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 :  به تقدیم
 ام را نورانی کرد ...پیامبر خدا که خداوند به وسیله او زندگانی

 اند ... کردهها در حق آنان کوتاهی نگاران و پیروان فرقهاهل بیت پاک و یاران بزرگوارش که تاریخ

 ... اولترازهمه حق باالیم حق داردپدرم که 

 مادرم آن سمبل بخشش، فداکاری و عزت و کرامت ....

ای و گروهی را کند و تعصب فرقهو از دین سوءاستفاده نمی هر مسلمانی که حقیقت را دوست دارد

 دارد.روا نمی

ند به من اخالص عنایت کند و به خاطر کنم و امیدوارم خداواین کتاب را به تمام آنان تقدیم می

 نگارش آن به من پاداش فراوان بدهد.
 



 مقدمه
 شوم.مانند و از اجر اخروی آنها محروم میشوند یا در دفتر محبوس میدانم این اوراق در آینده منتشر مینمی

نوشتم و کم و زیاد خواندم، میمی کردم،در تفکر بودم، سؤال می هموارهزدم و سالهای متمادی صفحات کتابها را ورق می

 کردم ... .می

ثمری آمدند که آرزو داشتم افکار و خاطرم از قلمم دور شود. قلمی که آنها را جمع و تدوین کرد به دنبال آن سالهای بی

 و در قالب عبارات قرار داد. 

آورد و فکرم در  شم را به جوشاحساسکه نگریستم. شاید خداوند دری بر قلبم بگشاید هایم میهر روز به دقت به نوشته

ام به خاطر سپرده است بدون کم و کاست به رشته تحریر به دست گیرم و آنچه را که حافظه را روشن نماید. سپس قلم را

 درآورم.

 در نهایت ارادة خدا چنین بود که افکارم دوباره جمع شود و قلم روی کاغذ نهاده و این عبارتها را برای خوانندگان

 بنویسم.

 به نام محبت و با موضوع کسب حقیقت است.ای شدهبافتهاین رساله گلهای به هم

 اواست ... و همه ادعای رسیدن به لیلی را دارند. اما  شدهالی ادعاها و تعصبها محبوس هاز دیرباز تاکنون حقیقت در الب

 کند.به عشق هیچکدام از آنان اعتراف نمی

مانند حقیقت ناب که جویندگانش را مسرور  ،کندای دیگر را خشمگین میای را خرسند و عدهدهکنم این کتابم عتصور می

 آورد.کند و متعصبان رویگردان را به خشم میمی

 درخشد.حق که از تقلب و انحراف دور است همیشه مانند شمع روشنی می ولی مطمئنم سخن آزاد و

گویان عالوه بر گذشته در زمان ما نیز به سالمت همه حق .[ی نیستبا من کتابها نوشته شود ]باک مخالفتاگر در 

 اند. نزیسته

 داود حسین زاده محمد 

 چندگام به جلو
 اساس هر انسان مکلفی باید تعصب را کنار بگذارد و نیتش را تصحیح کند و مطابق سرشت پاکی که خداوند مردم را بر

 را بر آن مقدم ندارد. گروهش آن آفریده است بنگرد و تلقینات بزرگان مذهب و

 امام ابن الوزیر

 

 وحدتی که در پی تحقق آنیم
 دهیم اما جز پراکندگی حاصلی ندارد.سر میشدن است. شعار یکی هگوییم و حاصل کارمان تفرقسخن از وحدت می

حالی که چاقو به دست در  ،نالیمکاریم در نتیجه فقط درد را درو خواهیم کرد ... از زخمهای عمیق امت میمیما خار 

 کنیم.پیوندهای آن را پاره می

شدن تاریخ بزرگ و فداکاریهای رهبرانمان متأسف باشم  مانند هر مسلمان دیگری این حقّ را دارم که نسبت به فراموش

المثل ذکر مسابقات ماه رمضان و وسایل ارتباط جمعی همچون سریالها و نمایشها به عنوان ضرب ،که تنها در کتابهای مدرسه

 ناپذیر. نمایی تاریخ و بزرگان شبیهند تا به ذکر حقایق انکارشوند و بیشتر به سیاهمی
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یافتند و انسانهای بروز واالیی که در طول تاریخ اسالمی در میادین مختلف دادن همتهای حق دارم نسبت به از دست

خوانیم و اند که بر آنان سرود مییات ارجمندی تبدیل شدهای را به ما تحویل دادند متأسف باشم. امروز آنان به شخصشایسته

 !ریزیمدر هنگام ذکر نامشان اشک می

 عزت و اقتدار برگردیم.مان سعی کنیم به دوران بله من و شما حق داریم اندوهگین باشیم و با ایمان و احساس دینی

 دوه را از چهرة امت اسالمی بزداید ... .چشمان من منتظر طلوع وحدت اسالمی و در انتظار کسی بود، که غم و ان

اند آن را ای را که مسلمانان امروز تاکنون نتوانستهکردم و گرههای مختلف را جمع میتوانستم تمام این فرقهای کاش می

 .مباز کنند بگشای

. من واقعاً انسانی عاطفی اما همانطور که از درک عوامل این تفرقه ناتوان بودم، صدایم نیز در این راستا ضعیف بود ... 

زدن وضع امت اسالمی تغییر کند. مثل اینکه اختالف امت اسالمی بر سر مسائلی بودم ... دوست داشتم در یک چشم به هم

 توان آنها را از سر راه برداشت.راحتی میه جزئی است و ب

دانستم ... . همواره دربارة کنم که قبالً نمییایم. ولی امروز چیزهایی از آن درک ممن و این حزن و اندوه با هم بزرگ شده

ای پرسم : آیا این وحدتی صوری است که تنها برای لحظهرا مدنظر داریم از خود می گوییم و آنوحدتی که از آن سخن می

کمتر در طول عمر هرگز به آن نخواهیم رسید یا وحدتی که اساس و پایه ما را در برابر متجاوزین مستح با آن هستیم و

 کند؟می

 است یا با کتاب خدا و سنت پیامبرش در تضاد است؟! اساس قرآن و سنت پیامبر خدا آیا این وحدت بر

آوردم زمانی که از من همواره ارتباطمان با اهل کتاب را ]که خداوند توسط پیامبران کتابش را بر آنان نازل کرد[ به یاد می

شدند و اسالم بر آنان نازل شد و گمراهیشان را برطرف کرد و آنان را به پذیرش دین پدرانشان و از دستورات الهی منحرف 

 دشان را در راستای وحی الهی قرار دهند.یحقیقت دعوت نمود تا از گمراهی خارج شوند و عقا

ی خواهند با هم متحد شوند باید بر مبناهای گوناگون میوحدت دارای معیارهای شرعی است اگر مسلمانان از فرقه

 را برایشان به ارمغان آورده است نه بر مبنای عقایدی که هیچ ارتباطی با اسالم ندارند. آن ای باشد که حضرت محمدعقیده

 فرماید : در این آیه کمی تأمل کنید که خداوند خطاب به مؤمنین می

  [.٣١رة: البق.] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ژ 

اگر آنان ]اهل کتاب[ به آنچه که شما بدان ایمان دارید، ایمان بیاورند هدایت خواهند شد و اگر ]به آن[ پشت کنند راه »

 .«تو[ برای آنان بس است و او شنوا و دانا است اند و خدا ]به عنوان پشتوانهاختالف و دشمنی را در پیش گرفته

 پند و عبرت است. مایه تأمل در سیرة پیامبر گرامی

آوردند بدون اینکه معنی آن را در ای در ظاهر مسلمان بودند و شهادتین را بر زبان میعده در زمان پیامبر اسالم

 دادند.می حسن ظن به سخنانشان گوش فرا زندگیشان اجرا کنند. و بعضی از مؤمنین نیز با

 فرماید : خداوند می

 [.٧٤التوبة: .] ژۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ 
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افزودند ایشان به سرعت در میان آمدند، چیزی جز شر و فساد بر شما نمیاگر آنان همراه شما ]برای جهاد[ بیرون می»

وند دهند. و خدااندوزی هستند و در میانشان هم کسانی هستند که به سخن ایشان بسیار گوش فرا می شما مشغول فتنه

 «شناسد.ستمگران را می

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

 

 دین موروثی
شدی خواسته یا ناخواسته شیعة اثناعشری بودی چون جامعه آنجا و پدر و اگر شما در نجف، قطیف یا قم متولد می

و بودی چون جامعه آمدی حتماً سنی میبودند. در عین حال اگر در ریاض، قاهره یا وهران به دنیا میشیعه میمادرت 

 کردند.ات تو را اینگونه تربیت میخانواده

 ؟کند یا حقیقت را باید از راه دالئل و برهان شناختبرایمان مشخص می ولی آیا حق همان است که جامعه

ات قرار دهی که با تو مناظره و تو را متهم به بغض و امامی دوازدهخود را به جای همکار شیعة اگر سنی هستی سعی کن 

آمد او اولین سنی به دنیا میکند. اما اگر این فرد شیعه از یک پدر و مادر سنی و در یک شهر رویاروئی با اهل بیت می

ایستاد. در حالی که و بیشتر از تو علیه شیعیان دوازده امامی میکرد داد و از تو پشتیبانی میبود که تو را یاری میمی یشخص

 کند و متعصبانه در مقابل تو جبهه گرفته است.او اکنون با تو مجادله می

 طرفی برای حق.جویی و بیکنیم نه از روحیه حقمان را از پدر و مادرمان اخذ میپس مشخص است که ما باورهای دینی

 1... .«هِأویمجسانِ أو ینصرانهِ دانهِبواه یهوِّأَف علی الفطرةِ یولدُ مولودٍ کلُّ»رماید : فدر حدیثی می پیامبر

 «آورند.وسی بار میجآید. اما والدینش او را یهودی، نصرانی یا مهر فرزندی مطابق فطرتش ]پاک و سالم[ به دنیا می»

 ت.این حدیث در زمینه پیرویمان از مذاهب فکری و اعتقادی منطبق اس

برند و بر مسیر آنها از آبا و اجدادشان به ارث میمانند اموال منقول و غیرمنقول مذهب را  امروز بیشتر مسلمانان دین و

 کنند. البته در صورتی که دین در زندگی مردم اهمیت کمتری از درهم و دینار و متاع دنیوی نداشته باشد.حرکت می

 گفتند : گیری کرده و میکردند و در برابر حق موضعامتهای گذشته پیامبرانشان را تکذیب می

 [.٣١الزخرف: .] ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ 
 .«رویمایم و ما هم قطعاً بدنبال آنان میما پدران ونیاکان خود را بر آئینی یافته»

  : جواب پیامبر به آنان چنین بود

 [.٣٧الزخرف: .] ژٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ژ 

 «ام.اید برایتان نیاوردهمگر من بهتر از آنچه که از پدرانتان به دست آورده: پیامبر ]در پاسخ آنان[ گفت »

 گرایان متعصب و نادان پاسخ دادند : باطل

 [.٣٧الزخرف: .] ژڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ            ڃ  ژ 

_________________________________________________________________________  

 (.2، روایت شماره )873، ص 2(، علل الشرائع ابن بابویه قمی، ج 5831( صحیح بخاری، کتاب الجنائز، حدیث شماره )1
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 «ما نسبت به رسالت شما کافریم.»

کالم حق و افراد متعصبی که پرستشان بلکه بین شود اما نه در بین پیامبران و اقوام بترار میاین مناظره در تاریخ بسیار تک

 اند.کنند وحق را کنار گذاشته و به باطل تمسک جستهاند، حرکت میبراساس عقایدی که از اجداد خود به ارث برده

 گوید : امیر صنعانی در این باره می

کنیم که خداوند آن را مطرح کرده است و در چندین آیه از قرآن از کفار میبیان قبل از هدف اصلی، اصل مهمی را 

 شد.هایشان فقط به پیروی از آنان محدود میکردند و اندیشهگیرد که آنان از اجدادشان کورکورانه تقلید میاشکال می

 خداوند می فرماید : 

 [.٣٤١البقرة: .] ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ ژ 
ایم پیروی ما از آیینی که پدرانمان را بر آن یافته : گفتندمیاز قانون خدا پیروی کنید، : شد میوقتی به آنان گفته »

 «؟کنند[هم باید از آن پیروی  کنیم. آیا اگرچه پدرانشان چیزی نفهمیده باشند و به هدایت راه نبرده باشند ]بازمی

 فرماید : همچنین می

 [.٣١الزخرف: .] ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ 

تردید ]به شیوه آنها پرستی را بر همگان واجب کرده است.[ و ما هم بیایم ]که بتما پدرانمان را براساس آیینی یافته»

 «عمل کرده و[ به دنبال آنها خواهیم رفت.

 فرماید : همچنین می

 [.٣١١هود: .] ژڀ  ڀ     ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ    پ  ڀژ 

 «دادند.کنند که پدرانشان ]در گذشته[ انجام میپرستند و همان عبادتی را میاینان همان چیزهایی را می»

 فرماید : همچنین می

 [.٤٧الشعراء: .] ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ژ 

 «کردند.عبادت[ میگفتند : بلکه ما پدرانمان را یافتیم که این چنین ]»

 فرماید : همچنین می

 [.٤٧یونس: .] ژ    جئىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  ژ 

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

پیروی و مخالفان را منحرف ز عادات آنان نگریستند و ادر تمام این آیات آمده است که آنها با حسن ظن به نیاکانشان می

زدند چون او مانند کبشه صدا میرا ابن ابی کردند تا جایی که محمدنمودند و به راه و روش اجدادشان افتخار میقلمداد می

مرگ تذکر  از ورزید. حتی از این طریق به ابوطالب نیز قبلپرستیدند امتناع میابوکبشه از پرستش آنچه که آبا و اجدادشان می

 داری؟!برمی دادند و به او گفتند : آیا از راه و روش عبدالمطلب دست

را به  کودک ،تنها والدین»در احادیث از پدر و مادر به عنوان عوامل تغییر فطرت نام برده است.  بدین علت پیامبر

دهند مورد خشم ن را ارباب خود قرار میبدین جهت خداوند کسانی را که احبار و رهبا «کنند.یهودی یا مسیحی تبدیل می
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کنند کامالً از فرماید : وقتی ارباب و رهبان چیزی را برای آنان حالل یا حرام میدر تفسیر آن می دهد که پیامبر خداقرار می

 1کنند.آنان پیروی می

با بررسی یراسالمی بنگرد و هر کسی که خرد و انصاف دارد باید در همه انسانهای گذشته و حال در جوامع اسالمی و غ

یابد که مردم از دین تعدادشان به نسبت کل انسانها اندک است درمی کهنمودند میو تابعینی که از آنان پیروی  نانبیا و پیشینیا

 2کنند!!(پدرانشان کورکورانه و از روی جمود تقلید می

 

 کندمحبت زیاد انسان را کر و کور می
کافی است ... جهان گسترده و  جهانهمه  دیدندهی برای ممانعت تو از ل چشمانت قرار میکاغذ سفیدی را که در مقاب

قرار گیرد تو در مقابل چشم  یتکه کاغذ کوچک هر گاهپهناوری که انس و جن از گشودن و رسیدن تمام نقاط آن عاجزند، 

شود. هیچ وهمی برای و مانع رؤیت آن میپوشاند ماورای خود را می ،پوشاند ... به همین ترتیب وهم و خیالآن را می

گیرد و او جز فراوان عاشق را فرا  شور عشق شدید و هر گاهتردید رگتر و بدفرجامتر از محبت نیست. بیزصاحبش ب

 3بیند.خود چیز دیگری را نمی محبوب

کند. به ر او انکار میبیند و وجود هر عیبی را دبدین جهت عاشق مجنون در محبوب خود جز کمال چیز دیگری را نمی

 4داند.همین دلیل فیلسوف بزرگ ارسطو عشق را کورکننده احساس انسان نسبت به درک عیوب محبوب می

کند که در ساز ایجاد میاش ارتباطی سرنوشتان عقاید شدیدتر و تأثیرگذارتر است. چون انسان با عقیدهداما این امر در می

 مباحثات کالمی بین فرقها بهترین شاهد بر این امر باشد. و. شاید جدال فکری شودغیر آن چنین ارتباطی تصور نمی

حبک للشیء »کند : است که ابوداود در سنن خود آن را چنین روایت می بهترین سخن در این باره حدیث پیامبر

این حدیث مفهومی در .« 5کندداشتن هر چیزی آدمی را ]نسبت به درک عیوب آن[ کر و کور میدست: » «یعمی و یصم

بلکه گوش را نیز  ،کندداشتن یک چیز و تعلق به آن نه تنها چشم را کور می بیش از سخن حکیمان آمده است یعنی دوست

 گر فردی او را نسبت به این امر آگاه کند!انماید از شنیدن عیبهای محبوب کر می

_________________________________________________________________________  

 (.15-51( ایقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة )ص 1

 روایت کرده است. رمذی این حدیث را از عدی بن حاتم( ت2

 (.5/512( روضة المحبین و نزهة المشتاقین )3

شت ( ارسطو یکی از بزرگترین و داناترین حکیمان دوران خویش بود. او حکمت را از افالطون شاگرد سقراط آموخت و در مسائلی با او مخالفت دا4

 اب گفت : افالطون و حق هر دو دوست من هستند ولی اولویت حق در دوستی از افالطون بیشتر است.وقتی از او در این مورد سؤال شد در جو

« فی الحدیث ثالاالم»اند، اما اصفهانی در ای این سند را تضعیف نموده( گرچه عده1585( سنن ابوداود، کتاب االدب، باب فی الهوی، حدیث شماره )5

 ه است.( با سند حسن آن را روایت کرد518)ص 
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کند به دیدن عیبهای محبوب نابینا میا نسبت به یعنی تو ر»گوید : ابوالطیب محمدشمس الحق در شرح این حدیث می

شنوی به دلیل اینکه محبت بر قلب شما بینی و اگر دربارة زشتیهای او سخن گفته شود آن را نمیای که عیب او را نمیگونه

 1«سایه افکنده است.

نابینا و گوش را نسبت به  ن معایب اوداز ثعلب لغوی دربارة معنی این حدیث سؤال شد، او گفت : چشم را نسبت به دی

 : و این شعر را سرود کندشنیدن عیبهای او ناشنوا می

 و کذَّبت طرفی فیک و الطرف صادق
 

 ذنی فیک ما لیس یسمعأسمعت أو  
 

 شنید.چشمانم را در حالی که راستگو بودند تکذیب کردم و به گوشم درباره تو سخنی را گفتم که نمی

رو باشد و عنان آن را اش میانهد و حقیقت را ببیند باید در عاطفهشواطاعت باطل آزاد  سان ازبنابراین برای اینکه عقل ان

دل نگردد بلکه با چشم بصیرت مواردی را به او نشان دهد که خشک و سخت و .رها نسازد تا او را به پرتگاه نابودی بکشاند

 شوند.با چشم ظاهری دیده نمی

 

 من چنین است 2دین و مذهب

دوست و برادر من است.  ،اسالم است و هر کس در سایه آن باشد مذهب من دین»گویم : از دین و مذهبم بپرسی میاگر 

دارم و از زحماتشان تشکر و در این راستا از افراط و تفریط گونه که شایسته است گرامی می پیشوایان و رهبران آن را آن

اه برایم روشن بود در آن موضوع نیازی به آنان ندارم و در هنگام نیاز به برایم واضح و رکنم. اگر در امری دلیل پرهیز می

کنم و از آنکه به نظرم در این امر بیش از همه به حقیقت نزدیک مراجعه به آنان براساس حقیقت آنان را به حکمیت قبول می

کافی است که یکی از من نم و همین برای کدادن خودم به یکی از امامان و علما خودداری می کنم و از نسبتباشد پیروی می

 پاره کنند وگویم من مؤمن و مسلمانم اگر تنم را پارهای نداشتم میمسلمانان هستم. اگر مرا به خدا سوگند دادند و چاره

 گویم : نهایت اذیت و آزار دهند و هر آزاری را بر من روا دارند در مقابل آنان میگوشتم را بخورند و مرا بی

 [.٥٥القصص: .] ژژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈژ 

 .«وداع و بدرودتان باد ما خواهان ]همنشینی با[ نادانان نیستیم»

 [.٥١الشعراء: .] ژھ  ے  ےۓ  ۓ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

خواهی بکن باکی نیست. زیرا[ ما به سوی هیچ زیانی نیست ]از این کاری که تو خواهی کرد. هر کاری که می»

 «.[کنیمرسیم و پاداش خود را از او دریافت میگردیم ]و به لقای معشوق ومحبوب حقیقی خود میمیپروردگارمان باز

بردم. خداوندا مرا از اعمال آنان که در دینت پروردگارا مکرهایشان را به خودشان بازگردان و من از شر آنها به تو پناه می»

 3«ملحق بفرما. ن دوران و یاوران پیامبرترها کن و مرا به مردمان بهتری ،اندتفرقه ایجاد کرده

_________________________________________________________________________  

 (.55/23داود )( عون المعبود فی شرح سنن ابی1

 ( منظور مذهب اعتقادی است نه مذهب فقهی2

 .7( العلم الشامخ فی تفضیل الحق علی االباء و المشایخ 3
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 تیرهایی که به سویم پرتاب شد و آنان که در آینده مرا نشانه خواهند گرفت
باطل فراخواند بدون آنکه بر سوی او تیرها افکار موروثی ای یا قیام بر علیه تواند مردم را به اصالح اندیشههیچ کس نمی

ارترین مردم بود از شگفتی و ظلم که بزرگوارترین و پرهیزگ پیامبر .د آزار قرار دهندپرتاب شوند یا با سخنانی او را مور

نامیدند. پس ای دیگر او را ساحر، دیوانه یا شاعر میخواندند و عدهمردمان پیرامون خود درامان نبود. برخی او را کاهن می

گفته  اتهامات و افتراهایی است که درباره پیامبر چگونه ممکن است درباره من و شما سخنانی نگویند که بسیار کمتر از

 شود.می

های مختلف آزار فراوانی دیدم بزرگترین و دردآورترین آزارها ل همنشینی و گفتگو با افراد متعصب فرقهمن در خال

 اش از آن مورد اتهام واقع شود.آنست که فرد درباره دین و پیروی صادقانه

کردم و براساس احادیث گفتم و محبت خودم را نسبت به اهل بیت آشکار میفاکار سخن میزمانی که با برخی از افراد ج

کاست آنها مرا رافضی صحیح و ثابت یا حقوق آنها در شریعت خداوند مشهور است به سخنانشان که از شأن اهل بیت می

دانستند ... کردم مرا ناصبی میاهل بیت انتقاد میگفتم و از غلو آنها درباره نامیدند و آنگاه که با برخی از شیعیان سخن میمی

 و الحول و ال قوة اال باهلل!من نه تنها ناصبی هستم بلکه در این امر بسیار ریشه دارم 

براساس احادیث صحیح و ثابت درباره بیان حق آن  زمانی که با برخی از متصوفه پیرامون غلوشان درباره رسول خدا

گفتم؛ خواند سخن میکردن حقوق او، بدون ارتکاب غلو و ظلم، فرامیداشتن او و مراعاتحضرت که مردم را به دوست

 ورزد!گفتند : او نسبت به رسول خدا کینه میدرباره من می

 ها را در خود جمع داشتم.بدین ترتیب در نظر متعصبان همه نقص

کننده نسبت به اهل بیت بودم، ناصبی و نسبت به توز و غلوکینه در همان حال که رافضی و نسبت به یاران رسول خدا

و در نتیجه من باب اولی نسبت به  نیز بودم. همزمان نسبت به پیامبر اهل بیت مغرض و طرفدار افراطی اصحاب پیامبر

ه بود و  یش از آنچه برای من روی داد بر سر اما مقبلی )رحمه اهلل( آمدبورزیدم. بسیار کینه می یاران و اهل بیت پیامبر

دریغ آن دانشمند فرزانه کجا های بیرسند. تالشامثال بنده از نظر فضیلت، علم و فداکاری هرگز به پای آن امام بزرگوار نمی

 و سعی ناچیز این حقیر کجا؟

اه را تحمل کرد و بدون تردید و نگرانی به ر جانکاهیهایی فراوانی چشید و در نتیجه آن آزار او از تعصب مذهبی تلخی

خود ادامه داد و گرایش به هیچکدام از مذاهب اسالمی را اعالم و ترویج نکرد و همچنین در بیشتر آثار نظم و نثرش بر 

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

 برئت من التمذهب طول عمری
 

 و آثرت الکتاب علی الصحاب 
 

 گرایی[ ترجیح دادم.ا مذهبیوری و اجتناب کردم و کتاب را بر یاران ]از مذهب گرایی د

 شیءٌ و مالی و التمذهب و هو
 

 یروح لدی المماری و المحابی 
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مرا چه به تعصب مذهبی؟ که آن چیزی است که در میان او نهایت تالش و وقت خود را در راه مبارزه با جمود وتعصب 

 فکری سپری کرد.

دان و متعصبان زمان خود آزار فراوانی دید. آنان با او دشمنی کردند و او را ناصبی و دشمن مذهب اهل در نتیجه از مقل

. ق این امر او را وادار به فروش اموال و هجرت به مکه کرد. او در جوار خانه ه 0101بیت )مذهب زیدی( نامیدند. در سال 

دادن به تفرقه، تقلید و ه تجدید و اشاعه روح تسامح و پایانخدا سکونت گزید و به تالش در راه علم، تألیف، دعوت ب

آمدند مشهور شد. مردم درباره پرداخت. او در میان علمای مکه و آنان که از سرزمینهای مختلف اسالمی بدانجا میتعصب می

[ نامیدند. ندیرا زندیق ]بی کردند. افراد متعصب اومی ای نظرات او را تأکید و برخی آنها را رداو دچار اختالف شدند. عده

رجوع و  زیرا بر تقلید شوریده و از پیروی از یک مذهب معین خودداری کرده بود و فقط به کتاب خدا و سنت پیامبر

بسیار شدت  «العلم الشامخ فی ایثار الحق علی اآلباء و المشایخ»اعتماد داشت. این امر به ویژه پس از انتشار کتاب 

داد و جایگاه تقلید و مقلّدان را پایین میآن کسانی را که نسبت به پیشینیان تعصب داشتند مورد انتقاد قرار یافت. زیرا او در 

 و در مکه زندیق.بودم آورده بود. آنگاه سخن مشهورش را گفت : سبحان اهلل... در صنعا ناصبی 

پیرامون من قیامتی به پا خاست و »ید : گوهایش در تعامل با متعصبان سخن میهمچنین امام شاطبی نیز درباره محنت

دادند که دعا برای فرد همگان به مالمت من پرداختند و سرزنش من اوج گرفت. همانند برخی از مردم به من چنین نسبت می

خواندم. جمعی نماز نمیگرفتم پس از نماز به صورت دستههیچ سودی ندارد. زیرا من زمانی که امامت نماز را به عهده می

دادند. زیرا من به ذکر خلفای راشدین در خطبه التزام نداشتم. گری و کینه نسبت به اصحاب نسبت میگاهی مرا به رافضی

گفتند که به قیام و شورش بر علیه افکار امامان پیشین معتقدم. علت این اتهام فقط این بود که در خطبه گاهی از قول من می

شدم. علت این تصور آنان این بود گاهی به سختگیری و تشدید در احکام دین متهم می از آنها سخن به میان نیاورده بودم.

کردم. در حالی که نمیکردم و از آن تجاوز که من در امور تکلیف و فتوا بر قول مشهور مذهبی که بدان ملتزم بودم عمل می

حتی اگر چنین حکمی  –و موافق خواست او باشد  کننده آسانای که برای سؤالرفتند و به گونهآنها از حدود آن فراتر می

کردند. علت آن این بود من با برخی از دادند. گاهی مرا به دشمنی با اولیای خداوند متهم میفتوا می –شاذ و استثنا هم باشد 

اند، کردند و به گمان خودشان برای هدایت مردم برخاستهعمل می گزاری که برخالف سنت رسول خداصوفیان بدعت

 1.«مخالف بودم... 

دهد و سخنان شاطبی با ذکر مصایبی که عالمه ابن بطه از مردمان زمان خود دیده و تحمل کرده است خود را تسکین می

از وضعیت خودم در حالت سفر و اقامت در میان افراد نزدیک و دور از خود، »گوید : کند. ابن بطه میاو را یادآوری می

سرزمینهای دیگر مالقات کردم چه با من موافق تعجب کردم. من بیشتر کسانی را که در مکه، خراسان و آشنایان و بیگانگان 

 پرداختم.ها و شهادت بر صحت آنها مییا مخالف باشند به پیگیری سخنان آنها و تصدیق گفته

ای با نامیدند و اگر حتی ذرهمرا موافق می –نمودند که اکثر مردم چنین می –کردم گفت تأیید میاگر من آنچه را می

 نامیدند.کردم مرا مخالف میسخنان یا اعمالشان مخالفت می

_________________________________________________________________________  
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 .ندنامیداند، مرا جزو خوارج میگفتم که کتاب و سنت برخالف سخن یا عمل تو را آوردهاگر درباره یکی از این امور می

نامیدند. اگر درباره رؤیت ننده خداوند به غیر او( میهه )تشبیه کب  شَخواندم مرا مُاگر درباره توحید بر ایشان حدیث می

دانستند. اگر درباره اعمال می ئهرجگفتم مرا مُشوم. اگر پیرامون ایمان سخن میخواندم، سالمی نامیده میخداوند حدیث می

بودن زده ام کرامیکردم به من اتهشدم. چنانچه پیرامون معرفت و شناخت صحبت میبودن متهم میگفتم به قَدَریسخن می

 .شدمه میفضایل اهل بیت رافضی نامید و با بیاندرباره فضایل ابوبکر و عمر ناصبی  با سخن گفتنشد. می

شدم و بودن متهم میدادم به ظاهریکردم و درباره آن پاسخی نمیای از قرآن یا حدیث سکوت میاگر درباره تفسیر آیه

شدم. چنانچه براساس امری غیر دادم اشعری خوانده میبراساس تأویل جواب میدند. اگر نامیدادم مرا باطنی میاگر پاسخ می

کردند و اگر کردم دیگران با من دشمنی مینامیدند ... هرگاه با یکی از آنها موافقت میدادم مرا معتزلی میاز آن دو پاسخ می

 .«شدم... داشتم موجب خشم پروردگار میآنها را راضی نگه می

 

 پیرو حقیقت هستیم حتی اگر مخالفانمان حقیقت را بگویندا م
خواهند تو یکی از آنها باشی و به آنچه آنها و پدرانشان بدان ها و مذاهب این است که میمشکل بسیاری از پیروان فرقه

تی اگر به شیوه سؤال و ح آرا و نظرات آنها را تکرار کند. خواهند ضمیر و عقل توایمان و باور دارند اعتقاد پیدا کنی. می

 جستجو پیرامون حقیقت باشد.

دهند. همچنین از جمله آفات آنها این است که قبل از بررسی گفته و رأی، گوینده آن قول و نظر را مورد بررسی قرار می

و بهمان قضیه  آیا این همان کسی نیست که در فالن مسأله»یا « فالنی کیست که به ما ]چنین امری را[ یاد دهد؟»گویند : می

دهند و به سخن گوید تعمیم میو اشتباهات او درباره یک مسأله را به همه سخنان صحیح و حقی که می« اشتباه کرده است.

 دهند و با گفتن آن در جستجوی حقیقت نیستند.نمی او گوش فرا

آن خواهد بود. جز او  هبه ضرر خود دارندامور از باال پیش از آنکه به زیان دیگران باشد،  به کردن متکبرانهاین نوع نگاه

کند و او فقط به علت تعصبات جاهلی که مغزش را پر کرده چه کسی زیانکار خواهد بود که او مردم را از حقیقت دور می

 کند.است در دوران خودش از آن دوری می

مخالفان یا دشمنانش باشد از آن  آن نزداگر  و برای آدمی سزاوارتر آن است که حقیقت را در هر جا که باشد، بجوید

 پوشی نکند.چشم

به معاصران خود نظری بیفکن که آنگاه که حقیقت بر زبان مخالفانشان آشکار »گوید : اهلل( می)رحمهامام ابوحامد غزالی

چگونه ند و نکد و با تمام توانش سعی در انکار آن مینکششود و خجالت میشان از خشم سیاه میشود چگونه چهرهمی

طرفین مناظره باید در جستجوی حقیقت باشند « د!ننمایکسی را که در تمام عمرش او را بیچاره کرده است نکوهش می

کند بیابد و برای او تفاوتی ندارد که آن را نزد خودش یا کسی که به او کمک میست و اای همانند کسی که در طلب گمشده
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هرگاه دوستش اشتباه او را گوشزد کند و حقیقت را برایش آشکار سازد، از او داند نه دشمن و همراهش را دوست خود می

 1«کند.تشکر می

 2«در دوران ما هیچ چیز کمتر از انصاف نیست.»فرمود : خداوند امام مالک را رحمت کند که می

 انصافی است.آری به خدا ... مشکل ما بی

یافته بود و فضیلت بر مردم حکمفرما بود.  که در آن علم انتشار گویدامام مالک در اینجا درباره زمان خودش سخن می

به حکومت و سروری  ار یاند و مردم رهبران نادان و گمراهسپس دوران ما چگونه خواهد بود که علما بسیار کم شده

 اند و فساد و مذمت فراگیر شده است.برگزیده

تردید انسان در پی طلب بی»گوید : زیبایی دارد و در آن می تیمیه درباره لزوم جستجو و پیروی از حقیقت سخنانابن

ایمان و علم است. هرگاه امری که بر او پوشیده بود برایش روشن گردید باید از آن پیروی کند. این به معنای متغیربودن 

لمانی باید مسلمانان یافته است که خداوند بر هدایت او افزوده است ... هر مسافکار نیست. بلکه چنین کسی فردی هدایت

 3«دیگر و علمای مسلمان را دوست داشته باشد و در جستجوی حقیقت باشد و در هر جا که آن را یافت از آن پیروی کند.

ای به گفته دیگر برای امری از حقیقت که برای او واضح شده است انتقال و تغییر نظر انسان از گفته»گوید : همچنین می

ای که دلیل آن روشن شده است و خالف اصرار بر نظری که در آن هیچ دلیلی ندارد و ترک گفتهکاری پسندیده است. بر

 4«تغییر نظر از رأیی به رأی دیگر فقط به خاطر عادت و پیروی از هوای نفس که این امور مذموم است.

تقدیس را از غیر کالم خداوند گوید. مسلمان باید غبار تعصب و پس باید از حقیقت اندرز گرفت نه از کسی که آن را می

اند : پیروی از هوای نفس و تعصب هر و پیامبرش بزداید. زیرا مردم فقط به دو علت دچار تفرقه و دوری از هدایت شده

 اندیشمندی نسبت به آرای خودش.

کردند امور سؤال می گوید : مردم همواره از علما دربارهسلطان العلما عز بن سالم در این باره سخنی ارزشمند دارد و می

اینکه این مذاهب و مقلّدان ای را مورد سرزنش قرار دهند. تا کنندهبدون اینکه به مذهب معین و خاصی مفید باشند یا سؤال

کنند اگرچه آرای آن علما بدون پشتوانه استداللی متعصّب آن پدیدار شدند. برخی از آنان از نظر علما و امامانشان پیروی می

کنند گویی آن عالم پیامبری فرستاده شده از سوی پروردگار شد و فقط بنا به تقلید مطلق از سخنان او عمل میمحکمی با

 5«پذیرد.است. چنین اندیشه و طرز تفکری از حقیقت دور است و هیچ خردمندی آن را نمی

_________________________________________________________________________  

 .35، ص 5( احیاء علوم الدین، ج 1

 .582، ص 5( جامع بیان العلم، ج 2

 .818-812، ص 2( مجموع الفتاوی، ج 3

 .255-258، ص 25( همان منبع، ج 4

 .285( الفکر السامی، حجوی، ص 5
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ما را هدایت کند، کتابهایی را که خداوند بنده و ش»گوید : امام شوکانی خطاب به متعصبان و مقلّدان مذاهب مختلف می

اند کنار بگذارید و به جای آن از کتاب خداوند که آفریننده شما و آنها و معبود همه شما پیشینیان و مردگان برای شما نوشته

 1«و آنهاست پیروی کنید.

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

 

 کنیم؟نظر نمیچرا با یکدیگر گفتگو و تبادل
دهد که به خداوند و اهل کتاب را یاد می باید درباره امور مسلمانان امروز بسیار تعجب کرد ... قرآن به آنها گفتگو با

دارای جایگاهی  کنند کهگیری مینند که از افرادی خردهکدادند. آنها امروزه از گفتگو با کسانی خودداری میدشنام می پیامبر

 تر از خداوند و پیامبرش هستند.پایین

دهند، هیچ گفتگویی ممکن نیست آنها با کسانی که یاران رسول خدا را دشنام می»گویند : متعصبان سنی مذهب می

ویند : گمتعصبان شیعه هم می.« 2رافضیانند که شایسته نیست با آنها نه تنها گفتگو حتی آنها را به سخن گفتن دعوت کنیم

 «و نباید به آنها گفتگو کرد. 3اینها ناصبی هستند»
_________________________________________________________________________  

 .818-812( فتح القدیر، ص 1

دهد دعوت و او را هدایت و راهنمایی دهند تا کسی را که یاران رسول خدا را دشنام می( متأسفانه برخی از این متعصبان حتی به خودشان زحمت نمی2

برای دعوت است؟ باید میان گفته برخی از پیشینیان درباره عدم همنشینی و گفتگو با اهل بدعت با هدف خودداری از  کنند. این چه معیارهایی

اند، تفاوت قائل بود. زیرا آنها ترویج افکار و دادن فرصت برای ترویج افکار باطلشان در میان مردم و وظیفه دعوت همه کسانی که راه را گم کرده

کردند نه اینکه در جستجوی حقیقت باشند. با فرض ثبوت مخالفت یکی از پیشینیان با آنچه که از هوی و هوس خود پیروی می افراد اندکی بودند

شان نسبت به و روش او در دعوت کفار و اهل کتاب که با وجود گستاخی ذکر کردیم باید دانست که با وجود منهج قرآن و سیره رسول خدا

ادب بودند، نشین که در گفتگو بسیار بیرساندن به اسالم و مسلمانان و اعراب بادیه تالشهای منافقان در راه زیان و همچنین خداوند پیامبر

بینی داشته باشد با او نباید توان به سخن یک نفر از پیشینیان استناد کرد. آری اگر در میان آنها ]پیروان افکار دیگر[ کسی قصد خود بزرگنمی

 کنیم.دادن در این حکم امری است که آن را تقبیح و محکوم میکرد و به او مجال سخن داد. اما تعمیممناقشه و گفتگو 

ای از واقعیت ندارد. آنچه در تقریرات علمای شیعه در نوارها و کتابها و روایات مذهبشان آمده است، بغض و کینه ( این تهمتی است که هیچ بهره3

ورزیدن نسبت به نسب برخی از آنهاست که در صفحات آینده این طرز کردن آنها به عنوان سرگرمی و طعنو لعنو نفرین  نسبت به یاران پیامبر

ای ندارند. بلکه آنها را دوست دارند و مورد تقدیر قرار فکر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما علما و عامه اهل سنت نسبت به اهل بیت هیچ کینه

کند. غایت این امر این است که آنها براساس دالیل شرعی ابوبکر و عمر را بر علی برتری نسل به نسل این امر را ثابت میدهند و آثار علمایشان می

دادن در میان آنها به هیچ عنوان به معنی داشتن بغض و کینه نست به یکی از آنها نیست. در این باره سخنی زیبا از شیخ جعفر دهند و برتریمی

کنم که همواره ای را ذکر میمن برای خوانندگان حادثه»گوید : به ذهنم خطور کرد. او می –ی از علمای معاصر شیعه امامیه است که یک –شاخوری 

محضر برای خوانندگان عزیز عرض  - اکبربرتر است یا علی ای صورت گرفت که آیا عباس بن علیدر ذهن دارم. میان دو نفر اختالف و مجادله

اولی برای اثبات فضیلت بیشتر عباس به این امر استناد کرد که او آخرین کسی بود  –ده در این اختالف جزو یاران ابوالفضل العباس بودم کنم و بنمی

ن امر که امام حسین در جنگ او را نزد خود نگه داشت به او اجازه جنگیدن نداد و زمانی که او کشته شد، امام حسین گفت : اکنون کمرم شکست. ای

گاه امام بوده است. همچنین عباس زمانی که تشنگی امام حسین را به یاد آورد از نوشیدن آب خودداری کرد. بنابراین او داللت دارد که او تکیه
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 ام.ها هرگونه آزاری را تحمل کردهنام و از آمن در میان هر دوفرقه زندگی کرده

دهنده باید از این عقلها تعجب کرد که با قبول گفتگو با یهودی و مسیحی کافر نسبت به خداوند و پیامبرش و دشنام

را بزرگتر از خداوند و  رسول خدا ول گفتگو با مسلمان مخالف نظراتشان، در واقع یاران و اهل بیتنسبت به آنها و عدم قب

خواهند نظر که نمیهای تنگتوانیم از اسرار اختالف شیعه و سنی به وسیله این خرده. در واقع ما نمیدهندقرار می پیامبر

 د و با دیگران تفاهم داشته باشند سر در بیاوریم.بفهمن

که او را  –امام علی بن ابیطالب که در نظر شیعه و سنی یکی از بزرگترین فقهای صحابه بود، گفتگو با خوارج را 

ت اسالمی و مفسر قرآن یعنی عبداهلل بن عباس را مدانست. او عالم و دانشمند ادارای اشکال نمی –بودند  هتکفیر کرد

نامیده بود! این متعصبان « سگهای اهل دوزخ»خوارج را  ت که پیامبردانسبرای گفتگو با آنها فرستاد. در حالی او می

 از درک این مفاهیم واال بسیار دورند!

 

 ما در پی گفتگویی برای رسیدن به حقیقت هستیم
ن زنند. زیرا آنها به نیروی بازویشان تأکید دارند. اما زبانی که انساجنگند و یکدیگر را به زمین میخروسها با همدیگر می

 ، زبان گفتگوست.کندانتخاب می پسندداش میخردمند آن را برای خود و جامعه

کسی که به جهان عرب و جهان اسالم در دوره معاصر نظری بیفکند که در فعالیتهایش از تعالیم اصیل اسالمی بسیار دور 

 کند.اس ناخوشایندی پیدا میگفتگو میان گروههای مختلف احس وضعیتشود و از شده است دچار اندوه و حزن شدید می

شنوند و دو خروس با یکدیگر به جنگ و جدال سازد. گروهی میگفتگوهایی که این مثال آنها را در ذهن ما متبادل می

شند و پیروزی از آن رأی و نظر است نه حقیقت. ما به بی طرفی، خواهند دیگری را بکُپردازند. هرکدام از آن دو میمی

ای که نظر فرد دیگر را قبول ما به دید یک جانبه ایم. بلکهی در گفتگو، ادبیات و تبادل نظراتمان عادت نکردهبینگفتگو و واقع

                                                                                                                                                                                                                 

. از شباهت داشت اکبر گفت : اخالق و ظاهر او بیشتر از همه مردم به پیامبرفضایل بیشتری دارد. دومی برای اثبات برتری و فضایل بیشتر علی

هاشم او اولین کسی بود که امام حسین در جنگ او را به کارزار فرستاد. همچنین او در جنگ کربال بیش از همه افراد جراحات برداشت. میان بنی

ای دیرینهپس باید او برتر باشد. دیری نپایید که این اختالف به درگیری لفظی و بحثی داغ تبدیل شد تا جایی که گمان کردم در آن زمان دشمنی 

مرجعیة المرحله و غبار « اند؟!کردم چرا آن دو در جنگ به یکدیگر یاری رساندهاکبر بوده است و همواره سؤال میمیان ابوالفضل عباس و علی

تواند به اند میتوان گفت. فقط فرد متعصب و معبن ابیطالب میگوییم : همین امر را درباره اختالف میان ابوبکر صدیق و علی. می37التغییر، ص 

شناسد. در اینجا آسانی خود را قانع کند که او وکیل اهل بیت بر روی زمین است و جز او کسی آنها را دوست ندارد و حقوق آنها را به رسمیت نمی

با آنها متهم سخن ما با خردمندان است. اما آنان که خردشان کمی به علت تعصبات کوچک شده است و مردم را فقط به علت داشتن اختالف 

 دهند که همچون خودشان باشد.سازند. فقط کسانی بدانها اهمیت میمی
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بار )آمین( بگویند به ویژه اینکه اگر یکی از ما در جایگاهی اجازه  01خواهد فقط برای او نمی کند و از خود و دیگران می

 1دهد نظرش بر دیگران تحمیل شود.

احدی یا رسیدن به نتیجه  جهت و شعاری توخالی است که از پس آنها امید به هدایتوهایی، سروصدایی بیچنین گفتگ

شدن خزانه آفاتی است که ما در میان آنها زندگی  رود. زیرا همانند بازای که هر دو طرف از آن استفاده کنند، نمیپسندیده

 کنیم.می

و شکوه دارند ... زیرا شالق در دست ستمکاران است. او را به خداوند قسم در میان ما افراد مظلوم از ظالمان گالیه 

افتد، بسیار مظلوم میشود و به دست ست ظالم خارج میکند. اما هنگامی که شالق از ددهد و شب و روز علیه او دعا میمی

داد. در نتیجه او به مردم ظلم می زود به ظالم تبدیل خواهد شد و خداوندی را فراموش خواهد کرد که مردم را از او بیم

 رحمانه حقوقشان را پایمال خواهد کرد.خواهد کرد و بی

 های متعصبان در نظر من اینگونه تجلی یافته است.اختالف و درگیری

م برطرف سازی ،برای اینکه همانند یک امت اسالمی دوباره به پاخیزیم و بتوانیم دردهایی را که امت را از پا درآورده است

ها و طوایف متضاد و مخالف یکدیگر و حتی دشمنان دیرینه تبدیل کرده است باید اخالص، صراحت و که امت را به فرقه

 درآوریم. زها را به اهتزارغبت برای برافراشتن پرچم اسالم داشته باشیم نه اینکه سعی نماییم پرچم احزاب و فرقه

برای رسیدن به  یطرفا در جانهای مسلمانان ترویج کرده بود نیازمندیم. بیکه اسالم آن ر انصافی و طرفیما امروزه به بی

 حقیقت نه به نفع اشخاص.

 فرماید : مگر نه اینکه خداوند می

 [.٣٧سبأ: .] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

رساند ]و برکات و نعمات آنها را در روزی میمانها و زمین ]ای پیامبر! به مشرکان[ بگو : چه کسی شما را از آس»

قطعاً یا ما ]مؤمنان[ یا شما ]مشرکان[ بر  .گذارد؟ اگر از روی عناد پاسخت ندادند، خودت[ بگو : خدااختیارتان می

و شما اهل هدایت یا ضاللت آشکاری هستیم. ]زیرا عقیده ما و شما با هم تضاد روشنی دارد. پس حتماً گروهی از ما 

 «ای گرفتار ضاللت است.[هدایت و دسته

یابد؟ آیا در اینکه حقیقت نزد پرورگار جهانیان و پیامبرش پس کدامین مسلمان هدایت را نزد غیر خداوند و پیامبرش می

 شود؟است دچار تردید می

کند ... چنین فرض مکن که از می طرفی در تعامل با مخالفان دعوت و راهنماییاما خداوند ما را به ادبیات گفتگو و بی

به او القا کنی و او باید آنها را قبول کند! ... بلکه گفتگو فقط برای بیان حقیقت  که سخنانت را ایهمان آغاز تو برای این آمده

 و کشف شبهه قرار داده شده است.

 فرماید : ریم میشود. همچنانکه خداوند در قرآن کگفتگو با کالم نیکو شروع و با همان انجام می

_________________________________________________________________________  

شود و در نظر ( منظور اینجانب از این سخن این نیست که عقیده اسالمی به آرا و نظراتی تبدیل شده است که گاهی مورد قبول واقع و گاهی مردود می1

که گفتگو با مخالفان را قبول ندارد بلکه از  -ا براساس این امر قبول کنیم. اما نظریه نگاه از باال امری مقدس نیست و باید گفتگو با او ر فرد مخالف

 هیچ ارتباطی به اسالم ندارد. -خواهد که آرای او را قبول کند طرف مخالف فقط می



 05 آنگاه حقیقت را یافتم

 [.٧٤العنکبوت: .] ژٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ژ 

تر است[ بحث و گفتگو قبول اهل کتاب ]یعنی یهودیان و مسیحیان[ جز به روشی که نیکوتر ]و نرمتر، آرامتر و قابل با»

 «نکنید، مکر با کسانی از ایشان که ستم کنند.

 خواهد داشت که طرف مقابل به دو امر پایبند باشد :  این روش تا زمانی ادامه

مقدسات طرف مقابل. پس نباید به آنها اسائه ادب کند و درباره آنها بسیار سخن بگوید. بلکه  رابررعایت ادب در ب (0

 طرفی و رعایت ادب شرح دهد.هر امری را که به نظرش قابل نقل است با بی

مقابل آن. هرگاه طرف مقابل سرکشی و غرور وجود داشته باشد باید جستجوی حقیقت و عدم سرکشی و غرور در  (2

که  روشی را در پیش گرفت که قرآن درباره ظالمان روا دانسته است. اگر گفتگوهای ما بر این روش محکم استوار باشد

خواهد کرد. اما باید قرآن کریم آن را بیان کرده است، مردم به مردمانی غیر از این تبیدل خواهند شد و وضعیت ما تغییر 

 به سوی خداوند شکایت برد.

 

 آغاز امر از اینجا بود
کردند و تسامح مذهبی بر آن حاکم بود. پدر و مادر در محیطی بزرگ شدم که شیعه و سنی در آن با هم زندگی می

اص و دارای تأثیری آشکار ای که مادرم از کودکی در آن پرورش یافته بود، طبیعتی خبزرگوارم از اهل سنت بودند. اما خانه

 بود.یکدیگر های شیعه و سنی با از ارتباط میان خانواده

گذاشت و حتی پس از مرگش او را مربی و برادران رضاعی مادرم همگی شیعه بودند. مادرم بسیار به آن مربی احترام می

کرد. در غمها و شادیهایشان نها نیکی میخانواده او همچنان به آ داشت و از طریق ارتباط پیوند محکمش بابسیار بزرگ می

 کردیم.کردیم دست نیاز به سوی او دراز میشریک آنها بود. آن خانواده هم این گونه بودند. اگر به چیزی نیاز پیدا می

مادرم، د. نزدیکترین آنها به شاین برخالف رابطه مادرم با بسیاری از زنان شیعه بود که میان مادرم و آنها پیوند ایجاد می

فکر و با فرهنگ بود که بیشتر عمرش را در کویت به اخالق، خوشاز اعراب ایران آبادانی بود که بسیار خوش آبادانی زنی

 کرد.سر برده بود و همچنان در آنجا زندگی می

ها هینیبه حس مرا با خود در دوران کودکی گاهی مادرم در نتیجه طبیعی این ارتباط و پیوند محکم با شیعیان این بود که

 شد.های غذا توزیع میسینی ،برد که در آن عزاداری انجام و در ایام محرممی

 ها برد.هنوز هم به یاد دارم که روزی در هنگام نهار مرا با خود به یکی از حسینیه

 گذاشته بودند که زنها مشغول پختن غذا در آن بودند. یدر حیاط حسینیه دیگهای

گفتن با زن واعظی که در حسینیه بود بنشینیم تا او از سخن طز من خواست که در اتاقی روبروی حیادر این هنگام مادرم ا

 خواست.دانم که از او چه میدانستم و هنوز هم نمینمی غ شود.رفا

 اما هنوز به یاد دارم که بر روی یک صندلی در کنار صندوقی بزرگ نشسته بودم، نگاهی به اطراف خود انداختم. آنچه

هایی از گل بود که در صندوق گذاشته شده بود. همانند سایر کودکان به من وقت و مجال توجه مرا به خود جلب کرد، تکه

 «محمد بیا. باید برویم.»کافی داده نشد تا در این باره تخمین بزنم یا در آنجا بازی کنم. ناگهان صدای مادرم را شنیدم : 



 06 آنگاه حقیقت را یافتم

کردند. او گفت : درم درباره آن مکان پرسیدم و اینکه زنان در آن حیاط چه کار میهنگامی که از آنجا خارج شدیم از ما

ها ای چند منظوره است که در آن مراسم عزای عاشورا برگزار و ولیمهاین خانه که ما در آنجا بودیم )حسینیه( نام دارد و خانه

 کنند.فاده میشود و مردم برای مناسبتهای مختلف دیگر از آنجا استدر آن توزیع می

آن از  لِ از مادرم درباره تکه گلهایی که در صندوق گذاشته شده بود، پرسیدم. پاسخ داد : اینها تُربت حسینی است که گِ

 کنند. ساخته شده است و شیعیان در هنگام نماز بر روی آن سجده میبالرکقبر امام حسین در 

 سنی هستیم؟!اند و ما ناخودآگاه از او پرسیدم : چرا آنها شیعه

دهند و ابوبکر و دشنام می عایشه را را دوست ندارند، آنها پاسخ مادرم نیز کامالً ناخودآگاه بود : زیرا آنها اصحاب پیامبر

دادن آنها را قبول نداریم. همچنین آنها در روز  دشنام همه اصحاب را دوست داریم و ما . در حالی کهدعمر را دوست ندارن

پوشند و ما به چنین اموری اعتقاد نداریم. بلکه آن را اشتباه کنند و لباس سیاه میزنند، گریه میا میعاشورا خودشان ر

گذارند و بر تربت حسینی سجده خوانند بلکه در نماز دستهایشان را باز میدانیم. عالوه بر این آنها مانند ما نماز نمیمی

 کنند.می

 ؟کننداز مادرم پرسیدم : چرا چنین می

بوده است و ابوبکر  من همانند هر کودک دیگری در مدرسه کمی درباره سیره نبوی خوانده بودم که عایشه همسر پیامبر

آورن عمر و فضایل او یاد همچنین مقداری درباره چگونگی اسالم نیز دوست و همراه پیامبر در غار و در هجرت بوده است.

دهند و لعن تواند تصور کند مسلمانی این شخصیتها را دشنام میگرفته باشد نمیگرفته بودم. کودکی که همه این امور را یاد 

 کنند. بنابراین از سخن او بسیار تعجب کردم. اما سن اندکم برای بازداشتن من از توجه به اموری این چنین کافی بود، اگرمی

 چه چنین مسائلی از آن زمان در ذهنم نقش بسته بود.

شد و بار دیگر خودم را روبروی اختالف شیعه و سنی دیدم. در دانشگاه و در هنگام گذراندن سپری  پی در یسالها پ

ام با او از آغاز آشناییکه حدود ده سال از من بزرگتر بود. من  1درس گرامر انگلیسی با یکی از سیدهای موسوی آشنا شدم

زیرا چنین موضوعی برای عموم مردم دارای  .هم نکنمکردم که مجال گفتگو درباره اختالف شیعه و اهل سنت را فراتالش می

حساسیت بود. اما این دوست ما بسیار ناسازگار و تندخو بود. عادت نداشت که هیچ کس را به حال خود واگذارد. یکی از 

 ه ما را غافلگیر کرد و از سید پرسید : چرا تو شیعه هستی؟ندوستان با سؤالی مضحک و گستاخا

عمول بود که از دوستمان پرسیده شد. پس از آن دیدیم که وارد بحث و جدال مذهبی شدیم که سؤالی عجیب و غیرم

 کردیم به آن مبتال شویم.گمان نمی

ه است. به همین دلیل به اختالفات د)سید( سخنانش را با اشاره به این امر اغاز کرد که چند سال در ایران درس خوان

 ای آماده است.مناقشه و بررسی هر مسألهشیعه و سنی احاطه کاملی دارد و برای 

درباره آنها به  خودم راکردم. او به اموری اشاره کرد که سالیانی بود در واقع من بیش از بقیه به حرفهای او توجه می

پرداختند تا سخنان جدی و گویی و تحریک طرف مقابل میغافلگیری زده بودم. اما دوستان دیگرمان به بیشتر به بیهوده

_________________________________________________________________________  

 م. و در دانشکده علوم دانشگاه کویت اتفاق افتاد. 5992( این امر در سال 1
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از او درباره منبع آن سؤال و این امر را جدی  .فتگالی سخنانش از حدیث کسا سخن نه. به همین دلیل موسوی در البهاقالع

تلقی کردم. او مرا به )ریاض الصالحین( امام نووی ارجاع داد. من بدان کتاب مراجعه کردم تا از صحت حدیث اطمینان پیدا 

 1گویی وجود نداشت.دینی بود که در آن امکان شوخی و بیهوده ایکنم. زیرا این امر در نظر من قضیه

به علت آگاهی بیشتر از اختالف شیعه و سنی  با وجود اینکه بحث مذهبی ما پس از این چند دقیقه به پایان رسید و سید

 پیروز شد، اما من بیش از پیش همواره شیفته اطالع بیشتر درباره ابعاد این موضوع شدم.

کشید تا خواست که من با نیروی فراوان وارد این میدان شوم. سؤالها و دیدگاهها مرا به سوی خود میمی گویی خداوند

سید محمد تیجانی سماوی را به من هدیه « آنگاه هدایت شدم: » «ثم اهتدیت»اینکه روزی یکی از دانشجویان شیعه کتاب 

 طلب هدایت کرده بود!برایم م فرستاده بود و از درگاه خداوند رانی مادرم براییداد. آن دانشجو کتاب را به وسیله دوست ا

از شما چه پنهان این کتاب در آغاز در نظر من بسیار قوی بود. به طوری که قبل از خواندن آن چیزی درباره تاریخ فتنه، 

بات امامت او استفاده جریان سقیفه یا برخی از احادیثی که درباره فضایل امام علی وجود دارد و شیعیان از آن برای اث

 و یاد نگرفته بودم. هکنند، هیچ چیزی را نخواندمی

کتاب به اصحاب بزرگ پیامبر و  سخنانی برخورد کردم که سکوت درباره آنها روا نیست. این ناگهان در آن بهاما 

تر و بدون داشتن هر چه تمام نامد. آری این چنین با سادگیگزار میتازد و آنها را مرتد و بدعتهای مشهور اسالم میچهره

 حیا نسبت به خداوند و مردم.

تیجانی حق دارد معتقد باشد عبدالقادر گیالنی سرور اولیاست و همچنانکه در زمان تصوفش معتقد بود کعبه پیرامون 

مقابل یاران  ر بداند اما درومعذ . یا یهودیان و مسیحیان را در انکار حقیقت رسالت پیامبر2کندهای او طواف میخیمه

که او را  . آری او خداوندی دارد3اش چنین معتقد بودهمچنانکه پس از هدایت خیالی ،را مجرم و گناهکار بداند پیامبر

و تشکیک درباره  محاسبه خواهد کرد و براساس اعتقاداتش او را پاداش یا سزا خواهد داد. اما تکفیر آشکار یاران پیامبر

شوند، تا روز قیامت موجب به ن شیوه زشت و ترویج آن در کتابهایی که در میان مردم پخش میپاکی و صداقت آنها به ای

وجودآمدن کینه و دشمنی خواهد شد. شایسته است کمی درباره این شخصیتی که درباره اصحاب پیامبر اینگونه سخن 

 کیست و چه هدفی دارد؟دهد، درنگ و تأمل کنیم و ببینیم او گوید و آنها را در مورد طعن قرار میمی

! تا 4گویدکه در همان دوران کودکی روستایشان را در نورزدیده و به شهر رسیده بودتیجانی برای ما از شهرتش سخن می

 1هم داناتر بود. ساینکه پس از آن داناترین فرد روزگار خود شد و از مفتی کشور تون

_________________________________________________________________________  

وسوی حدیث کساء را به کتاب )ریاض الصالحین( امام نووی ارجاع داده است، با وجود اینکه این حدیث در صحیح مسلم روایت ( عجیب اینکه م1

 تر بود که حدیث به صحیح مسلم ارجاع داده شود نه ریاض الصالحین. زیرا صحیح مسلم یکی از منابع اصلی احادیث پیامبرشده است. شایسته

 الصالحین کتابی است که احادیثی را از کتابهای مختلف در خود گرد آورده است.است. در حالی که ریاض 

 ، گفتگو با منعم.85( ثم اهتدیت، ص 2

 .35( همان منبع، ص 3

 .55( همان منبع، ص 4
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 –به ادعای او  –ه هیچ کس هم شأن او نبود، حتی شیوخ األزهر هم کند کاما او به همه این امور قانع نشد بلکه ادعا می

اش تعجب شوند و از شنیدن میزان حفظ احادیث و آیات و دالیل کوبندههایش حاضر میدر جلسات، دروس و سخنرانی

 2شود.کردند تا جایی که به اعتراف خودش دچار غرور میمی

بیند او با صراحت از ناتوانی مطلق خود در گفتگو با یکی از ی که میشوید زمانسپس پس از چند صفحه دچار تعجب می

گفت از حفظ من از میزان هوش این کودک با هوش تعجب کردم که همه آنچه را که می»گوید : کودکان نجف سخن می

و  جلدهاتعداد با ی را که ای از قرآن را از بر داشته باشد. زمانی که برخی از مصادر تاریخداشت مانند اینکه یکی از ما سوره

گویی استادی به شاگردش  ،تعجب من بسیار بیشتر شد. او با من به سخن گفتن پرداخت ،را از حفظ برایم گفت شانبابهای

دهد. من در مقابل او احساس ضعف کردم و آرزو کردم ای کاش به همراه دوستم از آنجا خارج می شدم و در آنجا درس می

 اشاره دارد که کودک نجفی از علمای االزهر و مفتی تونس باسوادتر و داناتر بود! نان به این امراین سخ.« 3ماندمنمی

همتا معرفی کرده بود، تو را دچار کننده بی اما تیجانی که خود را در گفتگو با علمای بزرگ اهل سنت به عنوان آن مناظره

 تر است.ین عجیبکند که از سخنان پیشدیگری می شگفتی و امور غیرمنتظره

سطح پایینی هم  هخانه هر طلبحدیث را که در  کند که کتابهای مشهورنظیر چند صفحه بعد اعتراف میاین دانشمند بی

شیوخ األزهر را در  آنها را به دست آورد که در آنجا« مکوکیه»وجود دارند، در اختیار نداشته است. فقط پس از سفر به 

حت تأثیر کودکان نجف و سپس بزرگانشان قرار گرفت. سپس به وطنش بازگشت تا برخی از و در آن ت !مناظره شکست داد

من از میزان فراوان کتابهایی که »نویسد : پردازند، دریافت کند. او میکتابهای شیعی را که به بررسی اختالف شیعه و سنی می

که از کجاست ... بسیار خوشحال شدم و آنها را در  ام که ارسال شده بود تعجب کردم و دریافتمقبل از رسیدن من به خانه

، مرتب و چند روزی استراحت کردم. جدول ساعات کاری سال تحصیلی 4اتاقی خاص که نام آن را کتابخانه گذاشته بودم

روز آخر هفته هم وقت خالی داشتم. شروع به مطالعه کتابها  4جدید را دریافت نمودم. سه روز متوالی تدریس داشتم و 

این عقاید و افکاری که شیعه بدان  با را مطالعه نمودم. ضمیرم« صولهاأأصل الشیعه و »و « عقائد الشیعه»کردم و کتابهای 

نویسد : سپس در ادامه می« الدین موسوی را خواندم.شرف عبدالحسین سید «المراجعات»معتقد بود آرام گرفت سپس کتاب 

کند بر تعجبم افزوده شد. و ی این روایات را از صحیح بخاری و مسلم روایت میزمانی که مشاهده کردم این دانشمند شیع»

کنم. سپس به پایتخت سفر کردم و صحیح بخاری بیابم من هم از این عقیده پیروی می اگر این حدیث را در»با خود گفتم : 

                                                                                                                                                                                                                 

 .259( همان منبع، ص 1

 .25( همان منبع، ص 2

 .15( همان منبع، ص 3

اع کرده است سپس این نام را برای اولین بار بر آن نهاده است! در این جهل مرکب او تأمل کنید ( گویی او اولین کسی است که کتابخانه شخصی را ابد4

 یابید.دادن علمای مصر و تونس بیندیشید خودتان جواب واضح و آشکاری میو در ادعایش مبنی بر شکست
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ای مشهور دیگر را خریداری و موطأ امام مالک و کتابه 1صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد، صحیح ترمذی

 2«کردم.

علمای األزهر را شکست داده علمی، حدیث را در اختیار نداشته است پس با چه  اگر تیجانی تا آن زمان کتابهای مشهور

کرده است، بدون اینکه یکی از این کتابها را است و چه احادیثی را از حفظ داشته است و به وسیله آن علیه دیگران استناد می

 کردیم؟!س آنها را حفظ میراختیار داشته باشد. مگر اینکه همه علم او آن احادیثی باشد که ما در مدا در

ای از کرد بهرهشد و آرزو میکند که برای اموالی که برای ضریح امام علی هدیه داده میاز مردی که خودش اعتراف می

ورزان را به خود ثروت درخششی فریبنده دارد که دیدگان طمع رود. زیرا، امیدی برای جستجوی حقیقت نمی3آن داشته باشد

 کند.جلب می

 واقعاً عجیب است که فردی همچون تیجانی و با این درجه از علم و عقل به برانگیختن شبهات پیرامون اصحاب پیامبر

ها، خواهد همه پیروزیکه او میبر راهی تاریک بوده است و به دیگر سخن این از آغازبپردازد و معتقد باشد که امت اسالمی 

های خالصانه و نصوص الهی را به تصویر سیاهی تبدیل کند که هیچ ارتباطی با وحی، عقل و واقعیت فتوحات و جانفشانی

 ندارد.

کردم و در درون من نگرانی به تو بار مسئولیت سنگینی بر دوش من نهادی که من آن را انکار می !ای تیجانی ادامه بده

ام که با همه نیروهایی که خداوند به من ارزانی داشته است وارد آوردی که از آن بیم داشتم. اما از امروز تصمیم گرفتهوجود 

اند یا مزدورانی بیش نیستند روشن خواهم را وسیله تجارت قرار داده عقاید این که این میدان شوم و حقیقت تو و امثال تو را

ا تأمل فراوان بررسی خواهم کرد و چهره حقیقی آن را به اندازه توان و طاقت خودم و به و سنی را بکرد و اختالفات شیعه 

 دور از تعصب کشنده مذهبی و عاطفه قوی که هیچ دلیلی در برابر آن مقاومت نخواهد کرد. نشان خواهم داد.

 

 )رض(در مزار حضرت زینب
صبح  01یه ببرد، در فرودگاه بر زمین نشست، تقریباً ساعت که قرار بود برای اولین بار مرا به سور یزمانی که هواپیمای

 بود.

به مسجد اموی رفتم و در مناطق مختلف دمشق گردش و از مساجد و کلیساهای قدیمی آن به دقت بازدید کردم. اما 

عه و سنی در زینب( رساند تا بدین ترتیب افقی جدیدی را درباره اختالف شی هپاهایم پس از این گردش مرا به منطقه )سید

 برابر دیدگان من بگشایند.

_________________________________________________________________________  

 دارد نه صحیح ترمذی!شود. کتاب ترمذی سنن نام ( تیجانی حتی در نگارش نام کتابها هم دچار اشتباه می1

 .33-33( همان منبع، ص 2

شده بودم گویی  ام یعنی منعم( حرکت کردم در حالی که گیجپشت سر او )همراه عراقی»نویسد : در ضمن تعریف زیارت نجف می 15( او در صفحه 3

 دادند.ای ازآن را به من میکردم که بهرهآرزو می
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در مسجد )سید، زینب( چیز عجیبی دیدم ... هزاران زائر برخی در حیاط مسجد روی زمین نشسته بودند، برخی در کنار 

آوردند و برخی در قسمت دیگر مسجد در شبستانی کردند یا دو رکعت نماز زیارت به جا میمرقد نذوراتشان را تقدیم می

 دادند.کنم حسینیه بود، به سخنرانی یکی از علمای شیعه گوش میگمان میبزرگ که 

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

 کشند!در آنجا سیگار می

کردند، گویی این امر در میان این عمل را تقبیح نمیآنچه باعث تعجب بیشتر من شد این بود که بقیه زائران و نمازگزاردن 

 1آنها عادی و بدون اشکال بود!

اینکه من آن را احساس کنم. مدتی طوالنی در مرقد حضرت زینب ماندم و به  ساعتهای بسیاری بر من گذشت بدون

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

شد. و برخی از علما و شیوخ شیعه را دیدم که در کنار حوزه ایستاده ای بزرگ بود که به خیابان کناری مسجد منتهی میحوزه

 شدم.این حوزه درس بخوانم. اگر اصرار مادرم نبود بدانجا ملحق می در شدند. با خودم آرزو کردمبودند یا از آن خارج می

کنم. مدتی همراه او بودم که تأثیر خوبی بر ا هرگز جوانی عراقی را که در )السیده زینب( مشاهده کردم فراموش نمیام

 .داشتام و شناخت بیشتر واقعیت عقاید شیعه روحیه

 سال پیش از عراق به ایران مهاجرت 01نمود. اما پسر یک عالم شیعه بود که بیش از او همچون بقیه عوامل شیعه می

کرده بود. در نتیجه این پسر در ایران بزرگ شده و پرورش یافته بود. سپس به همراه پدرش به سوریه آمده بود تا در یکی از 

 2کار کند.« سیده زینب» محله هایکتابفروشی

شده  مای که امروز گریبانگیر مردبا صراحت و آشکارا به او گفتم از او خوشم آمده است. او کسی بود که تعصبات فرقه

است، او را تسخیر نکرده بود. او در سخنانش مرا تکذیب نکرد بلکه برخالف شیعیان دیگری که قبالً دیده بودم کامالً 

 صراحت داشت.

_________________________________________________________________________  

یکی از کتابهای تیجانی مطلبی را خوانده است که به همین امر اشاره دارد. کتاب مورد نظر را پیدا کردم و با کرد که در ( یکی از دوستان تعریف می1

 کند!ای که من دیده بودم به عنوان امری عادی و شایع در مساجد و مراقد یاد میشگفتی فراوان دیدم تیجانی از پدیده

گوید : می« سیگار کشیدن در محل نماز»تحت عنوان  539صفحه « بیت کلید حلّ مشکلها اهل« : »کل الحلول عند آل الرسول»تیجانی در کتاب 

گویند : این عمل منکر و جزو اعمال کنند و میاهل سنت و جماعت از شیعیان به علت سیگار کشیدن در مساجد و اماکن نماز بسیار انتقاد می»

شوی با مشاهده آن میان شیعیان رواج دارد و هرگاه برای اولین بار وارد مساجدشان می شیطان است. در واقع باید گفت این پدیده تقریباً در همه

ین باره از تعجب خواهی کرد. به یاد دارم زمانی که اولین بار در نجف این امر را مشاهده کردم بسیار تعجب و آن را تقبیح کردم. به همین دلیل در ا

 «دادند که مرا قانع نکرد. یکی از علمایشان پرسیدم. آنها به من پاسخی

م. آن جوان و آن کتابفروشی را که در آن زمان به کتابفروشی سیده رقیه مشهور بود نیافتم. گویی به شخص  2553( در دیدار اخیرم از سوریه در سال 2

 دیگری واگذار شده و نام آن تغییر پیدا کرده بود.
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به او گفتم : بدان که قبل از هر چیز برای من آسان است که به شیعیان اموری را نسبت دهم و به کتابهای مخالفانشان 

کنند. اما ه بدانم و باب بحث و مناظره با آنها را از آغاز ببندم. همچنانکه بسیاری از مردم چنین میبسنده کنم و آنها را گمرا

 ای از اتهامات و اباطیل خواهم یافت.من در جستجوی حقیقت هستم و گمشده خودم را در میان توده

 ام.: من برای هر آنچه بخواهی آماده افزودآمد گفت و پس به من خوش

دانم چگونه در گفت : نمیگفت؛ هنوز هم سخن او را به یاد دارم که میناخودآگاه و با سرعت تمام سخن می او کامالً

ایران انقالب اسالمی به وقوع پیوست ... مردم آنجا از دین دورند و بسیای از آنها در روزهای ماه مبارک رمضان آشکارا 

نمود. زیرا در تر میداد، واقعیکنند. اگر در عراق انقالبی رخ میکوتاه می عالوه بر این نماز را همواره کنند ومیخواری روزه

 اما مردم آن بسیار با دین فاصله دارند. ،برخالف ایران که معتقدم حکومت ایران شیعه است ،آنجا مردم واقعاً شیعه هستند

ها درباره دیدگاه او درباره آن دسته از دوستی با او سؤاالت دیگری از او پرسیدم. یکی از آن پس از چند روز همراهی و

علمای شیعه بود که به صراحت از تحریف قرآن کریم سخن گفته بودند. او پاسخ داد : هرگز! هیچکدام از علمای ما چنین 

این اقوال  توانمها هستیم و منابع شیعی در اینجا فراوان است آیا میاند! به او گفتم : برادر گرامی ما در محله کتابفروشینگفته

 را به شما نشان بدهم؟

مرد  .ها رفتیمدر آن زمان فقط یک مورد از ارجاعهای این امر را به یاد داشتم. به همین دلیل به یکی از کتابفروشی

 خواهید؟ گفتم : تفسیر صافی عالمه کاشانی.کتابفروش پرسید : چه کتابی می

یر صافی را از او گرفت. سپس از کتابفروشی خارج شدیم و در آن جوان به صاحب کتابفروشی سالم کرد و جلد اول تفس

نظر را به جوان نشان دادم. او مدتی طوالنی نشست و چندین بار مطلب را خواند. گویی  کنار آن ایستادیم و صفحه مورد

 1توانست باور کند.نمی

ات تشکیک ایجاد کنم. ی کنم یا درباره عقیدهع از کتاب به تو آن نبود که خودنمایضدادن این موگفتم : هدفم از نشان به او

ورزند چه خواهم از اسالم در برابر همه کسانی که به آن طعن میمقصود من واضح است و در آن هیچ غرضی ندارم. می

_________________________________________________________________________  

آوری، مقدمه ششم درباره جمع»حریف قرآن اختصاص داده و آن را چنین نام نهاده است : ( کاشانی در تفسیر صافی، مقدمه ششم را به اثبات ت1

او پس از ذکر روایاتی که برای اثبات تحریف  قرآن بدانها استناد و آنها را از منابع مورد اعتماد شیعه نقل « تحریف، کم و کاست قرآن و تأویل آن

نقل شده است  آنچه از این اخبار و روایات دیگر که از طریق اهل بیت»گوید : آن چنین می کرده است به نتایجی دست یافته است که درباره

نازل شده است. بلکه مقداری از آن برخالف آن چیزی است  آید این است قرآنی که در میان ماست همه آن قرآنی نیست که بر حضرت محمدبرمی

ریف و مطالبی از آن حذف شده است. از جمله چندین بار نام امام علی و کلمه )اهل بیت( و که خداوند آن را نازل نموده و برخی از آن دچار تح

های آن براساس آن چیزی نیست که خداوند همچنین نامهای منافقان در  قسمتهای متعددی از قرآن حذف شده است. همچنین ترتیب آیات و سوره

اما درباره اعتقاد مشایخ و »گوید : کند و مینظر علمای بزرگ شیعه امامیه بیان میسپس عقیده تحریف قرآن را در « و پیامبرش دوست دارند.

باید گفت که ثقة االسالم کلینی به تحریف و نقصان قرآن معتقد بود. زیرا او در این باره روایاتی را در کتاب )الکافی( ذکر کرده و  علمای ما

کند که از صحت آنها اطمینان دارد. همچنین گوید : او اموری را روایت میو در آغاز کتابش میهیچکدام از آنها را مردود ندانسته است. همچنین ا

کتاب  تفسیر استادش علی بن ابراهیم قمی مملو، از این اقوال است و در این باره مبالغه کرده است. همچنین شیخ احمد بن ابیطالب طبرسی نیز در

 االحتجاج، بر روش آنها عمل کرده است.
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خواهد مذهبش را به وسیله حق و باطل شیعه باشند یا سنی محافظت کنم. امور را از دیدگاه یک فرد شیعه مذهبی که می

 ارجاع بده و آنها را به عنوان داور قرار بده. ز سازند نگاه نکن. بلکه امور را به کتاب خداوند و سنت پیامبرپیرو

او به گفتن این سخن بسنده کرد : آن را از پدرم خواهم پرسید و تو را از آن آگاه خواهم کرد. یک روز بعد از این دیدار 

کند قرآنی که از تفسیر صافی را که کاشانی در آن ادعا میموضعی گفت :  به من اطالع داد که به سوی پدرش رفته است و

 امروزه در میان ماست تحریف شده است به او نشان دادم.

درنگ جلد و صفحه آن مطلب را به من گفت و ادامه داد : قبل از اینکه به پدرم آن صفحه از کتاب را نشان دهم، پدرم بی

 والسالم. .عقیده نیستیمما در این اشتباه با او هم است و کاشانی در این امر اشتباه کرده

 به جوان گفتم : نظر تو چیست؟ آیا با نظر پدرت در این باره موافقی؟

 پذیریم.پاسخ داد : آری. کاشانی اشتباه کرده است و ما نظر او را نمی

به تحریف آن به معنای تخریب دین است. به او گفتم : قرآن منبع اول قانونگذاری اسالمی است و تشکیک در آن اعتقاد 

اما اینکه « فالنی دچار اشتباه شده است و تمام شد.»گفتیم کافی بود گفته شود : اگر ما درباره یک مسأله ساده فقهی سخن می

 اصالً درست نیست.کاشانی این گونه در کتاب خداوند طعن بورزد و درباره آن اینگونه سخن بگوید، این 

ورزیدن نسبت به رای لحظاتی فراموش کن که کاشانی شیعه است. کتاب خداوند را یاری بده. اگر طعنای دوست من ب

 کالم خداوند و تشکیک درباره آن و اعتقاد به کم و زیادشدن قرآن، کفر نباشد پس کفر چیست؟

ه وقت را به بحث درباره بست نگه دارم. پس موضوع را خاتمه دادم. بقیجوان سکوت کرد و نخواستم او را بیشتر در بن

خواهی کرد و گفت : یکی از بزرگان از من خواسته است با امور دیگری گذراندیم. تا اینکه روزی با شرمندگی از من معذرت

کردم. به همین دلیل از او ای در این باره طلب نکردم. اما وضعیت او را درک میکنندهتو همنشینی نکنم. من از او تفسیر قانع

 ردم و به امید اینکه روزی او را دوباره ببینم از او خداحافظی کردم.تشکر ک

ه از مرقد حضرت زینب به کشورم برگشتم در حالی که با خودم کتابهایی را آورده یبعد از یک ماه تمام اقامت در سور

 کتابها بودم. آن بودم. به شدت مشتاق خواندن

فردی نیز در  ته من هدیه کرد. اما این تنها هدیه آن نبود. مناظراین دیدار گنج ارزشمندی بود که روزگار آن را ب

الی کتاب به این امر را اشاره خواهیم سازی شناخت و معرفت من نسبت به این امور نقش به سزایی داشت که در البهغنی

 کرد.

 

 دوست داشتن اهل بیت
داشتن شما پاید دوستست داشته باشید که دیری نمیما را براساس اسالم و در راه آن دو»گوید : العابدین میامام زین

 «موجب ننگ و عار برای ما خواهد شد!

 داشتن اهل بیت ...دوست
با اهل بیت  گروهی کهکه اهل بیت را دوست دارند و  از میان گروهی ،اگر اختالف بین اهل تسنن و تشیع اختالفی بود

 شدم.، از همان روز اول شیعه میآورندمیبه جا ننفرت دارند و حق آنها را  از آنها دشمنی و
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ام، حاضر بودم که این مدت را ام راه و مسیر را اشتباه پیمودهشد که در طول این سی سال زندگیاگر برایم روشن می

 فراموش و به جای آن زندگی دیگری را شروع کنم.

 ولی اختالف حقیقی بین اهل تسنن و تشیع به این سادگی نیست.

کنند، احادیثی هستند که حادیثی که آنها برای رفعت درجه و مقام اهل بیت به آن استناد میادانند اکثر می شیعه یعلما

ل یشمارند و برای حفظ فضادانند که اهل سنت چقدر مقام اهل بیت را بزرگ میکنند، نیز میاهل سنت آنها را روایت می

ل اهل بیت است، نخست توسط بخاری در مستندترین یمناقب و فضا هبارحادیث نبوی که دراآنان چقدر اهمیت قائلند، حتی 

 هایی که از لحاظ سندی در مراحل بعدی قرار دارند ثبت و ضبط شده است.کتابهای حدیث و بعد در کتاب

در بیند که بعضی از آنها سی که کتابهایی مثل صحیح بخاری و مسلم و یا جامع ترمذی را نگاه بکند حتماً فصولی را میک

و دیگر افراد اهل بیت نوشته  ابیطالبجعفر بن  ،عباس و پسرش عبداهلل ،حسین یا فاطمه ،حسن ،ابیطالبل علی بن یفضا

های )فضائل اند مانند کتابهای زیادی است که اهل تسنن مخصوصاً در مورد اهل بیت نوشتهاین عالوه بر کتاب .شده است

( و ه 313( حافظ نسائی )ابیطالب( و )خصائص أمیرالمؤمنین علی بن ه 240) 1الحسن و الحسین( نوشته امام احمد حنبل

و ذوی  ( و )استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء الرسوله 494بی( محب طبری )ر)ذخائر العقبی فی مناقب ذوی الق

( و )جواهر العقدین فی ه 900الدین سیوطی )( و )إحیاء المیت فی فضائل أهل البیت( جالله 912شرف( حافظ سخاوی )لا

( و )درّ السحابه فی مناقب ه 900هر الشفاف فی فضائل األشراف( نورالدین شریف سمهودی )افضل الشرفین( و )الجو

 های دیگر.( و بسیاری از کتابه 0211القرابه و الصحابه( شوکانی )

و خالصه کالم »جز این ندید که اعتراف کند و بگوید :  ایاهلل العظمی میرزا محمدحسین مامقانی چارهبه همین دلیل آیت

به  چه معتقد به جانشینی علی : مقصود و هدف ما از این خاتمه روشن شدن این مسأله است که اهل سنت و جماعت اگر

یعه دانند، ولی آنها تنها در این دو مسأله با شنیستند و خالفت را از آن اهل عترت و طهارت نمی جای رسول اکرم

کنند و به تمام فضائل و مناقب امامان معصوم اعتراف امیرالمؤمنین اقرار می 2والیت مطلق به نظر دارند واثناعشری اختالف

را  هاهمئل ایکنند اهل سنت فضااست تا جایی که گمان می پوشیدهدارند. ولی این قضیه بر بیشتر مردم ]شیعیان[ نامفهوم و 

 3کنند.انکار می

 ورزند؟!هل بیت را دوست دارند و به آنها محبت میاالفی بین این دو جماعت وجود دارد در حالیکه هر دو پس چه اخت

ام که مسائل زیادی وجود دارد که ابعاد اختالف بین اهل سنت و تشیع به این نکته پی برده هخالل پژوهشهایم دربار در

 : ر ایجاد شکاف بین آنها و اهل سنت بوده استاند و همیشه دلیلی دثنی عشری آنها را مطرح کردهاشیعه 

 و نفرین شیخین )ابوبکر و عمر(! از اسالم بعد از وفات رسول اکرم و برگشتن صحابه پیامبر اددتمسأله ار* 
_________________________________________________________________________  

 این کتاب را به او نسبت داده است. 521صفحه  5الدین ابن تیمیه در کتاب )منهاج السنة( جلد تقی (1

دادن و بیعت با خالفت و امامت او در دین و حقانیت امام علی در برابر دشمنانش )در جنگ صفین و کردن و یاری( اگر منظور ازوالیت مطلقه محبت2

گر منظور از آن پذیرفتن غلویی مانند اعتقاد به داوری اهل بیت در دنیا و آخرت و حضور آنها در هنگام مرگ جمل( باشد، قطعاً درست است، ولی ا

 گویی محض است.و واگذاری حساب و کتاب مخلوقات به آنها باشد، گزافه

 زیر عنوان )علماء العامة و قبولهم فضائل اهل البیت(. 237( کتاب )علم المَحَجّة( صفحه 3
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 بودن امامان شیعه و ادعای اینکه آنها از اشتباه و فراموشی مصون هستند! مسأله معصوم* 

 ت تکوینی دارند و همه موجودات هستی مطیع و فرمانبردار آنها هستند!مسأله اینکه امامان شیعه والی *

بر بندگان منصوب کرده همچنان که حکومت ]به حکومت[ مسأله از طرف خدا آمدن امامان و اینکه خداوند آنها را * 

 پیامبران را ]بر مردم[ تثبیت کرده است!

 هستند!وصف امامان اهل بیت با اوصافی که فقط شایسته خداوند  *

میان ورزی های عقیدتی و تاریخی که در تاریخ آمده به نحوی مستقیم در ایجاد تنفر و کینهاین مسائل در کنار دیگر بحث

ثنی عشری هر دو یک مقصد را دارند ولی سر یک دو انقش داشته است. به شکلی که اهل سنت و شیعیان  گروهدو  این

 رسند.راهی قرار دارند که هرگز به هم دیگر نمی

این طرز فکر در ذهن بسیاری از شیعیان همچنان باقی است که فقط آنها هستند به اهل بیت محبت دارند و والیت آنان را 

، و یاد بهترین صورت آنها دشمنان اهل را دوست دارند! ندنفرمتها قبول دارند و اهل سنت دشمنان اهل بیت هستند و از آن

که را توانی کتاب عالمه یوسف بحرانی )الشهاب الثاقب فی معنی الناصب( داری می اگر در صحت این مطالب شک و گمان

یعنی  1آید محبت اهل بیتخبار برمیاخالصه آن که چنانچه از »گوید او می .اهل سنت نوشته شده است بخوانی هربادر

این جایگاه و  زبه این که دورگذاشتن آنها اداشتن به امامت آنها و قراردادن ایشان در مرتبه و منزلت خودشان و باور  اعتقاد

ن اهل سنت و برخی از شیعیان در ایمشود و این اختالفی که دادن دیگران بر آنها، دشمنی و تنفر از اهل بیت تلقی میبرتری

 2.«اهل سنت با آنهاست بر مخالفت یواضح دلیلدلیل و برهان است. مورد محبت اهل بیت وجود دارد، ادعاهایی بی

توان به نویسد : در تأیید این مطالب میمی 313جلد دوم صفحه  «األنوار النعمانیه»اهلل جزائری در کتاب چنین نعمتمه

لفظ ناصبی ]به معنای دشمن[ را در مورد ابوحنیفه و  ،های برجسته اهل بیتو شخصیت این مورد اشاره کرد که امامان

کسی نبود که با اهل بیت دشمنی کند، بلکه او از آنها جدایی گرفته بود ولی به فه در حالیکه ابوحنی .بردندامثال او بکار می

 ازکه خودش در محبت دیگران غلو و افراط داشته باشد ولی  برخورد نخواهید کردکسی  به هرگز .کردآنها اظهار محبت می

 اینکه دیگران او را کم دوست داشته باشند، راضی و خشنود باشد.

ها را بخوانند ولی نتحسین مقام یکی از آ اهل بیت و هرباهای اهل سنت تمجیدهایی درمای شیعه در کتابلذا هر چند عل

دهد، هر چند که نویسنده این مطالب نیز به باور و عقیده این امور هیچ وقت تصور ذهنی آنان را درباره اهل سنت تغییر نمی

 ، اعتقادی نداشته باشد!مر و عثمان و بقیه صحابهع ،ابوبکر از سویآن  اغتصابشیعیان درباره امامت و 

 

_________________________________________________________________________  

طالب، حسن و حسین، علی بن حسین، محمد بن علی ملقب به باقر، جعفر بن محمد ملقب به صادق، گانه )علی بن ابیز اهل بیت امامان دوازده( مراد ا1

موسی بن جعفر ملقب به کاظم، علی بن موسی ملقب به رضا، محمد بن علی ملقب به جواد، علی بن محمد ملقب به هادی، حسن بن علی ملقب به 

 محمد بن حسن ملقب به قائم، حجت و مهدی منتظر است.عسکری و 

 .555( کتاب )الشهاب الثاقب فی معنی الناصب( صفحه 2
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اهل بیت نشانه تقوا و ایمان است و دشمنی و کینه نسبت به آنها عین نفاق و گمراهی  دوست داشتن

 است
ها را دوست بدارد مانند آن هر کس آن .ایمان وتقوا است و دشمنی با آنان نفاق و گمراهی داشتن اهل بیت پیامبردوست

 دشمنی کرده است.  را دوست داشته باشد و هر کس با آنها دشمنی کند با پیامبر سول خدااست که ر

والذی نفسی »ید فرمامی اش افتاده است، در این باره پیامبردشمن آنان در دنیا ملعون و منفور و در جهنم بر چهره

 زندگی و مرگ من به اراده اوست، هر کسی با ماقسم به کسی که » «1بیده، الیبغضنا أهل البیت أحد إال أدخله اهلل النار

 «اندازد.دشمنی کند خداوند حتماً او را به جهنم می اهل بیت

دادن آنان داللت اسناد متواتر بر وجوب محبت و دوستی اهل بیت و یاری دارای همه متون»گوید : ابن وزیر)ره( می

تا اینکه دوست  .وریدآنمیشوید تا اینکه ایمان بیاورید و ایمان یموارد بهشت ن»صحیح آمده است :  حدیث مثالً در .ندنکمی

اختصاص  که او را دوست دارد( و از مواردی که به اهل بیت استکسی  همراهو همچنین آمده است )انسان « داشته شوید

 حزاب است : اسورة  33دارد آیه 

 [.١١األحزاب: .] ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  کژ 

 .«]پیامبر[ دور کند و شما را کامالً پاک سازد واهد پلیدی را از شما اهل بیتخخداوند قطعًا می»

ان از واجبات است. زیرا شگذاشتن به آنها و باورداشتن به مناقب ارج و احترام ،شمردن بزرگ ،داشتن به این خاطر دوست

 2ل شریف و عالی هستند.یو اینان صاحبان همه مناقب و فضا ستنازل شده ا آنها هرباتطهیر در و تآیات مباهله و مود

ها را به شنیدن ای از مبای را می گیرد که گوشامام ابوبکر محمد بن حسن آجری از چکیده این مطالب این چنین نتیجه

 ،فاطمه ،ابیطالببن یعنی علی ا بر هر زن و مرد مسلمان واجب است که به اهل بیت پیامبر»گوید : نوازد؛ او چنین میآن می

. اینان اهل بیت رسول داشته باشدد و آنها را دوست رگذاباحترام  عباس و فرزندانشان ،3حمزه ،جعفر طیار ،حسین ،حسن

آنها را بزرگ بشمارند. بدی آنها را نادیده بگیرند و با آنان  و هستند و بر مسلمانان واجب است که به آنها محبت کنند اخد

گان بر اخالق گذشتباشند هر کدام از فرزندان و نوادگانشان که نیکو  .ر آنان صبور باشند و برایشان دعا کنندب وسازش داشته 

_________________________________________________________________________  

آن را روایت کرده است و گفته است )حدیث بنا به شرط مسلم صحیح است( و نیز ألبانی در کتاب  515( حاکم در ]المستدرک[ جلد سوم صفحه 1

 آن را صحیح دانسته است. 2533اره شم 358صفحه  1)السلسلة الصحیحة( جلد 

 .553( کتاب )ایثار الحق علی الخلق(، صفحه 2

اینها بودند : )عمارة( که مادرش خولة دختر قیس بن قهد انصاری است. )یعلی( مادرش از انصار و قبیله اوس بود، ابن  ( پسران حمزه بن عبدالمطلب3

سنی از آنها گذشته بود. از آنها روایتی نقل نشده است. به حمزه ابوعمار  م وفات رسول اکرماو و برادرش یعلی در هنگا»عبدالبر گفته است که : 

جزو گفتند، عمار بزرگترین فرزند او بود و اگر تا بعد شهادت پدرش که شش سال و چند ماه قبل از وفات پیامبر بوده زنده مانده باشد، حتماً می

 یاران پیامبر بوده است.

کی )سلمی( و دیگری )أمامة( بود که هر دو از صحابه بودند. و بعد از حمزه با مرگ فرزندانش نسل او منقطع گردید. و هیچ کس ی دخترهای حمزه

 .818و کتاب )االستیعاب( ابن عبدالبر جلد اول صفحه  57از آنها به جا نماند. نگا : )جمهره أنساب العرب( ابن حزم، صفحه 
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شدن و حفظ و سالمت نداشته است در حق او دعای صالح یها اخالق خوباند و اگر یکی از آنو نیکوکار خود بوده بزرگوار

گذاریم که تو اخالقی غیر از اخالق نیکوی اند : ما نمیاند، و به او گفتهده و اهل عقل و ادب با او حسن معاشرت داشتهکراو 

داریم و به خاطر محبتمان به تو دوست داریم که همان اخالق شریف گذشتگان خود را داشته باشی و تو را از آن برحذر می

 1«را داشته باشی، خداوند نیز با این امر موافق است. و نیکوی اهل بیت

شخصی که فقط ابوبکر و عمر و عثمان را دوست  هربااگر کسی بپرسد : در»نویسد همین کتاب می 000فحه آجری در ص

داشتن و د چه نظری داری؟ آیا این دوستررا قبول ندا حسن و حسین و همچنین خالفت علی ،علی اما محبتدارد، 

 ای برای او دارد؟فایده محبت او در حق ابوبکر و عمر و عثمان

ال یحبک »: رمود ف به علی پیامبر .منافق است و نه صفت یک انسان مؤمن شخصِ گفت : پناه بر خدا، این صفتِ باید

 فرمودههمچنین  .«ندنکمیبا تو دشمنی  و فقط منافقان دنتو را دوست دار فقط مؤمنان» «2ا منافقلّإاال مؤمن والیبغضک 

و پیامبر به خالفت و « مرا اذیت کرده است در واقع ا آزار دهدهر کس که علی ر» «3فقد آذانی من آذی علیاً»است 

خداوند و رسولش است، و خداوند و پیامبرش ]هم[ او را  دوستدار بودن و شهیدشدن او گواهی داده است. علیبهشتی

نت خداوند در پس لع .ایمهای پیامبر درباره فضایل او و محبت به حسن و حسین ذکر کردهاین گواهی همهدوست دارند ما 

از این  ابوبکر و عمر و عثمان ردیدتیب داشته باشد و از آنان سرپیچی کند.ها را دوست نآنکه  دابآخرت بر کسی  دنیا و

و چنین بپندارد دوست دارد  را پذیرفته باشد و اهل بیتش را ابیطالبهستند و همچنین کسی که والیت علی ابن  العنت مبر

عمر و عثمان را قبول نداشته است و دوست آنها نبوده و حتی به آنها هم بدگویی کرده مستحق  خالفت ابوبکر و که علی

به او پس این نوع محبت  .هستند مبرای نارایاز داشتن چنین  حسن و حسین ،ما یقین داریم که علی .چنین نفرینی است

و اظهار برائت از  لشانیبه وصف و ذکر فضا علیابوبکر و عمر و عثمان را نیز چنان که  مگر آنکه ،رساندهیچ سودی نمی

این  .و از خاندان پاکش راضی باد . پس خداوند از علیه باشدپرداخته است همراه با اهل بیت دوست داشت دشمنانشان

 «.است راه و روش مسلمانان عالم و عاقل

ت، بلکه این امر اصل ایمان و هدایت خدا تبعیت از قرآن بر همه مسلمانان واجب اس»گوید : ابن تیمیه می شیخ اإلسالم

پوشی از خطاهای آنان و رعایت و چشم را به خاطر آن مبعوث کرده است، همچنین محبت اهل بیت پیامبراست که پیامبر 

 حقشان بر همه واجب است.

زبان زید بن أرقم  به آنها سفارش و توصیه کرده است. مسلم در کتاب )صحیح( از ی که رسول اهللیاما دو چیز گرانبها

یا أیها الناس، »شد به ما گفت : در محلی که بین مکه و مدینه بود و خُم نامیده می رسول اهلل»کند که گفت : روایت می

 یو در روایتی آمده است که یک «گذارمای مردم من دو چیز گرانبها را در میان شما به ارث می» «إنی تارک فیکم الثقلین

_________________________________________________________________________  

 .382( کتاب )الشریعة( صفحه 1

 آن را روایت کرده است. 8783طالب در حدیث شماره ( ترمذی سنن خود در کتاب )کتاب المناقب( قسمت مناقب علی بن ابی2

 .2291های اسناد حدیث صحیح است )نگا : )السلسلة الصحیحة( حدیث شماره ( همه طریقه3
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« .ستدر آن اهدایت و نور که کتاب خداوند » «ی و النوردکتاب اهلل فیه اله» .تر استدیگری با ارزش از این دو چیز از

هو حبل اهلل، من اتبعه کان علی »و در روایتی دیگر این چنین روایت شده :  بسیار تأکید کردکتاب خداوند  درباره و

هل بیتی، أذکرکم أهل بیتی، أاهلل أذکرکم  الهدی، و من ترکه کان علی الضاللة، و عترتی أهل بیت. أذکرتم

 «هل بیتی.أأذکرکم 
شود و هر کس از آن دوری جوید گمراه است. است و هر کس از آن پیروی کند هدایت می ریسمان الهیکتاب خداوند »

 یاد آورید، در اهل بیتم است. در حق آنان خداوند را به یاد آوردید، در حق آنان خداوند را به ت من یعنیو مورد دوم عتر

هل بیت او ا»رقم پرسیده شد که : اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ گفت : ااز زید بن « حق آنان خداوند را به یاد آورید

 «به آنها حرام است و آنها آل عباس و آل علی و آل جعفر و آل عقیلند. زکات دادنکسانی هستند که 

از آن است که بتوان آنها را اینجا آورد. از  ترتر و با اهمیتعظیم ،کندکه بر لزوم تبعیت از قرآن داللت می نصوصی

والذی نفسی بیده، الیدخلون الجنة حتی »که فرمود : است اهل بیت روایت شده  هرباحدیث صحیحی در پیامبر

را به  ]اهل بیت[ اینکه شما مگرشوند [ وارد بهشت نمیمردمقسم به آنکه زندگیم در اراده اوست ]» «یحبوکم من أجلی

 «خاطر من دوست بدارند.

 پاک کرده استاست  حراماهل بیت  از زکات که بررا  آنهاصلوات بفرستیم،  پیامبرن خانداخداوند به ما دستور داده که بر 

إن اهلل »چنین فرموده است :  .آمده است یدیگر صحیح در حدیث و قسمتی از خمس و فیء را به آنها داده است. پیامبر

صطفانی من ا و صطفی قریشًا من کنانة و اصطفی بنی هاشم من قریشاصطفی کنانة من بنی إسماعیل و ا

ش و ریخداوند خاندان اسماعیل و از آنها کنانه را انتخاب کرد، و از کنانه ق»:  «و خیرکم نسباً هاشم، فأنا خیرکم نفساً بنی

اگر به روایت آنچه که دربارة « .همه شما باالتر و نسبم برتر استهاشم مرا برگزید، پس من از هاشم و از بنیاز قریش بنی

دالیل زیادی در کتاب و سنت  .کشدبپردازیم کالم به درازا می روایت شده است حق و حقوق خویشاوندان و صحابه پیامبر

 برای لزوم رعایت حق آنها آمده است.

دانند و از دشمنانی که صحابه و خویشاوندان پیامبر می جماعت خود را ملزم به رعایت حقوق به همین دلیل اهل سنت و

کنند، و یا افرادی که به خاطر حکومت با آنان دشمنی حرمتی میدانند و به اهل بیت بیرا کافر و فاسق می ابیطالبعلی ابن 

 مبراکنند، روی میو و زیادهیزید بن معاویه غل افرادی مانندل یدر ذکر فضا به ناحق و کنندادا نمیکنند و حق واجبشان را می

 هستند.

دانند و خود کنند و عامه صالحان مسلمانان را کافر میصحابه و عموم مسلمانان بدگویی می ازثناعشری که انیز از شیعیان 

 1ترند، مبرا و به دور هستند.هگناهکارتر و گمراخودشان بر این امر آگاهند که 

 

_________________________________________________________________________  

 .239-233، صفحه 2( کتاب )مجموع الفتاوی(، جلد 1
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 ل بیت چه کسانی هستند؟اه
 ی که باید برای داشتن یک بحث مفید انجام داد همان مرحله بیان مسأله و توضیح دقیق مفاهیم بحث است.اولین کار

به  رعایت کنیطرفی و انصاف را اگر در پناه لطف و رحمت خداوند بتوانی که در بررسی موارد اختالف با مخالفان بی

ت یکی بودن نی بی درگیر آن هستیم بیش از آنکه به فاسدل مذهیرسی که علت بحرانی که ما به خاطر حل مسااین نتیجه می

 ترین آنها مسأله فهم و درک اصطالحات است.ل اختالف است و مهمیاز طرفین برگردد، به خاطر درک نادرست از مسا

 لسی که درباره حل مسائل اختالف شیعه و سنّی بحثاکه در یکی از این مج عطا کند تو اگر خداوند این توفیق را به

شود و پس از اندکی به بینی که در بسیاری از موارد گفتگوی بین دو طرف نخست با آرامی آغاز میکنند شرکت کنی، میمی

 کنند.نفرین و لعن می کامالًدهند و یا همدیگر را کشد و طرفین اتهامهایی به یکدیگر میداد و فریاد می

شد سؤال کنی و باز همان سؤال را از آنها بحث می پیرامونبیت که اهل  هربااما اگر در آخر جلسه از یکی از دو طرف در

اند و ای طوالنی و گسترده شدهو خواهی دانست که هر دو گروه وارد مباحثه شنوی!طرف دیگر بپرسی دو جواب مختلف می

ل مصداق اصطالح اهاز همه شود مگر اینکه قبل ای ختم نمیکنند که به هیچ نتیجهو اختالفاتی مشاجره می هاحاشیهدربارة 

 انشعاب فکری وجود دارد به دقت بیان شود. و اختالف ،بیت را که در مورد آن ]این همه[ بگو مگو

قبل از هر کاری  م استبحث کنند الز خواهند در مورد اهل بیت پیامبربه همین دلیل بر من محقق و افرادی که می

و بدون دلیل و برهان احساسی بحث دربارة اهل بیت بحثی  ن صورتدر غیر ای .معنای دقیق اصطالح را مشخص کنند

 شود.می

 

 ل بیتتبیین و توضیح معنای دقیق اه
کند مشاهده تأمل  یخوب بهکلمه  پیرامون ایننبوی  شریفحادیث اهای لغت و آیات شریفه و انسان وقتی در کتاب

پوشی کرد و آن را به اوتی دارد که نباید از این مسأله چشممعانی متف ،کند که این کلمه به اعتبار کاربردهای مختلفمی

احکام  که کنندمی گماناینگونه  نیز همچنان که بعضی در گذشته و اکنونگذاشت. های مختلف در این زمینه حساب قول

یچیده و ل بیت( را به عنوان یک اصطالح پاهمسائل مذهبی نیز با همدیگر تناقضی ندارند و درست نیست که اصطالح )

 نامفهوم در نظر گرفت که بستر و حد مشخصی ندارد. 

در آنها آمده و موارد استفاده آن را بررسی و مطالعه کنم.  مند شدم که متون مذهبی که این واژه دربه همین دلیل عالقه

ح بدون ذکر تفاصیل آن آگاه به این مسأله تأمل کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که مفهوم کلی این اصطال کدام علمای

پس  .اندمتولد شده فرد و افرادی که در خانه درفافراد ساکن در خانه  خویشاوندان نسبی،در شامل افراد سه گروه است : 

مثالً  : شودگفته می« بیت»هستند، و به فرزندان جدّ قریب  هاشم )فرزندان عبدالمطلب( از لحاظ نسب اهل بیت پیامبربنی

 فالنی کریم و شریف هستند. (نسب)بیت : گویند می

وقات کلمه )اهل( اهل بیت هستند و معموالً بیشتر اجزو [ رسول خداداشتن ]در خانه از جهت سکونت همسران پیامبر

 رود.کار می شخص بههمسر  ایاز لحاظ عرف و عادت بر
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با توجه به گستردگی معنای این کلمه پس  .اهل بیت هستند او جزوبه جهت والدت در خانه  همچنین فرزندان پیامبر

 آیند.به حساب می و فرزندانشان همه جز افراد اهل پیامبر تمام فرزندان پیامبر از فاطمه)رض( گرفته تا علی

ل بیت( بیشتر آشنا شویم، نخست باید بدانیم که در شرع این کلمه بر جایگاه دو گروه داللت اهاگر بخواهیم با مفهوم )

 کند :می

 پردازیم.آنها حرام است. حاال مفصالً به توضیح این مطلب می برزکات : افرادی که ثانیاً : یاران و پیروان و  اوالً

 

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

 گوید : مثالً عبدالمطلب درباره حادثه جنگ اصحاب فیل می

 اخداوند: در اینجا مراد عبدالمطلب آن است « 1صلیب و اصحابش پیروز بگردان پیروانبر  پیروانت را! امروز خداوندا»

به  ( یا همان اهلآل)در کتاب و سنت نیز  گاهی .صلیب و یارانش پیروز بگردان پیروان را امروز بر پیروان و یارانتتباع و ا

 فرماید : می ، سوره الرحمن34 د در قرآن کریم آیههمین آمده است مثالً خداون

 [.١٧القمر: .] ژڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ 
 .«خاندان و پیروان لوط را در سحرگاهان نجات دادیم ما»

 . اناست، حال چه خویشاوند او باشند یا دیگر در این آیه پیروان لوط مراد از کلمه آل لوط

 فرماید :اره فرعون میسوره بقره که خداوند درب 49مچنین مانند آیه ه

 [.٧١البقرة: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

ها رابه شما کسانی که بدترین شکنجه و ]به یاد آورید[ زمانی را که شما را از دست فرعون و پیروان او نجات دادیم.»

اینکه مبادا کسی از میان آنها برخیزد و سلطنت و قدرت را از دست بریدند ]از ترس رسانیدند. پسرانتان را سر میمی

]تا به خدمت آنان کمر ببندند[، و در این ]شکنجه و تهدید به نابودی[ گذاشتند فرعون خارج سازد[ و زنانتان را زنده می

 .«آزمایش بزرگی از جانب خدا برایتان بود

 سوره بقره فرموده است : 11در آیه  و نیز

 [.٥١البقرة: .] ژٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹژ 

و ]به یاد آورید[ زمانی را که به خاطر شما و برای شما دریا را از هم شکافتیم ]و میان آب آن فاصله انداختیم تا از آنجا »

نگریستد ]و یعبور کنید[ و شما را رهانیدیم و پیروان و هواداران فرعون را ]در جلو دیدگانتان[ غرق کردیم و شما م

 «آید.[رفتنتان دریا چگونه بر هم میدیدید که بعد از بیرونمی

 که خداوند درباره آل فرعون فرموده است :سوره غافر  44و نیز مانند آیه 

 [.٧٤غافر: .] ژہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 

_________________________________________________________________________  
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 «پیروان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید.»

نظر دارند ن و مورخان اتفاقا( فرعون و پیروانش است چون همانطور که همه مفسردر این موارد مقصود از )آل فرعون

 فرماید : می موسی دربارهفرعون  همسرآسیه  زبانخداوند از  .فرعون اصالً فرزندی نداشت

 [.١القصص: .] ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ 

گامی که دید آنان قصد کشتن کودک را دارند[ گفت : او را نکشید، نور چشم من و تو است. شاید زن فرعون ]آسیه هن»

فهمند ]که دست تقدیر در پس پرده غیب، چه بازی برای ما مفید باشد، و یا اصاًل او را پسر خود کنیم، آنان نمی

 «.[کندمی

کسانی هستند که بر دین او و و اقوم و پیروان  ،ل فرعونآ»گوید : می ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ قرطبی در تفسیر کالم خداوند 

ن پیرو دین او باشد حال فرقی آغیر  چه در زمان او و چه در حالکه در همه  هستند انیکس همچنین آل رسول خدا .دبودن

 ورچه جزآید اگو هر کس پیرو دین او نباشد از آل و اهل او به حساب نمی .او باشد یا نه بستگان وکند که جزنمی

 1«باشد. خویشاوندان پیامبر

اند و هم آیند، او گفت : هم نادرست گفتهبه حساب می آل پیامبر ،گویند همه مسلمانانمردم می»به امام صادق گفته شد 

ولی اگر همه مسلمانان تمام مقررات  .اندمگر ممکن است؟ گفت : در این که همه آل او هستند نادرست گفته : درست، گفتند

 2«توانند جز آل پیامبر به حساب آیند.شرع را رعایت کنند می

 

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

یها الناس فإنما أنا بشر أأما بعد، أال »است :  3هاشمیمقصود از أصل، با توجه به حدیث ثقلین و این حدیث پیامبر، بن

ولهما کتاب اهلل، فیه الهدی و النور فخذوا بکتاب أن یأتی رسول ربی فأجیب و أنا تارک فیکم ثقلین : أشک یو

بیاید و  فرستاده خداوندمانند شما[ فردی هستم که هر لحظه ممکن است ما بعد، ای مردم من ]هما»:  «ستمسکوا بهااهلل و 

گذارم : اول کتاب خداوند، که در آن هدایت ور ر میان شما به جا میدو چیز گرانبها را د .اجابت کنمدعوت او را من هم 

کردن به کتاب خدا مسلمانان را بر عمل بنابراین پیامبر .کنم و به آن تمسک جوئیدوشنایی است ما شما را به آن سفارش می

_________________________________________________________________________  

 .832، صفحه 5( تفسیر قرطبی جلد 1

 .85( کتاب )مفردات غریب القرآن( صفحه 2

که  نظر دارند که کسانیاند که بستگان و خویشاوندان پیامبر هستند، در غیر این صورت همه علما بر این نکته اتفاقهاشم( کسانی( مقصود علما از )بنی3

هاشم هستند نه همه شود و محبت و تکریمشان واجب است، افراد مؤمن بنیدادن به آنها حرام است و اصطالح )آل بیت( بر آنها اطالق میصدقه

 هاشم چه مسلمانشان و چه کافرشان!بنی

، و )فتح المعین( شیخ زین الدین ملیباری 3صفحه  5های )فتح الوهاب( شیخ اإلسالم ذکریا انصاری و جلد برای اطالع بیشتر رجوع شود به کتاب

 .25صفحه  5جلد 
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فی أهل بیت، أذکرکم اهلل  و أهل بیتی، أذکرکم اهلل فی أهل بیتی، أذکرکم اهلل»تشویق و ترغیب کرد. سپس فرمود : 

اهل بیت من خدا را به یاد داشته باشد. در مورد اهل بیت من خدا را به یاد داشته ل بیتم، در مورد ها : دوم»:  «فی اهل بیتی

آیا زنان او  ؟هل بیت او چه کسانی هستندا : ن از زید پرسیدیحص« .باشید، در مورد اهل بیت من خدا را به یاد داشته باشید

 اهل بیت او نیستند؟ وجز

 :پرسید  .بر آن حرام است زکاتولی اهل بیت او کسانی هستند که بعد از پیامبر  .گفت : زنانش جز اهل بیت اویند زید

گفت : آیا صدقه بر همه این  .جعفر و آل عباس هستند خانواده ،عقیلخاندان  ،آنها چه کسانی هستند؟ گفت : آنها آل علی

 « .1ب داد : بلهافراد حرام است؟ جوا

که پدرش  کندروایت می 3عبدالمطلب بن ربیعهبه نقل از  2حارث بن نوفل هاشمی بن از عبداهلل خود مسلم در صحیح

ای رسول خدا  : بروید و به او بگویید اخدگفت : نزد رسول  ابوربیعه بن حارث به عبدالمطلب بن ربیه و فضل بن عباس

 کند که فرمود : باره ذکر میاین حدیث پیامبر را در این  امور زکات بگمار! سپسا را بر م

این صدقات چرک و پلیدیهای » «آلل محمد نما التحل لمحمّد و الإإن هذه الصدقة إنما هی أوساخ الناس و »

 «مردم است و بر محمد و آل او حرام است.

 . پیامبر فرموده است :آوردهاشم به حساب میجزو بنی حدیثی از پیامبر اساسمطلب( را نیز بر یامام شافعی افراد )بن

و در روایتی دیگر چنین بیان شده است « .مطلب یکی هستندیهاشم و بنیبن»:  «4إنما بنوهاشم و بنوالمطلب شیء واحد»

ما و بنومطلب چه در زمان جاهلیت و چه در زمان اسالم از »:  «5اسالم ءإنا و بنو مطلب النفترق فی جاهلیة و فی»

گوید : نباید از گنجند، میالمطلب( در مفهوم )آل بیت( میابن قدامه مقدسی در جواب اینکه )بنی« شویمیگر جدا نمیهمد

بودن هستند و سهیم ل بیت پیامبراهو آنها  هاشم خویشاوندان نزدیکتر پیامبرچون بنی .دکرقیاس هاشم را بر بنیمطلب بنی

5 با آنها در المطلببنی
 عبد شمس و بنی نوفل نیز دربنی . زیرانیست خمس فقط به خاطر خویشاوندی آنها با پیامبر 1

مطلب هم با مطلب برابرند ولی هیچ سهمی به آنها تعلق نگرفته است، پس به این سبب بوده که بنیخویشاوندی با بنی

 6اند.اند و یا هر دو این موارد را با همدیگر داشتهبوده و انصار پیامبریاران  واند و هم جزخویشاوند بوده پیامبر

عبدالمطلب را به این سبب بیان کرده که گرفتن خمس به بنیعلت تعلق دلیل ابن قدامه در این مورد این است که پیامبر

 .بانی برای آنها بودندحوال به عنوان پشتیاهاشم جدا نشدند و در همه آنها چه در دوران جاهلیت و چه دوران اسالم از بنی

_________________________________________________________________________  

 آنرا روایت کرده است. 2553طالب( در حدیث شماره ( مسلم در )کتاب فضائل الصحابة( باب )من فضائل علی بن ابی1

 ( او عبداهلل بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف است.2

 ه بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف است.( او عبدالمطلب بن ربیع3

 آن را ذکر کرده است. 8152( بخاری در )کتاب المناقب( باب )مناقب قریش( در حدیث شماره 4

 آن را آورده است. 2935( ابوداود در )کتاب الخراج( باب )فی بیان مواضع قسم الخمس و سهم ذی القربی( در حدیث شماره 5

 .125صفحه  2( المغنی، جلد 6
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 زکاتاما دلیل خاصی برای تحریم  .هاشم استحقاق گرفتن خمس را دارند و نه دیگر خویشاوندان پیامبرپس فقط آنها با بنی

 زکاتاست و کسانی که  جایزدادن به آنها به عنوان مطلب مانند سایر اهل بیت وجود ندارد و اصل این است که صدقهبر بنی

 هاشم هستند.است فقط بنی بر آنها حرام

 

 هستند ایشاناهل بیت  وجز اخدهمسران رسول 
 آیند.او به حساب می بیت لاه وجز شان با پیامبرهستند که به خاطر خویشاوندی نسبی اما فرع آل بیت همسران پیامبر

ده است و در دنیا و آخرت آنان چه در زمان حیات و چه بعد از وفات او حرام بو ازدواج آنها با افرادی غیر از پیامبر

 قرار داده است. وهمسران اویند، پس این اتصال دائم و همیشگی آنان با پیامبر آنها را در مقام نسب ا

 بر این نکته داللت دارد که آنها جزو اهل بیت هستند.کتاب و سنت 

 

 اوالً 

 آمده است :  موسی هربادر 3وره نمل آیه مثالً در س ،خداوند همسران پیامبران را با نام )اهل بیت( آورده است

 [.٤النمل: .] ژڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ژ 

]به یاد بیاور[ زمانی را که موسی ]در راه برگشت از مدین به مصر، در شب تاریک و سردی که راه را گم کرده بود و »

بینم. هر چه ]از دور[ می گفت : ]بایستد که[ من آتشی ]همسرش[ اشدرد زایمان همسرش را گرفته بود[ به خانواده

 .«آورمزودتر خبری ]از راه[ برایتان می

 واضح است که در این سفر فقط همسرش همراه او بوده است.

اهل در این آیه سوره قصص به »نویسد : می «إذ قال موسی ألهله»معنای اهل در  تفسیر المیزان درباره طباطبائی در

 1«موسی که دختر شعیب است، آمده است. معنای همسر

 فرماید :خداوند می

 [.٣١القصص: .] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

 «.اش ]از مدین به سوی مصر[ حرکت کردهنگامی که موسی مدت را به پایان رسانید و همراه خانواده»

گذاشته شده را به پایان برد  پس هنگامی که موسی مدت قرار»... گوید : سوره قصص، می 29قمی درباره تفسیر آیه 

شدن به موسی زنش راهی سفر شدند و شعیب توشه سفر را به او داد و گوسفندانش را روانه ساخت و به هنگام خارجهمراه 

هنگامی که  .موسی گوسفندانش را به سوی مصر به حرکت درآورد« برو خداوند این دخترم را به تو عطا کرده است»گفت : 

موسی به آتشی که از دور ند سرمای شدید و طوفان و تاریکی آنها را فراگرفت و هوا کامالً تاریک شد. بعد به بیابانی رسید

 کند : نمایان بود نگاه کرد، همچنان که خداوند آن را چنین بیان می

 1[.٣١القصص: .] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

_________________________________________________________________________  
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شارت تولد اسحاق هنگامی که به او ب را ابراهیم همسر فرشتگان خطاب به ساراتوان مثال سخن ها میاز نمونه آیه

 دادند، ذکر کرد.

 [.٤١هود: .] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

کنی؟ ای اهل بیت رحمت و برکات خدا شامل حال شماست ]پس جای تعجب گفتند : آیا از کار خدا تعجب می»

کنی؟ ای اهل بیت رحمت و برکات خدا شامل حال شما است ]پس جای یتعجب م [نیست اگر به شما چیز عطا کند

شک خداوند ستوده ]در همه افعال و[ تعجب نیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران عطا نکرده است[ بی

 .«حوال[ استابزرگوار ]در همة 

بر او و کسانی هستند که هم نسب و هم  و اهل مرد افراد دور: »نویسد میراغب اصفهانی در )مفردات غریب القرآن( 

هایی دیگری مانند داشتن یک پیشه و یک خانه و یک شهر مشابه باشند. در اصل اهل مرد کیش با او هستند و یا در ویژگی

گفت چون همه متعلق به آن خانه  (اهل بیت)توان به افراد یک خانه کنند پس میافرادی هستند که در یک خانه زندگی می

مطلق  سوره احزاب درباره 33تطهیر یا آیه ل بیت به دلیل آمدن آن در آیه اهد و همگی یک نسب دارند، ولی اصطالح هستن

 2رود که در این آیه از زن به اهل بیت تعبیر شده است.به کار می خانواده پیامبر

مرد : نزدیکترین مردم به اویند و اهل هل ا هستند و ساکنان خانهاهل بیت »نویسد : ابن منظور در کتاب )لسان العرب( می

 3هستند. : زنان و دختران و داماد او یعنی علی بیت پیامبر

مذهب  اهلمر : یعنی زمامداران آن امر و اهل بیت یعنی ساکنان آن و اهل ا»گوید : آبادی در )القاموس المحیط( میفیروز

 زنان و دختران و داماد او یعنی علی پیامبر اهلشود و برده می مرد به معنی زن او به کار اهلبه معنی معتقدان به آن و 

 4است.

اهل یک دیار ساکنان آن  اهل منزل ساکنان آن هستند. همانطور که»گوید : همچنین زبیدی در کتاب )تاج العروس( می

ندان او باشد همچنان که در این تواند زن و فرزاند و اهل مرد میهل یک مذهب افراد تابع و معتقد به آن دینااند و منطقه

 کالم خداوند

یا زنان او هستند و  دختران و دامادش علی ،نراهمس . اهل پیامبربه معنای زن و فرزندان تفسیر شده است ژپ  پ  ژ 

 های قرآنی : ها و فرزندان است، مانند این نمونهبه افراد آل او اطالق شده است که شام نوه نیز اهل پیامبر

 [.٣١٣طه: .] ژۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ   ۓ ژ 

خود  نماز مایة یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح است[ وخانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده ]زیرا که »

 .«نیز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش

 [.١١األحزاب: .] ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  کژ 

                                                                                                                                                                                                                 

 سوره قصص. 557تا  553صفحه  2( تفسیر قمی، جلد 1
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 .«[ دور کند و شما را کامالً پاک سازدخواهد پلیدی را از شما اهل بیت ]پیامبرقط میفد خداونتردید بی»

 1[. ٤١هود: .] ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ژ 
فعال و[ بزرگوار ]در همة اشک خداوند ستوده ]در همه ای اهل بیت رحمت و برکات خداوند شامل حال شماست. بی»

 «احوال[ است.

 

 ثانیاً 

دانند آیاتی از سوره احزاب است که زنان می بیت لاهرا داخل در مفهوم  همسران پیامبربا استناد به آن دلیل دیگری که 

 این سوره که خداوند فرموده است : 33را با این لفظ مورد خطاب قرار داده است، مانند آیه  پیامبر

 [.١١ب: األحزا.] ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  کژ 

ءاهلل )فصل ( هستند نه دیگران انشاآل عبافقط ) بیت لهاست. و در مورد اینکه مراد از ا خطاب به زنان پیامبراین آیات 

 شود.امامت( به تفصیل در موضوع تطهیر بحث می

 

 ثالثاً 

 را ایخواهی مژدهیو گفت : نم به من رسید کعب بن عجره»بی لیلی است که گفت : اروایت بخاری از عبدالرحمن بن 

پرسیدیم : ای رسول خدا خداوند  اخدگفت از رسول  : خواهم، مییکه از پیامبر شنیدم به تو بدهم؟ گفتم : بل

قولوا اللهم صل »فرستادن بر شما را به ما یاد داده، حاال چگونه بر اهل بیت تو صلوات بفرستیم؟، پیامبر فرمود : صلوات

ا صلیت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید اللهم بارک علی محمد علی محمد و علی آل محمد کم

و آل  بگویید : خداوندا بر محمد»« و علی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید

کت برار هستی، پروردگارا و آل او درود فرستادی همانا تو ستوده و بزرگو او سالم و درود بفرست همچنان که بر ابراهیم

 2«و آل او را افزون کردی، همانا تو ستوده و بزرگوار هستی. ابراهیم خجستگیت و کربرا افزون گردان، همچنانکه  محمد

 را به آنها یاد داده است. از جمله :  ش چندین روش صلوات فرستادن بر اهل بیتشبه اصحاب پیامبر

چگونه بر شما صلوات  رسول خداای  : به من خبر داد که از پیامبر پرسیدند ساعدیعمرو بن سلیم رزقی گفت : ابوحمید 

اللهم صل علی محمد و أزواجه و ذریته کما صلیت علی آل ابراهیم، و دوبار بگویید : »فرمودند :  پیامبر ؟بفرستیم

ردگارا بر محمد و همسران پرو : ت علی آل ابراهیم، إنک حمید مجیدبارک علی محمد و أزواجه و ذریته کما بارک

_________________________________________________________________________  
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و بر محمد و همسران و فرزندانش برکت بفرست فرستادی  درودبفرست همچنان که بر آل ابراهیم  ش درودو فرزندان

 1«براستی که تو ستوده و بزرگواری.همچنانکه بر اهل بیت ابراهیم درود فرستادی 

 لاه وکردن به اینکه زنان پیامبر جزداللت دارد تصریح هل بیت( بر همسران پیامبراپس اگر در صلوات ابراهیمی مفهوم )

 توان در مورد این حدیث شریف گفت.ترین اموری است که میهستند از واضح بیت

 روایت شده که گفت :  نس بن مالکااز 

هل ا شما سالمت و رحمت خداوند بر» «هل البیت و رحمة اهللاالسالم علیکم »ه رفت و گفت یشبه اتاق عا پیامبر

و  .ات را چگونه یافتی؟ خداوند خیرت بدهدهل خانهاشه گفت : سالم و رحمت خداوند بر تو ای رسول خدا، یعا« بیت باد

 2«شه را به پیامبر گفتند.یگفت، آنان نیز کالم عا نیز آنها خطاب به به اتاق زنان دیگرش رفت و همان جمله را پیامبر

 ای»کرد فرمود : در حالی درباره اتهام عبداهلل بن أبی سلول به عائشه صحبت می روی منبر و بر فک( پیامبرادر حدیث )

معشر المسلمین، من یعذرنی من رجل قد بلغ أذاه فی أهل بیتی، فواهلل! ما علمت علی أهلی إال خیراً، و لقد ذکروا 

ه کسی مرا در مورد مردی که اهل مسلمانان، چ یا» «رجالً ما علمت علیه إال خیراً و ما کان یدخل علی أهلی إال معی

یعنی ]ندیدم، اسم مردی  [همسرانم]قسم به خدا جز کار خیر از اهل بیتم  دارد.معذور میرا متهم کرده است،  [شهیعا]بیتم 

ه خودم همرا و فقط ام.به جز نیکی ندیدهاو از دانم[ زیرا که اند، ]که من او را از این اتهام مبرا میرا آورده [صفوان بن معطل

 3«آید.به خانه ما می

دانست سؤال المؤمنین درباره آنچه که پیامبر سرپیچی از آن ناروا میآیا از ام»گوید : به اسود گفتم همچنین ابراهیم می

 المؤمنین، از آنچه گفتم : یا ام گفت : بله.« ؟4کردی

 جز آل بیت او هستند. همه این أحادیث به وضوح به این مطلب اشاره دارند که همسران پیامبر

آیند معتقد است که )تحریم جز آل بیت او به حساب می کند که زنان پیامبررغم اینکه اقرار میعلی رقماولی زید بن 

 شود.را شامل نمی ( است و همسران پیامبر( مخصوص بنی هاشم )خویشاوندان پدری و نسب پیامبرزکات

اند؟ گفت زنان او پرسیدیم : اهل بیت او چه کسانی»گوید : یثی صحیح میحت در مورد این موضوع در حدبه صرااو 

دهد و او نزد خانواده و اهل خورم که زن مدت ]کوتاهی[ همراه مرد است سپس او را طالق میگوید : نه به خدا قسم میمی

 گیرد.ها تعلق نمینبه آ زکات گردد. اهل بیت پیامبر اصل و خویشاوندان پدری اویند که بعد از وفات پیامبرخود برمی

_________________________________________________________________________  

 .8839( احادیث األنبیاء، بخاری، حدیث شماره 1

روایت کرده  5798ره به شما  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ژ باب تفسیر آیه « کتاب التفسیر»( بخاری این حدیث را در 2

 است.

 آن را روایت کرده است. 7525باب )فی حدیث إال فک و قبول توبة القاذف( در حدیث شماره « التوبه»( مسلم در کتاب 3

ن روایت آورده ای 1572( مسلم در کتاب )األشربة( باب )النهی عن االنتباذ فی المزفت و الدّباء و الحنتم و النقیر و بیان أنه منسوخ( در حدیث شماره 4

 است.
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که این روایت با روایت قبلی  عاجز بودند مبهم و نامفهوم بود و گمان کردند ای که از درک مراد زیداین حدیث بر عده

 اهل بیت هستند ولی اهل بیت بعد از پیامبر از صدقه وزنان پیامبر جز»خود که در آن این چنین آمده بود تفاوت دارد : 

 تفاوت این دو حدیث این است که زنان پیامبرعلت  .اختالفی بین این دو روایت وجود نداردهیچ « .ندممحرومگرفتن 

به آنها  زکات دادنند و هست ل بیتاه واز افرادی که جز اجماالً و به طور کلی ل بیت هستند ولیاه واگرچه در حقیقت جز

 یند. آحرام است، به شمار نمی

افراد خانواده  ،شود که مراد از اهل بیتمی داشتراز روایت اولی این چنین ب»د : گویاین حدیث مینووی )ره( در شرح 

گزاردن و تکریمشان را داده است و آنها را کند و دستور احترامهستند که با او سکونت دارند و پیامبر آنها را اداره و تأمین می

به آنها تعلق  زکاتولی  .دانسته است. پس زنان شامل همه این مواردندثقل و گرانقدر نامیده و رعایت حقوقشان را واجب 

اند اهل بیت اویند ولی اهل بیت کسانی وزنان او جز»اشاره شده است :  به این امر گیرد و در روایت اولی با این عبارتنمی

 1«پس دو روایت با همدیگر اختالف ندارند.« .گیردکه صدقه به آنها تعلق نمی

 گذارند.ای شیعی، بر صحت مطالبی که گفتیم مهر تأیید میهروایت

های زیادی از اهل تشیع وجود دارد که بر آن هاشم گفتم، روایتل بیت( بر بنیهدر مورد آنچه که از شمول اصطالح )ا

 ها : رسد، اینک چند نمونه از این روایتها به حدّ تواتر میو گاهی این روایت دگذارصحّه می

عقیل را آیا  خدا: ای رسول  پرسید از پیامبر علی»کند که گفت نقل می کتاب )األمالی( از ابن عباسصدوق در 

: بله، قسم به خدا به دو دلیل او را دوست دارم، یکی به خاطر خود او ودیگری به خاطر عالقه  رمودف پیامبر ؟دوست داری

های کنند و فرشتهشود و مسلمانان برای او گریه میرزند تو شهید میابوطالب به او و اینکه فرزند او به خاطر محبتش به ف

به گریه افتاد و اشکهایش جاری شد و گفت : به پیشگاه  پیامبر . در این هنگامخواننداو نماز می رمقرّب درگاه خداوند ب

 2.«کنمند شکایت میوشمیخداوند به خاطر مصیبتی که عترم به آن دچار 

 فتن این حدیث ثابت کرد که عقیل و پسرش از عترت او هستند.با گ پس پیامبر

بعد از اینکه پسرش را همراه با برادران و  شود که امام حسیننقل می در کتاب بحاراألنوار مجلسی درباره امام حسین

 3«خداوندا ما عترت پیامبرت هستیم.»اهل بیتش جمع کرد به آنها نگاه کرد و مدتی گریه کرد و گفت : 

ر افراد آل بیت یالعابدین محدود نکرد، بلکه لفظ عترت را برای سااهل عترت را به خود و فرزندش زین پس امام حسین

 که همراه او بودند عمومیت داد.

شود؟ ای پسر رسول خدا، آیا اهل بیت شامل تو هم می»شیعیان به زید بن علی بن حسین گفته است :  از یکی همچنین

 4«من از عترت پیامبرم.زید جواب داده : 

_________________________________________________________________________  
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پسر کوچکتر به او گفت : ای »کند که : پسر کوچک مسلم بن عقیل این چنین روایت میگواهی دو ابن بابویه قمی از 

او پیامبر من است؟ ]بعد[ به او گفت : در حالی که شناسم را نمی شناسی؟ گفت : چطور محمدرا می شیخ، آیا محمد

شناسم درحالیکه خداوند به او دو تا بال داد تا هر جایی که واب داد : چطور جعفر را نمیرا چطور؟ ج ابیطالببن  رجعف

شود او را که پسر عموی و ی؟ گفت : مگر میشناسرا نیز می ابیطالبپس پرسید : علی ابن  ؟خواست با فرشتگان پرواز کند

ما از فرزندان مسلم بن  .هستیم ترت پیامبرت محمدست نشناسم؟ ]و در آخر[ به شیخ گفت : ای شیخ ما از عابرادر پیامبرم 

 1.«دهی ... خواهیم و تو به ما نمیها را از تو میهستیم، بهترین غذاها و گواراترین آب ابیطالبعقیل بن 

محمد بن سلیمان کوفی در کتاب  .کندبیشتر بیان می را با صراحت حدیثی دیگر نیز وجود دارد که در آن افراد اهل بیت

رقم رفتیم و کنار او امن و حصین بن عقبه نزد زید بن »گوید : د که میکنیزید بن حیان نقل می ز( اناقب امیرالمؤمنین)م

نشستیم، حصین به او گفت : ای زید خداوند به تو لطف و کرم کرده و خیر بخشش زیادی به تو داده است، از آنچه از 

ای که بین مکه و مدینه است و خم نامیده منطقه روزی در پیامبرفت: ای برای ما حرف بزن. زید گشنیده اخدرسول 

ن یأتی أ یها الناس، إنما أنا بشر أنتظرأأما بعد، »شود بعد از حمد و ثنای خداوند و موعظه و یادآوری به ما گفت : می

تمسکوا بکتاب اهلل و یب و إنی تارک فیکم الثقلین : أحدهما کتاب اهلل، فیه الهدی و النور فاسأجی فربّرسول 

تا بدان اما بعد، ای مردم من هر لحظه منتظر آمدن فرشته مرگ هستم »:  «خذوا به. و أهل بیتی، أذکرکم اهلل فی اهل بیتی

گذارم. یکی کتاب خداوند که در آن هدایت و روشنایی است، به به ارث می دو چیز گرانبها را در میان شما لیو پاسخ گویم.

 –پس پیامبر بر عمل به کتاب خداوند مردم را تشویق و ترغیب کرد  –م نکو شما را به آن رهنمون می تمسک بجوئیدآن 

و این جمله را سه بار تکرار کرد. حصین به او گفت : ای « .ل بیتم خدا را به یاد آوریدهدوم اهل بیتم، در حق ا آنگاه فرمود :

د ولی اهل بیت اهل بیت اوین ویت او نیستند؟ زید گفت : زنان او جزاهل ب واند؟ آیا زنان جززید اهل بیت او چه کسانی

حصین به او گفت : آنها چه کسانی هستند؟ جواب داد :  .حرام است ها بعد از وفات پیامبردادن به آناند که زکات کسانی

 ها آل علی و آل جعفر و آل عقیل و آل عباس هستند.آن

 2«دادن به همه اینها حرام است؟ گفت : بله. زکات عد از پیامبرحصین گفت : آیا ب

ل بیت بر چه کسانی داللت اهاگر کسی سؤال کرد که در لغت معنای حقیقی »گوید : ربلی در بیان مراد از اهل بیت میا

رانبها شده آن را اینگونه بیان کرده که : من دو چیز گهنگامی که از او دربارة اهل بیت سؤال اخدکند در حالیکه رسول می

پس در  دهید.امر جانشینی مرا انجام می گذارم ببینید چگونه در اینیعنی کتاب خدا و عترت اهل بیت را در میان شما می

 3«گوییم : طبق کالم پیامبر اهل بیت او : آل علی و آل جعفر و آل عقیل و ال عباس هستند.جواب او می

_________________________________________________________________________  

 .551شماره  ، حدیث558( االمالی، صدوق، صفحه 1

 .159و کشف الغمة جلد اول صفحه  553، جلد دوم صفحه ( مناقب امیرالمؤمنین2

 به نقل از کتاب )کشف الغمة فی معرفه األئمة( اربلی. 287صفحه  21( بحار األنوار جلد 3
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کند و می ر کتاب )عمده عیون صحاح األخبار( همین مطلب را تأییدسدی حلی نیز داحافظ یحیی بن حسن  ،عالوه بر این

نویسد اشاره کرد. خداوند در این آیه سوره حشر می 3آیه  توان به آنچه که تغلبی نیز در تفسیراز این موارد می»گوید : می

 فرموده است :

 [.٤الحشر: .] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   ژ 

ه خداوند از اهالی این آبادیها ]یعنی از اموال کفار آبادی[ به پیامبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و چیزهایی را ک»

 «.پیامبر و خویشاوندان ]پیامبر[ و ... است

این تفسیر، قاعده  .هستند نه کسانی دیگر و آل عقیل و آل جعفر آل عباس ،گوید : خویشاوندان پیامبر آل علیاو می

 کند : می اللتآنها دبر  سوره انفال 40است. تفسیر آیه  مذهب آل محمد زیرا کامالً بر اساس .مسأله استدرست 

 [.٧٣األنفال: .] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

آورید، یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و خویشاوندان ]ای مسلمانان[ بدانید که هه غنائمی را که به دست می»

 «]پیامبر[ ... است.

 1هستند نه افراد دیگر. و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس چون به اعتقاد آنان افراد مستحق خمس، آل علی

 : کندهمچنین طبرسی در کتاب )االحتجاج( در حدیثی مستند و صحیح از ابوالفضل محمد بن عبداهلل شیبانی روایت می

 وبان از خانه خارج شد، نمازی که پیامبرث شز با تکیه بر دوش فضل بن عباس و غالم، برای نماشدر بیماری وفات پیامبر»

. بعد از نماز به ولی خودش را وادار کرد و از خانه خارج شد .اش خواست آن را به جا نیاوردخواست به خاطر ناخوشی

. انصار آمدند و کنار در بر بیهوش شدپیامو و شمآمدن انصار  نعالمش گفت : کنار در بنشین و مااش برگشت و به غخانه

 .است و زنانش کنار او هستند از هوش رفتهپیامبر  : غالم گفت .برای ما اجازه بخواه حلقه زدند و گفتند : نزد رسول اهلل

امبر گفت : چه پی .اند؟ گفتند : انصارشیون و ناله آنها را شنید و گفت : اینها چه کسانی پیامبر .انصار به گریه و ناله افتادند

دادن بر دوش آنها از اتاق ها را فراخواند و با تکیهکسی از اهل بیت اینجا حضور دارد؟ گفتند : علی و عباس. پس پیامبر آن

 2«خارج شد.

درآورد  فاطمه را به عقد علی خداهنگامی که رسول »کند که گفت : روایت می شیخ طائفه طوسی نیز از امام صادق

در میان اهل  کنی؟ قسم به خدا اگربه او گفت : چرا گریه می پیامبر .کردفاطمه داشت گریه میدر حالی که  نزد او آمد و

 3«آوردم.بیتم کسی بهتر از او بود، تو را به عقد او درمی

 یامبرنشسته بودم که عباس بن عبدالمطلب وارد شد و سالم کرد، پ کنار پیامبر ،در مسجد»کند : سلمان فارسی نقل می

بر ما اهل بیت برتری داده شده  ابیطالبگفت : چرا علی بن  آمد گفت : عباس به پیامبرسالمش را جواب داد و به او خوش

_________________________________________________________________________  

 .7-3( عمدة عیون صحاح األخبار، صفحه 1

 .573ه ، صفح23و بحاراألنوار، جلد  75، صفحه 5( االحتجاج، جلد 2

 .51حدیث شماره  55( کتاب )األمالی( نوشته طوسی صفحه 3
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آید که پیامبر خود به از این حدیث برمی 1جازه بده بگویم ...اجواب داد : عمو  که اصل همه یکی است؟ پیامبر حالی در

 بر سایر مردهای اهل بیت برتری دارد. ابیطالبتراف دارد و به او گفته که چرا علی بن اهل بیت است اع واینکه عباس جز

اجازه داده شد که در اتاقش را  کند : زمانی که به عباس دستور داده شد که درها را ببندد، به علیروایت می امام باقر

شود؟ رسول ند : چرا علی اینقدر داخل و خارج میآمدند و گفت باز بگذارد، عباس و افراد دیگری از آل بیت نزد پیامبر

 2گفت : خداوند به حال او آگاه است، شما او را به حال خود رها کنید. اخد

او عباس و افراد )عباس و افراد دیگری از اهل بیت آمدند( است، کامالً واضح است که  شاهد کالم سخن امام باقر

گانه داند و مدلول )آل محمد( را در اصحاب کسا یا امامان دوازدهمی رت پیامبردیگری را در داخل در مفهوم اهل بیت و عت

 3کند.منحصر نمی

گفت : ای جماعت را گرفته بود می که دست علی از خانه خارج شد و در حالی روزی پیامبر»کند : ابن عباس نقل می

محمد فرستاده خدا هستم. من و سه نفر از اهل بیتم هاشم، ای جماعت بنی عبدالمطلب، بدانید من انصار، ای جماعت بنی

 «ایم.حمزه و جعفر از خاکی مورد رحمت پروردگار خلق شده ،یعنی علی

هل بیتی و أنا سید الثالثه و أختارنی فی ثالثه من اأال و إن إلهی »کند که گفت : روایت می قمی از پیامبر

رقوداً باألبطح لیس مّنا إال  و حمزة بن عبدالمطلب کنا ابیطالببنی ختارنی  وعلیا و جعفر االلّه و الفخر، اأتقاهم 

خداوند من را همراه سه نفر از اهل بیتم برگزید، من سرور آن سه و با تقواترین آنها بودم و » «4مسجی بتوبه علی وجهه

فته خنتخاب کرد، در دشتی لب و حمزه پسر عبدالمطلب ااهیچ تکبر و فخری هم ندارم، من را با علی و جعفر دو پسر ابوط

 «ای پوشانده بودیم.بودیم و صورت خود را فقط با جامه

علی »شد به دخترش فاطمه زهرا و گفت :  اش که منجر به وفاتشچنین روایت شده که پیامبر در هنگام بیماریهم

تم است و بعد از او حمزه بعد از من علی بهترین فرد ام» «5بیتی بعد علیأهل بعدی أفضل أمتی و حمزة و جعفر أفضل 

 «وجعفر بهترین افراد اهل بیت هستند.

بردند و او در حال مرگ  غزوه بدر هنگامی که عبیده بن حارث بن عبدالمطلب را که زخمی شده بود نزد پیامبر همچنین

 6«.اهل بیتم هستی : چرا نه، تو اولین شهید از رمودف آیا شهید نیستم؟ پیامبر رسول خداای »گفت :  بود، به پیامبر
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 اهل بیتمیان افتخار و اختصاص 
شود و دانستیم که طالق میاو همچنین بر همسران پیامبر  آن هایهاشم و تمام شاخهفهمیدیم که اهل بیت بر بنی اینجاتا 

امتیازات ها مناقب خاص و خداوند برخی از افراد آل بیت را از لحاظ درجه بر بعضی دیگر برتری داده، تعدادی از آن

ل بیت در این بحث دو اه ل بیت در یک مرتبه و مقام هستند و بر همدیگر رجحان ندارند.اهمخصوصی دارند، و سایر افراد 

هاشم هستند که به خاطر مقام و مسلمان بنی دافراند، اها به این شرافت و منزلت عمومی دست یافتهگروهند : گروهی از آن

 .شوندمسلمانان امتیاز و برتری دارند و به میزان درجه دین و ایمانش دوست داشته می علو درجات و عظمتشان از دیگر

ها را کمتر دارند ، دیندارتر و باتقواترند از برخی دیگر که این ویژگیافرادی که عالوه بر قرابت وخویشاوندیشان با پیامبر

ر نزدیکترند از دیگران که در مراتب بعدی رار دادند نزد ما قابل احترامتر و محبوبترند و نیز آنهایی از لحاظ نسبی به پیامب

 محبوبترند.

دلیل این اعطای امتیاز و برتری به آنها روایتی است که در آن عباس )عموی پیامبر( به خاطر ترشرویی و بدخلقی و قطع 

شود به راحت و عصبانی میبه شدت نا کنند، پیامبرشکایت می کالمش توسط قریش به هنگام مالقات آنها نزد پیامبر

 والذی نفسی بیده، الیدخل قلب رجلٍ »گوید : شود و میشود و عرق از صورت او جاری میاش سرخ میطوری که چهره

ایمان وارد قبل هیچ کس نخواهد شد قسم به کسی که زندگی من در اراده اوست، »:  «1اإلیمان حتی یحبکم للّه و لرّسوله

 «را به خاطر خدا و رسول او دوست داشته باشد. شما ]اهل بیت[ مگر آنکه

والذی »گفت :  این حدیث چنین بیان شده است که پیامبر آن صحیح استدانید( در روایتی که سند )همانطور که می

قسم به کسی که جانم در دست اوست هر کس نسبت به ما »:  .«2هل البیت أحد إال أدخله اهلل النارأنفسی بیده الیبغضنا 

 «ل بیت کینه بورزد خداوند او را وارد آتش خواهد کرد.اه

جدا هستند، به اندازه گمراهی و درویشان از مسیر هدایت  هاشم که از مسیر هدایت پیامبراما افراد شرور و بدکار بنی

شد به خاطر ها را تا مرز کفر و زندقه پیش نبرده بانشان آشوند، و اگر گمراهیپیامبر، مورد کینه و دشمنی واقع می

شان مورد کینه و نفرت گیرند و به سبب معصیت و سرپیچیدوستی قرار می مورد احترام و بودن و قرابتشان با پیامبرمسلمان

 گیرند.قرار می

سوره  03هاشم هیچ برتری ندارند، چون که با توجه به آیه هاشم بر دیگر افراد صالح ومتقی غیر بنیافراد گمراه بنی

ان برتری انسانها بر یکدیگر نزد پروردگار تقوا و پرهیزگاری است نه اصل و نسب. خداوند در این آیه میز ،حجرات

 فرماید : می

_________________________________________________________________________  

گوید که این می 233صفحه  27الدین ابن تیمیه در )مجموع الفتاوی( جلد زیاد روایت شده ضعیف است. ولی تقی( سند این حدیث که از یزید بن ابی1

ام، در هر حال من همه اسناد در ها خبری نداشتهبا اسناد صحیح روایت شده است. شاید او از چیزهایی اطالع داشته که من از آن حدیث از پیامبر

 معرض گمان را به دقت بررسی کردم و فهمیدم که همه آنها از یزد بن ابی زیاد روایت شده است.

اب سند آن بنا به شرط مسلم، صحیح است، و البانی در کت»این حدیث را روایت کرده و گفته است :  515، صفحه 8( الحاکم در )المستدرک( جلد 2

 آن را صحیح دانسته است.2533در حدیث شماره  358، صفحه 1)السلسلة الصحیحة( جلد 
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 [.٣١الحجرات: .] ژڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ 

 .«گمان گرامیترین شما در نزد خداوند باتقواترین شما استبی»

هر کس که اعمال »، «1به نسبهبه عمله لم یسرع  ن بطأو م»گوید : کند و مینیز این مسأله را تأکید می پیامبر

 پس اگر کسی اعمالش بد باشد و برخالف مسیر و روش پیامبر« .رسدخودش نیکو نباشد اصل و نسب به فریاد او نمی

 تواند او را نجات دهد و نزد خداوند برای او شفاعت کند.حرکت کند، اصل و نسب هرگز نمی

ندارد و هیچ احترامی نزد مردم ندارد و این به معنای  ل بیت پیامبراههاشم هیچ نسبتی با بنیاما شخص کافر و مرتد از 

طالق مفهوم آل بیت )که خداوند اتواند آن را انکار کند و فقط نیست، چون احدی نمی اخدنکار قرابت نسبی او با رسول ا

 محال است.کند( بر مرتدان و کافران آن را با احترام یاد می

هستند، اگرچه ابولهب در  توان گفت که ابولهب و امثال او از اشخاص کافر مستبد اهل بیت پیامبره همین خاطر نمیب

 است.بوده  اخدحقیقت عموی رسول 

خداوند در قرآن کریم آیاتی  .شوندافرادی از این قبیل مانند سایر کافران و حتی بیشتر از آنها مورد کینه و نفرت واقع می

 شوند.اش نازل کرده است که تا قیامت تالوت میسختی و مبارزه ابولهب با اسالم و خانوادهراره کفر و سرا درب

داشت، زمانی که پسر نوح را از گمراهی بازمی خداوند کرد،اگر اصل و نسب از گمراهی و ضاللت کسی جلوگیری می

 پدرش او را صدا زد : 

 [.٧٣هود: .] ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ژ 

یابی، واگرنه با همه بی دینان ای فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش، ]اگر به سوی خدا برگردی نجات می»

 «شوی.[هالک می

 به او گفت :  که پدرش خطاب ذر پدر حضرت ابراهیمشدن را به جای هدایت برگزید، و یا آغرق ولی پسر نوح

 ٧٧مریم:.] ژڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ژ 

- ٧٥.] 

ای پدر! شیطان را پرستش مکن زیرا که شیطان پیوسته در برابر ]فرمان خداوند[ رحمان سرکش بوده و هست. ای پدر! »

است[ و آنگاه همدم ترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مهربان گریبانگیر تو شود ]که آتش دوخز من از این می

 .«شیطان ]در نفرین خداوند و عذاب سوزان[ شوی

دین ما بر پایه ایمان  .[غرور جواب داد ]و هر دو به سزای اعمالشان رسیدندبا نصیحت او سرپیچی و از  پدر ابراهیم

 نساب نوشته شده است.اهای قلبی و کردار راستین استوار است نه بر آنچه که در کتاب

 

_________________________________________________________________________  

 ( آن را روایت کرده است.2399( مسلم در کتاب )الذکر و الدعاء و التوبة و االستغفار(، باب )فضل االجتماع علی تالوة القرآن( در حدیث شماره )1
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 و همسران پیامبر آل عبا هایویژگی
هستند به همراه  اصحاب کسا )علی، فاطمه، حسین و حسن( و همسران و فرزندان پیامبر ،اما گروه دوم از آل بیت

ها آنها را از ها و فضیلتحمزه و جعفر که این ویژگی ،عباس انندم .های خاصی دارندل و ویژگییهاشم که فضاافرادی از بنی

 سازد.اشم متمایز میهسایر افراد بنی

 ندارند. ها راهاشم هم این ویژگیهای دارند که به قطع نظر از دیگران، عامه افراد بنیویژگیپس این اشخاص صفات و 

هوالء أهل بیتی، و أهل بیتی »شود : است نمایان می گفته شده ویژگی اهل کسا در این حدیث پیامبر که در مورد آنها

با این حدیث آنها را اهل  پس پیامبر« نسبت به من سزاوارند.از دیگران بیش اند و اهل بیت من اینان اهل بیت من» «أحق

شوند، در جای خود به  ای آنها دعا کرد تا پاکای پوشاند و بربیت و نزدیکترین مردم به خود خواند و آنها را با پارچه

 تفصیل دربارة این موضوع در کتاب بحث خواهم کرد.

نقل شده بر آنها  این امتیاز را دارند که در صلوات ابراهیمی که به چند صورت از پیامبر و همسران پیامبر اما فرزندان

قولوا اللهم صل علی محمد و أزواجه و ذریته، کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک »شود، مثالً : صلوات فرستاده می

و  بگویید : خداوند بر محمد» «1إنک حمید مجیدعلی محمد و أزواجه و ذریته کما بارکت علی آل ابراهیم 

همسران و فرزندان او درود و صلوات بفرست همچنانکه بر آل ابراهیم صلوات فرستادی و پروردگارا، کرامت و عزت 

و همسران و فرزندان او را افزون بگردان همچنانکه بر عزت و شرف آل ابراهیم افزودی همانا تو ستوده و  محمد

 «بزرگواری.

مهات المؤمنین نامیده است و این صفت مادر بودن آنها با امثالً خداوند آنها را  .زنان پیامبر امتیازات دیگری نیز دارند

به آنها با  آنها در دنیا و آخرت متعلق به پیامبرند و نیز باید زیرا .تقدس و حرمت عدم ازدواج آنها بعد از پیامبر همراه است

 کرد.احترام و رعایت ادب نگاه 

از دیگر اوصاف خوبی که دارند این است که خداوند آنها را بر سایر زنان مومنان برتری داده است، مقام و منزلت و فضل 

 فرماید : می 32حزاب آیه اای دارند که زنان دیگر ندارند. خداوند در سوره و درجه

 [.١٣األحزاب: .] ژ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 

خواهید پرهیزگار باشید ای همسران پیامبر! شما ]در فضل و شرف[ مثل هیچکدام از زنان ]عادی مردم[ نیستید. اگر می»

انگیز[ صدا را نرم و نازک نکنید ]و با ادا و اطواری بیان نکنید[ که بیماردالن چشم طمع به شما بدوزند و ]به گونه هوس

 «ته و برازنده سخن بگویید. ]به آن گونه که مورد رضای خدا و پیامبر اوست.[بلکه به صورت شایس

های پیامبر در حزاب مقام و منزلت آنها را با تالوت آیات قرآن و حکمتاسوره  34آیه  عالوه بر این خداوند در

 :هایشان باال برده است خانه

 [.١٧األحزاب: .] ژ گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں ژ 

_________________________________________________________________________  

 این حدیث را روایت کرده است. 8839ماره ( بخاری در کتاب )أحادیث األنبیاء( در حدیث ش1
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شود ]بیاموزید و برای دیگران[ یاد کنید. انگیز ]پیامبر[ را که در منازل شما خوانده میو آیات خدا و سخنان حکمت»

 «گمان خداوند دقیق است.بی

فرماید می 30و  31های و مسلمانان خداوند در قرآن کریم در سوره احزاب آیه به خاطر جایگاه و مقام آنها نزد پیامبر

شود و نیز اگر عمل زشتی )گناهی( را مرتکب شوند کیفر و عذاب که اگر کار نیکی انجام دهند اجر آنها دو برابر حساب می

 آن دو برابر است : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ 

 [.١٣ - ١١ األحزاب:.] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ای همسران پیامبر! هر کدام از شما که مرتکب گناه آشکاری شود ]از آنجا که مفاسد گناهان شما در محیط تأثیر سوئی »

زند[ کیفر او دو برابر ]دیگران[ خواهد بود و این برای خدا آسان است. و هر کس دارد و به شخص پیامبر هم لطمه می

وع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم داد، و از شما در برابر خدا و پیامبرش خض

 «ایم.برای او ]در قیامت[ رزق و نعمت ارزشمندی فراهم ساخته

از حسن بن حسن برادر »کند : از فضیل بن مرزوق نقل می صحیحهمچنین امام محمد بن عاصم اصفهانی در روایتی 

... ما را به خاطر خدا دوست  وای بر شما : گفتکرد میمردی که در مورد آنها غلو و افراط میعبداهلل بن حسن شنیدم که به 

« وامر الهی سرپیچی کردیم از ما متنفر باشیدام، ما را دوست بدارید و اگر از یپس اگر خداوند را اطاعت کرد .داشته باشید

کسی از ما که عاصی و نافرمان است به خدا پناه  عذابِ شدن کیفر و به خدا قسم، از شدت و ترس دو برابر» : سپس گفت

 1«دهد آرزوی پاداش دو برابر دارم.برم و برای کسی که کار نیک انجام میمی

از ابوحمزه ثمالی  013صفحه  0البیان( جلد ن بزرگ شیعه اثنی عشری در تفسیر )مجمعامفسر از شیخ طبرسی همچنین

خواهم که پاداش شخص نیکوکارمان را دو برابر بدهد و از خداوند می»ه زید گفت : ککند روایت می درباره زید بن علی

ها را به زنان چندان کند بیم دارم همچنانکه خداوند همین وعده از اینکه خداوند کیفر و عذاب شخص گناهکار ما را دو

 «داده است. پیامبر

کند که مردی به او گفت : شما از اهل بیت هستید و روایت می العابدینزین نقل از هبعلی بن عبداهلل بن حسین از پدرش 

سزاوارتر است العابدین عصبانی شد و گفت : گوید زینشوید، میاز جانب خداوند در مورد آمرزش و بخشش واقع می

ر و کیفر شخص ما اجر نیکوکارمان را دو براب را درباره ما اعمال کنید نه ادعای شما. رزنان پیامب بارهخداوند درحکم 

 «بود خواند. نازل شده زنان پیامبر بارهآیه سوره احزاب را که دراین دو دانیم. پس برابر می گناهکارمان را دو

پاداش و عذاب ائمه کند که اشاره میاست،  روایت شده هل سنت و اهل تشیعاد یناسااین سه روایت که با  اساسپس بر 

 شود.اهل بیت دو برابر حساب می

 

_________________________________________________________________________  

 .521( جزء محمد بن عاصم اصفهانی، صفحه 1
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 شود ... .گامی که حبّ و دوستی به کینه و دشمنی تبدیل میهن
آنها بودن معنایی ایمانی و دلنشین دارد که تا هر زمانی که نصرت و پشتیبان  ،یاری ،ل بیتاهحب و دوستی  تردیدبی

برای آن به  گویان باقی بماند احساسات صادق و پاک مسلماناناین حب و دوستی ایمانی و شرعی عاری از تحریفات یاوه

 آید.میدرجوش 

ن داو این ب شودتبدیل می ولی هنگامی که از حدود شرع و قانونی خود تجاوز کند به کینه و دشمنی با آل بیت پیامبر

خالقشان است به ادادن اهل بیت به آنچه که برخالف دین و  بافتن و از خود حرف درآوردن و نسبت سبب است که دروغ

دانست، بلکه درست عنوان نفرت و خصومت را به  توان آن را حب و وفاداری نسبت به اهل بیتمیهر صورتی که باشد ن

 گیرد!خود می

نظر و دیدگاهش را در مورد کسی که به نام حبّ و دوستداری از او درباره اوصاف او غلو  از مسیح مثالً توانستیماگر می

داشتن را نیکو بشمارد دهد، بپرسیم که آیا ممکن است این گونه دوستسبت میکند و یا اقوالی که او آنها را نگفته به او نمی

کند خود از او و فسادی که در دین بدی یاد می هیا اینکه از او ب و آرزوی دیدن آن فرد را در بهشت نزد پروردگار مقتدر کند

 داند؟پاک می و د مردم به وجود آورده است مبرایخدا و عقا

اند که در اوصاف او غلو کردند و او را یکبار همتای خداوند و یکبار کسانی حضرت عیسیافراد نزد قطعاً منفورترین 

، حضرت عیسیپرستی ابداعی خود را به جای رسالت الهی خدا لقب دادند و تحریفاتی از عقاید بت به عنوان پسر

 انع کردند!خواندند و خود و دیگران را با آن ق جایگزین کردند و آن را دین مسیح

و  004های هدر مورد مسیحیها در سوره مائده در ضمن آی حضرت عیسینظر  و همچنان که خداوند در درباره دیدگاه

 فرماید : چنین می 001

  ٣٣٤المائدة: .] ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ 

 «.[بدانید ]و ما دو نفر را پرستش کنید؟ ای که به جز اهلل، من و مادرم را هم دو خدای دیگرآیا تو به مردم گفته»

 گوید : شمارد و میمبرا و پاک می ادعای آنهاخود را از  عیسیحضرت 

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ژ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ 

 [.٣٣٤ - ٣٣٤المائدة: .] ژائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  

ویم گشایسته نیست برای من چیزی را ب [که دارای شریک باشی.]دانم خداوند تو را منزه از آن می [گوید :عیسی می]»

آن آگاهی. تو ]عالوه بر خدا هر گفتار من[ از گمان تو از ]و بطلبم که وظیفه و[ حق من نیست. اگر آن را گفته باشم بی

خبرم. زیرا تو دانندة رازها کنی بیراز درون من هم با خبری، ولی من ]چون انسانی بیش نیستم[ از آنچه بر من پنهان می

ای ]و داده ام مگر آنچه که مرا به گفتن آن دستورمن به آنها چیزی نگفته ی ]و از خفایا و نوایای امور باخبری.[غیبهایو 

آن[ اینکه جز خدا را نپرستید که پروردگار من و شماست ]و من و شما را آفریده است و همه بندگان مطیع اوییم.[ من 

تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع ]اطاعت و عصیان[ ایشان آگاهی داشتم و زمانی که مرا از دنیا خارج کردی و 

 «تو بر همه چیز آگاهی. و ای[ای ]و افکار واعمالشان را تحت نظر داشتهایشان بودهمیراندی، تنها تو مراقب و ناظر 
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لیساها ک ها و رویاهایی دروغین جعل کردند.ها و داستانهمه این ادعا را کردند و برای درستی آن روایت نآری ... مسیحیا

کشیدن مسیح خداوند را نشان که به صلیبهایی را را کشیدند و مجسمه مسیح حضرت ها را ساختند و تصاویرو صلیب

از مال و ثروت خود مایه گذاشتند و وقت خود را صرف پرداختن به این امور کردند. خونها  هداد برپا کردند و در این رامی

 ریخته شد ... همه این کارها به خاطر وجود اوهام و توهماتی بود که فقط با تکیه بر متشابهات بنا شده بودند!

دیگران شوم و ناپسند است  ایآن فرد و هم بر ایبرنامه باشد، هم برن نوع حب و دوستی که افسار گسیخته و بیپس ای

از دین  تحقیق درافراد نیکوکار را دوست بدارد  ،یکتا و اگر فرد مسلمان بر اصولی غیر از تقوا و اعتقاد به دین خداوندِ

کند، پس منفورترین افراد زیاد فرقی نمی د باال به نسبت اهل بیت با مسیح. در این رابطه مواره استشدواقعی فرسخها دور 

های ها دشمنان آشکار و انسانکنند، زیرا اینبه آنها توهین می کنند ونزد اهل بیت کسانی نیستند که آشکارا با آنها دشمنی می

زنند و آنها حرف می دربارهدانند و اهل بیت میرسوا و درمانده هستند. بلکه خطر جدی از ناحیه کسانی است که خود را از 

حامی آن بود اصولی را  دهند و به جای رسالتی که خود شخص پیامبرمی نسبت کنند و صفات خداوند را به آنهاغلو می

 مطابقت و همخوانی دارد! بودن شعارها با رسالت پیامبر اندازاند که فقط در عنوان و طنینآورده

مودت و محبت ما به تر از فردی نیست که در غیاب ما هیچ کس برای ما دشمن»گوید : این باره میدر  امام صادق

 1«های ناروا وارد کند.و در آن ادعا و انتساب تظاهر

کند افرادی های دروغینی را وارد میکسانی که در پیروی و تبعیت اهل بیت ادعاها و انتساب تردیدیب»گوید : همچنین می

 2«ترند.زردتشتیان و مشرکان گناهکارتر و مجرم ،مسیحیان ،ه از یهودیانهستند ک

مگر اینکه دربارة افرادی باشد که در تشیع و  است منافقین نازل نکرده بارهدر را ایخداوند هیچ آیه»گوید : می همچنین

 3«پیروی از اهل بیت ادعاهایی نادرست و غلط دارند.

آورند، و هیچ د از آنان به وجود میعهایی که مردم در زمان حیات آنها و یا ببر بدعتدر برا در واقع اهل بیت پیامبر

هستند که مسئولیت این  لیانبلکه این غا .ندارد، هیچ گونه مسئولیتی به عهده ندارند آنهاخالق ادین و  ،ارتباطی هم به عقیده

 کند.ه این امور بازخواست می. خداوند نیز در روز قیامت آنها را درباررا به عهده دارندامور 

ها به تو پناه بیاورند و خداوند آیا تو بودی که به مردم گفتی در هنگام سختی»: پرسد نیز از خودش می حتی امام علی

 4«همیشه جاوید را فراموش کنند؟

_________________________________________________________________________  

 .111، روایت شماره 878( )رجال الکشی(، صفحه 1

 .123روایت شماره  – 835و )رجال الکشی( صفحه  533، صفحه 31( )بحار األنوار(، جلد 2

 .231، صفحه 51لحدیث خوئی، جلد و معجم رجال ا 181روایت شماره  – 833( )رجال الکشی( صفحه 3

هایی از شرک برای خدا در های عراق و ایران و کشورهای خلیج بسیار رواج دارد و رگه( دعای )حالل المشاکل( از دعاهایی است که در بین شیعه4

ی و فروتنی از او طلب رفع بالها و شکستگآن وجود دارد، زیرا در این دعا از امام علی درخواست نصرت و حل مشکالت را دارند، و با تمام دل

 کنند.دفع ضرر می جلب خیرات و

 متن دعا چنین است : 

 یا أبا الغیث أغثنی
 

 یا علی الدرجات 
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را بر همه پیامبران و  چه بسا از امامان اهل بیت یکی بعد از دیگری پرسیده شود : آیا شما بودید به مردم گفتید که ما

 برتری دهید؟ های خداوند جز محمدفرستاده

آیا شما به مردم گفتید که والیت شما بر پیامبران عرضه شده و شما آن را به عنوان شرطی برای قبول اعمال بندگان قرار 

 دادید؟

و نیز از کسانی که آن را به ایشان نسبت  قطعاً همه اینان از این ادعاهای باطلی که به دروغ و بهتان به آنها نسبت داده شده

 دانند.اند خود را پاک و مبرا میداده

                                                                                                                                                                                                                 

 ای واال داری به فریادم برس.ای فریادرس همه و ای کسی که درجه

 حلّ عقدتی بک قیدی
 

 أنت لی إن ناب اهدی 
 

 شود بگشا، در مشکالت من فقط تو را دارم.ز میگره مشکالتم را که فقط به دست تو با

 أنت لی إن حط قدری
 

 یا محل المشکالت 
 

 ارزشم مهم نیست ای حالل مشکالت چون من تو را دارم. اگر من کم

 سیدی انت منائی
 

 سیدی انت رجائی 
 

 ای سرورم تو تنها پناهگاه و  امید هستی.

 لک أخلصت والئی
 

 یا محل المشکالت 
 

 ام فقط برای توست.برطرف کننده مشکالت محبت و دوستیای 

 سیبدی أنت سندی
 

 سیدی أنت عمادی 
 

 گاه و مورد اعتماد من هستی.سرورم تو تکیه

 فی مماتی و معادی
 

 یا محل المشکالت 
 

گاه من هستی ای حالل شود که در هنگام مرگ و در آخرت  نیز فقط تو پشتیبان و تکیهآشکار می

 . مشکالت

گفت : من نزد افتد میرود، ماجرای جالبی دربارة این دعا برای اتفاق میهای شیعی مییکی از دوستان ما برای تهیه چند کتاب به یکی از کتابخانه

درباره چه ام گل کرد به آن زن گفتم : این کتاب خواهد ما من هم حس کنجکاویکتابفروش بودم که زنی آمد و گفت که کتاب حالل مشاکل را می

 توضیح داد. برایم  ؟ دعا را همراه اعتقادات در مورد آن راکندچیزی بحث می

تواند مشکل تو را کنی که علی بن ابیطالبی که نتوانست مشکل خود را در مقابل ابوبکر و عمر حل کند، میبه او گفتم ... سبحان اهلل ... فکر می

 گویم که از شر او آسیبی به من نرسید.یبرطرف کند!! زن گفت : خفه شو و خدا را شکر م

پردازد که در آن مخالفان شیعیان اثناعشری هایی از علمای بزرگ شیعه اثناعشری میقول( عالمه یوسف بحرانی در کتاب )الشهاب الثاقب( به بیان نقل1

 دادن و نمازخواندن بر میت آنها حرام است.شوند و غسلکافر محسوب می
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دهند و نیز در مورد که مدعیان تشیع به غیر حق به مخالفشان نسبت می 2و اتهامهایی 1فکارااهل بیت در مقابل این 

 فرستادن و توهین به صحابه پیامبر هیچ مسئولیتی ندارند.شمردن لعنتحالل

های هر چند ناچیز واندک و نیز سرقت اموالشان که امروزه توسط رهبران و روسای که اهل بیت سوءاستفاده همچنان

 3گیرد.آوردن سود شخصی خودشان انجام میها به اسم اهل بیت و فقط برای بدستبعضی از گروه

_________________________________________________________________________  

پردازد که در آن مخالفان شیعیان اثناعشری هایی از علمای بزرگ شیعه اثناعشری میقول( عالمه یوسف بحرانی در کتاب )الشهاب الثاقب( به بیان نقل1

 دادن و نمازخواندن بر میت آنها حرام است.شوند و غسلکافر محسوب می

برای اهل ایمان جایز نیست که شخصی از مخالفان والیت را غسل دهد و بر جسد او نماز »گوید : مفید در کتاب )المقنعة( میبرای نمونه شیخ 

 «مكر ھنكام ضرورت ان ھم از جھت تقیھ ونباید در نماز برایش دعا كند بلكھ او را لعنت كند  بخواند!

 

هیچ شک و »گوید : ( درباره غیرشیعیان می835-879در )المکاسب المحرّمة، جلد اول، صفحه اهلل العظمی )امام خمینی( ( رهبر انقالب ایران آیت2

اند از ضروریات مذهب تشیع است. عالوه بر ای در این نیست که نباید به آنها احترام گذاشت، بلکه این امر همچنان که محققان اهل تشیع گفتهشبهه

داند. امامان معصوم نیز چه بسیار بر آنها د بدون هیچ شکی توهین و اهانت به اینها را روا و جائز میاین کسی که در اخبار این اختالفات تأمل کن

به او گفتم : بعضی از یاران به بدگویی »کند نقل قول می کردند. مثالً ابوحمزه از امام محمد باقرفرستادند و از آنها به بدی یاد میطعن و لعنت می

گفت : دوری جستن از آنها بهتر است. ای ابوحمزه همه مردم تجاوزگر و ظالم هستند  زنند. امام محمد باقرو به آنها افترا می پردازندمخالفانشان می

کردن از آنها بهتر و نیکتر است. ولی این امر جز برخی از موارد مشکل است.  پس افترا و بدگویی آنها جایز است. ولی دوری.« جز شیعیان ما ... 

پس اگر « به درازا کشاندن سخن در مورد آن مانند اتالف وقت به دنبال چیزهای بدیهی و آشکار است!»لجواهر چه قدر زیبا گفته است که صاحب ا

 رود؟!کنند این چنین بگوید، دیگر چه انتظاری از بقیه مردم میرهبر انقالب و  امام بزرگی که علما و عوام اهل تشیع به او افتخار می

نید در مورد مسأله خمس به تفاسیر اهل سنت درباره آیه خمس و تطابق آن با تفاسیر شیعه اثناعشری رجوع کنید. سپس در کشمکش توا( می3

های خیالی آنان درباره ظهور امام مهدی با تاریخی نمایندگان نواب مهدی منتظر بر اموال شیعه و مبارزه امروزه بین مسئوالن و مراجع و دیدگاه

 ف به مطالعه بپردازید.رعایت انصا

بینیم که یکی از امروز ما با چشمان خودمان می»گوید : کند و میاهلل العظمی احمد حسینی بغدادی در نطقی صریح و خطیر به این نکته اشاره میآیت

کند و از رزق و کسب و نتخاب میخواهد یکی از نزدیکان خود را برای مقام مرجعیت امامت امراجع دینی نجف با تمام توان و استراتژی خود می

ای هنگفت فراهم آورده است و این شخص بر طبق اجماع علمای حوزه مجتهد نیست و تنها نماد و کار زحمتکشان و محرومان برای او سرمایه

کرد و از آن لذت انفاق می دهد. اآلن به همه امور واقف است و با اسراف کاملگویند او درباره هر موضوعی نظر میدکوری از مجتهدین است. می

شود کرد که هرگز اجلش فرا نخواهد رسید و هیچ حساب و کتابی در کار او نمیترسید و فکر میبرد و از غضب خداوند و کینه مستمندان هم نمیمی

کننده این بود که ن شخص گمراه های آطلبیو کسی ناظر اعمال او نیست. حتی حرام و حالل و مرگ و رستاخیز را نیز فراموش کرده و عاقبت جاه

درپی آمدن( قرآنی است که جان خلیفه مورد نظارت او را بگیرد، این امر بر اساس مداولة )گردش و پیخداوند وقتی به طور ناگهانی و بدون علت 

   ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ فرماید : خداوند می

های آید و با او دشمنی دارم با روشکنم نه به خاطر اینکه از او بدم میم انتقاد میکشکنم و رنج میمن به خاطر اینکه گریه می»گوید بغدادی می

دهم چون که خواهم در سطح مسئولیت جنش تاریخی اسالم باشند و از مرجعیت دینی انتقاد میدهم. چون میعلمی اینان را مورد انتقاد قرار می

کشانم چون که من بدون هیچ شرط و اقتناعی و بدون شود. همچنین حیات فکری را به نقد میبرای مفهوم حوزه متعهد علمیه هیچ احترامی قائل نمی
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 روی بهترین کار است.داشتن اهل بیت تعادل و میانهدر دوست

دهد شیطان در دو صورت با این امر موافق است، یکی آنکه در هر دستوری که به بندگانش می فرماید کهخداوند می

 کنند. یانگارسهل و فراط کنند و دیگری در صورتی که در آن کوتاهیابندگان در انجام آن امر غلو و 

 دو گروه با نوع دید و» :گوید علی می پردازیم. امامدر اینجا به بیان کالم زیبایی از امام علی در وصف نگاه مردم به او می

داشتن مفرط آنان را به غیر حق شوند : یکی آن که من را بسیار دوست دارند و این دوستنگاهی که به من دارند تباه می

ولی  .کنداین نفرت آنها را از مسیر حق خارج می دارند و فراوان من دشمنی و کینه هب نسبت کشاند و دیگری گروهی کهمی

چون خداوند پشتیبان و  .پس از این گروه باشید و به عامه مردم بپویندید .رو و معتدلندهاند که : میانبهترین گروه کسانی

دستگی و تفرقه بپرهیزید که چون که افراد تنها سریع به وسیله شیطان از مسیر الهی خارج و  گر جماعت است و از دویاری

 1شود.نصیب گرگ می ،مانده از گله ان که گوسفند تنها و جداشوند همچندر گمراهی خود نابود می

و کند : شیعه، نواصب )دشمنان امام( بیند که او به سه گروه اشاره میکند میکسی که در کالم امام علی به خوبی دقت می

 .(عامه مسلمانان )اهل سنت

گویند و بر رود که به او ناسزا میتا حدی پیش مینواصب کسانی که با امام علی کینه و دشمنی دارند و نفرت آنها از او 

 کنند!او اظهار برائت میفرستند و از او لعنت می

گروهی هم که جانب افراط و غلو را دارند همان شیعیان اثناعشری هستند که ادعای عصمت امام علی و بزرگی امامت او 

داشتن به امامت او را به عنوان شرطی برای قبول اعمال  رند و حتی ایمانارا د محمدحضرت بر تمام پیامبران الهی جز 

 اند!دانسته

                                                                                                                                                                                                                 

شود و اندوه آنها در های دینی از چشم من جاری میهای این حوزهکنم. اشک تمام قربانیهای آن زندگی میهیچ نظریه و اصول فکری با سختی

برای اینکه من قدسیم بلکه بخاطر اینکه من انسانی دردمند و اندوهگینم که عذابم خوروی را  کند، نهدار میقلبم است و دردهایشان من را جریحه

خواهم [ و مطلب جالبی که اآلن می33-31]حق اإلمام فی فکر السید البغدادی صفحه « کنمکنم با آن کامالً از نزدیک زندگی میتصور و تجربه می

ها درباره موضوع تر از همه ایناهلل العظمی ابوالقاسم خوئی و دو پسرش محمد و عبدالمجید است! مهمتبگویم آن است که مراد از سخنان بغدادی، آی

ینی خمس اعتراف یکی از مدعیان جانشینی، مهدی منتظر یعنی ]محمد بن علی شلمغانی[ است، هنگامی که با ابوالقاسم بن روح بر سر نیابت و جانش

گفت خمس را گرفت. ابوالقاسم پیروز شد و به شلمغانی فرصت قلع و قمع اموال خمس را نداد. شلمغانی میقائم غائب و نزاع داشت و از مردم 

کردیم همچنان که کنم بر سر این موضوع ]خمس[ با همدیگر دعوا میدانستم دارم چه کار میهنگامی که با ابوالقاسم بن روح به نزاع پرداختم می»

 [.255]کتاب )الغیبة(، طوسی، صفحه « کنندعوا میای با همدیگر دسگها بر سر الشه

زاده و زناکار است!! عالمه یوسف های شیعه با نص صریح آمده که هر کس به آنها خمس را نپردازد، حرامجالب اینجاست که در بعضی از کتاب

آورد و با تأکید در مورد ردن خمس است( می( یکی از موضوعات را عنوان )یکی از اسباب زنا، خو53صفحه  8بحرانی در کتاب )الکشکول جلد 

کردن اوالد آنها آمده است. همچنان در بعضی از اخبار زنا بودن مال خمس برای شیعه به خاطر پاک با اخبار متواتر در مورد حالل »گوید : آن می

پس طمع به خوردن حرام اموال «! استکه سبب به وجود آمدن نسب خبیث است به عنوان سبب خوردن خمس توسط مخالفان شیعه ذکر شده 

 رسد!دیگران به این حد می

 وفیه یبین بعض احکام الدین و یکشف للخوارج الشبهة و ینقض حکم الحکمین.( )و من کالم لهدر ذیل  527البالغه، صفحه ( نهج1
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 امام معتدل( یاد کرده همان کسانی هستند کهو و رواضح است که عامه مسلمانان که امام علی از آنها با عنوان )گروه میانه

، سرور اهل بیت و صاحب اخدو او را پسر عموی رسول دهند ایمان و صداقت او گواهی می هعلی را دوست دارند و ب

کنند و مانند شیعیان ل او اعتراف مییدانند و برخالف نواصب )دشمنان( کافر او به فضاافتخارات بزرگ در تاریخ اسالم می

 پیامبر از هزاریک معصوم است، پس ) پردازند و اعتقاد دارند که فقط شخص پیامبرهم به افراط و غلو در اوصاف او نمی

 بهتر است.(کوکار فرد ولی و نی

 

 ؟!گیردقرار میکدام ماده دوست داشتن در این 

شود، به بدترین حالت خود سپرده می رسد و قوانین شرعی به فراموشیهنگامی که غلو به بیشترین حد خود می

ئمه و ذکر ادر وصف  یشانهای شیعیان و علماروایت .شودشروع می خدا در مورد رسولحرمتی و توهین بی

 به صورت آشکار و یا پنهان در نهان دارند! و نقصهایی برای پیامبر در واقعکه  استی تمبالغاوصیاتشان خص

در نوشتن این مطلب و مباحث بارها سعی کردم که صبور باشم و عبارات و جمالت لطیفی را به زبان بیاورم ولی هنگامی 

 توان از عبارات لطیف و نرمی استفاده کرد! نمی شود و دیگرحرمتی میکه به شخص پیامبر و حتی ذات الهی بی

 از هر کسی بزرگوارترند. در نظر ما خداوند و پیامبرش

بیند آن را قبول کند و در آنچه خواننده گرامی اگر برخی کلمات خشن و رکیک را در متن می تاگویم به این خاطر می

تشیع و یا هر  یااین کفرها را از اهل سنت  وقوعاسالم  تردیدبیکه کند و آن را با معیار اسالم بسنجد گویم تدبر و تأمل می

 .داندمردود میگروه دیگری 

زنیم که در این روایت اوصافی و روایتی که درمورد والدت اوست حرف می حاال اگر مایل باشید اول درباره امام علی

 به او نسبت داده شده که در وجود او نیست.

ای بین من و آن های دور بر او دیدم جبرئیل پردهمادرش را بین زنان و قابله 1بلند شدم»کنند : شیعیان چنین روایت می

زنها گذاشته بود و هنگامی که مادرش او را زایید من بغلش کردم. بعد به دستور جبرئیل دست راستم را به سوی مادرش دراز 

 تر گوشش قرار داد و اذان و شهادتین را گفت و مأمور رسالکردم و علی را با دو دستم گرفتم، علی دست راستش را در کنا

علی از آیاتی که بر آدم  !، قسم به خداای برادر آیا بخوانم؟!اهلل، پس به طرف من رو کرد و گفت : سالم علیکم یا رسول .شد

آدم هم آنجا بود اعتراف  نازل شده بود و پسرش آنها را خوانده بود شروع کرد تا آخرش همه را به شکلی تالوت کرد که اگر

آیات تورات و انجیل را خواند که اگر موسی و و ابراهیم  ریات نازل شده بآخواند، پس آنها را می او کرد که علی بهتر ازمی

سپس قرآن را که بر من نازل شده بود را از اول تا  .ندخوادادند که علی بهتر از آنها آیات را میعیسی آنجا بودند گواهی می

_________________________________________________________________________  

 .-پندارند آنها چنین می –شود. نقل می ( کالم از زبان پیامبر1
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ش اشود با او حرف زدم، پس او به کودکیچنان که با پیامبران صحبت میخرش خواند، بعد با حرف زد و من همآ

 1«برگشت.

ابوطالب به دیدن فاطمه رفت و به او »گوید : ( می2االمام علی من المهد الی اللحد»شیخ محمد کاظم قزوینی در کتاب 

که هنوز به  اخدگرداند. در این هنگام رسول پس او را به مادرش برسو  تگرفاش تبریک گفت و فرزند دلبندش را به سینه

د و یبوساو را  د، پیامبریخندد خوشحال شد و مانند یک بچه یکساله دید. وقتی که علی او را مآ، بود پیامبری مبعوث نشده

و  خواهد بود ن و برادر برای پیامبرکه علی بهترین جانشی ستدانآورد چون میبه جا شکر خداوند را به خاطر تولد او 

شود با رسالتی که بعداً به آن مبعوث میآورد و آرزوها و امیدهای پیامبر در ابالغ می ایمان که به اوخواهد بود اولین کسی 

 سوره مؤمنون را خواند. 2و  0پس علی به پیامبر سالم داد و آیات  .یابدوجود علی تحقق می

 [.٣-٣مؤمنون: ال.] ژٱ  ٻٻٻٻپ  پپپڀژ

 .«مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند، کسانی هستند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند»

 تالوت کرد :  00و  01 را تا آیه های دیگر سوره مؤمنونشوند سپس علی آیهگفت : با علی مؤمنان رستگار می پیامبر

 [.٣٣ - ٣١المؤمنون: .] ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  ژ 

 .«کنند و جاودانه در آن خواهند ماندآنان مستحقان ]سعادت[ و صاحبان ]بهشت[ هستند. بهشت برین را تملک می»

کنند و تو راهنمای بحث میدهی و آنها با هم دیگر ها توشه میگفت : به خدا تو امیر آنانی و از علم خودت به آن پیامبر

 «!شوندایت میتو هد به وسیلهو آنان  خواهی بودنان آ

چون  .نهندبنیان می شدن پیامبررا قبل از مبعوث این افراد این چنین با بی شرمی کامل شالوده نزول وحی بر امام علی

 به همراه شناخت و آن راپس امام علی از کجا قرآن را می .مدتی بعد از والدت علی به پیامبری مبعوث شد اخدرسول 

بر او نازل شده بود؟! چگونه سوره مؤمنون را حفظ کرده بود در  د؟! آیا قبل از پیامبرنت کهای آسمانی دیگر تالوکتاب

 را نازل نکرده بود؟! حالیکه خداوند هنوز آیه اول سورة علق

 نزد اینان احترام و ارزشی ندارد که از گفتن این داستانهای دروغین خجالت بکشند! آیا مقام و منزلت پیامبر

خداوند آیه »به امام علی گفته است :  گویند پیامبرکه می گذارند در حالیاحترام می گفت که به پیامبرتوان چگونه می

 زیر را بر من نازل کرده است : 

 [.٤٤المائدة: .] ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    ژ

و نازل شده ]به تمام و کمال و بدون هیچگونه ای فرستادة ]خدا، محمد مصطفی![ هر آنچه از سوی پروردگارت بر ت»

ای خوف و هراسی، به مردم[ برسان ]و آنان را به آن دعوت کن[، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را ]بر مردم[ نرسانده

_________________________________________________________________________  

، صفحه 2و شجرة طوبی، شیخ محمدحائری، جلد  523-527و الفصائل، ابن شاذان قمی، صفحه  29، صفحه 5شم البحرانی، جلد ( مدینة المهاجر، ها1

 .81و انوار علویه، شیخ جعفر نقدی، صفحه  259

)درباره اینکه  87حه ، صف81و بحاراألنوار، مجلسی جلد  753-757و در األمالی، طوسی، صفحه  51، صفحه اإلمام علی من المهد الی اللحد( 2

 را خوانده است.( «قد افلح المؤمنون»روز والدتش  علی
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بالغ بر من نازل کرده است مقصود از ا، «ای. زیرا تبلیغ همه اوامر و احکام بر عهده توست[نخوانده ]و مردم را به آن فرا

 .«ماندنتیجه و بیهوده میرسالت من، اعالم والیت توست و اگر من آن را ابالغ نکنم کارم بی

 1.شودوالیت توست ای علی و اگر والیت تو را ابالغ نکنم اعمالم تباه می ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ژمنظور خداوند از 

 است. )نعوذ باهلل( به این اندازه رسیده حرمتی به رسول خداتوهین و بی

 سهم دارد. ،تن پیامبر نیز به نوعی در این غلو و افراطو پاره جهانزنان  سرور، )رضی اهلل عنها(فاطمه زهرا

زن آفریده شد، اگر فاطمه »کند هایش با تمام جرأت او را چنین وصف میاهلل العظمی خمینی در یکی از خطبههمین آیت

 2«قرار داشت. اخدگاه رسول شد و در مقام و جایمرد بود حتماً پیامبر می

تواند در کند که کسی دیگر هم میادعا می احترامی بر مقام و جایگاه پیامبر]امام[ خمینی با جرأت و بی پس این چنین

 !قرار بگیرد مقام و مکان پیامبر

ن صورت اگر پیامبر از در غیر ایبرتری داده شده است،  که فاطمه بر پیامبر یابیدر میتأمل کنی  نیکاگر در سخن او 

 !وجود دارد؟ کردن او و قرار دادن او در جایگاه رسول خدا برای مرد فرضای انگیزه توجیه چه دانستندمیفاطمه برتر 

 شود!نمی محدودبه این اندازه  احترامی به پیامبرتوهین و بی

یکی انتخاب شود کدام یک  زیارت امام رضاو  شود : اگر بین زیارت پیامبراهلل العظمی محمد صدر سؤال میاز آیت

بر زیارت سایر أئمه  آید زیارت امام رضاهمچنان که از روایات برمی: »گویدپاداش را دارد؟ در جواب می بهتر و بیشترین

 3«رحجان داده شده باشد. ایم که در آن بر زیارت پیامبربرتری دارد ولی ما روایتی را نیافته

روایت نشده است ولی متأسفانه روایتی در این زمینه  .رأی بدهد به برتری زیارت امام رضا بر پیامبر تواند کهپس او می

 او به آن استناد کند! تا

 دهد؟!ت دیگران قرار میررا همسان با زیا حرمتی و چه دینی است که زیارت پیامبرچه بی این دیگر

 مور هم وجود دارد!تر از این اتر و تلخزیاد تعجب کنید چون که فجیع

کند که و او نیز از خداوند نقل می عشری روایت شده که جابر بن عبداهلل انصاری از پیامبر های شیعیان اثنادر کتاب

ای پیامبر، اگر به » «خلقت األفالک، ولو ال علی لما خلقتک، و لو ال فاطمة لما خلقتکما یا أحمد، لوالک لما»فرمود : 

کردم و اگر به خاطر فاطمه نبود هیچ کدامتان را اگر علی نبود تو را هم خلق نمی آفریدم وا نمیخاطر تو نبود دنیا ر

 دیگر چه کرامتی برای او باقی مانده است؟! حرمتی نسبت به پیامبرپس با این همه بی.« 4آفریدمنمی

_________________________________________________________________________  

و تأویل  592و حلیة األبرار، بحرانی، جلد اول صفحه  555، کوفی، جلد اول، صفحه و مناقب امیرالمؤمنین 138( األمالی، ابن بابویه قمی، صفحه 1

 .257الدین حسینی، جلد اول، صفحه اآلیات، شرف

 ( به مناسب روز زن.53/1/5979)به تاریخ  851های امام خمینی جلد اول، صفحه ای از سخنان و خطبه( گزیده2

 .878( مجمع مسائل و ردود، ص 3

 .55و مجمع البحرین، ابوالحسن مرندی، صفحه  539، صفحه 8( مستدرک السفینة، جلد 4
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هایی که در مورد به یکی از این کتابهایی که در این موارد باشند تعدادشان خیلی زیاد است، فقط کافی است که روایت

هایی از این قبیل دست ها بحث شده مثل کتاب )بصائر الدرجات( صفار و )بحاراألنوار( مجلسی و کتابفضائل ائمه در آن

 فاجعه و مصیبت را ببینی! یزانپیدا کنی و م

رسد که بعضی از صفات به حدی می شود بلکهختم نمی داشتن ائمه بر پیامبرگاهی اوقات این مسأله فقط به برتری

 شود!خداوند را به أئمه نیز نسبت داده می

درازی و تجاوز به حرمت او مانند است و دست انسان در هر حال پیامبر زیرااین مورد دیگر از موارد قبلی جدا است، 

 رازی بر اوصاف ذات پروردگار نیست.دست

من چشم خدا و دست او هستم، من »، «1من اول و آخر هستم»او گفته است : هایی به امام علی نسبت داده شده که روایتی

 2«همیشه در کنار خدا و راه ورود به نزد پروردگارم.

 4در رجال کشی اهلل آمده است. اهلل و ید کند که در آنها امام علی به عنوان وجهرا نقل می 3روایت 34همچنین مجلسی 

ابن بابویه قمی « .ظاهر و باطن هستم ،آخر ،من اول .ا هستمخدو کنار  وجه )چهره(من » : این روایت به این شکل آمده است

ها را ذکر کرده، ولی او بعد از اینکه نتوانسته آن ما را ضعیف و مردود بداند، تأویالت و تفاسیر در کتاب )التوحید( این روایت

 دهد!مناسبی برای آنها ارائه می

های خارج آمیز را همراه با توجیهات و ذکر نمونهاین اقوال شرک ،شودوحید نوشته میپس اگر در کتابی که درباره ت

 ها دیگر داشت؟توان از کتابشود دیگر چه انتظاری میآورده می

، من بودم که من همراه او بودم در آتش بودابراهیم به خدا قسم، وقتی که »اند که گفته : همچنین به امام علی نسبت داده

به موسی تورات را من بودم که  .شدن نجات دادمنیز همراه نوح بودم و او را از غرق .به سرما و سالمت تبدیل کردم آتش را

او را از فریب برادرانش رهایی  و یاد دادم و با عیسی در گهواره حرف زدم و انجیل را به او آموختم و با یوسف در چاه بودم

 5«آوردم. او در ن بادها را به تصرفدادم و همراه سلیمان روی عرش بودم و م

 گویند که امام علی علم غیب را هم دارد!حتی می

هر آنچه که در آسمانها » :روایتی به امام صادق نسبت داده شده که گفته است  33در )األنوار النعمانیه(، جلد اول صفحه 

کند و از همه موجودات و مخلوقات آگاهی دارد، و هر گذرد، امام از آنها خبر دارد، او در ملکوت آسمانها نگاه میو زمین می

من »شود : از زبان امام صادق روایت می 240و در )الکافی( جلد اول صفحه « امام نیست ،کس چنین صفاتی را نداشته باشد

شته و آینده از آنچه که در آسمانها و زمین است اطالع ندارم ولی به هر آنچه که در بهشت و جهنم است علم دارم و از گذ

 «خبر دارم.

_________________________________________________________________________  

 .895ره ، حدیث شما251( جامع األسرار و منبع األنوار، حیدرآملی، صفحه 1

 اند.این روایت را نقل کرده 595، صفحه 25و مجلسی در بحاراألنوار، جلد  551( کافی در جلد اول، صفحه 2

 .258-595های ، صفحه25( بحاراألنوار، جلد 3

 .535، صفحه 95و بحاراألنوار، جلد  515و نیز رجوع کنید به بصائرالدرجات، صفحه  875، شماره 255( رجال الکشی، صفحه 4

 .85( األنوار النعمانیة، جلد اول، صفحه 5
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 فرماید : می 41که خداوند در قرآن کریم در سوره نمل آیه  در حالی

 [.٤٥النمل: .] ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ژ 

 «دانند جز خداوند.بگو : کسانی که در آسمان و زمین هستند غیب را نمی»

فرماید که به مردم می ت و خاتم پیامبران محمد مصطفیخطاب به بهترین مخلوقا 000همچنین در سوره اعراف آیه 

 بگوید : 

 [.٣٧٧األعراف: .] ژٿ  ٿ  ٹٹ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ٺ  ٺژ 

کردم ]زیرا که با اسباب آن آشنا بودم[ و اصالً شر و بال به من دانستم، منافع فراوانی نصیب خود میو اگر غیب می»

خبرم، ه بودم، حال که از اسباب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرات بیرسید ]زیراکه از موجبات آن آگانمی

 «چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟[

 1آیند!اما تصرف در دنیا و اداره امور دنیوی امری است که امامان به سادگی از عهده آن برمی

ای گردو است که کامالً در دسترس او قرار دارد و امام کهدنیا برای امام مانند ت»شود که گفت : روایت می از امام صادق

 «.خورداش به دلخواه خود میتواند از آن بخورد ]دخل و تصرف کند[ همچنان که یکی از شما از آنچه که بر روی سفرهمی

ر مرحب یهودی نزدیک هایی از قبیل اینکه؛ ضربه امام علی بشود، عباراتدر مقایسه با مطالبی که در این کتابها نوشته می

 کند.شوند، چندان غریب و دور از ذهن جلوه نمیبود زمین را دو نصف کند و یا رعد و برق از امام صادر می

هایی که مشاهده این رعد و برق»به نقل از امام صادق آمده است که گفت :  323روایتی از کتاب )األختصاص(، صفحه 

 ».2رور ما چه کسی است؟ گفت : امیرالمؤمنین علیکنید از سرور شما است، پرسیدم : سمی

 !!علت و سبب خلق دنیا هستند های شیعیان، ائمهعالوه بر این، بر طبق روایت

ما علت وجود و برهان خداوندیم و پروردگار عمل کسی را که از حق و حقوق »گویند که امام صادق گفته است : مثالً می

 3«!کندما غافل است قبول نمی

 آفریند.هستند که خداوند به وسیله آن اشیاء را می ژۅ  ۅژ در آیة  ژۅژ اینکه امامان همان لفظ یا 

حجت، صورت، نور،  ،مام کلمها»گوید : که دربارة صفات امام چنین میاست روایتی طوالنی به امام علی نسبت داده شده 

والیت از به این ترتیب اطاعت  .دهده بخواهد به او میهر چ گزیند وحجاب، و آیت و نشانه خداوند است. خدا او را برمی

پس امام جانشین خدا در آسمانها و زمین است ... و هر آنچه را که او و خدا بخواهند  .شوداو بر تمام بندگان واجب می

بان خدا بر آمر و ناهی اعمال مردم و نگه ،حاکم .ها پناهگاه بندگان استدهد ... در هنگام بالها و مصیبتانجام می

از نور عظمت خود خلق کرده و امور بندگانش را به آنها واگذار کرده است. پس امامان مخلوقاتش است ... خداوند آنها را 

 راز پنهان خداوند و اولیای مقرب او در امر میان کاف و نون و یا همان )کن( هستند. امامان مردم را به سوی خدا فرا
_________________________________________________________________________  

)باب  553( و بصائرالدرجات، صفحه باب )غرائب افعالهم 837، صفحه 21(، و بحاراألنوار، جلد در بحث )قدرة األئمه 257( االختصاص، صفحه 1

 .( قدرتهم

 .555( مشارق أنوار الیقین، صفحه 2

 .83ه ، حدیث شمار219، صفحه 23( بحاراألنوار، جلد 3
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کنند، امامان مبدأ و غایت وجود و قدرت د و دستوراتش را اجرا میگوینمی سخنرد خداوند خوانند و برای آنها در مومی

 1«رسانان پروردگارند.الکتاب و آخرین پیامخدا و مشیت او و ام

 ند؟!اهها چه چیزی را برای خداوند باقی گذاشتپرسد که ایناینجاست که فرد مسلمان از خود می

هیچ  اشود )خداوندهنگامی که گفته می خواهد یافت ال را در زیارت رجبیهؤاین ساگر کسی خوب تأمل کند جواب 

 2.(ن تو و امامان وجود ندارد جز اینکه آنها بندگان تو هستندایمفرقی 

 شود!حرمتی میبه پروردگار بی شرمیگستاخانه و با بیبیند که چقدر پس می

ه امامان بندگان اویند ... پس او معبود و آنها عابد هستند و تنها هیچ فرقی بین امامان و پروردگارشان نیست، جز اینک

اختالفشان در درجه کمال است، به همین دلیل خدا معبود و امامان بندگان او شدند، برداشتی که من از این عبارت دارم کامالً 

ه فرمان تو هستیم. هیچ شریکی لبیک پروردگارا تنها گوش ب»شبیه سخن مشرکین مکه در فرمانبرداری اجابت خداوند است 

 «!برای تو نیست، جز یکی که هر چه دارد برای توست

 دیگر فرق دارند، معانی یکی هستند.فقط الفاظ با هم

بر همه چیز و عدم اشتباه و غفلت از امور عالم و ... با خداوند  علم داشتنپس امامان تقریباً در همه اوصاف مانند 

، بلکه در روایات آمده است که امامان همان اسماء الحسنی 3خداوند، نه تنها اسماء الحسنی دارندمشترکند. حتی آنها مانند 

 ظاهر، باطن و عالم به تمام امور دارد. هستند مثالً چنان که گفتیم امام علی نامهایی از قبیل، اول، آخر،

 دهند!شیعیان اثناعشری حتی آفرینش جهان هستی را به امامان نسبت می

کند آن را از امام صادق روایت می (در نظر شیعیان اثناعشری)سناد صحیح تن زیارت ]امام[ حسین که ابن قولویه با اِدر م

کند و با وجود شما و هر چه را بخواهد نابود و یا پایدار می النیوطرا به خاطر شماست که خداوند زمان »چنین آمده است : 

بارد، و می آید و از آسمان رحمت و رزق و خداوند فروها و ثمرهای آن به عمل میشود و از میوهاز زمین درختها سبز می

 4شود.(های شما خارج میآیند و از منزلاراده خداوند در میزان و اندازه امور به نزد شما می

و به خاطر شما  دهدخداوند دنیا را با شما آغاز و با شما پایان می»همچنین در زیارت مشهور جامعه چنین آمده است : 

 5«کند.رحمتش را بر مردم نازل می

_________________________________________________________________________  

 .83، )فصلی دیگر در وجوب امامت( حدیث شماره 575تا  539، صفحه 21( بحاراألنوار، جلد 1

 .33و الرسائل الثمانیة. صفحه  523و االنسان الکامل، صفحه  585( مشارق أنوار الیقین، صفحه 2

شرح  -« من اسماء الحسنی هستم»درباره خودش گفته است : های زیادی در این باره نقل شده است، از جمله آنها روایتی است که امام علی ( روایت3

کند که او گفت : همچنین روایتی که عیاشی به نقل از امام جعفر صادق روایت می – 555، صفحه 2و األنوار النعمانیة، جلد  173دعای جوشن، صفحه 

« شود مگر اینکه نسبت به ما شناخت و معرفت داشته باشد.قسم به خدا ما اسماءالحسنی خداوند هستیم و اعمال برای هیچ کسی پذیرفته نمی»

، روایتی شبیه 12، ص 2و البرهان، ج  559، حدیث شماره 52، ص 2تفسیر عیاشی، ج « پس خداوند را به وسیله آنها بخوانید.»گوید : همچنین می

 امثال این حدیث فراوانند. 7، حدیث شماره 5، ص 21همین مضمون به امام محمدباقر نسبت داده شده است. نگا : بحاراألنوار، ج 

 .79، باب 255( کامل الزیارات، صفحه 4

 .555، صفحه 552( بحاراألنوار، جلد 5
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های نیکوی خداوند هستند پس اگر فلسفه وجود به خاطر امامان است و تدبیر و اداره امور زندگی به عهد آنهاست، اسم

 به عهده ندارند. و کسانی هستند که از همه کائنات زمین و آسمان خبر دارند، پس فقط حساب اُخروی را

امام حسابرسی و داوری  کهآورند های خود میمواردی است که شیعیان اثناعشری با صراحت آن را در کتاب این نیز از

 حساب مخلوقات به عهده اوست!است که در روز قیامت 

از امام صادق روایت شده است  در کتاب )اآلیات(از برقی کند که نقل می 232، صفحه 24مجلسی در بحاراألنوار، جلد 

 .به امام علی گفت : تو قاضی و حسابرس امور این امت هستی! روز قیامت تو رکن بزرگ خداوند هستی داکه رسول خ

تو و حساب و داوری همه امور فقط به عهده  ه، راهبه کنی و راسه به سوی تو است و تو باید آنها را محامبازگشت ه زیرا

 ست!تو

 فرماید : درباره این امور می 24و  21 هایدر حالیکه خداوند در سوره مبارکه غاشیه در آیه

 [.٣٤ - ٣٥الغاشیة: .] ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ژ 
ها با ما مسلماً بازگشت آنان ]پس از مرگ و رستاخیز[ به سوی ما خواهد بود. آنگاه حساب ]و کتاب و سروکار[ آن»

 .«خواهد بود

واگذار  حتی از مسلمانان مسئولیت این امور را به امامانشرمی از خداوند و ولی اهل تشیع با کمال سادگی و بی

 اند.کرده

خوانند و تا خیال خود را از شمارش صفات و چرا اینان امامان را کامالً خدا نمی»آید : اکنون این سؤال پیش می

 «سماء خداوند و توزیع آنها بر ائمه راحت کنند؟!.ا
 

 های شیعیانغلو و افراط در مهمترین کتاب
شود که انسان کنم محدود نمیهای شیعیان وجود دارد تنها در چند موردی که به آنها اشاره میغلو و افراطی که در کتاب

شود که هر ها به عقیده شیعه را داشته باشد، بلکه ابواب کاملی را شامل میبتواند آنها را انکار کند و ادعای عدم صحت آن

حادیث را در کتاب )الکافی( کلینی که نزد اای از این گیرد، نمونهافراطی را در برمیحادیث اباب آن شمار زیادی از این 

 کنیم.آید، ذکر میترین کتاب حدیث به شمار میشیعیان مهم

الدین عبدالحسین شرف این مطلب ادعای شخصی من نیست، خود محققان و علمای شیعه به آن اذعان دارند، مثالً

عشری درباره  ثناا شیعیان های مرجعکتاب»گوید : مای شیعه است در کتاب )المراجعات( میموسوی که از بزرگترین عل

های آنها ، چهار کتاب )کافی، تهذیب، استبصار، من الیحضره الفقیه( هستند که روایتکنوننخستین تا  قرون اصول و فروع از

ترین کتاب شیعیان ترین و بهترین و صحیحه قدیمیترین آنها کتاب کافی است ک. ولی مهمستمتواتر و دارای سند صحیح ا

 1است.

_________________________________________________________________________  
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کتاب کافی »نویسد : اهلل العظمی محمد سعید طباطبائی حکیم در کتاب )فی رحاب العقیده( درباره کافی میهمچنین آیت

ی است که در زمان وع جامع است دو امتیاز دیگر را نیز دارد : یکی آنکه : تنها کتاب کاملرعالوه بر اینکه در شرح اصول و ف

آید ری که زمان حضور امامان به شمار میغحیات امامان نوشته شده و به دست ما رسیده است، این کتاب در اواخر غیب ص

توان از طریق نائبان مخصوص امام که در تماس مستقیم با او بودند به آن رجوع ای است که مینوشته شده است و این دوره

 کرد.

 های صحیح در مورد امامان معصومخبار و روایتاخواهد تمام ر مقدمه آن بیان کرده است که میدوم : مؤلف کتاب د

 در آن جمع کند.

این  زیرا .اندمنظور از صحت اخبار کتاب این نیست که به رجال موثق اهل حدیث آن را با روشهای صحیح روایت کرده

هایی روایت کرده که خواسته بگوید که آن را از کتابدهد او میمی بلکه ظاهر امر نشان .امر در زمان او مرسوم نبوده است

کردند شنیدند به آنها استناد میدیدند یا میچون آنها را از امامان می یاناند و شیعمشهور و معروف بوده در زمان حیات ائمه

کردند. همچنین دلیلی که را تصدیق میبردند و امامان صحت سند آنها ها را پیش امامان میو یا حتی برخی از این کتاب

حادیث در این کتاب ذکر کرد، تعریف و تمجید علمای بعدی بزرگ شیعه از کتاب و اتوان برای صدق و حسن اختیار می

در میان حتی  .اندردهذکر کحادیث اترین فرد در ذکر و ثبت مؤلفش است. او را شخصی مهم و عالم به اخبار و مؤثق

 با لقب ثقه اإلسالم شناخته شده است. شیعه دانشمندان

این امر به خاطر فاصله زمانی زیاد و در دسترس  ح هستند. چونولی منظور ما این نیست که همه اخبار آن کامالً صحی

 آید.دقتی انسان، پیش مینبودن بسیاری از قرائن و شواهد صحت آن و همچنین به سبب احتمال لغزش و بی

و خصوصیات برجسته آن  علیهم السالم تواند تصویر کلی و از مفاهیم اهل بیتکه این کتاب می خواهیم بگوییمبلکه می

 1«خبار است.ارا در موضوعاتی که به آن پرداخته است، به ما بدهد. پس واقعیت کلی کتاب صحت و صدق 

خبار موجود در کتاب او کیم این است که احکام حاهلل العظمی محمد سعید الدین و آیتخالصه سخن عبدالحسین شرف

بینم که در آنها مطالبی بوابی را میاجماالً به )اصول کافی( نگاهی بیندازیم، ااگر تواند که کافی کامالً صحیح است و انسان می

 افراطی و غلوآمیز نوشته شده که با طریقه معتدل و متین اهل بیت سازگار نیست. از جمله : 

 امر و خزانه داران علم خدا هستند.ولی علیهم السالم امامان –باب 

 جانشینان خدا در زمین علیهم السالم امامان –باب 

 نور خداوند هستند علیهم السالم امامان –باب 

 آیاتی که خداوند در قرآن ذکر کرده امامان هستند. –باب 

 در دنیا مقرر کردند. علیهم السالم با ائمه قوانینی که پروردگار و رسول اهلل –باب 

 هستند. علیهم السالم ها را از میان بندگانش برگزید و کتابش را برای آنها به ارث گذاشت امامانکسانی خداوند آن –باب 

 کنند.علم داشته باشند، به آن علم پیدا می اگر بخواهند از چیزی علیهم السالم امامان –باب 

_________________________________________________________________________  

 .25-59( فی رحاب العقیدة، صفحه 1
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 میرند.میرند و آنها با اختیار و اراده خود میمی انیچه زمبه این مسأله علم دارند که  علیهم السالم امامان –باب 

 ماند.از گذشته و آینده خبر دارند و هیچ چیزی از آنها پنهان نمی علیهم السالم ئمها –باب 

 یاد دهد و اینکه علی خداوند به پیامبرش هیچ چیزی را یاد نداد مگر اینکه به او امر کرد که آن را به امام علی –باب 

 دانست، او هم از آن خبر داشت.را که پیامبر میهر چه 

 گویند.پنهان گذاشته شود آنها همه خصوصیات آن چیز را به مردم می علیهم السالم اگر چیزی از امامان -باب 

 علیهم السالم. و ائمه واگذاری و تفویض امور دین به رسول اهلل –باب 

 ده است.هدیه داده ش علیهم السالم قرآن به امامان –باب 

 هستند. علیهم السالم نعمتی که خداوند در قرآن از آنها سخن گفته است همان امامان –باب 

 کردن آنها توسط ائمه[]و حسابرسی علیهم السالم و امامان گذاردن اعمال به پیشگاه پیامبرپیش –باب 

 .منبع علم و شجره نبوت و انواعی از فرشتگان هستند علیهم السالم ائمه –باب 

 برند.وارثان علم هستند و آنها از همدیگر ارث می علیهم السالم فقط امامان –باب 

 اند.امر قبل از خود را به ارث برده یو همه پیامبران و اولیا علم پیامبر علیهم السالم امامان –باب 

فهمند، و همه آنها را به خوبی میشده از جانب پروردگار را نزد خود دارند های نازلهمه کتاب علیهم السالم ئمها –باب 

 اند.اگرچه با زبانی دیگر هم نوشته شده

 جمع کردند و آنها به تمام قرآن علم دارند. بودند که قرآن را کامالً علیهم السالم امامان –باب 

 یابد.در شب جمعه تعدادشان افزایش می علیهم السالم در مورد اینکه امامان –باب 

 شود.شود آنچه که نزد آنها بود تمام میافزوده نمی علیهم السالم اماماناگر بر تعداد  -باب 

 اطالع دارند. هداده شد نبیاء و پیامبرانااز تمام علومی که به مالئکه و  علیهم السالم امامان –باب 

که این منهج و  بسیاری کتابهایی از قبیل )بصائرالدرجات( صفار و )بحاراألنوار( مجلسی و ... است چیزی غیر ازاین 

 اسلوب را دارند.

 

 کنند؟مراجع و علمای بزرگ شیعه در مورد امامان اثناعشری چگونه فکر می
های مراجع و علمای بزرگ شد، در سخنان و کتابهای شیعی مشاهده میترین کتابها و مهمغلو و افراطی که در روایت

هایی را که موافق با اعتقاد روایت و ود در آن کتابها را غربال کردههای موجچون این گروه روایت .شودشیعه بیشتر آشکار می

 اند!اند و بقیه را که به عقاید آنان نزدیک نبوده است مردود دانستهدر رسائل و فتواهایشان آورده شان باشدخود

ئمه به اعتبار امورد صفات طرفانه قضاوت کند در میان این اعالم برائت شیعیان اثناعشری از غلو در اگر کسی بخواهد بی

حادیث صحیح و ضعیف را به شیعه اکند که انصاف اقتضا می همچنینها آمده همه آن صحیح نیست اینکه آنچه در کتاب

توان برای آنها آورد چون که در تحمیل نکنیم و بین سخنان مراجع و علماهای بزرگ شیعه که هیچ تأویل و تفسیری را نمی

 بیند.ها است، خود را متحیر میهای موجود در آن کتابث و روایتحادیاتوافق کامل با 
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ای مشخص وجود دارد که نباید از آن فراتر رفت چون که به سادگی و نوعی چشم فروبستن برای انصاف هم حد و اندازه

 انجامد.از حقیقت می

آنان و شماره صفحات را برای مثال اینجا  هیهایی از سخنان مراجع و علمای بزرگ شیعه را همراه با ذکر اسم کتابنمونه

 آوریم.می

 امام خمینی -1

از ضرورات مذهب ما این » : کنداینگونه شروع میفصل را  ئمها( درباره 12]امام[ خمینی در کتاب )حکومت اسالمی صفحه 

خباری از آنها به ارسند ... و به آن نمی نافرشتگان مقرب خدا و پیامبرهیچکدام از  است که امامان ما دارای جایگاه و مقامی هستند که

 «خارج است. ما رسیده است که آنها با خداوند حاالتی را دارند که از توانایی فرشتگان مقرب خدا و پیامبر

اند، همچنان که امامان اثناعشری نزد شیعیان طور مطلق امامان اهل بیت بر پیامبران خدا برتری داده شدهه در این سخنان ب

 تر هستند.مقدم اعشری از همه پیامبران به غیر از محمد مصطفیاثن

رود کند، بلکه تا حد نفی خطا و فراموشی و غفلت از ائمه فراتر میغلو و افراط در نزد ]امام[ خمینی به اندازه کفایت نمی

ما از خطا و غفلت  اعتقاد افرادی هستند که به امامان»نویسد : ( در این مورد می91مثالً در )حکومت اسالمی، صفحه 

همین کتاب در مورد خضوع و فروتنی  12و در صفحه « های مسلمانان احاطه و علم دارندمعصوم هستند و به تمام مصلحت

ای عالی و خالفتی تکوینی دارد که تمام موجودات هستی در امام مقام ستوده و درجه»گوید : موجودات هستی برای آنها می

 «مرانی او خضوع و فروتنی دارند.والیت و حک برابر

بودن امامان را از خطاء و اشتباه بزرگترین  عجیب این است که در میان علمای بزرگ شیعه دو نفر در زمان خود معصوم

دشمنان  ودانستند، ولی اکنون این عقیده از اصول مقرر مذهب تشیع است و هر کس با آن مخالفت کند، جزمی 1درجه غلو

 اند!از کسانی است که در دادن حقوق اهل بیت کوتاهی کرده حالتو یا در بهترین  شودته میدانس اهل بیت

را در تأیید این موضوع آورد، این اعتقاد است که مذهب شیعه به مرور زمان از لحاظ  شاید یکی از مطالبی که بتوان آن

امیه تغییر و به اختالفات عقیدتی بین شیعه و اهل بنیمثالً در گذشته از اختالف سیاسی با  .یابدعقائدی تحول و تکامل می

همچنان که از لحاظ باور و عقیده به مرور زمان غلو و افراط .« 2ن خود شیعیان گسترش پیدا کرده استحتی میا سنت و

 عقایدی آنها هر روز بزرگ و بزرگتر شده است.

که صدوق)ره( آن را به  به معنایی -غالی  اما»گوید : ( میاهلل العظمی محمد حسین شیرازی در کتاب جامع )الفقهمثالً آیت

کافر  – معتقد بودبودن پیامبر از خطا و اشتباه  معصوم یعنیاولین درجه غلو به او  شدمی هگفتولید به پیرو ابن هکار برد

 «!!آیدیضروریات مذهب ما به شمار م ونیست، و با دلیل خالف آن ثابت شده و حتی امروزه این اعتقاد جز

_________________________________________________________________________  

ها را طلبان که خداوند آنغالت و آشوب»آورد؛ نین می( چ285( ابن بابویه قمی، معروف به )الصدوق( در کتاب )من الیحضره الفقیه، جلد اول، فحه 1

در نماز اشتباه کرده باشد پس ممکن است که در ابالغ رسالت نیز  گویند : اگر پیامبرکنند و میرا انکار می لعنت کند احتمال خطا و اشتباه پیامبر

ولی محمد بن حسن استاد صدوق قبل از او به این مطلب اشاره کرده  «خطا و اشتباه کند، چون نماز نیز همانند ابالغ رسالت او یک فریضه است.

 «و امام است. اولین درجه غلو، نفی خطا و اشتباه از پیامبر»است : 

 .کشدهایی که بین شیعیان اثناعشری و زیدیه و اسماعیلیه و واقفه و فطحیه در طول تاریخ وجود داشته و هر روز بیشتر زبانه می( مانند اختالف2
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در زمان ما حضور داشتند، به این علمای بزرگ  )شیخ صدوق( به نظرات اگر محمد بن حسن و شاگردش ابن بابویه قمی

دهنده و پیرو اهل بیت های علمیه که خود را ادامهو مراجع تقلید شیعه از ]امام[ خمینی گرفته تا جدیدترین مراجع حوزه

 1؟گفتند!اند، چه میقبول کرده و آنرا به عنوان اساس اعتقادی خود گذاشتهدانند ولی همگی آنها این غلو را می

خداوند ما » : یا نظرشان در مورد شیخ علی میالنی که در رساله )عصمت( این روایت کتاب کافی را آورده است، چیست؟

وسیله بخشش رحم و رساندن دستورات الهی و را در بهترین صورت ممکن خلق کرده است و ما را نگهبان و مسئول

مهربانی بر بندگانش قرار داده است. همچنین ما چهره بخشنده پروردگار و در بارگاه او هستیم که مردم بدان راهنمایی 

رسند و دهند و محصوالت میشوند. همچنین خزاین او در آسمان و زمین ما هستیم. به وسیله ما درختان ثمر و میوه میمی

رویند و شود و گیاهان بر روی زمین میباران از آسمان نازل میشوند و به وسیله ما جاری میویها کنند و جدرختان رشد می

شد. سپس او در مورد شرح این شود. اگر ما نبودیم خداوند مورد پرستش واقع نمیبه وسیله عبادت ما، خداوند پرستیده می

و زبان گویای او در میان مردم و دست نیرومند او در میان نویسد : آیا کسی که چشم خداوند در میان بندگانش روایت می

 2شود؟!بندگان اوست، دچار اشتباه، فراموشی و نسیان می

بله ... آقای میالنی برای ما درست نیست که در مورد ائمه احتمال سهو، اشتباه و فراموش بدهیم، زیرا نزد شما به مقام 

لی برای ربط این روایت غلوآمیز به تعلیق افراطی شما وجود دارد، اگر منظور اند، در غیر این صورت چه دلیالوهیت رسیده

 به امام رضا»باشد؟! ابن بابویه قمی از ابی صلت هروی روایت کرده که گفته است : شدن مقام الوهیت برای ائمه نمیقایل

در نماز دچار سهو نشده است، گفت :  کنند پیامبر، در منطقه کوفه کسانی هستند که گمان میگفتم، ای پسر رسول خدا

 3«شود، خدایی است که پروردگاری جز او وجود ندارد.شان کند، تنها کسی که دچار سهو نمیگویند، خدا لعنتدروغ می

دهند تنها کافی است که به گفتار امام رضا درباره کسانی که صفات مخصوص خداوند را به ائمه اهل بیت نسبت می

 استناد کنیم.

آورتری درباره ائمه وجود دارد؟ همان طور که در ل چرا فقط انگشت روی این مورد بگذاریم، با اینکه مطالب شگفتحا

اند و از اصل خلقتی که آدم از آن خلق شده یعنی گِل روایات و بیانات علمای شیعه آمده است، ائمه از نور آفریده شده

 اند!آفریده نشده

ه مشکل را حل کنم. زیرا هدف از تغییر خلقت اهل بیت، از صورت طبیعی خود که خداوند من نتوانستم اسرار این معادل

 ای چیست؟همه مردمان و انبیا از آدم تا خاتم را بر اساس آن آفریده است، به صورت فرشته

 «آیا خداوند بر هر کاری توانا نیست؟»آنها در پاسخ به تو خواهند گفت : 

_________________________________________________________________________  

 .257، صفحه 5( کتاب الفقه، جلد 1

 .85( العصمة، ص 2

 .1و الرد علی الغالة و المفوضة لعنهم اهلل( حدیث شماره  فی وجه دالئل األئمة باب )ما جاء عن الرضا ( عیون اخبار الرضا3
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است ... اما برای هر چیزی علتی قرار داده است، این عبارت و توجیهات غیر آن نیز، آری، خداوند بر هر کاری توان

آفریند، حال اینکه بقیه پیامبران را از چیزهایی نیستند که ما عقاید خود را بر آنها بنا کنیم. چرا خداوند اهل بیت را از نور می

 گل آفریده است؟

گوییم : چه عیب و نقصی در آفرینش انبیاء با اینکه از گل ست، در پاسخ میاگر گفته شود : این امر به خاطر احترام آنها

 اند وجود داشت؟!درست شده

توانی مشاهده کنی که غلو، او را تا چه حدی از افراط کشانده است. او کنی میوقتی که سخنان امام خمینی را مطالعه می

م در مقام ملکوتی و غیبی قبل از آفرینش جهان همانند پیامبر دوست من، بدان که اهل بیتِ عصمت علیهم السال»گوید : می

اند، و انوار آنها از همان وقت به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بوده است، این امر حتی از نظر علمی، از دایره قدرت بوده

محمد، علی و فاطمه را ای محمد! خداوند، یکتا و تنها بود، سپس »فکر انسان بیرون است. در حدیث شریف آمده است : 

آفرید. هزار سال گذشت. سپس خدا همه کائنات را آفرید و آنها را بر آفرینش موجودات شاهد گرفت، اطاعت آنها را بر 

 1«تمام مخلوقات واجب و امور کائنات را به آنها واگذار کرد!!

_________________________________________________________________________  

اند. تفویض، همانطور که شیخ ئلین به آن دوری جستهگوید عین تفویضی است که امامان آن را نکوهش کرده و از قا( آنچه آیت اهلل العظمی خمینی می1

و  و امام علی که خداوند، حضرت محمد»کند این است : ( آن را تعریف می35، ص 9محمد صالح مازندرانی در کتاب )شرح اصول کافی، ج 

رد. همچنین تقسیم روزی، اجل، مرگ و زندگی را سایر ائمه را آفرید، سپس آفرینش آسمانها و زمین و آن چه را در بین آنهاست به آنان واگذار ک

کند تکفیر نکردن مفوّضه از طرف او در در اختیار آنان قرار داده است. آن چه در موضوع تفویض و ارتباط آن با فکر امام خمینی جلب توجه می

روایت شده است و اتفاق علمای جدید و قدیم شیعه  ( است. او با وجود همه احادیث صریحی که درباره کافر بودن آنها855، ص 8)کتاب الطهارة، ج 

نیز  در این باره، آنها را تکفیر نکرده است. هیچ جای تعجبی هم ندارد زیرا امام خمینی خود دارای این اندیشه است و همانطور که گذشت آن را

باره وجود ندارد که قائل شدن به جبر و تفویض، مستلزم کفر اختالفی در این »دارد، متن سخنان امام خمینی در )کتاب الطهاره( این است : اعالم می

شوند، چه برسد به عامه مردم، و با صرف نظر از اینکه چه شود. مگر در حالت دقیقی که حتی علمای اعالم متوجه آن نمیبه معنی نفی اصول نمی

از زراره »( گفته است : 555مفید در کتاب )االعتقادات، ص  شیخ«! شودانجامد قطعاً باعث کافر شدن نمیچیزی از آن ناشی شده و به کجا می

گوید : گفتم : یکی از فرزندان عبداهلل بن سبأ قائل به تفویض است. ایشان گفتند : تفویض چیست؟ گفتم : می روایت شده است که به امام صادق

زق، زندگی و مرگ را به آنان واگذار کرد. ایشان گفتند : دشمن را آفرید. سپس همه امور، از جمله آفرینش، ر و امام علی خداوند حضرت محمد

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ     ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ژ خدا دروغ گفته است. اگر پیش او بازگشتی این آیه سوره رعد را برای او بخوان : 

شوند که ]به گمان ایشان[ آنها همچون خدا دست به برای خدا شریکانی قایل مییا اینکه ]شدت گمراهی آنان را به آنجا کشانده است که[ : » ژھ  

های خدا[ بر آنان مشتبه و مختلط شده است؟ ]که چنین نیست[. بگو : خدا آفریننده همه چیز است و های ایشان از آفریدهاند ]و آفریدهآفرینش زده

گفته بود برای او بازگو کردم، گویی سنگی  پیش آن مرد بازگشتم و آنچه را امام صادق «او یکتا و توانا ]بر انجام آفرینش و چرخش هستی[ است.

 ام یا اینکه الل شده بود.را در دهان او گذاشته

زرگ کنند مذهب اثناعشری خالی از تأثیر عبداهلل بن سبأ و عاری از راه یافتن فکر سبائی به علمای بکجایند کسانی که با وجود این روایت گمان می

 شیعه و در راس آنها امام خمینی است.
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نکه خدا چیزی غیر این را بخواهد!! بعد کنند مگر ایکنند و هر چه بخواهند، حرام میآنها آنچه را بخواهند، حالل می

گفت : ای محمد، این دینی است که هر کس از آن پیشی جوید از راه به در رفته وهر کس تخلف کند تباه شده است. و هر 

 کس از آن پیروی کند به سر منزل مقصود رسیده است، ای محمد آن را با خود داشته باش. 

ماند. زیرا هیچ کس بر حقایق و ر درباوه ائمه آمده است که عقل در آن متحیر میاین مطالبی است که در کتابهای معتب

!! ]امام[ خمینی به مناسبت والدت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 2. درود خدا بر آنان1اطالع نیافته جز خودشان اسرار ائمه

بت کند. ما توان درک جوانب مختلف شخصیت صح تواند درباره شخصیت امیرالمؤمنیننه من و نه غیر من نمی»گوید : می

تردید او انسانی است کامل و مظهر تمامی اسماء و صفات خداوند و در نتیجه ابعاد و جوانب این انسان بزرگ را نداریم. بی

 توانیم یکی از آنها را توضیح دهیم.مختلف شخصیت ایشان براساس نامهای خداوند بالغ بر هزار عدد است و ما حتی نمی

دانم که تواند در مورد او صحبت کند. پس بهتر میاین انسانی که در خود تمامی اضداد را جمع کرده است، هیچ احدی نمی

ای الهی است که هیچکس توان رسیدن به حقیقت آن را این موجود، معجزه»گوید : ساکت شوم و چیزی نگویم ... سپس می

غیرِ آن چیزی است که تصور کرده  گویند در حالی که امام علیسخن می ندارد و بلکه همگان بر حسب فهم و ادراک خود

. به همین خاطر هر کسی 3توانیم ایشان را آن طور که هستند توصیف کنیمو به فکرشان رسیده است، یعنی ما هیچ وقت نمی

..، پس اگر این طور است بهتر را شناخته است. کند امیرالمؤمنینقسمتی از صفات متضاد ایشان را انتخاب کرده و گمان می

پوشی کنیم و در فکر این باشیم که در مسیر هدایت او گام برداریم تا بلکه به آن است که از سخن گفتن در مورد او چشم

 4.(بخشی از این راه دست یابیم

ائم مقام او ]یعنی گوید : )جانشین، خلیفه و قمی نهد و در مورد امیرالمؤمنین علیبلکه پا را از این هم فراتر می

[ست. در مُلک و سلطنت در محضر قدرت مطلق و ربوبیت با حقیقت او یکی است، اصل درخت طوبی و حقیقت پیامبر

 تر، معلم روحانیون و تأیید کننده انبیا و مرسلین امیرالمؤمنین علیاست، رفیق اعلی است در مقام یا پایین )سِدْرَهُ المنتهی(

 5.(است

_________________________________________________________________________  

است در  باشند، پیامبر خدا محمداند و مالک هیچ سود و زیانی برای نفس خود نمیآنها به صورت انسان آفریده شده ( حقیقت آنان این است که همه1

ای پیامبر[ بگو : من فقط انسانی : »] ﴾ جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ ﴿فرماید : حالی که او برترین آنان است. خداوند درباره پیامبر می

 .555سوره کهف آیه « شود که معبود شما یکی است.همانند شما هستم ]و امتیاز من فقط آن است که من پیامبر خدا هستم[ و به من وحی می

 وردارند؟!تری برخو حضرت زهرا چگونه است در حالی که از نظر جایگاه و منزلت از درجه پایین حال وضع امام علی

 ، تلخیص از سامی خضرا282، و مختصر چهل حدیث ص 315( چهل حدیث ]امام[ خمینی ص 2

تر است، گوییم که هر کمالی که آن را در خدا تصور کنی خدا از آن برتر و کاملکنیم، می( این مطلبی است که ما آن را در مورد پروردگار قبول می3

به  طالبکند ولو اینکه معنایش را درک کرده باشد، اما مثل اینکه ]امام[ خمینی درباره علی بن ابیک نمیعقل ما این کمال را آن طور که هست در

 این امر معتقد است.

 .323( روزنامه رسالت، شماره 4

 .1( مصباح الهدایة، ص 5
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است که  گوید )متحد با الهوت است( همانند عقیده مسیحیان درباره حضرت عیسیسخن او که میدانید شما می

 1معتقدند جانب الهوتی ]الهی[ با جانب ناسوتی ]بشری[ یکی شده است.

ما با خدا »گوید : دهد که میاین سخن را به او نسبت می ]امام[ خمینی با ادعای حلول خداوند در امیرالمؤمنین علی

 2«!!التهایی داریم که در برخی از این حاالت او اوست و ما ما هستیم و در بعضی حاالت او ما است و ما او هستیمح

این باور دقیقاً عقیده کسانی است که قائل به وحدت وجود هستند، خدا همان علی است و علی همان خدا، چیزی جز 

 تصریح به این گفتار نمانده است!!

 

 خویی   العظمیآیه اهلل -2

و حضرت فاطمه)س(  این سؤال پرسیده شده است : از بعضی روایات پیداست که رسول خدا در مراه النجاه از ایشان

نیز  شوند، نظر جنابعالی چیست، و بر فرض ورود، آیا شامل حضور بقیه ائمهدر مراسم عزاداری امام حسین حاضر می

 شود؟می

 3ست. بعضی روایات نیز بر این امر داللت دارد. واهلل اعلم!خویی جواب داده که : این مسئله ممکن ا

 آیه اهلل العظمی جواد تبریزی  -3

و اهل  ای معتقدند پیامبرعده»النجاه خوئی چاپ شده، آمده است : فردی پرسید : در تعلیقات و فتاوای تبریزی که با مراه

اند. بلکه حتی اند و آنها قبل از خلق آدم آفریده شدهشتهقبل از آفرینش کائنات با روح و جسم مادی خود وجود دا بیت

 خداوند صورتهایشان را پیرامون عرش قرار داده است نظر شما درباره آنها چیست؟

همانطور که پیداست  اند، اماتبریزی جواب داده است : آنان به صورت اشباحی از نور قبل از آفرینش آدم وجود داشته

داند!!( دوباره از او سؤال شده است : آیا اعتقاد به این که صدیقه از آفرینش آدم است، تنها خدا می آفرینش مادی آنها متأخر

شود، جایز است؟ تبریزی اش حاضر میطاهره حضرت فاطمه)س( خودش در آن واحد در مجالس متعدد زنان با جسم مادی

ک زمان اشکال ندارد. چون صورت نوری او خارج از جواب داده است : حضور یافتن به صورت نور در مکانهای متعدد در ی

 4داند!!!زمان و مکان است. چون جسمی عنصری نیست که احتیاج به زمان و مکان داشته باشد، خدا می

باز هم از او سؤال شده است : آیا هیچ خصوصیتی در آفرینش زهرا )س( وجود دارد، با توجه به مصیبتهایی که بعد از 

ازل آمد و ظلمی که از طرف قومش بر او روا داشته شد، شکستن پهلویش و سقط جنینی که در شکم بر ایشان ن پدرش

 داشتند، نظر شما در این مورد چیست؟

_________________________________________________________________________  

اند و بشری بر جزء الهی اسم )الهوت( گذاشتهاز دو جنبه )خلق شده است(، یک جانب الهی و یک جانب  ( مسیحیان عقیده دارند که حضرت مسیح1

 بر جزء بشری اسم )ناسوت(.

 .555( مصباح الهدایة، ص 2

 (.5555، سؤال شماره )859، ص 8، ج النجاة صراط( 3

 (.5238سؤال شماره ) – 589، ص 8ج النجاة،  صراط( 4
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به لطفی از طرف خدای سبحان است. از آنجا  تبریزی چنین جواب داده است : بله خلقت ایشان مثل خلقت سایر ائمه

گفت و بعد از وفات دم متمایز کرده است. فاطمه)س( در شکم مادرش سخن میکه آفرینش آنان را از آفرینش بقیه مر

 1شدند!!!ها بر او نازل مینیز فرشته پیامبر

دوباره از او سؤال شده است : با توجه به آیه مباهله، و با توجه به آنچه روایات و زیارات ]مثل زیارت جامعه کبیره[ آن را 

هستند  گانه علیهم السالم و زهرا)س( برترین مخلوقات به جز پیامبر اکرمنکه امامان دوازدهکنند آیا اعتقاد به ایتأیید می

 امکان دارد؟

تبریزی جواب داده است : بلی اعتقاد درباره این امر مذکور با توجه به آیه مشخص است. همچنین روایاتی که به آنها 

 2اشاره شد و زیارات نیز همین مقصود را دارند.

بر بقیه انبیا برتری دارند.  ر، تصریح تبریزی به این است که امامان و حضرت زهرا به غیر از حضرت محمداین گفتا

همچنین در کتابش )االنوار اإللهیه فی المسائل االعتقادیه( به این عقیده تصریح کرده است. زمانی که از او درباره برتری ائمه 

.( پوشیده 3بر بقیه انبیا برتری دارند )امامان ما علیهم السالم به غیر از پیامبر دهد :بر انبیا از او سؤال شده، او جواب می

روی درباره ائمه اهل بیت چه اندازه اسائه ادب نسبت به پیامبران خدا وجود دارد. پیامبرانی که نیست که در این افراط و زیاده

 ا بر تمام عالمیان برتری داده است.خداوند آنها را برای به دوش گرفتن رسالت خود برگزیده و آنان ر

ای از غلوی است که به نام محبت اهل بیت و طرفداری از آنان وارد مذهب تشیع شده تردید این عقاید نمونه زندهبی

 است.

 

 آیت اهلل العظمی محمد بن مهدی حسینی شیرازی -4

اطمه زهرا)س( نیز که از آنان است از نظر علم و ف در کتاب )من فقه الزهراء( سخنی دارد که متن آن چنین است : )ائمه

و قدرت، به فرمان خدا بر تمام کائنات مگر آنچه را که خداوند استثناء کرده باشد، احاطه کامل دارند، گفتاری هم که در 

ها هر آن»ای از احادیث نیز این مطلب وارد شده است زیارت رجبیه گذشت بر این نکته داللت دارد. همانطور که در جمله

زیرا این کار عقالً محال نیست! و شبیه این امر در امور مادی نیز وجود دارد از « دانند.آنچه را بوده و هست یا خواهد بود می

بر حسب مشیت  همانطور که فاطمه زهرا)س( مثل بقیه معصومین»گوید : .( دوباره می4قبیل هوا و حرارت و جاذبه و غیره

د، هم فاطمه زهرا)س( و هم معصومین والیت تکوینی دارند به این معنا که براساس فرمان خداوند سبحان علم غیب دار

خداوند اختیار همه کائنات در دست ائمه است و فاطمه زهرا نیز یکی از آنهاست. همانطور که زمام مرگ در اختیار عزرائیل 

ن حق تصرف دارند، اما واضح است که قلبهایشان از نظر به وجود آوردن و از بین بردن امور و اشیاء در جها است، ائمه

است. چون هر صالحیتی که برای پیامبران ثابت شده  داریم شامل همه معصومینمحل اراده خداست. آنچه را ما بیان می
_________________________________________________________________________  
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قیه بر ب است، برای ائمه نیز ثابت است. به خاطر اینکه آنان از پیامبران برترند، فاطمه )س( نیز به غیر از حضرت محمد

 1انبیای الهی برتری دارد.

 

 آیت اهلل العظمی محمد محمدصادق صدر -5

 گوید.تری میاما محمد صدر سخنان عجیب

او صبر امام حسین را با صبر پیامبران الهی و آن دسته از انبیا که به خاطر بردباری در راه دعوت به سوی خدا و پیروزی 

 کند.مقایسه می انددر آزمایشهای الهی لقب اولوالعزم یافته

کند : آنجا که محمد صدر با چنان روش زننده و رسد که موی بر اندام یکتاپرستان راست میاین مقایسه به حدی می

توان برای آن داشت جز اینکه صریحاً پیامبران و فرشتگان را مسخره کند که هیچ توضیحی نمیزشتی انبیا را تحقیر می

 کند.می

 بیشتر بود، در قرآن آمده است : از صبر آدم گوید : صبر حسیناش میهای منتشر شدهدر خطبه

 [.٣٣٣ - ٣٣٣طه: .] ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 

سپس پروردگارش او  .[بدین نحو آدم از فرمان پروردارش سرپیچی کرد و گمراه شد ]و این واقعه پیش از نبوت او بود»

 «اش را پذیرفت و ]به سوی اعتذار و استغفار[ رهنمودش کرد.توبهرا ]برای پیامبری[ برگزید و 

 فرماید :که از پیامبران اولوالعزم بود بیشتر شکیبایی داشت. خداوند درباره نوح می از حضرت نوح امام حسین

 ژەئ  ەئ     ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائژ 

 [.٤ - ٥نوح: .]

ام. اما دعوت و فرا خواندنم تنها بر نوح گفت : پروردگارا! من قوم خود را شب و روز ]به سوی ایمان به تو[ فراخوانده»

ام تا ]ایمان بیاورند و[ تو آنان را بیامرزی، انگشتهای خود را به گریز ایشان افزود! من هر زمان که ایشان را دعوت کرده

اند ]تا قیافه مرا نبینند[ و ]در فسق و هایشان را بر سر کشیدهاند ]تا ندای حق را نشوند[ و جامهیشان فرو کردهگوشها

 «اند.اند و سخت سرکشی نموده و بزرگی فروختهاند و بر کفر[ پافشاری کردهفجور و ظلم و زور بیشر فرو رفته

رفت که در برابر خدا زبان به شکایت نگشاید. اما حسین هرگز نزد ر مینوح سالها صبر پیشه کرد، با همه اینها از او انتظا

 خدا ابراز شکایت نکرد.

بیشتر از ذوالنون ]حضرت یونس[ نیز صبر داشت، چون او )یونس( نتوانست چند سالی  گوید : امام حسینبعد می

 ری در آن بود فرار کرد :ای که طبق روایت مکلف به دعوت و پیامببیشتر صبر پیشه کند، و از آن جامعه

 [.٧٤األنبیاء: .] ژک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ںڻ  ڻ  ٹ ٹ  ۀۀ  ژ 

یونس ملقب به[ ذوالنون را در آن هنگام که ]بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ایشان را به عذاب  ]یاد کن داستان »

آسمانی، از میانشان[ خشمناک بیرون رفت و گمان برد که ]با زندانی کردن و دیگر خدا تهدید کرد و بدون دریافت پیام 

گیریم ]سوار کشتی شد و کشتی به تالطم افتاد و به قید قرعه مسافران وکشتیبانان او را چیزها[ بر او سخت و تنگ نمی

_________________________________________________________________________  
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ا و شکم نهنگ[ فریاد بر آورد که ]کریما و گانة شب و دریدر میان تاریکیهای ]سه .[به دریا انداختند و نهنگی او را بلعید

رحیما![ پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و منزهی. ]از هر گونه کم و کاستی و فراتر از هر آن چیزی هستی که 

کنیم. خداوندا بر اثر مبادرت به کوچ بدون اجازه حضرت باری[ من از جمله گذرد و تصور مینسبت به تو بر دلمان می

 «.[ام ]مرا دریاب!دهستمکاران ش

ت را دشوار دانست و ساک وجود این آن و والدت او را دادند. با ( مژده عیسیالم اهلل علیهامریم)س حضرت ها بهفرشته

 شد تا این که آن امر واقعیت پیدا کرد : 

ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ                ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ 

 [.٣٣ - ٣١مریم: .] ژۆ  ۈ  

]مریم[ گفت : چگونه پسری خواهم داشت در حالی که انسانی ]از راه حالل[ با من نزدیکی نکرده است و زناکار هم »

ام؟! ]جبرئیل[ گفت : همانگونه است ]که بیان داشتی. اما[ پروردگار تو گفته است این ]کار، یعنی دادن فرزند بدون نبوده

وی را ]ای برای مردمان کنیم، و خواهم[ او را معجزهپدر[ برای من آسان است. ]انجام این امر[ به خاطر آن است که ]می

رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار انجام یافته است ]و جایی برای بحث و گفتگو نمانده  [برای بندگان مخلص

 «است.[

چرا به آنچه شایسته  .به اختیار تو نبود بلکه به اختیار پروردگار صورت گرفت خداوند با وجود تو این کار را مقدر کرد! و

 توان یافت.گشایی؟! آیا حتی یکی از معصومین هم چیز ناشایستی گفت؟ حتی با تیزبینی هم چنین چیزی نمینیست زبان می

 فرماید :خداوند درباره زکریا می
ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ         ڤ   ڤ    ڤ      ٹ  ڤ         ٹ      ٹ       ٹ     ٿ      ٿ         ٿژ 

 [.٧١- ١١آل عمران: .] ژڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

پس ]خداوند دعای او را پذیرفت و[ در حالی که در عبادتگاه به نیایش ایستاده بود، فرشتگان او را ندا در دادند که »

دهد، و او تصدیق کننده کلمه خدا ]یعنی عیسی، چون با کلمه )کُن( پدید آمده است[ و داوند تو را به یحیی مژده میخ

پیشوا و بر کنار از هوسهای سرکش، و پیامبری از ]تبار[ صالحان خواهد بود. ]با رسیدن این مژده، زکریا متحیرانه و 

جویا شد و[ گفت : پروردگارا! چگونه فرزندی مرا خواهد بود، در حالی مضطربانه کیفیت وقوع این امر خارق العاده را 

که پیری به سراغ من آمده است و همسرم نازاست؟ ]خداوند توسط فرشتگان بدو[ فرمود : همینطور است، خداوند هر 

 «دهد.کاری را بخواهد انجام می

کنند و اهمیت این علتها این امر را در او را متأثر می کنند با وجود این علتهای طبیعیها رو در رو با او صحبت میفرشته

 1گشاید.ها زبان به اعتراض مینماید به همین خاطر جلوی فرشتهنظرش مشکل جلوه می

کند. مهم این است که امام حسین از همه بزرگتر محمد صدر این طور در مورد پیامبر الهی و حضرت مریم صحبت می

شرمی در حرف زدن به شخصیت پیامبران شود و به انتقاد و کاستن از شأن پیامبران و بیلطمه است و بس، حتی اگر منجر به

 زدن درباره آنان بینجامد.

_________________________________________________________________________  
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گوید حسین اش میداند. بعد از اینکه در خطبهاما مثل اینکه محمد صدر خود را با تقواتر و پرهیزکارتر از فرشتگان می

 ا ذکر کرده است :ها صبور بود این آیه ربیشتر از فرشته

 [.١١البقرة: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ژ 
 «زمانی ]را یادآوری کن[ که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی بیافرینم.»

ای که چنین حرفی به خدا ای از شما نیست. آیا از کسی شنیدهزبان باز کردند و گفتند که این حرف پسندیدهفرشتگان 

 1ند؟ پناه بر خدا!!بز

ای بین مرقد امام علی و کعبه شریف انجام داده و کند بلکه مقایسهآیت العظمی محمد صدر به همه اینها نیز بسنده نمی

؟ من آید که کعبه بزرگتر است یا حرم امیرالمؤمنینافتد که برای مؤمنین آگاه این سؤال پیش میگوید : )خیلی اتفاق میمی

میرالمؤمنین. هر جوابی که داری بده، نه تنها حرم بلکه مصلی و محل سکونت امیرالمؤمنین نیز از کعبه گویم: حرم امی

بزرگترند، خدایا امام علی عجب دوستیی با کعبه دارد؟ اما با امیرالمؤمنین دوستی دارد ولیّ بر حق خداست. فقط همین؟ نه 

 2بلکه بیشتر از اینها.(

 

 اسانیآیت اهلل العظمی وحید خر -6

دهنده چیزی که هستی به آن وابسته است، و ای ای انجام»گوید : وحید خراسانی امام مهدی را مخاطب قرار داده و می

کسی که آنکه وجود از اوست هر جا خدا باشد تو هم هستی! هیچ مکانی از تو خالی نیست به حکم دلیل و برهان از وجود 

هر چیزی  .پذیرندکارهای خدا با اینکه کار او هستند اما به واسطه تو صورت می خدا. و همچنین تو نیز همه جا هستی، زیرا

زیرا همه آنها به واسطه تو انجام ت سپروردگاری جز او نیست و همه چیز از اوست و هر چیزی از تو ا زیرااز خداست 

_________________________________________________________________________  

 کند که مسلمان و تابع اهل بیت است!کند و در عین حال ادعا میها انتقاد می، حضرت مریم و فرشتهایم که کسی از پیامبرانم : بلکه شنیدهگوی( می1

:   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ژ شناسند، بندگانی هستند که خداوند در مورد آنها فرموده است : اما فرشتگان که آقای صدر حق آنها را نمی

کنند[ آنان ]آنقدر مودب و فرمانبردار بندگان گرامی و محترمی هستند ]که به هیچ وجه از طاعت وعبادت و اجرای فرمان یزدان سرپیچی نمی»

بزرگ اثنی  یشیخ طوسی از علما .[«نه به فرمان کس دیگری]کنند تنها به فرمان او کار می گیرند، ویزدانند که هرگز[ در سخن گفتن بر او پیشی نمی

کند و دهی که فساد میما! آیا کسی را در زمین قرار می ارگای پرورد: ها گفتند فرشته»گوید : ( می582، ص 5عشری در کتاب تفسیرش )تبیان، ج 

ند : اگر وضع آدم چنین اریزد؟ البته به عنوان کسب اطالع و استعالم از روی مصلحت و حکمت نه از روی انکار. مثل اینکه آنها چنین گفتهخونها می

اند : خداوند به فرشتگان اجازه داد که در این مورد از او سؤال کنند و ایم پس ما را از حکمتآن آگاه فرمایید! بعضی نیز گفتهاست که ما فکر کرده

داند. مثل اینکه فرشتگان ب میآگاه کردن آنها نیز از طرف خدا به خاطر تثبیت و رسوخ این مطلب در نفوس فرشتگان است که فقط خدا علم غی

ای سزاوار این پردازند در حالی که اگر فهمیدند تو آنها را آفریدهکنند و به نافرمانی میآفرینی که خونریزی میاند : آیا قومی را در زمین میگفته

ه خدا به آنها اجازه داد، چونکه برای آنها درست است که همانند ما به تسبیح و تقدیس تو بپردازند؟ و آنها این حرف را نزدند مگر به خاطر اینک

دهند آنچه را که به آنها دستور داده و انجام می: » ﴾ۇئ  وئ  وئ  ﴿فرماید : نیست بدون اجازه یا دستور سؤالی بپرسند به این علت که خدا می

 « شود.می
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دانیم، اما در عین که هر چیزی را از خدا میدانیم. بلآیند، ما یکتاپرستیم ... و چیزی را از تو نمیپذیرند و به وجود میمی

حال که اعتقاد داریم که همه چیزی از اوست، اعتقاد داریم که نفس و روح ما نیز از اوست اما به واسطه تو، حتی همین نگاه 

ای رقمی که همه  داریم از خدا هستند، اما به واسطه تو ...کنیم، و قدمهایی که بر میو رؤیتی)نظری( که ما از آن استفاده می

ای گردید، و هنگامی که بنده گردید، امام زمان بنده»گوید : ( وحید خراسانی با صراحتی سرکشانه می1چیز را فرا گرفته است

کسی که دارای این طبیعت باشد ربوبیتش نسبت به چیزهای « عبودیت جوهره حقیقت ربانی اوست»پروردگار شد، پس 

 2«واسطه خداوند مستقالً. یابد، البته بهدیگر تحقق می

وحید خراسانی برای تأیید اقوال خود حدیثی را از یکی از پیشوایان گروه ملعون و منقرض خطابیه که به امام صادق 

سوره زمر  49شنیده است که در مورد آیه  کند که از امام صادقدادند، به نام مفضل بن عمر روایت مینسبت الوهیت می

 :  فرمایدکه خداوند می

 [.٤١الزمر: .] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 «شود.و زمین ]محشر و عرصات قیامت[ با نور ]تجلی[ خداوندگارش روشن می»

افتد؟ گفت : آن هنگام مردم از نور گوید : خداوندگار و امام زمین است. من گفتم : وقتی که خروج کرد چه اتفاقی میمی

 3کنند.می نیاز شده و به نور امام بسندهخورشید و ماه بی

تردید امام زمان دارای امامت مطلق است، یعنی شیخ وحید خراسانی با استناد به گفتار این غلوکنندگان معتقد است : بی

 4دارای علم، قدرت و اراده مطلق و برتری کامل )اقتدار تام( و رحمت فراوان است.

ای و مانعی فراروی او قرار ندارد. برای و هیچ پردهشک امام زمان به زیارت اولیای خداوند رفته گوید : بیهمچنین می

.( با وجود اینکه خداوند ما را از 5مانعی وجود ندارد« انجام دهنده چیزی است که وجود به آن بستگی دارد»کسی که 

 فرماید :دارد و میفراخواندن غیر خود را بر حذر می

 [.٥األحقاف: .] ژىئ  ىئ  ی  ی    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ ژ 

تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که ]اگر[ تا روز قیامت ]هم ایشان را به چه کسی گمراه»

شنوند[ و اصاًل دهند، بلکه سخنانش را هم نمیگویند؟ ]نه تنها پاسخش را نمیفریاد بخواند و پرستش کند[ پاسخ نمی

 «خبرند.تشگران و به فریاد خواهندگان غافل و بیآنان از پرس

 فرماید : و می

 [.٣١٤یونس: .] ژ  جئجئ  جئ   جئ  جئ  جئ   جئی  ی  ی  ی  ژ 

_________________________________________________________________________  

ن نخمی )احتماال نخعی باشد(، سخنرانی سوم زیر عنوان )صبر الحجة( آن را در مسجد اعظم از کتاب مقتطفات والئیه، ترجمه عباس ب 58-52( صفحه 1

 .27/2/5995مصادف با  5555شعبان  58قم ایراد کرده در تاریخ 
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 «رساند و نه زیانی.و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی می»

 و همچنین فرموده است :

 [.٣١٧األعراف: .] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ژ 

پرستید. بندگانی همچون خود شما هستند ]و کاری از آنان ساخته نیست و دارید و میبتهایی را که به جز خدا فریاد می»

 «.[توانند فریادرس شما باشندنمی

و  خواندفرامی آیت اهلل العظمی وحید خراسانی مردم مسلمان و غیرمسلمان را به درخواست کمک از امام مهدی

آب و علفی سرگردان بماند و هیچ راه نجاتی تردید هر کس همه درها به روی او بسته شود و در بیابان بیبی»گوید : می

را  نداشته باشد، هیچ فرقی ندارد خواه یهودی باشد یا مسیحی، مسلمان شیعه باشد یا سنی، اگر در این هنگام امام مهدی

شود ... به خاطر اینکه در این حالت به طور قطعا نیازش برآورده می ی أدرکنی()یا اباصالح المهدبخواند و بگوید : 

ها را کنار شود. زیرا این درخواست ناشی از یک ضرورت و نیاز واقعی است که پردهحقیقی از امام دعا و درخواست می

ز درگاه خدا )کسی که هستی از اوست( یا زند، اما در غیر این حالت، فراخواندن، متوجه او نخواهد بود. البته دعا کردن امی

از درگاه راه خدا )کسی که هستی به واسطه اوست( مساوی است و هیچ فرقی ندارد همانطور که باید به درگاه خدا دعا کنی 

ب تا نیازت برآورده شود به نسبت امام مهدی نیز همین طور است. اول باید با دعا به امام روی آوری تا قطعاً دعایت مستجا

هر گاه کسی در تنگنای شدیدی »گوید : . باز می1شود زیرا او صراط مستقیم و بزرگترین راه برای رسیدن به مقصود است

قرار گرفت و برای نجات از بیابانی که در آن سرگردان و گرفتار شده است و رسیدن به آبادی به )سبیل اعظم( یعنی کسی که 

کند دهد و او را به کارهایی راهنمایی میروی بیاورد امام راه را به او نشان می (وجود هستی به واسطه اوست )امام مهدی

کند که با انجام آنها نجات پیدا کند ... نیاز، آن کس را واداشته که به امام روی آورد و به او توسل کند، امام نیز نظری به او می

 2که دوا و شفای آن فرد خواهد شد.

ی وحید خراسانی این حقیقت را که پیامبر و بقیه أئمه قدرتشان در چارچوب زمان و مکان مثل اینکه آیت اهلل العظم

محدود بود و درک نکرده و متوجه نشده است که آنها توان کنار زدن پرده را ندارند و برای کمک به دوستان خود و کسانی 

دوستان اهل بیت  .العاده برخوردار نیستندخارقکنند از این قدرت شوند و از آنها درخواست کمک میکه به آنها متوسل می

اما این سخنان بسیار  .انددر شدیدترین گرفتاریها روی به درگاه خدا آورده و از او درخواست کمک و گشایش کرده

 تواند چنین کاری انجام دهد.هرگز برای دوستان خود نمی آمیز بوده و امام مهدیاغراق

 

_________________________________________________________________________  
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 آیت اهلل حائری احقاقی -7

چطور ممکن است حال »در سوره نجم سؤال شد، ایشان جواب دادند :  (1)شدید القویآیت اهلل احقاقی در مورد کلمه  از

بوده این  در عالم اول )عالم نورانی( معلم جبرئیل اینکه در حدیث صحیح آمده و نزد امامیه مشهور است که امام علی

 2«ت!روایت بسیار مشهور است و احتیاجی به ذکر آن نیس

روی بیش ازحد و گمراهی تردید این حرف زیادهبه جبرئیل، امین وحی آسمان را آموزش داده است؟!! بی آیا امام علی

 آشکاری است که به هیچ توضیحی نیاز ندارد.

فرمودند :  در بیماری وفاتش به برادر و پسر عموی خود امام علی پیامبر»پرسد : یکی از مقلدان ایشان از او می

اگر من از دنیا رفتم »بعد فرمود : « هنگامی که روح مقدس من از بدنم خارج شد، با دستت آن را بگیر و به صورتت بمال.»

خواند خداوند جبار است. بعد اهل بیتم، بعد فرشتگان، و مرا غسل بده و کفن کن و بدان که اولین کسی که بر من نماز می

آن را با دست  ی برآمدن روح از تن پیامبر چیست؟ همچنین معنی اینکه امام علیمعن« همینطور درجه به درجه از امت من.

گرفته و صورتش را با آن مسح کند چیست؟ بعد نماز خواندن خداوند بر ایشان چگونه است؟ به ما جواب دهید! خدا به 

است. یعنی هرگاه روح از بدنم نفس اینجا به معنی روح »گوید : دهد و میشما طول عمر دهد! آیت اهلل حائری جواب می

البته این قضیه  .ترین ارواح استترین و پاکخارج شد، به عنوان تبرک آن را به صورتت بمال. زیرا روح پاک پیامبر شریف

ایشان همان است که بعد از وفات هر معصوم به معصوم دیگر منتقل  3. اما روح الهوتیاست روح بشری پیامبر درباره

ای است که در روایات ما نقل شده است. در بعضی روایات نیز وارد شده که این همان پادشاه هدایت شده شود. آن روحمی

 خورد.روح الهوتی مثل کف، روی لبان امام پیدا شده امام بعدی آن را با دهان خود گرفته و می

بلعد، همانطور که این ن را میدر بعضی روایات نیز آمده که آن روح الهوتی مثل گنجشکی مجسم شده و  امام بعدی آ

 4روی داد. و امام جواد واقعه در مورد امام رضا

 

 آیت اهلل العظمی مولی میرزا عبدالرسول احقاقی -8

فرماید که می گفته امام زمان»دهد : به سؤالی که درباره یکی از روایات مذهب شیعه از او شده است این گونه پاسخ می

بر این امر داللت دارد که اراده امامان مخالف « کند.گاه ما خواستیم و اراده کردیم خدا نیز اراده میهر: » «شاء إذا شئنا»: 

بلکه قلبهای ما ظرفهایی برای اراده خداوند است و »فرموده است  اراده خدا نخواهد بود. بلکه همان طور که امام زمان

_________________________________________________________________________  

ظاهراً منظور آیت اهلل حائری این است که چطور ممکن « جبرئیل فرشته[ بس نیرومند آن را بدو آموخته است.: »] ژٹ  ٹ  ٹ   ژ ( آیه چنین است 1

 چنین نیرویی داشته باشد یا او قرآن را آیه پیامبر آموزش دهد با اینکه این روایت وجود دارد )مترجم(. است جبرئیل

 .255شماره  ، سؤال59، ص 2( الدین بین السائل و المجیب، ج 2

توان برای اند و معنای آن نزد آنها جوهر و حقیقت خدا است. اما به عقیده ما این کلمه را نمی( )الهوت( اصطالحی است که مسیحیان آن را به کار برده3

 خدا به کار برد. هر چند محل اختالف به کار بردن این لفظ برای خدا نیست بلکه منظور اشاره به معنی آن بود.

 .213سؤال شماره  73-71، ص 2الدین بین السائل و المجیب، ج ( 4
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اما در مورد اینکه حساب مردم با امامان است در بسیاری از « کند.هرگاه ما چیزی را اراده کردیم خدا نیز آن را اراده می

آنها بر عهده شماست  رسیرجوع مردم به سوی شماست، حساب»روایات و زیارات از جمله زیارت جامعه کبیره آمده است : 

م داللت دارند که ما همچنین روایات دیگری وجود دارند که بر همین مفهو .«گیری و تصمیم نهایی نیز نزد شماستو نتیجه

 کنیم.بعضی از آنها را یادآوری می

زمانی که قیامت بیاید، خداوند مردم اولین و »روایت شده است :  از امام باقر 091صفحه  0در صحیح کافی جلد 

وشانده شوند. بعد لباس سبز رنگی به پیامبر پدعوت می و امام علی کند، آن گاه پیامبرآخرین را برای قضاوت جمع می

شود. بعد آن دو بر پوشانده می کند. نظیر همین لباس نیز به امام علیشود که نور آن بین مشرق و مغرب را پر نور میمی

شود. ما نیز اهل بهشت را وارد شویم و حسابرسی مردم به ما واگذار میگیرند. سپس ما دعوت میمکان بلندی قرار می

 «کنیم.بهشت و اهل جهنم را وارد جهنم می

بازگشت این مردم به سوی ماست و حساب آنها نیز »روایت شده که :  نیز از امام کاظم 042ص  0در کتاب کافی ج 

 «بر عهده ماست ... الی آخر.

زمانی که روز قیامت فرا رسد، خداوند »نیز از امام صادق روایت شده است :  414در کتاب امالی شیخ طوسی ص 

 1روایات دیگری نیز موجود است که خارج از شمارش است.« کند.ذار میحساب شیعه را به ما واگ

گویم : اگر ما قبول کنیم خواست آمیز داشته باشم. پس میمن هم حق دارم که سخن کوتاهی در مورد این سخنان اغراق

نده باشم و با شما این کنند، بلکه من هم اغراق کنای از این خواست و اراده تخلف نمیامامان خواست خداست و آنها ذره

خدا  .خواسته و اراده کردیم اموقتی »گوید : توانم بفهمم این روایت است که میکنم. اما چیزی که من نمینظریه را قبول می

ین ائمه است و قضیه فقط اتحاد خواست و اراده نیست. اما اگر ا ، مثل اینکه، پناه بر خدا، اراده خدا تابع اراده«کندنیز اراده می

وقتی خدا »اند : دادند که آنها گفتهشد، باید به ائمه نسبت میای حیا و ترس از خدا در وجودشان یافت میاغراق کنندگان ذره

 نه عکس این قضیه ... واقعا که این غلو، آخرین درجه الحاد است.« کنیم.اراده کرد ما نیز اراده می

 

 آیت اهلل العظمی محمد حسینی شاهرودی -9

 گوید :های حوزه علمیه قم از ایشان سؤالی شده که در جواب میرف طلبهاز ط

گویند نور حضرت فاطمه)س( قبل از آفرینش آسمانها و زمین وجود ها به این روایات که می: یکی از طلبه 04س »

ی نیز دارند. مثل داشته شک و شبهه وارد کرده است. نظر شما چیست؟ با توجه به اینکه بعضی از این روایات سند محکم

 «روایت سدیر صیرفی که شیخ صدوق آن را در معانی االخبار ذکر کرده است؟

 جواب : 

را قبل از  و امام حسین ، حضرت فاطمه)س(، امام حسن، امام علیبدون شک خداوند نور حضرت محمد»

ار داشتند. روایات نیز در این مورد هایی بر سایه عرش قرآفرینش عالم و آدم خلق کرده است که به صورت نورها و شبح

_________________________________________________________________________  
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، در مورد 41، ص 20؛ ج 21و  01ص  2گذارند. نگاه البحار، ج بسیار زیاد است به طوری که جایی برای ایجاد شبهه نمی

 1.(3-4، ص 43حضرت فاطمه)س( هم، نگا : البحار، ج 

 

 امام بزرگ، محمد حسین آل کاشف الغطاء -11

 کند :یف میاو ائمه را در شعری چنین توص

 یا کعبةً هلل إن حجت لها
 

 األمالک فعرشه میقاُتها 
 

 أنتم مشیئته التی خُلقت بها األشیاء
 

 بل ذرئت بها ذراتها 
 

 أنا فی الوری قالٍ لکم إن لم أقل
 

 2ما لم تقله فی المسیح غالتها 
 

 معنی : 

 محل احرامشان )میقات( خواهد بود.ها حج آن را انجام دهند، عرش خداوند، ای کعبه خدا که اگر فرشته»

 شما آن اراده خدایید که همه چیز را با آن آفرید، بلکه با این اراده، تمامی ذرات عالم پخش شده است.

اند، در مورد شما نگویم، در واقع من از میان مردم با شما دشمنی گفته من اگر چیزی را که غلو کنندگان درباره مسیح

 «ام.کرده

، امامان را کعبه فرشتگان و عرش خدا را محل احرام آنها قرار داده است. در بیت دوم، آنها را اراده خدا که با کاشف الغطا

 بندد که آنچه غلو کنندگان در مورد حضرت عیسینامد. بلکه بیشتر از اینها، با خود پیمان میآن موجودات را آفرید می

 ین اوصاف به عهدی که بسته وفا کرده است.اند، در مورد ائمه بگوید، شاید هم با اگفته

 

 عالمه آیت اهلل جعفر شوشتری -11

بدان که خداوند یگانه و تنها بود. هیچ مخلوقی وجود نداشت. »نویسد : آیت اهلل شوشتری در کتاب خصائص حسینی می

و حضرت فاطمه)س( و امام  علینه زمانی بود و نه مکانی. وقتی که آفرینش مخلوقات را شروع کرد. از نور او، نور امام 

آید، خداوند مکانها و عالمهای مختلفی را برای جدا شد. همانطور که از مجموعه روایات معتبر بر می و امام حسین حسن

این انوار قرار داد. از جمله : قبل از آفرینش عرش، بعد از آفرینش آدم، گاهی اوقات به صورت نور و بعضی اوقات به 

اند و زمانی به صورت ستونی اند. همچنین زمانی به صورت سایه و ذراتی از نور در بهشت بودهیی از نور بودههاصورت شبح

اند. بعد در انگشتهای دست و پیشانی او. و همه اجداد از قرار داده شده از نور تا اینکه زمانی در پشت حضرت آدم

آمنه بنت وهب مادر پیشانی همه مادران در زمان حمل از حوا تا  و در تا عبداهلل بن عبدالمطلب پدر پیامبر حضرت آدم

ای از : جلو، رو، زیر و پیرامون عرش. همچنین در هر پردهاند. از جمله ، این نورها نیز در مکانهای مختلفی قرار داشتهپیامبر

اند. چهار صد و بیست هزار ی ماندگار شدهها، در هر محلی نیز مدت معینگانه، در دریاهایی از نور و سراپردههای دوازدهپرده
_________________________________________________________________________  
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نیز به مدت پانزده هزار سال پیرامون عرش و مدت  اند. قبل از آفرینش حضرت آدمسال قبل از آفرینش عرش وجود داشته

بیان گنجد. بلکه نیاز به کتاب مستقلی دارد. فقط هدف اند. البته این توضیحات در اینجا نمیدوازده هزار سال زیر عرش بوده

است. درباره نور آن حضرت و امتیاز نور او در بین انوار در تمام این عالمها و حالتهایی  برخی از خصوصیات امام حسین

ها و ذرات نور، نیز وقتی که در بهشت به صورت درختی درآمده بودند و زمانی که در بهشت در ها، شبحاند در سایهکه داشته

 )س( مجسم شده بودند.ای در گوش حضرت فاطمهوشوارهها به صورت گیکی از این عالم

ها نور پیامبر بوده است. امتیاز نور امام حسین نیز از این جهت است که از تردید منشأ این انوار در این عالمگوییم : بیمی

ام جدایی این ویژگی هنگ از پیامبر. اما نور امام حسین است و امام حسین از امام حسین نور ایشان است. زیرا پیامبر

 1شد.را داشت که دیدنش باعث اندوه و ناراحتی می

و کعبه انجام داده است، زیر عنوان )خداوند ویژگیهای کعبه را به  ای که میان زیارت امام حسینهمچنین پس از مقایسه

ان اسالم قرار داده است و نهم اینکه : همان طور که خداوند طواف کعبه را یکی از ارک»گوید : امام بخشیده است( می

را نیز یکی از ارکان اسالم قرار داده است. در حدیث آمده است  زیارت امام حسین ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ژ فرماید : می

را ترک کند ایمانش را ناقص کرده و حرمت و صله رحم پیامبر را زیر پا نهاده و نسبت به پیامبر  : اگر کسی زیارت امام

ه است. در روایتی دیگر آمده است که چنین فردی شیعه نیست. در روایتی دیگر آمده که از اهل بهشت نیست. نافرمانی کرد

بلکه از میهمانان اهل بهشت است. در روایتی دیگر آمده است که حقی از حقوق خداوند را ترک کرده است. ولو اینکه هزار 

شود. در روایتی دیگر آمده است بعد از این که به ری محروم میحج به جای آورد. در روایتی دیگر آمده است که از هر خی

شان روند. ایشان فرمودند : بهرهشود و به زیارت نمیگوش یکی از ائمه رسید که گروهی از شیعیان یک یا دو سال سپری می

 2اند.دوری گزیده را از دست دادند، از ثواب خدا کناره گرفته و از جوار پیامبر

مورد سیزدهم : خداوند کعبه را محل طواف مردم قرار داده و به نسبت قدمها و دفعات آن »گوید : ن عنوان میباز زیر همی

 بسیار بیشتر از اینهاست. دهد، اما همان طور که از عنوان زیارت پیداست فضیلت زیارت امام حسینپاداش طواف را می

بنا به دستور  ، همان طور که در روایات آمده زمانی که جبرئیلچهاردهم : خداوند کعبه را محل طواف فرشتگان قرار داد

ای که خداوند آن را از بهشت نازل کرده کردند و از خیمهخداوند کعبه را بنا نهاد، هفتاد هزار فرشته در پیرامون آن طواف می

های آن کردند، که پایهری و حراست میها قبل از آفرینش آدم، آن را ساخته بودند نگهداای که فرشتههای خانهبود و بر پایه

ها بنای دوم را ساخت، فرشته تا مقابل قبرها، بیت معمور و عرش ارتفاع داشت. وقتی که خیمه کنار برده شد و جبرئیل

پیرامون آن طواف کردند، آدم و حوا نیز به آنها نگاه کرده و هفت بار طواف بیت را به جای آوردند، در حالی که امام 

ها و شفیع آنها بود، آن هنگام که به صورت یک نور بود با بقیه انواری که در پیرامون عرش قرار محل طواف فرشته حسین

 3داشتند.
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تردید کعبه محل طواف همه انبیا از آدم تا خاتم است، همان طور که مورد نوزدهم : بی»گوید : دوباره زیر همین عنوان می

به نسبت جسد، سر مبارک و  کنند، نظیر همین حکم نیز برای امام حسینر این امر داللت میبسیاری از روایات متواتر نیز ب

 1«قبر شریفشان ثابت است.

های خدا حرم بوده و بلکه به عقیده شیعه، با مثل سایر خانه گوید که مرقد امام حسینآیت اهلل شوشتری با تأکید می

 حتی بزرگتر و محترمتر از کعبه است.توجه به روایات شیعی زیادی که نقل شده است 

ام : خداوند قبل از مسطح کردن زمین کعبه را آفرید و آن را حرم قرار داد. اما مورد سی»گوید : اهلل شوشتری می آیت

روایتی نقل شده است که ایشان فرمودند : خداوند بیست و چهار هزار سال قبل از  درباره کربال از امام علی بن الحسین

که خاک کعبه را بیافریند و آن را حرم قرار دهد، زمین کربال را آفریده و آن را حرم امن و مبارکی قرار داده است و این

هنگامی که خداوند زمین را لرزاند و آن را حرکت داد زمین کربال همان طور که هست با خاکش به صورتی نورانی از زمین 

شد، و در واالترین مسکن که جز پیامبران کسی در آن ساکن بهشت قرار داده  ترین باغ از باغهایجدا شد و در بلندمرتبه

ترین ستاره شوند و آن خاک مثل درخشانشود، جای داده خواهد شد. یا گفته است : پیامبران اولوالعزم در آن ساکن مینمی

ن آمد و به احترامی که خدا برای او سی و یکم : مکه به سخ»گوید : همچنین می.« 2درخشدزمین، در بین باغهای بهشت می

نهاده تفاخر کرد و گفت : چه زمینی مثل من بزرگ و واالست در حالی که خانه خدا بر پشت من بنا ساخته شده است. مردم 

آیند. اما کربال برتری بیشتری دارد. زیرا وقتی که مکه فخرفروشی کرد خداوند به او از هر گوشه و کناری به دیدن من می

ای که به تو داده شده است در برابر بزرگی کربال چیزی نیست جز مثل اینکه کرد که آرام بگیر و ساکت شو! بزرگی وحی

کردم و اگر به خاطر کسی که سوزنی در دریایی فرو رفته و خیس شده باشد. اگر به خاطر زمین کربال نبود تو را بزرگ نمی

آفریدم! پس آرام بگیر و پست، متواضع ای را که به آن افتخار کردی نمیو نه خانه زمین کربال او را در برگرفته نبود، نه تو را

 تا آخر. .«3اندازمو ذلیل باش و بر زمین کربال تکبر و فخرفروشی نکن و گرنه تو را از جا کنده و در آتش جهنم می

صد چهارم : در مورد چیزی که به واسطه مق»گوید : به انبیا داده شده( نیز می زیر عنوان )چیزی که از طرف امام حسین

 به تمام پیامبران دو چیز داده شده است : به پیامبران داده شده است، بدان که از امام حسین امام حسین

شد، از امام حسین پیروی ایشان سرمشق تمامی پیامبران است، هرگاه یکی از پیامبران دچار مصیبت و گرفتاری میاوالً : 

گفتند. ای ابا  به امام حسین گرفت. به همین خاطر، روزی امام علیأسی به ایشان بر آن مصیبت صبر میکرد و با تمی

 ای.عبداهلل تو از قدیم اسوه و سرمشق بوده

گرفتاری آنها برطرف شده است و  اند با بر زبان آوردن اسم امام حسینهر کدام از پیامبران که دچار گرفتاری شده ثانیاً :

 مورد روایات زیادی نقل شده است :  در این
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زمانی که خداوند اسمهای پنجگانه را به حضرت آدم آموخت و ایشان با گفتن آن کلمات توبه کردند.  روایت اول :

 اش پذیرفته شد.هنگامی که گفت )به حق حسین(، توبه

که به پنج تن توسل کند به اسم ، هنگامی که به ایشان وحی شد در مورد آرام گرفتن کشتی حضرت نوح روایت دوم :

 ایستاد.امام حسین که رسید، کشتی بر کوه جودی 

در قبول شدن دعای حضرت زکریا، وقتی که دعا کردند و فرمودند : خدایا از فضل خود جانشینی به من روایت سوم : 

سین، به او مژده پسری به اسم گفتند : به حق ح ببخش، خداوند اسمهای پنج تن را به او یاد داد. وقتی که حضرت زکریا

 یحیی داده شد.

به »از شکم ماهی. زیرا ایشان به حق پنج تن دعا کردند و وقتی گفتند :  درباره نجات حضرت یونس روایت چهارم :

 ، ماهی او را به کنار دریا انداخت. «حق حسین

دا به ایشان وحی فرمود : پای خود ، هنگامی که به پنج تن متوسل شد و خدر رفع مرض حضرت ایوب روایت پنجم :

را به زمین بکوب، این آبی است که برای شست و شوی )تنت مفید( است، وقتی که به اسم حسین رسید، دعایش مستجاب 

 شد.

است. البته این  ، زیرا روایت شده است که مقصود از ذبح عظیم، امام حسیندر مورد فدیه اسماعیل روایت ششم :

 کند.بر امام حسین داللت نمی أن حضرت اسماعیلروایت بر برتری ش

از تاریکی چاه : هنگامی که کاروان بر سر چاه فرود آمد، با توسل  در مورد نجات حضرت یوسف روایت هفتم :

 به پنج تن و با بر زبان آوردن کلمه )به حق حسین( سطل به چاه انداخته شد. حضرت یوسف

از زندان : زیرا هنگامی که بعد از چند سال به پنج تن توسل کرد  رت یوسفدر مورد خارج شدن حض روایت هشتم :

اش، آمد و گفت : ای یوسف ای دوست من تعبیر این خواب را به ما بگو. الی و گفت : )به حق حسین(، آن دوست زندانی

 آخر قصه.

ن زیاد و زندگی بر ایشان تنگ : هنگامی که ناراحتی ایشا در مورد برطرف کردن اندوه حضرت یعقوبروایت نهم : 

ام وهم نور چشمم را! خداوند به او وحی کرد: کنی، هم چشمانم را از دست دادهشد، گفت : خداوندا، آیا به من رحم نمی

به محض « خواهم که چشمانم را به من بازگردانی.بگو : پروردگارا : به حق محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، از تو می»

 1بینا شد. رسان آمد و یعقوبسین، آن مژدهتلفظ کلمه ح

، آیت اهلل شوشتری بین پیامبران الهی که خدا آنها را برای رساندن پیام خود به عالمیان برگزیده است و بین امام حسین

 داای انجام داده است. تفاوت زیادی وجود دارد بین اینکه کسی از نزدیکان رسول خ، چنین مقایسهپسر دختر رسول خدا

و سرور جوانان اهل بهشت باشد، با توجه به فضایلی که برای او هست و بین یکی از پیامبران خدا مقایسه شود چه برسد به 

ای اینکه او را با تمامی پیامبران مقایسه کرد! همان طور که برای آیت اهلل شوشتری خوشایند بوده که دست به چنین مقایسه

 بزند!
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و حتی پیامبران اولوالعزم بسنده نکرده،  با پیامبران ت اهلل شوشتری به مقایسه امام حسیناما حقیقت این است که آی

بلکه پا را فراتر نهاده است و قداست و عظمت پروردگار و حرمت و بزرگی شهادت امام حسین را با هم مقایسه کرده است. 

 )مورد اول : یکی از صفات خداوند این است : گوید : ( میجایی که زیر عنوان )خصوصیات ویژگی عطایای امام حسین

 [.٧٧اإلسراء:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

 «گویند.هیچ موجودی نیست مگر اینکه ]به زبان حال یا قال[ حمد و ثنای وی می»

رای این آیه پنج معنی دارد، نیز به امام حسین نظیر همین رتبه بخشیده شده است. زیرا همه موجودات هر کدام به نوعی ب

شود. گریه کنیم. گویا تنها در اشک ریختن خالصه نمیما گریه آنها را درک نمی گریه کردند. ولی مصیبت امام حسین

آسمان چکیدن خون از آن است. گریه زمین به این صورت است که هر سنگی که برداشته شود زیرش خون وجود دارد. 

آن است، گریه خورشید و ماه نیز گرفتگی آنهاست. همان طور که همه ماهی خارج شدن از آب، گریه هوا تاریک شدن  گریه

 1این موارد در روایات آمده است.

ای از غلو و بر خواننده آگاه، پوشیده نیست که آیت اهلل شوشتری، در همه سخنانی که از ایشان نقل کردیم، تا اندازه

روی کنند ناتوان و درمانده کرده واهند به اندازه او یا بیشتر زیادهخاند که همه کسانی را که بعد از او میروی پیش رفتهزیاده

همان طور که  .ئمه پسران خدا هستنداها بگویند که است. مگر اینکه با صراحت ائمه را خدا بخوانند یا با تبعیت از مسیحی

 دانند.را پسر خدا می سییعحضرت  مسیحیان
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 خالفت و امامت
ترین آنها بر این کار است، و کسی که بیش از همه به حکم ترین کس برای جانشینی قویستهتردید شای)ای مردم : بی

 شود.شود. اگر سر باز زد کشته میخدا در مورد این کار داناتر است، اگر آشوبگری، ایجاد فتنه کرد بازگردانده می

ی برای تحقق آن وجود نداشت. بلکه بود. هرگز راهبه جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامی مردم می

کنند که عمل آنها به نسبت دیگر مسلمانان نافذ است. سپس نه کسانی که صالحیت انتخاب خلیفه را دارند، آن را انتخاب می

 نهج البالغه. .(کسی که حاضر بوده و بیعت کرده حق دارد برگردد و نه کسی که غایب بوده حق دارد غیر این را انتخاب کند

 

 الفت و امامتخ
تردید وجود نظامی که جامعه را از آشفتگی و نابودی حفظ کند تا پیوسته به حیات خود ادامه دهد ضرورتی بی

 ناپذیر است.اجتناب

این نظام یک سلسله »گوید : دهد و می( توضیح می230ص  21خلدون حقیقت این نظام را در مقدمه خود )فصل ابن

کنند، اگر دولتی از چنین سیاستها و قوانینی است که همه آن را قبول کرده و فرمانبرداری می احکام سیاسی قانونگذاری شده

 فرماید : دهد. خداوند در قرآن کریم میبرخوردار نباشد، نفوذ و بقای خود را از دست می

 [.١٧األحزاب: .] ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ 

 «شین نیز جاری بوده است.این سنت الهی، در مورد پیامبران )ملتهای( پی»

نظر دارند. بلکه هر کس مسلمانان نیز با تمام گرایشات مذهبی و فکری که دارند، بر اهمیت و ضرورت چنین نظامی اتفاق

 کند.اندک شعوری داشته باشد با این مورد اصالً مخالفت نمی

ود رهبر یا عدم آن متمرکز نیست. زیرا به همین خاطر اختالف سنی و شیعه پیرامون قضیه امامت اصالً روی ضرورت وج

دانند. بلکه اختالف این دو گروه ناپذیر میهر دو گروه وجود امام و رهبری، برای امت اسالمی را امری ضروری و اجتناب

شیوه این رهبری است که آیا امامت از همان قداستی برخوردار است که خدا برای نبوت قرار داده است به این صورت که 

ی دستورات حاکم، مثل دستورات پیامبر قابل مخالفت یا حتی اعتراض نیست یا حتی خطا و فراموشی در آن احتمال تمام

کند؟! آیا شود؟! یا اینکه از یک ضرورت و نیاز دینی و اجتماعی جهت نگهداری نظام جامعه اسالمی تجاوز نمیداده نمی

ر به دوازده نفر است یا تعداد آنها به نسبت به نیاز امت اسالم و تا روز قیامت فقط منحص امامت از زمان وفات پیامبر

شوند و نامحدود است؟ ... آیا امامت با تر میدگرگونیهایی که امت اسالم را در بر گرفته و روز به روز تغییر کرده و تازه

دهند جز شرعی که اجازه نمی شود یا با نظام مشورت اسالمی و قوانیندستور صریح خداوند برای اشخاص معینی منعقد می

 دار آن شود؟کسی که شایستگی رهبری دارد این کار را داراست عهده

شود. بلکه وقتی مسأله از یک اختالف فقهی اختالف عقیده اینجا نهفته است، تفاوت این دو مذهب هم از اینجا ناشی می

به اصلی برای قبول اعمال بندگان نزد خدا و شناخت  شود و هنگامی که اعتقاد به امامتتبدیل به یک اختالف اعتقادی می

دین تبدیل شود، همچنین در ارزشیابی یاران پیامبر، همسران ایشان، خلفای مسلمین، علمای امت اسالم و فتوحات اسالمی 

 شود!!به عنوان یک اصل شناخته شود حل آن دچار مشکل می
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مسأله انتخاب خلیفه نزد اهل سنت از این اندازه که یک ضرورت اند همانطور که جمعی از علمای اهل سنت عنوان کرده

 رود. اما در شیعه عقیده اثنی عشری مسأله طور دیگری است.اجتماعی جهت حفظ دین و جامعه و کیان آن است فراتر نمی

 1«شود.امامت نیز مثل نبوت یک وظیفه الهی است که از طرف خدا تعیین می»گوید : کاشف الغطاء می

 2«امامت به طور عموم باالتر از درجه نبوت و رسالت است.»گوید : اهلل نعمت اهلل جزائری می آیت

اما به عقیده علمای شیعه امامت فقط جزو .« 3رتبه امامت فراتر از رتبه نبوت است»گوید : آیت اهلل هادی تهرانی نیز می

گانه را بزرگترین رکن اند که والیت امامان دوازدهنقل کرده اصول دین یا رکنی از ارکان دین نیست. بلکه آنها روایتهایی را

 اسالم قرار داده است!

دین اسالم بر پنج رکن بنا شده است : »اند : عالمه کلینی با سندی معتبر از امام محمد باقر روایت کرده که ایشان فرموده

وت نشده است، اما مردم به چهار تای اول عمل کرده نماز، زکات، روزه، حج و والیت، و برای هیچ کدام به اندازه والیت دع

 4«و والیت را ترک کردند.

تر است؟ پرسد : کدام یک از اینها بزرگهمین حدیث با سند دیگری نقل شده است به اضافه این جمله که راوی می

 5«ایشان گفتند : والیت بزرگتر است.

در چهار فرض اول بعضی مواقع بر امت »گوید : ه میروایت سومی مثل روایت اول با مطلب بیشتری وارد شده ک

ما داده نشده است. نه! قسم به خدا هیچ رخصتی در  آسانگیری شده است. اما برای هیچ کدام از مسلمانان اجازه ترک والیت

صد و بیست بار به  پیامبر»گویند : اند. هنگامی که میای باالتر از اینها رسیدهبلکه روایات به درجه.« 6آن داده نشده است

سفارش  و ائمه آسمانها دعوت شد. هر بار هم خداوند به ایشان بیشتر از انجام فرایض و واجبات به والیت امام علی

 7«فرمودند.

_________________________________________________________________________  

 .255( اصل الشیعه و اصولها، ص 1

 .252( زهرالربیع، ص 2

 .555( ودایع النبوة، ص 3

صاحب الشافی شرح الکافی نوشته، گفته است : ، در تعلیقی که 8، )کتاب االیمان و الکفر باب دعائم االسالم( حدیث شماره 53، ص 2( الکافی، ج 4

 حدیث معتبر نزد شیعه، در ردیف حدیث حسن نزد اهل سنت است.« مثل حدیث صحیح معتبر است.»

اند، این حدیث سندش درست ، همانطور که علمای شیعه گفته8، )کتاب االیمان و الکفر( باب دعائم االسالم، حدیث شماره 53، ص 2( الکافی، ج 5

 .19، ص 1نگا : الشافی شرح الکافی، ج  است.

 .895، ص 5، ج «بحاراالنوار»، 858، ص 5، ج «البرهان»، 595، ص 5، ج «تفسیر العیاشی»این حدیث 

، )باب اول تا صدم(، حدیث، 355، و الخصال، ص «این حدیث صحیح است»، گفته : 839، ص 5، مجلسی در مرآة العقول، ج 22، ص 2( الکافی، ج 6

 .8ش 

 .39، ص 28( بحاراالنوار، ج 7
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این روایات و نظیر آنها در کتابهای اهل تشیع، در قرار دادن امامت به عنوان مسأله ایمان و کفر سهم بزرگی دارند. یک 

ای که آنها به امامت دارند اختالف دارد، در معرض اتهام ا به خاطر اینکه در مسأله امامت با شیعه امامیه در عقیدهمسلمان تنه

 گیرد.به کفر قرار می

به همین خاطر شاهد هستیم که بعضی از علمای شیعه امامیه چه از گذشتگان و چه از معاصران با کمال جرأت به این 

 .کنندحقیقت تلخ اعتراف می

را انکار کند مثل  به عقیده ما هر کس امامت امیرالمؤمنین علی»گوید : عالمه ابن بابویه قمی در رساله )االعتقادات( می

اقرار کرده ولی  این است که نبوت تمامی انبیا را انکار کرده باشد. اعتقاد ما نیز در مورد کسی که به امامت امیرالمؤمنین علی

یشان را منکر شود به منزله این است که به تمامی پیامبران ایمان آورده است، اما نبوت حضرت یکی از امامان بعد از ا

 1«را انکار کرده است. محمد

کاش »گوید : می )الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة(عالمه یوسف بحرانی نیز در موسوعه خود به نام 

را انکار کرده است، با  کفر ورزیده و بین کسی که امامت ائمه یامبرشدانستم چه فرقی است بین کسی که به خدا و پمی

، ص 23عالمه مجلسی در موسوعه حدیثی خود )بحار االنوار، ج « وجود اینکه ثابت شده که امامت از اصول دین است؟

بعد از ایشان معتقد نیست و ائمه  بدان که اطالق لفظ شرک و کفر بر کسی که به امامت امیرالمؤمنین علی»گوید : ( می391

 2«کند که آنها برای همیشه در جهنم خواهند بود.و دیگران را بر آنها برتری دهد، بر این امر داللت می

 رسند.گیرند که هیچ وقت به هم نمیبا این شکاف بزرگ، این دو دسته در دو خط موازی قرار می

 

 مراجع شیعه و اندیشه تکفیر
کند که کافر شمردن افراد غیر شیعه، امروز دیگر به دست فراموشی سپرده شد چه شیعه فکر میخواننده محترم چه سنی با

اند؛ اما امروز ای بر آنها غالب شده بود آنها را نقل کردهاست. در گذشته کتابهای زرد رنگی که احساسات مهار نشدهشده 

 ستند.روی هدیگر آنها را دور ریخته و بیشتر مایل به اعتدال و میانه

اما واقعیت چیز دیگری است ... این صدای بلند تکفیری که ما به بعضی از جوانب آن اشاره کردیم، برای همیشه بخشی 

تواند از آن رهایی یابد، جز با اعتراف به اینکه مسأله خالفت و جدا نشدنی از بافت عقیده امامیه است و هیچ گاه شیعه نمی

 بلکه یک قضیه کامالً اجتهادی است. کفر باشد، وجه شایسته نیست که مسأله جدایی ایمان و گانه به هیچامامت امامان دوازده

های گذشته را کنار گذاشته و به مرحله گفتگو بین دو طرف برسیم، به صورتی که اگر اکنون وقت آن فرا نرسیده که کینه

 رسد؟زبان احساسات بر زبان دلیل و منطق غلبه نکند، پس کی وقت آن می

_________________________________________________________________________  

 .555( االعتقادات، ص 1

 ( الحدائق الناضرة.2
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رود، امروز در جهت وحدت اسالمی و های علمیه با اینکه از آنها انتظار میبسیار ناراحت کننده است که ببینی حوزه

های گذشته و کاستن شدت اختالفات بین شیعه و سنی، هدایت شوند، با تمام قدرت و توان خود در جهت برانگیختن کینه

 دارند.حرمت آنان با غیبت، دشنام، لعن و برائت و غیر اینها گام برمیهمانند روال گذشتگان در تکفیر طرف مقابل و هتک 

آیت اهلل العظمی ابوالقاسم خویی همان طور که در )مصباح الفقاهه فی المعامالت( ذکر کرده است در تقریر بحثهای خود، 

دشنام زیاد و تهمت زدن و غیبت جویی[ از آنها، جایز بودن لعن مخالفین، همچنین وجوب برائت ]انکار و تبری»گوید : می

ای در کفر آنها وجود آنها در روایات و ادعیه و زیارات ثابت شده است. زیرا آنها اهل شک و بدعت هستند. بلکه هیچ شبهه

و اعتقاد به خالفت غیر آنها و اعتقاد به باورهای خرافی مثل جبر و امثال آن  ندارد. چونکه انکار والیت حتی یکی از امامان

شود. روایاتی متواتر و روشن بر کفر منکر والیت و کفر کسی که به عقاید باطل مذکور باور دارد باعث کفر و زندقه می

کسی که : »« من جحدکم کافر»فرماید : کند که میدر زیارت جامعه کبیره را ذکر می کنند. سپس سخن امامداللت می

کسی که خدا را یکتا بخواند از طرف شما پذیرفته : » «ده قبل عنکممن وحّو »فرماید : می« شما را انکار کند کافر است.

گوید : این اقوال ائمه بر همین امر داللت دارد. زیرا عکس آن این است که اگر کسی از طرف شما پذیرفته و می« شود.می

 1نشود، توحید را بجای نیاورده و به خدای بزرگ شرک ورزیده است.

نظرانه و با رفتاری از لعن و دشنام مسلمانان ها و روحانیون[ براساس این عقیده تفکیری تنگبهها ]طلنسلی از معمم

شوند که درونشان آکنده از بغض و خشم نسبت به امت اسالم است که در ظاهر با تقیه و مدارا رفتار مخالف، پرورده می

 کنند اما در باطن آنها خشم و رغبت به انتقام نهفته است.می

های دیگر شیعه غیر از اثنی عشری اعم فرقه»گوید : اهلل العظمی محمد حسینی شیرازی در موسوعه )الفقه( خود می آیت

از زیدیه، واقفیه و فطحیه اگر ناصبی ]دشمن اهل بیت[ نباشند و با سایر ائمه نیز عداوت)دشمنی( نورزند و آنان را دشنام 

 ، مخالفین نیز همین طور.2ندهند، پاک هستند

ای که از کند، از جمله گفتهگویم ]این سخن از شیرازی است[ : روایات و نصوص زیادی بر کفر آنها داللت میمن می

تا جایی که  –اش وارد شدم در خانه و امام رضا بر امام موسی بن جعفر»گوید : مفضل بن عمر روایت شده است. او می

امت است؟ فرمود : بلی! هر کس از او اطاعت کند هدایت شده و هر کس از گفتم : آیا بعد از شما او صاحب ام –گوید می

 «او نافرمانی کند کافر شده است.

_________________________________________________________________________  

 ، موضوع )حرمة الغیبة مشروطة باالیمان(.155، ص 5( مصباح الفقاهة، ج 1

( 289، ص 5( حکم کردن به پاکی گروهی، نزد مراجع تقلید، حکم کردن به مسلمان بودن آن نیست. همانطور که خود شیرازی در موسوعة )الفقه، ج 2

هیچ تالزمی بین نجاست و کفر وجود ندارد. زیرا هیچ دلیل شرعی یا عقلی وجود ندارد که بگوید هر نجسی کافر است. با اینکه عکس »گوید : می

هر دو طرف  شود. مگر اینکه از خارج دلیلی بر تساویایم و هر کافری نجس است. زیرا موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس نمیآن را نیز قبول کرده

 «وجود داشته باشد. مثل اینکه؛ هر ناطقی انسان است، بنا به اصطالح علمای علم اصول فقه که تساوی کلی در بین آنها وجود دارد.
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امامی که اطاعتش واجب است از »روایت کرده است که امام گفت :  از ابوحمزه روایت شده و او هم از امام صادق

سپس آیت اهلل شیرازی برای تأکید عقیده « یا نصرانی. میرد که یا یهودی استماست، هر کس او را انکار کند در حالی می

 1کند.خودش در تکفیر مسلمانان غیر اثنی عشری، روایات زیادی را در مورد کفر مخالفین نقل می

رود فرصتی برای وحدت و یکپارچگی و برادری شد، حتی مراسم حج که انتظار میکاش که قضیه به این جا ختم می

 ای برای تفرقه و تکفیر کنند.صرار دارند بر اینکه آن را تبدیل به زمینهاسالمی باشد، اینها ا

و آیت اهلل العظمی وحید  2آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی و آیت اهلل العظمی میرزا جواد تبریزی)مناسک حج( در کتاب 

هر کسی با شما مخالفت »... اند : هخوری که در آنجا گفتبرمی )الزیاره الجامعه(خراسانی، در حال ورق زدن کتاب به دعای 

کند جهنم جایگاه او، هر کس شما را انکار کافر و هر کس با شما جنگ کند مشرک است و هر کس شما را نپذیرد و قبول 

کنند مسلمانانی تردید کسانی که این مراجع آنها را تکفیر میبی.« 3ترین درجه جهنم خواهد بودنداشته باشد در پایین

گانه را باور ندارند. به همین اند این است که، اعتقادات شیعه در مورد ائمه دوازدهند. تنها گناهی که آنها مرتکب شدهیکتاپرست

آور در آن واحد دار و گریهشوند. تمایز و تفاوت خندهشوند و گاهی با لعن، فحش و ناسزا هتک حرمت میخاطر تکفیر می

ها انتقاد ر بیانات و سخنرانیهای تبلیغاتی خود، از ترور و تروریستها و تکفیر و تکفیریاینکه، این مراجع بیشتر از هر کسی، د

ها و فتاوای خود خیلی دور بوده و بری هستند! هر اندازه که کنند. گویی آنها از ترور فکری و فکر تکفیری در رسالهمی

 دهد!!تری به تو نشان میزندگی کنی روزگار چیزهای عجیب

 

 گرایی به بار آورده استر راه اصالح فسادی که فرقهگامهایی د
تردید حقیقت واضح و آشکاری که نیاز به بحثهای طوالنی ندارد این است که انرژی امت اسالم در آن از بین رفته و بی

 اند.هر دو گروه )سنی و شیعه( از لحاظ اثبات و نفی در آن سرگردان مانده

گفت که خطی جدا کننده بین حق و باطل وجود دارد که بدون شک م، احساسم به من میااز وقتی که وارد این میدان شده

توان با آن حقیقت را شناخت. اما از آنجا که ما در حالتی از طغیان تعصب مذهبی و فقدان زمینه مناسب قرار و تردید می

 ایم.ه این خط فاصل غافل ماندهایم، از پی بردن بایم و بر تهمت زدن و افترا به یکدیگر پرورش یافتهگرفته

وقتی که خداوند بین ما به عنوان مسلمان و اهل کتاب و سایر ملتها معیارها و اصولی قرار داده که دو طرف بر آن توافق 

رسد که مسلمانان مکلف به شود، غیرمعقول به نظر میدارند و از آن برای اهل اسالم بر ملتهای دیگر اقامه دلیل و حجت می

 د باشند در حالی که هیچ اصل مورد توافق و هیچ معیاری برای شناخت حق از باطل وجود نداشته باشد.اتحا

_________________________________________________________________________  

 .219، ص 5( الفقه، ج 1

اند، ردم با زبان فارسی نوشته شدهکند این است که کتاب مناسک حج آیت اهلل فاضل لنکرانی و جواد تبریزی که از آنها نیز نقل ک( آنچه جلب توجه می2

فهمم آیا از باب تقیه و مدارا مطالبی اضافه دارند که در کتاب مناسک حج منتشر شده به زبان عربی نیست، مثل؛ )الزیارة الجامعة الکبیرة( که نمی

 پندارند یا اصال آن مطالب مورد هدف و مقصود نیستند؟است همان طور که علمای شیعه می

 .219و مناسک حج آیت اهلل وحید خراسانی، ص  857، و مناسک حج، آیت اهلل تبریزی، ص 215حج آیت اهلل لنکرانی، ص  ( مناسک3
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کند بیند که قرآن با مسیحی و یهودی مناقشه میکند و میزند و با آیات بلند مرتبه آن زندگی میکسی که قرآن را ورق می

شود که خداوند حقیقت را به صورت یک هله اول متوجه میکند در وپرست مباحثه میپرست، قبرپرست و حیوانو با بت

معمای حل نشده رها نکرده است که مردم کورکورانه آن را دنبال کنند و در دست یافتن به آن سرگردان بمانند. بلکه حدودی 

 کند که با آن بتوان حق را از باطل تشخیص داد.را تعیین می

داند که ما به عنوان یک امت مسلمان با هم ار و نهان است، با علم ازلی خود میاز آنجا خداوند، که عالم و دانای به آشک

شود به خدا گمان برد که بدون توضیحی کامل و روشن میان شویم، آیا میکنیم و به سنی و شیعه تقسیم میاختالف پیدا می

گرایی آن را به وجود آورده است ما ههای نفس، تعصبات و فرقآن را آورده و باطلی که خواسته حقیقتی که حضرت محمد

 را رها کند؟ خداوند پاک و منزه از این گمانهاست.

ای مانند امامت که ما به عنوان یک سنی یا یک شیعه به معتبرترین کتب پس چاره چیست؟ حقیقت کجاست؟ در مسئله

 حدیث همدیگر اعتماد نداریم؟

 و نه اهل سنت به صحت روایات شیعه اطمینان دارند.نه شیعه به درستی روایات اهل سنت اطمینان دارند 

ای ای را از بین برد، قرآن است. رشتهتوان این اختالفات عقیدهای که همیشه دلیل قاطعی بوده و فقط با آن میتنها رشته

 فرماید : که خداوند دستور داده است به آن چنگ بزنیم تا از تفرقه درامان باشیم. خداوند می

 [.٣١١آل عمران: .]  ژڄ  ڄ  ڃڃ     ڦ  ڄ  ڄژ 

 «و همگی به رشته ]ناگسستنی قرآن[ خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.»

کتاب خدا ریسمان خداست. هر کس از آن پیروی کند هدایت یافته است و هر »نیز در وصف آن فرموده است :  پیامبر

روایت  ( از پیامبر040، ص 4)وسائل الشیعه، ج  عالمه حر عاملی در.« 1کس آن را ترک کند دچار گمراهی شده است

تردید این قرآن ضیافت و میهمانی خداوند است پس هر چه در توان دارید از آن فرا گیرید، بی»کند که ایشان فرمودند : می

آن  این قرآن ریسمان خداست و نور آشکار و شفای نافع تنها اوست. هر کس به آن چنگ زند حفظ شده است و هر کس از

خداوند هیچ کس را به »روایت شده که ایشان فرمودند :  در نهج البالغه از امام علی« کند.پیروی نماید نجات پیدا می

از قرآن  روزی امام رضا.« 2چیزی مانند قرآن موعظه نفرموده است. زیرا قرآن ریسمان محکم خدا و وسیله مطمئن اوست

قرآن، ریسمان محکم، پیوند استوار و راه »ن را بزرگ شمرد و ستود سپس فرمود : یاد کرد و دلیل و  نشانه و معجزه نظم آ

شود و بر بخشد. با مرور زمان کهنه نمیمستقیم خداوند است که فرد را به بهشت رهنمون کرده و از آتش جهنم رهایی می

بر همه انسانها خداوند در این باره  رود. زیرا کتابی است برای همه زمانها و دلیل و برهانسر زبانها رو به سستی نمی

 فرماید :می

  3[.٧٣فصلت: .] ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ژ 

_________________________________________________________________________  

 ، شعیب ارنووط گفته است : بنا بر شرط مسلم اسناد آن صحیح است.885، ص 5( صحیح ابن حبان، ج 1

 رد.(داای که فرد را از پیروی نفس باز می( نگا : نهج البالغه، )خطبه2

 .587، ص 5( عیون اخبار الرضا، ج 3
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شود. قرآن فرو فرستاده یزدان است که با حکمت و ستوده هیچگونه باطلی از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی»

 «است.

کنند بر اینکه منظور از ریسمان خدا دو فرقه بود که به صورت روشنی داللت میاین بخشی از احادیث و آثار کتابهای 

 شود.قرآن است. همچنین پرهیز از گمراهی و انحراف تنها با تمسک به آنان حاصل می

به همین خاطر قرآن کریم تنها دلیل و برهان قاطعی است که حقیقت را در بین گروهها و مذاهب اعتقادی درگیر با هم 

 کند.ن میروش

اساس طرف مقابل را خیلی آسان سازد تا دالیل بیاز ویژگیهای روشن و آشکار قرآن این است که دارنده خود را توانا می

 نظیر و از نزدیکترین راه باطل سازد.و بی

هایی بحث ها وهایی که کار افراد متخصص و کار آزموده است، نیست. مناقشهدیگر نیازی به پاسخهای فراوان و مناقشه

کنند که شناخت حقیقت مخصوص علماست و که پی بردن به حقیقت را از عموم مردم ضایع کرده است، زیرا آنها گمان می

ای شکست خورده و یا در راه تنگی محاصره شده و فقط به آنها وابسته است. هرگاه یکی از افراد معمولی دید که در مناقشه

دانم و بحث گوید : علمای ما داناترند و شاید آنها پاسخهایی دارند که من نمیست، میبطالن دالیلش برای وی روشن شده ا

رساند که باید این مسئله را به یکی از این علما عرضه کنیم تا او تصمیم بگیرد و واقعیت را روشن را این گونه به پایان می

های آن قرآن است نه بشری. تا زمانی که این اندیشه پایهسازد. اما این فرد اطالع ندارد که مرجعیت مسلمان در اصول دین و 

شود. زیرا او های حق از بین رفته و صورت واقعیت در ذهنش پیچیده و آشفته میو تصور در ذهن او نقش بسته باشد نشانه

ا گاهی پیروزی کند که همیشه حق با کسی است که در مباحثه پیروز شده است، با اینکه همیشه این طور نیست. زیرفکر می

 با کسی است که به روشهای بحث و جدل داناتر است نه به حقیقت.

بیا با هم بحث کنیم. ایشان »کند، هنگامی که مردی خدمت ایشان رسید و گفت : امام مالک )رح( به همین مسأله اشاره می

ند : و اگر تو بر من پیروز شدی؟ آن مرد کنم. ایشان فرمودفرمودند : اگر من پیروز شدم؟ آن مرد گفت : من از تو پیروی می

گفت : پس تو از من پیروی می کنی. باز امام مالک )رح( فرمودند : اگر مرد سومی آمد و بر هر دوی ما پیروز شد؟ آن مرد 

 کنیم. گفت : هر دوی ما از او پیروی می

ناتر به شیوه بحث و جدل از دیگری پیش ما کشد، آیا هر گاه فردی داامام مالک )رح( فرمودند : این مسأله به درازا می

بری. برو پیش کسی که مثل خودت شک و تردید آمد، از او پیروی کنیم؟ تو مردی هستی که در شک و تردید به سر می

 1داشته باشد.

 

 چرا در قرآن از ائمه نامی برده نشده است؟
برای هر چیزی بر بنده و فرستاده خود حضرت  خداوند در قرآن خبر داده است، که قرآن را به عنوان توضیح و بیان

 فرماید : ای از قرآن میفرو فرستاده است. خداوند در آیه محمد

_________________________________________________________________________  

 با تصرف. 53-51( کتاب، )المنهج القرآنی الفاصل بین اصول الحق و اصول الباطل(، ص 1
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 [.٧١النحل: .] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 «ایم که بیانگر همه چیز ]امور دین مورد نیاز مردم[، است.و ما این کتاب ]آسمانی[ را بر تو نازل کرده»

 فرمایند که خداوند در این قرآن هیچ چیزی را فرو گذار نکرده است.بیان می در جای دیگری از قرآن

 [.١٧األنعام: .] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ 

 «ایم.در کتاب ]کائنات[ هیچ چیز را فروگذار نکرده»

ذکر کرده و با  شود، در قرآن ترک نشده است. بلکه قرآن کامالً آن راای از اصول دین که دین بر آن استوار میهیچ مسأله

 1زیباترین شیوه آن را بیان داشته است.

خداوند در قرآن همه چیز را بیان کرده است. به خدا قسم »فرماید : در این مورد چه زیباست که می فرمایش امام صادق

در این مورد نیز تواند بگوید : ای کاش خدا چیزی را که بندگان به آن نیاز دارند ترک نکرده است. حتی اینکه هیچ کس نمی

 2«ای نازل کرده است.کرد. مگر اینکه خدا در آن مورد نیز آیهای نازل میآیه

پس اگر این طور است آدم باید از سند عقیده امامت سؤال کند. کتاب بزرگ اسالم که قرآن است، بارها اصول و مبانی 

گویند امامت از ه ادعاهای شیعه دوازده امامی، که میدینی را یادآوری و به آنها سفارش کرده است در حالی که با وجود هم

گانه و نه از امامت بعد از پیامبر سخنی به میان نیامده است. آیا عجیب ترین آنهاست، نه از امامان دوازدهلکه مهماصول دین، ب

ه، در مورد بعضی از نیست که قرآن یک بار از جهاد و بعد از صلح سخن بگوید، مسائل اخالقی را مورد بررسی قرار داد

فروع فقهی مثل شیوه وضو گرفتن و تیمم کردن توضیح دهد، انواع مختلفی از خوردنیهای حرام را ذکر کند اما موضوع 

گانه را ترک کند و در مورد آن هیچ توضیحی ندهد؟؟ امامتی که عالمه آل کاشف الغطا در مورد آن امامت امامان دوازده

 ؟؟«شودیک وظیفه الهی است که از طرف خدا تعیین می امامت مثل نبوت»گوید : می

کند. همین اند رد میبینم که دارد استدالل خوارج را علیه آن مسائل اعتقادی که در قرآن ذکر نشدهرا می گویی امام علی

ر پیامبران برتری ترین بخش دالیل قرار داده و ائمه را بگانه را مهمدهد که امامت ائمه دوازدهطور جواب کسانی را می

 ای به این موضوع نکرده و از آن سخنی به میان نیاورده است!دهند در حالی که قرآن هیچ اشارهمی

آیا خدای سبحان، دین ناقصی فرو فرستاده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است؟ آیا آنها »فرماید : می امام علی

ام دین بگویند و خدا رضایت دهد؟ آیا خدای پاک و منزه، دین کاملی را خواهند در احکشرکای خدا هستند که هر چه می

 فرماید : در ابالغ آن کوتاهی کرد؟ در حالی که خداوند پاک و توانا می فرو فرستاده اما پیامبر

 [.١٧األنعام: .] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ 

 «ایم.در کتاب ]کائنات[ هیچ چیز را فرو گذار نکرده»

_________________________________________________________________________  

ق است ( کلمه اصول را گفتیم. زیرا قرآن به اصول و آنچه اساس است توجه بیشتری کرده و به توضیح فراوان فروع نپرداخته است. زیرا کالم خدا ح1

اند از این امر بینیم بسیاری از فروع به طور صریح در قرآن ذکر نشدهرماید خدا در آن هیچ چیزی را فروگذار نکرده است. حال اینکه ما میفکه می

 یابیم که مقصود آیه اصول مسائل است نه فروع.در می

 .512، ص 2ج  ، و تفسیر قمی،5، )باب الرد الی الکتاب و السنة(، حدیث شماره 19، ص 5( الکافی، ج 2
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 رماید :فهمچنین می

 [.٧١النحل: .] ژڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 1«در قرآن بیان هر چیزی است.»

 

 امام و امامت در قرآن کریم
 کند.کلمه امام در لغت بر سه معنی داللت می

 کتاب. -3رهبر  -2راه  -0

 در )مختار الصحاح( رازی آمده است : 

 فرماید : معنی اول : به معنی راه و قسمتی از زمین است. خداوند می

 [.٤١الحجر: .] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ 

 «و این دو ]قوم لوط و قوم شعیب، شهرهای ویران شده آنان[ بر سر راه واضح و آشکاری است.»

 شود، که جمع آن ائمه است.معنی دوم : کسی که از او پیروی می

 فرماید : معنی سوم : خداوند می

 [.٣٣یس: .] ژې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ   ژ 

 «نگاریم.نماییم و میز را در کتاب آشکار ]لوح محفوظ[ سرشماری میو ما همه چی»

حسن )بصری( گفته است که امام به معنی کتاب است. در اصل نیز این کلمه به معنی چیزی است که از او پیروی شده و 

 شود.به او اقتدا می

 ی داللت بر هر سه معنی قرار داده شده است.به خاطر اینکه رهبر و کتاب و راه در این معنی مشترک هستند کلمه امام برا

شود، راه نیز برای این است که فرد را به مقصد برساند، از رهبر کسی است که خواه حق باشد یا باطل از او پیروی می

 شود تا آدمی به مقصود و هدف خود برسد.های کتاب نیز استفاده میمطالب و پیام

برد که در بین چند معنی مشترک است، باید منظور او را از قراینی که خود به آنها ای به کار بپس وقتی که گوینده کلمه

کند فهمید. در غیر این صورت سخن گوینده رسا نبوده بلکه گنگ و نامفهوم است که شنونده را در درک مطلب اشاره می

 کند.دچار مشکل می

 . از جمله : نمونه؛ کلمه )عین( در زبان عربی، در بین چند معنا مشترک است

 چشم، جاسوس، چشمه آب.

 اگر کسی بگوید : رفتم پیش دکتر، عین، یا، عین، دشمن را دستگیر کردیم یا از، عین، زاللی آب نوشیدم.

درست نیست که بگوییم منظور از کلمه عین در جمله اول جاسوس است یا عین دوم به معنی آب است یا اینکه بگوییم 

 است.عین سوم به معنی چشم آدمی 

_________________________________________________________________________  

 .فی ذم اختالف العلماء فی الفتیا( )و من کالم له، 53، خطبه شماره 35( نهج البالغه، ص 1
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زیرا گوینده در این جمالت با قراینی که ابراز داشته منظور خود را رسانده است. بنابراین شنونده در فهم معنی دچار 

 شود مگر کسی که شعور درک مطلب را نداشته باشد.مشکل نمی

از زبان آن حضرت  از کلمه )ربّ( معنی پادشاه را اراده کرده بود. خداوند در آیه از قرآن همان طور که حضرت یوسف

 کند که گفت : حکایت می

 [.٧٣یوسف: .] ژڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ 

شود گفت : مرا در پیش سرور خود ]یعنی شاه مصر[ یادآور دانست آزاد می]یوسف خطاب[ به یکی از آن دو که می»

 «شو.

 فرماید : می باز خداوند با حکایت از زبان حضرت یوسف

 [.٧٣یوسف: .] ژڻ  ڻ  ٹٹ     ں  ںژ 

شود و[ به فشارد، آزاد و دوباره ساقی مجلس میاما یکی از شما ]که در خواب دیده است که انگور برای شراب می»

 «دهد.سرور خود شراب می

، متوجه دهد که کلمه رَبّ را به غیر از پادشاه معنی کرد؟ با یک نگاه تحقیقی به قرآنآیا قرائن این دو آیه اجازه می

 شویم که در بسیاری از آیات منظور از کلمه امام، رهبر است. از جمله : می

 فرماید : خداوند می

 [.٤٧الفرقان: .] ژٹ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ژ 

و عبادات و دیگر  گویند : پروردگارا : همسران و فرزندانی به ما عطا فرما ]که به سبب انجام طاعاتو کسانی که می»

ای که در کارهای پسندیده، مایه سرور ما و[ روشنی چشمانمان شوند، و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان ]به گونه

 «.[صالحات و حسنات به ما اقتدا و از ما پیروی کنند

 فرماید : همچنین می

 [.٣٧السجدة: .] ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

اسرائیل[ پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما ]و برابر قوانین ما، مردمان را[ راهنمایی نها ]بنیو از میان آ»

 «اسرائیل ]در راه خدا بر تحمّل سختیها[ شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند.نمودند، آنگاه که بنیمی

 فرماید : در آیه دیگری می

 [.٣٣٧البقرة: .] ژہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ژ 

و ]به خاطر آورید[ آنگاه را که خدای ابراهیم، او را با سخنانی ]مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظایف، و از »

یش برآمد و[ آنها را به تمام و کمال و به راههای مختلف و با وسایل گوناگون[ بیازمود و او ]به خوبی از عهده آزما

بهترین وجه انجام داد ]خداوند بدو[ گفت : من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. ]ابراهیم[ گفت : آیا از نسل من ]نیز 

رسد ]بلکه تنها پیشوا و پیامبر خواهی کرد؟ خداوند[ گفت : ]درخواست تو را پذیرفتم، ولی[ پیمان من به ستمکاران نمی

 «گیرد.فرزندان نیکوکار تو را در برمی

 فرماید : همچنین می
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 [.٣٣التوبة: .] ژۓ   ۓ  ڭڭ  ژ 
 فرماید : ای دیگر میدر آیه

 [.٧٣القصص: .] ژھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ژ 

 «خواندند.و ما آنان را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ می»

 ی رهبر است چه برای خیر و چه برای شر.در این آیات کلمه امام به معن

 در آیات دیگری از قرآن، کلمه امام به معنی کتاب آمده است :

 فرماید :خداوند می

 [.٣٤هود: .] ژڻ  ٹ  ٹ            ۀ  ۀ  ہہ  ژ 

آن جمله تورات،  اند، و ازاند و در این مسیر رفتهو قبل از آن ]قرآن هم، جملگی کتابهای آسمانی این راه را تأیید کرده»

 «یعنی[ کتاب موسی که رهبر و رحمت بوده است.

 فرماید :همچنین می

 [.٤٣اإلسراء: .] ژڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ  ژ 

 «خوانیم.روزی همه انسانها را با نامه اعمالشان فرا می»

 فرماید : کند معنی امام در این آیه کتاب است ادامه آیه است که میای که مشخص میقرینه

 [.٤٣اإلسراء: .] ژہ  ہ  ھ    ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ہ ژ 

آنگاه هر کس نامه اعمالش به دست راستش داده شود ]جزو سعادتمندان است[ و آنان نامه اعمالشان را ]شادان و »

 .«خوانند و کمترین ستمی بدیشان نخواهد شد خندان[ می

 در اوایل سوره اسراء آمده است : 

 [.٣٧ - ٣١اإلسراء: .] ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀژ

ایم[ و دار رفتارش ساختهایم ]و او را گروگان کردار و عهدهما اعمال هر کسی را ]همچون گردنبند[ به گردنش آویخته»

رسد. ]در آن رو ریم که گشوده به ]دست[ او میآودر روز قیامت کتابی را ]که کارنامه اعمال اوست[ برای وی بیرون می

کافی است که خودت امروز  .[شود[ کتاب ]اعمال[ خود را بخوان ]و سعادت یا شقاوت خویش را بدانبه او گفته می

 «حسابگر خویشتن باشی. ]چه مسائل روشن است و نیازی به شاهد و حسابرسی دیگری نیست.[

 فرماید : در قرآن است که میای دیگر مفهوم این آیه همانند آیه

 [.٣١ -٣٧الجاثیة: .] ژەئەئ  وئوئ  ۇئ   ائ  ائ  ىى    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ ۉۉې  ېې ې ژ 

بینی که ]خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان یزدان؛ در محضر دادگاه ]ای مخاطب! در آن روز[ هر ملتی را می»

شود ]و بدیشان گفته نوها نشسته است. هر ملتی به سوی نامه اعمالش فرا خوانده میخداوند دادگر مهربان[ بر سر زا

دارید[ کتاب ما شود. این ]نامه اعمال که دریافت میاید به شما داده میکردهشود:[ امروز جزا و سزای کارهایی که میمی

بودیم که تمام کارهائی که شما در دنیا انجام  کند. ما ]از فرشتگان خود[ خواستهاست و اعمال شما را صادقانه بازگو می

 «دادید را یادداشت کنند.می
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 فرماید : اما مثال اینکه امام به معنای راه باشد، خداوند در قرآن کریم می

 [.٤١ - ٤٧الحجر: .] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎژ

ایمان و[ ستمگر بودند. پس از آنان انتقام گرفتیم بی ساکنان سرزمین أیْکه ]که قوم شعیب بودند، مانند قوم لوط سرکش،»

 «و این دو ]قوم، یعنی قوم لوط و قوم شعیب، شهرهای ویران شده آنان[ بر سر راه واضح و آشکاری است.

ها، به های دو قوم شعیب و لوط بر سر راه آشکاری هستند که دیگران به وسیله راهنمایی آن نشانهیعنی آثار آبادی

 1رسند.ادامه داده و به منزل میسفرشان 

کلمه امام، در قرآن، فقط به این سه معنی آمده است و معنی چهارمی ندارد. اما معنی چهارمی که )امام شخص معصومی 

است که از طرف خدا تعیین شده و اطاعتش بر همه مردم واجب است( نه در زبان عربی و نه در اصطالح قرآنی هیچ اساسی 

 اند.گران آن را از پیش خود ساختهندارد، بلکه دی

شود جمع کرده و آنها را به های قرآن را که کلمه امام یا ائمه در آنها یافت میبسیار آسان است که یکی از ما تمام آیه

 ارائه دهد. عنوان سندی برای امامت بعد از پیامبر

گانه باشد که هیچ رابطه دور یا نزدیکی با امامان دوازدهبا اینکه آن آیه درباره پیامبران گذشته باشد، یا در مورد مردمانی 

 ندارند.

اند هایی که از امام یا ائمه صحبت کردهای را برگزیند، پس باید از تمام آیهاما اگر کسی در استدالل بر امامت چنین شیوه

 ها را انتخاب کند.همین استنباط را داشته باشد، نه اینکه به دلخواه خود آیه

 فرماید : ای میبرد، در آیهکه کلمه امام یا ائمه را در قرآن ذکر کرده است آن را برای مسلمان و کافر به کار می خداوند

 [.٣٧السجدة: .] ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

نمودند، [ راهنمایی میاسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما]و برابر قوانین ما، مردمان راو از میان بنی»

 «اسرائیل ]در راه خدا بر تحمل سختیها[ شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند.بدانگاه که بنی

 فرماید : کند، میدیگر که کفار را توصیف می در آیه

 [.٧٣القصص: .] ژھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇژ 

خواندند و روز قیامت ]از سوی کسی[ یاری وایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ میو ما آنان را سردستگان و پیش»

 «گردند ]و ایشان و دنباله روانشان از آتش دزوخ رهایی ندارند.[نمی

شد، جایز نبود بود، امامت نیز به عنوان یک وظیفه الهی از طرف خدا تعیین میاگر لفظ ائمه اسمی برای اوصیای پیامبر می

 ه همین کلمه برای کفار نیز به کار برده شود.ک

 وصی و جانشین حضرت محمد ما حق داریم که سؤال کنیم : چرا قرآن با صراحت و آشکارا نگفته است که امام علی

 است تا کسی نتواند زبان باز کرده و امامت او بعد از پیامبر را انکار کند؟!

 فرماید : خداوند در قرآن می

_________________________________________________________________________  

 ، با تلخیص.525( المنهج القرآنی الفاصل بین اصول الحق و اصول الباطل، ص 1
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 [.٣٧السجدة: .] ژڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      چ  چ  چ  چژ 

اسرائیل[ پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما ]و برابر قوانین ما، مردمان را[ راهنمایی و از میان آنها ]بنی»

 «یدا کردند.اسرائیل]در راه خدا بر تحمل سختیها[ شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پنمودند، بدانگاه که بنیمی

اسرائیل است دلیلی بر امامت امامان آیا عجیب نیست که گمان کنیم خداوند این آیه را با توجه به اینکه درباره بنی

 گانه قرار داده است؟دوازده

تواند آیه صریح و روشنی را درباره امامت بعد از پیامبر نازل کند که اتمام حجتی بر منکران امامت باشد؟ آیا خدا نمی

 ]سبحان اهلل[

ابلیس »گویند : کنند، خودشان به دلیل اینکه میگانه استدالل میکسانی که با استفاده از همین آیات بر امامت ائمه دوازده

 اند؟؟اند، پس چرا در امر عقیده و دین به قیاس روی آورده، قیاس را در فقه رد کرده«1اولین کسی بود که قیاس کرد

تی که شیعه اثناعشری به آن معتقد است هیچ اساسی در قرآن ندارد. اما وقتی که از اثبات آن خالصه بحث اینکه؛ امام

ربط زدند. برای منظور درمانده شدند برای سدّ این شکاف بزرگ، کتاب خدا را به بازی گرفته و دست به تأویالتی دور و بی

 سمت دیگر جدا و تأویل به رأی کردند.خود قسمتی از آیه را بدون توجه به معنای کلی آن در ارتباط با ق

 شود : امامت در علم، امامت در هدایت، امامت در پیروی و اقتدا.امامت از نظر شرعی در سه حالت خالصه می

امامت در علم، همان طور که برای اهل علم و تقوا چه در گذشته و چه در حال ثابت بوده، برای ائمه اهل بیت نیز ثابت 

 علمی منحصر به یک گروه یا یک طایفه نیست. است، زیرا امامت

اما امامت در هدایت، خداوند عصمت را به عنوان شرطی برای آن قرار نداده است، خداوند این نوع امامت را در بین 

 فرماید : اسرائیل نیز قرار داده است. خداوند میبنی

 [.٣٧السجدة: .] ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

نمودند، اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما ]و برابر قوانین ما، مردمان را[ راهنمایی میمیان آنها ]بنی و از»

 «اسرائیل ]در راه خدا بر تحمیل سختیها[ شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند.بدانگاه که بنی

 فرماید : داده است. همان طور که می بلکه آن را در بین همه مستضعفین قرار

 [.٥القصص: .] ژې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ 

 «خواستیم که به ضعیفان و ناتوان تفضل نماییم و آنان را پیشوایان و وارثان ]حکومت و قدرت[ سازیم.ما می»

قرار داد که پیامبری معصوم بود. همچنین برای پیروان اما امامت در پیروی و اقتدا، خداوند آن را برای حضرت ابراهیم 

 فرماید : مؤمن و البته غیرمعصوم ایشان که معصوم نبودند، زیرا فرمانبردار و با ایمان بودند. خداوند می

ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ژ 

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    ۋ

 [.٧الممتحنة: .]

_________________________________________________________________________  

 .237، ص 5( تهذیب االحکام طوسی، ج 1
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]رفتار و کردار[ ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند. الگوی خوبی برای شماست، بدانگاه که به قوم خود گفتند : ما »

اعتناییم، و پرستید، بیزار و گریزانیم و شما را قبول نداریم و در حق شما بیاز شما و چیزهایی که به غیر از خدا می

آورید و او را به توزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که به خدای یگانه ایمان میدشمنی و کینه

است.[ مگر سخنی که ابراهیم به پرستید ]کردار و رفتار ابراهیم و گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شمیگانگی می

کنم. و در عین حال برای تو در پیشگاه خدا هیچ کار دیگری پدر خود گفت : من قطعاً برای تو طلب آمرزش می

آوریم و کنیم و به تو روی میتوانم بکنم. ]این سخن، چیزی نیست که به آن اقتدا کنید.[ پروردگارا! به تو توکل مینمی

 «گردد.[ست ]و همه راهها سر به جانب تو دارد و به تو منتهی میبازگشت به سوی تو ا

خواست آن را خواسته و برای رسیدن به آن تالش کنند زیرا اگر امامت منحصر به معصومین بود، خداوند از بندگان نمی

برای رسیدن به آن تالش خواست که آن را طلب کرده و داد و از آنها نمیرسند، دستور نمیدانست به آن نمیبه چیزی که می

 فرماید : کنند. آنجا که می

 [.٤٧الفرقان: .] ژٹ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ژ 

گویند : پروردگارا! همسران و فرزندانی به ما عطا فرما ]که به سبب انجام طاعات و عبادات و دیگر و کسانی که می»

وشنی چشمانمان شوند، و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان ]به گونه ای که در کارهای پسندیده، مایه سرور ما و[ ر

 «صالحات و حسنات به ما اقتدا و از ما پیروی نمایند.

 قرآن و عقیده امامت از دیدگاه شیعیان امامیه
مان به خاتمیت یابد که ایشود تفکر کند، درمیهر کس در کالم خدا، که عقل و شعور انسان به وسیله نور آن هدایت می

 کند.هدف از امامت را چه در حیات و چه بعد از وفات ایشان حاصل می پیامبر

پیامبر بر حق خدا بوده و اطاعتش واجب است، اگر گفته شود که این فرد  کسی که ایمان دارد به اینکه حضرت محمد

چیزی بر او الزم نیست. اما اگر فرض بر این  شود، پس نیازی به مسأله امامت ندارد و جز پیروی از پیامبروارد بهشت می

شود، این فرض مخالف آیات قرآن است. زیرا خداوند در جای باشد که او جز با تبعیت و پیروی از امام داخل بهشت نمی

کنند واجب کرده است و داخل شدن به بهشت را به جای قرآن، بهشت را برای کسانی که از خدا و پیامبرش اطاعت می

 فرماید : و یا اطاعت از امام مشروط نکرده است؛ مانند این آیه که خداوند میایمان 

 [.٤١النساء: .] ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ژ 

ز به و کسی که از خدا و پیامبر ]با تسلیم در برابر فرمان آنان و رضا به حکم ایشان[ اطاعت کند، او ]در روز رستاخی»

بهشت رود و همراه و[ همنشین کسانی خواهد بود که ]مقربان درگاهند و[ خداوند بدیشان نعمت ]هدایت داده است و 

مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواری خویش را بر آنان تمام کرده است، آن مقربانی که او همدمشان خواهد بود، 

ی که پیامبران را تصدیق کردند و بر راه آنان رفتند[ و شهیدان ]یعنی آنان عبارتند[ از پیامبران و راستروان ]در راستگویان

که خود را درراه خدا فدا کردند[ و شایستگان ]یعنی سایر بندگانی که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت آراسته 

 «شد[، آنان چه اندازه دوستان خوبی هستند!

 همچنین خداوند فرموده است : 
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  1[.٣١النساء: .] ژېىىائ ېٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉېې ۆ  ۈ  ۈ ژ 
کند که در اند[ اطاعت کند خدا او را به باغهای ]بهشت[ وارد میهر کس از خدا و پیامبرش ]در آنچه بدان دستور داده»

 «مانند و این پیروزی بزرگی است.آنها رود بارها روان است و ]چنین کسانی[ جاودانه در آن می

گویند، یکی از اصول ایمان بود که خداوند عمل بندگان را بدون آن قبول ن طور که روایات شیعه میاگر امامت هما

داند که بعدها درباره آن اختالف کرد. زیرا خداوند میکند، خداوند امامت را در این آیات یادآور شده و بر آن تأکید مینمی

هایی که در مورد اطاعت خدا و پیامبر آمده مسأله امامت در ضمن آیهکنم کسی بگوید که آید. البته من فکر نمیبه وجود می

است ذکر شده است. به خاطر اینکه این تفسیر، تفسیری خودسرانه و منحرف است. بلکه برای بطالن این برداشت، کافی 

ر مجموعه اطاعت از را زی همان اطاعت خداست. اما خداوند در آیه اطاعت از پیامبر است بگوییم که اطاعت از پیامبر

کند. اطاعت از خودش قرار نداد و بس. بلکه آن را به تنهایی ذکر کرده و به عنوان یک رکن اساسی در دین اسالم معرفی می

مستقیما از طرف خدا پیام آورده و فرمانبرداری از او فرمانبرداری از خداست، الزم  ، به خاطر اینکه پیامبرخدا و پیامبر

پیامبر به عنوان شرطی برای وارد شدن به بهشت، بعد از ذکر اطاعت از خدا به تنهایی و مستقالً ذکر شود و  است. اطاعت از

زمانی که تبلیغ مستقیم از طرف خدا برای هیچ کس غیر از پیامبر ثابت نشده است، خداوند رستگاری و رسیدن به بهشت را 

ست. یک دلیل محکم و قرآنی دیگر وجود دارد که هیچ راهی برای فقط به فرمانبرداری و اطاعت از پیامبر مشروط کرده ا

 فرماید : گذارد، خداوند میشک و تردید باقی نمی

  جئ  جئ  جئ         جئ  جئ  جئ  جئ       جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ 

 [.٥١النساء: .] ژ  جئجئ

ی از قرآن[ و از پیامبر ]خدا محمد مصطفی با تمسک به سنت او[ اطاعت اید! از خدا ]با پیروای کسانی که ایمان آورده»

گرا بوده و مجری احکام کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید ]مادام که دادگر و حق

را به خدا ]با عرضه شریعت اسالم باشند[ و اگر در چیزی اختالف داشتید ]و در امری از امور کشمکش پیدا کردید[ آن 

 «به قرآن[ و پیامبر او ]با رجوع به سنت نبوی[ برگردانید.

خداوند به مؤمنان دستور داده تا از فرمان خدا، پیامبر و فرماندهان خود پیروی کنند، اما در هنگام اختالف و کشمکش، آن 

رسان مستقیم ودش پروردگار توانا و پیامبر نیز پیامرا به خدا و پیامبرش بازگردانید، نه کاردار و فرمانده خود. زیرا خداوند خ

رود. اما حاکمان و از طرف خداوند است که معصوم بوده و هنگام اختالف و تنازع در بیان حق هیچ وقت به خطا نمی

د که داد به آنها نیز رجوع کرد. خداوند در این آیه روشن کردارندگان قدرت معصوم نیستند. در غیر این صورت دستور می

افتد که با دیگری اختالف کنند. گاهی نیز اتفاق میآنها نیز مثل بقیه مردم در اختالف به کتاب خدا و سنت پیامبر رجوع می

 شود و حق با طرف مقابل است.کنند معلوم میکنند و هنگامی که به قرآن و سنت رجوع میپیدا می

کنند چه جوابی دارند؟ چرا عمداً آیه را دو تکه کرده، هنگام تدالل میکسانی که با استفاده از این آیه به عقیده امامت اس

کنند، که به فرمانبرداری از خدا و پیامبر و حاکم و صاحب قدرت که قرآن از آن به عنوان استدالل با آن، بخش اول را ذکر می

_________________________________________________________________________  

 ، با تصرف.37، ص 5( منهاج السنة النبویة، ج 1
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سازد، عمداً و از روی قصد ترک می شان را باطلبرد، دستور داده است، اما قسمت بعدی که عقیده)اولی االمر( نام می

 کنند؟می

 

 کنددار می، خاتمیت نبوت را خدشهبه امامت الهی بعد از پیامبر اعتقاد
کردم، چه حکمتی داشته که خداوند زمان زیادی به روایات شیعه در مورد امامان و فضایل آنها اندیشیدم، با خودم فکر می

های خدا و راههای گانه دروازهده است؟ سپس از خودم پرسیدم : اگر امامان دوازدهرا خاتم پیامبران قرار دا حضرت محمد

، زیرا 3شود مگر اینکه آنها را شناخته باشد، کسی داخل بهشت نمی2پرده و واسطه میان او و بندگانش هستند 1رسیدن به او

، جایز نیست که حرفشان را 4به منزلة پیامبرنددارندگان شرع و قانون خدا هستند و در این وظیفه هم آنها حافظان و برپای

نپذیرفت. زیرا به مانند این است که حرف پیامبر را نپذیرفته باشی و کسی که سخن پیامبر را نپذیرفته است و مثل این است 

 شود و درست نیست این. و احکام شرعی خداوند فقط از سرچشمه علم آنان گرفته می5که سخن خدا را نپذیرفته باشد

 6دستورات را از جای دیگری گرفت.

ائمه هیچ کاری را جز با مأموریت از  7دانندآنان، تمامی علومی را که خداوند به فرشتگان و پیامبران و انبیای خود داده، می

شان نشینند و اخبار را بر ایهای آنان رفته و روی فرشهایشان می. فرشتگان به خانه8دهندطرف خدا و دستور او انجام نمی

توانند مردگان را زنده کنند، کور مادرزاد و شخص مبتال به جذام را شفا دهند و آنها بر بقیه معجزات . آنان می9کنندبازگو می

. و اینکه : جنیان خدمتکار آنان هستند و بر آنان ظاهر شده از آنان در مورد دانستنیهای دینی خود 10پیامبران توانایی دارند

کتابهایی را که خدا بر پیامبران نازل کرده نزد آنهاست و آنان با وجود اختالف زبانی که کتابها با هم . همه 11کنندسؤال می

. پس معنی اینکه 13و هیچ مطلب حقی نزد مردم وجود ندارد مگر اینکه از آنان گرفته شده باشد 12داننددارند همه آنها را می

_________________________________________________________________________  
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اگر تمامی خصوصیات و ویژگیهای پیامبر بعد از ایشان برای  خاتم و انتهای سلسله پیامبران است چیست حضرت محمد

چه معنی دارد؟ اگر بعد از ایشان کسانی باشند که هم معصوم و مصون از  دیگران نیز ادامه پیدا کند؟ خاتمیت رسول خدا

ان دلیل بر امامت خود شود و پیروی آنان نیز بر همگان واجب است و هم اینکه به عنوخطا و لغزش هستند و به آنها الهام می

 معجزاتی دارند مثل پیامبران که بر نبوت خود از طرف خدا معجزه دارد و بلکه معجزاتی خیلی بزرگتر از معجزات پیامبران.

 اگر این طور است چرا قرآن به پایان یافتن سلسله پیامبران تصریح کرد؟

( شد و در غیر این صورت نبی و امام جز در اسم آیا قضیه این است که فقط اصطالح )نبی( تبدیل به اصطالح )امام

توان بکار برد در غیر این صورت یک امام از ویژگیهای کامل یک نبی تفاوت دیگری با هم ندارند و فقط کلمه نبی را نمی

ژگیهایی برای اند و با قرار دادن مزایا و ویدانند با این قداستی که برای امام قائل شدهبرخوردار است؟ علمای شیعه خوب می

امام که وجود آنها جز برای پیامبران برای کس دیگری امکان ندارد، فرق و تمایز بین پیامبران و امامان را بسیار مشکل 

 اند.کرده

ما معتقدیم که امامت مثل نبوت، لطفی از طرف »گوید : می (ة)عقائد االمامیعالمه محمد رضا مظفر در کتاب خود به نام 

ر زمانی الزم است امامی هدایتگر به عنوان جانشین پیامبر وجود داشته باشد تا وظایف او را از جمله خداست. پس در ه

هدایت انسانها و راهنمایی آنان به راه خیر و سعادت در دنیا و قیام بر عهده بگیرد. مانند پیامبر نیز در بین مردم از والیت عام 

برد دارد. ظلم و دشمنیها را از بین میا حکم و قضاوت خود عدالت را برپا میو اختیار مطلق برخوردار است. در میان آنان ب

 1گیرد.های مختلف زندگیشان را در جهت مصالح آنان برعهده میو اداره جنبه

امامت مثل نبوت از طرف خدا تعیین »گوید : آیت اهلل محمد آل کاشف الغطاء در کتاب خود )اصل الشیعه و اصولها( می

گزیند همین طور هر کس را دوست داشته باشد همان طور که خدا هر کس را دوست داشته باشد به پیامبری برمیشود، می

 2«دهد که خیلی صریح و روشن او را معرفی نماید.کند سپس به پیامبرش دستور میبرای امامت انتخاب می

روایت شده  کند. از امام رضاخالصه می یک روایت در الکافی آمده که تفاوت میان نبوت و امامت را در شیوه وحی

شود که جبرئیل امین بر او تفاوت بین رسول نبی و امام این است که : رسول به کسی گفته می»است که ایشان فرمودند : 

شود، گاهی هم مثل شنود و بدین صورت بر او وحی نازل میبیند و هم صدایش را مینازل شده و رسول هم او را می

شنود. امام بیند اما صدا را نمیشنود و گاهی شخص را میبیند. نبی هم گاهی صدا را میاو را در خواب می راهیمحضرت اب

شریف مرتضی در )الشافی شرح اصول الکافی( گفته است : .« 3بیندشنود اما شخص را نمینیز کسی است که صدا را می

 4«سند این حدیث معتبر است.»

_________________________________________________________________________  
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ائمه به منزله پیامبر »شنیدم که ایشان فرمودند :  کند که گفت : از امام صادقن مسلم روایت میعالمه کلینی از محمد ب

هستند، با این فرق که آنها نبی نبوده و ازدواج با آن تعداد زنانی که برای پیامبر جایز بوده برای امام جایز نیست. در غیر این 

 1«ندارند. امر هیچ تفاوتی با رسول خدا

کند بر اینکه ائمه به غیر از خصوصیتی که ظاهر این روایت داللت می»گوید : لسی در تعلیقی بر این روایت میعالمه مج

 2«شریک هستند. ذکر شد، در بقیه خصوصیات و ویژگیها با پیامبر

این تفاوت برای  اند ودر مقابل این احادیث روشن و صریحی که فرق بین پیامبر و امام را به اندازه بسیار ناچیزی رسانده

گذارد. عالمی از بزرگان علمای کسانی که پیامبر برای آنان فرستاده شده است یا امام، هیچ اثری مثبت یا منفی بر جای نمی

دلیلی برای توصیف نکردن ائمه به نبوت وجود ندارد جز »شیعه مثل عالمه مجلسی راهی ندارد جز اینکه با صراحت بگوید، 

 3«رسد.خاتم األنبیاء نامیده شده است وگرنه هیچ تفاوتی بین امامت و نبوت به نظر نمی رعایت اینکه پیامبر

توصیف ائمه به امامت به جای نبوت، همان طور که یکی از علمای بزرگ شیعه که در نزد آنها به جایی رسیده که به او 

 به او نبی خاتم گفته شده است.است که  اند، فقط به خاطر رعایت حال حضرت محمدلقب )شیخ االسالم( داده

 کنی.ای را در این مورد از علمای شیعه مشاهده میهای زشت و زنندهبه همین صورت گفته

شرع مانع این شده که »گوید : ، به این حقیقت تصریح کرده، می11-49شیخ مفید در کتاب خود )اوائل المقاالت( ص 

 «ن صورت از نظر عقل هیچ مانعی برای این تسمیه وجود ندارد.ائمه خود را نبی )پیامبر(، بنامیم. در غیر ای

کردند. به نظر شیخ مفید اگر شرع مانع نبود، شیعیان اثنی عشری بدون هیچ اشکالی کلمه )نبی( را برای ائمه استعمال می

 داند.زیرا عقل آن را جایز می

الزم »گوید : کند، او با تمام جرأت میتصریح میتری اهلل صدر الدین شیرازی در کتابش )الحجه( به مطالب قبیحآیت

است امامتی که با نبوت در واقع و بالذات یک حقیقت بوده و اختالفی جز اعتباری و نسبی با هم ندارند، از نسل آن حضرت 

 4قطع نشود. بلکه الزم است که نبوت و آنچه به منزله آن است هیچ وقت از روی زمین از بین برداشته نشود.

با این حال ایمان به پایان رسالت، چه اهمیتی دارد؟ در حالی که همه وظایف و ویژگیهایی که مخصوص پیامبران پس 

پایان  بودن از خطا و لغزش در امر دین، پیام آوردن از طرف خدا و معجزات و ... با وفات پیامبر اکرماست از جمله پاک

 ه باشد؟نیافته بلکه برای دوازده انسان دیگر ادامه داشت

ای به من نداده که حداقل کنندهام، اما هیچ کدام پاسخ قانعدر مورد این مسأله با افراد زیادی از شیعه صحبت کرده

جوابگوی کنجکاوی من باشد، به جز یک طلبه ؟؟ وی به من گفت : تفاوت پیامبر با امام در این است که به امام وحی 

 شود. نمی

_________________________________________________________________________  

 (.7حدیث شماره ) –، )باب فی أن األئمة من یشبهون ممن مضی و کراهیة القول( 275، ص 5( الکافی، ج 1

 .15، ص 23( بحاراالنوار، ج 2

 .23، ص 23( بحاراالنوار، ج 3

 .15( کتاب )الحجة(، ص 4
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کنند که ائمه هیچ کاری را بدون مأموریت و دستوری آنچه کتابهای حدیث شیعه نقل می شود پساگر به آنها وحی نمی

 دهند چیست؟ آیا این همان وحی نیست؟کنند انجام نمیکه از آن تجاوز نمی

شود وتنها فرقی که نبی با گویند که بر امام وحی میپس تکلیف روایاتی که نقل کردیم چیست؟ همه آنها با صراحت می

 دارد در شیوه وحی و نکاح زنان است. امام

توان داشت؟ همچنین روایاتی کنند چه توضیحی میحکایت می در مورد روایات زیادی که از مناجات خدا با امام علی

شد تا از رویدادهای عالم تا روز قیامت به ایشان بر حضرت فاطمه)س( نازل می بعد از وفات پیامبر گویند جبرئیلکه می

امال کرده  آنها را بر امام علی شود جبرئیلد )که به مصحف فاطمه)س( معروف است(؟ و روایاتی که گفته میخبر ده

 دهند؟ عالمه کلینی در مورد آیه : خبر نمی ؟ آیا همه این روایات به طور صریح و روشن از وحی بعد از پیامبر1است

 [.٧الدخان: .] ژٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ژ 
شود، که در شب قدر، توضیح امور سالیانه بر ولی امر نازل می»کند که ایشان فرمودند : روایت می فر صادقاز امام جع

آیا این وحی نیست؟ حاال چرا در .« 2در مورد خودش دستوراتی داده شده و در مورد مردم نیز دستوراتی داده شده است

 روایات روشنی در مورد تفاوت نبی با امام از ائمه در دست داریم؟توجیه این روایات با هم اختالف پیدا کنیم، در حالی که 

سؤال کردم،  در مورد رسول، نبی و محدّث ]خبردار شده[ از امام باقر»کند که گفت : عالمه کلینی از احول روایت می

کند رسول است. اما میبیند و هم با او صحبت ایشان فرمودند : کسی که جبرئیل با او روبرو شده و طرف مقابل را هم می

دید تا اینکه بیند و یا مثل خوابی که پیامبر قبل از وحی میمی نبی کسی است که خوابی مثل خواب حضرت ابراهیم

دارای هر دو مرتبه نبوت و رسالت شدند، جبرئیل از  از طرف خدا رسالت را برایش آورد. هنگامی که پیامبر جبرئیل

کرد. بعضی از انبیاء نیز فقط دارای مرتبه نبوت بودند که فقط در خواب جبرئیل را میطرف مقابل با آن حضرت صحبت 

شنود، بدون شود و او هم آن را میزدند، نه در بیداری. اما محدّث کسی است که به او خبر داده میدیده و با او حرف می

 4)مرآه العقول( این حدیث را صحیح دانسته است. . عالمه مجلسی در کتاب3اینکه نه در بیداری ونه در خواب چیزی را ببیند

_________________________________________________________________________  

یکی از اصحاب ما در مورد »کند که گفت : عبید روایت میکلینی در )الکافی( با سندی که عالمه مجلسی آن را صحیح دانسته است از ابی( عالمه 1

سؤال کردند. ایشان فرمودند : جفر، پوست گاو نری است که پر از علم است. عرض کرد : جامعه چیست؟ ایشان فرمودند  جفر از امام جعفر صادق

متر[ که بر روی پوستی مثل ران فلج شده نوشته شده است. هر چیزی که مورد نیاز مردم است در آن  81ای است با طول هفتاد گز ]تقریباً : صحیفه

ای وجود ندارد که در این صحیفه یافت نشود. حتی تاوان یک فراش. در مورد مصحف حضرت فاطمه)س( سؤال کرد : شود. هیچ مسألهیافت می

خواهید. فاطمه)س( خواهیم و هم چیزی که نمید : ایشان مدت زیادی سکوت کرد و بعد فرمود : شما هم دنبال چیزی هستید که میگویراوی می

کرد و دلداریش در عزای او شرکت می هفتاد و پنج روز زندگی کرد. بعد از فوت پدرش نیز دچار اندوه بزرگی شده بود. جبرئیل بعد از پیامبر

داد. حضرت علی هم آید نیز به او خبر میداد. درباره مسائلی که برای فرزندانش پیش میو مکان ایشان به او اطالع می ورد پیامبرداد و در ممی

 (.19، ص 8( و مرآة العقول، ج 1، حدیث شماره )255، ص 5کرد. مصحف فاطمه)س( همین است. )نگا : الکافی ج ها را یادداشت میهمه این

 (.8و تفسیرها( روایت شماره ) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ اب الحجة، )باب فی شأن ( الکافی، کت2

 (.8)باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدَّث( حدیث شماره ) –کتاب الحجة  – 573، ص 5( الکافی، ج 3

 .239، ص 2( مرآة العقول، ج 4
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حسن بن عباس معروفی به امام »کند که گفته است : عالمه کلینی هم حدیث مشابهی را از اسماعیل بن سرّار نقل می

ن گوید که ایشانوشت : جانم فدایتان باد! به من بفرمایید که فرق بین رسول، نبی و امام چیست؟ راوی این حدیث می رضا

شود، رسول نیز او را دیده و بر رسول نازل می نوشتند یا گفتند : فرق بین رسول، نبی و امام در این است که جبرئیل

بیند، شود یا اینکه رؤیایی مثل رؤیای حضرت ابراهیم را در خواب میشنود و به همین صورت بر او وحی میصدایش را می

شنود و شخص شنود، امام کسی است که فقط صدا را میدیده اما صدا را نمیشنود و گاهی شخص را نبی گاهی صدا را می

 2. به همین ترتیب روایات در مورد این موضوع زیاد است.1بیندرا نمی

شود اما طریقه و روش آن متفاوت است، شود. وحی بر همه نازل میبا این توضیحات فرق بین این سه گروه روشن می

ریق جبرئیل باشد یا فقط شنیدن صدا. هر دو وحی است. مردم نیز هنگامی که از نبی، رسول یا فرق ندارد خواه وحی از ط

کنند. بلکه فقط به این نکته توجه دارند که این وحی است و باید از کنند به روش این وحی توجه نمیحتی امامی پیروی می

ی کرده و در نتیجه در برابر خداوند عصیان و نافرمانی آن پیروی کرد. در غیر این صورت از کسی که به او وحی شده نافرمان

 ایم؟ای کردهچه استفاده اند، پس اگر قضیه بدین صورت است، ما از ختم نبوت پیامبرکرده

های بزرگان علمای قدیم و جدید شیعه بر شد، بلکه روایاتی که از ائمه نقل شده و گفتهای کاش قضیه به این جا ختم می

 تر از بقیه انبیای الهی است.خیلی برتر و بلند مرتبه ت دارند که مقام ائمه نزد آنها به غیر از پیامبراین امر دالل

و ائمه بر همه مخلوقات برتری دارند  بدان آنچه عالمه ابن بابویه قمی درباره اینکه پیامبر اکرم»گوید : عالمه مجلسی می

ی دارند، گفته است چیزی است که اگر کسی به صورت اقرار و یقین در اخبار و اینکه امامان ما بر سایر پیامبران نیز برتر

دهد. البته روایات در این مورد از حد شمارش مربوط به آنها تحقیق کند در مورد درستی آنها هیچ شکی به خود راه نمی

. علمای 3کندهی ندارد، آن را انکار میخارج است. بیشتر امامیه نیز همین باور را دارند و فقط کسی که از اخبار و روایات آگا

 4اند.امامیه هم در این مورد کتابهای زیادی نوشته

از »فرمایند : اند. ایشان میاین همان چیزی است که امام خمینی)رح( در کتاب خود )الحکومه االسالمیه( آن را تأیید کرده

فرشته مقربی یا پیامبر مرسلی به آن درجه و مرتبه ای دارند که هیچ ضروریات مذهب ما این است که امامان ما درجه

 5«رسد.نمی

شود، پس اگر از مقام نبوت برتر باشد اگر برابری بین امام و نبی در ذات خودش باعث برچیده شدن عقیده ختم نبوت می

 چه پیامدی در پی خواهد داشت؟

_________________________________________________________________________  

 (.2المحدّث( حدیث شماره ) ، کتاب الحجة )باب الفرق بین الرسول و النبی و573، ص 5( الکافی، ج1

 ، و بحاراألنوار و غیرها.573، ص 5( نگا : الکافی، ج 2

 .293-297، ص 23( بحاراالنوار، ج 3

علی  . و کتاب )تفضیل األئمهه 5557العزم من الرسل( هر دو از، هاشم بحرانی، م علی اولی ( مثل کتاب )تفضیل األئمة علی االنبیاء( و )تفضیل علی4

( از عالمه محمد باقر مجلسی، برای علی من عدا خاتم النبیین ( از محمد کاظم هزار و کتاب )تفضیل امیرالمؤمنین علیمن االنبیاءغیرهم 

 .835-813، ص 5اطالعات بیشتر، نگا : الذریعة، ج 

 .21( کتاب )الحکومة االسالمی( از امام خمینی)رح(، ص 5
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 کند. وضوح بطالن عقیده امامت را ثابت می چنین تعارض شدیدی بین عقیده امامت و ختم نبوت خیلی روشن و با تمام

 [.٧٣النساء: .] ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 روایات شیعی عدالت حاکم را شرط قرار داده است نه عصمت او را 
بدون شک  تردید کسی که در مورد میراث شیعه اثنی عشری و سیر تکامل تاریخی آن در زمانهای گذشته تحقیق کند،بی

یابد که عقیده عصمت امام، بر اثر تحوالتی که آن زمان در حرکات شیعی به وجود آمده است، یک جریان افراطی در می

غلوکننده آن را به وجود آورد و ترویج این عقیده مسموم در بین پیروان اهل بیت را سرلوحه کار خویش قرار داد. بدون 

اند فراموش کند و با بی طرفی شری را که برای تقویت عقیده عصمت تألیف شدهشک هر کس کتابهای علمای شیعه اثنی ع

بیند که اصال برای علمای شیعه خوشایند نیست که اند بحث و تحقیق کند، روایاتی را میدر آثار شیعی که این علما نقل کرده

 طرفی در مورد آنها تحقیق کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند.با بی

و ایشان از پدر خود روایت  طوسی در )تهذیب االحکام( و ابن بابویه قمی در )علل الشرایع( از امام جعفر صادق عالمه

سخن از حروریه به میان آمد، ایشان فرمودند : هرگاه آنها بر جماعتی از مؤمنین یا امام  نزد امام علی»کند که فرمودند : می

همانطور .« 1ر بر امام ستمگری شوریدند با آنها نجنگید. زیرا دلیلی برای کار خود دارندعادلی شوریدند با آنها بجنگید. اما اگ

 گوید.کند بلکه از عدالت و ظلم امام سخن میبینید این روایت به هیچ وجه به عصمت اشاره نمیکه می

شوریدند با آنها جنگ نکنید؟ و  چرا امام علی نفرمودند : اگر بر امام معصومی شوریدند با آنها بجنگید و اگر بر غیر او

 گانه شوریدند با آنها بجنگید در غیر این صورت با آنها جنگ نکنید؟نفرمود : اگر بر امامان دوازده

را پیش امام  گوید، زمانی که مردم شکایت خود از حضرت عثمانشیخ رضی در مورد این موضوع در نهج البالغه می

حرف بزند تا با مردم صحبت کرده و در این موارد آنها را قانع کند،  با حضرت عثمانعلی بردند و از ایشان خواستند که 

اند. همانا مردم پشت سر من هستند و مرا میان شما و خودشان میانجی قرار داده»بر ایشان داخل شده و فرمودند :  امام علی

کنم که نشناسی. هر آنچه شما را به چیزی راهنمایی نمی دانم که شما ندانید.دانم به شما چه بگویم. چیزی را نمیبه خدا نمی

ایم ایم تا شما را از آن آگاه سازیم و چیزی را در پنهانی نیافتهدانید. ما از شما به چیزی پیشی نگرفتهدانیم شما هم میکه ما می

اید. چنان که ما با رسول اید و شنیدهایم شما هم دیدهایم و شنیدهکه آن را به شما ابالغ کنیم. به همان صورت که ما دیده

[ در عمل [ و پسر خطاب ]حضرت عمر فاروقاید. پسر ابوقحافه ]حضرت ابوبکر صدیقایم. شما هم بودهبوده خدا

، پس 2نزدیکتری و داماد ایشان شدی که آنان نشدند کردن به حق از شما بهتر نبودند. شما در خویشاوندی به رسول خدا

ها روشن تقوا پیشه کن. به خدا قسم شما نابینایی نیستی که بینایت کنند و نادان نیستی تا تو را تعلیم دهند. راهنسبت به خدا 

های دین برپا، پس بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادلی است که خود هدایت شده و دیگران هستند و نشانه

هایش ای را از بین ببرد. سنتها روشن بوده و نشانهرپا دارد و بدعت ناشناختهای را بکند. سنت شناخته شدهرا هدایت می

_________________________________________________________________________  

 (.75، حدیث شماره )358، ص 2( و علل الشرایع، ج 7ل اهل البغی من اهل الصالة( حدیث شماره ))باب قتا 551، ص 3( تهذیب االحکام، ج 1

خیلی روشن  را با پیامبر اکرم کجا، که بزرگی و خویشاوندی حضرت عثمان بن عفان دانم شیعه کجا و این سخنان با ارزش امام علی( من نمی2

 دهد؟!توضیح می
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هایش آشکار است. بدترین فرد نزد خدا ستمگری است که خود گمراه بوده و آشکار است. بدعتها نیز ظاهر بوده و نشانه

 1«جای بگذارد. باعث گمراهی دیگران شود. سنتی پذیرفته شده را از بین ببرد و بدعتی ترک شده را بر

 در این جا مثل روز روشن است و نیازی به توضیح ندارد. سخن امام علی

خداوند باغی در »کند که فرمودند : روایت می از امام هادی )مستدرک الوسائل(اما عالمه نوری طبرسی در کتاب 

سلمان خود را در مالش به داوری برگزیند بهشت دارد که آن را برای سه گروه آماده کرده است امام عادل، مردمی که برادر م

 2«کند، خواه برآورده شود یا نه.و مردی که در برآوردن نیاز برادر مسلمان خود تالش می

جهاد در راه خدا همراه با هر امام عادلی بر شما واجب است. زیرا »کند که فرمودند : روایت می همچنین از امام علی

 3«ی بهشت است.جهاد در راه خدا یکی از راهها

خداوند سه گروه را بدون »کند که فرمودند : عالمه ابن بابویه در کتاب )ثواب االعمال( از امام جعفر صادق روایت می

 4«کند. امام عادل، تاجر راستگو و پیری که عمرش را در عبادت و طاعت بسر برده باشد.حساب وارد بهشت می

ای دارد که فرمودند : خداوند در بهشت درجه رسول خدا»د که فرمود : کنروایت می همچنین از امام جعفر صادق

کند و مرد عیالواری که صبر در رسد جز، امام و رهبر عادل، کسی که با خویشاوندانش نیکی میهیچ کس بدان درجه نمی

 5«پیش گرفته باشد.

کند که روایت می و او هم از پیامبر و او از پدرش و او از جدش و او از امام علی همچنین از امام جعفر صادق

شود. امام عادل، پدری که برای ای علی، چهار کس دعایشان استجابت می»اند : ایشان در وصیت خود به آن حضرت فرموده

فرماید : قسم به عظمت و جالل فرزندش دعا کند، مردی که از ته دل برای برادرش دعا کند، مظلومی که خدا به او می

 6«کنم، هر چند که زمان زیادی بگذرد.و را یاری میخودم، ت

کند که فرمودند : رسانده، از ابن عباس، او هم از پیامبر روایت می از سلمه پسر کهیل که سلسله این حدیث را به پیامبر

مام عادل جوانی گیرند، اای غیر از سایه خداوند وجود ندارد، در سایه عرش خدا قرار میهفت گروه، در روزی که هیچ سایه

کند...، تا بخشد و در حالی آن را از دست چپ خود مخفی میکه در عبادت خداوند رشد کند، مردی که با دست راست می

 7«آخر حدیث.

_________________________________________________________________________  

 .اجتمع الناس الیه و شکوا ما نقموه علی عثمان( )و من کالم له( خطبه : 535) البالغه، خطبه شماره( نهج1

 .18و کتاب المؤمن، ص  553، ص 52( مستدرک الوسائل، ج 2

 .15، ص 97، بحاراالنوار، ج 53، ص 55( مستدرک الوسائل، ج 3

 ذی أفنی عمره فی طاعة اهلل تعالی.()ثواب االمام العادل و التاجر الصدوق و الشیخ ال، باب 588( ثواب االعمال، ص 4

 )فی الجنة درجة الینالها اال ثالثة.(، باب 597( الخصال، ص 5

 )اربعة الترد لهم دعوة.(، باب 597( الخصال، ص 6

 )ذکر ما جاء فی سبعة.(، باب 13، و معدن الجواهر، ص 858( الخصال، ص 7
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ترین و نزدیکترین مردم نزد خدا در روز قیامت، محبوب»کند که فرمودند : روایت می ابن فتال نیشابوری از پیامبر اکرم

 1«ترین مردم نزد خدا، امام ستمگر است.تردید منفورترین و معذبادل است و بیامام و رهبر ع

. 2ترین مردم نزد خدا، در روز قیامت امام عادل استدر روایت دیگری آمده که : نزدیکترین، محبوبترین و بلند مرتبه

ائمه فقط عدالت را به عنوان شرطی  تردید همه این روایات متواتر شیعی، در حد ذات خود کافی هستند تا ثابت شود کهبی

 اند، نه عصمت.برای امامت قرار داده

 

 رؤیاها صالحیت قانون شدن را ندارند
گردد که برمی آنگونه که به یاد دارم سخن از جانشین معصوم و بدور از خطا و لغزش که نبی یا پیامبر هم نباشد به مطالبی

 ه جز در پندار افالطون چنین چیزی نه، بوده و نه، خواهد بود.ام، که البتاز مدینه فاضله افالطون خوانده

ای بلورین زندگی کند، با خیال خود هر جا که خواست سفر کند در بهشتی آسان است که انسان پیش خودش در خانه

وص زمانی که های خود را بگذراند، به آن سرگرم شده و درون خود را آرام سازد. به خصزمینی زندگی کند که با آن تنهایی

. او حق دارد که خود را آرام کرده و با رویاهایش زندگی 3ای پر از جور و ستم زندگی کرده باشدبرای مدت زیادی در جامعه

کنیم. اما تحمیل این خواب و خیالها بر بقیه مردم، کافر دانستن کسی که با او در کند. ما هم به هیچ وجه او را سرزنش نمی

کند و همه پندارهای خود را جزئی جدانشدنی از دین بداند و آنها را مالک دوستی و دشمنی خود با رویاهایش زندگی نمی

 دیگران قرار دهد، جای بحث بوده و نیاز به درنگ و اندیشه بیشتر دارد.

آنها از  کنی همین مردمی که به عصمت و دور بودنگرفتند، آیا فکر میگانه خالفت را در دست میحاال اگر ائمه دوازده

دیدند، باز بر رأی و نظر کنند کار ناشایستی را از آنها میخطا و لغزش باور دارند و شب و روز این جمالت را زمزمه می

 کردند؟ماندند، یا با بعضی از دستورات و احکام مخالفت میخود باقی می

را در دست گرفت و بعدا بر سر  که به عقیده امامیه، معصوم است، برای مدت کمی خالفت هنگامی که امام حسن

گفتند : ای خوارکننده خالفت با معاویه صلح کرد، همان شیعیانی که به عصمت او ایمان داشتند، با او چه کردند؟ به او می

_________________________________________________________________________  

 .533( روضة الواعظین، ص 1

 .872، ص 5( عوالی الآللی، ج 2

روی روهای شیعه و زیادهدهم که سبب پیدایش نظریه عصمت، واکنش به ظلم سلطه حاکم در آن زمان بر میانه( به همین خاطر من ترجیح می3

برای روی را و اهل بیت، به عالوه کشتن ائمه و علمای اهل بیت است، همه این وقایع، راه افراط و زیاده  طرفداران خالفت در بدگویی از امام علی

ها برای غالت شیعه بیشتر باز کرد. شاید پافشاری بعضی از امرای اموی و عباسی بر اینکه خود را سایه خدا بر زمین معرفی کنند و ادعای اینکه آن

ه مردم حتی همه ترند، سبب اصلی زیاد روی شیعی در مقابل آنها باشد، که خالفت را حق این دوازده امام از اهل بیت دانستند نه بقیخالفت شایسته

گانه کردند. البته با استناد به اهل بیت. همین طور عصمت را شرطی برای شایستگی خالفت قرار دادند، به همین علت ادعای عصمت ائمه دوازده

 نصوصی مانند آیه تطهیر و حدیث کسا که هیچ ربطی به موضوع عصمت ندارند؛ همان طور که در صفحات بعدی توضیح داده خواهد شد.
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! بعضی هم به پایش ضربه زدند. برخی دیگر هم بدون هیچ واکنش دیگری فقط زبان به اعتراض گشودند. بعضی هم 1مؤمنان

 او عصبانی شده بودند، اما آشکارا دست به مقابله و نافرمانی نزدند.به شدت بر 

کنند. با اینکه واقعیتی کامالً ملموس و قابل درک است که این واقعیتی است که طرفداران نظریه امامت آن را انکار می

 اند.کتابهای هر دو گروه سنی و شیعه آن را نوشته

اما گفته آنان که »گوید : گانه، می( که در ردّ بر عقیده امامت أئمه دوازدهه 404امام شیعیان زیدیه، المنصور باهلل )م 

پایه است. زیرا مشاهده کنند، حرفی نادرست و استداللی بیگویند : مکلفین با وجود امام به وظایفشان بهتر عمل میمی

 ه به انجام کارهای گناه روی آورند وجود ندارد.کنیم که مانعی از اینکه آنها با وجود امام از اطاعت و عبادت دور شدمی

همن طور که این مسأله در زمان امام علی، امام حسن و امام حسین علیهم السالم روی داد. زیرا مردم در زمان آنها 

 د.گناهانی مرتکب شدند و پیمانهایی و تعهداتی را زیر پا نهادند که نه قبل از آن زمان و نه بعد از آن دیده نشده بو

بینی که در میان طرفداران و سپاهیان پدرش برخاست اما آنها علیه او قیام و او را زخمی کرده، را می امام حسن بن علی

المالش را غارت و مادر فرزندانش را به غیمت گرفتند، حق بزرگش را خوار کردند تا اینکه دشمنش بر او پیروز شده و بیت

، با شیعه و طرفداران پدرش ماند، دعوت آنها را آن نبود. همین طور امام حسینکسی امارت را به دست گرفت که اهل 

در پی برای ایجاد دردسر و آشفته  های پیاجابت کرده رهبری آنان را به عهده گرفت، بعد از اینکه از او دعوت کردند، نامه

کنیم، اکثرشان بیعت و پیمان داری ادا می کردن او فرستادند، به او وعده همکاری دادند و گفتند حقی را که بر دوش ما

محکمی را در اطاعت از او پذیرفتند، به دنبال آن اسبهای زیادی راندند و لشکرهای فراوانی روانه کردند تا اینکه از هر طرف 

دین تن از او را محاصره کردند، در مقابله با او دست به هر کاری زدند تا اینکه خونش را ریختند و تمام اهل بیتش که چن

 ها شهید کردند.نسل فاطمه )س( دختر رسول خدا با او بودند با لبه تیز شمشیرها و نوک نیزه

بینی، همان طور که معلوم است مسأله درست حاال با وجود امام، کدام نزدیکی به طاعت و کدام دوری از گناه را می

که  دند، با وجود امام معصومی از نسل رسول خدابرعکس است، آنها از اطاعت دور شده و به گناه و عصیت روی آور

اگر »گوید : می او با انتقاد از اعتقاد شیعه اثنی عشری در مورد امام مهدی« مشخص است. امامتش از خاندان رسول خدا

اند که فتهشود، زیرا آنها گکنند یافت نمیمنظورشان رهبری قومی با دستان باز است، این صفت در امامی که آنها ادعا می

ای و دهد، ترسش بیشتر از هر ترسیدهای او را در خود جای نمیترس او را آواره کرده و آرام و قرار ندارد و هیچ خانه

اند که بلکه علمای بزرگ آنها در کتابهای خود نوشته»گوید : تا جایی که می« ای شده است.فرارش شدیدتر از هر گریخته

کند، جز ترس از اینکه بدگویان خبر او را به ستمگران برسانند و او به دست انش جلوگیری نمیچیزی از ظهور امام بر دوست

کند. با این حال و با وجود چنین امامی چه هیبت و آنها کشته شود. به همین خاطر خود را از دوست و دشمن مخفی می

_________________________________________________________________________  

( به این واقعیت اعتراف 853، ص ( ابن شعبه حرانی که یکی از علمای بزرگ شیعه دوازده امامی است، در کتاب خود )تحف العقول عن آل الرسول1

بر او  وقتی که ضربه خورد و مردم با او به مخالفت برخاستند، کار را به معاویه واگذار کرد. شیعیان بدان که حسن بن علی»گوید : کند و میمی

فرمودند : من مؤمنان را پست و ذلیل نکردم، بلکه آنان را عزیز و گفتند : سالم بر تو ای کسی که مؤمنان را پست کردی. ایشان میسالم کردند و می

 «سربلند کردم.
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گانه چیز دیگری، زی است و واقعیت امامان دوازدهاین عقیده چی« ؟1داردجاللی مکلفین را از ارتکاب گناه و معصیت بازمی

کسی که در تاریخ شیعه خوب تحقیق کند یا کتاب با ارزشی مثل کتاب )تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی والیه 

خود شیعه ( از استاد احمد کاتب را مطالعه کند، بالفاصله متوجه سقوط نظریه امامیه در مقابل واقعیتهای روایات 2الفقیه

 شود.می

متکلّمانی امثال این نظریات را اختراع کردند با این کارشان امت اسالم را با چیزی که هیچ نیازی به آن نداشتند وامانده 

کرده و از پای درآوردند و تفرقه و اختالفی در بین امت به وجود آوردند که سالهای سال تلخی آن را چشیده و خواهند 

 چشید.

ها علم کالم وجود نداشت. چه زمانی بحث مخلوق بودن یا نبودن قرآن یا مجادله این اختالفات و نزاع اگر در پس همه

کنند ها را از معنی حقیقی منحرف کرده سوء تعبیر میکنند و یا آندر مورد صفات خداوند بین کسانی که صفات را نفی می

 ه مخلوقاتش هستند؟سازی و تشبیه خداوند بدر مقابل کسانی که قایل به همگون

های عقلی استوار کردند سپس اندیشه عصمت ائمه نیز یکی از این تراوشات فکری است، بعضی از متکلمین آن را بر پایه

 تالش کردند که با استفاده از کتاب و سنت پیامبر به آن استدالل کنند و در این زمینه نهایت تالش خود را به کار بستند.

گشتند. در حالی که آوردند سپس برای اثبات آن به دنبال دلیل میپذیرفتند و به آن ایمان میا میاول تئوری و اندیشه ر

های نفسانی برمال کردند کند، نه اینکه به هر چه خواستهدین، اول ما را به یافتن دلیل و سپس ایمان به نتیجه آن دعوت می

ترین مبارزاتی که متکلمین در حال حاضر با ل بگردیم. شاید از مهمایمان بیاوریم، سپس برای اثبات و کمک به آن دنبال دلی

پندارند ائمه به آن متصف هستند. امام آن مواجه هستند، دیدگاه اهل بیت درباره مسأله عصمت است که متکلمین شیعه می

خودداری نکنید. زیرا  پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت»ای که در مسجد کوفه ایراد شد، فرمودند : در خطبه علی

 3«دانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید.خود را برتر از آنکه اشتباه نکنم و از آن ایمن باشم نمی

بعضی از رهبران  امام علی در خطبه دیگری، در حالیکه با فریط بن ناجیه در مورد تالشهای قبلی او برای اینکه امام

فرمایند : که بر مردم واجب است، هرگاه امامشان خواست چنین کاری ر کند، با تأکید میگروه مخالف را به قتل برساند یا اسی

 بکند به او اعتراض کرده، خدا را به یاد او بیاورند.

_________________________________________________________________________  

 .895-839، ص 5( المجموع المنصوری )رسالة العقد الثمین فی احکام األئمة المهدیین(، ج 1

ات شدیدی از کتاب و مؤلف آن که از طرف دشمنان آن وارد شده و تا حد به کار گرفتن سالح ترور از طرفی و بدنام کردن و ایجاد ( با وجود انتقاد2

اند، بدون شک این کتاب یک سند تاریخی بسیار مهم است و نیز طرفداری اند اقدام کردهشک و تردید در مورد درستی آن از طرفی دیگر جلو رفته

حرکت شیعی معتدل بر شیعه افراطی و تندرو تفکیری است و فقط خواننده منصف آزاد از هر گونه تعجب مذهبی این واقعیت را درک  و کمکی برای

کند، همچنین روایات بسیار واضح و روشن که کتابهای شیعه وجود دارد، به طوری که کند. روایات تاریخی بسیاری که نویسنده به آنها اشاره میمی

ای خارجی و وارداتی بر منهج و خط مشی کنند که نظریه وعقیده امامیه، عقیدهگذارند، بر این امر داللت میبرای شک و تردید باقی نمیهیچ راهی 

 است. اهل بیت پیامبر اکرم

 .خطبها بصفین( )و من خطبة له، 253، خطبه شماره 881( نهج البالغه، ص 3
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گفت، هیچ گاه چنین چیزی را به مردم نمی اگر باور به عصمت آن حضرت در میان پیروانش رواج داشت، امام علی

که امام خود را مافوق نقد قرار دهد و نقد و اعتراض از ایشان، یا حتی معطوف ساختن  شودزیرا هاله عصمت موجب می

هیچ وقت این کارها را انجام نداد. بلکه خود زیباترین  نصیحت و مشورت به ایشان را بر مخالفان حرام کند. امّا امام علی

 اند.ای تعیین حاکم خود به مردم عرضه کردهها را در حسن رهبری، مشورت با زیردستان و اعطای نقش سیاسی برنمونه

آورد و کند اما عصمت را جزو آنها به حساب نمیصفات و شروط حاکم را عرضه می در جای دیگری امام علی

ها و احکام مسلمین، والیت و رهبری یابد و امامت مسلمین را سزاوار نیست بخیل بر ناموس، جان و غنیمت»فرماید : می

تا در امال آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند.  دار شودعهده

تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند و نه کسی که در تقسیم بیت ستمکار نیز نمی

خوار در دارد. رشوهکند و گروهی را بر گروهی مقدم مینان حیف و میل میالمال عدالت ندارد. زیرا در اموال و ثروت آ

رساند، گرفتن، حقوق مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمیتواند امام باشد، زیرا برای داوری با رشوهقضاوت نیز نمی

 1«کشاند.را به هالکت میکند لیاقت رهبری ندارد. زیرا امت اسالمی را ضایع می و آن کس که سنت پیامبر

ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خالفت، آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر »فرماید : در خطبه دیگری می

 2«و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد.

شیعه به کند که برخالف نظریه عصمتی است که متکلمین شیخ صدوق در )امالی( حکایتی را از حضرت فاطمه نقل می

تمام اموالی را که از فروختن یک مزرعه به دست آورده بود انفاق کرد و  کند که روزی، امام علیآن معتقدند. او روایت می

 حتی یک درهم نزد آن حضرت باقی نمانده بود. حضرت فاطمه)س( به این کار اعتراض کرد و لباس او را گرفت. جبرئیل

به سوی حضرت فاطمه)س( رفت و فرمود : تو حق نداری لباسش را بگیری و بر  . پیامبرخبر داد این واقعه را به پیامبر

 3کنم و دیگر این کار را تکرار نخواهم کرد.دستان او بزنی. حضرت فاطمه)س( گفت : من از خدا طلب آمرزش می

لمال به امانت گرفت، این ارواندازی از بیت گوید : روزی امام حسنمی )خصائص االئمه(همان طور که شیخ رضی در 

رفتند و روانداز را در خانه ایشان یافتند. گوشه از  رسید، ایشان عصبانی شده و به خانه امام حسن خبر به گوش امام علی

فرمود : از آتش بترس! ای ابا محمد! از آتش خداوند بترس! ای ابا محمد! تا اینکه می کشید و به امام حسنآن را گرفته می

 4انداز را با خود برد.آن رو

ای به موضوع عصمت ای که به وسیله سفیرش، مسلم بن عقیل برای مردم کوفه فرستاد اشارهامام حسین نیز در نامه

به جانم »نکردند، بلکه فقط لزوم داشتن تقوی و عمل به قرآن و دین را به عنوان صفات حاکم مطرح کردند و فرمودند : 

_________________________________________________________________________  

 .و فیبیّن سبب طلبه الحکم و یصف االمام الحق( کالم له )و من( 585( نهج البالغه، خطبه شماره )1

 .و من هو جدیر بأن یکون للخالفة و فی هوان الدنیا( فی رسول اهلل )و من خطبة له( 578( نهج البالغه، خطبه شماره )2

 .111( امالی الصدوق )المجلس الحادی و السبعون(، ص 3

 .73( خصائص الدئمه، ص 4
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گستر و مؤمن به دین کند، نفس خود را وقف خدا کرده، عدالتز آنکه، به قرآن عمل میسوگند ... امام کسی نیست ج

 1«خداست.

گوید کند که عصمت جزو آنها به حساب نیامده است. او مینقل می درباره شرایط حاکم، حدیثی را از پیامبر امام باقر

ورع یحجره عن معاصی اهلل و حلم یملک به غضبه ثالت خصال :  هال لرجل فیإمتی أتصلح  ال»فرمودند :  پیامبر: »

: حتی یکون للرعیة کاألب  -خری أو فی روایة  –و حسن الوالیة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم 

برای رهبری امت من کسی سزاوار است که در او سه ویژگی وجود داشته باشد : تقوایی که او را از نافرمانی : » «2الرحیم

دارد، مالیمتی که با آن بتواند عصبانیتش را کنترل کند، حسن سرپرستی بر زیردستان تا اینکه برای آنها مثل پدری  خدا باز

 «: تا برای رعیت مثل پدری مهربان باشد. -در روایت دیگری آمده  –مهربان باشد 

در، الکافی، از ابن عمار روایت شده آید که امامت با این شرایط، برای عموم مردم جایز است. از امثال این حدیث بر می

فرمودند : ای علی، من تو را به  در سفارشات خود به امام علی فرمود : پیامبر اکرمشنیدم که می از اباعبداهلل»که گفت : 

گاه  کنم و تو آنها را از من به یاد داشته باش! سپس فرمود : خدایا کمکش کن! اول : صداقت، هیچای سفارش میصفات ویژه

دروغی بر زبان نیاور! دوم : پرهیزکاری، هیچ وقت به خودت اجازه نده به کسی خیانت کنی. سوم : ترس از خدا چنانکه 

بینی. چهارم : گریستن زیاد از ترس خدا که خداوند با هر قطره اشک، هزار خانه برای تو در بهشت گویی همیشه او را می

ام. اما نماز همان پنجاه ود در راه دینت. ششم : عمل به سنت من در نماز و روزهسازد. پنجم : فدا کردن جان و مال خمی

عالمه مجلسی در « 3رکعت است و اما روزه، در هر ماه سه روز است، پنجشنبه اول ماه چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر آن

 4«این حدیث صحیح است.»گوید : مرآه العقول می

یا علی أوصیک فی »فرماید : است، زیرا پیامبر می در رابطه با خود امام علی شود که این سفارش نبویمالحظه می

، شایسته نیست که این سفارشات در خطاب «کنمای علی تو را به صفاتی در نفس خودت سفارش می: »« نفسک بخصال

 به یک معصوم یا ذاتی که از آنها واالتر است، باشد.

 «وصیک بنفسکأ»فرماید : که می گوید : پیامبر، اعتراف کرده و می001ص ، 21عالمه مجلسی در، مرآه العقول، ج 
 ، یعنی این امور مربوط به خود تو هستند، نه معاشرت با مردم.«کنمبه تو سفارش می: »

 

_________________________________________________________________________  

 .89، ص 2ج  ( االرشاد للمفید،1

 (. 3، حدیث شماره ))باب مایجب من حق االمام علی الرعیة و حق الرعیة علی االمام( 557، ص 5( الکافی، ج 2

 (.88المیرالمؤمنین(، حدیث شماره ) ، )وصیة النبی79، ص 3( الکافی، ج 3

 .535، ص 21( مرآه العقول، ج 4
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 کندنهج البالغه عقیده امامت شیعه اثناعشری را باطل می
کنند، اولین ن را شاهده آورده و با آنها بر امامت استدالل میهایی از آالبالغه که شیعه اثناعشری گلچین حتی کتاب نهج

 سازد.سندی است که عقیده امامت به وجود آمده از تفکر اثناعشری را باطل می

مرا رها کنید و دیگری را به دست آورید. زیرا ما به استقبال حوادث و »فرماید : با تمام وضوح می ابیطالبامام علی بن 

ماند. ها بر آن استوار نمیهای گوناگون دارد. دلها بر آن ثابت و عقلآمیز است و چهرهکه رنگارنگ و فتنهرویم اموری می

چهره افق حقیقت تیره شده است و راه مستقیم ناشناخته شده است. آگاه باشید اگر دعوت شما را بپذیرم، براساس آن چه که 

دهم. اگر مرا رها کنید چون یکی کنندگان، گوش فرا نمی ن و سرزنش سرزنشکنم و به گفتار این و آدانم با شما رفتار میمی

تر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم. در حالی که اگر وزیر و مشاور شما باشم از شما هستم که شاید شنواتر، و مطیع

 1«برایتان بهتر از این است که امیر شما باشم.

مرا رها کنید و دیگری را به »شده بود، تحت هیچ شرایطی جایز نبود بگوید : از طرف خدا تعیین  اگر امامت امام علی

تواند این چطور می« اگر من وزیر و مشاور شما باشم، برایتان بهتر است از اینکه امیر شما باشم»یا بگوید : « دست آورید

 اند تا با او بیعت کنند؟حرف را بزند، در حالی که مردم آمده

امامت مثل نبوت یک مقام و وظیفه الهی »گوید : ی کنید سخنان کاشف الغطاء را به یاد بیاورید، که میخواننده عزیز، سع

مرا واگذارید و پیامبر دیگری برای خود به دست »رسد که یکی از پیامبران خدا به مردم بگوید : آیا به فکر شما می« است

 ؟؟«ست تا اینکه پیامبر شما باشم.آورید، من اگر مشاور و وزیر شما باشم برای شما بهتر ا

آیا این کار عاقالنه است؟ یا اصال چنین کاری جایز است؟ اگر بگوییم امامت از طرف خداست نه با مشورت و انتخاب. 

 آیا این کار ردّ دستور خداوند نیست؟

را قبول  والیت امام علیپس با این احوال اصال تعجب نکن که یک گروه تندرو به اسم )کاملیه( پیدا شود، در اول کار 

گذاری کرده دین را تغییر داده و بدعت کردند و ایشان را دوست داشتند، اما بعد از مدتی برگشتند و با ادعای اینکه امام

 است، ایشان را تکفیر کردند.

گفتند، آنها به امام یگروهی از آنها جدا شدند که به آن کاملیه م»گوید : میق الشیعه( رَ)فِنوبختی، مؤرخ شیعی در کتاب 

را به خاطر ترک وصیت و شانه خالی کردن از والیت، همچنین  نسبت کفر دادند. امام علی و تمام یاران پیامبر علی

 2کردند.به او سپرده بود، تکفیر می جنگ نکردن در راه مسئولیتی که پیامبر

و  یعه بیشتر است و تمام یاران پیامبر به جز امام علیهای شفرقه کاملیه که تندروی و گمراهیشان به نسبت بقیه فرقه

اند. اما با همه این اصول، از واقعیت بیشتری کنند تکفیر کردهتعداد اندکی از اصحاب را که از هفت نفر تجاوز نمی

برد، ن و کفر باال میاند. این مذهب اهمیت امامت را تا حد ایمابرخوردارند. زیرا آنان مذهب خود را تمام و کمال به کار بسته

_________________________________________________________________________  

سخنان آن حضرت زمانی که مردم پس از کشته »ما اراده الناس علی البیعة بعد قتل عثمان( : ل )و من کالم له( 92( نهج البالغه، خطبه شماره )1

 «شدن عثمان خواستند با او بیعت کنند.

 .23( فرق الشیعة، ص 2
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گیری از مسأله خالفت وجود دارد. آدم با انصاف انگاری شدید و حتی کنارهدر نهج البالغه سهل اما در سخنان امام علی

 بیند. یا به افراط و غلوّ آشکار شیعه اثنا عشری یقین حاصل کند و بداند که امام علیگیری میخود را در برابر دو موضع

روی دور بوده، یا با کاملیه هم عقیده شود و همگان را کافر بداند، چه آنانکه خالفت را غصب کردند غلوّ و زیاده کامال از این

 انگاری و آن را ترک کردند. زیرا خالفت یکی از بزرگترین ارکان دین است.و چه آنان که در آن سهل

ز همکاران یکی سنی و یکی شیعه نیز در آن حضور این مسأله را با یکی از علمای شیعه در مجلسی خصوصی که دو تن ا

عذر بیاورد. اما او  کرد که در این سخنان برای امام علیداشتند مورد بحث قرار دادیم. این عالم با تمام توان خود سعی می

اری شده است، گذآورد، بلکه برای عقیده امامتی که براساس این سخنان، به صورت فعلی پایهدر حقیقت برای امام عذر نمی

خالفت را ترک نکرد. بلکه خواست با این سخنان غصب خالفت و مظلومیت  امام علی»گفت : آورد. از جمله میعذر می

را طور دیگری ادا کند اما به  دتوانست همین مقصواگر این طور بود می»خود را به مردم یادآوری کند. ما هم به او گفتیم : 

ای که از طرف خدا تعیین کامالً واضح و روشن است که ایشان به امامت نه به عنوان قضیه هر حال از سخنان امام علی

درست نیست که پیامبری اعتراف »کند. سپس به او گفتیم : ای که اساس بشری دارد نگاه میشود، بلکه به عنوان مسألهمی

ای معین یا خواهد حادثه. به این دلیل که او میمردم به نبوتش را ترک کند و از آنها بخواهد کس دیگری را انتخاب کنند

مورد ستم واقع شدن خود را به آنها یادآوری کند. امامت هم که نزد شما مثل نبوت یک مقام الهی است. پس چطور جایز 

 گیری و آن را ترک کند؟از امامت کناره است امام علی

 آیا این کار کفر و ایستادگی در برابر دستور خدا نیست؟

عد از این سؤاالت هیچ جوابی نداد و بالفاصله موضوع را عوض کرد. مثل بقیه کسانی که هر گاه درباره این امور با آنها ب

آوری موضوع را به پردازند، هرگاه درباره امامت برای او دلیل میبینی که از موضوعی به موضوع دیگری میکنی میبحث می

اگر خواستی دالیل بیشتری برای او ارائه کنی ناگاه تو را به موضوع ابوهریره و  کند.مسأله عایشه و جنگ جمل منتقل می

البالغه برگردیم با آن دالیل روشن و قاطعی که اندیشه کشاند. همین طور این چرخش ادامه دارد اگر به نهجروایات او می

 نهج البالغه، تأمل بیشتری بکنیم. در کنند جا دارد که بر این سخنان امام علیوصیت و امامت الهی را باطل می

ای مردم، سزاوارترین اشخاص به خالفت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در آگاهی از »فرمایند : ایشان می

 انگیزی برخیزد، به حق بازگردانده شود، و اگر سرباز زد، با او مبارزه شود، بهفرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوبگری به فتنه

جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامی مردم باشد هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت بلکه آگاهان 

کنند که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است دارای صالحیت و رأی و اهل حل و عقد، رهبر و خلیفه را انتخاب می

 1«دارند و نه آنانکه حضور نداشتند، حق انتخابی دیگر را خواهند داشت. آنگاه نه حاضرانِ بیعت کننده، حق تجدید نظر

فرماید که در سخنانش تأکید می پس امامت در بین تمام مردم، مختص به این دوازده نفر نیست، بلکه امام علی

در دین خدا نسبت به سزاوارترین انسان برای امامت مسلمانان، کسی است که در برپاداشتن حکم خدا از همه نیرومندتر و 

 بقیه داناتر باشد. کامالً پیداست این مسأله که اشخاصی از قبل برای امامت تعیین شده باشند قابل اعتبار نیست.

_________________________________________________________________________  

 .و من هو جدیر بأن یکون للخالفة( فی رسول اهلل )و من خطبة له 5783، خطبه شماره 257( نهج البالغه، ص 1
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دهد. همان طور که بعضی ای میدهند پاسخ کوبندهاعتبار جلوه میدر خاتمه خطبه، به همه کسانی که خالفت ابوبکر را بی

کنند. به دلیل اینکه بعضی از اصحاب در اول کار از بیعت خودداری کردند. ه همین کار را میاز متعصبان، کوردل امروز

، حضور تمامی مردم باشد، هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد 1به جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر»فرمایند : می

کنند، که عمل آنها نسبت به دیگر ه را انتخاب میداشت، بلکه آگاهان دارای صالحیت و رأی واهل حل و عقد، رهبر و خلیف

مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت کننده، حق تجدیدنظر دارند و نه آنانکه حضور نداشتند حق انتخابی دیگر را 

 «خواهند داشت.

اند که با ابوبکر و عمر و همانا کسانی با من بیعت کرده»فرمایند : دوباره در نهج البالغه با صراحت و روشنی بیشتری می

ای دیگر انتخاب کند و آن کس که تواند خلیفهعثمان، با همان شرایط بیعت کردند. پس آنکه در بیعت حضور داشت نمی

تواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گرد غایب بود نمی

مام خود خواندند خشنودی خدا هم در آن است. حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد آمدند و او را ا

کنند. زیرا به راه مسلمانان در نیامده خدا هم او را گردانند. اگر سر باز زد با او پیکار میاو را به جایگاه بیعت قانونی باز می

 2«کند.در گمراهیش رها می

 سازد.براز این سخنان واقعیتهای قابل توجهی را روشن میبا ا امام علی

 است و حل و عقد در اختیار آنهاست. اوالً : شورا از آن مهاجرین و انصار از یاران پیامبر

 ثانیاً : توافق آنها بر یک نفر، سبب خشنودی خدا و عالمت موافقت خدا با آنها است.

 گیرد.انتخاب آنها صورت نمی ثالثاً : امامت در زمان آنها بدون خواست و

کند از حکم آنها خارج گری که از راه غیر مسلمانان پیروی میگذار طغیانشود. و جز آدم بدعترابعاً : سخن آنها رد نمی

 شود.نمی

 شیعه اثنا عشری کجا و این سخنان بسیار صریح و روشن کجا؟

 

 آمیزدوقتی که گمان امامت منصوص با خرافات احساسی می
ترین مطالبی که کند با عجیبطرفی و عقالنیت مطالعه میسی که کتابهای تألیف شده در موضوع والیت و امامت را با بیک

 شود.تا به حال دیده است مواجه می

_________________________________________________________________________  

کنند، امامت مثل نبوت، یک مقام الهی است، اما خالفت فقط حکومت است، فرقی های امروز که فکر مییعهشمثل ، که امام علی شود( مالحظه می1

فرماید که امامت وابسته به بیعت و انتخاب مردم است و به هیچ وجه مقامی نیست با صراحت می بلکه امام علی گذاشت،بین امامت و خالفت نمی

 ا تعیین شده باشد.که از طرف خد

 .الی معاویة( )و من کتاب له، 3، نامه شماره 833( نهج البالغه، ص 2
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هایی که بیشتر شبیه کند، حکایتچگونه حکایات و دالیلی که عقل آنها را رد کرده است و طبیعت سالم آنها را قبول نمی

توانند مالک دوستی و دشمنی با انسانها باشند، با این حال به اسالم نیز نسبت داده میی هزار و یک شب، هستند، هاقصه

 شوند؟

 خود شما در مورد این روایات قضاوت کنید.

د خداوند امامت و والیت مرا به پرندگان عرضه کرد، اولین پرندگان بازهای سفی»روایت شده که فرمودند :  از امام علی

ها بودند که به آن ایمان آوردند. جغد و عنقا نیز اولین پرندگانی بودند که آن را انکار کردند. به همین خاطر جغد و چکاوک

شود. تواند در روز ظاهر شود. زیرا پرندگان از او متنفرند. عنقا نیز در دریاها ناپدید شد. به طوری که دیگر دیده نمینمی

بر زمینها عرضه کرد. هر جا از زمین که به والیت من ایمان آورد آن را مطبوع و پاک کرد. گیاهان همچنین خداوند امامت مرا 

های آن را شیرین و دلپذیر و آب آن را گوارا گردانید و هر جایی از زمین که امامت مرا انکار کرد و به والیت من و میوه

های آن را هندوانه ابوجهل و گیاهان خاردار گردانید، آب آن لخ و میوهزار کرد. گیاه آن را تایمان نیاورد آن را تبدیل به شوره

 1«را نیز شور و بدمزه کرد.

اند، همچنین از زبان پرندگان دروغ ساخته و امثال این چرندیات را به آنها دروغ بسته امثال همین راویان به امام علی

کر و عمر و بقیه اصحاب دروغ بسته و قضیه اختالف روز سقیفه را اند. حاال چطور بر آنها آسان نیست که بر ابوبنسبت داده

 آن قدر بزرگ کنند تا اینکه آن را مالک ایمان و کفر قرار دهند.

. 2ولیّ خدا و وصی پیامبرش است از جمله این روایات این است که االغ کعب بن اشرف، شهادت داد به اینکه امام علی

 را گاز گرفت، آنها شکایت را پیش رسول خدا اهل ذمه دو نفر از یاران پیامبرهمچنین روایت شده که سگ مردی از 

 بردند، ایشان نیز دستور داد که آن سگ کشته شود.

بلند شد و ما هم با ایشان بلند شدیم تا به خانه آن مرد رسیدیم، انس جلو رفته در را  سپس پیامبر»روایت چنین است : 

گوید : مرد با عجله در را باز کرد و جلوی در ایستاده است. راوی می نس گفت : پیامبرزد. صاحب خانه گفت : کیست؟ ا

، چه چیزی باعث شده به نزد من بیایی در حالی 3رسید و عرض کرد : پدر و مادرم فدایت باد، ای پیامبر خدا خدمت پیامبر

ایم. سگت فرمودند : برای کاری آمده خدمتم! پیامبر اید. پس هر چه بفرمایید درکه بر دین شما نیستم. شما به نزد من آمده

. همین 4را بیاور! زیرا درنده است. به همین خاطر الزم است که کشته شود لباس فالنی را پاره و پایش را زخمی کرده است

آورده، وقتی  بال را سر نفر دیگری آورده است. آن مرد فوراً طنابی به گردن سگ آویخت و آن را کشید تا جلوی پیامبر

سگ به رسول خدا نگاه کرد به فرمان خدا با زبانی فصیح گفت : سالم بر تو ای رسول خدا! چه چیزی شما را به این جا 

ای! سگ گفت : ای فرمود : لباس فالن و فالنی را پاره و پایشان را زخمی کرده خواهی مرا بکشی؟ پیامبرآورده و چرا می

ورزند. اگر دشمنی می ابیطالبکه فرمودی منافق و ناصبی هستند و با پسر عمویت علی بن  تردید کسانی رارسول خدا! بی
_________________________________________________________________________  

 .57، ص 35و ج  251، ص 5، و ج 235، ص 28و بحاراالنوار، ج  55، ص 2طالب، از ابن شهر آشوب، ج ( مناقب آل ابی1

 .853، ص 57و بحار االنوار، ج  97-93، ص ( تفسیر امام عسکری2

 !!گوید : پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدایهودی بود. با این حال می( آن مرد 3

 اند!( سبحان اهلل، سگها را نیز مؤمن به والیت قرار داده4
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دادند، من هم غیرتی شدم و را ترک کرده به او دشنام می کردم. اما آنها امام علیآنها این طور نبودند به آنها تعرض نمی

 2«باعث شد به آنها حمله کنم. 1غرور عربیم

بودم که ناگاه مردی وارد شد و گفت : یا  نزد امام علی»نقل شده است :  قنبر غالم امام علیهمچنین در روایتی از 

به من دستور داد خربزه بخرم. سپس رفتم و با یک  گوید : امامامیرالمؤمنین، من حاال دوست دارم خربزه بخورم. قنبر می

م : یا امیرالمؤمنین این یکی تلخ است. ایشان فرمودند : آن درهم سه خربزه خریدم. یکی از آنها را نصف کردم. تلخ بود. گفت

گوید : دومی را نصف کردم. ترش بود. عرض کردم : یا امیرالمؤمنین رود! میرا دور بیانداز! از آتش است و به سوی آتش می

سومی را نصف کردم. گوید : رود! میاین یکی ترش است. فرمودند : آن را دور بیانداز! از آتش است و به سوی آتش می

کرم خورده بود. گفتم : این هم کرم خورده است ای امیرالمؤمنین! ایشان فرمودند : آن را دور بیانداز! از آتش است و به 

 رود.سوی آتش می

گوید : سپس بار دیگر درهم دیگری به من داد و سه خربزه آوردم، من از جا پریده و سر پا ایستادم و گفتم : ای قنبر می

 .[میرالمؤمنین مرا از نصف کردن آن معاف کنید، ]مثل اینکه از این کار احساس گناه کرده استا

ها را نصف کردم. شیرین بود. گفتم : امیرالمؤمنین فرمودند : ای قنبر بشین زیرا آنها مأمور هستند، نشستم و یکی از خربزه

 بخور به ما هم بده.ای امیرالمؤمنین این یکی شیرین است. فرمودند : خودت از آن 

خودم یک تکه از آن را خوردم. قسمتی را به امیرالمؤمنین و قسمت دیگری را به آن مرد دادم. امیرالمؤمنین به من رو کرد 

جات و ... عرضه کرد. هر کدام و فرمودند : ای قنبر! خداوند والیت ما را بر اهل آسمانها و زمین، اعم از جن و انسان و میوه

والیت ما را قبول کرد خوب و پاکیزه و گوارا شده است و هر کدام آن را قبول نکرده است، پلید، فاسد و نابود شده ها از این

 3است.

، یک بار کند که امیرالمؤمنینبه نظر شیعه در رابطه با همین موضوع از پدرش به نقل از پدر بزرگش نقل می امام رضا

تلخ است. آن را به دور انداخت. سپس فرمود : دور باد و به درک واصل شود!  ای گرفت تا از آن بخورد. دید کهخربزه

 عرض کردند : ای امیرالمؤمنین! ماجرای این خربزه چیست؟

تردید خداوند، پیمان دوستی ما را از هر حیوان و گیاهی گرفته است. هر کدام از آنها فرمودند : بی فرمود : رسول خدا

 4ه است، پاک و گوارا شده و هر کدام آن را نپذیرفته، تلخ و بدمزه شده است.که این پیمان را قبول کرد

 کند که گفت : بر امام حسن عسکریاز جمله عالمه مجلسی در بحاراالنوار، از علی پسر عاصم أعمی کوفی نقل می

تردید بسیاری از ای که بیتهداخل شدم. به من گفت : ای علی پسر عاصم! به زیر پایت نگاه کن! زیرا تو بر فرشی قرار گرف
_________________________________________________________________________  

 ( از این غرور عربی تعجب کردم! سگ است و غرور عربی دارد!1

)قصة  232-235، ص 5هلل( و مدینة المعاجز از هاشم بحرانی، ج )حدیث علی ولی ا 258و  252( الروضه فی فضائل امیرالمؤمنین از شاذان قمی، ص 2

 .257، ص 55، و بحاراالنوار، ج 537روایت شماره  الکلب الذی خرق ثوب الناصب ألمیرالمؤمنین(

 .525، ص 5و مدینة المعاجز، ج  232، ص 27و بحاراالنوار، ج  259و االختصاص، ص  558، ص 53( مستدرک الوسائل، ج 3

. )باب النوادر( و مختصر بصائر الدرجات، 535، ص 2و علل الشرایع، ج  5)باب کراهة اکل البطیخ المرّ( حدیث شماره  558، ص 21الشیعه، ج  ( وسائل4

 .285، ص 5و مسند االمام الرضا، ج  228-222ص 
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گوید : عرض کردم : ای موالی من! به احترام این فرش اند. علی بن عاصم میپیامبران، انبیا و امامان مرشد بر روی آن نشسته

ای نجس و ملعون است! زیرا به والیت ما پوشم! امام فرمود : ای علی! این کفشی که پوشیدهام کفش نمیتا وقتی که زنده

 1کند.راف نمیاعت

حتی حیوانات و جامدات هم از دروغ بستن و متهم شدن به دشمنی با اهل بیت و ترک والیت آنها جان سالم بدر 

 اند.نبرده

های مزخرف جان سالم به وقتی که موجوداتی غیر از انسانها از دروغ بستن به زبانشان در امان نمانده و از این همه تهمت

 ها، هزاران دروغ به زبان ابوبکر، عمر، عثمان و یاران دیگر پیامبر ببندند.تعجب نکن که ایناند، پس اصال در نبرده

 

 بررسی دالیل امامت در عقیده شیعه اثناعشری
و اهل بیت را انکار  های امام علیای از آنها دارد، کسی برترینیز سهم عمده فضایل اهل بیت فراوانند و امام علی

 شناسد.توز یا جاهل که حق و منزلت آنان را نمیی کینهکند مگر یک ناصبنمی

اما اعتقاد به بزرگی آنان و باور به دوستی آنها چیزی است و استدالل به عصمت آنها با توجه به این فضایل و وجوب 

 غیر از حضرت محمددادن آنان بر تمام پیامبران، از جمله پیامبران اولوالعزم  ادامه خالفت در دوازده مرد از آنها و برتری

چیز دیگری است که هیچ پیوندی به فضایلی که در مورد آنها روایت شده و قهرمانیهایی که تاریخ از آنها به ثبت رسانده 

کند. در غیر این صورت هر است ندارد. محبت اهل بیت و فضایل آنها قواعد مشخصی دارد که حد و مرز آن را تعیین می

 گوید.، هر چیزی را که دوست داشته باشد میکس به حساب دوستی اهل بیت

به خاطر خدا و اسالم، ما را صادقانه دوست داشته باشید. زیرا دوستی شما »فرماید : می العابدینبه همین خاطر امام زین

 ادامه خواهد یافت تا اینکه روزی مایه عار و رسوایی ما خواهد شد.

اند که خود دگان تنگ کرده که اهل بیت را به اسم دوستی غرق در صفاتی کردهعرصه را بر این غلوّکنن العابدیناما زین

 به آنها راضی نیستند.

و  و معجزات آنها و مباحثه در این موارد، مانند صحبت درباره حضرت مسیح امروه سخن از امامت، عصمت ائمه

 سرشت بشری اوست.

اندازد؛ زمانی که به مناظرات دعوتگر های دوری میبه یاد گذشتهمباحثه و بررسی دالیل امامت نزد شیعه اثناعشری، مرا 

ها کردم. احمد دیدات )رحمه اهلل( در مناظره با بعضی از کشیشات و تألیفات او توجه زیادی میبرجسته مسلمان، احمد دید

م شده است و ما داریم با این های منسوب به اسالها و جماعتگیر بسیاری از فرقهکرد که امروزه گریبانتفکری را ردّ می

پسر خداست به این صورت مطرح  ها ادعای خود را مبنی بر اینکه حضرت مسیحکنیم. کشیشافکار و گروهها زندگی می

همان طور که ما ایمان داریم پسر خداست، یا تو به او نسبت به دیوانگی یا  یا اینکه مسیح»گفتند : کردند که میمی

دهی! چون کارهایی کرده که از قدرت یرا او ادعایی نابه حق کرده است یا اینکه نسبت سحر به او میدهی. زکفرگویی می

_________________________________________________________________________  

 .855، ص 15( بحاراالنوار، ج 1
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دهند. بر علیه تو دست به حمالت کردند و تو را در زاویه تنگی قرار میآنها به این صورت بحث می« اند.بشر خارج بوده

کنند. به دلیل اینکه به ادعای آنها می هم به دشمنی با حضرت مسیحزنند. یا باید با آنها هم عقیده شوی یا تو را متروانی می

 ای.نسبت کُفرگویی و دروغ سحر به او داده

داشته باشیم؟  گانه را در مورد مسیح های سهحاال چرا این فرضیه»کند که : دیدات در کنار این طرح عجیب سؤال می

دهی چرا مرا در این زاویه قرار می« اسرائیل نباشد و بس؟رگی از پیامبران بنیچرا بنده و فرستاده خدا نباشد، یا چرا پیامبر بز

 روی و غلوّ کنم یا با او دشمن باشم نه حد وسط میان این دو نظریه؟؟که درباره شخصیت مورد بحث یا زیاده

مامت منصوص ائمه را خواهد موضوع عصمت ائمه و اای را تصور کنی که میتوانی فرد مناظره کنندهبا همین روش می

مورد بحث و مذاکره قرار دهد. وقتی که با او مذاکره عمیقی را شروع کردی و بسیار موشکافانه به بررسی دالیل پرداختی، 

ای. آیا تو ناصبی هستی و با ائمه بست رسیدهشوی که آخر سر در یک مسأله کامالً عاطفی و احساسی به بنمتوجه می

خبر از همه جا از د و مصداقیت اهل بیت شک داری؟ و چیزهایی شبیه این اتهامات ... یا اینکه بیدشمنی داری؟ آیا در وجو

آید، با اینکه این بحث اصال احتمال این همه فرضیه را ندارد. من در حال حاضر این هر گوشه و کناری سنگی بر تو فرود می

کنم، ناگاه با یک اتهام و ردّ فوری قرآن، احادیث و عقل مباحثه میام. من در همان حال که دارم از طریق مسأله را تجربه کرده

 شوم که من ناصبی هستم.مواجه می

توان این کلمه ناصبی را به همین سادگی بر هر کسی اطالق کرد؟ آیا مناظره من در مورد عصمت ائمه یا مسأله آیا می

 رجعت و ... به این معنی است که من اهل بیت را دوست ندارم؟

شدند که در مورد آنها گفته شود، خدایانی روی و غلو درباره آنهاست، باید راضی میاگر دوستی اهل بیت به معنی زیاده

 کردند.کنند از آنها تمجید میروی میغیر از خدای یکتا هستند و باید به جای برحذر داشتن کسانی که در مورد آنها زیاده

 

 ؟ا امام علیفضایل کدام یک بیشتر است، ابوبکر ی
 ای داشته باشیم.مباحثه ابیطالبیکی از دوستان شیعه خواست تا با هم در مورد برتری ابوبکر صدیق و امام علی بن 

جواب دادم که مناظره در مورد این مسایل کار مشکلی نیست. اما اختالف بین شیعه و سنی بزرگتر از این است که در 

صه شود. بهتر آن است که به جای پرداختن به این مسایل از اصل اختالف شروع کنیم. خال برتری میان ابوبکر و امام علی

. مهم نیست که کدام یک برتر و کدام یک از فضیلت کمتری 1کنیمپس زمانی که ما به بزرگی هر دوی آنها اعتراف می

است که ما بعد از صدها سال باز  اند. خالفت هم تمام شده است. بسیار غیرمعقولبرخوردار است. هر دوی آنها فوت کرده

_________________________________________________________________________  

نظر های مورد بحث اتفاقدر بین دو گروهی باشد که به بزرگی و صالحیت کلی سوژه ( گفتگو در مورد برتری گاهی مفید است. البته اگر این گفتگو1

معصوم بوده و از طرف خدا به عنوان امام بر تمامی مخلوقات منصوب شده است. امّا  داشته باشند. در حالی که شیعه معتقد است که امام علی

گویند : گمراه بوده و خالفت را غصب کرده است. پس این مسأله نزد شیعه اثنا لت میابوبکر صدیق، مرتد و از دین برگشته است. یا در بهترین حا

عشری برتری دادن میان دو فرد دارای ایمان و صالحیت نیست. بلکه میان مؤمن و مرتد یا میان یک وصی بر حق و یک گمراه است. پس با این 

 ای دارد؟چه فایده حال گفتگو در مورد برتری بین ابوبکر و امام علی
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تر بوده و کدام یک از آنها برتر بوده صحبت کنیم. با همه اینها کسانی که در هم در مورد اینکه کدام یک برای خالفت شایسته

 اند.زنیم بیش از هزار و سیصد سال است که از دنیا رفته و به رحمت ایزدی پیوستهمورد آنها حرف می

ها خالصه کند. اصحاب پیامبر و اهل بیت نیز بزرگتر و بلند رگتر از این است که خود را در این مقولهتردید اسالم بزبی

تر از این هستند که به آنها همچون یک هوادار یک کننده مسابقه فوتبال نگاه کنیم که هر کدام تیم مورد عالقه خود را مرتبه

 کند.تشویق می

گوید کند آفرین گفت. او میگرایان را تصور میل شیعه[ که مصیبت بعضی از مذهبباید به دکتر علی وردی ]متفکر معتد

و عمر بن خطاب از من سؤال کردند که منشأ و علت این درگیریها چیست؟  چند نفر خارجی از اختالف بین امام علی: »

کنند، صفا و صمیمت کاملی بین لعه میالبته این سؤال اهمیت اجتماعی زیادی دارد. بیگانگان که تاریخ اوایل اسالم را مطا

در زمان  ازدواج کرده است، همین طور تعداد زیادی از یاران امام علی بینند، عمر با دختر امام علیو عمر می امام علی

به کرد. مشورت کرده و همیشه از او تعریف می اند. عمر در بیشتر مسایل با امام علیعمر والیات مهمی را برعهده گرفته

همین صورت امام علی نیز همان طور که در نهج البالغه آمده از عمر، هم در زمان حیات و هم بعد از وفاتش تعریف و 

 تمجید کرده است.

اند، این دو پس از وفات با حاال چه چیزی باعث شده، علی رغم اینکه در زمان حیات این همه به هم نزدیک بوده

 گر دور شده باشند؟اختالف و درگیری این همه از همدی

های شرکت فورد به شهر دیترویت رفتم. بعد از آن راهم را به طرف یک یک بار برای دیدن کارخانه»گوید : سپس می

محله عربی که از آنجا نزدیک بود کج کردم و سری هم به آن جا زدم. اما از درگیری شدیدی که بین مسلمانان آن جا درباره 

 ها به شدت برانگیخته شده بودند.ت واقعا تعجب کردم که برای همه قد علم کرده و کینهو عمر وجود داش امام علی

و عمر از من سؤال کرد : آیا این دو  کردیم. او در مورد امام علیداشتم با یک آمریکایی در مورد این نزاعها صحبت می

کنند؟ گفتم : علی و عمر و هزار و سیصد سال تا در کشور شما مثل ترومن و دیوی نزد ما بر سر ریاست حکومت رقابت می

 بوده است.تر کردند. این درگیری هم در مورد این است که کدام یک برای خالفت شایستهپیش در سرزمین حجاز زندگی می

داد. واقعا که بدترین ای که بوی گریه میاش گرفت. من هم با او خندیدم. اما خندهآن فرد آمریکایی به شدت خنده

 1یبت، آن است که بخنداند.مص

کنند، توان و انرژی زیادی از امت دار آن است، نسلهای زیادی با هم جنگ و جدال میبله ... بدترین مصیبت، نوع خنده

کردند که ثابت . یاران پیامبر در زمان خودشان، برای این تالش نمی2هارود، اما به خاطر چی؟ به خاطر این بیهودگیهدر می
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 .253( مهلة العقل البشری، ص 1

نظر دارند بر اینکه خداوند در روز علمای مسلمان اتفاق»گوید : ( به نکته خوبی اشاره کرده، می255، ص 55( امام ابن عبدالبر در کتاب )االستذکار، ج 2

از  شود، اما رسول خدااست یا فالنی؟ در قبر هم چنین سؤالی نمیفرماید : برترین بنده من کدام است؟ و آیا فالنی برتر قیامت از بندگان سؤال نمی

ها باشد، به برتری دست یافته است و به ها تعریف کردته و بعضی از اوصاف را ستوده است. کسی که دارای آن خوی و خصلتبعضی خصلت

سی هم دارای آن ویژگیها نباشد، منزلتش از دارندگان آن صفات ای که از آن ویژگیها برخوردار است، در ظاهر بر دیگران برتری دارد، اگر کاندازه

 خوب کمتر است.
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من خلیفه و »گوید : رود و میبینیم که ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه بر سر منبر میسی بزرگتر است، بلکه میکنند چه ک

اگر من وزیر و مشاور شما باشم »و امام علی را دیدیم که گفت : .« 1ام. با این حال بهترین شما نیستمسرپرست شما شده

بهترین این امت ابوبکر و بعد »فرماید : ای بر منبر مسجد کوفه میدر خطبهو .« 2برای شما بهتر است از اینکه امیر شما باشم

خدا ابوبکر را رحمت کند. هیچگاه در کار خیری از او سبقت »گوید : بینیم که عمر بن خطاب میو می.« 3از او عمر بود

 4«نگرفتم مگر اینکه او از من در آن کار سبقت گرفت.

داد. زیرا تنها دغدغه آنها خدمت و عمل به این دین بود کرد و به دیگری نسبت میا رد میهرکدام از آنها برتر و بزرگی ر

 طلبی و فخرفروشی.نه برتری

کنند. زیرا خوانند و هیچ توجهی به آن نمیدانم افرادی در آینده، این سخنان مرا میزنم. با اینکه میمن این حرفها را می

کنیم، نزد آنها بزرگترین و مهمترین مسائل دنیای اسالم هستند. به همین خاطر ا را نقد میهمین مسائلی که ما پرداختن به آنه

گفتگوی جالبی که در بین، حسین بن اسماعیل محاملی)سنی( و ابوبکر داودی )شیعی( درباره مقایسه ابوبکر صدیق و امام 

 کنم.اتفاق افتاده را به آنها تقدیم می علی

ابوبکر داودی، یک روز در مجلسی که »گوید : می )المنتظم فی تاریخ الملوک و األمم( ابن الجوزی در کتاب خود

را بیان و او را با عامه  توانی منزلتها و افتخارات امام علیحسین بن اسماعیل نیز حضور داشت گفت : به خدا قسم تو نمی

منزلت او در جنگ بدر، احد، خندق و  خورم که منمردم مقایسه کنی. حسین بن اسماعیل به او گفت : سوگند می

دانی پس باید او را بر ابوبکر صدیق و عمر بن دانم. داودی گفت : اگر این افتخارات را میافتخارآفرینی روز خیبر را نیک می

مقدم  خطاب مقدم داری. من گفتم : آنها را شناختم، به همین خاطر ابوبکر و عمر را بر او مقدم داشتم. گفت : چرا آنها را

شدند. او در در سایبان فرماندهی بود که از آنجا افراد، کنترل و راهنمایی می داشتی؟ گفتم : روز بدر ابوبکر به همراه پیامبر

آن روز یک مبارز بود، شکست یک  خورد اما امام علیمقام یک فرمانده بود که با آسیب رسیدن به او لشکر شکست می

من هم فضایل ابوبکر صدیق را  .پرداختمی اد نیست. او همچنان به ذکر فضایل امام علیمبارز به معنای شکست همه افر

اما به خاطر این که یاران پیامبر و آنانکه قرآن و سنت  .توان انکار کردآنگاه گفتم : حق و منزلت هیچکدام را نمی .گفتممی

داریم. احمد بن خالد به ما رو کرد و گفت : هم او را مقدم می اند، ماایم، ابوبکر را مقدم داشتهرا از آنها گرفته رسول خدا
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 .235، ص 5( صفة الصفوة، ج 1

 .لما أرید علی البیعة بعد قتل عثمان( )و من خطبة له 92( نهج البالغه، خطبه شماره 2

دانسته است. ابن حجر هیتمی در کتاب، الصواعق المحرقه،  ، باسندی که، شعیب األرنؤوط، آن را صحیح387و  383( مسند امام احمد، حدیث شماره 3

گوید : این کنند این روایت به خاطر تقیه بوده است، میخواهند در این روایت شک تردید ایجاد کنند یا فکر می، در ردّ کسانی که می573، ص 5ج 

تصریح کرده است که  853، ص 5تاب منهاج السنة، ج ابن تیمیه در کهای متعددی روایت شده است، ضمن اینکه روایت در کتابهای مختلف و با شیوه

بهترین این امت بعد از پیامبرش ابوبکر »بر منبر کوفه فرمودند :  به صورت تواتر ]جمعی از جمعی دیگر پشت سر هم[ نقل شده است که امام علی

بخاری نیز در صحیح خود آن را آورده است. به همین خاطر، همان  این روایت به بیش از هشتاد صورت از ایشان نقل شده است.« است سپس عمر.

 نظر داشتند.های قبلی بر برتری ابوبکر صدیق و عمر فاروق اتفاقاند، شیعهطور که تعداد زیادی از علما به این مطلب اشاره کرده

 ، شعیب االرنوط گفته است : اسنادش حَسَن است.5855( مسند احمد، حدیث شماره 4
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دانم، گفت : چرا؟ گفتم : ریاست و بزرگی در زمان دانید، من میاند؟ گفتم : اگر شما نمیدانم چرا این کار را کردهنمی

کرد، یا مردی که مال فراوانی یای قوی بود که او را حمایت مکرد، یا مردی که دارای قبیلهجاهلیت از دو جایگاه تجاوز نمی

فوت  کرد. سپس اسالم آمد و مسئله دین مطرح شد. بعد پیامبرداشت و از آن در راه رسیدن به ریاست و بزرگی خرج می

کردند. در حالی که ابوبکر صدیق ثروت کافی برای رسیدن به آن ریاست نداشت. قبیله تیم نیز در برابر دو قبیله عبد مناف و 

آمد، منتفی . پس امتیازاتی که به خاطر آنها ریاست قریش در جاهلیت به دست می1ز قدرت کافی برخوردار نبودمخزوم ا

شدند. با این حال امتیازی جز اسالم باقی نماند و به همین خاطر نیز ابوبکر صدیق را مقدم داشتند. بالفاصله بعد از این 

 2جواب ماند و ساکت شد.حرفها، داودی بی

 م : حسین محاملی خیلی خوب به ذکر این مسأله پرداخته، اما الزم است به چند نکته دیگر نیز اشاره کنیم.گوییمی

گویند : علی اولین کسی است که اسالم آورده، پس او مقایسه کرده می شیعیان اثنی عشری ابوبکر صدیق را با امام علی

 تر است.برای خالفت از ابوبکر شایسته

توان هیچ ام، در مورد اولین مسلمان اختالفاتی دارند که نمییادی را در مورد این مسأله بررسی کردهنظریات مؤرخان ز

 دهد.کدام را بر دیگری ترجیح کاملی داده البته این مسأله در هر دو صورت هیچ چیزی را تغییر نمی

 3کم سن و سال بود. در ابتدای بعثت پیامبر دهد که امام علیتاریخ شهادت می

آید هیچ گاه به اندازه همکاری یک فرد بزرگسال نیست. کودکان گاه کمکی که از دست یک کودک کم سن و سال برمی

رود که آنها مسؤولیت دعوت یا پشتیبانی توانند انجام دهند. اما انتظار نمیگاهی بعضی از کارهایی را که در توانشان است می

آید. کار از دست بزرگترها به اندازه ایثار و مقاومتی که در آنها وجود دارد برمیاز یک دین را برعهده بگیرند. بلکه این 

کردم که من در زمان جاهلیت فکر می»گوید : ماجرای اسالم آوردن عمرو بن عبسه سلمی شبیه همین مسأله است، او می

ست. خبر وجود مردی در مکه که با خود دهند باطل ابرند و تمام عبادتی که برای بتان انجام میمردم در گمراهی بسر می

به خاطر  ای دارد به گوشم رسید، بر مرکب خود نشسته پیش او رفتم. به مکه رسیدم و دیدم که رسول خداسخنان تازه

 دهند.فشار قومش به صورت مخفیانه کار دعوت را انجام می

_________________________________________________________________________  

امبر او را قصودش این است که )تیم( قبیله ابوبکر صدیق، به اندازه قبیله عبد مناف و مخزوم از ریاست و قدرت برخوردار نبود. با این حال یاران پی( م1

 مقدم داشتند، بدون اینکه از نفوذ و ثروت زیادی برخوردار باشد.

 (.ه 885املی المتوفی سنة )ترجمة الحسین بن اسماعیل بن محمد المح 22، ص 55( المنتظم، ج 2

قبل از  به جز مورد خوابیدن در رختخواب پیامبر امام علی سال از بعثت پیامبر 58در مکه بودند، یعنی بعد از گذشت  ( در زمانی که پیامبر3

رسد با اما وقتی که به سن جوانی می هجرت، نقش بارزی در کمک به پیامبر ایفا نکردند. نقش کم سن و سال بودن بود که نباید آن را فراموش کرد.

کند. سپس همان طور که معلوم است در مدینه نقش کمک می خوابیدن در رختخواب پیامبر و سردرگم کردن کفار در مورد هجرت، به آن حضرت

انسان جوید. اما از اصحاب پیشی می بر بسیاری کنیم. بعدها با جهاد در راه خدا و کمک شایان خود به پیامبرتری را از ایشان مشاهده میپررنگ

شناسد هیچ گاه حق و بزرگی و جهاد و فداکاری ابوبکر صدیق را به خصوص در را می با انصافی که حق و بزرگی و جهاد و فداکاری امام علی

 آیند.ر میترین روزهای زندگی پیامبر و دعوت اسالمی به شماکند، زمانی که شدیدترین و سختابتدای بعثت فراموش نمی
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فرمودند : من پیامبرم. گفتم : پیامبر چیست؟  ؟1به صورت پنهانی خدمت ایشان رسیدم. به ایشان گفتم : شما چه هستید

فرمود : خدا مرا فرستاده است. گفتم : شما را برای چه چیزی فرستاده است؟ فرمود : برای صله رحم و حفظ رابطه 

خویشاوندی، شکستن بتها و ایمان به یگانگی خدا و شرک نورزیدن به او. به ایشان گفتم : در این را چه کسی با شماست؟ 

گوید در آن روز ابوبکر صدیق و بالل با ایشان بودند. گفتم : من از شما پیروی ای. عمرو بن عبسه میمرد آزاد و بندهیک 

بینی؟ اما پیش قبیله خود برگرد و هرگاه توانی این کار را بکنی. آیا موقعیت من را با مردم نمیکنم، فرمود : تو امروز نمیمی

 2«ام پس به سوی من بیا.ز شدهشنیدی که من غلبه کرده و پیرو

پرسیدم : آیا خداوند تو را فرستاده است؟ گفت : آری. گفتم : چیزی را به وسیله تو فرستاده »در مسند احمد آمده است : 

است؟ گفت اینکه خداوند را به یکتایی بپرستند و به او شرک نورزند و بتها را بشکنند و صله رحم را به جا آورند. گفتم : در 

 3«بودند. قحافه و غالم بالل همراه اون راه چه کسی همراه توست؟ پاسخ داد : بنده و غالمی ناگهان دیدم ابوبکر بن ابیای

کرد نگفت که در راه دعوت به این دین یک کودک پشتیبان در حالی که اسالم را برای عمرو بن عبسه بیان می پیامبر

توان نیرو و از او کمک گرفت. مگر آنکه اهل عناد دمندان به وسیله او نمیاوست. زیرا طفل ضعیف است و در نظر همه خر

گیرد! و متعصبان کوردل چنین ادعایی کنند. اینها معیارهایی دیگری دارند که در چهارچوب هیچ دین، خرد و منطقی قرار نمی

عوت اسالمی در آغاز پیدایش آن تقوت و به همین دلیل تاریخ برای امام علی در آغاز بعثت نبوی امری را که به وسیله آن د

توان آن را ای است که نمیکه این مسأله 4در شکستن پنهانی بتها کمک شده باشد، ذکر نکرده است، به جز کمک به پیامبر

ندگان ، خرج اموالش در راه خدا یا آزاد کردن ب5با مبارزه و رویارویی ابوبکر با کفار در بیشتر مواقع و دفاع او از پیامبر

، کنیز بنی 3، نهدیه و دخترش2، زنیره1، ام عبیس6مسلمان از شکنجه کفار از قبیل بالل حبشی و مادرش حمامه، عامر بن فهیره

_________________________________________________________________________  

 سؤال کرده است. ( نگفته است : چه کسی هستید؟ زیرا از صفت و وظیفه پیامبر1

 .382( صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن و ما یتعلق به، باب اسالم عمرو بن عبسه، حدیث شماره 2

 است.گوید : اسناد آن بنا به شرط مسلم صحیح (. شعیب ارنؤوط می57535( مسند احمد، حدیث شماره )3

به راه افتادیم تا اینکه به کعبه رسیدیم.  من و پیامبر»روایت کرده است :  از ابومریم به نقل از حضرت علی 355( مسند احمد در حدیث شماره 4

او نشست تا من از دوش توانم او را بلند کنم، پایین آمد و ام باال رفت. خواستم برخیزم پیامبر دریافت نمیبه من گفت : بنشین و او بر شانه پیامبر

رسیدم. تا اینکه از کعبه باال رفتم که بر روی آن یک بت مسی وجود داشت. خواستم به آسمان میکردم اگر میباال بروم. این کار را کردم. گمان می

: آن را بینداز. این کار را کردم، بت  آوردم. تا اینکه توانستم آن را بردارم پیامبر فرمودمن از سمت چپ، راست، جلو و پشت سرش بتها را پایین می

« ها پنهان شدیم مبادا کسی ما را ببیندبزرگ همانند ظرفی گلی شکست. سپس پایین آمدم و به همراه پیامبر سریع دویدیم تا اینکه در میان خانه

جزو راویان آن است که مجهول و ناشناخته است  اسناد این روایت بنا به گفته برخی از علما از جمله شعیب ارنؤوط ضعیف است. زیرا ابومریم ثقفی

 گوید قوی نیست.همچنین از راویان آن نعیم بن حکیم است که نسایی درباره او می

را گرفت و آن را  بن ابی معیط به سویش آمد و با لباسش گردن پیامبرخواند. عقبه نماز می ( در صحیح بخاری آمده است : در حالی که پیامبر5

های عقبه را گرفت او را از پیامبر دور کرد و گفت : آیا مردی احساس خفگی کرد. در این هنگام ابوبکر آمد و شانه یچاند. تا اینکه پیامبربسیار پ

 های فراوانی آورده است؟!گوید خدای من اهلل است و برای شما از سوی خدایتان نشانهکشید که میرا می

 در و احد شرکت کرد و در جنگ بئرمعونه به شهادت رسید.( صحابی بزرگواری که در جنگهای ب6
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مومل و کنیز بنی عدی مقایسه کرد. ابوبکر در مکه اهانت، عذاب و سختی فراوانی را در راه خدا تحمل و در مقابل دشمنان 

توانست سخن او را کرد و هیچ کس نمیشد و برای مردم وساطت میجا که همواره مذمت میخداوند صبر پیشه کرد و از آن

 پرداخت.ردّ کند همچنان به دفاع از اسالم می

 ها این بود روزی او در کنار کعبه به خطبه ایستاد و مشرکان را به سوی خداوند و پیروی از پیامبراز جمله این تالش

بسیار کتک زدند. از جمله کسانی که او را کتک زد، عتبه بن ربیعه بود که با کفشهایش که از  کرد. مشرکان او رادعوت می

 4توان بازشناخت.زد تا جایی که چهره او را نمیبرگ خرما بود بر صورتش می

د. آنها تردید اش حمل کردنای به سوی خانهتا اینکه افراد قومش )بنی تیم( آمدند و آن افراد را از دور و او را در پارچه

 نداشتند او مرده است، اما خداوند او را حفظ کرد.

ای وجود دارند که مستقیماً مرا به دانم در همان حال عقلهای خشک و بستهگویم در حالی که میمن این سخنان را می

با خردها و عقلهایی بحث و کنند. زیرا شکل اساسی این نوع بحثها این است که تو ناصبی بودن یا اسائه به امام علی متهم می

اند که امام علی مافوق ریزی شدهخواهند حقیقت را بفهمند. بلکه دیرزمانی است بر این اساس برنامهکنی که نمیمناظره می

 طرفانه نوشته شده است قبول ندارند.پذیرند و حتی تاریخی را که بیبشریت است و حقیقت را آن گونه که هست نمی

اش یاری کرد، دهد اولین کسی که از میان یاران پیامبر ایمان آورد و اسالم را با جان، مال و خانوادهتاریخ شهادت می

کردند او آن حضرت را تصدیق کرد و با جان و مالش با پیامبر ابوبکر صدیق بوده است. زمانی که مردم پیامبر را تکذیب می

إن اهلل بعثنی إلیکم فقلتم : کذبت و قال ابوبکر »ابش فرمود : خطاب به اصح همراهی و همدلی کرد. تا جایی که پیامبر

تردید خداوند مرا به سوی شما برانگیخت شما مرا بی: » «لی صاحبی : صدقت و واسانی بنفسه و أهل فهل انتم تارکوا

مرا با دوستم تنها تکذیب کردید در حالی که ابوبکر مرا تصدیق و با جان و مالش مرا یاری و با من همدردی کرد. پس آیا 

 5«گذارید؟!می

                                                                                                                                                                                                                 

نتساب به پسرش ( یکی از زنان بنی تیم بن مرّة بود که اسالم آورد مشرکان او را بسیار شکنجه کردند. ابوبکر او را از آنها خرید و آزاد کرد. او با ا1

 شد.عبین بن کریز، ام عبیس نامیده می

 داد. ابوبکر او را در راه خدا خرید و آزاد کرد.از دعوت، اسالم آورد. ابوجهل او را به خاطر ایمانش عذاب می( از جمله زنانی بود که در آغ2

 کند. ابوبکر آنها خرید و در راه خدا آزاد کرد.( آن دو کنیزانِ زنی از بنی عبدالدار بودند که قسم یاد کرده بود هرگز آنها را آزاد نمی3

 در کنار کعبه. 55-89، ص 8 ( البدایة و النهایة، ج4

و بیهقی در سنن کبری، باب شهادة اهل العصبیة، حدیث شماره  8535( بخاری در کتاب فضائل الصحابه، ]باب لو کنت متخذا خلیالً( حدیث شماره 5

 آن را آورده است. 25335
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در  برتری دارد. پیامبر ابیطالبسبقت در اسالم آوردن و عدم تردید درباره آن بر امام علی بن  تردید ابوبکر صدیقبی

االم : » «ما عرضت اإلسالم علی أحد إلّا کانت له عنده کبوة و تردد غیر أبی بکر فإنه لم یتلعثم»فرماید : این باره می

 1«ا بر هر کسی که عرضه کردم او درباره آن دچار لغزشی و تردید شد. به جز ابوبکر که او در ین باره تردید درنگی نکرد.ر

رفت. مشاهده کرد آنها نماز  به نزد پیامبر ابن اسحاق روایت کرده است که امام علی پس از اسالم آوردن خدیجه

به او فرمود که دینی است که خداوند آن را برای خود برگزیده و  مبرخوانند. علی گفت : ای محمد این چیست؟ پیامی

باری آن پیامبران را براساس آن فرستاده است. پس تو را به خدای یگانه، عبادت او و کفر نسبت به ]بتها[ و الت و عزّی 

یج تصمیمی درباره هیچ کاری ام. من هعلی به او گفت : این امری است که قبل از این درباره آن نشنیده «.کنمدعوت می

از این ابا داشت که قبل از اعالن عمومیِ دعوت، راز او فاش شود.  دهم تا اینکه با ابوطالب سخن بگویم. پیامبرانجام نمی

آوری پس قضیه را کتمان کن. علی آن شب درنگ کرد. سپس خداوند به همین دلیل به او گفت : ای علی! اگر اسالم نمی

 آمد و گفت : ای محمد چه چیزی را بر من عرضه کردی؟ پیامبر دل علی قرار داد. او صبح به سوی پیامبراسالم را در 

فرمود : شهادت بده که جز اهلل به یگانگی و بدون شریک هیچ خدایی وجود ندارد و به الت و عزی کفر بورزی و از شریکان 

. عجیب اینکه 2ئت بجویی. سپس علی چنین کرد و اسالم آورددهند[ براو همانندانی ]که مشرکان برای خداوند قرار می

شیعیان اثناعشری با وجود غلو مشهورشان درباره امام علی به تردید او درباره قبول اسالم در آغاز امر و درخواست مهلت از 

 3«اندیشم.این امر برخالف دین پدرم است و من درباره آن می»معتقدند که او گفت :  پیامبر

جا که از طریق فریقین روایت شده است که ابوبکر با اختیار خود و بدون تردید و درنگ اسالم آورد در حالی که از آن

برای او تازه بود پس شیعیان امامیه درباره  خواست به او فرصتی برای فکر کردن بدهد. زیرا دعوت پیامبر از پیامبر علی

 گویند؟!کدام برتری سخن می

گویم : اسالم آوردن ابوبکر قبل از علی یا علی قبل از ابوبکر هرگز استحقاق آنها را برای اطعیت کامل میبا این وجود با ق

طلبد که سبقت خلیفه در اسالم آوردن هایی را میخالفت بیشتر نخواهد کرد. زیرا خالفت و رهبری مردم شرایط و شایستگی

 روز جزو شرایط آن نیست! 3یا  2بر مردم آنهم به مدت 

_________________________________________________________________________  

است و نیازی به تفکر، نظر و درنگ ندارد. بلکه باید هر جا که گوید : حقیقت واضح و آشکار کتاب البدایظ و النهایة می 525، ص 5( ابن کثیر در ج 1

ما دعوت أحدًا إلی اإلسالم إال کانت عنده »بدان برخورد کرد از آن پیروی و اطاعت کرد. به همین دلیل پیامبر در مدح ابوبکر فرموده است : 

سریع و بدون نظر و تفکر بوده است. زیرا برتری او بر دیگران در نظر  به همین دلیل بیعت با او در روز سقیفه «کبوة غیر أبی بکر فإنه لم یتلعثم

یأبی اهلل و المؤمنون إلّا »ای مبنی بر خالفت او بنویسد فرمود : خواست نوشته صحابه امری واضح بوده است. بدین خاطر زمانی که پیامبر

-538، ص 2و دالئل النبوة، بیهقی، ج  25بالذری در انساب األشراف، ص  «کند.خداوند و مؤمنان ]حکومت غیر[ ابوبکر را امتناع می: » «أبابکر

535. 

 .85، ص 8و البدایه و النهایه، ج  795، ص 5( سد الغابة، ج 2

 ، للعالمه شیعی ابوالقاسم علی بن موسی مشهور به ابن طاووس.253( سعد السعود، ص 3



 006 آنگاه حقیقت را یافتم

در شب هجرت که در پایان دوران مکه روی داد هرگز برتر از هجرت ابوبکر  در بستر پیامبر اما خوابیدن حضرت علی

 ها و خطرات احتمالی نبود.ها، خستگیبه مدینه و همراهی او در سختی به همراه پیامبر صدیق

 فرماید :ذکر نموده و میرا  به همین دلیل خداوند در قرآن کریم، کمک ابوبکر صدیق به پیامبر

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ 

 [.٧١التوبة: .] ژې   ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   

نفر به همراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود.[ اگر پیامبر که ]دو نفر بیشتر نبودند و[ او دومین نفر بود ]و تنها یک »

هنگامی که آن دو در غار ]ثور جای گزیدند و در آن سه روز ماندگار[ شدند ]ابوبکر نگران شد که از سوی قریشیان به 

پیامبر گزندی برسد[ در این هنگام پیامبر خطاب به دوستش گفت : غم مخور که خدا با ماست ]و ما را حفظ و به ما 

رساند. در این هنگام[ خداوند آرامش را بر دهد و ما را به عزت و شکوه میکند و از دست قریشیان نجات میمک میک

او نازل کرد ]و ابوبکر از این پرتو الطاف، آرام گرفت[ و پیامبر را با سپاهیانی ]از فرشتگان در همان زمان و همچنین 

دیدید و سرانجام سخن کافران را فرو کشید ]و شوکت و نان را نمیبعدها در جنگ بدر و حنین[ یاری داد که شما آ

آیین آنان را از هم گسیخت[ و سخن الهی پیوسته باال بوده است ]و نور توحید بر ظلمت کفر چیره شده است و مکتب 

حکیم است ]و  تواند انجام دهد[آسمانی، مکتبهای زمینی را از بین برده است.[ و خدا با عزت است ]و هر کاری را می

  «دهد.[کارها را به جا و از روی حکمت انجام می

به همراه  را در قرآن ذکر نکرده است. زیرا خروج ابوبکر صدیق در بستر پیامبر ابیطالباما خداوند خوابیدن علی بن 

باید  علی در بستر پیامبر پیامبر برای زندگی او خطرناک بود. سختی و تعقیب و گریز در پی داشت. اما درباره خوابیدن امام

 گفت در روایات آمده است که پیامبر به او اطالع داده بود که بدو آسیب و گزندی نخواهد رسید.

رسید آنها ]مشرکان[ بر در خانه پیامبر گرد هم آمدند و منتظر بودند تا گوید : زمانی که تاریکی شب فرا ابن اسحاق می

و یورش برند. زمانی که پیامبر جای آنها را دید به علی بن ابیطالب فرمود : در بستر من خوابد تا بر اببینند چه زمانی می

تردید از سوی آنها به تو گزندی نخواهد بخواب و این عبای سبز مرا بر روی خودت بیندازد و در آن، بخواب. زیرا بی

 1رسید.

 به او اطالع داده بود که بدو گزندی نخواهد رسید. پیامبر

 اند. ری است که علمای بزرگ شیعه اثناعشری در تعریف این جریان در کتابهایشان آن را ذکر و بدان اعتراف کردهاین ام

خواست هجرت  اند که زمانی که پیامبرنویسد : محدثان روایت کردهآیت اهلل جعفر سبحانی از علمای معاصر شیعه می

رداندن امانتهایی که نزد او بود در مکه بر جای گذارد و در شبی که به ها و بازگرا برای پرداخت دین کند علی بن ابیطالب

به او گفت : ای  شد و مشرکان خانه او را احاطه کرده بودند به او دستور داد در بستر او بخوابد. پیامبرسوی غار خارج می

اهلل از سوی آنها به تو آسیبی نخواهد تردید ان شاء علی عبای یمنی سبز مرا بر روی خودت بینداز و در بستر من بخواب بی

_________________________________________________________________________  

 .3، ص 8( السیرة النبویة، ج 1
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را در  . همچنین شیخ محمد باقر خراسانی در تعلیق بر عبارت )من با فدا کردن جان خودم جان پیامبر1رسید و او چنین کرد

 2کند.غار حفظ کردم( از کتاب االحتجاج طبرسی این امر را تأیید می

رسانند با کسی که خود به سوی مرگ پیش رفته و گز بدو آسیبی نمیداند دشمنان هرپس آیا فداکاری کسی که یقیناً می

 ، مساوی است؟!3اش را در سفر هجرت در خطر نابودی و مرگ قرار داده استخود و خانواده

به وسیله حدیث  اگر به همه اینها اعتقاد شیعه امامیه مبنی بر منصوص بودن امامت حضرت علی به عنوان جانشین پیامبر

اینکه جانشین فقط پس از وفات پیامبر خواهد بود را بیفزاییم، این امر شیعیان امامیه را مجبور خواهد کرد تا اعتراف  و 4الدار

 با فداکاری ابوبکر در سفر هجرت قابل مقایسه نیست. و خوابیدن او در بستر پیامبر کنند که فداکاری امام علی

در آن شب با اطمینان خاطر از اینکه هیچ کس  اقرار به این امر کنیم که علیتوانیم شیعیان امامیه را ملزم به بلکه ما می

توانند انکار کنند نیازی نداشت. چگونه می رساند در بستر پیامبر خوابید و به مطمئن کردن او از سوی پیامبربدو زیانی نمی

؟ و امامان علم 5وند و مرگشان در اختیار خودشان استردانند چه زمانی از دنیا میکنند که امامان میدر حالی که آنها ادعا می

 1و امام علی در آن زمان ازدواج نکرده بود 7کندو هر امامی را امام دیگری همانند او غسل و دفن می 6گذشته و آینده را دارند

_________________________________________________________________________  

 .829، ص 55و اإلمامة(، ج  ( مفاهیم القرآن )العدل1

 ، کتاب االحتجاج.535( حاشیه، ص 2

شنید اخباری را که در روز می آورد. عبداهلل پسر ابوبکر هم برای پیامبرو ابوبکر غذا می هر روز عصر برای پیامبر ( اسماء دختر ابوبکر3

گشت تا صبح هنگام در میان قریش باشد و آنها شک به مکه بازمیبرد. سپس در هنگام سحر کرد و شب هنگام برایشان به غار میآوری میجمع

ند تا آنها را نکنند. غالم ابوبکر یعنی عامر بن فهیر، در روز وظیفه چرای گوسفندان ابوبکر را به عهده داشت تا شب هنگام آنها را از کنار غار بگذرا

 بن ابوبکر را پاک کند تا مشرکان رد پای او را در کنار غار پیدا نکنند. )نگا : فتح از شیر گوسفندان سیر کند و با اثر پای گوسفندان ردّ پای عبداهلل

 ، السیرة النبویة البن اسحاق(.92-95، ص 51الباری، ج 

تناد بدان اس طالب( حدیث دار یا دعوت خویشاوندان به اسالم یکی از مهمترین نصوصی است که شیعیان امامیه برای اثبات امامت علی بن ابی4

 کنند که در صفحات آینده به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. می

روایت و صفار  3( این عنوان یکی از ابواب اصول کافی کلینی و بصائر الدّرجات صفار و بحاراألنوار مجلسی و ... است. کلینی تحت عنوان این باب 5

روایت بسنده کرده  3بحاراألنوار به ذکر  237-231، ص 7لی که مجلسی در ج روایت را ذکر کرده است. در حا 55، 155در بصائر الدرجات ص 

 است.

روایت شیعی را نقل نموده است  22روایت را آورده است. مجلسی در این باره  3( این عنوان نیز نام یکی از ابواب اصول کافی کلینی است که در آن 6

)و أنه عرض علیهم ملکوت السموات و األرض و تحت عنوان  557-559، ص 23ألنوار، ج کند. نگا : بحاراکه این مفهوم و عقیده را تأکید می

گانه[ عرضه شده است و آنها از گذشته ]و : یعنی حکومت آسمانها و زمین بدانها ]ائمه دوازده یعلمون علم ماکان و ما یکون إلی یوم القیامة(

 حال[ و آینده تا روز قیامت آگاهی دارند.

)باب أن االمام الیغسله و الیدفنه إال إمام و نویسد : می 233، ص 27واب کتاب بحاراألنوار مجلسی این عنوان را دارد که در جلد ( یکی از اب7

 روایت را ذکر کرده است. 7و درباره آن  بعض أحوال وفاتهم علیهم السالم(
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یقاً مطابق اعتقاد شیعیان است تا چنانچه مشرکان او را بکشند یکی از امامان از نسل او به غسل و تدفین او پردازد. بنابراین دق

 رسد!که معتقدند امام کامالً یقین داشت که بدو زیانی نمی

ترین فرد اصحاب بوده است و فداکاریهای بزرگ او در خیبر و ... ذکر شود تا برای چنانچه بگویند امام علی شجاع

ترین افراد تردید امام علی یکی از شجاعفت : بیسزاوارتر بودن او از ابوبکر برای خالفت بدان استناد شود در پاسخ خواهم گ

ومت ها و شرایط خالفت و حکهای او در نبردها گواه این امر است. اما ما درباره شایستگیصحابه بود. مبارزات و قهرمانی

ر کنیم. ویژگی شاخص امام علی رزمندگی و دالوری در میدان جنگ بود که ممکن است از این نظر از ابوبکصحبت می

های های امام علی و ویژگیبرتر باشد. در این امر گمانی نیست. اما خالفت و حکومت به سرباز رزمنده و قهرمانی صدیق

 او در میدان جنگ نیاز ندارد. بلکه به رهبری فعال و دارای سلطه و کنترل نیازمند است.

 برتر بود. ابیطالبابوبکر صدیق در این صفت از علی بن 

های دیگر قریش بسیار کوچک بود. با این وجود او پس از وفات له ضعیف تیم بود که در مقایسه با تیرهابوبکر از قبی

و قیام مسیلمه کذاب، اسود عنسی، سجاح و ... توانست مسلمانان را رهبری کند. در نتیجه پیروز شد و توانست پس  پیامبر

هاشم جزیره عربستان بازگرداند. در حالی که امام علی که از بنی از ظهور حرکات مرتدان استقرار و ثبات و آرامش را به شبه

و در هنگام  ای و سیاسی مهمی داشتند. او پس از شهادت عثمانبود که آنها در میان اعراب دارای جایگاه و موقعیت قبیله

ی است که باید در آن کمی بروز اختالف میان مسلمانان نتوانست بر اوضاع مسلط شود و آن را کنترل کند. این امری واقع

آوری و مبارزه در میدان جنگ در ابوبکر برتری داشته باشد. اما در رهبری امت و کنترل اندیشید. شاید امام علی در رزم

جریانهای سیاسی رقیب در جامعه اسالمی و گرد هم آوردن آنها در یک فضای واحد موفق نبود. این حقیقت بدون هرگونه 

 پیراستگی است.

توان مقایسه کرد؟ معیار کند شجاعت را فقط با جنگیدن میدربارة مسأله شجاعت باید گفت چه کسی ادعا می اما

ترین مردم بود. امام شجاع شجاعت، کشتن دشمنان به دست خویش و قدرت بدنی نیست. بنا به گفته حضرت علی پیامبر

جنگیدند، خودمان را پشت سر پیامبر و دو سپاه با هم میگرفتیم گوید : هنگامی که در موقعیت دشواری قرار میعلی می

کردیم. زیرا او نزدیکترین فرد ما به سپاه دشمن بود و او همواره در پیشاپیش سپاه مخفی و به وسیله او خودمان را حفظ می

 قرار داشت.

را به سوی دشمن هدایت در جنگ حنین شکست خوردند در حالی که او بر روی قاطری نشسته بود و آن  یاران پیامبر

:  «أنا النبی الکذب أنا ابن عبدالمطلب»فرمود : گفت تا خود را مخفی نکرده باشد و میکرد و نام خود را میمی
 «تردید من پیامبر و فرزند عبدالمطلب هستم.بی»

                                                                                                                                                                                                                 

در بیوگرافی حضرت  559، ص 2اج کرده است که ذهبی در السیر ج در سال دوم هجری با حضرت فاطمه ازدو ( چنین ثابت شده است که امام علی1

نویسد : ازدواج فاطمه با علی می 555، ص 3گوید این امر در سال دوم پس از جنگ بدر روی داد. نویسنده عون المعبود در جلد فاطمه)رض( می

ی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه معتقد است که ازدواج الحجه روی داد. این در حالدر سال دوم هجری در ماه رمضان و زفاف آنها در ذی

بحاراألنوار این امر را نقل کرده است. به هر حال این ازدواج  92، ص 58آنها در شب پنج شنبه در سال سوم هجری روی داد که مجلسی هم در ج 

 دو سال پس از هجرت یا کمی بعد روی داد.
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 با دست خویش فقط یک نفر آن هم أُبیّ بن خلف را در جنگ احد کشت. با این وجود پیامبر

ان اصحاب پیامبر افرادی بودند که بیش از ابوبکر، عمر، عثمان و علی از افراد سپاه کفار را کشته بودند. اگرچه آنها در می

نفر جنگجوی کفار  011تر نبودند. از جمله آنها برّاء بن مالک برادر انس بن مالک است که به تنهایی از این چهار نفر شجاع

 گری بود که او در کشتن آنها شرکت داشت.را کشت. این تعداد غیر از افراد دی

هیچکدام از خلفا این تعداد از مشرکان را نکشت. بلکه حتی حمزه سیدالشهدا شیر خدا و عموی پیامبر  در دوران پیامبر

 1که در قله شجاعت بود این تعداد از آنها را به قتل نرسانده بود.

کرد. همچنین او ر بود. زیرا او تنها مردی بود که پیامبر را همراهی میابوبکر صدیق در آغاز بعثت تنها همراه و یاور پیامب

زمانی که مردم در اثر این حادثه دچار شوک شدند ثبات شدیدی داشت و با خطبه خود مردم را بیدار  پس از وفات پیامبر

پرستیدند بدانند که خدا را میپرستیدند بدانند که محمد مرده است و کسانی کرد و گفت : ای مردم کسانی که محمد را می

میرد. همه این امور بر شایستگی ابوبکر صدیق برای رهبری جامعه اسالمی و برتری او در خداوند زنده است و هرگز نمی

هایی بود که این باره بر دیگران داللت دارد که مهاجرین و انصار هم بدون تردید این امر را قبول کردند. این برخی از ردیه

دادن میان ابوبکر و علی بیان کنم. اگرچه از اطاله کالم درباره این امور که هیچ سودی ندارد  دیدم درباره مسأله برتریالزم 

احساس ناخوشایندی دارم. برای من این نکته کافی است که آن دو شخصیت، انسانهای مؤمن، فاضل و بزرگواری بودند که 

شان را در راه کمک به این کمک به اسالم خودداری نمودند. آنها جان، مال خانواده اسالم را یاری کردند، آنگاه که دیگران از

 دین تقدیم کردند. پس دیگری برای من چه نفعی دارد که کدامیک از دیگری برتر است!

 

 2تر است.استناد امامیه به قرآن از استدالل اهل کتاب بدان ضعیف

راً بر صحت دین اهل کتاب )یهود و نصاری و صابئه و ...( داللت دارد. در قرآن کریم آیات فراوانی آمده است که ظاه

تر از استداللها در داللتشان بسیار قویکنند. این بدان استناد می آنها برای عدم لزوم اسالم آوردنشان و پیروی از پیامبر اسالم

 کنند.آیاتی است که شیعیان امامیه برای اثبات امامت بدان استناد می

گوییم که گویند ندارد. بلکه با قطعیت میین وجود معتقدیم آنها ]یهود و نصاری[ در آن آیات هیچ حجتی بر آنچه میبا ا

 کنند.آنها معانی آیات را به مفاهیمی غیر از معانی حقیقی تحریف می

 فرماید : سوره بقره است که خداوند می 42( از جمله این آیات آیه 0

 [.٤٣البقرة: .] ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 

پرستان[ هر کسی که خدا و روز قیامت پرستان و ستارهاند، یهودیان، مسیحیان و صائبین ]فرشتهکسانی که ایمان آورده»

ه خدا محفوظ بوده و ترسی برآنان نیست و ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد چنین افرادی پاداششان در پیشگا

 .«غم و اندوهی بدیشان دست نخواهد داد

_________________________________________________________________________  

 ؛ با اندکی دخل و تصرف.259-257یه، ص ( جامع المسائل تقی الدین ابن تیم1

 .583-582( المنهج القرآنی الفاصل بین اصول الحق و أصول الباطل، ص 2
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ظاهر این آیه بر صحت دین یهودیان و مسیحیان داللت دارد. زیرا برای نجات در قیامت فقط ایمان به خداوند و روز 

سالم سخن به میان نیاورده است. و ارکان دیگر ا قیامت و اعمال نیک را ذکر کرده است و از ایمان به نبوت حضرت محمد

کنند تا این حدّ در داللت بر مقصودشان وضوح و قوت پس آیا هیچکدام از دالیل آنها برای اثبات امامت که بدانها استناد می

 دارد؟

اما اشکال استدالل به این آیه در معزول داشتن آن از آیات محکم دیگری است که از جمله شروط نجات را اسالم آوردن 

کند. آیه مذکور به معنای آن است کسی که اسالم به او نرسیده و از دنیا رفته باشد چنین شرایطی ذکر می و پیروی از پیامبر

 یابیم.را دارد. اگرچه این قید در این آیه ذکر نشده است. بلکه با ارجاع آن به اصل یعنی آیات محکم دیگر این امر را درمی

گانه یا امامان دوازده یا در همه قرآن آیه یا نصی وجود دارد که حتی ظاهر آن بر امامت علیدر اینجا حق داریم بپرسیم آ

کرد که اگر آیات محکم دیگری داللت کند همچنانکه ظاهر نص این آیه بر صحت دین یهودیان، مسیحیان و صائبه داللت می

 صحت دینشان بود؟؟نبود که آن را مقید سازد، این آیه به معنای نص صریحی برای نجات و

 فرماید : ( خداوند می2

 [.١٧یونس: .] ژھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈژ 

اسرائیل[ که بر تو نازل شده است تردید دارای از کسانی سؤال اگر درباره چیزی ]از داستانهای موسی و فرعون و بنی»

 «اند.خواندهمانی را میاند و[ کتابهای آسکن که قبل از تو ]اهل کتاب بوده

 همچنین فرموده است : 

 [.٤األنبیاء: .] ژۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ   ہ    ھ  ھ  ژ 

 «دانید از اهل کتاب، ]اهل علم و آشنایان به کتابهای آسمانی[ بپرسید.اگر این را نمی»

توانیم کافر باشیم؟! یجه چگونه میگویند : ما اهل ذکر ]کتاب[ هستیم. پس ما مرجع هستیم. در نتیهودیان و مسیحیان می

تردید سیاق آیه بر این امر داللت دارد که مقصود از اهل ذکر، اهل کتاب است. زیرا قریشیان برای بطالن نبوت حضرت بی

 رود. خداوند فرمود : خورد و در بازارها راه میکردند و اینکه او غذا میبه بشر بودن او استدالل می محمد

ڭ         ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ       ہ      ہ  ہ         ہ    ھ  ھ  ھ  ھ ۀ      ٹٹ  ۀ       ڻ  ڻ       ڱ  ڱ  ں  ںژ 

 [.٧ - ٤األنبیاء: .] ژڭ  ڭ

ایم که بدیشان ]دین ]تنها تو نیستی که پیامبر و در عین حال انسان هستی. بلکه[ پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته»

دانید. ما پیامبران را به صورت یم. از ]اهل علم و[ آشنایان به کتاب آسمانی پرسید، اگر این را نمیاآسمانی را[ وحی کرده

ایم. ]بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهای دیگر خورده، نوشیده و زندگی کرده جسدهایی که غذا نخورند، نیافریده

 «اند.اند[ و عمر جاویدان هم نداشتهو در آخر مرده

 اند یا نه؟توانید از اهل ذکر ]کتاب[ بپرسید تا آنها به شما بگویند که آیا پیامبران بشر بودهدانستید میاگر قبالً نمییعنی 

ہ  ہ  ہ    ژو عبارت  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈژمعادل این عبارت است که خداوند فرموده است :  ژ ہ ۀ  ۀ   ژپس عبارت 

  .ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژوده است : معادل این عبارت است که خداوند فرم ژھ
 دقیقاً در آیه قبل از آن چنین آمده است : 
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 [.١١یونس: .] ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ 

اسرائیل را در جایگاه خوب و اقامتگاه دلپذیری ]که فلسطین است[ منزل و مأوی دادیم و روزیهای ]از آن به بعد[ بنی»

 «م.ای را بدیشان عطا کردیپاکیزه

 فرماید : که این مدح و ستایش آنها بود. بلکه خداوند درباره آنها می

 [.٣١٤الشعراء: .] ژھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ 
 «اسرائیل ]به خوبی[ از آن آگاهند؟!.آیا همین نشانه برای ]ایمان آوردن[ ایشان کافی نیست که علمای بنی»

تر از ادعای امامیه مبنی بر این نکته است که مقصود خداوند از یهودیان و مسیحیان قویاین آیه برای داللت بر ادعای 

 گانه است!امامان دوازده «اهل ذکر»

زیرا قطعاً میان مطلب آیه و ذکر )امامان( در آن هیچ ارتباطی وجود ندارد و هیچ قرینه نزدیک یا دوری بر آنها داللت 

امامیه درباره این آیه اختالف پیدا کنند کدامیک بیشتر برحقند کامالً واضح است که رجحان ندارد. اگر یهودیان و مسیحیان با 

و برتری از آن یهودیان و مسیحیان خواهد بود. ما به امامیه خواهیم گفت : حق خودتان را در این آیه از یهود و نصاری 

 ل کنید!!کید بدان استناد و استدالبازستانید. سپس برای اثبات آنچه ادعا می

 فرماید : ( خداوند می3

 [.٧٤البقرة: .] ژې  ې   ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ  ژ 

اسرائیل! به یاد آورید نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم، و اینکه من شما را ]از نظر نعمتهای گوناگون[ بر ای بنی»

 «جهانیان برتری دادم.

 است، این آیه به صراحت داللت دارد بر اینکه خدا آنها را برتری داده و برگزیده است.دو بار در قرآن این آیه وارد شده 

 فرماید : خداوند در سوره دخان می

 [.١٣ - ١١الدخان: .] ژٹ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  ڭ  ژ 

جات دادیم[ از فرعون کسی که بر دیگران بزرگی اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهایی بخشیدیم. ]ایشان را نما بنی»

اسرائیل را آگاهانه گذرانند. ما بنینمود. و از زمره تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حد میفروخت و ستمگری میمی

رگزیده ]و با شناختی که از ایشان داشتیم، در آن عصر و زمان[ برگزیدیم و بر جهانیان برتری دادیم ]و آنان را ملت ب

 «.[عصر خویش کردیم

 اند.ای بودهکنند بر اینکه آنها ملت بزرگ و برگزیدهاین آیات داللت می

آیا در قرآن دلیل اینکه آنها ملت برگزیده هستند وجود ندارد؟ چرا به این مطلب اقرار نکنیم؟ این سؤال را از )امامیه( که 

پرسیم. در حالی که هیچ دلیل قرآنی مثل این یا شبیه این را انند میدخود را برتر از تمام امت اسالم و همه جهانیان می

 ندارند. حال، هرگونه ردی بر ادعای یهودی، به طریق اولی رد غیر آنها نیز هست.

به یاد آورید نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم. و اینکه من « شیعیان علی»ای »فرمود : شما تصور کنید که خداوند می

ما شیعیان امامیه را از عذاب خوار کننده رهایی بخشیدیم و ما آنها را آگاهانه، »فرمود : یا می« جهانیان برتری دادم شما را بر
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گفتند؟ آیا با استفاده از این آیات بر حقانیت خود و وجوب تبعیت از مذهب چه می« برگزیدیم و بر جهانیان برتری دادیم

 کردند؟خود استدالل نمی

آمد، فرمود، به هیچ عنوان دلیلی برای آنها به حساب نمیکند که حتی اگر خداوند این را میستدالل حکم میمنطق علم و ا

اند، به همین صورت اگر در مورد غیر زیرا همین آیات برای قوم یهود که در مورد خود آنها نازل شده دلیل و حجت نشده

 دهد.آنها هم نازل شود دلیلی به دست آنها نمی

ای هم به آنان نشده است ادعاهای آنان تا چه که همانند این آیات در مورد امامیه نازل نشده و حتی کوچکترین اشارهحاال 

 اندازه از واقعیت برخوردار است؟

 [.٣٤الجاثیة: .] ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 «اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم.ما به بنی»

 شود؟بگذار و ببین نتیجه چه می« بنی علی»یا « امامیه»کلمه « رائیلاسبنی»به جای کلمه 

 [.٥١غافر: .] ژڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

 «اسرائیل را وارثان کتاب ]تورات[ کردیم.و بنی»

 ؟«ایمشیعیان علی را وارثان کتاب کرده»تصور کن که خداوند فرموده است : 

 [.٣١٤عراف: األ.] ژۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ژ 

 «اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند، تحقق یافت.و وعده نیک پروردگارت بر بنی»

 ژڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

 [.٣٧ - ٣١السجدة: .]

نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت و ما آن را  ما برای موسی کتاب ]تورات[ را فرو فرستادیم، و شک»

اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما ]و برابر قوانین اسرائیل گرداندیم. و از میان بنیرهنمون و راهنمای بنی

شکیبایی ورزیدند به آیات ما اسرائیل ]در راه خدا بر تحمل سختیها[ نمودند، بدانگاه که بنیما، مردمان را[ راهنمایی می

 «ایمان کامل پیدا کردند.

گفتند : متن این آیات به صراحت در مورد امامت و ائمه اسرائیل، امامیه آورده شده بود، میدر این آیات اگر به جای بنی

 1وارد شده است.

_________________________________________________________________________  

اند. ها و تخیالت ذهنی ما نیستند. بلکه عین آن چیزهایی که علمای امامیه از زمانهای بسیار گذشته آن را گفتهکنیم فرضیه( این مطالبی که ما ذکر می1

 کنیم :هایی را به ائمه نسبت داده که ما بعضی از آنها را نقل میکلینی در کتاب )الکافی( گفته از جمله، عالمه

ان الذین ظلموا ]ال محمد[ لم یکن اهلل لیغفرلهم و »« این آیه را به این صورت آورده است جبرئیل»نقل شده که گفت :  از امام باقر -5

 .525، ص 5، ج «اللیعهدیهم طریقا

 «فأبی اکثر الناس ]بوالیة علی[ إال کفوراً»جبرئیل این آیه را به این صورت آورده است »روایت شده که گفت :  راز امام باق -2

قل الحق من ربکم ]فی علی[ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر إنا اعتدنا للظالمین ]آل محمد[ »این آیه را نیز به این صورت آورده است : 

 .521، ص 5ج « ناراً



 013 آنگاه حقیقت را یافتم

ئیل نازل شده است، به امامت استدالل اسراواقعیت این است که امامیه با استفاده از این آیه، با وجود اینکه در مورد بنی

 اند!!کرده

 فرماید : خداوند می -4

 [.٣٣المائدة: .]ژ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇژ 

 «اسرائیل پیمان گرفت و دوازده رهبر برای آنان تعیین کرد.گمان خداوند از بنیبی»

آل محمد، پیمان گرفت و دوازده رهبر برای آنان تعیین  گمان خداوند ازبی»حاال تصور کن که خداوند فرموده است : 

 گفتند؟آنها چه می« کرد

 اند.گفتند :این آیه در مورد ائمه نازل شده و ائمه در نص قرآن با صراحت ذکر شدهمی

امیه به عنوان آید. آیا نزد اماسرائیل نازل شده هیچ دلیلی برای آنها به حساب نمیاما این آیه با وجود اینکه در مورد بنی

 دلیل، حتی یک آیه قرآن با این صراحت و روشنی وجود دارد؟

اسرائیل را برگزیده او را بر تمام زنان دنیا برتری داده است، آن زن مریم شود که زنی از بنیخداوند در قرآن یادآور می

 فرماید : گزید، خداوند میدختر عمران است. خداوند، بدون شوهر فرزندی به او بخشید و او را به پیامبری بر

 [.٧٣آل عمران: .] ژٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ژ 

ات داشته است و تو را بر همه ]تو حضور نداشتی[ هنگامی که فرشتگان گفتند : ای مریم! خدا ترا برگزیده و پاکیزه»

 «زنان جهان برتری داده است.

 فرماید : برد، مید به صراحت از حضرت مریم)س( نام میتعداد زیادی از آیات دیگر قرآن خداون

 [.٣٣التحریم: .] ژې  ې   ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژ 

همچنین خداوند ]از میان مؤمنان، دومین الگو[ مریم دختر عمران را مثال زده است که دامن به گناه نیالود و خود را »

ما از روح متعلق به خود در آن دمیدیم، و او سخنان پروردگارش و کتابهایش را تصدیق کرد، و از  پاک نگاه داشت. و

 «زمره مطیعان و فرمانبرداران خدا بود.

آیند. زیرا آنها با این گذشتگان هیچ کدام از این آیات سودی به حال یهودیان ندارد، و هیچ دلیلی برای آنها به حساب نمی

 فرماید : اند. همان طور که خداوند میابطه کرده و از آنها پیروی نکردهنیکوکار خود قطع ر

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ 

 [.٣١٧ - ٣١١البقرة: .] ژ   جئ  جئ          جئ  جئ  جئ  جئېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  

کنید و ادعا دارید که بر آیین یعقوب هستید[ هنگامی که مرگ آیا ]شما یهودیان و مسیحیان که محمد را تکذیب می»

یعقوب فرا رسید حاضر بودید ]تا آیین را بشناسید که بر آن از دنیا رفت؟[ آن هنگامی که به فرزندان خود گفت : پس از 

                                                                                                                                                                                                                 

بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما انزل اهلل »جبرئیل این آیه را به این صورت بر پیامبر نازل کرد »نقل شده که، گفت :  امام باقراز  -8

 .557، ص 5، ج «]فی علی[ بغیاً

ما نزلنا علی عبدنا ]فی علی[ و ان کنتم فی ریب م»جبرئیل این آیه را بدین گونه بر پیامبر نازل کرده است »از جابر نقل شده که گفت :  -5

 توان یافت.. امثال این کفریات را در کتاب کافی به وفور می557، ص 5، ج «فاتوا بسورة من مثله



 014 آنگاه حقیقت را یافتم

ای پدرانت ابراهیم و اسماعیل اسحاق را که خداوند یگانه است و ما پرستید؟ گفتند : فدای تو، خدمن چه چیز را می

ساییم.[ ]به هر حال جنگ و جدل درباره آنان چرا؟[ تسلیم ]فرمان[ او هستیم ]و سر عبادت و بندگی بر آستانش می

ما فراچنگ ایشان قومی بودند که مردند و سر خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است. و آنچه ش

شوند ]و هیچ کس مسئول اعمال دیگری نیست و اند از شما پرسیده نمیکردهاید، از آن شماست، و درباره آنچه میآورده

 «گیرند.[کسی را به گناه دیگری نمی

 فرماید : همچنین می

 [.٤٧المائدة: .] ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ژ 

بند[ نخواهید ا، محمد مصطفی![ بگو : ای اهل کتاب! شما بر هیچ ]دین صحیحی از ادیان اسمانی پایای فرستاده ]خد»

بود، مگر آنکه ]ادعا را کنار بگذارید و عمال احکام[ تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان ]به نام قرآن[ برایتان 

 [«نازل شده است برپادارید ]و در زندگی پیاه و اجرا نمایید.

 و پیروی از او است. اولین چیزی هم که باید بر پای داشته شود، ایمان به پیامبر

تردید برای خود لقب ساختن و خود را نسبت دادن به فرد، بدون عمل و پیروی کردن واقعی از کسی که خود را به او بی

 فرماید : رساند. همان طور که خداوند مینسبت داده است هیچ سودی به او نمی

 [.٤٧آل عمران: .] ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ژ 

سزاوارترین مردم ]برای انتساب[ به ابراهیم ]و دین او[ کسانی هستند که ]در زمان ابراهیم دعوت او را اجابت کردند و[ »

 «از او پیروی نمودند.

 دادند.نه آنانکه فقط او را دوست داشتند یا خود را به او نسبت می

، حضرت و خود را نسبت دادن به او، دوست داشتن حضرت داود هود برای حضرت یعقوبامروزه دوستی قوم ی

و بقیه پیامبران، و دوست داشتن حضرت عیسی از طرف مسیحیان و خود را نسبت دادن به آن  و حضرت سلیمان موسی

اند به کلی رگوار از طرف خدا آوردههایی که این پیامبران بزحضرت، برای آنها هیچ سودی ندارد. زیرا از راه، روش و آموزه

 فرماید : اند. خداوند میدور شده

 [.٣١٥البقرة: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ژ 

 «گویند : یهودی یا مسیحی بشوید تا ]به راه راست[ رهنمود شوید.کنند و[ میو ]لکن برگفته خویش پافشاری می»

 فرماید : ندارد. به همین خاطر، خداوند در ادامه این آیه می این نوع انتساب یک ادعای تو خالی است که هیچ ارزشی

 [.٣١٥البقرة: .] ژپ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ   ٿ  ژ 

بگو ]ابراهیم هرگز بر این آیینهای تحریف شده نبوده و[ بلکه ]دین توحیدی داشته است و ما پیروی از[ دین راست و »

 «م آن را دوباره زنده کرده است[ و جزو مشرکان نبوده است.کنیم ]که اسالپاک ابراهیم می

 خواهد. اما اسم و نسب تو خالی نزد خداوند هیچ ارزشی ندارد.خداوند ملت و دین صحیح را می

ها تعصب دارند با همه اینها این مرض کشنده به ما نیز سرایت کرده و کسانی در میان ما هستند که نسبت به نامها و فرقه

اند. البته کنند، حتی به خاطر آن جهاد نیز کردههای آنان افتخار میانتساب به بزرگان دین بدون پیروی و عمل به گفته و به
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شود رساند : در دنیا باعث فتنه و تفرقه و از هم پاشیدن میاین کار نه تنها سودی به حال آنان ندارد بلکه به آنها ضرر نیز می

 آورد.پشیمانی را به بار می و در آخرت نیز زیان بزرگ و

رساند، مگر اینکه همراه با عمل و پیروی واقعی از آن حضرت نسبت دادن هیچ سودی به صاحبش نمی خود را به پیامبر

 فرماید : باشد، همان طور که خداوند می

 [.١٣آل عمران: .] ژڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ژ 

 «ز من پیروی کنید.دارید، ابگو : اگر خدا را دوست می»

حتی تنها دوست داشتن خداوند، نزد او هیچ ارزشی ندارد، تا زمانی که از تمام آنچه بر پیامبرش نازل کرده است به 

 صورت صحیح پیروی نشود.

قرار دارد مانند امام علی و ... و ادعای حب و تعصب برای او چه  تری از پیامبرپس انتساب به کسی که در درجه پایین

 ای دارد؟!یدهفا

تردید منظور او انتسابِ بدون پیروی نبوده است. چنانچه فرض کنیم که خداوند با صراحت به این امر دستور داده باشد بی

پس وقتی آن کس که خود را به این بزرگان نسبت داده با متن صریح قرآن از نظر عقیده و عمل مخالف باشد چگونه است؟! 

 های محکم و روشن است.ی از متشابهات و ترک کردن آیهاولین مخالفت با قرآن پیرو

 

 [.٣٣٧البقرة: .] ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

 «رسد.پیمان من به ستمکاران نمی»

 کنند که خداوند فرموده است : شود، بالفاصله به این آیه استدالل میهرگاه موضوع امامت در کتابهای شیعه مطرح می

 [.٣٣٧البقرة: .] ژھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ژ 

و ]به خاطر آورید[ آنگاه را که خدای ابراهیم، او را با سخنانی ]مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظایف، و از »

نها را به تمام و کمال و به راههای مختلف و با وسایل گوناگون[ بیازمود و او ]به خوبی ازعهده آزمایش برآمد و[ آ

بهترین وجه انجام داد. ]خداوند بدو[ گفت : من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. ]ابراهیم[ گفت : آیا از نسل من ]نیز 

کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی کرد؟ خداوند[ گفت : ]درخواست تو را پذیرفتم، ولی[ پیمان من به ستمکاران 

 «گیرد.ندان نیکوکار تو را در برمیرسد ]بلکه تنها فرزنمی

 گانه اثبات و امامت غیر آنها باطل شود.آید تا در البالی آن امامت امامان دوازدهسپس نظر امامیه در مورد این آیه می

کنید : چطور چنین چیزی امکان دارد؟ شما حق دارید که تعجب و سؤال کنید. زیرا وقتی که در متن آیه شما سؤال می

وجود ندارد شما حق دارید سؤال کنید. اما نظریه امامیه استدالل خود را بر قسمت  یلی بر امامت ائمه بعد از پیامبرهیچ دل

 «رسد.پیمان من به ستمکاران نمی: » ژۇ ۆ ۆ ۈ ژفرماید : ریزی کرده است که میآخر این آیه پایه

ه نیز ظلم است پس در این صورت باید خلیفه مسلمانان رسد. چون گنانظریه آنها چنین است : هیچ ظالمی به امامت نمی

از ارتکاب هر گناه و خطایی معصوم و پاک باشد تا به پیمان خدا دست یابد. بلکه الزم است که امام مسلمانان باالتر از اینها 

 یابد.گانه تحقق میباشد، به طوری که هیچ گاه مرتکب خطا، سهو و فراموشی نشود. این شرایط نیز فقط در امامان دوازده
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نویسد : یاران ما برای اثبات اینکه امام باید حتماً از گناهان و امور قبیح و زشت طبرسی در تفسیر )مجمع البیان( می

کنند. زیرا خداوند رسیدن عهد خودش را که همان امامت است به ظالمان نفی کرده است. معصوم باشد به این آیه استناد می

 1کند یا به دیگران.د یا به خودش ظلم میکسی که معصوم نباش

گوید : استدالل به این آیه برای عصمت امام به جعفر سجانی در بیان مسأله عصمت امام و مسأله امامت در آیه مذکور می

تعیین مفهوم امامت ذکر شده در این آیه بستگی دارد که مقصود از آن چیزی غیر از نبوت و رسالت است. نبوت منصبی 

شود، و رسالت جایگاهی است که فرد با دارا بودن آن، وظیفه ابالغ آن وحی به مردم را که وحی بر دارنده آن نازل میاست 

به او داده شد، چیزی غیر از این است. زیرا او نبی و رسول بود و  شود. امامتی که در پایان عمر حضرت ابراهیمدار میعهده

داد تا اینکه با این آیه مورد خطاب واقع شد. پس مراد از امامت در درازی انجام می وظایف الزمه آن دو را در طول سالیان

کنند که منظور از امامت اینجا منصب رهبری و اجرای شریعت با استفاده از نیرو و قدرت است. آیه زیر این نکته را بیان می

 سوره بقره همان معنای سوم است. خداوند فرموده است :  024در آیه 

 [.٥٧النساء: .] ژٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ 

ورزند که خداوند از روی فضل و رحمت خود ]با برانگیختن محمد[ به مردم ]عرب[ داه آیا آنان به چیزی حسادت می»

ری و پادشاهی عظیمی را دادیم ]مانند است؟ ما که به خاندان ابراهیم ]که جد شما و آنهاست[ کتاب ]آسمانی[ و پیامب

 «سلطنت یوسف در مصر و حکومت داود و سلیمان در شام.[

پس امامتی که خداوند آن را به حضرت ابراهیم و برخی از افراد نسل او عطا کرد همان پادشاهی بزرگ مذکور در این آیه 

ورت مقام و جایگاه امامت پس از نبوت و رسالت است. ما باید در منظور از پادشاهی بزرگ تحقیق کنیم. زیرا در این ص

 2«رسد.شود که همان رهبری حکیمانه و حکومت الهی است که جامعه به وسیله آن به سعادت و خوشبختی میروشن می

 هیچگاه همانند نسل خود پادشاه و حاکم نبوده است. آیت اهلل سبحانی فراموش کرده است که ابراهیم

 فرماید : یافت. خداوند در قرآن کریم درباره او می به ملک عظیم دست یوسف

 [.٣١٣یوسف: .] ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ 

ای و مرا از ]یوسف رو به سوی خدا کرد و گفت :[ پروردگارا! ]سپاسگزارم بخشی بزرگی[ از حکومت رابه من داده»

 «ای!.تعبیرخوابها آگاه کرده

 فرماید : پادشاهی بزرگ رسید. خداوند می نیز به ملک عظیم یا حضرت داود

 [.٣٥٣البقرة: .] ژہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ 

 «خواست بدو یاد داد.و خداوند حکومت و حکمت را بدو ]داود[ بخشید و از آنچه می»

 فرماید : همچنین می

 [.٣١ص: .] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  ژ 

_________________________________________________________________________  

 .877، ص 5( تفسیر مجمع البیان، ج 1

 .295، ص 3( الملل و النحل، ج 2
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قرار دادن وسایل مادی و معنوی[ استحکام بخشیدیم و بدو فرزانگی و شناخت و حکومت او ]داود[ را ]با در اختیار »

 «اش ارزانی داشتیم.]امور[ دادیم و قدرت داوری قاطعانه و عادالنه

به بزرگترین حکومت دست یافت که پس از او هیچ کس بدان نرسید. خداوند درباره او  همچنین حضرت سلیمان

 فرماید : می

 [.١٥ص: .] ژڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ 

]سلیمان گفت :[ ... و به من حکومتی عطا کن که بعد از من کسی را نسزد ]که چنین سلطنت و عظمتی داشته باشد.[ »

 «تردید تو بسیار بخشایشگری.بی

ترین فرد برای شایستهکند پس براساس نص، عقل و واقعیت بود که سبحانی ادعا میاگر تفسیر این آیه آن گونه می

بوده است که خداوند با نص آیه او را امام مردم قرار داده است. اما خداوند  رسیدن به این پادشاهی بزرگ حضرت ابراهیم

 گانه را ناامید گرداند!اراده فرموده است که صاحبان اندیشه امامت دوازده

کنند عاجزند. این آیه آن را ادعا و برای اثبات آن تالش می به امامتی که از طریق آنها از اثبات رسیدن حضرت ابراهیم

حتی اگر همه جنیان و انسانها برای این امر گردهم آیند و برخی از آنها به برخی دیگر کمک کنند. هرگز قادر به اثبات آن 

 نخواهند بود.

ر دادن آن برتر از جایگاه نبوت و رسالت ما برای نقد استدالل آنها به این آیه برای اثبات امامت منصوص ائمه و بلکه قرا

 چندین دلیل داریم : 

 استدالل به آیات متشابه برای اثبات امور اعتقادی جایز نیست. نکته اول :

این آیه کریمه قطعی و محکم نیست به طوری که هیچ دو نفری درباره آن دچار اختالف نشوند. بلکه درباره همه جزئیات 

رد که کتابهای تفسیر با وجود اختالفات روش و گرایش و دیدگاه نویسندگانشان آن را بیان آن اختالف بزرگی وجود دا

 اند.کرده

محکم آن است که مراد ازآن بدون قرینه یا داللتی بر مراد آن »کند : طوسی آیات محکم و متشابه را این گونه تعریف می

 د فرموده است : به علت وضوح از ظاهرش فهمیده شود. مانند این آیه که خداون

 [.٧٧یونس: .] ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 

 «ای هم به مردم ظلم نخواهد کرد.تردید خداوند ذرهبی»

 و همچتنین این فرمودة خداوند : 

 [.٧١النساء: .] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  ژ 

 «خداوند حتی به اندازه ذره ریزی هم ]به مردم[ ظلم نخواهد کرد.»

شود مگر ای است که مراد از آن از ظاهرش فهمیده نمیمفهوم آن به دلیل نیاز نداریم. متشابه آیه زیرا در شناخت منظور و

 ای داشته باشد که بر مفهوم داللت کند. مانند این آیه : آنکه قرینه

 [.٣١الجاثیة: .] ژپ  پ  پ  پ  ژ 
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وسط سامری قبیح است. اما گمراهی خداوند به تفاوت دارد. زیرا گمراه کردن مردم ت 1ژۇ   ۆ  ژ زیرا این عبارت با آیه 

 2«ای حکم صادر کرد که او ظالم است و این قبیح نیست. بلکه نیکو نیز هست.این معناست که خداوند درباره بنده

دهد و ابزار اختالف است که پس فرو رفتن در متشابهات و پرداختن به آنها فرد را به سوی لغزش و هالکت سوق می

از پرداختن به امر متشابهی که محقق در آن به کمک  3بیشتر اختالفات به وجود آمده در فروع»یابد. ترش میدامنه آن گس

راه مؤمن آگاه در تعامل با آیات متشابه آن است که در آن قاعدة .« 4کندگرفتن از رأی متغیر و سیالی که ثبات ندارد، استناد می

سخن از آیات متشابه به میان آمد باید آنها را به آیات محکم بازگرداند و براساس  هر گاه»اصیلِ شرعی زیر را در پیش گیرد : 

 فرماید : خداوند می.« 5آنها تفسیر کرد

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ژ 

 [.٤آل عمران: .] ژې  ې     ې   ى  ى  ائ  

اما کسانی که در دلهایشان انحراف وجود دارد و ]و گریز از حق زوایای وجودشان را فرا گرفته است[ برای و »

افتند. در حالی که تأویل ]درست[ آنها را جز خدا و راسخان ]و انگیزی و تأویل ]نادرست[ به دنبال متشابهات میفتنه

گویند : ما به همه آنها ایمان داریم ]و در پرتو رزانگانی[ میدانند. ]این چنین وارستگان و فثابت قدمان[ در علم نمی

دانیم که محکم و متشابه[ همه از سوی خدای ماست. و ]این را[ جز صاحبان عقل ]سلیمی که از هوی و دانش می

 «آورند.[ به یاد نمیدانند وپذیرد، نمیهوس فرمان نمی

 6«جویند نه خردمندان، عالمان، اهل معرفت و محققان.ابه تمسک مییابیم که اهل فتنه به آیات متشاز این آیه درمی

ها مسلمان گمان کرد که این آیه بر امامتی که پس اگر دشمنی عناد ورزید و مخالفی آشوب بر پا و برخالف همه فرقه

مامت مذکور در آیه ملزم کند او را به یکی از احتماالت قوی تفسیری برای ااند، داللت میشیعیان امامیه آن را نام نهاده

 تواند استناد کند.کنیم که برای رد و اثبات آن جز به هذیان و افتراضات واهی نمیمی

تفسیر امامت مذکور در آیه به امامت نبوت هرگز با ادعای گمانی شیعه امامیه مطابقت ندارد. برخی از دالیل آن به شرح 

 زیر است : 

مت بعد از رسیدن او به نبوت ادعای باطل و خرافی است که شایسته انبیا نیست. انبیاء ادعای رسیدن پیامبر به اما اوالً :

کردند. محال است در اینجا امامت به معنای شان از آنها پیروی میاند که مردم در همه اوامر و نواهیرهبران اقوامشان بوده

 فرماید : د. زیرا خداوند در قرآن میواجب بودن پیروی باشد. زیرا هر پیامبری باید مورد اطاعت قرار گیر

 [.٤٧النساء: .] ژٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ژ 
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 «ایم مگر برای آنکه با اذن پروردگار مورد اطاعت قرار گیرد.هیچ پیامبری را فرو نفرستاده»

 م پیامبر نیست.پس هر پیامبری ضرورتاً امام نیز هست. در غیر این صورت پس چگونه پیامبر است؟ و هر امامی ه

پندارند پیامبر پس امام وصفی است که الزمه رسالت است نه امری خارج از آن تا ادعای آنان صحیح از آب درآید که می

ممکن است در آغاز امر رسول باشد سپس به مرحله امامت برسد یا نرسد، زیرا به مجرد اینکه فرد به رسالت یا پیامبری 

 فرماید : زیرا امامت از اوصاف الزم رسالت است. همچنین می رسد، امام نیز خواهد بود.می

 [.٧٤ - ٧٥األحزاب: .] ژڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

دهنده، دعوتگر به سوی پروردگار و به عنوان چراغی تابان ]برای رسان، بیمای پیامبر ما تو را به عنوان گواه، مژده»

 «دم[ فرو فرستادیم.هدایت مر

رسان، دعوتگر و چراغ فروزان بودن مناصب مستقلی از نبوت و پیامبری نیستند. بلکه همه آنها دهنده، مژدهسپس گواه، بیم

 اند. بنابراین چنانچه پیامبر چنین باشد به ناچار امام نیز هست.اوصافی هستند که الزمه پیامبری

 فرماید : در خطاب تفاوت قائل شده است و خطاب به داود می راهیمو اب به همین دلیل خداوند میان داود

 [.٣٤ص: .] ژ  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     ژ 

ایم[ پس در میان مردم به حق داوری ایم ]و بر جای پیامبران پیشین نهادهای داود ما تو را در زمین نماینده ]خود[ ساخته»

 «کند.ز هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف میکن و ا

 فرماید :می در حالی که خداوند خطاب به حضرت ابراهیم

 [.٣٣٧البقرة: .] ژھ    ے  ے  ۓۓ  ژ 

 «من تو را پیشوای مردم خواهم کرد.»

 چنین نبود. خلیفه و حاکم متصرف بود در حالی که حضرت ابراهیم زیرا داود

 024اشکالی ندارد که از کالم محقق اردبیلی که از علمای بزرگ شیعه اثنا عشری امامیه است، در شرح آیه در اینجا 

گوید : سوره بقره استفاده کنیم که در آن معتقد است منظور از امامت در این آیه معنای لغوی آن است نه اصطالحی. او می

روی واقع شود و یکی از دو معنی امام در مجمع البیان و کشاف برای امام کسی است که در اقوال و افعالش مورد اطاعت و پی

شود یعنی شلوار. به این معنا که یعنی آنچه به کمر بسته می« یؤتزر به»شود. مانند إزار برای آنچه کسی است که به او اقتدا می

 1«کنند.مردم در دینشان به تو اقتدا می

 جمله مفسره برای عبارت پیشین یعنی : «ماًإنی جاعلک للناس إما»بدین ترتیب عبارت 

خواهد بود در نتیجه امامت نبوت یکی از امتحانات و آزمایشاتی بود که خداوند او را به  ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ژ 

 داد. وسیله آن آزمود. سپس بقیه آزمایشها از قبیله بنای کعبه، ذبح حضرت اسماعیل و بر انداخته شدن او در آتش و ... روی

ها و امور ناخوشایند مورد امتحان این  امر جای تعجب و شگفتی نیست. همچنانکه خداوند ابراهیم را به وسیله سختی

 قرار داد این بار آزمایش او به وسیله یک امر خوشایند بود.

_________________________________________________________________________  
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 فرماید : و نسل او داه است می خداوند در قرآن کریم با توصیف امامتی که به ابراهیم ثانیاً :

  ژگ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ 
 [.٣٤العنکبوت: .]

و ما به او اسحاق و ]از نسل اسحاق[، یعقوب را عطا کردیم و پیامبری و کاب آسمانی را در نسل او ]ابراهیم[ قرار »

 «دادیم.

یر معقول است که این باشد. غای قوی برای تسیر آیه میاین قرینه )اإلمامة و الکتاب(خداوند در آیه مذکور نفرمود : 

پیامبران، مقام و جایگاهی باالتر از پیامبری و نبوت )یعنی امامت مورد نظر شیعیان اثنا عشری( را داشته باشند و درباره آن 

 )اإلمامة فی جذورها القرآنیه(ذکر و سخنی به میان نیامده باشد. عبداهلل دشتی که از علمای معاصر شیعه است در کتاب 

کند! و ر کرده است که ناخواسته مفهوم موردنظر ما در تفسیر امامت مذکور در آیه به امامتِ نبوت را تأیید میمطلبی را ذک

سوره عنکبوت است  23به وسیله خداوند داللت دارد آیه  گوید : از جمله آیاتی که به انتخاب پیامبران از نسل ابراهیممی

 که خداوند فرموده است : 

  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ ژ 
 [.٣٤العنکبوت: .]

 «و ما به اسحاق و ]از نسل اسحاق[، یعقوب را عطا کردیم و پیامبری و کتاب آسمانی را در نسل او ]ابراهیم[ قرار دادیم»

 فرماید : همچنین می

 [.٣٤الحدید: .] ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

]به پیامبری به میان مردم[ فرستادیم و پیامبری و کتاب آسمانی را در نسل آن دو قرار دادیم. پس  ما، نوح و ابراهیم را»

 «برخی از آنها ]نوادگان و نسل آن دو[ هدایت یافته و بسیاری از آنها فاسق و گناهکار بودند.

ه قرآن برای انتقال آن امامت به واضح است کسانی که کتاب بدانها داده شد همان نیکوکاران نسل او بودند. اما منطقی ک

 فرماید : شود که خداوند میکند از این آیه روشن میذکر می نسل ابراهیم

 [.٣٣٧البقرة: .] ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

]مشتمل بر اوامر، نواهی، تکالیف و وظایف و از راههای و ]به خاطر آورید[ آنگاه را که خدای ابراهیم او را با سخنانی »

های گوناگون[ آزمود و او ]به خوبی از عهده آزمایشها بر آمد و[ آنها را با تمام و کمال و به بهترین مختلف و با شیوه

من ]نیز کسانی را شیوه انجام داد. ]خداوند[ بدو گفت : من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. ]ابراهیم[ گفت : آیا از نسل 

رسد ]بلکه پیشوا و پیامبر خواهی کرد؟ خداوند[ فرمود : ]درخواست تو را پذیرفتم. ولی[ پیمان من به ستمکاران نمی

 «شود.[فقط فرزندان نیکوکار تو را شامل می

بیان فرمود که این  در این آیه ابراهیم از خدایش خواست که امامت در نسل و ذریه او باشد. خداوند این امر را پذیرفت و

کند و گیرد که ظالم نباشند. قرآن کریم به تقسیم نسل او به نیکوکار و ظالم اشاره میامر از میان آنها به افرادی تعلق می

 فرماید : می

 [.٣٣١ - ٣٣٣الصافات: .] ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ 
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لد[ اسحاق که پیامبر و از جمله نیکوکاران بود مژده دادیم و به او ]ابراهیم[ و ]فرزندش[ اسحاق ما او ]ابراهیم[ را به ]تو»

]در عمر، زندگی، نسلهای آینده مکتب و ایمان[ خیر و برکت دادیم[ از نسل آن دو افرادی نیکوکار بوجود آمدند و 

 «همچنین افرادی که ]به خاطر عدم ایمان[ آشکارا به خود ستم کردند.

 ماند :فرماید که امر ]نبوت[ در نسل او باقی میبلکه خداوند صراحتاً بیان می

 1 [.٣٧الزخرف: .] ژک  گ             گ  گ  گ  ژ 
 «و آن ]نبوت یا توحید[ را به عنوان شعار یکتاپرستی در میان نسل او باقی گذاشت.»

گاه خداوند برای اینکه امامت در نسل او باشد و در پیش پس این رابطه و پیوند مستحکم میان دعای حضرت ابراهیم

فرماید فقط کسانی یابند مشاهده کنید که خداوند میاجابت پروردگار را مبنی بر اینکه افراد ظالم از نسل او بدان دست نمی

و  بدان دست خواهند یافت که استحقاق آن را داشته باشند. سپس ببینید که خداوند به مبارک شدن حضرت ابراهیم

 کند.شدن آن دسته از فرزندان و نسل او به وسیله دارا بودن نبوت و کتاب آسمانی اشاره می برگزیده
 فرماید : می همچنین این شباهت عجیب میان دو آیه زیر را مشاهده کنید که خداوند درباره حضرت ابراهیم

 [.٣٣٧البقرة: .] ژھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ 

 «مردم خواهم کرد. ]ابراهیم[ گفت : آیا از دودمان من ]هم کسانی را پیشوا و پیامبر خواهی کرد؟.[من تو را پیشوای »
 و در آیه دیگری فرموده است : 

 [.٣٤العنکبوت: .] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ 

 «و در دودمان او نبوت قرار دادیم و کتاب ]آسمانی برای آنان فرو فرستادیم.[»

مبنی بر قرار دادن امامت در  ز را قرار داده است بدین ترتیب که خداوند در پاسخ ابراهیمخداوند در این دو آیه یک چی

 نسل او، نبوت را به دودمانش عطا کرده است!

فرو  خداوند هر پیامبر و کتابی را که پس از ابراهیم: » نویسدمی ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ اما ابن کثیر در تفسیر آیه 

و  بلکه در این امر توجه فرمایید که خداوند چگونه اسحاق.« 2و ذریه او قرار داده است فرستاده است آنها در نسل

 فرماید: کند و میرا به امامت وصف می یعقوب

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژ 

 [.٤١ - ٤٣األنبیاء: .]

حاق و یعقوب را به عنوان ارمغانی عطا کردیم و همه ]افراد مذکور، یعنی ابراهیم، لوط، اسحاق و و ما به ابراهیم، اس»

یعقوب[ را مردانی شایسته و بایسته نمودیم. ما آنها را پیشوایانی نمودیم نیک و اقامه نماز و دادن زکات را بدیشان وحی 

 «پرستیدند.کردیم و آنها تنها ما را می

فرماید کند و میگوید اما به جای کلمه امامت از واژه نبوت استفاده مییم دوباره درباره آنها سخن میخداوند در سورة مر

 : 

_________________________________________________________________________  
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 [.٧١مریم: .] ژ   جئ  جئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     ی  ژ 

میان ایشان هجرت[ کرد ما گیری ]و از پرستیدند، کنارهو هنگامی که ]ابراهیم[ از آنان و از چیزهایی که به جز خدا می»

 «به او اسحاق ]و از نسل اسحاق[ یعقوب را عطا کردیم و هر یک از آنان را پیامبر بزرگی قرار دادیم.

دهد که منظور از امامت مذکور در آیه پیشین همان نبوت بوده است در آیه این گونه تغییر در استفاده از الفاظ، نشان می

 اند.دهد که آنها پیامبرانی بودهشد اما آیه بعد نشان میمامانی بودند که بدیشان وحی میقبلی اشاره شده است که آنها ا

و نسل او نازل شده است. که به  نماید آیاتی است که در سوره انعام درباره حضرت ابراهیمتر میآنچه این امر را واضح

 فرماید : است امامتِ نبوت است. خداوند می قرار داده شده دهد امامتی که در نسل حضرت ابراهیموضوح نشان می

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  ژ 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ            ک  ک  ک   ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    

 [.٧١ - ٧١األنعام: .] ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  

ار گیرد و غروب ستارگان و ماه را اینها دالیل ما بود که آنها را به ابراهیم عطا کردیم ]تا[ در برابر قوم خود ]آنها را به ک»

دلیل بر الوهیت و وحدانیت ما بداند. او با همین دالیل وجودی بر آنان پیروز شد و برتری یافت و این سنت ماست که 

بریم. ]ای پیامبر[ پروردگار تو حکیم ]است و هر چیزی را در با علم و حکمت[ هر کس را که بخواهیم درجاتی باال می

داند چه کسی مستحق رفع شأن است و چه کسی دهد و[ آگاه است ]و میدهد و به جا انجام میمی جای خود قرار

شایسته ذلت.[ ما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را عطا کردیم ]و افتخار این دو تن هم تنها در جنبه پیامبرزادگی نبود. 

دیم. قبالً نوح را نیز ]کمک و به سوی حق و بلکه مانند پدرشان[ آن دو را ]به سوی حقیقت و خوبی[ راهنمایی کر

نیکی[ ارشاد نمودیم و از نژاد نوح ]هم کسانی همچون[ داود، سلیمان، ایوب، یوسف و هارون را ]قبالً هدایت و ارشاد 

هیم و داند[ ثواب میکردیم[ و همان گونه ]که ابراهیم و همه پیامبران را پاداش دادیم[ نیکوکاران را ]نیز بدانچه شایسته

زکریا، یحیی، عیسی و الیاس را ]نیز هدایت دادیم و[ همه آنها از جمله نیکوکاران و ]بندگان شایسته ما[ بودند. و 

اسماعیل، السیع، یونس و لوط را ]نیز راهنمایی کردیم[ و هر کدام ]از آنها[ را بر جهانیان ]زمان خود[ برتری دادیم. و از 

ان ]گروه زیادی را رهنمود کردیم و[ آنان را برگزیدیم و به راه راست ارشاد کردیم. این میان پدران، فرزندان و برادرانش

]توفیق بزرگ که چنین شایستگانی بدان دست یافتند[ توفیق خدایی است و خداوند هر کس از بندگانش را که بخواهد 

ورزیدند، هر آنچه ]از اعمال نیک می سازد. اگر ]نه تنها دیگران، بلکه حتی این چنین شایستگانی[ شرکبدان نائل می

سوخت.[ شد و خرمن طاعتشان در آتش و شرک میرفت ]و اعمال خیرشان ضایع و تباه میدادند[ هدر میانجام می

آنان کسانی هستند که کتاب ]آسمانی[، حکمت ]خداوندی[ و نبوت ]الهی[ را بدیشان دادیم. ]ای محمد![ اگر ]این 

دار ]حفظ و سود عاصر تو[ نسبت بدان ]سه امر[ کفر ورزند ]مهم نیست. زیرا[ ما کسانی را عهدهمشرکان مکه و کافران م

ورزند ]و بلکه همچون اهل مدینه با جان ودل در راه آن کنیم که نسبت بدان کفر نمیبردن از[ آن ]سه چیز[ می

 «کوشند.[می
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رساند. اگر امامت منزلتی باالتر از نبوت بود و به پایان می ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ژخداوند سخن درباره آنان را با عبارت 

شدند. زیرا همه نامهای ذکر شده تردید بدان وصف میپس از او بدان دست یافته بودند بی 1و فرزندان معصومش ابراهیم

 در آیات فوق، نامهای پیامبران معصوم است!

ای جز این ندید که آیت اهلل العظمی محمد باقر صدر چاره به همین دلیل از میان علمای بزرگ شیعه امامیه همچون

 اعتراف کند امامت مذکور در حق انبیا که در آیات فوق آمده است همان امامت نبوت است.

ای الهی است که در طول تاریخ ثابت است که دو گوید : امامت پدیدهمی «اإلسالم یقود الحیاة»محمد باقر صدر در کتاب 

اند و در بسیاری اوقات فته است : یکی شکل نبوت پیروی شده در رسالت پیامبران که آنها رهبر بودهشکل به خود گر

گذاشتند که وظیفه حمایت و دفاع از رسالت آن زمان و ادامه پیامبران مرسل، پیامبران غیر مرسل را بعد از خود برجای می

شد و آنها امام یعنی وصی و جانشین درباره رسالت هستند و آنها حمل آن را به عهده داشتند. بر این پیامبران وحی نازل می

 فرماید : اند. همانگونه که خداوند میخود دارای رسالت نبوده

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژ 

 [.٤١ - ٤٣األنبیاء: .]

قوب را به عنوان ارمغانی عطا کردیم و همه ]افراد مذکور، یعنی ابراهیم، لوط، اسحاق و و ما به ابراهیم، اسحاق و یع»

یعقوب[ را مردانی شایسته و بایسته قرار دادیم. ما آنان را پیشوایانی نمودیم که در برابر دستور ما ]مردمان را به کارهای 

و دادن زکات را بدیشان وحی کردیم و آنا تنها ما را کردند و انجام خوبیها و اقامه نماز نیک، راهنمایی و[ رهبری می

 «پرستیدند.می

 فرماید : همچنین می

 [.٣٧السجدة: .] ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

و از میان آنها ]بنی اسرائیل[ پیشوایانی را قرار دادیم که به فرمان ما]و مطابق با قوانین ما، مردمان را[ راهنمایی »

 «اسرائیل در راه خدا بر تحمل سختیها[ شکیبایی ورزیدند و به آیات، ایمان کامل پیدا کردند.د. زمانی که ]بنیکردنمی

به فرمان خداوند آن را در پیش گرفت و  نمونه دیگر وصایت بدون نبوت است. این همان شکلی است که رسول خدا

 2اش را تعیین کرد.گانهجانشینان و اوصیای دوازده

تراف صریح یک دانشمند بزرگ شیعه است مبنی بر اینکه امامت مذکور در این آیات به معنی نبوت است. پیامبرانی این اع

که خداوند امامتشان را در این آیات تأیید کرده، پیامبران غیر مرسلی هستند که رسالت پیامبران مرسل قبل از خود را حفظ و 

گانه است نه هومی که مورد نظر شیعه اثنا عشری است فقط خاص امامان دوازدهکنند و امامت بدان مفمردم را بدان دعوت می

 دیگران.

_________________________________________________________________________  

برا ( در نظر شیعیان اثنا عشری نه تنها از شرک، ظلم و گناهان کبیره و صغیره معصومند بلکه حتی از خطای بشری فراموشی و اشتباه معصوم و م1

 ژ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ ژاند، همانگونه که شیعیان درباره آیه ای باالتر از نبوت دست یافتهبه مرتبههستند. با این وجود خداوند در این آیات نفرمود که آنها 

 ادعای شامل بودن عصمت در آن را دارند.

 .597-593( اإلسالم یقود إلی الحیاة، ص 2
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 گوید : مراد از این امامت همان نبوت است.می ژ...چ چ چژسوره انبیاء :  33و  32میرعلی حائری طهرانی در تفسیر آیه 

اند که امامت مذکور در این عتراف و بیان کردهبرخی از علمای شیعه امامیه به صراحت یا تلویحاً به این حقیقت ا ثالثاً :

 توان به افراد زیر اشاره کرد : آیه به معنای نبوت یا رسالت است. از جمله آنها می

اما پیامبران قبل از مبعوث شدن به »وید : گدرباره عصمت پیامبران می« المسلک فی اصول الدین»محقق حلی در کتاب 

 «بر این امر داللت دارد. ژۇ  ۆ  ۆ  ۈژ آیه دی اعم از کوچک یا بزرگ معصومند. و پیامبری از انجام هر معصیت عم

اند بدان که پس از آنکه دانستی پیامبران خود را برای ارشاد مردم وقف کرده»نویسد : می «الرساله الماتعیه»همچنین در 

و اسوه مردم هستند. اگر واقع شدن اشتباه از آنان جایز باید آنها از انجام گناهان کبیره و صغیره معصوم باشند. زیرا آنها الگو 

 1«کند.این امر را تأیید می ژۇ  ۆ  ۆ  ۈژ شود مردم در ان اشتباه نیز از آنان پیروی کنند. آیه باشد باعث می

امتحان  گیرد و در صورت موفقیت در آزمایش وادعای اینکه قبل از رسیدن فرد به امامت مورد آزمایش قرار میرابعاً : 

 بقره فرموده است :  024خداوند در آیه  شود، ازنظر لغوی صحیح نیست.امامت به عنوان پاداش به او داده می

بود، در این آیه در عبارت فأتمهن فاء به عنوان حرف اگر چنین می  ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ژ 

ابتال که قبل از  –ه مبنی بر لزوم موفقیت در امتحان جهت رسیدن به امامت بایست براساس ادعای شیعربط آمده است که می

ترجیحاً به  ژھ  ھ ے  ے  ۓۓ  ژبود. اما با فرض حذف فاء جمله دوم فاء آمده است سبب مابعد فاء یعنی امامت می

 شود نه جزای آن.تلقی می ژ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھژ عنوان تفسیر عبارت قبلی 

ای به عنوان جزئی از جمله دیگری بیاید جزء بر کل مقدّم یل تأیید و صحت این امر این است که هرگاه جملهاز جمله دال

 شود نه مؤخّر.می

 اما چنانچه جزء مؤخّر شود یا سبب ما قبل خودش ]کل[ است یا تفسیر آن.

 فرماید : مثال جمله متأخر مفس ر این آیه است که خداوند می

 [.١٣ - ١١النازعات: .] ژڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ژ 

 «پس از آن زمین را غلتاند و ]به شکل بیضی در آورد و[ گستراند. آب و چراگاه آن را پدیدار کرد.»

 است. «دحاها...»تفسیر جمله  «أخرج...»پس جمله 

 اما جمله سببیه همچون آیه : 

 [.١٣ - ١١الحاقة: ]. ژ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئی  ی  ی  ی  ژ 

دهد:[ او را بگیرید و به غل، بند و زنجیرش بکشید. آنگاه او را به دوزخ ]خداوند به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور می»

 «ذراع بلند است ببندید و بکشید. 31بیندازید. سپس او را با زنجیری که 

 فرماید : چرا باید او را چنین کنند؟ خداوند می

 [.١٧ - ١١الحاقة: .] ژ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ         جئ   جئژ 

 «کرد.آورد. و مردمان را به دادن خوراک به بینوا، تشویق و ترغیب نمیزیرا او به خداوند بزرگ ایمان نمی»

_________________________________________________________________________  

 که آن را در حاشیه بر )المسلک فی أصول الدین( نوشته است. 855-858( الرسالة الماتعیة ص 1
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  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئی  ی  ی  ی  ژ سبب ماقبل خودش یعنی  ژ جئ  جئ  جئ  جئ         جئ   جئژ پس جمله 

 است. و جمله جزا بر جمله سبب مقدم شده است. ژ جئ  جئ  جئ

با فرض فقدان فاء احتمال اینکه این جمله جزئی ازماقبل خودش یا سبب آن  ژھ ے  ے  ۓۓ    ژپس تأخیر عبارت 

 1نماید.باشد را ضعیف می

امبر و نبی بوده است تعارضی قبل از این واقعه پی بقره به نبوت با این امر که ابراهیم 024تفسیر امامت در آیه  خامساً :

 ندارد. به دو دلیل : 

خواند. اما برای ابالغ گفت و مردم را به سوی خداوند فرامیقبل از آن پیامبر بود و خداوند با او سخن می الف( ابراهیم

ڇ  ژ شدن آیه قبل از نازل  عمومی و اعالن هگانی دعوت بدو دستور داده نشده بود. همانگونه که پیامبر ما حضرت محمد

 چنین بود. ژڇ  ڇ  

پس این آیه بدان معنی است که خداوند او را آگاه سازد که او را امام و رهبر مردم قرار داده است تا مردم در امر دین و 

دستور داد قومش را بیم دهد و پس از آنکه  دنیایشان از او پیروی کنند. همانگونه که خداوند به پیامبرش، حضرت محمد

 شد به دعوت آشکار مردم بپردازد.او نهانی بود و به افراد محدودی ختم میدعوت 

گفت و قومش را که در میان آنها برانگیخته شده پیامبری بود که خداوند با او سخن می توان گفت که ابراهیمب( می

اد به طوری که همه کسانی را کرد. پس خداوند با این خطاب دایره امامت و رهبری او را گسترش دبود رهبری و هدایت می

شد. پس او که در میانشان برانگیخته شده بود و به رسالت او ایمان آورده بودند و دیگر مردمان را تا روز قیامت شامل می

و برخی از سنتهای نبوی که آن  1، امامت حج3، تولّی و تبرّی2افتخار رهبری و امامت مردم را در امور فراوانی از قبیل توحید

 2اند و خواهند آمد تعیین کرد. از جمله آنها سنت مشهور فطرت است.برای قومش و همه کسانی که بعد از او آمده را

_________________________________________________________________________  

 ج القرآنی الفاصل بین أصول الحق و أصول الباطل.( المنه1

 ( در صفحات آینده از آن سخن به میان خواهد آمد.2

ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ژ فرماید : سوره ممتحنه می 3-5( خداوند در آیه 3

ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی            ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

رفتار و »] ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ     جئ  جئ      جئ  جئ     جئ  جئجئ  جئ  جئ

و کسانی که بدو گرویده بودند، الگوی خوبی برای شماست. آنگاه به قوم خود گفتند : ما از شما و چیزهایی که به غیر از خدا  کردار[ ابراهیم

توزی همیشگی میان ما و شما به وجود آمده است تا اعتناییم و دشمنی و کینهپرستید بیزار و گریزانیم و شما را قبول نداریم و در حق شما بیمی

پرستید ]کردار و رفتار ابراهیم و گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شماست.[ مگر آورید و او را به یگانگی میبه خدای یگانه ایمان می زمانی که

توانم کنم و در عین حال برای تو در پیشگاه خداوند هیچ کار دیگری نمیسخنی که ابراهیم به پدر خود گفت : من قطعاً برای تو طلب آمرزش می

آوریم و بازگشت به سوی توست. ]و همه راهها به کنیم و به تو روی مینم. ]این سخن، چیزی نیست که بدان اقتدا کنید[ پروردگارا به تو توکل میبک

]ابراهیم و  هاکار به جایی. ]برنامه زندگی[ آنشود.[ پروردگارا ما را دستخوش آشوب کافران مکن و پروردگارا ما را بیامرز که تو چیره تو منتهی می

به پیروان او[ الگوی زیبایی برای شماست. برای شما کسانی که خدا و آخرت را در مد نظر دارید. هر کس هم ]از چنین الگویی[ رویگردان شود ]

 « نیاز و شایسته هر گونه ستایش است.کند[ و خداوند بیخود ستم می
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شروطی را که خلیفه و حاکم  019آیت اهلل العظمی منتظری در کتاب )نظام الحکم فی اإلسالم( صفحه  نکته دوم :

اند و شش شرط دیگر که در آن کند که علما درباره آن اتفاق کردهصفت را بیان می 0شمارد و اسالمی باید داشته باشد بر می

 اختالف دارند.

                                                                                                                                                                                                                 

ای پیامبر[ به مردم اعالم کن که ]مسلمانان »]  ژژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ   گ  گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ فرماید : سوره حج می 27( خداوند در آیه 1

ی دارای استطاعت[ پیاده، و سوار بر شتران باریک اندام ]ورزیده، چابک، پرتحمل و مرکبها و وسایل خوب دیگری[ که راههای فراخ و دور را ط

شود. او برپا دارنده کعبه بود که نیز ذکر می آید نام ابراهیمهرگاه از حج سخن به میان می« گویند.[کنند ]به حج کعبه[ بیایند. ]و ندای تو را پاسخ 

در میان مردم ندای رفتن به سوی کعبه را داد تا امامت همه مردم را در مناسکشان به عهده گیرد. اولین کسی که از او پیروی کرد فرزندش 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ فرماید : سوره بقره می 529-527رهبری او را پذیرفتند. خداوند در آیات بود. سپس همه مردم امامت و  اسماعیل

ڍ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  

بردند ]و در اثنای آن دست دعا به سوی خدا برداشته و های خانه ]کعبه[ را باال میاه را که ابراهیم و اسماعیل پایهو ]به یاد آورید آنگ: » ژڍ    ڌ  

گمان تو شنوا و دانا ]به گفتار و نیات ما[ هستی. ای پروردگار ما چنان کن که ما دو نفر گفتند:[ ای پروردگار ما! ]این عمل را[ از ما بپذیر. بیمی

طیع ]فرمان[ تو باشیم و از فرزندان ما ملت و جماعتی پدید آور که تسلیم ]فرمان[ تو باشند و طرز عبادت خویش را ]در کعبه و اطراف مخلص و م

نی. ای پذیر و مهرباگمان تو بس توبهآن[ به ما نشان بده و ]اگر دچار نسیان و لغزشی شدیم[ بر ما ببخشای ]و درِ توبه را به رویمان باز بگذار که[ بی

اب ]الهی[ و پروردگار ما در میان آنها ]که از نسل ما و مطیع فرمان تو هستند[ پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کت

کار به جایی ]و بر هر تردید تو پیروزمند حکمت ]اسرار شریعت و مقاصد آن[ را بدیشان بیاموزد و آنان را ]از شرک و اخالق ناپسند[ پاک کند. بی

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ژفرماید : سوره ابراهیم می 55-81همچنین در آیه « چیز توانا و پیروزی و هر کاری را که می کنی بنابر مصلحت و حکمتی است.[

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

]پس از بنای کعبه[ گفت :  ابراهیم ای پیامبر! برای قوم خود بیان کن[ آنگاه را که: »] ژۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  

ز مردم را گمراه پروردگارا! این شهر ]مکه[ را محل امن و امانی گردان و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگه دار. پروردگارا! این بتها بسیاری ا

کند، او از من است، و هر کسی نسبت به من نافرمانی کنم[ پس هر کس که از من پیروی اند ]پروردگارا من مردم را به یکتاپرستی دعوت میکرده

[ در سرزمین کند، ]تو خود دانی، خواهی عذابش فرما و خواهی بر او ببخشا[ تو که آمرزنده مهربانی. پروردگارا من بعضی از فرزندانم را ]به فرمان تو

ام، خداوندا تا این که نماز را برپای ای سکونت دادهحرام ساختهتوجهی نسبت به[ آن را بدون کشت و زرعی، در کنارِ خانه تو، که ]تجاوز و بی

مند ها ]و محصوالت سایر سرزمینها[ بهرهات[ متوجه آنان شود و ایشان را از میوهدارند. پس چنان که دلهای گروهی از مردمان ]برای زیارت خانه

سازیم ]لذا به داریمو از آنچه آشکار مید. پروردگارا تو آگاهی از آنچه پنهان میکن. شاید که ]از الطاف و عنایات تو با نماز و دعا[ سپاسگزاری کنن

ماند. سپاس خدایی را که با وجود پیری و سن زیاد، مصالح ما داناتری و آن کن که ما را به کار آید[ و هیچ چیز در زمین و آسمن بر خدا مخفی نمی

شنود. پروردگارا مرا و کسانی از فرزندان مرا نماز گزار کن. گار من دعا ]و نیایش همگان[ را میگمان پرورداسماعیل و اسحاق را به من بخشید. بی

 «پروردگار ادعا و نیایش مرا بپذیر!

خمس من الفطرة، الختان و االستحداد و تقلیم األظفار و نتف اإلبط و قص »روایت فرموده است :  ( امام مسلم در صحیح خود از پیامبر2

پنج چیز جزو فطرت هستند : ختنه کردن، برطرف کردن موهای عورت، گرفتن ناخن، برطرف کردن موهای زیر بغل و کوتاه کردن » : «الشارب

 هستند که آنها را برای مردم سنت قرار داد. این امور از سنتهای قدیمی ابراهیم« سبیل
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کند استناد می  ژۇ       ۆ  ۆ  ۈژ اما جالب توجه اینکه این مرجع بزرگ شیعه برای شرط دانستن عدالتِ خلیفه به آیه 

داند و فقط به ذکر برخی از شروط امام میحال آنکه بدون استناد و استشهاد یا اشاره به این آیه از قرآن، عصمت را جزو 

 کند!روایات شیعی مبنی بر شرط بودن عصمت اکتفا می

 نویسد :منتظری می

. عدالت : پس انسان ظالم و فاسق حق والیت و حکومت بر مسلمانان را ندارد. عالوه بر اینکه عقل این امر را ثابت 3»

 لت دارد.کند، آیات و روایات فراوانی بر این امر دالمی

 فرماید : خداوند می

 [.٣٣٧البقرة: .] ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

 1«پس هر کس که برخالف حق باشد باید نام ظالم بر آن اطالق شود. پس هر فاسق یا منحرفی ظالم است.»

ین آیه برای شرط عدالت و نه عصمت دلیل بر این اعتقاد اوست که این آیه بر شما پوشیده نیست که استناد منتظری به ا

 بر شرط بودن عصمت برای امام مسلمانان ضروری نیست و این سخن او برای پاسخ دادن به متعصبان کافی است.

عدالت است  تردیدکند شرطی که این آیه در بردارد بیاما آیت اهلل شیخ محمد آصف حسینی با صراحت کامل اعالم می

اما قدر مسلم اینکه این آیه بر شرط بودن »گوید : نه عصمت. او در کتاب )صراط الحق فی اصول الدین( درباره این آیه می

عدالت در امام از آغاز تا پایان عمر داللت دارد. زیرا عدالت برای او کافی است تا مصداق ظالم نبودن را پیدا کند. ]مگر نه 

رسد.[ به همین دلیل نیکوکاران و علمای فرماید : عهد و پیمان من یعنی حکومت الهی به ظالمان نمیمیاین است که خداوند 

 2«دانند همچنین قرآن براساس فهم آنها نازل شده است.بزرگوار و صالح مصداق این آیه نیستند. و خودشان نیز این امر را می

اند! به ادعای شیعیان شیعیان آن را به نقص و عیب تبدیل کرده کند. امارا ذکر می آیه فضیلت حضرت ابراهیم سوم :

 کند که امام از پیامبر بزرگتر و جایگاه او واالتر است.امامیه این آیه صراحتاً بیان می

آید که جایگاه امام از روایات چنین بر می»گوید : آیت اهلل العظمی کاظم حائری در کتاب )اإلمامه و قیاده المجتمع( می

و در جای دیگری از همان کتاب « یابد.به جز مقام ربوبیت که طبعاً انسان بدان دست نمی –االتر از مقامات دیگر است ب

 3«بنابراین جایگاه مقام امامت و امام واالتر و برتر از مقام نبوت است.»گوید : می

پس »گوید : کند و میسیر )األمثل( تأیید میآیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان نیز این امر را در تف

 4«از مقام نبوت و رسالت نیز واالتر است.شد. بلکه  جایگاه و منزلت امامت واالتر از آن چیزی است که ذکر

دهد روایتی است که کلینی در اصول کافی به نقل از امام جعفر کند و توضیح میآنچه این تقریرات را بیشتر بیان می

را پیش از آنکه به پیامبری مبعوث کند به عنوان یک بنده قرار داد.  خداوند بزرگ ابراهیم»کند که فرمود : می صادق روایت

_________________________________________________________________________  

 .559( نظام الحکم فی اإلسالم، ص 1

 .97، ص 8( صراط الحق فی اصول الدین، ج 2

 .29و  23( اإلمامة و قیادة المجتمع، ص 3

 .872، ص 5( األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزّل، ج 4
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همچنین قبل از اینکه او رسول قرار دهد، نبی قرار داده بود. همچنین پیش از اینکه او را رسول قرار دهد او را خلیل و 

اینکه او را خلیل قرار دهد او را به عنوان امام قرار داده بود. زمانی که همه  دوست خود گردانده بود. همچنین خداوند قبل از

 این مقامها را به او عطا کرد فرمود : 

 [.٣٣٧البقرة: .] ژھ    ے  ے  ۓۓ  ژ 

 «من تو را پیشوای مردم خواهم کرد.»

ا از دودمان من ]هم کسانی را پیشوا آی: » ژڭ  ڭڭژ او پرسید :  آنگاه به علت جایگاه واالی آن در نظر حضرت ابراهیم

رسد. ]بلکه تنها پیمان من به ستمکاران نمی: » ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ژ خداوند در پاسخ فرمود : « و پیامبر خواهی کرد؟[

در « .1یعنی فرمود : انسان نادان و سفیه امام و پیشوای انسان پرهیزگار نخواهد بود« گیرد.[فرزندان نیکوکار تو را در بر می

نبی بود. سپس به مقام باالتری ارتقا یافت و  گویند ابراهیماینجا بر این ادعای شیعه اشکال جالبی وارد است که آنها می

رسول شد. سپس جایگاهش واالتر و امام شد. این اشکال تأمل برانگیز است که فقط کسی که خداوند قلب و دیده او را 

 2شود.روشن ساخته است متوجه آن می

ا تأمل در تفاوت میان امام، نبیّ و رسول و آنچه روایات شیعی درباره امامان معصوم در نظر شیعه امامیه میان ارتقای ب

 بینیم.]که مکارم شیرازی آن را بیان کرد[ و اقوال امامان معصوم تفاوت بسیاری می مورد ادعای آنها درباره ابراهیم

نامه نوشت و پرسید : جانم به فدایت  د : حسن بن عباس معروفی به امام رضاگویکلینی به نقل از اسماعیل بن مرار می

گوید : نوشت یا فرمود : تفاوت میان رسول، نبی و امام آن است که رسول میان رسول، نبی و امام چه تفاوتی وجود دارد؟ می

شود و ممکن د و وحی بر او نازل میشنوبیند و صدایش را میشود او جبرئیل را میکسی است که جبرئیل بر او نازل می

. ممکن است نبی کالم فرشته بشوند و شاید او را ببیند اما صدایش است در خواب او را ببیند مانند رؤیای حضرت ابراهیم

 3بیند.شنود ولی او را نمیرا نشنود. ولی امام کسی است که صدای جبرئیل را می

درباره رسول، نبی و محدث سؤال کردم. پاسخ داد :  کند : از امام صادقمحمد بن حسن صفار از برید عجلی روایت می

آورند. نبی کسی است بیند و از سوی خداوند برایش پیغام میآیند و آنها را میرسول کسی است که فرشتگان به سوی او می

شنود و در سخنان فرشتگان را میبیند و محدث کسی است که اند که او میبیند و آنها همان گونهکه در خواب آنها را می

 «کنند.شنود و قلبش آن را احساس میگوشش صدایی همچون صدای پرندگان می

سؤال کردم و پرسیدم :  10سوره مریم آیه  ژجئ  جئ  جئژ کند که درباره آیه نقل می همچنین زراره از امام جعفر صادق

شنود و ولی در بیند و صدایش را میخواب فرشته را می داد : نبی آن است که درتفاوت رسول و نبی چیست؟ او پاسخ 

گوید. پرسیدم : پس جایگاه امام بیند و با او سخن میبیند. اما رسول در حالت بیداری فرشته را میحالت بیداری او را نمی

و روایات در این .« 4...بیندشنود ولی نه در خواب و نه در حالت بیداری او را نمیچیست؟ او گفت : امام صدای فرشته را می
_________________________________________________________________________  

 .2( اصول کافی، کتاب الحجة، باب )طبقات االنبیاء و الرسل و األئمة علیهم السالم( روایت شماره 1

 برایم درباره این امر سخن گفت و آن را یادآور کرد. ( برادر بزرگوار و فاضل جناب عبدالملک الشافعی در یکی از دیدارهایمان2

 (.2، کتاب الحجة، )باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث(، حدیث شماره )573، ص 5( الکافی، ج 3

 «نبی ممکن است فرشته را ببیند ولی صدایش را نشنود.»( در روایات نقل شده از کافی آمده بود : 4
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گوید بیند و با او سخن می. بر اساس این روایات تفاوت میان رسول، نبی و امام آن است که رسول فرشته را می1باره فراوانند

. شاید گاهی او را در 2بیندشنود اما غالباً او را نمیو ممکن است گاهی در خواب او را ببیند. نبی نیز صدای پیامبر را می

 بیند!هرگز او را در خواب یا بیداری نمی شنود. با این تفاوت کهب ببیند. ولی امام صدای فرشته را میخوا

در آغاز نبی بود سپس به درجه رسول بودن رسید. آنگاه امام  پس ادعای شیعه اثنا عشری مبنی بر اینکه حضرت ابراهیم

شنید. سپس به مقام خواب فرشته را دید و صدای او را می در آغاز نبی بود یعنی در شد، بدان معنی است که ابراهیم

دید و صدایش را باالتری رسید که همان رسالت بود. او در این مرحله که رسول بود، فرشته را در خواب و بیداری می

است. پس در این  شنید. سپس به مقام باالتری رسید که به ادعای شیعه امامیه همان امامت بود که از نبوت و رسالت باالترمی

بنا به ادعای شیعه امامیه  - دید! آن برای ابراهیمشنید اما نه در خواب و نه در بیداری او را نمیمرحله صدای فرشته را می

دو فضیلتی را که قبالً داشت )دیدن فرشته در حالت خواب و  ارتقای مقام بود یا تنزل به مقامی که به سبب آن، ابراهیم –

 اند؟!دست داد؟! چنانکه روایات شیعی بر این امر صحه گذاشتهبیداری( از 

اند، آیت اهلل شیخ محمد آصف محسنی را نیز دچار حیرت و کننده که خردمندان برای آن پاسخی نیافته این سؤاالت گیج

»... گوید : می سردرگمی کرده است. زیرا او در کتاب )مشرعه بحار األنوار( در خالل سخن درباره امامت حضرت ابراهیم

بیند. پس بیند. رسول فرشته را میشنود و شخص )فرشته( را نمیاما در روایات وارده درباره امام آمده است که او صدا را می

مان در اعطای لقب امام بدین معنا به رسول ممکن نیست. این سؤال را در جلد سوم کتاب صراط الحق که در دوران جوانی

 3ایم. فقط قسمت بسیار اندکی از علم به ما رسیده است.ایم و تاکنون پاسخ آن را نیافتهردیم آوردهنجف آن را تألیف ک

کنند امامت )که رهبری جامعه است( از نبوت باالتر است و به امام صادق چنین شیعیان اثنا عشری ادعا می:  نکته چهارم

به نبوت برساند او را به عنوان بنده خود برگزید. آنگاه قبل از اینکه  خداوند قبل از اینکه ابراهیم را»اند که گفت : نسبت داده

او را به مقام رسالت برساند او را به نبوت رساند. سپس قبل از اینکه او را به دوستی خود برگزیند او را به مقام رسالت 

ھ    ژ امور همه در او جمع شدند خداوند فرمود: رساند و قبل از اینکه او را به امامت برساند او را امام قرار داد. زمانی که این 

آیا از دودمان و نسل من ]کسی : » ژڭ  ڭڭ  ژ به علت بزرگی این مقام در نظرش پرسید :  آنگاه ابراهیم ژے  ے  ۓۓ

ه همین آنها به علت این امامت بزرگ و عظیم که از اهل بیت غصب شد، دنیا را برپاداشتند. ب« ؟[4به این جایگاه خواهد رسید

 نهج 33در خطبه  ابیطالببینیم که امام علی بن [ و پیروانشان کافر و گمراه شدند. در حالیکه میدلیل اصحاب ]پیامبر

در ذی قار بر »گوید : کند. ابن عباس در این باره میدهند به کفش تشبیه میالبالغه امامتی را که آن را بر نبوت ترجیح می

ارزش است. زد. پرسید : ارزش این کفش چقدر است؟ گفتم : بیر حالی که کفشهایش را وصله میامیرالمؤمنین وارد شدم د

_________________________________________________________________________  

 نقل کردم. 2و  5روایت شماره  فی الفرق بین االنبیاء و الرسل و األئمه علیهم السالماب بصائر الدرجات، باب ( این دو روایت را از کت1

 و بحاراألنوار و غیره. 573، ص 5( نگا : الکافی، ج 2

 .275، ص 5( مشرعة بحار األنوار، ج 3

 ( ارجاع آن در صفحات پیشین گذشت.4
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تر است مگر آنکه حق را بر پا دارم یا داشتنی امام گفت : به خدا قسم این کفش برایم از حکومت و امارت بر شما دوست

 باطل را دفع کنم.

اما قسم »گوید : کند و میتشبیه می« آب بینی بز»خالفت آن را به  با حسرت خوردن درباره« 1شقشقیه»بلکه او در خطبه 

به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر حضور مردم و تمام بودن حجت بر من به جهت وجود یاور و پیمانی 

ن[ و گرسنگی ستمدیدگان نبود که خداوند از آگاهان گرفته که در برابر پرخوری ستمکاران ]و تجاوز آنان به حقوق مظلوما

افکندم و پایان آن را همچون آغازش تردید لگام ]دهنه[ شتر حکومت]خالفت و امامت[ را بر کوهانش میساکت ننشینند، بی

تر است. ارزشای بیدیدید که این دنبال شما در چشم من از آب بینی بزغالهکردم و در آن هنگام میبا پیاله تهی سیراب می

گوید : عفطت الناقه یعنی عطسه و پراکندن آب بینی عرب می»نویسد : ( می003، ص 2در )الرسائل، ج شریف مرتضی 

شود : عفط همچنین به معنای گوزیدن است. در اینجا دو معنا دهد. همچنین گفته میهمچنانکه االغ نیز این کار را انجام می

 محتمل هستند.

 آن را حقیر بداند؟! ابیطالبعظیم و بزرگ جلوه کند. اما علی بن  مچگونه ممکن است امامت در نظر حضرت ابراهی

تر است چه ارتباطی با جایگاهی دارد که امامیه آن ارزش منزلت وجایگاهی که از یک لنگه کفش کهنه یا عطسه یک بز کم

 دانند؟!را بزرگتر از نبوت می

 شود؟اه مانع رسیدن به امامت میمراد از ظلم در این آیه شریفه چیست؟ آیا اشتبنکته پنجم : 

ای از حیاتش نباید هیچ اشتباهی اند که از آن فردحتی در برههعلمای شیعه امامیه برای دارا بودن امامت چنین شرط دانسته

 روی دهد، حتی اگر توبه کند و پس از آن نیکوکار شود!

یابیم که حقیقت بر خالف آن ر کتاب و سنت نبوی در میآنها گناه و اشتباه را مانع رسیدن به امامت خواهد شد. با تدبّر د

 چیزی است که آنها بدان معتقدند.

 فرماید : دچار اشتباه شد. خداوند درباره او می حضرت آدم

 [.١٥البقرة: .] ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ژ 

هشت ساکن شو و از ]نعمتهای فراوان و گوارای[ آن، هر چه و هر جا که و گفتیم : ای آدم! تو به همراه همسرت در ب»

 «خواهید، خوش و آسوده بخورید. اما به این درخت نزدیک نشوید. زیرا ]اگر چنین کنید[ از ستمگران خواهید بود.می

ر آیه دیگری داد. همچنین خداوند دبراساس نص این آیه پس خوردن میوه آن درخت، فرد را جزو ظالمان قرار می

 فرموده است : 

 [.٣٣٣طه: .] ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ 

 «و بدین ترتیب آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد. ]البته این واقعه قبل از نبوت او بود.[»

_________________________________________________________________________  

داند. زیرا حتی در نظر شیعه امامیه اسناد صحیح ندارد. علیرغم زشتی و وقاحت فراوانی که را ساختگی می( علمای اهل سنت متن و سند این خطبه 1

آور اند. به همین دلیل به عنوان دلیلی الزامهای مشهوری است که شیعیان امامیه نسلهای پس در پی آن را درست دانستهدر آن است از جمله خطبه

 بدان استناد کردم.
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 فرماید : از آن میوه خورد. به همین دلیل او و حوا به ظلم خویش اعتراف کردند، خداوند می آدم

 [.٣١األعراف: .] ژٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻژ 

 «تردید از زیانکاران خواهیم بود.ایم و اگر ما را نیامرزی بیگفتند : پروردگارا! ما ]با نافرمانی از تو[ بر خود ظلم کرده»

 ه خداوند فرمود : آید؟ مگر نه این است کبراساس اعتقاد امامیه این امر چگونه با امامت و خالفت او جور در می

 [.١١البقرة: .] ژٻ  پ  پ  پ  پڀ   ژ 

 «دهم.ای قرار میمن در زمین خلیفه»

 ای که از نظر شرعی درباره او نص وجود داشته باشد امامی است که پیروی از او واجب است.پس هر خلیفه

بازگشت. خداوند در این باره توبه کرد و به سوی پروردگارش بازگشت دوباره به عهد پیشین خود  زمانی که آدم

 فرماید : می

 [.١٤البقرة: .] ژ   جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ         جئ  جئ  جئی  ی  ژ 

سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد ]و با گفتن آنها توبه کرد[ و خداوند توبه او را پذیرفت. خداوند بسیار »

 «پذیر و مهربان است.توبه

رسد، حق اگر از او اشتباهی رخ داده باشد که پس از آن انی نیست که عهد و پیمان خداوند بدانها نمیپس او از آن ظالم

 توبه کرده باشد.

 به همین دلیل خداوند او را همانند پیامبران ]اعم از نبی و مرسل[ برای امامت مردم برگزید و فرمود : 

 [.١١: آل عمران.] ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ 

خداوند آدم، نوح، خاندان ابراهیم ]از قبیل خود ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب[ و خاندان عمران ]از جمله موسی، »

 «هارون و عیسی[ را بر جهانیان برتری داد.

 فرماید : را خلیفه قرار داده است. خداوند در قران کریم می کند که داودهمچنین خداوند به صراحت بیان می

 [.٣٤ص: .] ژېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ژ 

 «ایم.ای داود! ما تو را در زمین نماینده و جانشین ]خود[ ساخته»

 کند این آیه را نازل کرده است.پس از آنکه خداوند دوباره ارتکاب اشتباه توسط او را ذکر می

 فرماید : ید و در پایان میگوآیات پیشین همان سوره از جریان دو نفر که با هم اختالف داشتند سخن می

 [.٣٥ - ٣٧ص: .] ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ژ 

ایم[ پس از ایم ]و اندازه هراس او از دیگران و نحوه قضاوت او را آزمایش کردهداود مطمئن شد که ما او را آزموده»

سته و به سجده افتاد و توبه کرد. سپس به هر حال، آن ]اشتباه[ را بر او بخشیدیم ]و او را پرورگار خویش آمرزش خوا

 «ایم[ و او در پیشگاه ما دارای مقام نزدیک و جایگاه واالیی است.مشمول لطف و محبّت خود قرار داده
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بل درباره ادعای شاکی بپرسد سخن او اند : اشتباه او این بود که بدون اینکه از طرف مقاگوید : علمای ما گفتهطوسی می

از جمله آداب قضاوت آن است که نباید درباره هیچ چیزی حکم داد یا « او به تو ظلم کرده است»را تأیید کرد و گفت : 

 1سخن گفت مگر اینکه از طرف مقابل درباره ادعای طرف دیگر سؤال شود.

 فرماید : می همچنین خداوند درباره حضرت سلیمان

ص: .] ژٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ    ڻ ژ 

١٥ - ١٧.] 

جان[ بر تخت سلطنت انداختیم ]تا به ابهت ما سلیمان را آزمودیم ]و او را دچار بیماری کردیم[ و همچون جسدی ]بی»

ه عظمت و قدرت انسان با کمترین ناخوشی و کوچکترین بیماری خود ننازد و بر نیروی خویش تکیه نکند و بداند ک

شود.[ سپس سلیمان ]که بالی خداوند را دید، توبه و استغفار کرد و به درگاه پروردگار[ متزلزل و چه بسا نابود می

عظمتی[ بازگشت. ]سلیمان[ گفت : پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطا کن بعد از من کسی ]چنین سلطنت و 

 «گمان تو بسیار بخشایشگری.نداشته باشد بی

شود. در روایتی که کند تا جایی که نماز عصرش قضا میپیش از آن خداوند داستان مشغول شدن او را به اسبها را بیان می

اسبهایی  ودباری برای سلیمان بن دا»ابن بابویه قمی )شیخ صدوق( به نقل از امام جعفر صادق آورده است که امام گفت : 

آوردند. او به نگاه کردن بدانها مشغول بود تا اینکه خورشید غروب کرد. او به فرشتگان گفت : خورشید را برایم بازگردانید 

 2«تا نمازم را در وقتش بخوانم.

کند زدیکتر میبرد و به خداوند نکند. بلکه جایگاه او را باال میتوبه پس از اشتباه فرد را از فضایل و بزرگی محروم نمی

دارد. اگر گناه نبود، توبه و تطهیر هم وجود نداشت تا فرد بدان وسیله کنندگان و پاک شوندگان را دوست می اوست که توبه

 محبت رضای پروردگار را به دست آورد.

تر خواهد بود کند از کسی که هیچ خطایی از او سر نزده است، بهواضح است که گاهی کسی که از ظلم یا گناهی توبه می

و کسی که معتقد باشد هر کسی که کفر نورزد و گناه نکند از کسی که پس از کفر ایمان بیاورد و پس از گمراهی هدایت 

شود. و بدیهی شود و پس از گناه توبه کند، بهتر است، این عقیده او برخالف آن چیزی است که ضرورتاً از اسالم فهمیده می

شان بهترند. آیا انسان خردمند فرزندان مهاجرین و انصار را به اجدادشان که سابقین اولین بعدی است که پیشینیان از نسلهای

 3کند؟!(بودند، تشبیه می

_________________________________________________________________________  

 .118، ص 3لتبیان، ج ( تفسیر ا1

و تفسیر کنز  293، ص 5و تفسیر الصافی، فیض کاشانی، ج  135، ص 3، همچنین : تفسیر التبیان طوسی، ج 529، ص 5( من الیحضره الفقیه، ج 2

 .285، ص 2و تفسیر قمی، ج  285-285، صص 55الدقائق، عالمه مشهدی، ج 

اساس آن به دنیا آمدند و پرورش یافتند. اما سابقین اولین از مهاجرین و انصار در آغاز مشرک بودند، ( با وجود اینکه فرزندانشان در دوران اسالم و بر3

 افزاید.[شان بر ارزش آنها میسپس ایمان آوردند و مسلمان شدند، ]و این تغییر عقیده آگاهانه
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بقره همه کسانی است که یکی از انواع ظلم یعنی شرک  024کنند مراد از ظالمین در آیه مفسران شیعه اثنا عشریه ادعا می

اگر این ظلم در مقطعی از عمر خویش باشد سپس توبه کرده باشد و اعمال نیک انجام داده یا گناه از آنان سر زده باشد حتی 

 سازد دلیل زیر است :باشد. اولین چیزی که ادعای آنها را باطل می

ظالمین جمع ظالم است. ظالم  اسم کسی است که ظلم همه وجودش را در بر گرفته باشد. اما کسی که توبه کرده و از آن 

شوند. زیرا خداوند شود. در غیر این صورت هیچ کدام از توبه کنندان وارد بهشت نمیده باشد، ظالم نامیده نمیپشیمان ش

 فرماید : می

 [.٣٧هود: .] ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ 

 «هان! نفرین بر ستمگران باد!.»

 فرماید : همچنین خداوند به آنها وعده عذاب داده است و می

 [.٣١الکهف: .] ژڌڌ     ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ 

 «گیرد.کند و[ سراپرده آنان را در بر میایم که ]از هر طرف ایشان را احاطه میما برای ستمگران آتشی را آماده کرده»

 و چنین آیاتی در قرآن فراوانند.

ظلم یعنی  مراد از ظالمین در این آیه همه کسانی است که مرتکب یکی از انواع»پس چگونه ممکن است گفته شود : 

؟! بنابراین «شان باشد و پس از آن توبه کرده و نیکوکار شده باشند.شوند، حتی اگر در مدتی از زندگیشرک و معصیت می

 همه مسلمانان وارد آتش خواهند شد.

 فرماید : براساس شریعت ما گناهکاری که توبه کرده باشد همانند کسی است که مرتکب گناه نشده باشد. خداوند می

 [.٤١الفرقان: .] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ژ

شود[، مگر کسانی که توبه کنند و ایمان ]مجدد[ بیاورند ]کسی که مرتکب شرک، قتل و زنا شود عذاب او چند برابر می»

گناهان ]گذشته[ آنها را به نیکیها و بخشد و[ بدیها و و عمل صالح انجام دهند که خداوند ]گناهان چنین افرادی را می

بخشد. بلکه آنها را به نیکیها تبدیل کند و خداوند آمرزنده و مهربان است ]و نه تنها گناهان را میخوبیها تبدیل می

 «کند.[می

ز ا این سخنان و ادعاهای عجیب و غریبی چیزی نیست جز تالش برای خارج دانستن ابوبکر صدیق و یاران دیگر پیامبر

اند. بنابراین جزو )ظالمان( هستند، حتی اگر توبه و جهاد افتخار و استحقاق امامت، با این ادعا که آنها در آغاز مشرک بوده

 کرده  ودر راه اسالم و مسلمانان فداکاری نموده باشند!

ی است این آیه قرآن را که کند، کافبرای اثبات امامت استناد می ژۇ       ۆ  ۆ  ۈژ شاید برای پاسخ به کسی که به آیه 

 فرماید : نازل شده است به او یادآور کنید که خداوند می درباره حضرت ابراهیم

 [.٣٣١ - ٣٣٣الصافات: .] ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ 

ما به ابراهیم و ]فرزندانش[ اسحاق ]در عمر و ما او را به ]تولد[ اسحاق که پیامبر و از زمره نیکوکاران بود، مژده دادیم. »

زندگی، نسلهای آینده، مکتب و ایمان و ...[ خیر و برکت دادیم و از نسل این دو، افرادی نیکوکار به وجود آمدند و هم 

 «افرادی که ]به خاطر عدم ایمان[ آشکار را به خود ستم کردند.
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کند مراد از آیه مذکور، مطلقِ گناه است! خداوند در این ادعا می پس این آیات دلیل و پاسخ آشکاری است برای کسی که

برکت و خجستگی بخشید. سپس فرمود که از میان فرزندان آنها افراد  و اسحاق کند که او به ابراهیمآیات بیان می

ر از این آیه آن است که از کند که منظونیکوکار و افرادی وجود دارند که آشکارا به خود ستم کردند. پس کدام عاقلی ادعا می

 کنند!؟میان فرزندان آنها افراد معصومی وجود دارند و افرادی که همانند نیکوکاران دیگر عصیان و توبه می

 بلکه مراد از این آیه است که در میان آنها افراد نیکوکار عادل و گناهکار ظالم وجود دارد که ظلم و شرک او آشکار است.

کنندگان کتابهای آسمانی،  اسرائیل که در میانشان نیکوکاران پرهیزگار، قاتالن پیامبران، تحریفان بنیدالیل این امر در می

 دشمنان و تکذیب کنندگان خداوند و کتابهایش وجود دارند، فراوان است.

 یابند.این است که مشرکان به عهد و پیمان خداوند دست نمی ژۇ       ۆ  ۆ  ۈژ پس منظور از آیه 

 فرمود :  گوید : خداوند به رهبر و بزرگ پیامبران، یعنی حضرت ابراهیمه ابن القیم جوزی در این باره میعالم

 [.٣٣٧البقرة: .] ژھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈۈژ 

ر خواهی کرد؟ من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. ]ابراهیم[ گفت : آیا از دودمان من ]نیز کسانی را پیشوا و پیامب»

رسد، ]بلکه فقط فرزندان نیکوکار تو را در خداوند[ گفت : ]درخواست تو را پذیرفتم. ولی[ پیمان من به ستمگران نمی

 «گیرد.[بر می

دستور داد که از  رسد. به همین دلیل به پیامبرش حضرت محمدیعنی هیچ مشرکی به امامت و مقام از سوی من نمی

داد هر روز صبح بگویند : ما براساس فطرت اسالم، کلمه اخالص و دین د. او به یارانش یاد میپیروی کن روش ابراهیم

که پیرو حقیقت، رویگردان از باطل و شرک و مسلمان بود، صبح را آغاز  و روش و آیین پدرمان ابراهیم پیامبرمان محمد

ی است که اعم از گفته، عمل و اعتقاد آن را از همان چیز توحید است. دین محمد می کنیم. پس آئین و روش ابراهیم

است. فطرت اسالم آن چیزی است که خداوند  )ال إله إلّا اهلل(سوی خداوند بر ایمان آورده است. کلمه اخالص شهادت 

بندگانش را براساس آن آفریده است که محبت و عبادت خدا به یگانگی، مطیع کامل فرمان او بودن از نظر عبادت، خشوع، 

 1«پیروی و بازگشت به سوی اوست.

 این امری است که روایات و تصریحات برخی از علمای شیعه اثنا عشری امامیه نیز بر آن صحّه گذاشته است.

منصور واسطی به روایت از محمد بن حسن صفار در کتاب )بصائر الدرجات( به نقل از هشام بن سالم و درتس بن ابی

نبی بود و  اند. تا اینکه گفت : ابراهیمنویسد که گفتند : انبیاء و رسوالن چهار دستهادق میامام محمد باقر و امام جعفر ص

پرست باشد به عهد من ]امامت و حکومت[ یعنی کسی که بت ژۇ  ۆ  ۆ  ۈژ مقام امامت را نداشت تا اینکه خداوند فرمود : 

 2«یابد و ]از سوی خداوند[ رهبر مردم نخواهد بود.دست نمی

_________________________________________________________________________  

 .535، ص 8( مدارج السالکین، ج 1

و الکافی،  25روایت شماره  بین االنبیاء و الرسل و األئمة علیهم السالم معرفتهم و صفتهم( )باب فی الفرق 898( بصائر الدرجات، صفار، ص 2

 .5روایت شماره  )باب طبقات األنبیاء و الرسل و األئمة علیهم السالم(، 575، ص 5کلینی، ج 
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خداوند »روایت شده است که گفت :  ابیطالبطبرسی در حدیث طوالنی از امیرالمؤمنین علی بن )االحتجاج( کتاب در 

فرماید : هر کسی را که به کفر مبتال شده باشد از والیتی که به پیامبران و اولیا داده است، محروم کرده است، زیرا خداوند می

فرماید : نامد و میکان نخواهد یافت. زیرا خداوند در قرآن ظلم را شرک مییعنی حکومت من به دست مشر ژۇ   ۆ  ۆ  ۈژ 

شود، به دانست که عهد خداوند که امامت نامیده می ابراهیم« تردید شرک گناه بزرگی است.بی: » ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ژ 

 پرستان نخواهد رسید، به خداوند فرمود : بت

 1.[١٥إبراهیم: .] ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 
 «پروردگارا! من و فرزندانم را از عبادت بتها دور نگه دار!.»

من دعوت پدرم ابراهیم هستم. پرسیدیم : »فرمود :  در )امالی( طوسی به نقل از عبداهلل بن مسعود آمده است که پیامبر

و را امام و وحی کرد که من ت ای رسول خدا چگونه دعوت پدرت ابراهیم شدی؟ گفت : خداوند به حضرت ابراهیم

دهم. ابراهیم بسیار خوشحال شد. گفت : خدایا آیا در میان فرزندان و نسل من هم چنین امامانی وجود پیشوای مردم قرار می

دهم که بدان وفا نکنم. ابراهیم گفت : خدایا این خواهند داشت؟ خداوند به او وحی کرد که ای ابراهیم من به تو پیمانی نمی

کنم. ابراهیم و برای من به آن وفا نخواهی کرد؟ گفت : من آن را به هیچ فرد ظالمی از نسل تو عطا نمیچه پیمانی است که ت

یابند چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود : کسی که پرسید : خدایا آن ظالمانی که از نسل من هستند ولی به عهد تو دست نمی

منصوب نخواهم کرد و روا نیست چنین شخصی به امامت برسد.  به جز برای من برای بتی سجده کند هرگز او را به امامت

 فرمود :  ابراهیم

 2 [.١٤ - ١٥إبراهیم: .] ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ژ 
 .«اند]خدایا[ من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگهدار. پروردگارا آنها ]این بتها[ بسیاری از مردم را گمراه کرده»

 نویسد : وقتی خداوند این آیه را نازل کرد،می 203، ص 0( ج ابیطالبابن شهر آشوب در )مناقب آل 

خداوند در پاسخ گفت :  ژڭ  ڭڭ  ژ ابراهیم به علت بزرگ بودن مقام امامت در نظرش گفت :  ژھ    ے  ے  ۓۓ  ژ 

ی هستند؟ خداوند فرمود : کسی که برای بتی سجده در خبر آمده است افراد ظالم نسل من چه کسان ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ژ 

 فرمود :  کند، ظالم است. ابراهیم

 [.١٥إبراهیم: .] ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 «پس خدایا من و فرزندانم را از اینکه بتها را پرستش کنیم حفظ بفرما!.»

این امر درباره استحقاق امامت  بیهش»نویسد : حافظ شمس الدین یحیی بن حسن اسدی حلی در کتاب )العمده( چنین می

شایستگی نبوت را خواهد داشت. زیرا  ای استحقاق آن را پیدا کند، همان گونه که پیامبروجود دارد. زیرا شخص به گونه

 فرمود :  خداوند به ابراهیم

 [.٣٣٧البقرة: .] ژھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

_________________________________________________________________________  

 .153، ص 2و تفسیر نور الثقلین، حویزی، ج  878، ص 5( االحتجاج، طبرسی، چ 1

 .879-873طوسی، ص ( األمالی، ال2
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مردم خواهم کرد. ]ابراهیم[ گفت : آیا ازدودمان من ]نیز کسانی را پیشوا و پیامبر خواهی کرد؟ من تو را پیشوای »

رسد ]بلکه تنها فرزندان نیوکار تو را در بر خداوند[ گفت : ]درخواست تو را پذیرفتم. ولی[ پیمان من به ستمکاران نمی

 «گیرد.[می

ن اشیا در غیر جایگاهشان است، فرد مشرک عبادت خود را به در اینجا ظلم به معنای شرک است و حد ظلم قرار داد

 1«کند که آنها شایستگی عبادت را ندارند.کسی غیر از آنکه استحقاق و شایستگی آن را دارد که همان بتها هستند، تقدیم می

بپرستد نسب آنها  کسی که بتها را همچنین از میان فرزندان ابراهیم»نویسد : می )خصائص الوحی المبین(همچنین در 

شود. زیرا پرستان توسط وحی، استحقاق امامت از آنها نفی میشود. بلکه به اقتضای نفی امامت از بتنفی و باطل نمی

 فرماید : خداوند می

 2[.٣٣٧البقرة: .] ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

 «شود.[و میرسد. ]بلکه فقط شامل فرزندان نیکوکار تتردید پیمان من به ستمگران نمیبی»

در اینجا منظور از ظلم عبادت بتهاست و کسی که بتها را  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈژ نویسد : خداوند در پاسخ او فرمود : همچنین می

 فرماید : بپرستد، امام نخواهد بود. زیرا خداوند می

 [.٣١٤األنبیاء: .] ژڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  ک  ژ 

دنیوی و آگاهی از سرنوشت حیات اخروی[ برای مردمان عبادت پیشه کافی این ]سخن برای مفهوم قانون زندگی »

 «است.

به قضیه توحید و به ویژه کنار گذشتن شرک  همه اینها به طور آشکاری با آنچه قرآن مبنی بر اعتنای حضرت ابراهیم

یحیان درباره پیشوایی حضرت امام و پیشوای همه موحدان جهان بود. به همین دلیل یهودیان و مس تناقض دارد. ابراهیم

 کردند. خداوند خطاب به آنها فرمود : نزاع می ابراهیم

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ژ 

 [.٤٧ - ٤٤آل عمران: .] ژ

]و دین او[ کسانی هستند که ]در زمان ابراهیم دعوت او را اجابت  تردید سزاوارترین مردم ]برای انتساب[ به ابراهیمبی»

اند ]زیرا محمد و یارانش [ و کسانی هستند که ]با او[ ایمان آوردهکردند و[ از او پیروی کردند و نیز این پیامبر ]محمد

 «است[ و خداوند یاور مؤمنان است. اهل توحید خالصند که دین ابراهیم

و اندیشه و ملت او اشاره  کنید که پیامبران خداوند به امامت و پیشوایی دینی حضرت ابراهیمده میبه همین دلیل مشاه

 کنند.می

 اش گفت : بندیدر زندان به هم حضرت یوسف

 ژٻ  پپ  پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ 

 [.١٧یوسف: .]

_________________________________________________________________________  

 .587( خصائص الوحی المبین، ص 1

 .578( العمده، ص 2
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ام. برای ما ]انبیا[ سزاوار نیست که چیزی را یین پدران ]و نیاکان[ خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب پیروی کردهو من از آ»

پرستی[، لطف خدا در حق ما ]انبیاست که افتخار تبلیغ آن را به به عنوان شریک خداوند قرار دهیم. این ]توحید و یگانه

سپرند[ اما بیشتر مردم ]در برابر چنین لطفی[ رش آن، راه بهشت را میایم[ و در حق همه مردمان ]که با پذیدست آورده

 «دهند که کاری از آنها ساخته نیست.[کنند ]و چیزهایی را به عنوان شریک خداوند قرار میسپاسگزاری نمی

ید سؤال از آنها درباره توح در بستر مرگ فرزندانش را گردهم آورد تا به پیروی از پدرش ابراهیم حضرت یعقوب

نیز فرزندان و برادرانش را گردهم آورد تا آنها را به تمسک به دین خداوند فرا خواند. خداوند  کند. زیرا حضرت ابراهیم

 فرماید : در این باره می

ڎ  ڎ ڈ   ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ژ 

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ   

 [.٣١١ - ٣١١البقرة: .] ژې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

سانیت و عقل گردان خواهد شد مگر آن ]نادانی[ که خود را خوار و کوچک داشته و ]انو چه کسی از آیین ابراهیم روی»

خویش را بازیچه قرار دهد و ناچیز انگارد؟[ ما او را در این جهان برگزیدیم ]و سمبل و رهبر دیگران قرار دادیم[ و او 

در جهان دیگر از جمله شایستگان ]مقرب درگاه الهی[ است. آن گاه که پروردگارش ]همراه با نشان دادن آیات 

ود انسان[ به او گفت : ]به یگانگی خداوند اقرار کن و[ اخالص داشته باش. های خود در جهان آفرینش و در وجنشانه

گفت : ]اقرار کردم و سر بر آستان تو ساییدم و[ خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان شدم. و ابراهیم فرزندان خود را به 

:[ ای فرزندان من! خداوند،  این آیین سفارش کرد و یعقوب ]نوه او نیز چنین کرد. هر کدام به فرزندان خویش گفتند

آیین ]توحیدی اسالم[ را برای شما برگزیده است. ]پس به ما قول دهید که هرگز از آن منحرف نشوید[ و فقط در حال 

کنید که بر آیین یعقوب هستید،[ مسلمان بودن از دنیا بروید. آیا ]شما یهودیان و مسیحیان که محمد را تکذیب و ادعا می

یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید ]تا آیینی را که بر آن از دنیا رفت بشناسید؟[ ان هنگامی که به هنگامی که مرگ 

پرستید؟ گفتند : خدای تو، خدای پدرانت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق فرزندان خود گفت : پس از من چه چیزی را می

 «ساییم.[و بندگی بر آستانش میرا که خداوند یگانه است و ما تسلیم ]فرمان[ او هستیم ]و سر عبادت 

که امام و پیشوای توحید و موحدّان  از سوی خداوند به پیروی از آیین و روش حضرت ابراهیم حتی حضرت محمد

 فرماید : بود، دستور داده شده است. خداوند در این باره می

 [.٣٣١النحل: .] ژڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  ک  گ  ژ 

سپس ]قرنها بعد از ابراهیم، تو را به پیامبری برگزیدیم[ و به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم پیروی کن که پیرو »

 «حقیقت ]و به دور از انحراف[ بود و ]همچنین[ مشرک نبود.

 و معصیت است؟! سوره بقره گناه 024این آیات کجا و ادعای شیعه اثنا عشریه کجا که معتقدند منظور از ظلم در آیه 

و  کنند پیرو عترت پاک پیامبر و مدافع تعالیم آنها هستند چرا از مطالبی که تفاسیرشان از سخنان پیامبرآنها که ادعا می

 کند غافلند؟ امام محمد باقر و امام جعفر صادق روایت می

 دهد!آری! این هوی و هوس است که فرد را به هر سو که بخواهد سوق می
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 تآیه والی
و نص بر آن  ابیطالبشاید از جمله مشهورترین استداللهای شیعیان امامیه اثنا عشری مبنی بر امامت امیرالمؤمنین علی بن 

 فرماید : سوره مائده است که خداوند می 11آیه 

 [.٥٥المائدة: .] ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ 

آورند و خاضعانه دوست و یاور شما هستند که با خشوع و خضوع نماز را به جا میتنها خداوند و پیامبرش و مؤمنانی »

 «پردازند.و با فروتنی زکات مال را می

گوید وجه استدالل شیعه اثنا تا جایی که این آیه در میان شیعیان اثنا عشری به آیه والیت مشهور است. چنانکه حلی می

 دارد : عشری به این آیه به چندین مقدمه بستگی 

 رساند و این امر در میان اهل لغت و لغویان مشهور است. حصر را می )إنما(لفظ  اوالً :

توان دریافت. چنانکه به کسی است که این امر را از متکلمان آن زبان می )اولی به تصرف(در اینجا  )ولی(مراد از  ثانیاً :

گویند و همپیمانان و خویشاوندان خود را اولیای دم ولی زن می که سزاوار به عقد در آوردن زنی به ازدواج با شخصی باشد

 نامند، زیرا آنها برای مطالبه سزاوارترند.یا خون می

 است و در این باره دالیل زیادی وجود دارد. از جمله :  مقصود از این آیه علی ثالثاً :

 اتفاق مفسرین مبنی بر اینکه این آیه درباره او نازل شده است.الف( 

 کند که زکات را در حالت رکوع پرداخت کرده باشد و فقط علیاین آیه بر ثابت شدن امامت بر کسی داللت میب( 

 انگشترش را در حالت رکوع به عنوان زکات داد. این صفت را دارا بود. زیرا به اجماع علما علی

شد که این امر لی و سرپرست و خودش میگفتیم که این آیه درباره همه مؤمنان نازل نشده است وگرنه هر کسی وج( 

محال است و همه کسانی که آن را برخی از مؤمنان مختص دانسته است بیان کرده است که منظور از برخی از مؤمنان امام 

 1بوده است. علی

 پس میزان صحت دیدگاه امامیه اثنا عشری درباره آیه والیت چقدر است؟

 

 بررسی 
نازل شده است، در  مفسران همگی بر این امر اتفاق دارند که این آیه درباره حضرت علی گویددرباره نظر حلی که می

. زیرا هیچ اتفاق و اجماعی میان مفسران در این باره وجود ندارد که این آیه 2ترین حالت نشانه کم دقتی اوستبینانهخوش

اند که این آیه درباره امام علی نازل شده سران گفتهگفت : برخی از مفدرباره علی بن ابیطالب نازل شده است. اگر حلی می

 تر بود.تر و صحیحاست، دقیق

_________________________________________________________________________  

 .533و اعالم الوری، طبرسی، ص  239، کشف المراد، ص 223-221( انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص 1

نازل شده است، مورد اجماع مفسران به عالوه این امر که این آیه درباره علی »نویسد : می 213( عبدالحسین شرف الدین موسوی در المراجعات، ص 2

 «است!
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و اختصاص  امام قرطبی در تفسیر این آیه چند شأن نزول را ذکر کرده و به طور یقین نازل شدن آن درباره حضرت علی

که اختصاص شأن نزول این آیه به امام علی را نفی  کندکند. بلکه او روایتی را از امام محمد باقر نقل میآن به او را تأیید نمی

گوید : از امام محمد باقر درباره این آیه سؤال شد که آیا مقصود از آن علی بن ابیطالب است؟ امام باقر پاسخ کند. او میمی

 1است. داد : علی هم یکی از مؤمنان است. بدین ترتیب او معتقد بود که این آیه درباره همه مؤمنان نازل شده

پردازد و براساس امام فخر رازی چند نظر را درباره شأن نزول این آیه ذکر کرده و سپس به روایت دادن انگشتر به گدا می

. بیضاوی در تفسیرش درباره این آیه می 3کثیر نیز چنین است. در تفسیر ابن2کنددالیل و قرائن فراوان صحت آن را نفی می

کند که بر نازل شدن آن . اما طبری در تفسیرش روایاتی را ذکر می4حالی که بیمار بود، نازل شدگوید که آیه درباره علی در 

درباره عباده بن صامت تأکید دارد که تفصیل آن در صفحات آینده خواهد آمد. همچنین آنچه را که پیرامون نزول آن درباره 

اما باید دانست که »گوید : اره سبب نزول آیه چنین میحضرت علی وجود دارد، نقل کرده است و درباره اختالف علما درب

در تفسیر بغوی نیز وضعیت « 5انددچار اختالف شده ژى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئژ علما و مفسران درباره مفهوم آیه 

 6چنین است.

رباره شأن نزول این آیه توجهی به احادیث مشهور است، اما دسعود به بیاما علیرغم اینکه واحدی همچون ثعالبی و ابی

 نویسد :دو سبب مختلف را ذکر کرده است و می

زمانی نازل شد که یهودیان افرادی از خودشان را که اسالم آورده بودند، اخراج کردند. عبداهلل بن سالم به  ژې  ې  ې  ى  ژ  

نشینی نکنند. در این هنگام این آیه نازل هماند که با ما گفت : ای رسول خدا قوممان ما را بیرون کرده و قسم خورده پیامبر

 )و هم راکعون(شد. او گفت : خداوند، پیامبر و مؤمنان را به عنوان دوست، یاور و سرپرست خود پذیرفتیم و منظور از 

کند که همان دادن انگشتر طال به همچنین در این باره سبب دیگری را برای شأن نزول آیه ذکر می« 7یعنی نماز مستحب

 نوان زکات به فرد مسکینی بود که این امر چنانکه در صفحات آینده خواهید دید مردود است.ع

 چهارعلما درباره شأن نزول این آیه دچار اختالف شده و درباره آن »نویسد : اما ابن الجوزی در تفسیر )زاد المسیر( می

کند : نزول آن درباره عباده تفسیر این آیه دو نظر را ذکر می شوکانی در.« 8پردازداند ... سپس به ذکر این آرا مینظر ذکر کرده

 . اما او میان این دو نظر ترجیح نداده است.ابیطالببن صامت و نازل شدن آن درباره علی بن 

_________________________________________________________________________  

 .259-257، ص 3( تفسیر قرطبی، ج 1

 .259-257، ص 3( تفسیر قرطبی، ج 2

 .555-93، ص 2( تفسیر القرآن العظیم، ج 3

 .855، ص 2( تفسیر بیضاوی، ج 4

 .233، ص 3( تفسیر طبری، ج 5

 .57، ص 2( تفسیر بغوی، ج 6

 .821، ص 5( تفسیر الواحدی، ج 7

 .832، ص 2زاد المسیر، ج ( 8
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دهد که ادعای وجود اجماع یا اتفاق مفسران پیرامون نازل شدن آن درباره این نقل قولها و مطالب فوق نشان می

 دروغ بستن بر این مفسران است. البابیطعلی بن 

توانند نقل کنند حداکثر چیزی که شیعیان امامیه از مفسرانی که به نازل شدن آن فقط درباره حضرت علی معتقدند می

 اند.، ابوسعود و غیره آن را در تفسیر خود آورده1اموری است که ثعالبی

باره احادیث صحیح و ضعیف علم چندانی نداشتند. به همین ثعالبی و ابوسعود علیرغم فضیلت و جایگاه واالیشان، در

دلیل روایات ضعیف و ساختگی در تفسیرشان فراوان است. آنها همچون هیزم چین شب هستند که هیچ تفاوتی میان هیزم تر 

 و خشک قائل نیستند.

که اسناد حدیث را ذکر نکند تا درباره اگر متکلم، مفسر، مورخ و ... فقط امور را آنهم بدون اسناد ثابت نقل کنید تا زمانی 

صحت و ضعف آن حکم شود، قابل اعتماد نیست. بسیاری از علما روایت دادن انگشتر طال توسط حضرت علی در حالت 

 اند. در اینجا کافی است به آنچه محقق تفسیر قرطبی در این باره نقل کرده است اشاره کنم.رکوع نماز را بررسی کرده

به نقل  03ص  3این روایت باطل است. طبرانی در مجمع الزوائد ج »گوید : مهدی درباره این روایت می شیخ عبدالرزاق

ای وجود دارند. گوید : در سلسله راویان آن افراد مجهول و ناشناختهاز عمار بن یاسر آن را تخریج کرده است. هیثمی می

کند که در میان راویان آن کلبی و محمد بن مروان )سدی صغیر( آن را با سندش از ابن عباس نقل می 393واحدی به شماره 

 2«کند و این یک معضل است.به نقل از سدی نقل می 02201به دروغگویی متهم هستند. طبرانی آن را به شماره 

به  انگشتر طالی خویش را به عنوان زکات گوید : علیواحدی در روایتش به نقل از ابن عباس می»گوید : همچنین می

اسباب آن را چنین ذکر کرده است در حالی که در واقع چنین نبوده است. زیرا  049فرد مسکین داد. آری او در صفحه 

]استعمال[ طال برای مردان حرام است و آیه نسخ نشده است تا بگوییم این امر در آغاز ظهور اسالم روی داده است. بلکه 

د نه از احکام فقهی. همچنین در آثار آمده است که این مرد در مسجد در میان گویدرباره حکمتها و توجیهات قرآن سخن می

انجامد یا همانند داد کرد در حالی که مردم در رکوع و سجده بودند. این امر به بلند شدن صدا در مسجد میمردم گدایی می

 3زدن برای یافتن گمشده است که از آن نهی شده است.

 4اند.ر به طور کلی صحیح نیست. زیرا اسناد آن ضعیف و رجال آن ناشناختهگوید : این امابن کثیر می

 عالوه بر این زکات دادن امام علی به وسیله انگشترش در حال رکوع در مسجد موجب تعجب و شگفتی است.

ضرت آورد تا جایی که حاش را به دست میفقیر بود و به سختی روزی خود و خانواده امام علی در زمان پیامبر

شکایت برد که این امر در کتابهای اهل سنت و اهل تشیع ذکر شده است. امام  از این امر به پیامبر )رضی اهلل عنها(فاطمه

 علی چه زمانی این اموالی را که یک سال بر آنها گذشته باشند تا زکات از آنها پرداخت شود در اختیار داشته اشت؟!

_________________________________________________________________________  

 اند.( به او ثعلبی هم گفته1

 .253، صفحه 3از ج  253( آن را در حاشیه صفحه 2

 از تفسیر نظم الدر و بقاعی تحقیق عبدالرزاق مهدی. 2، ج 535( حاشیه صفحه 3

 .99، ص 2( تفسیر القرآن العظیم، ج 4
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ن است که پرداخت کننده خود اقدام به پرداخت و دادن آن کند نه اینکه منتظر عالوه بر این، در پرداخت زکات اصل آ

فقرا بماند تا به سوی او بیایند و حق خودشان در اموالش را از او مطالبه کنند. امام علی کسی نبود که از پرداخت زکات 

اشتند یا کسانی که شب و روز در خودداری کند و آن را از فقرای مدینه یا اهل صفه که در سکوی مسجد نبوی سکونت د

 دید، دریغ نماید.هنگام وارد شدن به خانه و خروج از آن، آنها را می

کنی؟ پاسخ داد : آنها روزی امام جعفر صادق از اسحاق بن عمار پرسید : ای اسحاق! زکات اموالت را چگونه پرداخت می

تردید با این کار مؤمنان را خوار و حقیر کنم. امام به او گفت : بیآیند و من آن را به آنها پرداخت میام می]فقرا[ به خانه

کسی که یکی از اولیا و دوستان مرا تحقیر و خوار »فرماید : ای. پس مبادا چنین کنی. خداوند ]در حدیث قدسی[ میکرده

 1«کند، در واقع در کمین جنگ با من نشسته است.

از جمله کسانی باشد که به وسیله نگه داشتن زکات اموال و منتظر ماندن تا آمدن دانم که من امام علی را از این مبرا می

افراد جهت درخواست آن از او مؤمنان را خوار کرده باشد... همچنین او را از نداشتن تمرکز و حضور قلب در نماز مبرا 

ن چنین روایت ضعیفی که از نظر متن و سند دانیم. زیرا او فردی فروتن و فرمانبردار بود ... همچنین او را از نسبت دادمی

دانم. باید با انصاف باشید و در مقابل این گونه روایات که پیش از آنکه او را مدح صحیح و معقول نیست پاک و بری می

 کنند، نکوهش و مذمت او هستند، منصفانه بیندیشیم.

ات ضعیفی که موجب اهانت و تحقیر صاحبشان فراوانند و افرادی همانند او از چنین روای ابیطالبفضایل علی بن 

 نیازند.شوند، بیمی

اند، صحیح است. در مقابل مشاهده کردیم که سند روایت عباده بن صامت که طبری و مفسرین دیگر آن را تخریج کرده

 شود که این روایت، شأن نزول این آیه است.بدین ترتیب ثابت می

خیانت کردند، به سوی عباده بن صامت رفتند و از او خواستند که از آنها حمایت کند.  قینقاع به پیامبرزیرا زمانی که بنی

اما او آنها را رها و با آنان دشمنی کرد و خداوند و پیامبر را به سرپرستی و دوستی گرفت. در نتیجه خداوند آیه والیت را 

امورشان فرمانبردار و مطیع پروردگار هستند. به همین این است که آنها در همه   ژۇئ  ۇئ ژ. در این آیه منظور از 2نازل کرد

 فرماید : دلیل خداوند در اول آیات می

 [.٥٣المائدة: .] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ 

ی از آنها ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید ]و به طریق اولی آنها را به سرپرستی نپذیرید.[ برخ»

دوست برخی دیگرند ]و در دشمنی با شما یکسان و برابرند[ هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد ]و آنها را به 

 «رود.گمان او از جمله ایشان به شمار میسرپرستی بپذیرد[ بی

 که میان آنها و پیامبر قینقاع بود. زمانیدر این آیات فرد مورد نظر، عبداهلل بن ابی بن سلول است. زیرا او دوست بنی

اختالف و دشمنی و به وجود آمد، او با آنها دوستی برقرار و از آنها حمایت و آنها را یاری کرد. آنگاه جهت طلب شفاعت بر 

_________________________________________________________________________  
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از آنها برائت جست و از آنها دوری کرد. به همین دلیل خداوند این آیه را نازل  رفت. اما عباده بن صامت ایشان نزد پیامبر

ې  ې  ې  ژ . سپس به ذکر صفات مؤمنان به ویژه عباده بن صامت و هر کسی که به شیوه او عمل کند پرداخت و فرمود : کرد

 ... ژى  ى  ائ

کند، سیاق آیات قینقاع تأیید میو عبداهلل ابن أبی بن سلول و بنی آنچه نازل شدن این آیه را درباره عباده بن صامت

 فرماید : یابد. خداوند میل کند این امر را در میاست. کسی که در آیات کمی تأم

 [.٥٣المائدة: .] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ژ 

 کند.در این آیه خداوند به صراحت مؤمنان را از دوستی با یهودیان و مسیحیان نهی می

 فرماید : سپس می

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ 

 [.٥١ - ٥٣المائدة: .] ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

گیرند و بینی که بر یکدیگر سبقت میپس کسانی را که در دلشان بیماری ]ضعف، شک و نفاق[ وجود دارد می»

ترسیم که ]روزگار برگردد و[ بالیی بر سر ما بیاید ]و به کمک ایشان نیازمند شویم.[ امید است که ند : میگویمی

خداوند فتح ]مکه[ را پیش آورد یا از جانب خود امری کند ]و دشمنان اسالم را نابود و منافقان را رسوا کند.[ و این 

و بر این ضعف، تردید و نفاق خود افسوس خورند. آنگاه که فتح و اند، پشیمان شوند ]دسته از آنچه در دل پنهان داشته

خورند و گویند : آیا اینان همان کسانی هستند که با شدت وحدت به خدا سوگند میپیروزی فرا رسد[ مؤمنان می

ده و تباه شد ]و گفتند : ما ]بر آیین شماییم و همانند شما مسلمانیم و[ با شما هستیم! ]دروغ گفتند و[ کردارشان بیهومی

 «رنجشان بر باد رفت[ و زیانکار شدند ]و هم ایمان و یاری مؤمنان را از دست دادند.[

کنند که در واقع همان منافقانند. این صفت کسانی است که در دلهایشان بیماری نفاق وجود دارد و با کفار دوستی می

 فرماید : آنگاه خداوند می

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ژ 

 [.٥٧المائدة: .] ژٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

رساند و در ای مؤمنان! هر کس از شما از آیین خود بازگردد ]و از ایمان به کفر گراید، کوچکترین زیانی به خدا نمی»

ان بر روی زمین[ خواهد آورد که خداوند دوستشان دارد و آنها هم خداوند را آینده[ خداوند جمعیتی را ]به جای ایش

کنند و دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه خدا جهاد میدوست می

دهند. این هم به خود راه نمیای ]در اطاعت از فرمان خدا[ هراسی ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش کنندهبه تالش می

فضل خداست ]که کسی دارای چنین صفاتی باشد.[ خداوند آن را به هر کس که بخواهد ]به خیر و خوبی نائل شود[ 

 «کند خداوند دارای فضل فراوان و ]نعمتهای بسیار است و از مستحقان آن[ آگاه است.عطا می

رسانند. سپس درباره و بیان نمود که آنها به خداوند هیچ زیانی نمی پس خداوند در این آیات اعمال مرتدان را ذکر کرد

 فرماید : آیند. آنگاه خداوند در ادامه همین آیات میکسانی سخن گفت که پس از آنها می

المائدة: .] ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ 

٥٤ - ٥٥.] 
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دارند و ]خاضعانه[ تنها خدا، پیامبرش و مؤمنانی یاور و دوست شما هستند که خاشعانه و با فروتنی نماز را بر پا می»

کنند. هر کس که خدا، پیامبرش و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد ]از زمره حزب اهلل یعنی زکات مال را پرداخت می

 « پیروز است.تردید حزب اهللیاوران دین خداوند است و[ بی

 1دهد.قدم را نشان میاند، مرتدان و مؤمنان راستین و ثابتاین آیات احوال منافقانی را که به اسالم تظاهر کرده

الزم به ذکر است که با فرض اینکه این آیه درباره امام علی نازل شده بشد. اما باید دانست که در آن هیچ داللتی بر مفهوم 

 دارد.امامت یا والیت وجود ن

است. در حالی که وِالیت به مفهوم  )مولی و ولیّ(وَالیت مذکور در این آیه متضاد عداوت است و اسم مشتق شده از آن 

را ذکر کرده است. این امر  )ولی(است. این آیه فقط لفظ  )والی و متولی(امارت و حکومت است و اسم ساخته شده از آن 

ارت و حکومت. پس چگونه با سادگی هر چه بیشتر این حقیقت لغوی انکار و به مفهوم اثبات نصرت و محبت است نه ام

توان از لفظی که ... اما فقط در صورت داشتن قرینه خارجی میدارای معانی فراوانی است )ولی(شود؟ کلمه نادیده گرفته می

زیرا مفهوم کمک کننده و یاور را  دارای چندین مفهوم است، یک مفهوم را مدّ نظر داشت. در اینجا سیاق آیات قرینه است.

 2کنند. زیرا در آن تقویت قلبهای مسلمانان و آرام کردن آنها و رفع خوف و نگرانی درباره مرتدان از آنها وجود دارد.تأیید می

لیکم اهلل ی عولّتإنما ی»فرمود : می...  ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ تردید خداوند به جای آیه اگر منظور این آیه حکومت بود بی

)تولّی بلکه باید گفت : )تولّوه( توان گفت : زیرا به کسی سرپرست و حاکم و ولی آنهاست نمی «و رسوله و الذین آمنوا

 و این امر برای کسی که زبان عربی را بداند ظاهر و آشکار است. علیهم(

فرماید او بقت ندارد آنجا که میبه امارت و حکومت با وصف خداوند درباره خودش مطا «إنما ولیکم»تفسیر عبارت 

 شود!!تردید خداوند به امیرالمؤمنین و حاکم بودن بر بندگانش یا خلیفه یا امام آنها بودن وصف نمیولی مؤمنان است، بی

دهند. پس والیت زیرا خداوند آفریننده و روزی دهنده، پروردگار و صاحب آنهاست او آنها را آفریده و بدانها دستور می

دهد آنها هم او را دوست ینجا به معنی یاری و محبت است. پس خداوند بندگانش مؤمنش را دوست دارد و یاری میدر ا

و مؤمنان نیز چنین هستند  دارند، او هم آنها را دوست دارد. او از آنها راضی است، آنها هم از او راضی هستند. پیامبر خدا

 ض کنیم یا غیر او.را امام علی فر «الذین آمنوا»حال مقصود از 

این والیت مورد نظر این آیه است و کسی که بر این امر اصرار دارد که آیه درباره امامت نازل شده است و منظور از آن 

را بیاورد و به ما نشان دهد که  «خلیفتکم»یا  «امامکم»، واژه «ولیکم»خواهیم به جای کلمه امامت و حکومت است، از او می

 است. آیا معنی آن صحیح

 «من کنت مواله فعلی مواله»وجه استدالل شیعه به حدیث »گوید : آلوسی درباره این موضوع سخن زیبایی دارد که می

این است که مولی به معنی اولی به تصرف و اولویت تصرف است که همان امامت است، بر کسی پوشیده نیست که اولین 

_________________________________________________________________________  
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کنند. اما علمای لغت زبان عربی همگی این امر را مردود نای اولی فرض میمقدمه در این استدالل آن است به مولی را به مع

اند، به جز ابو هرگز به کار برده نشده است و آن را جایز ندانسته «أفعل»به معنای به مفهوم  )مفعل( اند.اند. بلکه گفتهدانسته

آن را جایز دانسته است. سخن او  اولی بکم()یعنی  «هی موالکم»زید لغوی که با تمسک به سخن ابوعبیده در تفسیر آیه 

فالن مولی من »صحیح است  «فالن أولی من فالن»اند. زیرا در این صورت باید لزوماً همانگونه که را مردود دانسته

نیز صحیح باشد. که لزوماً به اجماع همگان این امر باطل است. و در صورت باطل بودن الزم، در نتیجه ملزوم نیز  «فالن

طل خواهد بود. تفسیر ابوعبیده بیان کلی معنی است که آتش جایگاه، موعد و مکان شایسته شماست و نصی بر این امر با

 نیست که مولی در آنجا به معنی اولی است.

ثانیاً : اگر قبول کنیم که مولی به معنی اولی است باید همواره با تصرف مرتبط باشد بلکه ممکن است مراد أولی به محبت 

بزرگداشت و ... باشد و چه بسیار که در قرآن آیاتی آمده است در آن لفظ أولی ذکر شده، اما تقدیر به تصرف پس از آن و 

 باطل است. مانند این آیه که خداوند فرموده است : 

 [.٤٧آل عمران: .] ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ژ 

دین او[ کسانی هستند که ]در زمان ابراهیم دعوتش را اجابت کردند و[ سزاوارترین مردم ]برای انتساب[ به ابراهیم ]و »

اند. ]زیرا محمد و یارانش پیرو از او پیروی کردند، همچنین این پیامبر ]محمد[ و کسانی هستند که ]به او[ ایمان آورده

 «توحید خالصند.[

محبت، دو امر است. اوالً روایتی که آن را از محمد بن همچنین قرینه ما برای اینکه مراد از واَلیت از لفظ مولی یا أولی به 

اسحاق روایت کردیم که درباره شکایت کسانی بود که همراه با امیرالمؤمنین علی در یمن بودند همانند، برید اسلمی، خالد 

کرد و در را طلب میکسانی را که از او شکایت کرده بودند، ممانعت نکرد زیرا مواالت و محبت آنها  بن ولید و ... پیامبر

راه دعوت خود لطف و مهربانی فراوانی داشت که در اغلب موارد چنین بود. برای بررسی بیشتر این لطف و محبت فراوان 

 «؟ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم»شود : را مطالعه کنید که چنین آغاز می پیامبر خطبه پیامبر

خداوند : » «اللهم وال من وااله و عاد من عاداه»ت آمده است که فرمود : که در برخی از روایا ثانیاً : حدیث پیامبر

متصرف « مولی»اگر منظور از « کند دشمن بدار!دارد دوست بدار و کسی را که با او دشمنی میکسی را که او را دوست می

پس از آنجا  «ن لم یکن کذلکاللهم وال من کان فی تصرفه و عاد م»فرمود : در امور و اولی به تصرف بود، پیامبر می

محبت و عداوت را ذکر کرده است، به این امر اشاره کرده است که منظور ایشان واجب بودن محبت حضرت  که پیامبر

و بر حذر داشتن مردم از دشمنی و بغض و کینه نسبت به او بوده است نه تصرف یا عدم آن. اگر مقصود حضرت  علی

کرد. روایتی که ابونعیم از حسن مثنی )حسن بن تردید با صراحت کامل آن را بیان میبی رسول از این حدیث خالفت بود،

کند که از حسن مثنی درباره این حدیث سؤال ( روایت کرده است این امر را به وضوح ثابت میابیطالبحسن بن علی بن 

تردید چنین ست خالفت او را اعالم کند بیخوامی شد که آیا نصی بر خالفت علی است یا نه؟ او پاسخ داد : اگر پیامبر

به خداوند »سپس حسن می گوید :  «ایها الناس، هذا ولی أمری، والقائم علیکم بعدی فاسمعوا و اطیعوا»فرمود : می
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د تردیعلی را برای این امر تعیین کرده باشند و علی خودش برای این امر اقدام نکرده باشد، بی بزرگ قسم اگر خدا و پیامبر

 او خطاکارترین مردم است.

شود که منظور ازوالیت محبت است زیرا که بعد از والیت کلمه بعدی نیامده است. همچنین شاید بر این امر استدالل می

آیند و اجتماع این دو اگر تقدیر بگیریم آید که این دو والیت در یک زمان گرد هم میدر این صورت از ظاهر آن چنین بر می

لویت تصرف است با تقدیر محبت است و تمسک شیعه برای اثبات مراد از مولی، اولی به تصرف است، بنا به که مراد او

ألست » از مؤمنان پرسید : باشد که پیامبرلفظی است که در صدر خبر یکی از روایات ذکر شده است که این حدیث می

تر نیستم؟ یعنی آیا مؤمنان مرا بیش از خودشان داشتنی آیا من از مؤمنان برایشان دوست: »« أولی بالمؤمنین من أنفسهم

گوییم : در اینجا هم مراد اولی به محبت است یعنی آیا من برای مؤمنان از جان خودشان از نظر محبت می« دوست ندارند؟

م آن چنین خواهد توان گفت : در اینجا )اولی( از والیه به معنای محبت مشتق شده است که مفهوسزاوارتر نیستم؟! بلکه می

تر نیستم؟ تا اجزای سخن با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و داشتنی شد : آیا من برای مؤمنان از جانهای خودشان دوست

های خودتان به خوبی با یکدیگر نظم پیدا کنند و در نتیجه معنی آن چنین خواهد شد : ای مؤمنان شما مرا بیش از جان

دارد علی را هم باید دوست داشته باشد. خدایا هر کس را که او را دوست که مرا دوست می دارید. پس هر کسیدوست می

 «د، دشمنی کن.نکدارد دوست بدار و با هر کس که با او دشمنی میمی

گوید : با فرض اینکه )اولی( در صدر خبر به معنای اولی به تصرف باشد، احتمال دارد این امر برای آگاه کردن سپس می

طبان به وسیله آن خطاب باشد تا به سخنان آن حضرت به دقت گوش فرا دهند و بدان توجه کامل نمایند تا ارشادها و مخا

گوید : آیا نصایح آن حضرت در قلبهایشان به طور کامل نقش ببندد. همان گونه که پدر در مقام پند و  اندرز به فرزندانش می

دهد تا به حکم پدر و پسر خواهد، دستور میکردند، آنها را بدانچه از آنها می من پدر شما نیستم؟! چنانچه به آن اعتراف

)ألست أولی بالمؤمنین من در این جایگاه  بودن آن را بپذیرند و بر اساس آن بدان عمل کنند. پس حدیث رسول خدا

نیستم؟! یا بفرماید : آیا من پیامبر شما  همانند این است که ایشان از یارانش بپرسد : آیا من پیامبر خدا در میان شما أنفسهم(

نیستم؟! و اجرای چنین امری در مابعد آن برای به دست آوردن مناسبت ممکن نیست. برخی از شیعیان دالیلی را در نفی 

امری است که در ضمن آیه ثابت  کنند. و آن اینکه محبت حضرت علیمحبت ]در برداشت از این حدیث و آیه[ ذکر می

ورزند. اگر مفهوم این حدیث فقط محبت باشد در واقع سخن لغو و و زنان و مردان مؤمن به یکدیگر محبت میشده است 

ای است. در پاسخ باید گفت : بطالن این سخن و گویندگان آن واضح است. زیرا استدالل کننده متوجه نشده است که بیهوده

دن آن به طور خصوصی امری دیگر و تفاوت میان آن واجب شدن محبت فرد در ضمن سخنی کلی چیزی است و واجب ش

کند این است اگر فردی به همه پیامبران خداوند ایمان بیاورد دو مانند خورشید واضح است. آنچه این امر را بیشتر آشکار می

 را به طور آشکار بیان نکند ایمانش اعتباری نخوهد داشت. و ایمانش به پیامبر، حضرت محمد

دهد که این حدیث بیهوده و لغو نیست بلکه فرض کنیم مفهوم آیه و حدیث یکی است، این امر نشان می همچنین چنانچه

بیشتر اوقات مفاهیم قرآن  بوده است. پیامبر نهایت فصاحت و تقریر این امر در ذهن شنونده است که این امر وظیفه پیامبر

تواند رآن نیز مفاهیم برای این هدف تکرار شده است و هیچ کس نمیکرد. بلکه حتی در قرا تأکید و آن را تقریر و تکرار می
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در نظر شیعیان چندین بار  بگوید این امر بیهوده و لغو است. ]العیاذ باهلل![ همچنین منصوص بودن امامت حضرت علی

 1آن مبراست. تکرار شده است. این امر به معنای صحیح دانستن این سخن بیهوده است. در حالی که کالم خداوند از

 فرماید : منظور از لفظ رکوع مذکور در این آیه خضوع و خشوع است. خداوند می

 [.٧٧المرسالت: .] ژ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئژ 

شود : ]در برابر اوامر و ناهی الهی[ خضوع کنید، فروتنی ]چنان از بادة غرور سرمست هستند که[ وقتی بدانها گفته می»

 «کنند.نمی

منظور از رکوع خضوع و فروتنی برای پروردگار به وسیله اطاعت و فرمانبرداری »گوید : تفسیر این آیه میطبری در 

 شود : رکع فالن لکذا یعنی برای او خضوع کرد. همچنین شاعر چنین سروده است : است. چنانچه گفته می

 بیعت بکسر لتیم و استغاث بها
 

 من الهزال ابوها بعد ما رکعا 
 

 2پس از اینکه از شدت خستگی و نیاز برای آن فروتنی کرد.یعنی : 

گوید : رکوع : به معنای خم شدن است گاهی به معنای حالت مخصوصی که در نماز است استعمال راغب اصفهانی می

 3شود و گاهی به معنای فروتنی و خشوع است، چه در عبادت یا در غیر آن.می

گویند : رکع إلی اهلل یعنی با نامیدند و میپرستیدند، راکع میآوردند و بتها را نمییاعراب کسانی را که به خداوند ایمان م

 4خلوص به او اعتماد کرد و مطمئن شد.

کند. این در حالی است که رکوع به همین دلیل خداوند در این آیه بعد از ذکر اقامه نماز، رکوع در حال زکات را ذکر می

کنند که خاضع و تسلیم یابیم که مراد آن است که آنها زکات را در حالی پرداخت میجا در میجزو نماز است نه زکات. از این

خواهی کند. کسی که فرمان خدا هستند. زیرا ممکن است انسان از دادن زکات خودداری و با ندادن زکات مال به فقرا زیاده

قلب و اعضایش برای ادا و پرداخت آن اقدام کند در این  در برابر خداوند فروتنی کند و تسلیم خواسته و احکام او شود و با

 صورت فروتن و تسلیم فرمان خدا خواهد بود و این منظور آیه است.

مذکور در آیه به مفهوم حصر است هرگز به نظریه امامیه سودی نخواهد  )إنما(عالوه بر این سخن حلی مبنی بر اینکه 

 رساند.

کند اهل سنت را ملزم به خارج کردن ابوبکر، عمر و عثمان از استحقاق خالفت میهمانگونه که وجود حصر در این آیه 

نماید، به همین ترتیب شیعیان را نیز ملزم به عدم دخول استحقاق و شایستگی خالفت را فقط به امام علی محصور می

 کند.دیگران در استحقاق امامت و خالفت می

 به دو معنی خواهد بود. به مفهوم حصر باشد این امر )إنما(چنانچه 

_________________________________________________________________________  

 .599-591، ص 3( تفسیر روح المعانی، ج 1

 ، سوره بقره.58( جامع البیان طبری تفسیر آیه 2

 .252( المفردات فی غریب القرآن، ص 3

 .833، ص 5البالغة، زمخشری معتزلی، ج ( اساس 4
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نفر دیگری که شیعه معتقد به امامت آنها هستند.  00محصور بودن خالفت به علی و نفی امامت دیگران حتی این  اوالً :

کند. این امر به مفهوم بطالن زیرا حصر نه تنها ابوبکر، عمر و عثمان بلکه همگان را از داخل بودن در مفهوم آیه خارج می

 خواهد بود و این امری است که خوشایند شیعیان امامیه نیست. ابیطالباد به جز امام علی بن امامت همه افر

کنند. که این امر از دو یا اینکه خالفت را به کسانی محصور بدانند که در حالت رکوع، زکات را پرداخت می : ثانیاً

 تر است. زیرا : تر و خطرناکموضوع دیگر عظیم

زکات را در حالت رکوع پرداخت کند. آیا در این صورت شایستگی امامت و رهبری مسلمانان به  تواندهر کسی می الف(

کند به خاطر این عملش استحقاق خالفت و این امر بستگی دارد؟ آیا هر کسی که زکات را در حالت رکوع پرداخت می

 رهبری مسلمانان را دارد؟!

ه آنها در حالت رکوع زکات یا صدقه را پرداخت کرده باشد. براساس گانه دیگر روایت نشده است کاز امامان یازدهب( 

تن است. بلکه با فرض صحت روایت پرداخت زکات در حالت  00این برداشت از آیه، این امر به معنای نفی امامت همه آن 

قیر به مسجد و درخواست دانیم که همزمانی و مطابقت میان نماز خواندن امام علی، وارد شدن فرکوع توسط امام علی، ما می

زکات امری است که فقط براساس تصادف تکرار خواهد شد. نه اینکه برای دوازده نفر این امر تکرار شود مگر اینکه این کار 

 به صورت عمدی انجام شود!!

ن و پس عمالً بر این نص بیش از آنچه توان دارد، معنا حمل شده است. این در حالی است که معنای آن واضح و روش

تر است و شأن نزول آن درباره عباده بن صامت این امر را بیشتر واضح سیاقی که آیه در طی ان آمده است، جلی و واضح

 شویم؟ آوریم و قانع نمینماید. پس چرا در برابر حقیقت سر تسلیم فرود نمیمی

 

 آیه تطهیر و حدیث کسا
توان گفت مهمترین دلیلشان همین ی بر عصمت امامان است. بلکه میآیه تطهیر از جمله مهمترین دالیل شیعیان امامیه مبن

 آیه است.

 33گیرند. آیه تطهیر قسمتی از آیه علمای شیعه امامیه از آیه تطهیر و حدیث کسا برای اثبات عصمت امامانشان بهره می

 فرماید : سورة احزاب است که خداوند در آن می

 [.١١األحزاب: .] ژک  ک   ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کژ 

 «خواهد پلیدی را از شما اهل بیت ]پیامبر[ دور کند و شما را کامالً پاک سازد.تردید خداوند حتما فقط میبی»

 کند که او گفت : پیامبرحدیث کسا حدیثی است که مسلم در صحیحش آن را از ام المؤمنین عایشه)رض( روایت می

شد که بر دوشش عبایی از موی سیاه بود که بر روی آن نقش شتر وجود داشت. در این روزی صبح هنگام از خانه خارج 

هنگام حسن بن علی آمد و او را هم زیر آن عبا آورد. سپس حسین آمد او هم وارد شد. ثم فاطمه آمد پیامبر او را هم وارد 

 ت : آن عبا کرد. بعد از آن علی هم آمد، سپس او را هم به زیر عبا آورد. سپس گف
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 1[. ١١األحزاب:.] ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  کژ 
در خانه ام سلمه نازل شد، او  کند که زمانی که آیه تطهیر بر پیامبرهمچنین ترمذی از عمر بن ابی سلمه روایت می

ه او را هم زیر عبا در آورد فاطمه، حسن و حسین را خواند. سپس آنها را به وسیله عبا پوشاند و علی پشت سرش بود. آنگا

خداوندا این افراد، اهل : » «اللهم هؤالء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً»و هم پوشاند. سپس فرمود : 

گوید : ای پیامبر آیا من هم ام سلمه می« بیت من هستند. پس پلیدی را از آنها دور کن و آنها را کامالً پاک و مطهّر گردان!

شیعیان به این حدیث برای اثبات عصمت اصحاب کسا و « 2تو جایگاه خودت را داری و نیکوکاری»نها هستم؟ گفت : جزو آ

کنند! سپس از آیه تطهیر و حدیث کسا به منزه دانستن او از گناهان کبیره و صغیره و حتی اشتباه و خطای بشری استناد می

 کنند!گانه استفاده میمان دوازدهعنوان نقطه آغازی برای اعتقاد به عصمت بقیه اما

تن از فرزندان او را از داشتن عصمت محروم  9عجیب اینکه آنها نسل امام حسن همچنین بقیه نسل امام حسین به جز 

 کنند!می

 چیست؟  )رضی اهلل عنها(گانه و حضرت فاطمه زهرامیزان داللت آیه تطهیر و حدیث کساء بر عمت امامان دوازده

 

 بررسی 

حدیث کسای مذکور به چندین طریق که برخی صحیح و برخی ضعیف هستند، روایت شده است. به عبارت دیگر  : اوال

المؤمنین عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ابوسعید خدری، براء بن عازب، سعد  این حدیث از برخی از یاران پیامبر از جمله ام

روایت شده است. با این تفاوت که فقط در روایت ابوسعید خدری و ام بن ابی وقاص، عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن جعفر 

 سلمه آمده است که پیامبر داخل بودن ام سلمه را در این فضیلت رد کرده است!

اند و عطیه عوفی روایت شده کنیم که همه آنها ازدر این باره مشاهده می با تأمل در روایات نقل شده از ابوسعید خدری

 ، امام1، یحیی قطان5، هثیم4، ابن عینیه3عوفی به اعتقاد عموم علمای جرح و تعدیل ضعیف هستند. سفیان ثوریاحادیث عطیه 
_________________________________________________________________________  

 .2525( صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، باب فضائل أهل بیت النبی، حدیث شماره 1

گوید : این حدیث غریب است از این جهت به روایت ( سپس می8251( جامع الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ).من سورة األحزاب(، حدیث شماره )2

ه نقل از عمر بن ابی سلمة. بنده معتقدم: سند این حدیث به علت ضعف محمد بن سلیمان بن عبداهلل اصبهانی ضعیف است. ابوحاتم از حدیث عطاء ب

گوید : حدیث او گوید : ضعیف است. ابن عدی میشود. نسائی میگوید : اشکالی ندارد. حدیث او نوشته شود ولی بدان استناد نمیدرباره او می

 است و احادیث او اندک است. او در همین مقدار هم چندین بار دچار اشتباه شده است. دارای اضطراب

ر بن حوشب نقل احادیث روایت شده درباره کسا به نقل از ام سلمه)رض( عادتاً از یکی از این افراد ضعیف : محمد بن سلیمان اصبهانی یا عطیه عوفی یا شه

 واهد شد.شده است که در صفحات آینده این امر ذکر خ

 «دانست.سفیان ثوری احادیث عطیه را ضعیف می»گوید : ( می5152( امام احمد در العلل، )شماره 3

گفت : )عطیة و ما أدری گفت : از سفیان بن عینیه شنیدم میدهد که میبه امام شافعی نسبت می 853شماره  283، ص 5ابوداود در سؤاالت آجری، ج ( 4

 .159، ص 5ی تألیف بیهقی، ج عطیة(، نگا : مناقب شافع

 .237، ص 5دانست. همچنین نگا : التاریخ الصغیر، ج نویسد : هیثم، حدیث عطیه را ضعیف می( می5853( احمد در العلل )شماره 5
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، دار 10، ابن عدی9، ابن حبان8، ابن خزیمه7، ساجی6، نسائی5، ابوداود4، ابوحاتم و ابوزرعه رازی3، یحیی بن معین2احمد

 اند.را ضعیف دانسته 13و ذهبی 12، بیهقی11قطنی
، 14های نقل شده از ام سلمه نیز از طریق عطیه عوفی و پس از او از شهر بن حوشب که او هم ضعیف استایتاما رو

نقل شده است. اما شهر روایت مهم دیگری دارد که کامالً با روایت مذکور از ام سلمه تناقض دارد زیرا در آن آمده است که 
 کسا شد. ام سلمه)رض( هم پس از خروج اهل کسا از زیر آن، وارد

                                                                                                                                                                                                                 

، 5و التاریخ الصغیر، ج  835 ، ص1کرد. نگا : التاریخ الکبیر، ج نویسد : یحیی از او به بدی یاد میمی 2555، شماره 5( بخاری در التاریخ الکبیر، ج 1

 .237ص 

 گفت : احادیثش ضعیف است.گوید : از پدرم شنیدم که درباره عطیه عوفی می( می5853( عبداهلل بن احمد در العلل )شماره 2

آمده است. در روایت الضعفاء عقیلی  819، صفحه 8قضاوت و حدیث ضعیف بود. چنانکه در ج »( آمده است : او 285( در روایت ابن جنید )شماره 3

الکامل آمده است و در روایت ابن ابی مریم نقل شده  35صفح  7عطیه عوفی ضعیف بود. و همچنانکه در ج »ابوولید از بوجارود نقل شده است که : 

 شود. است که او ضعیف بود اما احادیثش نوشته می

تر داشتنیشود. اما ابونضره از او برایم دوستضعیف است. احادیثش نوشته می( آمده است که : او 2521شماره  5، ص 8( در الجرح و التعدیل )ج 4

 گوید : سست و ضعیف است.است. ابوزرعه رازی می

 آمده است : او کسی نیست که به او اعتماد شود. 873شماره  235، صفحه 5همچنین در سؤاالت آجری )ج ( 5

 او ضعیف است. آمده است : 535( در الضعفاء و المتروکون، شماره 6

 ( در تهذیب التهذیب آمده است : سخن و حدیث او حجت نیست.7

 داد.آمده است : عطیه بن سعد عوفی سخنان و احادیث را تغییر می 33صفحه  5در صحیح ابن خزیمه جلد  (8

ستناد به او جایز نیست. و نوشتن احادیث او فقط گوید : بنابراین ااش چنین میالمجروحین پس از ذکر جریان او با کلبی درباره 573، صفحه 2( در ج 9

 برای ذکر عجیب بودن آنها رواست.

عطیه از ابوسعید خدری و غیر او احادیث فراوانی را روایت کرده است. اما با وجود ضعفش احادیثش نوشته »نویسد : می 31، ص 7( در الکامل، ج 10

 «شود.می

 آمده است : مضطرب الحدیث است. 3، صفحه 5است. در العلل، ج  آمده است. او ضعیف 89، ص 8( در السنن، ج 11

نویسد : السنن الکبری می 523، صفحه 3نویسد : ضعیف است. همچنین در ج می 555، ص 3و المعرفة، ج  555، ص 2( بیهقی در السنن الصغیر، ج 12

 شود.به روای او استناد نمی

، صفحه 2، بلکه در المغنی فی الضعفاء، ج 555، ص 1یف الحدیث است. همچنین نگا : المیزان، ج نویسد : ضعالسیر می 821، صفحه 1( ذهبی در ج 13

 نویسد : تابعی مشهوری است که درباره ضعف او اجماع وجود دارد.می 583

افراد ثقه و مورد اعتماد و دار و معضالت را از نویسد : او از جمله کسانی بود که سخنان مشکلمی 835، ص 5( ابن حبان در )المجروحین(، ج 14

 کرد.سخنان مقلوب را از افراد معتمد روایت می

 .595، ص 5گوید : شهر را دیدم اما به او اعتنایی نکردیم. الکاشف، ج شعبه می

 گوید : قوی نیست.می 13، ص 5نسایی در الضعفاء و المتروکین، ج 

 . 832، ص 5لتعدیل، ج کرد. الجرح و ایحیی بن سعید از او احادیث را روایت نمی

 .595، ص 2از ابن عون درباره احادیث شهر سؤال شد او پاسخ داد : شهر را رها کنید، به او اعتنایی نکنید. )الضعفاء عقیلی، ج 
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مردم عراق  )رضی اهلل عنها(از شهر روایت شده است زمانی که خبر مرگ حسین بن علی منتشر شد، ام المؤمنین ام سلمه
را لعنت کرد و گفت : آنها او ]حسین[ را کشتند، خداوند آنها را بکشد. او را فریب داده و خوار کردند. نفرین خدا بر آنها 

دوخته و آورد و آن را در دستان ایشان گذاشت. آنگاه پیامبر از او  اطمه عبایی را برای پیامبرباد. زیرا من دیدم صبح روزی ف
پرسید : پسر عمویت کجاست؟ فاطمه پاسخ داد : در خانه است. پیامبر فرمود : برو او را برایم صدا بزن و دو فرزندش را هم 

آورد. علی هم پشت سر آنها گذاشته بود آنها را با خود میبیاور! فاطمه رفت و دست هر کدام از آن دو را در دست خودش 
او را در اتاق خودش نشاند. علی در طرف راست او، فاطمه در سمت  وارد شدند. پیامبر کرد. تا اینکه بر پیامبرحرکت می

داختیم آورد. انچپش و حسن و حسین هم جلویش نشستند. آنگاه عبایی را که در مدینه هنگام خواب بر روی خودمان می

اللهم أهل بیتی أذهب »پیامبر با دست چپش دو طرف عبا را گرفت و با دست راستش به سوی خدا دعا کرد و فرمود : 
پروردگارا اینها اهل بیت من هستند پلیدی را از آنها دور کن و آنها را کامالً پاک گردان. : » «عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً

فرمود : آری پس تو هم وارد عبا شو. پس از آنکه او  ا آیا من از اهل بیت تو نیستم؟ پیامبرام سلمه گفت : ای رسول خد
 1«برای پسر عمویش علی، دو پسرش و فاطمه دعا کرد، وارد عبا شد.

 شود که او جزو اهل بیت ایشان است. زمانی که ام سلمه از پیامبربرای ام سلمه ثابت می بدین ترتیب شهادت پیامبر
 پاسخ داد. آری و علت عدم دخول او در زیر عبا به دو علت بود :  ید : آیا من از اهل بیت تو نیستم؟ پیامبرپرس

در آیه به زنانش اشاره شده خواست برای اصحاب کسا )علی، فاطمه، حسن و حسین( دعا کند. زیرا می پیامبر اوالً :
 بود.

به  بود در آن بود. پیامبر محرم نا ا شود در حالی که امام علی هم که با اوهیچ تناسبی نداشت که ام سلمه وارد کس ثانیاً :
هستی یا تو فرد نیکوکاری هستی. پس از اینکه برای اهل کسا دعا کرد او را وارد آن کرد تا  او فرمود : تو از همسران پیامبر

 رضایت و اطمینان او را به دست آورد.
گوید : ممکن است این دهد و میآن را ترجیح می 40، ص 9االحوذی، ج  این امری است که مبارکفوری در تحفه

 حدیث دو معنا داشته باشد : 
تو فرد نیکوکار و صالحی هستی و سر جای خودت بمان. زیرا تو جزو اهل بیت هستی و نیازی به وارد شدن در اوالً : 

 کرد.آن منع می زیر عبا )کسا( نداری. زیرا وجود علی در زیر آن او را از دخول در

                                                                                                                                                                                                                 

رای امور منکر کنند، دااکثر احادیثی که او و دیگران روایت می»گوید : پس از بررسی احادیث او می 89، ص 5ابن عدی در الکامل فی الضعفاء، ج 

 «توان بدان اعتقاد پیدا کرد.شود و نمیاست و شهر در حدیث قوی نیست. احادیث او استناد نمی

کند. ابن حجر از مورد نویسد : راستگوست اما احادیث مرسل و اوهام را بسیار نقل میمی 239، ص 5ابن حجر عسقالنی در تقریب التهذیب، ج 

یابد که او در همان حال دجار اضطراب و خلل در ادای محفوظاتش اند، در میز افراد مشهور که او را ثقه دانستهاعتماد دانستن شهر توسط برخی ا

و چنانکه مشاهده کردید « جرح مفسر بر تعدیل او مقدّم است»بوده است. باید در اینجا اصل مشهوری را در علم حدیث در نظر گرفت و آن اینکه 

 احادیث شهر منکر است.

. )عباس در فضائل الصحابه به آن را حسن 5575حدیث شماره  312، ص 2سند احمد، طبرانی در المعجم الکبیر و فضائل الصحابه، امام احمد، ج ( م1

دانسته است. در حالیکه به نظر بنده ضعیف است. در حالیکه شفیع شعیب، ارنؤوط هم به ضعف شهر بن حوشب معتقد است. او راستگوست ولی در 

سلمه نقل شده است حجت است. سند این حالت دارای اوهام فراوان است. اما این سند علیه کسانی که به حدیث سابق که از عمر بن ابی بهترین

 حدیث از آن بدتر نیست.
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است. زیرا با داللت قرآن  در مراد از آیه تطهیر اختالف وجود دارد. گفته شده است : منظور از آن همسران پیامبر ثانیاً :
 توان برداشت کرد.سیاق آیات چیزی جز این را نمی زو سنت آنها جزو اهل بیت او هستند و ا

)علی، فاطمه، حسن و حسین( هستند. دلیل این برداشت حدیث کسا  همچنین گفته شده است : منظور از آن اصحاب کسا
گویند خطاب در این آیه مناسب مخاطب مذکر است نه مؤنث. زیرا خداوند و خطاب آیه هستند. طرفداران این برداشت می

 .«رکنیطه»و  «عنکن»: گفتتردید مینان اختصاص داشت بیاگر آیه فقط به ز «یطهرکم»و  «عنکم»فرموده است : 

در جواب این اشکال گفته شده است : از جمله اسالیب زبان عربی که قرآن کریم براساس آن نازل شده است اینکه بر 
گیرد. ازجمله آنها آیات شود و به اعتبار لفظ اهل به صورت جمع مذکر مورد خطاب قرار میهمسر فرد نام اهل اطالق می

به همسرش گفت بایست و : »« فقال ألهله امکثوا»فرماید : ه طور چنین میب زیر است که خداوند در جریان رفتن موسی

 «شاید برای تو بیاورم.: » «لعلّی آتیکم»همچنین : « برای تو خواهم آورد.: » «سآتیکم»همچنین : « درنگ کن.

ر موارد در همه این سه عبارت مخاطب موسی همسرش بوده است. همچنین این اسلوب در زبان عربی رایج است و د
 فراوانی به کار برده شده است، از جمله اینکه شاعر چنین سروده است : 

 فإنت شئت حرمت النساء سواکم
 

 و إن شئت لم أطعم نقاظ و البرداً 
 

کنم یا اگر بخواهی آب گوید : اگر بخواهی به جز تو زنان را بر خودم تحریم میشاعر خطاب به معشوقه یا همسرش می
 نمایم.ب خنک و تگرگ را بر خودم حرام میصاف و زالل و آ

 است که فرمود :  عالوه بر این خطاب آیه تطهیر، شبیه خطاب خداوند به ساره همسر حضرت ابراهیم

 [.٤١هود: .] ژٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ ژ

 «دا شامل شماست.اهل بیت ]نبوت![ رحمت و برکات خ کنی؟ ای]فرشتگان[ گفتند : آیا از کار خدا تعجب می»

سارا است. اما از آنجا که منظور از این در حالی است که خطاب آیه متوجه  ژٹ  ٹ  ڤڤ ژخداوند در این آیه فرمود : 
است، او ]ابراهیم[ هم به همراه همسرش جزو آن است. به همین دلیل از آن با لفظ خطاب اهل بیت حضرت ابراهیم

ها و بیوتشان ذکر است و در خطاب به آنها خانه خطاب آیه متوجه همسران پیامبر تعبیر شده است. از آنجا که «علیکم»

نیز  و به اراده خداوند برای تطهیر بیوت اشاره شده است همراه با آنها سرور خانه و صاحب آن یعنی حضرت محمد 1شده

ب زبانان بر غلبه ذکور بر اثاث در تبعیر شده است. عر «یطهرکم»و  «عنکم»ذکر شده است. به همین دلیل از آن با لفظ 

 جمع و ... اجماع دارند.
اصحاب  ]امهات المؤمنین[ و تطهیر آنها نازل شده است پیامبر به همین دلیل از آنجا که این آیه درباره همسران پیامبر

لمؤمنین عطا کرده است کسا را که خواص اهل بیتش بودند فرا خواند تا برایشان دعا کند تا تطهیری که خداوند به امهات ا

و از خداوند  «هل بیتی و خاصّتی أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراًأاللهم هؤالء »بدانها هم برسد و فرمود : 

خواست که این فضیلت بزرگ را به دست آورند. ام سلمه پس از آنکه پیامبر را دید که علی، فاطمه، حسن و حسین را جمع 
به او هم برسد. این امر قبل از آن بود که پیامبر برایشان دعا  ه آنها باشد و برکت دعای پیامبرکرد بسیار آرزو کرد که همرا

[ را بیان کند. ام سلمه گفت : ای رسول خدا آیا کند و آیه را برایشان بخواند و علت درخواست آنها ]اهل کسا[ از او ]پیامبر

_________________________________________________________________________  

1 ) 
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برای رفع  وکاری هستی. زیرا ام سلمه)رض( نیازی نداشت که پیامبرمن هم جزو آنها هستم؟ پیامبر پاسخ داد : تو فرد نیک
پلیدی از او از درگاه خداوند دعا کند در حالی که آیه درباره او و بقیه همسران پیامبر نازل شده بود. این از بارزترین دالیل 

برای آنها بسیار تأکید داشت. اگر آیه است نه اصحاب کسا که پبامبر بر دعا  مبنی بر نازل شدن آیه درباره همسران پیامبر
 کرد.آورد و برایشان دعا نمیآنها را گرد هم نمی تردید پیامبرشد، بیدرباره آنها نازل می

]در  ژڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ژ احزاب[ تا عبارت  20]در آیه   ژھ  ھ  ھ  ے  ژ گوید : همه این آیات از قرطبی می
ارتباط با بقیه ارتباط دارند پس چگونه ممکن است در وسط آنها کالمی تافته جدا بافته و بیاحزاب[ با یکدیگر  34آیه 

 اجزای کالم بیاید؟!
علی، فاطمه، حسن و حسین را  این امری است که در روایت آمده است که زمانی که این آیات نازل شد، پیامبر

دستش را به سوی آسمان دراز کرد و گفت : پروردگارا اینها اهل فراخواند و عبایی را برداشت و آن را بر آنها انداخت سپس 
پس از نزول آیه برایشان دعا و  بیت من و خواص من هستند پس پلیدی را از آنها دور و آنها را کامالً پاک گردان!. پیامبر

د، قرار گیرند و پس دعا را فقط ای که همسران پیامبر با آن مورد خطاب قرار داده شده بوآرزو کرد که آنها هم در مضمون آیه
 1مخصوص آنها قرار داد. این دعا چیزی غیر از قرآن بود.

کنید صحیح باشد پس چگونه با روایتی ذکر می چنانچه بگویند اگر آنچه شما درباره نزول آیات درباره همسران پیامبر
کند؟ در آن کند مطابقت پیدا میمی مسندش با سندی صحیح از شداد ابوعمار روایت 013، ص 4که امام احمد در ج 

روایت آمده است : بر واثله بن اسقع وارد شدم که گروهی نزد او بودند آنها درباره علی سخن گفتند. زمانی که برخاستند به 
فتم و ر اهلل عنها( ی)رضدیدم برایت نقل کنم. گفتم : آری! گفت : به سوی فاطمه من گفت : آیا به تو درباره آنچه از پیامبر

آمد و علی، حسن و  رفته است. پس به انتظارش نشستم تا اینکه پیامبر را گرفتم. گفت : به سوی پیامبر از او سراغ علی
همگی همراه او بودند و همه آنها دستش را گرفته بودند تا اینکه وارد شد و علی و فاطمه را به خود نزدیک کرد و  حسین

ن را بر روی رانهایش نشاند. سپس لباس یا عبایش را بر روی آنها انداخت و آنها را با آنها را جلوی خودش و حسن و حسی
 آن پوشاند. سپس این آیه را خواند : 

 [.١١األحزاب: .] ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  ژ 

 و فرمود : خداوند اینها اهل بیت من هستند و اهل بیت من سزاوارترند.
 گفت : در جواب باید 

از آنها به این وصف سزاوارترند ایشان به این  هستند اما از آنجا که خویشاوندان پیامبر مقصود این آیه زنان پیامبر

 434، ص 3حافظ ابن کثیر در ج .« 2اهل بیت من سزاوارترند: » «هل بیتی أحقأو »حقیقت اشاره کردند و فرمودند : 

ان پیامبر جزو اهل بیت او هستند، خویشاوندانش به این نام ]اهل بیت[ سزاوارترند گوید : اما از آنجا که همسرتفسیرش می

ذکر شد. این شبیه حدیثی است که در صحیح مسلم ذکر شده است که زمانی که « و أهل بیتی أحق»که این امر در حدیث 

این هم « آن همین مسجد من است.»درباره مسجدی که از آغاز براساس تقوی ساخته شده است سؤال شد فرمود :  از پیامبر

_________________________________________________________________________  

 .538، 55( تفسیر قرطبی، ج 1

در نام )آل البیت( سخن گفتیم. برخالف  ن پیامبردرباره داخل بودن غیرمستقیم همسرا« اهل بیت چه کسانی هستند؟»( در صفحات پیشین در بخش 2

 که اصل و ریشه ایشان هستند. خویشاوندان پیامبر
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تردید چنانکه در احادیث دیگر آمده است این آیه درباره مسجد قبا نازل شده است. اما از شبیه آن فرموده ایشان است. بی
 آنجا که مسجد پیامبر از آغاز براساس تقوی ساخته شده بود، بیشتر سزاوار این نام بود. واهلل اعلم.(

اند زمانی که این آیه نازل شد گوید : امام احمد و ترمذی و غیره از ام سلمه روایت کردهمسائل( میابن تیمیه در )جامع ال
انداخت و فرمود : پروردگارا! اینها اهل بیت من هستند، پس پلیدی  عبایش را بر روی علی، فاطمه، حسن و حسین پیامبر

 را از آنها دور کن و آنها را کامالً پاک گردان.

هؤالء أهل »کند. از آنجا که پیامبر فرموده است : کند و ما را به آن راهنمایی میبر قرآن را تفسیر و تبیین میسنت پیام
یابیم که همسرانش حتی اگر جزو کند که سخن خطاب به همسرانش است، در میبا وجود اینکه سیاق قرآن داللت می «بیتی

اما اینها ]آل عبا[ بیشتر سزاوار آنند که اهل بیت او باشند. زیرا  –کند میهمچنانکه قرآن بر آن داللت  –اهل بیت او باشند 
 تر از رابطه سببی است.رابطه نسبی قوی

برد نه اختصاص به اصل حکم. یعنی زمانی که اعراب چنین عبارتی عرب این بیان را برای اختصاص به کمال به کار می
کمال انتساب به اهل بیت را دارند نه اینکه فقط آنان اهل بیت فرد باشند نه برند بدین معناست که این افراد را به کار می

لیس المسکین بالطواف الذی ترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان. »فرموده است :  دیگران! همانگونه که پیامبر
گردی مسکین آن دوره: » «الحافاًفطن له فیتصدق علیه و یسأل الناس تو انما المسکین الذی الیجد غنی یغنیه و الی

یابد که او را رسد. بلکه مسکین آن کسی است که ثروتمندی را نمینیست که یکی یا دو لقمه یا یکی دو حبه خرما به او می
 1«خواهد.ای بدهد و با اصرار از مردم چیزی را نمینیاز کند و برای او اظهار زرنگی کند تا ثروتمند به او صدقهبی

گردی که کمال مسکین بودن را یابیم که این فرد کمال مسکین بودن را دارد. برخالف گدای دورهرتیب در میبدین ت
 دهد. اما او با این وجود هم مسکین است.ندارد. زیرا او کسی را دارد که گاهی به او چیزی می

است. این عبارات را برای کسی به کار شود : فقط این فرد عالم است یا فقط فالنی دشمن است. فقط او مسلمان گفته می
 برند که این اوصاف در آنها به حدّ کمال رسیده باشد. اگرچه، افراد دیگری هم این صفات را دارا باشند.می

درباره مسجدی که براساس تقوی  : زمانی که از پیامبر 2کندروایت می مسلم در صحیحش حدیثی شبیه این را از پیامبر
ؤال شد ایشان پاسخ دادند : این مسجد من یعنی مسجد مدینه. با وجود اینکه سیاق قرآن درباره مسجد ساخته شده است س

پرسیدند : . به همین دلیل به صورت متواتر نقل شده است که مردم از اهل قبا می3کرد که آن، مسجد قبا باشدضرار اقتضا می
یست؟ آنان در پاسخ گفتند : زیرا ما به وسیله آب خودمان را از این پاکی که خداوند شما را به وسیله آن وصف کرده است چ

_________________________________________________________________________  

لیس المسکین بالطّواف الذی ترده التمرة و »( آن راتخریج کرده است. و نص حدیث چنین است : 55539( امام احمد در المسند، حدیث شماره )1

گوید : اسناد آن شیخ شعیب ارنؤوط می «سکین الذی الیجد غنی یغنیه وال یسأل الناس إلحافاًالتمرتان و األکلة و األکلتان و لکن الم

 براساس شروط مسلم، صحیح است.

 به نقل از ابوسعید خدری. 5893( کتاب الحج، باب )بیان المسجد الذی أسس علی التقوی(، حدیث شماره 2

ای پیامبر[ هرگز در : »] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦژ : فرماید ( خداوند در این باره می3

خدا  آن ]مسجد ضرار[ نایست و نماز مگذار. مسجدی ]مانند مسجد قبا[ که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده است ]و مراد سازنگان آن فقط رضای

خواهند ]جسم و روح[ خود را ]با ادای عبادت صحیح[ نماز بخوانی. در آنجا کسانی هستند که میبوده است[ سزاوارتر است ک در آن بایستی و 

 . 553سوره توبه آیه « پاکیزه کنند و خداوند هم پاکیزگان را دوست دارد.
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کنیم. اما مسجد پیامبر از مسجد قبا سزاوارتر است که براساس تقوا ساخته شده باشد. اگرچه هر دو براساس نجاست پاک می
رار. از ایشان روایت شده تر است که پیامبر در مسجد قبا بایستد و نماز بخواند نه مسجد ضاند و شایستهتقوا ساخته شده

 1آمد.است که پیامبر هر روز شنبه سوار بر مرکب و پیاده به قبا می
پرداخت و هر دو داشت. سپس هر روز شنبه در مسجد قبا به نماز خواندن میاو در روز جمعه در مسجدش نماز برپا می

 مسجد براساس تقوا ساخته شده بودند.
خواهد پلیدی را از اهل بیت پیامبر دور و آنها را کامالً پاک گرداند، پیامبر برای یپس از آنکه خداوند بیان کرد که م

نزدیکترین افراد اهل بیتش به خود که علی، فاطمه، حسن و حسین بودند از درگاه خداوند دعا کرد. خداوند آنها را میان 
ردیم، نشان دهنده آن است که دور کردن پلیدی از مختار گذاشت. این امر که قبالً هم بیان ک حکم به تطهیر و دعای پیامبر

آنها و پاک کردنشان، یکی از رحمتها، فضل و بزرگواری و نعمتهای خداوند است تا آن را بر آنها فرو بفرستد رحمتها و 
نیاز بی بود به وسیله آنها از دعای پیامبرآوردند. زیرا اگر چنین میفضایلی که فقط با تالش خودشان آن را به دست نمی

 اند.نیاز شدهکنند که آنها در هدایت و طاعتش از کمک و هدایت خداوند بیشدند همچنانکه برخی گمان میمی
آنها را بر همسرانش خواند و همچنانکه  : زمانی که این آیات نازل شد پیامبر 2همچنین درحدیث صحیح نقل شده است
مختار کرد. آنها خداوند، پیامبر و سرای آخرت را برگزیدند به همین دلیل آنها را  خداوند به او دستور داده بود آنها را مخیّر و

تردید همچنانکه خداوند دستور خواستند بینگه داشت و طالق نداد تا اینکه از دنیا رفت. اگر آنها زندگی و زینت دنیا را می
بیشتر نسبت به خداوند خشوع و نسبت به حدود الهی از همه پیروانش  شدند. زیرا پیامبرداده بود، طالق داده و آزاد می

 علم دارد. 
و به علت داللت این آیات بر پاداش مضاعف و رفع گناه، از امام علی بن حسین )زین العابدین( روایت شده است که 

یز سزای مضاعف گفت : من امیدوارم که خداوند به نیکوکاران، پاداش مضاعف دهد. اما از آن بیم دارم که بدکاران ما را ن
 3دهد.

گاهی لفظ به معنای امری است و بر مفهوم دیگری »نویسد : ( می093، ص 2زرکشی در )البرهان فی علوم القرآن، ج 
 :مله جاز  «تر است.شود زیرا از آن اسم بدان شایستهحمل می

 نامد.میکنند در حالی که خداوند همه قرآن را مثانی برخی سبع مثانی را به فاتحه تفسیر می
از جمله اینکه حدیث پیامبر درباره اهل کساست که فرمود : اینها اهل بیت من هستند. پس پلیدی را از آنها دور کن و آنها 

کند که مقصود زنان پیامبر است و این آیات درباره آنها نازل شده است را کامالً پاک گردان. سیاق قرآن بر این امر داللت می
خارج ازداللت آن دانست. اما زمانی که خداوند خواست دیگران را هم شامل آیه گرداند، لفظ مذکر آورده توان آنها را و نمی

 شده است : 

  [.١١األحزاب: .] ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  کژ 

_________________________________________________________________________  

و صحیح مسلم  5595شماره حدیث  )اتیان مسجد قبا ماشیاً و راکباً(( بخاری در صحیح خود کتاب فضل الصالة فی مسجد مکة و المدینة، باب 1

 اند.آن را تخریج کرده 5899کتاب النکاح، باب )فضل مسجد قبا و فضل الصالة فیه و زیارته( حدیث شماره 

)أن تخییره امرأته الیکون طالقاً إلّا و صحیح مسلم )کتاب الطالق(، باب بیان  5733و  5731( صحیح بخاری )کتاب سورة التفسیر(، حدیث شماره 2

 به نقل از جابر بن عبداهلل. 5573، حدیث شماره (بالنیة

 .73-75( جامع المسائل، المجموعة الثالثة، ص 3
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یا نساء »ف عبارت یابیم که این تطهیر شامل همه اهل بیت )اعم از زن و مرد( خواهد شد. برخالپس از این امر در می
 یابیم که علی و فاطمه بیش از همسران پیامبر سزاوار این صفت هستند.همچنین درمی «النبیّ

گوید و است که درباره مسجدی که براساس تقوا ساخته شده است سخن می همچنین از جمله آن حدیث پیامبر
آنچه ذکر کرده است از دیگران بدین اسم سزاوارتر است کند فرماید : آن همان مسجد من ]در مدینه[ است. این اقتضا میمی

، یعنی فقط این فرد عالم عادل هذا هو العالم العدلشود : و حصر ذکر شده در این آیه حصر کمال است. همچنانکه گفته می

کند که می است. در غیر این صورت تردیدی نیست که مسجد قبا از آغاز براساس تقوا ساخته شده است و سیاق قرآن تأکید
 «سیاق آیه چنین است.

 رجس و پلیدی ذکر شده در آیه تطهیر همان تردید است. ثالثاً :
کند نظر علمای شیعه درباره تفسیر کلمه )رجس( کنند که ثابت میشیعیان روایات صحیحی را از امامان اهل بیت نقل می

 برخالف تفسیر خود امامان اهل بیت است!
گفت : کند که شنیدم امام میروایت می کافی به نقل از زراره بن اعین از امام محمد باقر اصول 002ص  2کلینی در ج 

 فرماید : شود در حالی که خداوند در کتابش میخداوند قابل توصیف نیست و چگونه وصف می

 [.١٣األنعام: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 «اند.ست نشناخته]کافران[ خدا ]و رحمت و حکمت او[ را آنگونه که شایسته ا»

توان او قابل توصیف نیست و چگونه می کنند او از آن بزرگتر است و پیامبرپس خداوند را با هر چیزی که وصف می
 فرماید : را توصیف کرد در حالی که خداوند اطاعت از او در زمین همانند اطاعت از خودش قرار داده است و می

 [.٤الحشر: .] ژڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ژ 

آنچه را که پیامبر برای شما ]از احکام الهی[ آورده است اجرا کنید و از اموری که شما را از آن باز داشته است، دست »

 «بکشید.

[ اطاعت و پیروی کند در واقع از من اطاعت کرده است و هر کس نسبت به او نافرمانی کند کسی که از این فرد ]پیامبر
توان گروهی را ستود که خداوند رجس افرمانی کرده است و امر به او تفویض شده است. چگونه میدر واقع نسبت به من ن

تردید مؤمن برادرش را مالقات باشد و مؤمن قابل توصیف نیست و بی)پلیدی( را از آنها دور کرده است که همان تردید می
شود شان زدوده میافکند در حالی که گناهان از چهرهدهد. پس خداوند همچنان به آن دو نظر میکند و با او دست میمی

 «ریزند.همچنانکه برگهای درختان فرو می
 .31-32، ص 9گوید : این حدیث حسن و همانند احادیث صحیح است. مرآه العقول، ج مجلسی درباره آن می

. در اینجا مشاهده آن را صحیح دانسته است 234همچنین شیخ هادی نجفی در کتاب )الف حدیث فی المؤمن( ص 
 اند.کنیم که امام محمد باقر منظور از دور کردن پلیدی را تفسیر و از رجس به شک تعبیر کردهمی

توانست زمانی که علی از دنیا رفت نمی»گوید : در ضمن حدیثی طوالنی می 203، ص 0همچنین کلینی در الکافی، ج 
زندانش را جزو این امر نماید. به همین دلیل حسن و حسین گفتند : محمد حنیفه یا ابوالفضل العباس یا هیچکدام از فر

خداوند درباره ما آیه نازل کرده است همچنانکه درباره تو آیه نازل کرده است و به اطاعت ما دستور داده است همچنانکه به 
که این امر را درباره تو انجام داده را مأمور تبلیغ درباره ما کرده است همچنان اطاعت از تو نیز دستور داده است. و پیامبر

از دنیا رفت،  است و پلیدی را از ما دور کرده است همچنانکه این امر را درباره تو هم انجام داده است. زمانی که علی
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به علت بزرگتر بودن برای این کار سزاوارتر بود. اما زمانی که او از دنیا رفت نتوانست فرزندانش را جزو امر  حسن
 فرماید : توانست چنین کند. در حالی که خداوند میت و امامت[ کند. و هرگز نمی]عصم

 [.٤٥األنفال: .] ژ  جئجئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          ژ 
 «کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند ]و حقوق آنها[ در کتاب خدا ]بیان شده است.[»

گفت : خدوند دستور داده است از من اطاعت شود. همچنانکه به اطاعت از تو و پدرت دستور داده  به همین دلیل حسین
است و پیامبر درباره من تبلیغ کرده است. همچنانکه درباره تو و پدرت تبلیغ کرده است و خداوند پلیدی را از من دور کرده 

توانست بر از دنیا رفت هیچکدام از اهل بیتش نمی سیناست همچنانکه آن را از تو و پدرت دور کرده است. زمانی که ح
خواستند او را از امر امامت محروم کنند و آن دو کرد، اگر میاو ادعا کند همچنانکه او درباره پدر و برادرش ادعا می

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ژ رسید آیه  توانستند چنین کنند. سپس جریان بدین ترتیب ادامه یافت که پس از اینکه امر به حسیننمی

به امامت رسید و پس از او امامت به محمد بن  تأویل شد. سپس بعد از حسین، علی زین العابدین ژ  جئجئی  ی          
 1«رسید و گفت : رجس همان تردید است. به خدا قسم ما نسبت به خدایمان هرگز تردید نخواهیم داشت. علی

از تفسیر امامان اهل بیت از آن و ادعای اموری درباره آنها که درباره خودشان  در این صورت تفسیر رجس به چیزی غیر
 اند، صحیح نیست!!چنین ادعایی نکرده

روایات شیعه بر عدم عصمت امامان تأکید دارد. کسی که فرض کند آیه بر عصمت اهل کسا داللت دارد، چگونه  رابعاً :
 آور مقایسه کند؟!متواند داللت آن را با این نصوص شیعی الزامی

 پردازم.نصوص فراوانی در این باره وجود دارد اما من فقط به ذکر چند نمونه از آن می
پروردگارا مرا در آنچه تو از من بدان آگاهتری بیامرز! اگر به سوی آن بازگشتم پس »فرمود : . امام علی در دعایش می0

اره خودم وعده دادم و به آن وفا نکردم بیامرز. پروردگارا از اینکه با زبانم تو هم دوباره مرا ببخش. پروردگارا آنچه را که درب
آلوده، سخنان ساقط و بیهوده و اشتباههای های گناهبه تو نزدیک شدم ولی قلبم با آن مخالفت کرد، ببخش. پروردگارا نگاه

 2«کردار و گفتار مرا بیامرز.
شود و فاضل، بزرگ، مجاهد و امام بودن او چار اشتباه، خطا و گناه میامام علی همانند بقیه ائمه و صالحین و فضال د

کنند بلکه از او چهره دیگری را کند. اما متعصبان این امر را از او قبول نمیبدین معنی نیست که او گناه و اشتباه نمی
 کنند!میخواهند که ساخته و پرداخته خودشان است و امام علی و مؤمنان را به قبول آن ملزم می

از اینکه سخن حقی را بگویید یا مشورت به عدل نمایید، »گوید : . امام علی در نهج البالغه خطاب به یارانش می2
دانم که خطا کنم و از اشتباه در کارم ایمن نیستم. مگر آنکه خداوند مرا در خودداری نکنید زیرا من خود را برتر از آن نمی

 3من مالک آن است.کار نفس کفایت کند که بیش از 
سپاس و ستایش خدای را که مرا مرده یا بیمار دارد بامداد نساخت نه آفتی بر »گوید : . امام علی در نهج البالغه می3

ام نه منکر پروردگارم و نه از ام. نه نسلم بریده شده و نه از دین برگشتهرگهایم وارد شده و نه به بدترین اعمال گرفتار شده
ام. شب را به بامداد رساندم در حالی سم. نه عقلم دچار سرگردانی است و نه به عذاب امتهای پیشین مبتال شدهایمان در هرا

_________________________________________________________________________  
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توانم چیزی بگیرم جز آنچه ای مملوک و بر نفس خویش ستمکارم. تو بر من حجت داری و مرا حجتی نیست. نمیکه بنده
 ر اینکه تو مرا حفظ کنی.توانم خودم را حفظ کنم مگای و نمیتو به من عطا کرده

نیازیت نیازمند شوم یا با وجود هدایتت گمراه یا در سلطنت تو مظلوم برم از اینکه با وجود بیپروردگارا من به تو پناه می
 شوم یا با وجود آنکه زمام امر به دست توست ذلیل و خوار گردم.

نیازمند شوم یا باوجود هدایتت گمراه یا در سلطنت تو مظلوم نیازیت برم از اینکه با وجود بیپروردگارا من به تو پناه می
 شوم یا با وجود آنکه زمام امر به دست توست ذلیل و خوار گردم.

از نعمتهایی که  –ستانیو اولین امانت پروردگارا جانم نخستین حقیقت با ارزشی از داراییهای ارزشمندم باشد که از من می
 گردانی.باشد که بازمی –گذاری به امانت در اختیار می

]نابکاران[ روی بر تابیم یا  انگیزیبرم از اینکه روی از سخن تو بازگردانیم یا از دینت به سبب فتنهپروردگارا به تو پناه می
 1«آمده بر ما هجوم آورد ]و بر ما چیره شود.[ هواها وهوسهای ما در برابر هدایتی که از سوی تو

سوره  024کنند امامت فقط شایسته معصومان است و منظور خداوند از ظالمان در آیه ا میاین دعا برای کسانی که ادع
داند و در اینجا مراد از بقره گناهکاران هستند، قابل توجه است. این امام علی است که خودش را ظالم نسبت به خودش می

 ظلم گناه و کوتاهی در حق پروردگار است.
ارند : یا به اشتباه برداشت خود از آیه اعتراف کنند در نتیجه این کار یکی از ارکان امامت شیعیان متعصب او راه در پیش د

شود یا امام علی راتخطئه کنند و ادعا کنند که او نتوانسته است مطلبرا به خوبی ادا کند و آنها او را بهتر در نزد آنها منهدم می
 شناسند.از خودش می

، ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، عثمان، سعد، عمار،ابوذر، مقداد، صهیب و ... همگی کارهای گویند : علیاما افراد منصف می
 پوشاند.شوند اما دریای اعمال نیکشان گناهان و اشتباهاتشان را میدهند و مرتکب اشتباه هم مینیک و صحیح انجام می

 ما را از این کار نهی کرده است؟ کنیم در حالی که خداوندداریم غلوّ میپس چرا درباره کسی که دوستش می
گناهی که پس از آن مهلت دو رکعت نماز خواندن داشته باشم و از خدا طلب عافیت »گفت : . امام علی در دعایش می4

این سخن اعتراف صریح امام است که او هم مانند نیکوکاران و پرهیزکاران دیگر مرتکب گناه .« 2کنم، مرا اندوهگین نسازد
 کند.وبه میشود و تمی

کند که گفت : امیرالمؤمنین در سجده شکر . میرزا حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل از حجت قائم روایت می1
های آسمانها و افزاید ای کسی که خزانهگفت ای کسی که اصرار و پافشاری اصرار کنندگان فقط بر جود و کرم او میمی

دارد. از تو از آن اوست بدی و اشتباهم تو را از احساس نسبت به من باز نمیزمین، زیر و درشت، بزرگ و کوچک همگی 
خواهم با من چنان کنی که تو شایسته و سزاوار آن هستی و تو اهل بزرگواری، بخشش و عفو هستی. ای خدا ای خدا تو می

رم در پیشگاه تو هیچ بهانه عذری با من چنان کن که شایسته آنی تو بر عقوبت و مجازات توانایی و من استحقاق آن را دا
کنم تا مرا مغفرت نمایی و تواز من بدان آگاهتری با همه خطاها و برم و بدان اعتراف میندارم. با همه گناهانم به تو پناه می

_________________________________________________________________________  
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تردید تو دانی مغفرت و گذشت کن که بیآورم. پروردگارا مغفرت و رحم نما و از آنچه میلغزشهایم به تو پناه می
 1«ترینی.گوارترین، با شکوهترین و گرامیبزر

. همچنین از جمله آن روایتی است که یکی از بزرگان شیعه )ابومخنف ازدی( در جریان کشته شدن امام حسین و ذکر 4
کند که در آن ابن عباس دهد نقل میتفصیل رفتن امام به عراق گفتگویی را که میان امام حسین و عبداهلل بن عباس روی می

سپس ابن عباس گفت : با خروج از حجاز در واقع ابن زبیر را خوشحال »کند : م حسین را از رفتن به عراق نهی میاما
دانستم که کنی. آن روزی است که هیچ کس همراه تو ]به بازگشت[ بدان امیدوار نخواهد بود. قسم به خداوند یکتا اگر میمی

تردید این کار را کردی بیم بر سرمان جمع شوند، از من اطاعت میبا گرفتن موهایت و دعوا کردن تا جایی که مرد
 2«کردم.می

( به عصمت امام حسین معتقد بود هرگز او و یکی از یاران خاص امیرالمؤمنین علی اگر ابن عباس )پسر عموی پیامبر
و نظر امام حسین را در انتخاب  3ردداد. او به امام حسین پیشنهاد رفتن به یمن کرا با چنین اسلوبی مورد خطاب قرار نمی

 عراق اشتباه دانست.
کند که برخی از یاران حضرت علی از اموال فیء چند روانداز را ذکر می (ة)خصائص األئم. شیخ شریف رضی در کتاب 3

أخیر کرد و این کار را به تدرنگ آن را توزیع میرسید بیبرایش آوردند. امام عادت داشت هرگاه غنیمتی به او می
انداخت. این رواندازها شب هنگام برای او آورده شد او دستور داد آنها را بشمارند و در انبار بگذارند تا فردا آنها را نمی

توزیع کند. زمانی که صبح فرا رسید آنها را شمرد، دریافت که یکی از آنها کم شده است. به او گفته شد : حسن بن علی 
ت تا امروز آن را پس بدهد. امام به سرعت به سوی خانه حسن بن علی دوید در حالی که با شب هنگام آن را به امانت گرف

گرفت. اما این بار بدون اجازه به داخل خانه حمله اش اجازه میگفت. امام عادت داشت هنگام ورود به خانهخود سخن می
: ای گفتکشید و خطاب به امام حسن مید میاش یافت و دو طرف آن را گرفت و آن را با خوکرد و روانداز را در خانه

 4ابومحمد از آتش دوزخ بترس! تا اینکه آن را با خود برد.
داشت در حالی که او اگر امام علی به عصمت پسرش امام حسن معتقد بود، از او نسبت به آتش و اشتباهش بیم نمی

 شد.[اشتباه نمی معصوم بود ]براساس اعتقاد شیعیان امامیه اثنا عشریه دچار گناه و
کنند، بلکه هر یابیم که شیعیان از روش امامان اهل بیت که براساس اعتدال استوار است پیروی نمیبدین ترتیب درمی

 کنند!آنچه خودشان خوب بپسندند بدون دلیل و برهان بدان اعتقاد پیدا می
 لت دارد : . وصیت امام علی قبل از وفاتش خطاب به امام حسن بر عدم عصمت او دال0

کند که در وصیت امام علی به فرزندش امام حسن را ذکر می 003ص  )خصائص األئمه(شیخ رضی همچنین در کتاب 
تردید تو در ای نه بقا. بیای نه برای دنیا و برای فنا خلق شدهای پسرم بدان که تو برای آخرت آفریده شده»آن آمده است : 

تواند فرار کند. مبادا که آخرت قرار داری و تو در راه مرگ هستی که هیچ کس از آن نمی ای و موقت و در راهای عاریهخانه
 توانی سعی کن هیچ فاصله میان تو و پروردگارت نباشد.مرکب طمع تورا به لبه پرتگاه سوق دهد. اگر می
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آنکه سزاوار اندرز گفتن ترین نوع ظلم است. ممکن است درد،دوا باشد و دوا، درد. شاید ظلم کردن به ضعیفان زشت
کند نیرنگ باز باشد. هرگز بر آرزوهایت تکیه مکن که آنها کاالی نیست. اندرزش به کار آید و آنکه طلب نصیحت می

 احمقها هستند.
دشمن دوستت را به دوستی مگیر تا دوستت به دشمن تو تبدل نشود. برادرت را خالصانه نصیحت کن حال این نصیحت 

ین. اگر خواستی از دوستت جدا شوی همه پلها را پشت سر خودت خراب مکن و راهی را باقی بگذار که تلخ باشد یا شیر
اگر خواستی با او درباره دوستی کنی امکان آن باشد. کاری مکن دوستت بیش از دوستی با توآرزوی قطع رابطه با تو را 

به  گاهی کند بر تو گران نیاید که ظالمسی که به تو ستم میظلم ک شتر باشد.یاش باش نسبت به تو از نیکیداشته باشد و بدی
 کند آن نیست که به او بدی کنی.پاداش کسی که تو را شاد می .کندنفع تو و گاهی به زیان تو تالش می

اراده هستند و حیاتشان را بیشتر کن که برایشان بهتر ای پسرم از مشورت با زنان خودداری کن که سست رأی و بی
 «است.

به خدا قسم هرگز معقول نیست امام علی پسرش امام حسن را با چنین وصیتی سفارش کند مگر آنکه معتقد باشد که 
پسرش معصوم نیست. در غیر این صورت او را به یادآوری قیامت، خوف از گناه و پرهیز آفات نفس همانند طمع و اعتماد 

کرد. شکی نیست اگر او معتقد بود که دم و مشورت با مردم سفارش نمیبر آرزوها، اشتباه در انتخاب دوستان و تعامل با مر
 کرد؟!پسرش نه تنها از گناهان بلکه از اشتباه، لغزش و فراموشی هم معصوم است هرگز او را این گونه نصیحت نمی

صد انجام حجه الوداع ذی القعده به ق 24کند که پیامبر در روز . ابن بابویه قمی )شیخ صدوق( از امام صادق روایت می9
از مدینه خارج شد تا اینکه به مسجد شجره رسید. در آنجا نماز خواند. سپس مرکبش را راند تا اینکه به صحرا رسید در آنجا 

ماده شتر را با خود برد. همه کسانی که با او بودند با هدف انجام حج و نه  011احرام بست و به قصد حج تهلیل گفت و 
به مکه رسید. طواف کعبه را انجام داد  دانستند متعة حج چیست. تا اینکه رسول خداد. همچنین آنان نمیعمره احرام بستن

مردم همراه او طواف کردند. سپس در کنار مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواند و حجر األسود را لمس کرد. سپس به سوی 
نوشیدم. سپس فرمود : از آنچه بود از آن یک یا دو سطل میزمزم رفت از آن نوشید و فرمود : اگر برای امتم دشوار نمی

کند، شروع کنید. سپس به صفا رفت و از آنجا شروع کرد و هفت بار میان صفا و مروه رفت و آمد خداوند با آن آغاز می
احرام در آیند و آن را به  کرد. زمانی که سعی را در مروه تمام کرد، در میان یارانش به خطبه ایستاد و به آنها دستور داد که از

 عنوان عمره قرار دهند. آن دستوری بود که خداوند به او ابالغ کرده بود در نتیجه مردم از احرام خارج شدند.
از یمن آمد تا اینکه به حج رسید. مشاهده کرد که فاطمه از احرام خارج شده و دریافت که او  گوید : علیتا اینکه می

فرمود : ای علی! با  رفت تا از او استفتا و به فاطمه اعتراض کند. پیامبر است. به سوی پیامبر بوی خوش استعمال کرده
فرمود : تو از احرام خارج نشو و او را در  احرام بسته است. پیامبر چه نیّتی احرام بستی؟ گفت : با همان قصدی که پیامبر

شتر را با دستش قربانی کرد. سپس از هر قربانی   34نی کرد. پیامبرشتر را به نام او قربا 33اش شریک قرار داد و قربانی
ای را برداشت و آنها را در یک ظرف قرار داد. سپس به او دستور داد. پس آن را پختند و از آن خوردند و خورشت تکه

که در آن قربانی انجام فرمود : همگی از آن خوردیم. متعه ]انجام حج و عمره با هم[ از حج قران  درست کردند. پیامبر
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شود و حج تنها بهتر است و فرمود : هرگاه کسی تصمیم گرفت با تمتع عمره را انجام دهد، فرایض متعه را که بر عهده می
 1اوست قضا کرده است. ابن عباس گفت : تا روز قیامت عمره جزو حج است.

داد و چنانکه در روایت آمده و را مورد انتقاد قرار نمیتردید امام علی امعصوم بود، بی )رضی اهلل عنها(اگر فاطمه زهرا
کند. پس تردید فرد معصوم برخالف شریعت عمل نمیرفت. بینمی است برای طلب افتا و انتقاد از او به سوی پیامبر

 بود، امام علی درباره او این گونه گمان کند؟!چگونه رواست اگر فاطمه معصوم می
گانه جزو اهل عبا نیستند. اما با این وجود شیعیان حسین )زین العابدین( و سایرامامان دوازده. اگر چه امام علی بن 01

امامیه به عصمت و دخول آنها در تطهیری که آیه آن را ذکر کرده است، معتقدند. این در حالی است که روایات فراوانی که از 
 کند.طریق شیعه نقل شده است این امر را نفی می

جادیه که مجموعه دعاهای امام علی بن حسین )زین العابدین( است و شیخ محمد باقر فرزند شیخ مرتضی در صحیفه س
 موحد ابطحی اصفهانی آنرا گردآوری کرده چنین آمده است.

گفت : پروردگارا اگر با ارتکاب نقل شده است که امام علی بن حسین در دعایش می در مناجات از امام محمد باقر»
ترین چیزها برایت از تو فرمانبرداری ای، نسبت به تو نافرمانی کردم در واقع من در محبوبو مرا از آن نهی کردهعملی که ت

ترین اشیا ام وآن ایمان به توست که تو بر من منّت نهادی نه اینکه من بر تو منت بگذارم و نافرمانی تو را در مبغوضکرده
آن اینکه برای تو شریک، فرزند و یا همانندی قرار دهم و بدون غرور و دشمنی و برای تو که همان شرک است، قرار دادم و 

ام. اما شیطان بعد از حجت و بیان مرا دچار لغزش کرد. اگر به احترامی به خداوندت و نفی حق تو از تو نافرمانی کردهبی
ای، ای مهربانترین خشش و کرمت مرا آمرزیدهای و اگر مرا بیامرزی به خار بخاطر گناهانم مرا عذاب دهی به من ظلم نکرده

 2«مهربانان.
خواهم که مرا مورد عفو و مغفرت خود قرار خداوندا از تو می»گوید : العابدین همچنین در دعای دیگری میامام زین

فرار کنم و  دهی، من مبرا نیستم تا معذرت بخواهم و همچنین قوی نیستم تا پیروز شوم. همچنین هیچ راه فراری ندارم تا
برم و اند خود را مبرا سازم. از آنها به تو پناه میبرای اشتباهاتم در مقابل تو عذر بیاورم از گناهانی که مرا نابود و احاطه کرده

کنم پس مرا محروم مکن. به تو چنگ کنم. پس توبه مرا بپذیر و مرا پناه بده. پس مرا خوار مگردان. از تو طلب میتوبه می
خوانم پس با ناامیدی مرا از خود مران. خدایا من فقیر و حقیر، دل شکسته و با دلی لرزان و مرارها مکن. تو را میام زده

ام. خدایا از ضعف نفسم در شتافتن برای آنچه به اولیایت خوانم من نیازمند تو هستم و به درگاهت پناه آوردهترسان تو را می
برم. خداوندا ای و هموم فراوان و وسوسه نفسم به تو پناه مینت را از آن برحذر داشتهای و پرهیز از آنچه دشمناوعده داده

گویم که باشم راز مرا پیش تو می هر جا برم وخواهم به تو پناه میمی تو مرا با آشکار کردن نهانم رسوا نکردی هر گاه چیزی
و مطیع تو هستم. صدای کسی را که شکایتش را پیش تو  خوانم و فقط به تو امیدوارم. گوش به فرمان: پس فقط تو را می

برد نجات زند و به تو پناه میتو چنگ میآنکه را به  یابی وکند، درمیشنوی و کسی را که بر تو توکل میکند میمطرح می
هتری درگذر. اگر مرا دهی. خدایا به خاطر شکر اندکم مرا از خیرآخرت و دنیا محروم مگردان و از گناهانم که تو بدان آگامی

_________________________________________________________________________  
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ام و توجه به بهره خویش بودهتوجه، ساده لوح و بیعذاب دهی این من هستم که ظالم، افراط کننده، تباه کننده گناهکار، بی
 1«اگر مرا بیامرزی ]این سزاوار توست[ که تو مهربانترین مهربانانی.
کنیم مرتکب گناهان ن بوده است که درباره او گمان نمیما معتقدیم امام زین العابدین یکی از امامان پرهیزگار و متدی

کبیره شده باشد. اما این نص بر جایز بودن ارتکاب معصیت از او همانند افراد پاک و پرهیزکار دیگر داللت دارد. اگرچه 
ن وجود افراد رود. اما با ایدرباره چنین امام بزرگواری به علت عبادت و تقوای مشهورش گمان ارتکاب گناهان اندک می

کنند. زیرا آنها خداوند را بسیار بزرگ آیند و احساس نگرانی میپرهیزگار از گناهان صغیره و اندکشان هم به ستوه می

تحت جبل یخاف أن یقع علیه، و إن الفاجر یری  ذنوبه کأنه قاعد إن المؤمن یری»فرماید : می دارند. پیامبرمی
بیند گویی زیر کوهی نشسته است که تردید فرد مؤمن گناهانش را طوری میبی: » «کذاه لذنوبه کذباب مرّ علی أنفه فقا

 اش عبور کردهبیند گویی مگسی از جلوی بینیبیم آن دارد بر رویش فرو بریزد و انسان گناهکار گناهانش را طوری می
 2.«است

 گوید : امام سجاد همچنین در دعای دیگری می
مرا حفظ کنی تا نسبت به تو نافرمانی نکنم که من از فراوانی گناهان و نافرمانی نیکی و خواهم که خدایا از تو می

اند. پس با چه ام. در حالی که گناهان فراوانم زبان را خورد و حیای مرا بردهبزرگواری فراوانت دچار بهت و حیرت شده
د؟! با چه زبانی تو را بخوانم در حالی که گناهان مرا الل انام را نابود کردهرویی تو را مالقات کنم در حالی که گناهان چهره

اند؟ چگونه تو را بخوانم در حالی که گناهکارم؟! چگونه تو را نخوانم در حالی که تو بزرگواری؟! چگونه شادی کنم در کرده
م که منم؟! چگونه حالی که من گناهکارم؟! چگونه غمگین باشم در حالی که تو بزرگوار و کریمی؟! چگونه تو را بخوان

ای سرورش را نخواند؟ اگر او را از خود براند به کجا پناه ببرد؟! پروردگارا اگر اشتباهاتم را کم نکنی از چه ممکن است بنده
کسی طلب کمک کنم؟! اگر تو مرا یاری نکنی چه کسی به من کمک خواهد کرد؟ اگر به تو فریادم نرسید چه کسی مرا 

 ام.یدم از تو بریده شود راه فرار کجاست؟ خدایا میان خوف و رجا )ترس و امید( ماندهدرخواهد یافت؟! اگر ام
کند. پروردگارا گناهان صفات ما هستند و بخشش و آمرزش صفات تو. کشد و امید به تو مرا زنده میخوف از تو مرا می

نورت را با آتشت بسوزانی. پروردگارا  ]پس ما را بیامرز![ خدایا پیری و سفیدی مو یکی از انوار توست پس محال است
بهشت جایگاه نیکان است. اما برای رسیدن به آن باید از روی آتش گذشت. ای کاش اگر از رسیدن به بهشت محروم 

 3«شدم.شدی وارد آتش نمیمی
که آن را در نویسد : از جمله آنها مناجات پانزدهم امام علی بن حسین )صلوات اهلل علیهما( است همچنین مجلسی می

ام که از ایشان روایت شده است : مناجات اول مناجات توبه کنندگان است که در روز کتاب برخی از مؤلفان خودمان یافته
 شد :جمعه خوانده می

بسم اهلل الرحمن الرحیم. پروردگارا اشتباهات لباس خواری را بر من پوشاندند و دوری از تو مرا بیچاره کرد. گناهان 
ام آن را زنده کن ای امید، آرزو و خواسته من! قسم به عزّتت جز تو کسی را فراوانم قلبم را کشت. پس با قبول توبهبزرگ و 

گردم و با توانی شکست مرا جبران کنی. من با خضوع به سوی تو باز مییابم که گناهانم را عفو کند و فقط تویی که مینمی

_________________________________________________________________________  
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را از درگاهت برانی پس به چه کسی پناه ببرم؟ اگر مرا از آستانت برانی به سوی چه آیم. اگر مخواری و ذلت به درگاه تو می
 خورم.کسی بروم؟ واقعاً برای شرمندگی و رسوایی خودم متأسفم و برای نادانی و گناهکار بودن خودم حسرت می

بپوشانی و در را هایم و رسوایی خواهم گناهانم را بیامرزیای آمرزنده بزرگ گناهان! ای جبران کننده شکستها! از تو می
قیامت مرا از عفو با بخشش و آمرزش خود نرانی و از مغفرت و پوشاندن عیوبم محروم نکنی. پروردگارا بر گناهانم ابر 

هایم ابر مهربانی است را بفرست. پروردگارا آیا برده فراری جز به سوی موالیش باز خواهد رحمتت را سایه افکن و بر عیب
از خشمش جز او کسی او را پناه خواهد داد؟! خدایا اگر پشیمانی از گناهان توبه است قسم به عزتت من پشیمان گشت یا 

کنم. تو ام و میتردید من از تو بارها طلب استغفار کردهشود بیام. اگر طلب مغفرت از گناه و اشتباه موجب آمرزش میشده
ات مرا بیامرز و با قدرت خودت توبه مرا بپذیر و با شکیبایی و بردباری شوی خدایاحق داری مرا سرزنش کنی تا راضی می

 با علمت مرا مورد عنایت قرار بده.
ای : ای و گفتهای که آن را توبه نامیدهخدایا تو کسی هستی که بر روی بندگانت دری را برای آمرزش گناهان گشوده

از وارد شدن از این در که باز بوده غفلت ورزیده است چیست؟ پس کسی که « همگی خالصانه به سوی خداوند بازگردید!»
ات بوده است، پس زیبایی بخشش از سوی تو است. خدایا من اولین کسی نیستم که خدایا اگر زشتی گناه از سوی بنده

 شش تو هستم.جود و بخمنتظر  ام وام و به نیکی تو روی آوردهام و در درگاه تو توبه کردهنسبت به تو نافرمانی کرده
دانی! ای کسی که ها! ای بسیار بخشندهای که همه نهانهارا نیک میای پاسخ دهنده درماندگان! ای برطرف کننده سختی

جویم. پس ات توسل میکنم و به رحم و مهربانیکنی، به وسیله جود و کرامت از تو طلب شفاعت میرازها را پنهان می
ترین ام را بپذیر و با فضل و بزرگی و رحمتت اشتباه و گناه مرا بیامرز، ای مهربانن و توبهدعایم را پاسخ ده و مرا ناامید مک

 1«مهربانان!
خدایا چگونه تو را »کرد : کند که او این گونه دعا میابن بابویه قمی)ملقب به شیخ صدوق( از امام صادق روایت می

ام. در حالی که عشق تو در قلبم را شناخته دعا نکنم ونه در پیشگاه توایم و چگبخوانم در حالی که نسبت به تو نافرمانی کرده
ایم ای موال و چشمان امیدوارم رابه درگاه تو دوخته امام دستی را که مملو از گناه است به سوی تو دراز کردهاگر نافرمان بوده

ام اگر به خاطر گناهانم مرا انم اسیر شدهو سرور من! تو بزرگترین بزرگان و اسیرترین اسیران هستم. من به وسیله گناه
 مؤاخذه کنی من به خاطر بزرگواری و کرمت از تو طلب بخشش خواهم کرد.

اگر به خاطر جرم و اشتباهم مرا بازخواست کنی عفو و بخشش تورا درخواست خواهم کرد. اگر به من دستور رفتن به 

تردید خدایا بی ال إله إلّا اهلل محمد رسول اهللگفتم : که میدهم که من کسی بودم سوی آتش دهی به اهل آن اطالع می

رساند. پس آنچه را برایت خوشایند است به میتو ن ات زیانی بهشود در حالی که نافرمانیات میاطاعت از تو باعث شادی
 2«ن!!رساند از من مورد بخشش قرار بده. ای مهربانترین مهربانامن بده و آنچه را به تو زیانی نمی

بود تردید اگر چنین میکند. بیکسی که از ارتکاب گناهان صغیره و کبیره معصوم و در امان است هرگز این گونه دعا نمی
 کرد که وقوع آن ممکن باشد نه محال!.امام صادق از خداوند امری را طلب می

گوید که از پدرش علی بن مهریار میبه نقل از حسین بن علی اهوازی به نقل  002، ص 90مجلسی در بحاراألنوار، ج 
ام شان چهرهخواند : خدایا گناهانم و فراوانیمی –که دعای اعتقاد است –از مردم امام موسی بن جعفر شنیدم که این دعا را 

_________________________________________________________________________  
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ی را در پیشگاه تو پوشانده است و از شایستگی و استحقاق رحمتت و امید به اجابت دعایم محروم کرده است. اگر به نعمتها
دادم که تو زدم و اسراف کنندگان و خطاکاران امثال خودم را به بخشش وعده نمیبستم و به امید به تو چنگ نمیتو دل نمی

 ای : فرموده
 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  ژ 

 [.٥١الزمر: .]

تردید اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید مشوید، بیروی کردهآنان که در گناهان زیادهای بندگانم! ای »

 «او بسیار آمرزگار و بس مهربان است.بخشد. زیرا خداوند همه گناهان را می

 ای :ای و فرمودههمچنین مردم را از نومیدی از رحمتت نهی کرده

 [.٥٤جر: الح.] ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 «شود؟!خبر از قدرت و عظمت خدا[ از رحمت پروردگارش مأیوس میو جز گمراهان ]بی»

 :  ایو فرموده یمانای تا تو را بخوسپس مرا به سوی دعوت خودت فرا خوانده

 [.٤١غافر:  ژٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ژ 

دانند که مرا به فریاد بخوانند، خوار و ذلیل وارد خود را بزرگتراز آن می مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. کسانی که»

 «دوزخ خواهند شد.

ای انتظار ثواب داشته باشند پروردگارا خواری نومیدی از رحمت تو مرا فرا گرفته است. خداوندا به نیکوکاران وعده داده
نسبت به تو برای آزادی من از آتش و پوشاندن گناهان و و گناهکاران در انتظار عذاب. خدایا اشکهایم به خاطر حسن ظن 

 ای وگفته است حق است و در آن هیچ تردید و تغییری نیست : اشتباهاتم جاری خودت گفته

 [.٤٣اإلسراء: .] ژڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ  ژ 

 «خوانیم.روزی که همه مردمان را همراه با نامه اعمالشان فرا می»

 «شوند.ور دمیده ومردگان از قبرها برانگیخته میآن روز رستاخیز است که در ص
 و این گونه روایات برای کسی که بخواهد بررسی کند فراوان است.

( مبنی بر اینکه راویان احادیث امامان و پیروانشان به عصمت آنها معتقد 1اعتراف عالمه بزرگ شیعه )شهید ثانیخامساً : 
 نبودند.

گوید : پدرم عالمه )قدس سرّه( در کتاب لوم طباطبایی در )الفوائد الرجالیه( میآیت اهلل العظمی محمد مهدی بحرالع
و اعتقاد به واجب بودن  کند : احتمال دارد ایمان به امامت ائمهاز شهید ثانی )طاب ثراه( نقل می 2دالیل ایمان و الکفر

کند آنچه از اکثر راویان و د. همچنین ادعا میاطاعت از آنها کافی باشد حتی اگر این امر بدون اعتقاد به عصمت آنها باش
یابیم این است که آنها معتقد بودند امامان علیرغم عدم اعتقادشان به عصمت آنها، علمای نیکوکاری بودند که پیروانشان درمی

_________________________________________________________________________  

لدین بن تقی الدبن صالح ]شاگرد نویسد : شیخ اجل زین الدین بن علی بن احمدبن محمد بن جمال امی 31، ص 5( حر عاملی در )أمل اآلمل(، ج 1

ت عالمه[ عاملی جبعی شهید ثانی، ثقه، عالم، فاضل، زاهد، عابد، متقی، محقق، متبحر، جلیل القدر، عظیم الشأن و دارای همه فضایل و کماال

 راوانند.مشهورتر از آن است که ذکر شود. محاسن و اوصاف نیکویش بیش از آن است که به شمار آید و آثار او مشهور و ف

 ، چاپ سنگی.28، ص 8( تنقیح المقال، ج 2
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مچنین کردند. هخداوند اطاعت آنها را واجب دانسته است و آنها با این وجود براساس ایمان و عدالتشان حکومت می
 1«در کتاب ابی عمرو کشی برخی از این امور ذکر شده است.»گوید : می

چنانچه اعتقاد راویان و پیروان ائمه که معاصر آنها بودند چنین بوده است، پس چرا شیعیانِ پس از عصر غیبت از آنها 
عالمه مامقانی در تنقیح المقال اند تا هم خودشان وهم دیگران را راحت کنند؟! این امر مرا به یاد سخن پیروی نکرده

دانستند و مورد اعتمادترین و دانیم غلو میآنچه را امروزه ما جزو ضروریات مذهب می 2گوید : پیشینیاناندازد که میمی
 3«ماند.کردند که این امر بر کسی که درباره سخنان و نظراتشان احاطه داشته باشد مخفی نمیترین افراد را بدان متهم میثقه

آمد پس از مدتی جزو ضروریات غیر کند، آنچه در گذشته غلو و انحراف به شمار میمذهب در طول زمان تکامل پیدا می
 قابل انکار و تردید مذهب خواهد بود!

در ردّ بر ادعای شیعیان اثناعشریه مبنی بر واجب بودن عصمت امامان کافی است سخنان امام منصور باهلل )متوفی  : سادساً
 410( را که یکی از علمای بزرگ زیدیه است ذکر کنیم که او در کتاب )العقد الثمین فی أحکام األئمة الهادین( ص . ه 404
شان در عصمت و اثبات آن، ارتکاب محرمات، فتاوای به ناحق، فتاوای متناقض درباره یک نویسد : امامیه علیرغم تندرویمی

دانند. آری جاری شدن آن بر آنها و پیروانشان را از امامان در حالت تقیه جایز می حکم، مدح ظالمان، تحمل حکم ظالمان و
وضعیت معصومان در نظر امامیه چنین است. در حالیکه زیدیه به عصمت امام معتقد نیستند و امامانشان نیز چنین نظری 

آیند. رهبر و قیام کم حاکم ستمگر کوتاه نمیکنند و در برابر حندارند. همچنین علمایشان ظلم ظالمان را اجرا یا قبول نمی
آورد و پس از آنکه مطمئن شود که اجلش فرا رسیده است، به سوی کننده آنها با اشارة چشم لشکریان فراوانی را گرد هم می

 مرگ پیش خواهد رفت و با خنده نیزه و سپر را خواهد انداخت.
شود. به این دو امر نگاه کنید که شکارا و نهان از او معصیتی دیده نمیاین امر مشهور است و نیازی به دلیل ندارد و در آ

کنند در حالی که خداوند آنها را بزرگ داشته و آنها را از آن چقدر عجیب هستند! آنها از امامانشان ارتکاب معاصی را نقل می
هستند که گناهان سرزمین آنها را فرا نگرفته کنند!! این علمای زیدیه مبرا داشته است. در همان حال ادعای عصمت آنها را می

 اند.شان بر کشیدهو از ظالمان باکی ندارد بلکه در دل ظالمان ترس و رعب به وجود آورده و شمشیرهایشان را علیه
کنند و عقد امامت و آنها همانند خاری در گلوی دشمنانشان هستند. پس چگونه آنها را از امامت و سالمت محروم می

دانند که او خود ادعای چنین امری نکرده و به احکام آن ملتزم نبوده است و احکام آن را اجرا برای کسی واجب می نص را
کنند که به او و یارانش و خانواده و پیروانش ظلم کرده و عالوه برآن احکام را تغییر کنند؟ بلکه احکام کسانی را اجرا مینمی

 «کند!تقیه این امر را روا می»گویند : آنها می« است. داده و حرام را با حالل ترکیب کرده
شود. تناقض درباره موضوع عصمت فقط به استدالل اشتباه به نصوص و تحمیل امور و مفاهیم غیر ممکن بر آن ختم نمی

ت که تقیه شود. و عالوه بر همه اینها بافت اساسی مذهبی اسبلکه از آن به واقعیت تاریخی و روایی شیعی نیز کشیده می
گرداند که درافعال امامان و خوف آنها از ظالمان ودرخواست آنها از حکام ستمگر و اعمال باطل کننده دیگری را الزم می

 گانه است.لزوماً نتیجه آن جایز نبودن پیروی از امامان دوازده
 پاکی از )رجس( پلیدی به معنای اثبات عصمت نیست. سابعاً :

_________________________________________________________________________  

 ( کتاب االیمان و الکفر که به )تحفة الغری( مشهور است کتابی خطی و اثر عالمه محمد بن سید عبدالکریم طباطبائی بروجرودی است.1

 .225-259، ص 8( الفوائد الرجالیه، ج 2

 یم است.ها و ابن غضائری و علمای دیگر شیعیان قد( منظورش قمی3
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ی گناهان و اشتباهات اجتهادی انسان نیست. بلکه منظور از آن از نظر لغوی، نجاستِ معنوی و )رجس( : پلیدی به معنا
. از نظر شرعی معنای خاصی دارد که همان شرک است که در روایات مذکور از امامان و اقوال 1مادی، آلودگی و کثافت است

که برخی از علما بدان معتقدند تطهیر برای مفسرین که در صفحات پیشین گذشت یا از نظر شرعی به معنای عذاب است 
 کسی که بر او نازل شده باشد به معنای اثبات نیست.

 فرماید : می خداوند در قرآن کریم درباره یاران پیامبر

 [.٤المائدة: .] ژڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ژ 

 «می[ نعمت خود را بر شما تمام کند.خواهد شما را ]از حیث ظاهر و باطن[ پاکیزه دارد و ]با بیان احکام اسالبلکه می»

 فرماید : همچنین می

 [.٣١١التوبة: .] ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ 

کنند و درصدد کاهش بدیها و افزایش نیکیهای خویش هستند[ ]ای پیامبر![ از اموال آنان ]که به گناه خود اعتراف می»

 «کنی.چشمی[ پاک میاهان وتنگزکات بگیر که بدین وسیله ایشان را ]از رذایل اخالقی، گن

 فرماید : همچنین می

 [.٣٣٣البقرة:  ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   ژ 

 «تردید خداوند، توبه کاران و پاکان را دوست دارد.بی»

خواهد مؤمنان را نیز پاک خواهد اهل بیت را پاک کند به همان ترتیب فرموده است میخداوند همچنانکه فرموده است می
و همه مؤمنانی که آیاتی قرآن بر  تردید این امر برای اصحاب پیامبرشدن افراد است، بی اگر منظور از تطهیر، معصوم کند.

 اراده خداوند مبنی بر تطهیر آنها تأکید دارند نیز رخ داده است.
 فرماید : خداوند درباره حضرت لوط می

 [.٧٣األعراف: ]. ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

در پاسخ قوم او ]لوط[ چیزی جز این نبود که گفتند : اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید! زیرا آنها مردمان پاک و »

 «پرهیزگاری هستند.
معصوم نبودند، اما جزو اهل بیت او بودند که به مطهر و پاک بودن موصوف شدند. اما  با وجود آنکه دو دختر لوط

 :  فرمایدبودند می رباره بزرگان و پیشگامان مسجد قبا که اصحاب پیامبرخداوند د

 [.٣١٧التوبة: ژچ  ڇ  ڇ ڇ ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ ڎ ژ 

خواهند ]جسم و روح[ خود را ]با ادای عبادت صحیح[ پاکیزه دارند و خداوند هم در آنجا کسانی هستند که می»

 «پاکیزگان را دوست دارد.

 فرماید : نفر بودند می 303هل بدر که همچنین خداوند درباره ا

 [.٣٣األنفال: .] ژڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ژ 

_________________________________________________________________________  

نویسد : بر تو پوشیده نیست که تفسیر رجس به اشتباه و خطا از نظر لغوی و شرعی جایز نیست. ( می525، ص 5( شوکانی در )ارشاد الفحول، ج 1

ه سوره اعراف آی   ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کژ معنای لغوی آن پلیدی و معنای شرعی آن عذاب است. همچنانکه در قرآن کریم آمده است : 

 .1سوره سبأ آیه   ژھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     ژ فرماید : ، همچنین می30
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 «های[ شیطان را از شما دور کند.وپلیدی ]وسوسه»

سوره  33سوره انفال و رجس در آیه  00این آیه معنی اثبات عصمت آنها نبود. با این وجود که میان دو لفظ رجز در آیه 
دو کلمه نزدیک به یکدیگر هستند و دور کردن و رفع پلیدی مشترک است. اما هوی و احزاب تفاوتی وجود ندارد و این 

 هوس همان چیزی است که آیه دوم را دلیل بر عصمت امامان قرار داده است نه آیه دیگر.
ر، کنند و از اراده تطهیا منحرف میجویند و معنای آن را به اصحاب کسعجیب اینکه علمای شیعه به این آیه تمسک می

کنند. سپس در همان حال درباره آیات دیگری که پیرامون اراده الهی مبنی بر تطهیر صحابه عصمت اهل کسا را برداشت می
دانند. این در کنند و آنها را مرتد میزنند بلکه حتی برعکس به آنها طعن وارد مینازل شده است خود را به فراموشی می

اراده فرموده است آنها را پاک و مطهر نماید. اینها اختالفات و تفاوتهای عجیبی حالی است که خداوند براساس نص قرآن 
یابد. آری این تعصب است که مبتالیانش را شود و حتی برای آن یک پاسخ هم نمیاست که عقل در آن دچار حیرت می

 کند.چنین گرفتار می
 اراده تطهیر ضرورتاً به معنای وقوع تطهیر نیست. ثامناً :

 در صفحات قبل ذکر کردیم با استناد به این است که معنی اراده خداوند برای تطهیر به معنای وقوع تطهیر است. آنچه
 در حالی که ممکن است مراد آیه، امر به لزوم اطاعت از خداوند برای وقوع تطهیر باشد.

. خداوند در 1رهیز از امور دیگر استو شامل توجیهات الهی مبنی بر انجام اموری و پ سیاق کالم خطاب به زنان پیامبر
خواهد به این اوامر التزام داشته باشند تا براساس اقتضای فرمان او به آنها و اطاعت از فرمان الهی و همان حال از آنها می

به کار  عمل به وصایای او پلیدی از آنها دور شود و این تطهیر به وجود آید. خداوند این اسلوب خطاب را درباره دیگران نیز
 فرماید : برده است. خداوند درباره مؤمنان می

 [.٤المائدة: .] ژڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ژ 

خواهد شما را ]از حیث ظاهر و باطن[ پاکیزه شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد. بلکه می خواهدخداوند نمی»

 «دارد.

 فرماید : همچنین می

 [.٣٤ساء: الن.] ژې  ې  ې  ى  ژ 

 « خواهد ]قوانین دین و مصالح امور را[ برایتان روشن کند.خداوند می»
 فرماید : همچنین می

 [.٣٧النساء: .] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ژ 

 «خواهد ]با وضع احکام سهل و ساده[ کار را بر شما آسان کند.خداوند می»

_________________________________________________________________________  

بسیار اصرار داشت اهل کسا را به  کند که این آیه بر وقوع تطهیر داللت ندارد بلکه اراده تطهیر را مد نظر دارد این است که پیامبر( آنچه تأکید می1

ه بود. همچنین ترمذی با سندی که در آن ضعف وجود دارد درباره اراده تطهیر آنها ]همسران همسرانش ملحق کند که این آیه درباره آنها نازل شد

فرمود : ای گذشت و میشد بر در خانه فاطمه میکند که او به مدت شش ماه هر گاه برای نماز صبح از خانه خارج میروایت می پیامبر[ از پیامبر

زیرا با محافظت از فرایض و اطاعت از پروردگار پاکی و طهارت به دست   ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ اهل بیت وقت نماز شد 

 شود، اما حداقل به عنوان شاهد برای آنچه ذکر کردیم مناسب است.آید. اگر چه این حدیث ضعیف است و بدان استناد نمیمی
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این خواسته عمالً محقق شده باشد. اگر در واقع چنین اراده در اینجا به معنای امر، محبت و رضایت است نه اینکه 
ترین مثال در این باره این شدند. سادهتردید همه کسانی که خداوند اراده تطهیر آنها را کرده بود، پاک و مطهر میبود، بیمی

تکوینی قدری دارد و آن خواهد همه انسانها وارد بهت شود. این اراده از باب محبت است. خداوند اراده است که خداوند می
گمان انسانها به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم خواهند شد. همچنین همه انسانها وارد بهشت نخواهد شد. زیرا اینکه بی

خداوند به انسانها در انجام کار نیک و بد اختیار داده است تا با پاداش و مجازات آنها عدالت برقرار شود. اگر انسان فقط 
خواست کار داشت. زیرا در این صورت اگر میبود، پاداش و سزای عادالنه آن هرگز وجود نمیم کار نیک میمجبور به انجا

خواهد که همه انسانها وارد بهشت یافت. پس اینکه خداوند خواسته است و میبدی انجام دهد، برای انجام آن راهی نمی
 افت. زیرا خداوند مجبور به انجام آن نیست.شوند اراده محبت است. اما لزوماً این عمل تحقق نخواهد ی

 دهد.قضیه را خاتمه می دعای پیامبرتاسعاً : 
آموز به موفقیت دست یافت از خداوند بخواهد او را در آیا رواست پس از آنکه نتایج امتحانات مدرسه اعالم شد و دانش

 تردید خیر.امتحانات موفق کند؟ بی
پوشاند و خاست و آنها را با عبا نمیبر نمی تردید پیامبربرای آل عبا داللت داشت، بی پس اگر آیه تطهیر بر وقوع تطهیر

 !«إن هؤالء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس»فرمود : نمی

خواست تا آنها  نازل شده است و پیامبر کند این آیه درباره همسران پیامبربلکه این امر دلیل واضحی است که ثابت می
ر الهی مبنی بر تطهیر اهل بیت مطلع سازد. به همین دلیل آنان را گرد هم آورد و با عبا پوشاند و بر ایشان دعا را از این خب

 کرد. خداوند هم دعایش را پذیرفت زیرا آنها بدون تردید شایسته این امر بودند.
بدیهی نیست که هر انسانی آن را استدالل به این آیه مبنی بر عصمت اصحاب کسا، خالی از شگفتی درباره امری عاشراً : 

شود و شان نازل ذکر شده میداند و آن اینکه در حدیث کسا حضرت فاطمه به عنوان یکی از اطراف قضیه که آیه دربارهمی
گویند خداوند به خاطر نیاز وظیفه واگذار شده یعنی امامت و رهبری مردم و اجرا کردن شریعت شیعیان اثنا عشری می

ها صفت عصمت را به آنها اعطا کرده است. این در حالی است که اگر چنین است، پس آیا حضرت فاطمه زهرا خداوند به آن
پیامبر است یا امام تا صفت عصمت بدو داده شود؟ هدف از دادن عصمت به او چه بوده است؟ آیا خداوند به هر کس که 

 کند؟دوستش بدارد و نزد او جایگاهی داشته باشد صفت عصمت را عطا می
خداوند بدان علت پیامبران را معصوم قرار داده است زیرا آنها مبلغ وحی و امینان رسالت آسمانی هستند اگر عصمت 

توانیم بپذیریم کسی که پیامبر یا تردید از نظر عقلی و شرعی هرگز نمیامامان را بدون بررسی و تحقیق هم قبول کنیم، بی
 !حتی امام نیست صفت عصمت داشته باشد!

تردید حتی اگر فرضاً رفع پلیدی و )اذهاب رجس( به معنای عصمت باشد در هیچ حالتی به مفهوم استحقاق امامت بی
نخواهد بود. ما درصدد بحث درباره دلیل امامت هستیم. اگر گفته شود عصمت از مستلزمات امامت است و هر کس معصوم 

گویید؟ آیا رباره حضرت فاطمه زهرا که یکی از آل عبا بود چه میتوان گفت پس دباشد امامت او واجب است. در پاسخ می
بگویند )نه( که تنها جوابشان است  است؟ اگر توانید همان مبدأ و اصول را بر او تطبیق دهید و بگویید او یکی از ائمه بودهمی

 خواهیم گفت : خداوند فرموده است : 

 [.٧٥البقرة: .] ژڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ژ 

 «ورزید؟.آورید و به بخش دیگر ]دستورات آن[ کفر میبخشی از ]دستورات[ کتاب ]آسمانی[ ایمان میآیا به »
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درصد اجرا کنید و تطبیق دهید یا به بطالن آن اقرار کنید. اما اینها از میان دالیل آنچه را  011پس یا باید ادعایتان را 
کنم کسی که کنند. گمان نمیبرخالف آن دو باشند رها می گیرند و اموری را کهمطابق هوی و هوسشان است در پیش می

چنین راهی در پیش بگیرد راه حق را در نوردد و در طلب آن باشد در حالی که چنین ادعایی دارد و تعصب او را به سوی 
 کشاند.اصرار بر اشتباه در فهم دین خداوند می

 

 1الف( آیه مباهله

خداوند در  .ترین دالیل شیعه اثنا عشریه درباره امامت استل شده است یکی از مهمآیه مباهله که درباره وفد نجران ناز

 :فرماید این آیه می

آل .] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ 

 [.٤٣عمران: 

است ]باز[ به تو به ستیز پرداختند. بدیشان بگو :ب یایید ما  هرگاه بعد از علم و دانشی که ]درباره مسیح[ به تو رسیده»

خوانیم شما هم زنانتان را کنیم شما هم فرزندان خود را دعوت کنید، زنان خود را فرامیفرزندان خود را دعوت می

م و نفرین خدا داریکنیم شما هم خود را آماده کنید سپس دست دعا به سوی خدا برمیفرابخوانید و ما خود را آماده می

 «کنیم.را برای دروغگویان تمنا می

او را همانند خودش قرار داده  شیعیان معتقدند که در این آیه وجه داللت بر امامت علی بن ابیطالب آن است که پیامبر

خودش  «أنفسنا»، فاطمه و «نساءنا»و منظور از  حسن و حسین «بناءناأ»او از  و منظور «نفسنا و أنفسکمأو » است :

و علی بوده است ...  از آنجا که او علی را همانند خود قرار داده است پس نباید هیچ کس در فضایل همانند علی باشد و 

 فضایلش به میزان فضایل او نزدیک شود.

 قبل از بررسی این ادعا باید گفت ...

 کنم.ای رخ داد که هرگز فراموش نمیبرای من درباره این آیه حادثه

دعوت  مجالسوستانم با من تماس گرفت و مرا به حضور در یک گفتگو میان دو جوان شیعه و سنی در یکی از یکی از د

گفتند. به دعوتش پاسخ مثبت دادم به امید اینکه گفتگو علمی و به دور از کرد که پیرامون اختالف شیعه و سنی سخن می

 تعصب باشد. 

دلیل قبل از جوان شیعه حاضر شد او مرا به یکی از افراد حاضر در تر بود به همین نزدیک جوان سنی به محل مجلس

ای با اصل و نسب در تشیع را ذکر کرد که جلسه را به من معرفی کرد و گفت : او مؤذن یکی از مساجد است و نام خانواده

های عاشورا به ایفای زاداریخوانی عاین جوان از آن خاندان بود. این جوان قبل از اینکه به مذهب اهل سنت درآید در شبیه

 پرداخت.نقش می

_________________________________________________________________________  

کند خداوند طرفداران اند که هر حقیقت طلبی آرزو میه را بدان علت مباهله نامیدهید : این آیگوتفسیرش می 535، ص 5( چنانکه ابن کثیر در ج 1

کنند هالک کند. به ویژه آنگاه که در این امر حجتی برای بیان حقیقت و ظاهر شدن آن باشد و مباهله با مرگ انجام باطل را که با او مناظره می

 رگ آگاه بودند و زندگی در نظر آنها عزیز، بزرگ و ارزشمند بود.شد. زیرا از آنجا که به سرنوشت خودشان پس از ممی



 079 آنگاه حقیقت را یافتم

آمد گفتم و از او دربارة علت تغییر مذهب سؤال کردم و ما درباره مستقیماً به سوی آن فرد رو کردم و به او خوش

شدن با آنها روبرو شده بود سخن گفتیم. اما در میان همه این سخنان استناد ما گفتگویی است مشکالتی که او به علت سنی

که میان او و یکی از علمای شیعه پیرامون این آیه صورت گرفته است. این جوان گفت : روزی به پسر عمویم گفتم : از 

ام و دادن امام علی بر انبیاست. پسر عمویم این امر را انکار کرد و گفت : من شیعهجمله عقاید شیعه امامیه اثناعشریه برتری

 دانی. اما من درباره این امور آگاهی دارم.تو عامی هستی و همه عقاید را نمی ام. گفتم : چوناین مطلب را نشنیده

گوید : چنین اتفاق کردیم که یکی از علمای شیعه اثناعشریه قضیه را میان ما خاتمه دهد و داوری کند به این ترتیب می

 تا او بیمی به دل راه ندهد. که من با آن عالم به عنوان یک شیعه اثناعشریه سخن بگویم همچنانکه قبالً بودم

 «؟برتر است یا انبیا امام علی»گوید : از شیخ پرسیدم : می

 برتر است. از همه پیامبران به جز حضرت محمد شیخ پاسخ داد : امام علی

 گفتم؟!به پسرعمویم نگاهی کردم و گفتم : دیدی درست می

 قرار داده است. همه پیامبران به جز حضرت محمد را برتر از سپس از شیخ سؤال کردم : چه چیز امام علی

 قرار داده است. او را خود پیامبر« وأنفسنا و أنفسکم»پاسخ داد : آیه مباهله. زیرا خداوند عزوجل به وسیله آیه 

 گوید : در قرآن خطاب به کفار می -عزّوجل  –جوان گفت : به ذهنم خطور کرد که به شیخ بگویم : اما خداوند 

  [.٣٣٧التوبة: .] ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ   ھ ژ 

تردید پیامبری ]به نام محمد[ از خود شما به سویتان آمده است. هرگونه درد، رنج، بال و مصیبتی که به شما برسد بر بی»

نان دارای محبت و لطف ورزد و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمآید. به شما عشق میاو سخت و گران می

 «فراوان و بسیار مهربان است.

 ؟«رسولٌ من أنفسکم»توان گفت کفار مکه خود رسول خدا بودند. زیرا خداوند فرموده است : آیا می

 جوان گفت : وقتی چنین گفتم شیخ سکوت کرد!

ا که روی داده بود برایم تعریف سپس آنچه را که میان او و شیخ درباره عقیده پیرامون ابوبکر و عمر و حوادث دیگری ر

 کرد.

آمد مان را به کنار گذاشتیم و به او خوشایسپس در این هنگام آن جوان شیعی که منتظر او بودیم آمد و سخن حاشیه

 گفتیم و گفتگو و بحث شروع شد.

 در آیه مباهله بر ادعای شیعه امامیه پیرامون امامت هیچ داللتی ندارد. به چند دلیل : 

که امامیه به داللت آن بر خالفت علی بن ابیطالب معتقدند، « نفس»زیرا با وجود معانی و مترادفات فراوان کلمه  : اوالً

نفس به معنای برادر »گوید : هیچ کدام از معانی حقیقی و مجازی آن بر خالفت داللت ندارد. زبیدی به نقل از ابن خالویه می

 فرماید : ن آیه است که خداوند میاست. ابن بری گفته است : شاهد آن، ای

 [.٤٣النور: .] ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ 

 گوید در آیه : و ابن عرفه می
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 [.٣٣النور: .] ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 1«منظور از أنفسهم مؤمنان و پیروان شریعتشان بوده است.

را به عنوان مصداق  مچنین چنانچه امام علیبه معنی حاضرشدن خودمان است. ه أنفسنا( )ندعُگوید : دهلوی می

)أنفسنا( در مقابل پیامبر بدانیم پس مصداق )أنفسکم( در مقابل کفار چه کسی خواهد بود. زیرا )أنفسکم( خطاب به کفار 

معنی یآمده است. حال آنکه کفار هم در صیغه )ندع( مشترک هستند و فراخواندن آنها و فرزندانشان بعد از عبارت )تعالوا( ب

 2خواهد بود.

 مانند آیه :« و أنفسنا و أنفسکم»اما عبارت 

 [.٣٣النور: .] ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

المؤمنین عایشه در جریان حادثه افک نازل شده است. پس هر کدام از مؤمنان جزو )أنفس( زنان و است که درباره ام

 مردان مؤمن است.

 همچنین آیه : 

 [.٧٧البقرة: .] ژپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ژ

 «بعضی از شما برخی دیگر را اخراج نکنید.»

 3مراد از )أنفس( برادران نسبی و دینی است.

 فرماید : می گفتم : خداوند درباره پیامبر

به معنی مطابقت و « أنفسنا»در این آیه امامیه در عبارت  ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ژ 

« من أنفسکم»گوید و در آن عبارت و کفّار مکه سخن می کنند. اما درباره این آیه که پیرامون پیامبراد میمشابهت استن

 مانند جانهای کفار مکه است؟!؟! نفس رسول خدا ]معاذاهلل[تواند بگوید که گویند. چه کسی میآمده است چه می

شود و آن هنگامی است که علمای شیعه همه این شن میدر اینجا تفسیر به رأی آیه مباهله و دوگانگی در تفسیر رو

کنند که علی همان پردازند و در معنایش چنان مبالغه و ادعا میگیرند. سپس به این آیه مبارکه مینصوص را نادیده می

شده است  است و همه فضایل او به جز نبوت را دارد! در اینجا شایسته است به روایتی که در کتابهای شیعه نقل پیامبر

کند اطالق کلمه )أنفسنا( بر برادر، نزدیکان و کسانی که در یک گروه قرار دارند در میان عرب زبانان اشاره کنم که بیان می

 امری متعارف است.

_________________________________________________________________________  

 .175، ص 53( تاج العروس، ج 1

 .513( مختصر التحفة االثنی عشریة، ص 2

 با اندکی تصرف. 533-537، ص 5( مختصر تحفه اثنا عشریه، ج 3
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عبداهلل بن عباس را به سوی ابن کواء و یارانش  کند که گفت : امیرالمؤمنینکلینی به نقل از امام جعفر صادق روایت می

عباس تو بهترین مایی این ای به تن داشت. وقتی او را دیدند به او گفتند : ای ابناد در حالی که لباسی نازک و جامهفرست

 فرماید : پوشی! گفت : این اولین چیزی است که من با شما در آن اختالف دارم. خداوند میلباس را می

 [.١٣األعراف:.] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ژ 

بگو : چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم کرده »

 «است.

 همچنین فرمود : 

 [.١٣األعراف: .] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ژ 

با لباس معنوی تقوا[  ای آدمیزدگان، در هر نمازگاه و عبادتگاهی خود را ]با لباس مادی که عورت شما را بپوشاند و»

 1«بیارایید.

 پس بعد از این دالیل قرآنی و این روایت از کتابهای شیعیان، آیا باز هم غالیان سخنی دارند؟

در آیه  «أنفسنا»گویند عبارت کند که همان گونه که شیعه مییکی از علمای شیعه که شیخ رضی است اعتراف می ثانیاً :

 است. همان پیامبر لیمباهله به معنی این نیست که ع

گوید : بعضی از علما در تفسیر این آیه می 003ص « حقائق التأویل فی متشابه التنزیل»گوید در کتاب شیخ رضی می

دانند ونزدیکان او نزدیکان آن فرد گویند : اعراب در زبانشان پسر عموی دوستان و نزدیکانشان را پسر عموی خودشان میمی

 فرماید : جمله دالیل این امر آیه زیر است که خداوند می نیز خواهند بود. از

 [.٣٣الحجرات: .] ژ  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئی  ژ 

 «و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید.»

به همین دلیل برادری دینی را به جای برادری نسبی  جویی نکنید.مقصود از این آیه این است از برادران مؤمنتان عیب

کند پس سزاوارتر است که بر آورده است. از آنجا که در نزد آنها نفس بر کسی که دارای قرابت نسبی دوری است داللت می

: هنگامی  مقصود او این است «و کأنا یوم قری إنما نقتل إیانا»گوید : کسی که قرابت سببی دارد، داللت کند. شاعر می

کشتیم به دلیل پیوندهای خویشاوندی، نسبی، خونی، کُشتیم گویی خودمان را میجنگیدیم و آنها را میکه ما با برادرانمان می

 قرابت و عصیبت جانهای نزدیکانش را به جای خود قرار داده است.

 فرماید :اما این آیه از سوره نور را که خداوند می

 [.٤٣النور: .] ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ 
توان به این صورت تأویل کرد. زیرا در تفسیر آمده است که آیه بدین معنی است که باید بعضی از شما بر گروهی می

کردن فرد بر خود محال است. علت اینکه در این آیه چنین آمده است این است که دیگر ]از خودتان[ سالم کنند زیرا سالم

قرارگرفتن در لغت دینی همانند یک جان است. هرگاه یکی از  در پیوند دین و مورد خطابجانهای مؤمنان به علت اشتراک 
_________________________________________________________________________  

 .3کتاب الزی و التجمل، باب اللباس، حدیث شماره  555، ص 5( الکافی، ج 1
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آنها به برادرش سالم کند گویی آن فرد به خود سالم کرده است زیرا تفاوتی میان آنها وجود ندارد و جانهایشان با همدیگر 

 « آمیخته است.

که مورد ادعای شیعیان است هیچ داللت  و علی میان پیامبر شود که در این آیه درباره مساواتبدین ترتیب روشن می

شود به افرادی که دارای نسب در زبان عربی همچنانکه به افراد نزدیک اطالق می« نفس»و نصی وجود ندارد. پس کلمه 

 چه از دور یا نزدیک هیچ داللتی بر امامت وجود ندارد.شود و در این امر دوری هستند نیز اطالق می

کردن آن. زیرا فراخواندن علی، فاطمه، حسن وحسین از سوی پیامبر از باب قرابت بود نه اظهار امامت یا منصوص لثاً :ثا

اش را برای مباهله آوردن رغبت، بیم و احساس صداقت مدعی در این امر که او خود و خانوادهمباهله فقط موجب به دست

 1د نه دیگران که از آنان دورترند.کنآورد که جانها برای حفظ آنها تالش میمی

در این آیه زمینه فداکاری بیش از بیان فضایل یا امامت وجود دارد. فرد،خودش، فرزندان و زنانش را برای فداکردن با 

 2آورد نه برای خالفت!خود می

ور به جز نبوت داللت دارد، و علی در همه ام ادعای شیعه امامیه مبنی بر اینکه این آیه بر مساوات میان پیامبر رابعاً :

سخنی غیرقابل اثبات است، زیرا هیچ کس نه علی و نه دیگران در هیچ یک از امور دین با او مساوی نیستند. پس مقام و 

گوید راضی نیست و انسان منصف و کمال بشری پیامبر کجا و دیگران کجا؟ امام علی خودش نیز به آنچه شیعه امامیه می

 یابد.ه وضوح درمیعاقل این امر را ب

ای امیرالمؤمنین آیا تو پیامبری؟ فرمود : وای بر تو! بلکه »پرسیده شد :  کند که از امیرالمؤمنینکلینی در کافی روایت می

 و مقصود او از )عبد( فرمانبرداری و خدمتگزاری است نه خشوع و فروتنی..« 3هستم من فقط یکی از غالمان محمد

کند و ساس گفته صریح خودش این باشد که شیعه امامیه نیز آن را روایت و عقل آن را تأیید میاگر مقام حضرت علی برا

باید همه معتقد باشند که اگر او از پیامبر هدایت و سنت ایشان پیروی کند تابع و پیرو ایشان خواهد بود، پس چگونه غالیان 

 است با این تفاوت که نبوت را ندارد. دکنند که علی همان محمآلود را میجرأت گفتن این ادعای گناه

کنند که میان در دوران نبوت یا حتی قبل از آن با کمال بشری علی یکسان است؟ آیا اینها ادعا می آیا کمال بشری پیامبر

لب و علی بن ابیطا رسول خدا قبل از بعثت و علی بن ابیطالب تفاوتی وجود ندارد و هنگامی که نبوت نازل شد میان محمد

تر، داشتن اخالق برتر و تر، برتر و واالمقامتفاوتی قائل نشد. اما براساس حکمت الهی که بر ما پوشیده است نه به علت کامل

 نبوت به او تعلق پیدا کرد نه به علی بن ابیطالب؟! استحقاق بیشتر محمد

دهند که شیعه معتقد ین امر را نسبت میشوند که به آنها اعشری از متعصبان اهل سنت خشمگین میامروزه شعیان اثنی

شد! و این ادعا باطل است و بایست قرآن بر علی نازل میکردن نبوت بر محمد اشتباه کرد و میاست که جبرئیل در نازل

_________________________________________________________________________  
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 . اما در همان حال نفس رسول خدا و نفس علی بن ابیطالب را مساوی و1شیعیان اثناعشریه از این افترا و بهتان مبرا هستند

را به خاطر متمایزبودن او از سایر مردم  گویند خداوند محمدکنند. گویی ناخواسته میدانند و نبوت را استثنا میبرابر می

 برنگزید. زیرا علی دقیقاً خود اوست. اما مشیت الهی چنین حکم کرد که محمد پیامبر و علی وصی او باشد!

کان عبداً ناصحاً هلل  قبل أن یتّخذه نبّیًا و إنَّ علیاً  عبداً محمداً إن اهلل اتخذ»کند : مجلسی حدیث زیر را نقل می

قبل از بعثت و نبوت داشته  مقصود این است که علی هم این کمالی را که پیامبر»گوید : و در حاشیه آن می «2عزوجل

ما درباره والیت کسی که چنین شریک بود. از ش است او هم دارا بوده است و او در همه کماالت به جز نبوت با پیامبر

 3«بوده است پیمان گرفته شده است.

 دهد... .خداوند به تو رحم کند ... غلو ناخودآگاه ما را به سوی کدامین گمراهی سوق می

 

 «ای و هر گروهی راهنمای دارد.دهندهتو تنها بیم: » ژڄ  ڄ  ڄڄ ڃ  ڃ  ڃ ژ 
از ابن  014ص  02و ابن عساکر در تاریخش ج  32ص  03سیرش ج شیعه اثناعشریه به آنچه ابن جریر طبری در تف

ام و علی دهندهمن بیم»فرمود :  : هنگامی که این آیه نازل شد پیامبرکنند که ابن عباس گفت اند استناد میعباس روایت کرده

است که امام علی وصی و این دلیل بر آن « شوندشوندگان به وسیله تو هدایت میراهنماست. ای علی بعد از من هدایت

 و امام پس از اوست. جانشین رسول خدا

 آیه و میزان صحت استدالل شیعه امامیه به این نص، ما فقط دو راه داریم : برای دریافتن معنای

 های آیه و میزان داللت آن بر امام علی یا غیر او.کردن در واژهاوالً : تأمل

. چنانچه در آن ثابت شد که مقصود آیه علی بن ابیطالب یا غیر اوست بدون یامبرثانیاً : تحقیق در سنت ثابت و صحیح پ

 پذیریم.تردید آن را می

کند که مقصود از هادی، علی بن ابیطالب یا اما درباره راه اول باید گفت واضح است که الفاظ آیه بر این امر داللت نمی

 ذر است.اصحاب دیگر پیامبر مانند ابوبکر، عمر، عمار یا ابو

 کنیم که در سند حدیث موارد زیر وجود دارد : همچنین با نظر در روش دوم و تأمل در روایت مشاهده می

 یکی از راویان آن )معاذ بن مسلم( مجهول و ناشناخته است. (0

 همچنین در سند آن، حسن بن حسین انصاری عرنی کوفی وجود دارد که متهم است. (2

 یث او به احادیث افراد مورد اعتماد شبیه نیست.گوید : حدابن عدی درباره او می

_________________________________________________________________________  

اند. اما یرزمانی است که از بین رفتهای که درباره امام علی چنین اعتقادی دارند، غرابیه هستند که از فرق قدیمی شیعه است. ظن غالب آن است که د( فرقه1

کنند. شاید آنان از بقایای این فرقه گفت که به این اندیشه معتقدند و از آن دفاع مییکی از افراد مورد اعتماد درباره شناخت افرادی سخن می

 شده باشند.منقرض

 دهنده خود آفریده است.را بنده پند نده ]خود[ قرار داده است و علیرا قبل از آنکه به عنوان پیامبر برگزیند او را ب تردید خداوند محمد( بی2

 .811، ص 21العقول، ج ( مرآة3
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 کرد.داد و امور را برعکس روایت میگوید : اشتباهات را به افراد مورد اعتماد نسبت میابن حبان نیز می

 عطاء بن سائب که جزو راویان آن است دارای اختالط بوده است. (3

تاریخش نص حدیث با این  014ص  02 مستدرک و ابن عساکر در ج 031و  029ص  3در روایت حاکم در ج  (4

و در سند این روایت نیز )حسین األشقر( وجود  «المنذر و أنا الهادی قال علی : رسول اهلل»الفاظ آمده است : 

 دارد که احادیثش متروک است.

 از آنچه در این دو روایت مورد انتقاد است اموری است که از جمله آنها :

 

 اوالً

یعنی همه کسانی که از « شوند.شوندگان فقط به وسیله تو هدایت میهدایت: » تدون بعدی()بک یهتدی المهعبارت 

آیند هدایتشان به وسیله امام علی است در حالی که این ظلم در حق رسول خدا است که هستند و بعد از او می امت پیامبر

ترکتکم علی البیضاء، »که فرموده است :  او الگو و هدایتگر مردم در زمان حیاتش و پس از وفات وفاتش است. اوست

ام که شب آن همانند روز روشن است و فقط شما بر سر راهی روشن ترک کرده: » «لیلها کنهارها الیزیغ عنها إلّا هالک

پس چگونه ممکن است « .[1شوند ]هر کسی که از آن منحرف شود، هالک خواهد شدشوندگان از آن منحرف میهالک

وفاتش منبع هدایت نباشد، حال آنکه علی در دوران زندگی و پس از وفاتش منشأ هدایت و راهنمایی  بعد از پیامبر

 باشد.می

 هدایتگر است. بن ابیطالبدهنده است نه هدایتگر و فقط علیگویی در نظر اینان رسول خدا فقط بیم

کنم در اینجا فقط به این آیه از قرآن کریم اشاره می آوردن ندارد. اما منبودن رسول خدا نیاز به اثبات یا دلیلاساساً هادی

 فرماید : که خداوند می

 [.٥٣الشورى: .] ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ژ 

 «کنی.تردید و به سوی راهی راست هدایت میو بی»

او هدایت شدند و  ایمان آوردند و به وسیله کننده گفت : مردمان بسیاری به پیامبربه همین دلیل باید به این افراد جدل

بدین وسیله وارد بهشت شدند و بیشتر آنها حتی یک کلمه از علی یا ابوبکر و غیر آنها نشنیدند تا به وسیله آن هدایت شوند. 

گروه به دین اسالم درآمدند و به سوی این دین و آنچه کالم خداوند و همچنین هنگامی که سرزمینها فتح شد و مردم گروه

دایت شدند و آنها از علی بن ابیطالب ابالغ خاصی را نشنیدند تا به وسیله آن هدایت شوند بلکه به وسیله پیامبرش شنیدند ه

 آنچه از کتاب خداوند و سنت پیامبرش شنیدند هدایت شدند. 

_________________________________________________________________________  
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کردن لشدگانند( این جواب برای باطیافتگانند یا گمراهند؟ اگر بگویند )هدایتآیا درباره آنها باید گفت که آنها هدایت

روایت کافی است و اگر پاسخ دهند که )آنها گمراهند(، این پاسخ برخالف چیزی است کتاب خدا، سنت پیامبرش و اجماع 

 مسلمانان بر آن داللت دارد.

شماری به دست آنها همچنانکه در این روایت اجحاف و ظلم بزرگی در حق بقیه اصحاب پیامبر شده است که مردمان بی

 اند.هدایت شده

سرزمینها را فتح کردند و علم  کند. اصحاب پیامبرتردید وضعیت موجود و حقیقت امر این روایت را تکذیب میپس بی

به وسیله عبداهلل بن مسعود، أبی بن کعب، عبداهلل بن عباس و دیگران انتشار یافت. در نتیجه مردم به سوی ]کتاب خدا و[ 

ب با تعالیم دین هدایت شدند پس چه چیزی هدایت را فقط مختص امام سنت پیامبر هدایت شدند واز طریق این اصحا

 کرده است؟ علی

 

 ثانیاً 

 اینکه خداوند فرموده است :  

 [.٤الرعد: .] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ 

 .«هر قومی هدایتگری دارد»

پس ادعای اینکه این کند. در این عبارت اسم نکره )هاد( در سیاق اثبات آمده است و این امر بر شخص معینی داللت نمی

کند و روایت مذکور در این آیه درباره علی، ابوبکر، عمر یا کسان دیگر نازل شده است مادامی که نص قرآن بر آن داللت نمی

 باره از نظر متن و سند صحت ندارد، باطل است.

 ثالثاً 

گوید : چنین می ت القواعد()إیضاح الفوائد فی شرح اشکاالشیخ محمد بن حسن حلی مشهور به ابن عالمه در کتاب 

و  ژڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ نسبة اإلرشاد إلی األنبیاء و نسبتة اإلرشاد إلی األوصیاء إشارةً إلی قوله تعالی »

کردن به اوصیا نسبت داده شده است که براساس این آیه ارشاد به انبیاء و تکمیل: »« جعل النبی للتبلیغ و الوصی للتکمیل

و پیامبر « ای و هر قومی هدایتگری دارد.دهندهتردید تو فقط بیمبی ژڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃژ فرموده است : که خداوند 

 1«برای ابالغ ]دین[ و وصی برای تکمیل ]آن[ قرار داده شده است.

عا کنیم که او کردن دین را متهم و ادوظیفه کامل را به ترک شرمی بزرگی است که پیامبردر پاسخ باید گفت : عجب بی

 آن را برای کسی دیگر رها کرده است؟!

کنند کجا و این آیه قرآن کریم کجا که رازی میددست عالوه بر این ابن عالمه و امثالش که به ساحت مقدس پیامبر

 خداوند فرموده است : 

 [.١المائدة: .] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ 

_________________________________________________________________________  
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امل کردم و نعمتم را بر شمابه اتمام رساندم و اسالم را برای شما ]به عنوان[ آیین ]خداپسند[ امروزه دینتان را برایتان ک»

 «برگزیدم.

انکار چیزی است که ضرورتاً  شدن دین به وسیله پیامبرکامل و تمام شده است و انکار کامل دین به وسیله رسول خدا

داند و کسی که چنین کننده دین میاست که صراحتاً پیامبر را کاملشود و تکذیب زشت و ناروای قرآن درباره دین دانسته می

 بگوید به اجماع همه مسلمانان کافر است.

 

 رابعاً 

 به نقل از السدی به روایت از رسول خدا 024ص  0بعضی از شیعیان به آنچه عبداهلل بن احمد در ]زوائد المسند[ ج 

« هاشم است.کننده مردی از بنیدهنده و هدایتبیم»اره تفسیر این آیه فرمود : درب کنند که پیامبرنقل کرده است استناد می

اند که این روایت دلیل واضحی است مبنی بر اینکه منظور از هادی در این آیه همان علی بن ابیطالب است که شیعیان مدعی

شود! خداوند در این آیه پیامبرش را این ادعا استدالل عجیبی است که از فهم کم آنها از آیه و حدیث با هم ناشی می

 فرماید : کند و میتوصیف می

 [.٤الرعد: .] ژڄ     ڄ  ڄڄ  ژ 

 «دهنده هستی.تردید تو بیمبی»

 دهد. بلکه خطاب او فقط متوجه رسول خدادر اینجا )أنت : تو( علی، ابوبکر یا افراد دیگر را مورد خطاب قرار نمی

هاشم است. آیا کسی تردید دارد که داند که مردی از بنیکننده را یک فرد میدهنده هدایتبیماست و روایتی که ذکر کردیم، 

تردید نه. بنابراین پس هدایتگر هاشم است؟ بیتردید نه. آیا کسی تردید دارد که رسول خدا از بنیدهنده است؟ بیبیم پیامبر

 است. شک او رسول خداکیست؟ بی

إن اهلل سبحانه خیر »همانند این فرموده پیامبر است که مدتی قبل از وفاتش فرمود : « هاشمبنی رجل من»بنابراین عبارت 

تردید خداوند پاک و منزه بنده ای را میان دنیا و آنچه در نزد اوست بی: » «بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنداهلل عبداً

در این حدیث خودشان بودند. اما بنا به  مقصود پیامبر.« 1برگزید مختار کرد پس ]آن بنده[ آنچه را که نزد خداوند است

 دانست آن را صراحتاً بیان نفرمود.حکمتی که خود می

 «السدی الکبیر»مذکور در سند حدیث « السدی»بنا به فرض قبول روایت مذکور این استدالل انجام شد. حال آنکه اگر 
 شد.وجه میبود بیشتر اوقات به روایت او اهتمام و تمی

شود. شود اما بدان استناد نمیگوید : احادیث او نوشته میگوید : احادیثش سست است. ابوحاتم میابوزرعه درباره او می

داند. شعبی و ابراهیم نخعی او را به تأویل متهم گوید : ضعیف است. یحیی بن معین او را ضعیف میعبدالرحمن مهدی می

 اند.کرده

 در آیه شریفه چیست، دو نظر دارند : « لکل قوم هاد»در بیان اینکه مراد از عبارت خامساً : مفسران 

_________________________________________________________________________  
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 عباس، سعید بن جبیر، مجاهد، ضحاک، عکرمه و نخعی معتقدند که منظور از هدایتگر خداوند است.ابن

برداشتی بکنیم هر دو  است. براساس اینکه از آیه چه حسن، عطاء، قتاده و ابوالضحی معتقدند که منظور از هادی، پیامبر

باشد پس این نوع هدایت فقط از آن بودن و توفیق( قول صحیح هستند. اگر منظور ما از هدایت، )هدایت در راه راست

اگر « دادن است و بر ماست که توفیق دهیمتردید وظیفه تو فقط بیمبی»خداوند است. در نتیجه معنای آیه چنین خواهد بود : 

کند. شاید از جمله دالیلی که گفته معتقدان به رشاد و تبلیغ باشد این امر فقط درباره رسول خدا صدق میمقصود از هدایت، ا

ای کند که هادی فقط خداوند است، تشابه فراوانی است که میان این دو آیه وجود دارد که اولی همان آیهنظر اول را تأیید می

 ید : فرماکنیم. خداوند میاست که درباره آن بحث می

  [. ٤الرعد:.] ژڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ 

االنبیا ای ]از معجزات پیشنهادی ما[ بر او نازل می شد ]که خویشتن را خاتمای کاش از سوی پروردگارش معجزه»

 «گروهی راهنمایی دارد. ای و هردهندهکرد ای محمد![ تو تنها بیمخواند و پیامبری محمد را برای ما ثابت میمی

 فرماید : در حالی که خداوند در همان سوره می

 [.٣٤الرعد: .] ژ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ   جئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  ژ 

بر به شد. ]ای پیامای ]از معجزات پیشنهادی ما[ از سوی پروردگارش بر او نازل میگویند : ای کاش معجزهکافران می»

دوستی و آنان بگو : ایمان نیاوردن فقط به علت نبودن معجزه نیست بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا، انجام گناه، مال

برگردد، به  و[اکند و هر که را که ]به سوی اند و[ خداوند هر کسی را که بخواهد گمراه میآرزوپرستی گمراه شده

 «.[دهدکند ]و او را در مسیر هدایت توفیق میجانب خود رهبری می

 گویی این آیه تفسیر آیه قبلی است. واهلل اعلم.

 شود.بررسی آنچه از سنت نبوی برای اثبات امامت بدان استناد می

 

 ب( حدیث غدیرخم
و هیچ کسی در اینکه این حدیث از بارزترین  آیدحدیث غدیر مهمترین دلیل شیعیان بر خالفت امام علی به شمار می

فضایل امام علی است تردیدی ندارد. پس در فضیلت و بزرگواری و شرافت او همین بس که درباره او چنین سخنان بزرگی 

ت و گفته شود. ما درصدد بررسی این امر نیستیم که آیا این حدیث جزو فضایل امیرالمؤمنین علی است یا نه. زیرا این امر ثاب

آنگونه که شیعه امامیه  –خواهیم میزان داللت حدیث بر امامت را غیرقابل نزاع است و فریقین بر آن اتفاق دارند. اما می

 بررسی کنیم. –کنند اثناعشریه بدان معتقدند و ادعا می

در حجی که انجام  برما با پیام»گوید : روایت کرده است و می ابن ماجه در سنن خود حدیث غدیر را از براء بن عازب

را گرفت و فرمود : آیا من  الوداع[ رفتیم. در راه توقف کرد و دستور داد نماز جماعت بخوانیم. سپس دست علیداد ]حجه

نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتند : آری. فرمود : آیا من برای هر مؤمنی از او نسبت به خودش سزاوارتر 

پس این ]شخص[ ولی  «فهذا ولی من أنا مواله اللهم وال من وااله، اللهم عاد من عاداه»آری فرمود : نیستم؟ گفتند : 
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دارد، دارد دوست بدار و با کسی که او را دشمن میکسی است که من موالی اویم. پروردگارا کسی که او را دوست می

 1«دشمن کن.

 بررسی این امر : 

مایل  2ته شده است زیرا در محلی به نام غدیرخم روی داده است که از حجفه این حدیث به نام حدیث غدیرخم شناخ

ای دارد و اطراف ان مایل است : این منطقه چشمه 3یا به عبارتی فاصله آن از سمت چپ راه حجفه به سوی آن  2دور است

 3ای دارد که به خم مشهور است.درختان انبوه و درهم پیچیده و بیشه

کیلومتر تعیین  221اش به نام مناسک حج مسافت میان مکه و حجفه را تقریباً ایگانی در رساله عملیاهلل صافی گلپآیت

 4کرده است.

یابد که در شدن این الفاظ تأمل و اندیشه کند درمیکسی که در حدیث غدیر و ظروف و شرایط وقوع این رویداد و گفته

 داشتن است. تفصیل آن به شرح زیر است.ر آن یاری و دوستحدیث معنای خالفت وجود ندارد بلکه مراد از والیت د

 

 اوالً

کردن حضرت علی به منصوب کیلومتر یا کمی بیشتر یا کمتر با مکه فاصله دارد. اگر مقصود پیامبر 221غدیرخم تقریباً 

که فضیلت آن روزها و  الوداع یا روز عرفه اعالم نکردعنوان امام و خلیفه پس از خودش بود پس چرا این امر را در حجه

اجتماعی که در آنها بود در هیچ روز دیگری وجود نخواهد داشت؟ این ادعا که حجفه یا غدیرخم محل جدا شدن کاروانهای 

شود. زیرا محل اجتماع و جداشدن حجاج حجاج از یکدیگر بود، نادانی یا دروغ بزرگی است که به شریعت نسبت داده می

کیلومتر  221نه ممکن است انسان عاقل چنین بپندارد که محل جداشدن حجاج از یکدیگر بیش از از یکدیگر مکه بود. چگو

 از مکه دور باشد؟

به مدینه فقط اهل مدینه و کسانی که مسیرشان در راه مدینه قرار داشت همراه او  به همین دلیل در راه بازگشت پیامبر

از خودش وصیت کند عاقالنه نبود که منتظر بماند تا مردمی که برای  خواست درباره امامت پسمی بودند. چنانچه پیامبر

گشتند، پس از حج متفرق شوند ماندند یا آنان که به یمن یا طائف برمیمراسم حج آمده بودند اعم از آنانی که در مکه می

فقط مردم مدینه و آنان که در  سپس بعد از آن، این امر را در جایی که این اندازه از مکه دور است اعالم کند درحالی که

 شنیدند؟!مسیر راه مدینه قرار داشتند این خطبه و سخنان او را می

 

 ثانیاً 

 مورد گفته نشده است بلکه علت و سببی دارد که نباید آن را نادیده گرفت.جهت و بیحدیث غدیر بی

_________________________________________________________________________  

 .553، حدیث شماره «فی فضائل اصحب رسول اهلل»( سنن ابن ماجة، کتاب السنة، باب 1

 .2/555البلدان، ( معجم2

 .2/833( معجم ما الستعجم 3

 .35( مناسک الحج، ص 4
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 خمس غنایم را تعیین کند و آن را با خود بیاورد.به یمن فرستاد تا  را به دنبال خالد بن ولید علی بن ابیطالب پیامبر

آمد که هیچ کس این چنین از او کند که گفت : از علی چنان بدم میامام احمد در مسند به نقل از ابوبریده روایت می

ی اسبی داشتم فقط به خاطر اینکه از علی بیزار بود. او آن مرد را بر رومتنفر نبود و مردی از قریش را بسیار دوست می

نامه نوشت که  فرستاد و من فقط به علت نفرت امام علی با او همراهی کردم. سپس مردی را به اسارت گرفتیم. به پیامبر

علی را فرستاد. در میان اسرا کنیز نابالغی بود که از همه  برای ما کسی را بفرست تا خمس اموال غنایم را تعیین کند. پیامبر

اموال را تعیین و آنها را تقسیم کرد. سپس از آن مکان خارج شد در حالی که آن کنیز را با خود  اسیران برتر بود. او خمس

اش پوشیده بود. گفتیم : ای ابوالحسن این چیست؟ گفت : آیا کنیزی را که در میان اسیران بود داشت و آن کنیز سر و چهره

م. این کنیز جزو خمس قرار گرفت سپس جزو سهم اهل بیت ندیدید؟ من غنایم و اسیران را تقسیم و خمس آن را تعیین کرد

نام نوشت گفتم : مرا  آمد و من با او همبستر شدم. آن مرد به پیامبرکردن به نام آل علی درشد. سپس هنگام تقسیم پیامبر

ه را خواندم و گفتم : پس مرا برای تصدیق امر به سوی ایشان فرستاد. من نام .[بگویم بفرست ]تا حقیقت امر را به پیامبر

دست من و نامه را گرفت و فرمود : آیا از علی متنفری؟ گفتم : بله! فرمود : پس از او بیزار مباش و  گوید : پیامبرراست می

تردید سهم آل داشتی محبّت را نسبت به او بیشتر کن. قسم به کسی که جان محمد در دست اوست، بیاگر او را دوست می

گوید : پس از این سخن رسول خدا، علی را بیش از همه مردم دوست ش از یک کنیز است. آن مرد میعلی در خمس بی

 1«داشتم.

گذشت گروهی نشسته بودند و دربارة علی بدگویی در روایت دیگری به نقل از بریده آمده است که او از جایی می

مرا به همراه علی به  تم. خالد بن ولید نیز چنین بود. پیامبرای به دل داشکردند. او ایستاد و گفت : من نسبت به علی کینهمی

ای فرستاد. کنیزی را به اسارت گرفتیم. علی آن کنیز را به عنوان خمس برای خود قرار داد. خالد بن ولید گفت : بگیر. سریه

تم : علی از اموال خمس آمدیم آنچه را که روی داده بود برای ایشان تعریف کردم. سپس گف زمانی که به سوی پیامبر

زیری بودم، وقتی سرم را بلند کردم ناگهان دیدم چهره رسول خدا تغییر کرد و فرمود : ای را برداشت. من آدم سربهجاریه

 2«کسی که من ولی او هستم علی هم ولیّ اوست.

سوی یمن رفتیم. اشتباهی را همچنین در روایت دیگری به نقل از بریده آمده است که گفت : همراه با علی برای جنگ به 

تغییر  بازگشتیم از علی یاد کردم و درباره او بدگویی کردم. دیدم چهره پیامبر از او دیدم هنگامی که به سوی رسول خدا

کرد و فرمود : ای بریده آیا من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتم : آری ای رسول خدا! پیامبر فرمود : هر 

 3«من موالی اویم پس علی موالی اوست. کس که

 ای نبود که در آن زمان مردم را علیه امام علی بن ابیطالب شوراند.این تنها قضیه

_________________________________________________________________________  

 ( با سند حسن.28557( مسند احمد، حدیث شماره )1

گوید : به شرط شیخین اسناد ( شیخ شعیب ارنؤوط می5577حدیث شماره ) 317، ص 2ل الصحابة، ج ( و فضائ28573( مسند احمد، حدیث شماره )2

 آن صحیح است.

 گوید : بنا به شرط صحیحین اسناد آن صحیح است.(، شیخ شعیب ارناؤوط می22991( مسند احمد، حدیث شماره )3
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الوداع، علی از یمن بازگشت تا به همراه پیامبر حج بگذارد و با خود قربانی برد و یکی از افرادش را به در زمان حجه

ای از کتان د. آن مرد بدون اجازه علی بن ابیطالب بر تن هر کدام از افراد سپاه، جامهعنوان جانشین در میان بقیه تعیین کر

 پوشانید. زمانی که علی به میان آنها بازگشت آن لباسها را از آنها پس گرفت در نتیجه مردم از او خشمگین شدند.

برود در رفتن به سوی  قات رسول خدااز یمن بازگشت تا در مکه به مال گوید : زمانی که علیابن اسحاق در سیره می

آن حضرت، شتاب کرد و یکی از سربازانش را بر بقیه افراد گمارد. آن مرد از لباسهای کتانی که حضرت علی با خود آورده 

آنها بود به هر کدام از افراد سپاه داد تا آن را بپوشند. زمانی که نیروهایش به نزدیکی مکه رسیدند به سوی آنان خارج شد تا 

اند. فرمود : وای بر شما این چیست؟ جانشین او در میان سپاه پاسخ را مالقات کند. ناگهان دید آنها لباسهای کتانی را پوشیده

آیند خود را آراسته باشند. حضرت علی گفت : وای بر تو داد : این لباسها را بر تن افراد پوشاندم تا زمانی که به میان مردم می

ها را از تن افراد درآورد و آن را به اموال برگرداند گوید : پس آن جامهبشنود، آن را از تن درآورید. می امبرقبل از اینکه پی

 1«و افراد سپاه از رفتار او شکایت کرده و اعتراض خود را علنی کردند.

سوار شدن بر شترهای  ما را از کند : علیگوید : ابوسعید خدری که در این جنگ همراه او بود روایت میواقدی می

کرد یاران علی از ابورافع خواستند که بر تن آنها لباسهایی بپوشاند. او هم بر تن هر کدام از آنها دو لباس زکات نهی می

از مکه خارج شد تا آنها را ببیند و به استقبال برود و آنها را فرود آورد. علی  پوشاند. زمانی که به نزدیکی مکه رسیدند علی

اند. او لباسها را شناخت و به ابورافع گفت : این چیست؟ گفت : افراد با من ما را دید که هر کدام دو لباس پوشیده افراد

آید و کسی که پیش از تو فرمانده ما بود با سخن گفتند. من از شکایت آنها به ستوه آمدم و گمان کردم این امر بر تو آسان می

: تو دیدی که من آنها را بدانها ندادم اما تو دادی! در حالی که به تو دستور داده بودم آنچه کرد. علی گفت آنها چنین رفتار می

از اینکه این کار را انجام دهد، ]لباسها را به آنها  گوید : علیگذارم حفظ کنی ولی تو آن را به آنها دادی! میرا بر جای می

آمدند از علی شکایت  آنها درآورد. زمانی که به پیش رسول خدابدهد[ خودداری کرد تا اینکه لباس را از تن بعضی از 

ام. کنند. من باعث شکایت آنها نشدهعلی را فراخواند و فرمود : یارانت را چه شده است که از تو شکایت می کردند. پیامبر

شما آورده شود و شما درباره آنها ام تا نزد ام و خمس را جدا کردهاند، در میانشان تقسیم کردهغنایمی را که به دست آورده

بخشیدند. من تصمیم خواستند چیزیهایی را میکردند و از اموال خمس به افرادی که مینظر بدهی. قبالً امیران کارهایی می

 2سکوت کرد. بگیرید. پیامبر گرفتم که آن برای شما بیاورم تا درباره آن تصمیم

 کند که : علیری است که واقدی در المغازی به نقل از عمر بن علی نقل میاز جمله آنچه خشم سپاه را برانگیخت امو

غنایمی را که به دست آورده بود، جمع و آن را به پنج قسمت تقسیم کرد و در میان آنها قرعه انداخت بر روی یکی از آنها 

بل از وی به افراد حاضر در سپاه از اموال نوشت : )هلل(، اولین سهم خمس آن اموال بود و از آن به مردم چیزی نداد. امیران ق

 گرفت. از علیدادند. اما پیامبر آن را از ایشان پس نمیدرباره آن اموال اطالع می دادند. سپس به پیامبرخمس هدایایی می

گیرد. برم تا درباره آن تصمیم بمی نیز خواستند چنین کند. اما او خودداری کرد و گفت : خمس را به پیش رسول خدا

_________________________________________________________________________  
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دهد سپس کند، انجام میرویم و آنچه را که خداوند به او القا میرساند و ما به دیدار او میمراسم حج را به پایان می پیامبر

 1«برگشت و خمس و همه آنچه همراه خود آورده بود، برد و صبح هنگام شتاب کرد.

کند رمذی در )الجامع( از عمران بن حصین روایت میبنا به روایت ترمذی خشم سپاه از علی بن ابیطالب آشکار شد که ت

سپاهی را فرستاد و علی را به عنوان فرمانده آنان تعیین کرد. علی به سوی هدفش حرکت کرد و کنیزی را  که گفت : پیامبر

با  ول خدابه اسارت گرفت و با او وصلت و نزدیکی کرد. ]گروهی[ این امر را بر او خرده گرفتند. چهار تن از اصحاب رس

 هم اتفاق کردند و تصمیم گرفتند که چنانچه به خدمت ایشان شرفیاب شوند آنچه علی انجام داده است به اطالع او برسانند.

هایشان شتافتند به ایشان سالم کرده و سپس به خانههنگامی که مردم از سفر بازگشتند ابتدا به حضور رسول خدا می

سالم کردند. یکی از آن چهار نفر برخاست و گفت : ای رسول خدا آیا ندیدی  ت بر پیامبررفتند. زمانی که سپاه بازگشمی

علی بن ابیطالب چنین و چنان کرد؟! پیامبر صورتش را از او برگرداند. سپس دومی برخاست و گفته او را تکرار کرد. پیامبر 

ت. بازهم پیامبر از او رویش را برگردانده سپس اش را از او هم برگرداند. سپس سومی برخاست و سخن او را بازگفچهره

رویش را برگرداند در حالی که خشم در  چهارمی برخاست و آنچه را که سه نفر دیگر گفته بودند دوباره تکرار کرد. پیامبر

ی منی و أنا عل»خواهید؟ و سه بار این سؤال را تکرار کرد. آنگاه فرمود : اش هویدا بود. سپس فرمود : از علی چه میچهره

علی از من است و من از او هستم و او ولی همه مؤمنانی است که پس از من » «من علی و هو ولی کل مؤمن من بعدی

 2«آیند.می

از استفاده از شترهای زکات و بازگرداندن لباسهایی را که جانشین او  افراد آن سپاه به علت منع علی»گوید : ابن کثیر می

از حج بازگشت و مناسک آن را به پایان  نها را داده بود درباره او بسیار سخن گفتند. هنگامی که پیامبراجازه استفاده از آ

رسانید، در راه بازگشت به مدینه از غدیر خم گذشت پس در میان مردم خطبه خواند و علی را تبرئه کرد و او را بزرگ 

 3«که در دل بسیاری از مردم به وجود آمده بود، برطرف کند. داشت و مردم را نسبت به فضایل او آگاه کرد تا کدروتی را

سخنانش را تا زمان بازگشت به مدینه به تأخیر انداخت و در حالی که در مکه بود یا در روز  به همین دلیل رسول خدا

زیرا قضیه به گروهی از عرفه که زمان گردهمایی مسلمانان بود آن بیان نفرمود. بلکه آن را به زمان بازگشت به تأخیر انداخت 

 گفتند.شد که درباره ]اختالف[ علی و کسانی که با جنگ همراه او بودند، سخن میمردم مدینه مربوط می

 

 ثالثاً 

به اعتراف دوتن از عالمان بزرگ شیعه، حدیث غدیر دلیل صریح یا نص آشکاری بر امامت علی بن ابیطالب نیست. بلکه 

یعیان اثناعشری آن را آنگونه که دوست دارند برای اثبات نص درباره امام علی تأویل دلیل ظنی قابل تأویل است که ش

_________________________________________________________________________  

 ( منبع پیشین.1

گوید : این حدیث حسن و غریب است و آن را فقط ( ترمذی می8752، حدیث شماره )( جامع الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابیطالب2

 ایم که او شیعی است و درباره روایت او اختالف وجود دارد.از سلیمان بن جعفر روایت کرده

 .91ص ، 1( البدایة و النهایة، ج 3
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هایشان آن را برخالف برداشت شیعه ها و اندیشهاند. در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با وجود اختالف فرقهکرده

 اند!تأویل کرده

گوید که حدیث غدیر از احادیثی است که می «لی معرفه الحقالسبق إ ةإشار»دانشمند شیعی ابومحمد حلبی در کتاب 

 نویسد : برخی از آنها نص خفی قابل تأویل هستند که اولین آنها نص روز غدیر است که پیامبرقابل تأویل است و می

 1.«من کنت مواله فعلی مواله»فرمود : 

 بالنص أم بالنصب( ة اإلمام علی بن ابیطالب)خالفشیخ احمد قبانجی که یکی از علمای معاصر شیعه است در کتاب 

ام که علیرغم اینکه شریف مرتضی از علمای بزرگ و قطبهای علمی و های دوستان دیدهدر بعضی از نوشته»نویسد : می

متکلمان شیعه بوده است اما او در کتاب )الشافی( معتقد نیست که حدیث غدیر نص آشکاری درباره نصب امام علی به 

 2«است. بلکه آن را جزو نصوص خفی به شمار آورده است.خالفت 

 

 رابعاً 

رساند و استناد به این کلمه به معنی تر اینکه کلمه )مولی( با اندیشه امامیه تناسب ندارد و به آن سودی نمیاز همه مهم

داشتن به معنی دوستوصایت و وزارت نشانه جهل نسبت به زبان عربی است. زیرا والیت )با فتح واو( متضاد عداوت و 

های اند و والیت )با کسر واو( به معنای امارت و حکومت است و اسماست و اسمهای )ولیّ و مولی( از آن ساخته شده

 فرماید : اند و مواالت متضاد معاداه یعنی دشمنی است. زیرا خداوند می)والی و متولّی( از آن ساخته شده

 [.٣٣محمد: .] ژ   جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئژ 

این ]عاقبت نیک مؤمنان و بدسرانجامی کافران[ بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است، ولی »

 «کافران هیچ گونه یاور و سرپرستی ندارند.

 فرماید :همچنین می

 [.٤٣التوبة: .] ژک  گ  گ   گ  گڳ  ژ 

 «رخی دیگرند.مردان و زنان مؤمن برخی یاوران و دوستان ب»

 3و آیات در این معنا بسیارند.

تردید با عبارتی فصیح و بلیغ بود. چنانچه مقصود پیامبر از این حدیث آن چیزی بود که امامیه از آن فهمیدند بی پیامبر

و والیت دور  ای استفاده کنند که از مفهوم امامتفرمودند. بدون اینکه از کلمهتر به آن تصریح میتر و تعبیری واضحمناسب

باشد و احتمال برداشت چندین معنی را داشته باشد و هر کدام او این مفاهیم برای اثبات مدلول امامت از دیگری بعیدتر 

 باشد.

_________________________________________________________________________  

 .12( إشارة السبق، ص 1
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دادن برای علی بن ابیطالب بود که او مستحق دوستی و یاری ظاهری از این حدیث شهادت از آنجا که هدف رسول خدا

 اللت بر این معنی کلمه )مولی( را در جای خود به کار بردند.برای د و باطنی است، ایشان

کردند الوداع بیان میتردید آن را در حجهدر غدیر خم بیان فرمودند، پیامی خطاب به همه مردم بود، بی اگر آنچه پیامبر

کردند، الوداع آن را ذکر میهکه تقریباً همه مسلمانان در آن شرکت داشتند. حتی اگر بنا به فرض محال چنانچه پیامبر در حج

کردند که پس از او علی امام و خلیفه مسلمانان است. گفتن این الفاظ بر بایست به صراحت و با وضوح تمام اعالم میمی

 بر زبان جاری سازد.« من کنت مواله فعلی مواله»پیامبر سخت نبود تا آن را به جای عبارت 

قسمت پایانی حدیث است که خود به خود قسمتی را که در فهم آن اشکال و دشواری کند، شاید آنچه این امر را تأیید می

خداوندا : » «اللهم وال من وااله و عاد من عاداه»فرماید : در پایان حدیث می کند. پیامبربه وجود آمده است تفسیر می

با این  بنابراین پیامبر .(دشمن بدار کند،کسی را که علی را دوست دارد، دوست بدارد، و کسی را که با علی دشمنی می

 عبارت بیان فرمودند که مقصود از )تولّی( در اینجا والیت محبت و یاری است.

 

 خامساً 

 از این حدیث فهم یاران رسول خدا

امام اند. بلکه حتی نزدیکترین افراد به اند برداشت نکردهاصحاب از این حدیث مفهومی را که شیعه اثناعشریه بر آن رفته

مفهوم )حب، والء و طاعت( : )دوست داشتن، والیت و  ولی( علی، مانند ابوایوب انصاری و دیگر افراد انصار از )مولی و

 –که سرور اهل بیت بود  –اند. به همین دلیل از اطاعت و بزرگداشت خود نسبت به حضرت علی فرمانبرداری( را دریافته

 اند.مورد خطاب قرار داده« یا موالنا»ت اند که او را با عبارچنین تعبیر کرده

رویی به سوی علی رفتند و گفتند : درود بر تو ای موالی ما! از ریاح حارث روایت شده است که گفت گروهی با گشاده

در روز  ام که پیامبرامام علی گفت : چگونه من موالی شما خواهم بود در حالیکه شما قومی عرب هستید؟ گفتند : شنیده

گوید : ریاح می« هر کسی که من موالی اویم، این ]علی[ نیز موالی اوست.: » «من کنت مواله فهذا مواله»ر فرمود : غدی

زمانی که آنها رفتند من نیز دنبالشان به راه افتادم و پرسیدم : اینها چه کسانی بودند؟ گفتند : گروهی از انصار هستند که 

 1ابوایوب انصاری نیز در میان آنهاست.

یابیم این است که خود علی بن ابیطالب از کلمه )مولی( معنای امارت و امامت را مهمترین چیزی که از این حدیث درمی

 کرد!استنباط نمی

مورد خطاب « : ای موالی مایا موالنا »دانست که او را با لفظ کنیم که امام علی عمل آن گروه را ناروا میپس مشاهده می

مان که منظور آنها از این گونه ندا این است که او سرور آنهاست و آنها بندگان اویند همانگونه که بردگان قرار دادند با این گ

_________________________________________________________________________  

 937حدیث شماره  757صفحه  2آن را روایت کرده است. همچنین در فضایل الصحابه ج  559ص  1( اسناد آن صحیح است. احمد در مسند ج 1

 روایت شده است.
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چگونه ممکن است که من موالی شما »دهند. به همین دلیل با تعجب از آنان پرسید. عجم مالکشان را مورد خطاب قرار می

 هم منظورشان از این عبارت را بیان کردند. ؟ در نتیجه آنها«باشم در حالی که شما قومی عرب هستید

کرد. او فردی عرب زبان و فصیح یابیم که او واژه )مولی( را به امارت و حکومت مرتبط نمیدرمی از سخن امام علی

 تواند به معنای حکومت و امارت باشد.دانست که در هیچ حالتی کلمه )مولی( نمیبود و می

کردن او داشتن و یاریمردم را به دوست کسی بود که پیامبر عی بود. زیرا علی بن ابیطالباما این عمل انصار کامالً طبی

 با این الفاظ و عبارات تعبیر کردند. دستور داده است. به همین دلیل از محبت و یاری و ارادتشان نسبت علی

بنا به مفهوم این حدیث امام علی را با مشاهده کردیم انصار که راویان حدیث غدیر بودند و به مفهوم آن عمل کردند و 

عبارت )یا موالنا( موردخطاب قرار دادند، آنها همان کسانی بودند که در جنگ امام علی بر ضد سپاه شام در کنار او ایستادند 

 هیچ تردیدی نداشتند. بودن خالفت ابوبکر صدیقو جزو سپاهیان او بودند. این درحالی است که آنها در به حق

بودند که خالفت را به حضرت علی واگذار تردید اولین کسانی میفهمیدند بیآنان از این حدیث مفهوم امامت را میاگر 

کند خلیفه ابوبکر باشد یا علی. همچنین کردند. زیرا امامت و خالفت از میان انصار خارج شده بود. حال چه تفاوتی میمی

 بردند.ند هیچ نفعی از انکار حق حضرت علی در خالفت نمیاگر آنها این امر را از رسول خدا شنیده بود

 

 سادساً 

اند که هایی را از بعضی از ائمه و علمای اهل بیت روایت و نقل کردهکتابهای فریقین )اهل سنت و شیعه( سخنان و گفته

 است. خدااند که مراد از حدیث غدیر نص بر امامت حضرت علی بعد از رسول در آن این امر را انکار کرده

العابدین[ و کند : از عمر بن علی ]زیناش را روایت میامام محمد بن عاصم اصفهانی از فضیل بن مرزوق این گفته

حسین بن علی ]امام سجاد[، دو عموی امام جعفر صادق پرسیدم : آیا در میان شما اهل بیت کسی وجود داردکه اطاعت او 

نکه کسی این امر را درباره او بداند و بمیرد ]در حالی که آن را نپذیرفته باشد[ به مرگ واجب باشد و این امر را بدانید؟ و چنا

 جاهلیت بمیرد؟

گوید : به عمر گفتند : نه به خدا. چنین فردی در میان ما نیست و هر کس درباره ما چنین سخنی بگوید دروغگوست. می

به علی وصیت کرد و  کنند که پیامبریی[ است. آنها گمان میبن علی گفتم : خداوند تو را رحمت کناد. این جایگاه ]واال

علی به حسن و حسن به حسین و حسین به پسرش علی ]سجاد[ و علی به پسرش محمد بن علی ]امام باقر[ وصیت 

 اند.کرده

خداوند  گفت : به خدا قسم پدرم از دنیا رفت در حالی که حتی دو حرف هم برایم وصیت نکرد. آنها را چه شده است؟

 خورند. این خنیس است. خنیس حر! این خنیس عجب آدمی است!آنها را بکشد! اینها از مال و نام ما روزی می
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گفت : به او گفتم : منظورت معلّی بن خنیس است؟ گفت : آری. معلی بن خنیس. به خدا قسم در بسترم بسیار فکر 

 1کنم تا جایی که معلی بن خنیس آنها را گمراه کرده است.عجب میکردم. از مردمی که خداوند عقلهایشان را پوشیده است، ت

کنندگان برای حکومت، وصی پدرش و مأمور زکات از سوی به امام حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب که رهبر قیام

سم اگر گفت : آری. به خدا ق «؟من کنت مواله فعلی مواله»پدر بزرگش بود گفته شد : مگر رسول خدا نفرموده است : 

دلسوزترین فرد  کرد. زیرا رسول خدامنظور او از این عبارت امارت و حکومت بود به صراحت آن را بر ایشان بیان می

ای مردم این حاکم و رهبر شماست و بعد از من ولی امر و والی شماست. »گفت : برای مسلمانان بود. در این صورت می

به خدا قسم اگر خداوند و پیامبر، علی را برای این امر انتخاب و به عنوان .« پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید

بود که تردید علی اولین کسی میکرد بیکردند، سپس علی فرمان خداوند و رسولش را ترک میخلیفه بعد از پیامبر تعیین می

 2«فرمان خدا و پیامبر را ترک کرده بود.

خدا قسم اگر منظور رسول خدا از این حدیث، حکومت و فرمانروایی و خالفت  اما به»در روایت دیگری آمده است : 

کرد. همچنانکه نماز، زکات، روزه رمضان و حج خانه خدا را تردید آن را به صراحت برایشان اعالم میبعد از خودش بود بی

و والی شماست پس از او اطاعت کنید گفت این فرد پس از من حاکم تردید به آنها میآشکارا برایشان بیان کرده است و بی

 3«از همه مردم برای مسلمانان دلسوزتر بود. تردید پیامبرو به سخنانش گوش فرادهید و بیش از این چیزی نبود بی

کند علی مورد غضب بود؟ و چه کسی ادعا می»گفت : عبداهلل پسر حسن مثنی )حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب( می

ر انجام اموری را داد ولی او از انجام آنها خودداری کرد؟ برای تحقیر و اهانت به علی همین بس که گروهی پیامبر به او دستو

 4«ادعا کنند که رسول خدا به او دستور انجام کاری را داده باشد اما او از انجام آن خودداری کند.

ین قضیه ]حکومت و خالفت[ به اندازه دیگران سهم ما در ا: »« ما لنا فی هذا األمر ما لیس لغیرنا»گفت : همچنین می

کرد چه رسد به اینکه و این ادعا را که اهل بیت یا برخی از آنها برخالف سایر مردم در امانت سهمی دارند نفی می.« 5است

 این امر از سوی خداوند تعیین شده باشد.

 گویند؟!می اگر این، سخنان اهل بیت و فرزندان و مدافعان علی باشد، پس دیگران چه

 

_________________________________________________________________________  

شمار شیعه اثناعشریه و از جمله یاران امام جعفر صادق بود. در این روایت عمرو حسین بن علی بن خنیس یکی از راویان معدود و انگشت ( معلی1

کنند که این ادعا که در میان اهل بیت امامانی هستند که اطاعت از آنها واجب است مجرّد یک السجاد که عموی امام صادق بودند صراحتاً اعالم می

 کند که همان )معلی بن خنیس( است.پرداختند اشاره میافترای محض است و عمر بن علی السجاد به یکی از کسانی که به بزرگنمایی این امر می

 .5351نامه )حسن مثنی( حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب شماره زندگی 35، صفحه 51( تاریخ ابن عساکر، ج 2

 ( همان منبع.3

 .8828نامه حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب شماره زندگی 213، ص 29ر، ج ( تاریخ ابن عساک4

 .8باب أحوال أقربائه و عشائره و ماجری بینه و بینهم، حدیث شماره  275، ص 57( بحاراألنوار، ج 5
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 سابعاً 

ثابت کرده است که  تردید اینکه پیامبربی»گفت : سخن ارزشمندی را از باقالنی درباره این حدیث خواندم که در آن می

من » فرمود : برای مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، با مفهومی که برای علی بیان کرده است تفاوت دارد. زیرا پیامبر

پس مواالت : دوستی و یاری را برای خودش « هر کس من موالی اویم علی هم موالی اوست.: »« هکنت مواله فعلی موال

کامالً « مولی»با « أولی»تردید مفهوم بودن برای مؤمنان را برای خودش ثابت کرد و بیو علی اثبات کرد و همچنین أولی

ندارد. پس چنانچه بعد از کالمی، سخن « أولی»د که معانی و مفاهیمی دار« مولی»تفاوت دارد. زیرا در زبان عربی کلمه 

 دیگری آمد لزوماً به این معنا نیست که مفهوم آن دو یکی است.

کننده شریعت کسانی که پیش دهنده از وحی پروردگارتان و نسخگفت : آیا من پیامبر و اطالعمگر نه این است که اگر می

تردید در این صورت این سخن ن موالی اویم علی هم موالی اوست، بیاز شما بودند نیستم؟ سپس بگوید : پس هر کس م

نخواهد بود که در قسمت اول )علی( ها به وسیله او لزوماً به معنای اثبات مفهوم نبوت دریافت وحی و نسخ شریعت

نخواهد بود. زیرا  به اعتقاد به این امور درباره علیمعنای دعوت مردم  سخنانش آن را برای خودش ثابت کرد و همچنین به

مفهوم نبی با مفهوم مولی تفاوت دارد. بنابراین چنانچه اثبات شود که مفهوم کلمه )أولی( با کلمه )مولی( تفاوت دارد، لزوماً 

آنچه را که پیامبر اعتقاد به آن را درباره خود واجب کرده درباره علی نیز ثابت نکرده است. بلکه آنان از این جهت دچار 

 که گمان کردند مفهوم مولی همان أولی و أحق است درحالی که چنین نیست. شبهه شدند

لزوماً  –اگرچه احتمال برداشت معانی دیگر را نیز دارد  –باشد « أولی»به معنای « مولی»اگر بنا به فرض محال مفهوم 

اگرچه  ...«کنت أولی به من »مفهوم آن چنین خواهد شد : « من کنت مواله فعلی مواله»بدین معنا نیست که در حدیث 

کند و آن شدن آن از مقتضای خود، چنین اقتضا میکند و ظاهر آن به دلیل خارجقسمتی از کالم با بخش دیگر آن مطابقت می

در زمان حیات مبارک  «من کنت مواله فعلی مواله»با حدیث  اینکه امت اسالم همگی بر این امر اجماع دارند که پیامبر

وقوع این امر بر مردم واجب گردانید. اگر منظور او اثبات والیت و حکومت علی و اولی قراردادن او و الزام خویش و هنگام 

بودن او را در اوامر و بایست امامت و مفترض الطاعه تردید لزوماً میبود بیمردم به اطاعت و فرمانبرداری از اوامرش می

ا که امت اسالمی بر بطالن این امر و خروج مدعی این عقیده از دین اتفاق کرد. از آنجاش در زمان حیاتش اثبات مینواهی

این نبود که هر کس من به او سزاوارترم و همچنین قصد  «فمن کنت مواله»شود که مقصود آن حضرت از دارند، ثابت می

 این نبود که علی به او ]از خودش[ سزاوارتر است. «فعلی مواله»آن حضرت از 

 کند که گفت : شود، این امر را تأیید و تأکید میکه از قول عمر به خطاب روایت می همچنین روایتی

پس عمر بیان کرد که او موالی همه .« 1تو موالی من و هر مؤمنی شدی: » «أصحبت موالی و مولی کل مؤمن»

ه در همان حال آنچه را برای خود دهد کنیز این امر را مورد انکار قرار نداد. این امر نشان می مؤمنان شده است و پیامبر

_________________________________________________________________________  

حوشب( وجود دارد که نسایی  باشد و در سند آن )شهر بنآن را روایت کرده است که ضعیف می 235، ص 3( خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، ج 1

گوید : از جمله کسانی است شهر را مالقات کردم ولی به او استناد و اعتماد نکردم. ابن حبان می»گوید : گوید : قوی نیست. شعبه میدرباره او می
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اثبات کرده و به خود نسبت داده بود به علی نیز نسبت داده است و این والیت و حکومت او بر آنها و لزوم اطاعت از آنها 

کرد این داللت کالم را از مقتضای ظاهر خارج نبود. پس اگر )مولی( به معنای )أولی( بود وحالت کلی متن چنین ایجاب می

 1کند.شود و سقوط میتردید باطل میجویند، بیرد. ]حال که چنین نیست[ آنچه را بدان تمسّک میکمی

با گفتن این حدیث چه چیزی را برای حضرت علی  چنانچه بگویند : )مولی( در نظر شما به چه معناست؟ و پیامبر

: )مولی( دارای معانی مختلفی است : از جمله اینکه اثبات کرده است و منظور ایشان از این فرمود چه بود؟ باید به آنها گفت 

به معنای یاور، پسر عمو، دوستدار، مکان و استقرار پیدا کردن، آزادکننده برده، بردة آزادشده، همسایه، داماد و همپیمان و ... 

الطاعه نی، امام واجباست. این همه معانی مختلفی است که ممکن است کلمه )مولی( در خود داشته باشد و در میان این معا

 فرماید : برد و میوجود ندارد. خداوند در قرآن کریم )مولی( را به معنای یاور به کار می

 [.٧التحریم:.] ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ژ 

اوران او تردید خداوند، جبرئیل و مؤمنان نیکوکار یاگر علیه او همدست شوند ]و قصد آزار او را داشته باشند[ پس بی»

 «هستند.

 واخطل چنین سروده است : 

 فأصبحت مواله من الناس کلهم
 

 و أحری قریش أن تهاب وتحمدا 
 

 «من از میان همه مردم دوستدار و طرفدار قریش شدم که آنان شایسته آنند از بزرگ داشته و ستایش شوند.»

 فرماید : د میاما )مولی( به معنای پسرعمو نیز در قرآن به کار رفته است. خداون

 [.٥مریم: .] ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 «]پروردگارا[ من از پسرعموها ]و بستگان[ خود بیمناکم.»

 سراید : امیه میفضیل بن عباس بن عتبه بن أبولهب خطاب به بنی

                                                                                                                                                                                                                 

است ولی احادیث مرسل را بسیار روایت  مورد اعتماد»گوید : کرد. ابن حجر میکه امور معضل و مقلوب را از افراد ثقه و مورد اعتماد روایت می

نویسد : همچنین در سلسله راویان آن )علی بن سعید رملی( وجود دارد که ابن حجر در )لسان المیزان( می« شد.کند و بسیار دچار اوهام میمی

گوید وجود دارد که ابن سعد درباره او می شود گویی بسیار راستگوست! همچنین در سلسله راویان آن )مطر طهمان وراق(درباره او اظهار ثبوت می

توانم گوید : او در نظر من حجت نیست هرگاه در حدیث او دچار اختالف شویم به وسیله او نمی: او در حدیث ضعف داشت. و ابوداود درباره او می

 به قطعیت برسیم.

از مولی  کند که مقصود پیامبرو آنچه این امر را تأیید می»نویسد : چنین می 13بالنص أم بالنصب؟( ص  ( شیخ احمد قبانچی در کتاب )خالفة علی1

اند و حداکثر آنچه در حدیث غدیر کلمه )مولی( نبوده است این است که علیرغم فراوانی اخبار، هیچ کدام از آنها، امر بیعت امام علی را ذکر نکرده

و معلوم است که  بخٍّ لک یا علی...()بخّگفتند : ی است که به آن حضرت میگفتن برخی از اصحاب خطاب به حضرت علوارد شده است، تبریک

خواست او را بر خالفت پس از خود منصوب کند پس چرا از مسلمانان برای امام علی بیعت می آید. اگر پیامبراین عبارات بیعت به شمار نمی

بیت امر و تقویت حجت از آنها بیعت بگیرد تا مردم پس از وفات ایشان درباره کلمه نگرفت و فقط به آن اعالن اکتفا کرد؟ آیا بهتر نبود که برای تث

 )مولی( دچار اختالف نشوند؟؟!!
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 مهال بنی عمّنا مهال موالینا
 

 التُنَبّتُوا بیننا ماکان مدفوناً  
 

هایی را که میان ما بود و دفن شده و به فراموشی سپرده شده است زنده د و کینهای پسر عموهایتان اندکی درنگ کنی»

 «نکنید.

 التحسبوا أن تهینوا و نکرمکم
 

 و أن نکفّ األذی عنکم و تؤذونا 
 

ما داریم در حالی که شگذاریم و دست از آزار شما برمیتوانید به ما توهین کنید و ما به شما احترام میگمان نکنید که می»

 «دهید.ما را آزار می

 اهلل یعلم أنا النحبّکم
 

 والنلومکم أال تحبونا 
 

داند ]به خدا قسم[ ما شما را دوست نداریم و همچنین اگر شما ما را دوست نداشته باشید ما شما را سرزنش خداوند می»

 «کنیم.نمی

یعنی  «فالن مولی فالن»گوید : توضیح ندارد. مثالً میاما مولی به معنای بنده آزاد شده و آزاد کنندة بنده، نیاز به شرح و 

یعنی فالن برده به وسیله فالن شخص آزاد شده است. اما مولی به « فالن مولی فالن»کننده فالن برده است. یا فالنی آزاد

طرفدار فالن شخص  گویند : فالن مولی فالن یعنی فالنی دوستدار ومعنای دوستدار و هوادار در زبان عربی فراوان است. می

مزینة و جهینة و أسلم و غفار و أشجع موال، لیس لهم »روایت شده است که فرمود :  است. در حدیثی از پیامبر

قبایل مزینه، جهینة، أسلم، غفار و أشجع دوستان یکدیگرند و جز خدا و پیامبر هیچ دوستان و : » «مولی دون اهلل و رسوله

هستند. همچنین کلمه )مولی( به معنای همسایه نیز در زبان  دوستداران و شیفتگان خدا و پیامبریعنی آنها .« 1حامیانی ندارند

عربی مشهور است. مربه بن دعدعه که با قبیله کلیب بن یربوع همسایه بود و آنان در حق او بسیار نیکی کرده بودند، درباره 

 آنها چنین سروده است : 

 جزی اهلل خیراً و الجزاء بکفّه
 

 کلیب بن یربوع و زادهم حمدا 
 

 نام کند.خداوند به کلیب بن یربوع پاداش و جزای نیک فراوان دهد و آنها را نیک

 هم خلطونا بالنفوس و ألجموا
 

 إلی نصر موالهم مسومة جرداً  
 

 دفاع کردند. شان شتافتند و از اوآنها با جانهایشان با ما اختالط کردند و همگی سوار بر اسب برای کمک به همسایه

همچنین کلمه )مولی( به معنای داماد نیز در زبان عربی بسیار مشهور است. ابومختاریزید بن قیس کالبی در شکایت از 

 والیان خلیفه دوم خطاب به او چنین کرده است : 

 فالتنسین النافعین کلیهما
 

 و هذا الذی فی السوق مولی بنی بدر 
 

_________________________________________________________________________  

( آن را 2125( مسلم در صحیح خود، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار و أسلم و جهینه و مزینه و تمیم و دوس و طیء، حدیث شماره )1

 روایت کرده است.
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بدر است. و آن مرد برند فراموش مکن همچنین این فردی که در بازار و داماد بنیمی آن دو تنی را که از این امر سود

 بدر بود.داماد قبیله بنی

 پیمان نیز در زبان عربی وجود دارد. یکی از شعرا چنین سروده است : مولی به معنی هم

 موالی حلف الموالی قرابة
 

 ولکن قطیناً یعصرون الصنوبرا 
 

 پیوند آنها براساس خویشاوندی نیست.آنها همپیمانند و 

دارای دو احتمال است : اوالً : هر کس که من در « من کنت مواله فعلی مواله»از حدیث  اما هدف رسول خدا

ام پس علی هم مانند من به دین و مؤمنان ام و باطناً و ظاهراً و در آشکارا و در نهان به او کمک کردهدینش به او کمک کرده

دهد. زیرا به این امر درباره همه کسانی که در ظاهر به مؤمنان د و این جایگاه واال و مرتبه عالی او را نشان میکنکمک می

کنند معتقد نیستیم. زیرا ممکن است فردی در ظاهر و با هدف نفاق، کسب شهرت، جلب حمایت و منافع دنیوی کمک می

ه کمک و یاری برخی از مسلمانان مانند یاری و مساعدت او به اسالم اعالم کند ک این کار را انجام دهد. چنانچه پیامبر

 1شود که این فضیلت بسیار بزرگی است.پاک و سالمت درون آن فرد اطمینان و قطعیت حاصل می است درباره نیت

 

 ثامناً 

ه است که کلمه به حدیث اضافه شد« و او پس از من ولی شماست.: » «و هو ولیّکم من بعدی»در دو روایت، عبارت 

برخالف سایر روایات بدان افزوده شده است. در سند هر دو روایت جعفر بن سلیمان و أجلح کندی وجود دارند که « بعدی»

اند و اجلح چند حدیث منکر را روایت کرده امام احمد درباره اجلح کندی گفته است : اجلح و مجالد در حدیث به هم شبیه

گوید : ضعیف است و او شود. نسائی میشود ولی بدان استناد نمینیست حدیث او نوشته می گوید : قویاست. ابوحاتم می

گوید : گوید : او بسیار ضعیف بود. عقیلی میگوید : ضعیف است. ابن سعد میرأی و نظرات بدی داشته است. ابوداوود می

دانست چه گوید : خودش هم نمیان میکند که قابل پیگیری نیست. ابن حباز شعبی احادیث مضطربی را روایت می

 2گفت : ابوزبیر.گوید، به جای اینکه بگوید ابوسفیان میمی

علمای جرح و تعدیل درباره )جعفر بن سلیمان( اختالف دارند اما امام ذهبی درباره او سخنی گفته است که به نظرم 

یخین)رضی اهلل عنهما( روایت کرده است و در همان جعفر احادیثی را درباره فضایل ش»گوید : عقیده معتدلی است. او می

اند و دربارة استناد به آنها حال او خود راستگوست. او به تنهایی احادیثی را روایت کرده است که علما آن را منکر دانسته

ود. پس گوید : مردی خواست به مسافرت براند. از جمله این احادیث حدیث انس است که در آن میاختالف پیدا کرده

_________________________________________________________________________  

 .517-515األوائل، ص ( تهمید 1

 .538، ص 5( تهذیب التهذیب، ج 2
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لینتهین أقوام عن رفع أبصارهم عند »فرموده است :  گفت : مرا تجهیز کنید. همچنین حدیث دیگری که در آن پیامبر

 1.«دارند... کردن به باال در هنگام دعا در نماز دست برمیگروهی از مردم نگاه: » ...«الدعاء فی الصالة 

اند. پس جای تعجب نیست که عبارت افزوده شدة ایراد وارد کرده پس علمای حدیث به منفرد بودن او در احادیث منکر

 از منکرات او باشد.  «من بعدی»

کند این است که عبارت افزوده شده )بعدی( فقط در حدیث روایت شده از طریق این دو راوی آنچه این امر را تأیید می

 کندی( وجود دارد. )جعفر بن سلیمان و أجلح

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ژ این عبارت اضافی را هم صحیح بدانیم، این حدیث با برداشت شیعه از آیه  اگر بنا به فرض محال،

کند. زیرا براساس اعتقاد شیعه امامیه، این آیه امامت حضرت علی را در زمان تعارض پیدا می ژەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

امت او پس از پیامبر چیست در حالی که در زمان به اثبات رسانده است. پس فایده وجود نص بر ام حیات رسول خدا

 حیات پیامبر درباره این امر نص نازل شده است؟!

 

 ج( حدیث منزلت
های حضرت علی از زبان سعد بن أبی وقاص روایت کرده است : شیعیان اثناعشری به حدیثی که نسایی، درباره ویژگی

نه برجاگذاشت. برخی درباره او گفتند : پیامبر از او رنجیده است و از را در مدی به غزوه تبوک رفت، علی زمانی که پیامبر»

به راه افتاد تا در راه به او رسید و گفت : ای رسول خدا مرا در مدینه در  به دنبال پیامبر همنشینی با او بیزار است. علی

 رنجیده و همنشینی با او را دوست ندارد! پیامبرگویند : پیامبر از او ای میای تا جایی که عدهمیان زنان و کودکان رها کرده

ام. آیا دوست داری که منزلت تو نسبت به من همانند منزلت ام برجای گذاردهفرمود : ای علی من فقط تو را در میان خانواده

 2«هارون نسبت به موسی باشد. با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود.

از جمله دالیل قاطع و براهین روشن و غیرقابل انکار »نویسد : ی در کتاب )المراجعات( میالدین موسوعبدالحسین شرف

او را )ولی( و  بینید که پیامبربوده است این حدیث است. مگر نمی عهد و خلیفه پس از پیامبردرباره اینکه علی ولی

بر دیگر خویشاوندانش ترجیح داد و چگونه او را  جانشین خود در دنیا و آخرت قرار داده است؟ همچنین بدین وسیله او را

نسبت به خودش همانند جایگاه هارون نسبت به موسی قرار داد؟ و از میان همه خصایص خود، فقط نبوت را مورد استثنا 

 3«ست.با او در همه صفات به جز نبوت ا مشارکت علی قرار داد و این استثنا قراردادن دلیل بر این است که منظور پیامبر

 بررسی : 

گویم : اگر استدالل به این حدیث درباره خالفت جایز باشد باید بدانید که در این حدیث امر عجیبی وجود دارد و آن می

اینکه چنانچه بتوان برای اثبات امامت و خالفت به این حدیث استناد کرد، پس باید دانست که این حدیث از بارزترین دالیل 

_________________________________________________________________________  

 .555، ص 5( میزان االعتدال، ذهبی، ج 1

 ( نسایی در )خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب( با سند صحیح آن را روایت کرده است.2

 .23، مراجعه شماره 255( المراجعات، صفحه 3
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هایم تردید از گفتهبرای خالفت خواهد بود! ممکن است بپرسید : چگونه این امر ممکن است؟ ... بی بر احقیت ابوبکر صدیق

تعجب خواهید کرد. البته حق دارید تعجب کنید. در ظاهر حدیث چه از دور یا نزدیک هیچ ربطی به ابوبکر ندارد. اما با تأمل 

 کند.طور میکردید، به ذهتنان خدقیق در آن آنچه را قبالً تصور نمی

چه کسی بود؟ در پاسخ خواهید گفت : حضرت  اگر فقط یک سؤال از شما بپرسم که خلیفه پس از حضرت موسی

 .یوشع

 اما باید بپرسیم یوشع کیست؟

که با او به دیدار خضر رفت که سوره کهف این امر را بیان  1و رفیق هجرتش بود او دوست و یاور حضرت موسی

اند. ابوبکر صدیق نیز چنین بود یعنی یاور رسول خدا اهل سنت و شیعه امامیه این امر را روایت کرده فرموده است و مفسران

رابطه نسبی داشت به خالفت نرسید. بلکه یوشع که یاور و همراه او بود به  و یار غار او در هجرت بود. هارون که با موسی

 جانشینی او دست یافت.

برای مناجات پروردگارش به کوه طور رفت. این در حالی است که  بود که موسی جانشینی هارون برای مدت کوتاهی

 ، یوشع به خالفت رسید.پس از موسی

 جریان ابوبکر و علی نیز چنین است.

از بیان منزلت هارون نسبت به موسی، خالفت پس  در این امر اختالفی نیست که مقصود پیامبر»گوید : امام قرطبی می

از دنیا رفت و او بعد از موسی جانشین او نبود اختالفی نیست.  همچنین در اینکه هارون قبل از موسی از خودش نبود.

خالفت  «أنت منی بمنزلة هارون من موسی»بلکه یوشع بن نون جانشین موسی شد. چنانچه مقصود آن حضرت عبارت 

چنین نفرموده است، این امر دلیل بر آن  که پیامبراز آنجا  «أنت منّی بمنزلة یوشع من موسی.»فرمود : تردید میبود، بی

است که مقصود آن حضرت جانشینی و خالفت نبوده است. بلکه هدف ایشان، جانشینی علی در میان اهل بیتش در زمان 

برای مناجات پروردگارش به کوه طور رفت،  و عدم حضور او در میان آنها بود. همچنانکه زمانی که موسی حیات پیامبر

 2«هارون در میان قومش جانشین موسی بود.

را به  ، علیاز دنیا رفت. پس در اذهان صحیح نیست که پیامبر عالوه بر این، هارون در زمان حیات حضرت موسی

به کوه طور  کند : زیرا هارون به جز مدت کوتاهی که موسیهارون تشبیه کند. زیرا نص برخالفت پس از پیامبر داللت نمی

در میان اهل بیت و  نشین او نبود. این امر به وضوح با جانشینی و استخالف حضرت علی در مدینه به جای پیامبررفت جا

کند. پس اندیشه جانشینی عام و خالفت پس از رسول خدا از کجا به هنگام رفتن آن حضرت به جنگ تبوک مطابقت می

 آمده است؟!

_________________________________________________________________________  

پیامبر است و در نظر  کنیم. زیرا در نظر اهل سنت حضرت یوشعمیان آن دو به نبوت اشاره نمی ( در حدیث، نبوت استثنا شده است. اما در مقایسه1

 پیامبر بود. حال آنکه علی هم پیامبر نبود. بود. در حالی که ابوبکر پیامبر نبود ولی هارون شیعه اثناعشریه وصی و جانشین حضرت موسی

  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ژ ( الجامع األحکام القرآن تفسیر آیه 2
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( که گروهی از شیعیان بودند سخن زیبایی دارد که به جاست 1بر )فطحیه شیخ مفید از علما و متکلمان بزرگ شیعه در ردّ

 آن را بیان کنیم.

دلیل بر علیة أفطحیه واضح است زیرا اسماعیل قبل از وفات امام جعفر صادق از دنیا رفت و مرده »گوید : شیخ مفید می

. اما این گروه به تقلید از رهبرانشان عمل و از تواند جانشین زنده باشد. بلکه برعکس زنده باید جانشین مرده باشدنمی

 2«استدالل درباره آن رویگردانی کردند. این امر نیاز توضیح فراوان ندارد زیرا بطالن آن واضح و انتقاد از آن آشکار است.

یا رفت و فرد از دن قبل از موسی شود. زیرا هارونگویم : خود این کالم در استدالل علیه شیعه اثناعشریه گفته میمی

تواند جانشین زنده باشد. بلکه زنده جانشین مرده خواهد بود. پس چگونه جایز است که شیعه اثناعشریه برای مرده نمی

گوییم اما این گروه به تقلید از رهبرانشان به این حدیث استناد کنند. اما ما هم می پس از رسول خدا اثبات جانشینی علی

 ه آن رویگردانی و خودداری کردند.عمل و از استدالل دربار

توجهی کرد و حدیث را بدون توجه به آن تحلیل کرد و ثانیاً : حدیث مذکور دارای سبب مهمی است که نباید بدان بی

 این حدیث را بنا به سببی فرمود که در میان شیعه و سنی روایت شده است. فهمید. پیامبر

کند بیان کنیم تا گمان شدن این حدیث را ذکر میریق شیعه را که سبب گفته در اینجا کافی است روایتهای وارده از ط

 اند که در روایات شیعه نیامده است.نکنند که روایات اهل سنت اموری را ذکر کرده

نویسد : هنگامی که امیرالمؤمنین بدگویی منافقان درباره خودش را شنید خواست آنها را می« اإلرشاد»شیخ مفید در کتاب 

کنند که شما فقط به رفت و گفت : ای رسول خدا منافقان گمان می تکذیب و رسوا کند. به همین خاطر به سوی پیامبر

تردید سزاوار به او گفت : ای برادر به جای خودت برگرد. بی علت رنجش و کینه مرا ]در مدینه[ جا گذاشتی. رسول خدا

و جانشین من در میان خانواده، سرزمین هجرت و قوم من هستی. آیا دوست است که فقط من یا تو در مدینه باقی بمانیم. ت

نداری که منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون نسبت به موسی باشد. با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد 

 3.«بود

گوید : است که ابوسعید خدری می کند از جمله آنها روایتیشیخ الطائفه طوسی روایات فراوانی را در این باره ذکر می

فرمود : جانشین من در میان قومم باش. علی گفت : ای رسول خدا من از اینکه  در غزوه تبوک به علی بن ابیطالب پیامبر

اعراب بگویند پسر عموش را رها و از او اجتناب و دوری کرد، بیزارم. آنگاه پیامبر فرمود : آیا دوست نداری جایگاه تو 

 4به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی باشد. علی گفت : آری! پیامبر فرمود : پس جانشین من باش.نسبت 

خداحافظی  الوداع با پیامبربه جنگ تبوک رفتیم. علی در ثنیه همچنین این حادثه چنین نقل شده است : به همراه پیامبر

فت : چگونه گریه نکنم در حالی که از زمانی که شما مبعوث کنی؟ گبه او گفت : چرا گریه می کرد و گریست. پیامبر
_________________________________________________________________________  

شود : سر عبداهلل ی( این فرقه معتقد به امامت عبداهلل بن جعفر صادق هستند. از آنجا که پاهای عبداهلل پهن ]و أفطح[ بود به این نام موسوم شدند. گفته م1

 کوفی بود به این نام مشهور شدند.عریض و پهن بود. برخی نیز معتقدند به علت انتساب آنها به رهبرشان به نام عبداهلل بن فطیح که 

 .551الدین و تمام النعمة، ص ( کمال2

 .513، ص 5( اإلرشاد، ج 3

 .282، ص 25، بحاراألنوار، ج 235( األمالی، طوسی، ص 4
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به او گفت  گذاری : پیامبرام، پس چرا مرا در این جنگ در مدینه جا میاید در هیچ جنگی از فرمان شما تخلف نوزیدهشده

اوت که بعد از من : ای علی آیا دوست نداری منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون نسبت به موسی باشد با این تف

 1گفت : آری راضی شدم! هیچ پیامبری نخواهد بود؟ علی

درباره علی سه  همچنین در امالی از حدیث عامر بن سعد به نقل از پدرش روایت شده است که گفت : شنیدم که پیامبر

 تر است. شنیدم پیامبرشتنیداکرد که هر کدام از آنها در نظر من از شتران سرخ مو ارزشمندتر و دوستفضیلت را ذکر می

علی را در یکی از غزوات در مدینه جا گذاشته بود. علی پرسید : ای رسول خدا آیا مرا در میان زنان و کودکان تنها 

فرمود : آیا دوست نداری که جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی باشد با این  گذاری؟ پیامبرمی

 به همراه پیامبر کند که علی. مجلسی در بحاراألنوار از سعد روایت می2ز من هیچ پیامبری نخواهد بودتفاوت که پس ا

ماندگان و ناتوانان تنها کرد گفت : آیا مرا در میان برجایالوداع رسید. درحالی که گریه میخارج شد تا اینکه به ثنیه

تو به من همانند نسبت هارون به موسی باشد با این تفاوت که تو  فرمود : آیا دوست نداری که نسبت گذاری؟ پیامبرمی

 3.«نبوت را نداری

خواهم از تو درباره حدیث سؤال کنم اما از سعید بن مسیب روایت شده است که گفت : به سعید بن مالک گفتم : من می

دانم از من درباره آن سؤال کن و چیزی می کنی کهاز پرسیدن سؤال درباره آن بیم دارم. گفت : بپرس ای برادر! اگر گمان می

هنگامی  علی را در مدینه برجای گذاشت به او چه فرمود؟ گفت : پیامبر ترسی به خود راه مده. گفتم : هنگامی که پیامبر

و خواست به جنگ تبوک برود، او را در مدینه جانشین خود کرد.علی گفت : ای رسول خدا مرا در میان بازماندگان که می

فرمود : آیا  بری؟[ پس پیامبرگذاری ]و مرا با خود به جنگ با مشرکان نمیناتوانان از جنگ اعم از زنان و کودکان تنها می

دوست نداری که جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی باشد. گفت : آری! پس با عجله بازگشت، 

 4خیزد.دیدم که برمیگویی غبار پاهایش را می

زمانی که پیامبر به جرف رسید علی به او رسید و زین »گوید : کند و مینویسنده )إعالم الوری( نیز به این امر اشاره می

ای! ای که از من رنجیدهکنند که شما بدین خاطر مرا در مدینه تنها گذاشتهرا گرفت و گفت : قریشیان گمان می اسب پیامبر

اند. آیا دوست نداری که جایگاه تو نسبت به من همانند منزلت ار که ملتها پیامبرانشان را اذیت کردهفرمود : چه بسی پیامبر

شنبه در ماه در روز سه باشد؟ علی پاسخ داد : آری راضی شدم. آنگاه به مدینه بازگشت. پیامبر هارون نسبت به موسی

 5«شعبان به تبوک رهسپار شد.

_________________________________________________________________________  

 .575( األمالی، طوسی، ص 1

 .55، ص 25، بحاراألنوار، ج 853( األمالی طوسی، ص 2

 .232، ص 87( بحاراألنوار، ج 3

 .232، ص 87نوار، ج ( بحاراأل4

 .522( اعالم الوری، ص 5
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أما ترضی أن »که فرمود :  کند که این حدیث پیامبریعه حقیقت این امر را تأکید میپس همه این روایات و منابع ش

آیا دوست نداری که منزلت تو نسبت به من همانند منزلت : » «تکون منی بمنزلة هارون من موسی إال أنه النبی بعدی

نسبت  این حدیث اعالم رضایت پیامبر« هارون نسبت به موسی باشد با این تفاوت که پس از من هیچ پیامبری نخواهد بود.

 به حضرت علی در مقابل طعن و تحقیرهای منافقان بوده است.

 

 ثالثاً 

از دنیا رفت و استدالل به این حدیث برای اثبات امامت  قبل از حضرت موسی همچنین ثابت آن است که هارون

خواست حضرت علی را به عنوان جانشین می حضرت علی پس از رسول خدا هیچ سنخیت و تناسبی ندارد. اگر پیامبر

زیرا « جایگاه و منزلت تو نسبت به من همانند جایگاه یوشع نسبت به موسی است.»گفت : خود معرفی کند مثاًل به او می

به خالفت رسید و در نظر شیعیان نیز او وصیّ حضرت موسی بود. پس قطعاً عدم  یوشع بعد از وفات حضرت موسی

جانشینی هارون را که در  عمدی و از روی قصد و آگاهی بوده است و پیامبر ی به یوشع از سوی پیامبرتشبیه حضرت عل

کردن  و نه پس از وفات او به جانشینی آن حضرت رسید، فقط بدان علت ذکر کرد و آن راضی زمان حیات حضرت موسی

میان زنان و کودکان، ضعیفان و کسانی که از جنگ  ماندن در مدینه درحضرت علی و دلجویی از او بود که به علت باقی 

در  برای او بیان کرد که حالت او همانند جانشینی هارون به جای موسی تخلف ورزیده بودند، رنجیده بود. پس پیامبر

ت. میان قومش و هنگام رفتن او به کوه طور برای مالقات پروردگارش است. پس جانشینی تو از سوی من نیز این گونه اس

پس موسی نه با هدف تحقیر و تخریب هارون بلکه با هدف اعتماد و اطمینان از او، در میان قومش، او را جانشین خود کرد. 

 ای علی بن ابیطالب وضعیت توهم چنین است.

 

 رابعاً 

جانشینی پس مجرد  1به جز علی بن ابیطالب، افراد دیگری را هم به جانشینی خود در مدینه منصوب کرده است پیامبر

شود این جانشین و حاکم شهر، خلیفه و جانشین پیامبر پس از وفات ایشان باشد. عالوه بر این، در مدینه باعث نمی پیامبر

الوداع فردی غیر از علی را به عنوان در حجه جانشینی حضرت علی در مدینه، آخرین جانشینی آن حضرت نبود. پیامبر

ابوبکر را به عنوان امیر و رهبر حجاج تعیین کرد  بینم پیامبرحالی که در مقابل میدر جانشین خود در مدینه منصوب کرد. 

و همچنین در بیماری قبل از وفاتش فقط او را به امامت نماز منصوب کرد و انتخاب او به خاطر رابطه خویشاوندی یا جلب 

 .رضایت نبود. بلکه فقط به خاطر فضیلت و استحقاق این انتخاب صورت گرفت

 

_________________________________________________________________________  

را به عنوان جانشین خود در مدینه و حاکم موقت شهر منصوب نکرد. بلکه جانشین  در روز تبوک علی ( باید به این نکته اشاره کرد که پیامبر1

به او  منین و خانواده علی بود. به همین دلیل پیامبرجانشین پیامبر فقط در میان امهات المؤ پیامبر در شهر محمد بن مسلمة االنصاری بود و علی

 نگا : سیره ابن هشام.« ات باش.ام و خانوادهبر هر دو جانشین من در میان خانواده: » «فارجع فاخلفنی فی أهلی و أهلک»فرمود : 
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 خامساً 

، ابوبکر و عمر را به نوح، ابراهیم، موسی و عیسی )علیهم از طریق روایات شیعه و سنی وارد شده است که پیامبر

کنند این مفهومی را که شیعه برداشت می به هارون توسط پیامبر علی بن ابیطالب السالم( تشبیه کرده است. اگر تشبیه

 گویند؟هم واالتر است چه می ر و عمر به پیامبران اولوالعزم که مقام آنها از مقام هارونافاده کند، پس درباره تشبیه ابوبک

گوید : زمانی که جنگ بدر اتفاق افتاد و بعضی از افراد شیخ الطائفه طوسی در کتاب )األمالی( به روایت از ابن مسعود می

ر شما با این اسیران چه کار کنیم؟ عمر بن خطاب گفت : ]از یارانش[ پرسید : به نظ قریش به اسارت گرفته شدند. پیامبر

ای رسول خدا اینها کسانی هستند که تو را تکذیب و ]از مکه[ اخراج کردند. پس آنها را به قتل برسان. آنگاه ابوبکر گفت : 

ه عبداهلل بن رواحه ای رسول خدا آنها قوم و عشیرت تو هستند. شاید خداوند به وسیله تو آنها را از آتش نجات دهد. آنگا

آوری کنید سپس آتشی برپا کن و آنها را در آن بینداز. عباس بن داری هیزم جمعای پر از هیزم هستید. مقگفت : شما در دره

برخاست و وارد شد و مردم  عبدالمطلب گفت : تو با آنها پیوند خویشاوندی داری، این پیوند را قطع مکن. آنگاه پیامبر

خارج شد و  کردند و برخی گفته عمر را. پیامبرعمر را بسیار تکرار کردند. بعضی سخن ابوبکر را تأیید میگفته ابوبکر و 

تردید مثل این دو همانند برادرانشان است که قبل ای مردم ]علت[ اختالف شما درباره گفته این دو مرد چیست؟ بی»فرمود : 

 نوح گفت :  (.ی )علیهم السالماند یعنی نوح، ابراهیم، موسی و عیساز آنان بوده

 [.٣٤نوح: .] ژەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 «نوح گفت : پروردگارا! هیچ احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.»

 و ابراهیم گفت : 

 [.١٤إبراهیم: .] ژڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ 

از من است و هر کس از من نافرمانی کند ]تو خود دانی، خواهی عذابش  ]پروردگارا[ هرکس از من پیروی کند پس او»

 «بده و خواهی او را ببخشای[ که تو آمرزنده مهربانی.

 همچنین موسی گفت : 

 [.٧٧یونس: .] ژ   جئ   جئ  جئ  جئ  جئ    جئ  جئىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  ژ 

ی را[ محکم کن تا ایمان نیاورند مگر آنگاه که به عذاب پروردگارا اموالشان را نابود گردان و بر دلهایشان ]بند سنگدل»

 «.[دردناک ]دوزخ[ گرفتار آیند ]که آن وقت توبه و پشیمانی دیگر سودی ندارد

 همچنین عیسی گفت : 

 [.٣٣٧المائدة: .] ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ژ 

توانی درباره آنها عملی کنی[ و ستند ]و هر طور که بخواهی میتردیدآنان بندگان تو هاگر آنان را عذاب دهی، پس بی»

اگر آنان را مورد بخشش قرار دهی ]تو خود دانی و توانی[ زیراتو چیره، توانا و حکیمی ]به همین خاطر نه بخشش تو 

 1«.[حکمت استنشانه ضعف و نه مجازات تو بی

_________________________________________________________________________  

 .275، ص 59، بحاراألنوار، ج 237( األمالی، طوسی، ص 1
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 د( حدیث پرنده
 اره امامت حدیثی است که حاکم در )المستدرک( به نقل از انس بن مالکاز جمله مهمترین دالیل شیعه امامیه درب

فرمود : پروردگارا  بودم. برای ایشان گوشتی بریان آورده شد. پیامبر گوید : من خادم پیامبرکند و میروایت می

تم : خدایا آن فرد یکی از ترین فرد در نظرت را برایم بفرست تا با من از ]گوشت[ این پرنده بخورد. من گفداشتنیدوست

فرمود : در را باز کن. پس  کاری دارد. ]بدون اجازه[ وارد شد. پیامبر آمد. گفتم پیامبر انصار باشد. در این هنگام علی

فرمود : چه چیزی باعث شد پشت در بمانی و وارد نشوی؟ گفت : این سومین باری است که انس مرا  علی وارد شد. پیامبر

فرمود : چه چیزی باعث شد که چنین کنی؟ انس گفت :  گوید که شما کاری دارید. پیامبرخواند و میفرا می به واردشدن

فرمود : آری که آدمی قومش  ای رسول خدا دعایتان را شنیدم. پس دوست داشتم که آن فرد، یکی افراد قومم باشد. پیامبر

 1«را دوست دارد.

است. عالوه بر ضعف اسانید این حدیث، جالب اینکه روایات دارای سند فراوانی این حدیث با اسناد ضعیف روایت شده 

شود که با این وجود، حتی سند یکی از آنها نیز صحیح نیست که این امر موجب تعجب و نسبت داده می به انس بن مالک

 شود.شگفتی می

اند. و ما هیچ کدام از آنها را را روایت نکردهاند این حدیث چرا دوستان و همراهان انس که سالیان دراز با او زیسته

تر بودند. از بینم که این حدیث را روایت کرده باشند و آنان برای روایت احادیث از انس همه مردم قابل اعتمادتر و دقیقنمی

ن حنیف، اسحاق ثابت، بکر بن عبداهلل مزنی، اسعد بن سهل بجمله آنها حسن بصری، ثابت بنانی، حمید طویل، حبیب بن أبی

طلحه، أبان بن صالح و ابراهیم بن میسره و افراد فراوان دیگری هستند که به روایت احادیث از انس بن عبداهلل بن أبی

 اند!ن این افراد وجود ندارند و این افراد مورد اعتماد حتی این حدیث را نشنیدهپرداختند که در هیچ کدام از اسنادهای آمی

بودن این حدیث بدهند. از ری از حافظان حدیث را بر آن داشته است که حکم به ضعف یا دروغیناین امر عجیب بسیا

 جمله آنها : 

 . قاضی ابوبکر باقالنی 0

سپس به کتاب بزرگی از قاضی ابوبکر باقالنی متکلم »نویسد : چنین می 314، ص 3ابن کثیر در البدایه و النهایه، ج 

 .«پردازدالطیر یا پرنده میمتن و سند حدیث برخورد کردم که به رد و تضعیف

 . ابویعلی خلیلی نویسنده )اإلرشاد( 1

هیچ کدام از افراد مورد اعتماد و ثقه حدیث طیر »نویسد : به نقل از او می 314و  313، ص 0حجر در )التهذیب( ج ابن

اند. محقق ی شبیه او به روایت آن پرداختهاند بلکه افراد ضعیفی چون اسماعیل بن سلمان أزرق و افرادرا روایت نکرده

 «اند.و همه امامان حدیث آن را ردّ کرده»نویسد : این کتاب به نقل از خلیلی در اإلرشاد( می 31خصائص نسائی در صفحه 

 . محمد بن طاهر مقدسی3

_________________________________________________________________________  

 .585-585، ص 8( المستدرک، ج 1
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 1«همه طُرُق روایت آن باطل و دارای اشکال است.»گوید : او درباره حدیث طیر می

 بن ناصر سالمی. محمد 4

حدیثی ساختگی است که فقط از »نویسد : درباره حدیث طیر به نقل از او می 231، ص 3ابن الجوزی در )المنتظم(، ج 

 «طریق افراد ضعیف و ساقط شده اهل کوفه به نقل از افراد و مشهور و ناشناخته اعم از انس و غیره روایت شده است.

 الجوزی. ابن5

 21ابن مردویه آن را از »گوید : این حدیث را ذکر کرده و درباره آن می 234-221، ص 0، ج «ناهیهالعلل المت»در کتاب 

هایی وجود دارد. من توضیح بیشتر را طریق روایت کرده است که همه آنها ناشناخته و مجهولند و در آن اشکاالت و طعن

 «بینم.ضروری نمی

 . ابوالعباس احمد بن تیمیه6

حدیث پرنده در میان علما و آگاهان از حقایق »گوید : می 99، ص 4، ج «منهاج السنه النبویه»کتاب شیخ اإلسالم در 

 «روایت جزو احادیث دروغین و ساختگی است.

 الدین زیعلی. جمال7

چه بسیار »نویسد که زیعلی در )نصب الرایه( چنین نوشته است : می 224، ص 01األحوذی(، ج مبارکفوری در )تحفه

 «.[یثی که راویان آن فراوان و طرق روایت آن متعددند درحالی که آن احادیث ضعیف هستند مانند حدیث طیر]پرندهاحاد

 «القاموس»آبادی مؤلف . فیروز8

این حدیث به طرق فراوانی روایت شده است که »نویسد : به نقل از او چنین می 302شوکانی در الفوائد المجموعه، ص 

 2«همه آنها ضعیفند.

کند امری است که در تأکید می از جمله امور منکری که در حدیث وجود دارد و بر عدم صحت انتساب آن به پیامبر

خود حدیث مطرح شده است و آن اینکه در خوردن گوشت پرنده هیچ امر عظیم و فضیلتی وجود ندارد که با آمدن 

دادن به نیکوکار و گناهکار جایز و ته باشد. زیرا طعام محبوبترین بندگان در نظر خداوند برای خوردن از آن تناسب داش

مشروع است و  این خوردن موجب کسب پاداش و قربت نزد پروردگار نخواهد شد و همچنین به مصلحت دین و دنیا 

انجام  خداوند بودن وجود دارد تا آن بنده آن را کمکی نخواهد کرد. پس در اینجا چه امر عظیمی متناسب با محبوبترین بنده

 دهد؟!

دانست. اگر محبوبترین بندگان در نظر پروردگار است یا نمی دانست که علییا می توان گفت پیامبرهمچنین می

توانست کسی را به دنبال او بفرستد و  او را به نزد خود دانست که خداوند او را از همه بندگانش بیشتر دوست دارد میمی

خواند. یا بگوید : پروردگارا! علی را به سوی من کی از اصحاب را به سوی خود فرامیفرا بخواند و همچنانکه هرگاه ی

 بفرست که او در نظر تو محبوبترین بندگان است.

_________________________________________________________________________  

 .285-288، ص 5علل المثناهیة، ابن الجوزی، ج ( ال1

 .5572، ص 8( مختصر استدراک الحافظ الذهبی علی مستدرک أبی عبداهلل الحاکم، ابن ملقن، ج 2
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پس چه نیازی به دعا و ابهام در آن است در حالی که فرد موردنظر در دعا شناخته شده است؟! چنانچه نام علی را ذکر 

 1بست.ار باطل و بیهوده رهایی می یافت و در را به روی علی نمیکرد انس هم از امید و انتظمی

که محدثان و حافظان حدیث بر آن اتفاق دارند  عالوه بر این، حدیث طائر)پرنده( با احادیث صحیح ثابت شده از پیامبر

 تناقض دارد.

 یابد. زیرا پیامبربه خوب درمیروایت شده است تأمل کند این امر را  هر کس در آنچه در صحیحین به نقل از پیامبر

اگر به جز پروردگارم کسی رابه دوستی : » «غیر ربی التخذت أبابکر خلیالً خلیالً لوکنت متخذاً»فرموده است : 

 2«گزیدم.تردید ابوبکر را به عنوان دوست برمیگرفتم، بیمی

صحاح از طرق متعددی به نقل از ابن این حدیث در میان علمای حدیث مستفیض و مشهور و بلکه متواتر است و در 

بر روی  کند در نظر پیامبردر آن به صراحت اعالم می مسعود، ابوسعید، ابن عباس و ابن زبیر روایت شده است که پیامبر

تر نیست و دوستی نهایت محبت و عالقه است که فقط سزاوار خداوند است. اگر داشتنیزمین هیچ کس از ابوبکر دوست

یابیم که او در نظر پیامبر ن غیر خداوند جایز باشد و بدانیم که این دوستی فقط سزاوار ابوبکر است، درمیداشتدوست

 3ترین مردم بود.محبوب

امام خلیفه و او از جانب خداوند  داشتنی بود به معنای این نیست که او پس از پیامبردوست اینکه علی در نظر پیامبر

کنیم در اینجا کمی درنگ میداشتن چیزی است و خالفت چیزی دیگر. س محبت و دوستبه امامت منصوب شده است. پ

که جای تأمل و اندیشه فراوان است. از امام جعفر صادق روایت شده است که او اسماعیل را از همه پسران دیگرش بیشتر 

 دید.دوست داشت و او را از همه آنها به خود نزدیکتر می

اسماعیل بزرگترین برادر او ]یعنی امام موسی کاظم[ بود و »گوید : می 213منتهی اآلمال( ص شیخ عباس قمی در کتاب )

کرد و گروهی از ابوعبداهلل ]امام صادق[ او را بسیار دوست داشت و نسبت به او خیلی مهربان بود و بسیار به او نیکی می

او خواهد بود. زیرا از همه برادرانش بزرگتر بود و  رسد و جانشینکردند او بعد از پدرش به امامت میشیعیان گمان می

 «داشت.پدرش به سوی او گرایش داشت و او را بسیار گرامی می

در آن زمان شیعیان درباره این امر دچار سرگردانی شدند که چگونه ممکن است امام موسی کاظم امام بعدی و جانشین 

 4یل را از همه فرزندانش بیشتر دوست دارد؟!امام جعفر صادق باشد در حالی که امام صادق، اسماع

_________________________________________________________________________  

میان همه ترین مردم در نظر پروردگار است بدون اینکه، پیامبر این امر را در ( در اینجا به جاست که بپرسیم حکمت اینکه فقط انس بداند علی محبوب1

 مؤمنان اعالم کند چیست؟

 (.8315: سدواألبواب اإلباب أبی بکر حدیث شماره ) ، باب قول النبی( صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی2

 .735-738، ص 2( مختصر منهاج السنة، ج 3

لفت کند. بنابراین در نظر امامیه جایز نیست که امام یکی از ( به نظر شیعه امامیه اثناعشریه امام از آن منزه و بری است که با امر خداوند تعالی مخا4

الهی است فرزندانش را بیش از امام تعیین شده دوست داشته باشد و او را در نزد خود مقرب گرداند و به خود نزدیک کند. زیرا این کار برخالف امر 

شدن نص درباره آن فرزندش را که او را به خود دارد و اگر نازلمیو کسی را دوست داشته است که غیراز آن کسی است که خداوند او را دوست 
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کند و آن روایتی است که کلینی با سند نص صریح و زیبایی درباره این امر وجود دارد که نکات اساسی آن را بیان می

چنانچه »شدن پسرش قاسم گفته است : سلیط درباره به خلیفهخودش از امام موسی کاظم روایت کرده است که او با ابن

کردم زیرا او را دوست دارم و به او بسیار عالقه دارم. یار تعیین[ امامت در دست من بود، آن را به پسرم قاسم واگذار می]اخت

شدن امر از به او از خارج سپس برای ابن سلیط خوابی را تعریف کرد که در آن پیامبر« اما این امر در اختیار خداوند است.

شود. عرض کردم : ای رسول خدا او را امر]امامت[ از تو به ]امام[ دیگری منتقل می»فرمود : داد و میاو به پسرش آگاهی می

دادن امر فرمود : در میان امامان هیچ کدام از آنها را برای از دست به من نشان بده که کدامیک از آنهاست؟ آنگاه پیامبر

تردید پدرت اسماعیل را بیش از تو دوست داشت. ت بود بیام. چنانچه امامت براساس محبّتر ندیدهتاب]والیت[ از تو بی

 1«ولی این امر در اختیار خداوند است.

اندازد. پس او در آغاز برای کند در واقع خود را به غلط میبه همین دلیل کسی که برای اثبات امامت به محبت استناد می

کند. ولی در هنگام امامت اسماعیل و داشتن استناد میاثبات امامت حضرت علی در مقابل دیگران به اصل محبت و دوست

کند و به امامت امام موسی کاظم اعتقاد پیدا شود وبدان پشت میعالقه شدید پدرش امام جعفر صادق به او دچار حیرت می

 کند که محبت دلیل بر امامت است!و این امر را فراموش می

ب امام و حاکم گاهی به وسیله محبت باشد و گاهی به وسیله بر دین خداوند بزرگ سلیقه حاکم نیست که انتصا

 شدن از سوی پروردگار. پس محبّت یا دلیل بر امامت است یا نیست.منصوب

 

 ( حدیث )إنذار( یا حدیث داره
دار کنند، حدیثبدان استناد می بودن امامت حضرت علیاز جمله احادیثی که شیعیان اثناعشری برای اثبات منصوص

از آغاز بعثت و در هنگام دعوت مشرکان و کفار قریش و دعوت آنان به پرهیز  ت که شیعیان اثناعشری معتقدند که پیامبراس

علی »از عبادت بتنها و پرستش خدای یگانه امامت علی را براساس نص اعالم کرده است که نص روایت چنین است : 

 گوید : زمانی که آیه : می

 [.٣٣٧عراء: الش.] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ 

 «و خویشاوندان نزدیکت را ]ازآتش دوزخ[ بیم ده.»

مرا فراخواند و گفت : ای علی خداوند به من دستور داده است که خویشاوندان نزدیک را ]از عذاب  نازل شد پیامبر

ها نسبت به من به بدی آتش[ بیم دهم. پس من نگران شدم و دریافتم که هر زمان که آنها را در این باره مورد ندا قرار دهم آن

ای محمد اگر تو آنچه را بدان امر »رفتار خواهند کرد. پس من دربارة آن سکوت کردم تا اینکه جبرئیل نازل شد و گفت : 

هایی را از پس برای ما دعوتی فراهم و گوسفندی را ذبح و کاسه« ای انجام ندهی، پروردگارت تو را عذاب خواهد داد.شده
                                                                                                                                                                                                                 

کند از نص درباره فرزندی که قبالً به صورت شرعی نص درباره آن وجود داشته است بیشتر دوست داشته باشد این کار برخالف امر الهی نزدیک می

 است.

و مدینة  59 – 53، ص 2إعالم الوری بأعالم الهدی، ج  55، روایت شماره ا( الکافی، کتاب الحجة، باب اإلشارة و النص علی أبی الحسن الرض1

 .13، روایت شماره 255، ص 3المعاجز، هاشم بحرانی، ج 
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ام به آنها ابالغ کنم. من عبدالمطلب را جمع کن تا با آنها سخن بگویم آنگاه آنچه را بدان امر شدهمه بنیشیر پر کن. سپس ه

نفر، یکی بیشتر یا کمتر بودند و  41عبدالمطلب[ در آن زمان بدان دستور داده بود، انجام دادم. آنها ]بنی آنچه را پیامبر

مزه و عباس در میان آنان بودند. هنگامی آن جمع شدند مرا برای آوردن از جمله ابوطالب، ابولهب، ح عموهای پیامبر

ای بزرگ از تکه غذایی که برایشان تهیه کرده بودم فراخواند. پس غذا را برایشان آوردم. هنگامی که آن را آوردم پیامبر

ی مختلف سینی گذاشت. آنگاه گوشت را برداشت و با دندانش آن را به چند قسمت تقسیم کرد. سپس آن را بر روی قسمتها

فرمود : با نام خدا آن را بردارید و بخورید. پس مهمانان غذایشان را خوردند تا اینکه کامالً سیر شدند. به خدا سوگند ]گویی 

خوردند. آنگاه آوردم همه آن را میتک آنها میچنان گرسنه بودند[ که اگر همه آن غذا را که برای آن جمع آوردم برای تک

فرمود : به این مهمانها نوشیدنی بده. آن ظرف بزرگ را آوردم آنها از آن نوشیدند تا اینکه همگی سیراب شدند. به  پیامبر

خواست صحبت کند، ناگهان ابولهب شروع به سخن کرد و  روی کردند. هنگامی که پیامبرخدا قسم در نوشیدن هم، زیاده

با آنان سخن نگفت و فرمود : ای  ت. در نتیجه مهمانها پراکنده شدند و پیامبرگفت : عجب! دوستتان شما را جادو کرده اس

دهم. این مرد در سخن گفتن درباره آنچه شنیده بودم از من پیشی گرفت. در نتیجه قبل از علی. فردا این کار را انجام می

 یی برایمان تهیه کن و آنها را برایم دعوت کن.اینکه من با مهمانها سخن بگویم آنها پراکنده شدند. فردا هم مانند امروز غذا

از من خواست غذا بیاورم. آن را برایشان آوردم. او هم  گفت. پس من این کار را کردم و آنها را فراخواندم. سپس پیامبر

د : برایشان تکه[ کرد. پس آنها غذایشان را خوردند تا اینکه کامالً سیر شدند. آنگاه فرمومانند روز قبل ]گوشتها را تکه

سخن گفت و فرمود :  نوشیدنی بیاور. من هم آن ظرف را آوردم و همگی از آن نوشیدند تا کامالً سیر شدند. آنگاه پیامبر

عبدالمطلب به خدا قسم من هیچ مردی از عرب بهتر از آنچه را که برایتان به ارمغان آوردم برای قومش به ارمغان ای بنی

ام. خداوند به من دستور داده است که شما را به خوشبختی[ در دنیا و آخرت را برایتان آوردهنیاورده است. من نیکی ]و 

سوی ]دین[ او دعوت کنم. پس کدام یک از شما مرا در این امر یاری خواهد کرد و پشتیبان من خواهد بود تا برادر، 

سکوت کردند. در حالی که من از همه آنها  گوید : همه مهمانهاجانشین، وصی و خلیفه من در میان شما باشد. علی می

تر، الغرتر و ضعیفتر بودم، گفتم : ای رسول خدا! من در این کار وزیر و یاور تو خواهم بود. او گردنم را گرفت و جوان

 فرمود : این ]جوان[ برادر، وصی، خلیفه و جانشین من در میان شما خواهد بود. پس به او گوش فرا دهید و از او اطاعت

گفتند : به تو دستور داد که از پسرت اطاعت خندیدند برخاستند و ]با تمسخر[ به ابوطالب میکنید. مهمانها در حالی که می

 1«کنی و سخن او را گوش دهی.

گفتن کرد و فرمود : کدام یک از شما ]پس از مرگم[ دین و بدهی شروع به سخن پیامبر»در روایت دیگری آمده است : 

گوید : پس آنها سکوت کردند و عباس از بیم ام خواهد بود؟ ]علی[ میکند و جانشین من در میان خانوادهمی مرا پرداخت

 آنکه این امر برای او زیان مادی دربرداشته باشد، سکوت کرد. و من هم به احترام سن عباس سکوت کردم. سپس پیامبر

 .[کنمه این امر را دیدم گفتم : ای رسول خدا من ]این کار را میاش را تکرار کرد. دوباره عباس سکوت کرد. زمانی کگفته

_________________________________________________________________________  

 .825-859، ص 2( تاریخ الرسل و الملوک، طبری، ج 1
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ریزش داشت، گوید : در آن زمان قیافه من از همه آنها بدتر بود. زیرا چشمانم ضعیف بود و آبپیامبر پرسید : تو؟ ]علی[ می

 1«شکمم بزرگ و پاهایم خراش داشت.

طل است. درباره سند آن باید گفت : در سلسله راویان آن در جواب باید گفت : حدیث مذکور از نظر متن و سند با

)عبدالغفار بن القاسم( و )عبداهلل بن عبدالقدوس( وجود دارد که عبدالغفار بن القاسم متروک است یعنی به احادیث نقل شده 

کرد. یحیی بن معین یگوید : او جعلِ حدیث مشوند و قابل استناد نیستند. علی بن المدینی درباره او میاز او توجه نمی

گوید : در نظر آنها گوید : چیزی ]قابل توجه[ نیست. بخاری میگوید : فردی ]قابل توجه[ نیست. عباس بن یحیی هم میمی

کرد و استناد به او ]و اخبار را وارونه می»گوید : ]علمای جرح و تعدیل[ قوی نیست. ]از همه مهمتر[ ابن حبان درباره او می

نسایی هم درباره او گفته است : متروک .« 2اندایز نیست. امام احمد بن حنبل و یحیی بن معین او را ترک کردهاحادیثش[ ج

 3الحدیث است.

وضعیت عبداهلل بن عبدالقدوس از عبدالغفار بهتر نیست. بلکه او هم در نظر عموم علمای حدیث مردود و ترک شده 

 4گوید : ضعیف است.اعتماد نیست. دارقطنی هم درباره او می گوید : ثقه و قابلاست. نسایی درباره او می

 بودن متن حدیث به دالیل زیر کامالً واضح و بدیهی است : اما باطل

در حالی که تاریخ گواهی « نفر یکی بیشتر یا کمتر بودند. 41در آن زمان »عبدالمطلب . در حدیث آمده است که بنی0

 رسید.نفر هم نمی 21د بلکه تعدادشان به نفر نبودن 41دهد آنان نه تنها می

تن از پسرانش دارای پسر بودند که عبارت بودن از : عباس، ابوطالب، حارث و  4از میان فرزندان عبدالمطلب فقط »

فقط حمزه،  هاشم هستند. از میان عموهای پیامبرعبدالمطلب از نسل این چهار تن هستند که همان بنیابولهب و همه بنی

ابوطالب و ابولهب نبوت او را دریافتند. اما درباره عموهای آن حضرت و پسرانشان باید گفت که ابوطالب چهار پسر  عباس،

 داشت طالب، عقیل، جعفر و علی.

فرزندان عباس همگی کم سن و سال بودند. به طوری که در مکه هیچ کدام به سن بلوغ نرسیده بودند. فرض کن آنها 

نی بودند. پس آنها عبارت بودند از عبداهلل، عبیداهلل و فضل. باید دانست که قُثم پس از آنها به دنیا همگی در آن دوران مردا

از  آمد. فضل از همه آنها بزرگتر بود. به خاطر وجود او به عباس کینه ابوالفضل داده بودند. در زمان حیات مبارک پیامبر

 ه دنیا آمده بودند. اما بقیه پس از وفات آن حضرت متولد شدند.میان فرزندان عباس فقط فضل، عبداهلل و عبیداهلل ب

اما درباره حارث بن عبدالمطلب و ابولهب گفت که تعداد فرزندانشان از همه کمتر بود. ابولهب سه پسر داشت که دو تن 

 5«یعه داشت.از آنها یعنی عتبه و مغیث اسالم آوردند. حارث بن عبدالمطلب هم دو پسر به نامهای ابوسفیان و رب

_________________________________________________________________________  

 .55، ص 8( البدایه و النهایه، ج 1

 .558( کتاب المجروحین، ابن حبان، ص 2

 .255روکین، نسایی، ص ( کتاب الضعفاء و المت3
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. روایت حدیث الدار یا دعوت خویشاوندان با روایات دیگری که اهل حدیث درباره صحت و ثبوت آنها اتفاق دارند 2

)و أنذر زمانی که آیه »اند که : روایت کرده تناقض و تعارض دارد. بخاری و مسلم در صحیحشان به نقل از ابن عباس

عدی ای قریشیان تا اینکه کوه صفا باال رفت و فریاد زد : ای فرزندان فهر، ای بنیاز  نازل شد پیامبر عشیرتک األقربین(

فرستاد تا ببیند چه اتفاقی توانست برود کسی را به جای خود می]مردم بسیاری[ جمع شدند. به طوری که اگر کسی نمی

خواهد به اگر بگویم که لشکری در صحرا میفرمود : آیا  افتاده است. قریشیان آمدند، ابولهب هم در میانشان بود. پیامبر

ایم. آن حضرت فرمود کنید؟ گفتند : آری، از تو به جز صداقت و راستی چیزی ندیدهشما حمله و شما را غارت کند باور می

ا را دهم. ابولهب گفت : نفرین بر تو! امیدوارم نابود شوی! آیا برای این سخنان م: پس من شما را از عذاب شدیدی بیم می

 فرماید : ای؟!؟ سپس سوره مسد نازل شد که خداوند میجمع کرده

 [.٣المسد: .] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

سنگ  بود[ نابود و دو دستش ]با آن به سوی پیامبر ابولهب ]که همواره در پی آزار و اذیت و دشمنی با پیامبر»

 1«انداخت[ قطع شد.می

، نص وجود دارد و فقط او برای پس از پیامبر کنند درباره خالفت و وصایت علی. شیعیان اثناعشری همواره ادعا می3

این منصب شایسته است و در این باره نصوص فراوانی وجود دارد. این در حالی است که این حدیث ادعایشان را باطل 

کس که یاری و کمک به او را قبول  قومش را فراخواند تا او را یاری کنند و هر کند. زیرا در آن آمده است که پیامبرمی

کند، برادر، وصی و جانشین او خواهد بود و نه تنها علی را برای این امر اختصاص نداد بلکه سه بار از او روی گرداند. 

زمانی که جز علی هیچ یاوری نیافت، آن عبارت را گفت. این بدان معنی است که از ابتدا علی شایسته چنین منصبی نبود و 

با مشاهده خودداری قومش از پاسخ مثبت به دعوتش مجبور شد که این امر را به علی نسبت دهد. آیا این امر با  رپیامب

 گویند امامت علی از سوی خداوند و براساس نص تعیین شده است!؟ ادعای شیعه امامیه مطابقت دارد که می

کردن شهادتین است، یاری امر که اسالم و بر زبان جاریدانست که او را در این این منصب را از آن کسی می . پیامبر4

بودن و گفتن شهادتین شایستگی و استحقاق آن را دارد که فرد به وسیله آن وزیر، جانشین پرسم آیا فقط مسلمانکند. من می

 شود؟ و وصیّ پیامبر اسالم

امر یاری کردند، شایستگی جانشینی او را دارند.  را در این این بدان معنی است که همه کسانی که ایمان آوردند و پیامبر

 ای داشت تا به وسیله آن جانشین و خلیفه رسول خدااند علی چه امتیاز و مشخصهپس از میان همه کسانی که ایمان آورده

همزمان  مبردادند، آیا پیاشود؟ عالوه بر این چنانچه فرض کنیم در آن مجلس دو یا سه نفر از افراد قومش به او پاسخ می

 2گرفت؟!شدن یکی از آنها انتخابات انجام میداشت؟! یا برای خلیفهسه خلیفه می

شد، چرا چند بار که علی شدن امام علی به عنوان امام و خلیفه مسلمانان نازل می. چنانچه این آیه درباره منصوب1

نشاند؟! آیا انتظار داشت کسی غیر از او او را می اعالم کند، رسول خدا برخاست تا تأیید خود را نسبت به دعوت پیامبر

_________________________________________________________________________  

 (.5775حدیث شماره )  ژڇ  ڇ  ڇ  ژ ( صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب 1

 با اندکی تصرف. 555 – 583للت، ص ض ( بل2
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برخیزد؟! اگر چنین بود، چرا انتظار داشت فردی غیر از علی برخیزد و دعوت او را لبیک گوید در حالی که علی از سوی 

 خداوند به امامت منصوب شده بود؟

اعشری معتقدند او مسلمان و موحّد بود و عالوه بر این ابوطالب در این جریان چه نقشی داشت؟! ابوطالب که شیعیان اثن

دار کجا بود و چرا از کمک و یاری به بود، پس او در جریان حدیث همه مسلمانان متفقند که او حامی و مدافع پیامبر

 و کسب این فضیلت بزرگ خودداری کرد؟! پیامبر

نبوت در روز »کند که روایت می 232، ص 22چگونه این امر ممکن است در حالی که مجلسی در بحاراألنوار، ج 

شنبه و حضرت خدیجه همسر پیامبر در روز چهارشنبه ایمان آورد. سپس در روز سه نازل شد. علی دوشنبه بر پیامبر

خواند و علی در کنار او ایستاده بود و جعفر نیز همراه ابوطالب وارد شد در حالی که او ]پیامبر[ نماز می ابوطالب بر پیامبر

میان آنها  ایستاد و پیامبر ابوطالب به جعفر گفت : در کنار پسرعمویت نماز بخوان. پس جعفر در طرف چپ پیامبربود. 

 خواند تا اینکه آیه قرار گرفت و پیامبر، علی، جعفر، زید بن حارثه و خدیجه با هم نماز می

 [.١٧الحجر: .] ژٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 «دم[ برسان.شوی آشکارا ]به مرآنچه را بدان امر می»

 «نازل شد.

شود. این دو نفر در جریان حدیث دار کجا شود بلکه جعفر را نیز شامل میپس این مسأله فقط به ابوطالب محدود نمی

 بوند و نقش آنها در آن چه بود؟

دند او خودداری کر عبدالمطلب( از اجابت دعوت رسول خدا. در روایت اولی آمده است که بعد از آنکه مهمانها )بنی4

در میان این ]جوان[ برادر، جانشین و خلیفه من » «فیکمإن هذا أخی و وصیی و خلیفتی »خطاب به علی فرمود : 

وجود  پس در این حدیث چه دلیلی بر خالفت علی پس از پیامبر«! بعد از من خلیفه خواهد بود»و نفرمود : .« شماست

 دارد؟

اش به عنوان جانشین برجای بگذارد. ش کسی را در میان قوم یا خانوادهباید دانست که جایز است که فرد، زمان حیات

الوداع و رفتن از مدینه به مکه برای ادای مناسک حج یکی از یارانش را به عنوان جانشین در هنگام حجه همچنانکه پیامبر

آمده است نه عبارت « ان شماجانشین من در می: »« خلیفتی فیکم»خود در مدینه برجای گذارد. پس در این حدیث عبارت 

 که تفاوت این دو عبارت کامالً واضح است.« جانشین پس از من: » «خلیفتی من بعدی»

اش است نه همه مردم. ابن کثیر در تفسیر این کند مراد از استخالف جانشین در میان خانوادهاما روایت دوم بیان می

جانشین من در  سی که دین و بدهی مرا بپردازد و هرگاه از دنیا رفتممراد از این فرموده رسول خدا )ک»نویسد : حدیث می

بیم آن داشت چنانچه رسالت خود را به مشرکان عرب ابالغ کند او را به قتل  ام باشد( این است گویی پیامبرمیان خانواده

اش عمل نماید، مصلحت خانوادهخواست از وجود کسی که بعد از او و به نیابت از آن حضرت به برسانند. به همین دلیل می

 فرماید : بخشد و میاطمینان پیدا کند و خداوند در آیه ]تبلیغ[ به او اطمینان می

 [.٤٤المائدة: .] ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ژ 
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ست ]باتمام وکمال و بدون هیچ گونه ای فرستادة ]خدا، محمد[ هر آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ا»

ای ]و خوف و هراس به مردم[ برسان ]و آنان را بدان دعوت کن[ و اگر چنین نکنی رسالت خدا را ]به مردم[ نرسانده

ای، زیرا تبلیغ همه اوامر و احکام الهی بر عهده توست و انکار قسمتی از رسالت به عنوان انکار ایشان را بدان فرانخوانده

دارد ]زیرا رود[ و خداوند تو را از ]خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار[ مردمان محفوظ مین به شمار میهمه آ

 1«.[سنت خداوند چنین است که باطل بر حقیقت پیروز و چیره نخواهد شد

گفتند به تو دستور خندیدند برخاستند و به ابوطالب میمهمانها درحالی که می»به عالوه در این روایت چنین آمده است : 

 «داد که سخن پسرت را گوش و از او اطاعت کنی!

اند و از خطاب به گروهی از دعوت او را رد کرده و نپذیرفته پرسم : چگونه ممکن است پیامبرمن با شگفتی فراوان می

من است سخن او را گوش این ]نوجوان[ جانشین »اند بگوید : پشتیبانی و حمایت او خودداری کرده و با او مخالفت کرده

سن و سال پیروی آیا آنها که از پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند پیروی نکردند از نوجوانی کم« کنید و از او اطاعت کنید.

 خواهند کرد؟!

إن هذا أخی و »به جای گفتن :  چنانچه بنا به فرض محال، فرض کنیم همچنانکه در روایت دوم آمده است که پیامبر

آیا آنها در زمان حیات پیامبر از خود او اطاعت کردند تا « یإن هذا أخی و خلیفتی من بعد»فرموده باشد  «فتی فیکمخلی

اش پیروی نمایند؟! گویی این سخن خطاب به گروهی از مسلمانان گفته شده است نه جمعی از سران پس از او از خلیفه

 کفار!

کنند، بیشتر است. به همین ادی که به این حدیث برای اثبات امامت استناد میسبحان اهلل! حتی فهم مشرکان هم از این افر

گویند : به تو دستور داد که سخن پسرت را خندند و به ابوطالب میشدن به چنین کالم عجیبی میدلیل در هنگام خارج

 گوش کنی و از او پیروی نمایی!

کند حدیث دار یا ل از وفات ایشان دو روایت را ذکر و ثابت میکمی قب . مجلسی در بحاراألنوار درباره وصیت پیامبر3

 کند.إنذار از دور یا نزدیک بر مفهوم نص بر امامت حضرت علی داللت نمی

فرا رسید در حالی که سر او بر دامن  هنگامی که زمان وفات پیامبر»کند که : روایت می او به نقل از امام زید بن علی

فرمود : ای عباس آیا وصیت مرا  از مهاجرین و انصار بود و عباس روبروی او نشسته بود. پیامبر بود و خانه مملو علی

کنی؟ عباس پاسخ داد : ای ام[ عمل میهایم ]که متعهد انجام آنها شدهکنی؟ و به وعدههای مرا پرداخت میپذیری و بدهیمی

سه بار این سؤال و پیشنهاد را برای او تکرار او نیز هر بار  یامبرمندم، هیچ ثروتی ندارم. پرسول خدا من مردی مسن و عائله

دهم که حق آن را ادا خواهد کرد و سخنی مانند گفته تو نخواهد پاسخ خود را تکرار کرد. آنگاه فرمود : آن را به کسی می

کنی؟ علی هایم عمل میدههای مرا پرداخت و به وعپذیری و دین و بدهیگفت. سپس فرمود : ای علی آیا وصیت مرا می

در دامن او به چپ و راست حرکت  شروع به گریستن کرد و نتوانست پاسخ او را بدهد. علی دید که سر مبارک پیامبر

کند. سپس سؤالش را از علی تکرار کرد. علی پاسخ داد : ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باد! آری! آنگاه فرمود : ای می

_________________________________________________________________________  

 .55، ص 8( البدایة و النهایة، ج 1
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را بیاور. ]بالل[ آن را آورد. سپس فرمود : ای بالل پرچم رسول خدا را بیاور. بالل آن را آورد. سپس فرمود  بالل، زره پیامبر

فرمود : ای علی برخیز و این چیزها  : ای بالل قاطر پیامبر را به همراه لگام وزین آن بیاور. بالل آن را نیز آورد. سپس پیامبر

رین و انصار که در خانه حضور دارند، تحویل بگیر تا بعد از من کسی بر سر آن با را در حضور و با شهادت افرادی از مهاج

 1«اش ببرد. سپس برگشت.برخاست تا همه آنها را به خانه تو اختالف و منازعه نکند. علی

فرا  امبرزمانی که وفات پی»گوید : در روایتی به نقل از امام جعفر صادق به نقل از پدرش او هم به روایت از جدش می

رسید عباس بن عبدالمطلب و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را فراخواند. و از عباس پرسید : ای عموی محمد آیا ارث مرا 

کنی؟ عباس پاسخ داد : ای رسول خدا! هایم عمل میهایم را می پردازی و به وعدهیری و ]به نیابت از من[ بدهیتحویل می

تواند نیابت امور شما را به عهده بگیرد در حالی که شأن شما بسیار واالست؟ رم چه کسی میمند و فقیمن پیرمردی عائله

هایم را گیری  ]به نیابت از من[ بدهیکمی سرش را پایین انداخت. سپس فرمود : ای عباس آیا ارث مرا تحویل می پیامبر

مند و فقیرم. ایت باد ای رسول خدا! من پیرمردی عائلهکنی؟ عباس گفت : پدر و مادرم فدهایم عمل میپردازی و به وعدهمی

فرمود : اما من آن را به کسی  تواند نیابت شما را به عهده بگیرد در حالی که شأن شما بسیار واالست؟ پیامبرچه کسی می

هایم را و بدهی های من عملخواهم داد که حق آن را ادا خواهد کرد. سپس فرمود : ای علی ای برادر محمد، آیا به وعده

 2تا آخر روایت.« گیری؟ علی پاسخ داد : پدر و مادرم فدایت باد. آری!...کنی و میراث مرا تحویل میپرداخت می

گرفتن ارث، ها و تحویلاز قضایِِِ دین، عمل به وعده دار، واضح است که منظور پیامبر با فرض قبول صحت حدیث

هدف آن حضرت از این الفاظ معنای اصلی آنها بود نه خالفت و امامت. به همین  خالفت و امامت پس از خودش نبود. بلکه

 تحویل دهد. خود و قاطر و امثال آن را به علیدلیل چنانچه در دو روایت آمده است به بالل دستور داد که پرچم، زره، کاله

 همه این مورد در دو روایت ذکر شده است.

آن را بر کسی غیر آنکه خداوند او را برای  روردگار بود، آیا معقول بود که پیامبرهمچنین چنانچه امر امامت از سوی پ

 این کار تعیین کرده بود، عرضه کند؟!

در حدیث دار یک بار و کمی از قبل از وفاتش بار دیگر، خالفت را به عباس پیشنهاد  پس ]مشاهده کردیم[ که پیامبر

 کرد!

( به نقل از امام حسن بن 30هم دیگری را که شیخ رضی در خصائص األئمه )ص این در صورتی است که روایت بسیار م

در  برایم روایت کرد و گفت : پیامبر گوید : امیرالمؤمنینکند نادیده بگیریم. امام حسن در آن روایت میروایت می علی

کند و به م را به جای من پرداخت میهایهنگام بیماری وفاتش من و گروهی از مردم را فراخواند و فرمود : چه کسی بدهی

؟ مردم سکوت کردند ولی من 3ام ]و امتم[ خواهد بودکند و ]پس ازمن[ جانشین من در میان خانوادههایم عمل میوعده

_________________________________________________________________________  

 .1، حدیث شماره عند قرب وفاته( )باب وصیّة رسول اهلل، 519، ص 22نوار، ج ( بحاراأل1

 (.8( همان منبع، حدیث شماره )2

 منکر و برخالف همه روایات نقل شده در این باب است. «و أمتی من بعدی»( عبارت 3
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دعوت او را اجابت کردم و این امر را به عهده گرفتم. دستور داد شتر، اسب، قاطر، االغ، شمشیر، ذوالفقار و زره و همه لوازم 

 تا آخر روایت. «اش را برایم بیاورند...و ابزار جنگی

به وسیله نص تعیین نشده  کند که خالفت و امامت بعد از رسول خداثابت می –نظر از مفهوم آن با صرف –این روایت 

به آنها پیشنهاد  اش بر مردم عرضه وها و جانشینی در میان خانوادهآن ]خالفت[ را به همراه پرداخت بدهی بود. زیرا پیامبر

 کرده بود.

گوید : مردم از قبول آن خودداری و سکوت کردند. ولی من آن را قبول کردم چنانچه در روایت آمده است با صراحت می

کردند و به عهده و به عهده گرفتم. در اینجا باید بپرسیم که : اگر فرضاً عباس یا یکی از اصحاب این امر را قبول می

 کرد؟!کنند که امامت به او انتقال پیدا میدر آن صورت شیعیان امامیه گمان میگرفتند، آیا می

ترین روایاتی که انذار یا دعوت خویشاوندان، حدیث صحیحی وجود ندارد. اما قوی چنانچه بیان کردم درباره جریان

 دراین باره روایت شده است، دو روایت است : 

روایت از عباد بن عبداهلل اسدی به نقل از علی بن ابیطالب ذکر کرده است که ( روایتی که امام احمد در مسندش به 0)

نفر گردهم  31اهل بیتش را جمع کرد. پس  نازل شد پیامبر« و أنذر عشیرتک األقربین»گوید : زمانی که این آیه می

هایم را بت از من و به جای من بدهیچه کسی به نیا»آمدند و طعامی خوردند و نوشیدند. آنگاه پیامبر خطاب به آنان فرمود : 

مردی « ام خواهد بود؟کند و در بهشت همراه من خواهد بود و جانشین من در میان خانوادههایم عمل میپردازد و به وعدهمی

تواند آن را انجام دهد؟ گفت : ای رسول خدا تو همچون بحری بودی. چه کسی می –که شریک نام او را ذکر نکرده  –

.« 1سپس این پیشنهاد را به فرد دیگری گفت و آن را بر افراد خاندانش عرضه کرد. پس علی به او جواب مثبت دادگفت : 

چنانکه معلوم است این حدیث به علت ضعف شریک بن عبداهلل نخعی و عبّاد بن عبداهلل اسدی ضعیف است. اما با این 

 تر است.کنند قویمیه بدان استناد میوجود متن و سند آن از حدیثی که معموالً علمای شیعه اما

 پیامبر»نقل کرده است که :  . امام احمد در مسندش روایت دیگری را به نقل از ربیعه بن ناجذ به نقل از امام علی2

ینکه ای غذا تهیه کرد. آنان غذایشان را خوردند تا اعبدالمطلب را گردهم آورد یا آنها را دعوت کرد. ... برای آنها وعدهبنی

سیر شدند و غذا چنان باقی مانده بود که گویی بدان دست نزده بودند. سپس درخواست ظرفی از نوشیدنی کرد. آنها از آن 

عبدالمطلب من به نوشیدند ولی نوشیدنی همچنانکه بود باقی ماند. گویی کسی از آن ننوشیده است. آنگاه فرمود : ای بنی

نشدن از غذا و نوشیدنی[ امور مهمی را ام و در این معجزه ]کاستهم برانگیخته شدهسوی شما و به طور عموم برای همه مرد

ترین فرد آن کند که برادر و یاور من باشد؟ اما هیچ کس برنخاست. من که جواندریافتید کدامیک از شما با من بیعت می

ر کرد و هر بار من برای گفتن پاسخ مثبت از فرمود : بنشین! آنگاه سه بار سؤال خود را تکرا جمع بودم برخاستم. پیامبر

 2«فرمود : بنشین! تا اینکه دربار سوم با دستش بر روی دستم زد.می جایم برخاستم اما پیامبر

_________________________________________________________________________  

 .338( مسند احمد، حدیث شماره 1

(. علما درباره ربیعة بن ناجذ ازدی یا کوفی اختالف دارند. 5225، حدیث شماره )2/337به، ج (، فضائل الصحا5875( مسند، امام احمد، حدیث شماره )2

اند. و علما همانند عالمه دانستن افراد ناشناس مشهورند او را مورد اعتماد دانستهگوید : تقریباً ناشناخته است. عجلی و ابن حبان که به ثقهذهبی می
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امری را که هیچ ارتباطی به خالفت یا امامت به مفهوم و  کنند که پیامبربودنشان بیان میاین دو روایت با وجود ضعیف

ن امامیه ندارد، بر نزدیکان خویش عرضه کرد و آن را از آنِ کسی دانست که با او بیعت و او را یاری کند رایج در نظر شیعیا

اش جانشین او در دنیا باشد. بر اساس متن تا در بهشت همراه او باشد زمان خروج او از شهریا وفاتش در میان خانواده

ا آماده قبول بیعت و یاری علی بن ابیطالب بلکه در انتظار پذیرش برخالف تصور و عقیده شیعه امامیه نه تنه حدیث پیامبر

عبدالمطلب بود. بلکه با وجود پاسخ مثبت علی پیشنهادش را سه بار تکرار کرد این امر بدین سبب مساعدت هر فردی از بنی

اهده کرد، یاری علی بن کرد. زمانی که عدم حمایت آنها را مشبود که پیامبر غیر از او مساعدت فرد دیگری را طلب می

 پذیرند؟!کنند، میاش را قبول کرد. آیا شیعیان اثناعشری آنچه را روایات بیان میابیطالب و جانشینی او در میان خانواده

 

 «علی منی و أنا من علی»( حدیث ه
است که جبشی بن شود حدیثی از جمله دالیلی که برای اثبات وجود نص بر امامت علی بن ابیطالب بدان استناد می

:  «ی عنی إال أنا أو علیدّالیؤ أنا من علی و علی من و»روایت کرده است که ایشان فرمودند :  از پیامبر جناده
 1«کنیم.علی از من است و من از علی هستم و فقط خودم و علی به نیابت از من ابالغ می»

کند. هیچ کس ای امر را انکار نمیم یاور و دوستدار علی است. تردید علی دوستدار و یاور پیامبر و پیامبر هگویم : بیمی

 اما این امر چه ارتباطی با این ادعا دارد که علی امام منصوب شده از طرف خداست؟!

در نظر شیعیان به معنای وجود نص بر امامت است، آنها درباره حدیث زیر چه  «علی منی و أنا من علی»اگر عبارت 

طعام عیالهم بالمدینة،  إن األشعریین إذا أرملوا فی الغزو أو قلّ»: ها فرمود درباره قوم اشعری گویند؟! پیامبرمی

هرگاه در : » «جمعوا ماکان عندهم فی ثوب واحد، ثم افتسموه بینهم فی إناء واحد بالسویّة، فهم منی و أنا منهم.

ای جمع ایشان در مدینه کم شود، آنچه را دارند در پارچهههنگام جنگ زاد و توشه اشعریها به پایان برسد یا آذوقه خانواده

کنند. پس آنها از من هستند ]یعنی یاوران و کنند و سپس با یک پیمانه به صورت مساوی آن را میان خود تقسیم میمی

 .[«2اند[ و من نیز از آنهایم ]من حامی و دوستدارشان هستمدوستداران من

 یقاً همان عبارتی را فرمودند که درباره علی فرموده بودند. عالوه بر این بلکه پیامبردق هادرباره اشعری پس پیامبر

 خصوصاً آن را خطاب به یکی از یارانش که جلیبیب نام داشت فرموده است.

در سفری برای جنگ ]با مشرکان[ بود خداوند به او)فیء( و غنایمی نصیب  روایت شده است که پیامبر برزهاز ابی

آنگاه از یارانش پرسید : آیا کسی از میان شما حضور ندارد؟ پاسخ دادند : آری فالن شخص و فالنی و فالنی. سپس کرد. 

                                                                                                                                                                                                                 

اند. شیخ شعیب ارنؤوط این حدیث این صفت ابن حبان وعجلی را تأیید کرده« األنوار الکاشفة»و « التنکیل»تاب محقق عبدالرحمن المعلمی در دو ک

 داند.را ضعیف می

 آن را روایت کرده و البانی آن را )حسن( دانسته است. 8759به شماره  )علی مّنی و أنا من علی(( ترمذی در سنن خود کتاب المناقب باب 1

( مسلم در صحیحش کتاب فضائل الصحابة باب 2533حیحش کتاب الشرکة باب )الشرکة فی الطعام و النهد و العروض( حدیث شماره )( بخاری در ص2

 آن را روایت کرده است. 2155من فضائل األشعریین حدیث شماره 
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بینم. او را پیدا کنید. برای دومین و سومین بار سؤالش را تکرار کرده آنگاه پاسخ دادند : خیر! فرمود : اما من جلیبیب را نمی

ند پس او را در کنار هفت نفر یافتند که او آنها را کشته بود سپس آنها هم او را کشته شدگان او را جستجو کرددر میان کشته

آمد و کنار او ایستاد و فرمود : او هفت نفر را کشت آن هم او را کشتند. این فرد از من است ومن از اویم. این  بودند. پیامبر

 1«فرد از من است و من از اویم.

ها به معنای امامت و خالفت باشد، پس احادیثی نیز که درباره جلیبیب و اشعری «علی ی و أنا منعلی منّ»اگر حدیث 

شان های بعدیاند به همان معنی خواهد بود در نتیجه حتی اگر خالفت به خودشان هم تعلق پیدا نکند از آن نسلگفته شده

 خواهد بود!

، ص 01األحوذی، ج د چنانچه مبارکفوری در تحفهمانباقی می «ی عنی إال أنا أو علیوالیؤدّ»فقط توضیح عبارت 

. و برای الیؤدی عنی إال علیگفت : بایست میشکنی است. ظاهراً میبه معنی اعالم پیمان )الیؤدی عنی(گوید : می 012

ده شده افزوی علی إال أنا أو علی( دّ)الیؤکلمه )أنا( به عبارت  )علی منی و أنا من علی(تأکید معنای اتصال در عبارت 

گوید : از جمله عادات قوم عرب این بود که چنانچه میان آنها قراردادی درباره بستن یا شکستن عهد و است. توربشتی می

تر شد، فقط رهبر و بزرگ آن قوم یا یکی از خویشاوندان نزدیکش که مقامش کمی پائینپیمان، اعالن صلح یا جنگ منعقد می

 پذیرفتند.کرد و چنین اموری را فقط از آنها میاز او بود، این امر را اعالم می

]در سال دهم هجری[ به ابوبکر دستور داد که سرپرستی مسلمانان را در مراسم حج به عهده بگیرد،  زمانی که پیامبر

ئت را که تصمیم گرفت علی را پس از او و برای اعالن بطالن پیمان میان او و مشرکان ]به مکه[ بفرستد تا آیاتی از سوره برا

 فرماید : ای است که خداوند در آن مینازل شده بود بر مردم بخواند که از آن جمله آیه

 [.٣٧التوبة: .] ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ژ 

 «تردید مشرکان ]به سبب کفر و شرکشان، از نظر اعتقادی[ پلیدند لذا نباید پس از امسال وارد مسجدالحرام شوند.بی»

این حدیث را برای اثبات این امر فرمودند. باید  احکام و آیات دیگری را نیز اعالم کرد. به همین دلیل پیامبر همچنین

گفت که ابوبکر در هنگام مالقات علی که پس از او آمده و به کاروان حجاج ملحق شده بود گفت : آیا تو امیر ]و رهبر 

بالغ پیامی از سوی رسول خدا[ هستی؟ علی در پاسخ گفت : من ام[ یا مأمور ]اجدید حجاج[ هستی ]و من خلع شده

ای غیرمستقیم به این امر دارد که حکومت علی پس از ابوبکر خواهد بود که این امر دقیق بر محققان مأمورم. این پاسخ اشاره

 ریزبین پوشیده نخواهد ماند.

 

 و( احادیث )اثنا عشر اماماً(

کنند که استناد می من آل البیت( )اثنا عشر رجالًه امامانشان دوازده نفرند به احادیث شیعیان اثناعشری برای اثبات اینک

پس از من[ : »] «میراًأیکون اثنا عشر »فرمود :  در صحیح بخاری به نقل از جابر بن سمره روایت شده است که پیامبر

_________________________________________________________________________  

 (.2572( حدیث شماره )( مسلم در صحیحش کتاب فضائل الصحابه، باب )من فضائل جلیبیب1
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در آن هنگام فرمود :  ی[ نشنیدم. پدرم گفت : پیامبرآنگاه عبارتی فرمود که من آن را ]به خوب« دوازده فرمانروا خواهند بود.

 1«همه آنها از قریش هستند.: » «کلهم من قریش»

:  «ثنی عشر خلیفةإالیزال اإلسالم عزیزاً إلی »فرمود :  در صحیح مسلم به نقل از جابر آمده است که شنیدم پیامبر
سپس عبارتی فرمودند « ده خلیفه ]و جانشین بر سرکار[ بیابند.اسالم همچنان عزیز و محکم برجا خواهد ماند تا اینکه دواز»

 «کلهم من قریش»پس از آن چه فرمودند؟ پدرم پاسخ داد : پیامبر فرمود :  که من آن را نفهمیدم. از پدرم پرسیدم : پیامبر
 2«همه آنها از قریش خواهند بود.: »

عشر خلیفة کلهم  ثناإا الدین قائماً حتی یکون علیکم الیزال هذ»ابوداود این حدیث را چنین روایت کرده است : 

این دین همچنان برجا خواهد ماند تا زمانی که دوازده خلیفه بر شما حکومت کند، که امت : » «مةتجتمع علیهم األ

 «]اسالمی[ درباره ]خالفت[ همه آنها انفاق و اجماع خواهند داشت.

 کند.یابیم که این گونه استدالل را ردّ میاین نصوص اموری درمیطرفانه و به دور از جانبداری در با تأمل بی

 

 اوالً
هنگامی که حدیث مذکور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم برای دریافت معنایش و طرق روایت و الفاظ آن را 

 یابیم که این حدیث با الفاظ زیر ذکر شده است : مورد بررسی قرار دهیم درمی

 3«ثنا عشر أمیراً إمر صالحاً حتی یکون الیزال هذا األ»

 در روایت دیگری آمده است : 

 4«ثنا عشر أمیراًإالیزال هذا األمر ماضیاً حتی یقوم »

 در روایت دیگری آمده است : 

 5«عشر أمیراً ثناإالیزال هذا األمر قائماً حتی یمضی »

 در روایت دیگری آمده است : 

 6«ثنی عشر خلیفةإإن هذا الدین الیزال عزیزاً إلی »

_________________________________________________________________________  

 آن را روایت کرده است. 7228در کتاب األحکام باب استخالف حدیث شماره  ( بخاری1

 .5325( مسلم را در صحیح خود کتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقریش و الخالفة فی قریش، حدیث شماره 2

 (، شعیب بن أرونؤوط گفته است : اسناد آن به شرط صحیحن صحیح است.25935( مسند احمد حدیث شماره )3

 ( شعیب بن أرنؤوط گفته است : اسناد آن به شرط صحیحین صحیح است.25935سند احمد حدیث شماره )( م4

 (.5355، حدیث شماره )597، ص 2( المعجم الکبیر، ج 5

همان  گوید : بنا به شرط مسلم، این حدیث صحیح است و رجال آن مورد اعتماد و ثقه و(. شعیب ارنؤوط می21919مسند احمد، حدیث شماره )( 6

 رجال شیخین هستند به جز داود که فقط جزو راویان مسلم است.
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 در روایت دیگری آمده است : 

 1«ثنی عشر خلیفةإالیزال اإلسالم عزیزاً إلی »

 در روایت دیگری آمده است : 

 2«ثنی عشر خلیفةإالیزال هذا الدین عزیزاً إلی »

 در روایت دیگری آمده است : 

 3«ثنی عشر خلیفةًإإلی  الیزال هذا الدین منیعاً»

 ت : در روایت دیگری آمده اس

 5«ثنی عشر خلیفةإإلی  4أوقال الیزال الناس بخیر الیزال هذا الدین عزیزاً»

 و در روایت دیگری آمده است : 

 6«ثنی عشر خلیفةإالیزال هذا األمر عزیزاً منیعاً ینصرون علی من ناواهم علیه إلی »

 7«عشر خلیفة کلهم من قریش ثناإالیزال هذا األمرمواتی أو مقارباً حتی یقوم »

 8«ثنا عشر من قریشإالیزال هذا األمر فی مسکة و فی علیاء حتی یملک »

 9«ثنا عشر خلیفةإالیزال هذا األمة مستقیم أمرها حتی یکون »

 10«ثنا عشر أمیراإالیزال أمر هذه األمة هادئاً علی من ناوأها حتی یکون علیکم »

 11«ثنا عشر خلیفةإالیزال أمر هذه األمة ظاهراً حتی یقوم »

_________________________________________________________________________  

گوید : حدیث صحیحی است و این اسناد به علت وجود )سماک(، حسن است. در المعجم (. شعیب ارنؤوط می25375( مسند احمد حدیث شماره )1

 ذکر شده است.« اثنی عشر خلیفه»لفظ ( آمده و به جای عبارت آخر حدیث 5792حدیث شماره ) 591، ص 2الکبیر طبرانی، ج 

 داند.( آن را روایت کرده است و آلبانی آن را صحیح می5235( ابوداود در کتاب )الفتن( حدیث شماره )2

 .532( مسلم در کتاب )اإلماره( باب الناس تبع لقریش و الخالفة فی قریش، حدیث شماره 3

 راویان حدیث بوده است. ( این تردید از سوی ابن عبدالصمد است که یکی از4

گوید : اسناد آن براساس شرط مسلم صحیح است و رجال ثقه و مورد اعتماد آن همان ، شعیب ارنؤوط می(25932( مسند احمد، حدیث شماره )5

 راویان شیخین هستند با این تفاوت که ابوجعفر رازی فقط راوی مسلم است.

 گوید : اسناد آن به شرط شیخین، صحیح است.ط می( شعیب ارنؤو25935( مسند احمد، حدیث شماره )6

 گوید : این حدیث صحیح است.( شعیب ارنؤوط می25575( مسند احمد، حدیث شماره )7

 .5585، حدیث شماره 551، ص 2( معجم أوسط، ج 8

 .5793، حدیث شماره 593، ص 2( معجم کبیر، ج 9

 .5355، حدیث شماره 597، ص 2( معجم کبیر، ج 10

 .3133، حدیث شماره 751، ص 8درک، ج ( المست11
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عشر أمیراً کلهم  ثناإیزال هذا الدین ظاهراً علی من ناوأه الیضره مخالف و المفارق حتی یمضی من أمّتی ال»

 1«من قریش

 2«عشر خلیفة من قریش ثناإالیزال هذا األمر ظاهراً علی من ناوأه والیضره مخالف و المفارق یمضی »

عشر کلهم من  ثناإره من فارقه أوخالفه حتی یملک علی من ناوأه الیض ظاهراً لن یزال هذا الدین عزیزاً منیعاً»

 3«قریش

 4«عشر خلیفة ثناإالیزال أمر هذا األمّة ظاهراً حتی یقوم »

گانه یابد که قطعاً این روایات بر مدح این افراد دوازدهکسی که در این احادیث اعم از صحیح و ضعیف تأمل کند درمی

 دادن عزت آن خواهد بود.ست که خالفتشان آغاز ضعف و سستی امت و از دستکند. بلکه به معنای نکوهش آنهاداللت نمی

کند این الفاظ تقریباً در همه احادیث تکرار که به معنای انتها و غایت هستند این امر را تأیید می إلی() و ()حتیمفهوم 

 فرماید : نانکه خداوند میاند. بنابراین مفهوم عبارت ما قبل این الفاظ با پس از آنها متفاوت است. همچشده

 [.٣٧٤البقرة: .] ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ژ 

 «و بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سفید بامداد و رشته سیاه ]شب[ برایتان از هم جدا و آشکار شود.»

ین حاکمان عزت، سربلندی و اصالح خواهد پس قبل و بعد از )حتی( با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین در دوره قبل از ا

بود و از آغاز حکومتشان فساد و خواری به وجود خواهد آمد. همچنانکه آغاز امساک و خودداری از غذاخوردن از آغاز 

 آشکارشدن فجر است. بنابراین به خوبی در این امر تأمل کنید.

ن دوازده تن پایان دوران عزت و سربلندی حکومت اما معنی دیگری که احتمال آن وجود دارد این است که خالفت ای

 اند.در حدیث از آن به هرج و مرج تعبیر فرموده کند که پیامبراسالمی خواهد بود و پس از آنها قتل و کشتار رواج پیدا می

توان گفت : فرد همه قسمتهای ماهی به جز سر آن را می «مکة حتی رأسهاسأکلت ال»پس همچنانکه در عبارت 

 رده است و همچنین احتمال این وجود دارد که فرد همه ماهی از او تا آخر آن را خورده باشد.خو

گانه وجود دارد که شیعیان اثناعشری در این حدیث چه داللت صریح و آشکاری درباره عظمت و بزرگی این افراد دوازده

 ه تن از فرزندان حسین( وجود دارد؟!گانه )علی، حسن، حسین و نمعتقدند که در آن نص بر امامت ائمه دوازده

 

_________________________________________________________________________  

 گوید : این حدیث به علت ضعف مجالد، ضعیف است.( شعیب ارنؤوط می25378( مسند احمد، حدیث شماره )1

 (.5793، حدیث شماره )593، ص 2کبیر، طبرانی، ج  ( معجم2

 مجالد ضعیف است.گوید : این حدیث به علت ضعف (، شعیب ارنؤوط می25958( مسند احمد، حدیث شماره )3

 (.3133، حدیث شماره )751، ص 8( المستدرک، ج 4
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 ثانیاً 

آمده است یعنی آنها خلفا یا امیرانی  «أمراء»و  «خلفاء»در حدیث درباره این دوازده نفری که به آنها اشاره شده وصف 

نه  اند.بوده کنند درباره آنها نص وجود داشته است، امام، دانشمند و فاضلگانه که شیعیان ادعا میاند. اما ائمه دوازدهبوده

 ای که خالفت نداشته باشد خلیفه نیست و امیری هم که امارت نداشته باشد امیر نیست.. زیرا خلیفه1خلیفه و امیر

هنگامی که شما با یکی از علمای شیعه مثالً درباره امامت امام جعفر صادق بحث کنید و به او بگویید : چگونه ممکن 

درنگ به شما پاسخ خواهد داد : امامت منصب و مقامی الهی تردید و بیه نباشد. بیاست امام صادق امام باشد ولی خلیف

 رسیدن خلیفه خواهد شد.است که امام لزوماً نباید خالفت را به عهده بگیرد. اما انسان فقط با به خالفت

تن به خالفت رسیدند که آنها )علی  کنند فقط دوای که شیعه آنها را ذکر میگانهاز آنجا که فهمیدید از میان امامان دوازده

 یابید!گویی و بطالن استدالل شیعیان به این حدیث را به روشنی درمیبن ابیطالب و حسن بن علی( بودند، تناقض

تردید به جای گانه نصی تعیین کند و بیخواست درباره امامت امامان دوازدهمی گوییم : بنا به فرض محال اگر پیامبرمی

 کرد!تک آنها را ذکر مییا نام تک «ثنا عشر اماماًإ»فرمود : می «ثنا عشر خلیفةًإ»یا  «عشر امیراً ثناإ»عبارتهای 

علی و »فرمود : تردید میگانه مورد ادعای شیعه نصی تعیین کند بیخواست درباره امامان دوازدهمی چنانچه پیامبر

بدین معناست که این خلفا از قریش  «هم من قریشکلُّ»زیرا عبارت  «ابیطالبهم من بنیکلُّ» فرمود :یا حتی می «أبناؤه

هستند. اما این بدان معنا نیست که خالفت در میان قریش فقط به یک خاندان تعلق دارد. ممکن است بعضی از این خلفا از 

 هاشم باشند.زهره و بنیعدی یا بنیتیم یا بنیاسد، برخی از بنیخاندان بنی

که از سوی خداوند به او فصاحت و بالغت کامل داده شده بود، به صورت کامالً واضح و بدیهی  ث پیامبربنابراین حدی

اند فقط به امام علی و فرزندان او نیست. مگر نه این است که کند که منظور از این دوازده نفر که در حدیث ذکر شدهبیان می

اگرچه آنها در حقیقت چنین بودند. اما او آنها را به  «من العرب کلهم»و  «کلهم من ولد إسماعیل»نفرمود :  پیامبر

شان بود. اگر آنها از اهل بیت یا جزو فرزندان امام علی بودند، کرد و آن همان قبیلهصفتی ذکر کرد که از دیگران متمایز می

یابیم که آنها جزو م کرد، در میآنها را جزو قبیله قریش اعال شد. از آنجا که پیامبرتردید این صفت آنان ذکر میبی

 خاندانهای مختلف قبیله قریش هستند و در میان قریش نیز به هیچ تیره و خاندانی اختصاص ندارند.

 

 ثالثاً 

إذا ملک »فرمود :  طفیل عامر بن واثله به روایت از عبداهلل بن عمرو روایت کرده است که پیامبرطبرانی به نقل از ابی

هرگاه دوازده نفر از ]فرزندان[ عمرو بن کعب به : » «بن کعب کان النقف و النقاف إلی یوم القیامةعشر من عمرو  ثناإ

 2«تردید قتل و کشتار به وجود خواهد آمد.حکومت برسند، بی

_________________________________________________________________________  

 ( به جز دو خلیفه راشد، علی بن ابیطالب و حسن بن علی )رضی اهلل عنهما( که ایشان به خالفت رسیدند.1

 .538، ص 58الباری، ج ( فتح2
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( به نقل از یحیی بن 91، ص 0اسناد این حدیث ضعیف است. اما سندی دارد که حافظ نعیم بن حمّاد در )الفتن، ج 

به نقل از  –که او هم راستگوست  –به نقل از عبداهلل بن عثمان بن خیثم  - 1حافظه استراستگو ولی کم که –سلیم 

إذا ملک اثنا عشر من عمرو بن کعب کان »فرمود :  کند که پیامبرروایت می به نقل از عبداهلل بن عمرو طفیلابی

]فرزندان[ عمرو بن کعب به فرمانروایی برسند قتل و کشتار به هرگاه دوازده تن از : » «النقف و النقاف إلی یوم القیامة.

 « وجود خواهد آمد.

از نسل کعب »که فرمود :  گوید : این عبارت از پیامبرکتاب فتح الباری می 004صفحه  03ابن حجر عسقالنی در جلد 

 «شیان از نسل او هستند.بودن آنها دارد. زیرا لؤی فرزند غالب بن فهر است که قریاشاره به قریشی« بن لؤی

کفایتی حکومت این دوازده فرمانروا و این امر اگر این روایت را صحیح فرض کنیم چنانکه از ظاهر آن پیداست بر بی

داللت دارد که حکومت آنها موجب بدبختی مردم و افزایش جنگ و ویرانی شده است. پس کمی بیشتر در این امر تأمل 

 فرمایید!

خواند. پیش عبداهلل بن مسعود نشسته بودیم و او برایمان قرآن می»: در روایت مسروق آمده است : چنانچه کسی بگوید 

پرسیدید چند خلیفه بر این امت حکمرانی خواهند کرد؟ عبداهلل بن  مردی به او گفت : ای ابوعبدالرحمن آیا از پیامبر

کس چنین سؤالی را از من نپرسیده است. سپس گفت : بله ما  ام قبل از تو هیچمسعود پاسخ داد : از زمانی که به عراق آمده

کند که این روایت ثابت می« 2اسرائیلتن، به تعداد نقیبان بنی پرسیدیم. ایشان در پاسخ فرمودند : دوازده این امر را از پیامبر

 این دوازده تن افراد فاضلی هستند و خالفتشان مورد رضایت است.

ن حدیث منکر است. زیرا در سند آن )مجالد بن سعید( وجود دارد که علمای جرح و تعدیل بر در پاسخ باید گفت : ای

در سلسله راویان این »نویسد : دچار اشتباه شده و می 091، ص 1الزوائد، ج دانستن او اجماع دارند. هیثمی در مجمعضعیف

من به « اند.داند اما جمهور علما او را ضعیف دانستهمیحدیث مجالد بن سعید وجود دارد که نسائی او را ثقه و مورد اعتماد 

داند و در کتابهای دیگر جرح نسائی مراجعه کردم. مشاهده نمودم که نسائی نیز او را ضعیف می« الضعفاء و المتروکین»کتاب 

 و تعدیل نیز این گونه از نسائی نقل شده است.

_________________________________________________________________________  

گوید داند. ابن سعد میی است. ابن معین او را مورد اعتماد وثقه می( این سخن ابن حجر خالصه او در بیان اختالف درباره توثیق یحیی بن سلیم طائف1

نوشت و به او گوید : مرد نیکوکار و راستگویی است. حافظ الحدیث نبود و احادیثش را می: مورد اعتماد ودارای احادیث فراوانی است. ابوحاتم می

 کرد.ث منکری را از عبیداهلل بن عمرو روایت میگوید : دارای اشکال نیست و او احادیشود. نسائی میاستناد نمی

کرده است. باید من معتقدم که منشأ اختالف درباره یحیی بن سلیم حافظه کم اوست. اما درباره اینکه او از عبیداهلل بن عمرو حدیث را روایت می

ین روایات را از عبیداهلل بن عمرو روایت نکرده است. بدین کند که فقط یحیی بن سلیم اگفت طبرانی که به بررسی احادیث او پرداخته است تأکید می

 شود.ترتیب منکربودن او و احادیثش برطرف می

 گوید : به علت ضعف مجالد، اسناد آن ضعیف است.(، شعیب ارنؤوط می8735( مسند احمد، حدیث شماره )2
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تنهایی آنها را روایت کرده است. اما منکر بودن متن حدیث آشکار و این حدیث جزو روایتهایی است که مجالد بن سعید به 

دهد : ]فقط[ پاسخ می : این امت ]اسالمی[ چند خلیفه خواهد داشت و پیامبرهویدا است. زیرا در آن، این سؤال آمده است 

 دوازده نفر!

ل باشد و چنانچه این نص دوازده تن از تر از آن است که برای اثبات آن نیاز به استدالبودن این امر واضحخالف واقع

نفر بر این امت حکومت خواهند  کرد، به واقعیت نزدیکتر بود یا اینکه فقط دوازدهحاکمان این امت را ستایش یا نکوهش می

 نماید.گویی و عدم تطابق این حدیث با واقعیت، آن را منکر میکرد و این تناقض

کند خلفایی که بر امت اسالمی حکومت خواهند کرد به تعداد نقیبان کید میبه هر حال این روایت بر این امر تأ

اند. زیرا چنانکه گانه در نظر شیعیان اثنا عشری و دیگران، خلیفه و پادشاه نبودهاسرائیل، دوازده نفرند و  امامان دوازدهبنی

 را به عهده نگرفتند.  گذشت به جز امام علی و امام حسن هیچ کدام از آنها زمام امور امت اسالمی

 

 رابعاً 

تردید تعداد خلفا در میان امت اسالمی بیش از این نفر محدود نشده است. زیرا بی 02در این حدیث تعداد امامان به 

است. اما چنانکه قبالً هم ذکر کردیم، این حدیث بدین معناست که تا پایان حکومت این حاکمان یا در سایه حکومت آنها 

 عزت و افتخار خواهد بود.اسالم دارای 

کند قائم خروج نمی»کند که فرمود : به نقل از امام جعفر صادق نقل می 332، ص 2خامساً : شیخ مفید در )اإلرشاد(، ج 

طوسی در )الغیبه(، « خواند، خارج شوند.هاشم که هر کدام مردم را به سوی خود فرامیتا اینکه قبل از او دوازده نفر از بنی

کند تا اینکه دوازده تن قائم قیام نمی»گفت :  امام صادق»نویسد : بخار األنوار می 219، ص 12مجلسی در ج و  433ص 

 «خواند خارج شوند.هاشم که هر یک مردم را به سوی خود فرامیاز بنی

رالزمان اتفاق روشن است که منظور از قائم در روایات مذکور همان مهدی منتظر در نزد شیعیان است و خروج او در آخ

شان است. اما در این روایت شیعه آمده است که دوازده تن از گانهافتد و به نظر شیعیان امامیه او یکی از امامان دوازدهمی

شود : کنند. در اینجا این سؤال مطرح میهاشم قبل از او خروج خواهند کرد و همه آنها خالفت را از برای خود طلب میبنی

خواهند به زور عقیده وجود تن همان دوازده حاکمی نیستند که در حدیث ذکر شدند؟! چرا شیعیان امامیه می چرا این دوازده

گانه را به همه امت اسالمی تحمیل کنند و آنها را وادار به پذیرش دوازده امام کنند که خودشان آنها نص درباره امامان دوازده

 ها و صفات آنها سخنی به میان است؟!ث از ذکر ناماند که ]نه قرآن و[ نه حدیرا انتخاب کرده

 

 سادساً 

های مختلف شیعه درباره شناخت امامان و تعدادشان اختالف بسیار فراوانی دارند که دهد که همه فرقهتاریخ شهادت می

امام بدان دچار و شناسی و ادیان و مذاهب مملو از ذکر اختالفات و منازعاتی است که شیعیان پس از مرگ هر کتابهای فرقه

 شدند.در شناخت امام بعدی دچار حیرت و سرگردانی می
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ها( را بپذیریم که معتقد به وراثت عمودی در امامت هستند باید پس از اقرار به امامت چنانچه نظر شیعیان افطحی )فحطی

به امامت او بودند، امام حسن عبداهلل افطح پسر بزرگ امام جعفر صادق و زید بن علی که برخی از شیعیان اولیه معتقد 

 عسکری را امام دوازدهم بدانیم.

کند و بدون مطابقت نمیشان گانهلذا استدالل شیعه امامیه اثناعشریه به این گونه روایات به هیچ وجه با امامان دوازده

راض، ظن و تخمین وجود دلیل علمی بر والدت محمد بن حسن عسکری )امام دوازدهم، مهدی منتظر( این امر نوعی افت

 آید.است و استدالل علمی قاطعی به شمار نمی

ای قرار دهد که در پایهپس آیا شایسته است که انسان با انصاف و عاقل، عقیده و دینش را براساس اصل سست و بی

 ماند؟! مقابل چنین نوع نقد علمی پابرجا نمی

 

 انه وجود ندارد گهیچ حدیث صحیحی مبنی بر نص بر نامهای امامان دوازده
از هشام بن سالم حدیث مشهوری روایت شده است که در آن آنچه را پس از وفات » اهلل خویی چنین پرسیده شداز آیت

کند که چگونه او به همراه برگزیدگانی برای او و بعضی از یارانش بلکه برای عموم شیعیان روی داد تعریف می امام صادق

کردند. پس بر عبداهلل بن جعفر وارد شدند درحالی رسد تحقیق میکسی که پس از او به امامت میاز یاران امام صادق درباره 

که مردم پیرامون او جمع شده بودند. پس بطالن ادعای امامت او بر ایشان روشن گردید. پس حیران و سرگردان از پیش او 

توانیم میان این روایت که بر جهل یاران .. چگونه میتا آخر روایت : .دانستند امام کیست... خارج شدند درحالی که نمی

 را از زمان پیامبر پس از وفات او نسبت به جانشینش داللت دارد و روایاتی که نام همه امامان بزرگ امام صادق

ایی که در اطالع باشند تا جمشخص نموده است، جمع نماییم. آیا امکان دارد همه یاران امام صادق نسبت به این روایات بی

روایات متواتری که از طریق عامه ]اهل سنت[ »شناخت امام پس از او دچار سرگردانی شوند؟! خویی در پاسخ گفته است : 

اند اند و نامهایشان را مشخص ننمودهو خاصه ]شیعیان امامیه[ به ما رسیده است. ائمه علیهم السالم را از نظر عدد تعیین کرده

 –به جز تعداد اندک و خاصی از آنها  –کرد که این امر بر مردم و حتی بر یارانشان ایجاب می شاید در آن زمان مصلحت

 1«پوشیده و مخفی بماند و این امر در غیر این مورد نیز اتفاق افتاده است. واهلل أعلم.

دارترین حوزه یشهترین و راین اعتراف و شهادت یک عالم بزرگ شیعه اثناعشری و رهبر حوزه علمیه نجف یعنی قدیمی

گانه را به دقیقاً بیان نماید یا احادیث آحادی که علمیه شیعیان مبنی بر این است که روایات متواتری که نامهای امامان دوازده

کاری شیعیان بتوانند بدون تردید در مضامینشان به آن اعتماد کنند، وجود ندارد. زیرا در نظر خویی این روایات نتیجه پنهان

 اند.بوده« رازداران ائمه»و راویانشان است 

شود این است : آیا از نظر عقلی ممکن نیست که این تعداد کم از اصحاب امامان با یکدیگر سؤالی که در اینجا مطرح می

آنها  به ویژه اینکههمکاری کرده باشند و سخنی را به امامان نسبت داده باشند که امامان خودشان ادعای آن را نکرده باشند. 

_________________________________________________________________________  

 .512( صراط النجاة فی أجوبة االستفتاءات، الجزء الثانی، ص 1
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اند که اصحاب همتایند بلکه روایات آحادی را نقل کردهنظیر و بینه تنها به وسیله نقل چنین روایاتی در میان امت اسالمی بی

 اند؟!دیگر ائمه هرگز آنها را روایت نکرده

 کسانی هستند؟ اند چهبه عالوه، این افرادی که ائمه آنها را برای بیان اسرارشان از میان عامه مردم انتخاب کرده

دانستن کتمان بعضی از  تردید حاللبی»نویسد : شیخ علی آل محسن در کتاب )هلل و للحقیقه( خطاب به چنین افرادی می

سخنان از مخاطبان شیعه یا از اکثر شیعیان از سوی امام، به معنای کتمان بقیه علوم و معارف از آنهاست. به همین دلیل امام 

یهما السالم( به بسیاری از یارانشان، اعم ابوبصیر، زراره، محمد بن مسلم و ... علوم ارزشمند و رازهای صادق و امام باقر)عل

 1«اند.فراوانی را گفته

ای درباره نام آنها اختالف ندارد، فقط گروهی از این افرادی که شیخ علی آل محسن آنها را ذکر کرد و هیچ عالم شیعه

اند! مثالً )زراره بن أعین( که بستن بر اهل بیت را پیشه خود قرار دادهشیعیان امامیه دروغ افراد بودند که به اعتراف خود

و شیخ علی آل محسن و بسیاری از علمای قدیم و  2کندعبدالحسین موسوی در کتاب )المراجعات( او را مدح و ستایش می

یعیان درباره طعن و لعن او از زبان امام جعفر صادق اند، روایات معتبری از طریق شمعاصر شیعه اثناعشری او را ذکر کرده

 ذکر شده است.

تردید زراره در گفت : بیشنیدم که می کند که گفت : از امام جعفر صادقکشی با سندش  از لیث مرادی روایت می

 3گمراهی خواهد مرد.

ت : خداوند برید و زراره را لعنت گفشنیدم که می سیار روایت شده است که گفت از امام صادقاز مسمع کردین ابی

 کند.

 4دانشمند و عالمه شیعه محسن امین جبل عاملی در موسوعه )اعیان الشیعه( اسناد این دو روایت را حسن دانسته است.

گفت : خداوند ابوجعفر ]امام محمدباقر[ از یونس بن عبدالرحمن بن ابن مسکان روایت شده است که شنیدم : زراره می

ای دارم. از او پرسیدم که چه چیزی باعث شده است که ند. اما من در دلم نسبت به ]امام[ جعفر ]صادق[ کینهرا رحمت ک

 5ها و دروغهایش را آشکار کرد.رسوایی زراره چنین بگوید؟ در پاسخ گفت : اینکه امام صادق

گیرند سپس ایمان را به امانت میتردید گروهی گفت : بی از مسعده بن صدقه روایت شده است که گفت : امام صادق

تردید زراره بن أعین یکی از گویند. بیگیرندگان میدر روز قیامت آنها را )معارون( یعنی امانتدهند. آن را از دست می

 6آنهاست.

_________________________________________________________________________  

 .79للحقیقة، ص ( هلل و 1

 (.555( المراجعات، مراجعه شماره )2

 (.255، بیوگرافی )زرارة بن أعین(، روایت شماره )229( رجال الکشی، ص 3

 (.287( همان منبع، روایت شماره )4

 .223، روایت شماره 221الکشی، ص ( رجال5

 .238، روایت شماره 283( رجال الکشی، ص 6
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دم ام را برگرداناز ولید بن صبیح روایت شده است که در مدینه در باغی بودم ناگهان کسی دستم را گرفت. وقتی چهره

رفتم و  گوید : پس به مسجد نزد امام صادقناگهان زراره را دیدم. به من گفت : برای من نزد دوستت اجازه بگیر. می

جریان را برایش تعریف کردم. او با دستش بر ریش خود زد. سپس سه بار گفت : به او اجازه نده. زیرا با وجود جایگاه و 

 1او بر دین من و پدرانم نیست. خواهد به من زیان برساند.عمر من او می

آمده است : بر امام صادق وارد شدم. امام گفت : کی زراره  از علی بن حکم به نقل از رجالش به روایت از امام صادق

ام. اما گفت : اهمیتی ندارد هرگاه مریض شد به عیادت او مرو، ای؟! گفت : پاسخ دادم : چند روزی است او را ندیدهرا دیده

گویی؟ امام پاسخ داد : آری منظورم زراره است. او از اش شرکت نکن! پرسیدم : آیا زراره را میرد در تشییع جنازهاگر مُ

 2یهودیان و مسیحیان که به تثلیت معتقدند بدتر است.

ه کنیه آنگا –گفت : ای ابوبصیر شنیدم که به ابوبصیر می از عمران زعفرانی روایت شده است که گفت : از امام صادق

هیچ کس همانند زراره در اسالم بدعتهای ناپسند به وجود نیاورده است.  -دوازده تن را نام برد و خطاب به آنان گفت : 

 3لعنت خداوند بر او باد. این سخن امام صادق بود.

را روایت کرده گفتم : زراره از شما درباره )استطاعت( امری  حالل روایت شده است که به امام صادقاز زیاد بن ابی

کند است، ما هم آن را از او پذیرفتیم و او را تصدیق کردیم. خواستم آن را بر شما عرضه کنم. گفت : بگو! گفتم : او ادعا می

اید : هر کسی که سؤال کرده است که شما به او پاسخ داده ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ که از شما درباره آیه 

سفر داشته باشد. آیا چنین است؟ امام پاسخ داد : آیا هر کس که توشه و مرکبی داشته باشد استطاعت  توشه و مرکبی برای

انجام حج را دارد؟! گفتم : ]بنا به ادعای او[ آری! امام گفت : نه او چنین سؤالی را از من پرسیده است و نه من چنین پاسخی 

بار این قسم را تکرار کرد. آنگاه گفت : خداوند زراره را لعنت کند!  ام. به خدا قسم او بر من دروغ بسته است! و سهداده

ای داشته باشد استطاعت انجام فریضه حج را خداوند زراره را لعنت کند! او فقط از من پرسید : آیا هر کسی که زاد و توشه

؟ پاسخ دادم : نه، تا زمانی که به او شود. او پرسید : پس آیا او استطاعت آن را دارددارد؟ پاسخ دادم : حج بر او واجب می

گوید : در کوفه به دیدار زراره شود. از امام پرسیدم : آیا زراره را از این امر مطلع کنم؟ گفت : آری! زیاد میاجازه داده می

فت : او رفتم و آنچه را امام صادق گفته بود برایش تعریف کردم و از ذکر لعن و نفرینهای امام خودداری کردم. زراره گ

داند. این دوست شما از کالم مردان آگاهی و نسبت بدان بصیرت کند که خودش هم نمیاستطاعت از جایی برایم تعریف می

 . پس در این سخنان بیشتر تأمل کنید.4ندارد

_________________________________________________________________________  
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 بندد تا جایی که امام مجبورچگونه کسی که با جرأت و وقاحت فراوان در دوران حیات امام صادق بر او دروغ می

شود و شود او را نفرین کند و از او تبری جوید و عیبهایش را آشکار کند، درباره اعتقاد مسلمانان مورد اعتماد واقع میمی

 شود؟روایاتش به عنوان دین مورد پرستش پذیرفته می

سب کرده و فریضه کند : به عراق رفتیم تا پولی کاما درباره ابوبصیر باید گفت که کشی به نقل از ابن یعفور روایت می

حج را به جا آوریم. ما گروهی بودیم که ابوبصیر مرادی هم در میان ما بود. به او گفتم : ای ابوبصیر از خدا بترس و به وسیله 

اموالت حجت را به جا بیاور! تو مال و ثروت فراوانی داری! ابوبصیر پاسخ داد : ساکت شو که اگر همه اموال دنیا بر سر 

 1پوشاند.کاظم[ فرو بریزد با عبایش آن را می دوستتان ]امام

درباره زنی که دارای شوهر بوده است  از شعیب عقرقوفی به نقل از ابوبصیر روایت شده است که گفت : از امام صادق

دواج شود و آن مرد ]که تازه با او ازاما آن را کتمان و سپس ازدواج کرده باشد سؤال کردم. امام گفت : آن زن سنگسار می

گوید : بر ابوالحسن شود. زیرا او ]درباره شوهردار بودن زن[ سؤال نکرده است. شعیب میتازیانه زده می 011کرده است[ 

کند حکم آن چیست؟ امام گفت [ وارد شدم به او گفتم : زنی که شوهردار است با مرد دیگری ازدواج می]امام موسی کاظم

درباره  گیرد. ابوبصیر را دیدم به او گفتم : از امام موسی کاظمهیچ مجازاتی تعلّق نمی شود و به آن مرد: آن زن سنگسار می

شود و به آن مرد هیچ زنی که شوهردار است ولی با مرد دیگری ازدواج کند سؤال کردم. امام گفت : آن زن سنگسار می

کنم دوستمان هنوز از خواب ]غفلت[ گمان می اش دستی کشید و گفت :گیرد. ابوبصیر بر سینهحکمی و مجازاتی تعلّق نمی

 بیدار نشده است!

. 2کنم علم دوست ما کامل نشده استخاراند گفت : گمان میاش را میدر روایت دیگری آمده است : در حالی که سینه

که از آنها اطالعی  دهدمنظور او این بود که هنوز علم امام موسی کاظم کامل نشده است به همین دلیل درباره اموری فتوا می

 ندارد!

گوید : اما درباره امور اخالقی ابوبصیر باید گفت : نیاز به پرسیدن ندارد و این گفته ابوبصیر در این باره کافی است که می

ه رفتم. امام از من پرسید : ای ابوبصیر به آن زن چ دادم. کمی با او شوخی کردم. سپس به نزد امام باقربه زنی قرآن یاد می

. امام به من گفت : هرگز این عمل را تکرار 3کنم و صورتم را پوشاندمگفتی؟ ابوبصیر پاسخ داد : به او گفتم با دستم چنان می

 4نکن یا به سوی آن زن بازنگرد.

_________________________________________________________________________  

 .231، بیوگرافی )ابوبصیر لیث بن البختری مرادی(، روایت شماره 251الکشی، ص ( رجال1

 .298و  292، بیوگرافی )ابوبصیر لیث بن البختری مرادی(، روایت شماره 253-257الکشی، ص ( رجال2

و علی آل محسن آیا اینها راویانی هستند که دینتان را ( حرکتی را که ابوبصیر با دستش نسبت به آن زن انجام داد تصور کنید! ای عبدالحسن موسوی 3

 گیرید!؟از آنها می

 .291( همان منبع، روایت شماره 4



 119 آنگاه حقیقت را یافتم

ق او را گویند که امام جعفر صادآید، میکننده اسرار امامان به شمار میاما کتابهای شیعیان درباره محمد بن مسلم که کتمان

گفت : خداوند فقط پس از به نفرین و لعن کرد و از او تبری جست و گفت : لعنت خداوند بر محمد بن مسلم که می

 1کند.پیوستن امور از آنها اطالع پیدا میوقوع

در به امام جعفر صادق خبر رسید که زن عامر بن عبداهلل بن جداعه به رأی زراره و محمد بن مسلم درباره استطاعت ]

حج[ معتقد است. امام صادق گفت : زنها چه ارتباط و سنخیتی با آراء و نظرات دارند؟! به او بگویید که آن دو از والیت من 

 2گوید : به سوی همسرم رفتم و با او سخن گفتم از این نظر برگشت.ای ندارند و چیزی نیستند. عامر میسهم و بهره

رهیز از او و جاعالن دیگر گفت : بسیاری از کسانی که در دینشان ادعای ریاست امام جعفر صادق با تأکید فراوان بر پ

گوید : نام فرد کردند گمراه شدند از جمله آنها : زراره، برید، محمدبن مسلم و اسماعیل جعفی هستند. ابوصباح راوی میمی

 3دیگری را هم ذکر کرد که من حفظ نکردم.

 

 روایات کوبنده شیعیان!
اهلل العظمی خویی درباره اینکه روایات متواتری مبنی بر نص بر نامهای امامان وجود اف مهم و عجیب آیتپس از اعتر

طرفی و تقوای داند که در مبحث پیشین به میزان صداقت، بیندارد و علم نسبت به این امر را به طور کامل از آن رازداران می

شویم که در کتاب مهمترین کتاب ر اینجا دچار غافلگیری عجیبی میاین رازداران، اهل سر و یا خواص اشاره کردیم! د

شیعیان اثناعشری یعنی )اصول کافی( وجود دارد که مؤلف آن معاصر نواب چهارگانه امام دوازدهم شیعیان بوده است. 

قبیل )الغیبه( طوسی،  آیند. ازبینیم که جزو منابع مهم حدیثی آنها به شمار میهمچنین آن را در کتابهای دیگر امامیه می

 )الخصال( شیخ صدوق و )کفایه األثر( خزار قمی.

و آن اینکه : امامان دوازدگانه مذکور در روایات شیعه همان امامانی نیستند که شیعیان معتقد به امامت منصوص آنها 

 هستند!

ب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن علی بن ابیطال»گانه در نظر شیعیان امامیه اثناعشریه عبارتند از : امامان دوازده

العابدین(، محمد بن علی)باقر( جعفر بن محمد)صادق(، موسی بن جعفر)کاظم(، علی بن موسی)رضا(، محمد حسین )زین

 «.(بن علی)جواد(، علی بن محمد)هادی(، حسن بن علی)عسکری(، محمد بن حسن )قائم، مهدی منتظر

و علی و فاطمه هستند و خود  گانه از نسل پیامبرکند که امامان دوازدهتأکید میاین درحالی است که روایات شیعی زیر 

 علی بن ابیطالب در میان آنها نیست!

 طرفی در آن تأمل نمایید!این روایات کوبنده شیعیان را مطالعه فرماید و خودتان با بی

 

_________________________________________________________________________  

 (.235بیوگرافی )محمد بن مسلم طائفی ثقفی(، روایت شماره ) 251کشی، ص ( رجال1

 .232( همان منبع، روایت شماره 2

 .238( همان منبع، روایت شماره 3
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 روایت اول

وارد شدم در حالی که در  یت شده است که گفت : بر فاطمهبه نقل از جابر بن عبداهلل انصاری روا از امام محمدباقر

دستش لوحی بود و در آن نامهای اوصیا که از فرزندان او بودند نوشته شده بود. من آنها را شمردم دوازده نفر بودند که 

 بود. سه تن از آنها علی و سه نفر هم محمد نام داشتند. آخرینشان قائم

گذارد که زیرا روایت بر این نکته صحه می« اند.همگی از فرزندان فاطمه»گانه امان دوازدهکند که اماین حدیث بیان می

و امام علی همسر حضرت فاطمه بود نه فرزندش. قرینه دوم در روایت « در آن نامهای اوصیا بود که از فرزندان او بودند.»

علی بن حسین »ده تن نامشان علی است که منظور از آن گذارد که سه تن از این دوازاینکه این روایت بر این نکته صحه می

بوده است. بنابراین امام علی خارج از مصداق حدیث « علی بن محمد )هادی(»و « علی بن موسی )رضا(»، «العابدین()زین

 است.

 

 روایت دوم

سعید خدری نقل ت از ابیکلینی در )الکافی( با سندی که مجلسی آن را صحیح دانسته است به نقل از أبی هارون به روای

به او گفت :  گوید : امیرالمؤمنینکند که : زمانی که ابوبکر از دنیا رفت و عمر جانشین او شد من حاضر بود. تا اینکه میمی

در بهشت در بهترین و برترین  و نسل من هستند. اما جایگاه پیامبر این امت دوازده امام هدایتگر دارد که از نسل پیامبر

ت آن یعنی جنات عدن است. کسانی که با او در این منزل هستند امین دوازده نفر از نسل او هستند که مادر، مادربزرگ قسم

 1«و نسلشان نیز همراه آنهاست و کسی با آنها در آن شریک نیست.

هستند. پس در نتیجه  و همه از فرزندان علی بن ابیطالب گانه از نسل پیامبرکند که امامان دوازدهاین حدیث بیان می

 خود امام علی خارج از این فهرست خواهد بود.

 

 روایت سوم

هستند و همه آنها  شنیدم که گفت : دوازده امام از نسل پیامبر کند که از امام باقرکلینی از زراره بن اعین روایت می

 2نشان هستند.هم پدرا و علی و از فرزندان علی هستند. پیامبر محدثانی از نسل رسول خدا

و امام علی بن ابیطالب هستند و  چنانکه واضح است مفهوم حدیث این است همه امامان اهل بیت فرزندان رسول خدا

گانه نیست که درباره آنها نص وجود دارد. زیرا او از فرزندان رسول این بدان معنی است که علی خودش جزو امامان دوازده

 گانه است!ایشان و پدر امامان دوازده نیست. بلکه پسرعمو و برادر خدا

 

_________________________________________________________________________  

( و الغیبة طوسی، 3گانه و نص بر آنها آمده است، حدیث شماره )، کتاب الحجة، باب آنچه درباره امامان دوازده182و  182ص ، 5( اصول کافی، ج 1

 .515و  518ص 

 (.55( و )7، حدیث شماره ))ما جاء فی اإلثنی عشرو النص علیهم(، کتاب الحجة، باب 185، ص 5( اصول کافی، ج 2
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 روایت چهارم

إنی و إثنی عشر من ولدی و أنت یا علی رّز »فرمود :  روایت شده است که گفت : پیامبر از امام محمدباقر

األرض یعنی اوتادها و جبالها، بنا أوتد اهلل األرض أن تسیح بأهلها، فإذا ذهب اإلثناعشر من ولدی ساخت األرض 

من به همراه تو ای علی و دوازده تن از فرزندانم، کوهها و ستونهای زمین هستیم، خداوند به وسیله : » «ا و لم ینظروابأهله

ما زمین را استوار کرده است تا ساکناشن را فرو نبلعد. هرگاه این دوازده تن از فرزندانم بروند زمین ساکنانش را فرو خواهد 

هستند و  گانه از نسل پیامبراین حدیث بدان معنی است که امامان دوازده.« 1د ماندبلعید و از آنها چیزی باقی نخواه

 جزو آنها نیست. براساس آنچه در حدیث ظاهر و آشکار است امام علی

 

 روایت پنجم 

م از میان فرزندان»فرموده است :  روایت شده است که گفت : پیامبر از ابوسعید به صورت مرفوع از امام محمدباقر

کند و دوازده نقیب وجود دارند که نجیب، محدّث و دارای فهم هستند، آخرینشان قائم است که بر اساس حقیقت قیام می

 2«کند.همه دنیا را آنگونه که مملو از ظلم شده است پر از عدل و داد می

هستند. پس بدین ترتیب امام  مبرگانه از نسل پیاکند که امامان دوازدهاین حدیث نیز همانند روایت پیش از آن بیان می

 گیرد.در میان آنها قرار نمی علی

 

 روایت ششم

سؤال کردم  درباره حواریون حضرت عیسی کند : از پیامبرخزار قمی در کفایه األثر به نقل از انس بن مالک روایت می

اینکه فرمود : امامان پس از من دوازده تن و از فرمود : آنها دوازده نفر از برگزیدگان و یاران خاص او بودند ... تا  پیامبر

 3نسل علی و فاطمه هستند و آنها حواریان و یاوران من هستند. درود و سالم خداوند بر آنها باد!

 

 روایت هفتم

در بیماری وفاتش وارد  کند که گفت : بر حسن بن علی بن ابیطالبخزار قمی به نقل از جناده بن أبی أمیه روایت می

کنید؟ امام گفت : ای عبداهلل مرگ را تا اینکه به او گفتم : ای موالی من چه شده است چرا خودتان را معالجه نمی شدم.

. سپس به سوی من رو کرد و گفت : به خدا قسم این امری است که إناهلل و إنا إلیه راجعونچگونه معالجه کنم؟ گفتم : 

_________________________________________________________________________  

 .57ب الحجة، باب ما جاء فی اإلثنی عشر و النص علیهم، حدیث شماره ، کتا185، ص 5( اصول کافی، ج 1

 .53، کتاب الحجة، باب ما جاء فی اإلثنی عشر و النص علیهم، حدیث شماره 185، ص 5( اصول کافی، ج 2

 .39-33( کفایة األثر، ص 3
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ازده امام از فرزندان علی و فاطمه آن را به دست خواهند آورد. که همه ما یا آن را به ما واگذار کرده است که دو رسول خدا

 1رسیم.مسموم خواهیم شد یا به قتل می

 داند. مرتضی این احتمال را که تعداد امامان بیش از دوازده نفر باشد بعید نمی

ردی شیعه از او پرسیده است و در آن ام پاسخ مرتضی به سؤالی است که فترین چیزی که در این باره خواندهشاید عجیب

گوید : براساس مذهب معلوم باید در هر زمانی امامی باشد کند و میسؤال می از او درباره وضعیت امامت پس از امام زمان

م با توانیم معتقد به این امر باشیم که خروج قائکه دین را اصالح و مصالح مسلمانان را تأمین کند و براساس دلیل صحیح نمی

الطاعه خالی نخواهد بود. آیا پس از شدن تکلیف مطابقت خواهد داشت. بنابراین دوره پس از او از وجود امام مفترضزایل

امام قائم، امام مفترض الطاعه دیگری خواهد بود یا نه؟ اگر به وجود امام دیگری پس از خروج قائم معتقد باشیم از اعتقاد به 

ایم و اگر به وجود امام دیگری پس از خروج قائم باور نداشته باشیم در واقع اصلی را که خارج شدهگانه امامت امامان دوازده

 ای لزوماً باید امام و حجتی داشته باشد.ایم و آن اینکه هر دورهاساس مذهب ماست باطل کرده

 ن امام محمد بن حسن عسگریالزماتوانیم بگوییم که با خروج صاحبما قاطعانه نمی»مرتضی چنین پاسخ داده است : 

تواند از رود. بلکه ممکن است که پس او جهان مدت زمانی طوالنی باقی بماند و زمان پس از آن نمیاین تکلیف از بین می

وجود امامان خالی باشد. همچنین جایز است که بعد از آن چندین امام باشند که دین و منافع و مصالح پیروان آن را حفظ 

کنیم تضاد و تعارضی ندارد. زیرا به ما فقط دستور داده مر با آنچه درباره امامت بدان معتقدیم و از آن پیروی میکنند. این ا

تن را بدانیم و آنها را بشناسیم و آن را به طور کامل بیان کنیم. زیرا این امر محل اختالف و شده است که امامت این دوازده

شود که امامت کند. زیرا در نظر ما این نام بر کسی اطالق میبودن خارج نمیاثنی عشرینیاز است و این عقیده ما را از نام 

ایم و در این باره هیچ کس با ما موافقت ندارد و فقط ما دوازده امام را اثبات کند وبدان معتقد باشد و ما این امر را اثبات کرده

 2«ایم.به این نام شهرت پیدا کرده

که نظریه امامت اثناعشری خود را بدان گرفتار کرده است و جز اینگونه فرضهای غیرمنطقی راه این همان بحرانی است 

 اند!خروجی از آن نیافته

 

 اعتراف مهم شیخ حسین مدرسی طباطبایی

 نویسد : سالیان درازی از انتشار حدیث شریف ومی التشیع فی القرون الثالثة األولی( ة)تطور المبانی الفکریاو در کتاب 

ها آمده بود دهد سپری شد و در بعضی از نسخهامیر قریش مژده می 02خلیفه یا  02که در آن به آمدن  بسیار مشهور پیامبر

که پس از آنها هرج و مرج شدیدی مردم را فراخواهد گرفت. اهل سنت از آغاز به این حدیث توجه خاصی کردند و آن را 

( زمانی که فعالیت مخالفان امویان شدت پیدا کرد و ه 024-021ران ولید دوم )نسل به نسل روایت کردند. تا اینکه در دو

کردند. های شورشی که خالفت اموی را ساقط کرد آشکار شد، در این زمان مردم در همه جا آن حدیث را روایت مینشانه

_________________________________________________________________________  

 .227فایة األثر خزار قمی، ص ، مبحث شهادت امام حسن به نقل از ک855، ص 5( منهاج الصالحین، وحید خراسانی، ج 1

 .553- 551، ص 8( وسائل مرتضی، ج 2
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ان پیرامون یزید بن ولید گردهم آمدند تا اند( و شورشیدر آن هنگام معتزلیان اولیه )که مخالفانشان آنها را قدری نام نهاده

دهد که در دوران پایانی حکومت هشام بن عبدالملک تهدیدی برای حکومت استبدادی به وجود آورند. بلکه شواهد نشان می

امیه را دچار ( زمانی که مسأله والیتعهدی او دچار مشکالت و موانع فراوانی شد و عواقب آن حکومت بنیه 011-021)

کردند و معتقد بردند این حدیث راتکرار میعثمان که دچار ترس فراوانی شده بودند و در آن دوران به سر میزل کرد، بنیتزل

امیه است که نهمین خلیفه هشام نامیدند و خلفای مورد اجماع بنیبودند که منظور از آن، سه خلیفه اول که آنها را راشدین می

عثمان که دانستند ... و برخالف بنیشدن هرج و مرج میثمان[ مدت پس از آن را دوران حاکمعبن عبدالملک بود و آنها ]بنی

کردند، شیعیان به آن اهتمام نداشتند و جز افراد خاص و در پایان دوره اموی این حدیث را ترویج و بدان توجه خاصی می

داد. زیرا شیعیان به علت اعتقادشان به ط آن اهمیتی نمییاران ویژه امامان که از اسرار آنها اطالع داشتند کسی به نقل و ضب

اینکه سلسله امامت تا پایان دنیا ادامه خواهد داشت توقع داشتند تعداد امامان بسیار بیشتر از این باشد. در حقیقت در 

یان قرن سوم تألیف اند یا کتابهایی که قبل از پاهیچکدام از کتابهای شیعی که در پایان قرن دوم و قرن سوم تألیف شده

اند، این نکته ذکر نشده است که این حدیث توجه مؤلفان شیعی را به خود جلب کرده باشد اند و از تحریف مصون ماندهشده

کرده است که این حدیث به آنها ارتباط دارد. بلکه چنین پیداست که درباره این حدیث یا هیچ کس از میان آنها گمان نمی

هایی که در ناآرامیکنند و عثمان آن را تکرار میاند. شاید آنها پس از آنکه مشاهده کردند که بنیمشهور تردید داشته

نوبخت به کنند، این حدیث را برخالف اعتقادات شیعه دانسته باشند. بنیخالفتشان را ساقط کرد به نفع خود از آن استفاده می

امامان دوازده نفرند. حتی سعد بن عبداهلل اشعری قمی و ابن قبه در  اند، همچنین به این حقیقت کهاین حدیث اشاره نکرده

اند. آنها همگی در پایان قرن سوم و همزمان با غیبت صغری آثارشان که در دسترس همگان است به آن اشاره نکرده

مطرح کردند دو محدّث بزرگ  بودن رااز میان مؤلفان شیعه اولین کسی که مسأله دوازده امامی»گوید : اند، تا اینکه میزیسته

شیعه یعنی علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق( و محمد بن یعقوب کلینی بودند که در سالهای پایانی غیبت صغری زیسته و 

اند. علی بن بابویه قمی در مقدمه کتاب )اإلمامه و التبصره( . از دنیا رفتهه 329و  320در همان دوران هم یعنی سالهای 

شوند این مانی که برخی از شیعیان معاصر خود را مشاهده کرد که درباره اصول مذهب حق دچار تردید میگوید که زمی

نماید تا شیعیان مطمئن کتاب را تألیف کرد که در آن بعضی از احادیثی را گرد آورد که تعداد امامان را دقیقاً مشخص می

ینی در )الکافی( فصلی را به روایاتی اختصاص داده است که در شوند که مذهبشان راه مستقیم است. این درحالی است که کل

آن تعداد امامان دوازده نفر ذکر شده است. با این وجود این فصل در قسمت مناسبی از کتاب قرار نگرفته است و گمان 

 1«رود سالها بعد خودمؤلف آن را به کتاب افزوده است.می

 

 یاعتراف خطرناکتری از شیخ محمد باقر بهبود
از آنجا »نویسد : گانه میدر تعلیق بر یکی از روایات درباره امامان دوازده 032بهبودی در کتاب )معرفه الحدیث( صفحه 

بینید احادیث روایت شده درباره نص بر امامان از جمله خبر لوح و بودن نظام امامت را دریافتید، میکه شما مبحث استثنایی

_________________________________________________________________________  

 .532، 513للتشیع فی القرون الثالثة األولی، ص  ة( تطور المبانی الفکری1
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بود، در اند. اگر این روایات فراوان، در میان شیعیان امامیه میو مدتی قبل از آن جعل شده ... همگی در دوران غیبت و حیرت

شدند و علما، محدثان و دانشمندان بزرگ این مذهب سالیان شناخت امامان اهل بیت دچار این اختالف شدید و آشکار نمی

همه کتاب درباره اثبات غیبت و زدودن حیرت از قلبهای نیاز از آن بودند که به سرعت این ماندند و بیدرازی در حیرت نمی

 مردم تألیف کنند!!

کنید که علمای اگر این مسأله این گونه در نظر شما واضح و هویداست پس چرا امت اسالمی را به وسیله چیزی مبتال می

پیدا کردید که این دوازده تنی اند؟! و براساس چه اصلی قطعیت بزرگ مذهب و حدیثتان سالیان دراز از حل آن عاجز مانده

 که شما معتقد به امامت و عصمت آنها هستید همان کسانی هستند در این نص یا غیر آن از آنها سخن به میان آمده است؟!

 خدایا این تفکر، عجب گمراهی بزرگی است!

 

 گانه کیستند؟خلفای دوازده
برسانند گویی با این کارشان  02اند تا آن را به عدد شارحان این حدیث برای ذکر نام خلفای مسلمانان تالش کرده

اند. از آنجا که این حدیث از دوازده خلیفه خبر داده است پس باید این تعداد در دوران موجب تعجیل در برپایی قیامت شده

 این نویسنده یا آن مؤلف یا دوران ما، کامل شود.

نخواهد شد و در سالیان پس از آنها و قبل از ظهور مهدی خلفای کردن است. زمان نزد آنها و نزد ما متوقف این عجله

 افتد؟!تواند به طور قطعی بگوید این امر اتفاق نمیدیگری را در خود خواهد داشت... چه کسی می

و مذاهب اسالمی  هاتالش این دانشمندان و فضال برای تعیین نامهای خلفا، سعی برخی از نویسندگان کتاب درباره فرقه

فرقه، مسلمانان زمان  33شدن امت اسالمی به کردند به تناسب حدیث که درباره تبدیلکند که سعی میبه ذهن متبار می را

 فرقه تقسیم کنند. 33خود را نیز به 

فرقه( تألیف کردند. از جمله آنها ابومحمد یمنی از علمای قرن چهارم هجری  33یابیم که کتابی با نام )حتی افرادی را می

 های معاصر خود تعیین کرده بود!های موردنظر حدیث را براساس نام فرقهد که فرقهبو

 اغلب مؤلفان سنی و شیعه به چنین روشی عمل کردند!

 بیشتر شده است! 33ها از اگر دیدگاه این افراد صحیح باشد باید دانست که پس از آنها تعداد فرقه

مورد یک مسأله اعتقادی نظری متفاوت با بقیه علما داشت او را صاحب به ویژه اینکه بسیاری از آنها کسی را که در 

 دانستند.ای خاص میفرقه

 به نظرم علت اشتباه آنها دو امر بود : 

 

 اوالً

ها در زمان نویسنده یا شارح یا قبل از آن وجود داشته گانه. گویی حتماً باید آن فرقه 33های عجله در شناخت نام فرقه

 ها قرنها پس از او خواهد بود!ینکه مؤلف حتی مقدار کمی احتمال بدهد که یکی از این فرقهباشند، بدون ا
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 ثانیاً 

اند که نام هفتاد توجه به تعداد فرقه بیش از توجه به منشأ پیدایش آنها. گویی شارحان و ناظران حدیث با خود تعهد کرده

بایست به مفهوم حدیث و هدف از ذکر این عدد در آن یو سه فرقه مذکور در حدیث شریف را بیابند. در حالی که م

برخالف دیگرانی است  پرداختند که همان )افزایش تفرقه در میان امت و وجود یک فرقه بر اساس اسالم ناب محمدیمی

 اند.(که از راه منحرف شده

کنند. در جهت عجله میردیم که مردم بیدرباره امر دوازده خلیفه نیز باید چنین گفت. ما در امر تعیین نام خلفا مشاهده ک

حتی تقوم الساعة أو یکون  الیزال الدین قائماً»فرمود :  خوانند که پیامبرحالی که این حدیث صحیح مسلم را می

ماند تا اینکه قیامت برپا شود یا دوازده خلیفه که این دین همچنان پابرجا می: » «ثنا عشر خلیفة کلهم من قریش.إعلیکم 

 «ی از قریش هستند بر شما حکومت کنند.همگ

این دین همچنان پابرجا خواهد ماند تا : » «عشر خلیفة ثناإإن هذا األمر الینقضی حتی یمضی فیهم »یا فرمود : 

 «خلیفه بیایند ]و حکومت کنند.[ 02زمانی که در میانشان 

یامت ادامه دارد و کسی که دوران خالفت کند که دوران خالفت این دوازده تن تا روز قپس حدیث به وضوح بیان می

 اند، ناآگاهانه به امری برخالف متن حدیث معتقد است.کند که سپری شدهاین دوازده تن را به افرادی محدود می

 

 سؤاالتی که منجر به تنوع در آراء شده است

یاید یا احتماالت درباره آن زیاد گانه( آن اندازه واضح نیست که درباره فهم آن اختالف بوجود نحدیث )خلفای دوازده

گانه موردنظر نشود. بلکه سؤاالتی که در اذهان علما به وجود آمده است، علت اساسی اختالف نظر درباره خلفای دوازده

نظر دارند که منظور از این دوازده تن های شیعه به جز امامیه اثناعشریه اتفاقحدیث است. اما علمای اهل سنت و همه فرقه

 ادی غیر از دوازده امام موردنظر امامیه است زیرا همچنانکه قبالً اشاره کردیم دالیل فراوانی بر بطالن این ادعا وجود دارد.افر

اند. آیا باید این دوازده تن به اما چند سؤال در ذهن شارحان این حدیث باقی مانده است که هنوز برای آن پاسخی نیافته

 اصله زمانی پس از یکدیگر؟پی بیایند یا با فدرصورت پی

کند؟ یا اینکه آیا باید امت اسالمی درباره آنها اجماع کند یا اینکه حدیث شریف به احراز موافقت اکثریت مردم اشاره می

 1به حدیث افزوده شده است و اصالً صحت ندارد؟« همه مردم درباره همگی آنها اجماع خواهند داشت.»عبارت 

 تن افراد پاک و پرهیزکار باشند یا ممکن است در میان آنها ظالمانی هم باشند، همچنانکه پیامبر آیا باید همه این دوازده

تردید خداوند این دین را ]حتی[ به وسیله انسان گناهکار بی: »« إن اهلل لینصر هذا الدین بالرجل الفاجر»فرموده است : 

_________________________________________________________________________  

الصحیحة،  ( شیخ ناصرالدین البانی)رحمه اهلل( درباره عبارت )کلهم تجتمع علیه األمة( و )ثم یکون الهرج( حکم منکربودن داده است. نگا : السلسلة1

 .873حدیث شماره 
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دین در مقابل کفار و قیام مسلمانان عبرت گرفت و بدان توجه کرد  به طوری که در اینجا باید از عزت.« 1نیز یاری خواهد داد

 افتد!کنندگان یا معترضان نسبت به سیاست این حاکم اتفاق میهای شخصی و فردی که نسبت به بعضی از قیامنه ستم

ی دوازده نفر هابودن آرای دانشمندان درباره شخصیتاین سؤاالت بحث برانگیز و احتماالت مربوط به نص در متفاوت

 مورد اشاره در حدیث نبوی نقش مستقیم داشته است.

در این حدیث به رویدادی که در آینده رخ خواهد داد اشاره فرمودند و در این حدیث به  همگان متفقند که رسول خدا

همچنانکه به هر کدام از ما به این امر اشاره نکردند که هر مسلمانی باید نام این دوازده تن را بداند یا به آنها ایمان بیاورد. 

 فرماید : ]خداوند[، پیامبران، فرشتگان، کتابهای آسمانی و روز قیامت ایمان داشته باشد. خداوند در قرآن کریم می

 [.٣٧٥البقرة: .] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ژ 

سوی پروردگارش بر او نازل شده است معتقد است ]و در رسالت آسمانی خود شکی  فرستادة ]خدا، محمد[ به آنچه از»

گویند:[ ندارد[ و مؤمنان ]نیز[ بدان باور دارند. همگی به خداوند، فرشتگان او، کتابهای و پیامبرانش ایمان دارند و ]می

 «.[دانیمیکی میگذاریم ]و سرچشمه رسالت ایشان را میان هیچ کدام از پیامبران او تفاوتی نمی

در  از آن خبر داده بود تفاوت زیادی ندارد. مثالً پیامبر گانه با امور غیبی دیگری که پیامبرپس حدیث خلفای دوازده

.« 2تردید در میان قبیله ثقیف فرد دروغگو و ویرانگری خواهد بودبی: » «إن فی ثقیف کذاباً و مبیرا»حدیثی فرموده است : 

م از علمای مسلمان که به علم ومعرفت شهرت دارند بلکه هیچ انسان عقلی نگفته است که همه مسلمانان نه تنها هیچ کدا

باید بدانند که دروغگو و ویرانگر ثقیف چه کی است و باید به طور قطعی و بدون تردید اعتقاد داشته باشد که فرد 

 دروغگوی ثقیف فالن شخص و ویرانگر آن نیز فالن شخص است!!

 گوید.عاقل هرگز چنین سخنی را نمیانسان 

تا : » «التقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان لیسوق الناس بعصاه»در حدیث دیگری فرموده است :  پیامبر

هیچ کس نگفته است .« 3شودزمانی که مردی از قحطان قیام نکند که مردم را با عصایش هدایت و کنترل کند قیامت برپا نمی

ید آن فرد قحطانی را بشناسد. بلکه هدف این گونه احادیث خبردادن درباره رویداد خیر یا شری است که که هر مسلمانی با

 برای امت رخ خواهد داد.

 

 طرح مسأله
 کند که پیامبر فرمود : به نقل از آن حضرت روایت می سفینه خادم رسول خدا

، ثم تکون خالفة علی منهاج النبوة ما شاء اهلل -لی تعا –تکون النبوّة فیکم ما شاءاهلل ان تکون ثم یرفعها اهلل »

ثم  –تعالی  –ثم تکون ملکا عاضاً، فتکون ما شاءاهلل أن تکون ثم یرفعها اهلل  –تعالی  –أن تکون ثم یرفعها اهلل 
_________________________________________________________________________  

 ( متفق علیه.1

 آورده است. 2151( مسلم آن را در کتاب فضائل الصحابه، باب )ذکر کذاب ثقیف و مبیرها(، حدیث شماره 2

 روایت کرده است. 2955( بخاری آن را در کتاب الفتن باب )التقوم الساعة حتی یمّر الرجل بقبر الرجل(، حدیث شماره 3
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:  «ثم تکون خالفة علی منهاج النبوّة. –تعالی  –جبریة فیکون ما شاء اهلل أن یکون ثم یرفعها اهلل  تکون ملکاً
پیامبری تا زمانی که خداوند بخواهد در میان شما خواهد بود. سپس خداوند آن را به پایان خواهد رساند. پس از آن خالفتی »

براساس روش پیامبری خواهد بود تا آن زمان که خداوند بخواهد. سپس آن را نیز به پایان خواهد رساند. سپس حکومتی 

ند بساط آن را بر خواهد چید. پس از آن حکومتی استبدادی خواهد بود و تا زمای مقتدر بر سر کار خواهد بود. سپس خداو

که خداوند اراده کند ادامه خواهد داشت سپس خداوند به دوره حکومت آن نیز پایان خواهد داد. سپس حکومتی براساس 

 1«روش پیامبران، بر سر کار خواهد آمد.

بود ذکر کرده است سپس به مرحله خالفت به  ن حکومت رسول خداپس این حدیث در آغاز، مرحله نبوت را که دورا

 روش پیامبران پرداخته است که در دوران حکومت خلفای راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حسن تجلی یافته است.

 است. سپس مرحله حکومت مقتدر خواهد بود که دوران حکومتهای پس از خالفت امام حسن تا پایان حکومت عثمانی

پس از آن حکومت استبدادی است که تجلی آن در مرحله سقوط خالفت تا خالفت مهدی )محمد بن عبداهلل( یا کمی 

 قبل از آن خواهد بود که او حکومت را به آنچه خلفای راشدین بر آن بودند بازخواهد گرداند.

اند از آن به مرحله )خالفت براساس دهمرحله پس از حکومت استبدادی را بیان فرمو نکه هنگامی که پیامبرآجالب 

ای اشاره کرده است که احتمال اند بلکه به مرحلهروش پیامبران( یاد کرده و آن را به حکومت یک خلیفه محدود نداشته

در سنت  –به نظر اینجانب  –وجود یک یا دو یا سه یا چندین خلیفه در آن وجود دارد. این امری است که علیرغم اینکه 

 اند.شواهدی بر این امر وجود دارد بسیاری از مردم از فهم آن غافل ماندهنبوی 

 

اند که ایشان فرمودند : روایت کرده به نقل از پیامبر المؤمنین ام سلمةامام احمد و ابوداوود با سندی ضعیف از أم

ن أهل مکة فیخرجونه و هو یکون اختالف عند موت خلیفة فیخرج رجل من المدینة هارباً إلی مکة، فیأتیه ناس م»

در هنگام مرگ یک خلیفه : » «کاره فیبایعونه بین الرکن و المقام فیبعث الیهم جیش من الشام فیخسف بهم البیداء

ی از مکه به سوی او خواهند آمد و او مانچنان اختالفی به وجود خواهد آمد که مردی از مدینه به مکه فرار خواهد کرد و مرد

شود که آنها در بیابان در میان رکن و مقام با او بیعت خواهند کرد. سپاهی از شام به سوی آنان فرستاده می ورا به زور اخراج 

  .«فرو خواهند برد

_________________________________________________________________________  

ثعلبه سنن خود به نقل از ابی 511، ص 2گوید : اسناد آن )حسن( است. همچنین دارمی در ج شعیب ارنؤوط می 53585حدیث شماره ( مسند احمد، 1

اول دینکم نبوه و رحمة ثم ملک و رحمة ثم ملک أعفر ثم ملک و »فرمود :  کند که پیامبرروایت می الخشنی به روایت از ابوعبیده جراح

آغاز دینتان پیامبری و رحمت است، سپس پادشاهی همراه با رحمت و پس از آن پادشاهی قدرتمند بر : » «لخمر و الحریرجبروت یستحل فیها ا

پس « شوند.سر کار خواهد آمد و بعد از آن حکومت استبدادی خواهد بود که در سایه آن نوشیدن شراب و پوشیدن لباس ابرایشمی حالل شمرده می

با رحمت را ذکر کرد. به هر حال این حدیث به علت انقطاع در سند آن ضعیف است و حتی اگر سند آن صحیح باشد به  از پیامبری دوره پادشاهی

 بودیم.که ذکر شد قطعاً به شاذ بودن آن معتقد می علت تضاد آن با روایات صحیح همچون روایت سفینه
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کند که خروج مهدی پس از مرگ یکی از خلفای مسلمین خواهد بود این بدان معنی است پیش از این حدیث بیان می

و پس از مرگ این خلیفه مهدی قیام خواهد کرد تا عدالت را  اشتخواهد دوجود خروج مهدی خالفتی همراه با ستم فراوان 

و حاکم از طریق ثوبان و امام احمد و حاکم از  هن ماجبکند بعد از آنکه ظلم همه آنها را فرا گرفته بود. ا در میان مردم برقرار

لُ عند کنزکم ثالثه، کلُّهم ابن خلیفةٍ ثم ال یصیر إلی یُقتَ»اند که ایشان فرمودند : روایت کرده به از پیامبر بهطریق ابوقال

واحد منهم ثمّ تطلع الرایات السود من قبل المشرق، قیقتلونکم قتالً لم یقتله قوم. ثم ذکر شیئاً ال أحفظه فقال : فإذا 

شوند که همگی ه میدر کنار گنج شما سه تن کشت: » «رأیتموه فبایعوه و لو حبوًا علی الثلج فإنه خلیفةُ اهلل المهدی

های سیاه از طرف مشرق ظهور ای هستند سپس امر حکومت به هیچ کدام از آنها نخواهد رسید. سپس پرچمفرزندان خلیفه

ای قبل از آن در میان هیچ قومی چنین کشتاری اتفاق نیفتاده خواهند کرد و افراد بسیاری را از شما خواهند کشت به گونه

ی فرمود که من متوجه نشدم. آنگاه فرمود : اگر او را دیدید حتی اگر مجبور بودید بر روی برف عبارت است. سپس پیامبر

  1.«بخزید با او بیعت کنید که او خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین همان مهدی است

نیامده است. زیرا  «فإن فیها خلیفة اهلل المهدی»چنانچه البانی گفته است در حدیثی که مفهوم آن صحیح است، عبارت 

نقص و عجزی که نسبت دادن آن به  به علت وجودشود زیرا در این عبارت گفته نمی )خلیفة اهلل(در شریعت عبارت 

  «خلیفة رسول اهلل»گفت : بایست میخداوند جایز نیست، ایهام وجود دارد و بلکه می
داقل به عنوان شاهد برای کالمی که درباره حدیث با وجود اینکه سند و متن این دو حدیث خالی از اشکال نیست اما ح

 اثنی عشر خلیفه ذکر کردم مناسب هستند. 

را فقط به دوره خلفای راشدین و خلفای بنی امیه یا بنی عباس محدود کند و فقط  تواند حدیث پیامبرپس چه کسی می

برداشت کند؟! آری .... کدام یک از ما  ای برخالف مفهوم حدیث از آندوره اموی یا عباسی را بررسی کند سپس نتیجه

د نکنحکومت می «بازگشت به خالفت براساس روش پیامبران»تواند به طور قطع و یقین تعداد خلفایی را که در مرحله می

هایشان بحث و جدل کند و بگوید فالن شخص از خلفای دوازده گانه مذکور در حدیث است تا امروز درباره نام نمایدتعیین 

 فرد دیگری به جای او شایستگی این امر را دارد؟ یا 

هایی را مشخص نکرده است تا فرد معترض مردم را درباره گذارد اما دوره و نامحدیث بر امور فراوانی نص میاین 

 های این دوازده تن بیازماید! نام

است او از شتابی که بعضی از شارحان کثیر درباره این حدیث نوشته است بسیار برایم دلنشین بود زیرا پیدشرحی که ابن

 اند به دور مانده است. در تعلیق بر این حدیث داشته

مفهوم این حدیث بشارت دادن درباره وجود دوازده خلیفه صالح و نیکوکار »گوید : تفسیرش می 34صفحه  2او در جلد 

هند کرد. این به مفهوم توالی و پشت سرهم است که حق را بر پا خواهند داشت و در میان مردم به عدل و داد حکومت خوا

هستند. همین در نظر بعضی از  آمدن آنها نیست. بلکه چهار تن از آنها خلفای راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی

_________________________________________________________________________  

 . 591ص  5( السلسلة الضعیفة ج 1
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ل از تردید قباند و بیتردید عمر بن عبدالعزیز جزو این دوازده تن است. همچنین برخی از حکام بنی عباس نیز چنینعلما بی

 قیامت فرا نخواهد رسید.  ،بر پا شدن حکومت آنها

اشاره و بشارت در احادیث وارده نیز جزو آنهاست. در احادیث چنین آید که مهدی مورد از ظاهر حدیث چنین بر می

پر از  و نام پدرش نیز عبداهلل است و همچنانکه زمین مملو از ظلم و جور شده است آن را آمده است که او همنام پیامبر

  .«عدل و داد خواهد کرد

کنید که او از محصور کردن خلفای دوازده گانه به خلفای پیشین یا معاصر خود کثیر مشاهده میبا تأمل در این سخنان ابن

 تا زمانی»خودداری کرد. بلکه فقط نام خلفایی را ذکر کرد که علما همگی درباره آنها اجماع دارند و درباره بقیه گفته است : 

  .«که آنها به حکومت نرسند قیامت برپا نخواهد شد

 

  همراه با یاران رسول خدا
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       پ       پ            پ            پ             ٻ              ٻ        ٻ         ٻ       ٱژ 

 [.٣١١التوبة: .] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

گامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیش»

هایی را آمده ساخته پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و آنها هم از خداوند خوشنودند و خداوند برای آنان بهشت

مانند، این است پیروزی و است و جاودانه در آنجا میها جاری های[ آن رودخانه]درختان و کاخکه در زیر است 

 «رستگاری بزرگ.

 

 همراه با یاران رسول خدا
اندیشیدم .... و این سؤاالت از هر سو درباره اختالف دیدگاه شیعه امامیه با اهل سنت درباره یاران رسول خدا بسیار می

خواندم سؤاالت پی برد .... و آثار این نویسنده یا آن مؤلف را میگرفت و این افکار مرا با خود به شرق و غرب میمرا فرا می

آمدند .... و هر موضوعی را که قادر به مطالعه و بررسی آن بودم، مطالعه نمودم ... و احساس کردم در پی برای من پیش می

 شود. بیشتر میاز من ام که هر اندازه به ساحل نزدیک شوم فاصله آن که وارد دریایی شده

 فرماید : زیرا به این آیه پروردگار تمسک جستم که می .اما عنایت خداوند مرا به ساحل امن راهنمایی کرد

 [.٤١العنکبوت: .] ژڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ژ 

های منتهی به خود راهنمایی ]و آنان که برای ]رضایت[ ما تالش و در راه ]پیروزی دین[ ما جهاد کنند آنها به راه»

 «کنیم.هدایت خویش[ می مشمول حمایت و

توانست راه حقیقت را به من بنمایاند .... بلکه عقل در برانگیختن نمی ،امجسورانه با تأمل و سؤاالتِ فقط مطالعاتِ

 دیدم نقش بسزایی داشت. شنیدم یا میخواندم، میدرباره همه آنچه می سؤاالتبسیاری از 
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پرداختم با من مناظره کردند .... همواره در درونم جدال بر پا بود همچون بسیار مطالعه و تأمل کردم ... به بحث و جدل 

شود. بارش باران رحمت سالیان قحطی و خشکسالی قبل از باران ... اما زمانی که چشمانت بر روی حقیقت گشوده می

 دهد. های سالیان محنت را برایت به فراموشی میچندین برابر آن رنج

ه دوگام به جلو برداری ... و درباره آنها بیندیشی و درونت را قاضی و حاکم قرار دهی و از وظیفه تو فقط آن است ک

فقط برای اسالم باشد ... دینی که به تو دستور داده است بندهای  اتگیریتعصب مذهبی و دینی رهایی پیدا کنی ... و جهت

 سی که باشد پیروی کنی. تقلید از پدران و اجداد را رها کنی و از دلیل و برهان نزد هر ک

خواستند من هم مانند آنها باشم نه نمودار سرازیر شد. می به سویم این کار را کردم و اتهامات از سوی متعصبان دو فرقه

طرف .... دریافتم که شرع با هیچ کس تعارف ندارد و حق فقط با دلیل آشکار تعصب و بیضمیر پویای یک مسلمان بی

اشخاص و من طوطی نیستم که هر گاه مردم نیکی کنند من هم نیکوکار باشم و اگر بدی کردند من هم شود نه به وسیله می

 یابم. راحتی و گشایش می بدی کنم. راهم در میان دو امر متناقض، بسیار باریک است و من بعد از آن برای نهان خودم

دانستم، دریافتم که گفتگو نعمتی است را می طرفی برای شناخت حقیقت و دوری از هوی و هوساز آنجا که اهمیت بی

های پروردگار، او را شکر کند و استفاده و احساس نعمت ،که اسالم ارزش آن را باال برده و شایسته است که انسان با مشاهده

 ! ار باشد و او را یاد کند؟زتواند بخشنده آنها را سپاسگکند چگونه مینمی درک ها راکسی که اهمیت این نعمت

 

 گفتگو با یک دوست 
اگر به فرض محال خداوند برای تو تقدیر کند که رهبری صالح و نیکوکار را ببینی که نور و »یک بار به دوستم گفتم : 

ای که منافقان را از سیمای ایمان و تقوا در او هویداست که خداوند با فراست و ذکاوتش بر او منّت گذاشته است. به گونه

یابی که این مرد صالح از افراد نیکوکار روی شناسد. اما تو پس از آن در میوسیله لحن کالمشان باز می پیروان حقیقت به

گردانده و منافقان و گمراهان را به عنوان خواص خود برگزیده و آنها بر مردم سروری داده است و به مناصب رهبری دینی و 

اصب و نزدیک کردن آنها به خود اکتفا نکرده و بلکه با آنها پیوند دنیوی منصوب کرده است. بلکه حتی او به دادن این من

ر داده باشد که همواره با آنها نشست و خویشاوندی برقرار کرده باشد و آنها را جزو دوستان خاص و نزدیک خود قرا

اند همگی همسر او شدهداند آنها و دخترانشان که کنند و در سفر و جنگ و ... همواره با آنهاست حال آنکه میبرخاست می

 منافقند! 

سپس در حالی که آن زنان در عقد همسری آن مرد نیکوکار هستند آن مرد از دنیا برود و آن زنان به نمایندگی از او سخن 

به نزدیکانش نیز و  ،بگویند و درباره امور دین برای مردم فتوا بدهند و مردم به خاطر احترام و اعتماد به این مرد نیکوکار

شان برگزیده اعتماد داشته باشند. پس انسان نیکوکار فقط به خاطر وجود شرورتی در وجودش یا سانی که آنها را به رهبریک

کند و آن مردی که ما درباره او سخن و شرور اعتماد می خبیثبه افراد  نسبت اطالعیشهوتی زودگذر یا نادانی یا بی

چنین گمانی درباره او به وجود آید. سپس ای دوستم آنگاه بدانی که منافقانی که  گوییم بزرگتر و بزرگوارتر از آن است کهمی

این مرد نیکوکار به آنها قدرت داده است بر مردم حکمفرما شوند و حق مؤمنان را ضایع و به آنها بدی و در کشور تباهی 

ترامی به ناموس و انحراف در دین خود احایجاد کنند تا جایی که مؤمنان بیم هالک شدن داشته باشند همچنین نگران بی
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باشند به همین دلیل مجبور باشند اعتقادات خود را کتمان و در سینه خود مخفی دارند و با آن ظالمان مدارا کنند. نظر شما 

 درباره کسی که با قوم خود چنین کند چیست؟ 

دم به بدترین شیوه سوء استفاده کرده است یا دوستم گفت : به نظر من او یا فرد پلید و گناهکاری است که از اعتماد مر

 اند. خردی است که دشمنانش او را مورد بهره برداری قرار دادهنادان و کم

 فالنی!  : گفتم

 گفت : بلی! 

کنی همان کنی و ناآگاهانه او را به ساده لوحی یا پلیدی متهم میدانی شخصیتی که به او توهین میگفتم : آیا نمی

 ها یعنی حضرت محمدخواهند آن را به عنوان شخصیت بزرگوارترین آفریدهکه شیعیان اثنا عشری از ما میشخصیتی است 

 قرار دهیم! 

دانی او فقط شخصیت آن مرد نیکوکاری است که هیچ ربطی به وحی به آن شخصیت توهین کردی در حالی که می تو

گام بردارد و گاهی به شهوت مبتال شود. پس چگونه ما  ندارد و معصوم هم نیست که ممکن است گاهی در مسیر هدایت

 گوییم؟! درباره دوست پروردگار و آخرین پیامبر مرسل این گونه معتقدیم و چنین سخن می

شود و هرگز بیهوده دچار تحریف نمیدینش دانیم که آخرین پیامبر بودن او به معنای این است که پس از او ما می

 ند؟! نخواست که شیعیان اثناعشری او را خویشاوند و داماد منافقان و همسر چند زن منافق مینخواهد بود. پس چگونه ا

با دو منافق یعنی ابوبکر و عمر پیوند خویشاوندی برقرار کرد و دخترانشان را به  شیعیان امامیه معتقدند که پیامبر

با دو زن منافق یعنی  داد و همچنین پیامبر منافق دیگری که عثمان بود، به همسریبه همسری گرفت و دو دخترش را 

 فرموده :  اند، ازدواج کرد. زیرا خداوند درباره همسران پیامبرعایشه و حفصه که در قرآن )ام المؤمنین( نامیده شده

 [.٤األحزاب: .] ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ژ 

واست و اراده او در مسائل فردی و اجتماعی از خود مؤمنان نسبت به خودشان اولویت بیشتری دارد ]و خ پیامبر»

 «شوند.مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست خودشان است[ و همسران پیامبر، مادران مؤمنان محسوب می

 خالد بن ولید که منافق دیگری بود، رهبری و فرماندهی سپاه او را به عهده گرفت!

 کنند و معتقد به ارتداد آنها هستند. به آنها توهین می دهند وشیعیان امامیه همه این افراد را لعن و دشنام می

اینها عالوه بر افراد دیگری همچون زبیر بن عوام، طلحه بن عبیداهلل، سعد بن أبی وقاص، ابو عبیده عامر بن جراح، 

آورند، در حالی که عبدالرحمن بن عوف، سعید بن زید و بسیاری از کسانی که شیعیان امامیه آنها را جزو منافقان به شمار می

آنها را برگزیده و انتخاب و مشهور کرده بود، همان  زمان رسول خدا در آنها افراد متنفذ و قدرتمند بودند و کسی که

کسی دیگر. این پیامبر بزرگوار از دنیا رفت در حالی که آنها را پس از خود بر جای گذاشت. پس چه  هن بود شخص پیامبر

با صراحت به من جواب  .کند؟ رسول خدا یا شیعیان امامیه اثناعشریه کسی در راه حقیقت سیر میکسی در اشتباه است و چ

بده و وجدانت را به عنوان قاضی قرار بده و تعصب مذهبی شدید را کنار بگذار و براساس عقلت حکم کن. من از دیدگاه 

و یارانش  احترامی درباره پیامبرین افترا و بیگویم. اما همچون یک مسلمان که نسبت به اتعصب مذهبی با تو سخن نمی

 دهم. معترض است، تو را مورد خطاب قرار می
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در انتخاب یار غارش در زمان هجرت به مدینه اشتباه کرد؟ آیا در  در ازدواج با عایشه اشتباه کرد؟ آیا پیامبر آیا پیامبر

که مسلمانان را از همنشینی با افراد شرور و همسران پلید  امبرایجاد پیوند خویشاوندی با همه آنها دچار لغزش شد؟ آیا پی

 گیرد؟ کرد خودش منافقان، مرتدان و گمراهان را به دوستی مینهی می

کنی که چگونه عقیده آنها تعجب می تردید تو از شنیدن و خواندن عقیده شیعیان اثناعشری درباره اصحاب پیامبربی

إذن خداوند از علم غیب آگاهند. پس ه و این باور آنها که پیامبر و اوصیاء بکنند یی میبدگو درباره اصحاب رسول خدا

داند و از آنچه در لوح محفوظ است و گذشته و آینده آگاه چگونه ممکن است کسی که براساس روایات شیعه علم غیب می

را مقرّب خود قرار دهد که شایستگی تعامل و اطالع باشد و کسانی کند بیهایی که با آنها تعامل میاست نسبت به انسان

گانه پاک و مطهرند و آنها به منزه بودن همه آنها از و امامان دوازده نزدیکی ندارند!؟ شیعیان امامیه معتقدند که پیامبر

در  ه پیامبرکنند ککنند. اما در همان حال با ادعا میهای کوچک و بزرگ و حتی از اشتباه و فراموش کاری تصریح میپلیدی

انتخاب افرادی از اصحاب که با آنها نزدیکی و پیوند خویشاوندی ایجاد کرد دچار اشتباه و غفلت شد و با این امر خطا، 

 دهند! نسبت می غفلت و پلیدی را به رسول خدا

 دوستم مدتی سکوت کرد سپس گفت : حق با توست! 

 کرد احساس ناخوشایندی نداشت. جدانش به آن حکم میاو با خود راستگو بود و در اعتراف به حقیقتی که و

گذارند دهند و در اشتباهات باقی میاشکالی ندارد که انسان به دور از اطرافیانی که او را به سوی تعصب و هوی سوق می

 تحقیق کند و در آرامش بیندیشد. 

چه بسیار به تفکر کردن و اندیشیدن به این مان طرفی نیازمندیم! همین پیش از هالک شدن همهما چه بسیار به این بی

 شیوه نیاز داریم! 

 

 انسان به کیش دوست خویش است 
ای است که مؤمن پرهیزگار فقط با اهل ایمان و متقیان و چنین به ما آموخته است و این وصیت جاودانه پیامبر

 کند. که او را در دین و دنیا حفظ می کندمیپرهیزگاران دوستی کند و مرد نیکوکار نیز شاید فقط با زنی ازدواج 

انسان بر کیش : » «المرء علی دین خلیله فلینظر أحدکم من یخالل»کند که فرمود : روایت می طوسی از رسول خدا

  1.«پس هر کدام از شما بنگرد که با چه کسی دوست است .دوست خویش است

إنما »فرماید : می ر بسیار مشهور است. رسول خدادرباره همنشین نیکوکار و همنشین ب همچنین حدیث پیامبر

الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر، فحامل المسک إما یحذیک و إما أن تبتاع منه و 

همنشین  ]مثل[ تردیدبی: » «إما أن تجد منه ریحاً طیبه و نافخ الکیر إما أن یحرق ثیابک و إما أن تجد ریحاً خبیثه

دهد. ار و همنشین بدطینت و بدکار همچون کسانی هستند که یکی مشک به دست دارد و دیگری در دم آهنگری مینیکوک

_________________________________________________________________________  

 . 5581اره حدیث شم 153( امالی، طوسی، ص 1
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رسد. اما کسی خری و یا از او بوی خوشی به مشام میآید یا از او چیزی میکسی که مشک با خود دارد، یا به دنبال تو می

  1.«کنیو یا بوی بدی از آن استشمام میسوزاند دمد یا لباسهایت را میکه در دم آهنگری می

 احادیث نبوی و روایات ائمه در این باره فراوان است. 

بیش از هر : » «ةمن جالس أهل التهم ةأولی الناس بالتهم»کند که فرمود : روایت می امام صادق از رسول خدا

  2.«کسی، آن کس سزاوار تهمت است که با متهمان همنشین باشد

پذیرند ولی اعمال ناشایستی دارند پرهیز از دوستانی که نظرت را می»نویسد : ای به حارث همدانی مینامه امام علی در

  3.«کن. زیرا ارزش هر دوستی به همنشینان اوست

خردش  ،اش ناتمامپنج صفت هستند که هر کسی یکی از آنها را نداشته باشد، همواره زندگی»گوید : امام جعفر صادق می

قلبش مشغول خواهد بود. اولین آنها سالمت جسمی است دومی : امنیت است بسوی گشایش در روزی چهارم :  زائل و

دوست سازگار و متناسب. پرسیدم : دوست مناسب کیست؟ امام پاسخ داد : همسر نیکوکار، فرزند و همنشین صالح، پنجم 

  4.«که مجموع همه این صفات یعنی ... است

نسبت دهند و  رواست که شیعه اثناعشری )همسر بدکار( و )همنشین سوء و بد( را به پیامبر پس از نظر عقلی چگونه

 دهند؟! نسبت نمی سپس ادعا کنند که آنها هیچ نوع بدی را به پیامبر

آموزد. همچنین از امام جعفر صادق روایت شده است که گفت : با انسان گناهکار همنشینی مکن که گناه را به تو می

. از جمله اموری که به من گفت این بود که هر کس با بدان 5گفت : پدرم مرا به سه چیز امر و از سه چیز نهی کردسپس 

شود و هر کس عنان های بد وارد شود مورد اتهام واقع میو هر کس به راه 6همنشینی کند از شر آنان در امان نخواهد بود

  7«.گرددزبان خود را در اختیار نگیرد پشیمان می

روایت شده است که فرمود : درباره هیچ کس حکم ندهید قبل از آنکه بنگرید که با چه کسانی  از حضرت سلیمان

پس این سخن چه  8.«توان شناخت و به رفیقان و یارانش نسبت دادکند. مرد را فقط با همانندان و دوستانش میهمنشینی می

 بسیار بزرگ و ارزشمند و چه دلیل محکمی است. 

_________________________________________________________________________  

 (. باب )ذکر جمل من مناهی رسول اهلل 233ص  2( مجموعه ورام ج 1

 . 593و معانی االخیار ص  95ص  72( بحار االنوار ج 2

 (. 9195باب )تحریم مصاحبة الکذاب( حدیث شماره ) 881ص  3و مستدرک الوسائل ج  599ص  75( بحار االنوار ج 3

 . 533ص  75، بحار االنوار ج 85نفیه واحدة( حدیث شماره )خمس خصال من لم تک 235( الخصال ص 4

تأکید و حرص فراوان امام باقر  –( مشاهده کنید که در اینجا وصیت از سوی امام باقر به فرزندش امام صادق است که هر دو در نظر شیعیان معصومند 5

در انتخاب دوستان، دامادها، همنشینان  گویند پیامبرکسانی بنگرید که می بر همنشینی و مصاحبت با افراد نیکوکر را ببیند و در مقابل به این ادعای

 و ایجاد پیوند خویشاوندی و حتی انتخاب همسرانش دچار اشتباه شد. ال حول و ال قوه إالّ باهلل العلی العظیم. 

 تانش به او در امان نخواهد بود. ( آری کسی که با بدان همنشین باشد از بد نامی و مورد اتهام واقع شدن انتساب اعمال دوس6

 . 595ص  75( بحار االنوار ج 7

 به نقل از کنزالفوائد کراجی.  533ص  75( بحار االنوار ج 8
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 شاعر در این باره سروده است : 

 عن المرء تساءل وسل عن قرینه
 

 فکل قرین بالمقارن یقتدی 
 

پذیرد. پس از بیان کند و از آن اثر میخود پیروی می دربارة مرد و همنشینانش سؤال کن که هر کس از همنشین و دوست

رگزیده و از دوستی و همنشینی با آنها رضایت داشت و و مردانی که او آنها را ب این روایات آنها دوباره یاران رسول خدا

 آنها را به خود نزدیک و با آنها پیوند خویشاوندی برقرار کرد چه نظری خواهند داشت؟! 

سزاوارترین کس برای متهم شدن کس است که با افراد مورد تهمت همنشین باشد .... هرگز قبل از بررسی احوال و 

توان شناخت و همچنین او به او حکم صادر نکنید. هر انسانی را فقط با بررسی دوستانش می وضعیت همنشینان فردی درباره

 شود .... این سخنان در درون و ضمیر تو چه انعکاسی خواهند داشت؟! همنشینان و رفیقانش نسبت داده می

اهد بود .... ای کاش فقط اتهام بود. بیند چه خواثر این واژگان بر نفس مسلمانی که یاران پیامبرش را در زندان اتهام می

 بلکه افترای صریح درباره آنان و نسبت داد نشان به فسق، کفر و ارتداد است! 

امام صادق درباره کسی که همسر نیکوکار و دوست و همنشین صالح نداشته باشد حکم کرده است که او عقلش را از 

را به چه چیزی  هد داشت. پس علمای شیعه اثنی عشری پیامبردست خواهد داد و قلبش مشغول خواهد بود در کاستی خوا

و  ]پدران همسرانش یعنی ابوبکر و عمر[ دهند، در حالی که آنها معتقدند که همسرش گمراه یا کافر و همنشیناننسبت می

 کافر و مرتد بودند؟! ]عثمان[ دامادش 

ی حق دارد آنها را مطرح و وجدانش را برای پاسخ دادن کند و هر مسلماناینها سؤاالتی است که به ذهن انسان خطور می

 به آنها به عنوان قاضی قرار دهد. 

 ای دیدگاه اهل سنت و جماعت و شیعه اثناعشری امامیه درباره یاران و همسران رسول خدااین همان اختالف ریشه

 این فرقه خواهد داشت.  مایاست. این مقدمه سخن بود و تفصیل کالم، داللت بیشتری بر حقیقت و بیان جر

 

 چه بود  و حضرت لوط جریان زنان حضرت نوح

:  [.٣١التحریم: .] ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ فرماید : شاید فردی پرسید : خداوند درباره همسران نوح و لوط می
ر بدیشان[ به آن دو خیانت آنها در نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند ]و با تبانی با قوم خود و گزارش اسرار و اخبا»

 کردند. 

 

 رود؟ نمی پس چگونه گمان خیانت درباره زنان پیامبر
گوییم : در نزد خردمندان ثابت شده است که خداوند نوح و لوط را در زمان حیاتشان از وجود این دو زن در پاسخ می

اند و خداوند ساحتشان را از وجود دو زن بودهپاک و منزه کرده است. این دو پیامبر خود شاهد عذاب خداوند نسبت به آن 

بایست پیامبر از وجود یکی از زنانش شود که اگر ]بنا به فرض محال[ میآنها پاک کرده است. پس از این نکته روشن می

 افتاد. اتفاق می تردید این امر در زمان حیات رسول خداجست بیمی ائتشد یا از آنها برپاک می
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 شان با رسول خدا بودند. کند که آنها داخل در پیمان زناشوییامر اتفاق نیفتاده است، این امر ثابت می از آنجا که این

ها و اموال دنیا و ماندن در کنار رسول خدا و چگونه ممکن است که چنین نباشد در حالی که خداوند به آنها میان زینت

 فرماید : یارتباط با او در دنیا و آخرت حق انتخاب داده است و م

   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ        ۆ        ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ڭ     ھ  ے  ے   ۓ            ۓ         ھ  ھژ 

 [.٣١- ٣٧األحزاب: .] ژۅ   ۉ ۉ  ې  ې  ېې  ى   ى  ائ       ۅ
ای مناسب بدهم یایید تا به شما هدیهخواهید، بای پیامبر به همسرانت بگو : اگر شما زندگی دنیا و رزق و برق آن را می»

خواهید ]و از نظر مادی بهه زنهدگی و شما را به طرز نیکویی رها سازم. اما اگر شما خدا، پیامبرش و سرای آخرت را می

 «ای قانع هستید[ خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است.هساد

گزید و در ضمیر خود آخرت را برگزیدند و چنانچه یکی از آنها دنیا را بر میو سرای  و آنان همگی خداوند، پیامبر

برداری نکند و نسبت به کرد تا هیچ سودجویی از آن بهرهتردید خداوند آن را برای پیامبرش آشکار میداشت بینفاق می

 ساحت مطهر رسول اهلل اظهار تردید ننماید. 

گویند و آیه تطهیر و پاک بودن اهل بیت از هر نوع پلیدی بسیار سخن می جای تعجب اینکه شیعیان همواره درباره

کنند. اما معتقد نیستند که خداوند پیامبرش را که سرور اهل بیت و بهترین آنهاست از ازدواج و پیوند همواره آن را تکرار می

 اهل بیت را پاک و مطهر کرده است.  و زناشویی با زنان منافق و فاسد حفظ

بلکه آنها ماند  .کنندو هیچ گاه اشتباه نمی ندمعصوم خواهیم با استفاده از این امور ادعا کنیم که همسران پیامبریما نم

سپس توبه به جای  .کننددهند، نافرمانی میکنند و کار درست انجام میهمه مؤمنان نیکوکار و عبادتگر دیگر، اشتباه می

 باره هیچ کدام از آنها هرگز صحت نداشته و نخواهد داشت. آورند. اما ادعای شیعیان امامیه درمی

که خاتم پیامبران است و پس از او پیامبر و وحی دیگری نخواهد آمد به  تواند تصور کند پیامبرچگونه انسان عاقل می

لیدی در آنها به پس از او داده شود در حالی که آنها مادران مؤمنانند و وجود هر گونه پ ارتداد همسرانش فرصت خیانت و

  1موجب هالک شدن امت خواهد شد؟! علت نزدیکی و قربشان به رسول خدا

 فرماید : این در حالی است که خداوند در قرآن می

 [.٣١الممتحنة: .] ژۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     ژ 

 «ن کافر ]غیر اهل کتاب[ ازدواج نکنید.ناو با ز»

او را به  کنند. پس چگونه جایز بود که پیامبرر و گاهی به نفاق متهم میشیعیان امامیه گاهی ام المؤمنین عایشه را به کف

 عنوان همسرش نزد خود باقی بگذارد از او جدا نشود؟! 

_________________________________________________________________________  

های شیعیان را که درباره ام المؤمنین عایشه سخن گفته است ورق بزنید تا امور بسیار عجیب و شگفتی را ببینید. بیاضی در کتاب ( کافی است که کتاب1

پیامبر و  لصراط المستقیم( او را ام الشرور نامیده و نسبت به کتاب خداوند که او را )ام المؤمنین( نامیده طعن ورزیده است. زیرا خداوند درباره)ا

ردن او را جایز نامند به همین دلیل نفرین و لعن کمجلسی او را منافق می« و همسران پیامبر مادران مؤمنانند.: »  ژ ۋ  ۋژ همسرانش فرموده است : 

ورزد و همگی با این سخنان ادعای دوست داشتن و محبت علی و اهل بیت را دارند در شمارد. قمی در تفسیرش نسبت به ناموس او طعن میمی

 حالی که آنها از این اعتقاد مبرایند. 
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گوید : هر کس که همسر کافری دارد یعنی می ژۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     ژ حرّ عاملی به نقل از امام محمد باقر درباره 

مان است. باید آن مرد اسالم را به همسرش عرضه کند و چنانچه آن را قبول همسرش مسلمان نیست و خود آن مرد مسل

کرد. آن زن همسر او باقی خواهد ماند. در غیر این صورت او از آن زن مبراست و خداوند از نگه داشتن آن زن و حفظ 

  1پیوند زناشویی با او نهی کرده است.

براساس قرآن آن را  در همه این حاالت باید پیامبر –یا منافق باشد پس اگر نعوذ باهلل ام المؤمنین عایشه کافر، مرتد 

کرد از نفاق که از سوی خداوند فرستاده شده بود و دین او را تبلیغ می کرد مگر اینکه پیامبرداد و از او دوری میطالق می

 او اطالع نداشت ولی شیعیان امامیه اثنا عشری به نفاق او آگاه بودند! 

 

 دیث )قرن الشیطان( مقصود ام المؤمنین عایشه است؟! آیا در ح
و همسرانش  ای که دشمنان رسول خدااست به جاست کمی درباره شبهه حال که سخن پیرامون ام المؤمنین عایشه

 کنند تأمل کنیم. همواره آن را تکرار می

 نامیده شده است!  عایشه رأس کفر ،از رسول خدا حدیثییکی از آنها روزی به من گفت : براساس 

 گفتم : دلیلت را بیاور تا ببینیم! 

خطیباً فأشار نحو مسکن عائشه،  قام النبی»کند که : روایت می او حدیثی از بخاری را ذکر کرد که عبداهلل بن عمر

سه  شاره کرد وبه خطبه ایستاد و به سوی حجره عایشه ا پیامبر: » «فقال : هنا الفتنه ثالثاً من حیث یطلع قرن الشیطان

  2.«شودشیطان از آن خارج می خفرمود : فتنه از سوی اینجاست جایی که شا بار

 گفتم : در این روایت چه شاهدی بر ادعایت وجود دارد؟ 

 با اشاره به خانه عایشه، او را شاخ شیطان نامیده است.  پاسخ داد : پیامبر

نه  «فأشار نحو بیت عایشه»اوت وجود دارد. در حدیث عبارت به او گفتم : در زبان عربی میان )نحو( و )إلی( تف

]نحو یعنی به جهتی که آن شیء در آن مسیر قرار دارد نه خود شیء اما إلی برای اشاره دقیق به  «فأشار إلی بیت عائشه»

داند. اما چنانکه می ای از زبان عربی برده باشد آن رارود[ و این امری است که هر کس که کمترین بهرهخود شیء به کار می

 کور کرده است.  راپیداست کینه و بغضت نسبت به ام المؤمنین عایشه چشم و دلت 

به خانه عایشه اشاره  کنی که پیامبرآیا گمان می»کند و آن اینکه : پرسم که حقیقت را برایت روشن میاز تو سؤالی می

خانه و در همان حجره با عایشه به سر خواهد برد و اقامت  گوید شاخ شیطان اینجاست و سپس خودش در آنکند و میمی

 خواهد کرد؟! 

_________________________________________________________________________  

 . 838ص  2( تفسیر قمی ج 1

 ( روایت کرده است. 8555حدیث شماره ) «واج النبیما جاء فی بیوت أز»( بخاری آن را در کتاب فرض الخمس، باب 2
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آیا رسول »بگذار از ام المؤمنین عایشه که او را متهم کردی و به او افترا نسبت دادی، بگذریم و از تو یک سؤال بپرسم : 

 ری خود در آورد؟! در نظر تو آنقدر کم ارزش است که با زنی این چنین به سر ببرد و او را به همس خدا

 چنینو  یگفتدادی هرگز چنین سخنان باطلی نمیبه خدا قسم اگر به جای تعصبات کور مذهبی خردت را قاضی قرار می

 کردی. بحث نمی انهگمراه

کنند که منظور از اشاره حدیثی که اشاره کردی از عبداهلل بن عمر و همچنین به شیوه دیگری روایت شده است و بیان می

هایی بوده است که در آنجا رخ خواهد داد و امت را تضغیف خواهد کرد. ها و آشوبخانه عایشه اشاره به مشرق و فتنهبه 

  1خوارج، قدریه، سبأیه، کیسانیه و معتزلیان و دیگران همگی از شرق ظهور کردند.

گفت کرد و میه به سوی شرق اشاره میرا دیدم در حالی ک کند که : پیامبرروایت می بخاری به نقل از عبداهلل بن عمر

: آگاه باشید که فتنه از این طرف ظهور خواهد کرد، فتنه از اینجا به وجود خواهد آمد، جایی که شاخ شیطان از آن خارج 

  2.«خواهد شد

 آیا خانه عایشه خانه رسول خدا نیست؟!  ،عالوه بر این

طان است؟ ]پناه بر خدا[ کسی که شایسته است مصداق شاخ شیطان شاخ شی کنند خانه رسول خداآیا این گروه ادعا می

ای است که این چنین همه تیرهای اتهامش را با درندگی و وقاحت تمام به سوی همسران و را به خود بگیرد همان اندیشه

 نشان رفته است.  یاران پیامبر

بلکه گویی  ،اندو همسران و یارانش فراموش کردههای اخالقی را در مقابل رسول خدا این افترازنندگان نه تنها ارزش

 اند که خداوند فرمود : درباره این آیه پروردگار نیز خود را به فراموشی زده

 [.٧الشرح: .] ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 «تردید نام و یاد تو را گرامی و واال داشتیم.بی»

 ماند که مردم با آن از او یاد کنند؟! باقی می پیامبر اگر همسر و یاران پیامبر سمبل خیانت باشند پس چه نام نکویی برای

 

 ام المؤمنین عایشه و جنگ جمل 
کنی و طعن وزیدن نسبت یکی از شیعیان در مجلسی که مرا در آن دعوت کرده بود به من گفت : تو عایشه را ستایش می

 داری! به او را روا نمی

و مادر مؤمنان است. بلکه باید بر آنان ایراد گرفت  ص قرآن همسر پیامبرگفتم : این امر چه اشکالی دارد که او براساس ن

 کنند! احترامی میورزند و نسبت به او بیکه به او طعن می

 قیام کرد؟ آیا در جنگ جمل چنین و چنان نکرد؟  دانی او بر امام زمانش یعنی امیر المؤمنین علیگفت :آیا نمی

_________________________________________________________________________  

ه به صفت ( این بدان معنی نیست که علما، امامان و افراد نیکوکار از آن سرزمین بر نخواهند خواست که این امر کامالً واضح است. اما منظور اشار1

 هاست. غالب این سرزمین

 آن را روایت کرده است.  8279و جنوده حدیث شماره  ( بخاری در صحیح خود کتاب )بدء الخلق( باب صفة ابلیس2
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کنی خود دلیلی بر محکومیت تو ها استناد میبدان ی محکوم کردن ام المؤمنین عایشهبه او گفتم : دالیلی که تو برا

 هستند. 

به همراه کسانی که او را همراهی به عراق را  خواهم صحت یا عدم صحت خروج ام المؤمنین عایشهمن در اینجا نمی

 کردند تحلیل کنم که علت این قیام چه بود؟ می

کند و مرتکب اشتباه هم منین عایشه معصوم نیست و او همانند مؤمنان دیگر کار درست میهمگان متفقند که ام المؤ

اند و در آن از که در حدیث حوأب که شیعه و سنی آن را روایت کرده گویم که پیامبرشود. اما با صراحت تمام میمی

 کرد. داشت و به خود نزدیک میمیاند، خودش به همسری او راضی بود و او را دوست خروج او به عراق خبر داده

دانست او با علی که او را برای خود برگزید و نسبت به او رضایت و او را دوست داشت و در همان حال می آیا پیامبر

 شود و میان آنها جنگ و درگیری به وجود خواهد آمد، آیا پیامبر در این دوست داشتن اشتباه کرد؟! دچار اختالف می

کنی؟ در حالی دانی که خودت از زنانی شبیه این اوصاف پرهیز میبیش از رسول خدا پرهیزگار و متقی می آیا خودت را

او را برای دوستی و همسری و همراهی خود برگزیده؟ این در حالی است که تو  که او زنی پاک و مطهر بود که پیامبر

 کنی؟! دهی که خود را از آن مبرا میامری را به رسول خدا نسبت می

 تر، خردمندتر هستی که او تا زمان وفاتش او را در عقد همسری داشت؟ پرهیزکارتر، پاک آیا تو از پیامبر

 آن فرد سکوت کرد و نتوانست جواب دهد. 

 تواند جز این حقیقت را بر زبان بیاورد؟! انسان عاقل چگونه می

و تر، با درک و شعورتر د ادعا کند که او از رسول خدا فهمیدهتواناز میان این لعن کنندگان و دشنام دهندگان کدامیک می

 به امور آگاهتر است؟ 

بگذار این مدعیان بیایند و در میان مردم و در حضور همگان آن را اعالم دارند تا مردم حقیقت درونی آنها را بشناسند که 

 ورزند. و یارانش طعن میپوشانند و در نهان نسبت به رسول خدا، همسران به جای آن حقایق را می

سپس گفتم : اکنون زمان بررسی جنگ جمل فرا رسیده است. درباره اینکه ام المؤمنین عایشه در جنگ جمل چنین و 

 تردید با اطمینان پاسخ خواهی داد : تاریخ. چنان کرده است چه دلیلی داری؟ بی

 کنی؟ به کدام روایت تاریخی استناد می آنگاه از تو خواهم پرسید : کدام تاریخ؟ در فهم حادثه جنگ جمل

بیشتر حوادث جنگ جمل را فقط )سیف بن عمر ضبی( به صورت تنها و منفرد روایت کرده است که او دروغگوی 

 اند! مشهوری است و بسیاری از علمای اهل سنت و برخی از علمای شیعه نیز بر دروغگو بودن او صحه گذاشته

شوند مانند )البدایه و النهایه( ابن کثیر، )الکامل فی التاریخ( ابن اثیر و مروز مطالعه میهای تاریخی که اهمچنین کتاب

اند. این در کتاب )تاریخ الطبری( اعتماد کرده بّیهای دیگر همگی به روایت سیف بن عمر ض)المنتظم( ابن جوزی و کتاب

کنند تا به نوعی از استناد در آنچه های تاریخی را ذکر میبهایشان نام بسیاری از کتاهای نوشتهافراد فراوانی که در حاشیه

ها این امور را از فقط از تاریخ زنند که بیشتر این کتابکنند دست پیدا کنند خود را به نادانی میدرباره مطاعن صحابه نقل می

این روایت  استدالل به ذکر دلیل باروایت سیف بن عمر ضّبی یاد شده اعتماد دارد. به همین  هکنند که آن هم بطبری نقل می

 در فالن کتاب تاریخی و بدون توجه به اسناد و نقد آن به شیوه علمی استناد به آن روا نیست. 
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چگونه ممکن است چنین نباشد در حالی که این روایت را فقط سیف بن عمر ضّبی روایت کرده است که او دروغگویی 

 مشهور است. 

اعتبار گوید : او در دینش مورد اتهام است. همچنین به زندقه متهم شده است احادیثش بیو میابونعیم اصفهانی درباره ا

 است و چیز خاصی نیست. 

گوید : احادیثش متروک است، کند. ابوحاتم میگوید : احادیث ساختگی را از افراد مورد اعتماد نقل میابن حبان می

 : متروک الحدیث است. گوید احادیث واقدی هم چنین است. دارقطنی می

 است.  اند که کسی آنها را روایت نکردهگوید : بعضی از احادیثش مشهور ولی بیشتر آنها منکر و ناشناختهابن عدی می

 اند که ضعیف است. نسایی و دارقطنی درباره او گفته

 اما نظر علمای شیعه درباره سیف بن عمر واضح و روشن است و نیاز به اثبات ندارد. 

ای اساسی تألیف کرده است که را براساس اندیشه« صحابی ساختگی دیگر 011عبداهلل بن سبأ و »مرتضی عسگری کتاب 

  1داستان عبداهلل بن سبأ است و او در نظر اهل سنت و شیعیان مطعون است. کنندهعبارت است از اینکه او تنها روایت

( آن را تأیید 213ص  00خویی در کتاب )معجم رجال الحدیث ج  این همان چیزی است که آیت اهلل العظمی ابو القاسم

های خطرناک او ساختگی و جعلی است و سیف بن عمر تردید اسطوره ابن سبأ و داستان آشوبگریبی»گوید : کند و میمی

  .«دروغگو و جاعل حدیث آنها را ساخته و پرداخته است

 کنید؟! گانه برخورد می اگر این چنین است، پس شما را چه شده است که دو

خوانید اما زمانی که پیرامون گویید سیف بن عمر ضّبی را دروغگو میباره جریان عبداهلل بن سبأ سخن میرهنگامی که د

و بدین ترتیب به همسر  1دانیدکنید روایت سیف بن عمر ضبی را معیار قرار داده و صحیح میام المؤمنین عایشه بحث می

  2ورزید.طعن می حمدپیامبرمان حضرت م

_________________________________________________________________________  

پرداخته است. ما باید میان انفراد او در ذکر نقش  کننده و اساسی ابن سبأ در فتنه کشته شدن عثمان( سیف بن عمر به تنهایی به ذکر نقش تعیین1

تردید وجود این شخصیت به وسیله روایات فاوت قائل شویم. بیکننده ابن سبأ در این جریان و صحت وجود شخصیتی به نام عبداهلل بن سبأ تتعیین

هایی مانند تاریخ ابن عساکر به وسیله روایاتی که برخی دارای سند صحیح هستند و در نظر شیعیان با روایاتی در رجال الکشی و اهل سنت در کتاب

کند. این اقوال علمای قدیم شیعه و سنی وجود این شخصیت را ثابت می الغارات ثقفی که برخی از آنها نیز سند صحیح دارند ثابت شده است و اقوال

گویند که همان غلو او درباره امام علی و طعن نسبت به شیخین است که فقط افراد نادان یا متکبر و معاند و روایات درباره امور حقیقی سخن می

نیاز کرده و در کتاب )هلل و بزرگ شیعه است، ما را از بیان تفصیل این امر بی محسن که از علمای معاصر و شیخ علی آلکنند. وجود او را انکار می

ای از جای تعجب است کسانی که ادعای فقیه و مجتهد بودن دارند چگونه مسأله ساده»نویسد : ( در رد بر حسین موسوی می85للحقیقه ص 

سأله مشهوری است که تقریباً در میان علما و فقهای امامیه گذشته و حال درباره ماند و آن مترین امور و مسایل علم رجال بر آنان پوشیده میساده

« اند.های مشهور علم رجال وجود آن را تأیید کردهآن اتفاق وجود دارد که عبداهلل بن سبأ شخصیتی است که وجود داشته است و علما در کتاب

عه و از جمله کاشف الغطاء به وجود عبداهلل بن سبأ معتقدند و اینکه او درباره امیر علمای مشهور شی»نویسد : همان کتاب می 83همچنین در صفحه 

کردند، سوزاند، این امری است که همه المؤمنین ادعای خدایی و الوهیت کرد. امام علی او را به همراه افراد دیگری که درباره او چنین ادعایی می

 « کنند از آن آگاهند.می های علم رجال و آرا بحثکسانی که درباره کتاب
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  اید؟ساس قرار دادهها را او دروغشما را چه شده است که امور ثابت را رها کرده 

 نامیده است : نمگر خداوند در قرآن کریم همسران پیامبر را ام المؤمنین 

  ژۋ  ۋۅ   ژ 
 « و همسران او ]پیامبر[ مادران آنها ]مؤمنان[ هستند.»

مادران مؤمنان هستند و این بدان معنی است که هر کسی مادری آنها برای مؤمنان را نپذیرد، پس به وسیله این آیه همگی 

 در واقع نص قران را ردّ کرد، و نسبت به آن کفر ورزیده است!

های محکم و واضح را به کناری بنهد و از آیات متشابه پیروی کند این امر دلیل آشکاری بر گمراهی و دور اگر فردی آیه

 فرماید : مسیر هدایت است. خداوند در این باره می شدن از

 [. ٤آل عمران:.] ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ژ 

انگیزی و تأویل اما کسانی که در دلهایشان کژی است ]و گریز از حق زوایای وجودشان را فرا گرفته است برای فتنه»

 «افتند.]نادرست[ به دنبال متشابهات می

 

 بیزار بود  فردی که از عمر بن خطاب گفتگوی با
های شیعیان رفتم تا چند کتاب مورد نیاز خود را پس از چاپ اول کتابم، مانند عادت همیشگی ام به بعضی از کتابفروشی

 از آنجا بخرم. 

ان مردی های اعتقادی و تاریخی بودم که عبارت عجیبی را از زبدر گوشه ای از کتابفروشی مشغول بررسی و دیدن کتاب

 شنیدم که در کنار فروشنده ایستاده بود. 

پرداختم. اما عبارتی را در ها نیز میدادم اما به بررسی و ورق زدن کتابرغم اینکه به سخنان این دو نفر گوش میعلی

 میان کالمشان شنیدم که توجه مرا به خود جلب کرد. 

ای به معنای شنیدم که پس از آن فروشنده به آن مرد اشاره اییکی از آن دو عبارت )فرزند صهاک( را همراه با خنده

 گفت : مواظب باش که در مغازه فردی سنی وجود دارد. سکوت کرد. گویی فروشنده به او می

این سخنی بود که از آن دو شنیدم. سپس دوباره به صحبت کردن پرداختند اما این بار درباره صهاک چیزی نگفتند. در این 

 خواستم بخرم، انتخاب کردم و کنار فروشنده ایستادم. هایی را که میهنگام کتاب

                                                                                                                                                                                                                 

بلکه ( این سخن من به معنی انکار روایات متواتری نیست که در تاریخ درباره وقوع جنگ جمل و مشارکت ام المؤمنین عایشه در آن ذکر شده است. 1

 سخن درباره جزئیات آن جنگ است که از سوی جعل کنندگان حدیث و دروغگویان بسیار تحریف شده است. 

کنند اعتراض ا شایسته است نسبت به بعضی از مؤلفان که در موضوع )شهادت عثمان بن عفان( به روایات سیف بن عمر ضّبی اعتماد می( در اینج2

همچون عمار بن یاسر، ابوذر غفاری و ام المؤمنین عایشه و  حرمتی به ساحت بعضی از یاران پیامبرها تحریف حقایق و بینمایم که در این روایت

 یابد. ود دارد که فقط کسی که در مضمون آنها تأمل نماید و تعارض آنها با تاریخ صحیح را مشاهده کند این امر را به خوبی در می... وج
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در این هنگام دچار تردید شدم که آیا با آن دو صحبت کنم و آنچه را که درباره صحابی بزرگواری همچون عمر بن 

ئل شد، بگویم یا سکوت نا مسلمانان را یاری داد و به افتخار خویشاوندی با پیامبر وخطاب که خداوند به وسیله او اسالم 

  1پذیرد.ای هستند که این امور را میکنم. زیرا موضوع سخن بیان خودشان است و هر دو پیرو عقیده

دارند به همین دلیل وظیفه خود اند و در مسیر آن گام بر میاما من دلم به حالشان سوخت که چگونه به باطل دل بسته

خواهم آن را به کنم. اما سخنی دارم میدلیل گفتم : ببخشید که کالمتان را قطع میدانستم که آنها را نصیحت کنم. به همین 

 شما بگویم. 

 فروشنده گفت : بفرما. 

دهم ... اگر به فرض محال یک یهودی یا مسیحی به شما بگوید : ای مسلمانان شما معتقدید گفتم : تو را به خدا قسم می

کنید که عمر بن خطاب همان کسی که شاوندی برقرار کرد و در همان حال ادعا میکه پیامبرتان با عمر بن خطاب پیوند خوی

  2پیامبرتان داماد اوست، پسر زن زنا کار و فاسدی به نام صهاک است و او نتیجه زنای پدرش خطاب با صهاک است.

دهد که ن تاریخ شهادت میدهد که همسران پیامبرتان مادران مؤمنانند. همچنیاین در حالی است که قرآنتان شهادت می

 حفصه دختر عمر بن خطاب، همسر پیامبرتان بوده است بنابراین براساس ادعای شما او از نسل صهاک است! 

 کند؟! کنید چه پیامبری است که داشتن چنین نسبی را قبول میاین پیامبری که ما را به پیروی از او دعوت می

اش تغییر کرد. در این ناگهان دیدم که رنگ چهره .ود نگاه کردمبکردن سپس به مردی که با فروشنده مشغول صحبت 

ام در مطرح کردن مسأله بر روی او بسیار تأثیر گذاشته رغم ساده بودن و آرامش نسبیهنگام احساس کردم سخنانم علی

و پیرو اهل سنت و  است. به همین دلیل سخنم را چنین به پایان رساندم و گفتم : به خدا قسم من به عنوان یک سنی

_________________________________________________________________________  

گویم کینه و بغض خواننده شیعه را نسبت به او و حتی نسبت به خودم به علت تمجید و مدح او ( من که در این کتاب درباره عمر بن خطاب سخن می1

کنم. زیرا در نظر شیعیان شخصیت عمر با داستان حمله به خانه حضرت زهرا و سقط جنین او چنان که بعضی از روایات ساختگی ذکر می احساس

دو اند که هیچ اعتباری ندارند و من این داستان خرافی را در ادبیات ها در روایاتی ضعیف از نظر متن و سند ذکر شدهاند پیوند دارد. این اسطورهکرده

ام و این موضوع را در خالل کتابی که درباره حضرت زهرا خواهم فرقه شیعه و سنی از نظر متن و سند بررسی به صورت علمی و دقیق نقد کرده

 خواهم به من توفیق نگارش و چاپ این کتاب را در سریعترین زمان ممکن عنایت کند. نوشت به چاپ خواهم رساند. از خداوند می

گوییم : شخصیتی که در اذهان شیعیان نسبت به این صحابی بزرگوار ترسیم شده است. تابد میبه خواننده شیعه که مدح عمر را بر نمیبه همین دلیل 

و اهل بیتش از دو جهت پیوند خویشاوندی برقرار شده است که نشان دهنده ایمان و جایگاه واالی عمر  میان عمر و پیامبر و لزوماً صحیح نیست

با حفصه دختر عمر دلیل واضح و آشکاری بر پیوند و عالقه میان آنهاست.  بوده است پس ازدواج پیامبر امام علی بن ابیطالب و پیامبردر نظر 

همچنین ازدواج عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر امام علی نشان دهنده محبت و دوستی متقابل میان عمر و علی است و مدحی که در کتاب نهج 

دهند درباره عمر دلیل دیگری بر عمق عالقه میان آن دو و ساختگی بودن داستان حمله به خانه شیعیان که آن را به امام علی نسبت می البالغه

اند. پس حضرت زهراست که بعضی از علمای بزرگ شیعه از جمله مرجع دینی بزرگ شیعیان عالمه محمد حسین فضل اهلل درباره آن تشکیک کرده

 ها بررسی کنیم. ه امور را در چهار چوب صحیح آن و به دور از هر گونه تعصب و تندروی و اعتماد بر اسطورهچه زیباست ک

 . 577، و کتاب )لقد شیعنی الحسین( ص 252ص  8( الکشکول، بحرانی، ج 2



 151 آنگاه حقیقت را یافتم

کنم بلکه من فقط یک مسلمانم که نسبت به دین و پیامبرش غیرت و تعصب دارد به خدا قسم جماعت با شما صحبت نمی

 کنید. دهد در واقع به ایشان اهانت میشما با این ادعاهای باطلی که به همسران و خویشاوندان پیامبر نسبت می

ای که اختالف درباره آن را از حد معقول فراتر بردید. معتقدید که اصحاب اید به گونههشما درباره مسأله امامت مبالغه کرد

مرتد شدند و به دین پیشین »خالفت را غصب کردند و شما درباره عدالت آنها طعن ورزیدید و درباره آنها گفتید که  پیامبر

ما و شما در گفتگو به راه حلی دست یابیم. اما چرا به پوشی از این امر بگذریم تا شاید سعی کردیم با چشم« ود بازگشتندخ

 کنید؟! ناموسها و حیثیت افراد توهین می

خواهم که با صراحت و وضوح کامل به پرسم و میسپس سخنانم را متوجه فروشنده کردم و گفتم : از تو یک سؤال می

 من پاسخ بدهی. 

 یدا بود گفت : بفرمایید! اش هوهای تردید و نگرانی در چهرهدر حالی که نشانه

ای که به زنا مشهور است به تو پیشنهاد شود آیا خانواده یعنی ای منتسب به زنی زناکارخانواده پرسیدم : چنانچه زنی از

 آن زن همسر تو باشد؟  یشوراضی می

 گفت : پناه بر خدا .... هرگز و بدون تردید این پیشنهاد را نخواهم پذیرفت. 

شود که داماد عمر بن خطاب شود که در نظر شما عمر زنازاده راضی می کنید که پیامبرراین آیا گمان میگفتم : پس بناب

 است؟!

داری اما همان عمل را به بینی که خود را از امری که از آن بیزاری بر حذر میبرتر می آیا خودت را از رسول خدا

 دهی؟! نسبت می پیامبر

ها آمده است، صحیح نیست و آنها یاران رسول خدا هستند و میان او و : همه آنچه در کتابدر این هنگام فروشنده گفت 

 ورزیم! و ما به عمر طعن نمی داشت دجوآنها پیوند خویشاوندی و

شرمی فراوان درباره عمر بن چند لحظه پیش او و دوستش با بی...« سبحان اهلل »به او نگاهی کردم و با خودم گفتم : 

کردند و اکنون وضع تغییر کرد و عمر به یکی از نزدیکان و اصحاب گرامی پیامبر تبدیل شد. این چه ویی میخطاب بدگ

دهد به جای آنکه در مقابل خود و دیگران صریح و واضح باشد. همچون آفتاب پرست اعتقادی است که به انسان یاد می

 «! تغییر جهت بدهد

احترامی طائفه امامیه نسبت به نسب عمر بن خطاب ور یقین درباره طعن و بیبدین ترتیب آن مرد همه آنچه را که به ط

کند و حتی اگر در باطن هم بدان معتقد دانست انکار کرد. اما من ترجیح دادم درباره امری که در ظاهر آن را انکار میمی

 ت او را به خداوندِ را تصدیق و نیّ باشد با او بحث و جدل نکنم. پس آنچه را که گوشهایم شنیده بودند تکذیب و آن مرد

 بندگان واگذار کردم. 

سپس به او گفتم : اشکالی ندارد .... حرفهایم خیلی کلی بود و مادامی که شما به این امر اعتقاد ندارید لزوماً متوجه شما 

 دم. نیست. سپس قیمت کتابهایی را که برداشته بودم به فروشنده پرداخت کردم و از کتابفروشی خارج ش
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 مشروع دانستن دروغ و معقول دانستن امور غیر معقول 
 ند! اندمین یحمشروع و صحرا کنند و آن دروغ را تقدیس نمی مذاهببه جز شیعیان اثناعشری هیچ کدام از ادیان یا 

تعجب  (یهمنهاج السنه النبو)کتاب  10ص  0در آغاز ورود به این مبحث دشوار از این سخن تقی الدین ابن تیمیه جلد 

دروغگوترین فرقه هستند و دروغ در  1علما با استفاده از نقل، روایت و إسناد اجماع دارند که رافضیان»گفت : کردم که میمی

های فراوانشان آنها را از دیگران تشخیص دار است. به همین دلیل علما و دانشمندان مسلمان به وسیله دروغمیان آنها ریشه

های متعصبانه مذهبی آن زمان به آن گرایش دانستم که گرایشای میا جزو اقوال و نظرات تندروانهبلکه آن ر .«دهندمی

 ی به جا و کامالً دقیق است! نداشت. اما من این کالم را مورد بررسی و تأمل فراوان قرار دادم و در پایان دریافتم که سخ

دهد و بدون هیچ گونه شرم و حیایی آشکارا آن را اعالم می زیرا علما و مراجع شیعه امامیه به دروغ رنگ و لعاب شرعی

 کنند. می

کند از آیت اهلل العظمی ابوالقاسم خویی پرسیده شد : آیا در استدالل علیه فرد دروغگو یا کسی که گمراهی را ترویج می

 چنانچه دروغ ادعاهای او را باطل کند، دروغ گفتن جایز است؟! 

  2نانچه ردّ آن سخن باطل فقط با دروغ گفتن ممکن باشد، جایز است.او در پاسخ گفته است : چ

های شیعیان اثناعشریی مملو از آن است و اکاذیب فراوانی که به مخالفانشان هایی که کتاببه همین دلیل از فراوانی دروغ

گفتن به شبهات مخالفانش  اش یا پاسخکه اگر عالم شیعه در اثبات عقیده یددهند تعجب نکننسبت می اصحاب پیامبرو 

 مجبور باشد دروغ خواهد گفت. 

آری اگر روایاتی را دیدی که در نظر شیعه امامیه دارای اسناد صحیح است و نه تنها به مخالفانشان و یاران پیامبر دروغ 

 . یدکنندهند تعجب های دیگر نیز نسبت دروغ میبندد بلکه به ستارگان و کهکشانمی

آیا این  !وارد شد و به او گفت : فدایت شوم کند که : مردی بر امام صادقابو صالح عجالن روایت میکلینی به نقل از 

 93مگر نه این است که در پشت این مغرب شما  .خداوند گنبدهای بسیاری دارد !گنبد آدم است؟ امام پاسخ داد : آری

یابند. هرگز به اندازه یک ست و با نور آن روشنی میهاسفیدی که مملو از آفریده یهاسرزمین ومغرب دیگر وجود دارد 

دانند که آیا آدم آفریده شده است یا نه و از فالن و فالن برائت اند. آنها نمیلحظه هم نسبت به خدا نافرمانی نکرده

 «! جویندمی

  3گوید : منظور امام از )فالن و فالن( ابوبکر و عمر بوده است.مجلس در شرح این حدیث می

 جویند!! آفریده شده است یا نه از ابوبکر و عمر برائت می دانند آیا آدمگفتا مخلوقاتی که نمیش

_________________________________________________________________________  

ی که امام بزرگوار زید بن علی بن حسین بن علی کنند. از جمله اینکه زمان( علمای اهل سنت به چند علت این اصطالح را به شیعیان امامیه اطالق می1

شان نسبت به آن دو او را رد کردند ]رفضوه[ به همین دلیل امام زید را پذیرفت به علت کینه بن ابیطالب والیت و دوستی شیخین یعنی ابوبکر و عمر

و العبر  581ص  5کر و عمر را رد کردند. نگا مجموع الفتاوی ج آنها را رافضه نامید. همچنین گفته شده است به این علت رافضه نامیده شدند که ابوب

 . 23ص  5ج 

 . 5251سؤال شماره  557ص  5( صراط النجاة فی أجوبة االستفتاء ات ج 2

 ( آن را صحیح دانسته است. 533و  537ص  23(، مجلسی در )مرآة العقول ج 855( الکافی، کتاب الروضه، حدیث شماره )3
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های حدیث مشهور و مورد اعتماد شیعه اثناعشری فراوان است و بعضی از محققان این گونه روایات در بسیاری از کتاب

العقول فی شرح أخبار  ة)مرآآنها شیخ محمد باقر مجلسی در اند. از جمله و دانشمندان امامیه آنها را صحیح و معتبر دانسته

است. من این روایت را بررسی کردم و دریافتم که از طریق چند سند و با الفاظ مشابهی از نظر معنی نقل شده  آل الرسول(

  1رسد.به )دوازده روایت( می راست که تعداد روایات آن فقط در نزد شیخ محمد بن حسن صفا

 ب خرافات با اعتقادات آمیخته شد و خشم خود را با نفرین یاران رسول خدا فرونشاندند. بدین ترتی

 اال باهلل.  ةال حول و ال قو

 

 محقق ثانی و عادت به لعن شیخین )ابوبکر و عمر( 

ی تعجب کنندگان جاد که برای کوتاهینشودار و عبادتی یاد میداری، روزهای از مردم پس از مرگشان به شب زندهعده

 آید. المثل در میضرباست این صفات آنها در نظر مردم همچون 

م که برای ما ارث سنگینی از خود بر جای گذاشته است که در یهست نای از دشنام دادن و نفرین کرداما ما در برابر نمونه

 روز قیامت باید آن را حمل نماید. 

کننده او ترویج»کند : اش او را چنین معرفی میدر بیوگرافی او همان شیخ محقق کرکی عاملی است که شیخ عباس قمی

مذهب امامیه، سرور محققان ارزشمند، رهبر شیعیان زمان خود و عالمه روزگار و عصر خود شیخ بزرگوار نور الدین علی بن 

  2.«عبدالعالی کرکی عاملی است

الدین علی بن عبدالعالی که امروزه به محقق ثانی در شرح زندگانی )شیخ نور  البحرین( ة)لؤلؤیوسف بحرانی در کتاب 

او هر گاه بر مرکبش »نویسد : چنین می )شرح غوالی اللئاللی(مشهور شده است به نقل از نعمت اهلل جرایری در مقدمه کتاب 

 «! فرستادرفت آشکارا بر شیخین و پیروانشان لعن میشد و یا راه میسوار می

رسالةُ نفحاتِ اللَّاهوت »ن و لعن شیخین چنان بر او غلبه پیدا کرده بود که کتابی را با نام چنانکه پیداست عادت به نفری

  3تألیف کرد و بحرانی آن را جزو آثار او ذکر کرده است. «فی لعنِ الجبتِ و الطاغوتِ

 هایی که در آنها نهفته است .... ها تعجب کرد چه بسیار کینهواقعاً باید از این قلب

 تر است. آید از این هم عجیبه در ادامه میاما آنچ

 

_________________________________________________________________________  

 ، )باب فی األئمة أن الخلق الذی خلق المشرق و المغرب یعرفونهم و ....(. 159ص  ( بصائر الدرجات1

 . 535ص  8( الکنی و األلقاب ج 2

 . 518( لؤلؤة البحرین ص 3
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 بهترین شیوه برای دشنام دادن به یاران پیامبرت!! 
ها یا مجالس روضه خوانی و عزاداری یا نوارهای شیخین و سایر اصحاب را در حسینیه ،چنانچه از یکی از علمای شیعه

تردید عالمت اید؟! بیو نفرین کرده نا کفار دیگر مکه را لعکنند، بپرسید : آیا هرگز ابولهب یا ابوجهل یصوتی بسیار لعن می

را بسیار شکنجه و با همه توانشان با  هایی که پیامبراش نمودار خواهد شد. زیرا این شخصیتتعجب و شگفتی بر چهره

 در نظر او اهمیت چندانی ندارند!  ،اسالم مبارزه کردند

هستند که  دهند که دشمنان اول و آخرشان همان یاران پیامبرران چنین یاد میاند یا آنها به دیگبه آنان چنین یاد داده

ایشان با آنها پیوند خویشاوندی برقرار کرد و دخترش را به عقد یکی از آنها در آورد و دخترانشان را به همسری گرفت و 

 آنها را به خود نزدیک کرد و آنان جزو خواص او بودند! 

را نفرین کند بدانید که  (فته است که در همه احوال و در هر زمانی شیخین )ابوبکر و عمراگر محقق کرکی تصمیم گر

مشهور است برای بزرگداشت یاران پیامبرش  )عُمْدة العلماء و المحققین(عالمه بزرگ شیعه محمد نبی تویسرکانی که به 

 دانید این روش چیست؟! روش نوینی دارد. می

بدان که بهترین مکان و زمان و حالت برای نفرین و لعن »نویسد : می 92ص  4األخبار( ج تویسرکانی در کتاب )لئالی 

آنها زمانی است که در توالت هستی و در همه مراحل دفع و طهارت و استبراء با خیال راحت چندین بار بگو : خداوندا عمر 

یه را نفرین کن سپس عمر و یزید را وه عمر و معارا نفرین کن سپس ابوبکر را نفرین کن سپس عمر و عثمان را لعن کن آنگا

لعن کن. آنگاه عمر و ابن زیاد را لعن کن. آنگاه ابن سعد و عمر را نفرین کن و سپس شمر و عمر را نفرین کن. سپس همه 

د تا روز انوام الحکم و همه کسانی را که از اعمالشان راضی سپاهشان و عمر را لعن کن. پروردگارا بر عایشه، حفصه، هند

 «!!! و لعن بفرست.قیامت نفرین 

دهد و اوست که وی را کور، کر و ها را برایش زیبا جلوه میخداوند او را نابود کند... آری شیطان این گونه این جهالت

 گمراه کرده است. 

را دشنام  اران موسیدانی که یهودیان، یمی»نویسد : امام محمد بن صبیح بن سمّاک در ردّ بر تویسرکانی و پیروانش می

ناسزا  کنند. پس ای نادان تو را چه شده است که به یاران محمدرا نفرین نمی دهند و مسیحیان هم یاران عیسینمی

تردید اگر به آنها فکر کرده بودی از ای؟! بیای ... آیا به گناهان خود اندیشیدهدانی از کجا آمدهگویی در حالی که میمی

کرد تا از سخن گفتن پیرامون گناهکاران بایست گناهانت تو را به خود مشغول میترسیدی. میمی]خشم[ خداوندی 

داری؟ اگر تو انسان نیکوکاری بودی نسبت کردی! چه شده است چرا زبانت را از بدگویی نیکوکاران باز نمیخودداری می

کردی. اما تو از آمرزش می بدرگاه خداوند مهربان طلکردی و بر ایشان از ادبی نمیبه بدکاران و گناهکاران فحاشی و بی

کنی. اگر شب را ا تخطئه میر گیری. ای آنکه یاران محمدمی گناهکارانی به همین دلیل بر شهدا و نیکوکاران خرده

یاران رسول داری کنی اما درباره روزهدر روز داری و گرفتی بهتر از آن بود که شب زندهخوابیدی و در روز، روزه نمیمی

داری و نه روزه به تو سودی دهی نه شب زندهبدگویی کنی! پس وای برتو مادامی که تو نیکوکاران را دشنام می خدا

 نخواهد رساند. 
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  1.«دهم که هیچ بشارتی در آن نیستدهی توبه نکنی، پس به تو درباره سرانجامی مژده میگویی و انجام میاگر از آنچه می

 اید : فرمخداوند می

 [.١١البقرة: .] ژوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ   ژ 

  .«دهدکنید که[ مؤمن هستید این عمل بسیار زشتی است که ایمانتان شما را بدان دستور میاگر شما ]ادعا می»

 ای مردم ... بگذارید با یکدیگر صراحت بیشتر داشته باشیم. مشکل اساسی ما در هنگام بررسی این مسأله و موضوع

شویم و بحث پوشی نیست این است که ما گاهی با مخالفانی روبرو میدشوار و پیچیده که هر اندازه تالش کنیم قابل چشم

 .اندشان بویی از ادب، اخالق، کرامت و شرف نبردهکنند. مخالفانی که قطعاً در زندگیکنیم که ادب و عفت را رعایت نمیمی

گوییم بدون اینکه در گفتن آن احساس گناه کنم. در غیر این صورت ای خواننده این سخن را با این صراحت و وضوح می

گرامی با هر عقیده و مذهبی که داری آنچه را که محمد طاهر شیرازی، مفلح بحرانی و عالم سبیط نیلی درباره یاران رسول 

 توانی قبول و توجیه کنی؟! گویند چگونه میمی خدا

)ذکر نسب ابوبکر و بیان در زیر عنوان  األئمه الطاهرین( ة)األربعین فی إمامدر کتاب  شیخ محمد طاهر شیرازی نجفی

نویسد : ابو قحافه که پدر ابوبکر بود، از سوی یهودیان اجیر شده بود تا فرزندانشان را تعلیم دهد و میپستی و خساست او( 

 او به لواط با کودکانشان شهرت پیدا کرده بود. 

ر )ابطح( دلمی نام داشت از جمله زنانی بود که به عالمت زناکار بودن پرچمی را نصب کرده بود و او مادر ابوبکر که س

پرچمی داشت. زیرا اعراب از اینکه افراد فاسد در میانشان زندگی کنند بیزار بودند. به همین دلیل آنها را از نزدیکی 

  2.«بودن او داللت داشتکردند. پرچم او قرمز بود که بر فاحشه هایشان دور میخانه

ها عمر قبل از اسالم به اخته کردن االغ»نویسد : می ادبی و نسب پلید عمر()بیان پستی، بیهمچنین تحت عنوان 

ادبی عمر آن است که روزی بر روی منبر گفت : های بیپرداخت. پدر عمر در بازار عکاظ دستش قطع شد. از جمله نشانهمی

  3.«گیریمآییم و دوباره وضو میخارج شد. االن پایین میبدانید که بادی از من 

شود ]اهل همجنس بازی بود[ و خود را به عثمان از جمله افرادی بود که با او بازی می»گوید : درباره عثمان بن عفان می

  4.«زدآورد و دف میشکل زنان در می

به نقل از هشام بن  (ابیطالبعلی بن  ةبإمام )إلزام النواصببحرانی در کتاب  1اما شیخ مفلح بن حسن صمیری

گوید: ابوقحافه، پدر ابوبکر، از سوی یهودیان برای آموزشی کودکانشان استخدام شده می 2محمد بن سائب کلبی اخباری

  3بود.

_________________________________________________________________________  

 با تفاصیل بیشتر این سخنان را روایت کرده است.  892ص  2( معافی بن زکریا جریری در کتاب )الجلیس الصالح( ج 1

 . 182-159( األربعین ص 2

 . 171-178( األربعین ص 3

 . 179( األربعین ص 4



 157 آنگاه حقیقت را یافتم

  4گوید : عفان پدر عثمان همجنس باز بود.همچنین می

  5اهلی پرچم خاص خود را داشت.ای بود که در دوران جمادر طلحه بن عبیداهلل زن فاحشه

گوید: من توجه دانشمندان روانشناسی را به ضرورت اختصاص تحقیق می المؤمنین عایشهاما عالم سبیط نیلی درباره ام

  6کنم.کاملی درباره تأثیر محرومیت جنسی بر رفتار عایشه جلب می

های شن بر آنها نفرین باد ... و از قطرات آب باران و دانههایشان بریده باد و به تعداد گویند زبانهمه آنان که چنین می

رحمت پروردگار محروم باشند .... آیا کینه و الحاد، شما را به این پرتگاه سوق داده است؟! آیا باید درباره ناموس، 

ن آن از شدت قبح آن چنین سخن گفت؟! ای مردم ... اگر این سخنانی که انسان با شنید خویشاوندان، داماد و یاران پیامبر

دانم زندقه چیست؟! اینها علیه عقیده اسالمی، تاریخ، شوند زندقه نباشد پس من نمیهای آزاد و شریف آزرده میپیر و قلب

 ها نیز از شر آنها در امان نمانده است. اند. حتی اخالق و ارزشاصحاب پیامبر و همه چیز توطئه کرده

سخن  زمین از هر قومی که باشند هرگز این گونه به زشتی درباره ناموس پیامبر ترین و پلیدترین مشرکان رویپست

اند چنین افتراهایی را به پیامبر، همسران و یارانش اند. پس چگونه اینها که ادعای مسلمان بودن و حب اهل بیت دادهنگفته

 کنند؟! وارد می

 و از پلیدی ناتمام شما بسیار دورند.  از این کفر و زندقه شما مبرا هستند به خدا قسم اهل بیت

های شیعه اثناعشری درباره یاران هایی است که کتاباما آنچه در صفحات پیشین ذکر کردم مقدار کمی از افتراها و دشنام

لب هر آید قدر خود دارند. اما من از بیم طوالنی شدن کالم، از ذکر بسیاری از آنها خودداری کردم. آنچه در زیر می پیامبر

 آورد. ای را به رنج میانسان آزاده

 

 کند! استرآبادی ام المؤمنین عایشه را به حیوان تشبیه می
ام المؤمنین عایشه مقام و جایگاهی را ثابت فرموده است که مؤمنان آن را  خداوند در قرآن کریم برای همسر پیامبر

 فرماید : قرآن درباره او میاند. خداوند در شناخته و مخالفان نیز بدان اعتراف کرده

 [.٤األحزاب: .] ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ژ 

                                                                                                                                                                                                                 

آید که دانشمند بزرگ شیعه علی بن حسن بالدی بحرانی در کتاب )انوار ( شیخ مفلح بن حسن صمیری بحرانی از رهبران بزرگ شیعه به شمار می1

های علما از گ شیعه است و فتاوای او بسیار و در کتابو این عالم )قدس سره( از جمله علما و محققان بزر»گوید : درباره او می 39البدرین( ص 

 «جمله جواهر، مقاییس و مفتاح الکرامه نقل شده است.

کند. ای را نقل میپایهها امور عجیب و اخبار بیگوید : او از پدرش و معروف غالم سلیمان و عراقیدرباره او می 33ص  1( سمعانی در )االنساب( ج 2

 ر او درباره امور غلط نیاز به اغراق در وصف ندارد(. )او شیعه بود. اخبا

 . 532( إلزام النواصب ص 3

 . 531( همان منبع ص 4

 . 578( همان منبع ص 5

 . 273( الشهاب الثاقب للمحتجّ بکتاب اهلل فی الرّد علی الناصب أحمد الکاتب ص 6



 158 آنگاه حقیقت را یافتم

 .«پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولویت و سزاواری بیشتری دارد و همسرانش مادرانشان ]مؤمنان[ هستند»

)امامیه( آن را قبول المؤمنین یعنی مادر همه مؤمنان است چه شیعه اثناعشری پس براساس نص کتاب خداوند عایشه، ام

 های مسلمانان و نگارش قرآن حذف نماید. تواند این آیه را از اذهان، و قلبکنند یا نکنند و هرگز هیچ کس نمی

او را از همه همسرانش بیشتر دوست داشت. اگر چه بعضی قصد دارند همانگونه که فضایلش را  پس از خدیجه پیامبر

انکار کنند. حتی اگر ]به فرض محال[ بتوانند چنین کنند باز را و محبت پیامبر نسبت به او  این دوست داشتن اند،از او گرفته

کرد و آنها را در یک خانه و زیر یک سقف ارتباط و پیوند برقرار می توانند میثاق ازدواجی را که میان او و پیامبرهم نمی

 داد، انکار نمایند. قرار می

 هیچ مادری به اندازه او نافرمانی و نامالیمات ندیده است.  او مادری است که در تمام دنیا

برخالف انتظار شیعیان، امام علی حق ام المؤمنین عایشه را ادا کرد و او را به طرز مناسبی تقدیر کرد و بزرگ داشت. پس 

 ا نزد خداوند و پیامبراش روانه کرد. آری او حق و جایگاه او ربه او احترام گذاشت و او را با عزت و احترام به خانه

های شیعه و سنی ذکر بدانست و با این کار، عقیده و پیشنهاد خوارج و افراد ضعیف النفس را ردّ کرد و این امر در کتامی

 شده است. 

نوری طبرسی که از علمای بزرگ شیعه امامیه اثنا عشری است در )مستدرک الوسائل( به نقل از امیر المؤمنین روایت 

قسمت  1که سپاه جمل شکست خورد امام غنایمی را که سپاهش برایش آورده بود در جایی جمع کرد و آن را به  کندمی

. سپس به راه افتاد. زمانی که به بصره رسید یارانش گفتند : ای امیر 1آن را در میان افراد سپاهش توزیع نمود 1/4تقسیم و 

کن. امام فرمود : آن برای شما نیست و شما در آن سهمی ندارید. یارانش  المؤمنین اموال و نفراتشان را در میان ما تقسیم

گفتند : چرا ریختن خونشان برای ما حالل بود. اما به اسیر گرفتن افرادشان جایز نیست؟! امام پاسخ داد : با مردانشان 

ندارید. زیرا آنها مسلمانند و در سرزمین جنگیدیم و آنها را کشتیم. اما شما حق هیچ گونه ادعایی درباره زنان و کودکانشان را 

اید و آنچه در جنگ علیه شما از آن استفاده ای از آنها ندارید. آنچه از آنها گرفتهبرند و شما هیچ بهرههجرت به سر می

ز آن هایشان است بنا به شریعت خداوند، ارث و ااند همه از آن شماست. اما آنچه در خانهاند و به سپاهشان دادهکرده

ای ندارید. آنها برند و شما در آنها و کودکانشان هیچ بهرههمسران و کودکانشان است همچنین همسرانشان در عده به سر می

بیایید سهمتان را بر دارید و »دوباره این پیشنهاد را تکرار کردند. زمانی که اصرار شدید آنها را دید ]خشمگین شد و[ گفت: 

؟! گفتند : نستغفر اهلل : )پناه بر خدا( «شه را به عنوان سهم خود برخواهد داشت که او اصل کار استببینید کدامیک از شما عای

  2.«ها، همسران و کودکانشان مورد تعرض قرار نگرفتگویم : پناه بر خدا. پس از آن سکوت کردند و خانهفرمود: من هم می

بود، مقام و جایگاه او را رعایت از مدعیان امروزی تشیع میگویم : اگر بر فرض محال ام المؤمنین عایشه نزد یکی می

 شمرد. بود که اسارت، شکنجه و قتل او را جایز میکرد و شاید اولین کسی مینمی

_________________________________________________________________________  

زیرا آنها مسلمانند بلکه از بین بردن آن نیز جایز  شودو از آن غنیمت أخذ نمی به غنیمت گرفته( آنچه مورد اتفاق است این است که اموال شورشیان 1

 نمایند.  نیست و باید آن را به آنها باز گرداند اما باید امام اموالشان را با هدف دفع شر آنان و شکستن هیبت و شکوه آنان مصادره کند تا توبه

 (. 5لبغی و غنائمهم( حدیث شماره ))باب حکم سبی أهل ا 13ص  55( مستدرک الوسائل ج 2
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دهم که آفریننده ای .... تو را به خداوندی سوگند میاما ای برادر مسلمان ... ای کسی که شهادتین را بر زبان جاری کرده

کند. قلمش توانی تصور کنی کسی که ادعای مسلمان بودن و محبت دوستی اهل بیت میاست .... آیا می آسمان و زمین

بتواند صفت زشتی را به همسر همان پیامبری نسبت دهد که خود مدعی پیروی از اوست و آن مادر پاک و عفیف را حیوانی 

 ضعیف بخواند!؟!؟ 

شیعه امامیه اثناعشری است، به نقل از سالم بن مکرم به نقل از پدرش  شرف الدین حسینی استرآبادی که از علمای بزرگ

 شنیدم که درباره آیه :  کند که از امام محمد باقرروایت می

 [.٧٣العنکبوت: .] ژڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ     ڈ  ڈژ  ژ 

یان آفریدگان برای خود[ سرپرستانی اند و از مکار کسانی که جز خدا ]اشخاص، بتها و اشیاء را به دوستی برگرفته»

 .«ای برگزیده استاند، همچون کار عنکبوت است که ]برای حفظ خود از تارهای ناچیز[ خانهبرگزیده

نویسد : در این تأویل بدان معنی است که امام فرمود : منظور همان حمیرا ]عایشه[ است استرآبادی در حاشیه این روایت می

تر و ها سستای سست و از هر خانهاو به عنکبوت تعبیر کرد که عنکبوت جانور ضعیفی است که خانه امام باقر بدان علت از

سازد. حمیرا ]عایشه[ نیز به علت بهره و عقل کند برای خود میتر است و برای او نفعی ندارد و زیانی را از او دور نمیضعیف

عقل سخیف خود در راه مخالفت و دشمنی با موال و سرورش  و دینش حیوان ضعیفی است که با استفاده از رأی ضعیف و

خانه سست و ضعیفی همچون خانه عنکبوت برای خود برگزیده است که برای او سودی نخواهد داشت. بلکه در دنیا و آخرت 

خودش ساخته شده های ها و ستونآور خواهد بود. زیرا آن را بر لبه پرتگاهی در جهنم بنا کرده است و از پایهبرای او زیان

است. زیرا نسبت به خداوند نافرمانی و از شیطان پیروی کرد و شیطان یاوران و نیروهایشان را نیز گمراه و وارد آتش سوزان 

 1و الحمدهلل رب العالمین جهنم کرد و سزای ستمگران چنین است.

مادر بزرگوار به حرمت و واالیی مقام همسرش  خواهم از ام المؤمنین عایشه دفاع کنم زیرا جایگاه و مقام آندر اینجا نمی

حرمتی به مردی است که او را تا زمان وفات به همواره حفظ شده است و طعن وارد کردن به او در واقع بی پیامبر اسالم

 همسری پذیرفته است. 

ان مملو از کینه است و هایشخواهم ادعای این عالم شیعه را پاسخ دهم زیرا بحث مجادله با کسانی که قلبهمچنین نمی

نشانند، به ای حتی به بازی گرفتن آیات قرآن، خشمشان را فرو میدر بحث کردن عادت دارند که هر چیزی را که به هر شیوه

اندیشد به خداوند پناه ای که چنین میای است. اما ای خردمند .... سخنم خطاب به توست که از عقیدهکار گیرند کار بیهوده

برآیی؟ ....  توانی در مقام دشمنی با رسول خداکنی میتوانی تحمیل مکن ... آیا گمان میو به خود بیش از آنچه میببری ... 

او از تو برای همسرش قصاص خواهد گرفت و از اعمالت برائت خواهد جست و تو را با کسانی که فرشتگان آنها را به 

دانی پس از تو تو نمی»[ خواهد گفت : ام فرشتگان ]خطاب به پیامبردهند رها خواهد کرد. در این هنگسوی آتش سوق می

 ؟! «چه کار کردند

 

_________________________________________________________________________  

 به نقل از آن و کنز الفوائد.  233ص  82و بحار األنوار ج  522( تأویل اآلیات الظاهرة ص 1
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 کفر است  از نظر امامان اهل بیت دشنام دادن به اصحاب رسول خدا
کردند. و هرگز زبان درازی و داشتند و همواره آنها را تعظیم میرا بسیار گرامی می یاران پیامبر امامان اهل بیت

 تابیدند و بدان راضی نبودند. بینیم، بر نمیرامی غیرمعمولی را که امروزه در سخنان برخی از مردم میاحتبی

را دشنام دهد کافر خواهد بود و کسی که به  اند که هر کس یاران پیامبرروایت کرده اهل بیت از جدشان رسول خدا

  1احترامی کند مستحق شالق زدن است.آنها بی

به نقل از صحیفه الرضا روایت  222ص  34و مجلسی در بحار االنوار ج  203ص  20وسائل الشیعه ج حرّ عاملی در 

هر کس پیامبری را دشنام دهد او را بکشید و هر کس به »فرمود :  اند پیامبرکند که گفتهکنند که او از پدرانش نقل میمی

  .«یارانم ناسزا گوید او را شالق بزنید

من سبنّی فاقتلوه و من سبّ أصحابی »فرمود :  نویسد : پیامبرمی )جامع األخبار(در کتاب شیخ محمد سبزواری 

  .«تردید کفر ورزیده استهر کس که مرا دشنام دهد پس او را بکشید و هر کس یارانم را دشنام دهد بی: » «فقد کفر

  2.«م را دشنام دهد شالق بزنیدکسی را که یاران: » «من سب أصحابی فاجلدوه»در روایت دیگری آمده است : 

به »نویسد : شهید ثانی می )مسالک األفهام(به نقل از  ()فقه الصادقآیت اهلل العظمی محمد صادق روحانی در کتاب 

احتمال قوی انبیای دیگر نیز جزو این حکم هستند. زیرا در دین اسالم ایمان به کمال و عظمت آنها جزو ضروریات اسالم 

اما در اینکه »گوید : پردازد و میسپس در ادامه به توضیح این امر می .«ن دشنام دادن آنها ارتداد آشکار استاست. بنابرای

حکم ارتداد درباره همه آنها صادق است، اشکال وجود دارد. عالوه بر این هر مرتدی را نباید به قتل رساند. رأی صحیح آن 

هر : » «من سب نبیاً قتل و من سبّ صاحب نبی جلد»رموده است : ف است که بر اساس حدیث نبوی باشد که پیامبر

که این حدیث  .«شودشود و هر کس یکی از یاران پیامبری را دشنام دهد شالق زده میکس پیامبری را دشنام هد کشته می

  3«پیامبر است.

م برای اثبات دلیل این امر مفید معتقدم که استدالل این مرجع تقلید بزرگ شیعیان به این حدیث درباره این موضوع مه

کنندگان امروز چگونه است؟ خود آیت اهلل روحانی درباره پدیده لعن و دشنام دهندگان و لعناست. امام واقعیت حال دشنام

اصحاب پیامبر نزد شیعیان چه نظری دارند؟ امیدوارم جزو کسانی نباشد که قبل از همه مردم، اصحاب را لعن و نفرین 

 کنند! می

 

_________________________________________________________________________  

شود شالق زدن است رغم اینکه کسی که به اصحاب پیامبر دشنام دهد کافر است اما حدی که بر آن فرد جاری میکند علی( همچنانکه روایت بیان می1

توهین کند  اند : )و آن تفاوت قائل شدن میان کسی است که به پیامبرن. علت آن امر مهمی است که امام صادق در روایتی بدان اشاره کردهنه کشت

 احترامی کند(. که مستحق کشته شدن است و کسی که به غیر او بی

 درباره دشنام دادن(.  521)فصل  513( جامع األخبار ص 2

 . 573ص  21( فقه الصادق، ج 3
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 جوید امام زین العابدین از کسانی که نسبت به اصحاب پیامبر کینه به دل دارند، برائت می
ای از مردم عراق به سوی امام زین العابدین رفتند و درباره ابوبکر، عمر و عثمان سخنان زشتی بر زبان جاری کردند. عده

 فرماید : خداوند می»فت : زمانی که سخنانشان به پایان رسید امام زین العابدین به آنان گ

 [.٧الحشر: .] ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ 

اند آن کسانی که فضل ]همچنین غنایم[ از آن فقرای مهاجری است که از خانه کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده»

 .«دهند. اینان راستگویانندش را یاری میخواهند و خداوند و پیامبرخدا و خوشنودی او را می

امام زین العابدین پرسید : آیا این افرادی که در این آیه ذکر شد شمایید؟ گفتند : نه! سپس امام زین العابدین آیه پس از 

 آن را خواند : 

  جئ  جئ  جئ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی ژ 

 [. ١الحشر: .] ژ   جئ  جئ  جئ  جئ

آنان که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه ]دین اسالم[ را آماده کردند و ایمان را ]در دل خود استوار کردند[ کسانی »

دارند و در درونشان به چیزهایی که به مهاجران داده شده است احساس اند دوست میرا که به سوی آنان هجرت کرده

دهند، اگر چه خود بسیار نیازمند باشند ... کسانی که از حرص و طمع نفس کنند و آنها را بر خود ترجیح میازی نمینی

  .«تردید همان رستگارانندخود حفظ شوند، بی

ما اینکه امام زین العابدین از آنان پرسیده : آیا منظور از افرادی که در این آیه ذکر شد شمایید؟ گفتند : نه. امام گفت : ش

شان دهم که شما جزو کسانی نیستید که خداوند دربارهرا جزو یکی از این دو گروه باشید انکار کردید و من گواهی می

 فرموده است : 

 [.٣١الحشر: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ژ 

گویند: پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان آوردن آیند، میدنیا[ می و کسانی که پس از ]آنها مهاجرین و انصار به»

 .«ای نسبت به مؤمنان قرار مدهبر ما پیشی گرفتند، بیامرزد و دلهایمان کینه

  1برخیزید و از پیش من بروید. خداوند شما را به سزای اعمالتان برساند.

 

 جد امام جعفر صادق کیست؟ 
ر صدیق است ... حقیقتی که بیشتر به خیال شباهت دارد. آیا ممکن است فردی که شیعیان امامیه شب و تردید او ابوبکیب

کنند، جد امامانشان باشد؟ آیا معقول است این امام که شیعیان امامیه به عصمت او معتقدند به کسی که روز او را نفرین می

 تقدیر کند و مورد احترام قرار دهد؟! واقعاً مسأله عجیبی است. کنند افتخار کند و او را امامیه او را لعن و نفرین می

همچنین آیا معقول است که بحرانی، شیرازی و امثالهم که ادعای انتساب به مذهب امام جعفر صادق را دارند به نسب و 

:  «ولدنی ابوبکر مرّتینلقد »گفت : ناموس او توهین کنند؟! واقعاً امر عجیبی است! امام جعفر صادق همواره با افتخار می
  1.«رسدنسب من از دو طریق به ابوبکر می»

_________________________________________________________________________  

 . 295ص  2( کشف الغمة ج 1
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 آن دو طریق عبارت بودند از : 

 . از طریق مادرش ام فروه )قریبه( دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر 0

  2اش اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر. که اسماء مادر ام فروه بود.. از طریق مادر بزرگ مادری2

تردید امام صادق خود را به آن نسبت ها و دفاع ابوبکر از دین خدا افتخار نبود بیبه نسبت و ایمان، بخششاگر انتساب 

 داد. نمی

 گوید : شیخ رضی در این باره می

 و حزناً عتیقاً و هو غایة فخرکم
 

 محمد بمولد بنت القاسم بن 
 

صادق[ از دختر قاسم بن محمد ]بن ابوبکر[ نهایت افتخار شما از این نسبت در اندوهید. حال آنکه به دنیا آمدن ]امام 

 شماست. 

امام جعفر »نویسد : می )منهاج عملی للتقریب(در رسالة  3دانشمند بزرگ شیعه شیخ محمد صالح حائری مازندرانی

ق، ام فروه دختر صادق و فرزندان معصومش از طریق مادر از نسل امام بزرگوارشان ابوبکر صدیق هستند. زیرا مادر امام صاد

قاسم بن محمد بن ابوبکر است. و مادر ام فروه نیز اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق است که دختر عموی پدر ام 

آید فروه یعنی قاسم نیز بوده است. پس امام محمد باقر دختر قاسم )نوه ابوبکر( را به همسری برگزید و داماد او به شمار می

منظور او این بود که او از نسل دو تن از فرزندان  .«ابوبکر مرا دوبار به دنیا آورده است»گفت : صادق میبه همین دلیل امام 

  4.«ابوبکر )عبدالرحمن و محمد( است

پسر ]ابوبکر[  به همین دلیل به امام صادق»نویسد : می البیضاء( ة)اللمعمولی علی محمد تبریزی انصاری در کتاب 

ا مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر بود و همسر قاسم مذکور )یعنی پدر بزرگ مادری امام گفتند. زیرصدیق می

  5.«گفت : ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورده استصادق(، دختر عبدالرحمن بن ابوبکر بود. بنابراین امام صادق همواره می

کنند، در همان حال ار او به انتساب به جدش ابوبکر را نقل میهای شیعه اثناعشری افتحاما این فرزند بزرگواری که کتاب

 کنند. دشنام و توهین به جد امامانشان را ذکر و به نفرین او افتخار می

 إنّا هلل و إنا إلیه راجعون

 محبت حضرت علی نسبت به صحابه                 

                                                                                                                                                                                                                 

 . 875ص  2( کشف الغمة ج 1

 ( همان منبع. 2

 ( از علمای بزرگ سمنان است. 3

 ( مسألة التقریب بین المذاهب، عبداهلل العالیی. 4

 . 55( اللمعة البیضاء، ص 5
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گر است دهند، حقیقتی جلوهورد دشنام و نفرین قرار میرا م ای رسول خدامیان انبوه عظیمی از روایات شیعه که صحابه

نسبت به صحابه که در درون خود جای داده خاطرات و  اند، حقیقت دوستی و محبّت علیکه آن روایات آنرا پنهان نکرده

اش حافظه ی آن و تمام حوادث مربوط به آن در مقابل دیدگان ومناظر بزرگی که در کنار آنان سپری کرد. لحظه به لحظه

گانه جز با کینه و نفرت سه –ویژه خلفای به  –ی خود را برای صحابه که عالقه استماندگار شده بود تماماً برخالف شیعی 

نماید و همواره در پشت سر آنان جز با بدگوئی و توزی و با تقیه و حذر یا آنان برخورد نمیدارد، و جز با کینهابراز نمی

 گردد.بر زبانشان جاری نمینفرین و انتقام حرفی 

گردد همانا )آن تصویر درخشان( در مهمترین و فنا و نابود می بقیه همواره تصویر واقعی و درخشان ماندگار مانده و

 –بودن اساسو بی –البالغه برای نابودی گردد. و آن نصوص و عبارات نهجالبالغه متجلی میترین کتاب نزد شیعه، نهجمؤثق

 وبات مبتنی بر نفرین و دشنام صحابه و قول به ارتداد آنان کافی است.آن همه مکت

گوش دل بسپاریم که او ]خود[ همچنانکه صحابه را دیده و با آنان مراوده داشته  ابیطالببیائید ]در این زمینه[ به علی بن 

ام، در روز پریشان و همچون آنان ندیدهام و کسی را گوید: یاران محمد را دیدهکشد و میاست آنها را برای ما به تصویر می

ساییدند، و با خاکی ]اهل کار[ بودند و در شب اهل سجود و قیام بودند، و گاهی پیشانی و گاهی صورتشان را بر خاک می

گاهشان همچون کاروان عزاداران سیل اشک جاری بود، گرائیدند، و در سجدهذکر مرگ و قیامت همچون آتش به سرخی می

رسید، و به علت ترس از عذاب و امید ثواب همچون درخت در شان میدای ذکر گردد اشکشان جاری و به سینهو چون خ

 افتادند.وزان به لرزه میروز باد سخت

گوید : کجائید شان حسرت و مرثیه نموده و می)علی( همچون کسی محبوب خود را از دست داده باشد بر فراق –و او 

سالم فراخوانده شدند آنرا پذیرفتند و قرآن را تالوت نمودند و آنرا به کار گرفتند، و شمشیرها را از آن جماعتی که چون به ا

ی زیاد ]از ترس خدا[ چشمانشان تباه و سفید گروه به اطراف زمین پیش تاختند، و بر اثر گریهغالفشان درآویختند و گروه

هایشان بر اثر دعای زیاد خشک و ضعیف شده است، ده است. لبی )زیاد( به هم چسبیشده است، شکمهایشان بر اثر روزه

ر[ که ]از این بی پیامبیداری زرد گشته است، و بر سیمایشان رنگ خاشعین ]پارسایان[ است، آنان ]صحابهرنگشان بر اثر شب

 ان[ گاز گیریم.رفتنشفراقشان بر دستان خود ]به علت حسرت از دستاند، سزاوار است بر اند برادرانمدنیا[ رفته

 

 البالغه و ستایش عطرآگین بر عمر بن خطابنهج
البالغه به مدح و ستایش عمر بپردازد شاید غریب به نظر آید ولیکن واقعیتی است که حتی شیخ رضی مؤلف از اینکه نهج

 پوشی کند.ی اثناعشری نتوانسته است از آن چشمعلیرغم انتسابش به شیعه« البالغهنهج»کتاب 

ذا عاقل را سزاوار است که نیک در این مسأله دقّت و تأمل نموده و به حقیقت اذعان نماید تا در شمار کسانی قرار و ل

 فرماید : شان[ مینگیرد که خداوند ]در نکوهش

 [.٤٤األحزاب: .] ژڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
گیرد، عمر را مورد جنگ با رومیان مورد مشورت قرار میبعد از اینکه از جانب عمر بن خطاب برای  ابیطالبو علی بن 

گوید : اگر تو خود به عنوان فرمانده با سپاه جنگی به میدان بروی و بعد شکست بخوری برای خطاب قرار داده و می
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که ماند و مرجعی نیست که به آن مراجعه نمایند بنابراین مصلحت نیست شهرهای دوردست و حدود مرزها پناهگاهی نمی

شنو باشد، اگر کن که طاقت سختی و بال را داشته و حرفشما به جبهه بروی پس یک مرد جنگجو را همراه سپاه عازم جنگ

 ی دیگر رخ داد تو مرجع و پناه مسلمین خواهی بود.خواهی و اگر حادثهپیروز برگشت همان است که تو می

بمان و با یاری عرب ب : تو مثل ]قطب[ و سنگ وسط آسیا گویدمی و ]در مورد جنگ با ایرانیان[ به عمر بن خطاب

ور ساز که اگر تو از این سرزمین برای جنگ بیرون آتش جنگ را شعله« نه خودت»ی آنان جنگ را اداره کن و به وسیله

رویت چه پیشاند از آنخیزند، تا آن حد که نگاهداری افرادی که پشت جبههشورند و به مخالفت برمیروی، عربها بر تو می

 با آن درگیر هستی، مهمتر باشد.

ی عرب است او را از پای درآوریم کار تمام گویند : این اصل و ریشه و سرکردهاگر ایرانیها ترا در میدان نبرد ببینند می

 .شوندبردن تو حریص میشود که آنها فشار را بر تو بیشتر کنند و برای از بینشویم همین باعث میاست راحت می

یعنی هر آنچه )از نیکی(  )هلل بالء فالن(گوید : ... البالغه در توضیح این متن میحدید در شرح خود بر نهجال ابن ابی

[ عمر بن خطاب است، همچنانکه فخّار بن معد موسوی انجام داد به قصد خداوند بود و منظور از فالن ]در سخن علی

در زیر کلمه فالن در ]عبارت هلل  –البالغه ی نهجگردآورنده –ابوالحسن  رضیاودی شاعر ]برایم[ ذکر کرده است در نسخه 

جویا شدم، گفت « فالن»ی ی کلمهی عمر نگاشته شده است، و از ابوجعفر یحیی ابن ابی زید علوی دربارهفالن[ کلمه

گویند این ، گفت : آری، اما امامیه مینمایداینگونه او را ستایش می ]منظور[ عمر است، به او گفتم آیا امیرالمؤمنین علی

گویند او عمر را آنچه سزاوار بود ستایش باشد!! و اما صالحیه از زیدیه میستایش به خاطر تقیه و خیرخواهی یارانش می

ین گویند! علی ]اگیرد، و جارودیه ]از زیدیه[ مینموده و چنانچه شایسته ستایش نباشد از جانب علی مورد ستایش قرار نمی

های او ایراد نموده است، همچنانکه امیر مرده در زمان امیر کاریی عثمان گفته است و به قصد نکوهش و کمجمله[ را درباره

گیرد.!!! به وی گفتم ولی تعریض و کنایه حاضر با مدح و ی بعد از او به قصد تعریض و کنایه مورد ستایش قرار میزنده

ای در آن نباشد، و روا نیست مگر اینکه آن مدح از روی راستی و هیچ گونه شک و شبههستایش کسی که از دنیا رفته است 

اگر امیرالمؤمنین اعتراف نموده است که او ]عمر[ سنت را برپایی داشته است و پاک لباس و کم عیب ]از دنیا[ رفته است، و 

. پس این بیانگر نهایت مدح و ستایش است، و فرمانبرداری خویش را نسبت به خداوند ادا کرد و نیک تقوی را پیشه ساخت

کند و ابوجعفر ]بعد از اینکه اعتراف در ضمن بیانگر ابطال قول کسی است که نسبت به عثمان بن عفان بدگویی می

امیرالمؤمنین را برایش تکرار کردم[ در پاسخم چیزی نگفت و گفت ]تمام سخنان[ در این زمینه همان است که برایت گفتم : 

ای که واقع شد برخی یاران خویش را به نیک رفتاری ستایش نموده است و حال فتنه –گوید : همانا علی ما راوندی میو ا

علناً بیانگر  رسد زیر عبارت علیی انتخاب امام و خالفت انجام گرفت؛ و این هم بعید به نظر میبعد از پیامبر و در مسأله

)فلقد قوم األود گوید : بینی که چگونه میکند مگر نمیرعیّت و سیره را ستایش میاین است که او ]علی[ کارگزاری دارای 

ها را راست نمود و درد و علت را مداوا کرد و سنت را برپایی داشت و کجی و داوی العهد و اقام السنة و اخلف الفتنة(

ی الی اهلل طاعته، و رحل و ترکهم فی أدو سبق شرّها  ها)اصاب خیرید : گوو فتنه را پشت سرنهاد، و ]باز[ چگونه می
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به سنت نیک عمل نمود و روش ناپسند را کنار نهاد و فرمانبرداری خود را نسبت به خداوند ادا کرد، و از دنیا رحلت  ...(

 1نمود در حالیکه مردم را در راههای گوناگونی به جایی گذاشت.

که تاریخ به  –با عبارات مختلفی  ابیطالبعلی بن  .ر نیستو این ستودن سخت و عالی تنها در قالب این کلمات مذکو

ی البالغه ]دربارهعلی[ پرداخته است از جمله در نهج دبه ستایش و ستودن عمر بن خطاب ]داما –رشته تحریر درآورده است 

ن ]مردم[ فرمان راند و فرمانروایی بر آنا «بجرانه الدینحتی ضرب استقامَ و فأقامَ هم والٍولّ»گوید : عمر بن خطاب[ می

 2.[دین را برپا داشت و پایداری کرد تا اینکه دین برقرار گردید ]و مشاکل را از آن دور ساخت

یعنی قسمت باالیی ]و برافراشتگی[ گردن، و این  : جران در عبارت علی الجران مقدم العنقگوید : )الحدید میابن ابی

 3باشد.ه کرده است[ عمر بن خطاب میفرماندار ]که علی در سخن خود به آن اشار

 

 کند؟!گذاری میآیا کسی پسران خویش را با نام دشمنانش نام
ی شیعه امروزی چون بر حقیقی که مدت طوالنی از آنان پوشیده شده است اطالع و آگاهی یابند چه بسا بسیاری از عامه

المؤمنین بیت فرزندان خود را با نام خلفای راشدین و یا ام ی اهلغافلگیر شوند و بر ذهن آنان هم خطور نکرده است ]که ائمه

 رسد.گذاری کنند[ بلکه هر آنچه مرتبط با محبت ابوبکر و عمر باشد نزد اکثر شیعیان بسیار دور و غیرممکن به نظر میعائشه نام
و عمر( و سایرین را با  ی رسول خدا )ابوبکری اهل بیت با بزرگان صحابهی اثنا عشری رابطهمعموالً علمای شیعه

مواجهیم که حاکی از نوعی عزت  ینمایند ولیکن ما با دلیل ملموس و آشکارای از کینه و نفرت متقابل اظهار و بیان میجلوه
محبت و تکریم اهل بیت برای اصحاب رسول خداست که آنان ]اهل بیت[ پسران و دختران و احترام خاصی همراه با 

 اند.ها با نفاق و کفر و ارتداد در ارتباط بودهی اثناعشری صاحبان آن ناماند که در ذهنیّت شیعهام نهادههایی نخویش را با نام
، و پسری دیگر از ام 4گذاری نمودپسری از لیلی بنت مسعود بن خالد تمیمیه داشت که به اسم ابوبکر نام امام علی

 5گذاری نموده است.ین دختر خرام بن خالد به اسم عثمان نامنالبحبیب دختر ربیعه به نام عُمر و پسری نیز از ام

و طبرسی پسری دیگر را برای امام حسن ذکر کرده است که امام او  6پسرش را با نام ابوبکر نام نهاده است و امام حسن

 8هاده است.العابدین( یکی از پسران خود را با نام عمر نام نو امام علی بن حسین )زین 7را عمر نام نهاده است

 ی کرام[ به قصد تیمّن و مبارکی دو یار و صحابه پیامبر )ابوبکر و عمر( بوده است.ها ]از جانب ائمهگذاریتمام این نام

_________________________________________________________________________  

 .52/8الحدید، البالغة ابن ابی( نهج1

 (.537( شماره )امیرالمؤمنین)باب المختار من حکم  557البالغة، ص ( نهج2

 .25/253( منبع سابق، 3

 .95( مقاتل الطالبین، ص 4

 .5/815( االرشاد 5

 .5/553و إعالم الوری  2/593( کشف الغمة، 6

7 ) 

 .5/598و اعالم الوری  2/511، االرشاد، المفید 2/852و کشف الغمة  2/19( منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل 8
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« کشف الغمه»، و اربلی در کتاب 1و امام موسی بن جعفر )کاظم( یکی از دختران خویش را به نام عائشه نام نهاده است

 2ان این امام بزرگوار به نام عمر بوده است.ذکر کرده است که یکی از پسر

، و همچنین امام 3و امام علی بن موسی)رضا( از پدر خویش تأسّی نموده است و دختر خویش را به عائشه نام نهاده است

 4علی بن محمّد )هادی( دختر خویش را عائشه نام نهاده است.

 اند.رده شدهتمام این حقایق در کتب شیعه مذکور و به رشته تحریر درآو

ی اثناعشری همچون موضع اهل گیری شیعهنماید که موضعی مسائل مذکور بر این واقعیت تأکید و پافشاری میکه همه

دهد که فرزندش را به نام بیت نسبت به صحابه نیست و در غیر اینصورت آیا کسی از شیعه اثناعشری به خود اجازه می

اند؟ یا اینکه این هم اشتباه دیگری است که ائمه عالوه بر بیعت با ابوبکر بیت چنین کردهابوبکر یا عائشه نام نهد چونکه اهل 

 اند!!!و عمر و تنازل حسن از خالفت مرتکب شده

دهیم : که آیا ی دوازده امامی برای اهل بیت را در زیر آزمایش و محک قرار میما با این وجود محبت و دوستی شیعه

نمایند همچنانکه های ابوبکر، عمر، عثمان و عائشه به اهل بیت اقتدا میگذاری فرزندان خویش به نامی اثناعشری در نامشیعه

ی اثنا عشری چنین ]اقتدایی[ اند؟ و اگر شیعهچنین کرده –اند ی اثناعشری روایت نمودهبراساس آنچه کتب شیعه –اهل بیت 

آید، و ادّعا بسیار آسان است ]هر کسی بدون کمترین دّعا به شمار میشان برای اهل بیت نوعی انکرده باشند محبّت و دوستی

 .[تواند ادّعا نمایدبندی و التزام میپای

 

 مالک اشتر و شیخین ابوبکر و عمر
اند شدیداً شیخین ابوبکر و عمر همچنانکه کتابهای تاریخ نوشته ابیطالبمالک اشتر نخعی دوست و یاور نزدیک علی بن 

دهد ولی در مجالس حسینی که معموالً خالی از نکوهش شیخین و سخن از خالفت غصب شده ش قرار میرا مورد ستای

ای به آن نرفته است همچون وضعیت برخی اسامی شهدای کربال از آل علی و آل حسین که حامل اسامی نیست ذکر و اشاره

مالک اشتر شروع به ایراد خطبه  ،نمایندل بیت متهم میاند که شیعه اثنا عشری آنان را به عنوان دشمن اهعمر بوده و ابوبکر

را با بشارت و اندرز در میان شما ارسال  میان مردم نموده و گفته است : ای مردم همانا خداوند متعال پیامبر خود محمد

را به نزد خود  ها تبیین نموده است، و اونموده است و بر او کتابی نازل نموده که در آن حالل و حرام و فرایض و سنت

ی وی حرکت اداء کرد سپس ابوبکر بر مردم به امر خالفت پرداخت بر نهج و سیره را ی خودفراخواند و تمام وظایف محوّله

نمود و سنت وی را اجرا کرد و بعد از ابوبکر عمر بر مسند خالفت نشست و او نیز به اجرای همان سنت ]پیامبر و ابوبکر[ 

 5پرداخت.

_________________________________________________________________________  
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تکریم نموده است و امت را  ی رسول خدا محمدگوید : )اما بعد، خداوند این امت را به وسیلهدیگر می ایو در خطبه

به وحدت رساند و آنها را بر ]سایر[ مردم غالب و حاکم گردانید، تا مدتی که خداوند خواسته بود با این کرامت و وحدت 

های ]جاویدان[ خود بگرفت، و قومی صالح و وان و بهشترا به سوی رض کلمه بگذشت سپس خداوند روح و جان پیامبر

 1عمل نمودند. کردار بعد از او آمدند به کتاب خدا و سنت پیامبرش محمدنیک

 

 دهدالرضوان برای عثمان بن عفان شهادت رضوان میبیعه
را و سایر اصحاب پیامبر  ی اثناعشری اندکی امامت و رغبت انتقامجوئی از پدر زنان پیامبرچون علماء و راویان شیعه

گردند و گردند، حقایق و واقعیتهای درخشانی هستند که ظاهر گشته و خاموش نمیفراموش و از آن دچار غفلت می

 باشند.]پیوسته[ قابل رؤیت می

وی آن آن بر قتال و جنگ مبایعت نمود و دست مبارک خود بر ردر الرضوان ... همان بیعتی که پیامبر با یاران خود بیعه

 دست دیگر خود گذاشت و فرمود این ]بیعت[ هم برای عثمان است، سپس خبر کشتن عثمان نزد وی آمد.

حدیث صحیح و مشهوری است ولیکن بعید دانستم شیعه اثناعشری که عثمان را از دشنام و نفرین و نکوهش اشباع 

د کنند ]چه جای اینکه چنین روایتی را در مورد وی ذکر اند آنرا ذکر کنند و حتی قابل تصور نیست که او را به نیکی یانموده

تواند دیدگاه شیعی با انصاف را کنند[ ولیکن در هنگام مطالعه با روایتی شیعی ]از جانب راویان شیعه[ برخورد نمودم که می

 ماید.تغییر دهد و جایگاه عثمان را نزد پیامبر و به طور کلی در اسالم تبیین ن نسبت به عثمان بن عفان

ی القعده برای غزوهاز امام جعفر صادق روایت نموده است که امام فرموده است : )چون پیامبر در ذی« کافی»کلینی در 

حدیبیه بیرون رفت و چون به مکان احرام رسیدند احرام نمودند و مسلح شدند و پیامبر خواست عمر را بفرستد، عمر گفت : 

باشم، ولیکن شما را به سوی باشید من در میان آنان میو بنابر آنچه خود واقف میی من اندک است طایفه ای رسول خدا

ی فتح مکه که نمایم، پیامبر نزد او بفرستاد و فرمود نزد مؤمنین قوم خود برو و آنان را به وعدهعثمان بن عفان داللت می

بن سعید برخورد نمود، و به کار خود پایان داد، و  خداوند به من داده است، بشارت دهید، چون عثمان رهسپار گردید. با ابان

پیام خود را رسانده و آنان را از محتوای پیام ]فتح مکه[ آگاه ساخت، و سهیل بن عمرو نزد پیامبر بنشست و عثمان را در 

انش بر با مسلمین پیمان بیعت گرفت، و به جای عثمان هم با یکی از دست اردوگاه و لشکر مشرکین بنشست، و پیامبر

ی خدا و سعی میان صفا و مروه را انجام داد، پیامبر فرمود : دیگری زد، و مسلمانان گفتند : خوشا به حال عثمان، طواف خانه

ی خدا را انجام دادی؟ گفت من طواف قرار نبود که چنین کند، چون عثمان برگشت پیامبر به وی فرمود : آیا طواف خانه

 2که رسول خدا آنرا طواف ننموده است. ی خدا نخواهم کرد و حالخانه

پیامبر خدا به خاطر عثمان با مسلمانان بیعت نمود و به جای عثمان هم با یکی از دو دست ]شریف[ خود بر دیگری زد، 

که عثمان چنین نکند، ]و بعد از  –گوید و اعتماد پیامبر نسبت به عثمان آشکارا معلوم است و در جواب مسلمانان می

_________________________________________________________________________  
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نمایان گردید[ همه این موارد دلیل و برهان قاطع و روشنی بر محبّت و اعتماد پیامبر  مان صحت اعتماد ویبرگشت عث

 باشد،نسبت به عثمان می

گوید : )چگونه طواف کنم و حال پیامبر طواف نکرده است( که چه قدر پیامبر را و به عمل و کار عثمان هم بنگرید که می

 گذارد.اکرام و تقدیر می

 

 صحبتی پیامبررف همش
کردند که نشینی پیامبر بزرگتر و برتر نیست چقدر مسلمانان آرزو مینشینی در تاریخ بشریت از همصحبتی و همهیچ هم

گردید ولیکن کسانی که نفرت صحابه را در دل جای داده و شرفیاب و روشن می چشمشان با رؤیت جمال مصطفی

 نشینی برترین بشریت محمدصحبتی و هماند همی خود ساختهلت به نقصان را پیشهکردن حقایقی، و دگرگونی فضیوارونه

جسارت نموده و  –از بزرگان علمای شیعه  –دهند ... بلکه شیخ مفید ارزش و ناچیز جلوه مینشینی کمبه عنوان هم

 نموده است! صحبتی ]نعوذباهلل[ حیوان با انسان تشبیهصحبتی صحابه را نسبت به پیامبر به همهم

ی صحبت میان انسان و حیوان گوید : )کلمهمی –در احتجاج بر عدم داللت صحبت بر فضیلت صحابی  –شیخ مفید 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ توان به کالم عرب مراجعه نمود که قرآن با زبان آنان نازل شده است گردد، و برای اثبات آن میاطالق می

 گفتند : بردند و میبه صاحب نیز نام میکه آنان ]عرب[ االغ را   ژڱ  ڱ  ڱ  

 ان الحمار مع الحمار مطیة
 

 فاذا خلوت به فبئس الصاحب 
 

 .«رود و چون با آن بمانی صاحب و همراه بدی استاالغ با االغ راه می»

 اند : ی شمشیر گفتهارهبکردند که مثالً در و نیز جمادات را با موجودات زنده به عنوان صاحب ذکر می

 رت هندا و ذاک غیراختیارز
 

 و معی صاحب کتوم اللسان 
 

 .«دار بودهمراهم دوستی )شمشیر( راز نگهآنکه هند را ناخواسته مالقات نمودم و حال »

بودن و چنانچه صحبت میان مؤمن و کافر و میان انسان و حیوان و جمادات مطرح است پس چه حجتی برای صاحب

 1توان یافت.می

دارای ارزش و مقدار نیست همچنانکه کافر صاحب مؤمن و انسان صاحب  –نزد شیخ مفید  –با پیامبر  شانو هم صحبتی

 گردد وضعیت صحابه با پیامبر نیز چنین است.حیوان و جمادات صاحب جانداران می

نکه پیامبر گفت از جمله فضایل آن ایو چنانچه از فردی عاقل سؤالی نمایند که فضیلت حجراالسود چیست؟ در پاسخ می

اسالم آنرا با دو دست مبارک خود کار گذاشته است و با دهان پاک خود آنرا بوسیده است و این برای حصول شرف آن کافی 

گفت برای شرافت آن همین کافی است. و یا ارزش و قیمت لباس یا کفشی که پیامبر پوشیده است چیست؟ در پاسخ می

و پشت  –فته اند پس ارزش و قیمت کسی که با پیامبر نشست و برخاست نموده است که با جسم ]مبارک[ پیامبر تماس یا

باشد؟ چگونه می –سر وی نماز اقامه نموده و گاهی تمام روز با وی بوده و با جان و مال و خانواده از وی دفاع نموده است 

_________________________________________________________________________  
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صحبتی انسان با حیوان پیامبر همچون هم صحبتی شان بااینها از نظر ]شیخ[ مفید و امثال او ارزش و قیمتی ندارند بلکه هم

 است!

 گردد.القلب کسی در فضیلت آن دچار تردید نمیفضیلت صُحبت پیامبر معلوم است جز انسان مریض

صحبتی آنچه امام مسلم در صحیح خود روایت نموده است ی دالیل صحیح و صریح بر شرافت و ارزش این هماز جمله

شود آیا در پردازند، به آنان گفته میشود، گروهی از مردم به جهاد میانی بر مردم سپری میفرموده است : )زم که پیامبر

شوند، سپس گروهی از مردم جهاد گویند : آری، پس پیروز میمیان شما کسی هست که رسول خدا را دیده باشد؟ می

گویند آری پس در جهاد پیروز دیده است؟ می ی پیامبر رانمایند، به آنان گفته خواهد شد آیا در میان شما کسی صحابهمی

ی شوند و سپس گروهی دیگر به جهاد بپردازند به آنان گفته شود آیا در میان شما کسی وجود دارد که دوستان و صحابه

 1گویند آری پس بردشمن غلبه بیابند.پیامبر را رؤیت نموده باشد؟ می

از ابوسعید خدری نقل کرده است که ابوسعید « األمالی»در کتاب  –ی اثناعشری از بزرگان علمای شیعه –شیخ طوسی 

بگریست و گفت ای رسول خدا  گوید : پیامبر علی را از آنچه بعداً برای وی پیش خواهد آمد آگاه ساخت، پس علیمی

عا و فراخواندی خواهم چون خداوند را دام با تو از شما میصحبتیشما را به حق خودم بر تو و خویشاوندی از تو حق هم

 2اینکه جان مرا به سوی خود بستاند.

کند صحبتی از پیامبر درخواست میبه حق این هم –همچنانکه این روایت شیعه به آن تصریح نموده است  پس امام علی

کاهند و می صحبتیتشیع و پیروی این امام بزرگوار را دارند از منزلت این هم یی که ادعانکه برای وی دعا نماید، و متعصبی

 شناسند.برای آن قدر و منزلتی نمی

بودیم گویند : کاش ما با شما میکنند و ]به اهل بیت[ میانسان از کار این متعصبین در شگفت است که همیشه تکرار می

قرار کردند و او را نصرت و مورد دفاع کنند که ای کاش حسین را در رفتن به کربال همراهی میو با تمام دل آرزو می

ی دانند در حالیکه نسبت به صحابهصحبتی حسین پسر رسول خدا را دارای شرف و منزلت میدادند، یکی از آنان هممی

که برترین انسان و پیامبر آخری است که به سوی تمام بشر مبعوث شده است و نیروهای کفر بر او هجوم  پیامبر محمد

ترین شرایط با وی خون و خانواده خویش خود را فدا کردند و در سختبردند و همین صحابه او را یاری نموده و با 

صحبتی حیوان با انسان به شمار صحبتی صحابه برای پیامبر را همچون همپایداری کردند، و این ]مفید[ متعصب اینگونه هم

 توان یافت.آورتر از این تفکر نمیآورد، که شرممی

از این تفکر  –نزد خداوند  –پیشه است این فضیلت آن نزد غلوگرایان ستم صحبتی رسول خدا واین قیمت و ارزش هم

 .والحول و القوة اال باهللنماییم شکوی می –

 

_________________________________________________________________________  
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 چه کسی او را مقدّس نموده است؟ –مقدّس اردبیلی 
جرح و تعدیل  یآورند و باالتر از درجهی اثناعشری هر که را با مهدی منتظر مالقات نماید او را مقدس به شمار میشیعه

گوید : )از عالئم به آن تصریح نموده است و می« 040-041ی است همچنانکه علی حسین صدر در )فوائد دجالیه صفحه

ی مدح و موجبات اطمینان و آنچه مفید علو درجه و کمال اعتماد است اینکه راوی از جمله کسانی باشد که به رؤیت چهره

شود و جز برای د. و این کرامت همچنانکه از حدیث احمد بن اسحاق قمر استفاده میتابناک امام منتظر شرفیاب شده باش

گروهی از صالحین حاصل نخواهد شد که در آن روایت ذکر شده است : )چنانچه کرامت شما بر خداوند و بر حجج او 

ی احراز شده باشد او در زمرهاثر به این سعادت عظیم  اشکردم(، پس هر کس شرفیابیبود پسرم را بر شما عرضه نمینمی

و سپس در زمان غیبت به این درجه  گردد، و آنان که در زمان امام عسکریکسانی است که اعتماد مؤثق به وی حاصل می

اند باشند، امّا کسانی در زبان غیبت کبری ]به این سعادت[ مشرف شدهاند گروهی برگزیده و جماعت فراوانی مینایل شده

)النجم و محدث نوری در  الولی فیمن رای القائم المهدی( ة)تبصرند، و برخی از بزرگان از جمله بحرانی در بسیار فراوان

)بدائع و جمال طباطبایی در  )تذکرة الطالب فیمن رأی االمام الخائب(شیخ میثمی عراقی در )و جنة المأوی(  الثاقب(

)الحسان فی و شیخ نهاوندی در  ة فیمن فاز بلقاء الحجة()البهجو میرزا الماسی در  مام(االحکام فیمن اجتمع باإل

اند. و محقق اردبیلی اند[ پرداختهآوری ذکر این گروه ]که به حضور مهدی شرفیاب شدهبه جمع – تواریخ صاحب الزمان(

ل از [ به نق0/00الزمان شرفیاب شده است و خوانساری ]در روضات الجنات به مالقات صاحبکه یکی از کسانی است 

ی اثناعشری صحابه را نیز بایست شیعهاستاد خود مجلسی در بحاراالنوار داستان این برخورد و مالقات را ذکر کرده است می

نمایند بر اینکه او ]محمد[ از قائم منتظر برتر است، ولیکن این اند که شیعه خود تصریح میرا دیده مقدّس بدانند زیرا محمد

 آورند!رای جایگاه و احترام نیستند بلکه آنها را بدترین مخلوقات به شمار میاصحاب کرام نزد شیعه دا

 

 اند.ی اثناعشری و علمای آنها به تصویر کشیدهی رسول خدا آنچنانکه کتب شیعهصحابه
و  چینی بر علیه امام علیزدم گاهی صحابه را به ارتداد و گاهی به توطئهچون صفحات کتب شیعه اثناعشری را ورق می

ی ظالمین و کفار مکه از قبیل زدن سیرهکردم که در حال ورقکردند و چنین خیال میی دین متهم میتالش در نابودی پایه

 دیدم.باشم ولی در مقابل چیز دیگری میابوجهل ابولهب، امیه بن خلف و یا دیگران می

ای که در بدر و احد کسی نیستند جز دسته –نند کی اثناعشری ذکر میهمچنانکه کتب شیعه –ی ملعون و ظالم این دسته

عت و اعتالی این دین خانواده و فو خندق و غیره همراه پیامبر جهاد و نبرد کردند و صبر و مجاهدت نمودند و به خاطر ر

 فرزندان خویش را تنها گذاشتند!!!

 شود.خدا گفته میی رسول ای است که در مورد صحابهی سادهکنم نمونهو آنچه در اینجا نقل می
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درازی نمودند( : )صحابه پیامبر را خشمگین کردند، ... گمراه شدند بر وی دست 1کندتیجانی آنها را چنین توصیف می

نمودند، و با فرمان پروردگارشان مخالفت )حق او را رعایت نکردند و برای او احترامی قائل نشدند و با او عناد و مخالفت می

خردان را اجیر کردند تا احادیثی در ی هیچ گونه احترامی نیستند( )کمجایگاه او قرار دادند( )شایسته)خود را در  2کردند

از دین برگشتند مستحق ثواب و غفران خداوند نیستند، از جهاد کنار کشیدند و به دنیا  3مناقب و فضایل آنان وضع نمایند

 5گفتند شنیدیم و سرپیچی کردیم.، مرتد شدند دین را تبدیل و تغییر دادند و 4تکیه زدند

گوید : آنان که بر حالتی میان جهل و حماقت و عناد و نماید و میو نوری طبرسی نیز صحابه را چنین توصیف می

شدن خون خود جلوگیری کنند، از دین برتافته و در مسیر جاهلیت سرگردان سرگردانی با زبان ایمان آوردند تا از ریخته

از مخالفت نهی و فرمان آنان بیم  که  ی بودندانا در ترویج کفر خود مصروف داشتند، و ستمگرخویش رشدند و همت 

شد که امید خیری از آن داشت و از شر آن ]امید[ ایمنی داشت، و جای هیچ و در میانشان ]صحابه[ فردی یافت نمی رفت،می

ترین و از نظر رأی و فطرت و جایگاه، توانترین و گمراهترین و از لحاظ تدبیر ناآنان از لحاظ ارزشی پستکه تردیدی نیست 

 6اند.ترین و شقاوتمندترین مردماحمق

کند : آن صحابه را چنین توصیف می «االسرارکشف»و خمینی رهبر انقالب ایران نائب سابق امام زمان در کتاب 

رآن را تنها بهانه و دستاویزی برای دستیابی به ها که چیزی جز دنیا و دستیابی به قدرت برای آنان اهمیت نداشت، قصحابی

و امامت ائمه  که برخالفت بالفصل علی –کتاب خدا از  –نیتهای فاسد خویش قرار داده بودند، و به آسانی به اخراج آیاتی 

ننگ و عیار تا  کردند اقدام نمودند، و باری همیشه قرآن را از نگاه اهل دنیا کاهش منزلت دادند، به طوری که اینداللت می

گوید : بالهایی ی پیامبر میو یوسف بحرانی نیز در توصیف صحابه 7ماندروز قیامت در حق قرآن و مسلمانان ماندگار می

های آن وارده بر دین از جانب آن مرتدین معاند بعد از مرگ پیامبر اسالم و غصب خالفت از وصی او امیرالمؤمنین، و هجوم

 8خواهان اهل خرد، پوشیده و پنهان نیست.ار و اذیت او بر آگاهان اهل ایمان و حقکفار بر او و انواع آز

ترین صحابه بعد از رحلت ی ارتداد برجستهگوید: بدان که اخبار فراوانی دربارهتر از سخن قبل میسخن دیگری زشت

 ژڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ    چ  ڇ  ڇ ژ فرماید : روایت شده است و آن مصداق گفتار خداوند است که می پیامبر

_________________________________________________________________________  

 ی این سخنان که در البالی کتاب ثم اهدیت ]ترجمه فارسی آن آنگاه هدایت شدم است[ پراکنده شده است.( مجموعه1

 .39-33اهدیت، ( ثم 2

 .98-92( ثم اهدیت، ص 3

 .555-555و  93( ثم اهدیت، ص 4

 .557-555( ثم اهتدیت، ص 5

 ، باب اول )دلیل دوّم(.57( نوری طبرسی در کتاب فصل الخطاب، ص 6

 .555( کشف االسرار، ص 7

 .1-5/5( حدائق الناصرة، 8
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 2و نقض بیعت با وصی]علی[ نیست. 1ی سامریآوردن بر گوسالهی این ارتداد چیزی جز رویو معلوم است که سرچشمه

گوید : رسول خدا دچار اصحابی گردید که جز اندکی بعد از او ]همگی[ از دین مرتد و مرتضی محمدحسین نجفی می

 3شدند.

اند ولی آتش نفاقشان در زمان پیامبر پنهان بود، و چون پیامبر به بیشتر صحابه بر نفاق بودهگوید : اهلل جزائری میو نعمت

شان برای وصی او ]علی[ زبانه کشید و به عقب و سیر قهقهرایی برگشتند، و لذا ]از علی فاقجوار پروردگارش شتافت آتش ن

جز چهار نفر سلمان، ابوذر، مقداد و عمار مرتد شدند( این  ی مردم بعد از پیامبراند[ که فرموده است : )همهروایت کرده

ی پیامبر است که اینها ]شیعه[ ...!! این صورت و تصویری از صحابه4روایت ]از نظر جزائری[ بدون ایراد و اشکال است

تا اینکه در گوش  نمایدنمایند، و قرآن مسلمانان نیز حقیقت دیگری از آن بیان می کند. و آنرا آشکارا مطرح میتعریف می

 انداز شود!آنها ]شیعه[ طنین

 

 دو تصویر ضد و نقیض
ی علم تفسیر را متحمل گردد تا به تفاوت زیاد بلکه تضاد ی قرآن نیاز نیست که تحقیق و مطالعهکنندهمسلمان تالوت

های جاویدان بشارت داده و شتی اثناعشری و میان آیاتی که آنانرا به بهمیان دیدگاه قرآن نسبت به صحابه و دیدگاه شیعه

دهد، آگاهی حاصل نماید خدایا آیا خداوند که آنان را میان احادیث و روایاتی که از جانب شیعه آنانرا مورد نکوهش قرار می

دهند؟! خیر خداوند باشند و قبل از مرگشان چه کار انجام میداند که صحابه چه کسانی میدر قرآن ستایش نموده است نمی

دهد و آنان را به مغفرت و رضوان و بهشتهای خود ین دروغ و بهتان به دور است، پس چگونه آنانرا مورد ستایش قرار میاز ا

 دهد و حال اینکه جز اندکی همگی مرتد شدند.!!بشارت می

ی ه ]دربارهسؤالی در اینجا نهفته است ... لیکن مراجعه سریع به برخی از نصوص قرآن برای ادراک تفاوت این دو دیدگا

 صحابه[ کافی است : 

 نمایند!!!ی اثناعشری آنانرا نفرین میحال شیعهبا این قرآن از صحابه اعالم رضایت نموده و  -0

 فرماید : خداوند سبحان می

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

 .[٣١١التوبة: .]
دادنشان به رستگاری بزرگ و مژدهو ی مذکور صراحتاً بر رضایت خداوند از مهاجرین و انصار و تابعین راستین آنها آیه

 نماید.جاودانگی در نعمتهای بهشت داللت می

_________________________________________________________________________  

 است. ( منظورش از آن ابوبکر صدیق1

 .252ی الناصب، ص ( الشهاب الثاقب فی معن2

 .7( السیعة من السلف، ص 3

 ، )نور مرتضوی(.35( االنوار النعمانیه، ص 4
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نام و تواند دشنماید؟!! و چه زبانی میخداوند از آنان اعالم رضایت می کسانی را کهکند پس چه انسان عاقلی نفرین می

 نفرین نماید کسانی را که پروردگار جهانیان تزکیه و تطهیرشان نموده است؟!!

ی غیر قابل خلف به آنان داده که دنیا را به خداوند وعدهآنکه تواند زبان بر ارتداد آنان بگشاید و حال و چه قلبی می

ی نجات رقه خواهند کرد و آنان از زمرهسوی بهشتهایی که رودهایی از زیر آن جاری است و آنان در آن جاویدانند بد

 فرماید : یافتگانند؟!! و خداوند سبحان می

 [.٣٧الفتح: .] ژک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ژ 
بر آنان  پس کسانی که خداوند ما را خبر داده است و او به درون و قلب آنان آگاه است و از آنها راضی شده است و

 1سکینه و آرامش نازل نموده است روا نیست کسی در مورد آنان درنگ و هرگز نباید در موردشان شک و تردید نمود.

، -همچنانکه معروف است و اهل سنت و شیعه بر آن اتفاق دارند  –و از جمله کسانی که در زیر درخت بیعت نمودند 

نمایند آیا شیعه چیزی از صحابه اثنا عشری همگی را به ارتداد متهم میباشند که شیعه خلفای راشدین و سایر صحابه می

ی ستایش نیستند؟!! آیا اند که خداوند ندانسته است و آنانرا ستایش نموده و سپس معلوم شده است که آنان شایستهدانسته

 ستایش آنان اشتباه بوده است؟!! خداوند به دور است از چنین افترایی.

ی دوازده امامی آنانرا همچون اهل نفاق شیعه در حالی کهدهد و صحابه[ را به نیکی و ]حسنی[ وعده میقرآن آنان ] -2

 آورند!!!به شمار می

 فرماید : و خداوند ]پیرامونشان[ می

  جئ  جئ  جئ  جئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  ژ 

 [.٣١الحدید: .] ژ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ   جئجئ  جئ
اند به ]جزای[ حسنی وعده داده است، و خداوند برای کسانی که خداوند صحابیانی را که قبل و بعد از فتح انفاق نموده

 فرماید : شان داده است حکم به مصونیت از عذاب روز قیامت نموده است و چه زیبا میی حسنیوعده

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ې    ى  ى  ائ  ائ   ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ژ 

 [.٣١١ - ٣١٣األنبیاء: .] ژٹ   ٹ  
آیا بعداً برای خداوند آشکار ]بدا[ گردید کسانی که او ]خداوند[ این آیات را در موردشان فرموده است سزاوار آن نیستند 

گوئیم : خداوند در تمام لی را در خالفت سلب نمودند و چنین و چنان کردند؟!! یا اینکه میو آنان از دین برگشتند و حق ع

 سخنان خویش راست فرموده است و هر که غیر از سخن خداوند بگوید دروغ گفته است؟

 نمایند!!!ی اثناعشری از آنها تبرّی میشیعهآنکه نماید و حال ی پیامبر افتخار میقرآن به صحابه -3

 فرماید : اوند متعال میخد

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ 

 ژڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 [.٣١الفتح: .]

_________________________________________________________________________  

 .5/553( الفصل، ابن حزم، 1
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کند تا یهودیان و نصاری آنرا ی پیامبرخدا ذکر مین اوصافی را در تورات و انجیل برای صحابهپس آیا خداوند چنی

داند خداوند میآنکه اند و حال بخوانند و به ذکر منزلت صحابه و افتخار آن بپردازد که بهترین هم صحبت بهترین پیامبر بوده

نمایند، تا اینکه حجت و بهانه به دست شده است اثبات مید شد و عکس آنچه در کتب آسمانی گفته نکه آنان مرتد خواه

طعنه وارد سازند. زیرا یاران پیامبر بشارت داده شده به آنان متصف به  یهودی و مسیحی بیفتد و در صدق نبوت محمد

ر و میان گیاند و بر کافرین سختباشند در حالیکه اصحاب محمد مرتد و از دین برگشتهایمان و تقوی و نصرت دین می

اند!! آیا خداوند به مردانی افتخار با کفار اهل مودّت و رأفتو خویش هم اهل رحمت نیستند بلکه میان خود سخت و خشن 

 کند که جز هفت نفر ]از آنان[ کسی برایمان ثبات نداشت؟!!می

اند، نفرین آسمان ا فراموش کردهور شده و پیامبر و کالم پروردگار خویش راند که در دنیا غوطهچنین کسانی مردانی این

های پیشین دهد؟!! بلکه چگونه امتفرجامی و حسنی وعده میبر آنان سزاوارتر است پس چگونه خداوند آنان را به نیک

 باشند؟!!آور مینمایند و حال آنکه شایسته فخر نیستند و بلکه شرم]یهود و نصاری[ به آنها فخر می

ی اثناعشری جز با آن لغزشها آنان را ذکر و یاد بخشد اما شیعهفته و لغزشهایشان را میشان را پذیرخداوند توبه -4

 کنند!!!نمی

 فرماید :خداوند می

 [.٣٤النساء: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 فرماید : و قرآن می

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ ژ 

 ٣١٣التوبة: .] ژۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

- ٣١٧.] 

اند تبیین اند و وسعت رحمت خداوند را نسبت به کسانی از صحابه که مرتکب گناه شدهاین آیات از صحابه سخن گفته

ی خداوند و محبت او برای توبه بر آنان و بخشش گناهشان است، و در مقابل در مورد اهل چنین ارادهست، و همنموده ا

 رفتاری را به صحابه رسول خدا نسبت دهند به تبیین پرداخته است.خواهند کجآرزو و گمراهی که می

که در روز احد اشتباه کرد، و از جنگ ان فو عالوه بر این آیات عام خداوند در مورد کسی که همچون عثمان بن ع

 فرماید: بگریخت می

 [.٣٥٥آل عمران: .] ژٴۇ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ
 کنند!!کنند و فرار وی از جنگ احد را از شمار این معایب ذکر میولیکن آنان تا به امروز عثمان را سرزنش می

 د خدا آیا عفو و بخشش خداوند از او کافی نیست؟!منزه با

تواند رحمت پروردگار را از بندگان سلب نماید و عفو خداوند را به قهر او تبدیل نماید و آنان را با گناهان چه کسی می

 اند؟و اشتباهاتی توبیخ نماید که خداوند از آنان گذشته و خود هم بر آن پشیمان شده

ڳ  ڱ   ژ دیدیم نمود کسی را در بهشت نمیهای رحمت خویش مالک میمیان بشر را بر گنجینه چنانچه خداوند کسی از

 [.٣١١اإلسراء: .] ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
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ی خداوند مخالفت نماید و بخواهد در اراده انماید بدرنگ و تأمل کن، چه کسی جرئت می ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژی در آیه

شان را مورد دشنام قرار دهد، و شخصیت و ناموس شان را نفرین و کوچکت به صحابه توهین نماید و بزرگاندل نسب

نماید که او پیرو قرآن و سنت و اهل بیت مادرانشان )امهات المؤمنین( مورد سرزنش قرار دهد سپس بعد از آن ادعا می

 است؟!

 اند.ن امت نقل نمودهنکوهش صحابه مستلزم نکوهش در دینی است که برای ای

تواند تواتر قرآن و سنت را جز از طریق صحابه اثبات نماید و هرگز بدون رجوع به صحابه کسی نتواند ثابت کسی نمی

 نازل شده است. اکنون موجود است همان قرآنی است که بر محمّدکند که قرآنی که هم

اند از اعتبار ر دینشان سوق داده شود آنچه آنان نقل کردهو چون تیرهای اتهام به سمت ناقلین کتاب و سنت و نکوهش د

 یابد.ساقط شده و شک و تردید به آن راه می

دین گیرد بدان که او بیی پیامبر ایراد و خرده میگوید : )هرگاه مردی را دیدی که از صحابهلذا امام ابوزرعه ی رازی می

را نسبت به ما ادا  تاست، و همانا یاران پیامبر این قرآن و سناست، و رسول خداوند از نظر ما حق است و قرآن حق 

های ما را مورد انتقاد قرار دهند، تا کتاب و سنت را باطل نمایند خواهند ]با این نکوهش[ شاهدین و اسوهاند و آنان مینموده

 1.(باشنددین میتر است زیرا بیو حال انتقاد از آنان ]منتقدین صحابه[ سزاوار

از مسلمانی که شهادتین بر زبان جاری نماید و ایمان به ت سنگین و الفاظ سخت و شدید است، ولیکن ابوزرعه کلما

شک و یا  که در مورد کسی که این قرآن و این سنت را برای وی نقل کرده استقرآن و سنت پیامبر داشته باشد انتظار ندارد 

 دارد!دارد، و قرآن و سنّت را تقدیس و محترم میم را دوست میکه مسلمان است و اسال کند، سپس ادّعا نکوهش نماید 

دهند، در دهند و شب و روز آنانرا مورد انتقاد قرار میی اثناعشری چگونه عدالت صحابه را مورد نکوهش قرار میشیعه

آوری نمود ابوبکر را جمعتوانند تواتر قرآن را از طریق غیرصحابه اثبات نمایند زیرا کسی که ]بار اول[ قرآن مقابل نمی

اند[ آوری کردهکه ]قرآن را جمع نآناآوری دوم[ عثمان بن عفان و صحابه بودند، اگر ]صدیق[ و صحابه بودند سپس ]جمع

اند پس شیعه قرآن دیگری ]را برای خود[ جستجو کند! و چنانچه از طریق جدل فرض کنیم که نقل قرآن از امام منافق بوده

 ممکن است پس آن اسناد شیعی که شیعه ]بتواند[ بر آن استناد نماید کجاست؟! –ر صحابه بدون سای –علی 

باشند و اسناد متواتری از پیامبر برای قرآن دارند در حالیکه نمایند به اینکه آنان ناقلین قرآن کریم میاهل سنت افتخار می

 2نبی نقل نمایند مگر از طریق اسناد اهل سنت. ندارند تا از آن طریق قرآن را از آل بیت و از سندشیعه حتی یک 

و بارها از علمای شیعه مطالبه شده است که تنها یک اسناد بیاورند که در آن ابتدا به راویان شیعه آغاز شده و در پایان به 

 پیامبر خاتمه یابد که در جواب این درخواست جوابی نشنیده و نخواهیم شنید.
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احکام در اسالم است، بدگوئی و ناسزا از طرف شیعه در آن بیشتر و آشکارتر است، و اما سنت نبوی که دومین منبع 

اند، به روایات زراره و ابوبصیر و اند زیرا ]به نظر آنان[ صحابه از دین برگشتهشیعه اثناعشری از روایات صحابه اعراض نموده

 اند.تمسّک جسته –که ائمه به آنها دچار شده بودند  –الحدیث ابن مسلم کذاب و واضع

که در کتب حدیث شیعه روایت  –و شاید بتوان در مقابل احادیث روایت شده از امام علی و امام باقر و جعفر صادق 

 نیز به دست آورد! تعداد نادری از احادیث روایت شده از پیامبر –شده است 

نماید و ما مکلف به پیروی از وی اوند تبلیغ میگردد که سؤال نماید : آن رسولی که از خدحتی انسان با انصاف ناچار می

باشیم کیست؟ آیا او محمد بن عبداهلل است یا جعفر صادق و یا چه کسی دیگری است؟ و جایگاه پیامبر که ما درباره وی می

اند و نمائیم و جایگاه مذهب جعفری چیست؟ و تعالیم او کجاست؟ چه بسا دیگران در جای او قرار گرفتهصحبت می

 اند نه پیامبر.صاحب سخن ائمه

ی اثناعشری )الکافی، من الیحضره الفقیه، تهذیب االحکام، ترین کتابهای حدیث شیعهی عزیز[ شما خود مهم]خواننده

االستبصار و ...( را ورق بزنید. قلت احادیث رسول خدا را نسبت به احادیث امام باقر و صادق خواهی دید، و دقت کن که 

 در این کتابها به حاشیه رفته و سنت امام به اصل تبدیل شده است! مّدچگونه سنت مح

حتی اندک احادیثی هم که از پیامبر روایت شده است از لحاظ سند خالی از ضعف نیست، و اگر روایات شیعه را با 

از لحاظ سند شناسی تطبیق دهید خواهی دید که اغلب این احادیث بودنشان با کتابهای جرح و تعدیل و حدیثاندک

 اند!ضعیف

در حالیکه چون کتب حدیث اهل سنت را ورق بزنید با چشم خود تفاوت را خواهی دید، به طوری که خود را با پیامبر 

باشد و سخن دیگری در نمائید و خواهی دید که سخنان پیامبر اصل و پایه میدر اقوال و عبارات و اوصاف احساس می

این واقعیت ملموس است که جز افراد  گردد،شود و برخی نیز ردّ میو به آن عمل می برخی اخذاست وی ثانوی مرحله

 نماید.خبر از کتب حدیث شیعه و یا معاند و خودرأی آنرا انکار نمیبی

نمایند عبارت از حدیث امام آخرین توجیهی که علمای شیعه به آن شکاف بزرگ میان رسول خدا و شیعه را توجیه می

گوید : )حدیث من حدیث پدرم است، و حدیث پدرم حدیث جدم است، و حدیث جدم حدیث حسین می جعفر است که

است، و حدیث امیرالمؤمنین حدیث  است، و حدیث حسین حدیث حسن است، و حدیث حسن حدیث امیرالمؤمنین

علمای شیعه ضعیف بااین وجود حدیث ]مذکور[ نزد خود  1است و حدیث رسول خداوند گفتار خداوند است رسول خدا

 است، زیرا سهل بن زیادکذاب در سند آن وجود دارد.

نمایند که امام جعفر صادق گفته است: )سوگند به خداوند اگر ما با یا چه بسا به حدیث جابر جعفی و غیره استدالل می

ه از رسول خدا سراغ مردم حدیث گوئیم یا با نظر و رأی خود با آنان سخن گوئیم هالک خواهیم شد ولیکن به آثاری ک

گوئیم که بزرگی از بزرگ دیگر آنرا به ارث برده ]و نقل نموده[ که ما آنرا همچون طالو نقره ذخیره داریم با آنان سخن می

_________________________________________________________________________  
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ی مذهب ]شیعه[ کافی است زیرا چگونه رأی امامی که معصوم گرچه این روایت خود ذاتاً برای نابودی همه 1نمائیممی

 بودی است؟!!است؟ موجب هالک و نا

 دهند کدامند؟ی اثناعشری به ائمه نسبت میپس آن گنج هایی که شیعه

 باشند؟!اند که قائل به تحریف قرآن میآیا همان روایات شیعی متواتر

نماید؟ و یا همان فتاوی و یا همان روایات تکفیریه برای عموم مسلمانان است که قبول اعمالشان را نزد خداوند نفی می

 آور است؟!یبی است که ذکر آن شرمجنسی غر

 و یا آیا همان روایات متعصبانه گروهی و حزبی منفور است؟!!

 و یا آیا همان است که موسوم به طب ائمه است که در آن خرافات و عجائب خندآوری وجود دارد؟!!

 شد! ی[ شرعی تفاوت قائلصحبتی ]صحابهصحبتی لغوی و همبایست میان هممی

اند و بسیاری از مردم مفهوم صحبت و صاحب لغوی و ی صحابه[ سوءاستفاده نمودهب محمد ]از کلمهدشمنان اصحا

ی صحابه خود را به شکل خیرخواه و کنندهاند، به طوری که نکوهشاطالق شرعی آن را با یک مفهوم واحد به کار برده

األعراف: .] ژۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   ژ کند : دهد، همچنانکه خداوند از زبان شیطان حکایت میدلسوز دین جلوه می

کند تا آدم را قانع نماید که از درخت ]مذکور[ تناول که شیطان به احتجاج اینکه ناصح دلسوز است، بسیار تالش می [.٣٣

 سازد.نماید و همچون گرگی خود را در پوست گوسفند آشکار می

ورشدن بایست قبل از غوطهنماید میبر زبان جاری می اب محمدو لهذا هر کس این سخنان ناشایست را در مورد اصح

 در آن و نتایج حاصل از آن مطالب زیر را مدنظر داشته باشند؟

ای است، شامل صحبت حقیقی مالزم و صحبت ی صحبت و صحابه ]صاحب[ در زبان عرب دارای مفهوم گستردهواژه -

مانند  –چنین بر کسی که از مذهب معین تبعیت کند گردد و همکری میفبه معنی همراهی و نیز صحبت مجازی به معنی هم

الیه[ و یا قائم و موجود گردد و گاهی هم به صورت اضافه ]مضاف و مضافاصحاب شافعی و اصحاب احمد و ... اطالق می

المدثر: .] ژڑ   ڑ  ک   کک   ژ  ژ ژ فرماید : گویند صاحب مال و یا اینکه قرآن میگردد مثالً میبر حالتی معین اطالق می

 یعنی ما مسئولین و کارپردازان بر آتش ]جهنم[ را جز فرشتگان قرار ندادیم. [.١٣

ی وسیع مفهوم لغوی صحابه ]و صاحب[ جایز است صحبت لغوی بر صحبت حسنه و سیّئه و حقیقی و با توجه به دامنه

صحبت لغوی بر صحبت مؤمن با کافر و برعکس نیز اطالق مدت نیز اطالق گردد، و صحبت فراوان و کممجازی و یا هم

 فرماید : شنویم میشده است، مثالً از زبان قرآن می

 [.١٤الکهف: .] ژڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ژ 
 فرماید : و یا می

 [.١٧الکهف: .] ژجئ جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئجئی  ژ 
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 که چونسلول منافق لفظ )صُحبت( را نیز بر منافقین اطالق نمود کمااینکه در داستان عبداهلل بن ابی توان در لغتو می

ی او را برایشان ذکر و پیامبر خواسته او را نپذیرفت ودلیل عدم پذیرش خواسته از پیامبر خواست تا او را بکشد بسرش

و حال  1کشدتا مردم نگویند که محمد اصحاب خود را می یعنی محمداً یقتل اصحابه( الیتحدث الناس ان )حتیفرمود : 

 آید زیرا او منافق است ولیکن لفظ صحابه بنابر دو امر بر وی اطالق گردیده است.سلول صحابی به شمار نمیعبداهلل بن ابی

 ی ایمان و نفاق مطرح نیست. اول : اطالق لغوی است و در اطالق لغوی مسأله

اند که در گروهی« الناس»منظور از  )حتی الیتحدث الناس(اینکه رسول خدا فرموده است  -، که مهمترین است -دوم : 

مورد خطاب « یا ایها الذین آمنوا»دهد آنانرا با اند، و قرآن هم چون ایمانداران را مورد خطاب قرار میبرابر صحابه قرار گرفته

نماید و حال مطرح می« ایها الناس»نماید با خطاب فر و مؤمن میدهد و چون سخن را متوجه کفار یا مردم اعم از کاقرار می

 کشد.عبداهلل بن ابی سلول را می کردند، و به همین خاطر چون پیامبرکفار بیشتر بر نکوهش پیامبر و دعوت او تالش می

شدن عوت و جمعکشد( تا با این ]تبلیغات[ مردم را از پذیرش این دشود )محمد اصحاب خود را میبلکه گفته می

 پیرامون پیامبر ممانعت به عمل آورند.

)اذا التقی المسلمان توان لفظ صحبت را بر دشمن اطالق نمود کما اینکه از پیامبر روایت شده است : و در لغت می

قال : انه  یا رسول اهلل هذا القاتل فما بال المقتول؟ –گوید[ می ]ابوبکره  فالقاتل و المقتول فی النارفقلت بسیفیهما

 2.(کان حریصاً علی قتل صاحبه

اند، گفتم ]ابوبکره[ ای رسول خدا گناه قاتل هرگاه دو مسلمانان با شمشیر به جنگ هم رفتند، قاتل و مقتول در آتش جهنم

 جرم و گناه مقتول چیست؟ فرمود او به قتل دوست خویش حریص بوده است. است امامعلوم 

اند اید اطالق کرد. مثالً از پیامبر روایت نمودهر کسی که یک بار هم با وی برخورد داشتهو جائز است لفظ صاحب را نیز ب

اند دارای اختیار ]در قبول فروشند و خریدار تا از هم جدا نشده (3)البیّعان بالخیار مالم یتفرقا اویقول احمدها لصاحبه : اختر :: 

د دارای حق خیار هستید، ]در این روایت[ مشتری را به صاحب نام برده باشند یا یکی به رفیق خود بگوییا فسخ معامله[ می

 گرچه یکبار برای خرید کاال فروشند، با او برخورده نموده باشد.

و در لغت جائز است لفظ صحبت و صاحب را بر کسی اطالق کرد که صاحب و طرف مقابل خود را نشناسد و یک روز 

د کمااینکه در روایت عبدالرحمن بن عوف است که او فرموده است! من در روز جنگ هم با او مالقات و برخورد نداشته باش

بدر در صف جهاد بودم به سمت راست و چپ خویش نگریستم، خود را میان دو نوجوان از انصار دیدم، گفتم کاش میان 

شناسی؟ گفتم آری : ای را می بودم، یکی از آنها مرا اشاره کرد و گفت : )ای عمو آیا ابوجهلدو نفر بزرگتر و مسن می

اگر او را  اوست! دست داده است، قسم به آنکه جانم در ام که پیامبر را دشنام میبرادرزاده ام چه کار با او داری؟ گفت شنیده
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وید : گنماید ]اجلش فرا رسیده[ بمیرد، ]عبدالرحمن[ میببینم از او جدا نشوم تا اینکه هر کدام از ما که برای مرگ عجله می

ابوجهل را دیدم در میان  که ناگاهاز آن تعجب کردم، و دیگری هم مرا اشاره کرد، و همچون اولی گفت، در این گفتگو بودیم 

ی او این همان صاحب و کسی است که شما درباره )هذا صاحبکما الذی تسأالن عنه(بینی کرد، گفتم آیا نمیمردم حرکت می

 ه سوی او شتافتند و او را با شمشیر زدند تا اینکه او را از پای درآوردند سپس نزد پیامبرگوید:[ پس بکنید، ]میسؤال می

ام، و بفرمود : آیا بر رفتند، و او را از جریان آگاه ساختند، او فرمود کدامتان او را کشته است هر کدام گفتند : من او را کشته

اید و به گرفتن غنیمت وی گاه کرد و فرمود هر دو او را کشتهاید، گفتند خیر، به دو شمشیر نشمشیر خود دست کشیده

 1دستور داد.

گردید، ما نیز لهذا صحبت لغوی دارای ضابطه و قاعده نیست، و چنانچه صحابی به صحبت لغوی شناخته و معلوم می

و برخورد  بودیم زیرا در صحبت لغوی همچنانکه در روایت عبدالرحمن بن عوف ذکر شد مستلزم محبتصحابه می

اند اند نیز صحابههمیشگی نیست، ]و بر این اساس[ هر کدام از یهود و نصاری و منافقین و مشرکین که با پیامبر برخورد کرده

 چون صحبت لغوی ]قائل[ به شرط ایمان نیست.

 

 اند؟ی صحابهآیا منافقین هم در زمره
ی پیامبر نسبت دهند در حالیکه گفتار خداوند نفاق را به صحابهتوانند ی اثناعشری چگونه به این آسانی میدانم شیعهنمی

 فرماید : نمایند که میدر مورد منافقین با خطاب به صحابه را تالوت می

 [.٥٤التوبة: .] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ 

 نمائیم.ه و بحث میای که قرآن آشکارا به آن تصریح نموده است، ولیکن همواره ما پیرامون آن مجادلقضیه

صحبت بوده است و با ایمان و به همین خاطر نزد علماء ثابت شده است، که صحابی کسی است که با ایمان با پیامبر هم

آیند و گاهی لفظ صحبت ]لغوی[ نه شرعی مانند ی صحابه به شمار نمیهم از دنیا برفته است، اما منافقین و مرتدین در زمره

دانسته است، که بر منافقین اطالق شده است گرچه پیامبر می الناس أن محمد یقتل اصحابه( )حتی الیتحدثروایت 

ی اثناعشری تصور صفوف مسلیمن بیرون است حماقت و جهل اینکه کسانی از شیعه ازمنافق است و عبداهلل بن ابی

ورد، و شما ]شیعه[ که از لحاظ ایمان آی خویش به حساب میعبداهلل بن ابی را صاحب و صحابه نمایند که رسول خدامی

اینکه منافق را صاحب و دوست خویش به شمار آورید، پس چگونه از نمائید حذر می با پیامبر قابل مقایسه نیستیدو تقوی 

 دارید؟!!!.برترین خلق و با تقواترین انسان روا می رایاین انتساب را ب

در روایت مذکور[ صحبت لغوی متعارف میان مردم بوده است و منظور گردد که منظور پیامبر ]با این توضیح معلوم می

 نبوده است. به معنای شرعی آنصحبت 

فرماید : در میان اند و میو در روایتی پیامبر اسالم اعالم نموده است که منافقین در میان جماعت مسلمانان منحرف

د بهشت نشوند تا اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد، اما اصحاب من دوازده منافق وجود دارند، در میانشان هشت نفر وار

_________________________________________________________________________  
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اند و بر آنان حکم ارتداد، گمراهی و برگشت از دین ی اثناعشری تیرهای ]اتهام نفاق[ را متوجه جماهیر صحابه نمودهشیعه

 اند.شکنی ننمودهاند که پیماناند و افرادی را استثناء نمودهداده

نمایند کمتر از سه نفر نبوده و بیشتر از اد ]صحابه[ که شیعه اثناعشری از آنان ستایش میبر مبنای روایات شیعه این تعد

 هفت نفر هم نیستند.

گوید : )به از حمران بن اعین روایت کرده است که می –ی اثناعشری ترین منابع حدیث شیعهمهم –کلینی در الکافی 

هان شما را به  :توانیم آنرا تمام کنیم؟ گفتسفندی اجتماع نمائیم نمیگفتم فدایت شوم چقدر اندکیم چنانچه بر گو ابوجعفر

، و آن سه نفر 1آن آگاه سازم، مهاجرین و انصار رفتند ]مرتد شدند[ جز ]و با دستش اشاره کرد[ سه نفر نباشدتر از عجیب

گوید : )از حنان بن تاب رجال میدر ک شیروایت الکبه چنین عبارتند از مقداد بن اسود ابوذر غفاری و سلمان فارسی. هم

مرتد شدند گفتم آن سه نفر  –جز سه نفر  - گوید : مردم بعد از پیامبرسدیر از پدرش از جعفر ]روایت شده است[ که می

نمایند به اینکه چهار نفر و نصوص دیگری اشاره می 2اند؟ گفت : مقداد بن اسود، ابوذر غفاری و سلمان فارسیچه کسانی

ی دوازده امامی به داران در عصر صحابه از دیدگاه شیعهاند تا بر این اساس تعداد ایمانز به این سه نفر افزوده شدهدیگر نی

گوید : از نمایند : از حارث بن مغیره روایت شده است که میهفت نفر برسد، و روایات شیعه به این مسأله اشاره می

ا بعد از پیامبر مردم هالک شدند؟ گفت آری سوگند به کرد آیمی بداهلل سؤالعبدالملک بن اعین شنیدم که پیوسته از ابوع

عین تمام مردم هالک شدند گفتم آیا همه مردم در شرق و غرب هالک شدند؟ گفت آن مناطق بر گمراهی اخداوند ای پسر 

، ابوعمره به آنان پیوستند 5، شتیره4، عمار3فتح شده بودند سوگند به خداوند جز سه نفر همگی هالک شدند سپس ابوساسان

و از ابوجعفر روایت شده است گفت : مردم بعد از پیامبر مرتد شدند مگر سه نفر و گفت ]که آن سه نفر[  6و هفت نفر شدند

 ، و سپس بعد از مدتی مردمان دیگری شناخت یافتنداهلل علیهمةرحمعبارتند از : مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، سلمان فارسی 

ل و فصل آوردند و امور مهم جامعه با آنان حکه چرخ آسیاب جامعه را به چرخه درمی اندفت اینها همان کسانی، و گ

ڄ  ژفرماید : و قرآن می علی را آورده و با تحت فشار قراردادن وی با او بیعت نمودند بیعت نکردند،تا زمانیکه   شد  انهامی

آل عمران: .] ژڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   

٣٧٧.] 7 
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ی یاران پیامبر جز مقداد و سلمان و ابوذر از دین برگشتند سپس ابوساسان و عمار شتیره و ابوعمره به سوی پس همه

 ی پیامبر ]بعد از او[ هفت نفر بودند!ی صحابهخداوند و دین برگشتند و همه

گوید : )و نمایند بر اینکه تعداد مذکور تا مدتی افزایش نیافت و ابوجعفر میوص فراوانی از شیعیان داللت میو نص

خورد و ، وابوعبدا... بر این تعداد سوگند می1)صحابه( هفت نفر بودند جز این هفت نفر حقانیت امیرالمؤمنین را نشاختند

 2سی به ]امامت[ علی وفا ننمود.گوید : )سوگند به خداوند جز این هفت نفر کمی

جز این هفت نفر و یا به عبارت دیگر چهار نفر برجسته درمیان صحابه )مقداد، سلمان، عمار و ابوذر( فردی از آنان از 

گفت چون پیامبر جان به می انتقاد ناروای ]شیعه[ نجات نیافت. از عمرو بن ثابت روایت شده است : که شنیدم ابوعبداهلل

ین تسلیم کرد همه مسلمانان جز سه نفر )سلمان، مقداد، ابوذر( کافر و مرتد شدند، و بعد از وفات پیامبر چهل نفر جان آفر

ند و گفتند : سوگند به خدا بعد از شما با کسی بیعت نخواهیم کرد، و گفتند: ما در روز غدیر سخن مدبیا ابیطالبنزد علی بن 

کرد گفتند : آری، علی گفت فردا با سرهای تراشیده نزدم بیائید،  دگفت آیا چنین خواهیایم، علی پیامبر را در مورد شما شنیده

ی فردای آنروز جز این سه نفر کسی نزد علی نیامد، عمار بن یاسر بعد از ظهر ]همان روز[ نزد او بیامد علی با دست بر سینه

لق حشوید، برگردید نیازی به شما ندارم شما در ]او زد و گفت : آیا وقت آن فرا نرسیده است که از خواب غفلت بیدار 

کنید بروید نیازی به رأس[ سرتراشیدن مرا اطاعت نکردید پس چگونه در جنگ کوههای آهنین از من اطاعت و پیروی می

 3شما ندارم.

لی مخالف بود و روایت شده است که سلمان فارسی نیز تا هنگام طلوع خورشید یا ع از ابن عیسی با استناد به ابوعبداهلل

خداوند او را مورد معاقبه قرار داد و مشکلی وبال گردنش قرار داد، و ابوذر هم تا وقت ظهر از پیروی علی به دور بود تا 

بخورد را اینکه خداوند عثمان را براو چیره ساخت و او را تحت فشار قرار داد و او را مجبور ساخت تا گوشت رانهای خود 

ذه[، تبعید کرد، اما آنکه از هنگام وفات پیامبر اسالم تا آخر عمر یک لحظه ب]به ر مدینه جوار رسول خداو سرانجام او را از 

، کسب اجازه نماید و به جهاد باشد و همواره شمشیر به دست منتظر دستور بود تا از علیهم تغییر نکرد مقداد بن اسود می

 4رود.

نقل « رجال الکشی»تار عادی صاحبان یک دین و ایمان نبوده است در ]کتاب[ و برخورد و رفتار این سه نفر نیز مانند رف

گفتی خداوند بیامرزد داند با شما سخن گوید میشده است )که امیرالمؤمنین گفته است : ای ابوذر چنانچه سلمان به آنچه می

 5هر آنکه سلمان را بکشد.

فرموده است! ای سلمان اگر چنانچه دانش  گفت! پیامبرشنیدم می گوید : از ابوعبداهللاز ابوبصیر روایت شده است که می

 1گشت.گشت، وای مقداد اگر علم و دانش شما بر سلمان عرضه شود کافر میو علم شما بر مقداد عرضه گردد کافر می
_________________________________________________________________________  
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، از گویی و وضوح نیستو این تعامل و برخوردی است که مبتنی بر تقیه و کتمان کاری است و بر مبنای صراحت

روایت شده است که روزی نزد علی در مورد تقیه سخن به میان آوردم فرمود : اگر ابوذر بداند که در  ابوجعفر از پدرش

کشت، و حال رسول خداوند میان آندو اخاء و برادری برقرار نمود پس در مورد قلب سلمان چه چیزی نهفته است او را می

کند نسبت به یکدیگر نفرت آن جماعت مؤمن که تعدادشان از هفت نفر تجاوز نمی ؟! حتی2سایر مردم چگونه باید فکر نمود

 نمایند.داشته و با تقیه با هم برخورد می

ای دیگر از مرتدین تائب به این کاروان ]هفت نفره[ به نقل از فضل بن شاذان نقل کرده است عده شیالکپس همچنانکه 

: ابوالهیثم بن تیهان، ابوایوب، خزیمه بن ثابت، جابر بن عبداهلل و زید بن أرقم،  گوید : از جمله عبارتند ازپیوستند و می

ابوسعید خدری، سهل بن حنیف، براء بن مالک، عثمان بن حنیف، عباده بن صامت، قیس بن سعد بن عباده، عدی بن حاتم، 

 3عمرو بن حمق، عمران بن حصین، بریده اسلمی و بشر بن کثیر.

سه نفر  –در آغاز امر  –ی مؤمن در اعتقاد شیعه اثناعشری گردد که صحابهبرای خواننده معلوم می براساس این روایات

 اند )مقداد، سلمان، ابوذر( و سایر ]صحابه[ مرتد شدند و برخی هم بعداً توبه نموده و با رجوع به خدای خود در طیف بوده

 و صحابیان مؤمن قرار گرفتند! دوحانمم

خبرند که من از طریق مناظره و گفتگویم با بسیاری از ی اثناعشری از آن بیی شیعهه بسیاری از عامهاین حقیقتی است ک

اند مرتباً تکرار آنان از آن اطالع یافتم ... که برخی اسم خزیمه بن ثابت و عمار و یاران بدر را که با علی در صفین جنگ کرده

باشند سپس توبه ی اثناعشری با سایرصحابه اهل ارتداد میاساس روایات شیعهی اینها برکنند بدون اینکه بدانند که همهمی

نموده و به طرف امام)علی( برگشتند و برخی نیز در طول خالفت ابوبکر و عمر و عثمان بر ارتداد بوده و تا واقعه صفین 

وبه نموده است خزیمه بن ثابت ورزد و در صفین تای که شیعه معموالً به آن افتخار میتوبه نکردند از جمله صحابه

 باشد.]ذوالشهادتین[ می

کند که خزیمه بن ثابت و ابوهیثم عباس قمی در کتاب )منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل( از بهائی در )الکامل( ذکر می

آنان در آغاز امر مرا  فرموده است، با اینکه انصاری در روز صفین در یاری و  نصرت امیرالمؤمنین بسیارتالش کردند و علی

 4مخذول نمودند اما در پایان توبه نمودند و به سوءعمل و کردار خود آگاه شدند.

طلب به شمار ی اثناعشری منافق یا فرصتاند که نزد شیعهاما اگر بخواهیم به گروه دیگر از صحابه اشاره کنیم آنان کسانی

 گردد.ی که روایات به آن اشاره نمودند شامل میی صحابه جز هفت نفرآیند که این گروه شامل همهمی

همواره ذکر اند ولیکن عباراتشان ام بلکه علمای شیعه مدتها پیش به آن اقرار نمودهو این حقیقت را من تنها کشف ننموده

را  ی[ نسبت به یاران ]صادق[ محمّدپنهان و هر نوع ستم و جفای مذهب ]شیعه تا مردم حقیقت گرددو یادآوری می

 دریابند.
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گوید : )آنچه مفصالً در مورد یوسف بحرانی در کتاب )الشهاب الثاقب فی معنی الناصب( با تمام صراحت و آشکارا می

اند و جز اندکی کسی از آنان اخبار مربوط به اصحاب صدر اول ذکر کردیم بیانگر این است که آن اصحاب اهل رده بوده

 1توبه نموده و برگشتند.کم ای کمنجات نیافته است و عده

گوید : )حدیث ارتداد مردم بعد از مرگ پیامبر از اهلل العظمی محمد وحیدی در کتاب )احقاق عقائد الشیعه( میو آیت

جمله احادیث معتبر متواتر است، و انکارضروریات دین و مذهب موجب ارتداد است، و چون خالفت و امامت اصلی از 

ائلی است که پیامبر اکرم آنرا از جانب خداوند آورده است و هر کسی آنچه را که پیامبر آورده اصول دین است و از جمله مس

( بعد 2گردد و منظور از ارتداد مردم به جز سه نفر مذکور )سلمان، ابوذر، مقدادانکار نماید بر مبنای اجماع مسلمانان مرتد می

 . باشدمی از پیامبر یعنی عدم پذیرش امامت و خالفت علی

الدین موسوی در کتاب )فصول المهمه( با تمام سادگی و بدون توجه به این روایات شگفت اینکه عبدالحسین شرف

ترین نظریات است زیرا گوید : )رأی و دیدگاه امامیه در این مسأله متوسطای امامیه نسبت به صحابه میی نظریه شیعهدرباره

 3اند.مانند جمهور افراط نورزیدهاند و نیز همچون غلوگرایان تفریط ننموده

سرشت رسول خداوند همین تعداد اندکند و بیشتر آنان ی نیکتوانی سؤال کنید اگر صحابهی عزیز[ می]خواننده

کند و آنان را مورد ستایش قرار اند پس قرآن کریم این همه در مورد کدام صحابه صحبت میطلب یا منافق بودهمصلحت

 دهد.می

گوئیم همواره آنان نیک ای که فاسد و از دین برگشته باشد و تنها تعداد اندکی در آن نیک و صالح باشند نمیزیرا جامعه

دهد حالیکه نماید و آنان را به بهشت نوید میباشند پس چگونه قرآن صحابه را به اهل صالح و رستگاری توصیف میمی

 باشند؟!!آنان دارای این حد از ]جرم و ...[ می

شود گرچه صالحین آن در بینیم که در میانشان صالح و مصلح یافت میبه اصحاب السبت )یهود( در قرآن بنگریم میاگر 

شان باشند و با این وجود دچار عذاب شدند و مصلحین نجات یافتند و اکثریت فاسدشان نابود شدند و جامعهاقلیّت هم می

 محکوم به فساد و نفرین گردید.

 فرماید : شان میو خداوند درباره

توانی سؤال کنی ... اگر اهل نفاق ی ]عزیز[ میخواننده [.٧٤النساء: .] ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ 

تعدادشان با این فراوانی است و توان و قدرت هم در دستشان بوده است، پس چگونه اسالم گسترش یافت و بر فارس و 

 ح گردید؟المقدس فتروم چیره گردید و بیت

ای به اند. وعدهی مدینه نامعلوم نبوده است بلکه گروهی رسواشده و آشکار بودههدر جامع گروه منافقین در زمان پیامبر

ای نیز از طریق اوصاف مذکور ]منافقین[ در قرآن شناخته شده بودند، و خداوند در عده اند والحال بودهطور معین معلوم

_________________________________________________________________________  
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ی های درونشان نسبت به پیامبر و ایمانداران را برملّا ساخت و حال سورهها و نهفتهیت و دسیسهسوره منافقین و توبه موقع

ی فاضحه ]برمالکننده[ و مدمدمه ]کوبنده[ مرسوم گشته است زیرا وضعیت و خفایای درون منافقین را آشکار توبه به سوره

 ساخته است.

مورد را  ژڦ ڦ ڦ ڄژی تا آیه ژڈ  ژ  ژ   ڑ ڑک  کژ ی از آیهی توبه را قرائت نماید و و چون انسان آیات سوره

 تواند اهل نفاق را از ایمانداران ]راستین[ تشخیص دهد.تأمل قرار دهد به طور کامل از طریق آیات مذکور می

 ی توان به آیهو برای اثبات این تفاوت و تشخیص می

 ژٻ  ٻپ  پ  پ پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ    ٱ   ٻ  ٻ ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ژ

 [.١١ - ٣١محمد: .]

شان را برمال ساخته است. اشاره نمود که چگونه خداوند منافقین را در انظار بشریت رسوا نموده و نیرنگ و پنهانکاری

مذکور آشکار و معلوم منافقین علوم و شناخته شده بودند، زیرا آنان به ساختن مسجد ضرار اقدام نمودند و سازندگان مسجد 

 اند. بوده
 ی در تفسیر آیه –از بزرگان شیعه  –توان به تفسیر عیاشی و در تأیید این مطلب می

 [.٣٣٣البقرة: .] ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   ژ  ...
 بودم، حمران بن اعین بروی وارد شد و گوید : من نزد ابوجعفرنماید که او میاشاره کرد که از سالم روایت می

مند سؤاالتی از وی بپرسید و چون خواست برود به ابوجعفر گفت : خداوند عمرت را طوالنی گرداند وما را از آن بهره

یابد و سرمایه و دارایی مردم از یابیم و درونمان از مسائل دنیوی آرامش میگرداند چون ما نزد شما می آئیم لطافت قلب می

کنیم به دنیا محبت و تمایل رویم و با مردم و تاجران رابطه برقرار میاز نزد شما می نماید و همینکهنظرمان ناچیز جلوه می

گفتند می گردد و سپس گفت اما اصحاب پیامبریابیم ابوجعفر گفت: همانا دلها گاهی سخت و گاهی هم نرم و رقیق میمی

چرا از آن بیم دارید؟ گفتند : چون ما در حضور  فرمود :هراس نداری؟ پیامبر به آنان میو ای رسول در مورد نفاق ما بیم 

ی ورسپاریم و از آن دیابیم و دنیا را به فراموشی میشوید ما نیز احساس خشیّت و خوف میشمائیم و همواره مرا متذکر می

و خانواده و بینیم، و همینکه از نزد شما برویم و با فرزندان گزینیم گویا که با چشم سر آخرت و بهشت و جهنم را میمی

ایم، آیا ای[ نبودهمنزل خود برخورد نمائیم، چه بسا از آن حالت سابق دگرگون شویم گویا اساساً دارای چنان حال و ]عقیده

های شیطان است تا با این کار شما را به دنیا رود که این ]حالت[ نفاق باشد؟ پیامبر فرمود نه هرگز، این از نیرنگبیم آن نمی

کردید و بر آب زد، سوگند به خداوند اگر شما پیوسته بر آن حالت نزد من بمانید. با فرشتگان آسمان مصافحه میمند ساعالقه

کرد تا دچار گناه شدید تا از آن استغفار کنید، خداوند مخلوق دیگری را خلق میرفتید و اگر شما گناه مرتکب نمیراه می

آنانرا ببخشاید، و همانا مؤمن در معرض آزمایش است و بسیار اهل توبه شده و از خداوند استغفار جوید و سپس خداوند 

 فرماید : اید که خداوند میاست، آیا نشنیده

 [.٣٣٣البقرة: .] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 
 و 

 [.١هود: .] ژھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ژ 
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در همین راستا در قرآن کریم  و خداوند عزّوجل پاک را از پلید جدا ساخته است و واقعیت را پنهان ننموده است و

 فرماید :می

 [.٣٤١آل عمران: .] ژہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ 
گوید : منافقین تنها به قصد تخریب و نابودی ]اسالم[ به میان صفوف مسلمین محمد جواد مغنیه در تفسیر این آیه می

ی اسالم ]شهادتین[ اقرار نماید همچون بر و مسلمین واجب نموده که هر کس به کلمهشدند، و خداوند بر پیاموارد می

و متحیر بودند کردند، مسلمانان با وی برخورد شود، لذا پیامبر اسالم در برخورد ]منافقین[ که با زبان شهادتین جاری می

و خداوند به پیامبر و  کردند؟میاسالم کاری  نمودند و بر خالف اَهدافآنان فساد می چگونه آنانرا بپذیرد در حالی که 

 1ای برای نیرنگ و فساد نیابند.تابانم تا در برابر مردم رسوا شوند و چارهمسلمانان فرمود : بگذارید پرتوهایی بر آنان می

سازد، و آشکار می آورد صورت واقعی آنان را در برابر ایمانداران برمالو خداوند با ابتال و آزمایشی که از آنان به عمل می

 فرماید : خداوند می

 [.٣٣٤التوبة: .] ژڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ 
ی مذکور افتضاح و رسوایی منافقین در میان مردم است و برمالیی حقیقت آنان نون[ در آیهفتو منظور از فتنه و آزمایش ]یُ 

باشند و پیامبر هم به سازدکه آنان در پی نیرنگ و مکر میداوند پیامبر خود را آگاه مینزد همگان است، و به این شیوه خ

 2شد.در هر سال یک یا چند بار تکرار می و این عمل دادی خود آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار مینوبه

ی ی نازل شده است، زیرا مسألههای مدنگوید : صفات و ویژگیهای منافقین در سورمی –رحمه اهلل  –حافظ ابن کثیر 

ای بر عکس از روی اکراه و اجبار کفر را اظهار نموده و ایمان ]واقعی[ خود را نفاق در مکّه مطرح نبوده است، بلکه عده

که بر طریق مشرکین عرب بت  –به مدینه هجرت نمود در مدینه انصاریان اوس و خزرجی  کردند، و چون پیامبرپنهان می

پیمان اوسیان و نضیر همپیمان خزرجیان و بنیقینقاع همبنی –و یهودیان اهل کتاب که سه قبیله بودند  –د پرستیدنمی

نیز مسلمان  ی اوس و خزرج مسلمان شدند وعبداهلل بن سالمقریظه وجود داشتند، باورود پیامبر به مدینه انصاریان قبیلهبنی

نان قدرت چندانی نداشتند تا از آن احساس بیم و هراس شود، بلکه پیامبر شد و در آن زمان نفاق مطرح نبود زیرا مسلما

ی جنگ بدر روی داد خداوند پیمان شدند، چون حادثههای عرب اطراف مدینه هماسالم با یهود و قبائل فراوانی از طایفه

زرگ خزرجیان بود و در جاهلیت رئیس بن سلول که ب مند گردانید، و عبداهلل بن ابیدین اسالم را آشکار و مسلمانان را عزت

ی اوس و خزرج بود و قبل از اسالم بر این تصمیم بودند تا او را به عنوان پادشاه خود برگزینند و با و بزرگ هر دو طایفه

انی ظهور اسالم مردم اسالم را پذیرفتند و او هم به پادشاهی نرسید و بعد از واقعه بدر اظهار اسالم نمود و با اظهار مسلم

ی وی بودند وارد اسالم گردیدند از آن وقت تدریجاً نفاق در میان مردم مدینه و ]صوری[ وی طوایفی که بر روش و طریقه

ی آن به وجود آمد، اما مهاجرین کسی در میانشان نفاق نورزیده است زیرا هیچ کدام از روی اکراه و اجبار اعراب حومه
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و از طریق  1نمودعالقه به جزا و پاداش قیامت مال و فرزند و دیار خود را ترک میهجرت نکرده بود بلکه با رضایت خاطر و

اند و گروهی امثال عمر، عثمان و جعفر بن روایات متواتر معلوم است که مهاجرین از مکه و غیر مکه به مدینه هجرت نموده

اند. و مسلمانان در آن زمان اندک بودند و نمودهاند یک بار به حبشه و بار دوم به مدینه هجرت دو بار هجرت نموده ابیطالب

ی زمین حاکم و چیره بودند، و درمکه و از جانب خویشان خود و مشرکین مورد آزار و اذیت قرار کافرین بر غالب کره

ویش مالیدند و دیار و محبوبان را خنمودند و تلخی و مرارت مصیبت را به جان خویش میگرفتند و بر آزارشان صبر میمی

 نماید : را ترک نمودند و به طرف جهاد در راه خداوند شتافتند و قرآن آنان را چنین توصیف می

 [.٧الحشر: .] ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ 
جبور ننموده است و در آن زمان اند و کسی آنان را به انجام آن متمام این اعمال را از روی اراده و اختیار خود انجام داده

]هجرت[ اسالم دارای نیرو و قدرتی نبود تا مردم را به انجام چنین اعمالی مجبور سازد و پیامبر و پیروانش هم از جنگ و 

مبارزه نهی شده بودند، و به صبر و گذشت امر شده بودند و کسی جز به اختیار خود اسالم را نپذیرفته و یا هجرت ننموده 

 است.

در میان مهاجرین وجود نداشته است، و چون اسالم در مدینه ظهور  نفاقفرمایند : لذا احمد بن حنبل و سایر علماء می و

منان مصون شمد وبا دستیابی مسلمانان به دیار و مأوایی که آنان را از گزند دآهای انصار نفاق نیز به وجود نمود در میان قبیله

ی آن با خوف و تقیه وارد اسالم پرداختند کسانی از اهل مدینه و اعراب حومهدشمنان میبا داشت و در آن به مقابله می

 : دفرمایکم حالت نفاق شکل گرفت و خداوند در این باره میشدند و کم

التوبة: .] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  ڎ  ژ 

٣١٣.] 

های مدنی ذکر شده است، و در سور مکی ذکری از منافقین مطرح نشده همین علت بحث نفاق در سوره و به

اند، بلکه به خداوند و اند منافق نبودهاند و هجرت نمودهاست، کسانی که قبل از هجرت در مکه مسلمان شده

و دارائی خویش بیشتر دوست رسول او ایمان داشته و خداوند و رسول او را از جان و فرزندان و خانواده 

 داشتند.می

ی اثناعشری به آن قائل دانیم که اتهام آنان یا برخی از آنان به نفاق ارتداد همچنانکه شیعهپس با ذکر این توضیحات می

شود و معلوم است که شبهات و باشند بزرگترین بهتان و افترا می باشد همانا مرتد به علت شبهه یا شهوت مرتد میمی

تر بوده است، و کسانی که در حالت ضعف اسالم دارای ایمانی همچون کوه استوار وات در اوائل آغازین اسالم قویشه

 شان بعد از ظهور آیات الهی و گسترش معالم دینی باید چگونه باشد؟!اند پس ایمانبوده

د و کسانی به خاطر دوستی خداوند و و اما شهوت اعم از ریاست یا ثروت یا جنس و غیره در آغاز اسالم بیشتر مطرح بو

اند چگونه برای طلب جاه ی دیار و ثروت و جاه و عزت خویش بدون هیچ گونه اجباری و با اختیار رها نمودهرسول او همه

ورزند. پس آنان در حالت قدرت و توانایشان و وجود عامل مقتضی با دین با خدا و دشمنی می و ثروت با خدا و رسول
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اند دشمنی اند و با کسانی که با خدا و رسول دشمنی نمودهاند بلکه دوستدار خدا و رسول بودهنی نورزیدهدشم رسول

داری ]اسالم[ قوی گشته است و توان مخالفت و خصومت ضعیف گشته است اند، و هنگامیکه عامل اقتضای دوستورزیده

 نماید : انسان کسی چنین گمان و تصور می ترینپردازند آیا جز گمراهآنان به عداوت با خدا و رسول می

ی گردد، و در آغاز اسالم ارادهو هر عملی چون قدرت الزم و ارادة کامل بر انجام آن تحقق یابد وجود آن واجب می

تر بوده است، زیرا دشمنان فراوان و دوستان اندکی داشته است ودین اسالم هم ظهور و گسترش الزم خصومت پیامبر قوی

تر بوده است، حتی آحاد مردم با دست و زبان مستقیماً به مخالفت وی ه است و توان مخالفان پیامبر در آن زمان قوینداشت

تر تر گشت و توان مخالفت با آن نیز ضعیفپرداختند، و چون اسالم گسترش یافت انگیزه و عامل مخالفت باآن ضعیفمی

مخالفت نپرداخته باشد سپس مخالفت نموده باشد مخالفت وی یا به علت  گردید و آشکارا نمایان است هر آنکه در آغاز به

ی دشمنی هم در تر بوده است و موجب ارادهتغییر اراده و یا قدرت اوست، و پرواضح است که توان مخالفت در آغاز قوی

یا قدرتشان گردد پس با این  تر بوده است و حال عاملی برای آنان به وقوع نپیوسته است تا موجب تغیر اراده وآغاز مناسب

شان به وجود نیامده است تا موجب ارتداد از دین بریم این جماعت ]صحابه[ هرگز چیزی در زندگیوجود کامالً پی می

باشند که با زور مانند یاران مسلیمه ]کذّاب[ و مردم نجد می گردد، و آنانی که بعد از وفات پیامبر از دین برگشتند کسانی

 1هیچ کدامشان مرتد نشدند. –از حمد خداوند  –که با رغبت اسالم را پذیرفتند  م را پذیرفتند، اما مهاجرینشمشیر اسال

 

 عدالت صحابه
گیریم که الزم است نیک در آوریم در برابر دو نوع عدالت قرار میچون از مفهوم عدالت در حق صحابه سخن به میان می

 آن تأمل کنیم : 

 و دوم عدالت سیره.اول : عدالت روایت 

)عدالت روایت( در اصطالح اهل سنت و جماعت به معنی عدالت صحابه است و چیز دیگری نیست،  اما نوع اول

و انحراف از  –گوید : و گاهی عدالت بر اجتناب از دروغ عمدی در روایت در این زمینه می –رحمه اهلل  –وی لکهن عالمهو

فتح »گردد منظور محدثین از عدالت صحابه همین معنی است سخاوی در ق میاطال –شود آنچه موجب عدم قبول آن می

بودن معصیت برای گوید : منظور از عدالت صحابه به معنی ثبوت عصمت و محالگفته است که ابن االنباری می« المغیث

ت است مگر اینکه ارتکاب آنان نیست، بلکه منظور از آن قبول روایات آنان بدون هیچ گونه تکلیف و جستجوی اسباب عدال

 خالفی از آنان ثابت شود.

ی گویند : آنچه در عقائد اهل سنت ثابت شده است اینکه همهو عالمه دهلوی و دیگران در برخی تقریرات خود می

از  باشند و مرحوم ولی اهلل دهلوی بعد از بحث و تحقیق ]در این زمینه[ به این نتیجه رسیده است که منظورصحابه عادل می

عدالت در این مورد ]الصحابه عدول[ معنای متعارف آن مدّنظر نیست بلکه فقط منظور عدالت در روایت است و در واقع 

ی صحابه حتی کسانی از آنان هم نمودن آن، و با بررسی سیرهیعنی اجتناب و خودداری از دروغ عمدی در روایت و منحرف
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ایم که کذب بر پیامبر را بزرگترین گناه به شمار اند به این نتیجه رسیدهکه در فتنه و مشاجرات و اختالفات واقع شده

 1کنند.آورند و همچنانکه بر اهل سیر پوشیده نیست شدیداً از آن خودداری میمی

کردند و پردازی خودداری میگوید : )عرب از دروغ( می04ی )االستبصار فی نقد االخبار ص عالمه مجلسی در رساله

بودند اما به این حد قوی نمی انه در مورد مسلمان شدیدتر بود و مسلمانان گرچه در مسلمانی خود هم چنداین مسأل

اند و هر آنکه جسارت دروغ بر ند و یاران پیامبر فراوان بودهنرسید که جسارت نمایند بر خدا و پیامبر دروغ جعل کنمی

ه خداوند به خاطر صیانت دین و ضمانت آن صحابه را از تعمد و چنانچه کسی بگوید ک گردید،نمود رسوا میپیامبر می

 دروغ بر پیامبر منع نموده است سخن دور از واقعیتی نگفته است.

و هر آنکه در احادیث روایت شده از ]طلقاء[ و آزادشدگان بعد از فتح مکبه ]هم[ تدبّر نماید صداقت صحابه بر وی 

یابی که با ین گروه اندک است و همواره شما حدیثی )صحیح( از یکی از آن میگردد، و احادیث روایت شده از اآشکار می

همان لفظ و معنا نیز از مهاجرین و انصار هم روایت شده است، و بعد از پیامبر میان مسلمانان اختالف مطرح شد و چنانچه 

کردند و حال ما در یث زیادی جعل میکرد دیگران بر علیه وی احادیکی از آنان ]برای اثبات حقانیت خود[ حدیثی جعل می

 ایم.تاریخ صحابه با چنین چیزی برخورد نکرده

اند. ثبوت اصل اند بلکه باالترین چیزی بر ایشان ادّعا نمودهو عالوه بر اینها اهل سنت ادعای عصمت برای صحابه ننموده

نمایند که در حق برخی چنین تصور میعدالت بوده است که چیزی برخالف آن هم ثابت نشده است، و مخالفان صحابه 

صحابه مسائلی ثابت شده است که مخالف با عدالت آنان است و موارد اختالفی را در اموری محدود نموده است که به زعم 

خویش با عدالت صحابه مخالف است و چون اهل سنت عدم صحت آن امور را اثبات نمایند و یا آنهایی هم که صحیح 

 بایست ]از چنین تفکّری[ توبه کرد.دالت نیست اختالف زایل خواهد شد و میباشند مخالف با ع

شان را تضمین نموده شان ثابت شده باشد همین شهادت عدالتو اما کسانی که شهادت پیامبر به مغفرت و بهشت برای

ه بدخواهان صحابه از روی که در کتب شیعه اثنا عشری ک –توان از کالم اهل بیت ی این نوع عدالت را میاست و نمونه

 یافت. –زنند عمد یا جهل خود را از آن به تجاهل می

گفتم : چرا من از شما سؤال  گوید : به ابواعبداهللازمنصور بن حازم روایت نموده است که می« الکافی»کلینی در 

هی مفصل و گاهی هم مختصر کنم که با جواب سایرین متفاوت است، گفت! گانمایم جوابی از جانب شما دریافت میمی

اند که آیا بر پیامبر صدق ورزیده یا دروغ ورزیده –ی اصحاب رسول خدا گوید ]منصور[ گفتم مرا دربارهدهیم؛ میجواب می

رود و می ای نزد پیامبراند؟ گفت : صحابهاند گفتم پس چگونه اختالف ورزیدهآگاه سازید؟ فرمود بلکه صدق ورزیده

دهد که جواب دهد سپس در وقت دیگری جواب دیگری به وی میشود پاسخی به وی میای از او جویا میلهای مسأدرباره

این شهادت از امام جعفر صادق که کتابهای امامیه  2نمایندنماید پس برخی احادیث برخی دیگر را نسخ میپیشین را نسخ می

نماید. پس هر که ادّعای انتساب به مذهب این امام آنها تصریح میو انتفای دروغ از  نمایند که بر صدق صحابهآنرا نقل می
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بایست به شهادت این بزرگوار اذعان و اقرار نماید و در غیر این صورت ادعای انتسابش به وی دروغ نماید می]همام[ می

شده است، از جمله محض است و در واقع تنها این روایت بر شهادت عدالت صحابه از امام جعفر در کتب امامیه نقل ن

توان به روایات بیانگر عدالت صحابه به این روایت اشاره کرد که ابن بابویه قمی ملقب به صدوق از امام جعفر نقل می

کند که فرموده : رسول خداوند در مسجد حنیف در منی برای مردم خطبه خواند خداوند را حمد و سپاس گفت، هر آنکه می

ی فقه ]خود[ غیرفقیه است کنندهفت نماید آنرا به هر کس که نشنیده است برساند، چه بسا حملسخن مرا شنیده و آنرا دریا

گیرند باشند سه نفر مورد نفرت قرار نمیرساند که دیگران از وی آگاهتر به فقه میو چه بسا حامل فقه به کسی فقه می

ی مسلمین کسی که اندرزگوی و دلسوز ائمه دعایشان مستجاب است، مسلمانی که دارای قلب سرشار از اخالص است و

ی طرازند و ذمهکفؤ و همکند، و مسلمانان از لحاظ خونی هماست و کسی که از جماعت ]اجماع[ مسلمانان پیروی می

 رسانند.و همدیگر را یاری می ی بزرگترینشان تفاوت ندارد،شان با ذمهترینپائین

اند ابالغ نماید تا اینکه سخن او را به دیگرانی که نشنیدهیامبر آنانرا تشویق میاند چگونه پپس اگر صحابه عادل نبوده

 نمایند؟!

همانا شهادت سزاوار نیست جز برای عادل و پیامبر با این نص بدون هیچ قید و شرط بر اهلیت و صالحیت نقل یاران 

 خود گواهی داده است.

های مهمی را بیان کنیم از نوع دوم یعنی عدالت سیره نیاز دارد نکتهآنچه بیان شد مربوط به عدالت روایت بود اما سخن 

 ی گرامی به واقعیت امر نایل آید.تا به تأمل در آن خواننده

 ی اول!نکته

باشد، ایمان به اصالت عدالت صحابه با مفهوم دوم آن )عدالت سیره( ناشی از ستایش خداوند و رسول او بر صحابه می

 فرماید : م میخداوند در قرآن کری

 [.٣١١التوبة: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 فرماید : هم می 29ی فتح آیه و در سوره

 [.٣١الفتح: .] ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ژ 
 فرماید : چنین در توصیف ایمان صحابه میهم

ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ 

 [.٤الحجرات: .] ژک  ک   
و در احادیث پیامبر هم نظیر چنین ستایشهای عطرآگین فراوان است از جمله : امام مسلم در صحیح خود از حدیث 

ماز نشستیم تا اینکه نگوید : با رسول خدا نماز اقامه نمودیم سپس گفتیم کاش میبرده از پدرش روایت نموده که میابی

باشید؟ گفتیم ای رسول خدا نماز آوردیم، بنشتیم و پیامبر نزدمان آمد و فرمود آیا همواره اینجا میعشاء را هم به جایی می

ایم سپس با خود گفتیم بنشینیم تا اینکه نماز عشاء را هم با شما اقامه نمائیم فرمود، کار نیک مغرب را با شما اقامه نموده

دار آسمانند و فرمود ستارگان امانت –کرد و بسیاری اوقات چنین می –به طرف آسمان بلند کرد انجام دادید و سرش را 

باشم هرگاه من دار اصحابم میچون ستارگان از بین روند آنچه قرار است در آسمان به وقوع پیوندد، واقع شود و من امانت
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باشند و چون اصحاب از دنیا بروند م نیز امانتدار امتم میبروم اصحابم به آنچه قرار است دجار شوند مبتال گردند و اصحاب

الذکر[ از طریق شیعه از امام موسی کاظم از پدرانش از و همین حدیث ]سابق 1اند دچار شوندامتم به آنچه وعده داده شده

نچه مقرر است اصحابم به روایت شده است که پیامبر فرموده است : )من امانتدار اصحابم هستم و چون از دنیا بروم آ پیامبر

باشند و چون اصحابم از دنیا بروند آنچه امتم بر آن وعده داده آن گرفتار آیند به آنان نزدیک شود و یارانم امانتدار امتم می

 2اند گرفتار شوند و اگر کسی در میان شما وجود داشته باشد که مرا دیده باشد بر همه ادیان پیروز و غالب خواهی شد.شده

پرسیدند چه کسی بهترین مردم  روایت شده است که او گفته است از پیامبر صحیحین از حدیث عبداهلل بن مسعوددر 

عصریان تابعین صحابه و سپس گروهی عصریان من سپس کسانی نزدیک عصر آنان سپس به ترتیب هماست؟ فرمود : هم

 3گیرد.بر شهادتشان پیشی می گردد و سوگندشانآیند که شهادتشان بر سرگذشتشان مسبوق میمی

ای هم از امامان اهل باشند، روایات زیاد و شایستهبه علت اینکه آیات و احادیث به طور مطلق بیانگر ستایش صحابه می

 بیت در ستایش صحابه به ثبت رسیده است.

ام و کسی را را دیده مداصحاب مح»فرماید : دهد و میآنانرا مورد ستایش قرار می ابیطالباز جمله امام علی بن 

بردند با ذکر کردند و شب را با قیام در حالت قیام و سجود به سر میام با تالش و فعالیت صبح را آغاز میهمچون آنان ندیده

 گریستند[ گویا میان چشمانشان کاروان عزادار بنشسته است.آوردند ]چنان میمعاد بر هر مشکلی تاب می

محمد را به یارانی  –جل جالله  –خداوند »فرماید : دهر این عباس در مورد صحابه میی و مفسر قرآن و عالمه

اختصاص داد که او را بر جان و اموالشان ترجیح دادند و در مقدم وی در هر حال بذل جان نمودند، و خداوند در قرآن کریم 

 ستاید : آنانرا چنین می

ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ 

 [.٣١الفتح: .] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
تقویت ستونهای دین را برافراشتند و با دلسوزی برای مسلمانان تالش و اجتهاد نمودند تا اینکه طرق اجتهاد هموار و

های آن معلوم و نمایان گردید و شرک نابود و گر شد و دین خداوند استقرار یافت و پایهگردید و نعمتهای خداوند جلوه

ی توحید پیروز و مستولی گردید و کلمه و آئین گفتار مغلوب شد پس درود و سالم ستونهای آن متزلزل گردید و کلمه

های پاک وعالی که در حیات خود دوست خداوند بودند و بعد از مرگ زنده خداوند بر آن شخصیتهای پاک و دارای روح

خواهند بود و دلسوز و خیرخواه بندگان خدا بودند قبل از وصول به آخرت به آن رحلت نموده بودد و با حالت دوری از 

 4دنیا از آن بیرون رفتند.

اند که آنان در میان مردم به آن ده است همان صفاتیدر مورد صحابه ذکر کر این ویژگیها و صفاتی که عبداهلل بن عباس

صحبتی با پیامبر خود را به آنان ارزانی داشت و با مال و جان خویش او را بر خود اند و خداوند شرف همشهرت یافته

_________________________________________________________________________  
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ند و در راه گذاری و مستحکم نمودند و برای امت ]اسالمی[ خیرخواهی نمودهای دین اسالم پاک را پایهترجیح دادند و پایه

ی آنان مشرک و مشرکین را نشر و گسترش اسالم تالش ورزیدند تا اینکه آنرا در کره زمین مستقر نمودند وخداوند به وسیله

نابود ساخته و دین خود را با آنان اعتال بخشید، و با دین خداوند درون خود راتزکیه و ارواح پاک خود را صیقل دادند و در 

ی پیامبر را اما امام علی بن حسین در نماز خویش صحابه –ی آنان باد رضوان خداوند بر همه –ند دنیا دوست خداوند شد

دهند و از رساندن به پیامبر اسالم در راه دعوت توحید و ابالغ آن به مردم مورد دعای و استغفار قرار میبه خاطر یاری

)خدایا ]ببخشایی[ یاران محمّد را به ویژه آنانی که  گوید :نماید و میخدوند بر آنان درخواست غفران و رحمت می

طرف  هها را تحمل کردند و در کنار وی بمصیبت او رساندن بهصحبتی با پیامبر را به نحو احسن ادا نمودند و در یاری هم

با همسران و او شتافتند و به پذیرش دعوت سبقت گرفتند و دعوت رسالت او را اجابت نمودند و در راه دین او  کاروان

فرزندان خویش فاصله گرفتند و در تثبیت نبوت پیامبر با پدران و فرزندان خود به مبارزه پرداختند، آنانی که به خاطر 

ی قربت رسول خدا سکنی گزیدند خویشان از شان به دین خداوند مردم آنها را ترک نمودند و چون در سایهآویزیدست

خود آنان را خشنود سازید، زیرا به خاطر تو از حق دفاع نمودند، و هجرت دیار و  آنان دوری گزیدند خدایا از رضوان

 گویند : شان را به خاطر رضایت شما ارج نهید، خداوند پیوسته و رحمتت را شامل تابعین گردان آنانی که میدارایی

 [.٣١الحشر: .] ژپ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 
اند و چنانچه بر مسیر آنان ادامه طریق دهند هیچگونه ند و جهت و مسیر آنها را ادامه دادهاآنانی که به طریق صحابه رفته

هد شد و با هدایت آنان هدایت گیرد، و تردیدی در پیروی و ادامه راهشان دامنگیرشان نخواای آنها را فرا نمیهشک و شبه

 1.«دشوند و هرگز پیشروان خود را متهم و مورد ناسزا قرار نخواهند دا

در کتاب )جواب  –از امامان بزرگ زیدیه  –و اما امام زید بن علی بن حسین، امام )منصور باهلل( عبداهلل بن حمزه 

اند و نماید : )آنان در زمان پیامبر و بعد از آن برترین مردم بودهی او را در مورد صحابه چنین بیان میالمسائل التهامیه( نظریه

از آن بیرون  فرماید : این مذهب ماست از روی اشتباه و مغالطهپاداش عطاء فرماید، سپس می ترینخداوند آنان را نیک

نمایند و نخواهیم رفت و از روی تقیه آن را کتمان نکنیم و کسانی غیر از ما ]اهل بیت[ آنان را دشنام و نفرین و نکوهش می

فرماید :[ و گردد، ]و باز میختم می باشد تا اینکه به علیران ما میجوئیم و این باور و دانش یاما از عمل او مبرّا و تبرئه می

ای که خود هم متوجه نیست دانند و به گونهدر این زمینه کسانی والء و محبت ]آل بیت[ را در دشنام و برائت از صحابه می

 تبرّی جسته است، و ]در این باره[ بیتی سروده است :  از محمد

 ترمی کنانتی و ان کنت ال أرمی و
 

 تصب جائحات النبل کشحی و منکبی 
 

دهید و کنم ]به طرف شما[ اما شما پناهگاه و سنگر مرا مورد آماج تیرهای خود قرار میاگرچه من تیراندازی نمی

 2نماید.ام برخورد میترکشهای آن به پهلو و شانه

_________________________________________________________________________  
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و روزی یاران رسول اهلل را چنین توصیف نمود : )یاران نماید که او اما امام جعفر صادق ابن بابویه قمی از وی نقل می

دوازده هزار نفر بودند، هشت هزار از مدینه و دو هزار از مکه و دوهزار نفر نیز آزادشدگان ]بعد از فتح مکه[  رسول اهلل

]بلکه اهل کتاب و  بودند و در میان آنان قَدَری و مُرجئه حَروری، معتزلی ]صاحبان عقائد کالمی[ و اهل رأی نبوده است

 1گفتند ]خدایا[ قبل از اینکه نان خمیر )گندم( را بخوریم جان ما را بستانید.گریستند و میاند[ شب و روز میسنت بوده

گویند ]باالتر از اعتراف امام زید[ ادعا ورزان میاگر در میان صحابه مرجئه، حَروری، معتزله نبوده است پس چگونه افراط

 اند.صحابیان منافق بودهنمایند که می

ای است که قرآن کریم در مدح صحابه و بشارتشان به بهشت کند همان تزکیهدر این روایت ذکر می آنچه امام صادق

نماید، پس این اعتراف امام صادق و بشارت قرآن چگونه با روایات جعلی ارتداد صحابه همخوانی خواهد جاویدان بیان می

 آورد.سول خدا را کمتر از انگشت دستان به شمار مییافت که تعداد اصحاب ر

فرماید : شما را نسبت به اصحاب نماید و میای نسبت به صحابه را از پدران خویش نقل میچنین امام صادق توصیهو هم

گذاری نکردند، پایهنمایم و به آنان دشنام دهید که بعد از پیامبر حادثه و ]عمل خالفی[ انجام ندادندو بدعتی پیامبر توصیه می

گیریش نسبت به صحابه همان موقف ی او ]صادق[ امام رضا موضعاما نوه 2و رسول خدا آنان را توصیه به خیر نموده است

چون خداوند موسی بن عمران را به عنوان پیامبر برگزیده و دریا را برای او »گوید : باشد و در این باره میسایر اهل بیت می

سرائیل را نجات داد و تورات و الواح را به او عطا نمود و موسی از جانب خداوند جایگاهی یافت به پروردگار اشکافته و بنی

ی من یافت تر نزد شما از صحابهچنین می باشد و آیا در میان یاران انبیاء گرامیگفت : ای پروردگار آیا یاران محمد هم

که فضیلت صحابه محمد بر همه صحابه مرسلین همانند فصیلت آل محمد دانی شود؟ خداوند بفرمود : ای موسی آیا میمی

دیدم خداوند به وی وحی نمود، ی انبیاء است، موسی گفت : کاش آنها را میبر همه بر آل انبیاء است و مانند فضل محمد

مد در نعمت و باغهای آن ای موسی، شما آنها را نخواهی دید و االن هنگام ظهور آنان نیست، ولیکن در جنات در حضور مح

 3زنند آنانرا خواهی دید.قدم می

 : ی دومنکته

بودن و یا عدم ارتکاب خالف و اشتباه آنان نیست، بلکه آنان نیز مانند به معنی معصوم ی صحابهقول به عدالت سیره

فرماید : قسم به امبر میاند و همچنانکه در صحیح مسلم روایت شده است پیسایر مردم دارای طبیعت بشری و نقص بشری

آورد تا مرتکب گناه شده کردید خداوند جماعتی به جای شما میآن که جانم در دست اوست اگر شما ]ای صحابه[ گناه نمی

 4و استغفار نموده و خداوند گناه آنان را ببخشاید.

 ی و رسول خدا در تبیین آیه

_________________________________________________________________________  
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 [.١٣النجم: .] ژڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ    ڱ  ں  ںژ 
و واقعیت هم آنچه ما  1: )خدایا اگر ببخشایی همه را ببخشای و بنده شمایند )بر آنان( رنج و عذاب نازل نکن فرمایدمی

دهد، گناه از آنان صادر شده است و عدالت آنان را دچار لطمه ننوده است هر ایم مورد تصدیق قرار میدر مورد صحابه گفته

گناه خویش را پاک نموده  –شرعی  –ال آن توبه نموده و با اجرای حد آنکه از صحابه به گناهی مرتکب شده است به دنب

است، به عنوان نمونه مرتکب عمل زنا گردید و رسول خداوند حد شرعی بر او اجرایی نمود و مثالً مردی مرتکب نوشیدن 

نمود و حاطب بن ابی  چنین محزومیه سرقتگردید و همگردید و بارها از جانب پیامبر حد شرعی بر او اجرا میشراب می

ای مرتکب گناه شده بودند[ و با ها ]که به گونهی این صحابهای پیامبر آگاه ساخت و همهبلتعه قریش را از ورود پیروزمندانه

ی به سوی خداوند توبه نمودند، و یا با اجرای حد شرعی خود را پاک نمودند کمااینکه از پیامبر روایت شده استغفار و انابه

رعی[ قرار گیرد عقاب و حد شرعی کفاره ]گناه[ ش]هر آنکه مرتکب زنا، دزدی، قتل ناحق گردد، و مورد عقاب  است :

 2اوست.

اند به عنوان انتقاد بلکه به عنوان نقض عدالت آنان ظلم پس بدگویی از صحابه با سوءاستفاده از گناهانی که مرتکب شده

 آشکار و بلکه جنایت است!

ی صحابه به این معنی نیست همه بودنفرماید : منظور از عادل ( می24-23در اجوبه العراقیه )ص  – رحمه اهلل –آلوسی 

گوید : که گناهی از آنان صادر نشده است که اثبات آن همچون گذشتن از هفت خوان ]رستم[ است، ]آلوسی در ادامه[ می

رتکب گناه شده و سپس حدّ شرعی بر آنان اجرا شده است آنچه الزم است به آن اشاره شود، اینکه آن دسته از اصحاب که م

ی دیگر تغلیب داد که خداوند آنان را بر جاده و راه مستقیم ثابت نمود و از بسیار اندکند و نباید آن اندک را بر هزارها صحابه

 باشد.ن مسأله میگناهان کبیره و بسیاری از گناهان صغیره مصون نگه داشته است و تاریخ ]خود[ بزرگترین شاهد ای

ی عدالت صحابه بیان کردیم تأکید نموده و به آنچه ما درباره« بحاراالنوار»در  –ی اثناعشری از بزرگان شیعه -و مجلسی 

نماید به اینکه هرگاه عدالت با ارتکاب گناه کبیره زایل شود. بعد از اجرای حد شرعی بر صاحب کبیره یا توبه تصریح می

 شود.و شهادت وی پذیرفته می گردد.عدالت بر می

گردد و صحابه پناه به خدا همچون افراد فاسق پس با این توضیح چرا بدگوئی نسبت به عدالت صحابه همواره مطرح می

 ی آنان را پذیرفته است.گردند، و حال خداوند توبهمعرفی می

 

 محمّد حسین فضل اهلل و مفهوم عدالت
اند، تمسّک جوید ]در واقع[ خود را فریب داده اه صحابی یا گناهی که مرتکب شدههر کسی به برخی روایات حاوی اشتب

 شود و در غیر اینصورت معصوم است!است زیرا هر عادلی مرتکب گناه می

_________________________________________________________________________  
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و این بعد از فرض اینکه صحابی از روی عمد و شناخت مرتکب گناه شده است وگرنه برخی به دلیل عدم ابالغ تحریم 

پوشی است[ و به همین خاطر اند ]که قابل اغماض و چشمور و تأویل خود مرتکب برخی گناهان شدهو یا بر مبنای تص

ی مؤمنین نیست. زیرا تنبع و جستجوی اشتباهات گیری صحابه یا عامهالقلب و کسی در پی اشکالگویم : چز افراد مریضمی

پس چه کسی هرگز ]عمل[ بدی انجام نداده است و تمام  واشکاالت ایمانداران از اخالق ایمانداران رستگویی به دور است،

 باشد!کارهای او ]بدون استثناء[ نیک می

گیری برخی از اهل سنت در مورد عدالت امام اهلل در مورد سختاهلل العظمی محمّد حسین فضلیکی از مقلدین آیت

اموری است که ادراک و شناخت آن سخت و کنند که عدالت از جمله جماعت را گله نمود و گفت : )برخی چنین تصور می

کنند که نزدیک به عصمت است و چگونه از عدالت امام اطمینان باشد و چه بسا صفاتی در امام جماعت دنبال میمشکل می

: گوید دهندگان عادل نیستند؟ فضل اهلل در ]پاسخ[ میحاصل نمائیم و ذکر خیر مردم از او کافی است ... عالوه بر این اطالع

 ی : )عدالت ]به معنی[ عصمت نیست، چون به مفاد آیه

 [.٣١٣األعراف: .] ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ژ 
کند. اما ]سؤال نمودید[ که عدالت چگونه ثابت شود سپس به خود آمد، و از آن توبه میمؤمن عادل ]متقی[ دچار گناه می

ی ]نیک[ فرد در جامعه که مردم از اخالق فردی و اجتماعی و رعایت مسائل دین فرد گردد؟ از روی رفتار ظاهرو معلوم می

گردد، اما خبر سلبی و چنین با معروفیت و شهرت مفید علم یا اطمینان و باخبر فرد ثقه عدالت ثابت میراضی باشند، هم

 1ایجابی فرد فاسق در عدالت اهمیت و ارزشی ندارد.

گویند : آنان مؤمن و گناه گویند و آنان قائل به عصمت صحابه نیستند بلکه میبه چنین میو اهل سنت نیز در مورد صحا

 تر از حجم طبیعی آن بزرگ گردیده است؟ی عدالت صحابه بزرگنمایند پس چرا مسألهنموده و توبه می

تواند آنرا انکار ی نمیاند. این حقیقتی است که کسبرخی از متعصبین اهل سنت مفهوم عدالت را نیک دریافت ننموده

ی اثناعشری با طعن و دشنام و ارتداد و نفرین صحابه و نماید، که برخی از متعصبین ]اهل سنت[ چون در سخن شیعه

اند و در مقابل هم عبارات مجملی از علمای اهل سنت در عدالت کلی شیخین ابوبکر و عمر)رضی اهلل عنهما( مواجه شده

ظاهر آن عبارات چنگ زده بدون اینکه مفهوم و منظور از آن را دریافت نمایند، متأسفانه این  اند، بهصحابی شاهد نموده

ی پیامبر اند و آنان نیز ]همچون شیعه[ در عدالت صحابهمتعصبین هم در تخریب ]مفهوم واقعی[ عدالت صحابه سهیم شده

 شدند.ای نمیند دچار چنین شبههنموداند که اگر در فهم صحیح مفهوم عدالت تأمل میخود تردید نموده

 تک آنان از عدالت نیست.ی صحابه به منظور عدم خروج تکپس قول به عدالت کلی سیره

گوید : و اهل حدیث گرچه قول به عدالت صحابه ( می2/434امیر صنعانی در کتاب )ضیخ األفکار لمعانی تنقیح األنظار 

اند و به خاطر ر و شرح حال افراد صحابه صفت عادل و غیر عادل را استثناء نمودهاند، اما در تفاسیرا به طور مطلق بیان کرده

اند و در کتب شناخت صحابه آن اند و نادر را همچون معدوم به شمار آوردهندرت غیرعادل در حالت اجمال آنرا ذکر ننموده

 اند.استثناها را تبیین نموده
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ی همهمطلق  ری حدیث اگرچه به طوگوید : ائمهمی« سائل شرح بقیه اآلملاجابه ال»و در کتاب )اصول الفقه( موسوم به 

ی ]از صحابه[ مانند ولید بن جماعت باشد ویافته میاند که این اطالق عام تخصیصاند و تبیین نمودهصحابه را عادل دانسته

از آنها استثناء و  –را بیان نموده است آن –ایم ما بر آن شرحی افزوده –که سیدمحمد ]هم[ درتنقیح  –عقبه و دیگران را 

اخراج نموده است، اما ادله بر عدالت صحابه بسیار فراوان است که ما در ]توضیح[ آیات و احادیثی ]در این زمینه[ ذکر 

ر دهیم اینکه اصل بر عدالت صحابه است مگر آنکه ارتکاب به فسق آشکاایم و بدان آنچه ما ]در این زمینه[ ترجیح میکرده

شد اندکند، و امامان اهل بیت نیز چنین باوری دارند همچنانکه شده باشد و آنان کما اینکه از شعر زید بن علی استنباط می

 1باشند.ذکر کرده است محدثین هم دارای چنین دیدگاه می« التنقیح»و « العواصم»سید محمّد در 

ی مردم سودان همه»گردد، مثالً چنانچه شما بگوئید : معلوم میگویم ]نگارنده[ با ]ذکر[ مثال صورت ]مسأله[ نمایان و می

به این معنی نیست که اگر شما در ]طول[ زندگی خود با یک نفر سودانی شرور یا ناپاک برخورد کردید این « باشندپاک می

ورزان این مسأله ظر افراطباشد و جز از نای دارای استثناهایی میقاعده در مورد همه سودانیان نقض شده است، و هر قاعده

 ایراد و پذیرفتنی است.بی

اند( اگر مثالً به هر دلیل با دو یا سه نفر بخیل برخورد نمود و مثال دیگر چنانچه کسی بگوید : )همه مردم الجزایر بخشنده

تفی است، ]بلکه اصل که از این قاعده خارج شده بودند به معنی این نیست که قاعده مذکور در مورد تمام مردم الجزایر من

 .[اندقاعده با حکم خود باقی است ولی چند نفر از آن قاعده استثناء شده

نمایند که خروج یک نفر صحابه از قاعده عدالت بر عدالت ]تمام و شکل متعصبین اهل سنت هم اینکه آنان تصور می

ورزند و نص شرعی وارد نموده وچه بسا آنرا گذارد، برای مفهوم عدالت از روی جهل و نادانی تعصب میصحابه[ تأثیر می

بودن آن دادن پیامبر نسبت به اهل جهنم و عذابنمایند علیرغم تهدید و وعدهپذیرفته و لیکن معنا و محتوای آنرا تعطیل می

 سازند!صحابی آنرا از عدالت خارج نمی

د و متوجه نیستند که چه جرمی نسبت به اصحاب دهنکنند که کار نیکی انجام میو اینها با این عمل خود چنین تصور می

 اند.رسول خدا مرتکب شده

و انتساب  –فهمی در برابر حقایق آشکار، بدگویان نسبت به صحابه راه و گریزی برای سوءاستفاده به علت تعصب و کج

 اند.یافته –عمل فاسقین به نیکوکاران 

اند، نسبت به صحابه پیامبر و مادران مؤمنین ]امهات ار گرفتهاهل سنت و جماعت ]در[ وسط دو طرف افراط و تفریط قر

اند نیز اعتراف صحبتی ]با پیامبر[ را رعایت نکردهی افرادی که حق همدارند، ولیکن دربارهالمؤمنین[ بدگوئی را روا نمی

 نمایند.می

روایت  کنیم بخاری از عبداهلل بن عمروی ]تاریخی و واقعی[ اشاره میو ]برای توضیح بیشتر مفهوم عدالت[ به مثال زنده

نموده است، مردم به نام کرکره که مسئول نگهداری کاالهای ]جنگی و مالی[ پیامبر بود بمرد پیامبر فرمود او در آتش ]جهنم[ 

ید در او در فرماگوید : )اینکه پیامبر میاست، پس برفتند تا او را ببینند او را در مصیبت و تنگنا دیدند حافظ ابن حجر می

_________________________________________________________________________  

 .585-5/585( اجابة السائل، 1



 196 آنگاه حقیقت را یافتم

گویم شود یا منظور این است اگر خداوند او را نبخشاید در آتش است مییعنی بر معصیت خود عذاب داده می« آتش است

ی ]عدالت[ آخرت صحبت ]نویسنده[ سخن حافظ ]ابن حجر[ زیبا و درست است، ومادر بحث خود از عدالت درباره

سا انسان در دنیا مستحق عقاب یا حد باشد اما نزد خداوند مغفور و مورد کنیم، چون خداوند به آخرت آگاه است، چه بنمی

 غفران قرار گرفته باشد و بخشش و شکنجه او در دست ]قدرت[ خداوند است.

و سخن پیامبر ]در حدیث مذکور[ همچنانکه ابن حجر گفته است، احتمال دارد اینکه کرکره اهل جهنم باشد و به خاطر 

دچار گردد و احتمال دارد اگر خداوند او را نبخشاید مستحق عذاب باشد. و هر احتمال ]ممکن[  سزای کردارش به عذاب

 ی عدالت مربوط به دنیاست نه آخرت.دهد و سخن ما دربارهچیزی از مسأله را تغییر نمی

نص ]صریح[ پس روا نیست که انسان با استناد به سخن ابن حجر نص ]روایت[ را تعطیل نماید و کسی را بر مبنای 

تواند جسارت نماید کسی را بودن وی حکم نماید، پس چه کسی میپیامبر مستحق دخول آتش جهنم گردیده باشد به عادل

 که پیامبر قبل از مرگش گواهی دخول آتش وی را تأیید نموده باشد او را به عنوان عادل به شمار آورد!

ای ذات عدالت ]صحابه[ بدون ]توجه به[ نص وارده تعصب و اند، گروهی براما متعصبین ]در این رابطه[ دو گروه

آورند، و گروهی دیگر هم از ی دخولش در آتش ]هم[ عادل به شمار مینمایند، و ]امثال[ کرکره را با وعدهجانبداری می

اف بدون هیچ آورند. اما صاحبان انصنموده تمام صحابه را کرکره ]غیر عادل[ به شمار میآرزو و هوی خویش جانبداری 

باشد به دلیل ای از صحابه میگویند کرکره نمونهکنند. و میگونه افراط و تفریط ارزش هر صحابه را در جای خود رعایت می

 به آن خبر داده است استحقاق یافته است. است لذا به آنچه پیامبرفسق ظاهری از عدالت سیره خارج شده 

 مردی که خودکشی کرد : 

نقل کرده است : )مردی را که با تیر خودکشی کرده بود نزد پیامبر آوردند بر وی  خود از جابر بن سمرهمسلم در صحیح 

 1نماز ]میّت[ اقامه ننمود.

انتحار از گناهان کبیره است، و این مرد بر این گناه کبیره مرده است و به همین علت پیامبر بر او نماز به جای نیاورده 

نمائیم زیرا این مسأله مربوط به علم خداوند است، چه بودن وی قطعیّت و جزم نمیو یا جهنمی است، و ما گرچه بر بهشتی

نمائیم که او بر غیر عدالت از دنیا برفته بسا خداوند او را ببخشاید یا او را مورد عذاب قرار دهد ولی قطعیت و جزم می

تک آنها به علت ارتکاب هیچ همه به معنی این نیست تک بودناند لیکن این عادلی پیامبر مجموعاً عادلاست، و صحابه

 اند. گونه عملی از مسیر عدالت خارج نشده

اند به خاطر برخی افراد بدون توجه به نصوص قرآن و سنت که مجموع صحابه را روی نمودهی اثنا عشری زیادهو شیعه

شدن د و از طرف دیگر متعصبین از اهل سنت هم خارجاننمایند عدالت مجموع صحابه را مورد نکوهش قرار دادهستایش می

ی عدالت به تأویل عمل اند، و برای دفاع از قاعدهاز این ستایش را با وجود فسق ظاهر و دلیل شرعی هم اجازه نداده

اما در کالمشان اند اند، و هر دو گروه از عدالت گفتهصحبتی داشتهاسائه هم –صحبتی پیامبر اند که در همصحابیانی پرداخته

باشد. و ما بر این باوریم آنکه نسبت عدالت وجود ندارد بلکه سخنشان افراط و تفریط است که مورد رضایت خداوند نمی
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دهد بهتر است و این دو ظن داشته است از کسی که انسان صالح را به تهمت و سوءظن مورد اتهام قرار میبه بدکردار حسن

 با هم تفاوت دارند.

 

 زی در آنسوی طرح موضوع عدالت ]نهفته [ است؟چه چی
نمایند منظورشان اعرابیانی نیست که مسلمان شده و ی اثناعشری موضوع عدالت صحابه را مطرح میچون علمای شیعه

ای مانند غامدیه نیست که مرتکب زنا شده و سپس با درخواست اجرای حد بر خود هیگذر زمان او را اغفال نموده یا صحاب

چنین منظورشان و هم 1ن اعتراف نمود تا از آن پاک گردد، و با پاکی از گناهان از دنیا برود و خداوند او را ببخشایدبه آ

خانواده خود در آنجا فاش ساخت و به امید اینکه او  برترس  علتبلتعه نیست که راز ورود پیامبر به مکه را به اطب بن ابیح

داری نمایند، و پیامبر بعد از سرزنش او را عفو نمود و عمر بن اش نگهشد تا از خانوادهدر میان قریش هم محبوبیتی داشته با

 خطاب را از تعرض و حمله به وی منع نمود.

ولیکن هدف شیعه از طرح عدالت صحابه، ]نکوهش[ بزرگان صحابه از قبیل ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عائشه و 

خواهند مقدمه ی ضربه به این بزرگان را فراهم نمایند، و با شکستن دیوار و دالت میسایرین است، و با شکستن دیوار ع

الخصوص اگر این نکوهش و ترین صحابه هم اسائه ادب نمایند، و علیتوانند به برجستهجواز طعن در یکی از صحابیان می

 .[دشنام تحت نام اعتدال یا بررسی علمی باشد ]مسأله مقداری آسانتر است

ه من در طول خواندن و مطالعه کتب دو فرقه از آن درشگفتم اینکه علمای شیعه قول به عدالت صحابه را انکار آنچ

کنند که اصل در ]هر فرد[ مسلمان نمایند، و در حالیکه فراموش مینمایند، و آنرا بزرگتر از حجم طبیعی آن بزرگنمائی میمی

 اند.آیند بلکه از جانب خداوند تزکیه و مزکّی گردیدهنها به شمار نمیعدالت است، و صحابه فقط اهل اسالم و ایمان ت

: که اصل در عمل  -ای که ما ذکر کردیم شود در مقابل نکتهاگر کسی ادّعا نماید که یک دلیل بر عدالت صحابه یافت نمی

بایست دلیل اثبات دهد می ماند و هر کس عدالت هر فرد مسلمانی را مورد نکوهش قرارعاجز می –مسلمان عدالت است 

« الخالف»نمایند؟! شیخ و بزرگ شیعه طوسی در کتاب آنرا بیان نماید. پس بر چه مبنایی درخواست اثبات عدالت صحابه می

، و این نزد هر مسلمانی 2گوید : اصل در مسلمان عدالت است و فسق بر او عارضی است، ]اثبات آن[ نیازمند دلیل استمی

 است و نیازمند استدالل نیست.بدیهی و آشکار 

 

 عدالت صحابه محال است و عدالت مراجع تقلید بدون شک و تردید است!!
 فرماید : خداوند در قرآن کریم می

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ژ 

 [.٤ - ٣المطففین: .] ژۆئ   ۈئ   
 ی خرید و فروش نیست بلکه شامل هر نوع ارزیابی انسان و مردمی است.که ]تهدید[ فقط برای پیمانه
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بین تمام حرکات و سکنات و مسائل بسیار ریزشان دهند با ذرهچون اصحاب پیامبر را ارزیابی و موردمحاسبه قرار می

ی رسد با پیمانهی علمای شیعه و مراجع تقلید میمقایسهدهند واما چون نوبت به ارزیابی و مورد دقت و مشاهده قرار می

ی پیامبر دارای آن امور ناپسند مراجع شود که اگر صحابهارزیابی می –پوشی نماید که از امور فراوانی چشم –دیگری 

ه اثری بر عدالتشان ی علمای شیعه، هیچگونکردند اما چنین اموری ]ناپسند[ دربارهبودند، دنیا را در موردشان زیررو میمی

 سازد!وارد نمی

ای و همکارهای خود بحث این همان بحران انصاف و سرپوشیدن وجدان است، عالوه بر آن ما از دوستان مدرسه

 است. ی دوستان و پدر همسران محمد رسول خداکنیم بلکه سخن ما دربارهنمی

نمایند که برای کسانی عدالت را اثبات می نمایند که یشگفت اینکه علمای شیعه و متفکرین آنان از اهل سنت انتقاد م

تازند که اند و سخت بر اهل سنت میاند و همه چیزخود را در راه دین اسالم فدا کردهخداوند و رسول او آنها را تزکیه نموده

گردد میزان و می قول به عدالت صحابه تقدیسی است که آنان شایسته آن نیستند، اما هنگامیکه بحث مراجع تقلید مطرح

 ی عدالت معمولی گشته و مستحق سرزنش و درنگ و تأمل نیست.کند و واژهمعیار تغییر می

کنم، ]خیر[ این حقیقتی آشکاری است که هر انسان با انصافی که با می ]خواننده عزیز[ چنین تصور نکنید که من مبالغه

 یابد.دلیل و برهان قانع گردد آنرا احساس و درمی

کند و با پرسم چگونه یک فرد شیعی با انصاف نکوهشهای علمای شیعه را در مورد صحابه تکرار میاره از خود میهمو

ی مرجع تقلیدی که از آن تقلید دهد و چه بسا روزانه مسائلی را در رسالهجدیت قضیه را مورد مناقشه و بحث قرار می

را با همان معیار و میزانی که صحابه را با آن ارزیای نموده ارزیابی نماید یا چرا آننماید خوانده و در آن تأمل نمیمی

 نماید.نمی

در رساله علمیه خود به مقلدان و مراجع  –پیشوای سابق حوزه نجف و ملقب به استاد استادان  –]به عنوان مثال[ خوئی 

 گوید : اند میتقلیدانی که نزد وی تلمذ نموده

ی شریعت مقدس، و عدم انحراف و د مرجع تقلید، عبارت است از استقامت بر جادهعدالت معتبر در مور -29مسأله 

تمایل به راست و چپ، به اینکه با ترک واجب و انجام عملی حرام مرتکب معصیت نگردد، و در این زمینه تفاوتی میان گناه 

 صغیره و کبیره نیست.

[ نظیر سخن ]خوئی[ را به مقلدین خویش 03-0/04لصالحین ی عملی خود ]به نام منهاج ااهلل سیستانی در رسالهو آیت

گوید : عدالت معتبر [ با این عبارت می0/02گوید : و آیت اهلل محمّد صادق روحانی در رساله علمیه ]منهاج الصالحین می

نجام حرام و ترک ی مرجع تقلید عبارت است از استقامت بر شریعت اسالم وعدم تمایل و انحراف از آن و اینکه با ادرباره

 عمل واجبی مرتکب معصیت نگردد، و در این بابت میان گناه صغیره و کبیره تفاوتی نیست.

پس تزکیه خدا و رسول اکرم برای صحابه نیازمند مناقشه و جدال و گفتگو و تحقیق است اما تزکیه مراجع تقلید و 

 نیازمند مناقشه و انتقاد نیست!!! آمیز از هر نفر شیعیتصریح بر عدالت آنان با این صورت مبالغه

ریزند؟! با چه زنند و بر آن اشک ]تمساح[ میگرائ و تحقیق علمی حرف میشگفت برای آنانی که از انصاف و واقع

دهند؟! به نظرم توجه و نگاهی اند[ به مراجع تقلید نسبت میسندی و توجیهی عدالت را ]با آن شروطی که برای عدالت قائل
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های داخلی میان مراجع تقلید و مقلدین آنان کافی باشد تا معلوم سازد آنچه امروز شیعه اثنا عشری مکشدقیق در کش

و اجتنابشان از گناهان صغیره چه برسد به گناهان کبیره ماننده ظلم و دروغ و  –ی عدالت و نزاهت مراجع تقلید درباره

 یار[ واقعی است!!اند ]چه اندازه[ امری ]بسبه آن قائل –جنایت و گمراهی 

ری بیش از بیست اجبا تبا تحمیل اقام -ای را به ظلم بر مرجع راحلشان محمدحسین شیرازی مقلدین شیرازی خامنه

 –دفن او بر خالف وصیت وی و ستم بر زایرین بارگاه وی که با زمین یکسان است شده اش و سال بر او و تعدی بر جنازه 

آنان القابی مانند، طاغوت، یا ابوبکر، عمر، و یزید به قصد نوعی ]دشنام و تحقیر[ بر او  نمایند و تا حدی برخی ازمتهم می

ای هم مرجعیّت شیرازی را به انحراف و افراط و فتنه و تشکیک در نمایند، و در مقابل مقلدین خامنهای[ اطالق می]خامنه

ای نزد غالب شیعیان قائل به والیت فقیه ]طرفدار خامنهدهند و با این وجود استحقاق مرجعیت شیرازی مورد اتهام قرار می

ها برترین مرجع مذهب شیعه است، همچنانکه در حکومت ایران[ عادل بلکه او ولی أمر مسلمین است، و از دیدگاه شیرازی

 آید.به شمار میی آنان وارد شده بود. او برترین مرجع تقلید شیعیان اطالعیه وفات وی از طرف نمایندگان شیرازی و نشریه

کننده و تقلید از او را اهلل را گمراه و گمراهاما مقلدین تبریزی و وحید خراسانی و دیگران مرجع ]تقلید[ محمّدحسین فضل

اهلل تبریزی و خراسانی و طرفداران آنان او را به تکفیری و آورند، و در مقابل برخی از مقلدان فضلناکافی به شمار می

 دانند!نمایند و همواره هر دو طرف مرجع خود عادل میطی متهم میطلب و افرافرصت

اهلل جنتی ]رئیس شورای نگهبان[، سیستانی ]مرجع تقلید[ را به نوکر و مزدور انگلیس توصیف نموده است و اما آیت

 ست.مقتدی صدر فرزند محمد محمدصادق صدر سیستانی را به عنوان مرجعیت ساکت در برابر حق توصیف نموده ا

ای تحت عنوان ]سیستانی در میزان[ نگاشته است که در آن به حقایق مهمی اشاره کرده متفکر شیعی زهیر اسدی مقاله

ای که در اصل متعلق به استادش ابوالقاسم خوئی ی علمیهی رسالهاست از جمله ]الغای جهاد توسط سیستانی که در مقدمه

نی در آن رساله تنقیح برخی احکام است که او با استادش تفاوت نظر دارد، و است به ذکر آن پرداخته است، که نقش سیستا

 شود!ی وی حذف میی اسالم است در رسالهی برجستهی جهاد که قلهمسأله

شنیدیم که آنان محمد محمدصادق صدر مرجع را به نوکر و مزدور نظام « صدری»و در مقابل از برخی مخالفین جریان 

ی حساب با نوکری است که نقش آن کردند، و مشکلی که هم برای وی پیش آمد تسویهث[ متهم میعصدام حسین ]حزب ب

ی به پایان رسیده است! و مرجع محمدباقر صدر هم از نقد در عدالتش نجات نیافته است، و یکی از استادان بزرگ حوزه

گوید : فکر او التقاطی و بیانگر مسیر واقعی ی او میی کتاب )الحق المبین( دربارهدر مقدمه 1کورانی ی قم به نام علیعلمیه

 اهل بیت نیست.

 دهند.و اما شیخیه همواره کشمکش تلخ تاریخی را با سایر مراجع ادامه داده و پایان نمی

خواننده گرامی آنچه در مورد عدالت مراجع برای شما ذکر کردم تمام مطالب موجود خاص عدالت مزعوم مراجع نیست 

 نماید.ی از خروار است که قلم و زبان از گفتن آن خودداری میبلکه مشت

_________________________________________________________________________  

او  د( او عضو سابق حزب الدعوة است که محمدباقر صدر تأسیس نموده است، و بعد از اینکه مخالفت صدر برای تشیع واقعی معلوم گردید شاگر1

 دهد.ار می]کورانی[ بر علیه حزب شوریده و افراد آنرا مورد نکوهش قر
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بسته به عدالتشان باور نموده و به استدالل اینکه نائب خواهند شما بدون تحقیق و چشمباشند که میاین همان مراجعی می

 امام حجت عادل هستند در مسیرشان گام نهید.

ورزند و آنها را تا حد شوید که در مورد مراجع مبالغه و افراط میده میزهمانا شما از شیعیان ]علماء و عامه آنها[ شگفت

موجود میان برخی مراجع  –انجامد که گاهی به تکفیر و تفسیق می – ستایند با این وجود به اختالفات حادتقدیس می

گیرند، و حتی گاهی هم نشانه می اند، در حالیکه آنان با تمام گستاخی تیرهای ]تهمت و افترای[ خود را به طرف صحابهآگاه

گیری از صحابه بدون ترس از خداوند انسان شان در فهم نصوص و تالش در پی انحراف آن برای خردهپرواییاز بی

 گوئیم الزم است اهل انصاف تحقیق نمایند.شدن آنچه ما میشود، که برای نمایانزده میشگفت

 

 اشکال قدیمی است
کنند در عدالت و اعتبار مشایخ و بزرگان عدالتشان بدگوئی می نمایند و دربارهبه تشکیک میدر عدالت صحاکه کسانی 

گردند ]شیخ اجازه : اصطالحاً به کسی گویند که اجازه روایت از کتب اجازه ]اجتهاد و فتوی[ خود چار تردید و شک نمی

 .[دهدمشهور و جوامع الحدیث می

و پیروان آنان بر اعتماد بر مشایخ اجازات و عدم نیاز به وجود نص بر ثقه و پیشوایان علمای جرح و تعدیل شیعه 

 اند.اعتبارشان تصریح نموده

 گوید : )آنچه واجب است دانسته شود و روا نیست فراموش شود اینکه شیخمی 039و داماد در )الرواشیح السماویه ص 

کننده و یا تأیید از جانب اینکه نیازمند تزکیه و تزکیه تر است ازوارکانند کارشان آشکارمشایخی که همچون ستون و

 ای باشند؟!تأییدکننده

که قرآن آنها تزکیه ]پاک اعالم نموده[ و سنت نبوی نیز آنان را تبرئه نموده  ولیکن ]شگفت اینکه[ اصحاب رسول اهلل

برئه نماید تا اینکه شیعه اثناعشری از آنان راضی است و هر آنچه داشتند تقدیم اسالم کردند نیازمندند تا کسی آنانرا تزکیه و ت

 گردند!

گوید : مشایخ اجازه و شیخ علی محمد بن محمد بن دلدار علی هندی درکتاب ]الجوهره العزیزه فی شرح الوجیزه[ : می

ن أمنای امنای خدا بر نیازمند جرح و تعدیل و تبیین نیستند، آنان نائبان ائمه و به طور قطع و یقی –بارگاهشان عطرآگین باد  –

 باشند.این امت ]اسالمی[ می

ی معصومین است، و روح و جانم فدای آن و ائمه شأن اعتقاد به پیامبربلکه تأیید بزرگانشان از ضروریات دین و هم

حمل ی توحید تالش و جهد خود را مبذول داشتند و همواره سختیهای شریعت را تبزرگواران باد، که در پی اعتالی کلمه

نمایند به نیابت از بزرگان معصوم خود و بلکه از جد و سرور مرسلین و از خداوند سرپرستی ایتام شیعه را به عهده می

 1گیرند تا اینکه راه خود را طی نموده و خدای خویش را مالقات نمایند.می

_________________________________________________________________________  

 .585-2/588( رسائل فی درایة الحدیث، 1
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ازمند جرح و تعدیل نیستند زیرا آنان باشند و نیی اثناعشری، مشایخ اجازه میپس اینها ]که وصفشان گذشت[ از نظر شیعه

 باشند.نائبان ائمه می

اند! اما اصحاب تائید آنان جزو ضروریات دین است زیرا آنان با گذشت و تحمل خویش مشاکل دینی را تحمل نموده

و مجاهده و اند و به وسیله تالش اند و فتوحات انجام دادهرسول خداوند قرآن و سنت را برای ما ]مسلمانان[ نقل کرده

اند تأیید آنان در اصطالح شاگردان مشایخ اجازه ]با وصفی که گروه وارد دین اسالم شدههای آنان مردم گروهشدنقربانی

 گذشت[ تخریب دین است.

آورد[ عش رجبا تری عجباً، هر کسی بیشتر زندگی کند المثل مشهور عرب را به یاد می]شنیدن اینگونه مسائل ضرب

 بیند.ادتری میشگفتیهای زی

 

 مرتدین و از دین برگشتان به خاطر چه چیزی؟
اخراج فردی از اسالم و توصیفی به مرتد و از دین برگشته به علت شرکت و کفرورزی معروف و عادی است بلکه ]در 

 صورت وقوع واقعی آن[ حکمی شرعی و تصریح به آن الزم است.

و یا ائمه این  ابیطالبتگان به خاطر تسلیم خالفت به غیر علی ابن به مرتد و از دین برگش لیکن توصیف اصحاب محمد

 آوری است!امر شگفت

 ی توحید و ارکان ایمان شده است؟!پایههای حکومت هماز کی تا اکنون کرسی

 گردد؟جای علی به ابوبکر تسلیم نمایند چه چیزی نصیبشان میسپس اگر صحابه خالفت را به 

های خود را در مکّه به جایی گردد[؟ حال آنان به خاطر خدا و رسول دارائی و خانوادهنصیبشان می]آیا[ اموال و دارائی ]

و بزرگان قریش آمادگی داشتند تا کسانی را برای مقابله  )رحلة الشتاء والصیف(المثل بود گذاشتند و تجارت قریش ضرب

جه و غربت در راه این دین را تحمل کردند، پس امروزه و نابودساختن دعوت پیامبر بخرند با این وجود صحابه فقر و شکن

 چه چیزی تغییر کرده است؟!

آوردند؟ در خالفت ابوبکر چه چیزی ]و یا آیا با تسلیم خالفت به ابوبکر[ جایگاه و مکانت اجتماعی به دست می

ر جامعه به دست آورد که تقوی را دگرگون و تغییر کرد تا اینکه مردم دین خود را فروخته و در مقابل آن مکانت اجتماعی د

ی مسلمین خود در زمان حیات پیامبر و بعد از مرگ او بالل حبش و داند! و جامعهمیزان ومعیار برتری و پستی فرد می

شناخت، صهیب رومی و سلمان فارسی را عزت بخشید، و برای قبایل عربِ مرتد نسب و جایگاه اجتماعی ]به رسمیت[ نمی

 ا به طرف آنان محکم و نشانه گرفت و چون کفر و ارتداد خود را آشکار ساخته حد ارتداد بر وی اجرا کرد.ها ربلکه نیزه

خواست وارد اسالم شود به مقابله برخاست، آور خود بر هر کسی که میو همین قریش با تمام کرّ و فرّ و امکانات سرسام

اتشان افزون گردید، پس چه چیزی تغییر کرد تا ]شورای[ سفیقه و نتوانست موضع صحابه را متزلزل سازد بلکه ایمان و ثب

 های مقاومت را تغییر دهد؟!ساعده با تعداد محدودی بتواند تمام آن اسطورهبنی

 ای پیدا کرد تا درون انسان با آن قانع و آرام شود.کندهتوان جواب قانعدر مقابل این طرح غیرمنطقی نمی
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گویند: تعداد انصاریان در لشکر علی در محبت علی نسبت به انصار را ذکر نموده و میعلمای شیعه اثناعشری بسیار 

یابند تا با آن اند جواب نمیاند وآنرا به ابوبکر سپردهجنگ صفین فراوان بوده است، پس چرا خالفت را به او تسلیم ننموده

 درون خود را قانع سازند.

تر است و این جماعت میان خالفت و پیوند خویشاوندی ه نگرتر و درستی ما آینددیدگاه انصار و مهاجرین از همه

 شوند.علی با پیامبر تفاوت قائل می

دهند اما آنان ی جنگ صفین همواره انصار را به خاطر همکاری با علی مورد ستایش قرار میبینیم که شیعه دربارهو لذا می

 نمایند!از دین برگشته توصیف می در همان کتابها یاران ]شورای[ سقیفه را به مرتد و

ای همراه علی باشند سنجند اگر با مردم در مسألهانگیزی است که اصحاب رسول اهلل را با آن میچه میزان و معیار شگفت

ی علی اند و اگر در جایی دیگر موضعشان با علی هماهنگ نباشد و یا به عبارت دیگر در غیر جهت و خواستهبهترین مردم

 اند!.البته براساس نظریه شیعه[ اهل رده و نفاقباشد ]

است، در جواب این  ابیطالبچنانچه بگویند دلیل حکم ما بر ارتداد صحابه به علت انکار نص بر ]امامت[ علی بن 

 اند پس کجا انکارگویند که حدیث غدیر متواتر است و صدها صحابه آنرا روایت کردهشود؟ آیا شیعه نمیمنتقدین گفته می

 اند؟!نموده

گویم رسول خدا به علی فرمود : )من کنت مواله فعلی مواله( پس کجا من چنین نص را انکار و چون با زبان خود می

شود : چه کسی گفته است که تفسیری که شما از اند، گفته میام؟! اگر بگویند : معنی و مفهوم ]نص[ را انکار کردهکرده

باشید که در ان لحظه ]ایراد تر از صحابه رسول خدا میرست است؟ آیا شما عاقلتر و فهیماید حق و دروایت ]مذکور[ نموده

 اند؟!بوده و با گوشهایشان آنرا شنیده حدیث[ زنده

نمائیدکه صحابه پیامبر دریافت یا آیا اینکه شما از آنان به زبان عربی آگاهترید و چیزی از این ]روایت[ دریافت و تعقل می

 اند؟!ودهو تعقل ننم

کسی در بحث ما پیرامون حدیث غدیر تأمل نماید به اطمینان خواهد یافت که صحابه پیامبر از کسانی که پیرامون این 

اند. ها نبوده و مدلول آنرا لمس نکرده و حتی معانی الفاظ را درک ننمودهزنند و خود در آن صحنهگونه احادیث چانه می

 اند.م و دریافت بیشتری بودهنسبت به نصوص آگاهتر و دارای فه

 

 مرتد چه کسی است آیا صحابه رسول اهلل یا آنها؟
ی پیامبر بلکه کتاب تالش زیادی نیست تا اینکه کجی میزان و معیاری که صحابهبه اندیش ]عزیز[ نیاز ی نیکخواننده

 زمینه[ با دو گروه مواجهیم : شود درک نمائید. ما در ]این را با آن سنجیده می -پذیر نیست که باطل -خداوند 

دهند، که در رأس این گروه گروهی با ادعای وقوع تحریف و تبدیل در قرآن کتاب خداوند را مورد نکوهش قرار می

قرار گرفته است و کتابی هم  -ی اثناعشری ی حدیث شیعهیکی از اصول هشتگانه« المستدرک»مؤلف کتاب  –نوری طبرسی 

گوید : ی تحریف قرآن نگاشته است، و میفی اثبات تحریف کتاب رب االرباب( که در آن درباره الخطابتحت عنوان )فصل

است مثالً گاهی به نفی چیزی پرداخته و بار دیگر به اثبات آن  گوییاختالف در آن شامل بر اختالف معنی و تناقض
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 .[]معلوم است 1است و سخافت قسمت دیگر آن. پردازد و نیز اختالف نظم مانند فصاحت برخی فقرات بالغ بر حد اعجازمی

اند و بعد از شیوع گوید : اخبار چندان فراوانند که قابل شمارش نیستند و از حد تواتر هم تجاوز نمودهو عدنان بحرانی می

که اجماع ی چندانی ندارد و این تحریف نزد صحابه و تابعین بلقول به تحریف و تغییر ]قرآن[ میان فریقین ذکر آن فائده

 2مذهب بر آنست و از ضروریات مذهبشان است و به آن اخبارشان استوار گردیده است.

گوید : )خبر صحیح است، و پوشیده نیست که این خبر و بسیاری و مجلسی در معرض شرح حدیث هشام بن سالم می

ی آنها باشند و طرح همهاترالمعنی میاند و به نظر من اخبار در این باب متواز اخبار صحیح در نقص و تغییر قرآن صریح

تر از اخبار امامت اهمیتباشند، بلکه ظن من بر این است اخبار در این باب کمتر و بیموجب رفع اعتماد از اخبار می مستقیماً

 3نمایند؟!نیست پس چگونه امامت با آن اثبات می

ایم در این اخبار پوشیده ه و وضوح آنچه ما گفتهگوید : )داللت صریح بر آنچه ما انتخاب نمودو یوسف بحرانی می

توان تمام اخبار شریعت را مورد نقد و ی آنها مورد انتقاد قرار گیرند، مینیست، و اگر این اخبار با وجود فراوانی و گستره

قول به عدم  اند و طرق راویان و ناقلین هم یکی است و به جانم سوگندچنین مخفی نماند اصول یکیطعن قرار داد، هم

تغییر و تبدیل از حسن ظن به ائمه جور خارج نیست و این یعنی آنان در امانت بزرگتر خیانت نکرده ؟؟ با اینکه در امانت 

 4دیگر که بزرگترین ضربه دین است دچار خیانت شدند.

 اند.این گروه با آشکاری تمام قرآن را مورد طعن قرار داده و به وقوع تحریف در آن قائل

اینکه خالفت را به جای علی به  -بخشند ی اثناعشری آنرا نمیکه شیعه -گروه دیگر )صحابه رسول خدا( خطای آنها و 

 اند.ابوبکر سپرده

کنند علمای شیعه برای آنان عذر آورده و بدترین چیزی که در گروه اول که در کتاب خداوند طعن و بدگویی می

اند و ما در این باره با آنان موافق نیستیم؟ و کاش اند و تأویل نمودهد و اجتهاد نمودهانموردشان بگویند اینکه اشتباه کرده

دانستم چه وقت مسأله حفظ کتاب خداوند یا تحریف آن مناط اجتهاد گردید؟! و چه نوع اجتهادی در سخن این مجرم می

د دارند! سوگند به خداوند این بال و مصیبت ارزش[ وجوگوید : در قرآن آیات سخیف ]بیی قرآن میمعنی دارد که درباره

 بزرگی است.

 جویند.لین به تحریف عذر تراشیده و از آنان تبرئه نمیئلیکن علمای شیعه امروزی برای قا

( به عنوان دفاع از میرزا نوری طبرسی 34در کتاب )عدم تحریف قرآن ص  –از بزرگان شیعه معاصر  –مثالً علی میالنی 

گوید : میرزا نوری از بزرگان محدثین، و ما األرباب( : میفصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب»کتاب ی مجرم نگارنده

نهیم، و او از علمایان بزرگ ماست، و کمترین هدف اعتداء بر وی را نداریم و درست نیست و ]بلکه[ حرام به وی احترام می

 است زیرا او محدث بزرگی از علمای ماست!!
_________________________________________________________________________  

 .855الخطاب، ص ( فصل1

 .523( مشارق الشموس الدریة، ص 2

 .52/121( مرآة العقول، 3

 .293( الدرر الجنفیة، محدث پوسف البحرانی، ص 4
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العظمی علی فانی اصفهانی در کتاب )نظریاتی پیرامون قرآن( بعد از ذکر قائلین به تحریف و پاسخ بر شبهات اهلل و آیت

گوید : و جمود بر اخبار و عدم دقت در اسانید قائلین به تحریف ]قرآن[ را در شبهه تحریف واقع نموده است، و آنان می

شده های خیالی و تصورات درستی نباشد مانند قصهسارای اساگرنه قول به تحریف خرافه نیست، چون خرافه آنست که د

 1و احادیث ساختگی دروغ.

گویند و برایشان عذرتراشی نموده نگاه کنید چگونه با عبارت نرم و مالطفت درباره قائلین به تحریف ]قرآن[ سخن می

 نمایند! عجب و رعی!!!بلکه آنان را مورد ستایش و توصیف به ]اهل[ ورعشان می

[ احساس در حالیکه ]همین[ علمای شیعه کمترین حرج و فشار را در اطالق الفاظ کفر و ارتداد را بر ]اصحاب محمد

 نمایند!نمی

اند؟ آیا در کتاب خداوند طعنه و در اگر سؤال شود: گناه این صحابه پیامبر چیست؟ آیا غیر خداوند را پرستش نموده

خالفت را به جای  .[اندز این مسائل نیست بلکه ]گویند[ جرم بزرگتری ]مرتکب شدهاند؟ هیچ کدام امورد آن بدگوئی کرده

 اند.به ابوبکر ]اتقی و ثانی اثنین[ داده ابیطالبعلی بن 

آیا قرآن صحابه را به ارتداد و کفر]شان[ بشارت داده است؟ چه بسا آسان باشد اینکه شخص در مقابل خود قرآن قرار 

زند وبه خواست خود برخی آیات را انتخاب نموده و با میل و هوای خود و بدون کمترین فهم  داده و صفحات آنرا ورق

ی )یا أسفی علی یوسف( حکایت از قول یعقوب را چنین باسیاقی که قرآن ذکر کرده است به تفسیر آن بپردازد، مثالً آیه

ای که دیروز مرده بود گریه کرد و بر پسر همسایهتفسیر نماید که یعقوب بر ]فراق[ پسرش یوسف گریه نکرده است، بلکه او 

 مردم قبیله هم بر وی گریستند.

نماید به اینکه این حیوانات ]مذکور در آیه[ کنایه از قبائل و می تفسیر را  [.٧النحل: .] ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ ی و آیه

 ی اند کمااینکه عیاشی در آیههایی است که ]با پیامبر[ نزاع داشتهخانواده

 [.١١النحل: .] ژچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ژ 
 نماید!گانه )فحشاء، منکر و بغی را به والیت ابوبکر، عُمر و عثمان تفسیر میکلمات سه

گوید. می  [.٤الحجرات: .] ژڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ژ  یی )کفر، فسوق و عصیان( در آیهیا کلینی درباره کلمات سه گانه

 باشد.که منظور از این کلمات ابوبکر، عمر و عثمان می

ها در این گونه موارد فراوان است، و بازی با کتاب خداوند تا زمان وجود اینگونه تعصبات در درون مردم و نمونه

 پابرجاست.

دارای اصول و قواعد  پردازم که از اهمیت به سزائی برخوردار است، آن اینکه تفسیر قرآنلیکن به مسأله و دیگر می

گردد وگرنه قرآن برای همگان و هر حزب و گروه و مذهبی به عنوان خاص خود است که از آن طریق قرآن تفسیر می

 گیرد.!!بازیچه قرار می

_________________________________________________________________________  

 .585( نظریاتی پیرامون قرآن، ص 1
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ای از قرآن نسبت به سبب نزول و نسخ آن احاطه و و بر همین مبنا الزم است هر مفسر ]قرآن[ قبل از شروع به تفسیر آیه

 ف داشته باشد! و با زبان عربی و فهم سیاق آیات و هدف و رابطه آیات با هم آگاهی کامل داشته باشد.إشرا

گرفت بلکه آنرا با به کارگیری این روش تفسیر چنانچه فرد بدگویی این گونه بدگویی را در مورد صحابه به کار نمی

کرد نیز اشی، کلینی و دیگران بر شخص پیامبر مطرح میی تفسیر قمی، عیمتکی بر آرزو نه اصول علمی تفسیر همچون نحوه

ی ]غیرمنطقی و مزعوم[ را برای خود استنتاج نماید همچنانکه مستشرقین و و دشمنان ]اسالم[ معموالً توانست چنین نتیجهمی

 کنند!.دهند چنین میرا مورد خطاب قرار می در مورد آیاتی که پیامبر

ی رسول خدا و اسلوب برخوردشان با نصوص که حاوی توبیخ ز مستشرقین را دربارهولدزیهر و امثال وی اگسخنان 

 های مانند آیه –خداوند به پیامبر است 

 [.٧١التوبة: .] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 
 و 

 [.٣التحریم: .] ژٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ژ 
ی آیاتی که صحابه را به علت عدم شتاب در جهاد و یا اشتباهی و کوتاهی که از دربارهبا استنباط و سوءاستفاده تیجانی 

ی آنها[ با دو صورت برای یک عمل واحد ]مواجه خواهی شد[ و الزم است آن صادر شده است، مقایسه کنید ]که با مقایسه

 نیک در آن بنگرید.

 

 نصوص شرعی  ی اختالطی و تفسیر به رأی در تفسیری زندهدو نمونه -

ی بدون تحقیق و بررسی نظر دهد و ]آنرا به عنوان حقیقت جلوه دهد[ از انصاف به دور است اینکه انسان در مورد مسأله

گردند، لذا با خود گری معلوم نمیشوند و با عاطفه و احساس و مکاشفه صوفیزیرا حقائق با تحقیق و بررسی شناخته می

یعه اثناعشری بر ارتداد و از دین برگشتن صحابه به آن استدالل نموده ]نیک[ مطالعه کنم سپس ام مهمترین آنچه شپیمان بسته

 ی تحریر درآورم.ام به رشتهحقیقتی را که از آن اقتباس نموده

های مذکور [ سوره آل عمران شیعه اثناعشری ]در مورد ارتداد صحابه[ به آیه044-043ی ]]تفسیر به رأی[ آیه -0

 کنند : یاستدالل م

ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ژ 

 [.٣٧٧ - ٣٧١آل عمران: .] ژڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  
باشند و تعداد از دین برگشتگان یامبر صریح میکه این آیه در داللت بر ارتداد صحابه بعد از پ 1و تیجانی ادعا نموده است

ای اندکی بر دین ثابت ماندند. و تیجانی و سابقین وی استنباط از این آیه را بر حادثه سقیفه با داند و عدهصحابه را فراوان می

 مطرح نمایم.ی این ادّعا نکاتی خواهم دربارهاند!! و من میانتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه تطبیق و حمل نموده

_________________________________________________________________________  
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اند بر اینکه این آیه در واقعه ی اثناعشری تصریح نمودهکتب تفسیر اهل سنت و نیز تاریخی و برخی کتاهای شیعه -0

 ساعد و به کشمکش میان سنی و شیعه اثناعشری کشاند؟!معین )غزوه احد( نازل شده است، پس چه چیزی آنرا به سقیفه بنی

گوید : اند که مینخوانده« تفسیر کاشف»یعه معاصر، تفسیر محمدجواد مغتیه )شیعی( در مثل اینکه تیجانی و نویسندگان ش

 1نماید.این آیه به واقعه معین که همان جنگ احد باشد اشاره می

ی اول از این دو آیه ]آل عمران[ ناظر به گوید : )سبب نزول آیهاهلل ناصر مکارم شیرازی در تفسیر )نمونه( میو آیت

ی اُحُد است، و آن همان نعره و فریادی است که ناگهانی در اثنای جنگ میان مسلمانان و دیگری از حوادث معرکهحادثه 

 2کشته شده است. پرستان بلند شد که محمدبت

ی آل عمران هماهنگ و است لذا آیات قرآن در سورهو جنگ احد دارای موقعیت و شرایط و ظروف خاص خود بوده 

ط و ظروف نازل شده است و به کارگیری آن در وقایع دیگر همچون حادثه سقیفه یا جنگ جمل خالی از براساس آن شرای

ی امامت و سقیفه و جنگ جمل استداللی بوالهوسی است و بوئی از غربت و آرزو نیست، و استدالل به این آیات بر قضیه

 تحقیق علمی نبرده است.

ایمان ابوبکر و حکمت و فداکاری وی در دفاع از دین است، و موضع ثابت این آیه حاوی بزرگترین دالئل بر عظمت  -2

دادن بهترین شاهد بر این عظمت است، در آن روز ]وفات[ چون مسلمانان به علت از دست او در روز وفات رسول خدا

 ید: فرمارسول خدا دچار ضعف و سرگردانی شدند او به ایراد خطبه پرداخت و به مردم گفت : خداوند می

 [.١١الزمر: .] ژ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئژ 
 فرماید : و ]خداوند[ می

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ژ 

 [.٣٧٧آل عمران: .] ژک  
پرستد د، و هر کس محمد را میمیرنماید همانا خداوند زنده است و نمیو گفت : پس هر کس خداوند را عبادت می

 .(همانا محمد مرده است

گیری قاطع او در برابر کسانی که مرتد و از دین برگشتند و ایمان را ]با مسیر[ کفر عوض کردند و از مسیلمه و موضع

ه گفتند : گیری او در مقابل آنانی ک]کذاب[ و سجاح و طلیحه بن خویلد و اسود عنسی و امثال آنها پیروی کردند و موضع

حذف و ساقط نمودند بارزترین مثال و شاهد بر دهیم و شعائر اسالم را با میل خود نمائیم ولی زکات نمینماز اقامه می

 عظمت ابوبکر ]صدیق[ و صحابه و تمایل و حرصشان بر دین است.

 هد : دنماید که این حقیقت را مورد تأکید قرار میو طوسی در کتاب )األمالی( روایتی نقل می

از ابراهیم ]روایت شده است[ که او گفته است : اشعث بن قیس و مردمی از عرب در زمان وفات پیامبر از دین برگشتند 

ای را که پیامبر گره زده پردازیم، ابوبکر از آنان ممانعت به عمل آورد و گفت من گرهخوائیم و زکات نمیو گفتند : نماز می

_________________________________________________________________________  
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کنم و اگر از ا که پیامبر از شما گرفته است ]زکات[ کاهش نخواهم داد و با شما مبارزه میاست باز نخواهم کرد، و آنچه ر

آنچه پیامبر از شما گرفته است حتی در حد یک عقال ]پیشانی بند عرب[ از پرداخت زکات خودداری کنید با شما مبارزه 

 1ا تالوت نمود.ر ژ  ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ ی خواهم نمود و ]در ادامه[ آیه

گوید : )ابن طاووس گفته است عباس بن عبدالرحیم مروزی در کتاب مجلسی بر این روایت شرحی داده است و می

اسالم جز اهل مدینه و مکه و طائف سایر مردم مرتد شدند سپس  تاریخ خود ذکر کرده است )که بعد از مرگ پیامبر

ی ربیعه مرتد شدند و آنها تبعیت[ مالک بن نویره یربوعی اجتماع نمودند و همهتمیم و رباب مرتد شدند و بر ]گوید : بنیمی

شیبان و عامه بکر بن دارای سه لشکر و سپاه بودند، لشکری در یمامه با مسیلمه کذاب، و لشکری با شیبان، که در میانشان بنی

، و اشعث بن قیس در اهل مأرب با اسود وایل بودند، و لشکری )هم( با حطیم عبدی بودند و مردم یمن نیز مرتد شدند

 2عامر )جز علقمه بن عالئه( مرتد شدند.عنسی، و بنی

هایی از مردم مرتد شدند، جماعتی کامالً از دین )به علت مرگ پیامبر و به خاطر مصیبتی که برای مردم پیش آمد گروه

کنیم، و قومی هم از خوانیم و زکات پرداخت نمید و گفتند نماز میمرتد شدند و قومی هم از برخی مسائل دین مرتد شدن

پاکی و اختصاص دینی که محمد آورده بود مرتد شدند و همراه ایمان به محمد به پیامبران دروغین مانند مسیلمه کذاب و 

اوند طلیحه اسدی و غیره هم باور داشتند و اصحاب محمد از قبیل مهاجرین و انصار و آزادشدگان )بعد از فتح مکه( که خد

 به مبارزه و جهاد با آنان پرداختند. ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ فرماید : در موردشان می

اند و در آینده دیگران هم به آن عمل خواهند کرد، به آن عمل نموده آن نازل نشده است مگر اینکه صحابهدر قر ایو آیه

قدم مانده باشد آنانی که خداوند )یحبهم اهلل( دوستشان دارد با از دین بر دین ثابت باشد و شاکرینی و هر آنکه از زمره

 -اند مانند همان قوم مجرم که بر مسلمانان شوریدند که قسمتی از دین را پذیرفته و قسمت دیگر آنرا رها نموده -برگشتگان 

 3پردازند.به مبارزه و جهاد می

گویند : پردازند و عمل آنان را تأویل نموده و میبه دفاع از اصناف اهل ارتداد میتوان کرد با کسانی که ولیکن چه می

اتفاقشان بر منع زکات به معنی ارتدادشان نیست در حالیکه بدون نگرانی و هراس ابوبکر و صحابیانی را که اسالم را یاری 

ی اینکه خالفت را به علی دهند به بهانهار میداده و بر دین ثابت ماندند مورد آماج تیرهای تهمت به نفاق و ارتداد قر

 اند!نسپرده

الزکاه[ از عظمت فریضه ی زکات که بارها در قرآن در کنار نماز ذکر شده است آگاه این عذرتراشان ]و موافقین مانع

مانعین زکات انجام با وضوح کامل تبیین نموده است که آنچه ابوبکر در برابر  –نیستند، بلکه آنان از احادیث اهل بیت که 

از امام « الکافی»خبرند. کلینی در بی –داده است عین صواب ]و درست[ است و عمل او بیانگر دریافت و زکاوت اوست 

_________________________________________________________________________  

 ( اآلمالی، طوسی.1

 .23/52( بحاراالنوار، 2

 .23/227، 55/227( مجموع الفتاوی، 3
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جعفر صادق نقل کرده است که امام صادق گفته است : هر کسی به مقدار کمتر از یک گرم از زکات خودداری نماید، مؤمن 

 ی: هو مسلمان نیست، و او شامل آی

المؤمنون: .] ژے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ژ 

٣١١ - ١١.] 
 1.[شودو در روایتی ]نماز او پذیرفته نمی]محسوب می شود[ 

رده است، و فرموده است : و باز هم از امام محمد باقر روایت شده است که او گفته است : خداوند زکات را با نماز ذکر ک

 2پس هر کسی نماز اقامه نماید و حال زکات نپردازد نماز به جایی نیاورده است. ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ 
پس این روایات آشکار و نیز عملکرد علی و ایستادگی او در کنار ابوبکر صدیق در آن محنت و مشکالت با مقایسه با 

نمایند و ی مانعین زکات حرّافی میکه همواره پیرامون قضیه –ر علمای شیعه الدین موسوی و سایادعاهای تیجانی و شرف

در تالشند تا ساحت مانعین زکات را تبرئه نموده و در مقابل ابوبکر ]که خداوند او را اتقی نام نهاده و به مفاد قرآن اتقی اکرم 

آسمان است! ابوبکر ... آن مردی که تمام هّم و غم وی فاصله از زمین تا  –نمایند باشد[ و صحابه ارتداد و باطل متهم میمی

ی مواضع عام نماید که این در همهذکر می ژڳ  ڳژ ی اسالم بود، که این شهر آشوب در کتاب )متشابه القرآن( در تفسیر آیه

د سجده کرد و آوردن شود، و چون سر ]بریده ی[ ابوجهل را نزد پیامبری شکر بعد از نماز ]هم[ میاست و شامل سجده

چون ذوثدیه را یافتند علی سجده ]شکر[ کرد و چون ]خبر[ فتح یمامه و کشتن مسیلمه به ابوبکر ]صدیق[ رسید سجده 

[ نمود. کسی که به خاطر پیروزی اسالم و نابودی مدّعی ]دروغین[ نبوت ]از فرط شادی[ برای خداوند سجده نماید، 3]شکر

 رگشتگی متهم گردد!... و در شخصیت و دین و در همه چیز مورد اتهام قرار گیرد!با این وجود به ارتداد و از دین ب

 –نوری طبرسی  –اما شعار دینی و ایمانی که صحابه رسول خدا که در زیر بیرق آن با مسیلمه و طرفداران او جنگیدند 

در روز  شعار اصحاب رسول اهلل نماید : که او فرموده است :از امام علی بن حسین نقل می 00/003درمستدرک الوسائل 

 .[بود چه شعاری ... و سالم بر عظمت این مردان ]پاکباز «4البقره ةیا اصحاب سور»]جنگ با[ مسیلمه  –

های این رادمردان و در ی ]عزیز[ ... این عبارات و نصوص که برای شما ذکر کردم که مجموعاً بیانگر فداکاریخواننده

اند همان راه نصرت دین است، حقیقتی است که کتابهای شیعه آنرا به رشته تحریر درآوردهرأس آنان ابوبکر صدیق در 

کتابهایی که ]صفحات دیگرشان[ مملو از لعن و نفرین و تهمت نفاق و ]خلفای جوربودن[ به همین رادمردان است. و انسان 

ی ائمه ]اهل ه و این گونه روایات و اخالق رفیع از این مدّعیان پیروی ائمه اهل بیت در شگفت است، که اینان و اخالق کجا

 بیت[ کجا؟

_________________________________________________________________________  

 (.55( کافی، حدیث شماره )1
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 .2/578( متشابه القرآن، 3
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ی سالمت درون ترین نمونه( با ستایش ابوبکر صدیق برجستهابیطالبامام ابوجعفر )محمد بن علی بن حسین بن علی بن 

بزرگان علمای از  –بود، همچنانکه أربلی و محبت نسبت به مؤمنین صادق است که او را به عنوان صدیق ]راستگو[ نام می

کند او ]عروه[ گفته است : در مورد از عروه بن عبداهلل نقل می «فی معرفة األئمة ةکشف الغم»در کتاب  –ی اثناعشری شیعه

شمشیرش را تزیین  آراستن و تزیین شمشیر از ابوجعفر محمدبن علی سؤال کردم، گفت : اشکالی ندارد، ابوبکر صدیق

یق؟! از جایی برخاست و رو به قبله کرد و گفت : آری، صدّیق آری صدیق، و هر کس به وی گوئی صدّکرده بود، گفتم: می

 1.«صدیق نگوید خداوند در دنیا و آخرت سخن او را تصدیق ننماید

اند ]متأسفانه[ زبانهای ]مدعیان پیروان رحمت خداوند بر ابوجعفر و سخنان او که در صفحات ]کتب[ گذشتگان حک شده

 .[کنند / مجو پنهان میدل و حقیقتنمایند ]بلکه آنرا تحریف و تأویل و یا از مردم پاکنرا جاری نمیاو[ امروزه آ

ی قرآن بر بیعت مردم با را مورد طعن و نکوهش قرار دهند حجتشان در تطبیق آیه خواهند صحابهکسانی که می -3

ی نکوهش صحابه وابوبکر به به جنگ احد را به عنوان آیه ی مربوطنمایند تا آیهابوبکر در خالفت غیرمنطقی است تالش می

 کار برند.

ی آن نازل شده است و حوادث مربوط به ی احد که آن آیات دربارهخواهم در چارچوب سخن از غزوهبه همین سبب می

 آن توضیحاتی بیان نمایم : 

 شایعه شده بود که رسول خدا –بود که عامل اصلی آن ترک پست و موضع تیراندازان  –بعد از شکست مسلمانان 

 کشته شده است.

و مردم به علت این صدمه ناگهانی و ناخوشایند به سه گروه تقسیم شدند : گروهی از قبیل ابوبکر، علی، انس بن نضر، 

که به آنان ی طلحه بن عبیداهلل، سعد بن ابی وقاص، و ابودجانه، زبیر بن بن عوام و مردانی از مهاجرین و انصار. آن وظیفه

 محوّل شده بود پیوسته انجام دادند.

 شد در جهتهای دیگر ]معرکه[ مسأله کشتن اوی جنگ به طرف رسول خدا پرتاب میو چون تیرها در جهتی از معرکه

ان دفاع آمده است، و پنج نفر از انصار به عنوای برای پیامبر و همراهان او پیش دانستند چه مسألهشایعه شد و ]مردم[ هم نمی

به پاخاستند که همگی کشته شدند و آخرینشان زیاد یا عماره بن زیاد بود که او تا اینکه جراحت  و پشتیبانی از رسول خدا

فرمود او را نزدیک بیاورید،  او را ناتوان کرد جنگید، سپس گروهی از مسلمانان برگشتند مشرکین را از وی راندند، و پیامبر

اش بر روی پای رسول خدا بود، پای خود را همچون بالشت زیر سر وی نهاد، و بمرد در حالیکه گونهاو را نزدیکش آوردند، 

رفت و او خود را بر روی پیامبر خم کرده بود ]مبادا به و ابودجانه خود را سپر پیامبر کرده بود و تیر در پشت وی فرو می

گوید وقاص به دفاع از پیامبر تیر انداخت، سعد مید، و سعد بن ابیپیامبر اصابت نماید[ تا اینکه تیرهای فرورفته فراوان شدن

رساند و گفت : پدر و مادرم فدایت شوند پرتاب کن، و همواره به من تیر میرساند و می: پیامبر را دیدم به من تیر می

 2فرمود پرتاب کن.می

_________________________________________________________________________  
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:  حازمکرد، قیس بن ابیشده از پیامبر دفاع میاما طلحه بن عبیداهلل برای بزرگواری او همین کافی است با دست فلج

 1.(کردگوید : طلحه را دیدم با دست فلج و از کار افتاده در روز احد از پیامبر حمایت میمی

با دوازده نفر از  گوید : چون روز احد فرا رسید و مردم فرار کردند، رسول خدامی و از حدیث جابر بن عبداهلل

ای ]از معرکه[ بودند، مشرکین به آنان دست یافتند، پیامبر نگاهی به نشان طلحه نیز بود در گوشهانصاریان که در میا

جنگد؟ طلحه گفت : من، رسول خدا فرمود : شما نه، مردی از انصاریان ]دوستانش[ انداخت و فرمود : چه کسی با آنان می

، سپس پیامبر نگاه کرد مشرکین را ]در نزدیکی[ دید، گفت : من ای رسول خدا، فرمود : شما، بجنگید تا اینکه کشته شد

فرمود : چه کسی حاضر به مبارزه است؟ طلحه گفت من ]حاضرم[ پیامبر فرمود : نه، مردی]دیگر[ از انصار گفت : من 

بارزه فرمود و یکی از انصاریان همچون افراد قبل از خود م]حاضرم[ و مبارزه کرد تا اینکه شهید شد، همواره پیامبر می

جنگد؟ طلحه گفت : فرمود : چه کسی با قوم ]مشرک[ می شد، تا اینکه پیامبر با طلحه بماند، رسول خداکرد تا کشته میمی

جنگم[ طلحه همچون یازده نفر ]دیگر[ بجنگید تا اینکه انگشتان وی قطع گردید، و گفت : آه رسول خدا فرمود : اگر من ]می

 2کردند سپس خود مشرکین را برگرداند.ردم فرشتگان شما را بلند میگفتی بسم اهلل در انظار ممی

روایت  و چون صعود از صخره برای پیامبر دشوار بود طلحه نشست تا پیامبر ]از روی او[ بر باالی صخره رود، از زبیر

آن صعود کند[  شده است که گفت، روز احد پیامبر دو زره جنگی پوشیده بود، به طرف صخره برخاست و نتوانست ]بر

فرمود : ]بهشت[ برای طلحه قطعی شده شنیدم می گوید : از پیامبرطلحه زیر ]پای[ او بنشست تا بر صخره رود، زبیر می

 3است.

ی در آن برهه خداوند آرامش را در دل مؤمنین نازل نمود و رعب و وحشت در قلوب منافقین به جای گذاشت، ابوطلحه

، و خداوند چه زیبا 4اندی آنان ]صحابه[ زیر سپر خود با آرامش دراز کشیدها بلند کردم دیدم همهگوید : )سرم رمی انصاری

 فرماید : ]در موردشان[ می

 [.٣٥٧آل عمران: .] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 
جز رعب و ترس و گوید : و گروه دیگر منافقان و ]ابوطلحه انصاری[ درباره گروه دیگر که آرامش آنان را فرانگرفته می

 5ای نداشتند.خذالن بهره

گوید : )یعنی منافقین : معتب بن قشیر و یاران او به می )الجامع ألحکام القرآن(در  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ قرطبی در تفسیر 

قصد طمع غنیمت و ترساندن مؤمنین بیرون رفتند و خواب آرامش آنانرا فرا نگرفت و بر حضور خود تأسف خورده و 

 گفتند.یسخنها م

_________________________________________________________________________  
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گوید : )چون ترس می و زبیر بن عوام از جمله کسانی است که از جانب خداوند آرامش و فضیلت نصیبش گشت، زبیر

دیدم خداوند بر ما خواب ]آرامش[ فرستاد همه ما آرمیدیم، و سوگند به خداوند  بر ما شدت گرفت خود را با رسول اهلل

شنیدم گویا اینکه خواب شدیم( میبود اینجا کشته نمیر در دست خودمان میگفت! )اگر کامن سخن معتب بن قشیر که می

 فرماید : و خداوند در این راستا می 1بینم و در خاطرم جای گرفتمی

 [.٣٥٧آل عمران: .] ژڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ژ 
یده است و چون دایره بر مسلمانان تنگ گردید و جنگدر تاریخ به ثبت رسیده است که او در احد می اما عمر بن خطاب

 ]زنده[ دیدند میدان جنگ را رها نکرد.را  تا اینکه مردم پیامبر کشتن پیامبر اسالم شایع شد، عمر بن خطاب

نماید که گفته است : اولین کسی که بعد از شکست و شایعه کشتن پیامبر را طبری با ذکر اسناد از ابن اسحاق روایت می

درخشیدند، با بلندترین صدایم فریاد سلمه بود، گفت چشمان او را دیدم میت ]و او را دید[ کعب بن مالک برادر بنیشناخ

ام نمود تا ساکت باشم چون مسلمانان پیامبر را دیدند پیامبر اشاره زدم ای جماعت مسلمان: بشارت باد این رسول خداست

حافه، عمر بن خطاب، طلحه بن عبیداهلل، زبیر بن عوام، ق، و ابوبکر بن ابی لبابیطااو را بلند کردند و همراه او علی بن 

 را به طرف درّه بردند.او حارث بن الصمه و جماعتی از مسلمانان 

گوید : ما همراه پیامبر و آن چند نفر از اصحاب او بودیم گروهی از قریش از کوه باال رفتند، و پیامبر ]کعب بن مالک[ می

تر باشند، عمر بن خطاب و جماعت همراه او از مهاجرین با آنان به یا سزاوار نیست که آنان از ما باالتر و چیرهفرمود : خدا

ای در کوه برخاست تا بر آن باال رود و چون پیامبر آوردند پیامبر به طرف صخره جنگ پرداختند تا اینکه آنانرا از کوه پائین

ز صخره باال رود[ و طلحه بن عبیداهلل زیر بال وی را بگرفت تا اینکه بر باالی صخره دو ذره جنگی پوشیده بود و نتوانست ]ا

 رفت.

اید، پس باال بیائید، سپس ابوسفیان در هنگام برگشت باالی کوه رفت با بلندترین صدا فریاد زد، از نعمت برخوردار شده

پرستی[ ید[ هُبل را باال ببر، )یعنی دین خود ]بتجنگ رقابت است، روزی به جای روز بدر ]امروز شکست بدر را جبران کن

 .(را آشکار سازید

به عمر فرمود : او را پاسخ دهید و بگو : خداوند برتر و بزرگتر است، چیزی همسان خدا نیست، کشتگان  رسول خدا

ی عمر به طرف من های شما در جهنم چون عمر ابوسفیان را پاسخ گفت؛ ابوسفیان به او گفت : ااند و کشتهمادر بهشت

بیائید، پیامبر به او فرمود نزدش برو ببین چه کار دارد؟ نزدش رفت، ابوسفیان به او گفت : ترا به خدا : ای عمر، آیا محمد را 

شنود، گفت شما نزد من از ابن قمئه راستگوتر و اکنون سخن شما را میهم ایم؟ عمر گفت خیر قسم به خدا، و اوکشته

 2نیکوکارترید.

_________________________________________________________________________  

 .5/95، جامع البیان «المغازی»( تخریج از ابن اسحاق در 1

« رهفقه السی»ی آل عمران، آلبانی روایت را در تحقیق کتاب از سوره ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ( روایت از طبری در تفسیر آیه 2

 (.213حدیث شماره ) –غزالی تصحیح نموده است 
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گفت : آیا در میان قوم محمد هست؟ پیامبر آنها را نهی نمود اینکه او را  –سه بار  –در روایت بخاری : )ابوسفیان  و

قحافه هست؟ سپس سه بار گفت : آیا در میان قوم پسر خطاب هست، پاسخ گویند، سپس سه بار گرفت آیا در میان قوم ابی

اند، عمر نتوانست خود را کنترل نماید، گفت : قسم به خدا دروغ گفتی هسپس نزد دوستانش برگشت، و  گفت اینها کشته شد

کند مانده است، ابوسفیان گفت : امروز به اند، و آنچه که تو را ناراحت میای دشمن خدا! آنهایی که نام بردی همه زنده

اند که من دستور که مثله شده یابیشدگان کسانی می]تالفی[ روز بدر، و جنگ رقابت و مبارزه است، شما در میان کشته

 اید، سپس شروع نمود به رجزخوانی )اعل هبل، اغل هبل( کرد پیامبرام و شما نسبت به من بدی نکرده]چنین کاری[ نداده

دهی؟ گفتند ای رسول خدا، چه بگوئیم؟ فرمود : بگوئید خداوند برتر و بزرگتر است، گفت ما فرمود : چرا او را پاسخ نمی

دهی؟ گفتند : ای رسول خدا چه بگوئیم؟ فرمود : چرا وی را پاسخ نمی بت[ عزی هستیم و شما عزی ندارید، پیامبردارای ]

 1.(فرمود : بگوئید : خداوند مولی و سرپرست ماست و شما مولی ندارید

ل( هبل را بلند و زد )أعجل هبی کوه فریاد می]امام[ احمد ]نیز[ با سندحسن روایت نموده است )ابوسفیان در دامنه

عمر گفت : ای رسول خدا آیا او  –کجاست ابن أبی کبشیبه؟ کجاست ابن أبی قحافه؟ کجاست پسر خطاب  .«رفعت بخشید

ابوسفیان گفت : ای پسر خطاب، « اهلل اعلی و اجل»را پاسخ بگویم؟ فرمود : آری چون گفت : )اُعل هبل( عمر گفت : 

قحافه؟ کجاست پسر خطاب؟ عمر گفت : این رسول خداست و این ابوبکر است یکبسته؟ کجاست پسر ابکجاست پسر ابی

و من هم عمر هستم، ابوسفیان گفت : و یک روز به ]تالفی[ روز بدر روزگار در گردش است، جنگ رقابت است، عمر 

 2.(های شما در آتش )جهنماند و کشتههای ما در بهشتگفت همسان نیستند کشته

خواند دهند. اما امانت علمی مرا فرامیت که ارتداد از دین برگشتن در روز احد را به وی نسبت میاین همان عمری اس

که از روایت قاسم بن عبدالرحمن بن رافع غفلت نکنیم، و ]آنرا نیز بیان کنیم[ که در آن روایت آمده است : انس بن نضر 

انی از مهاجرین و انصار رفت، و حال آنان شمشیرهایی که عموی أنس مالک نزد عمر بن خطاب و طلحه بن عبیداهلل با مرد

در دست داشته بودند زمین گذاشته بودند، گفت چه چیز شما را نشانده است؟ گفتند محمد رسول خدا کشته شده است، 

، لیکن در 3آید؟ برخیزید، بزرگوارانه بر آنچه رسول خدا بر آن جان داه است بمیریدگفت : بعد از او زندگی به چه کار می

این لحظات این صحابیان متوقف شدند ]در واقع خشکیدند / م[ نه به این معنی که در این غزوه به مواضع بزرگ دست 

 نیابند، تا با آن دین خدایی را یاری نمایند.

د نکنمیی شایعه قرار گرفته و ندانسته که چه کار گردد که گروهی از صحابه تحت تأثیر صدمهاز این روایت نمایان می

افسرده شده و با ایمان به رسول خدا و حسرت بر مرگ ناگهانی او از جنگ دست کشیدند و ولیکن مرتد نشدند و به عبداهلل 

سلول یا به لشکر کفار نپیوستند، و همانا تحت تأثیر مصیبت بزرگ ]فقدان پیامبر[ قرار گرفته بودند، شاید عمر بن بن ابی

شنیدن خبر مرگ پیامبر از جنگ دست کشیده باشند، سپس چون انس بن نضر آنان را خطاب و برخی صحابه به هنگام 

ی امید نشاند برخاستند و جنگ را از تحریک نموده امید پیوستن به رسول خدا در بهشتهای جاویدان در دلشان بارقه
_________________________________________________________________________  

 (.8589( بخاری، کتاب جهاد، حدیث شماره )1
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نمودند که عبارتند از : عثمان بن  نشینیعقب 1سرگرفته و گروهی هم مانند سابقین خود بر ایمان باقی ماندند ولیکن از جنگ

عفان، عقبه بن عثمان، سعد بن عثمان )دو نفر از انصار( و دیگران، و خداوند از خطای این صحابیان عفو و بخشش نمود، و 

 فرماید : شان میقرآن کریم درباره

 [.٣٥٥آل عمران: .] ژۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ژ 
اند بخشیده است، و کسانی که ]از نظر خداوند تبیین نموده است که تمام کسانی که روز احد ]از جنگ[ فرار کرده

تر بودند شامل این بخشش شدند، پس چه برسد به عثمان که فراوان به اسالم خدمت موقعیت دینی و سابقه[ از عثمان پائین

 کرد؟

اند چه که مردی حج بیت اهلل را ادا نمود قومی را نشسته دید گفت : این قوم که نشستهبخاری روایت کرده است 

اند گفت : پیشوا]ی آنان[ کیست؟ گفتند ابن عمر ]است[ نزدش آمد و گفت چیزی از اند؟ گفتند : اینها قریشکسانی

بن عفان روز احد فرار کرد؟ گفت :  دانی عثمانگوئید؟ شما را به حرمت این بیت، آیا میپرسم آیا برایم میشما می

دانی در بیعه الرضوان وجود نداشت؟ دانی در جنگ بدر حضور نداشت؟ گفت : آری گفت آیا میآری گفت : آیا می

وی در روز  ای برایت آگاه سازم؛ اما فرارگفت : آری، اهلل اکبر، ابن عمر گفت : بیا تا شما را از آنچه از من جویا شده

ز آن عفو نموده است، و اما عدم حضورش در بدر دختر پیامبر همسر وی بود و او مریض بود، و احد خداوند ا

باشی که در بدر حضور داشته است، و اما حضور نیافتنش در پیامبر به وی فرمود )شما دارای پاداش کسی می

فرستاد، و پیامبر به جای او می بود او راالرضوان، اگر کسی در مکه از عثمان بن عفان نزد پیامبر عزیزتر میبیعه

الرضوان بعد از رفتن عثمان به مکّه انجام گرفت و پیامبر با دست راستش گفت )این ]عثمان را به مکه فرستاد، و بیعه

 2دست عثمان است، و با دست راستش بر دست دیگر زد و گفت این برای عثمان.

شان روایت تم بتوان به آن قانع شد و روایات بسیار ضعیفی دربارهاما گروه دیگر که مرتد شدند در موردشان روایتی نیاف

گردد شاید برخی از آنان فریب عبداهلل بن ابی شده است که در حد استدالل نیستند، همچنانکه از مجموع روایات معلوم می

لحه، زبیر، سعد بن ابی اند چرا کسانی که حق و باطل را با هم مخلوط نموده و ابوبکر، عمر، عثمان، طبن سلول خورده

 دهند؟!دهند این حقایق را مورد توجه قرار نمیوقاص و غالب یاران رسول خدا را اهل ارتداد قرار می

نمایند بلکه بر ارتدادشان بعد از مرگ رسول و ]متأسفانه[ آنان از آیه تنها بر ارتداد صحابه در جنگ احد استدالل نمی

کنند این چه ]نوع[ انصافی است؟ و چه درونی به این نوان خلیفه مسلمین نیز استدالل میدر انتخابشان ابوبکر را به ع خد

 شود؟جنایت راضی و خشنود می

 

_________________________________________________________________________  
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 حدیث طردشدن از حوض –ب 
نمایند حدیث طرد از ی اثناعشری بر ارتداد و برگشت صحابه به آن استدالل میشاید بتوان گفت بارزترین آنچه شیعه

 لفظ و عبارت از طریق اهل سنت و شیعه روایت شده است.حوض باشد که با چند 

از پیامبر روایت نموده است که فرموده است : مردمی از اصحاب برای واردشدن بر حوض  بخاری از انس بن مالک

باشند گویم ]اینها[ اصحاب من میشوند میزده میشناسم در برابرم خجالتشوند تا اینکه آنها را می]کوثر[ بر من وارد می

حازم از سهل ( از ابی1دانی که بعد از شما چه چیزی بدعتی به وجود آوردندگویند : نمیمی .[اند / م]چرا به این روز افتاده

روایت شده که پیامبر فرمود : هر کس از من عبور نماید از آب حوض بنوشد و هر که از آن بنوشد هرگز تشنه  بن سعد

 .(ند، من آنان را شناخته و آنها نیز مرا بشناسند، سپس میان من و آنها فاصله ایجاد شودنشود، گروههای بر من وارد شو

ای؟ گفتم ابوحازم گفته است : نعمان بن أبی عیاش ]این روایت را[ از من شنید و گفت : آیا همینطور ]هم[ از سهل شنیده

گویم از ]یاران[ من افزود : )پس می[ را به آن میدهم بر ابوسعیدخدری که از او شنیدم این ]عبارتآری گفت : گواهی می

گویم وای بر کسی که بعد از من تغییر ]بدعت[ دانید بعد از شما چه کاری انجام دادند، میشود شما نمیباشند، گفته میمی

 2نموده باشد.

شم تا بنگرم چه کسی از شما بانقل شده است که پیامبر فرمود: من بر حوض می –رضی اهلل عنها  –از اسماء بنت ابوبکر 

شوند، و بگویم خدایا ]اینها[ از ]اصحاب[ من و از امت من هستند؟ گردد و مردمانی در مقابلم مؤاخذه میبر من وارد می

گفت خدایا ملیکه میگشتند، ابن ابیاند؟ سوگند به خدا همواره از دین برمیدانی بعد از شما چه کار کردهشود آیا میگفته می

در مورد مردانی از  ، و مرد از رسول خدا3بریم از اینکه از دین برگردیم و یا مورد آزمایش قرار گیریمبه تو پناه می ما

اصحاب که بر ایمان بودند چشم فروبست ]چیزی نگفت[ و خداوند آنانی را در قلبشان مرض ]نفاق[ بود آزمایش نمود و از 

 و طلیحه بن خویلد و اسود عنسی و سجاح افتاد.ی کذاب اسالم مرتد شدند و دنبال مسلیمه

حنیفه به نبوت مسلیمه گوید : )قومی از اسالم برگشتند و بنیمورخ شیعی سعد قمی در کتاب )المقاالت و الفرق( می

زومی ]کذاب[ که در زمان پیامبر ادعای نبوت کرده بود فراخواندند، ابوبکر لشکریانی با سرگردگی خالد بن ولید بن مغیره مخ

 4بر سرشان فرستاد و با آنان جنگید و کسانی کشته شدند و برخی هم نزد ابوبکر برگشته و به اهل ردّه نام گرفتند.

امام علی در مورد خودداری خود در آغاز امر از بیعت ابوبکر سپس بیعت و همکاری با او و صحابه در مبارزه با مرتدین 

خوانند ترسیدم فرامی نکه دیدم کسانی از اسالم برگشتند و به نابودی دین محمد]از بیعت[ خودداری کردم تا ای گوید :می

دادن خالفت باشد که اگر اسالم و مسلمانان را یاری ننمایم، اینکه شکاف و ویرانی ببینم که مصیبت آن بزرگترتر از دست

 5.(متاع چند روزی بیش نیست

_________________________________________________________________________  
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بیعت کردم و در آن حوادث بپا خاستم تا اینکه باطل فنا و نابود گردید،  گوید : در این وقت نزد ابوبکر رفتم و با اوو می

روی امور را به پیش برد، با دلسوزی و و دین خدا برتری یافت و ابوبکر آن را تولّیت نمود، آسان نمود و با استحکام و میانه

 1.(ود از وی اطاعت و پیروی نمودماندرزگویی او را همراهی نمودم و با تالش و جهاد در آنچه از خداوند اطاعت نم

ی ]بیعت[ امام نماید و دربارهو به همین سبب محمد کاشف آل الغطاء با ناچاری و پریشانی به این حقیقت اعتراف می

ی توحید و نهایت تالش خود را در نشر کلمه –ی اول و دوم خلیفه –گوید : )و چون ]علی[ دید که دو خلیفه علی می

و توسعه فتوحات به کار گرفتند، و چیزی را به خود اختصاص ندادند و استبداد به کار نگرفتند بیعت و  تجهیز لشکریان

 2.(سازش نمود

اند بر وجود داشته نماید به آن کسانی که در زمان مرگ رسول اهللگویم ]نگارنده[ حدیث حوض آشکارا اشاره میمی

اند خداوند لشکر ایمان را که در برابر مؤمنین متواضع و با کفر تبدیل نموده اند و ایمان رااند و از آن برگشتهایمان بوده

اند بر آنان چیره نموده است، و پیامبر از دنیا برفت این مرّتدین چه کسانی بودند اند، و بر کافرین سخت و محکمفروتن

و کسانی را به ایمان برگرداند )خداوند توبه او از حوض طرد شوند  یبمردند تا با رسول خداوند برخورد نمایند و به وسیله

 3.(پذیردای که مرگ به غرغره نرسیده باشد میبنده را تا لحظه

 ی اثناعشری از برانگیختن ]و استناد به[ این حدیث در برابر مردم ساده چیست؟اما هدف علمای شیعه

ی رسول اهلل ر پی آن هستند که بزرگان صحابهی اثناعشری دی ]گرامی[ شاید متوجه شده باشی که علمای شیعهخواننده

)ابوبکر، عمر، عثمان، عائشه، حفصه، زبیر، طلحه و دیگران( را مورد نکوهش قرار دهند و حدیث ]مذکور[ به نسبت آنان 

 سول اهللی کسانی قرار دهند که بعد از ردهد به آنان تا این صحابیان را از زمره]شیعه[ شکار با ارزشی است، زیرا امکان می

 گردند.اند پس ]و به این سادگی[ مستحق خواری و خسران قیامت میایجاد بدعت نموده

آوری مسائلی بپردازند ]که به زعم خود[ اند تا به جمعو به همین علت علمای شیعه دوازده امامی تالش فراوانی نموده

خبر از ماهیّت کتاب و سنت مسلّم / م[ در ردم ]ساده و بیدانند و برای اقناعمآنرا به عنوان بدعت از جانب این صحابیان می

اند، اما چنانچه فردی متعصب از گروه اباضی و یا نمایند کتابهای ]فراوانی[ تألیف کردهی صحابه ادّعا میمورد آنچه درباره

مام علی نماید که این متعصبان ناصبی که کینه امام علی در دل دارند همچون این متعصبان به عنوان انتقام همان برخوردی با ا

صاحب است و کسی چنین گمان نکند که ظلم بر مردمانی دهند چه کار خواهند کرد؟ ظلم و بهتان بیبا صحابه انجام می

دهند عاقبت به قوم دیگر و خودشان شود، و تیرهای که با آن صحابه مورد هدف قرار میشود و بر دیگران واقع نمیواقع می

حدیث عام است و عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابوذر و سلمان فارسی از کسانی که شیعه ]اثنا عشری[ آنان را گردد. برمی

 گردد!نمایند بلکه امام علی را نیز شامل مینمایند استثناء نمیتجلیل می

_________________________________________________________________________  
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تواند میزان کج خود میای از هر صحابی داشت باشد براساس معیار و ]پس با این وجود[ هر آنکه در درون نفرت و کینه

 ی از دین برگشتگان به شمار آورد!او را از زمره

گوید بخوان تا ببینی که چگونه دیدگاه شیعه با دست خویش توز می]خواننده عزیز[ با دقت و انصاف آنچه ناصبی کینه

از خداوند تبرئه  مام علیسازد! بااینکه قبل از هر چیز سن در بدگویی تصریحی یا ضمنی نسبت به اخود را نابود می

جویم، امام علی امام هدایت است عالوه بر قرابت و خویشاوندی باپیامبر او وامثال وی در درون ما دارای جایگاه و ارزش می

 سزاواری است، و از بدگوئی نسبت به او و هر صحابی دیگر راضی و خشنود نیستیم.

ی اثناعشری برای ابوبکر، عمر، عثمان و سایر صحابه را درک یعهخواهم تا همراه من ظلم شلیکن خواننده گرامی می

برگردد، همچنانکه ناصبی  ابیطالبنمائید، و تحقیق نمائی که چگونه ممکن است این ظلم ]شیعه به صحابه[ به علی بن 

رسول خدا را گذاری بعد از ی بدعتگوید : من در علی نمونهدهد ناصبی میرا مورد هدف عداوت خویش قرار می علی

 دیدم : به همین سبب از او متنفر شدم و از وی تبرّی نمودم.

امامت که بزرگترین ارکان دین است و روایات شیعی فراوانی در منزلت آن وارد شده است! و روزیکه فاطمه زهرا زده 

ضیه فدک غصب شده اقدامی ها بر وی سرازیر شد او فاطمه را تنها گذاشت ]و از وی دفاع نکرد[ و در برابر قشد و مصبت

نکرد و دختر پیامبر را یاری نکرد! مردان را در کتاب خداوند تحکیم کرد، و هر کسی مانند )علی، ابوموسی اشعری، معاویه و 

ی حدیث ]مذکور[ آشکار است که پیامبر خدا عمر بن عاص( در تحکیم شرکت نموده باشد کافر است. و حجت من درباره

است )فأقول، یا رب منی و من امتی( که این به طور قطع داللت دارد، بر اینکه منظور از حدیث علی در نص حدیث فرموده 

ی علی بن طالب فرموده است : علی منی و انا منی اید که دربارهاست! زیرا شما ]شیعیان[ از پیامبر روایت نموده ابیطالبابن 

نمایم که منظور از علی است و دلیل دیگر که من به آن استدالل میعلی( و این خود قرینه و دلیل است که روایت مربوط به 

آیند، هر کس آنانرا فرماید : امیرانی بعد از من میحدیث مذکور علی است اینکه پیامبر در مورد برگشتگان بعد از خود می

 1.(گرددض نمیشان نماید از من نیست و من از او نیستم، و با من وارد حوتأیید نماید و بر ظلمشان یاری

]براساس این روایت شیعه[ ظالمانی از قبیل ابوبکر، عمر و عثمان را یاری نموده است، و او  – ابیطالبو حال علی ابن 

در حدیث ]مذکور[ با  دهد مشاور و وزیرشان بوده است، و پیامبرهمچنانکه کتابهای شیعه از اول تا آخر به آن شهادت می

دانسته که بعد از آوردن منزلت و جایگاه وعده داده است، زیرا رسول خدا نمیاو را به پائین ه()فلیس منی و لستُ منگفتن 

 گردد.او دچار تسلیم ظالمان و حب دنیا و بخششها و امتیازات می

ن ام ولیکگویم نسب ]شما[ را شناختهباشم، میگوئید : من فالن پسر فالنی میو روایت چون ]در قیامت[ نزدم آئید، می

نماید که منظور از روایت علی بن رفتاری و مسیر قهقرایی و برگشت از دین را پیمودید، کامالً داللت میشما بعد از من کج

 است و غیر او نیست!! ابیطالب

باشم زیرا پیامبر او را شناخته است، و در پس آن کسی که نزد پیامبر آمده است، به او نگفته است )من فالن پسر فالن می

یث صراحتاً به شناخت وی اشاره کرده است ولیکن آن مرد خواسته است با اشاره به نسبت خود و خویشاوندی با پیامبر حد

_________________________________________________________________________  
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یعنی نسب و  )أما النسب فقد عرفته(تا اینکه رسول خدا )به گمان او( برایش شفاعت نماید و پیامبر هم او را با 

من به وجود آورید ربطی ندارد و چون من دخترم را به جایی گذاشتم خویشاوندی جای خود را دارد که با بدعتی که بعد از 

]و بر اثر این ضربات سقط جنین نمود[ و شما ]ای علی گرچه شیر خدا بودید از ترس /  1مورد ضرب و کشتن قرار گرفت

 م[ برای او کاری انجام ندادید، و با این وجود هم به یاری ]قاتلین / م[ پرداختید.

رساند، سوگند به خدا برید که خویشاوندیم به قومم سودی نمیگوید : گمان میید : صدر حدیث که میگوو ناصبی می

ی اصحاب رحم و قرابت من در دنیا و آخرت برقرار است، و چون روز قیامت فرارسد گروهی به من عرضه شوند و در زمره

گذاری کردید و شناسم ولی شما بعد از من بدعتسبتان را میگویم اما نباشیم میفالن پسر فالن می گویند مااند و میشِمال

 مرتد گردیدید.

بر منبر شنیدم  اند که از پیامبر خداو در روایت ]شیخ[ مفید و طوسی ]در امالی هر دو[ از ابوسعید خدری نقل نموده

قیامت سودی ندارد، آری، سوگند به در روز  گویند : که خویشاوندی پیامبرگفت : چه حال ]نامطلوبی[ دارند آنانکه میمی

شوم، و چون شما خدا خویشاوندی من در دنیا و آخرت ادامه دارد، و من ای مردم پیش از شما بر حوض کوثر وارد می

شناسم، ولیکن شما بعد از من و من بگویم، نسب شما را می –باشم گوئی، ای رسول خدا من فالنی پسر فالنی میبیائید، می

 2اید.نمودید واز دین برگشتهرفتاری کج

نماید که قرابت و خویشاوندی با رسول خدا بدعت و تبدیل دین مصطفی را برای او شفاعت و مردم چنین تصور می

نمایند، و پیامبر در این روایت شیعی تثبیت نموده است، که قرابت و خویشاوندی مفید است ولیکن نسبت به کسی که می

 رساند.ای نمیشده است فایده گذاری نموده و مرتدبدعت

ی اثناعشری احادیث فراوانی وارد است، اینکه در کتب شیعه ابیطالبنماید که منظور از روایت علی بن آنچه تأکید می

شوند، لیکن مردی که پیامبر از وی خبر داده است او کسی شده است که مردم در روز قیامت با نام مادرانشان فراخوانده می

ام و « فالن بن فالن»گوید : من و رسول گرامی با تمام صراحت خبر داده است که این مرد می یشان پیامبراست از خو

دفاع نمائید و به حدیث  دهد : اگر بخواهی از علیام و ناصبی سخن خود را چنین ادامه میفالن بن فالنه»نگفته است 

همراه علی از دین برگشتند اند که گویم که اینها از جمله کسانیه شما میعمار، سلمان یا مقداد استشهاد نمائید در همان ابتدا ب

شود، پس رضایت و دفاع و قبول امامت علی از جانب آنان کافی است برای اثبات و حدیث ]مذکور[ هم آنان را شامل می

کنید! در جواب خواهم گفت کار می: پس احادیث وارده در فضیلت علی، عمار، فالن و فالن را چه ارتداد آنان، و اگر بگوئید 

اند و در آن فضایل شک : فضائل ابوبکر، عمر، فالن و فالن، نزد شما مورد قبول قرار نگرفتند بلکه گفتید آنان مرتد شده

نمودید و در مورد علی بن طالب نیز چنین است، و تفاوتی ندارد! این خالصه سخن ناصبی درباره امام علی بن طالب و 

 گویم : وست. اما من درونهای زنده و بیدار را مورد خطاب قرار داده و مینزدیکان ا

_________________________________________________________________________  
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 کشاند، ]به علت استداللهای نامنطقی در اثبات ارتداد اصحاب رسول اهللدیدگاه شیعی این چنین خود را به نابودی می

القلب که او نیز مانند شیعیان نسبت به ضاند / م[ و توانای پاسخگوئی به این ناصبی کینه توز ]و مریخود در تنگنا قرار گرفته

ی از آن طرف دیگر بام افتاده است / م[ ندارند، اما أهل سنت که به فضائل و حق صحابه ی پیامبر از جمله علیصحابه

د گویند : هر دوی شما برای خواند به ناصبی و شیعی میواقفند و ابعاد حوادث فتنه و عوامل آنرا درک نموده رسول اهلل

کردند گروهی بودند که از اسالم مرتد شدند و آفرین میبافید، و آنانی که بعد از رسول اکرم ایجاد بدعت نمود، و حادثهمی

ابوبکر و علی وصحابه با مبارزه با آنها پرداختند و کسانی که در آن جریان بر مسیر کفر بودند به مرگ نایل شدند تا در روز 

پیامبر بفرماید : اصحاب من، أصحاب من( و فرشتگان هم در جواب وی بگویند : )شما  قیامت از حوض رانده شوند و

دانید که بعد از شما چه حوادثی ]از قبیل ارتداد و عدم پیروی از شوری و امام مسلمین و جنگ با صحابه / م[ به وجود نمی

 آوردند.

ست که انسان مفاهیم بزرگی که این حدیث بیان ]رعایت[ انصاف چه قدر زیبا ]اما متأسفانه[ اندک است، و چه زیبا

 توان کرد.نماید، ولیکن با تعصب و متعصبین چه مینماید درک می

 

 برخورد با صحابه از طریق اشتباهاتشان
گیرد، وخداوند علیرغم ای میشود ولیکن فوراً به خود آمده و موضع تازهانسان صالح گاهی دچار اشتباه و لغزش می

را به عنوان اهل صالح شناخته و نزد خداوند دارای مقامی است، و اشتباه و خطای انسانی به شرف و جایگاه لغزش وی او 

 سازد.ای وارد نمیاو لطمه

شده با این دیدگاه نگریسته شود که منافق و در پی مصلحت شخصی خود آیا ممکن است که به این جماعت تزکیه

کند همگی مرتد و کافرند؟! تمام این ]احکام که از انگشت دستان تجاوز نمی اند و کوچک و بزرگ آنان جز اندکیبوده

 ی آن وجود ندارد.ظالمانه[ به علت امامتی است که نص صریحی درباره

اند ها رساندهپاداش این جماعت مؤمن مجاهد در برابراین جهاد بزرگ و اسالمی که گسترش داده و آنرا به ما و امت

اند : ه آنان و همه چیزشان مورد نکوهش قرار گیرد ]هل جزاء و االحسان اال االحسان[ و پیشینیان گفتهاینکه نزاهت و عقید

بینند تا آنان را نشینند و این عادت کسانی است که در دیگران جز اشتباه نمیبرخی مردم همچون مگس جز بر زخم نمی

ر آنان منفور باشند و جز بدی و زشتی را ببینند، و دوری و خواهند در مورد کسانی که از نظمورد اتهام قرار دهند، نمی

که با نگاه تیره و انتقاد به صالحین بلکه به مردمی که در خدمت پیامبرتربیت یافته  از مدرسه  –ها ی تفاوت این بدبینیفاصله

 با تعالیم اسالم و اخالق آن بر کسی پوشیده نیست. –نگرند وی تخریج شده است می

آوری المی به ما یاد داده است که مسلمان پاک درون و سرشت است و نیز پاک زبان و رفتار است، و او از جمعتربیت اس

 بخشند، و رسول خداو جستجوی خطاء و اشتباهات مردم به دور است زیرا اخالقی دینی او را از این حد رفعت می

 .دهنده نیستزن و دشنامکننده و طعنهفرموده : مسلمان نفرین

 فرماید : و یکی از دانشمندان عارف چه زیبا شاگرد خویش را نصیحت کرده و می

 شوی.کنی ارزیابی میبا همان میزان و معیاری که ارزیابی می



 309 آنگاه حقیقت را یافتم

بایست ابتدا خود و محبوبان خود با همان معیاری که برای ارزیابی دیگران از هر آنکه مردم را با معیاری ارزیابی نماید می

 نماید.نماید و خود احساس نمیمی کند ارزیابی نماید تا معلوم شود که چه اندازه به دشمن خود ظلم و تجاوز میآن استفاده 

دهی قرضی داده شوی با همان معیاری که پیمانه و ارزیابی کنی ارزیابی شوی، اند : همچنانکه قرضو صاحب خرد گفته

 را نیز از پای درآورد.و تیر زهرآگین اگر در قتل مردم به کار رود صاحب آن

 حرمت و رسوایی نموده است.و هر کس با دوستان خداوند دشمنی نماید خداوند با وی اعالم جنگ و هتک 

که از پیامبر دفاع و او را یاری دادند و به عنوان هجرت در راه  - تراشی صحابه رسول خدایندآنانی که در پی اشکال

الزم است بدانند  -به جایی گذاشتند و تمام زندگی را با برادران خویش تقسیم نمودند  دین خانواده و دارائی خود را در مکّه

شوند، چنانچه دقت نمایند پی خواهند بود که تیرهایی که نیکوکاران را که چه جرم سنگینی در حق اسالم و خود مرتکب می

نمایند و کنند آن زخمی میدعای محبتشان را مینمایند همان تیرهایی است که محبوبان و کسانی که آنان ابا آن مجروح می

با آنان مبارزه کرد نفرت علی را در دل داشته باشد و او را از شناخت واقعی علی  چنانچه فردی از خوارج که امام علی

م را به دست کنند به علی بنگرد و قلنابینا کرده باشد و بخواهد با همان دیدگاه شیعه که به ابوبکر و عمر و عثمان نگاه می

کند، ی این امام بزرگوار بپردازد به نوشتن اشتباه و گناه یا سخنان ناروا اقدام میگیرد و به نوشتن سیره و زندگی نادیده

 ی این مرد بزرگ را برای شما آشکار سازم.خواهم صورت کامالً متفاوتی را از جلوهمی

گذار و تغییردهنده ، عمر، عثمان و سایر صحابه با جلوه بدعتدادن ابوبکری اثناعشری در نشانبا همان روش که شیعه

دهد. و ما بر این یقینیم که کوچکتر از آنیم که برند یک فرد ناصبی هم علی را با همان صورت جلوه میبه کار می –سنت 

ارم خواننده با انصاف را ارزیابی نمائیم، آن مرد بزرگی که ایمان در قلب و جسم و زندگی وی مجسم بود، ولی امیدو علی

 اهدافی که من در طرح این دیدگاه دارم دریابد.

 

 ی علیدیدگاه ناصبی درباره

آوری نماید و بر مبنای پرداخته و لغزشها را در آنها جمعمی فرض بر این است که فردی ناصبی تنها به بررسی کتب شیعه

 آورد عبارت است از : به دست میچه ن بندی کند آنماید عنوانفهم خود هر آنچه مطالعه می

 

 امام علی و دین -1

نماید حدیثی است که حرّ عاملی در وسائل ی لغزشها بر آن درنگ میاز جمله اموری که این ناصبی پلید جستجوکننده

م( به فرمود : از کفر و دین)وامی از ابوسعید خدری روایت کرده است او گفته است شنیدم از رسول خدا 00/203الشیعه 

 شمارید فرمود : آری.ردیف میبرم، گفته شد ای رسول خدا آیا دَین را با کفر همخداوند پناه می

کند که حر عاملی از علی بن طاووس با اسناد از ابوجعفر روایت نموده است که فرموده است : و روایت شیعی ذکر می

باغی داشت آنرا پانصد هزار درم بفروخت و قرض علی  علی از دنیا برفت و حال هشتصد هزار درهم بدهکار بود وحسن

 را ادا کرد.
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داند در حالیکه علی با بدهکاری از دنیا بدهکاری را با کفر همسان می گوید : نگاه کنید که رسول خداناصبی می

رود که آنان انتظار نمیکنند و از رود، معموالً شیعه نیز ]مانند ناصبی[ با ابوبکر و عمر و سایر صحابه چنین برخورد میمی

نصوص را دریابند و از ثبوت آن اطمینان یابند و در مورد صحابه حسن ظن داشته و آنان را انسانی بدانند که گاهی دچار 

 گردند.اشتباه هم می

تکذیب ای نیست مگر اینکه آن روایات را ماند آنها را چارهپاسخ میو اما شیعی اثناعشری در مقابل این ناصبی پلید بی

نموده و یا ناصبی را مورد دشنام و نفرین قرار دهد زیرا توانای نقد استدالل او را ندارند، و ]در واقع[ هر دو روش واحدی را 

برد دهد و نصوصی را در غیر مواضع آن به کار میرا مورد نکوهش قرار می اند یکی علی]با دو نتیجه متفاوت[ اتخاذ نموده

عمر و سایر صحابه را مورد سرزنش و انتقاد قرار داده ونصوص را در مواضع نامناسب آن به کار و دیگری هم ابوبکر و 

گوئید و ی وی چنین میبرد. و چنانچه شیعه به وی بگویند امام علی دارای فضایل فراوانی است و شما چگونه دربارهمی

یرادی ندارد زیرا شما فضایل ابوبکر، عمر و سایر گوید : اکنید : ناصبی به وی میمعانی نامناسبی بر نصوص تحمیل می

گرفتن فضایل علی نیز بدون اشکال است، و علی از نظر من ]البته با صحابه را به آسانی نادیده گرفتید، وکار من ]در نادیده

ایجاد بدعت ام[ جزو کسانی است که بعد از وفات پیامبر در دین اسالم برداشتی که از روایات برای خود دریافت نموده

 نموده و آیا معیار شما برای ارزشیابی مخالفین با معیار و میزان ارزشیابی خودتان تفاوت دارد؟ 

 

 اهانت به اسم خداوند -2

( از ابوجعفر 014ها عبداهلل بن جعفر حمیری در کتاب )قرب االسناد، ص کند به آنچه پیشوای قمیو ناصبی استدالل می

نقش بسته بود، و با دست  «العزة هلل جمیعاً» -عبارت  –گوید : بر روی انگشتر پدرم ه میاز پدرش روایت کرده است ک

نقش بسته بود و با دست چپ خود که انگشتری  «الملک هلل»عبارت  نمود، و بر انگشتر علیچپ خود با آن استنجا می

نماید، ونه به اینصورت به اسم خدایی توهین میچگ گوید : ببین که امام شما علینمود و ]ناصبی[ میدر آن بود استنجا می

 نماید، و این عمل به معنی کفر بعد از ایمان است.نقش بسته است استنجاء می« الملک هلل»و با دستی که عبارت 

ی اثناعشری پاسخی ندارند جز اینکه روایت مذکور در کتاب )قرب االسناد( را تکذیب نموده و یا اینکه ناصبی اما شیعه

دهند زیرا با تکذیب روایات غیرمنطقی اینچنین کتابها و مورد دشنام و نفرین قرار دهند ]که معموالً کار دوم را انجام می را

 .[شوند  / می اعتبار ]ساختگی[ ساقط میمؤلفین آنها از درجه

و سایر صحابه را مورد گوید : شما تمام روایاتی که ما و اهل سنت ابوبکر، عمر، عثمان و ناصبی ]باز[ در پاسخ می

اند؟ و روایات دهند ضعیف و دروغپذیری پس چرا ]تنها[ روایاتی که علی را مورد نکوهش قرار میدهد مینکوهش قرار می

 اند، آیا این جز هوی و آرزو چیز دیگر هست؟نکوهش ما و دیگران همیشه صحیح

وه ]شیعه و ناصبی[ انصاف و تقوی را در بررسی روایات نماید، و اگر هر دو گرو هوی و آرزو با صاحبان خود چنین می

 دادند.کردند اینگونه یاران پاک پیامبر را مورد انتقاد قرار نمیبه طور الزم رعایت می

 



 310 آنگاه حقیقت را یافتم

 ای که او را مهمانی کرده بود!با صحابه اتهام ]شیعه[ به خیانت علی -3

 -ذکر نموده است : که )سید  3/34بحرانی در کشکول  ی بزرگ شیعی یوسفنماید، به آنچه عالمهناصبی استدالل می

نعمت اهلل جزائری در کتاب )زهرالربیع( گفته است : آنچه میان مردم مشهور است و صاحب کتاب )احقاق  -محدث بزرگ 

ی با زنان( این است که شبی عمر بن خطاب علی را الحق( هم ذکر کرده است، سبب تحریم متعه )به قول امروزی صیغه

گفتید هر کس در شهر ی خود خواباند، و چون صبح شد به علی گفت : ای علی آیا شما نمیهمانی کرد و او را در خانهم

فرمود : از خواهرت سؤال بپرس، و علی  ]آبادانی[ باشد سزاوار نیست که شب را مجرّد ]بدون همسر[ سپری نماید! علی

ای رسیده است ... که چگونه نموده بود ببینید انحطاط و پستی به چه درجه]پناه به خدا / م[ در آن شب با خواهر عمر تمتع 

نمایند ]آیا اگر غیر مسلمانان ]پدر زن عمر / م[ را با استمتاع از خواهر وی متهم می –برای انتقام از عمر بن خطاب علی 

پاکی حق د نمود آیا هر انسان وجدانو شاگردان وی چه قضاوتی خواهن ها را مطالعه نمایند در مورد محمداینگونه کتاب

 ندارد از اینگونه پیروان بیزاری جوید؟[

ات مهمانی نمائید و با این دهم[ آیا از دین و  اخالق است که شما فردی را در خانهشما را به خداوند ]سوگند می

نمایند، چیزی می ابیطالبامام علی بن ها که ادعای شیعه و پیروی از صورت به محارم شما تعدّی نماید؟! آیا به نظر شما این

 دانند؟!را می از اخالق و دین و ارزش امام علی

 

 خالصه
ها، زیدی، اهل سنت، معتزله و سایر گروهها در آن دخالتی ندارند روایات مذکور روایات شیعی اثناعشری است که ناصبی

ی بایست تاوان آن برعهدهات مورد انتقاد قرار دهند میها امام را با این روایبلکه روایات شیعی صِرف است و اگر ناصبی

ای مانند خوارج با اینگونه اندیشی سبب شده است تا فرقهاند / م[ و این کجاثناعشری باشد ]که به دست آنان بهانه داده

که شب و روز او را اند تا حدی مورد نکوهش قرار داده روایات امام علی را با آن همه فداکاری و اطاعت از خدا و رسول

 نمایند!!نفرین می

که خود را  ی رسولاندیشی دیگر که همواره شیعه با آن به صحابهاندیشی در واقع کامالً شبیه است به همان کجاین کج

ای از صحابیان پیامبر باشد و کنند، و کتابی شیعی نیست که خالی از نکوهش صحابهراه در اعتالی دین فدا کردند نگاه می

 صحبتی خویش برگزیده بود کارشان فقط به دنبال دنیا و مصالح مربوط به آن بوده است.گویا آن جماعتی که پیامبر برای هم

 شمارند!شگفت از این گونه افراد که لغزشهای اصحاب پیامبر را برمی

[ را به های ]امت محمده برترینکنند و در حالیکاند، چرا از سوءعاقبت و نتیجه بد آن فکر نمیآیا در گناهشان فکر کرده

 دهند؟!ها مورد سرزنش قرار میبدترین تهمت

 

 پایان
در پایان قلم از نگارش ایستاده و دو اتم به پایان رسید و حقیقت کامالً برایم هویدا گردید، چون پرده را از جلو چشمانم 

 ه نمودم.برداشتم و خود را ملزم نمودم که حقیقت را با دلیل بیابم آنرا مشاهد
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 شود.شود بلکه با دلیل و برهان شناخته میشناخته نمی شورآنرا زمانی دیدم که یاد گرفتم که حقیقت با عاطفه و 

نماید، تطبیق نمودم. آنرا ]حق[ زمانی مشاهده آنرا زمانی شناختم که عقیده شیعه را با آنچه قرآن و سنت نبوی مطرح می

 رگز نخواهد بخشید که درباره همسران و آل بیت و اصحاب او بدگوئی نمایم.که مرا ه نمودم که فهمیدم رسو خدا

های گذشته بوده است که آنان را از زمانی حق را دریافتم که فهمیدم که غلو و افراط در مورد صالحین درد و مشکل امت

های است ها واقعیتش شیعی، اینراه مستقیم و توحید خارج ساخته است، پس ای ]برادر و خواهر / م[ با انصاف و آزاداندی

نمایم که در آن تفکر نمائی و آنرا با معیار عقل و منطق ارزشیابی که کوهها را به لرزه خواهد انداخت از شما درخواست می

 نمائید.

 ی طلب سخنانم را بررسی کن، ]و امیدوارم با خواندن و تأمل در آیهبیندیش، و همچون فرد حقیقت نیک

 [.٤٧ - ٤٤األحزاب: .] ژڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          گ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ 
شان ی آنان قرار نگیری که قرآن دربارهتعصب را کنار گذاشته و با تعصب با این مطالب برخود ننمائی، و در زمره

[ علمای مذهبی خود را حَکَم بر شان سخن گفتهخداوند دربارهکه زیرا آنان ] ١٣التوبة:  ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژفرماید : می

دین نمودند و دین را برآنان حکم ننمودند و اقوال و قانون علمای خویش را به عنوان حکم و داور بر حُکم خدا و رسول او 

 اندک است. یقرار دادند، این سخنان دلسوزانه و اندرزگوئی است در عصر و زمانی که دلسوز و اندرزگو

 نا ان الحمدهلل رب العالمینو آخر دعوا

 غور داود حسین زادهمحمد 

  – 0393یوم جمعه شریف هشت حمل 
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