را در چهار چوب صحيح . اند محمد حسين فضل اهللا درباره آن تشكيك كرده
  . ها بررسي كنيم ونه تعصب و تندروي و اعتماد بر اسطورهآن و به دور از هر گ

  . 177ص ) لقد شيعني الحسين(، و كتاب 212ص  3الكشكول، بحراني، ج ) 1
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كنم بلكه من فقط يك مسلمانم كه نسبت به دين و  سنت و جماعت با شما صحبت نمي
م شما با اين ادعاهاي باطلي كه به همسران و پيامبرش غيرت و تعصب دارد به خدا قس

  . كنيد دهد در واقع به ايشان اهانت مي خويشاوندان پيامبر نسبت مي
اي كه اختالف درباره آن را از حد  ايد به گونه شما درباره مسأله امامت مبالغه كرده

اره خالفت را غصب كردند و شما درب معتقديد كه اصحاب پيامبر. معقول فراتر برديد
ود خمرتد شدند و به دين پيشين «عدالت آنها طعن ورزيديد و درباره آنها گفتيد كه 

پوشي از اين امر بگذريم تا شايد ما و شما در گفتگو به  سعي كرديم با چشم» بازگشتند
  ! كنيد؟ اما چرا به ناموسها و حيثيت افراد توهين مي. راه حلي دست يابيم

پرسم و  از تو يك سؤال مي: كردم و گفتم سپس سخنانم را متوجه فروشنده 
  . خواهم كه با صراحت و وضوح كامل به من پاسخ بدهي مي

  ! بفرماييد: اش هويدا بود گفت  هاي ترديد و نگراني در چهره در حالي كه نشانه
اي كه به زنا  خانواده يعني اي منتسب به زني زناكار خانواده چنانچه زني از: پرسيدم 

  آن زن همسر تو باشد؟  يشو تو پيشنهاد شود آيا راضي ميمشهور است به 
  . هرگز و بدون ترديد اين پيشنهاد را نخواهم پذيرفت.... پناه بر خدا : گفت 
شود كه داماد عمر بن  راضي مي كنيد كه پيامبر پس بنابراين آيا گمان مي: گفتم 

  !خطاب شود كه در نظر شما عمر زنازاده است؟
بيني كه خود را از امري كه از آن بيزاري بر  برتر مي سول خداآيا خودت را از ر

  ! دهي؟ نسبت مي داري اما همان عمل را به پيامبر حذر مي
ها آمده است، صحيح نيست و آنها  همه آنچه در كتاب: در اين هنگام فروشنده گفت 

به عمر و ما  داشت دجوياران رسول خدا هستند و ميان او و آنها پيوند خويشاوندي و
  ! ورزيم طعن نمي
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چند لحظه پيش او و دوستش » ...سبحان اهللا «: به او نگاهي كردم و با خودم گفتم 
كردند و اكنون وضع تغيير كرد و  شرمي فراوان درباره عمر بن خطاب بدگويي مي با بي

اين چه اعتقادي است كه به . عمر به يكي از نزديكان و اصحاب گرامي پيامبر تبديل شد
همچون . دهد به جاي آنكه در مقابل خود و ديگران صريح و واضح باشد ان ياد ميانس

  ! »آفتاب پرست تغيير جهت بدهد
احترامي طائفه  بدين ترتيب آن مرد همه آنچه را كه به طور يقين درباره طعن و بي

اما من ترجيح دادم درباره . دانست انكار كرد اماميه نسبت به نسب عمر بن خطاب مي
كند و حتي اگر در باطن هم بدان معتقد باشد با او  كه در ظاهر آن را انكار مي امري

پس آنچه را كه گوشهايم شنيده بودند تكذيب و آن مرد را تصديق . بحث و جدل نكنم
و نيبندگان واگذار كردم ت او را به خداوند .  

ي كه شما به اين حرفهايم خيلي كلي بود و مادام.... اشكالي ندارد : سپس به او گفتم 
سپس قيمت كتابهايي را كه برداشته بودم به . امر اعتقاد نداريد لزوماً متوجه شما نيست

  . فروشنده پرداخت كردم و از كتابفروشي خارج شدم
  

  مشروع دانستن دروغ و معقول دانستن امور غير معقول 
كنند و آن  نميدروغ را تقديس  مذاهببه جز شيعيان اثناعشري هيچ كدام از اديان يا 

  ! نداند مين يحمشروع و صحرا 
 58ص  1در آغاز ورود به اين مبحث دشوار از اين سخن تقي الدين ابن تيميه جلد 

علما با استفاده از نقل، روايت «: گفت  كردم كه مي تعجب مي )منهاج السنه النبويه(كتاب 
وغ در ميان آنها دروغگوترين فرقه هستند و در 1و إسناد اجماع دارند كه رافضيان

_________________________________________________________________________  

از جمله اينكه زماني كه . كنند علماي اهل سنت به چند علت اين اصطالح را به شيعيان اماميه اطالق مي) 1
 ابيطالب واليت و دوستي شيخين يعني ابوبكر و عمر امام بزرگوار زيد بن علي بن حسين بن علي بن
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هاي فراوانشان  به همين دليل علما و دانشمندان مسلمان به وسيله دروغ. دار است ريشه
اي  بلكه آن را جزو اقوال و نظرات تندروانه ».دهند آنها را از ديگران تشخيص مي

اما من اين . هاي متعصبانه مذهبي آن زمان به آن گرايش داشت دانستم كه گرايش مي
ي به جا و ند بررسي و تأمل فراوان قرار دادم و در پايان دريافتم كه سخكالم را مور

  ! كامالً دقيق است
دهد و بدون هيچ  زيرا علما و مراجع شيعه اماميه به دروغ رنگ و لعاب شرعي مي

  . كنند گونه شرم و حيايي آشكارا آن را اعالم مي
استدالل عليه فرد دروغگو يا آيا در : از آيت اهللا العظمي ابوالقاسم خويي پرسيده شد 

كند چنانچه دروغ ادعاهاي او را باطل كند، دروغ گفتن  كسي كه گمراهي را ترويج مي
  ! جايز است؟

چنانچه رد آن سخن باطل فقط با دروغ گفتن ممكن باشد، : او در پاسخ گفته است 
   1.جايز است

اعشريي مملو از آن است هاي شيعيان اثن هايي كه كتاب به همين دليل از فراواني دروغ
كه  يددهند تعجب نكن نسبت مي اصحاب پيامبرو و اكاذيب فراواني كه به مخالفانشان 

اش يا پاسخ گفتن به شبهات مخالفانش مجبور باشد دروغ  اگر عالم شيعه در اثبات عقيده
  . خواهد گفت

                                                                                                                                                    
به همين دليل امام زيد آنها را ] رفضوه[شان نسبت به آن دو او را رد كردند  را پذيرفت به علت كينه

نگا . همچنين گفته شده است به اين علت رافضه ناميده شدند كه ابوبكر و عمر را رد كردند. رافضه ناميد
  . 28ص  1و العبر ج  435ص  4مجموع الفتاوي ج 

  . 1245سؤال شماره  447ص  1صراط النجاة في أجوبة االستفتاء ات ج ) 1
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و نه تنها  آري اگر رواياتي را ديدي كه در نظر شيعه اماميه داراي اسناد صحيح است
هاي ديگر نيز  بندد بلكه به ستارگان و كهكشان به مخالفانشان و ياران پيامبر دروغ مي

  . يدكنندهند تعجب  نسبت دروغ مي
وارد  مردي بر امام صادق: كند كه  كليني به نقل از ابو صالح عجالن روايت مي

خداوند  !آري: اد آيا اين گنبد آدم است؟ امام پاسخ د !فدايت شوم: شد و به او گفت 
مغرب ديگر  93مگر نه اين است كه در پشت اين مغرب شما  .گنبدهاي بسياري دارد

. يابند هاست و با نور آن روشني مي سفيدي كه مملو از آفريده يها سرزمين ووجود دارد 
دانند كه آيا آدم  آنها نمي. اند هرگز به اندازه يك لحظه هم نسبت به خدا نافرماني نكرده

  ! »جويند يده شده است يا نه و از فالن و فالن برائت ميآفر
ابوبكر و عمر ) فالن و فالن(منظور امام از : گويد  مجلس در شرح اين حديث مي

   1.بوده است
آفريده شده است يا نه از ابوبكر و عمر  دانند آيا آدم شگفتا مخلوقاتي كه نمي

  !! جويند برائت مي
هاي حديث مشهور و مورد اعتماد شيعه  ز كتاباين گونه روايات در بسياري ا

اثناعشري فراوان است و بعضي از محققان و دانشمندان اماميه آنها را صحيح و معتبر 
العقول في شرح أخبار آل  ةمرآ(از جمله آنها شيخ محمد باقر مجلسي در . اند دانسته

چند سند و با من اين روايت را بررسي كردم و دريافتم كه از طريق . است )الرسول

_________________________________________________________________________  

آن را ) 168و  167ص  26مرآة العقول ج (، مجلسي در )301(الكافي، كتاب الروضه، حديث شماره ) 1
  . صحيح دانسته است
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الفاظ مشابهي از نظر معني نقل شده است كه تعداد روايات آن فقط در نزد شيخ محمد 
   1.رسد مي) دوازده روايت(به  ربن حسن صفا

بدين ترتيب خرافات با اعتقادات آميخته شد و خشم خود را با نفرين ياران رسول 
  . خدا فرونشاندند
  . اال باهللا ةال حول و ال قو

  
  ) ابوبكر و عمر(ي و عادت به لعن شيخين محقق ثان

د كه نشو دار و عبادتي ياد مي داري، روزه اي از مردم پس از مرگشان به شب زنده عده
كنندگان جاي تعجب است اين صفات آنها در نظر مردم همچون  براي كوتاهي

  . آيد المثل در مي ضرب
م كه براي ما ارث سنگيني يسته ناي از دشنام دادن و نفرين كرد اما ما در برابر نمونه

  . از خود بر جاي گذاشته است كه در روز قيامت بايد آن را حمل نمايد
اش او را  او همان شيخ محقق كركي عاملي است كه شيخ عباس قمي در بيوگرافي

كننده مذهب اماميه، سرور محققان ارزشمند، رهبر  او ترويج«: كند  چنين معرفي مي
مه روزگار و عصر خود شيخ بزرگوار نور الدين علي بن شيعيان زمان خود و عال

   2».عبدالعالي كركي عاملي است
شيخ نور الدين علي بن (در شرح زندگاني  )البحرين ةلؤلؤ(يوسف بحراني در كتاب 

عبدالعالي كه امروزه به محقق ثاني مشهور شده است به نقل از نعمت اهللا جرايري در 
شد  او هر گاه بر مركبش سوار مي«: نويسد  چنين مي )ليشرح غوالي اللئال(مقدمه كتاب 
  ! »فرستاد رفت آشكارا بر شيخين و پيروانشان لعن مي و يا راه مي

_________________________________________________________________________  

  ....). ق و المغرب يعرفونهم و باب في األئمة أن الخلق الذي خلق المشر(، 509بصائر الدرجات ص ) 1
  . 161ص  3الكني و األلقاب ج ) 2
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چنانكه پيداست عادت به نفرين و لعن شيخين چنان بر او غلبه پيدا كرده بود كه 
يف كرد و تأل »رسالةُ نفحات اللَّاهوت في لعنِ الجبت و الطاغوت«كتابي را با نام 

   1.بحراني آن را جزو آثار او ذكر كرده است
  .... هايي كه در آنها نهفته است  ها تعجب كرد چه بسيار كينه واقعاً بايد از اين قلب

  . تر است آيد از اين هم عجيب اما آنچه در ادامه مي
  

  !! بهترين شيوه براي دشنام دادن به ياران پيامبرت
ها يا مجالس  شيخين و ساير اصحاب را در حسينيه ،چنانچه از يكي از علماي شيعه

آيا هرگز : كنند، بپرسيد  روضه خواني و عزاداري يا نوارهاي صوتي بسيار لعن مي
ترديد عالمت تعجب  بي! ايد؟ و نفرين كرده نابولهب يا ابوجهل يا كفار ديگر مكه را لع

را بسيار  كه پيامبرهايي  زيرا اين شخصيت. اش نمودار خواهد شد و شگفتي بر چهره
  ! در نظر او اهميت چنداني ندارند ،شكنجه و با همه توانشان با اسالم مبارزه كردند

دهند كه دشمنان اول و  اند يا آنها به ديگران چنين ياد مي به آنان چنين ياد داده
هستند كه ايشان با آنها پيوند خويشاوندي برقرار كرد و  آخرشان همان ياران پيامبر

رش را به عقد يكي از آنها در آورد و دخترانشان را به همسري گرفت و آنها را به دخت
  ! خود نزديك كرد و آنان جزو خواص او بودند

اگر محقق كركي تصميم گرفته است كه در همه احوال و در هر زماني شيخين 
كه را نفرين كند بدانيد كه عالمه بزرگ شيعه محمد نبي تويسركاني  )ابوبكر و عمر(

مشهور است براي بزرگداشت ياران پيامبرش روش  )عمدة العلماء و المحققين(به 
  ! دانيد اين روش چيست؟ مي. نويني دارد

_________________________________________________________________________  

  . 153لؤلؤة البحرين ص ) 1
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بدان كه بهترين مكان «: نويسد  مي 92ص  4ج ) لئالي األخبار(تويسركاني در كتاب 
همه و زمان و حالت براي نفرين و لعن آنها زماني است كه در توالت هستي و در 

خداوندا عمر را نفرين : مراحل دفع و طهارت و استبراء با خيال راحت چندين بار بگو 
يه را وكن سپس ابوبكر را نفرين كن سپس عمر و عثمان را لعن كن آنگاه عمر و معا

آنگاه ابن . آنگاه عمر و ابن زياد را لعن كن. نفرين كن سپس عمر و يزيد را لعن كن
سپس همه سپاهشان و عمر . سپس شمر و عمر را نفرين كن سعد و عمر را نفرين كن و

وام الحكم و همه كساني را كه از اعمالشان  پروردگارا بر عايشه، حفصه، هند. را لعن كن
  !!! ».و لعن بفرستاند تا روز قيامت نفرين  راضي

ها را برايش زيبا جلوه  آري شيطان اين گونه اين جهالت... خداوند او را نابود كند
  . دهد و اوست كه وي را كور، كر و گمراه كرده است مي

داني  مي«: نويسد  امام محمد بن صبيح بن سماك در رد بر تويسركاني و پيروانش مي
را  دهند و مسيحيان هم ياران عيسي را دشنام نمي كه يهوديان، ياران موسي

گويي  ناسزا مي پس اي نادان تو را چه شده است كه به ياران محمد. كنند نفرين نمي
ترديد اگر به  بي! اي؟ آيا به گناهان خود انديشيده... اي  داني از كجا آمده در حالي كه مي

بايست گناهانت تو را به خود  مي. ترسيدي خداوندي مي] خشم[آنها فكر كرده بودي از 
چه شده است ! كردي كرد تا از سخن گفتن پيرامون گناهكاران خودداري مي مشغول مي

داري؟ اگر تو انسان نيكوكاري بودي نسبت  زبانت را از بدگويي نيكوكاران باز نمي چرا
كردي و بر ايشان از درگاه خداوند مهربان  ادبي نمي به بدكاران و گناهكاران فحاشي و بي

  اما تو از گناهكاراني به همين دليل بر شهدا و نيكوكاران خرده. كردي آمرزش مي بطل
خوابيدي و در روز،  اگر شب را مي. كني ا تخطئه مير ران محمداي آنكه يا. گيري مي

داري كني اما درباره  روزهدر روز داري و  گرفتي بهتر از آن بود كه شب زنده روزه نمي
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پس واي برتو مادامي كه تو نيكوكاران را دشنام ! بدگويي كني ياران رسول خدا
  . واهد رساندداري و نه روزه به تو سودي نخ دهي نه شب زنده مي

دهي توبه نكني، پس به تو درباره سرانجامي مژده  گويي و انجام مي اگر از آنچه مي
   1».دهم كه هيچ بشارتي در آن نيست مي

  : فرمايد  خداوند مي

 {   È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   Àz ].93: البقرة.[  
ايمانتان مؤمن هستيد اين عمل بسيار زشتي است كه ] كنيد كه ادعا مي[اگر شما «

   ».دهد شما را بدان دستور مي
مشكل اساسي ما در . بگذاريد با يكديگر صراحت بيشتر داشته باشيم... اي مردم 

هنگام بررسي اين مسأله و موضوع دشوار و پيچيده كه هر اندازه تالش كنيم قابل 
ه كنيم ك شويم و بحث مي پوشي نيست اين است كه ما گاهي با مخالفاني روبرو مي چشم

شان بويي از ادب، اخالق،  مخالفاني كه قطعاً در زندگي. كنند ادب و عفت را رعايت نمي
گوييم بدون اينكه در  اين سخن را با اين صراحت و وضوح مي .اند كرامت و شرف نبرده

در غير اين صورت اي خواننده گرامي با هر عقيده و مذهبي . گفتن آن احساس گناه كنم
حمد طاهر شيرازي، مفلح بحراني و عالم سبيط نيلي درباره ياران كه داري آنچه را كه م

  ! تواني قبول و توجيه كني؟ گويند چگونه مي مي رسول خدا
در زير  )األئمه الطاهرين ةاألربعين في إمام(شيخ محمد طاهر شيرازي نجفي در كتاب 

كه پدر  ابو قحافه: نويسد  مي) ذكر نسب ابوبكر و بيان پستي و خساست او(عنوان 
ابوبكر بود، از سوي يهوديان اجير شده بود تا فرزندانشان را تعليم دهد و او به لواط با 

  . كودكانشان شهرت پيدا كرده بود
_________________________________________________________________________  

با تفاصيل بيشتر اين سخنان را  392ص  2ج ) الجليس الصالح(معافي بن زكريا جريري در كتاب ) 1
  . روايت كرده است
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مادر ابوبكر كه سلمي نام داشت از جمله زناني بود كه به عالمت زناكار بودن 
اينكه افراد زيرا اعراب از . پرچمي داشت) ابطح(ر دپرچمي را نصب كرده بود و او 

هايشان  به همين دليل آنها را از نزديكي خانه. فاسد در ميانشان زندگي كنند بيزار بودند
   1».پرچم او قرمز بود كه بر فاحشه بودن او داللت داشت. كردند دور مي

عمر قبل «: نويسد  مي )ادبي و نسب پليد عمر بيان پستي، بي(همچنين تحت عنوان 
از . پدر عمر در بازار عكاظ دستش قطع شد. پرداخت ها مي االغاز اسالم به اخته كردن 

بدانيد كه بادي از : ادبي عمر آن است كه روزي بر روي منبر گفت  هاي بي جمله نشانه
   2».گيريم آييم و دوباره وضو مي االن پايين مي. من خارج شد

شود  و بازي ميعثمان از جمله افرادي بود كه با ا«: گويد  درباره عثمان بن عفان مي
   3».زد آورد و دف مي و خود را به شكل زنان در مي] اهل همجنس بازي بود[

علي  ةإلزام النواصب بإمام(بحراني در كتاب  4اما شيخ مفلح بن حسن صميري
: گويد مي 1به نقل از هشام بن محمد بن سائب كلبي اخباري )ابيطالببن 

   2.ي آموزشي كودكانشان استخدام شده بودابوقحافه، پدر ابوبكر، از سوي يهوديان برا

_________________________________________________________________________  

  . 532-509األربعين ص ) 1
  . 575-573األربعين ص ) 2
   .579األربعين ص ) 3
آيد كه دانشمند بزرگ شيعه  شيخ مفلح بن حسن صميري بحراني از رهبران بزرگ شيعه به شمار مي) 4

قدس (و اين عالم «: گويد  درباره او مي 69ص ) انوار البدرين(علي بن حسن بالدي بحراني در كتاب 
ا از جمله جواهر، هاي علم از جمله علما و محققان بزرگ شيعه است و فتاواي او بسيار و در كتاب) سره

  ».مقاييس و مفتاح الكرامه نقل شده است
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   3.عفان پدر عثمان همجنس باز بود: گويد  همچنين مي
اي بود كه در دوران جاهلي پرچم خاص خود را  مادر طلحه بن عبيداهللا زن فاحشه

   4.داشت
من توجه دانشمندان : گويد مي المؤمنين عايشه اما عالم سبيط نيلي درباره ام

رورت اختصاص تحقيق كاملي درباره تأثير محروميت جنسي بر روانشناسي را به ض
   5.كنم رفتار عايشه جلب مي

هايشان بريده باد و به تعداد قطرات آب باران و  گويند زبان همه آنان كه چنين مي
آيا كينه و .... و از رحمت پروردگار محروم باشند ... هاي شن بر آنها نفرين باد  دانه

آيا بايد درباره ناموس، خويشاوندان، داماد ! پرتگاه سوق داده است؟ الحاد، شما را به اين
اگر اين سخناني كه انسان با شنيدن آن ... اي مردم ! چنين سخن گفت؟ و ياران پيامبر

شوند زندقه نباشد پس من  هاي آزاد و شريف آزرده مي از شدت قبح آن پير و قلب
المي، تاريخ، اصحاب پيامبر و همه چيز اينها عليه عقيده اس! دانم زندقه چيست؟ نمي

  . ها نيز از شر آنها در امان نمانده است حتي اخالق و ارزش. اند توطئه كرده

                                                                                                                                                    
ها  او از پدرش و معروف غالم سليمان و عراقي: گويد  درباره او مي 86ص  5ج ) االنساب(سمعاني در ) 1

اخبار او درباره امور غلط نياز به اغراق در . او شيعه بود. (كند اي را نقل مي پايه امور عجيب و اخبار بي
  ). دوصف ندار

  . 162إلزام النواصب ص ) 2
  . 165همان منبع ص ) 3
  . 173همان منبع ص ) 4
  . 276الشهاب الثاقب للمحتج بكتاب اهللا في الرّد علي الناصب أحمد الكاتب ص ) 5
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ترين و پليدترين مشركان روي زمين از هر قومي كه باشند هرگز اين گونه به  پست
ن پس چگونه اينها كه ادعاي مسلمان بود. اند سخن نگفته زشتي درباره ناموس پيامبر

  ! كنند؟ اند چنين افتراهايي را به پيامبر، همسران و يارانش وارد مي و حب اهل بيت داده
از اين كفر و زندقه شما مبرا هستند و از پليدي ناتمام شما  به خدا قسم اهل بيت

  . بسيار دورند
هايي است كه  اما آنچه در صفحات پيشين ذكر كردم مقدار كمي از افتراها و دشنام

اما من از بيم طوالني . در خود دارند ي شيعه اثناعشري درباره ياران پيامبرها كتاب
آيد قلب هر انسان  آنچه در زير مي. شدن كالم، از ذكر بسياري از آنها خودداري كردم

  . آورد اي را به رنج مي آزاده
  

  ! كند استرآبادي ام المؤمنين عايشه را به حيوان تشبيه مي
ام المؤمنين عايشه مقام و جايگاهي را  راي همسر پيامبرخداوند در قرآن كريم ب

خداوند . اند ثابت فرموده است كه مؤمنان آن را شناخته و مخالفان نيز بدان اعتراف كرده
  : فرمايد  در قرآن درباره او مي

 {   ±°  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨z ].6: األحزاب.[  
ري بيشتري دارد و پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولويت و سزاوا«

  ».هستند] مؤمنان[همسرانش مادرانشان 
المؤمنين يعني مادر همه مؤمنان است چه  پس براساس نص كتاب خداوند عايشه، ام

تواند اين آيه را  آن را قبول كنند يا نكنند و هرگز هيچ كس نمي) اماميه(شيعه اثناعشري 
  . يدهاي مسلمانان و نگارش قرآن حذف نما از اذهان، و قلب

اگر چه بعضي . او را از همه همسرانش بيشتر دوست داشت پس از خديجه پيامبر
اين دوست داشتن و محبت پيامبر  اند، قصد دارند همانگونه كه فضايلش را از او گرفته
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بتوانند چنين كنند باز هم ] به فرض محال[حتي اگر . انكار كنندرا نسبت به او 
كرد و آنها را  ارتباط و پيوند برقرار مي ميان او و پيامبر توانند ميثاق ازدواجي را كه نمي

  . داد، انكار نمايند در يك خانه و زير يك سقف قرار مي
او مادري است كه در تمام دنيا هيچ مادري به اندازه او نافرماني و ناماليمات نديده 

  . است
د و او را به طرز برخالف انتظار شيعيان، امام علي حق ام المؤمنين عايشه را ادا كر

پس به او احترام گذاشت و او را با عزت و احترام . مناسبي تقدير كرد و بزرگ داشت
دانست و  مي آري او حق و جايگاه او را نزد خداوند و پيامبر. اش روانه كرد به خانه

با اين كار، عقيده و پيشنهاد خوارج و افراد ضعيف النفس را رد كرد و اين امر در 
  . اي شيعه و سني ذكر شده استه ب كتا

مستدرك (نوري طبرسي كه از علماي بزرگ شيعه اماميه اثنا عشري است در 
كند كه سپاه جمل شكست خورد امام  به نقل از امير المؤمنين روايت مي) الوسائل

قسمت تقسيم  5غنايمي را كه سپاهش برايش آورده بود در جايي جمع كرد و آن را به 
زماني كه به بصره . سپس به راه افتاد. 1ميان افراد سپاهش توزيع نمودآن را در  5/4و 

امام . اي امير المؤمنين اموال و نفراتشان را در ميان ما تقسيم كن: رسيد يارانش گفتند 
چرا ريختن : يارانش گفتند . آن براي شما نيست و شما در آن سهمي نداريد: فرمود 

با : امام پاسخ داد ! سير گرفتن افرادشان جايز نيست؟اما به ا. خونشان براي ما حالل بود
اما شما حق هيچ گونه ادعايي درباره زنان و . مردانشان جنگيديم و آنها را كشتيم

برند و شما  زيرا آنها مسلمانند و در سرزمين هجرت به سر مي. كودكانشان را نداريد

_________________________________________________________________________  

زيرا  شود به غنيمت گرفته و از آن غنيمت أخذ نميآنچه مورد اتفاق است اين است كه اموال شورشيان ) 1
بلكه از بين بردن آن نيز جايز نيست و بايد آن را به آنها باز گرداند اما بايد امام اموالشان آنها مسلمانند 

  . را با هدف دفع شر آنان و شكستن هيبت و شكوه آنان مصادره كند تا توبه نمايند
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نچه در جنگ عليه شما از آن ايد و آ آنچه از آنها گرفته. اي از آنها نداريد هيچ بهره
هايشان است  اما آنچه در خانه. اند همه از آن شماست اند و به سپاهشان داده استفاده كرده

بنا به شريعت خداوند، ارث و از آن همسران و كودكانشان است همچنين همسرانشان 
وباره اين آنها د. اي نداريد برند و شما در آنها و كودكانشان هيچ بهره در عده به سر مي

: گفت] خشمگين شد و[زماني كه اصرار شديد آنها را ديد . پيشنهاد را تكرار كردند
بياييد سهمتان را بر داريد و ببينيد كداميك از شما عايشه را به عنوان سهم خود «

من : فرمود) پناه بر خدا: (نستغفر اهللا : گفتند ! ؟»برخواهد داشت كه او اصل كار است
ها، همسران و كودكانشان  پس از آن سكوت كردند و خانه. اه بر خداپن: گويم  هم مي

   1».مورد تعرض قرار نگرفت
اگر بر فرض محال ام المؤمنين عايشه نزد يكي از مدعيان امروزي تشيع : گويم  مي

بود كه اسارت،  كرد و شايد اولين كسي مي بود، مقام و جايگاه او را رعايت نمي مي
  . شمرد يز ميشكنجه و قتل او را جا

تو را به .... اي  اي كسي كه شهادتين را بر زبان جاري كرده... اما اي برادر مسلمان 
تواني تصور كني  آيا مي.... دهم كه آفريننده آسمان و زمين است  خداوندي سوگند مي

قلمش بتواند صفت . كند كسي كه ادعاي مسلمان بودن و محبت دوستي اهل بيت مي
همان پيامبري نسبت دهد كه خود مدعي پيروي از اوست و آن مادر زشتي را به همسر 

  ؟ !؟!پاك و عفيف را حيواني ضعيف بخواند
شرف الدين حسيني استرآبادي كه از علماي بزرگ شيعه اماميه اثناعشري است، به 

شنيدم  كند كه از امام محمد باقر نقل از سالم بن مكرم به نقل از پدرش روايت مي
  : ه كه درباره آي

_________________________________________________________________________  

  ). 1(حديث شماره ) باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم( 56ص  11مستدرك الوسائل ج ) 1
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 {     w   v  u  t  s  r  q    p  o
  zy  xz ].41: العنكبوت.[  

اند و از  اشخاص، بتها و اشياء را به دوستي برگرفته[كار كساني كه جز خدا «
اند، همچون كار عنكبوت است  سرپرستاني برگزيده] ميان آفريدگان براي خود

  ».ستاي برگزيده ا خانه] براي حفظ خود از تارهاي ناچيز[كه 
است استرآبادي در حاشيه اين روايت ] عايشه[منظور همان حميرا : امام فرمود 

در اين تأويل بدان معني است كه امام باقر بدان علت از او به عنكبوت تعبير : نويسد  مي
تر و  ها سست اي سست و از هر خانه كرد كه عنكبوت جانور ضعيفي است كه خانه

. سازد كند براي خود مي دارد و زياني را از او دور نميتر است و براي او نفعي ن ضعيف
نيز به علت بهره و عقل و دينش حيوان ضعيفي است كه با استفاده از رأي ] عايشه[حميرا 

ضعيف و عقل سخيف خود در راه مخالفت و دشمني با موال و سرورش خانه سست و 
سودي نخواهد  ضعيفي همچون خانه عنكبوت براي خود برگزيده است كه براي او

زيرا آن را بر لبه پرتگاهي در . آور خواهد بود بلكه در دنيا و آخرت براي او زيان. داشت
زيرا نسبت به . هاي خودش ساخته شده است ها و ستون جهنم بنا كرده است و از پايه

خداوند نافرماني و از شيطان پيروي كرد و شيطان ياوران و نيروهايشان را نيز گمراه و 
  1و الحمدهللا رب العالمين .آتش سوزان جهنم كرد و سزاي ستمگران چنين استوارد 

خواهم از ام المؤمنين عايشه دفاع كنم زيرا جايگاه و مقام آن مادر  در اينجا نمي
همواره حفظ شده است و  بزرگوار به حرمت و وااليي مقام همسرش پيامبر اسالم

ردي است كه او را تا زمان وفات به حرمتي به م طعن وارد كردن به او در واقع بي
  . همسري پذيرفته است

_________________________________________________________________________  
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خواهم ادعاي اين عالم شيعه را پاسخ دهم زيرا بحث مجادله با كساني  همچنين نمي
هايشان مملو از كينه است و در بحث كردن عادت دارند كه هر چيزي را كه به  كه قلب
نشانند، به كار گيرند  مي اي حتي به بازي گرفتن آيات قرآن، خشمشان را فرو هر شيوه

اي كه چنين  سخنم خطاب به توست كه از عقيده.... اما اي خردمند . اي است كار بيهوده
آيا ... تواني تحميل مكن  و به خود بيش از آنچه مي... انديشد به خداوند پناه ببري  مي

راي او از تو ب.... برآيي؟  تواني در مقام دشمني با رسول خدا كني مي گمان مي
همسرش قصاص خواهد گرفت و از اعمالت برائت خواهد جست و تو را با كساني كه 

در اين هنگام فرشتگان . دهند رها خواهد كرد فرشتگان آنها را به سوي آتش سوق مي
  ! ؟»داني پس از تو چه كار كردند تو نمي«: خواهد گفت ] خطاب به پيامبر[
  

  كفر است  صحاب رسول خدااز نظر امامان اهل بيت دشنام دادن به ا
داشتند و همواره آنها را تعظيم  را بسيار گرامي مي ياران پيامبر امامان اهل بيت

احترامي غيرمعمولي را كه امروزه در سخنان برخي  و هرگز زبان درازي و بي. كردند مي
  . تابيدند و بدان راضي نبودند بينيم، بر نمي از مردم مي

را دشنام  اند كه هر كس ياران پيامبر روايت كرده خدااهل بيت از جدشان رسول 
   1.احترامي كند مستحق شالق زدن است دهد كافر خواهد بود و كسي كه به آنها بي

ص  76و مجلسي در بحار االنوار ج  213ص  28حرّ عاملي در وسائل الشيعه ج 
اند  كند كه گفته كنند كه او از پدرانش نقل مي به نقل از صحيفه الرضا روايت مي 222

_________________________________________________________________________  

رغم اينكه كسي كه به اصحاب پيامبر دشنام دهد كافر است اما حدي  كند علي همچنانكه روايت بيان مي) 1
علت آن امر مهمي است كه امام صادق در . شود شالق زدن است نه كشتن كه بر آن فرد جاري مي

توهين كند كه  و آن تفاوت قائل شدن ميان كسي است كه به پيامبر: (اند  بدان اشاره كردهروايتي 
  ). احترامي كند مستحق كشته شدن است و كسي كه به غير او بي
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هر كس پيامبري را دشنام دهد او را بكشيد و هر كس به يارانم ناسزا «: فرمود  پيامبر
   ».گويد او را شالق بزنيد

من «: فرمود  پيامبر: نويسد  مي )جامع األخبار(شيخ محمد سبزواري در كتاب 
پس او را  هر كس كه مرا دشنام دهد«:  »سبنّي فاقتلوه و من سب أصحابي فقد كفر

   ».ترديد كفر ورزيده است بكشيد و هر كس يارانم را دشنام دهد بي
كسي را كه يارانم «:  »من سب أصحابي فاجلدوه«: در روايت ديگري آمده است 

   1».را دشنام دهد شالق بزنيد
به نقل از  )فقه الصادق(آيت اهللا العظمي محمد صادق روحاني در كتاب 

به احتمال قوي انبياي ديگر نيز جزو اين «: نويسد  ني ميشهيد ثا )مسالك األفهام(
زيرا در دين اسالم ايمان به كمال و عظمت آنها جزو ضروريات اسالم . حكم هستند

سپس در ادامه به توضيح اين امر  ».بنابراين دشنام دادن آنها ارتداد آشكار است. است
ره همه آنها صادق است، اشكال اما در اينكه حكم ارتداد دربا«: گويد  پردازد و مي مي

رأي صحيح آن است كه بر . عالوه بر اين هر مرتدي را نبايد به قتل رساند. وجود دارد
من سب نبياً قتل و من سب «: فرموده است  اساس حديث نبوي باشد كه پيامبر

شود و هر كس يكي از  هر كس پيامبري را دشنام هد كشته مي«:  »صاحب نبي جلد
   2».كه اين حديث پيامبر است ».شود بري را دشنام دهد شالق زده ميياران پيام

معتقدم كه استدالل اين مرجع تقليد بزرگ شيعيان به اين حديث درباره اين موضوع 
كنندگان  دهندگان و لعن امام واقعيت حال دشنام. مهم براي اثبات دليل اين امر مفيد است

_________________________________________________________________________  
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رباره پديده لعن و دشنام اصحاب پيامبر نزد امروز چگونه است؟ خود آيت اهللا روحاني د
شيعيان چه نظري دارند؟ اميدوارم جزو كساني نباشد كه قبل از همه مردم، اصحاب را 

  ! كنند لعن و نفرين مي
  

امام زين العابدين از كساني كه نسبت به اصحاب پيامبر كينه به دل 
  جويد  دارند، برائت مي

زين العابدين رفتند و درباره ابوبكر، عمر و عثمان اي از مردم عراق به سوي امام  عده
زماني كه سخنانشان به پايان رسيد امام زين . سخنان زشتي بر زبان جاري كردند

  : فرمايد  خداوند مي«: العابدين به آنان گفت 

 {  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®z ].8: الحشر.[  

از آن فقراي مهاجري است كه از خانه كاشانه و اموال خود ] همچنين غنايم[«
خواهند و  اند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي بيرون رانده شده

  ».اينان راستگويانند. دهند خداوند و پيامبرش را ياري مي
! هن: آيا اين افرادي كه در اين آيه ذكر شد شماييد؟ گفتند : امام زين العابدين پرسيد 

  : سپس امام زين العابدين آيه پس از آن را خواند 

 {  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òz ].9: الحشر .[  
را آماده كردند و ] دين اسالم[آنان كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه «

اند  كساني را كه به سوي آنان هجرت كرده] در دل خود استوار كردند[ا ايمان ر
دارند و در درونشان به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است  دوست مي
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دهند، اگر چه خود بسيار  كنند و آنها را بر خود ترجيح مي احساس نيازي نمي
ترديد  ، بيكساني كه از حرص و طمع نفس خود حفظ شوند... نيازمند باشند 

   ».همان رستگارانند
آيا منظور از افرادي كه در اين آيه ذكر شد : امام زين العابدين از آنان پرسيده 

شما اينكه را جزو يكي از اين دو گروه باشيد انكار : امام گفت . نه: شماييد؟ گفتند 
موده شان فر دهم كه شما جزو كساني نيستيد كه خداوند درباره كرديد و من گواهي مي

  : است 

 {  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A
  S  R  Q    P  O  N  M  L  Kz ].10: الحشر.[  

: گويند آيند، مي مي] آنها مهاجرين و انصار به دنيا[و كساني كه پس از «
پروردگارا ما و برادرانمان را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفتند، بيامرزد و 

  ».نسبت به مؤمنان قرار مده اي دلهايمان كينه
   1.خداوند شما را به سزاي اعمالتان برساند. برخيزيد و از پيش من برويد

  
  جد امام جعفر صادق كيست؟ 

آيا ممكن . حقيقتي كه بيشتر به خيال شباهت دارد... ترديد او ابوبكر صديق است  يب
امامانشان باشد؟ آيا  كنند، جد است فردي كه شيعيان اماميه شب و روز او را نفرين مي

معقول است اين امام كه شيعيان اماميه به عصمت او معتقدند به كسي كه اماميه او را 
واقعاً ! كنند افتخار كند و او را تقدير كند و مورد احترام قرار دهد؟ لعن و نفرين مي

  . مسأله عجيبي است

_________________________________________________________________________  
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انتساب به مذهب همچنين آيا معقول است كه بحراني، شيرازي و امثالهم كه ادعاي 
! واقعاً امر عجيبي است! امام جعفر صادق را دارند به نسب و ناموس او توهين كنند؟

نسب من «:  »لقد ولدني ابوبكر مرّتين«: گفت  امام جعفر صادق همواره با افتخار مي
   1».رسد از دو طريق به ابوبكر مي

  : آن دو طريق عبارت بودند از 
  دختر قاسم بن محمد بن ابوبكر ) قريبه(از طريق مادرش ام فروه . 1
كه اسماء مادر . اش اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبكر از طريق مادر بزرگ مادري. 2

   2.ام فروه بود
ها و دفاع ابوبكر از دين خدا افتخار نبود  اگر انتساب به نسبت و ايمان، بخشش

  . داد ترديد امام صادق خود را به آن نسبت نمي بي
  : گويد  ر اين باره ميشيخ رضي د

 و حزناً عتيقاً و هو غاية فخركم
  

 محمد بمولد بنت القاسم بن 
  

از دختر قاسم بن ] امام صادق[حال آنكه به دنيا آمدن . شما از اين نسبت در اندوهيد
  . نهايت افتخار شماست] بن ابوبكر[محمد 

منهاج عملي (در رسالة  3دانشمند بزرگ شيعه شيخ محمد صالح حائري مازندراني
امام جعفر صادق و فرزندان معصومش از طريق مادر از نسل امام «: نويسد  مي )للتقريب

زيرا مادر امام صادق، ام فروه دختر قاسم بن محمد . بزرگوارشان ابوبكر صديق هستند
و مادر ام فروه نيز اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبكر صديق است كه . بن ابوبكر است

_________________________________________________________________________  

  . 374ص  2ج  كشف الغمة) 1
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نوه (پس امام محمد باقر دختر قاسم . ر ام فروه يعني قاسم نيز بوده استدختر عموي پد
آيد به همين دليل امام صادق  را به همسري برگزيد و داماد او به شمار مي) ابوبكر

منظور او اين بود كه او از نسل دو تن  ».ابوبكر مرا دوبار به دنيا آورده است«: گفت  مي
   1».است) محمد عبدالرحمن و(از فرزندان ابوبكر 

به همين «: نويسد  مي )البيضاء ةاللمع(مولي علي محمد تبريزي انصاري در كتاب 
زيرا مادرش ام فروه دختر قاسم . گفتند صديق مي] ابوبكر[پسر  دليل به امام صادق

، )يعني پدر بزرگ مادري امام صادق(بن محمد بن ابوبكر بود و همسر قاسم مذكور 
ابوبكر دوبار مرا : گفت  بنابراين امام صادق همواره مي. بوبكر بوددختر عبدالرحمن بن ا

   2».به دنيا آورده است
هاي شيعه اثناعشري افتحار او به انتساب به جدش  اما اين فرزند بزرگواري كه كتاب

كنند، در همان حال دشنام و توهين به جد امامانشان را ذكر و به نفرين  ابوبكر را نقل مي
  . كنند او افتخار مي

  إنّا هللا و إنا إليه راجعون
  محبت حضرت علي نسبت به صحابه                 

را مورد دشنام و  اي رسول خدا ميان انبوه عظيمي از روايات شيعه كه صحابه
اند، حقيقت  گر است كه آن روايات آنرا پنهان نكرده دهند، حقيقتي جلوه نفرين قرار مي

صحابه كه در درون خود جاي داده خاطرات و  نسبت به دوستي و محبت علي
ي آن و تمام حوادث مربوط به  لحظه به لحظه. مناظر بزرگي كه در كنار آنان سپري كرد

كه  استاش ماندگار شده بود تماماً برخالف شيعي  آن در مقابل ديدگان و حافظه

_________________________________________________________________________  
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فرت ابراز گانه جز با كينه و ن سه –ويژه خلفاي به  –ي خود را براي صحابه  عالقه
نمايد و همواره در  توزي و با تقيه و حذر يا آنان برخورد نمي دارد، و جز با كينه نمي

  .گردد پشت سر آنان جز با بدگوئي و نفرين و انتقام حرفي بر زبانشان جاري نمي
آن (گردد همانا  فنا و نابود مي بقيه همواره تصوير واقعي و درخشان ماندگار مانده و

. گردد البالغه متجلي مي ترين كتاب نزد شيعه، نهج در مهمترين و مؤثق )تصوير درخشان
آن همه مكتوبات  –بودن  اساس و بي –البالغه براي نابودي  و آن نصوص و عبارات نهج

  .مبتني بر نفرين و دشنام صحابه و قول به ارتداد آنان كافي است
همچنانكه ] خود[م كه او گوش دل بسپاري ابيطالببه علي بن ] در اين زمينه[بيائيد 

كشد و  صحابه را ديده و با آنان مراوده داشته است آنها را براي ما به تصوير مي
ام، در روز پريشان و  ام و كسي را همچون آنان نديده ياران محمد را ديده: گويد مي

بودند و در شب اهل سجود و قيام بودند، و گاهي پيشاني و گاهي ] اهل كار[خاكي 
ساييدند، و با ذكر مرگ و قيامت همچون آتش به سرخي  را بر خاك ميصورتشان 

گاهشان همچون كاروان عزاداران سيل اشك جاري بود، و  گرائيدند، و در سجده مي
رسيد، و به علت ترس از عذاب  شان مي چون خداي ذكر گردد اشكشان جاري و به سينه
  .افتادند ه ميوزان به لرز و اميد ثواب همچون درخت در روز باد سخت

شان حسرت  همچون كسي محبوب خود را از دست داده باشد بر فراق) علي( –و او 
كجائيد آن جماعتي كه چون به اسالم فراخوانده شدند آنرا : گويد  و مرثيه نموده و مي

پذيرفتند و قرآن را تالوت نمودند و آنرا به كار گرفتند، و شمشيرها را از غالفشان 
از ترس [ي زياد  گروه به اطراف زمين پيش تاختند، و بر اثر گريه هدرآويختند و گرو

به هم ) زياد(ي  چشمانشان تباه و سفيد شده است، شكمهايشان بر اثر روزه] خدا
هايشان بر اثر دعاي زياد خشك و ضعيف شده است، رنگشان بر اثر  لب. چسبيده است

است، آنان ] پارسايان[بيداري زرد گشته است، و بر سيمايشان رنگ خاشعين  شب
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فراقشان بر دستان اند، سزاوار است بر  اند برادرانم رفته] از اين دنيا[كه ] ربي پيام صحابه[
  .گاز گيريم] رفتنشان به علت حسرت از دست[خود 
  
  البالغه و ستايش عطرآگين بر عمر بن خطاب نهج

به نظر آيد وليكن البالغه به مدح و ستايش عمر بپردازد شايد غريب  از اينكه نهج
ي  عليرغم انتسابش به شيعه» البالغه نهج«واقعيتي است كه حتي شيخ رضي مؤلف كتاب 

  .پوشي كند اثناعشري نتوانسته است از آن چشم
و لذا عاقل را سزاوار است كه نيك در اين مسأله دقّت و تأمل نموده و به حقيقت 

  : فرمايد  مي] شان در نكوهش[ند اذعان نمايد تا در شمار كساني قرار نگيرد كه خداو

 {  y  x  w   v  u  t      s  r  qz ].األحزاب :
67.[  

بعد از اينكه از جانب عمر بن خطاب براي جنگ با روميان مورد  ابيطالبو علي بن 
اگر تو خود به عنوان : گويد  گيرد، عمر را مورد خطاب قرار داده و مي مشورت قرار مي

به ميدان بروي و بعد شكست بخوري براي شهرهاي دوردست و  فرمانده با سپاه جنگي
ماند و مرجعي نيست كه به آن مراجعه نمايند بنابراين  حدود مرزها پناهگاهي نمي

مصلحت نيست كه شما به جبهه بروي پس يك مرد جنگجو را همراه سپاه عازم 
گشت همان شنو باشد، اگر پيروز بر كن كه طاقت سختي و بال را داشته و حرف جنگ

  .ي ديگر رخ داد تو مرجع و پناه مسلمين خواهي بود خواهي و اگر حادثه است كه تو مي
و سنگ ] قطب[تو مثل : گويد  مي به عمر بن خطاب] در مورد جنگ با ايرانيان[و 

» نه خودت«ي آنان  بمان و با ياري عرب جنگ را اداره كن و به وسيلهب وسط آسيا
كه اگر تو از اين سرزمين براي جنگ بيرون روي، عربها بر ور ساز  آتش جنگ را شعله
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خيزند، تا آن حد كه نگاهداري افرادي كه پشت  شورند و به مخالفت برمي تو مي
  .رويت با آن درگير هستي، مهمتر باشد اند از آنچه پيش جبهه

رب ي ع اين اصل و ريشه و سركرده: گويند  اگر ايرانيها ترا در ميدان نبرد ببينند مي
شود كه آنها  شويم همين باعث مي است او را از پاي درآوريم كار تمام است راحت مي

  .شوند بردن تو حريص مي فشار را بر تو بيشتر كنند و براي از بين
هللا (: ... گويد  البالغه در توضيح اين متن مي حديد در شرح خود بر نهجال  ابن ابي
در [م داد به قصد خداوند بود و منظور از فالن انجا) از نيكي(يعني هر آنچه  )بالء فالن
عمر بن خطاب است، همچنانكه فخّار بن معد موسوي اودي شاعر ] سخن علي

در زير  –البالغه  ي نهج گردآورنده –ابوالحسن   ذكر كرده است در نسخه رضي] برايم[
يحيي ابن  ي عمر نگاشته شده است، و از ابوجعفر كلمه] عبارت هللا فالن[كلمه فالن در 

عمر است، به او گفتم ] منظور[جويا شدم، گفت » فالن«ي  ي كلمه ابي زيد علوي درباره
گويند  آري، اما اماميه مي: نمايد، گفت  اينگونه او را ستايش مي آيا اميرالمؤمنين علي

و اما صالحيه از زيديه !! باشد اين ستايش به خاطر تقيه و خيرخواهي يارانش مي
عمر را آنچه سزاوار بود ستايش نموده و چنانچه شايسته ستايش نباشد از گويند او  مي

اين [علي ! گويند مي] از زيديه[گيرد، و جاروديه  جانب علي مورد ستايش قرار نمي
هاي او ايراد نموده  كاري ي عثمان گفته است و به قصد نكوهش و كم را درباره] جمله

ي بعد از او به قصد تعريض و كنايه مورد  ندهاست، همچنانكه امير مرده در زمان امير ز
به وي گفتم ولي تعريض و كنايه حاضر با مدح و ستايش كسي .!!! گيرد ستايش قرار مي

كه از دنيا رفته است روا نيست مگر اينكه آن مدح از روي راستي و هيچ گونه شك و 
سنت را ] عمر[اي در آن نباشد، و اگر اميرالمؤمنين اعتراف نموده است كه او  شبهه

رفته است، و فرمانبرداري خويش را ] از دنيا[برپايي داشته است و پاك لباس و كم عيب 
پس اين بيانگر نهايت مدح و . نسبت به خداوند ادا كرد و نيك تقوي را پيشه ساخت
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ستايش است، و در ضمن بيانگر ابطال قول كسي است كه نسبت به عثمان بن عفان 
در ] بعد از اينكه اعتراف اميرالمؤمنين را برايش تكرار كردم[عفر كند و ابوج بدگويي مي

و : در اين زمينه همان است كه برايت گفتم ] تمام سخنان[پاسخم چيزي نگفت و گفت 
برخي ياران خويش را به نيك رفتاري ستايش نموده  –همانا علي : گويد  اما راوندي مي

ي انتخاب امام و خالفت انجام  ر و در مسألهاي كه واقع شد بعد از پيامب است و حال فتنه
علناً بيانگر اين است كه او  رسد زير عبارت علي گرفت؛ و اين هم بعيد به نظر مي

بيني كه چگونه  كند مگر نمي كارگزاري داراي رعيت و سيره را ستايش مي] علي[
ها را  و كجي )فلقد قوم األود و داوي العهد و اقام السنة و اخلف الفتنة(: گويد  مي

راست نمود و درد و علت را مداوا كرد و سنت را برپايي داشت و فتنه را پشت سرنهاد، 
ي الي اهللا طاعته، و رحل أدو سبق شرّها  هااصاب خير(: يد گو چگونه مي] باز[و 

به سنت نيك عمل نمود و روش ناپسند را كنار نهاد و فرمانبرداري  ...)و تركهم في 
داوند ادا كرد، و از دنيا رحلت نمود در حاليكه مردم را در راههاي خود را نسبت به خ

  1.گوناگوني به جايي گذاشت
 ابيطالبعلي بن  .و اين ستودن سخت و عالي تنها در قالب اين كلمات مذكور نيست

به ستايش و ستودن عمر  –كه تاريخ به رشته تحرير درآورده است  –با عبارات مختلفي 
] ي عمر بن خطاب درباره[البالغه  پرداخته است از جمله در نهج] علي دداما[بن خطاب 

فرمانروايي بر آنان  »بجرانه الدين حتي ضرب استقام و فأقام هم والٍولّ«: گويد  مي
و [فرمان راند و دين را برپا داشت و پايداري كرد تا اينكه دين برقرار گرديد ] مردم[

  2.]مشاكل را از آن دور ساخت
_________________________________________________________________________  

 .12/3الحديد،  البالغة ابن ابي نهج) 1
 ).467(شماره ) باب المختار من حكم اميرالمؤمنين( 107البالغة، ص  نهج) 2
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يعني  جران در عبارت علي:  الجران مقدم العنق: (گويد  لحديد ميا ابن ابي
كه علي در سخن خود به آن اشاره [گردن، و اين فرماندار ] و برافراشتگي[قسمت بااليي 

  1.باشد عمر بن خطاب مي] كرده است
  

  !كند؟ گذاري مي آيا كسي پسران خويش را با نام دشمنانش نام
ه امروزي چون بر حقيقي كه مدت طوالني از آنان پوشيده ي شيع چه بسا بسياري از عامه

كه [شده است اطالع و آگاهي يابند غافلگير شوند و بر ذهن آنان هم خطور نكرده است 
گذاري  المؤمنين عائشه نام ي اهل بيت فرزندان خود را با نام خلفاي راشدين و يا ام ائمه
باشد نزد اكثر شيعيان بسيار دور و  بلكه هر آنچه مرتبط با محبت ابوبكر و عمر] كنند

  .رسد غيرممكن به نظر مي
ي رسول خدا  ي اهل بيت با بزرگان صحابه ي اثنا عشري رابطه معموالً علماي شيعه

نمايند  اي از كينه و نفرت متقابل اظهار و بيان مي و سايرين را با جلوه) ابوبكر و عمر(
حاكي از نوعي عزت و احترام خاصي  مواجهيم كه يوليكن ما با دليل ملموس و آشكار

] اهل بيت[محبت و تكريم اهل بيت براي اصحاب رسول خداست كه آنان همراه با 
ي اثناعشري  اند كه در ذهنيت شيعه هايي نام نهاده پسران و دختران خويش را با نام

  .اند ها با نفاق و كفر و ارتداد در ارتباط بوده صاحبان آن نام
ز ليلي بنت مسعود بن خالد تميميه داشت كه به اسم ابوبكر پسري ا امام علي

، و پسري ديگر از ام حبيب دختر ربيعه به نام عمر و پسري نيز از 2گذاري نمود نام
  3.گذاري نموده است ين دختر خرام بن خالد به اسم عثمان نامنالب ام

_________________________________________________________________________  

 .20/218منبع سابق، ) 1
 .91مقاتل الطالبين، ص ) 2
 .1/354االرشاد ) 3
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ديگر را و طبرسي پسري  1پسرش را با نام ابوبكر نام نهاده است و امام حسن
و امام علي بن حسين  2براي امام حسن ذكر كرده است كه امام او را عمر نام نهاده است

  3.يكي از پسران خود را با نام عمر نام نهاده است) العابدين زين(
به قصد تيمن و مباركي دو يار و ] ي كرام از جانب ائمه[ها  گذاري تمام اين نام

  .است بوده) ابوبكر و عمر(صحابه پيامبر 
يكي از دختران خويش را به نام عائشه نام نهاده ) كاظم(و امام موسي بن جعفر 

ذكر كرده است كه يكي از پسران اين امام » كشف الغمه«، و اربلي در كتاب 4است
  5.بزرگوار به نام عمر بوده است

از پدر خويش تأسي نموده است و دختر خويش را به ) رضا(و امام علي بن موسي
دختر خويش را عائشه ) هادي(، و همچنين امام علي بن محمد 6نام نهاده استعائشه 

  7.نام نهاده است
  .اند تمام اين حقايق در كتب شيعه مذكور و به رشته تحرير درآورده شده

گيري  نمايد كه موضع ي مسائل مذكور بر اين واقعيت تأكيد و پافشاري مي كه همه
يت نسبت به صحابه نيست و در غير اينصورت ي اثناعشري همچون موضع اهل ب شيعه

_________________________________________________________________________  

 .1/416و إعالم الوري  2/198كشف الغمة، ) 1
2 (  
و اعالم  2/155، االرشاد، المفيد 2/302و كشف الغمة  2/59منتهي اآلمال في تواريخ النبي و اآلل ) 3

 .1/493الوري 
 ... .2/36، و اعالم الوري 2/244االرشاد ) 4
 .3/31كشف الغمة، ) 5
 .3/60كشف الغمة، ) 6
 .3/177كشف الغمة، ) 7
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دهد كه فرزندش را به نام ابوبكر يا عائشه  آيا كسي از شيعه اثناعشري به خود اجازه مي
اند؟ يا اينكه اين هم اشتباه ديگري است كه ائمه  نام نهد چونكه اهل بيت چنين كرده

  !!!اند دهعالوه بر بيعت با ابوبكر و عمر و تنازل حسن از خالفت مرتكب ش
ي دوازده امامي براي اهل بيت را در زير  ما با اين وجود محبت و دوستي شيعه

گذاري فرزندان خويش  ي اثناعشري در نام كه آيا شيعه: دهيم  آزمايش و محك قرار مي
نمايند همچنانكه اهل بيت  هاي ابوبكر، عمر، عثمان و عائشه به اهل بيت اقتدا مي به نام

اند؟ و اگر  چنين كرده –اند  ي اثناعشري روايت نموده ب شيعهبراساس آنچه كت –
شان براي اهل بيت  نكرده باشند محبت و دوستي] اقتدايي[ي اثنا عشري چنين  شيعه

بندي و  هر كسي بدون كمترين پاي[آيد، و ادعا بسيار آسان است  نوعي ادعا به شمار مي
  .]تواند ادعا نمايد التزام مي

  
  شيخين ابوبكر و عمرمالك اشتر و 

همچنانكه كتابهاي تاريخ  ابيطالبمالك اشتر نخعي دوست و ياور نزديك علي بن 
دهد ولي در مجالس  اند شديداً شيخين ابوبكر و عمر را مورد ستايش قرار مي نوشته

حسيني كه معموالً خالي از نكوهش شيخين و سخن از خالفت غصب شده نيست ذكر 
است همچون وضعيت برخي اسامي شهداي كربال از آل علي و  اي به آن نرفته و اشاره

اند كه شيعه اثنا عشري آنان را به عنوان  عمر بوده و آل حسين كه حامل اسامي ابوبكر
مالك اشتر شروع به ايراد خطبه ميان مردم نموده و  ،نمايند دشمن اهل بيت متهم مي

را با بشارت و اندرز در  محمداي مردم همانا خداوند متعال پيامبر خود : گفته است 
ميان شما ارسال نموده است و بر او كتابي نازل نموده كه در آن حالل و حرام و فرايض 

 ي خود ها تبيين نموده است، و او را به نزد خود فراخواند و تمام وظايف محوله و سنت
ي حركت ي و اداء كرد سپس ابوبكر بر مردم به امر خالفت پرداخت بر نهج و سيره را
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نمود و سنت وي را اجرا كرد و بعد از ابوبكر عمر بر مسند خالفت نشست و او نيز به 
  1.پرداخت] پيامبر و ابوبكر[اجراي همان سنت 

ي رسول خدا  اما بعد، خداوند اين امت را به وسيله: (گويد  اي ديگر مي و در خطبه
مردم غالب ] ساير[بر  تكريم نموده است و امت را به وحدت رساند و آنها را محمد

و حاكم گردانيد، تا مدتي كه خداوند خواسته بود با اين كرامت و وحدت كلمه بگذشت 
خود ] جاويدان[هاي  را به سوي رضوان و بهشت سپس خداوند روح و جان پيامبر
كردار بعد از او آمدند به كتاب خدا و سنت پيامبرش  بگرفت، و قومي صالح و نيك

  2.عمل نمودند محمد
  
  دهد الرضوان براي عثمان بن عفان شهادت رضوان مي بيعه

ي اثناعشري اندكي امامت و رغبت انتقامجوئي از پدر  چون علماء و راويان شيعه
گردند، حقايق و  فراموش و از آن دچار غفلت ميرا زنان پيامبر و ساير اصحاب پيامبر 

قابل رؤيت ] پيوسته[دند و گر واقعيتهاي درخشاني هستند كه ظاهر گشته و خاموش نمي
  .باشند مي

آن بر قتال و جنگ مبايعت در همان بيعتي كه پيامبر با ياران خود ... الرضوان  بيعه
هم ] بيعت[نمود و دست مبارك خود بر روي آن دست ديگر خود گذاشت و فرمود اين 

  .براي عثمان است، سپس خبر كشتن عثمان نزد وي آمد
ليكن بعيد دانستم شيعه اثناعشري كه عثمان را از حديث صحيح و مشهوري است و
اند آنرا ذكر كنند و حتي قابل تصور نيست كه او  دشنام و نفرين و نكوهش اشباع نموده

وليكن در ] چه جاي اينكه چنين روايتي را در مورد وي ذكر كنند[را به نيكي ياد كنند 
_________________________________________________________________________  

 .1/396الفتوح، ابن اعثم كوفي، ) 1
 .1/385همان منبع، ) 2
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تواند ديدگاه  خورد نمودم كه ميبر] از جانب راويان شيعه[هنگام مطالعه با روايتي شيعي 
تغيير دهد و جايگاه عثمان را نزد پيامبر  شيعي با انصاف را نسبت به عثمان بن عفان

  .و به طور كلي در اسالم تبيين نمايد
: از امام جعفر صادق روايت نموده است كه امام فرموده است » كافي«كليني در 

يه بيرون رفت و چون به مكان احرام ي حديب القعده براي غزوه چون پيامبر در ذي(
اي : رسيدند احرام نمودند و مسلح شدند و پيامبر خواست عمر را بفرستد، عمر گفت 

باشيد من در ميان آنان  ي من اندك است و بنابر آنچه خود واقف مي طايفه رسول خدا
و بفرستاد و نمايم، پيامبر نزد ا باشم، وليكن شما را به سوي عثمان بن عفان داللت مي مي

ي فتح مكه كه خداوند به من داده  فرمود نزد مؤمنين قوم خود برو و آنان را به وعده
با ابان بن سعيد برخورد نمود، و به كار . است، بشارت دهيد، چون عثمان رهسپار گرديد

آگاه ساخت، و ] فتح مكه[خود پايان داد، و پيام خود را رسانده و آنان را از محتواي پيام 
ل بن عمرو نزد پيامبر بنشست و عثمان را در اردوگاه و لشكر مشركين بنشست، و سهي

با مسلمين پيمان بيعت گرفت، و به جاي عثمان هم با يكي از دستانش بر  پيامبر
ي خدا و سعي ميان  خوشا به حال عثمان، طواف خانه: ديگري زد، و مسلمانان گفتند 

قرار نبود كه چنين كند، چون عثمان برگشت : د صفا و مروه را انجام داد، پيامبر فرمو
ي خدا  ي خدا را انجام دادي؟ گفت من طواف خانه آيا طواف خانه: پيامبر به وي فرمود 

  1.نخواهم كرد و حال كه رسول خدا آنرا طواف ننموده است
پيامبر خدا به خاطر عثمان با مسلمانان بيعت نمود و به جاي عثمان هم با يكي از دو 

خود بر ديگري زد، و اعتماد پيامبر نسبت به عثمان آشكارا معلوم است ] شريف[دست 
و بعد از برگشت عثمان [كه عثمان چنين نكند،  –گويد  و در جواب مسلمانان مي

_________________________________________________________________________  

: گويد  مي) 448-23/438(و مجلسي در مراة العقول ) 5- 3(حديث شماره  –كتاب الروضة  –الكافي ) 1
 .اين حديث حسن است
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همه اين موارد دليل و برهان قاطع و روشني بر ] نمايان گرديد صحت اعتماد وي
  د،باش محبت و اعتماد پيامبر نسبت به عثمان مي

چگونه طواف كنم و حال پيامبر : (گويد  و به عمل و كار عثمان هم بنگريد كه مي
  .گذارد كه چه قدر پيامبر را اكرام و تقدير مي) طواف نكرده است

  
  صحبتي پيامبر شرف هم
نشيني پيامبر بزرگتر و برتر  نشيني در تاريخ بشريت از هم صحبتي و هم هيچ هم

شرفياب  كردند كه چشمشان با رؤيت جمال مصطفي نيست چقدر مسلمانان آرزو مي
كردن  گرديد وليكن كساني كه نفرت صحابه را در دل جاي داده و وارونه و روشن مي

نشيني  صحبتي و هم اند هم ي خود ساخته حقايقي، و دگرگوني فضيلت به نقصان را پيشه
بلكه ... هند د ارزش و ناچيز جلوه مي نشيني كم به عنوان هم برترين بشريت محمد

صحبتي صحابه را نسبت به  جسارت نموده و هم –از بزرگان علماي شيعه  –شيخ مفيد 
  !حيوان با انسان تشبيه نموده است] نعوذباهللا[صحبتي  پيامبر به هم

: گويد  مي –در احتجاج بر عدم داللت صحبت بر فضيلت صحابي  –شيخ مفيد 
توان به كالم  گردد، و براي اثبات آن مي ي صحبت ميان انسان و حيوان اطالق مي كلمه(

j  i  h   g  f  } عرب مراجعه نمود كه قرآن با زبان آنان نازل شده است 
  l  kz   گفتند  بردند و مي االغ را به صاحب نيز نام مي] عرب[كه آنان :  

 ان الحمار مع الحمار مطية
  

 فاذا خلوت به فبئس الصاحب  
  

  ».و چون با آن بماني صاحب و همراه بدي استرود  االغ با االغ راه مي«
ي  ارهبكردند كه مثالً در  و نيز جمادات را با موجودات زنده به عنوان صاحب ذكر مي

  : اند  شمشير گفته
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 زرت هندا و ذاك غيراختيار
  

 و معي صاحب كتوم اللسان  
  

دار  گهراز ن) شمشير(همراهم دوستي آنكه هند را ناخواسته مالقات نمودم و حال «
  ».بود

و چنانچه صحبت ميان مؤمن و كافر و ميان انسان و حيوان و جمادات مطرح است 
  1.توان يافت بودن مي پس چه حجتي براي صاحب

داراي ارزش و مقدار نيست همچنانكه  –نزد شيخ مفيد  –شان با پيامبر  و هم صحبتي
گردد  ميكافر صاحب مؤمن و انسان صاحب حيوان و جمادات صاحب جانداران 

  .وضعيت صحابه با پيامبر نيز چنين است
و چنانچه از فردي عاقل سؤالي نمايند كه فضيلت حجراالسود چيست؟ در پاسخ 

گفت از جمله فضايل آن اينكه پيامبر اسالم آنرا با دو دست مبارك خود كار گذاشته  مي
و . است است و با دهان پاك خود آنرا بوسيده است و اين براي حصول شرف آن كافي

گفت  يا ارزش و قيمت لباس يا كفشي كه پيامبر پوشيده است چيست؟ در پاسخ مي
پيامبر تماس يافته اند پس ارزش ] مبارك[براي شرافت آن همين كافي است كه با جسم 

و پشت سر وي نماز اقامه نموده  –و قيمت كسي كه با پيامبر نشست و برخاست نموده 
 –و با جان و مال و خانواده از وي دفاع نموده است و گاهي تمام روز با وي بوده 

مفيد و امثال او ارزش و قيمتي ندارند بلكه ] شيخ[باشد؟ اينها از نظر  چگونه مي
  !صحبتي انسان با حيوان است صحبتي شان با پيامبر همچون هم هم

القلب كسي در فضيلت آن دچار  فضيلت صحبت پيامبر معلوم است جز انسان مريض
  .گردد نمي ترديد

_________________________________________________________________________  

 .330- 27/329بحاراالنوار، ) 1
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صحبتي آنچه امام مسلم  ي داليل صحيح و صريح بر شرافت و ارزش اين هم از جمله
زماني بر مردم سپري : (فرموده است  در صحيح خود روايت نموده است كه پيامبر

شود آيا در ميان شما كسي  پردازند، به آنان گفته مي شود، گروهي از مردم به جهاد مي مي
شوند، سپس گروهي  آري، پس پيروز مي: گويند  ديده باشد؟ ميهست كه رسول خدا را 

ي پيامبر  نمايند، به آنان گفته خواهد شد آيا در ميان شما كسي صحابه از مردم جهاد مي
گويند آري پس در جهاد پيروز شوند و سپس گروهي ديگر به جهاد  را ديده است؟ مي

ي  جود دارد كه دوستان و صحابهبپردازند به آنان گفته شود آيا در ميان شما كسي و
  1.گويند آري پس بردشمن غلبه بيابند پيامبر را رؤيت نموده باشد؟ مي

از ابوسعيد » األمالي«در كتاب  –ي اثناعشري  از بزرگان علماي شيعه –شيخ طوسي 
پيامبر علي را از آنچه بعداً براي وي پيش : گويد  خدري نقل كرده است كه ابوسعيد مي

بگريست و گفت اي رسول خدا شما را به حق  آگاه ساخت، پس عليخواهد آمد 
خواهم چون خداوند  ام با تو از شما مي صحبتي خودم بر تو و خويشاوندي از تو حق هم

  2.را دعا و فراخواندي اينكه جان مرا به سوي خود بستاند
ن به حق اي –همچنانكه اين روايت شيعه به آن تصريح نموده است  پس امام علي

 يي كه ادعانكند كه براي وي دعا نمايد، و متعصبي صحبتي از پيامبر درخواست مي هم
كاهند و براي آن  صحبتي مي تشيع و پيروي اين امام بزرگوار را دارند از منزلت اين هم

  .شناسند قدر و منزلتي نمي
] به اهل بيت[كنند و  انسان از كار اين متعصبين در شگفت است كه هميشه تكرار مي

كنند كه اي كاش حسين را در  بوديم و با تمام دل آرزو مي كاش ما با شما مي: گويند  مي
دادند، يكي از آنان  كردند و او را نصرت و مورد دفاع قرار مي رفتن به كربال همراهي مي

_________________________________________________________________________  

 ).2532(حديث شماره  –ب فضائل الصحابه كتا –روايت از مسلم ) 1
 ).1098(حديث شماره  –مجلس پانزدهم (، 502- 501األمالي، طوسي، ص ) 2



492 آنگاه حقيقت را يافتم

دانند در حاليكه نسبت  صحبتي حسين پسر رسول خدا را داراي شرف و منزلت مي هم
كه برترين انسان و پيامبر آخري است كه به سوي تمام بشر  حمدي پيامبر م به صحابه

مبعوث شده است و نيروهاي كفر بر او هجوم بردند و همين صحابه او را ياري نموده و 
ترين شرايط با وي پايداري  با خون و خانواده خويش خود را فدا كردند و در سخت

براي پيامبر را همچون  صحبتي صحابه متعصب اينگونه هم] مفيد[كردند، و اين 
  .توان يافت آورتر از اين تفكر نمي آورد، كه شرم صحبتي حيوان با انسان به شمار مي هم

پيشه  صحبتي رسول خدا و اين فضيلت آن نزد غلوگرايان ستم اين قيمت و ارزش هم
  .والحول و القوة اال باهللانماييم  شكوي مي –از اين تفكر  –نزد خداوند  –است 
  

  چه كسي او را مقدس نموده است؟ –اردبيلي مقدس 
ي اثناعشري هر كه را با مهدي منتظر مالقات نمايد او را مقدس به شمار  شيعه

فوائد (ي جرح و تعديل است همچنانكه علي حسين صدر در  آورند و باالتر از درجه مي
ح و از عالئم مد: (گويد  به آن تصريح نموده است و مي» 141-140ي  دجاليه صفحه

موجبات اطمينان و آنچه مفيد علو درجه و كمال اعتماد است اينكه راوي از جمله 
و اين كرامت . ي تابناك امام منتظر شرفياب شده باشد كساني باشد كه به رؤيت چهره

شود و جز براي گروهي از  همچنانكه از حديث احمد بن اسحاق قمر استفاده مي
چنانچه كرامت شما بر : (يت ذكر شده است صالحين حاصل نخواهد شد كه در آن روا

، پس هر كس )كردم بود پسرم را بر شما عرضه نمي خداوند و بر حجج او نمي
ي كساني است كه  اثر به اين سعادت عظيم احراز شده باشد او در زمره اش شرفيابي

و سپس در  گردد، و آنان كه در زمان امام عسكري اعتماد مؤثق به وي حاصل مي
باشند، اما  اند گروهي برگزيده و جماعت فراواني مي يبت به اين درجه نايل شدهزمان غ

اند بسيار فراوانند، و برخي از  مشرف شده] به اين سعادت[كساني در زبان غيبت كبري 
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و محدث نوري  )الولي فيمن راي القائم المهدي ةتبصر(بزرگان از جمله بحراني در 

تذكرة الطالب فيمن رأي (شيخ ميثمي عراقي در ) يو جنة المأو( )النجم الثاقب(در 
و ميرزا  )مامبدائع االحكام فيمن اجتمع باإل(و جمال طباطبايي در  )االمام الخائب

الحسان في تواريخ (و شيخ نهاوندي در  )البهجة فيمن فاز بلقاء الحجة(الماسي در 
] اند فياب شدهكه به حضور مهدي شر[آوري ذكر اين گروه  به جمع – )صاحب الزمان

الزمان شرفياب  به مالقات صاحبكه و محقق اردبيلي يكي از كساني است . اند پرداخته
به نقل از استاد خود مجلسي در ] 1/88در روضات الجنات [شده است و خوانساري 

ي اثناعشري  بايست شيعه بحاراالنوار داستان اين برخورد و مالقات را ذكر كرده است مي
نمايند بر  اند كه شيعه خود تصريح مي را ديده قدس بدانند زيرا محمدصحابه را نيز م

از قائم منتظر برتر است، وليكن اين اصحاب كرام نزد شيعه داراي ] محمد[اينكه او 
  !آورند جايگاه و احترام نيستند بلكه آنها را بدترين مخلوقات به شمار مي

  
ي و علماي آنها به ي اثناعشر ي رسول خدا آنچنانكه كتب شيعه صحابه

  .اند تصوير كشيده
زدم گاهي صحابه را به ارتداد و  چون صفحات كتب شيعه اثناعشري را ورق مي

كردند و  ي دين متهم مي چيني بر عليه امام علي و تالش در نابودي پايه گاهي به توطئه
هل ي ظالمين و كفار مكه از قبيل ابوج زدن سيره كردم كه در حال ورق چنين خيال مي

  .ديدم باشم ولي در مقابل چيز ديگري مي ابولهب، اميه بن خلف و يا ديگران مي
كسي  –كنند  ي اثناعشري ذكر مي همچنانكه كتب شيعه –ي ملعون و ظالم  اين دسته

اي كه در بدر و احد و خندق و غيره همراه پيامبر جهاد و نبرد كردند و  نيستند جز دسته
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عت و اعتالي اين دين خانواده و فرزندان خويش فطر رصبر و مجاهدت نمودند و به خا
  !!!را تنها گذاشتند

ي رسول خدا  اي است كه در مورد صحابه ي ساده كنم نمونه و آنچه در اينجا نقل مي
  .شود گفته مي

گمراه ... صحابه پيامبر را خشمگين كردند، : ( 1كند تيجاني آنها را چنين توصيف مي
حق او را رعايت نكردند و براي او احترامي قائل ) (دنددرازي نمو شدند بر وي دست

 2نمودند، و با فرمان پروردگارشان مخالفت كردند نشدند و با او عناد و مخالفت مي
خردان را  كم) (ي هيچ گونه احترامي نيستند شايسته) (خود را در جايگاه او قرار دادند(

از دين برگشتند مستحق  3نماينداجير كردند تا احاديثي در مناقب و فضايل آنان وضع 
، مرتد شدند 4ثواب و غفران خداوند نيستند، از جهاد كنار كشيدند و به دنيا تكيه زدند

  5.دين را تبديل و تغيير دادند و گفتند شنيديم و سرپيچي كرديم
آنان كه بر حالتي : گويد  نمايد و مي و نوري طبرسي نيز صحابه را چنين توصيف مي

شدن خون  اقت و عناد و سرگرداني با زبان ايمان آوردند تا از ريختهميان جهل و حم
خود جلوگيري كنند، از دين برتافته و در مسير جاهليت سرگردان شدند و همت 

از مخالفت نهي  كه  ي بودندانخويش را در ترويج كفر خود مصروف داشتند، و ستمگر
شد كه اميد خيري از  يافت نمي فردي] صحابه[و در ميانشان  رفت، و فرمان آنان بيم مي

_________________________________________________________________________  

] ترجمه فارسي آن آنگاه هدايت شدم است[ي اين سخنان كه در البالي كتاب ثم اهديت  مجموعه) 1
 .پراكنده شده است

 .89-88ثم اهديت، ) 2
 .93-92ثم اهديت، ص ) 3
 .101- 100و  96ت، ص ثم اهدي) 4
 .107-104ثم اهتديت، ص ) 5
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آنان از لحاظ كه ايمني داشت، و جاي هيچ ترديدي نيست ] اميد[آن داشت و از شر آن 
ترين و از نظر رأي و فطرت و  ترين و از لحاظ تدبير ناتوانترين و گمراه ارزشي پست
  1.اند ترين و شقاوتمندترين مردم جايگاه، احمق

صحابه  »االسرار  كشف«سابق امام زمان در كتاب  و خميني رهبر انقالب ايران نائب
ها كه چيزي جز دنيا و دستيابي به قدرت براي  آن صحابي: كند  را چنين توصيف مي

آنان اهميت نداشت، قرآن را تنها بهانه و دستاويزي براي دستيابي به نيتهاي فاسد 
كه برخالفت  – كتاب خدااز  –خويش قرار داده بودند، و به آساني به اخراج آياتي 

كردند اقدام نمودند، و باري هميشه قرآن را از  و امامت ائمه داللت مي بالفصل علي
نگاه اهل دنيا كاهش منزلت دادند، به طوري كه اين ننگ و عيار تا روز قيامت در حق 

ي پيامبر  و يوسف بحراني نيز در توصيف صحابه 2ماند قرآن و مسلمانان ماندگار مي
هايي وارده بر دين از جانب آن مرتدين معاند بعد از مرگ پيامبر اسالم و بال: گويد  مي

هاي آن كفار بر او و انواع آزار و اذيت  غصب خالفت از وصي او اميرالمؤمنين، و هجوم
  3.خواهان اهل خرد، پوشيده و پنهان نيست او بر آگاهان اهل ايمان و حق

ي ارتداد  كه اخبار فراواني دربارهبدان : گويد تر از سخن قبل مي سخن ديگري زشت
روايت شده است و آن مصداق گفتار  ترين صحابه بعد از رحلت پيامبر برجسته

  ts  r  q   p   o  n  mz  } : فرمايد  خداوند است كه مي
 4ي سامري آوردن بر گوساله ي اين ارتداد چيزي جز روي و معلوم است كه سرچشمه

  1.نيست] علي[و نقض بيعت با وصي
_________________________________________________________________________  

 ).دليل دوم(، باب اول 47نوري طبرسي در كتاب فصل الخطاب، ص ) 1
 .114كشف االسرار، ص ) 2
 .5-1/4حدائق الناصرة، ) 3
 .است منظورش از آن ابوبكر صديق) 4
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رسول خدا دچار اصحابي گرديد كه جز : گويد  و مرتضي محمدحسين نجفي مي
  2.از دين مرتد شدند] همگي[اندكي بعد از او 

اند ولي آتش نفاقشان در  بيشتر صحابه بر نفاق بوده: گويد  اهللا جزائري مي و نعمت
ان براي ش فاقزمان پيامبر پنهان بود، و چون پيامبر به جوار پروردگارش شتافت آتش ن

از علي روايت [زبانه كشيد و به عقب و سير قهقهرايي برگشتند، و لذا ] علي[وصي او 
جز چهار نفر سلمان، ابوذر،  ي مردم بعد از پيامبر همه: (كه فرموده است ] اند كرده

...!! 3بدون ايراد و اشكال است] از نظر جزائري[اين روايت ) مقداد و عمار مرتد شدند
نمايند، و  تعريف مي] شيعه[ي پيامبر است كه اينها  ويري از صحابهاين صورت و تص

نمايد تا  و آنرا آشكارا مطرح مي. قرآن مسلمانان نيز حقيقت ديگري از آن بيان مي كند
  !انداز شود طنين] شيعه[اينكه در گوش آنها 

  
  دو تصوير ضد و نقيض

ي علم تفسير را متحمل  ي قرآن نياز نيست كه تحقيق و مطالعه كننده مسلمان تالوت
ي  گردد تا به تفاوت زياد بلكه تضاد ميان ديدگاه قرآن نسبت به صحابه و ديدگاه شيعه

هاي جاويدان بشارت داده و ميان احاديث و  اثناعشري و ميان آياتي كه آنانرا به بهشت
ا دهد، آگاهي حاصل نمايد خداي رواياتي كه از جانب شيعه آنانرا مورد نكوهش قرار مي

داند كه صحابه چه كساني  آيا خداوند كه آنان را در قرآن ستايش نموده است نمي
خير خداوند از اين دروغ و بهتان به ! دهند؟ باشند و قبل از مرگشان چه كار انجام مي مي
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دهد و آنان را به مغفرت و رضوان و  دور است، پس چگونه آنانرا مورد ستايش قرار مي
  .!!هد و حال اينكه جز اندكي همگي مرتد شدندد بهشتهاي خود بشارت مي

ليكن مراجعه سريع به برخي از نصوص قرآن براي ... سؤالي در اينجا نهفته است 
  : كافي است ] ي صحابه درباره[ادراك تفاوت اين دو ديدگاه 

ي اثناعشري آنانرا نفرين  حال شيعهبا اين قرآن از صحابه اعالم رضايت نموده و  - 1
  !!!نمايند مي

  : فرمايد  خداوند سبحان مي

 {  H  G   F  E  D  C  B  A
          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I

  [  Z  Y  X   WV  U  Tz ].100: التوبة.[  
و ي مذكور صراحتاً بر رضايت خداوند از مهاجرين و انصار و تابعين راستين آنها  آيه
  .نمايد ي در نعمتهاي بهشت داللت ميدادنشان به رستگاري بزرگ و جاودانگ مژده

خداوند از آنان اعالم رضايت  كساني را كهكند  پس چه انسان عاقلي نفرين مي
تواند دشنام و نفرين نمايد كساني را كه پروردگار جهانيان  و چه زباني مي!! نمايد؟ مي

  !!تزكيه و تطهيرشان نموده است؟
ي غير  خداوند وعدهآنكه شايد و حال تواند زبان بر ارتداد آنان بگ و چه قلبي مي

قابل خلف به آنان داده كه دنيا را به سوي بهشتهايي كه رودهايي از زير آن جاري است 
و !! ي نجات يافتگانند؟ و آنان در آن جاويدانند بدرقه خواهند كرد و آنان از زمره

  : فرمايد  خداوند سبحان مي

 {j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~  
  r  q  p  o  n  m  l   kz ].18: الفتح.[  



498 آنگاه حقيقت را يافتم

پس كساني كه خداوند ما را خبر داده است و او به درون و قلب آنان آگاه است و از 
آنها راضي شده است و بر آنان سكينه و آرامش نازل نموده است روا نيست كسي در 

  1.مورد آنان درنگ و هرگز نبايد در موردشان شك و ترديد نمود
همچنانكه معروف است و اهل  –له كساني كه در زير درخت بيعت نمودند و از جم

باشند كه شيعه اثنا  ، خلفاي راشدين و ساير صحابه مي-سنت و شيعه بر آن اتفاق دارند 
اند كه  نمايند آيا شيعه چيزي از صحابه دانسته عشري همگي را به ارتداد متهم مي

ي  ه و سپس معلوم شده است كه آنان شايستهخداوند ندانسته است و آنانرا ستايش نمود
خداوند به دور است از چنين !! آيا ستايش آنان اشتباه بوده است؟!! ستايش نيستند؟

  .افترايي
ي  شيعه در حالي كهدهد و  وعده مي] حسني[را به نيكي و ] صحابه[قرآن آنان  - 2

  !!!آورند دوازده امامي آنانرا همچون اهل نفاق به شمار مي
  : فرمايد  مي] پيرامونشان[اوند و خد

 {  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Úz ].10: الحديد.[  
حسني وعده ] جزاي[اند به  خداوند صحابياني را كه قبل و بعد از فتح انفاق نموده

شان داده است حكم به مصونيت از  ي حسني است، و خداوند براي كساني كه وعدهداده 
  : فرمايد  عذاب روز قيامت نموده است و چه زيبا مي

 {   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  A
  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC  B

_________________________________________________________________________  
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  U  T  S  R   Q   P   O  N
  W   Vz ].103 - 101: األنبياء.[  

اين آيات را در ] خداوند[گرديد كساني كه او ] بدا[ا بعداً براي خداوند آشكار آي
موردشان فرموده است سزاوار آن نيستند و آنان از دين برگشتند و حق علي را در 

خداوند در تمام : گوئيم  يا اينكه مي!! خالفت سلب نمودند و چنين و چنان كردند؟
غير از سخن خداوند بگويد دروغ گفته  سخنان خويش راست فرموده است و هر كه

  است؟
ي اثناعشري از آنها  شيعهآنكه نمايد و حال  ي پيامبر افتخار مي قرآن به صحابه - 3

  !!!نمايند تبرّي مي
  : فرمايد  خداوند متعال مي

 {  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A
  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q  P   _

  k   j  i  h  g  f           e  d  c   b  a`
  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  n  m  l

   }  |  {  z  yz ].29: الفتح.[  
ي پيامبرخدا ذكر  پس آيا خداوند چنين اوصافي را در تورات و انجيل براي صحابه

افتخار آن بپردازد كه كند تا يهوديان و نصاري آنرا بخوانند و به ذكر منزلت صحابه و  مي
داند كه آنان مرتد  خداوند ميآنكه اند و حال  بهترين هم صحبت بهترين پيامبر بوده

نمايند، تا اينكه  د شد و عكس آنچه در كتب آسماني گفته شده است اثبات مينخواه
طعنه وارد  حجت و بهانه به دست يهودي و مسيحي بيفتد و در صدق نبوت محمد

ان پيامبر بشارت داده شده به آنان متصف به ايمان و تقوي و نصرت دين زيرا يار. سازند
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گير و  اند و بر كافرين سخت باشند در حاليكه اصحاب محمد مرتد و از دين برگشته مي
با كفار اهل و ميان خويش هم اهل رحمت نيستند بلكه ميان خود سخت و خشن 

كسي ] از آنان[كند كه جز هفت نفر  ميآيا خداوند به مرداني افتخار !! اند مودت و رأفت
  !!برايمان ثبات نداشت؟

ور شده و پيامبر و كالم پروردگار  اند كه در دنيا غوطه چنين كساني  مرداني اين
اند، نفرين آسمان بر آنان سزاوارتر است پس چگونه خداوند  خويش را فراموش كرده

يهود و [هاي پيشين  گونه امتبلكه چ!! دهد؟ فرجامي و حسني وعده مي آنان را به نيك
آور  نمايند و حال آنكه شايسته فخر نيستند و بلكه شرم به آنها فخر مي] نصاري

  !!باشند؟ مي
ي اثناعشري جز  بخشد اما شيعه شان را پذيرفته و لغزشهايشان را مي خداوند توبه - 4

  !!!كنند با آن لغزشها آنان را ذكر و ياد نمي
  :فرمايد  خداوند مي

 {  A  K  J  I      H  G  F  E  D  C  B
  N  M  Lz ].27: النساء.[  

  : فرمايد  و قرآن مي

 {  b  a  `  _  ~    }   |  {  z   y  x  w
  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h   g  f  e  dc
  £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z  y  xw  v  u      t   sr

  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤  ¯z ].التوبة :
102 - 104.[  



501  آنگاه حقيقت را يافتم

اند و وسعت رحمت خداوند را نسبت به كساني از  اين آيات از صحابه سخن گفته
ي خداوند و محبت  چنين اراده اند تبيين نموده است، و هم صحابه كه مرتكب گناه شده

او براي توبه بر آنان و بخشش گناهشان است، و در مقابل در مورد اهل آرزو و گمراهي 
  .رفتاري را به صحابه رسول خدا نسبت دهند به تبيين پرداخته است خواهند كج يكه م

ان كه در فو عالوه بر اين آيات عام خداوند در مورد كسي كه همچون عثمان بن ع
  : فرمايد روز احد اشتباه كرد، و از جنگ بگريخت مي

{  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢     ¡ ¬  «   ®z ].155: آل عمران.[  

كنند و فرار وي از جنگ احد را از  وليكن آنان تا به امروز عثمان را سرزنش مي
  !!كنند شمار اين معايب ذكر مي

  !منزه باد خدا آيا عفو و بخشش خداوند از او كافي نيست؟
تواند رحمت پروردگار را از بندگان سلب نمايد و عفو خداوند را به  چه كسي مي

قهر او تبديل نمايد و آنان را با گناهان و اشتباهاتي توبيخ نمايد كه خداوند از آنان 
  اند؟ گذشته و خود هم بر آن پشيمان شده

نمود  هاي رحمت خويش مالك مي چنانچه خداوند كسي از ميان بشر را بر گنجينه

r  q  p  o  n  m  l  k   j  i   } ديديم  كسي را در بهشت نمي
 v  u  ts   x  wz ].100: اإلسراء.[  

درنگ و تأمل كن، چه كسي جرئت  E  D  C  B  Az }ي  در آيه
ي خداوند مخالفت نمايد و بخواهد در دل نسبت به صحابه توهين  اراده انمايد ب مي

شان را مورد دشنام قرار دهد، و شخصيت و  شان را نفرين و كوچك نمايد و بزرگان
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مورد سرزنش قرار دهد سپس بعد از آن ادعا ) نينامهات المؤم(ناموس مادرانشان 
  !نمايد كه او پيرو قرآن و سنت و اهل بيت است؟ مي

  .اند نكوهش صحابه مستلزم نكوهش در ديني است كه براي اين امت نقل نموده
تواند تواتر قرآن و سنت را جز از طريق صحابه اثبات نمايد و هرگز بدون  كسي نمي

اكنون موجود است همان قرآني  ند ثابت كند كه قرآني كه همرجوع به صحابه كسي نتوا
  .نازل شده است است كه بر محمد

و چون تيرهاي اتهام به سمت ناقلين كتاب و سنت و نكوهش در دينشان سوق داده 
  .يابد اند از اعتبار ساقط شده و شك و ترديد به آن راه مي شود آنچه آنان نقل كرده

ي پيامبر  هرگاه مردي را ديدي كه از صحابه: (گويد  ي ميلذا امام ابوزرعه ي راز
دين است، و رسول خداوند از نظر ما حق است و  گيرد بدان كه او بي ايراد و خرده مي

اند و آنان  را نسبت به ما ادا نموده تقرآن حق است، و همانا ياران پيامبر اين قرآن و سن
ما را مورد انتقاد قرار دهند، تا كتاب و  هاي شاهدين و اسوه] با اين نكوهش[خواهند  مي

دين  تر است زيرا بي سزاوار] منتقدين صحابه[سنت را باطل نمايند و حال انتقاد از آنان 
  1.)باشند مي

از مسلماني كه كلمات سنگين و الفاظ سخت و شديد است، وليكن ابوزرعه 
كه شته باشد انتظار ندارد شهادتين بر زبان جاري نمايد و ايمان به قرآن و سنت پيامبر دا

شك و يا نكوهش  در مورد كسي كه اين قرآن و اين سنت را براي وي نقل كرده است
دارد، و قرآن و سنّت را  كه مسلمان است و اسالم را دوست مي كند، سپس ادعا نمايد 

  !دارد تقديس و محترم مي
ند و شب و ده ي اثناعشري چگونه عدالت صحابه را مورد نكوهش قرار مي شيعه

توانند تواتر قرآن را از طريق  دهند، در مقابل نمي روز آنانرا مورد انتقاد قرار مي
_________________________________________________________________________  

 .49الكنايه، ص ) 1
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] صديق[آوري نمود ابوبكر  قرآن را جمع] بار اول[غيرصحابه اثبات نمايند زيرا كسي كه 
كه  نآناعثمان بن عفان و صحابه بودند، اگر ] آوري دوم جمع[و صحابه بودند سپس 

] را براي خود[اند پس شيعه قرآن ديگري  منافق بوده] اند آوري كرده قرآن را جمع[
بدون  –و چنانچه از طريق جدل فرض كنيم كه نقل قرآن از امام علي ! جستجو كند

بر آن استناد نمايد ] بتواند[ممكن است پس آن اسناد شيعي كه شيعه  –ساير صحابه 
  !كجاست؟

باشند و اسناد متواتري  ناقلين قرآن كريم مي نمايند به اينكه آنان اهل سنت افتخار مي
ندارند تا از آن طريق قرآن را  سنداز پيامبر براي قرآن دارند در حاليكه شيعه حتي يك 

  1.از آل بيت و از نبي نقل نمايند مگر از طريق اسناد اهل سنت
دا به و بارها از علماي شيعه مطالبه شده است كه تنها يك اسناد بياورند كه در آن ابت

راويان شيعه آغاز شده و در پايان به پيامبر خاتمه يابد كه در جواب اين درخواست 
  .جوابي نشنيده و نخواهيم شنيد

اما سنت نبوي كه دومين منبع احكام در اسالم است، بدگوئي و ناسزا از طرف شيعه 
اند زيرا  در آن بيشتر و آشكارتر است، و شيعه اثناعشري از روايات صحابه اعراض نموده

اند، به روايات زراره و ابوبصير و ابن مسلم كذاب و  صحابه از دين برگشته] به نظر آنان[
  .اند تمسك جسته –كه ائمه به آنها دچار شده بودند  –الحديث  واضع

 –و شايد بتوان در مقابل احاديث روايت شده از امام علي و امام باقر و جعفر صادق 
تعداد نادري از احاديث روايت شده از  –ت شده است كه در كتب حديث شيعه رواي

  !نيز به دست آورد پيامبر

_________________________________________________________________________  

اند و شيعه در اين باره حتي يك  حتي اسانيدي كه از امام جعفر نقل شده است، تماماً اسناد اهل سنت) 1
 .سند واحد ندارد
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آن رسولي كه از خداوند تبليغ : گردد كه سؤال نمايد  حتي انسان با انصاف ناچار مي
باشيم كيست؟ آيا او محمد بن عبداهللا است يا  نمايد و ما مكلف به پيروي از وي مي مي

است؟ و جايگاه پيامبر كه ما درباره وي صحبت جعفر صادق و يا چه كسي ديگري 
نمائيم و جايگاه مذهب جعفري چيست؟ و تعاليم او كجاست؟ چه بسا ديگران در  مي

  .اند نه پيامبر اند و صاحب سخن ائمه جاي او قرار گرفته
الكافي، من (ي اثناعشري  ترين كتابهاي حديث شيعه شما خود مهم] ي عزيز خواننده[

قلت احاديث رسول . را ورق بزنيد...) ، تهذيب االحكام، االستبصار و اليحضره الفقيه
خدا را نسبت به احاديث امام باقر و صادق خواهي ديد، و دقت كن كه چگونه سنت 

  !در اين كتابها به حاشيه رفته و سنت امام به اصل تبديل شده است محمد
اظ سند خالي از ضعف حتي اندك احاديثي هم كه از پيامبر روايت شده است از لح

بودنشان با كتابهاي جرح و تعديل و  نيست، و اگر روايات شيعه را با اندك
  !اند شناسي تطبيق دهيد خواهي ديد كه اغلب اين احاديث از لحاظ سند ضعيف حديث

در حاليكه چون كتب حديث اهل سنت را ورق بزنيد با چشم خود تفاوت را 
پيامبر در اقوال و عبارات و اوصاف احساس خواهي ديد، به طوري كه خود را با 

باشد و سخن ديگري در  نمائيد و خواهي ديد كه سخنان پيامبر اصل و پايه مي مي
اين  گردد، شود و برخي نيز رد مي برخي اخذ و به آن عمل مياست وي ثانوي  مرحله

أي خبر از كتب حديث شيعه و يا معاند و خودر واقعيت ملموس است كه جز افراد بي
  .نمايد آنرا انكار نمي

آخرين توجيهي كه علماي شيعه به آن شكاف بزرگ ميان رسول خدا و شيعه را 
حديث من حديث : (گويد  نمايند عبارت از حديث امام جعفر است كه مي توجيه مي

پدرم است، و حديث پدرم حديث جدم است، و حديث جدم حديث حسين است، و 
است، و  ث حسن حديث اميرالمؤمنينحديث حسين حديث حسن است، و حدي
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است و حديث رسول خداوند گفتار خداوند  حديث اميرالمؤمنين حديث رسول خدا
نزد خود علماي شيعه ضعيف است، زيرا سهل بن ] مذكور[بااين وجود حديث  1است

  .زيادكذاب در سند آن وجود دارد
امام جعفر صادق گفته  نمايند كه يا چه بسا به حديث جابر جعفي و غيره استدالل مي

سوگند به خداوند اگر ما با مردم حديث گوئيم يا با نظر و رأي خود با آنان : (است
سخن گوئيم هالك خواهيم شد وليكن به آثاري كه از رسول خدا سراغ داريم با آنان 

كه ما آنرا ] و نقل نموده[گوئيم كه بزرگي از بزرگ ديگر آنرا به ارث برده  سخن مي
ي  گرچه اين روايت خود ذاتاً براي نابودي همه 2نمائيم و نقره ذخيره ميهمچون طال

كافي است زيرا چگونه رأي امامي كه معصوم است؟ موجب هالك و ] شيعه[مذهب 
  !!نابودي است؟

  دهند كدامند؟ ي اثناعشري به ائمه نسبت مي پس آن گنج هايي كه شيعه
  !باشند؟ تحريف قرآن مياند كه قائل به  آيا همان روايات شيعي متواتر

و يا همان روايات تكفيريه براي عموم مسلمانان است كه قبول اعمالشان را نزد 
  !آور است؟ نمايد؟ و يا همان فتاوي جنسي غريبي است كه ذكر آن شرم خداوند نفي مي

  !!و يا آيا همان روايات متعصبانه گروهي و حزبي منفور است؟
طب ائمه است كه در آن خرافات و عجائب و يا آيا همان است كه موسوم به 

  !!خندآوري وجود دارد؟
  !شد  شرعي تفاوت قائل] ي صحابه[صحبتي  صحبتي لغوي و هم بايست ميان هم مي

اند و بسياري از مردم  سوءاستفاده نموده] ي صحابه از كلمه[دشمنان اصحاب محمد 
اند،  احد به كار بردهمفهوم صحبت و صاحب لغوي و اطالق شرعي آن را با يك مفهوم و
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ي صحابه خود را به شكل خيرخواه و دلسوز دين جلوه  كننده به طوري كه نكوهش

Å  Ä     Ã  Â  } : كند  دهد، همچنانكه خداوند از زبان شيطان حكايت مي مي
   Ç    Æz ].كه شيطان به احتجاج اينكه ناصح دلسوز است،  ].21: األعراف
تناول نمايد و همچون ] مذكور[قانع نمايد كه از درخت  كند تا آدم را بسيار تالش مي

  .سازد گرگي خود را در پوست گوسفند آشكار مي
بر زبان جاري  و لهذا هر كس اين سخنان ناشايست را در مورد اصحاب محمد

ورشدن در آن و نتايج حاصل از آن مطالب زير را  بايست قبل از غوطه نمايد مي مي
  مدنظر داشته باشند؟

اي است،  در زبان عرب داراي مفهوم گسترده] صاحب[ي صحبت و صحابه  اژهو -
شامل صحبت حقيقي مالزم و صحبت به معني همراهي و نيز صحبت مجازي به معني 

مانند اصحاب  –چنين بر كسي كه از مذهب معين تبعيت كند  گردد و هم فكري مي هم
مضاف و [به صورت اضافه گردد و گاهي هم  اطالق مي... شافعي و اصحاب احمد و 

گويند صاحب مال  گردد مثالً مي و يا قائم و موجود بر حالتي معين اطالق مي] اليه مضاف

يعني ما  ].31: المدثر.[ zz  }  |   {  ~   _`  } : فرمايد  و يا اينكه قرآن مي
  .را جز فرشتگان قرار نداديم] جهنم[مسئولين و كارپردازان بر آتش 

جايز است صحبت لغوي ] و صاحب[ي وسيع مفهوم لغوي صحابه  هبا توجه به دامن
مدت نيز  صحبت فراوان و كم بر صحبت حسنه و سيئه و حقيقي و مجازي و يا هم

اطالق گردد، و صحبت لغوي بر صحبت مؤمن با كافر و برعكس نيز اطالق شده است، 
  : فرمايد  شنويم مي مثالً از زبان قرآن مي

 { _   ^  ]    \  [      h  g  f  e  d  c  b  a  `

  k   j  iz ].37: الكهف.[  
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  : فرمايد  و يا مي

 {Û Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñz ].الكهف :
34.[  

را نيز بر منافقين اطالق نمود كمااينكه در داستان ) صحبت(توان در لغت لفظ  و مي
پيامبر  او را بكشداز پيامبر خواست تا  بسرش كه چونسلول منافق  عبداهللا بن ابي

 حتي(: ي او را برايشان ذكر و فرمود  خواسته او را نپذيرفت ودليل عدم پذيرش خواسته
يعني تا مردم نگويند كه محمد اصحاب  )محمداً يقتل اصحابه اليتحدث الناس ان

آيد زيرا او منافق  سلول صحابي به شمار نمي و حال عبداهللا بن ابي 1كشد خود را مي
  .فظ صحابه بنابر دو امر بر وي اطالق گرديده استاست وليكن ل

  . ي ايمان و نفاق مطرح نيست اطالق لغوي است و در اطالق لغوي مسأله: اول 
حتي اليتحدث (اينكه رسول خدا فرموده است  -كه مهمترين است،  -: دوم 
هم چون اند، و قرآن  اند كه در برابر صحابه قرار گرفته گروهي» الناس«منظور از  )الناس

مورد خطاب قرار » يا ايها الذين آمنوا«دهد آنانرا با  ايمانداران را مورد خطاب قرار مي
نمايد با خطاب  دهد و چون سخن را متوجه كفار يا مردم اعم از كافر و مؤمن مي مي

نمايد و حال كفار بيشتر بر نكوهش پيامبر و دعوت او تالش  مطرح مي» ايها الناس«
  .كشد عبداهللا بن ابي سلول را مي مين خاطر چون پيامبركردند، و به ه مي

مردم را از ] تبليغات[تا با اين ) كشد محمد اصحاب خود را مي(شود  بلكه گفته مي
  .شدن پيرامون پيامبر ممانعت به عمل آورند پذيرش اين دعوت و جمع

_________________________________________________________________________  
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روايت توان لفظ صحبت را بر دشمن اطالق نمود كما اينكه از پيامبر  و در لغت مي
ابوبكره [ فالقاتل و المقتول في النارفقلت بسيفيهمااذا التقي المسلمان (: شده است 

 انه كان حريصاً : يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال  –] گويد مي
  1.)علي قتل صاحبه

اند،  هرگاه دو مسلمانان با شمشير به جنگ هم رفتند، قاتل و مقتول در آتش جهنم
جرم و گناه مقتول چيست؟  است امااي رسول خدا گناه قاتل معلوم ] ابوبكره[گفتم 

  .فرمود او به قتل دوست خويش حريص بوده است
ايد  و جائز است لفظ صاحب را نيز بر كسي كه يك بار هم با وي برخورد داشته

ويقول احمدها البيعان بالخيار مالم يتفرقا ا(: اند  مثالً از پيامبر روايت نموده. اطالق كرد
در قبول يا [اند داراي اختيار  فروشند و خريدار تا از هم جدا نشده )2:اختر : لصاحبه 

در اين [باشند يا يكي به رفيق خود بگويد داراي حق خيار هستيد،  مي] فسخ معامله
مشتري را به صاحب نام برده گرچه يكبار براي خريد كاال فروشند، با او ] روايت

  .باشدبرخورده نموده 
و در لغت جائز است لفظ صحبت و صاحب را بر كسي اطالق كرد كه صاحب و 
طرف مقابل خود را نشناسد و يك روز هم با او مالقات و برخورد نداشته باشد 

من در روز جنگ ! كمااينكه در روايت عبدالرحمن بن عوف است كه او فرموده است
يستم، خود را ميان دو بدر در صف جهاد بودم به سمت راست و چپ خويش نگر

بودم، يكي از آنها مرا  نوجوان از انصار ديدم، گفتم كاش ميان دو نفر بزرگتر و مسن مي
اي برادرزاده ام چه : شناسي؟ گفتم آري  اي عمو آيا ابوجهل را مي: (اشاره كرد و گفت 

_________________________________________________________________________  

 ).31(بخاري، حديث شماره ) 1
 ).2109(حديث شماره  –كتاب البيوع  –بخاري ) 2



509  آنگاه حقيقت را يافتم

انم در داده است، قسم به آنكه ج ام كه پيامبر را دشنام مي كار با او داري؟ گفت شنيده
اگر او را ببينم از او جدا نشوم تا اينكه هر كدام از ما كه براي مرگ عجله  !اوست دست 

از آن تعجب كردم، و : گويد  مي] عبدالرحمن[بميرد، ] اجلش فرا رسيده[نمايد  مي
ابوجهل  كه ناگاهديگري هم مرا اشاره كرد، و همچون اولي گفت، در اين گفتگو بوديم 

 )هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه(بيني  كرد، گفتم آيا نمي مردم حركت ميرا ديدم در ميان 
پس به :] گويد مي[كنيد،  ي او سؤال مي اين همان صاحب و كسي است كه شما درباره

سوي او شتافتند و او را با شمشير زدند تا اينكه او را از پاي درآوردند سپس نزد 
تند، او فرمود كدامتان او را كشته است هر رفتند، و او را از جريان آگاه ساخ پيامبر

ايد، گفتند  آيا بر شمشير خود دست كشيده: ام، و بفرمود  من او را كشته: كدام گفتند 
ايد و به گرفتن غنيمت وي  خير، به دو شمشير نگاه كرد و فرمود هر دو او را كشته

  1.دستور داد
صحابي به صحبت لغوي  لهذا صحبت لغوي داراي ضابطه و قاعده نيست، و چنانچه

بوديم زيرا در صحبت لغوي همچنانكه در  گرديد، ما نيز صحابه مي شناخته و معلوم مي
و بر [روايت عبدالرحمن بن عوف ذكر شد مستلزم محبت و برخورد هميشگي نيست، 

اند  هر كدام از يهود و نصاري و منافقين و مشركين كه با پيامبر برخورد كرده] اين اساس
  .به شرط ايمان نيست] قائل[اند چون صحبت لغوي  بهنيز صحا

  
  اند؟ ي صحابه آيا منافقين هم در زمره

ي پيامبر  توانند نفاق را به صحابه ي اثناعشري چگونه به اين آساني مي دانم شيعه نمي
نسبت دهند در حاليكه گفتار خداوند در مورد منافقين با خطاب به صحابه را تالوت 

  : رمايد ف نمايند كه مي مي
_________________________________________________________________________  
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 {  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T
^z ].56: التوبة.[  

اي كه قرآن آشكارا به آن تصريح نموده است، وليكن همواره ما پيرامون آن  قضيه
  .نمائيم مجادله و بحث مي

و به همين خاطر نزد علماء ثابت شده است، كه صحابي كسي است كه با ايمان با 
ايمان هم از دنيا برفته است، اما منافقين و مرتدين در  صحبت بوده است و با پيامبر هم

نه شرعي مانند روايت ] لغوي[آيند و گاهي لفظ صحبت  ي صحابه به شمار نمي زمره
بر منافقين اطالق شده است گرچه  )حتي اليتحدث الناس أن محمد يقتل اصحابه(

مسليمن بيرون است صفوف  ازمنافق است و  دانسته است، كه عبداهللا بن ابي پيامبر مي
 نمايند كه رسول خدا ي اثناعشري تصور مي حماقت و جهل اينكه كساني از شيعه

كه از ] شيعه[آورد، و شما  ي خويش به حساب مي عبداهللا بن ابي را صاحب و صحابه
اينكه منافق را از نمائيد  حذر مي با پيامبر قابل مقايسه نيستيدلحاظ ايمان و تقوي 
برترين خلق  رايش به شمار آوريد، پس چگونه اين انتساب را بصاحب و دوست خوي

  !!!.داريد؟ و با تقواترين انسان روا مي
صحبت لغوي ] در روايت مذكور[گردد كه منظور پيامبر  با اين توضيح معلوم مي

  .نبوده است به معناي شرعي آنمتعارف ميان مردم بوده است و منظور صحبت 
اعالم نموده است كه منافقين در ميان جماعت مسلمانان و در روايتي پيامبر اسالم 

در ميان اصحاب من دوازده منافق وجود دارند، در ميانشان : فرمايد  اند و مي منحرف
ي اثناعشري  هشت نفر وارد بهشت نشوند تا اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد، اما شيعه

و بر آنان حكم ارتداد، گمراهي  اند را متوجه جماهير صحابه نموده] اتهام نفاق[تيرهاي 
  .اند شكني ننموده اند كه پيمان اند و افرادي را استثناء نموده و برگشت از دين داده
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كه شيعه اثناعشري از آنان ستايش ] صحابه[بر مبناي روايات شيعه اين تعداد 
  .نمايند كمتر از سه نفر نبوده و بيشتر از هفت نفر هم نيستند مي

از حمران بن اعين  –ي اثناعشري  ترين منابع حديث شيعه مهم – كليني در الكافي
گفتم فدايت شوم چقدر اندكيم چنانچه  به ابوجعفر: (گويد  روايت كرده است كه مي

تر از  هان شما را به عجيب :توانيم آنرا تمام كنيم؟ گفت بر گوسفندي اجتماع نمائيم نمي
سه نفر ] و با دستش اشاره كرد[جز ] شدند مرتد[آن آگاه سازم، مهاجرين و انصار رفتند 

چنين  هم. ، و آن سه نفر عبارتند از مقداد بن اسود ابوذر غفاري و سلمان فارسي1نباشد
از حنان بن سدير از پدرش از جعفر : (گويد  در كتاب رجال مي شيروايت الكبه 

د شدند گفتم مرت –جز سه نفر  - مردم بعد از پيامبر: گويد  كه مي] روايت شده است[
و  2مقداد بن اسود، ابوذر غفاري و سلمان فارسي: اند؟ گفت  آن سه نفر چه كساني

نمايند به اينكه چهار نفر ديگر نيز به اين سه نفر افزوده  نصوص ديگري اشاره مي
ي دوازده  داران در عصر صحابه از ديدگاه شيعه اند تا بر اين اساس تعداد ايمان شده

از حارث بن : نمايند  برسد، و روايات شيعه به اين مسأله اشاره ميامامي به هفت نفر 
از عبدالملك بن اعين شنيدم كه پيوسته از : گويد  مغيره روايت شده است كه مي

ا بعد از پيامبر مردم هالك شدند؟ گفت آري سوگند به كرد آي مي ابوعبداهللا سؤال
همه مردم در شرق و غرب هالك عين تمام مردم هالك شدند گفتم آيا اخداوند اي پسر 

شدند؟ گفت آن مناطق بر گمراهي فتح شده بودند سوگند به خداوند جز سه نفر همگي 
، ابوعمره به آنان پيوستند و هفت نفر 1، شتيره4، عمار3هالك شدند سپس ابوساسان
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مردم بعد از پيامبر مرتد شدند مگر سه : و از ابوجعفر روايت شده است گفت  2شدند
مقداد بن اسود، ابوذر غفاري، سلمان فارسي : عبارتند از ] كه آن سه نفر[گفت نفر و 
  ، و سپس بعد از مدتي مردمان ديگري شناخت يافتنداهللا عليهم ةرحم

آوردند و  كه چرخ آسياب جامعه را به چرخه درمي اند ، و گفت اينها همان كساني
علي را آورده  كردند،تا زمانيكه  بيعت ن شد  انها ل و فصل ميامور مهم جامعه با آنان ح

e    d  c    }: فرمايد  و قرآن مي و با تحت فشار قراردادن وي با او بيعت نمودند
  w  v  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f

a  `  _  ~  }|  {       z  y  xz ].3 ].144: آل عمران  
بوذر از دين برگشتند سپس ابوساسان ي ياران پيامبر جز مقداد و سلمان و ا پس همه

بعد [ي پيامبر  ي صحابه و عمار شتيره و ابوعمره به سوي خداوند و دين برگشتند و همه
  !هفت نفر بودند] از او

نمايند بر اينكه تعداد مذكور تا مدتي افزايش  و نصوص فراواني از شيعيان داللت مي
بودند جز اين هفت نفر حقانيت هفت نفر ) صحابه(و : (گويد  نيافت و ابوجعفر مي

                                                                                                                                                    
 .شتيره از ياران اميرالمؤمنين است: گويد  مي 1/398واة راردبيلي در جامع ال) 1
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) 2
حديث : گويد  مي 214-26/213، مجلسي در مرآة العقول )341(، حديث شماره 245-8الكافي ) 3

، حديث 22/333، بحاراالنوار 148حديث شماره  1/199مذكور حسن و موثق است، تفسير عياشي 
 ).45(شماره 
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سوگند : (گويد  خورد و مي بر اين تعداد سوگند مي... ، وابوعبدا1اميرالمؤمنين را نشاختند
  2.علي وفا ننمود] امامت[به خداوند جز اين هفت نفر كسي به 

مقداد، (جز اين هفت نفر و يا به عبارت ديگر چهار نفر برجسته درميان صحابه 
از عمرو بن . نجات نيافت] شيعه[فردي از آنان از انتقاد نارواي ) ذرسلمان، عمار و ابو

گفت چون پيامبر جان به جان  مي كه شنيدم ابوعبداهللا: ثابت روايت شده است 
كافر و مرتد شدند، و ) سلمان، مقداد، ابوذر(آفرين تسليم كرد همه مسلمانان جز سه نفر 
سوگند به خدا بعد : ند و گفتند مدبيا يطالباببعد از وفات پيامبر چهل نفر نزد علي بن 

ما در روز غدير سخن پيامبر را در مورد : از شما با كسي بيعت نخواهيم كرد، و گفتند
آري، علي گفت فردا با سرهاي : كرد گفتند  دايم، علي گفت آيا چنين خواهي شما شنيده

نيامد، عمار بن ياسر بعد تراشيده نزدم بيائيد، فرداي آنروز جز اين سه نفر كسي نزد علي 
آيا وقت آن فرا : ي او زد و گفت  نزد او بيامد علي با دست بر سينه] همان روز[از ظهر 

نرسيده است كه از خواب غفلت بيدار شويد، برگرديد نيازي به شما ندارم شما در 
سرتراشيدن مرا اطاعت نكرديد پس چگونه در جنگ كوههاي آهنين از من ] لق رأسح[

  3.كنيد برويد نيازي به شما ندارم و پيروي مياطاعت 
روايت شده است كه سلمان فارسي نيز تا  از ابن عيسي با استناد به ابوعبداهللا

هنگام طلوع خورشيد يا علي مخالف بود و خداوند او را مورد معاقبه قرار داد و مشكلي 
ر بود تا اينكه وبال گردنش قرار داد، و ابوذر هم تا وقت ظهر از پيروي علي به دو

خداوند عثمان را براو چيره ساخت و او را تحت فشار قرار داد و او را مجبور ساخت تا 
، ]ذهببه ر[ بخورد و سرانجام او را از مدينه جوار رسول خدارا گوشت رانهاي خود 

_________________________________________________________________________  
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تبعيد كرد، اما آنكه از هنگام وفات پيامبر اسالم تا آخر عمر يك لحظه هم تغيير نكرد 
، باشد و همواره شمشير به دست منتظر دستور بود تا از علي بن اسود ميمقداد 

  1.كسب اجازه نمايد و به جهاد رود
و برخورد و رفتار اين سه نفر نيز مانند رفتار عادي صاحبان يك دين و ايمان نبوده 

اي ابوذر : كه اميرالمؤمنين گفته است (نقل شده است » رجال الكشي«] كتاب[است در 
گفتي خداوند بيامرزد هر آنكه  داند با شما سخن گويد مي ه سلمان به آنچه ميچنانچ

  2.سلمان را بكشد
 پيامبر! گفت از ابوعبداهللا شنيدم مي: گويد  از ابوبصير روايت شده است كه مي

اي سلمان اگر چنانچه دانش و علم شما بر مقداد عرضه گردد كافر ! فرموده است
  3.گشت م و دانش شما بر سلمان عرضه شود كافر ميگشت، واي مقداد اگر عل مي

و اين تعامل و برخوردي است كه مبتني بر تقيه و كتمان كاري است و بر مبناي 
روايت شده است كه روزي  گويي و وضوح نيست، از ابوجعفر از پدرش صراحت

لمان اگر ابوذر بداند كه در قلب س: نزد علي در مورد تقيه سخن به ميان آوردم فرمود 
كشت، و حال رسول خداوند ميان آندو اخاء و برادري  چه چيزي نهفته است او را مي

حتي آن جماعت مؤمن ! ؟4برقرار نمود پس در مورد ساير مردم چگونه بايد فكر نمود
كند نسبت به يكديگر نفرت داشته و با تقيه با هم  كه تعدادشان از هفت نفر تجاوز نمي

  .نمايند برخورد مي

_________________________________________________________________________  
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اي ديگر از  به نقل از فضل بن شاذان نقل كرده است عده شيالكنانكه پس همچ
: از جمله عبارتند از : گويد  پيوستند و مي] هفت نفره[مرتدين تائب به اين كاروان 

ابوالهيثم بن تيهان، ابوايوب، خزيمه بن ثابت، جابر بن عبداهللا و زيد بن أرقم، ابوسعيد 
عثمان بن حنيف، عباده بن صامت، قيس بن  خدري، سهل بن حنيف، براء بن مالك،

سعد بن عباده، عدي بن حاتم، عمرو بن حمق، عمران بن حصين، بريده اسلمي و بشر 
  1.بن كثير

ي مؤمن در اعتقاد شيعه  گردد كه صحابه براساس اين روايات براي خواننده معلوم مي
مرتد ] صحابه[و ساير ) ذرمقداد، سلمان، ابو(اند  سه نفر بوده –در آغاز امر  –اثناعشري 

و  دوحانمم شدند و برخي هم بعداً توبه نموده و با رجوع به خداي خود در طيف 
  !صحابيان مؤمن قرار گرفتند

خبرند كه من از  ي اثناعشري از آن بي ي شيعه اين حقيقتي است كه بسياري از عامه
كه برخي اسم خزيمه .. .طريق مناظره و گفتگويم با بسياري از آنان از آن اطالع يافتم 

كنند  اند مرتباً تكرار مي بن ثابت و عمار و ياران بدر را كه با علي در صفين جنگ كرده
ي اثناعشري با سايرصحابه اهل  ي اينها براساس روايات شيعه بدون اينكه بدانند كه همه

ول برگشتند و برخي نيز در ط) علي(باشند سپس توبه نموده و به طرف امام ارتداد مي
خالفت ابوبكر و عمر و عثمان بر ارتداد بوده و تا واقعه صفين توبه نكردند از جمله 

ورزد و در صفين توبه نموده است خزيمه بن  اي كه شيعه معموالً به آن افتخار مي صحابه
  .باشد مي] ذوالشهادتين[ثابت 

ذكر ) الكامل(از بهائي در ) منتهي اآلمال في تواريخ النبي و اآلل(عباس قمي در كتاب 
كند كه خزيمه بن ثابت و ابوهيثم انصاري در روز صفين در ياري و  نصرت  مي

_________________________________________________________________________  
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فرموده است، با اينكه آنان در آغاز امر مرا  اميرالمؤمنين بسيارتالش كردند و علي
  1.مخذول نمودند اما در پايان توبه نمودند و به سوءعمل و كردار خود آگاه شدند

ي  اند كه نزد شيعه ه ديگر از صحابه اشاره كنيم آنان كسانياما اگر بخواهيم به گرو
ي صحابه جز  آيند كه اين گروه شامل همه طلب به شمار مي اثناعشري منافق يا فرصت

  .گردد هفت نفري كه روايات به آن اشاره نمودند شامل مي
ر ام بلكه علماي شيعه مدتها پيش به آن اقرا و اين حقيقت را من تنها كشف ننموده

پنهان و هر   تا مردم حقيقت گردد همواره ذكر و يادآوري مياند وليكن عباراتشان  نموده
  .را دريابند محمد] صادق[نسبت به ياران ] ي شيعه[نوع ستم و جفاي مذهب 

با تمام صراحت و ) الشهاب الثاقب في معني الناصب(يوسف بحراني در كتاب 
اخبار مربوط به اصحاب صدر اول ذكر كرديم  آنچه مفصالً در مورد: (گويد  آشكارا مي

اند و جز اندكي كسي از آنان نجات نيافته  بيانگر اين است كه آن اصحاب اهل رده بوده
  2.كم توبه نموده و برگشتند اي كم است و عده
حديث : (گويد  مي) احقاق عقائد الشيعه(اهللا العظمي محمد وحيدي در كتاب  و آيت

گ پيامبر از جمله احاديث معتبر متواتر است، و انكارضروريات ارتداد مردم بعد از مر
دين و مذهب موجب ارتداد است، و چون خالفت و امامت اصلي از اصول دين است 
و از جمله مسائلي است كه پيامبر اكرم آنرا از جانب خداوند آورده است و هر كسي 

گردد و منظور از  انان مرتد ميآنچه را كه پيامبر آورده انكار نمايد بر مبناي اجماع مسلم
بعد از پيامبر يعني عدم ) 3سلمان، ابوذر، مقداد(ارتداد مردم به جز سه نفر مذكور 

  . باشد مي پذيرش امامت و خالفت علي

_________________________________________________________________________  
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با تمام ) فصول المهمه(الدين موسوي در كتاب  شگفت اينكه عبدالحسين شرف
اي اماميه نسبت به صحابه  يعهي نظريه ش سادگي و بدون توجه به اين روايات درباره

ترين نظريات است زيرا همچون  رأي و ديدگاه اماميه در اين مسأله متوسط: (گويد  مي
  1.اند اند و نيز مانند جمهور افراط نورزيده غلوگرايان تفريط ننموده

سرشت رسول خداوند  ي نيك تواني سؤال كنيد اگر صحابه مي] ي عزيز خواننده[
اند پس قرآن كريم اين همه  طلب يا منافق بوده و بيشتر آنان مصلحت همين تعداد اندكند

  .دهد كند و آنان را مورد ستايش قرار مي در مورد كدام صحابه صحبت مي
اي كه فاسد و از دين برگشته باشد و تنها تعداد اندكي در آن نيك و  زيرا جامعه

قرآن صحابه را به اهل  باشند پس چگونه گوئيم همواره آنان نيك مي صالح باشند نمي
دهد حاليكه آنان داراي  نمايد و آنان را به بهشت نويد مي صالح و رستگاري توصيف مي

  !!باشند؟ مي...] جرم و [اين حد از 
بينيم كه در ميانشان صالح و مصلح  در قرآن بنگريم مي) يهود(اگر به اصحاب السبت 

ند و با اين وجود دچار عذاب باش شود گرچه صالحين آن در اقليت هم مي يافت مي
شان محكوم به  شدند و مصلحين نجات يافتند و اكثريت فاسدشان نابود شدند و جامعه

  .فساد و نفرين گرديد
  : فرمايد  شان مي و خداوند درباره

 {  lk  j  i        h  g  f  e  d   cz ].ي  خواننده ].47: النساء
نفاق تعدادشان با اين فراواني است و توان و اگر اهل ... تواني سؤال كني  مي] عزيز[

قدرت هم در دستشان بوده است، پس چگونه اسالم گسترش يافت و بر فارس و روم 
  المقدس فتح گرديد؟ چيره گرديد و بيت

_________________________________________________________________________  
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ي مدينه نامعلوم نبوده است بلكه گروهي  هدر جامع گروه منافقين در زمان پيامبر
اي نيز از  عده اند و الحال بوده به طور معين معلوماي  وعده. اند رسواشده و آشكار بوده

در قرآن شناخته شده بودند، و خداوند در سوره منافقين ] منافقين[طريق اوصاف مذكور 
هاي درونشان نسبت به پيامبر و ايمانداران را برملّا  ها و نهفته و توبه موقعيت و دسيسه

مرسوم ] كوبنده[و مدمدمه ] نندهبرمالك[ي فاضحه  ي توبه به سوره ساخت و حال سوره
  .گشته است زيرا وضعيت و خفاياي درون منافقين را آشكار ساخته است

z  y  }   } ي  ي توبه را قرائت نمايد و از آيه و چون انسان آيات سوره
_  ~} |z ي  تا آيه{b a ` _z 

ق را از تواند اهل نفا مورد تأمل قرار دهد به طور كامل از طريق آيات مذكور ميرا 
  .تشخيص دهد] راستين[ايمانداران 

  ي  توان به آيه و براي اثبات اين تفاوت و تشخيص مي

{   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  Â  B   A
  N      M  L  KJ  I H  G  FE  D   C

  Oz ].30 - 29: محمد.[  
ده و نيرنگ و اشاره نمود كه چگونه خداوند منافقين را در انظار بشريت رسوا نمو

منافقين علوم و شناخته شده بودند، زيرا آنان به . شان را برمال ساخته است پنهانكاري
  . اند  ساختن مسجد ضرار اقدام نمودند و سازندگان مسجد مذكور آشكار و معلوم بوده

  ي  در تفسير آيه –از بزرگان شيعه  –توان به تفسير عياشي  و در تأييد اين مطلب مي

...  { ¬    ±     °   ¯  ®z ].222: البقرة.[  
بودم،  من نزد ابوجعفر: گويد  نمايد كه او مي اشاره كرد كه از سالم روايت مي

حمران بن اعين بروي وارد شد و سؤاالتي از وي بپرسيد و چون خواست برود به 
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ما مند گرداند چون  خداوند عمرت را طوالني گرداند وما را از آن بهره: ابوجعفر گفت 
يابد و  يابيم و درونمان از مسائل دنيوي آرامش مي نزد شما مي آئيم لطافت قلب مي

رويم و با  نمايد و همينكه از نزد شما مي سرمايه و دارايي مردم از نظرمان ناچيز جلوه مي
همانا : يابيم ابوجعفر گفت كنيم به دنيا محبت و تمايل مي مردم و تاجران رابطه برقرار مي

 گردد و سپس گفت اما اصحاب پيامبر سخت و گاهي هم نرم و رقيق مي دلها گاهي
چرا : فرمود  هراس نداري؟ پيامبر به آنان ميو گفتند اي رسول در مورد نفاق ما بيم  مي

شويد ما نيز  چون ما در حضور شمائيم و همواره مرا متذكر مي: از آن بيم داريد؟ گفتند 
ي ورسپاريم و از آن د ا را به فراموشي مييابيم و دني احساس خشيت و خوف مي

بينيم، و همينكه از نزد  گزينيم گويا كه با چشم سر آخرت و بهشت و جهنم را مي مي
شما برويم و با فرزندان و خانواده و منزل خود برخورد نمائيم، چه بسا از آن حالت 

يم، آيا بيم آن ا نبوده] اي عقيده[سابق دگرگون شويم گويا اساساً داراي چنان حال و 
هاي شيطان  نفاق باشد؟ پيامبر فرمود نه هرگز، اين از نيرنگ] حالت[رود كه اين  نمي

مند سازد، سوگند به خداوند اگر شما پيوسته بر  است تا با اين كار شما را به دنيا عالقه
رفتيد و  كرديد و بر آب راه مي با فرشتگان آسمان مصافحه مي. آن حالت نزد من بمانيد

شديد تا از آن استغفار كنيد، خداوند مخلوق ديگري را خلق  گر شما گناه مرتكب نميا
كرد تا دچار گناه شده و از خداوند استغفار جويد و سپس خداوند آنانرا ببخشايد، و  مي

ايد كه خداوند  همانا مؤمن در معرض آزمايش است و بسيار اهل توبه است، آيا نشنيده
  : فرمايد  مي

 { ¬  «  ª   ®z ].222: البقرة.[  
  و 

 {    ¡  �  ~  }     |  {z ].3: هود.[  



520 آنگاه حقيقت را يافتم

و خداوند عزّوجل پاك را از پليد جدا ساخته است و واقعيت را پنهان ننموده است 
  :فرمايد  و در همين راستا در قرآن كريم مي

 {  ¨§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  yz 
  .]179: آل عمران.[

منافقين تنها به قصد تخريب و نابودي : گويد  محمد جواد مغنيه در تفسير اين آيه مي
شدند، و خداوند بر پيامبر و مسلمين واجب  به ميان صفوف مسلمين وارد مي] اسالم[

اقرار نمايد همچون مسلمانان با وي ] شهادتين[ي اسالم  نموده كه هر كس به كلمه
كردند،  كه با زبان شهادتين جاري مي] منافقين[م در برخورد برخورد شود، لذا پيامبر اسال

نمودند و بر خالف  آنان فساد مي و چگونه آنانرا بپذيرد در حالي كه متحير بودند 
بگذاريد پرتوهايي : و خداوند به پيامبر و مسلمانان فرمود  كردند؟مياَهداف اسالم كاري 

  1.اي براي نيرنگ و فساد نيابند ند و چارهتابانم تا در برابر مردم رسوا شو بر آنان مي
آورد صورت واقعي آنان را در  و خداوند با ابتال و آزمايشي كه از آنان به عمل مي

  : فرمايد  سازد، خداوند مي برابر ايمانداران برمال و آشكار مي

 {  _   ~  }   |  {  z  y  x  w   v    u  t
  d  c  b  a  `z ].126: التوبة.[  

ي مذكور افتضاح و رسوايي منافقين در  در آيه] نونفتي[ظور از فتنه و آزمايش و من
ميان مردم است و برماليي حقيقت آنان نزد همگان است، و به اين شيوه خداوند پيامبر 

ي خود  باشند و پيامبر هم به نوبه سازدكه آنان در پي نيرنگ و مكر مي  خود را آگاه مي
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 .78، ص )179ي آل عمران، آيه  سوره(التفسير المبين ) 1



521  آنگاه حقيقت را يافتم

در هر سال يك يا چند بار تكرار  و اين عمل داد ش قرار ميآنان را مورد عتاب و سرزن
  1.شد مي

هاي  صفات و ويژگيهاي منافقين در سور: گويد  مي –رحمه اهللا  –حافظ ابن كثير 
اي بر  ي نفاق در مكّه مطرح نبوده است، بلكه عده مدني نازل شده است، زيرا مسأله

خود را پنهان ] واقعي[ايمان  عكس از روي اكراه و اجبار كفر را اظهار نموده و
 –به مدينه هجرت نمود در مدينه انصاريان اوس و خزرجي  كردند، و چون پيامبر مي

و يهوديان اهل كتاب كه سه قبيله بودند  –پرستيدند  كه بر طريق مشركين عرب بت مي
تند، قريظه وجود داش پيمان اوسيان و بني نضير هم پيمان خزرجيان و بني قينقاع هم بني –

ي اوس و خزرج مسلمان شدند وعبداهللا بن  باورود پيامبر به مدينه انصاريان قبيله
نيز مسلمان شد و در آن زمان نفاق مطرح نبود زيرا مسلمانان قدرت چنداني  سالم

نداشتند تا از آن احساس بيم و هراس شود، بلكه پيامبر اسالم با يهود و قبائل فراواني از 
ي جنگ بدر روي داد خداوند  پيمان شدند، چون حادثه ف مدينه همهاي عرب اطرا طايفه

بن سلول كه   مند گردانيد، و عبداهللا بن ابي دين اسالم را آشكار و مسلمانان را عزت
ي اوس و خزرج بود و  بزرگ خزرجيان بود و در جاهليت رئيس و بزرگ هر دو طايفه

ان پادشاه خود برگزينند و با ظهور قبل از اسالم بر اين تصميم بودند تا او را به عنو
اسالم مردم اسالم را پذيرفتند و او هم به پادشاهي نرسيد و بعد از واقعه بدر اظهار 

ي وي بودند  وي طوايفي كه بر روش و طريقه] صوري[اسالم نمود و با اظهار مسلماني 
ي آن  حومه وارد اسالم گرديدند از آن وقت تدريجاً نفاق در ميان مردم مدينه و اعراب

به وجود آمد، اما مهاجرين كسي در ميانشان نفاق نورزيده است زيرا هيچ كدام از روي 
اكراه و اجبار هجرت نكرده بود بلكه با رضايت خاطر وعالقه به جزا و پاداش قيامت 

_________________________________________________________________________  
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و از طريق روايات متواتر معلوم است كه  1نمود مال و فرزند و ديار خود را ترك مي
اند و گروهي امثال عمر، عثمان و  و غير مكه به مدينه هجرت نمودهمهاجرين از مكه 

اند يك بار به حبشه و بار دوم به مدينه هجرت  دو بار هجرت نموده ابيطالبجعفر بن 
ي زمين حاكم و  و مسلمانان در آن زمان اندك بودند و كافرين بر غالب كره. اند نموده

د و مشركين مورد آزار و اذيت قرار چيره بودند، و درمكه و از جانب خويشان خو
نمودند و تلخي و مرارت مصيبت را به جان خويش  گرفتند و بر آزارشان صبر مي مي
ماليدند و ديار و محبوبان را خويش را ترك نمودند و به طرف جهاد در راه خداوند  مي

  : نمايد  شتافتند و قرآن آنان را چنين توصيف مي

 {©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¬  «  ª
  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®z ].8: الحشر.[  
اند و كسي آنان را به انجام  تمام اين اعمال را از روي اراده و اختيار خود انجام داده

اسالم داراي نيرو و قدرتي نبود تا مردم ] هجرت[آن مجبور ننموده است و در آن زمان 
و پيروانش هم از جنگ و مبارزه نهي شده را به انجام چنين اعمالي مجبور سازد و پيامبر 

بودند، و به صبر و گذشت امر شده بودند و كسي جز به اختيار خود اسالم را نپذيرفته و 
  .يا هجرت ننموده است

در ميان مهاجرين وجود نداشته  نفاق: فرمايند  و لذا احمد بن حنبل و ساير علماء مي
مد آهاي انصار نفاق نيز به وجود  ان قبيلهاست، و چون اسالم در مدينه ظهور نمود در مي

داشت و در  منان مصون ميشوبا دستيابي مسلمانان به ديار و مأوايي كه آنان را از گزند د
ي آن با خوف و  پرداختند كساني از اهل مدينه و اعراب حومه با دشمنان ميآن به مقابله 
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وند در اين باره كم حالت نفاق شكل گرفت و خدا تقيه وارد اسالم شدند و كم
  : دفرماي مي

 {  h  g  f  ed  c  b  a`      _  ^  ]  \
  v  u   t       s  r   q  p  o  nm  l   kj   iz 

  ].101: التوبة.[
هاي مدني ذكر شده است، و در سور  و به همين علت بحث نفاق در سوره

كه مكي ذكري از منافقين مطرح نشده است، كساني كه قبل از هجرت در م
اند، بلكه به خداوند و  اند منافق نبوده اند و هجرت نموده مسلمان شده

رسول او ايمان داشته و خداوند و رسول او را از جان و فرزندان و 
  .داشتند خانواده و دارائي خويش بيشتر دوست مي

دانيم كه اتهام آنان يا برخي از آنان به نفاق ارتداد  پس با ذكر اين توضيحات مي
باشند بزرگترين بهتان و افترا مي باشد همانا  ي اثناعشري به آن قائل مي كه شيعههمچنان

شود و معلوم است كه شبهات و شهوات در اوائل  مرتد به علت شبهه يا شهوت مرتد مي
تر بوده است، و كساني كه در حالت ضعف اسالم داراي ايماني  آغازين اسالم قوي

شان بعد از ظهور آيات الهي و گسترش معالم  ناند پس ايما همچون كوه استوار بوده
  !ديني بايد چگونه باشد؟

و اما شهوت اعم از رياست يا ثروت يا جنس و غيره در آغاز اسالم بيشتر مطرح بود 
ي ديار و ثروت و جاه و عزت  و كساني به خاطر دوستي خداوند و رسول او همه

اند چگونه براي طلب جاه و  خويش بدون هيچ گونه اجباري و با اختيار رها نموده
پس آنان در حالت قدرت و توانايشان و . ورزند دشمني مي ثروت با خدا و رسول

اند بلكه دوستدار خدا و  دشمني نورزيده وجود عامل مقتضي با دين با خدا و رسول
اند، و  اند دشمني ورزيده اند و با كساني كه با خدا و رسول دشمني نموده رسول بوده
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قوي گشته است و توان مخالفت و ] اسالم[داري  كه عامل اقتضاي دوستهنگامي
پردازند آيا جز  خصومت ضعيف گشته است آنان به عداوت با خدا و رسول مي

  : نمايد  ترين انسان كسي چنين گمان و تصور مي گمراه
و هر عملي چون قدرت الزم و ارادة كامل بر انجام آن تحقق يابد وجود آن واجب 

تر بوده است، زيرا دشمنان فراوان  ي خصومت پيامبر قوي د، و در آغاز اسالم ارادهگرد مي
و دوستان اندكي داشته است ودين اسالم هم ظهور و گسترش الزم نداشته است و توان 

تر بوده است، حتي آحاد مردم با دست و زبان مستقيماً  مخالفان پيامبر در آن زمان قوي
و چون اسالم گسترش يافت انگيزه و عامل مخالفت باآن  پرداختند، به مخالفت وي مي

تر گرديد و آشكارا نمايان است هر  تر گشت و توان مخالفت با آن نيز ضعيف ضعيف
آنكه در آغاز به مخالفت نپرداخته باشد سپس مخالفت نموده باشد مخالفت وي يا به 

تر  ت در آغاز قويعلت تغيير اراده و يا قدرت اوست، و پرواضح است كه توان مخالف
تر بوده است و حال عاملي براي  ي دشمني هم در آغاز مناسب بوده است و موجب اراده

آنان به وقوع نپيوسته است تا موجب تغير اراده و يا قدرتشان گردد پس با اين وجود 
شان به وجود نيامده  هرگز چيزي در زندگي] صحابه[بريم اين جماعت  كامالً پي مي

ارتداد از دين گردد، و آناني كه بعد از وفات پيامبر از دين برگشتند است تا موجب 
باشند كه با زور شمشير اسالم را  و مردم نجد مي] كذّاب[مانند ياران مسليمه   كساني

هيچ  –از حمد خداوند  –كه با رغبت اسالم را پذيرفتند  پذيرفتند، اما مهاجرين
  1.كدامشان مرتد نشدند
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  عدالت صحابه
آوريم در برابر دو نوع عدالت  از مفهوم عدالت در حق صحابه سخن به ميان ميچون 
  : گيريم كه الزم است نيك در آن تأمل كنيم   قرار مي
  .عدالت روايت و دوم عدالت سيره: اول 

در اصطالح اهل سنت و جماعت به معني عدالت ) عدالت روايت( اما نوع اول
در اين زمينه  –رحمه اهللا  –وي لكهن عالمهصحابه است و چيز ديگري نيست، و

و انحراف از آنچه  –و گاهي عدالت بر اجتناب از دروغ عمدي در روايت : گويد  مي
گردد منظور محدثين از عدالت صحابه همين  اطالق مي –شود  موجب عدم قبول آن مي
 منظور از: گويد  گفته است كه ابن االنباري مي» فتح المغيث«معني است سخاوي در 

بودن معصيت براي آنان نيست، بلكه  عدالت صحابه به معني ثبوت عصمت و محال
منظور از آن قبول روايات آنان بدون هيچ گونه تكليف و جستجوي اسباب عدالت است 

  .مگر اينكه ارتكاب خالفي از آنان ثابت شود
 آنچه در عقائد اهل: گويند  و عالمه دهلوي و ديگران در برخي تقريرات خود مي

باشند و مرحوم ولي اهللا دهلوي بعد  ي صحابه عادل مي سنت ثابت شده است اينكه همه
به اين نتيجه رسيده است كه منظور از عدالت در اين ] در اين زمينه[از بحث و تحقيق 

معناي متعارف آن مدنظر نيست بلكه فقط منظور عدالت در ] الصحابه عدول[مورد 
اب و خودداري از دروغ عمدي در روايت و روايت است و در واقع يعني اجتن

ي صحابه حتي كساني از آنان هم كه در فتنه و  نمودن آن، و با بررسي سيره منحرف
ايم كه كذب بر پيامبر را  اند به اين نتيجه رسيده مشاجرات و اختالفات واقع شده

از آن  آورند و همچنانكه بر اهل سير پوشيده نيست شديداً بزرگترين گناه به شمار مي
  1.كنند خودداري مي
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عرب از : (گويد  مي) 16االستبصار في نقد االخبار ص (ي  عالمه مجلسي در رساله
كردند و اين مسأله در مورد مسلمان شديدتر بود و مسلمانان  پردازي خودداري مي دروغ

رسيد كه جسارت  بودند اما به اين حد نمي قوي نمي انگرچه در مسلماني خود هم چند
اند و هر آنكه جسارت  ند و ياران پيامبر فراوان بودهنند بر خدا و پيامبر دروغ جعل كنماي

و چنانچه كسي بگويد كه خداوند به خاطر  گرديد، نمود رسوا مي دروغ بر پيامبر مي
صيانت دين و ضمانت آن صحابه را از تعمد دروغ بر پيامبر منع نموده است سخن دور 

  .از واقعيتي نگفته است
] هم[و آزادشدگان بعد از فتح مكبه ] طلقاء[آنكه در احاديث روايت شده از  و هر

گردد، و احاديث روايت شده از اين گروه  تدبر نمايد صداقت صحابه بر وي آشكار مي
يابي كه با همان لفظ و معنا  از يكي از آن مي) صحيح(اندك است و همواره شما حديثي 

شده است، و بعد از پيامبر ميان مسلمانان اختالف نيز از مهاجرين و انصار هم روايت 
كرد  حديثي جعل مي] براي اثبات حقانيت خود[مطرح شد و چنانچه يكي از آنان 

كردند و حال ما در تاريخ صحابه با چنين  ديگران بر عليه وي احاديث زيادي جعل مي
  .ايم چيزي برخورد نكرده

اند بلكه باالترين  صحابه ننمودهو عالوه بر اينها اهل سنت ادعاي عصمت براي 
ثبوت اصل عدالت بوده است كه چيزي برخالف آن هم . اند چيزي بر ايشان ادعا نموده

نمايند كه در حق برخي صحابه  ثابت نشده است، و مخالفان صحابه چنين تصور مي
مسائلي ثابت شده است كه مخالف با عدالت آنان است و موارد اختالفي را در اموري 

ود نموده است كه به زعم خويش با عدالت صحابه مخالف است و چون اهل سنت محد
عدم صحت آن امور را اثبات نمايند و يا آنهايي هم كه صحيح باشند مخالف با عدالت 

  .توبه كرد] از چنين تفكّري[بايست   نيست اختالف زايل خواهد شد و مي
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شان ثابت شده باشد همين  و اما كساني كه شهادت پيامبر به مغفرت و بهشت براي
توان از كالم  ي اين نوع عدالت را مي شان را تضمين نموده است و نمونه شهادت عدالت

كه در كتب شيعه اثنا عشري كه بدخواهان صحابه از روي عمد يا جهل  –اهل بيت 
  .يافت –زنند  خود را از آن به تجاهل مي

به : گويد  است كه مي ازمنصور بن حازم روايت نموده» الكافي«كليني در 
نمايم جوابي از جانب شما دريافت  چرا من از شما سؤال مي: گفتم  ابواعبداهللا

گاهي مفصل و گاهي هم مختصر ! كنم كه با جواب سايرين متفاوت است، گفت مي
كه آيا بر  –ي اصحاب رسول خدا  گفتم مرا درباره] منصور[گويد  دهيم؛ مي جواب مي

اند گفتم  اند آگاه سازيد؟ فرمود بلكه صدق ورزيده ا دروغ ورزيدهپيامبر صدق ورزيده ي
اي  رود و درباره مي اي نزد پيامبر صحابه: اند؟ گفت  پس چگونه اختالف ورزيده

دهد سپس در وقت ديگري جواب  شود پاسخي به وي مي اي از او جويا مي مسأله
رخي احاديث برخي نمايد پس ب دهد كه جواب پيشين را نسخ مي ديگري به وي مي
اين شهادت از امام جعفر صادق كه كتابهاي اماميه آنرا نقل  1نمايند ديگر را نسخ مي

پس هر كه . نمايد و انتفاي دروغ از آنها تصريح مي نمايند كه بر صدق صحابه مي
بايست به شهادت اين بزرگوار  نمايد مي مي] همام[ادعاي انتساب به مذهب اين امام 

ار نمايد و در غير اين صورت ادعاي انتسابش به وي دروغ محض است و اذعان و اقر
در واقع تنها اين روايت بر شهادت عدالت صحابه از امام جعفر در كتب اماميه نقل 

توان به روايات بيانگر عدالت صحابه به اين روايت اشاره كرد  نشده است، از جمله مي
رسول خداوند : كند كه فرموده  فر نقل ميكه ابن بابويه قمي ملقب به صدوق از امام جع

در مسجد حنيف در مني براي مردم خطبه خواند خداوند را حمد و سپاس گفت، هر 
آنكه سخن مرا شنيده و آنرا دريافت نمايد آنرا به هر كس كه نشنيده است برساند، چه 

_________________________________________________________________________  
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رساند كه  غيرفقيه است و چه بسا حامل فقه به كسي فقه مي] خود[ي فقه  كننده بسا حمل
گيرند دعايشان  باشند سه نفر مورد نفرت قرار نمي ديگران از وي آگاهتر به فقه مي

مستجاب است، مسلماني كه داراي قلب سرشار از اخالص است و كسي كه اندرزگوي 
كند،  مسلمانان پيروي مي] اجماع[ي مسلمين است و كسي كه از جماعت  و دلسوز ائمه

ي  شان با ذمه ترين ي پائين طرازند و ذمه كفؤ و هم  و مسلمانان از لحاظ خوني هم
  .رسانند و همديگر را ياري مي بزرگترينشان تفاوت ندارد،

نمايد تا اينكه سخن او  اند چگونه پيامبر آنانرا تشويق مي پس اگر صحابه عادل نبوده
  !اند ابالغ نمايند؟ را به ديگراني كه نشنيده

عادل و پيامبر با اين نص بدون هيچ قيد و  همانا شهادت سزاوار نيست جز براي
  .شرط بر اهليت و صالحيت نقل ياران خود گواهي داده است

آنچه بيان شد مربوط به عدالت روايت بود اما سخن از نوع دوم يعني عدالت سيره 
ي گرامي به واقعيت امر  هاي مهمي را بيان كنيم تا به تأمل در آن خواننده نياز دارد نكته

  .دنايل آي
  !ي اول نكته

ناشي از ستايش ) عدالت سيره(ايمان به اصالت عدالت صحابه با مفهوم دوم آن 
  : فرمايد  باشد، خداوند در قرآن كريم مي خداوند و رسول او بر صحابه مي

 {  E  D  C  B  Az ].100: التوبة.[  
  : فرمايد  هم مي 29ي فتح آيه  و در سوره

 {    I  H  G  F  E  DC  B  A   z ].29: الفتح.[  
  : فرمايد  چنين در توصيف ايمان صحابه مي هم
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 {  p  o  n   m  l  k    j  i      h  g  fe  d  c  b  a
  }  |  {z  y  x         w  v  u  t  s  r      q

   _  ~z ].7: الحجرات.[  
امام : و در احاديث پيامبر هم نظير چنين ستايشهاي عطرآگين فراوان است از جمله 

با رسول : گويد  برده از پدرش روايت نموده كه مي مسلم در صحيح خود از حديث ابي
نشستيم تا اينكه نماز عشاء را هم به جايي  خدا نماز اقامه نموديم سپس گفتيم كاش مي

باشيد؟ گفتيم اي  آورديم، بنشتيم و پيامبر نزدمان آمد و فرمود آيا همواره اينجا مي مي
ايم سپس با خود گفتيم بنشينيم تا اينكه  مغرب را با شما اقامه نموده رسول خدا نماز

نماز عشاء را هم با شما اقامه نمائيم فرمود، كار نيك انجام داديد و سرش را به طرف 
دار آسمانند  و فرمود ستارگان امانت –كرد  و بسياري اوقات چنين مي –آسمان بلند كرد 

ار است در آسمان به وقوع پيوندد، واقع شود و من چون ستارگان از بين روند آنچه قر
باشم هرگاه من بروم اصحابم به آنچه قرار است دجار شوند مبتال  دار اصحابم مي امانت

باشند و چون اصحاب از دنيا بروند امتم به آنچه  گردند و اصحابم نيز امانتدار امتم مي
از طريق شيعه از امام ] كرالذ سابق[و همين حديث  1اند دچار شوند وعده داده شده

من : (روايت شده است كه پيامبر فرموده است  موسي كاظم از پدرانش از پيامبر
امانتدار اصحابم هستم و چون از دنيا بروم آنچه مقرر است اصحابم به آن گرفتار آيند 

ه باشند و چون اصحابم از دنيا بروند آنچ به آنان نزديك شود و يارانم امانتدار امتم مي
اند گرفتار شوند و اگر كسي در ميان شما وجود داشته باشد  امتم بر آن وعده داده شده

  2.كه مرا ديده باشد بر همه اديان پيروز و غالب خواهي شد
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روايت شده است كه او گفته است از  در صحيحين از حديث عبداهللا بن مسعود
ريان من سپس كساني عص هم: پرسيدند چه كسي بهترين مردم است؟ فرمود  پيامبر

آيند كه  عصريان تابعين صحابه و سپس گروهي مي نزديك عصر آنان سپس به ترتيب هم
  1.گيرد گردد و سوگندشان بر شهادتشان پيشي مي شهادتشان بر سرگذشتشان مسبوق مي

باشند، روايات  به علت اينكه آيات و احاديث به طور مطلق بيانگر ستايش صحابه مي
  .ي هم از امامان اهل بيت در ستايش صحابه به ثبت رسيده استا زياد و شايسته

: فرمايد  دهد و مي آنانرا مورد ستايش قرار مي ابيطالباز جمله امام علي بن 
ام با تالش و فعاليت صبح را  ام و كسي را همچون آنان نديده را ديده اصحاب محمد«

بردند با ذكر معاد بر هر  به سر ميكردند و شب را با قيام در حالت قيام و سجود  آغاز مي
گويا ميان چشمانشان كاروان عزادار بنشسته ] گريستند چنان مي[آوردند  مشكلي تاب مي

  .است
جل  –خداوند «: فرمايد  ي دهر اين عباس در مورد صحابه مي و مفسر قرآن و عالمه

جيح دادند و در محمد را به ياراني اختصاص داد كه او را بر جان و اموالشان تر –جالله 
  : ستايد  مقدم وي در هر حال بذل جان نمودند، و خداوند در قرآن كريم آنانرا چنين مي

 {  UT  S   R  Q  P  O  N  M   LK  J       I  H  G
  d  c   b  a`   _   ̂  ]  \[    Z  Y  X  W   V

   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f           e
  v   u  t  s  rq   p  |  {  z  y  x  w

   }z ].29: الفتح.[  
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ستونهاي دين را برافراشتند و با دلسوزي براي مسلمانان تالش و اجتهاد نمودند تا 
گر شد و دين خداوند  اينكه طرق اجتهاد هموار وتقويت گرديد و نعمتهاي خداوند جلوه

نهاي آن متزلزل هاي آن معلوم و نمايان گرديد و شرك نابود و ستو استقرار يافت و پايه
ي توحيد پيروز و مستولي گرديد و كلمه و آئين گفتار مغلوب شد پس  گرديد و كلمه

درود و سالم خداوند بر آن شخصيتهاي پاك و داراي روحهاي پاك وعالي كه در حيات 
خود دوست خداوند بودند و بعد از مرگ زنده خواهند بود و دلسوز و خيرخواه بندگان 

وصول به آخرت به آن رحلت نموده بودد و با حالت دوري از دنيا از خدا بودند قبل از 
  1.آن بيرون رفتند

در مورد صحابه ذكر كرده است همان  اين ويژگيها و صفاتي كه عبداهللا بن عباس
صحبتي با  اند و خداوند شرف هم اند كه آنان در ميان مردم به آن شهرت يافته صفاتي

داشت و با مال و جان خويش او را بر خود ترجيح دادند و پيامبر خود را به آنان ارزاني 
] اسالمي[گذاري و مستحكم نمودند و براي امت  هاي دين اسالم پاك را پايه پايه

خيرخواهي نمودند و در راه نشر و گسترش اسالم تالش ورزيدند تا اينكه آنرا در كره 
ن را نابود ساخته و دين ي آنان مشرك و مشركي زمين مستقر نمودند وخداوند به وسيله

خود را با آنان اعتال بخشيد، و با دين خداوند درون خود راتزكيه و ارواح پاك خود را 
اما  –ي آنان باد  رضوان خداوند بر همه –صيقل دادند و در دنيا دوست خداوند شدند 
ر رساندن به پيامب ي پيامبر را به خاطر ياري امام علي بن حسين در نماز خويش صحابه

دهند و از  اسالم در راه دعوت توحيد و ابالغ آن به مردم مورد دعاي و استغفار قرار مي
] ببخشايي[خدايا : (گويد  نمايد و مي خدوند بر آنان درخواست غفران و رحمت مي

صحبتي با پيامبر را به نحو احسن ادا نمودند و در  ياران محمد را به ويژه آناني كه هم
او شتافتند  طرف كاروان هها را تحمل كردند و در كنار وي ب مصيبت او رساندن به ياري 

_________________________________________________________________________  
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و به پذيرش دعوت سبقت گرفتند و دعوت رسالت او را اجابت نمودند و در راه دين 
او با همسران و فرزندان خويش فاصله گرفتند و در تثبيت نبوت پيامبر با پدران و 

شان به دين خداوند  آويزي طر دستفرزندان خود به مبارزه پرداختند، آناني كه به خا
ي قربت رسول خدا سكني گزيدند خويشان از  مردم آنها را ترك نمودند و چون در سايه

آنان دوري گزيدند خدايا از رضوان خود آنان را خشنود سازيد، زيرا به خاطر تو از حق 
داوند شان را به خاطر رضايت شما ارج نهيد، خ دفاع نمودند، و هجرت ديار و دارايي

  : گويند  پيوسته و رحمتت را شامل تابعين گردان آناني كه مي

 {  L  K  J  I     H      G  Fz ].10: الحشر.[  
اند و چنانچه بر  اند و جهت و مسير آنها را ادامه داده آناني كه به طريق صحابه رفته

، و ترديدي در گيرد اي آنها را فرا نمي همسير آنان ادامه طريق دهند هيچگونه شك و شبه
هد شد و با هدايت آنان هدايت شوند و هرگز پيروي و ادامه راهشان دامنگيرشان نخوا

  1».پيشروان خود را متهم و مورد ناسزا قرار نخواهند داد
از امامان  –عبداهللا بن حمزه ) منصور باهللا(و اما امام زيد بن علي بن حسين، امام 

ي او را در مورد صحابه چنين  نظريه) التهاميهجواب المسائل (در كتاب  –بزرگ زيديه 
اند و خداوند آنان را  آنان در زمان پيامبر و بعد از آن برترين مردم بوده: (نمايد  بيان مي

اين مذهب ماست از روي اشتباه و : فرمايد  ترين پاداش عطاء فرمايد، سپس مي نيك
كتمان نكنيم و كساني غير از ما از آن بيرون نخواهيم رفت و از روي تقيه آن را   مغالطه

نمايند و ما از عمل او مبرّا و تبرئه  آنان را دشنام و نفرين و نكوهش مي] اهل بيت[
و باز [گردد،  ختم مي باشد تا اينكه به علي جوئيم و اين باور و دانش ياران ما مي مي
و برائت از  را در دشنام] آل بيت[و در اين زمينه كساني والء و محبت :] فرمايد  مي
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تبرّي جسته است، و  اي كه خود هم متوجه نيست از محمد دانند و به گونه صحابه مي
  : بيتي سروده است ] در اين باره[

 و ان كنت ال أرمي و ترمي كنانتي
  

 تصب جائحات النبل كشحي و منكبي 
  

آماج  اما شما پناهگاه و سنگر مرا مورد] به طرف شما[كنم  اگرچه من تيراندازي نمي
  1.نمايد ام برخورد مي دهيد و تركشهاي آن به پهلو و شانه تيرهاي خود قرار مي

نمايد كه او روزي ياران رسول  و اما امام جعفر صادق ابن بابويه قمي از وي نقل مي
دوازده هزار نفر بودند، هشت هزار از  ياران رسول اهللا: (اهللا را چنين توصيف نمود 

بودند و در ميان ] بعد از فتح مكه[ه و دوهزار نفر نيز آزادشدگان مدينه و دو هزار از مك
و اهل رأي نبوده است ] صاحبان عقائد كالمي[آنان قَدري و مرجئه حروري، معتزلي 

قبل از ] خدايا[گفتند  گريستند و مي شب و روز مي] اند بلكه اهل كتاب و سنت بوده[
  2.ا بستانيدرا بخوريم جان ما ر) گندم(اينكه نان خمير 

ورزان  اگر در ميان صحابه مرجئه، حروري، معتزله نبوده است پس چگونه افراط
  .اند نمايند كه صحابيان منافق بوده ادعا مي] باالتر از اعتراف امام زيد[گويند  مي

اي است كه قرآن كريم  كند همان تزكيه در اين روايت ذكر مي آنچه امام صادق
نمايد، پس اين اعتراف امام  به بهشت جاويدان بيان مي در مدح صحابه و بشارتشان

صادق و بشارت قرآن چگونه با روايات جعلي ارتداد صحابه همخواني خواهد يافت كه 
  .آورد تعداد اصحاب رسول خدا را كمتر از انگشت دستان به شمار مي

يد و نما اي نسبت به صحابه را از پدران خويش نقل مي چنين امام صادق توصيه و هم
نمايم و به آنان دشنام دهيد كه بعد  شما را نسبت به اصحاب پيامبر توصيه مي: فرمايد  مي

گذاري نكردند، و رسول خدا  انجام ندادندو بدعتي پايه] عمل خالفي[از پيامبر حادثه و 
_________________________________________________________________________  
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گيريش نسبت  امام رضا موضع] صادق[ي او  اما نوه 1آنان را توصيه به خير نموده است
چون خداوند «: گويد  باشد و در اين باره مي ان موقف ساير اهل بيت ميبه صحابه هم

اسرائيل را  موسي بن عمران را به عنوان پيامبر برگزيده و دريا را براي او شكافته و بني
نجات داد و تورات و الواح را به او عطا نمود و موسي از جانب خداوند جايگاهي 

چنين مي باشد و آيا در ميان  آيا ياران محمد هماي پروردگار : يافت به پروردگار گفت 
اي موسي : شود؟ خداوند بفرمود  ي من يافت مي تر نزد شما از صحابه ياران انبياء گرامي

داني كه فضيلت صحابه محمد بر همه صحابه مرسلين همانند فصيلت آل محمد  آيا مي
كاش آنها را : وسي گفت ي انبياء است، م بر همه بر آل انبياء است و مانند فضل محمد

ديدم خداوند به وي وحي نمود، اي موسي، شما آنها را نخواهي ديد و االن هنگام  مي
ظهور آنان نيست، وليكن در جنات در حضور محمد در نعمت و باغهاي آن قدم 

  2.زنند آنانرا خواهي ديد مي
  : ي دوم نكته

عدم ارتكاب خالف و بودن و يا  به معني معصوم ي صحابه قول به عدالت سيره
اند  اشتباه آنان نيست، بلكه آنان نيز مانند ساير مردم داراي طبيعت بشري و نقص بشري

قسم به آن كه جانم : فرمايد  و همچنانكه در صحيح مسلم روايت شده است پيامبر مي
كرديد خداوند جماعتي به جاي شما  گناه نمي] اي صحابه[در دست اوست اگر شما 

  3.رتكب گناه شده و استغفار نموده و خداوند گناه آنان را ببخشايدآورد تا م مي
  ي  و رسول خدا در تبيين آيه

 {o  n  m    ts  r  q  pz ].32: النجم.[  
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رنج و ) بر آنان(خدايا اگر ببخشايي همه را ببخشاي و بنده شمايند : (فرمايد  مي
ايم مورد تصديق قرار  هو واقعيت هم آنچه ما در مورد صحابه گفت 1عذاب نازل نكن

دهد، گناه از آنان صادر شده است و عدالت آنان را دچار لطمه ننوده است هر آنكه  مي
شرعي  –از صحابه به گناهي مرتكب شده است به دنبال آن توبه نموده و با اجراي حد 

گناه خويش را پاك نموده است، به عنوان نمونه مرتكب عمل زنا گرديد و رسول  –
گرديد و  د شرعي بر او اجرايي نمود و مثالً مردي مرتكب نوشيدن شراب ميخداوند ح

چنين محزوميه سرقت نمود  گرديد و هم بارها از جانب پيامبر حد شرعي بر او اجرا مي
ي اين  اي پيامبر آگاه ساخت و همه و حاطب بن ابي بلتعه قريش را از ورود پيروزمندانه

ي به سوي خداوند  و با استغفار و انابه] اه شده بودنداي مرتكب گن كه به گونه[ها  صحابه
توبه نمودند، و يا با اجراي حد شرعي خود را پاك نمودند كمااينكه از پيامبر روايت 

قرار ] رعيش[هر آنكه مرتكب زنا، دزدي، قتل ناحق گردد، و مورد عقاب : شده است 
  2.اوست] گناه[گيرد عقاب و حد شرعي كفاره 

اند به عنوان انتقاد  صحابه با سوءاستفاده از گناهاني كه مرتكب شدهپس بدگويي از 
  !بلكه به عنوان نقض عدالت آنان ظلم آشكار و بلكه جنايت است

منظور از عادل : فرمايد  مي) 24-23ص (در اجوبه العراقيه  –رحمه اهللا  –آلوسي 
است كه اثبات آن  ي صحابه به اين معني نيست كه گناهي از آنان صادر نشده همه بودن 

آنچه الزم : گويد  مي] آلوسي در ادامه[است، ] رستم[همچون گذشتن از هفت خوان 
 است به آن اشاره شود، اينكه آن دسته از اصحاب كه مرتكب گناه شده و سپس حد

ي ديگر  شرعي بر آنان اجرا شده است بسيار اندكند و نبايد آن اندك را بر هزارها صحابه
خداوند آنان را بر جاده و راه مستقيم ثابت نمود و از گناهان كبيره و تغليب داد كه 
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بزرگترين شاهد اين ] خود[بسياري از گناهان صغيره مصون نگه داشته است و تاريخ 
  .باشد مسأله مي

ي  به آنچه ما درباره» بحاراالنوار«در  –ي اثناعشري  از بزرگان شيعه - و مجلسي 
نمايد به اينكه هرگاه عدالت با  يد نموده و تصريح ميعدالت صحابه بيان كرديم تأك
بعد از اجراي حد شرعي بر صاحب كبيره يا توبه عدالت . ارتكاب گناه كبيره زايل شود

  .شود و شهادت وي پذيرفته مي. گردد بر مي
گردد و  پس با اين توضيح چرا بدگوئي نسبت به عدالت صحابه همواره مطرح مي

ي آنان را  گردند، و حال خداوند توبه  ون افراد فاسق معرفي ميصحابه پناه به خدا همچ
  .پذيرفته است

  
  محمد حسين فضل اهللا و مفهوم عدالت

اند،  هر كسي به برخي روايات حاوي اشتباه صحابي يا گناهي كه مرتكب شده
شود و  خود را فريب داده است زيرا هر عادلي مرتكب گناه مي] در واقع[تمسك جويد 

  !اينصورت معصوم است در غير
و اين بعد از فرض اينكه صحابي از روي عمد و شناخت مرتكب گناه شده است 
وگرنه برخي به دليل عدم ابالغ تحريم و يا بر مبناي تصور و تأويل خود مرتكب برخي 

چز : گويم  و به همين خاطر مي] پوشي است كه قابل اغماض و چشم[اند  گناهان شده
زيرا تنبع . ي مؤمنين نيست گيري صحابه يا عامه كسي در پي اشكال القلب و افراد مريض

و جستجوي اشتباهات واشكاالت ايمانداران از اخالق ايمانداران رستگويي به دور 
بدون [بدي انجام نداده است و تمام كارهاي او ] عمل[است، پس چه كسي هرگز 

  !باشد نيك مي] استثناء
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گيري برخي از  اهللا در مورد سخت حمد حسين فضلاهللا العظمي م يكي از مقلدين آيت
برخي چنين تصور : (اهل سنت در مورد عدالت امام جماعت را گله نمود و گفت 

كنند كه عدالت از جمله اموري است كه ادراك و شناخت آن سخت و مشكل  مي
كنند كه نزديك به عصمت است و  باشد و چه بسا صفاتي در امام جماعت دنبال مي مي

عالوه ... نه از عدالت امام اطمينان حاصل نمائيم و ذكر خير مردم از او كافي است چگو
] به معني[عدالت : (گويد  مي] پاسخ[دهندگان عادل نيستند؟ فضل اهللا در  بر اين اطالع

  : ي  عصمت نيست، چون به مفاد آيه

 {  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   y
  e  dz ].201: األعراف.[  

اما . كند شود سپس به خود آمد، و از آن توبه مي دچار گناه مي] متقي[عادل مؤمن 
] نيك[گردد؟ از روي رفتار ظاهري  كه عدالت چگونه ثابت و معلوم مي] سؤال نموديد[

فرد در جامعه كه مردم از اخالق فردي و اجتماعي و رعايت مسائل دين فرد راضي 
علم يا اطمينان و باخبر فرد ثقه عدالت ثابت چنين با معروفيت و شهرت مفيد  باشند، هم

  1.گردد، اما خبر سلبي و ايجابي فرد فاسق در عدالت اهميت و ارزشي ندارد مي
گويند و آنان قائل به عصمت صحابه  و اهل سنت نيز در مورد صحابه چنين مي

ي  نمايند پس چرا مسأله آنان مؤمن و گناه نموده و توبه مي: گويند  نيستند بلكه مي
  تر از حجم طبيعي آن بزرگ گرديده است؟ عدالت صحابه بزرگ

اين حقيقتي . اند برخي از متعصبين اهل سنت مفهوم عدالت را نيك دريافت ننموده
چون در ] اهل سنت[تواند آنرا انكار نمايد، كه برخي از متعصبين  است كه كسي نمي

صحابه و شيخين ابوبكر و ي اثناعشري با طعن و دشنام و ارتداد و نفرين  سخن شيعه

_________________________________________________________________________  

 .جلد دوم 174المسائل الفقيهة ص ) 1



538 آنگاه حقيقت را يافتم

اند و در مقابل هم عبارات مجملي از علماي اهل  مواجه شده) رضي اهللا عنهما(عمر
اند، به ظاهر آن عبارات چنگ زده بدون اينكه  سنت در عدالت كلي صحابي شاهد نموده

مفهوم [مفهوم و منظور از آن را دريافت نمايند، متأسفانه اين متعصبين هم در تخريب 
ي  در عدالت صحابه] همچون شيعه[اند و آنان نيز  عدالت صحابه سهيم شده] واقعي

نمودند دچار  اند كه اگر در فهم صحيح مفهوم عدالت تأمل مي پيامبر خود ترديد نموده
  .شدند اي نمي چنين شبهه

تك آنان از عدالت  ي صحابه به منظور عدم خروج تك پس قول به عدالت كلي سيره
  .نيست

و اهل : گويد  مي) 2/436ضيخ األفكار لمعاني تنقيح األنظار (ي در كتاب امير صنعان
اند، اما در تفاسير و شرح  حديث گرچه قول به عدالت صحابه را به طور مطلق بيان كرده

اند و به خاطر ندرت  حال افراد صحابه صفت عادل و غير عادل را استثناء نموده
اند  اند و نادر را همچون معدوم به شمار آورده غيرعادل در حالت اجمال آنرا ذكر ننموده

  .اند و در كتب شناخت صحابه آن استثناها را تبيين نموده
ي  ائمه: گويد   مي» اجابه السائل شرح بقيه اآلمل«موسوم به ) اصول الفقه(و در كتاب 

اند كه اين  اند و تبيين نموده ي صحابه را عادل دانسته همهمطلق  رحديث اگرچه به طو
مانند وليد بن عقبه و ديگران ] از صحابه[ي جماعت باشد و يافته مي اطالق عام تخصيص

 –آنرا بيان نموده است  –ايم  ما بر آن شرحي افزوده –درتنقيح ] هم[كه سيدمحمد  –را 
از آنها استثناء و اخراج نموده است، اما ادله بر عدالت صحابه بسيار فراوان است كه ما 

] در اين زمينه[ايم و بدان آنچه ما  ذكر كرده] در اين زمينه[و احاديثي آيات ] توضيح[در 
دهيم اينكه اصل بر عدالت صحابه است مگر آنكه ارتكاب به فسق آشكار  ترجيح مي

شد اندكند، و امامان اهل  شده باشد و آنان كما اينكه از شعر زيد بن علي استنباط مي



539  آنگاه حقيقت را يافتم

ذكر كرده » التنقيح«و » العواصم«محمد در  بيت نيز چنين باوري دارند همچنانكه سيد
  1.باشند است محدثين هم داراي چنين ديدگاه مي

گردد، مثالً  نمايان و معلوم مي] مسأله[مثال صورت ] ذكر[با ] نگارنده[گويم  مي
به اين معني نيست كه اگر شما » باشند ي مردم سودان پاك مي همه«: چنانچه شما بگوئيد 

د با يك نفر سوداني شرور يا ناپاك برخورد كرديد اين قاعده در زندگي خو] طول[در 
باشد و جز از  اي داراي استثناهايي مي مورد همه سودانيان نقض شده است، و هر قاعده

  .ايراد و پذيرفتني است ورزان اين مسأله بي نظر افراط
 به هر اگر مثالً) اند همه مردم الجزاير بخشنده: (و مثال ديگر چنانچه كسي بگويد 

دليل با دو يا سه نفر بخيل برخورد نمود كه از اين قاعده خارج شده بودند به معني اين 
بلكه اصل قاعده با [نيست كه قاعده مذكور در مورد تمام مردم الجزاير منتفي است، 

  .]اند حكم خود باقي است ولي چند نفر از آن قاعده استثناء شده
نمايند كه خروج يك نفر  آنان تصور ميو شكل متعصبين اهل سنت هم اينكه 

گذارد، براي مفهوم عدالت از  تأثير مي] تمام صحابه[صحابه از قاعده عدالت بر عدالت 
ورزند و نص شرعي وارد نموده وچه بسا آنرا پذيرفته و  روي جهل و ناداني تعصب مي

امبر نسبت به دادن پي نمايند عليرغم تهديد و وعده ليكن معنا و محتواي آنرا تعطيل مي
  !سازند بودن آن صحابي آنرا از عدالت خارج نمي اهل جهنم و عذاب

دهند و متوجه  كنند كه كار نيكي انجام مي و اينها با اين عمل خود چنين تصور مي
  .اند نيستند كه چه جرمي نسبت به اصحاب رسول خدا مرتكب شده

نسبت به صحابه راه و فهمي در برابر حقايق آشكار، بدگويان  به علت تعصب و كج
  .اند يافته –و انتساب عمل فاسقين به نيكوكاران  –گريزي براي سوءاستفاده 
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اند، نسبت به  وسط دو طرف افراط و تفريط قرار گرفته] در[اهل سنت و جماعت 
دارند، وليكن  بدگوئي را روا نمي] امهات المؤمنين[صحابه پيامبر و مادران مؤمنين 

  .نمايند اند نيز اعتراف مي را رعايت نكرده] با پيامبر[صحبتي  حق همي افرادي كه  درباره
اشاره ] تاريخي و واقعي[ي  به مثال زنده] براي توضيح بيشتر مفهوم عدالت[و 

روايت نموده است، مردم به نام كركره كه مسئول  كنيم بخاري از عبداهللا بن عمرو مي
] جهنم[مرد پيامبر فرمود او در آتش پيامبر بود ب] جنگي و مالي[نگهداري كاالهاي 

گويد  است، پس برفتند تا او را ببينند او را در مصيبت و تنگنا ديدند حافظ ابن حجر مي
شود  يعني بر معصيت خود عذاب داده مي» فرمايد در او در آتش است اينكه پيامبر مي: (

سخن ] نويسنده[گويم  يا منظور اين است اگر خداوند او را نبخشايد در آتش است مي
] عدالت[ي  زيبا و درست است، ومادر بحث خود از عدالت درباره] ابن حجر[حافظ 

كنيم، چون خداوند به آخرت آگاه است، چه بسا انسان در دنيا  آخرت صحبت نمي
مستحق عقاب يا حد باشد اما نزد خداوند مغفور و مورد غفران قرار گرفته باشد و 

  .خداوند است] تقدر[بخشش و شكنجه او در دست 
همچنانكه ابن حجر گفته است، احتمال دارد ] در حديث مذكور[و سخن پيامبر 

اينكه كركره اهل جهنم باشد و به خاطر سزاي كردارش به عذاب دچار گردد و احتمال 
چيزي از ] ممكن[و هر احتمال . دارد اگر خداوند او را نبخشايد مستحق عذاب باشد

  .ي عدالت مربوط به دنياست نه آخرت سخن ما درباره دهد و مسأله را تغيير نمي
را تعطيل نمايد و ] روايت[پس روا نيست كه انسان با استناد به سخن ابن حجر نص 

پيامبر مستحق دخول آتش جهنم گرديده باشد به ] صريح[كسي را بر مبناي نص 
يامبر قبل تواند جسارت نمايد كسي را كه پ بودن وي حكم نمايد، پس چه كسي مي عادل

از مرگش گواهي دخول آتش وي را تأييد نموده باشد او را به عنوان عادل به شمار 
  !آورد
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بدون ] صحابه[اند، گروهي براي ذات عدالت  دو گروه] در اين رابطه[اما متعصبين 
ي  كركره را با وعده] امثال[نمايند، و  نص وارده تعصب و جانبداري مي] توجه به[

آورند، و گروهي ديگر هم از آرزو و هوي  عادل به شمار مي ]هم[دخولش در آتش 
اما . آورند به شمار مي] غير عادل[نموده تمام صحابه را كركره  خويش جانبداري 

صاحبان انصاف بدون هيچ گونه افراط و تفريط ارزش هر صحابه را در جاي خود 
ه دليل فسق ظاهري از باشد ب اي از صحابه مي گويند كركره نمونه و مي. كنند رعايت مي

به آن خبر داده است استحقاق يافته  است لذا به آنچه پيامبر عدالت سيره خارج شده 
  .است

  : مردي كه خودكشي كرد 
مردي را كه با تير : (نقل كرده است  مسلم در صحيح خود از جابر بن سمره

  1.اقامه ننمود] ميت[خودكشي كرده بود نزد پيامبر آوردند بر وي نماز 
انتحار از گناهان كبيره است، و اين مرد بر اين گناه كبيره مرده است و به همين علت 

بودن وي  پيامبر بر او نماز به جاي نياورده است، و ما گرچه بر بهشتي و يا جهنمي
نمائيم زيرا اين مسأله مربوط به علم خداوند است، چه بسا خداوند  قطعيت و جزم نمي
نمائيم كه او بر غير  را مورد عذاب قرار دهد ولي قطعيت و جزم مياو را ببخشايد يا او 

بودن همه  اند ليكن اين عادل ي پيامبر مجموعاً عادل عدالت از دنيا برفته است، و صحابه
تك آنها به علت ارتكاب هيچ گونه عملي از مسير عدالت خارج  به معني اين نيست تك

  . اند نشده
اند به خاطر برخي افراد بدون توجه به نصوص  ي نمودهرو ي اثنا عشري زياده و شيعه

نمايند عدالت مجموع صحابه را مورد  قرآن و سنت كه مجموع صحابه را ستايش مي
شدن از اين  اند و از طرف ديگر متعصبين از اهل سنت هم خارج نكوهش قرار داده

_________________________________________________________________________  
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ي  دفاع از قاعده اند، و براي ستايش را با وجود فسق ظاهر و دليل شرعي هم اجازه نداده
صحبتي  اسائه هم –صحبتي پيامبر  اند كه در هم عدالت به تأويل عمل صحابياني پرداخته

اند اما در كالمشان عدالت وجود ندارد بلكه  اند، و هر دو گروه از عدالت گفته داشته
و ما بر اين باوريم . باشد سخنشان افراط و تفريط است كه مورد رضايت خداوند نمي

ظن داشته است از كسي كه انسان صالح را به تهمت و  سبت به بدكردار حسنآنكه ن
  .دهد بهتر است و اين دو با هم تفاوت دارند سوءظن مورد اتهام قرار مي

  
  است؟] نهفته [چه چيزي در آنسوي طرح موضوع عدالت 

نمايند منظورشان  ي اثناعشري موضوع عدالت صحابه را مطرح مي چون علماي شيعه
اي مانند  هيياني نيست كه مسلمان شده و گذر زمان او را اغفال نموده يا صحاباعراب

غامديه نيست كه مرتكب زنا شده و سپس با درخواست اجراي حد بر خود به آن 
اعتراف نمود تا از آن پاك گردد، و با پاكي از گناهان از دنيا برود و خداوند او را 

بلتعه نيست كه راز ورود پيامبر به مكه را  بياطب بن احچنين منظورشان  و هم 1ببخشايد
خانواده خود در آنجا فاش ساخت و به اميد اينكه او در ميان قريش  برترس  علتبه 

داري نمايند، و پيامبر بعد از سرزنش او را  اش نگه هم محبوبيتي داشته باشد تا از خانواده
  .ودعفو نمود و عمر بن خطاب را از تعرض و حمله به وي منع نم

بزرگان صحابه از قبيل ابوبكر، ] نكوهش[وليكن هدف شيعه از طرح عدالت صحابه، 
خواهند  عمر، عثمان، طلحه، زبير، عائشه و سايرين است، و با شكستن ديوار عدالت مي

مقدمه ي ضربه به اين بزرگان را فراهم نمايند، و با شكستن ديوار و جواز طعن در يكي 
الخصوص اگر  ترين صحابه هم اسائه ادب نمايند، و علي برجستهتوانند به  از صحابيان مي

_________________________________________________________________________  
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مسأله مقداري آسانتر [اين نكوهش و دشنام تحت نام اعتدال يا بررسي علمي باشد 
  .]است

آنچه من در طول خواندن و مطالعه كتب دو فرقه از آن درشگفتم اينكه علماي شيعه 
زرگتر از حجم طبيعي آن بزرگنمائي نمايند، و آنرا ب قول به عدالت صحابه را انكار مي

مسلمان عدالت است، و ] هر فرد[كنند كه اصل در  نمايند، و در حاليكه فراموش مي مي
آيند بلكه از جانب خداوند تزكيه و  صحابه فقط اهل اسالم و ايمان تنها به شمار نمي

  .اند مزكّي گرديده
اي  شود در مقابل نكته نمياگر كسي ادعا نمايد كه يك دليل بر عدالت صحابه يافت 

ماند و هر كس  عاجز مي –كه اصل در عمل مسلمان عدالت است :  - كه ما ذكر كرديم 
. بايست دليل اثبات آنرا بيان نمايد عدالت هر فرد مسلماني را مورد نكوهش قرار دهد مي

شيخ و بزرگ شيعه ! نمايند؟ پس بر چه مبنايي درخواست اثبات عدالت صحابه مي
اصل در مسلمان عدالت است و فسق بر او : گويد  مي» الخالف«ر كتاب طوسي د

، و اين نزد هر مسلماني بديهي و آشكار 1نيازمند دليل است] اثبات آن[عارضي است، 
  .است و نيازمند استدالل نيست

  
عدالت صحابه محال است و عدالت مراجع تقليد بدون شك و ترديد 

  !!است
  : ايد فرم خداوند در قرآن كريم مي

_________________________________________________________________________  
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ي خريد و فروش نيست بلكه شامل هر نوع ارزيابي  فقط براي پيمانه] تهديد[كه 

  .انسان و مردمي است
بين تمام حركات  دهند با ذره بي و موردمحاسبه قرار ميچون اصحاب پيامبر را ارزيا

دهند واما چون نوبت به  و سكنات و مسائل بسيار ريزشان مورد دقت و مشاهده قرار مي
كه از امور  –ي ديگري  رسد با پيمانه ي علماي شيعه و مراجع تقليد مي ارزيابي و مقايسه

ي پيامبر داراي آن امور  صحابه شود كه اگر ارزيابي مي –پوشي نمايد  فراواني چشم
] ناپسند[كردند اما چنين اموري  بودند، دنيا را در موردشان زيررو مي ناپسند مراجع مي

  !سازد ي علماي شيعه، هيچگونه اثري بر عدالتشان وارد نمي درباره
اين همان بحران انصاف و سرپوشيدن وجدان است، عالوه بر آن ما از دوستان 

ي دوستان و پدر  كنيم بلكه سخن ما درباره هاي خود بحث نمياي و همكار مدرسه
  .است همسران محمد رسول خدا

نمايند كه براي  شگفت اينكه علماي شيعه و متفكرين آنان از اهل سنت انتقاد مي
اند و همه  كساني عدالت را اثبات مي نمايند كه خداوند و رسول او آنها را تزكيه نموده

تازند كه قول به  اند و سخت بر اهل سنت مي اسالم فدا كرده چيزخود را در راه دين
عدالت صحابه تقديسي است كه آنان شايسته آن نيستند، اما هنگاميكه بحث مراجع 

ي عدالت معمولي گشته و  كند و واژه گردد ميزان و معيار تغيير مي تقليد مطرح مي
  .مستحق سرزنش و درنگ و تأمل نيست

اين حقيقتي آشكاري ] خير[كنم،  مي  صور نكنيد كه من مبالغهچنين ت] خواننده عزيز[
  .يابد است كه هر انسان با انصافي كه با دليل و برهان قانع گردد آنرا احساس و درمي
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پرسم چگونه يك فرد شيعي با انصاف نكوهشهاي علماي شيعه را  همواره از خود مي
دهد و  مناقشه و بحث قرار مي كند و با جديت قضيه را مورد در مورد صحابه تكرار مي

نمايد خوانده و  ي مرجع تقليدي كه از آن تقليد مي چه بسا روزانه مسائلي را در رساله
نمايد يا چرا آنرا با همان معيار و ميزاني كه صحابه را با آن ارزياي  در آن تأمل نمي

  .نمايد نموده ارزيابي نمي
در  –ف و ملقب به استاد استادان پيشواي سابق حوزه نج –خوئي ] به عنوان مثال[

  : گويد  اند مي رساله علميه خود به مقلدان و مراجع تقليداني كه نزد وي تلمذ نموده
ي  عدالت معتبر در مورد مرجع تقليد، عبارت است از استقامت بر جاده - 29مسأله 

شريعت مقدس، و عدم انحراف و تمايل به راست و چپ، به اينكه با ترك واجب و 
ام عملي حرام مرتكب معصيت نگردد، و در اين زمينه تفاوتي ميان گناه صغيره و انج

  .كبيره نيست
نظير ] 17-1/16به نام منهاج الصالحين [ي عملي خود  اهللا سيستاني در رساله و آيت

و آيت اهللا محمد صادق روحاني در : گويد  را به مقلدين خويش مي] خوئي[سخن 
ي  عدالت معتبر درباره: گويد  با اين عبارت مي] 1/12ين منهاج الصالح[رساله علميه 

مرجع تقليد عبارت است از استقامت بر شريعت اسالم وعدم تمايل و انحراف از آن و 
اينكه با انجام حرام و ترك عمل واجبي مرتكب معصيت نگردد، و در اين بابت ميان 

  .گناه صغيره و كبيره تفاوتي نيست
رم براي صحابه نيازمند مناقشه و جدال و گفتگو و تحقيق پس تزكيه خدا و رسول اك

آميز از هر نفر  است اما تزكيه مراجع تقليد و تصريح بر عدالت آنان با اين صورت مبالغه
  !!!شيعي نيازمند مناقشه و انتقاد نيست

زنند و بر آن  گرائ و تحقيق علمي حرف مي شگفت براي آناني كه از انصاف و واقع
با آن شروطي كه براي [با چه سندي و توجيهي عدالت را ! ريزند؟ مي] تمساح[اشك 
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به نظرم توجه و نگاهي دقيق در ! دهند؟ به مراجع تقليد نسبت مي] اند عدالت قائل
هاي داخلي ميان مراجع تقليد و مقلدين آنان كافي باشد تا معلوم سازد آنچه  كشمكش

و اجتنابشان از گناهان  –مراجع تقليد ي عدالت و نزاهت  امروز شيعه اثنا عشري درباره
به آن  –صغيره چه برسد به گناهان كبيره ماننده ظلم و دروغ و جنايت و گمراهي 

  !!واقعي است] بسيار[امري ] چه اندازه[اند  قائل
با  -اي را به ظلم بر مرجع راحلشان محمدحسين شيرازي  مقلدين شيرازي خامنه

دفن او بر اش و سال بر او و تعدي بر جنازه ري بيش از بيست اجبا تتحميل اقام
متهم  –خالف وصيت وي و ستم بر زايرين بارگاه وي كه با زمين يكسان است شده 

نمايند و تا حدي برخي از آنان القابي مانند، طاغوت، يا ابوبكر، عمر، و يزيد به قصد  مي
اي  قابل مقلدين خامنهنمايند، و در م اطالق مي] اي خامنه[بر او ] دشنام و تحقير[نوعي 

هم مرجعيت شيرازي را به انحراف و افراط و فتنه و تشكيك در استحقاق مرجعيت 
اي نزد غالب شيعيان قائل به  دهند و با اين وجود خامنه شيرازي مورد اتهام قرار مي

عادل بلكه او ولي أمر مسلمين است، و از ديدگاه ] طرفدار حكومت ايران[واليت فقيه 
ا برترين مرجع مذهب شيعه است، همچنانكه در اطالعيه وفات وي از طرف ه شيرازي

او برترين مرجع تقليد شيعيان به شمار . ي آنان وارد شده بود نمايندگان شيرازي و نشريه
  .آيد مي

اهللا  محمدحسين فضل] تقليد[اما مقلدين تبريزي و وحيد خراساني و ديگران مرجع 
آورند، و در مقابل برخي از  يد از او را ناكافي به شمار ميكننده و تقل را گمراه و گمراه

طلب و  اهللا تبريزي و خراساني و طرفداران آنان او را به تكفيري و فرصت مقلدان فضل
  !دانند نمايند و همواره هر دو طرف مرجع خود عادل مي افراطي متهم مي
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را به نوكر و مزدور ] دمرجع تقلي[، سيستاني ]رئيس شوراي نگهبان[اهللا جنتي  اما آيت
انگليس توصيف نموده است و مقتدي صدر فرزند محمد محمدصادق صدر سيستاني را 

  .به عنوان مرجعيت ساكت در برابر حق توصيف نموده است
نگاشته است كه ] سيستاني در ميزان[اي تحت عنوان  متفكر شيعي زهير اسدي مقاله

الغاي جهاد توسط سيستاني كه در [ه در آن به حقايق مهمي اشاره كرده است از جمل
اي كه در اصل متعلق به استادش ابوالقاسم خوئي است به ذكر  ي علميه ي رساله مقدمه

آن پرداخته است، كه نقش سيستاني در آن رساله تنقيح برخي احكام است كه او با 
ي  هي اسالم است در رسال ي برجسته ي جهاد كه قله استادش تفاوت نظر دارد، و مسأله

  !شود وي حذف مي
شنيديم كه آنان محمد محمدصادق » صدري«و در مقابل از برخي مخالفين جريان 

كردند، و  متهم مي] ثعحزب ب[صدر مرجع را به نوكر و مزدور نظام صدام حسين 
ي حساب با نوكري است كه نقش آن به پايان  مشكلي كه هم براي وي پيش آمد تسويه

ر صدر هم از نقد در عدالتش نجات نيافته است، و يكي و مرجع محمدباق! رسيده است
الحق (ي كتاب  در مقدمه 1كوراني ي قم به نام علي ي علميه از استادان بزرگ حوزه

  .فكر او التقاطي و بيانگر مسير واقعي اهل بيت نيست: گويد  ي او مي درباره) المبين
ادامه داده و پايان و اما شيخيه همواره كشمكش تلخ تاريخي را با ساير مراجع 

  .دهند نمي

_________________________________________________________________________  

او عضو سابق حزب الدعوة است كه محمدباقر صدر تأسيس نموده است، و بعد از اينكه مخالفت صدر ) 1
بر عليه حزب شوريده و افراد آنرا مورد نكوهش ] كوراني[او  دبراي تشيع واقعي معلوم گرديد شاگر

 .دهد قرار مي
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خواننده گرامي آنچه در مورد عدالت مراجع براي شما ذكر كردم تمام مطالب موجود 
خاص عدالت مزعوم مراجع نيست بلكه مشتي از خروار است كه قلم و زبان از گفتن 

  .نمايد آن خودداري مي
سته به ب خواهند شما بدون تحقيق و چشم باشند كه مي اين همان مراجعي مي

عدالتشان باور نموده و به استدالل اينكه نائب امام حجت عادل هستند در مسيرشان گام 
  .نهيد

شويد كه در مورد مراجع  زده مي شگفت] علماء و عامه آنها[همانا شما از شيعيان 
ستايند با اين وجود به اختالفات  ورزند و آنها را تا حد تقديس مي  مبالغه و افراط مي

اند، در  موجود ميان برخي مراجع آگاه –انجامد  گاهي به تكفير و تفسيق ميكه  – حاد
خود را به طرف صحابه نشانه ] تهمت و افتراي[حاليكه آنان با تمام گستاخي تيرهاي 

شان در فهم نصوص و تالش در پي انحراف آن  پروايي گيرند، و حتي گاهي هم از بي مي
شود، كه براي  زده مي خداوند انسان شگفت گيري از صحابه بدون ترس از براي خرده

  .گوئيم الزم است اهل انصاف تحقيق نمايند شدن آنچه ما مي نمايان
  

  اشكال قديمي است
كنند  عدالتشان بدگوئي مي  نمايند و درباره در عدالت صحابه تشكيك ميكه كساني 

ديد و شك خود چار تر] اجتهاد و فتوي[در عدالت و اعتبار مشايخ و بزرگان اجازه 
اصطالحاً به كسي گويند كه اجازه روايت از كتب مشهور و : شيخ اجازه [گردند  نمي

  .]دهد جوامع الحديث مي
پيشوايان علماي جرح و تعديل شيعه و پيروان آنان بر اعتماد بر مشايخ اجازات و 

  .اند عدم نياز به وجود نص بر ثقه و اعتبارشان تصريح نموده



549  آنگاه حقيقت را يافتم

آنچه واجب است دانسته شود و : (گويد  مي 179السماويه ص  الرواشيح(و داماد در 
واركانند كارشان  مشايخي كه همچون ستون و روا نيست فراموش شود اينكه شيخ

اي  كننده و يا تأييد از جانب تأييدكننده تر است از اينكه نيازمند تزكيه و تزكيه آشكار
  !باشند؟

و ] پاك اعالم نموده[ن آنها تزكيه كه قرآ اصحاب رسول اهللا] شگفت اينكه[وليكن 
سنت نبوي نيز آنان را تبرئه نموده است و هر آنچه داشتند تقديم اسالم كردند نيازمندند 

  !تا كسي آنانرا تزكيه و تبرئه نمايد تا اينكه شيعه اثناعشري از آنان راضي گردند
في  الجوهره العزيزه[و شيخ علي محمد بن محمد بن دلدار علي هندي دركتاب 

نيازمند جرح و  –بارگاهشان عطرآگين باد  –مشايخ اجازه : گويد  مي] : شرح الوجيزه
تعديل و تبيين نيستند، آنان نائبان ائمه و به طور قطع و يقين أمناي امناي خدا بر اين 

  .باشند مي] اسالمي[امت 
ي  و ائمه شأن اعتقاد به پيامبر بلكه تأييد بزرگانشان از ضروريات دين و هم

ي  معصومين است، و روح و جانم فداي آن بزرگواران باد، كه در پي اعتالي كلمه
توحيد تالش و جهد خود را مبذول داشتند و همواره سختيهاي شريعت را تحمل 

نمايند به نيابت از بزرگان معصوم خود و بلكه از جد و سرور مرسلين و از خداوند  مي
ند تا اينكه راه خود را طي نموده و خداي گير سرپرستي ايتام شيعه را به عهده مي

  1.خويش را مالقات نمايند
باشند و  ي اثناعشري، مشايخ اجازه مي از نظر شيعه] كه وصفشان گذشت[پس اينها 

  .باشند نيازمند جرح و تعديل نيستند زيرا آنان نائبان ائمه مي
مشاكل تائيد آنان جزو ضروريات دين است زيرا آنان با گذشت و تحمل خويش 

] مسلمانان[اما اصحاب رسول خداوند قرآن و سنت را براي ما ! اند ديني را تحمل نموده
_________________________________________________________________________  

 .434-2/433رسائل في دراية الحديث، ) 1
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هاي  شدن اند و به وسيله تالش و مجاهده و قرباني اند و فتوحات انجام داده نقل كرده
اند تأييد آنان در اصطالح شاگردان مشايخ  گروه وارد دين اسالم شده آنان مردم گروه

  .تخريب دين است] كه گذشت با وصفي[اجازه 
عش رجبا تري ] آورد المثل مشهور عرب را به ياد مي شنيدن اينگونه مسائل ضرب[

  .بيند عجباً، هر كسي بيشتر زندگي كند شگفتيهاي زيادتري مي
  

  مرتدين و از دين برگشتان به خاطر چه چيزي؟
ركت و اخراج فردي از اسالم و توصيفي به مرتد و از دين برگشته به علت ش

حكمي شرعي و ] در صورت وقوع واقعي آن[كفرورزي معروف و عادي است بلكه 
  .تصريح به آن الزم است

به مرتد و از دين برگشتگان به خاطر تسليم خالفت  ليكن توصيف اصحاب محمد
  !آوري است و يا ائمه اين امر شگفت ابيطالببه غير علي ابن 

  !ي توحيد و اركان ايمان شده است؟ پايه هاي حكومت هم از كي تا اكنون كرسي
جاي علي به ابوبكر تسليم نمايند چه چيزي  سپس اگر صحابه خالفت را به 

  گردد؟ نصيبشان مي
؟ حال آنان به خاطر خدا و رسول دارائي و ]گردد نصيبشان مي[اموال و دارائي ] آيا[

رحلة (ثل بود الم هاي خود را در مكّه به جايي گذاشتند و تجارت قريش ضرب خانواده
و بزرگان قريش آمادگي داشتند تا كساني را براي مقابله و  )الشتاء والصيف

نابودساختن دعوت پيامبر بخرند با اين وجود صحابه فقر و شكنجه و غربت در راه اين 
  !دين را تحمل كردند، پس امروزه چه چيزي تغيير كرده است؟

آوردند؟  و مكانت اجتماعي به دست ميجايگاه ] و يا آيا با تسليم خالفت به ابوبكر[
در خالفت ابوبكر چه چيزي دگرگون و تغيير كرد تا اينكه مردم دين خود را فروخته و 
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در مقابل آن مكانت اجتماعي در جامعه به دست آورد كه تقوي را ميزان ومعيار برتري 
ز مرگ او ي مسلمين خود در زمان حيات پيامبر و بعد ا و جامعه! داند و پستي فرد مي

بالل حبش و صهيب رومي و سلمان فارسي را عزت بخشيد، و براي قبايل عربِ مرتد 
ها را به طرف آنان محكم  شناخت، بلكه نيزه نمي] به رسميت[نسب و جايگاه اجتماعي 

  .و نشانه گرفت و چون كفر و ارتداد خود را آشكار ساخته حد ارتداد بر وي اجرا كرد
آور خود بر هر كسي كه  و فرّ و امكانات سرسام و همين قريش با تمام كرّ

خواست وارد اسالم شود به مقابله برخاست، و نتوانست موضع صحابه را متزلزل  مي
سفيقه ] شوراي[سازد بلكه ايمان و ثباتشان افزون گرديد، پس چه چيزي تغيير كرد تا 

  !تغيير دهد؟ هاي مقاومت را ساعده با تعداد محدودي بتواند تمام آن اسطوره بني
اي پيدا كرد تا درون انسان با  كنده توان جواب قانع در مقابل اين طرح غيرمنطقي نمي

  .آن قانع و آرام شود
: گويند علماي شيعه اثناعشري بسيار محبت علي نسبت به انصار را ذكر نموده و مي

ا به تعداد انصاريان در لشكر علي در جنگ صفين فراوان بوده است، پس چرا خالفت ر
يابند تا با آن درون خود را قانع  اند جواب نمي اند وآنرا به ابوبكر سپرده او تسليم ننموده

  .سازند
تر است و اين جماعت  ي ما آينده نگرتر و درست ديدگاه انصار و مهاجرين از همه

  .شوند ميان خالفت و پيوند خويشاوندي علي با پيامبر تفاوت قائل مي
ي جنگ صفين همواره انصار را به خاطر همكاري با  ه دربارهبينيم كه شيع و لذا مي

سقيفه را به مرتد ] شوراي[دهند اما آنان در همان كتابها ياران  علي مورد ستايش قرار مي
  !نمايند و از دين برگشته توصيف مي
سنجند اگر  انگيزي است كه اصحاب رسول اهللا را با آن مي چه ميزان و معيار شگفت

اند و اگر در جايي ديگر موضعشان با  اي همراه علي باشند بهترين مردم سألهبا مردم در م
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البته [ي علي باشد  علي هماهنگ نباشد و يا به عبارت ديگر در غير جهت و خواسته
  !.اند اهل رده و نفاق] براساس نظريه شيعه

بن  علي] امامت[چنانچه بگويند دليل حكم ما بر ارتداد صحابه به علت انكار نص بر 
گويند كه حديث  شود؟ آيا شيعه نمي است، در جواب اين منتقدين گفته مي ابيطالب

  !اند؟ اند پس كجا انكار نموده غدير متواتر است و صدها صحابه آنرا روايت كرده
من كنت مواله فعلي : (گويم رسول خدا به علي فرمود  و چون با زبان خود مي

را ] نص[معني و مفهوم : اگر بگويند ! ام؟ دهپس كجا من چنين نص را انكار كر) مواله
چه كسي گفته است كه تفسيري كه شما از روايت : شود  اند، گفته مي انكار كرده

تر از صحابه رسول خدا  ايد حق و درست است؟ آيا شما عاقلتر و فهيم نموده] مذكور[
  !اند؟ شنيده بوده و با گوشهايشان آنرا  زنده] ايراد حديث[باشيد كه در ان لحظه  مي

دريافت و ] روايت[يا آيا اينكه شما از آنان به زبان عربي آگاهتريد و چيزي از اين 
  !اند؟ نمائيدكه صحابه پيامبر دريافت و تعقل ننموده تعقل مي

كسي در بحث ما پيرامون حديث غدير تأمل نمايد به اطمينان خواهد يافت كه 
زنند و خود در آن  ه احاديث چانه ميصحابه پيامبر از كساني كه پيرامون اين گون

نسبت به . اند ها نبوده و مدلول آنرا لمس نكرده و حتي معاني الفاظ را درك ننموده صحنه
  .اند نصوص آگاهتر و داراي فهم و دريافت بيشتري بوده

  
  مرتد چه كسي است آيا صحابه رسول اهللا يا آنها؟

ي نيست تا اينكه كجي ميزان و تالش زيادبه نياز ] عزيز[انديش  ي نيك خواننده
را با آن سنجيده  -پذير نيست  كه باطل - ي پيامبر بلكه كتاب خداوند  معياري كه صحابه

  : با دو گروه مواجهيم ] اين زمينه[ما در . شود درك نمائيد مي
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گروهي با ادعاي وقوع تحريف و تبديل در قرآن كتاب خداوند را مورد نكوهش 
يكي از » المستدرك«مؤلف كتاب  –أس اين گروه نوري طبرسي دهند، كه در ر قرار مي

قرار گرفته است و كتابي هم تحت عنوان  -ي اثناعشري  ي حديث شيعه اصول هشتگانه
ي تحريف قرآن  كه در آن درباره) الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب االرباب فصل(

است  گويي و تناقض اختالف در آن شامل بر اختالف معني: گويد  نگاشته است، و مي
پردازد و نيز اختالف نظم  مثالً گاهي به نفي چيزي پرداخته و بار ديگر به اثبات آن مي

 1.مانند فصاحت برخي فقرات بالغ بر حد اعجاز است و سخافت قسمت ديگر آن
اخبار چندان فراوانند كه قابل شمارش نيستند : گويد  و عدنان بحراني مي .]معلوم است[

ميان ] قرآن[اند و بعد از شيوع قول به تحريف و تغيير  اتر هم تجاوز نمودهو از حد تو
ي چنداني ندارد و اين تحريف نزد صحابه و تابعين بلكه اجماع  فريقين ذكر آن فائده

مذهب بر آنست و از ضروريات مذهبشان است و به آن اخبارشان استوار گرديده 
  2.است

خبر صحيح است، و : (گويد  الم ميو مجلسي در معرض شرح حديث هشام بن س
اند و  پوشيده نيست كه اين خبر و بسياري از اخبار صحيح در نقص و تغيير قرآن صريح

موجب  ي آنها مستقيماً باشند و طرح همه به نظر من اخبار در اين باب متواترالمعني مي
كمتر و  باشند، بلكه ظن من بر اين است اخبار در اين باب رفع اعتماد از اخبار مي

  3!نمايند؟ تر از اخبار امامت نيست پس چگونه امامت با آن اثبات مي اهميت بي
داللت صريح بر آنچه ما انتخاب نموده و وضوح آنچه : (گويد  و يوسف بحراني مي

ي آنها  ايم در اين اخبار پوشيده نيست، و اگر اين اخبار با وجود فراواني و گستره ما گفته

_________________________________________________________________________  

 .311الخطاب، ص  فصل) 1
 .126مشارق الشموس الدرية، ص ) 2
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توان تمام اخبار شريعت را مورد نقد و طعن قرار داد،  رند، ميمورد انتقاد قرار گي
اند و طرق راويان و ناقلين هم يكي است و به جانم  چنين مخفي نماند اصول يكي هم

سوگند قول به عدم تغيير و تبديل از حسن ظن به ائمه جور خارج نيست و اين يعني 
مانت ديگر كه بزرگترين ضربه دين آنان در امانت بزرگتر خيانت نكرده ؟؟ با اينكه در ا

  1.است دچار خيانت شدند
اين گروه با آشكاري تمام قرآن را مورد طعن قرار داده و به وقوع تحريف در آن 

  .اند قائل
ي اثناعشري آنرا  كه شيعه -خطاي آنها ) صحابه رسول خدا(و گروه ديگر 

  .ندا اينكه خالفت را به جاي علي به ابوبكر سپرده - بخشند  نمي
كنند علماي شيعه براي آنان عذر  گروه اول كه در كتاب خداوند طعن و بدگويي مي

اند و  اند و اجتهاد نموده آورده و بدترين چيزي كه در موردشان بگويند اينكه اشتباه كرده
دانستم چه وقت مسأله  اند و ما در اين باره با آنان موافق نيستيم؟ و كاش مي تأويل نموده

و چه نوع اجتهادي در سخن ! اوند يا تحريف آن مناط اجتهاد گرديد؟حفظ كتاب خد
] ارزش بي[در قرآن آيات سخيف : گويد  ي قرآن مي اين مجرم معني دارد كه درباره

  .سوگند به خداوند اين بال و مصيبت بزرگي است! وجود دارند
تبرئه لين به تحريف عذر تراشيده و از آنان ئليكن علماي شيعه امروزي براي قا

  .جويند نمي
) 34عدم تحريف قرآن ص (در كتاب  –از بزرگان شيعه معاصر  –مثالً علي ميالني 

فصل الخطاب في اثبات «ي كتاب  به عنوان دفاع از ميرزا نوري طبرسي مجرم نگارنده
ميرزا نوري از بزرگان محدثين، و ما به وي : گويد  مي) : األرباب تحريف كتاب رب

_________________________________________________________________________  
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او از علمايان بزرگ ماست، و كمترين هدف اعتداء بر وي را نداريم و  نهيم، و احترام مي
  !!حرام است زيرا او محدث بزرگي از علماي ماست] بلكه[درست نيست و 

بعد از ذكر ) نظرياتي پيرامون قرآن(اهللا العظمي علي فاني اصفهاني در كتاب  و آيت
د بر اخبار و عدم دقت در و جمو: گويد  قائلين به تحريف و پاسخ بر شبهات آنان مي

را در شبهه تحريف واقع نموده است، و گرنه قول به ] قرآن[اسانيد قائلين به تحريف 
هاي خيالي  ي نباشد مانند قصهستحريف خرافه نيست، چون خرافه آنست كه داراي اسا

  1.شده و احاديث ساختگي دروغ و تصورات درست
سخن ] قرآن[باره قائلين به تحريف نگاه كنيد چگونه با عبارت نرم و مالطفت در

] اهل[گويند و برايشان عذرتراشي نموده بلكه آنان را مورد ستايش و توصيف به  مي
  !!!عجب و رعي! نمايند ورعشان مي

علماي شيعه كمترين حرج و فشار را در اطالق الفاظ كفر و ] همين[در حاليكه 
  !نمايند احساس نمي] اصحاب محمد[ارتداد را بر 

اند؟  گناه اين صحابه پيامبر چيست؟ آيا غير خداوند را پرستش نموده: سؤال شود اگر
اند؟ هيچ كدام از اين مسائل  آيا در كتاب خداوند طعنه و در مورد آن بدگوئي كرده

خالفت را به جاي علي بن  .]اند مرتكب شده[جرم بزرگتري ] گويند[نيست بلكه 
  .اند داده] اتقي و ثاني اثنين[به ابوبكر  ابيطالب

بشارت داده است؟ چه بسا آسان باشد اينكه ] شان[آيا قرآن صحابه را به ارتداد و كفر
شخص در مقابل خود قرآن قرار داده و صفحات آنرا ورق زند وبه خواست خود برخي 
آيات را انتخاب نموده و با ميل و هواي خود و بدون كمترين فهم باسياقي كه قرآن ذكر 

حكايت از قول ) يا أسفي علي يوسف(ي  ير آن بپردازد، مثالً آيهكرده است به تفس
پسرش يوسف گريه نكرده است، ] فراق[يعقوب را چنين تفسير نمايد كه يعقوب بر 

_________________________________________________________________________  
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اي كه ديروز مرده بود گريه كرد و مردم قبيله هم بر وي  بلكه او بر پسر همسايه
  .گريستند

مي تفسير ا ر ].8: النحل.[ VU  T  S   R  Qz  } ي  و آيه
با [هايي است كه  كنايه از قبائل و خانواده] مذكور در آيه[نمايد به اينكه اين حيوانات 

  ي  اند كمااينكه عياشي در آيه نزاع داشته] پيامبر

 {  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j
  xw  v   uz ].90: النحل.[  

، عمر و عثمان تفسير فحشاء، منكر و بغي را به واليت ابوبكر(گانه  كلمات سه
  !نمايد مي

w  v         }  ي در آيه) كفر، فسوق و عصيان(ي  يا كليني درباره كلمات سه گانه
  {z  y  xz ].كه منظور از اين كلمات ابوبكر، . گويد مي  ].7: الحجرات

  .باشد عمر و عثمان مي
د تا زمان وجود ها در اين گونه موارد فراوان است، و بازي با كتاب خداون و نمونه

  .اينگونه تعصبات در درون مردم پابرجاست
پردازم كه از اهميت به سزائي برخوردار است، آن اينكه  ليكن به مسأله و ديگر مي

گردد  تفسير قرآن داراي اصول و قواعد خاص خود است كه از آن طريق قرآن تفسير مي
  .!!گيرد ن بازيچه قرار ميوگرنه قرآن براي همگان و هر حزب و گروه و مذهبي به عنوا

اي از قرآن  قبل از شروع به تفسير آيه] قرآن[و بر همين مبنا الزم است هر مفسر 
و با زبان عربي و فهم ! نسبت به سبب نزول و نسخ آن احاطه و إشراف داشته باشد
  .سياق آيات و هدف و رابطه آيات با هم آگاهي كامل داشته باشد
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گرفت بلكه آنرا  ه بدگويي را در مورد صحابه به كار نميچنانچه فرد بدگويي اين گون
ي  با به كارگيري اين روش تفسير متكي بر آرزو نه اصول علمي تفسير همچون نحوه

توانست  كرد نيز مي تفسير قمي، عياشي، كليني و ديگران بر شخص پيامبر مطرح مي
همچنانكه مستشرقين و را براي خود استنتاج نمايد ] غيرمنطقي و مزعوم[ي  چنين نتيجه
دهند چنين  را مورد خطاب قرار مي معموالً در مورد آياتي كه پيامبر] اسالم[و دشمنان 

  !.كنند مي
ي رسول خدا و اسلوب  ولدزيهر و امثال وي از مستشرقين را دربارهگسخنان 

  هاي  مانند آيه –برخوردشان با نصوص كه حاوي توبيخ خداوند به پيامبر است 

 {  l  k  p  o  n  mz ].43: التوبة.[  
  و 

 {  Q    P    O   N  ML  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  Az 
  ].1: التحريم.[

ي آياتي كه صحابه را به علت عدم شتاب در  با استنباط و سوءاستفاده تيجاني درباره
ي  يسهكه با مقا[جهاد و يا اشتباهي و كوتاهي كه از آن صادر شده است، مقايسه كنيد 

و الزم است نيك در آن ] مواجه خواهي شد[با دو صورت براي يك عمل واحد ] آنها
  .بنگريد
  

  ي اختالطي و تفسير به رأي در تفسير نصوص شرعي  ي زنده دو نمونه -
ي بدون تحقيق و بررسي نظر دهد  از انصاف به دور است اينكه انسان در مورد مسأله

شوند و  زيرا حقائق با تحقيق و بررسي شناخته مي] آنرا به عنوان حقيقت جلوه دهد[و 
ام  گردند، لذا با خود پيمان بسته گري معلوم نمي با عاطفه و احساس و مكاشفه صوفي
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مهمترين آنچه شيعه اثناعشري بر ارتداد و از دين برگشتن صحابه به آن استدالل نموده 
  .ي تحرير درآورم ام به رشته مطالعه كنم سپس حقيقتي را كه از آن اقتباس نموده] نيك[

در مورد [سوره آل عمران شيعه اثناعشري ] 144-143[ي  آيه] تفسير به رأي[ - 1
  : كنند  هاي مذكور استدالل مي به آيه] ارتداد صحابه

 {  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y  X          W  V
  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d

 ts   _  ~  }|  {       z  y  x  w  v  u
  a  `z ].144 - 143: آل عمران.[  
كه اين آيه در داللت بر ارتداد صحابه بعد از پيامبر  1و تيجاني ادعا نموده است

اي اندكي بر  داند و عده باشند و تعداد از دين برگشتگان صحابه را فراوان مي صريح مي
ين وي استنباط از اين آيه را بر حادثه سقيفه با و تيجاني و سابق. دين ثابت ماندند

ي اين  خواهم درباره و من مي!! اند انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه تطبيق و حمل نموده
  .ادعا نكاتي مطرح نمايم

ي اثناعشري تصريح  كتب تفسير اهل سنت و نيز تاريخي و برخي كتاهاي شيعه - 1
نازل شده است، پس چه چيزي ) غزوه احد(معين اند بر اينكه اين آيه در واقعه  نموده

  !ساعد و به كشمكش ميان سني و شيعه اثناعشري كشاند؟ آنرا به سقيفه بني
در ) شيعي(مثل اينكه تيجاني و نويسندگان شيعه معاصر، تفسير محمدجواد مغتيه 

 اين آيه به واقعه معين كه همان جنگ احد: گويد   اند كه مي نخوانده» تفسير كاشف«
  2.نمايد باشد اشاره مي

_________________________________________________________________________  

 .، با ترجمه فارسي آنگاه هدايت شدم114تم اهتديت، ص ) 1
 .2/169الكاشف، ) 2



559  آنگاه حقيقت را يافتم

ي اول از  سبب نزول آيه: (گويد  مي) نمونه(اهللا ناصر مكارم شيرازي در تفسير  و آيت
ي اُحد است، و آن همان  ناظر به حادثه ديگري از حوادث معركه] آل عمران[اين دو آيه 

د كه پرستان بلند ش نعره و فريادي است كه ناگهاني در اثناي جنگ ميان مسلمانان و بت
  1.كشته شده است محمد

است لذا آيات  و جنگ احد داراي موقعيت و شرايط و ظروف خاص خود بوده 
ي آل عمران هماهنگ و براساس آن شرايط و ظروف نازل شده است و  قرآن در سوره

به كارگيري آن در وقايع ديگر همچون حادثه سقيفه يا جنگ جمل خالي از غربت و 
ي امامت و سقيفه و جنگ جمل استداللي  ه اين آيات بر قضيهآرزو نيست، و استدالل ب

  .بوالهوسي است و بوئي از تحقيق علمي نبرده است
اين آيه حاوي بزرگترين دالئل بر عظمت ايمان ابوبكر و حكمت و فداكاري وي  - 2

بهترين شاهد بر اين  در دفاع از دين است، و موضع ثابت او در روز وفات رسول خدا
دادن رسول خدا دچار  چون مسلمانان به علت از دست] وفات[در آن روز  عظمت است،

خداوند : ضعف و سرگرداني شدند او به ايراد خطبه پرداخت و به مردم گفت 
  : فرمايد مي

 {  ×   Ö  Õ  Ô  Óz ].30: الزمر.[  
  : فرمايد  مي] خداوند[و 

 {  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c
s  r  _  ~  }|  {       z  y  x  w  v  u  t

  a  `z ].144: آل عمران.[  

_________________________________________________________________________  

 .2/717تفسير نمونه، ) 1



560 آنگاه حقيقت را يافتم

نمايد همانا خداوند زنده است و  پس هر كس خداوند را عبادت مي: و گفت 
  .)پرستد همانا محمد مرده است ميرد، و هر كس محمد را مي نمي

با [را گيري قاطع او در برابر كساني كه مرتد و از دين برگشتند و ايمان  و موضع
و سجاح و طليحه بن خويلد و اسود ] كذاب[كفر عوض كردند و از مسيلمه ] مسير

نماز اقامه : گيري او در مقابل آناني كه گفتند  عنسي و امثال آنها پيروي كردند و موضع
حذف و ساقط نمودند دهيم و شعائر اسالم را با ميل خود  نمائيم ولي زكات نمي مي

و صحابه و تمايل و حرصشان بر دين ] صديق[عظمت ابوبكر  بارزترين مثال و شاهد بر
  .است

نمايد كه اين حقيقت را مورد تأكيد قرار  روايتي نقل مي) األمالي(و طوسي در كتاب 
  : دهد  مي

اشعث بن قيس و مردمي از عرب : كه او گفته است ] روايت شده است[از ابراهيم 
پردازيم،  خوائيم و زكات نمي نماز مي: د در زمان وفات پيامبر از دين برگشتند و گفتن

اي را كه پيامبر گره زده است باز  ابوبكر از آنان ممانعت به عمل آورد و گفت من گره
كاهش نخواهم داد و با ] زكات[نخواهم كرد، و آنچه را كه پيامبر از شما گرفته است 

ر حد يك عقال كنم و اگر از آنچه پيامبر از شما گرفته است حتي د شما مبارزه مي
در [از پرداخت زكات خودداري كنيد با شما مبارزه خواهم نمود و ] پيشاني بند عرب[

  1.را تالوت نمود k  j  i  h  g  f    e    d  c  z} ي  آيه] ادامه
ابن طاووس گفته است عباس : (گويد  مجلسي بر اين روايت شرحي داده است و مي

 كه بعد از مرگ پيامبر(خود ذكر كرده است بن عبدالرحيم مروزي در كتاب تاريخ 
تميم و  بني: گويد  اسالم جز اهل مدينه و مكه و طائف ساير مردم مرتد شدند سپس مي

ي ربيعه  مالك بن نويره يربوعي اجتماع نمودند و همه] تبعيت[رباب مرتد شدند و بر 
_________________________________________________________________________  
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مسيلمه كذاب، و  مرتد شدند و آنها داراي سه لشكر و سپاه بودند، لشكري در يمامه با
با ) هم(شيبان و عامه بكر بن وايل بودند، و لشكري  لشكري با شيبان، كه در ميانشان بني

حطيم عبدي بودند و مردم يمن نيز مرتد شدند، و اشعث بن قيس در اهل مأرب با اسود 
  1.مرتد شدند) جز علقمه بن عالئه(عامر  عنسي، و بني

هايي از مردم  تي كه براي مردم پيش آمد گروهبه علت مرگ پيامبر و به خاطر مصيب(
مرتد شدند، جماعتي كامالً از دين مرتد شدند و قومي هم از برخي مسائل دين مرتد 

كنيم، و قومي هم از پاكي و  خوانيم و زكات پرداخت نمي د و گفتند نماز ميشدن
امبران اختصاص ديني كه محمد آورده بود مرتد شدند و همراه ايمان به محمد به پي

دروغين مانند مسيلمه كذاب و طليحه اسدي و غيره هم باور داشتند و اصحاب محمد از 
كه خداوند در موردشان ) بعد از فتح مكه(قبيل مهاجرين و انصار و آزادشدگان 

به  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   lz  } : فرمايد  مي
  .مبارزه و جهاد با آنان پرداختند

اند و در آينده  به آن عمل نموده آن نازل نشده است مگر اينكه صحابهدر قر اي و آيه
بر دين  باشد و شاكريني  ديگران هم به آن عمل خواهند كرد، و هر آنكه از زمره

 - دوستشان دارد با از دين برگشتگان ) يحبهم اهللا(قدم مانده باشد آناني كه خداوند  ثابت
اند مانند همان قوم مجرم كه  قسمت ديگر آنرا رها نموده كه قسمتي از دين را پذيرفته و

  2.پردازند به مبارزه و جهاد مي - بر مسلمانان شوريدند 
پردازند و عمل  توان كرد با كساني كه به دفاع از اصناف اهل ارتداد مي وليكن چه مي

يست در اتفاقشان بر منع زكات به معني ارتدادشان ن: گويند  آنان را تأويل نموده و مي
حاليكه بدون نگراني و هراس ابوبكر و صحابياني را كه اسالم را ياري داده و بر دين 

_________________________________________________________________________  
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ي اينكه  دهند به بهانه ثابت ماندند مورد آماج تيرهاي تهمت به نفاق و ارتداد قرار مي
  !اند خالفت را به علي نسپرده

بارها در قرآن از عظمت فريضه ي زكات كه ] الزكاه و موافقين مانع[اين عذرتراشان 
با وضوح  –در كنار نماز ذكر شده است آگاه نيستند، بلكه آنان از احاديث اهل بيت كه 

كامل تبيين نموده است كه آنچه ابوبكر در برابر مانعين زكات انجام داده است عين 
كليني . خبرند بي –است و عمل او بيانگر دريافت و زكاوت اوست ] و درست[صواب 

هر كسي به : امام جعفر صادق نقل كرده است كه امام صادق گفته است از » الكافي«در 
مقدار كمتر از يك گرم از زكات خودداري نمايد، مؤمن و مسلمان نيست، و او شامل 

  : ي آيه

 {  °  ¯®  ¬             «  ª  ©¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �   ~
  ¶  µ    ´  ³  ²    ±z ].100 - 99: المؤمنون.[  

  1.]شود نماز او پذيرفته نمي[و در روايتي ] سوب مي شودمح[
خداوند زكات را با : و باز هم از امام محمد باقر روايت شده است كه او گفته است 

پس هر كسي  n   m  l  kz  } : نماز ذكر كرده است، و فرموده است 
  2.نماز اقامه نمايد و حال زكات نپردازد نماز به جايي نياورده است

ين روايات آشكار و نيز عملكرد علي و ايستادگي او در كنار ابوبكر صديق در پس ا
الدين موسوي و ساير  آن محنت و مشكالت با مقايسه با ادعاهاي تيجاني و شرف

نمايند و در تالشند  ي مانعين زكات حرّافي مي كه همواره پيرامون قضيه –علماي شيعه 
كه خداوند او را اتقي نام [در مقابل ابوبكر تا ساحت مانعين زكات را تبرئه نموده و 
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 –نمايند  و صحابه ارتداد و باطل متهم مي] باشد نهاده و به مفاد قرآن اتقي اكرم مي
آن مردي كه تمام هم و غم وي اسالم بود، كه ... ابوبكر ! فاصله از زمين تا آسمان است

ذكر  i  hz} ي  در تفسير آيه) متشابه القرآن(اين شهر آشوب در كتاب 
] هم[ي شكر بعد از نماز  ي مواضع عام است و شامل سجده نمايد كه اين در همه مي
آوردند سجده كرد و چون  ابوجهل را نزد پيامبر] بريده ي[شود، و چون سر  مي

فتح يمامه و كشتن مسيلمه به ] خبر[كرد و چون ] شكر[ذوثديه را يافتند علي سجده 
كسي كه به خاطر پيروزي اسالم و نابودي . نمود] 1كرش[رسيد سجده ] صديق[ابوبكر 
براي خداوند سجده نمايد، با اين وجود به ] از فرط شادي[نبوت ] دروغين[مدعي 

و در شخصيت و دين و در همه چيز مورد !... ارتداد و از دين برگشتگي متهم گردد
  !اتهام قرار گيرد

ر زير بيرق آن با مسيلمه و اما شعار ديني و ايماني كه صحابه رسول خدا كه د
از امام علي بن  11/113درمستدرك الوسائل  –نوري طبرسي  –طرفداران او جنگيدند 

جنگ [ –در روز  شعار اصحاب رسول اهللا: كه او فرموده است : نمايد  حسين نقل مي
و سالم بر عظمت اين مردان ... بود چه شعاري  »2البقره ةيا اصحاب سور«مسيلمه ] با
  .]بازپاك[

اين عبارات و نصوص كه براي شما ذكر كردم كه مجموعاً ] ... عزيز[ي  خواننده
هاي اين رادمردان و در رأس آنان ابوبكر صديق در راه نصرت دين  بيانگر فداكاري

اند همان كتابهايي كه  است، حقيقتي است كه كتابهاي شيعه آنرا به رشته تحرير درآورده
به همين ] خلفاي جوربودن[عن و نفرين و تهمت نفاق و مملو از ل] صفحات ديگرشان[

_________________________________________________________________________  
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و انسان از اين مدعيان پيروي ائمه اهل بيت در شگفت است، كه اينان و . رادمردان است
  كجا؟] اهل بيت[ي ائمه  ه اخالق كجا و اين گونه روايات و اخالق رفيع

ابوبكر با ستايش ) ابيطالبمحمد بن علي بن حسين بن علي بن (امام ابوجعفر 
ي سالمت درون و محبت نسبت به مؤمنين صادق است كه او  ترين نمونه صديق برجسته

ي  از بزرگان علماي شيعه –بود، همچنانكه أربلي  نام مي] راستگو[را به عنوان صديق 
كند او  از عروه بن عبداهللا نقل مي »في معرفة األئمة ةكشف الغم«در كتاب  –اثناعشري 

در مورد آراستن و تزيين شمشير از ابوجعفر محمدبن علي سؤال : گفته است ] عروه[
: شمشيرش را تزيين كرده بود، گفتم اشكالي ندارد، ابوبكر صديق: كردم، گفت 

آري، صديق آري : از جايي برخاست و رو به قبله كرد و گفت ! گوئي صديق؟ مي
و را تصديق صديق، و هر كس به وي صديق نگويد خداوند در دنيا و آخرت سخن ا

  1».ننمايد
گذشتگان حك ] كتب[رحمت خداوند بر ابوجعفر و سخنان او كه در صفحات 

بلكه آنرا [نمايند  امروزه آنرا جاري نمي] مدعيان پيروان او[زبانهاي ] متأسفانه[اند  شده
  .]م/ كنند  جو پنهان مي دل و حقيقت تحريف و تأويل و يا از مردم پاك

را مورد طعن و نكوهش قرار دهند حجتشان در   صحابهخواهند  كساني كه مي - 3
نمايند تا  ي قرآن بر بيعت مردم با ابوبكر در خالفت غيرمنطقي است تالش مي تطبيق آيه

  .ي نكوهش صحابه وابوبكر به كار برند ي مربوط به جنگ احد را به عنوان آيه آيه
ي  آيات دربارهي احد كه آن  خواهم در چارچوب سخن از غزوه به همين سبب مي

  : آن نازل شده است و حوادث مربوط به آن توضيحاتي بيان نمايم 
 –كه عامل اصلي آن ترك پست و موضع تيراندازان بود  –بعد از شكست مسلمانان 
  .كشته شده است شايعه شده بود كه رسول خدا

_________________________________________________________________________  

 .2/360كشف الغمه، ) 1
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ي گروه: و مردم به علت اين صدمه ناگهاني و ناخوشايند به سه گروه تقسيم شدند 
از قبيل ابوبكر، علي، انس بن نضر، طلحه بن عبيداهللا، سعد بن ابي وقاص، و ابودجانه، 

ي كه به آنان محول شده بود  آن وظيفه. زبير بن بن عوام و مرداني از مهاجرين و انصار
  .پيوسته انجام دادند

شد در  ي جنگ به طرف رسول خدا پرتاب مي و چون تيرها در جهتي از معركه
دانستند چه  هم نمي] مردم[شايعه شد و  مسأله كشتن او] معركه[ديگر جهتهاي 

آمده است، و پنج نفر از انصار به عنوان دفاع و  اي براي پيامبر و همراهان او پيش  مسأله
به پاخاستند كه همگي كشته شدند و آخرينشان زياد يا عماره  پشتيباني از رسول خدا

ت او را ناتوان كرد جنگيد، سپس گروهي از مسلمانان بن زياد بود كه او تا اينكه جراح
فرمود او را نزديك بياوريد، او را  برگشتند مشركين را از وي راندند، و پيامبر

نزديكش آوردند، پاي خود را همچون بالشت زير سر وي نهاد، و بمرد در حاليكه 
كرده بود و تير در اش بر روي پاي رسول خدا بود، و ابودجانه خود را سپر پيامبر  گونه

مبادا به پيامبر اصابت [رفت و او خود را بر روي پيامبر خم كرده بود  پشت وي فرو مي
وقاص به دفاع از پيامبر تير  تا اينكه تيرهاي فرورفته فراوان شدند، و سعد بن ابي] نمايد

درم پدر و ما: گفت  رساند و مي پيامبر را ديدم به من تير مي: گويد  انداخت، سعد مي
  1.فرمود پرتاب كن رساند و مي فدايت شوند پرتاب كن، و همواره به من تير مي

شده از پيامبر  اما طلحه بن عبيداهللا براي بزرگواري او همين كافي است با دست فلج
طلحه را ديدم با دست فلج و از كار افتاده : گويد  مي :  حازم كرد، قيس بن ابي دفاع مي

  2.)كرد حمايت ميدر روز احد از پيامبر 

_________________________________________________________________________  
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چون روز احد فرا رسيد و مردم فرار : گويد  مي و از حديث جابر بن عبداهللا
اي  با دوازده نفر از انصاريان كه در ميانشان طلحه نيز بود در گوشه كردند، رسول خدا

انداخت و ] دوستانش[بودند، مشركين به آنان دست يافتند، پيامبر نگاهي به ] از معركه[
شما نه، مردي : من، رسول خدا فرمود : جنگد؟ طلحه گفت  ه كسي با آنان ميچ: فرمود 

شما، بجنگيد تا اينكه كشته شد، سپس : من اي رسول خدا، فرمود : از انصاريان گفت 
چه كسي حاضر به مبارزه است؟ : ديد، فرمود ] در نزديكي[پيامبر نگاه كرد مشركين را 

] حاضرم[من : از انصار گفت ] ديگر[نه، مردي :پيامبر فرمود ] حاضرم[طلحه گفت من 
فرمود و يكي از انصاريان همچون  و مبارزه كرد تا اينكه شهيد شد، همواره پيامبر مي

شد، تا اينكه پيامبر با طلحه بماند، رسول  كرد تا كشته مي افراد قبل از خود مبارزه مي
طلحه ] جنگم مي[من : جنگد؟ طلحه گفت  مي] مشرك[چه كسي با قوم : فرمود  خدا

آه رسول : بجنگيد تا اينكه انگشتان وي قطع گرديد، و گفت ] ديگر[همچون يازده نفر 
كردند سپس  گفتي بسم اهللا در انظار مردم فرشتگان شما را بلند مي اگر مي: خدا فرمود 

  1.خود مشركين را برگرداند
] از روي او[امبر و چون صعود از صخره براي پيامبر دشوار بود طلحه نشست تا پي

روايت شده است كه گفت، روز احد پيامبر دو زره  بر باالي صخره رود، از زبير
طلحه زير ] بر آن صعود كند[جنگي پوشيده بود، به طرف صخره برخاست و نتوانست 

] بهشت: [فرمود  شنيدم مي از پيامبر: گويد  او بنشست تا بر صخره رود، زبير مي] پاي[
  2.شده است براي طلحه قطعي

_________________________________________________________________________  
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در آن برهه خداوند آرامش را در دل مؤمنين نازل نمود و رعب و وحشت در قلوب 
سرم را بلند كردم ديدم : (گويد  مي ي انصاري منافقين به جاي گذاشت، ابوطلحه

در [، و خداوند چه زيبا 1اند زير سپر خود با آرامش دراز كشيده] صحابه[ي آنان  همه
  : فرمايد  مي] موردشان

{   H  G  F  E  D  C  B  Az ].154: آل عمران.[  
و : گويد  درباره گروه ديگر كه آرامش آنان را فرانگرفته مي] ابوطلحه انصاري[و 

  2.اي نداشتند گروه ديگر منافقان جز رعب و ترس و خذالن بهره

 )الجامع ألحكام القرآن(در  P  O  N  Mz  } قرطبي در تفسير 
معتب بن قشير و ياران او به قصد طمع غنيمت و ترساندن : ن يعني منافقي: (گويد  مي

مؤمنين بيرون رفتند و خواب آرامش آنانرا فرا نگرفت و بر حضور خود تأسف خورده و 
  .گفتند سخنها مي

و زبير بن عوام از جمله كساني است كه از جانب خداوند آرامش و فضيلت نصيبش 
ديدم  ت گرفت خود را با رسول اهللاچون ترس بر ما شد: (گويد  مي گشت، زبير

فرستاد همه ما آرميديم، و سوگند به خداوند من سخن ] آرامش[خداوند بر ما خواب 
) شديم بود اينجا كشته نمي اگر كار در دست خودمان مي! (گفت معتب بن قشير كه مي

ا و خداوند در اين راست 3بينم و در خاطرم جاي گرفت شنيدم گويا اينكه خواب مي مي
  : فرمايد  مي

 {  xw  v  u  t    s  r  q        p  o  nz ].154: آل عمران.[  
_________________________________________________________________________  
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جنگيده است و  در تاريخ به ثبت رسيده است كه او در احد مي اما عمر بن خطاب
 چون دايره بر مسلمانان تنگ گرديد و كشتن پيامبر اسالم شايع شد، عمر بن خطاب

  .ند ميدان جنگ را رها نكردديد] زنده[را  تا اينكه مردم پيامبر
اولين كسي كه بعد : نمايد كه گفته است  طبري با ذكر اسناد از ابن اسحاق روايت مي

سلمه  كعب بن مالك برادر بني] و او را ديد[از شكست و شايعه كشتن پيامبر را شناخت 
 درخشيدند، با بلندترين صدايم فرياد زدم اي جماعت بود، گفت چشمان او را ديدم مي

ام نمود تا ساكت باشم چون  پيامبر اشاره بشارت باد اين رسول خداست: مسلمان
، و ابوبكر بن ابي ابيطالبمسلمانان پيامبر را ديدند او را بلند كردند و همراه او علي بن 

حافه، عمر بن خطاب، طلحه بن عبيداهللا، زبير بن عوام، حارث بن الصمه و جماعتي از ق
  .ف دره بردندرا به طراو مسلمانان 

ما همراه پيامبر و آن چند نفر از اصحاب او بوديم : گويد  مي] كعب بن مالك[
خدايا سزاوار نيست كه آنان از ما : گروهي از قريش از كوه باال رفتند، و پيامبر فرمود 

تر باشند، عمر بن خطاب و جماعت همراه او از مهاجرين با آنان به جنگ  باالتر و چيره
اي در كوه برخاست تا  آوردند پيامبر به طرف صخره  ا اينكه آنانرا از كوه پائينپرداختند ت

] از صخره باال رود[بر آن باال رود و چون پيامبر دو ذره جنگي پوشيده بود و نتوانست 
  .و طلحه بن عبيداهللا زير بال وي را بگرفت تا اينكه بر باالي صخره رفت

كوه رفت با بلندترين صدا فرياد زد، از سپس ابوسفيان در هنگام برگشت باالي 
ايد، پس باال بيائيد، جنگ رقابت است، روزي به جاي روز بدر  نعمت برخوردار شده

را ] پرستي بت[يعني دين خود (هبل را باال ببر، ] امروز شكست بدر را جبران كنيد[
  .)آشكار سازيد
د برتر و بزرگتر است، خداون: او را پاسخ دهيد و بگو : به عمر فرمود  رسول خدا

هاي شما در جهنم چون عمر  اند و كشته چيزي همسان خدا نيست، كشتگان مادر بهشت
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اي عمر به طرف من بيائيد، پيامبر به او : ابوسفيان را پاسخ گفت؛ ابوسفيان به او گفت 
اي : ترا به خدا : فرمود نزدش برو ببين چه كار دارد؟ نزدش رفت، ابوسفيان به او گفت 

اكنون سخن شما را  هم ايم؟ عمر گفت خير قسم به خدا، و او مر، آيا محمد را كشتهع
  1.شنود، گفت شما نزد من از ابن قمئه راستگوتر و نيكوكارتريد مي

آيا در ميان قوم محمد هست؟ : گفت  –سه بار  –ابوسفيان : (و در روايت بخاري 
سپس سه بار گرفت آيا در ميان قوم  پيامبر آنها را نهي نمود اينكه او را پاسخ گويند،

آيا در ميان قوم پسر خطاب هست، سپس نزد : قحافه هست؟ سپس سه بار گفت  ابي
اند، عمر نتوانست خود را كنترل نمايد،  دوستانش برگشت، و  گفت اينها كشته شده

اند، و  آنهايي كه نام بردي همه زنده! قسم به خدا دروغ گفتي اي دشمن خدا: گفت 
روز بدر، و ] تالفي[امروز به : كند مانده است، ابوسفيان گفت  كه تو را ناراحت مي آنچه

اند  يابي كه مثله شده شدگان كساني مي جنگ رقابت و مبارزه است، شما در ميان كشته
ايد، سپس شروع  ام و شما نسبت به من بدي نكرده نداده] چنين كاري[كه من دستور 

چرا او را پاسخ : فرمود  كرد پيامبر) اغل هبلاعل هبل، (نمود به رجزخواني 
بگوئيد خداوند برتر و بزرگتر : دهي؟ گفتند اي رسول خدا، چه بگوئيم؟ فرمود  نمي

چرا وي : فرمود  عزي هستيم و شما عزي نداريد، پيامبر] بت[است، گفت ما داراي 
خداوند مولي و : بگوئيد : اي رسول خدا چه بگوئيم؟ فرمود : دهي؟ گفتند  را پاسخ نمي

  2.)سرپرست ماست و شما مولي نداريد

_________________________________________________________________________  
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ي كوه فرياد  ابوسفيان در دامنه(با سندحسن روايت نموده است ] نيز[احمد ] امام[
كجاست ابن أبي كبشيبه؟ كجاست  ».هبل را بلند و رفعت بخشيد) أعجل هبل(زد  مي

را پاسخ  اي رسول خدا آيا او: عمر گفت  –ابن أبي قحافه؟ كجاست پسر خطاب 
ابوسفيان » اهللا اعلي و اجل«: عمر گفت ) اُعل هبل: (آري چون گفت : بگويم؟ فرمود 

قحافه؟ كجاست پسر  كبسته؟ كجاست پسر ابي اي پسر خطاب، كجاست پسر ابي: گفت 
اين رسول خداست و اين ابوبكر است و من هم عمر هستم، : خطاب؟ عمر گفت 

روز بدر روزگار در گردش است، جنگ رقابت ] تالفي[و يك روز به : ابوسفيان گفت 
هاي شما در آتش  اند و كشته  هاي ما در بهشت است، عمر گفت همسان نيستند كشته

  1.)جهنم(
اين همان عمري است كه ارتداد از دين برگشتن در روز احد را به وي نسبت 

من بن رافع خواند كه از روايت قاسم بن عبدالرح اما امانت علمي مرا فرامي. دهند مي
انس بن نضر عموي : كه در آن روايت آمده است ] آنرا نيز بيان كنيم[غفلت نكنيم، و 

أنس مالك نزد عمر بن خطاب و طلحه بن عبيداهللا با مرداني از مهاجرين و انصار رفت، 
و حال آنان شمشيرهايي كه در دست داشته بودند زمين گذاشته بودند، گفت چه چيز 

بعد از او زندگي : ؟ گفتند محمد رسول خدا كشته شده است، گفت شما را نشانده است
، 2آيد؟ برخيزيد، بزرگوارانه بر آنچه رسول خدا بر آن جان داه است بميريد به چه كار مي

نه به اين ] م/ در واقع خشكيدند [ليكن در اين لحظات اين صحابيان متوقف شدند 
  .د، تا با آن دين خدايي را ياري نمايندمعني كه در اين غزوه به مواضع بزرگ دست نيابن

ي شايعه قرار  گردد كه گروهي از صحابه تحت تأثير صدمه از اين روايت نمايان مي
د افسرده شده و با ايمان به رسول خدا و حسرت بر نكن گرفته و ندانسته كه چه كار مي
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سلول  ن ابيمرگ ناگهاني او از جنگ دست كشيدند و وليكن مرتد نشدند و به عبداهللا ب
قرار گرفته ] فقدان پيامبر[يا به لشكر كفار نپيوستند، و همانا تحت تأثير مصيبت بزرگ 

بودند، شايد عمر بن خطاب و برخي صحابه به هنگام شنيدن خبر مرگ پيامبر از جنگ 
دست كشيده باشند، سپس چون انس بن نضر آنان را تحريك نموده اميد پيوستن به 

ي اميد نشاند برخاستند و جنگ را از  جاويدان در دلشان بارقه رسول خدا در بهشتهاي
 1سرگرفته و گروهي هم مانند سابقين خود بر ايمان باقي ماندند وليكن از جنگ

دو (عثمان بن عفان، عقبه بن عثمان، سعد بن عثمان : نشيني نمودند كه عبارتند از  عقب
ابيان عفو و بخشش نمود، و قرآن و ديگران، و خداوند از خطاي اين صح) نفر از انصار
  : فرمايد  شان مي كريم درباره

 {  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u
  ®     ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢     ¡z ].155: آل عمران.[  
اند  فرار كرده] از جنگ[خداوند تبيين نموده است كه تمام كساني كه روز احد 

تر بودند  از عثمان پائين] ظر موقعيت ديني و سابقهاز ن[بخشيده است، و كساني كه 
  شامل اين بخشش شدند، پس چه برسد به عثمان كه فراوان به اسالم خدمت كرد؟

بخاري روايت كرده است كه مردي حج بيت اهللا را ادا نمود قومي را نشسته ديد 
: اند گفت  اينها قريش: اند؟ گفتند  اند چه كساني اين قوم كه نشسته: گفت 
نزدش آمد و گفت چيزي از شما ] است[كيست؟ گفتند ابن عمر ] ي آنان[پيشوا
داني عثمان بن  گوئيد؟ شما را به حرمت اين بيت، آيا مي پرسم آيا برايم مي مي

داني در جنگ بدر حضور  آيا مي: آري گفت : عفان روز احد فرار كرد؟ گفت 
: ن وجود نداشت؟ گفت داني در بيعه الرضوا آري گفت آيا مي: نداشت؟ گفت 
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اي برايت  بيا تا شما را از آنچه از من جويا شده: آري، اهللا اكبر، ابن عمر گفت 
وي در روز احد خداوند از آن عفو نموده است، و اما عدم  آگاه سازم؛ اما فرار

حضورش در بدر دختر پيامبر همسر وي بود و او مريض بود، و پيامبر به وي 
باشي كه در بدر حضور داشته است، و اما  ش كسي ميشما داراي پادا(فرمود 

الرضوان، اگر كسي در مكه از عثمان بن عفان نزد پيامبر  حضور نيافتنش در بيعه
عثمان را به مكه فرستاد، و [فرستاد، و پيامبر  بود او را به جاي او مي عزيزتر مي

ا دست راستش الرضوان بعد از رفتن عثمان به مكّه انجام گرفت و پيامبر ب بيعه
اين دست عثمان است، و با دست راستش بر دست ديگر زد و گفت اين (گفت 

  1.براي عثمان
اما گروه ديگر كه مرتد شدند در موردشان روايتي نيافتم بتوان به آن قانع شد و 

شان روايت شده است كه در حد استدالل نيستند،  روايات بسيار ضعيفي درباره
گردد شايد برخي از آنان فريب عبداهللا بن ابي بن  معلوم مي همچنانكه از مجموع روايات

اند چرا كساني كه حق و باطل را با هم مخلوط نموده و ابوبكر، عمر،  سلول خورده
عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابي وقاص و غالب ياران رسول خدا را اهل ارتداد قرار 

  !دهند؟ دهند اين حقايق را مورد توجه قرار نمي مي
نمايند بلكه  آنان از آيه تنها بر ارتداد صحابه در جنگ احد استدالل نمي] متأسفانه[و 

در انتخابشان ابوبكر را به عنوان خليفه مسلمين  بر ارتدادشان بعد از مرگ رسول خد
انصافي است؟ و چه دروني به اين جنايت راضي و ] نوع[كنند اين چه  نيز استدالل مي

  شود؟ خشنود مي
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  طردشدن از حوضحديث  –ب 
ي اثناعشري بر ارتداد و برگشت صحابه به آن  شايد بتوان گفت بارزترين آنچه شيعه

نمايند حديث طرد از حوض باشد كه با چند لفظ و عبارت از طريق اهل  استدالل مي
  .سنت و شيعه روايت شده است

ي از مردم: از پيامبر روايت نموده است كه فرموده است  بخاري از انس بن مالك
شناسم  شوند تا اينكه آنها را مي بر من وارد مي] كوثر[اصحاب براي واردشدن بر حوض 

چرا به اين روز [باشند  اصحاب من مي] اينها[گويم  شوند مي زده مي در برابرم خجالت
از ) 1داني كه بعد از شما چه چيزي بدعتي به وجود آوردند نمي: گويند  مي .]م/ اند  افتاده
هر كس از من عبور نمايد از : روايت شده كه پيامبر فرمود  ز سهل بن سعدحازم ا ابي

آب حوض بنوشد و هر كه از آن بنوشد هرگز تشنه نشود، گروههاي بر من وارد شوند، 
 .)من آنان را شناخته و آنها نيز مرا بشناسند، سپس ميان من و آنها فاصله ايجاد شود

آيا : از من شنيد و گفت ] اين روايت را[ش نعمان بن أبي عيا: ابوحازم گفته است 
دهم بر ابوسعيدخدري كه  گواهي مي: اي؟ گفتم آري گفت  از سهل شنيده] هم[همينطور 

باشند،  من مي] ياران[گويم از  پس مي: (افزود  را به آن مي] عبارت[از او شنيدم اين 
گويم واي بر كسي كه  دانيد بعد از شما چه كاري انجام دادند، مي شود شما نمي گفته مي

  2.نموده باشد] بدعت[بعد از من تغيير 
من بر : نقل شده است كه پيامبر فرمود –رضي اهللا عنها  –از اسماء بنت ابوبكر 

گردد و مردماني در مقابلم  باشم تا بنگرم چه كسي از شما بر من وارد مي حوض مي
از امت من هستند؟ گفته  من و] اصحاب[از ] اينها[شوند، و بگويم خدايا  مؤاخذه مي

اند؟ سوگند به خدا همواره از دين  داني بعد از شما چه كار كرده شود آيا مي مي
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بريم از اينكه از دين برگرديم و  گفت خدايا ما به تو پناه مي مليكه مي گشتند، ابن ابي برمي
ه بر در مورد مرداني از اصحاب ك ، و مرد از رسول خدا1يا مورد آزمايش قرار گيريم
] نفاق[و خداوند آناني را در قلبشان مرض ] چيزي نگفت[ايمان بودند چشم فروبست 

ي كذاب و طليحه بن خويلد و  بود آزمايش نمود و از اسالم مرتد شدند و دنبال مسليمه
  .اسود عنسي و سجاح افتاد

قومي از اسالم : (گويد  مي) المقاالت و الفرق(مورخ شيعي سعد قمي در كتاب 
كه در زمان پيامبر ادعاي نبوت كرده بود ] كذاب[حنيفه به نبوت مسليمه  ند و بنيبرگشت

فراخواندند، ابوبكر لشكرياني با سرگردگي خالد بن وليد بن مغيره مخزومي بر سرشان 
فرستاد و با آنان جنگيد و كساني كشته شدند و برخي هم نزد ابوبكر برگشته و به اهل 

  2.رده نام گرفتند
در مورد خودداري خود در آغاز امر از بيعت ابوبكر سپس بيعت و  امام علي

خودداري كردم تا ] از بيعت[ :گويد  همكاري با او و صحابه در مبارزه با مرتدين مي
خوانند ترسيدم اگر  فرامي اينكه ديدم كساني از اسالم برگشتند و به نابودي دين محمد

كاف و ويراني ببينم كه مصيبت آن بزرگترتر اسالم و مسلمانان را ياري ننمايم، اينكه ش
  3.)دادن خالفت باشد كه متاع چند روزي بيش نيست از دست
در اين وقت نزد ابوبكر رفتم و با او بيعت كردم و در آن حوادث بپا : گويد  و مي

خاستم تا اينكه باطل فنا و نابود گرديد، و دين خدا برتري يافت و ابوبكر آن را توليت 
روي امور را به پيش برد، با دلسوزي و  سان نمود و با استحكام و ميانهنمود، آ
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اندرزگويي او را همراهي نمودم و با تالش و جهاد در آنچه از خداوند اطاعت نمود از 
  1.)وي اطاعت و پيروي نمودم

و به همين سبب محمد كاشف آل الغطاء با ناچاري و پريشاني به اين حقيقت 
ديد كه دو ] علي[و چون : (گويد  امام علي مي] بيعت[ي  ربارهنمايد و د اعتراف مي

ي توحيد و تجهيز  نهايت تالش خود را در نشر كلمه –ي اول و دوم  خليفه –خليفه 
لشكريان و توسعه فتوحات به كار گرفتند، و چيزي را به خود اختصاص ندادند و 

  2.)استبداد به كار نگرفتند بيعت و سازش نمود
نمايد به آن كساني كه در زمان  حديث حوض آشكارا اشاره مي] ارندهنگ[گويم  مي

اند و ايمان را با كفر  اند و از آن برگشته اند بر ايمان بوده وجود داشته مرگ رسول اهللا
اند، و بر  اند خداوند لشكر ايمان را كه در برابر مؤمنين متواضع و فروتن تبديل نموده

چيره نموده است، و پيامبر از دنيا برفت اين مرّتدين  اند بر آنان كافرين سخت و محكم
او از حوض   ي چه كساني بودند بمردند تا با رسول خداوند برخورد نمايند و به وسيله

اي كه مرگ به  خداوند توبه بنده را تا لحظه(طرد شوند و كساني را به ايمان برگرداند 
  3.)پذيرد غرغره نرسيده باشد مي
اين حديث در برابر ] و استناد به[ي اثناعشري از برانگيختن  هاما هدف علماي شيع

  مردم ساده چيست؟
ي اثناعشري در پي آن  شايد متوجه شده باشي كه علماي شيعه] گرامي[ي  خواننده

ابوبكر، عمر، عثمان، عائشه، حفصه، زبير، طلحه (ي رسول اهللا  هستند كه بزرگان صحابه
شكار با ] شيعه[به نسبت آنان ] مذكور[ند و حديث را مورد نكوهش قرار ده) و ديگران

_________________________________________________________________________  

 .307- 2/305الغارات، ثقفي ) 1
 .124-123اصل الشيعة و اصولها، ص ) 2
3 ( 



576 آنگاه حقيقت را يافتم

ي كساني قرار دهند  دهد به آنان تا اين صحابيان را از زمره ارزشي است، زيرا امكان مي
مستحق خواري و ] و به اين سادگي[اند پس  ايجاد بدعت نموده كه بعد از رسول اهللا
  .گردند خسران قيامت مي

آوري  اند تا به جمع امامي تالش فراواني نموده و به همين علت علماي شيعه دوازده
دانند و  آنرا به عنوان بدعت از جانب اين صحابيان مي] كه به زعم خود[مسائلي بپردازند 
در مورد آنچه ] م/ خبر از ماهيت كتاب و سنت مسلّم  ساده و بي[براي اقناعمردم 

اند، اما چنانچه فردي  كرده تأليف] فراواني[نمايند كتابهاي  ي صحابه ادعا مي درباره
متعصب از گروه اباضي و يا ناصبي كه كينه امام علي در دل دارند همچون اين متعصبان 
به عنوان انتقام همان برخوردي با امام علي نمايد كه اين متعصبان با صحابه انجام 

صاحب است و كسي چنين گمان نكند  دهند چه كار خواهند كرد؟ ظلم و بهتان بي مي
شود، و تيرهاي كه با آن صحابه  شود و بر ديگران واقع نمي ظلم بر مردماني واقع مي كه

حديث عام است و . گردد دهند عاقبت به قوم ديگر و خودشان برمي مورد هدف قرار مي
] اثنا عشري[عمار بن ياسر، مقداد بن اسود، ابوذر و سلمان فارسي از كساني كه شيعه 

  !گردد نمايند بلكه امام علي را نيز شامل مي ستثناء نمينمايند ا آنان را تجليل مي
اي از هر صحابي داشت باشد  هر آنكه در درون نفرت و كينه] پس با اين وجود[

ي از دين برگشتگان به شمار  تواند او را از زمره  براساس معيار و ميزان كج خود مي
  !آورد
گويد بخوان تا ببيني كه  مي توز با دقت و انصاف آنچه ناصبي كينه] خواننده عزيز[

بااينكه قبل از هر چيز سن ! سازد چگونه ديدگاه شيعه با دست خويش خود را نابود مي
جويم، امام  از خداوند تبرئه مي در بدگويي تصريحي يا ضمني نسبت به امام علي

علي امام هدايت است عالوه بر قرابت و خويشاوندي باپيامبر او وامثال وي در درون ما 
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داراي جايگاه و ارزش سزاواري است، و از بدگوئي نسبت به او و هر صحابي ديگر 
  .راضي و خشنود نيستيم

ي اثناعشري براي ابوبكر،  خواهم تا همراه من ظلم شيعه ليكن خواننده گرامي مي
عمر، عثمان و ساير صحابه را درك نمائيد، و تحقيق نمائي كه چگونه ممكن است اين 

را مورد  برگردد، همچنانكه ناصبي علي ابيطالببه علي بن ] ابهشيعه به صح[ظلم 
گذاري  ي بدعت من در علي نمونه: گويد  دهد ناصبي مي هدف عداوت خويش قرار مي

  .به همين سبب از او متنفر شدم و از وي تبرّي نمودم: بعد از رسول خدا را ديدم 
اني در منزلت آن وارد امامت كه بزرگترين اركان دين است و روايات شيعي فراو

ها بر وي سرازير شد او فاطمه را  و روزيكه فاطمه زهرا زده شد و مصبت! شده است
و در برابر قضيه فدك غصب شده اقدامي نكرد و ] و از وي دفاع نكرد[تنها گذاشت 

مردان را در كتاب خداوند تحكيم كرد، و هر كسي مانند ! دختر پيامبر را ياري نكرد
در تحكيم شركت نموده باشد كافر ) ي اشعري، معاويه و عمر بن عاصعلي، ابوموس(

آشكار است كه پيامبر خدا در نص حديث ] مذكور[ي حديث  و حجت من درباره. است
كه اين به طور قطع داللت دارد، بر اينكه ) فأقول، يا رب مني و من امتي(فرموده است 

ايد كه  از پيامبر روايت نموده] يعيانش[زيرا شما ! است ابيطالبمنظور از حديث علي ابن 
و اين خود قرينه و دليل ) علي مني و انا مني علي: ي علي بن طالب فرموده است  درباره

نمايم كه  است كه روايت مربوط به علي است و دليل ديگر كه من به آن استدالل مي
ود منظور از حديث مذكور علي است اينكه پيامبر در مورد برگشتگان بعد از خ

شان  آيند، هر كس آنانرا تأييد نمايد و بر ظلمشان ياري اميراني بعد از من مي: فرمايد  مي
  1.)گردد نمايد از من نيست و من از او نيستم، و با من وارد حوض نمي

_________________________________________________________________________  

 .آلباني آنرا صحيح دانسته است) 614(حديث  –كتاب الزكاة  –ترمذي ) 1
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ظالماني از قبيل ابوبكر، عمر ] براساس اين روايت شيعه[ – ابيطالبو حال علي ابن 
او همچنانكه كتابهاي شيعه از اول تا آخر به آن شهادت  و عثمان را ياري نموده است، و

فليس (با گفتن ] مذكور[در حديث  دهد مشاور و وزيرشان بوده است، و پيامبر مي
آوردن منزلت و جايگاه وعده داده است، زيرا رسول  او را به پائين )مني و لست منه

ا و بخششها و امتيازات دانسته كه بعد از او دچار تسليم ظالمان و حب دني خدا نمي
  .گردد مي

باشم،  من فالن پسر فالني مي: گوئيد  نزدم آئيد، مي] در قيامت[و روايت چون 
رفتاري و مسير قهقرايي و  ام وليكن شما بعد از من كج را شناخته] شما[گويم نسب  مي

 طالبابينمايد كه منظور از روايت علي بن  برگشت از دين را پيموديد، كامالً داللت مي
  !!است و غير او نيست

باشم  من فالن پسر فالن مي(پس آن كسي كه نزد پيامبر آمده است، به او نگفته است 
زيرا پيامبر او را شناخته است، و در حديث صراحتاً به شناخت وي اشاره كرده است 
وليكن آن مرد خواسته است با اشاره به نسبت خود و خويشاوندي با پيامبر تا اينكه 

أما النسب فقد (برايش شفاعت نمايد و پيامبر هم او را با ) به گمان او(خدا  رسول
يعني نسب و خويشاوندي جاي خود را دارد كه با بدعتي كه بعد از من به  )عرفته

وجود آوريد ربطي ندارد و چون من دخترم را به جايي گذاشتم مورد ضرب و كشتن 
اي علي گرچه شير خدا [و شما ] مودو بر اثر اين ضربات سقط جنين ن[ 1قرار گرفت

] م/ قاتلين [براي او كاري انجام نداديد، و با اين وجود هم به ياري ] م/ بوديد از ترس 
  .پرداختيد

_________________________________________________________________________  

دت تبديل شده كه اگر به به شها ي بنت محمد ي مرگ و وفات فاطمه مدت چند سالي است مسأله) 1
 م. / شهادت مطرح نبوده است) س(تقويم اوايل انقالب ايران مراجعه شود در روز وفات فاطمه
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بريد كه خويشاونديم به  گمان مي: گويد  صدر حديث كه مي: گويد  و ناصبي مي
رت برقرار است، رساند، سوگند به خدا رحم و قرابت من در دنيا و آخ قومم سودي نمي

اند و  ي اصحاب شمال و چون روز قيامت فرارسد گروهي به من عرضه شوند و در زمره
شناسم ولي شما بعد از  گويم اما نسبتان را مي باشيم مي فالن پسر فالن مي گويند ما مي

  .گذاري كرديد و مرتد گرديديد من بدعت
اند  ابوسعيد خدري نقل نمودهاز ] در امالي هر دو[مفيد و طوسي ] شيخ[و در روايت 
: گويند  دارند آنانكه مي] نامطلوبي[چه حال : گفت  بر منبر شنيدم مي كه از پيامبر خدا

در روز قيامت سودي ندارد، آري، سوگند به خدا خويشاوندي  كه خويشاوندي پيامبر
من در دنيا و آخرت ادامه دارد، و من اي مردم پيش از شما بر حوض كوثر وارد 

و  –باشم  گوئي، اي رسول خدا من فالني پسر فالني مي شوم، و چون شما بيائيد، مي يم
رفتاري نموديد واز دين  شناسم، وليكن شما بعد از من كج من بگويم، نسب شما را مي

  1.ايد برگشته
نمايد كه قرابت و خويشاوندي با رسول خدا بدعت و تبديل  و مردم چنين تصور مي

نمايند، و پيامبر در اين روايت شيعي تثبيت نموده  او شفاعت ميدين مصطفي را براي 
گذاري  است، كه قرابت و خويشاوندي مفيد است وليكن نسبت به كسي كه بدعت

  .رساند اي نمي نموده و مرتد شده است فايده
است، اينكه در كتب  ابيطالبنمايد كه منظور از روايت علي بن  آنچه تأكيد مي

اديث فراواني وارد شده است كه مردم در روز قيامت با نام ي اثناعشري اح شيعه
شوند، ليكن مردي كه پيامبر از وي خبر داده است او كسي  مادرانشان فراخوانده مي
و رسول گرامي با تمام صراحت خبر داده است كه اين مرد  است از خويشان پيامبر

ام و ناصبي سخن خود را  نهفالن بن فال«ام و نگفته است » فالن بن فالن«من : گويد  مي
_________________________________________________________________________  

 ).144(، حديث شماره 94و أمالي، طوسي، ص ) 11(، حديث شماره 328- 327اآلمالي شيخ مفيد، ص ) 1
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دفاع نمائيد و به حديث عمار، سلمان يا  اگر بخواهي از علي: دهد  چنين ادامه مي
همراه اند كه  گويم كه اينها از جمله كساني مقداد استشهاد نمائيد در همان ابتدا به شما مي

دفاع و  شود، پس رضايت و هم آنان را شامل مي] مذكور[علي از دين برگشتند و حديث 
پس : قبول امامت علي از جانب آنان كافي است براي اثبات ارتداد آنان، و اگر بگوئيد 

در جواب خواهم ! كنيد احاديث وارده در فضيلت علي، عمار، فالن و فالن را چه كار مي
فضائل ابوبكر، عمر، فالن و فالن، نزد شما مورد قبول قرار نگرفتند بلكه گفتيد : گفت 

اند و در آن فضايل شك نموديد و در مورد علي بن طالب نيز چنين  دهآنان مرتد ش
اين خالصه سخن ناصبي درباره امام علي بن طالب و نزديكان ! است، و تفاوتي ندارد

  : گويم  اما من درونهاي زنده و بيدار را مورد خطاب قرار داده و مي. اوست
به علت استداللهاي نامنطقي [كشاند،  ديدگاه شيعي اين چنين خود را به نابودي مي

و تواناي ] م/ اند  خود در تنگنا قرار گرفته در اثبات ارتداد اصحاب رسول اهللا
القلب كه او نيز مانند شيعيان نسبت به  و مريض[پاسخگوئي به اين ناصبي كينه توز 

ندارند، اما أهل ] م/ از آن طرف ديگر بام افتاده است  ي پيامبر از جمله علي صحابه
واقفند و ابعاد حوادث فتنه و عوامل  ي رسول اهللا سنت كه به فضائل و حق صحابه

بافيد، و  هر دوي شما براي خود مي: گويند  اند به ناصبي و شيعي مي آنرا درك نموده
كردند گروهي بودند كه  آفرين مي آناني كه بعد از رسول اكرم ايجاد بدعت نمود، و حادثه

وبكر و علي وصحابه با مبارزه با آنها پرداختند و كساني كه در از اسالم مرتد شدند و اب
آن جريان بر مسير كفر بودند به مرگ نايل شدند تا در روز قيامت از حوض رانده شوند 

: و فرشتگان هم در جواب وي بگويند ) اصحاب من، أصحاب من: و پيامبر بفرمايد 
ارتداد و عدم پيروي از شوري و امام  از قبيل[دانيد كه بعد از شما چه حوادثي  شما نمي(

  .به وجود آوردند] م/ مسلمين و جنگ با صحابه 



581  آنگاه حقيقت را يافتم

اندك است، و چه زيباست كه انسان ] اما متأسفانه[انصاف چه قدر زيبا ] رعايت[
نمايد، وليكن با تعصب و متعصبين چه  نمايد درك  مفاهيم بزرگي كه اين حديث بيان مي

  .توان كرد مي
  

  ه از طريق اشتباهاتشانبرخورد با صحاب
شود وليكن فوراً به خود آمده و موضع  انسان صالح گاهي دچار اشتباه و لغزش مي

گيرد، وخداوند عليرغم لغزش وي او را به عنوان اهل صالح شناخته و نزد  اي مي تازه
اي وارد  خداوند داراي مقامي است، و اشتباه و خطاي انساني به شرف و جايگاه او لطمه

  .ازدس نمي
شده با اين ديدگاه نگريسته شود كه منافق و  آيا ممكن است كه به اين جماعت تزكيه

اند و كوچك و بزرگ آنان جز اندكي كه از انگشت  در پي مصلحت شخصي خود بوده
به علت امامتي ] احكام ظالمانه[تمام اين ! كند همگي مرتد و كافرند؟ دستان تجاوز نمي

  .آن وجود نداردي  است كه نص صريحي درباره
پاداش اين جماعت مؤمن مجاهد در برابراين جهاد بزرگ و اسالمي كه گسترش داده 

اند اينكه نزاهت و عقيده آنان و همه چيزشان مورد نكوهش  ها رسانده و آنرا به ما و امت
برخي مردم همچون : اند  و پيشينيان گفته] هل جزاء و االحسان اال االحسان[قرار گيرد 

نشينند و اين عادت كساني است كه در ديگران جز اشتباه  بر زخم نميمگس جز 
خواهند در مورد كساني كه از نظر آنان  بينند تا آنان را مورد اتهام قرار دهند، نمي نمي

كه  –ها  ي تفاوت اين بدبيني منفور باشند و جز بدي و زشتي را ببينند، و دوري و فاصله
ن بلكه به مردمي كه در خدمت پيامبرتربيت يافته  از با نگاه تيره و انتقاد به صالحي

با تعاليم اسالم و اخالق آن بر كسي پوشيده  –نگرند  مدرسه وي تخريج شده است مي
  .نيست
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تربيت اسالمي به ما ياد داده است كه مسلمان پاك درون و سرشت است و نيز پاك 
باهات مردم به دور است آوري و جستجوي خطاء و اشت زبان و رفتار است، و او از جمع

مسلمان : فرموده  بخشند، و رسول خدا زيرا اخالقي ديني او را از اين حد رفعت مي
  .دهنده نيست زن و دشنام كننده و طعنه نفرين

  : فرمايد  و يكي از دانشمندان عارف چه زيبا شاگرد خويش را نصيحت كرده و مي
  .شوي يابي ميكني ارز با همان ميزان و معياري كه ارزيابي مي

بايست ابتدا خود و محبوبان خود با  هر آنكه مردم را با معياري ارزيابي نمايد مي
همان معياري كه براي ارزيابي ديگران از آن استفاده مي كند ارزيابي نمايد تا معلوم شود 

  .نمايد نمايد و خود احساس نمي كه چه اندازه به دشمن خود ظلم و تجاوز مي
دهي قرضي داده شوي با همان معياري كه  همچنانكه قرض: اند  و صاحب خرد گفته

پيمانه و ارزيابي كني ارزيابي شوي، و تير زهرآگين اگر در قتل مردم به كار رود صاحب 
  .آنرا نيز از پاي درآورد

حرمت و هر كس با دوستان خداوند دشمني نمايد خداوند با وي اعالم جنگ و هتك 
  .و رسوايي نموده است

كه از پيامبر دفاع و او را  - تراشي صحابه رسول خدايند كه در پي اشكال آناني
ياري دادند و به عنوان هجرت در راه دين خانواده و دارائي خود را در مكّه به جايي 

الزم است بدانند كه چه  -گذاشتند و تمام زندگي را با برادران خويش تقسيم نمودند 
شوند، چنانچه دقت نمايند پي خواهند  كب ميجرم سنگيني در حق اسالم و خود مرت

نمايند همان تيرهايي است كه محبوبان  بود كه تيرهايي كه نيكوكاران را با آن مجروح مي
نمايند و چنانچه فردي از  كنند آن زخمي مي و كساني كه آنان ادعاي محبتشان را مي

ته باشد و او را از با آنان مبارزه كرد نفرت علي را در دل داش خوارج كه امام علي
شناخت واقعي علي نابينا كرده باشد و بخواهد با همان ديدگاه شيعه كه به ابوبكر و عمر 
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كنند به علي بنگرد و قلم را به دست گيرد و به نوشتن سيره و زندگي  و عثمان نگاه مي
كند،  مي ي اين امام بزرگوار بپردازد به نوشتن اشتباه و گناه يا سخنان ناروا اقدام ناديده
  .ي اين مرد بزرگ را براي شما آشكار سازم خواهم صورت كامالً متفاوتي را از جلوه مي

دادن ابوبكر، عمر، عثمان و ساير صحابه  ي اثناعشري در نشان با همان روش كه شيعه
برند يك فرد ناصبي هم علي را با  به كار مي –گذار و تغييردهنده سنت  با جلوه بدعت

را  و ما بر اين يقينيم كه كوچكتر از آنيم كه علي. دهد مي همان صورت جلوه
ارزيابي نمائيم، آن مرد بزرگي كه ايمان در قلب و جسم و زندگي وي مجسم بود، ولي 

  .اميدوارم خواننده با انصاف اهدافي كه من در طرح اين ديدگاه دارم دريابد
  

  ي علي ديدگاه ناصبي درباره
پرداخته و لغزشها  مي  صبي تنها به بررسي كتب شيعهفرض بر اين است كه فردي نا

بندي  نمايد عنوان آوري نمايد و بر مبناي فهم خود هر آنچه مطالعه مي را در آنها جمع
  : آورد عبارت است از  چه به دست مين كند آ
  

  امام علي و دين -1
ايد نم ي لغزشها بر آن درنگ مي از جمله اموري كه اين ناصبي پليد جستجوكننده

از ابوسعيد خدري روايت كرده  18/217حديثي است كه حرّ عاملي در وسائل الشيعه 
به خداوند پناه ) وام(از كفر و دين: فرمود  مي است او گفته است شنيدم از رسول خدا

  .آري: شماريد فرمود  رديف مي برم، گفته شد اي رسول خدا آيا دين را با كفر هم مي
د كه حر عاملي از علي بن طاووس با اسناد از ابوجعفر كن و روايت شيعي ذكر مي

علي از دنيا برفت و حال هشتصد هزار درهم : روايت نموده است كه فرموده است 
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باغي داشت آنرا پانصد هزار درم بفروخت و قرض علي را ادا  بدهكار بود وحسن
  .كرد

داند در  سان ميبدهكاري را با كفر هم نگاه كنيد كه رسول خدا: گويد  ناصبي مي
با ابوبكر و عمر ] مانند ناصبي[رود، معموالً شيعه نيز  حاليكه علي با بدهكاري از دنيا مي
رود كه نصوص را دريابند و  كنند و از آنان انتظار نمي و ساير صحابه چنين برخورد مي

كه  از ثبوت آن اطمينان يابند و در مورد صحابه حسن ظن داشته و آنان را انساني بدانند
  .گردند گاهي دچار اشتباه هم مي

اي  ماند آنها را چاره پاسخ مي و اما شيعي اثناعشري در مقابل اين ناصبي پليد بي
نيست مگر اينكه آن روايات را تكذيب نموده و يا ناصبي را مورد دشنام و نفرين قرار 

با دو [ي را هر دو روش واحد] در واقع[دهد زيرا تواناي نقد استدالل او را ندارند، و 
دهد و نصوصي  را مورد نكوهش قرار مي اند يكي علي اتخاذ نموده] نتيجه متفاوت

برد و ديگري هم ابوبكر و عمر و ساير صحابه را مورد  را در غير مواضع آن به كار مي
و چنانچه . برد سرزنش و انتقاد قرار داده ونصوص را در مواضع نامناسب آن به كار مي

ي وي  ند امام علي داراي فضايل فراواني است و شما چگونه دربارهشيعه به وي بگوي
: گويد  ناصبي به وي مي: كنيد  گوئيد و معاني نامناسبي بر نصوص تحميل مي چنين مي

ايرادي ندارد زيرا شما فضايل ابوبكر، عمر و ساير صحابه را به آساني ناديده گرفتيد، 
البته با [بدون اشكال است، و علي از نظر من گرفتن فضايل علي نيز  در ناديده[وكار من 

جزو كساني است كه بعد از وفات ] ام برداشتي كه از روايات براي خود دريافت نموده
پيامبر در دين اسالم ايجاد بدعت نموده و آيا معيار شما براي ارزشيابي مخالفين با معيار 

  و ميزان ارزشيابي خودتان تفاوت دارد؟ 
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  خداونداهانت به اسم  -2
ها عبداهللا بن جعفر حميري در كتاب  كند به آنچه پيشواي قمي و ناصبي استدالل مي

بر روي : گويد  از ابوجعفر از پدرش روايت كرده است كه مي) 154قرب االسناد، ص (
نقش بسته بود، و با دست چپ خود با آن  »العزة هللا جميعاً« - عبارت  –انگشتر پدرم 

نقش بسته بود و با دست  »الملك هللا«عبارت  نگشتر علينمود، و بر ا استنجا مي
ببين كه امام شما : گويد  مي] ناصبي[نمود و  چپ خود كه انگشتري در آن بود استنجا مي

نمايد، و با دستي كه عبارت  چگونه به اينصورت به اسم خدايي توهين مي علي
معني كفر بعد از ايمان  نمايد، و اين عمل به نقش بسته است استنجاء مي» الملك هللا«

  .است
) قرب االسناد(ي اثناعشري پاسخي ندارند جز اينكه روايت مذكور در كتاب  اما شيعه

كه معموالً كار [را تكذيب نموده و يا اينكه ناصبي را مورد دشنام و نفرين قرار دهند 
ين آنها از دهند زيرا با تكذيب روايات غيرمنطقي اينچنين كتابها و مؤلف دوم را انجام مي

  .]م/ شوند   ساقط مي] ساختگي[ي اعتبار  درجه
شما تمام رواياتي كه ما و اهل سنت ابوبكر، عمر، : گويد  در پاسخ مي] باز[و ناصبي 

رواياتي ] تنها[پذيري پس چرا  دهد مي عثمان و ساير صحابه را مورد نكوهش قرار مي
د؟ و روايات نكوهش ما و ان دهند ضعيف و دروغ كه علي را مورد نكوهش قرار مي

  اند، آيا اين جز هوي و آرزو چيز ديگر هست؟ ديگران هميشه صحيح
] شيعه و ناصبي[نمايد، و اگر هر دو گروه  و هوي و آرزو با صاحبان خود چنين مي

كردند اينگونه ياران پاك  انصاف و تقوي را در بررسي روايات به طور الزم رعايت مي
  .دادند رار نميپيامبر را مورد انتقاد ق
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  !اي كه او را مهماني كرده بود با صحابه به خيانت علي] شيعه[اتهام  -3
ي بزرگ شيعي يوسف بحراني در كشكول  نمايد، به آنچه عالمه ناصبي استدالل مي

نعمت اهللا جزائري در كتاب  -محدث بزرگ  -سيد (كه : ذكر نموده است  3/76
) احقاق الحق(مردم مشهور است و صاحب كتاب آنچه ميان : گفته است ) زهرالربيع(

اين است كه ) ي با زنان به قول امروزي صيغه(هم ذكر كرده است، سبب تحريم متعه 
ي خود خواباند، و چون صبح  شبي عمر بن خطاب علي را مهماني كرد و او را در خانه

د سزاوار باش] آباداني[گفتيد هر كس در شهر  اي علي آيا شما نمي: شد به علي گفت 
از خواهرت سؤال : فرمود  علي! سپري نمايد] بدون همسر[نيست كه شب را مجرّد 

در آن شب با خواهر عمر تمتع نموده بود ببينيد انحطاط ] م/ پناه به خدا [بپرس، و علي 
 –كه چگونه براي انتقام از عمر بن خطاب علي ... اي رسيده است  و پستي به چه درجه

آيا اگر غير مسلمانان [نمايند  را با استمتاع از خواهر وي متهم مي] م/ پدر زن عمر [
و شاگردان وي چه قضاوتي خواهند  ها را مطالعه نمايند در مورد محمد اينگونه كتاب

  ]پاكي حق ندارد از اينگونه پيروان بيزاري جويد؟ نمود آيا هر انسان وجدان
اخالق است كه شما فردي را در آيا از دين و  ] دهم سوگند مي[شما را به خداوند 

آيا به نظر شما ! ات مهماني نمائيد و با اين صورت به محارم شما تعدي نمايد؟ خانه
نمايند، چيزي از اخالق و  مي ابيطالبها كه ادعاي شيعه و پيروي از امام علي بن  اين

  !دانند؟ را مي دين و ارزش امام علي
  

  خالصه
ها، زيدي، اهل سنت، معتزله  عشري است كه ناصبيروايات مذكور روايات شيعي اثنا

ها  و ساير گروهها در آن دخالتي ندارند بلكه روايات شيعي صرف است و اگر ناصبي
ي اثناعشري باشد  بايست تاوان آن برعهده امام را با اين روايات مورد انتقاد قرار دهند مي
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اي مانند  سبب شده است تا فرقهانديشي  و اين كج] م/ اند  كه به دست آنان بهانه داده[
 خوارج با اينگونه روايات امام علي را با آن همه فداكاري و اطاعت از خدا و رسول

  !!نمايند اند تا حدي كه شب و روز او را نفرين مي مورد نكوهش قرار داده
انديشي ديگر كه همواره شيعه  انديشي در واقع كامالً شبيه است به همان كج اين كج

كنند، و  كه خود را راه در اعتالي دين فدا كردند نگاه مي ي رسول به صحابهبا آن 
اي از صحابيان پيامبر باشد و گويا آن  كتابي شيعي نيست كه خالي از نكوهش صحابه

صحبتي خويش برگزيده بود كارشان فقط به دنبال دنيا و  جماعتي كه پيامبر براي هم
  .مصالح مربوط به آن بوده است

  !شمارند اين گونه افراد كه لغزشهاي اصحاب پيامبر را برمي شگفت از
كنند و در  اند، چرا از سوءعاقبت و نتيجه بد آن فكر نمي آيا در گناهشان فكر كرده

  !دهند؟ ها مورد سرزنش قرار مي را به بدترين تهمت] امت محمد[هاي  حاليكه برترين
  
  پايان

به پايان رسيد و حقيقت كامالً برايم هويدا در پايان قلم از نگارش ايستاده و دو اتم 
گرديد، چون پرده را از جلو چشمانم برداشتم و خود را ملزم نمودم كه حقيقت را با 

  .دليل بيابم آنرا مشاهده نمودم
شود بلكه با  شناخته نمي شورآنرا زماني ديدم كه ياد گرفتم كه حقيقت با عاطفه و 

  .شود دليل و برهان شناخته مي
نمايد،  زماني شناختم كه عقيده شيعه را با آنچه قرآن و سنت نبوي مطرح ميآنرا 

كه مرا هرگز  زماني مشاهده نمودم كه فهميدم رسو خدا] حق[آنرا . تطبيق نمودم
  .نخواهد بخشيد كه درباره همسران و آل بيت و اصحاب او بدگوئي نمايم
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رد صالحين درد و مشكل زماني حق را دريافتم كه فهميدم كه غلو و افراط در مو
هاي گذشته بوده است كه آنان را از راه مستقيم و توحيد خارج ساخته است، پس  امت
هاي است كه  ها واقعيت با انصاف و آزادانديش شيعي، اين] م/ برادر و خواهر [اي 

نمايم كه در آن تفكر نمائي و  كوهها را به لرزه خواهد انداخت از شما درخواست مي
  .عيار عقل و منطق ارزشيابي نمائيدآنرا با م
و اميدوارم با [طلب سخنانم را بررسي كن،  بينديش، و همچون فرد حقيقت  نيك

  ي  خواندن و تأمل در آيه

 {  {  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q
  b          a  `  _   ~  }  |z ].68 - 67: األحزاب.[  

ي آنان  لب برخود ننمائي، و در زمرهتعصب را كنار گذاشته و با تعصب با اين مطا

¨  ©   ª  »  }: فرمايد  شان مي قرار نگيري كه قرآن درباره

¯  ®  ¬z علماي ]  شان سخن گفته خداوند دربارهكه [زيرا آنان  31: التوبة
مذهبي خود را حكَم بر دين نمودند و دين را برآنان حكم ننمودند و اقوال و قانون 

ان حكم و داور بر حكم خدا و رسول او قرار دادند، اين سخنان علماي خويش را به عنو
  .اندك است يدلسوزانه و اندرزگوئي است در عصر و زماني كه دلسوز و اندرزگو

  و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمين
  محمد خضر

   ه 1423رمضان  – 19     
  م 24/11/2002
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