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 :دريچه �

  
كتاب پژوهشي در اصول و فروع شيعه دوازده امامي نوشته استاد 

عقيده ـ تفسير ـ حديث ـ ( پژوهشگر دكتر محمد علي سالوس در چهار جزء 
شاهكاري است علمي كه نويسنده محترم سالهاي متمادي عمر خويش ) فقه 

  .ندن آن صرف كرده استرا در راه به ثمر رسا
اين پژوهشگر معاصر جهان اسالم پس از سالها بحث و بررسي در تاريخ 
اسالم و تاريخ مذاهب فلسفي و عقيدتي و فقهي و ورق زدن در يك دنيا 
كتاب جديد و قديم، بدين نتيجه رسيده كه بنيانگذاران مذهب شيعه با ذكاوت 

خالصه كرده به زمين  و تيز هوشي خاصي اهرم اول مذهب را در امامت
كوبيدند، سپس همه مذهب در همه جوانب آن؛ چه از نظر عقيدتي و چه از 
نظر تفسير و ديدگاه خاص آن در فهم كالم اهللا مجيد ـ قرآن؛ دستور العمل 

و ساختن  غزندگي و دين ـ، و چه از نظر فهم خاص سخنان پيامبر اكرم
خواني داشته باشد، و چه از احاديثي بر زبان ائمه كه با مفكوره امامت هم

بدور همان آسيابي ... نظر پايه ريزي احكام و دستور العملهاي فقهي و
  .چرخد كه امامت اهرم آن است مي

بعبارت ديگر بنيانگذاران مذهب با ساختن افترايي بنام امامت، و سپس 
تراشيدن دليلها و براهيني براي اثبات آن، و سعي در كج كردن گردن آيات 

بطرف مفكوره ساختگيشان خود را از صف جمهور مسلمانان جدا  قرآني
كردند، سپس در راستاي شاخ و برگ بخشيدن به مذهب به هدف دورتر 
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شدن از جمهور مسلمانان كه آنها را ـ عامه ـ ناميدند، اركان مذهب و علوم 
و دانشهاي آنرا در پرتو امامت بنا نهادند، و بسيار سعي نمودند بگونه اي 

بناي كارشان را بگذارند كه در هيچ موردي با امامت شاخ بشاخ خشت 
  !نشود

تا چه حد در اين هدف به نتيجه رسيدند؟ و تا چه حد توانستند ميخ امامت 
را محكم بزمين كوبند؟ و تا چه حد توانستند قضاياي ديگر علمي را با اين 
ميخ ثابت نگه دارند؟ و بسياري از پرسشهاي ديگر كه در ذهن هر 
پژوهشگر، و هر انسان با فرهنگ، و هر شخص ديندار، و هر طالب علم، و 
هر عاقلي مطرح مي شود، را اين كتاب ارزشمند دربرگرفته، و با اسلوب 
بسيار شيوا همه اين مسائل را زير زره بين بحث و بررسي برده، و همه 
اه چيز را بي پرده در مقابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب كند كه ر

  ...كجاست و چه كجا
كند، و نه به ايده و عقيده شخصي هجوم  نويسنده نه به كسي توهين مي

كتاب در واقع دريچه اي است كه از آن مي تواني دنياي حقيقتهاي . برد مي
  ...پنهان را ببيني، پس از آن اختيار باشماست

  
  ...ناشر
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  پيشگفتار

نفسنا و من أو نعوذ باهللا من رشور  و نستهديه ن احلمد هللا نحمده سبحانه و تعاىلإ
رسله  القول و العمل, و نصيل و نسلم عىلعاملنا, و نسأله أن جينبنا الزلل يف أسيئات 

 .يوم الدين واتبع سنته اىل نبياء و املرسلني و من اهتدوهلم خاتم األأ الكرام, و عىل
و ) شريعاثني(از چهل سال پيش شروع به اطالع يافتن از كتب شيعه جعفري 

ديدار با علماء ايشان نمودم، كسي كه مرا در اين راه تشويق نمود، مرحوم استاد 

چرا . ، بودپنجگانهمحمد المدني، يكي از مبلغان و پيشگامان تقريب ميان مذاهب 

نامه اند و لذا پايانكه مذهب شيعه را نيز به عنوان مذهب پنجم به شمار آورده

تطبيقي ميان مذهب شيعه اماميه و مذاهب چهارگانه فقه : فوق ليسانسم  را درباره

  .ماهل سنت، به رشته تحرير درآورد

بسياري از كتب شيعه را  وبا اين همه هنگامي كه تحقيقم را شروع كردم، 

كردند، يافتم، مطالعه نمودم، موضوع را بر خالف آنچه مبلغان تقريب تصور مي

ربوط بدان، مانع از تقريب و چرا كه عقيده آنان در باب امامت و مباحث م

و  بنيان اين عقيده بر طعنه زدن و بدگويي كردن كهگشت، چونسازي مينزديك
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را  صحابه بزرگوار پيامبر  آنانبهترين نسل امت اسالمي استوار است،  نفرين

وقتي كه مسأله . نمايندتاييدكنندگان عصيان و نافرماني خداوند، قلمداد مي

باشد، نيازي به طرح دوباره آن وجود ندارد، اختالفات  امامت به عهده تاريخ

نامه از اينجا بود كه پايان. گرددسازي و همكاري امروزي نميديروز مانع نزديك

و با . نقش امامت در فقه و اصول مذهب جعفري، نوشتم: دكتريم را درباره

بي اساس به اين نتيجه رسيدم كه اين اعتقاد باطل و  در پژوهشهايم تأسف بسيار

و  بسياري از اصول فقهيشان را به تباهي كشانده، پس تبليغ تقريب و هماهنگي

  ي در بر دارد؟چه فايده يكسويي با آنان

مسأله امامت را از : اگر شيعه را مورد خطاب قرار دهيم و به ايشان بگوييم

گذاري و اصول چارچوب مسايل اعتقادي خارج كنيد و نگذاريد در زمينه قانون

تاثيري بگذارد، تا همانند مذاهب اهل سنت و جماعت گرديد، آيا اين  آن

اگر نپذيرفتند، و يا اساساً چنين پيشنهادي به ايشان نشود، ! پذيرند؟پيشنهاد را مي

  !آيا ما به زمره معتقدين به عقايد باطلشان به در آييم؟

ب ديدم، و لذا مناس. پس بايستي تبليغ تقريب از روي آگاهي و هوشياري باشد

هاي مختلف به هاي اهل سنت و شيعه را در زمينهبرخي از كتبي كه تفاوت

كشند، در اختيار مسلمانان و مبلغان تقريب، بگذارم، تا در اين تفاوتها تصوير مي
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در يابيم كه تبليغ را تعيين نماييم، و  و راستاي درست بينديشند، و چگونگي

  .رد و به صفوف مسلمانان بپيونددكيست آنكه بايد از آراء خويش دست بردا

مدت چند سال منابع علمي الزم را براي اين كار تهيه كردم، سپس به دليل 

اشتغال به تحقيق در باب اقتصاد اسالمي و معامالت كنوني كه، به لطف خدا 

كتب و مباحث متعددي را درباره آن تاليف نمودم، مدتي كار تحقيق درباره 

م، ولي چون ديدم كه بحث در باب معامالت كاري شيعه را متوقف نموده بود

است پايان ناپذير، مناسب دانستم كه تمام وقتم را به بحث در اقتصاد اختصاص 

وري منابع الزم بپردازم تا به توفيق الهي مباحث و ندهم، و مجدداً به جمع آ

 اي براي تحقيقو به عنوان مقدمه. كتب مورد نظر را در اين باره منتشر سازم

  :مزبور، كتاب نخستم تحت اين عنوان منتشر شد

آيا رئيس  .عشري ـ تحقيق در پرتو قرآن و سنت ـمسأله امامت نزد شيعه اثني

  زهر شيعه بود؟دانشگاه األ

عقيده در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه پس از تحقيق و بررسي شبانه روزي 

پوچ و بي  ايده اي بلكه درباره امامت مستند به قرآن و سنت نيست، و باور شيعه

باشد، تحقيق مذكور مي غرسول اكرم  و سنت خدا اساس و در تضاد با كتاب

) البشريسليم (بسياري از اشتباهات و تهمتهاي ايشان را روشن نمود، و استاد 
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ـ  )المراجعات: (را نيز از اتهامات و دروغهايي كه نويسنده دروغگوي كتاب

  .ساختبه ايشان نسبت داده بود، مبرا  عبد الحسين شرف الدين موسوي ـ

به بحث درباره ) المراجعات(مناسب ديدم كه پژوهش كنوني درباره كتاب 

بنابراين كتاب دوم . اختصاص يابد) ريشه و خاستگاه عقيده و شريعت(قرآن در 

- عشري ميتفسير تطبيقي و اصول آن ميان اهل سنت و شيعه اثني: به موضوع

  :امو بخش تقسيم نمودهپردازد، و آن را به د

  ـ تفسير و اصول آن از ديدگاه اهل سنت1

  عشريشيعه اثني نقطه نظرـ تفسير آن از 2

دو گونه  اينكسي كه دو بخش مذبور را مطالعه كند، تفاوتهاي آشكار ميان 

يك مسأله تاريخي  تنها يابد كه مسأله امامتو اطمينان مي. يابدتفسير را در مي

ر تمام اعصار و قرون كتابهايشان را تحت نفوذ و تاثير نيست، بلكه دمحض 

بينيم غلوكنندگان گمراه شيعه قرآن را چه از نظر و لذا مي. خود قرار داده است

برند، و ياران نص و عبارت و چه از نظر مفهوم و معنا تحريف و به بيراهه مي

ن خويش را دهند، و پيشوايارا مورد طعن و تحقير قرار مي غبزرگوار پيامبر 

مديون و مراد سخنان خداوند قلمداد نموده تا جايي كه برخي از آنها ائمه را تا 

بينيم كه اند، و در مقابل آن عده، ميانه روها را نير ميسر حد الوهيت پيش برده
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اي حتمي وانكار ناپذير روند، و اين نتيجهدر ورطه تناقضات آشكار فرو مي

روي توفيق و هماهنگي ن اين عقيده و ميانهاست، پس چطور امكان دارد ميا

و چگونه امكان دارد ميان منزه دانستن و ارج نهادن بزرگترين ! ايجاد گردد؟

قمي، عياشي و كليني ـ كه پرچمداران و پيشگامان : دانشمندانشان از جمله

) صحابه(سازي، تحريف قرآن كريم و تكفير برترين نسل امت افراط، گمراه

نكته جالب توجه ! روي سازگاري ايجاد كرد؟ن اعتدال و ميانههستند ـ و ميا

گردد نه هاي خودشان نقل ميدهيم از كتب و نوشتهاينكه آنچه به آنها نسبت مي

بنابراين قضاوت درباره آنان دقيق . است ايي كه درباره آنان نوشته شدهاز كتابه

به توفيق تاب دوم نوشتن ك) م1989(هـ  1409: سالدر . و عادالنه خواهد بود

، در اواخر همان سال بود كه فاجعه حالل روا داشتن برخي يافتپايان  الهي

صادر شد كه قبالً مجامع و ) مصرداراالفتاء (معامالت امروزي از طرف 

انجمنهاي فقهي آنها را جزو رباي حرام بر شمرده بودند، و به دنبال آن، بيانيه 

بوي را حالل اعالم كرد تا كار به جايي هاي ديگري از معامالت رصادره گونه

  !!رسيد كه تمامي بانكهاي كنوني را غير ربوي و بدون اشكال معرفي نمود
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و لذا سرگرم پاسخ به بيانيه مزبور و فتاواي باطله ديگري بودم كه به دنبال آن 

انتشار يافتند، كه نهايتاً دهها مقاله و چند كتاب و بخشهاي تحقيقي نوشتم و در 

  .مدت بحث اصلي را متوقف كرده بودماين 

چند سال پيش يكي از مراكز علمي معتبر از بنده خواست پاسخي را عليه 

الدين موسوي، به رشته تحرير نوشته عبدالحسين شرف) المراجعات(كتاب 

از سر باز زدن درآورم، چندين و چند بار پيشنهاد مزبور را مطرح نمود، تا اينكه 

را درباره آن كتاب نوشته بودم، ولي با  يلبته قبالً انتقادات، اخجالت كشيدمآن  از

طرح اين پيشنهاد آنها را بازبيني نمودم، و براي ادامه آن، ياري و توفيق را از 

خدا مسئلت كردم، و نهايت سعي و تالش خود را صرف نمودم تا بتوانم 

 .ق شدمالذكر بدهم،كه به حمد خداوند موفبه كتاب فوق گويا و شفاف پاسخي

اي كه به او االزهر را از اتهامات باطله بري بودن شيخ توانستم بياري حق و

 بر همگان چون روز روشن و آشكار، و برسانمنسبت داده بودند، به اثبات 

 خواننده و .گشت كه خود عبدالحسين صاحب و گوينده آن مراجعات بوده است

و  حيرتزده، و بينهايت كرد بصورت دقيق درك خواهداين امر را  واقعيت محترم

نه تنها از دروغها و تهمتهاي ناروا، بلكه از به تصوير  !خواهد شدشگفت زده 

كشيدن استاد ازهر ـ كه مالكي مذهب و بيشتر از هشتاد سال سن دارد ـ به 
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عنوان مردي جاهل و بي خبر از محتواي كتب تفسير و حديث اهل سنت كه 

بي سوادتر و ) البشري(د، گو اينكه استاد شوياي دانشجويان االزهر تدريس مبر

است، تا اينكه يك جوان فراري و تبعيدي  شدانشجويان همهتر از بي اطالع

آفتابي شد و به مصر پناه آورد كه محتواي كتب اهل سنت را به استاد االزهر 

بفهماند، و جوان مذكور خود را در صورت كسي كه استاد را از تاريكهاي 

كند، بنماياند، و او را به اعتراف ايي علم و دانش هدايت ميجهل به روشن

ست برداشتن از معتقدات امت دنمودن به درستي عقايد رافضيها و بطالن و 

  .تا كنون، وادار نمايد گرفتهاسالمي از عهد صحابه 

ام، اميد است مورد مباحثه علمي فراگيري با آن يك نفر رافضي نموده

پس از آنكه پاسخ كتاب المراجعات را  .ار گيردخشنودي خداوند سبحان قر

ام با دو كتابي كه قبالً خاتمه دادم، به نظرم آمد موضوعي را كه آغاز  نموده

بدانها اشاره رفت، تكميل كنم، ولي مناسب ديدم دانشنامه فراگيري در اين باره 

و  بنويسم كه حقيقت و ماهيت شيعه و رافضه را در گذشته و حال در پرتو قرآن

دهم از كتب و منابع دست اول سنت آشكار سازد، هر چه را به ايشان نسبت مي

  .اندنمايم، نه اينكه از كتابهايي كه درباره آنان نگاشته شدهخودشان نقل مي

  :المعارف كتابي است در چهار بخشاين دائره
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  بخش اول درباره عقايد) أ

  بخش دوم درباره تفسير، كتب و نويسندگان آن) ب

  بخش سوم درباره حديث، علوم، كتب و رجال آن )ج

  بخش چهارم درباره اصول الفقه و فقه) د

  .اي مناسب و خاص خود استو هر بخش داراي مقدمه

، نوشته  غسنت، تبيينات الهي از زبان پيامبر : پيشتر موضوعي را تحت عنوان

  .بودم كه به نظرم آمد آن را به بخش سوم ملحق نمايم

به مقدمه بخش نخست بپردازم، مايلم نكات زير را يادآوري پيش از اينكه 

  :كنم

  ـ چرا در مورد شيعه كتب و مباحث زيادي نوشته شده است؟1

التحصيل در دانشكده دارالعلوم فارغ) م 1957(هـ  1376پس از آنكه سال 

داد، شدم و به بخش تحقيقات عالي پيوستم، يكي از اساتيدي كه مرا آموزش مي

دارالتقريب (د المدني ـ رح ـ بود، كه ايشان يكي از اعضاي برجسته استاد محم

رفت و بيشتر اوقات در مورد شيعه و مسايل قاهره به شمار مي) بين المذاهب

كرد كه آنها اختالف زيادي با مذاهب چهارگانه فقهي ايشان برايمان صحبت مي

  .به حساب آوردتوان ايشان را  به عنوان مذهبي پنجم اهل سنت ندارند و مي
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شيعه بيشتر از هفتاد گروه و دسته هستند، ولي منظور استاد از شيعه، تنها شيعه 

  .آن بود مجريگذار انديشه دار التقريب و عشري بود و هم او بنيانجعفري اثني

: نامه فوق ليسانس بود تحت عنوانفتهايم از استاد، پايانحاصل درك و دريا

ابتدا خواستم تنها . تالف آن با مذاهب چهارگانهفقه شيعه اماميه و موارد اخ

موارد خالفي را، يعني آن دسته از آراء كه تنها به ايشان اختصاص دارد، تعيين 

  .نمايم و در آنها به بحث و تحقيق بپبردازم

و از منابع دست اولشان اطالع يافتم،  كردم ولي هنگاميكه بحث را آغاز

و ديدم مسأله امامت كه به  ،يده بودم يافتهكامالً بر خالف آنچه شن را واقعيت

اند، در منابع شريعت و تمام عنوان اصلي از اصول دين تعيين و مقرر نموده

: نامه را به اين عنوان تغيير دادمپايان موضوع ابواب فقهي تاثيرگذار است، و لذا

  .نقش و تاثير امامت در فقه و اصول جعفري

استاد المدني و به خاطر تقريب، آغاز كردم  بنابراين تحقيقم را با راهنمايي

باشد كه تحت تاثير ولي پژوهش علمي داراي مهر و نشان خاص خودش مي

  .گيردگرايشات و آرزوهاي هيچ كس قرار نمي
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نامه فوق ليسانس و دكتري اكتفا نكنم كامالً طبيعي بود كه من به نوشتن پايان

يز بروز نمايد، و لذا به تاليف و اين تخصص در تحقيقات و مطالعات ديگري ن

  .ها، اقدام نمودمچندين كتاب در چارچوب زنجيره تحقيقاتي درباره فرقه

با توضيحات باال روشن شد كه علت فراواني مباحث در اين زمينه چيست؟ و 

مقصود من از نوشتن اين مباحث وارد شدن از در گفتمان با شيعه نيست، بلكه 

به اهل سنت و جماعت و عموم مسلمانان در پرتو  خواهم حاصل تحقيقاتم رامي

اند و به روشي علمي كه همه مسلمانان منابعي كه امت اسالمي آنها را پذيرفته

  .بر آن اتفاق نظر دارند، تقديم نمايم

  .ـ شيعه همه يكسان نيستند2

نيستند، برخي از آنان غلوكنندگاني  ديگرعشري همه همانند يكشيعه اثني

بينيم، برخي اعتدال را گم شده هايشان ميو بي ديني را در نوشته هستند كه كفر

-گيرند، و برخي هم افراط و ميانهدانند و در برابر افراط گرايان جبهه ميخود مي

در قرن سوم هجري سه : به عنوان نمونه. اندروي را با هم جمع و تلفيق نموده

اين سه . انتشار يافت كتاب تفسير منسوب به امام حسن عسكري، عياشي و قمي

را  غياران ارزشمند پيامبر : كتاب همه انحراف، گمراهي و بي ديني بودند
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تكفير نمودند، به ويژه خلفاء راشدين پيش از امام علي، و كسانيكه با ايشان 

بيعت كرده بودند، قرآن كريم را هم از نظر نص و عبارت و هم از نظر معني 

گانه تا سر حد  بردن شأن و مقام ائمه دوازدهتحريف نمودند و باالخره در باال

  .پرستي پيش رفتندشرك و بت 

پرورده قمي بود ـ كتاب در قرن چهارم هجري، كليني ـ كه شاگرد و دست

را به رشته تحرير در آورد كه به عنوان منبع نخست حديث نزد شيعه ) الكافي(

نه را در بر گرفت و گاگردد، نخست به بيراهه رفت و روش تفاسير سهتلقي مي

  .حتي از آنها پيشي گرفت

التبيان في التفسير را نگاشت، روشي را پيموده : در قرن پنجم، طوسي كتاب

خورد، و به مقابله با جنبش روي در آن به چشم ميكه كمي اعتدال و ميانه

سازي پرداخت و براي نگهداري قرآن از نظر نص و معني كوشش فراواني گمراه

  .باشدند در تفسير برخي از آيات متاثر از عقايد پيش از خود مينمود، هر چ

گروهي در تاريكيهاي : شوندهاي مختلفي تقسيم ميشيعه اماميه نيز به گروه

اند، گروهي به شيخ طوسي متمايلند و گروهي هم افراط گرايان گمراه فرو رفته
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نقش : يل در كتاباين مطلب را به تفص. انداز هر دو ديدگاه مزبور متاثر گشته

  .امامامت در فقه و اصول جعفري، و همچنين در اين كتاب ذكر نموده

جز از غلوكنندگان ) المراجعات(رفت، در كتاب  اوعبدالحسين كه پيشتر ذكر 

گمراه نقل نكرده است، و بلكه از لحاظ كفر و گمراهي گوي سبقت را از آنان 

و نويسنده  طوسي، پيشوايشان) يانتب(و هيچ مطلبي را از كتاب . ربوده استنيز 

و لذا او در شمار . دو كتاب از كتابهاي چهارگانه حديث، نقل نكرده است

  .آيدترين روافض به حساب ميافراطي

كنيم، و مهر رسوايي را بر اثر اميدوارم آنچه را از افراط گرايان گزارش مي

  .مل نگرددزنيم، اعتدال گرايان را شابه پيشانيشان مي خودشاناعمال 

باشد كه تناقض روان شيعه ميگيري ميانهآنچه مايه تعجب است، موضع

ستايند و ايشان از طرفي صحابه را مي: بينيمهايشان ميآشكاري را در گفته

معتقدند قرآن كنوني همان است كه خداوند سبحان نازل فرموده، و هرگونه نقل 

در تعارض با قرآن كريم  اگر ـ باشد يا نه) الكافي(و روايتي ـ خواه در كتاب 

و همچنين آنچه به ادعاي دروغين  .گرددرانده تلقي ميقرار گرفت، حقير و پس
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و از طرف ديگر، كتب افراط گرايان از  .شمرده مي شود اطالع ائمه از غيبت

  :جمله

-عارض با تمام نكات پيشين مينهند، كه اين امر در ترا ارج مي) المراجعات(

  !باشد

هاي باشد، با گفتهنين اعتقاد به درستي همه آنچه در تفسير قمي ميو همچ

صحابه را به كفر نسبت داد،  كه سابق تعارض دارد، چرا كه قمي كسي است

تناقضي است . قائل به تحريف قرآن و آگاهي ائمه از گذشته و آينده گشت

  !!اندزدهآشكار و بدون ترديد، بنابراين ايشان غلو و اعتدال را با هم پيوند 

بينيم كه به دام چنين تناقضاتي گرفتار گرايان شيعه را ميگروهي از اعتدال

) الصنمتحطيم(اند، مانند كتاب گرايان نوشتهنيامده و كتابهايي را نيز در رد افراط

باشد، و مي) هللا ثم للتاريخ: (و كتاب .الكافي: كتاب) بت(كه منظور از صنم 

فراط در حق ايشان و آنچه احمد الكاتب و موسي پيشوايان بزرگوار را از ا

  .بنابراين شيعه همه يكسان نيستند. كنداند، تبرئه ميالموسوي و ديگران نوشته

  ـ روش روافض در راستاي تخريب بنيان اسالم3
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را جعل و دروغ بسته است، اعالم مي كند ) المراجعات(عبدالحسين كه كتاب 

هر و كسي كه از سن هشتاد سالگي گذشته كه دانشمند اهل سنت و استاد االز

درسي  واحدهاياست، نسبت به قرآن و سنت نبوي و حتي كتابهايي كه 

هاي دروغين اين دانشجويان االزهر است، جاهل و بي خبر است و تمام گفته

نمي رسد  پايانبه پذيرد، و كتاب ساختگي مزبور جوان رانده شده و حقير را مي

گرايان شيعه را بر زبان جاري االزهر همه معتقدات افراط  خيش مگر بعد از اينكه

وقتي كه حال و وضع پيشواي بزرگوار اهل سنت اينگونه باشد، ديگران ! سازد

كه (سيسش أبه آغاز ت) االزهر(اي ندارند، و دانشگاه جز تسليم مطلق راه چاره

  .گرددمي بر) هاي شيعه مذهب بوددر زمان فاطمي

از بدون كمترين شرم و حيا از خدا و يا مردم خواست اثبات باين مكار و حيله

اين كتاب ترديدي در و هيچ صاحب آن كتاب است، ) االزهرشيخ(كند كه 

االزهر را از منجالب منشأ نور و رهايي از تاريكي است و شيخوتنها نيست، 

  .جهل و گمراهي رهايي بخشيده است

باشد كه قبيل گفته امام شافعي مي از آنچه در مقدمه كتاب بدان اشاره نموده

  .دروغگوترين مردم رافضيها هستند: گويدمي
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سازي دوست دارم به نكته مهمي اشاره نمايم كه خط مشي شيعه در ويران

  .باشدبنيان اسالم از درون و گسترش باورهاي باطلشان مي

م، ديد. الفصول المهمة في تاليف االمه: كتابي را از عبدالحسين تحت عنوان

اسالمي را نخواهد؟ ولي هنگاميكه كتاب را  كيست پيوند و همبستگي امت

مطالعه نمودم، دريافتم كه مقصود او از اتحاد و هماهنگي گرويدن به عقايد 

اين همان . باشدشيعه و دست برداشتن از باورهاي اهل سنت و جماعت مي

نكه مسلمانان  انجامد، پس از آنيز بدان مي) المراجعات(چيزي است كه كتاب 

يعني ما بايد بر كفر و . دهدرا از تفرقه و لزوم اتحاد و همبستگي هشدار مي

و خلفاء راشديني كه به  غگمراهي اجتماع كنيم، نه بر سنت پيامبر بزرگوار 

  .ايمپيروي از ايشان مأمور شده

- نمايد از اين نقشه خطرناك و پليد آگاه شويم، و اينكه ميبنابراين الزم مي

مردم را به  را؛ يعني عقايد و قوانين شيعه ،واهد انقالب خميني را صادر نمايندخ

  سازند زنند و گمراهشان ميوسيله پول و سرمايه و ازدواج موقت گول مي

  غ نمايندگي از جانب پيامبر ؛گذار انديشه بن سبأ، پايهعبداهللاـ 4
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را به  ابن طالب ليبه اسالم گرويد، ع كه در ظاهربن سبأ يهودي بود عبداهللا

بن دوستي گرفت، او در دوران يهودي بودنش درباره پيامبر خدا يوشع واليت و

كرد، در زمان مسلمان بودن و پس از فوت پيامبر خدا در نون، افراط و غلو مي

گذار انديشه و حمايت و و اوست بنيان ،هم به افراط گراييد مورد علي 

: اثر) فرق الشيعه: (در كتاب .ف پيامبر خداسرپرستي علي بر مسلمانان از طر

بن موسي النوبختي و سعدبن عبداهللا القمي ـ كه از علماء شيعه در قرن حسن

 عبداهللا نخستين كسي است كه وجوب امامت: سوم هجري بودند ـ آمده است

خود را با ايشان بر مال  يعلي را شايع كرد، از دشمنان علي تبري جست و دشمن

اساس : گوينديرشان كرد، از اين جااست كه مخالفان شيعه ميساخت و تكف

  1گيردگري از يهوديت نشأت ميعهيش

 براي دفع تهمت سابق، در نتيجه نقش ابن سبأ در تاسيس عقايد رافضيها،

عبداهللا ابن سبأ : مرتضي العسكري كتابي را درباره ابن سبأ نگاشت و ادعا كرد

                                 
: و كتاب 2/184ماماقاني : تنقيح المقال تاليف: و نيز كتاب 32ـ 33ـ فرق الشيعه ص 1

كه همه جزو منابع شيعه  234اهللا موسوي جزائري ص سيد نعمه: وار النمانتية اثراالن
 .گردندمحسوب مي
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: دارد، و داستان وي را شخصي به نامجود خارجي نوشخصيتي خيالي است و 

  .بن عمر، جعل كرده كه از طريق تاريخ طبري رواج يافته استسيف

آوري بر انكار واقعيتي ثابت ندارد، كه جرات سرسام سخنان او نه تنها واقعيت

بن عمر آيد، چرا كه مطالب بسياري غير از اخبار سيفو مشهور نيز به شمار مي

، نه تابهاو ديگر ك) فرق الشيعه(طالب كتاب در م. د دارددرباره ابن سبأ وجو

برخي . اي به سيف شده و نه از طريق تاريخ طبري گزارش شده استاشاره

بن عمر، را بدون اشاره به سيف أبنمايم كه اخبار ابن سمنابع شيعه را اضافه مي

عه هاي اصحاب كتب حديث نزد شيعه مراجكنند، براي مثال به نوشتهنقل مي

صدوق ـ : من ال يحضره الفقيه: و. 1/545كليني ـ : الكافي: ، از جملهدكن

: تهذيب االحكام: و. 638الخصال ـ : و 344علل شرايح ـ ص : و. 1/213

و  1/234االمالي ـ : و 2/108اختيار معرفه الرجال ـ : و. 2/322طوسي ـ 

ديگر منابع و  و به. و رجال الكشي. 18/554وسائل الشيعه ـ : همچنين به كتاب

اين موضوع، بحثي مفصل و  بدون شكمراجع جمهور مسلمانان، مراجعه كن 

، مي رسانداشتباهات مرتضي العسكري و امثال او به اثبات  مي باشد كهدار دامنه

اي از سيد ابوالقائم خوئي ـ كه يكي از شخصيتهاي به ذكر نمونه در اينجا تنها

او در . كنمهاي عراق است ـ بسنده ميهرو و مرجع اعالي شيعسرشناس ميانه
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: گويددر شرح حال عبداهللا بن سبأ اين چنين مي) معجم رجال الحديث: (كتاب

روي برداشت، او ابن سبأ، كسي است كه به كفر برگشت و پرده از افراط و زياده

  1.بود يكي از ياران علي 

ل كرد و او نيز از محمدبن قولويه القمي برايم نق: گويدكشي در اين باره مي

بن سعد عبداهللا بن ابي خلف القمي، از محمدبن عثمان العبدي، از يونس

: كند كهروايت مي عبدالرحمان، از عبداهللا بن سنان، از پدرش، از ابو جعفر 

 كرد كه علي ابن ابي طالبنمود، و گمان ميعبداهللا بن سبأ ادعاي پيامبري مي

از اين شرك  و اتهامات است ـ خبر به  ـ خدا پاك و بزرگتر!! خدا است

اميرالمومنين رسيد كه عبداهللا چنين اعتقادي دارد، وي را فرا خواند و از او 

بله، به من الهام شده كه تو خدايي و : وجو كرد، ابن سبأ اقرار كرد و گفتپرس

 واي بر تو، شيطان تو را به تمسخر گرفته، از اين عقايد: علي گفت. من نيز پيامبر

باطله دست بردار، مادرت به عزايت بنشيند و هالك گردي، ابن سبأ از برگشتن 

امتناع ورزيد، امير او را بازداشت كرد و مدت سه روز مهلت توبه و برگشتن به 

كرد، كه در نهايت امير او را با او داد، او همچنان بر عقيده خويش پا فشاري مي

                                 
 76ـ رجال الحديث ص 2



 25

ه و چنين اباطيل و موهوماتي به شيطان او را فريب داد: آتش سوزاند و گفت

  .ذهن او القا نموده است

محمدبن قولويه از سعدبن عبداهللا، از يعقوب ابن يزيد و محمدبن عيسي، از 

از ابو : گويدكرد كه هشام ميابن ابي عمير، از هشام بن سالم برايم روايت مي

اميرالمومنين را  بن سبأ و ادعاي او درباره ربوبيتعبداهللا شنيدم كه اخبار عبداهللا

وقتي كه آن عقايد را ابراز نمود، امير : گفتكرد و ميبراي يارانش بازگو مي

  .مهلت بازگشتن به او داد و او امتناع ورزيد كه نهايتاً وي را با آتش سوزاند

محمدبن قولويه از سعدبن عبداهللا، از يعقوب بن يزيد و محمدبن عيسي، از 

ايوب االزدي از ابان بن عثمان، از ابو عبداهللا برايم علي بن مهزيار، از فضاله بن 

نفرين خدا بر عبداهللا بن سبأ باد، او در مورد : گفتروايت كرد كه ابو عبداهللا مي

ي فرمانبردار اميرالمومنين ادعاي ربوبيت كرد، به خدا قسم، اميرالمومنين بنده

بزند، كساني در خداوند بود، واي بر كسي كه عليه ما دست به تهمت و افترا 

بريم، از ايم، از ايشان به خدا پناه ميگويند كه ما خود نگفتهمورد ما چيزهايي مي

  ...ايشان به خدا
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و با همين سند از يعقوب بن يزيد، از ابن عمير، از احمدبن عيسي، از پدر 

بن سالم، از ابو بن سعيد، از ابن ابي عمير، از هشاماحمدبن محمد، از حسين

نفرين خدا بر كسي : گفت علي بن الحسين : كند كهثمالي روايت ميحمزه ال

افتم همه موهاي بدنم من به ياد عبداهللا بن سبأ مي وقتي كند،كه عليه ما دروغ مي

كرد، به خدا بايست چنين ميكه نمي! شوند، او ادعاي بزرگي كردسيخ مي

از طريق اطاعت خدا اي صالح و برادر پيامبر خدا بود، جز بنده سوگند علي 

دست نيافت، پيامبر خدا هم جز از طريق فرمانبرداري  يو رسولش به جايگاه

  .دست نيافت يخدا به كرامت و منزلت

ابن (با همين سند از محمدبن خالد طيالسي، از ابن ابي بخران، از عبداهللا 

ان ما اهل بيت پيامبر جزو صديق: گفت نمايد كه ابو عبداهللا روايت مي) سنان

گويد و با دروغهايش صداقت ما را هستيم همواره دروغگويي عليه ما دروغ مي

آورد، پيامبر خدا راستگوترين مردم روي زمين بود، كه پيش مردم پايين مي

ترين گفت، اميرالمومنين نيز پس از پيامبر صادقمسيلمه عليه ايشان دروغ مي

كوشيد و يب صداقتش ميگفت و در تكذمردم بود، كسي كه عليه او دروغ مي

  .عبداهللا بن سبأ بود: گفتعليه خدا هم دروغ مي
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اين روايت اخير در شرح حال محمدبن ابي زينب آمده و به : گويدخوئي مي

بن عبداهللا: انداي گفتهعده: گويدكشي مي .جاي عبداهللا، ابن سنان ذكر شده است

داران علي پيوست او در سبأ يهودي بود، اسالم آورد و به صفوف ياران و دوست

-روي ميغلو و زياده) جانشين موسي(بن نون دوران يهوديتش در مورد يوشع

كرد، در زمان مسلمان بودنش بعد از وفات پيامبر درباره علي دچار افراط شد، 

از دشمنان !! نخستين كسي بود كه اعتقاد به وجوب امامت علي را منتشر ساخت

ان مخالفت ورزيد و تكفيرشان نمود، از اين جا بود علي اظهار برائت كرد و با آن

-گري به يهوديت بر مياساس و ريشه شيعه: گفتندكه مخالفان اهل تشيع مي

ورزي كوركورانه بي پايه بودن گفته آنان از تعصب: گويمگردد، ولي من مي

- گردد آنجا كه ميگيرد، چرا كه ريشه تشيع به خداوند عزوجل بر مينشأت مي

 الزَّكَاةَ َوُيْؤُتونَ الصَّالةَ ُيِقيُمونَ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسولُُه اللَُّه َوِليُّكُُم إِنََّما﴿ :دفرماي

   )۵۵:املائدة( ﴾َراِكُعونَ َوُهْم
هر كه من دوستش باشم : (گيرد كه در غدير گفتو از پيامبر بزرگوار نشأت مي

-بدار كسي كه علي را دوست مي دوست! علي نيز دوست او است، بارالها

بن سبأ اگر هم وجود خارجي داشته باشد، اين روايات بر كفر او عبداهللا...) دارد

و ادعاي الوهيت در مورد اميرالمومنين، داللت دارند، نه اينكه معتقد به وجوب 
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بن سبأ و داستان جار و افزون بر اين، افسانه عبداهللا. امامت علي بوده است

بن ي ذهن سيفآورش، تقلبي و ساخته و پرداختهوحشتناك و شگفتجنجالهاي 

اين مجال گنجايش بيشتر از اين و استدالل بر آن ندارد، . باشدعمر دروغگو مي

عالمه ارجمند و محقق سيد مرتضي عسكري ضمن انجام مطالعات عميق و دقيق 

تحت  و دروغهايش ـ كه در دو مجلد ها و شخصيت سيفدرباره اين افسانه

صدو :  صحايب خمتلق أةمخسون و مبن سبأ، و در كتاب ديگرش به اسم عنوان عبداهللا

پنجاه صحابه تقلبي، به رشته تحرير درآورده است ـ مرا از بسط و كش دادن 

   1.مطلب بي نياز ساخته است

كنيم كه خوئي شرح حال ابن سبأ را تنها از منابع اهل تشيع نقل مالحظه مي

كند كه در هيچكدام از آنها ام روايات را همراه سند ذكر مينموده است، تم

بن افسانه عبداهللا: گويدبن عمر نشده است، ولي با وجود اين مياي به سيفاشاره

عقل و ! نهدستايد و ارج مي، و مرتضي العسكري را به خاطر تحقيقاتش مي!سبأ

  !گويد؟نويسد و ميفهم خوئي به كجا رفته كه اين را مي

انگهي تنها به افتراء بستن به خدا و رسول در موضوع خاستگاه و منشأ تشيع و

ابوبكر و عمر ـ بهترين انسانها پس از  ؛كند، بلكه رافضي بودن يعنياكتفا نمي
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سرزنش و تحقير همه  ؛پيامبر ـ را مورد سبب و لعن قرار دادن، و همچنين يعني

در . دهندبه ايشان نسبت ميا رامت اسالمي كه با هر دوي آنها بيعت نمودند، 

پس چه انتظاري از  ،و شهرت يافته استراي نسبتاً ميانهحاليكه خوئي به چهره

  1!افراط گرايان و تندروان داشته باشيم؟

د و به ننويسبينيم كه درباره ابن سبأ ميروان اهل تشيع را مياي از ميانهعده

تضي عسكري و همفكرانش را رد د، و ديدگاه مرننمايواقعي بودن او اعتراف مي

نوشته سيد حسين ) االسرار و تبرئه االئمه االطهاركشف: (د، در كتابنكنمي

يابيم كه وجود ابن سبأ را به ، هفت روايت را ميالموسوي يكي از علماء نجف

اين هفت روايت بود از : گويدرساند، سپس بعد از ذكر آن روايات مياثبات مي

اند و برخي ديگر در موضوع اگون، برخي در باب رجال نوشتهمنابع معتبر و گون

ها، و نقل از منابع بسياري ديگر را ترك كرديم تا بحث به درازا فقه و فرقه

- نمايند پس راه چارهنكشد، كه همه آنها واقعي بودن داستان ابن سبأ را ثابت مي

المومنين به خاطر اي جز اعتراف به آن برايمان باقي نمانده، و به ويژه كه امير

دين باعتقاد بن سبأ به الوهيت ايشان وي را دچار عذاب سختي كرده، و اين 

                                 
 .آيدـ استدالل خوئي بر اهل تشيع و بررسي آنها در همين بخش اول مي2
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معني است كه اميرالمومنين او را مالقات كرده، كه تنها وجود اميرالمومنين به 

  .آيدعنوان شاهد براي ما حجت به شمار مي

  :يابيماز روايات گذشته به نتايج زير دست مي

اي ياور و پشتيبان او كه به صيت ابن سبأ، و وجود عدهـ واقعي بودن شخ1

  .شهرت يافتند) سبئيه(گروه 

ـ ابن سبأ يهودي بوده و بعداً به اسالم گرويده است، واقعيت اين است كه 2

پاشي او اسالم رانپذيرفته بود بلكه همواره يهودي بوده كه زير چتر اسالم به سم

  .افكني مشغول بوده استو تفرقه

را مورد  همان كسي بود كه ابوبكر و عمر و عثمان و بقيه صحابه  ـ او3

نفرين و تحقير قرار داد، نخستين كسي بود كه قائل به امامت و جانشيني علي 

ل ابن ابي طالب بود، او اين سخن را از يهوديها نقل كرد؟ و اين را جز به دلي

 به و دوستدارانـ كه به گمان او صحا ايشان محبت و تبرّي جستن از دشمنان

  .ـ بر زبان جاري نساخت ندبود آنها

شخصيتي حقيقي و انكار ناپذير است، و لذا در منابع و  أبن سببنابراين عبداهللا

  .مراجع معتبر ما بدان تصريح شده است

  :توانيد به منابع زير مراجعه كنيدبراي اطالع بيشتر از اين موضوع مي



 31

تستري ـ : حلّي ـ قاموس الرجال: جالثقفي ـ رجال الطوسي ـ الر: الغارات

عباس : اعلمي الحائري ـ الكني و االلقاب: االثردائره المعارف موسوم به مقتبس

ابن داود ـ : ـ الرجال) هـ673متوفي (احمدبن طاووس : االشكالالقمي ـ حل

: تفرشي ـ جامع الرواه: قهباني ـ نقدالرجال: طاوسي ـ مجمع الرجال: التحرير

محمدبن : االنوار ةمرآابن شهر آشوب ـ : بيلي ـ مناقب آل ابي طالبمقدسي ارد

  .طاهر عاملي

ها منابع معتبر وجود دارد كه اينها برخي از منابع بودند و گرنه بيش از ده

اي از عده كه آور استنمايند، پس بسيار شگفتوجود ابن سبأ را اثبات مي

غنيه و ديگران، وجود ابن مرتضي عسكري، سيد محمدجواد م: فقهاي ما همچون

در . كنند، كه بدون شك ديدگاه ايشان باطل و بي اساس استسبأ را انكار مي

پايان يافت و ) مرجع اهل تشيع عراق(اينجا سخنان سيد حسين موسوي 

  .ها بودتمام منابع از آن شيعه: گويدهمانگونه كه خود مي
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  مقدمه
نديم، اكنون نوبت به مقدمه بخش پس از آنكه مقدمه كل كتاب را به اتمام رسا

  :گويمرسد و با استعانت از خداوند متعال مياول كتاب مي

اي از بحث و بررسيها را به خود بدون شك موضوع امامت بخش عمده

اختصاص داده است، جاي تعجب هم نيست چرا كه مسأله امامت منشأ وقوع 

  .آيدبسياري از اختالفات ميان مسلمانان به حساب مي

يعه اماميه بزرگترين فرقه اسالمي معاصر است كه فراخوان تقريب بين ش

المذاهب به آنان ارتباط دارد، لذا الزم ديدم عقايد آنها را همچنانكه در منابع 

ه شده است، به خودشان آمده بدون اعتماد بر كتابهايي كه درباره آنان نوشت

اند، تمام ايشان نوشته م چونكه برخي از آنهايي كه دربارهبحث و بررسي بگذار

  .انداهل تشيع را يكي دانسته و تفاوتي ميانشان نگذاشته

گرانبهاي  خاستگاه اسالم ـ از نظر عقيده و شريعت ـ قرآن مجيد و سنت

  .است غپيامبر اكرم 

بنابراين اثبات درستي يا نادرستي عقايد اماميه جز از طريق قرآن و سنت، 

يست استدالالت قرآنيشان را مورد تحقيق و باامكان پذير نيست، و لذا مي

  .كاوش قرار دهم و به پاسخ آنها بپردازم
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پذير است، ولي تعيين اگرچه تعيين و بررسي داليل قرآنيشان آسان و امكان

داليل استنباطي از سنت نبوي، كار سخت و دشواري است، چرا كه سنت 

  .معروف استكنندگان اي است فراخنا، و نقش دروغگويان و جعلحوزه

شيعه اماميه اهميت فراواني به مسأله امامت و كوشش براي اثبات درستي 

دهند و از گذشته تا كنون صدها و بلكه مذهبشان با داليل نقلي و عقلي، مي

يابيم كه در اين اند، كمتر عالمي را از آنها ميهزارها كتاب درباره امامت نگاشته

گرايش فراواني به افزودن  تأليفاتشاندر . ميدان تشريك مساعي نكرده باشد

بينيم، براي مثال ايشان بر اثبات صحت امامت به روايات و جدال و منازعات مي

كنند، يكي از نويسندگانشان كتابي شانزده مجلدي در يك حديث استناد مي

دانستم  الزماثبات صحت حديث مزبور نوشت، در برابر اين سيل خروشان، 

هل سنت را اساس تحقيق و پژوهش خود قرار دهم كه هشت منبع از منابع ا

الموطأ، مسند امام احمد، صحيح بخاري، صحيح مسلم و سنن اربعه : عبارتند از

سپس هر چه را در آنها به موضوع ) بن ماجه، ابو داود و ترمذياائي، نسسنن (

 امامت ارتباط دارد ـ خواه در جهت تاييد رأيشان باشد يا رد ـ گردآوري نمودم

وانگهي آنها را از لحاظ سند و متن به بحث و تحقيق گذاشتم تا داليل و مدارك 

  .اهل  سنت در اين باره روشن گردد
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و اما به هيچ يك از كتب حديث اماميه اعتماد نكردم، زيرا هنگاميكه از آنها 

از . انداطالع يافتم، ديدم تنها به خاطر عقايد و مباحث مربوط به آن نگاشته شده

يابند و گذشته، آن دسته از كتب اماميه كه ميان اقشار مختلف انتشار مياين 

گذارند، ادعا دارند كه امامت مورد تاييد كتابهاي بحث امامت را در ميان مي

پردازند سنت جمهور مسلمانان است، و در اين راستا به ذكر روايات بسياري مي

گردآوري كتب . كنندمي دهند و به آنها استنادكه به كتب اهل سنت نسبت مي

يات صدها آنها، مرا از تحقيق درباره محتو و بررسي روايات گانه فوقهشت

  .سازدكتب اماميه، بي نياز مي

ام، بلكه فصل مستقلي را به داليل ايشان جز اينكه من به اين نيز بسنده نكرده

و  ،صام كه حاصل آن داليل تحريف قرآن از نظر نو پاسخ آنها، اختصاص داده

اي از آنها باشد، و قسمت عمدهو جعلي مي معني و اعتماد بر احاديث موضوع

تاليف ابن ) الكرامهمنهاج: (بينيم، يكي كتابرا در دو كتاب از كتابهايشان مي

را در رد آن ) السنهمنهاج(حلي است كه امام ابن تيميه كتاب ارزشمند  المطهر

الدين الموسوي عبدالحسين شرف: اثر) المراجعات: (و ديگري كتاب. نوشت

پاسخ ) االزهر البشريالمراجعات المفتراه علي شيخ: (باشد، كه آن را با كتابمي

  .امداده



 35

ابن المطهر و عبدالحسين را : در فصل اختصاصي مزبور مواردي از كتابهاي

- انتخاب و بدانها پاسخ داده و بطالن و گمراهي موجود در آنها را روشن نموده

س از تحقيق درباره امامت، اين بخش را با ذكر فصلي در مورد اثرات پ. ام

معصوم بودن ائمه، : ام، كه مهمترين آنها عبارتند ازعقيده امامت به پايان برده

  :گرددپس اين بخش به پنج فصل تقسيم مي. بداء، رجعه و تقيه

  هاي مختلفمسأله امامت از ديدگاه جمهور و فرقه: فصل اول
  داليل قرآني امامت: فصل دوم
  امامت در پرتو سنت نبوي: فصل سوم

  استدالل بر اساس تحريف و جعل: فصل چهارم
  اثرات و پيامدهاي امامت: فصل پنجم
خواهم همه را به راه راست رهنمون شود، كه او بهترين سرپرست از خدا مي

  .و ياري دهنده است
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  : فصل اول
  امامت از ديدگاه جمهور و فرق مختلف

  

  مت و خالفت اما .9
 انديشيدن در امامت و بيعت با ابوبكر .10

 امامت از ديدگاه جمهور مسلمانان  .11

 علي و بيعت با پيشينيان خود .12

 خوارج و ديدگاهشان درباره امامت .13

 امامت از ديدگاه زيديه .14

 امامت از ديدگاه اسماعيليها .15

 امامت از ديد اثنا عشريه .16
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    ـ امامت و خالفت1

- پيشي گرفتن و رهبري كردن است، مي: ه معنيشناختي بامامت از نگاه زبان

. و رهبريشان را به عهده گرفت ،از ايشان پيشي جست: و بهم ،م القومأ: گويند

مردم او را به پيشوايي برگزينند، خواه رئيس باشد يا نه، كه امام كسي است 

: گردد، خليفه يعنيواژه امام بر خليفه اطالق مي. كنندههدايتگر باشد يا گمراه

- امامت درباره نماز هم به كار مي .فرمانرواي مهتر، پيشواي مردم و زمامدارشان

امامت نماز را براي مردم انجام : يعني أممت القوم يف الصالة: شودرود، گفته مي

  .به او اقتدا كرد: يعنيائتم به : و يا .دادم

بر . است گردد، زيرا او پيشواي مسلمانانواژه امام بر قرآن كريم نيز اطالق مي

آيد و چرا كه ايشان پيشواي پيشوايان به شمار مي. شودپيامبر خدا هم اطالق مي

  .پيروي از سنت او بر همه پيشوايان و مردم واجب است
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اصالح كننده امور و فرمانده لشكر، و سرپرست  ؛و همچنين واژه امام بر

  1.ستاز آن مراد ا نيز برخي مواقع معاني ديگري و در .گردداطالق مي

واژه امامت در قرآن كريم نيامده، ولي لفظ امام و ائمه آمده است، خداوند 

 قَالَ إَِماماً ِللنَّاسِ َجاِعلَُك إِنِّي قَالَ فَأََتمَُّهنَّ بِكَِلَماٍت َربُُّه إِْبَراِهيَم اْبَتلَى َوإِِذ﴿  :فرمايدمي

   2)۱۲۴:البقرة( ﴾الظَّاِلِمَني َعْهِدي َيَنالُ ال قَالَ ذُرِّيَِّتي َوِمْن

  .دهم كه مردم به تو اقتدا كنندگفت من تو را پيشواي قرار مي: يعني

را پيشواياني نموديم كه برابر  انما آن: 3﴾ ...بِأَْمرَِنا َيْهُدونَ أَِئمَّةً َوَجَعلَْناُهْم﴿
  .كردنددستور ما رهبري مي

با سر دستگان كفر و  ؛يعني. 12: هالتوب ﴾الْكُفْرِ أَِئمَّةَ فَقَاِتلُوا ﴿ :فرمايدو نيز مي
بجنگيد با سر دستگان و رهبران كفري كه مستضعفان از آنان  .)ضالل بجنگيد
  .اندپيروي نموده

                                 
ي سوره 2ي كرد، چنانكه در آيه آهنگ وي: اَمه يؤمه، يعني: شوداز جمله گفته مي) 1(

ي خدا را و نه كساني كه آهنگ آمدن به خانه: يعني كه) الحرامو ال آمينّ البيت(مائده آمده 
 .مراجعه كن» القاموس المحيط«و » لسان العرب«در » امم«ي به واژه). دارند

 124: ـ البقره2

 73: ـ االنبياء3
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و ما آنان را سر  41: القصص ﴾النَّارِ إِلَى َيْدُعونَ أَِئمَّةً َوَجَعلَْناُهْم﴿ :فرمايدو يا مي

  .خواندنددوزخ مي دستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي

از مفهوم لغوي واژه امام علت اطالق آن بر حاكم و فرمانرواي مسلمانان را در 

  .بينيم واژه امامت و خالفت مترادف و هم معنا هستندهمچنانكه مي ،يابيممي

سبب نامگذاري فرمانرواي مسلمانان به : گويداستاد ابو زهره در اين باره مي

و امام نيز  .است در اداره امور مسلمين غين پيامبر خليفه اين است كه او جانش

و چونكه  است، است كه پيروي از او واجب ييزيرا او پيشوا ؛شودخوانده مي

نماز صف براي پشت سر امام  كه افتند همانگونهمردم پشت سر او به حركت مي

  1.خوانندبندند و نماز ميمي

گويد ـ موضوع امامت ي ميبزرگترين عامل اختالف ـ همانگونه كه شهرستان

گاه عليه شالوده و پايگاهي ديني شمشير كشيده نشده چرا كه هيچ. بوده است

  2.همچنانكه در هر زماني عليه امامت بيرون كشيده شده است

                                 
ر است كه خليفه نخست جانشين پيامبر است و مشهو. 1/21ـ تاريخ المذاهب االسالميه 1

 .باشدبعد از او هر خليفه جانشين خليفه پيش از خود مي

  1/24ـ الملل و النحل 2



 40

امكان بروز اختالف و درگيريها وجود  غالبته تا زمان حيات پيامبر بزرگوار 

داد، دلها را اصالح و به يصله مينداشت زيرا ايشان مسأله را به نحو احسن ف

 َشَجَر ِفيَما ُيَحكُِّموَك َحتَّى ُيْؤِمُنونَ ال َوَربَِّك فَال﴿  .كردصراط مستقيم هدايتشان مي

   )65:النساء( ﴾َتْسِليماً َوُيَسلُِّموا قََضْيَت ِممَّا َحَرجاً أَْنفُِسهِْم ِفي َيجُِدوا ال ثُمَّ َبْيَنُهْم

آيند تا تو را در من به شمار نميؤت سوگند كه آنان مبه پروردگار! اما نه(

اختالف و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از 

  .)داوري تو نداشته و كامالً تسليم باشند

  )ابوبكر (ـ انديشيدن در امامت و بيعت با صديق 2
حضرت در آيا مسلمانان در زمان حيات پيامبر در فكر جانشيني براي آن 

  نمازها بودند، به ويژه هنگام شدت يافتن بيماري اخيرشان؟

رسانند، از مي را ايروايات صحيحي وجود دارد كه  وجود چنين انديشه

جمله آنچه از ابن عباس نقل شده كه علي ابن ابي طالب هنگام بيماري اخير 

در چه حال و اي ابوالحسن، پيامبر خدا : پيامبر خدا نزد ايشان رفت، مردم گفتند

: گويدبه لطف خدا خوب است، ابن عباس مي: برد؟ گفتوضعي به سر مي

بيني؟ به مگر تو نمي: دست علي را گرفت و گفت) عباس بن عبدالمطلب(پدرم 

شناسم، بيا با هم خدا سوگند من چهره پسران عبدالمطلب را هنگام مرگ مي
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ن امر دست چه كسي خواهد برويم نزد پيامبر خدا و از ايشان بپرسيم آينده اي

دانيم، و اگر از ديگران باشد، با ايشان صحبت بود اگر از ميان ما باشد آن را مي

قسم به خدا اگر از ايشان سوال : علي گفت. سفارش نمايد براي ماكنيم تا مي

دهند، به خدا قسم هيچ وقت از نمايم و به ما ندهد، هيچگاه مردم به ما نمي

  1.پرسمايشان نمي

چه كسي پس : از پيامبر خدا سوال شد: از علي ابن ابي طالب روايت شده كه

اگر ابوبكر را انتخاب نماييد او را : گيرد؟ فرموداز تو مسئوليت را به عهده مي

، و اگر عمر را امير ديابيشخصيتي امين، پارسا و داراي عالقه شديد به قيامت مي

 هيچ ر راه خدا از سرزنش و مالمتكه د ديابيقرار دهيد وي را امانتداري مي

م اين كار را بينعلي را انتخاب كنيد، كه نمي گري باكي ندارد، و اگرمالمت

گيرد و به راه بكنيد، او را شخصيتي هدايتگر، هدايت شده كه دستتان را مي

  2.يابيدكند، ميراست هدايتتان مي

بر خدا معني سخنان باال اين است كه ريشه امامت از زمان پيام �

 سر بر آورده، ولي اختالف زماني پديد آمد كه آن حضرت به سوي حق

                                 
 .299: حديث شماره 5و نيز جلد . 2374: حديث شماره/ 4ـ مسند امام احمد 3

 .كه سندش صحيح است. 859: حديث شماره/ 3امام احمد : ـ مسند1
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گرد هم آمدند و در نهايت با ) سقيفه(شتافتند، زماني كه مسلمانان در 

هايش در يكي از خطبه حضرت ابوبكر بيعت نمودند، عمربن خطاب

قسم به : ام يكي از شما گفتهشنيده: گويددر مورد گردهمايي مزبور مي

كنم، هيچ يك از شما فريب نخورد دا اگر عمر بميرد با فالني بيعت ميخ

شود، آگاه باشيد، بيعت با ابوبكر ناگهاني بود و ديگر تكرار نمي: بگويد

چنين بود ولي خدا خواست شرش را از مسلمانان دور بدارد، هيچ يك 

كسي . تواند مانند ابوبكر به آن آرزوي كمرشكن دست يابداز شما نمي

ه بدون مشورت با مسلمانان بخواهد با يك نفر بيعت كند نبايد ك

كارشان را به خاطر جلوگيري از وقوع جنگ و خونريزي ادامه دهند، 

بود، ولي انصار با  مهاجران ـ ما ـ هنگام فوت پيامبر خدا خبر خالفت

گرد هم آمدند و ) سقيفه بني ساعده(ما مخالفت ورزيدند و همه آنها در 

و همفكرانشان با ما مخالفت كردند، مهاجرين پيش ابوبكر  علي و زبير

اي ابوبكر بيا با هم پيش برادران انصاريمان : جمع شدند، به او گفتم

برويم، با هم رفتيم، وقتي كه به ايشان نزديك شديم به دو نفر صالح 

آنان رسيديم، آنچه را به ايشان گفته بودند برايمان بازگو نمودند و 

: د و به ايشان نزديك شويد و كارتان را خاتمه دهيد، گفتمنترسي: گفتند
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وقتي نزديك ايشان نشستيم يكي از آنها به : مگر چه شده است؟ گفتند

سخنراني پرداخت، خدا را آنچنان كه شايسته مقام اوست، ستود و سپس 

ما ياوران دين خدا و لشكر بزرگ اسالم هستيم، شما اي مهاجرين : گفت

- گ و خونريزي از قوم شما سر زد، و اكنون ميگروهي هستيد، جن

زير دست ما خارج كنيد، وقتي  از خواهيد مرا از ريشه بركنيد و كار را

كه سخنانش پايان يافت خواستم حرف بزنم، جمالتي را ساخته و 

پرداخته كرده بودم خواستم پيش روي ابوبكر ايراد نمايم و من كمي 

خواستم زبان به سخن بگشايم كردم، وقتي مؤدبانه با او صحبت مي

آرام باش، به نظرم ناپسند آمد او را خشمگين كنم، ابوبكر : ابوبكر گفت

كه از من داناتر و با وفاتر بود، شروع به سخن گفتن كرد، به خدا 

اي از كلمات پيش ذهني مرا ترك نكرد مگر اينكه سوگند هيچ كلمه

  .همانند يا بهتر از آن را تا آخر ايراد كرد

آنچه را درباره خودتان گفتيد شايسته خود شماست، : ميانه سخنان گفت در

- جز براي اين گروه از قريش به رسميت شناخته نمي) امر خالفت(ولي اين امر 

شود، چرا كه ايشان از لحاظ نسب و محيط در مركز و قلب عربها قرار دارند، 

دو نفر را برايتان  اين يكي از: بن الجراح را گرفت و گفتدست من و ابو عبيده
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پسندم، با هر كدام كه دوست داريد بيعت كنيد، سراسر سخنانش را پسنديدم، مي

به خدا قسم اگر پيش بروم و گردنم ـ بدون آنكه از گناه نزديكم كند ـ زده 

تر از اين است كه سرپرستي قومي را به عهده گيرم شود، برايم دوست داشتني

هاي ر اينكه هنگام مرگ نفسم دستخوش وسوسهكه ابوبكر ميان آنان باشد، مگ

ما نيرومند و بي : يك نفر از انصار گفت. چنين نيستمكه اكنون  ،شيطاني گردد

هر كدام يك نفر را به عنوان ! باكيم و پشت و پناه مردم هستيم، ولي اي قريشيها

سيدم هياهو زياد شد و سر و صداها باال گرفت تا اينكه تر. نماييمامير انتخاب مي

دستت را دراز كن، دست داد و با او ! ابوبكر: دچار نزاع و درگيري شويم، گفتم

و بعداً به سوي . بيعت كردم، بقيه مهاجرين و سپس انصار با او بيعت كردند

به خدا قسم در آنچه حاضر و ناظرش : عمر گفت. سعدبن عباده حركت كرديم

، ترسيديم اگر پيش از انجام بوديم چيزي مهمتر از بيعت با ابوبكر را نيافتيم

ترك كنيم، مردم پس از ما با يك نفر بيعت كنند، كه در را مراسم بيعت، جلسه 

كرديم و يا مخالفت بايست عليرغم ميل خود با او بيعت مياين صورت يا مي

پس هر كس بدون مشورت با . شدورزيديم كه منجر به فساد و خونريزي ميمي
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از ـ كننده و نه كسي كه با او بيعت شده نه بيعت ـ يك نفر بيعت كند، نبايد

  1.ترس وقوع جنگ و كشتار به كارشان ادامه دهند

  جمهور مسلمانان ديدگاهـ امامت از 3

  .يابيمبيان داشت، به نكات زير دست مي از آنچه فاروق 

أ ـ اختالفي پيرامون لزوم نصب و تعيين خليفه وجود نداشته، بلكه اختالف بر 

  .بوده كه چه كسي جانشين پيامبر شود سر اين

جمهور اهل سنت بر اين نكته اتفاق نظر دارند، زيرا اداره امور بدون حاكم و 

  .باشدفرمانروا امكان پذير نمي

اين امر جز براي اين : (گرديدميان قريشيها انتخاب مياز بايست خليفه ـ مي ب

دا متوجه اين نكته نبودند، انصار ابت) شودگروه از قريش به رسميت شناخته نمي

ولي به محض درك آن به سوي قريشيها شتافتند و بيعت كردند، به استثناي 

ابوبكر بدان  آنچه را. بيعت كردن امتناع ورزيدسعدبن عباده كه ايشان از 

براي . كنداستدالل نموده، روايات صحيحي از پيامبر آن را تاييد و تقويت مي

االمراء : (صحيحش ـ بابي را تحت عنواناز حكام بخاري ـ در كتاب اال: مثال

                                 
و نيز مسند امام احمد با تحقيق . الحبليرجم: ـ كتاب المحاربين ـ بابـ صحيح البخاري 1

 391: حديث شماره 1احمد شاكر ج 
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گشوده است، از جمله احاديثي كه ) فرمانروايان بايد از قريش باشند: من قريش

زمام اين امر ميان : فرمود غنمايد، اين است كه پيامبر خدا به آن اشاره مي

 گيري بپردازد، خداوند صورتماند، هر كه با ايشان به دشمني و جبههقريش مي

در . هاي دين را به پا دارندپايه) قريش(سايد تا ايشان آتش جهنم مي با وي را

تا دو نفر از مردم بمانند، اين امر ميان قريشيان باقي : گويدحديثي ديگر مي

  .خواهد ماند

الناس : (يابيماز صحيح مسلم، بابي را تحت اين عنوان مي) االماره: (در كتاب
اند و خالفت از ميان آنان رو قريشمردم دنباله: يشقر یة فتبع لقريش و اخلالف

مردم : فرمايداز جمله احاديث وارده در آن، اين است كه پيامبر مي) خواهد بود

تا دو نفر از مردم بمانند، اين : فرمايدو همچنين مي. اندرو قريشدر اين امر دنباله

  .امر ميان قريشيان باقي خواهد ماند

آورد كه مؤيد اين سند خود، روايات صحيح بسياري ميامام احمد در كتاب م

شما شايستگي ! اما بعد، اي قريشيها: فرمايدپيامبر مي: مطلب است از جمله

احزار اين مقام را داريد، تا زمانيكه معصيت خدا نكرده باشيد، ولي هر گاه از 

كندن فرستد كه پوستتان را همچون امر او سرپيچي نموديد، كسي را برايتان مي
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كند، سپس پيامبر خدا پوست شاخه درختي كه در پوست اين چوب دستي، مي

  سفت گشت 1دستش بود كند كه ناگاه سفيد و

گردد تا بيعت مسلمانان را كسب ج ـ هيچ كس به عنوان خليفه محسوب نمي

ابوبكر دستت : گفتم ... خواهيد، بيعت كنيدبا هر كدام از اين دو كه مي: (مايدنن

  .)..باز كن

و لذا . وقتي بيعت خاتمه يافت، پايبندي به آن واجب و ضروري است

ترسيديم اگر پيش از اتمام مراسم بيعت جلسه را ترك : حضرت عمر گفت

هر كه با امامي بيعت كرد، معامله : و از پيامبر خدا روايت شده كه...) نماييم

نمايد، اگر  ، بايد در حد توان از او پيرويهبه او داد را دست و ثمره قلبش

  .ديگري آمد و با امام به منازعه پرداخت، گردنش را بزنيد

هر كه آمد و خواست وحدت شما را بر هم زند، او : فرمايددر جايي ديگر مي

  1را بكشيد

                                 
ـ  6121و  5677: ـ ج حديث 4832: حديث 7و نيز ج . 4380: روايت شماره 6ج ـ المسند 1

 7304: حديث 13ج 
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د ـ مادام پايبندي به بيعت واجب است، بيعت بدون مشورت و رايزني با 

ن مشورت با مسلمانان با هر كه بدو: (باشدمسلمانان از درجه اعتبار ساقط مي

مشورت يكي از اصول شناخته شده اسالم ...) دامكشخصي بيعت كرد نبايد هيچ

است، اساس حكومت و فرمانروايي در اسالم بر دو پايه عدالت و مشورت 

  :فرمايدخداوند مي. استوار است

ميكه در و هنگا )58 :النساء( ﴾...بِالَْعْدلِ َتْحكُُموا أَنْ النَّاسِ َبْيَن َحكَْمُتْم َوإِذَا... ﴿

  .د اين كه دادگرانه داوري كنيديميان مردم به داوري نشست

                                                                                
ابن حبان و : گويدالباري پس از بحث درباره موضوع پيشن ميفتح: ـ ابن حجر در كتاب2

اند مبني بر اينكه علي ديگران حديثي از ابو سعيد خدري را روايت و آن را صحيح دانسته
، از همان آغاز با ابوبكر بيعت كرد، و اما آنچه در صحيح مسلم از طريق زهري آمده )ع(

بيهقي آن را . علي تا بعد از مرگ فاطمه ـ رضي اهللا عنها ـ با ابوبكر بيعت نكرد: كه
ي ابو ف شمرده چون زهري آن را اسناد نداده است و از نظر او حديث روايت شدهضعي

اند كه برخي ميان دو روايت مزبور اينگونه رفع تعارض كرده. باشدتر ميسعيد صحيح
علي بعد از مرگ فاطمه براي بار دوم بيعت كرد چون به سبب ارث پيامبر كدورتي پيش 

 .آمده بود
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ي و كارشان به شيوه )38: الشورى( ﴾َبْيَنُهْم ُشوَرى َوأَْمُرُهْم ...﴿:فرمايدو مي

 آل(﴾... الْأَْمرِ ِفي َوَشاوِْرُهْم...﴿ .رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر است

  .ني كنارها با آنان مشورت و رايزو در ك )159:عمران

هـ ـ بيعت با ابوبكر، به دليل برخورداري از جايگاه و منزلت اجتماعي، با اين 

تواند مانند هيچ يك از شما نمي: (ريزي قبلي انجام گرفتشتاب و بدون برنامه

  ...)قسم به خدا اگر پيش بروم و گردنم...) (ابوبكر

مهور مسلمانان، در پرتو اسناد و مدارك ج: گوييمبعد از ذكر اين نكات مي

از آن يك نفر قريشي  بايد جانشيني پيامبر : مزبور به اين نتيجه رسيدند كه

در تعيين برخي امور دادگر و منتخب از طريق بيعت و مشورت باشد، هر چند 

  1شوند، اختالف نظر وجود داردكساني كه سبب انعقاد بيعت مي تعيين: مانند

با بيعت ابوبكر خاتمه يافت و  تدر مورد اولويتشان براي خالف ديدگاه انصار

ول از بيعت كردن دوباره سر بر نياورد، و اما آن دسته از قريشيان كه در وهله ا

به خيل مبايعين پيوستند، داراي مقام و موقعيت  كه ديري نپاييد امتناع ورزيدند

كردند نه اينكه ت نميمعروف است آنان كه بيع. ديگري در تاريخ اسالمي هستند

بايد از اهل : گفتنديفه داشته باشند بلكه مياعتقاد به عدم لزوم قريشي بودن خل
                                 

 212ـ  210ـ الفرق بين الفرق ص  109و  1/93الميه تاريخ المذاهب االسـ 1
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برايمان را تاريخ گروه اندكي از آنان . بيت و به خصوص حضرت علي باشد

كه هيچ  مقدادبن اسود، سلمان فارسي و ابوذر غفاري : كند از جملهبازگو مي

ولي هيچكدامشان خليفه را تكفير . بني هاشم نبودندكدام از آنها جزو خاندان 

ابو سفيان بيعت را به امام علي پيشنهاد نمود، ولي ايشان به دليل ايمان . نكردند

  .و هوشياري سرشارش از پذيرفتن آن ابا كرد

  ـ علي و بيعت با پيشينيان خود4
خي ولي بر. باشدگرچه غالباً شهرت يافتن چيزي نشانه واقعي بودن آن مي

مشهور : به عنوان مثال. نداشته انداي از واقعيت امور به رغم شهر يافتنشان بهره

است كه امام علي به خاطر اعتقاد به اولويتش براي احراز مقام خالفت، از بيعت 

اين آيد ولي آنچه واقعي است و از سخنانش بر مي. كردن ممانعت به عمل آورد

ي مسلمانان ـ يويت ابوبكر براي پيشوالأواو ـ با وجود اعتراف به : است كه

  .مناسب ديد تصميمي به اين عظمت و اهميت بدون اظهار نظر وي خاتمه نيابد

امام علي وقتي خواست با ابوبكر بيعت كند، دنبال : كند كهبخاري گزارش مي

ما برتري و امتيازي كه : ابوبكر فرستاد و او نزدش آمد، علي شهادت داد و گفت

خيري كه خدا به تو ارزاني  ايم بر سرشناسيم، و نخواستهداده مي خداوند به تو

، سرانه زمام امور را در دست گرفتيداشته با تو به رقابت بپردازيم، ولي تو خود
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ما به خاطر خويشاونديمان با پيامبر خدا معتقد بوديم داراي سهم و نصيبي 

سوگند به : پاسخ گفت ابوبكر در. هستيم، تا اينكه چشمان ابوبكر پر از اشك شد

كسي كه جانم در دست اوست، خويشاوندي با پيامبر خدا نزد من ارزشمندتر و 

تر از اداي حقوق خويشاونديم است، و اما آن جر و بحثي كه دوست داشتني

ميان من و تو بر سر اين اموال و دارايي به وقوع پيوست، در منافع و بهتر 

داد، كاري كه ديدم پيامبر خدا انجام ميام، هر مصرف كردن آن كوتاهي نكرده

ابوبكر . وعده ديدار براي بيعت، شب است: علي به ابوبكر گفت. امفرو نگذاشته

پس از اداي نماز ظهر، باالي منبر رفت و شهادتين را بر زبان آورد، و ماجراي 

علي و درنگ كردنش در امر بيعت و معذرتهايش را بازگو كرد، سپس علي از 

نه رقابت با : آمرزش كرد و از ابوبكر تجليل به عمل آورد، و گفتخدا طلب 

ابوبكر و نه انكار فضل و امتياز او سبب وقوع آنچه رخ داده، بوده است، ولي ما 

روانه و معتقد بوديم كه در اين كار داراي سهم و نصيبي هستيم، ابوبكر تك

انان خوشحال شدند بدون مشورت با ما عمل نمود و ما نيز به دل گرفتيم، مسلم

مسلمانان به علي نزديك شدند  وقتي او به امر . به راه راست گام نهادي: و گفتند

  1به معروف بازگشت
                                 

 المغاري ـ باب غزوه خبير: صحيح البخاري ـ كتابـ 1
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نمايد، در يكي از مسلم نيز چندين روايت را در اثبات مطالب گذشته، نقل مي

سپس برخواست و ابوبكر را ارج نهاد و به فضل و سوابق او : آنها چنين آمده

د، آنگاه به طرف او رفت و بيعت نمود، مردم به علي روي آوردند و اشاره كر

  1به حق اصابت كردي و كار خوبي انجام دادي: گفتند

همچنين مشهور است كه امام علي تا بعد از وفات حضرت فاطمه، بيعت 

  .اندننمود، ولي داليلي وجود دارد كه ايشان تا اين هنگام درنگ نكرده

نهاده  در آن بس بركتخالفت نخست ـ كه خداوند  پس از پايان مدت كوتاه

ـ ابوبكر پس از آگاهي از نظرات بسياري از صحابه كرام، همچنان بر بود 

اي از خالفت فاروق با وجود اين، عده. انتخاب عمر به عنوان خليفه، مصمم بود

 تو: ترسيدند و به ابوبكر گفتندشهرت يافته بود، مي يگيربه دليل اينكه به سخت

اگر خدا در : گير سپردي در پاسخ گفتمسئوليت مرا به يك نفر خشن و سخت

  2.ايشان گماردم بهترين آنها را بر: گويمروز آخرت از من پرسيد مي

                                 
 .النورث ما تركنا فهو صدقه غقول النبي : الجهاد ـ باب: صحيح مسلم ـ كتابـ 2

من عمر را امير شما قرار دادم، : در كتاب االستخالف چنين آمده. 1/25الملل و النحل ـ 1
ل برّ و دادگري بود، آگاهي و ديدگاه من درباره او همين بوده، و اگر هم اهل ستم اگر اه

ام، و براي هر كسي هم آنچه به دست بود، از غيب اطالعي ندارم و خير شما را خواسته
 1/8برد ـ م: الكامل. )۲۲۷: الشعراء(﴾َيْنقَِلُبونَ ُمْنقَلَبٍ أَيَّ ظَلَُموا الَِّذيَن َوَسَيْعلَُم ..﴿آورده هست،
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مسلمانان وقتي شروع به رأي دادن درباره بيعت با كساني كردند كه اسمشان 

لي بن ابي طالب شنيديم و اطاعت كرديم، جز ع: در نامه ابوبكر آمده بود، گفتند

  1.پسنديمجز عمر را نمي: به تنهايي گفت

خالفت فاروق . هيچ كس ـ جز سعدبن عباده ـ از بيعت با عمر درنگ نكرد

تا يكي را از آنان انتخاب  2هم سپري گشت، و نتيجه كار به شش نفر رسيد

سپس خالفت در سه نفر انحصار يافت، دو نفرشان عثمان و علي بودند . نمايند

  ر نهايت مسئوليت خالفت به عثمان واگذار شد، و اما چرا؟كه د

گروهي را كه : كند كهبن مخرمه روايت مي بخاري با سند خويش ازمسور

عمر انتخابشان نموده بود گرد هم آمدند و به رايزني پرداختند، عبدالرحمن به 

من كسي نيستم كه بر سر اين امر با شما رقابت كنم، ولي اگر : ايشان گفت

كنم، پيشنهاد وي را پذيرفتند، وقتي خواهيد يكي را از شما برايتان انتخاب ميب

كارشان را به او سپردند، مردم به عبدالرحمن روي آوردند، تا شب آخر كه با 

                                 
 164عقبرية الصديق ص ـ 2

علي، عثمان، زبير، طلحه، سعدبن ابي وقاص و عبدالرحمن : ـ شش نفر عبارت بودند از3
كارم را به علي : زبير گفت. كارتان را به سه نفر بسپاريد: عبدالرحمن گفت. بن عوف

حمن كارم را به عبدالر: كارم را عثمان سپردم و سعد هم گفت: سپاردم، طلحه گفت
 .سپاردم



 54

عبدالرحمن پس از فروكش كردن پاسي از : گويدمسور مي. عثمان بيعت كرديم

اي، به خدا قسم خوابيده بينممي: مان را زد و بيدار شدم، گفتشب در خانه

امشب خواب زيادي به چشمانم نرفته، برو زبير و سعد را صدا كن، آنان را 

علي : برايش صدا زدم و با ايشان به مشورت پرداخت، سپس صدايم زد و گفت

را برايم صدا كن، صدايش زدم، تا گذشت نيمي از شب با او صحبت محرمانه 

پيش او برخواست، از شت ـ كرد، سپس ـ در حاليكه طمع خالفت دا

عثمان را برايم صدا كن، : فتگترسيد آنگاه رحمن كمي از علي ميعبدال

. ذن ميانشان جدايي انداختؤصدايش زدم، با او نيز محرمانه صحبت كرد تا م

وقتي نماز صبح را براي مردم خواند، آن عده كنار منبر جمع شده بودند، دنبال 

لشكر فرستاد كه همه ايشان حج همان سال را مهاجرين و انصار و فرماندهان 

 بر همراه عمر انجام داده بودند، وقتي همه جمع شدند، عبدالرحمن شهادتين را

من در كار مردم تامل كردم، نديدم ! اما بعد اي علي: زبان جاري ساخت و گفت

از عثمان روي بگردانند، چيزي را به خود واگذار نكن، رو به عثمان كرد و 

كنم، اساس سنت خدا و رسول و دو جانشينش با تو بيعت مي بر: گفت
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عبدالرحمن با او بيعت كرد، و همه حضار و بقيه مسلمانان نيز با او بيعت 

  1.كردند

سالهاي نخستين خالفت عثمان پر خير و بركت بود، سپس آشوبي كه منجر به 

توان امام براي خاموش كردن آن، هر چه را در . شهيد شدنش گشت، آغاز شد

در اين مدت چشمها به علي دوخته شده بودند، ! داشت، انجام داد ولي افسوس

كه نهايتاً به جايي رسيد كه پيامبر . و مبحث فضل و منزلت وي بر سر زبانها بود

مژده گرد آمدن مسلمانان را پيرامون او داده يود، به اميد اينكه به وسيله  خدا 

فت ولي آشوب همچنان بر پا بود بلكه بيشتر بيعت خاتمه يا. او راه چاره بيابند

ر ه! و خونهاي پاكي با شمشيرهاي مسلمانان روي زمين ريخت. كشيدزبانه مي

 ُتِصيَبنَّ ال ِفْتَنةً َواتَّقُوا﴿  :ن عثمان است وليچه از آن ناشي شد بر گردن قاتال

رسيد كه تنها گريبانگير از آشوبي بت) 25: ألنفال( ﴾...َخاصَّةً ِمْنكُْم ظَلَُموا الَِّذيَن

  .شودستمكارانتان نمي

گروهي از پيروان امام علي ) داوري كردن: تحكيم(در نتيجه حادثه معروف 

اينان ! شوريدند) علي و معاويه(شمشير كشيدند و عليه جنگاوران دو طرف 

                                 
فتح الباري ـ كتاب المناقب : و نيز. باب كيف يبايع االمام الناس ـ البخاري ـ كتاب االحكام ـ1

 قصه البيعه و االتفاق علي عثمان: باب
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و اما آن دسته كه همچنان با . شهرت يافتند) خوارج(كساني بودند كه بعداً به 

  1.بر آنان اطالق گرديد) شيعه(دند، لقب امام مان

 ِحنيِ َعلَى الَْمِديَنةَ َوَدَخلَ﴿  :اين لفظ با همين معنا در چند آيه آمده است مانند

 الَِّذي فَاْسَتَغاثَُه َعُدوِِّه ِمْن َوَهذَا ِشيَعِتِه ِمْن َهذَا َيقَْتِتالِن َرُجلَْينِ ِفيَها فََوَجَد أَْهِلَها ِمْن غَفْلٍَة
موسي بدون اينكه اهالي شهر  )15: القصص( ﴾...َعُدوِِّه ِمْن الَِّذي َعلَى ِشيَعِتِه ِمْن

جنگند كه يكي از قبيله در شهر ديد كه مردم مي. مطلع شوند، وارد آنجا گرديد

فردي كه از قبيله او بود، عليه كسي كه از . او ديگري از دشمنان او است

  .دشمنانش بود، از موسي كمك خواست

 ﴾...َشْيٍء ِفي ِمْنُهْم لَْسَت ِشَيعاً َوكَاُنوا ِديَنُهْم فَرَّقُوا الَِّذيَن إِنَّ﴿:فرمايدمي يا

دارند و دسته دسته بي گمان كساني كه آئين خود را پراكنده مي )159: األنعام(

  .شوند تو به هيچ وجه از آنان نيستيمي

بلكه پس از : ويندگهـ شايع شده، برخي مي37اين لقب از سال : گويندمي

: و نيز 5مختصر التحفه ص : به كتاب. اينكه معاويه زمام امور را به دست گرفت

                                 
گردد پيروان، ياوران و گروه و دسته، ولي اين اسم بر كساني اطالق مي: ـ شيعه يعني2

قاموس المحيط ـ . باشداشياع و شيع مي: ندارندجمع آكه علي و اهل بيتش را دوست مي
  .ماده شيع
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چيزي كه به عقيده : گويددكتر طه حسين مي. مراجعه كن 313روح االسالم ص 

ين و مشيعه به معناي دقيق كلمه از منظر فقها، متكل: من شكي در آن نيست اينكه

علي به وجود نيامده بلكه كمي پس از مرگ  نويسندگان عرب در زمان امام

معني واژه شيعه درزمان علي همان معناي لغوي بود . ايشان سر بر آورده است

 187: و بعد از اين در صفحات» .173علي و بنوه ص «. كه در قرآن آمده است

، از بازگشت حضرت حسن از كوفه به مدينه پس از صلح با معاويه، و 189و 

حسن و درخواستشان از  نزدن هيأتي از اشراف كوفه و پيروانشان نيز درباره آمد

او درباره برگرداندن جنگ به جاي اولش و موضعگيري حسن در برابر ايشان، 

به باور من روزي كه حضرت : گويدو پس از آن مي. آوردسخن به ميان مي

به سخنانش گوش داد، و حسن با آن هيأت نمايندگي كوفه مالقات نمود، 

حزب سياسي : اي را برايشان كشيد، همان روزي بود كهخشان را داد و نقشهپاس

سازمان يافته پيروان علي و پسرانش، تاسيس شد، سازمان مزبور در مدينه و در 

اشراف كوفه هم به جاي : همان جلسه تاسيس و حسن در رأس آن قرار گرفت

. آگاه ساختند خود برگشتند و مردم را از سازمان جديد و نقشه طراحي شده،

  190و  189ص 
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  ـ خوارج و ديدگاهشان درباره امامت5
  1اندخوارج تا كنون نيز در صحنه حيات

خوارج به رغم اختالفاتي كه دارند، . انددر طول تاريخ به سه دسته تقسيم شده

  :درباره نكات زير اتفاق نظر دارند

و عمروبن  ابو موسي اشعري(داور  تكفير علي، عثمان، اصحاب جمل، و دو

و كسي كه به داوري آن دو راضي باشد و وجوب شورش عليه ) عاص

  2.فرمانرواي ستمكار

  :باشندخوارج درباره امامت داراي ديدگاه منحصر به فرد خود مي

                                 
روتر از خوارج و از لحاظ فكري نزديكترين اين گروه اباضيه نام دارند، ايشان ميانهـ 1

رو فاصله دارند و لذا گروه به مسلمانان هستند آنان بيشتر از خوارج با افراط و زياده
ستند، گروههايي از آنان ساكن اند، داراي فقه خوب و علماء مبرزي هباقي مانده

: گوينددرباره مخالفانشان مي. ساكنند) زنگبار(صحراهاي غربي و گروهي نيز در كشور 
كنند ولي پيرامون آنان نمك نشناسند نه كافر، اعتقادي چون وجود خداوند را انكار نمي

همچنانكه . مراجعه كن 91ص  1تاريخ المذاهب االسالمي ج : اند به كتابخدا كوتاهي كرده
  . اندگروههايي از آنان ساكن عمان، الجزائر و تونس
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امام بايد از طرف يك نفر آزاده مسلمان انتخاب گردد، و اگر انتخاب گشت 

ا زمانيكه دادگر و به دور از ظلم ت. گيري كند يا به تحكيم تن در دهدنبايد كناره

و ستم است بايد فرمانرواي مسلمانان باشد، جنگ عليه كسي كه در برابر او قيام 

كرد واجب است، ولي اگر اخالقش را تغيير و از حق روگردان شد، واجب 

قريشي بودن را براي  ؛مانند جمهور. است اقدام به عذل يا خودكشي وي نمود

تواند انتخاب بنمايد، گرچه امت هر كه را دلش خواست مي دانند،امام الزم نمي

اتفاق نظر ) النجدات(همچنانكه گروهي از ايشان به اسم . اي حبشي باشدبنده

دارند كه مردم نيازي به امام ندارند بلكه الزم است خودشان امور خود را 

-انمنصفانه فيصله دهند ولي اگر ديدند اين كار جز در صورت وجود امام امك

بنابراين  .پذير نيست و در نتيجه امام را تعيين و نصب نمودند، جايز است

باشد، و هر منصوب كردن امام از نظر ايشان واجب شرعي نيست بلكه جايز مي

. گاه حكم وجوب را گرفت اين به خاطر مصلحت و نياز است نه چيز ديگر

زيد الشيباني از ايشان بن يپيروان شبيب ) الشبيبيه(اي ديگر نيز تحت عنوان عده

تواند منصب امامت جدا شدند، معتقدند زن اگر شايستگي و توانايي داشت مي
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مادر ) غزاله(عليه مخالفان خود شورش كردند، گمان كردند . را تصاحب نمايد

  1شبيب پس از تشنه شدن شبيب، تا زمانيكه كشته شد امام بود

  زيديه ديدگاهـ امامت از 6
و تكفيرشان معتقد به وجوب نصب امام هستند، ولي شيعه عليرغم تنوع 

نزديكترينشان . ديدگاهشان درباره امامت مخالف ديدگاه جمهور مسلمانان است

بن علي ابن ابي طالب پيروان زيدبن علي بن الحسين) زيديه(به جمهور گروه 

 ها عقيده داشتند كه بايد پس از شهادت امام حسين گروهي از شيعه. است

اوالد حسن و حسين در اين امر . باقي بماند ميان اوالد فاطمه امامت 

يكسانند، و باور داشتند هر كسِ فاطمي دانشمند، دلير و سخي طبع امامت را به 

و وجود دو امام داراي صفات الزم در . عهده گرفت پيروي از او واجب است

زيدبن علي  دو نقطه از جهان اسالم را جايز شمردند بر اين اساسي هنگامي كه

  .عبدالملك ظهور كرد، آن دسته با او بيعت كردند بن در زمان هشام

                                 
و . براي آگاهي از خوارج و ديدگاههايشان 67و نيز تا صفحه  45ـ الفرق بين الفرق ص 1

: و 180ـ  178ص  4الخطط التعريزيت ج : و 138ـ  1/114الملل و النحل ج : همچنين
  .92و  1/96السالميه تاريخ المذاهب ا: و 325و  1/314فجراالسالم 

 66و  65الفرق بين الفرق ص  ـ2
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-مي. شمردامام زيد خالفت فرد غير جامع را با وجود فرد جامع، جايز مي

علي برترين صحابه بود، ولي به خاطر مصلحت، فرو نشاندن آتش فتنه و : گفت

كر واگذار كردند، چرا دادن آرامش خاطر به عموم مردم، امر خالفت را به ابوب

پيامبر نزديك بود، خون ريخته مشركين به وسيله  مردم باكه دوران جنگهاي 

خواهي ورزيهاي مردم از خونو كينه دشمنيشمشير علي هنوز نخشكيده بود و 

 را سر فرود آوردن كامل براي علي تمايل همچنان باقي بود، دلها و گردنها

كرد مسئوليت اين كار به جود اقتضا مينداشتند، و لذا مصلحت و شرايط مو

خو، آرام، مسن، داراي سابقه ايمان آوردن كسي سپرده شود كه ميان مردم به نرم

و همچنين جايز است . شهرت يافته استبودن  و نزديك و هميار پيامبر خدا 

فرد غير جامع امام باشد و شخص برتر نيز به قضاوت ميان مردم و فيصله نزاعها 

  1.يابداشتغال 

ها وقتي سخنان امام زيد را شنيدند، و دريافتند كه او از شيخين تبري شيعه

- من جز به نيكي در مورد ايشان نمي: گويدجويد، و بلكه در حق ايشان مينمي

را به ) حسين(گويم، و پدرم نيز چنين بود، بلكه عليه بني اميه كه پدربزرگم 

                                 
 1/155الملل و النحل  ـ1
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ا شدند و سخنان وي را رد كردند، به از او جد ام،شهادت رساندند، قيام نموده

و از آن روز ترك كنندگان  !دمرا ترك كردي: اي كه امام زيد به ايشان گفتگونه

1.ناميده شدند) رافضه(
  

هاي امام زيد اي معتقد به گفتهشوند، عدهزيديه هم به چند دسته تقسيم مي

خدا بدون ذكر  گمان بردند كه پيامبر) جاروديه(اي نيز مخالف، هستند، و عده

نام، امام علي را با ذكر اوصافش براي خالفت تعيين نمود، و امام بعد از پيامبر 

بود، ولي مردم در اين امر كوتاهي كرده و به اوصاف او اعتراف نكردند و دنبال 

موصوف نگشتند، بلكه با اختيار خويش ابوبكر را انتخاب نمودند كه بدين 

  2وسيله كافر شدند

اي زيديه اعتقاد دارند كه امامت از طريق شور و رايزني ميان مردم هبقيه دسته

باشد گردد، و امام شدن فرد غير جامع با وجود فرد كامل جايز ميتعيين مي

دانند، ولي درباره عثمان امامت ابوبكر و عمر را حقي اجتهادي از طرف مردم مي

                                 
 1/155ـ الملل و النحل  25ـ الفرق بين الفرق ص 2

 158ـ  1/157الملل و النحل  22الفرق بين الفرق ص  . 2
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د و برخي سكوت دهناختالف نظر دارند، برخي ايشان را مورد طعن قرار مي

  1.كنندمي

  

  .ـ امامت از ديدگاه اسماعيليها7

شيعه اماميه بر اين باورند كه امامت منصبي الهي است، خداوند همانگونه كه 

د و مردم را به دهد مردم را راهنمايي كنگزيند، به او دستور ميپيامبر را بر مي

  .نمايدرا انتخاب ميكند، براي احراز مقام خالفت نيز كساني پيروي از او امر 

خداوند به پيامبر دستور داد علي را نام ببرد و او را به عنوان : گويندمي

جانشين خود تعيين نمايد، پيامبر نيز دستور پروردگارش را امتثال نمود ولي 

مردم نه فرمان خداوند نه فرمان پيامبرش را اجرا  ،وقتي به سوي او بازگشت

و معتقدند خالفت پس از . ي ايمان را زير پا گذاشتندهااي از پايهنكردند و پايه

پس از اعتقاد به . باشدامام علي از آنِ پسرش محمد باقر، سپس جعفر صادق مي

                                 
و  21ـ  20و فرق شيعه ص  24الفرق بين الفرق ص : و 162ـ  1/159الملل و النحل .  1

  .93ـ 92ل في الملل و االهواء و النحل ص الفص: و 59
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امامت ابو عبداهللا جعفر صادق دو گروه اسماعليه و جعفريه اثناعشريه پديد 

  .آمدند

نستند و آنان ليه، امامت را بعد از جعفر، از آنِ پسر بزرگش اسماعيل داياسماع

  :نيز به دو گروه تقسيم شدند

گروهي، با وجود اتفاق تاريخ نويسان بر مرگ اسماعيل در قيد حيات پدرش، 

  .اندهمچنان به انتظار ظهور او نشسته

بن جعفر خالفت بعد از جعفر از آنِ محمدبن اسماعيل: گويندو گروهي نيز مي

وان جانشين خود تعيين كرد، از آنجا كه جعفر، اسماعيل پسرش را به عن. است

ولي وقتي اسماعيل در قيد حيات پدرش فوت كرد، دريافتيم كه امام به خاطر 

امامت محمدبن اسماعيل، اسماعيل را تعيين كرده بود، گروه اسماعليه باطنيه 

  1.باشندطرفدار اين ديدگاه مي

دند، ليه، امامت را بعد از اسماعيل در حق پسرش محمد المكتوم گذارياسماع

اي هم عده. ندو قائل به بازگشتش شد نداي از آنها روي او پافشاري كردعده
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، سپس از آن اماماني آشكار و پا ندي مستور و پنهان پيش بردامامت را تا ائمه

هيچ گاه زمين خالي از يك نفر امام زنده و پابرجا : و گفتند. ندبر جا دانست

اما اگر ظاهر بود، . ا پنهان و نا معلومنخواهد بود، خواه آشكار و معلوم باشد ي

جايز است حجت و برهانش پنهان باشد ولي اگر خودش پنهان بود بايد حجت 

بميرد و امام  سهر ك: ايشان بر اين باورند. اشندو نمايندگانش آشكار و پيدا ب

خود را نشناخته باشد، جاهالنه از دنيا رفته و همچنين است كه بميرد و  زمان

  1.ي بر گردنش نباشدبيعت امام

  اثنا عشريه ديدـ امامت از  8

در مورد امامت نقطه  ،بزرگترين فرقه اسالمي معاصر استشيعه جعفريه كه 

جعفريها معتقدند : نظر خاصي دارند كه مايلم با كمي تفصيل به ذكر آن بپردازم

البته در مورد وحي . وحي، همانند پيامبري است امامت در همه شرايط به جز

  2.الف نظر دارند و لذا اقوال مختلفي در اين زمينه دارنداخت

                                 
  39: ـ الفرق بين الفرق1
 192ـ 1/191ـ الملل و النحل 2

، اصل الشيعه 80ـ 65: عقايد اماميه: ـ براي اگاهي از اقوالشان به اين منابع مراجعه كن3
و  284: االمامه: المقصد الخامس: المراد شرح تجديد االعتقاد، كشف41ـ  33: و اصولها
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ايمان بدون اعتقاد به : گرددامامت به عنوان اصلي از اصول دين محسوب مي

امامت كامل نخواهد بود، هر كه باورهاي ايشان را درباره امامت نپذيرد از نظر 

به كفر تا  از اعتقاد: من اختالف نظر دارندؤمن نيست، در تفسير غير مؤآنان م

 ؛ترينشان بر اين باورندمعتدل حتي واعتقاد به فسقش ميان آنان وجود دارد 

مومن به معناي خاص نيست بلكه مسلم به معناي عام است به شرط اينكه نه تنها 

باشد وگرنه نبا ائمه جنگ نكرده باشد كه خشم ايشان و پيروانشان نيز برانگيخته 

  .گرددحسوب مياز ديدگاه تمام جعفريها كافر م

انكار امامت بدتر : گويدحلي ـ كه نزد جعفريها به عالمه معروف است ـ مي

امامت لطفي عام و نبوت لطفي : داردآنجا كه اظهار مي! از انكار نبوت است

خاص از طرف خداوند است، زيرا ممكن است دنيا بدون پيامبر زنده باشد ولي 

لطف عام خرابتر و ناگوارتر از لطف  و انكار... امكان ندارد بدون امام باشد

  )1/3االلفين . (خاص است

                                                                                
. 175و  5/115 ـ باب جامع يف صفحات االمام و رشائط االمامهصفحات بعدي، بحار االنوار 

 .وأهنم يف الفضل سواء� من الفضل والطاعة مثل ما جرى للرسول ) أي لألئمة ( وباب أنه جرى هلم 
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آنچه را گفته درست : كنديكي از دانشمندانشان اين سخن را چنين دنبال مي

بدترين مردم : امام صادق نيز كه در مورد منكر امامت گفت: افزايداست و مي

: تاز ايشان روايت شده كه گف. سه نفر است، اشاره به همين مطلب داشت

  .ناصبي بدتر از يهودي است

يهودي نبوت پيامبر : سوال شده كه اي پسر پيامبر اين چگونه است؟ گفت

كند كه اسالم را انكار كرده كه لطفي خاص است ولي ناصبي امامت را انكار مي

  )43النافع يوم الحشر ـ پاورقي ص . (لطفي عام است

اي باالتر از امامت درجه :گويدمي 62ـ  61الهدايه ص مصباح: نويسنده كتاب

  .نبوت است

عقيده ما : گويدابن بابويه قمي ـ كه نزد شيعه لقب صدوق را بر تن دارد ـ مي

درباره منكر امامت اميرالمومنين و ائمه پس از او مانند كسي است كه نبوت همه 

 و عقيده ما در مورد كسي كه به امامت اميرالمومنين. پيامبران را انكار كرده باشد

اعتراف كندولي يكي از ائمه پس از او را انكار نمايد، مانند كسي است كه به 

رساله . نبوت تمام پيامبران اقرار نمايد ولي نبوت پيامبر اكرم را انكار كرده باشد

   103في االعتقادات ص 
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اماميه اتفاق نظر دارند، هر كه امامت و لزوم اطاعت يكي : گويدشيخ مفيد مي

بحار (باشد ار نمايد، كافر، گمراه و مستحق ماندگاري در جهنم مياز ائمه را انك

براي رأي خود  شاهدي ، مجلسي گفته ي مفيد را23/390االنوار ـ مجلسي 

  )آورده است

  .باشدشان ابو جعفر طوسي ميمفيد، يكي از رهبران اماميه و استاد رئيس طائفه

بينيم در زمينه ديگري نيز عالوه بر گمراهي و افراط آنان در زمينه مزبور، مي

اند، آنها بر اين باورند، فاسق ايشان هر چند بدون توبه هم از دچار افراط گشته

ج  8: اجوبه المسائل الدينية ـ شماره(گردد دنيا رفته باشد، وارد بهشت مي

  )1/15فقه الشيعه االماميه : و نيز كتاب تاليفي اينجانب 9/226

  ا و آگاهيهايش همانند پيامبر استامام در معصوم بودن، ويژگيه

واجب است امام، از سن كودكي تا دم مرگ، از همه پليديها و گناهان پيدا و 

پنهان عمدي و اشتباهي، معصوم و در امان باشد، همچنانكه واجب است از 

  .اشتباه، خطا و فراموشي به دور باشد
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. كمال باشد همچنين واجب است جزو برترين مردم در زمينه دارا بودن صفات

از دليري، سخاوت، پاكدامني، صداقت، دادگري عقل و تدبير، كارداني و 

  .صورت و سيما گرفته تا ديگر ويژگيها

  .كندامام علم و معارفش را از طريق پيامبر يا امام پيش از خود اخذ مي

اي رخ داد، الزم است وقوع آن را از طريق الهام به وسيله هر گاه حادثه تازه

اگر چه چيزي روي . قدسي كه خداوند در او به وديعه نهاده است، دريابدنيروي 

شود و نه آورد و خواست حقيقت آن را بفهمد، نه دچار خطا و اشتباهي مي

نيازي به داليل عقلي و راهنمايي دانشجويان دارد، هر چند دانش وي قابليت 

د، يكي از مالئكه گروهي از آنان اعتقاد دارن. افزايش و كامل شدن را نيز دارد

همواره همراه پيامبر بوده تا او را تقويت، راهنمايي و آموزش دهد، وقتي 

به ديار باقي شتافت، مالئكه همراه وي همچنان روي زمين ماند و به  غپيامبر

جاي اوليش پرواز نكرد، تا همان وظايف را در حق ائمه پس از پيامبر، انجام 

  1.دهد

                                 
الروح التي يسدد : و باب 272ـ  1/271باب ذكر االرواح التي في االئمه : اصول الكافيـ 1
در اين باب شش حديث آمده است، از ابو عبداهللا روايت شده  274ـ  1/273بها االئمه  اهللا
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 ﴾...الِْأَميانُ َوال الِْكَتاُب َما َتْدرِي كُْنَت َما أَْمرَِنا ِمْن ُروحاً إِلَْيَك أَْوَحْيَنا َوكَذَِلَك﴿ :كه در تفسير آيه

  )52: الشورى(

ئيل و ميكائيل خلق نموده، او همراه پيامبر بوده تر از جبراي را بزرگخداوند فرشته: گفت
در . تا او را از وقايع اطالع دهد و تقويتش نمايد كه بعد از پيامبر همراه ائمه خواهد بود

روح القدس مخصوص پيامبران بوده، وقتي جان پيامبر گرفته شد، : باب پيشين آورده كه
-خوابد، نه غفلت ميلقدس نه ميروح ا. رودنمايد و پيش امام ميفرشته نقل مكان مي

-ورزد، نه اهل لهو است و نه مغرور و خودخواه است كه امام به وسيله او چيزها را مي

ديدن همه چيزها از عرش گرفته تا : اي تفسير ديدن را اينچنين كرده استدر حاشيه. بيند
لتي فيهم اي في ـ باب االرواح ا 99ـ 47/25بحار االنوار ج : و نيز بر كتاب! طبقات زيرين

اعتقاد ما درباره اخبار : گويدمي 109ـ  108ابن بابويه القمي در رساله خود ص . االئمه
. موافق كتاب خدا، متفق المعني و بدون تضاد هستند: وارده در مورد ائمه اين است كه

من ال يحضره الفقيه، يكي از : قمي صاحب كتاب. اندچرا كه از طريق وحي به دست آمده
ياران ما بر عصمت پيامبران و : گويدمجلسي مي. معتبره حديث نزد جعفريه است كتب

ائمه از گناهان كوچك و بزرگ عمدي و اشتباهي قبل و بعد از نبوت و امامت و بلكه پيش 
هيچ كس جز . انداز والدتشان تا به حضور خدا مي رسند، اجماع و اتفاق نظر كرده

اند اند، آنان جايز دانستهيد با آن مخالفتي نكردهمحمدبن بابويه و استادش ابن الول
خداوند ائمه را دچار اشتباه كنند، نه اشتباهاتي كه از طرف شيطان و در غير چارچوب 

طوسي نيز ـ كه به رئيس . 351ـ  25/350: بحار االنوار. دهدتبليغ و بيان احكام، رخ مي
: گويدارگانه حديث است ـ ميطائفه شهرت يافته و نويسنده دو كتاب از كتابهاي چه

ولي . باشداشتباه و فراموشي براي ائمه در چارچوب دعوت و تبليغ دين خدا، جايز نمي
اي در غير آن موارد، درست است دچار اشتباه يا فراموشي شوند، به شرط اينكه ضربه

- يخوابند، بيمار مبه كمال عقليشان نرساند، چگونه جايز نيست در حالي كه ايشان مي
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فر پيشواي هدايتگر وجود داشته باشد كه الزم است در هر زماني يك ن

وظايف پيامبر را از راهنمايي مردم به سوي آنچه خير و صالح دنيا و آخرتشان 

ايشان نيز همچون پيامبران از سرپرستي عمومي مردم . در آن است، انجام دهد

كن كردن ستم و براي تربيت امور و مصالح، برقراري عدالت ميان آنها و ريشه

  .بنابراين امامت ادامه راه نبوت است. خوردارندتجاوز، بر

ي هستند كه خداوند فرمانبرداري اوامرشان را )اولواالمر(پيشوايان، همان 

لذا . ايشان گواهان بر مردم و راههاي رسيدن به خدا هستند. واجب دانسته است

ز ايشان پيروي از خدا و فرمان ايشان فرمان خدا و نهيشان نهي او، پيروي ا

امرشان سرپيچي اوامر او، دوستدار ايشان دوستدار خدا و دشمنشان  زيچي اسرپ

  .آيددشمن او، به شمار مي

تكذيب و پاسخ ايشان بسان تكذيب رسول خدا است، تكذيب پيامبر نيز 

پس تسليم و گردن كجي در برابر . آيدهمانند تكذيب خداوند به حساب مي

  .اوامرشان، واجب و ضروري است

                                                                                
و همچنين بيماري از . اي براي اشتباه كردن استگردند، خواب زمينهشوند بيهوش مي

 .116و  4/165التبيان ج . برندتصرفات خود و رخدادهاي گذشتگان را از ياد مي
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اماميه بر اين باورند كه آب احكام الهي را جز از چشمه پاك و  و لذا شيعه

ه ايشان جايز ز راتوان نوشيد، بر گرفتن احكام و معارف الهي جز ازالل ائمه نمي

گردد و اطمينان ميان او باشد، گردن مكلف با مراجعه به غير ايشان آزاد نمينمي

  !طريق آنانشود جز با انجام تكاليف محوله از و خدا حاصل نمي

چونكه امامت بسان نبوت است، پس جز با تصريح خداوند بر زبان پيامبرش و 

گردد، در اين امر كامالً همانند پيامبري يا بر زبان امام منصوب الهي، ثابت نمي

است، پس مردم حق ندارند درباره كسي كه خداوند او را به عنوان هدايتگر 

ينند و بر او چيره شوند، همچنانكه حق عموم مردم تعيين نموده، به قضاوت بنش

زيرا شخصي كه توانايي بر دوش . تعيين، پيشنهاد و يا انتخاب وي را ندارند

كشيدن بار سنگين امامت عمومي و راهنمايي همه مردم را دارد، نبايد جز با 

  .تشخيص و تعيين خداوند انتخاب گردد

مردم را صراحتاً نام  جانشين خود و پيشواي غپيامبر خدا : همچنين معتقدند

بن ابي طالب را در جاهاي مختلف به عنوان پسر عموي خويش علي. برده است

امير مسلمانان و امانتدار وحي الهي و پيشواي مردم، معرفي نمودند، روز غدير 
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همانگونه كه . ندخم هم وي را رسماً تعيين و بيعت مسلمانان را برايش گرفت

  .بعد از خود، تعيين و به ترتيب نام برده استدوازده نفر را براي پيشوايي 

- آنها را نام برده، به ترتيب زير مي غاي كه پيامبر خدا گانهامامان دوازده

  :باشند

ـ ابوالحسن، علي ابن ابي طالب، كه ده سال پيش از بيعت پيامبر ديده به 1

  .جهان گشود و سال چهل هجري به شهادت رسيد

  )50ـ  3) (الزكي( بن علي ـ ابو محمد، الحسن2

  )61ـ 4(» سيد الشهداء«بن علي  ـ ابو عبداهللا، الحسين3

  )95ـ  38(» العابدينزين«ـ ابو محمد، علي بن الحسين 4

  )114ـ  57(» الباقر«ـ ابو جعفر، محمدبن علي 5

  )148ـ  83(» الصادق«ـ ابو عبداهللا، جعفربن محمد 6

  )183ـ  128(» الكاظم«بن جعفر ـ ابو ابراهيم، موسي7
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  )203يا  202ـ  148(» الرضا«ـ ابوالحسن، علي بن موسي 8

  )220ـ  195(» الجواد«ـ ابو جعفر، محمدبن علي 9

  )250ـ  214يا  212(» الهادي«ـ ابوالحسن، علي بن محمد 10

  )260ـ  232(» العسكري«ـ ابومحمد، الحسن بن علي 11

ت مطلق اين دوران و و امام و حج» المهدي«ـ ابوالقاسم، محمدبن الحسن 12

پنهان گشته تا دنيا را پس از آنكه پر از ظلم و ستم شده، لبريز از عدالت و 

هـ مدتي پنهان  260هـ به دنيا آمد، در سال  256گويا سال . دادگري نمايد

  .تا كنون غائب شده است 329سال  ازگشت و 

  گيرينتيجه

دشان آمده بود نكات زير پس از بيان عقايد اماميه، همانگونه كه در منابع خو

  :كنيمرا يادآوري مي

أ ـ قرار دادن امامت به عنوان اصلي از اصول دين، هيچ كدام از ائمه قائل به 

اند كه اين گروه به آن معتقدند، تا جايي كه خود امام علي هم آن امامتي نبوده



 75

تين قائل به آن نبود ـ همانگونه كه در نكته چهارم بدان اشاره نموديم ـ نخس

بن كسي كه موضوع نمايندگي و وصايت پس از پيامبر را مطرح نمود، عبداهللا

  .سبأ يهودي بود، همچنانكه از منابع شيعي نقل شد

نظر دارند بر نسبت كفر به مخالفين علي، يعني تكفير ب ـ اجماع و اتفاق

- هزارها صحابه بزرگوار و تكذيب پيامبر اكرم كه به برتريشان گواهي داد و عده

باشد، چرا كه اي از آنان را مژده بهشت داد، بلكه با قرآن كريم نيز در تضاد مي

و . خداوند درباره گروهي از آنها گواهي خشنودي از ايشان را داده است

بازگشت آنان ثابت نشده تا مورد خشم خدا قرار گيرند، پس اين اتهام بزرگ و 

  !اند؟نابخشودني را از كجا آورده

شان، ابن بابويه القمي، ملقب به فيد استاد طوسي رئيس طائفهج ـ آنچه از م

حلي ملقب  چهارگانه معتبر حديث، ابن المطهرصدوق و نويسنده يكي از كتب 

رساند كه از نظر آنان تمام به عالمه و ديگران نقل كرديم، اين را به اثبات مي

افر و برگشته از دين بن سبأ ـ كافراد امت ـ به استثناي رافضيها و پيروان عبداهللا

اين  غگردند، به ويژه بهترين نسل امت يعني ياران ارجمند پيامبر محسوب مي

شويم، كه از آن مطلع مي) الكافي ـ كليني(چيزي است كه هنگام مطالعه كتاب 
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كتاب او نزد آنان نخستين و برترين كتاب حديث، و كتاب علي ابن ابراهيم قمي 

  .آيندكتاب، به شمار مي استادش در فن تفسير بهترين

-ثابت شده كه عبدالحسين شرف...) المراجعات المفتراه: (در كتاب اين جانب

-پس به يقين مي. اي بوده استالدين معتقد به چنين رأي كافرانه و گمراهانه

رسيم كه موضوع تكفير صحابه كرام مسأله تاريخي نيست كه تنها در گذشته 

سردمداران و رهبران انديشه تقريب از روي  وجود داشته باشد، همانگونه كه

بلكه . خواهند اين انحراف و گمراهي را توجيه نمايندسازي ميجهل و گمراه

باشد، همچنانكه در يكي از عبدالحسين كه داراي چنين عقيده باطلي مي

و در دو . كنفرانسهاي تقريب در تهران آمده يكي از مبلغان انديشه تقريب است

به عنوان يكي از رهبران ) جعات و الفصول المهمه في تاليف االمهالمرا: (كتاب

او مردم را به !! ولي تقريب به معناي خاص خود. گرددكنوني تقريب تلقي مي

خواند كه بر تكفير ابوبكر يكپارچگي و گرد هم آمدن زير پرچم ابن سبأ فرا مي

- با ايشان بيعت كردهو عمر ـ برترين انسانها پس از پيامبر ـ و تكفير كساني كه 

  .اند، اتفاق نظر دارند
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هر كه را ديديد كه : گويدام كه ميدر اينجا به ياد گفته ابوزرعه رازي افتاده

كاست، بدان كه او ملحد زد و از منزلتش ميمي طعنهيكي از اصحاب پيامبر را 

است،چون قرآن حق است، پيامبر خدا حق است، آنچه را آورده حق است، و 

پس هر كس ايشان را تخطئه . نددرسانحابه بودند كه پيام دين را به ما ميتنها ص

خواهد كتاب و سنت را از ريشه بر كند، لذا تجريح او و تجريح نمايد مي

تر تر و مناسبتر و صادر نمودن حكم الحاد و گمراهي عليه او درستشايسته

  .است

پيامبر بدون توقف و تا د ـ اعتقاد آنها به وجوب استمرار امامت و جانشيني 

اي كه پسر جانشين به گونه.  روز قيامت، در يكي از افراد نسل امام حسين 

اي هفت ساله، يعني اين اعتقاد، ايشان را ناگزير ساخته كه پسر بچه. پدر گردد

و لذا دو گروه از پيروان . را بر تخت امامت بنشانند) امام نهم(محمد الجواد 

بينيم كه به امامت و پيشوايي وي به خاطر كوچك مي را) علي الرضا(پدرش 

: نوشته) 92فرق الشيعه ص : (در كتاب. كردندبودن و خردساليش، اعتراف نمي

  :نوبختي و قمي شيعه مذهب خبر اين ماجرا چنين آمده كه



 78

هفت ساله بود، مردم او را ) محمد(ابوالحسن رضا وقتي فوت كرد، پسرش 

امام بايد يك نفر بالغ و مكلف باشد، اگر : فتندكوچك و خردسال شمردند و گ

درست باشد خداوند پيروي از غير مكلف را دستور دهد، بايد تكليف از او نيز 

جايز باشد، پس همچنانكه معقول نيست غير بالغي تكليف را بر دوش كشد، به 

همين شيوه امكان ندارد قضاوت ريز و درشت ميان مردم، احكام و قوانين 

ين، تبيين همه آنچه را پيامبر آورده و امورات ديني و دنيوي مورد نياز پيچيده د

تر اي از حد بلوغ پاييناگر درست باشد كسي كه درجه. مردم را درك نمايد

است، مسائل مزبور را دريابد، بايد چنين تصوري در حق كسي كه چندين 

دك خردسالي اي كه حتي كوتر از بلوغ است، جايز باشد، به گونهدرجه پايين

كه در گهواره است بتواند آن را بفهمد، حال آنكه چنين تصوري نا معقول و 

  .باشددور از منطق و عقالنيت مي

را نيز در سن هفت سالگي و به قولي ) الهاديعلي(همچنين پسر حسن الرضا 

ند يعني او نيز همچون دربه عنوان امام و پيشوا معتبر شم در هشت سالگي،

  !بود كه به امامت نائل آمد سابقش خردسال
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 رادر حالي دار فاني ) حسن عسكري(آورتر از همه اينكه امام يازدهم شگفت

و ) برادر(وداع گفت كه پسري براي او ديده و شناخته نشد، مخلفاتش را جعفر 

مادرش ميان خود تقسيم نمودند، اصحاب و پيروانش بعد از او به ده گروه و 

اي را برايش پديد آوردند كه ه دوازده امامي پسر بچهشوند، گرودسته تقسيم مي

او از ديد ما پنهان گشته هر ساله در مراسم حج !! ماندتا روز قيامت زنده مي

  !!توانيم وي را ببينيمبيند ولي ما نميمي ما راكند شركت مي

تمام فرق اماميه ـ به استثناي يك گروه ـ در مسأله يازده امام همگام با 

: زند كهورتاكيد ميو روند، اتفاق نظر دارند دوازده اماميها پيش ميگمراهي 

  .وده استبحسن عسكري داراي فرزند ن

هاي مختلف شيعه را مطالعه كند، به پديده فراگير متفرق كسي كه كتب فرقه

خورد، هاي گوناگون هنگام مرگ هر كدام از ائمه، بر ميشدن شيعه به دسته

در بخش سوم . هاي كوچكتري منقسم شوندها به دستهممكن است هر كدام از آن

ـ اگر خدا بخواهد ـ هنگام بحث از موضوع تدوين سنت نزد شيعه، اين موضوع 

- بينيم برخي از آنها به انحرافات و گمراهيهاي سرسامو مي. شكافيمرا بيشتر مي

باز قرار به خدايي گرفتن برخي انسانها، همتا و ان: اند از جملهآوري گرفتار آمده
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دادن براي خدا، ادعاي نبوت از جانب برخي افراد و حالل شمردن لواط و 

هر كه امام را شناخت، هر چه : اندازدواج با محارم از طرف برخي ديگر، و گفته

توجه اينكه  نكته جالب. را دلش خواست انجام دهد و گناهي بر گردن او نيست

برد كه تنها او گروه نجات يافته و يهر كدام از اين فرق گمراه و منحرف گمان م

آنان بري و  حال آنكه اهل بيت اطهار از همه! نماينده مذهب اهل بيت است

كند كه كتاب خدا و سنت اينكه هر كدام از آنها ادعا مي آورترشگفت. دورند

توضيح بيشتر اين مطلب در . نمايدهايش را تاييد و پشتيباني ميپاك پيامبر گفته

  .آيدو بخش دوم كتاب مي فصل آينده
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 مقدمه 

واضح است كه در قرآن كريم يك نص واضح و آشكاري وجود ندارد كه 

رواياتي  مذهب جعفري را تاييد نمايد، طرفدارانش به ناچار به تاويل و استناد به

مهمترين آياتي كه . انداند، متوسل گشتهكه درباره اسباب نزول آيات ذكر شده

  :اند، عبارتند ازجعفريه آنها را پشتوانه ديدگاه خويش قرار داده

 كَاةَالزَّ َوُيْؤُتونَ الصَّالةَ ُيِقيُمونَ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسولُُه اللَُّه َوِليُّكُُم إِنََّما﴿ أ ـ 

  ) 55:المائدة( ﴾َراِكُعونَ َوُهْم

تنها خدا و پيغمبر او و مومناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه نماز را به  

-نامند و مياين آيه را آيه واليت مي. كنندآورند و زكات مال به در ميجاي مي

ي طالب آيه دال بر اين است كه امام بالفاصله بعد از پيامبر، علي ابن اب: گويند

نيز يعني كسي كه به ) َوِليُّكُُم(رساند، واژه حصر را مي) إِنََّما(است، زيرا واژه 

آيه ـ از نظر ايشان ـ به اتفاق . تر استترتيب امور و لزوم پيروي از او، شايسته

  .آراء درباره علي نازل شده است، وقتيكه در حال ركوع انگشترش را بخشيد

  :آيه مباهله ب ـ
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 َوأَْبَناَءكُْم أَْبَناَءَنا َنْدُع َتَعالَْوا فَقُلْ الِْعلْمِ ِمَن َجاَءَك َما َبْعِد ِمْن ِفيِه َحاجََّك فََمْن﴿ 
 آل( ﴾الْكَاِذبَِني َعلَى اللَِّه لَْعَنَت فََنْجَعلْ َنْبَتهِلْ ثُمَّ َوأَْنفَُسكُْم َوأَْنفَُسَنا َونَِساَءكُْم َونَِساَءَنا

   )61:عمران

. از علم و دانشي كه به تو رسيده است با تو به ستيز پرداختندهر گاه بعد 

كنيم و شما هم فرزندان خود بياييد ما فرزندان خود را دعوت مي: بديشان بگو

داريم و نفرين خدا را براي را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا بر مي

  .نماييمدروغگويان تمنا مي

 َوآِتَني الصَّالةَ َوأَِقْمَن الْأُولَى الَْجاِهِليَِّة َتَبرَُّج َتَبرَّْجَن َوال ُبُيوِتكُنَّ ِفي َوقَْرنَ﴿ ج ـ 

 َوُيطَهَِّركُْم الَْبْيِت أَْهلَ الرِّْجَس َعْنكُُم ِلُيذِْهَب اللَُّه ُيرِيُد إِنََّما َوَرُسولَُه اللََّه َوأَِطْعَن الزَّكَاةَ
  ) 33:األحزاب( ﴾َتطْهِرياً

ود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد هاي خو در خانه

و خودنمايي نكنيد و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و 

خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور خداوند قطعاً مي. پيغمبرش اطاعت نماييد

  .كند و شما را كامالً پاك سازد
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علي، فاطمه، حسن و حسين است، و اين : ينجامراد از اهل بيت در ا: گويندمي

-آيه بر معصوم بودنشان ـ كه امامت همواره با عصمت خواهد بود ـ داللت مي

  .كند

 َوِمْن قَالَ إَِماماً ِللنَّاسِ َجاِعلَُك إِنِّي قَالَ فَأََتمَُّهنَّ بِكَِلَماٍت َربُُّه إِْبَراِهيَم اْبَتلَى َوإِِذ﴿ د ـ 

  ) 124:البقرة( ﴾الظَّاِلِمَني َعْهِدي َيَنالُ ال قَالَ ذُرِّيَِّتي

مود و او آنها را به تمام و زو آن گاه را كه خداي ابراهيم او را با سخناني بيا 

. من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: گفت. كمال و به بهترين وجه انجام داد

  .رسدپيمان من به ستمكاران نمي: گفت ؟آيا از دودمان من: گفت

. ده استراين آيه امامت هر ستمكاري را از درجه اعتبار ساقط ك: يندگومي

و هر كه غير خدا را يك لحظه هم . لذا به برگزيدگان نسل ابراهيم واگذار شد

علي آن كسي است كه هيچ گاه بتي را . گرددعبادت كند، ستمكار محسوب مي

ز مقام ولي خلفاي ديگر ستمكارانند و شايستگي احرا. پرستش نكرده است

  .خالفت را ندارند

قرآن كريم ـ به گمان ايشان ـ در بيش از : معني سخنان گذشته اين است كه

و لذا عقيده . يك مورد اشاره كرده كه تنها علي استحقاق امامت دارد نه ديگران

خداوند پيامبرش را دستور داد كه علي را نام ببرد و او را به عنوان امام : دارند
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دانست كه اين امر در آينده بر مردم گران تعيين كند، پيامبر ميمردم بعد از خود 

- آيد، و آن را حمل بر عنايت و محبت پيامبر براي عموزاده و دامادش ميمي

زيرا واضح است كه مردم آن دوران و تا كنون نيز در ايمان و يقيين به . كنند

ي خداوند ول. ورزي يكسان نيستندپاكي و دوري پيامبر از تمايالت و غرض

  :كرد كهسبحان او را در انجام آن مهلت نداد و به او وحي 

 َواللَُّه رَِسالََتُه َبلَّْغَت فََما َتفَْعلْ لَْم َوإِنْ َربَِّك ِمْن إِلَْيَك أُْنزِلَ َما َبلِّغْ الرَُّسولُ أَيَُّها َيا﴿
  ) 67:المائدة( ﴾اِفرِيَنالْكَ الْقَْوَم َيْهِدي ال اللََّه إِنَّ النَّاسِ ِمَن َيْعِصُمَك

سوي پروردگات بر تو نازل شده است برسان و اگر  زهر آنچه ا! اي فرستاده 

- اي و خداوند تو را از مردمان محفوظ ميچنين نكني، رسالت خدا را نرسانده

  .نمايدخداوند گروه كافران را هدايت نمي. دارد

هنگام بازداشت  اي جز فرمانبرداري نداشت،پس از اين تهديد سخت، چاره

شروع به ايراد سخنراني براي مردم ـ كه ) غدير خم(در  )از حج خداحافظي(

تر از مگر من نسبت به مومنان شايسته: شنيدند ـ كرد و فرمودبيشترشان مي

هر كه من دوست او هستم اين : بار الها بله، پس گفت: خودشان نيستم؟ گفتند

س در مكانهاي متعدد ديگري هم سپ. علي نيز دوست اوست، تا آخر سخنانش
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نمود تا مسئوليت خويش را به وار و صراحتاً نيز تكرار مياين مطلب را اشاره

  1.پايان برد

پيش از آنكه پيامبر خدا، غدير را ترك كند و مردم پراكنده شوند اين آيه نازل 

 ِديناً الِْأْسالَم لَكُُم َوَرِضيُت ْعَمِتينِ َعلَْيكُْم َوأَْتَمْمُت ِديَنكُْم لَكُْم أَكَْملُْت الَْيْوَم ﴿: گشت

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما  )۳: املائدة(﴾ 

  .تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

اهللا اكبر بر كامل كردن دين، تمام نمودن نعمت، : فرمود غپيامبر اكرم

ز رسالتم و سرپرستي مسلمانان پس از من از آنِ علي خواهد خوشنودي خدا ا

سپس مردم و پيشاپيش آنها ابوبكر و عمر شروع به تبريك و تهنيت گفتن به . بود

خبر در مناطق مختلف پيچيد و به حارث ابن نعمان فهري نيز  2علي نمودند

اده شد رسيد از شتر پي) ابطح(رسيد، سوار شترش شد و خدمت پيامبر آمد تا به 

از جانب خدا به ما دستور دادي كه به ! اي محمد: و به زانو خواباندش و گفت

 يكتايي خدا و رسالت خودت ايمان آوريم، پذيرفتيم، دستور دادي نمازهاي

پنجگانه را به جاي آورديم، از تو قبول كرديم و همچنين مرا به دادن زكات، 

                                 
 .يا ايها و اللهم نعم آمده است: و در آن جمله 134ـ اصل الشيعه و اصولها ص 1

 1/11ـ الغدير 1
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و همه را پذيرفتيم سپس به  گرفتن روزه رمضان و انجام مراسم حج امر نمودي

اين مقدارم بسنده نكردي تا بازوهاي پسر عمويت را بلند نمودي و بر ما برترش 

هر كه من دوستش باشم، علي نيز دوست اوست، آيا اين از : دادي و گفتيد

سوگند به : خودت است يا از طرف خداوند به شما ابالغ شده؟ پيامبر فرمود

. دستور از طرف خدا به من ابالغ شده است كسي كه جز او الهي نيست اين

خدايا اگر آنچه محمد : گفتحارث در حاليكه به طرف شترش باز گشت، مي

گويد حق است، از آسمان سنگ را بر سرمان فرو ريز يا عذاب دردناكي را مي

به شترش نرسيده بود كه خداوند سنگي را به سوي او پرتاپ . برايمان بفرست

خداوند اين آيه را . كشتشو از مقعدش خارج گشت و ب يش خوردكرد، به مو

: ابتداي سوره معارج )1:المعارج( ﴾َواِقعٍ بَِعذَابٍ َساِئلٌ َسأَلَ﴿ :فرود آورد

  .پيونددخواستاري درخواست عذابي كرد كه به وقوع مي

باشد، لذا گانه فوق اساس استدالالت قرآنيشان در اين زمينه ميآيات هفت

  .ان را ارائه و به طور مفصل به بررسي آن بپردازيمبايستي ديدگاهش

  ـ واليت و سرپرستي1

نامند و به عنوان نصي قاطع در آيه نخست ـ كه جعفريه آن را آيه واليت مي

كنند بينيم آنان روايت ميكنيم ميآورند ـ دقت ميدر اثبات امامت به حساب مي
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ع بود و و در حال ركوكه درباره علي ابن ابي طالب فرود آمده، وقتيكه ا

درخواست نمود، او نيز با انگشت كوچك دست راستش نيازمندي آمد چيزي را 

و در معني . اشاره كرد، آن يك نفر هم انگشتر را از انگشتش در آورد و گرفت

خداوند كسي را كه شايستگي سرپرستي مردم و انجام : گوينداين آيه مي

- مردم نيز از او واجب است و مي پيروي. اموراتشان دارد، مشخص كرده است

يعني كسي كه لياقت سرپرستي  )۵۵: املائدة(﴾ َوَرُسولُُه اللَُّه َوِليُّكُُم إِنََّما﴿ : فرمايد

 ﴾ آَمُنوا َوالَِّذيَن﴿  مصالح و ترتيب امور شما را دارد، خداوند و رسول است
يعني با  ﴾ الصَّالةَ ُيِقيُمونَ الَِّذيَن﴿ :كند كهسپس مومنان را اين گونه توصيف مي

يعني زكات را در حال ركوع  ﴾َراِكُعونَ َوُهْم الزَّكَاةَ َوُيْؤُتونَ ﴿رعايت شرائط آن 

  .كنندادا مي

اين آيه آشكارترين دليل بر صحت امامت بالفصل علي بعد از : گويندآنگاه مي

معني كسي ) َوِليُّكُُم(وقتي ثابت شد كلمه : پيامبر است، علت آن نيز اين است كه

رساند، و ثابت شده كه كه شايستگي ترتيب امور و وجوب اطاعت از او را مي

باشد، پس دليل بر امامت علي نيز ثابت و آشكار علي مي) آَمُنوا َوالَِّذيَن(مراد از 

- دال بر نكته اول است، كسي كه در آن دقت نمايد مي ظمراجعه به لف. گرددمي

بر دوستي در دين ) ولي(اند، درست نيست واژه داند علماء بر آن تصريح كرده
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حمل گردد، زيرا اگر چنين باشد اين امر تنها به يك نفر مومن اختصاص ندارد و 

حصر و نفي حكم از غير مذكور را ) إِنََّما(ديگران خارج شوند حال آنكه لفظ 

ت سازد، روايارا مشخص مي) آَمُنوا الَِّذيَن(آنچه مقصود و مصداق . رساندمي

نكته . چرا كه تنها او بود در حال ركوع صدقه داد. اندبسياري است كه آمده

گيرد غير از كسي است كه واليت آنكه مورد خطاب آيه قرار مي: ديگر اينكه

  1اليه يكي باشندمضاف و مضاف: شودبراي او مقرر شده است وگرنه باعث مي

تاويل ـ همانگونه كه ولي اهل . اين چيزي است كه جعفريه بدان باور دارند

گويند، مراد در تفسير آيه مزبور اختالف نظر دارند، برخي مي 2گويد ـ طبري مي

گردد و آيه همه مومنان را شامل مي: از آيه علي است و برخي ديگر اعتقاد دارند

  .اختصاص به يك نفر ندارد

در برخي . آوردكنند ميطبري رواياتي را كه ديدگاه دوم را تاييد و تقويت مي

نمايد، چرا سوال مي) آَمُنوا الَِّذيَن(نها تعجب شده از كسي كه درباره مراد از آاز 

                                 
ـ  107، زبده البيان ص 24ـ 6/2، الميزان 6/126، مجمع البيان 564ـ  3/558التبيان  ـ 1

 .141و تفسير شبر  181ـ  179، مصباح الهديه ص 289المراد ، كشف110

 .425ـ  10/424تفسير طبري با تحقيق احمد شاكري  ـ 2
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آنگاه . پرسد كه اينگونه مسائل نيازي به سوال كردن نداردكه در مورد چيزي مي

  : پردازدبه دو روايت مي

ايوب بن سوير از عتبه ابن ابي حكيم برايمان : أ ـ اسماعيل بن اسرائيل گفت

علي ابن طالب : گفت ﴾...َوَرُسولُُه اللَُّه َوِليُّكُُم إِنََّما﴿ (روايت كرد كه درباره 

  .است

: كند كهبن عبداهللا از مجاهد نقل ميب ـ حارث از عبدالعزيز از غالب 

در مورد علي فرود آمده است كه : گفت ﴾..َوَرُسولُُه اللَُّه َوِليُّكُُم إِنََّما﴿ ي درباره

بن سويد و در سند روايت اول دو نفر به نامهاي ايوب. ع صدقه داددر حال ركو

عتبة بن ابي الحكيم وارد شده كه امام احمد، ابن معين و ديگران او را تضعيف 

نموده، امام احمد او را كمي به ضعف و ناتواني نسبت داده ولي ابن حبان وي 

  .آورده است) ثقات ـ معتمدان(را در زمره 

و در سند حديث دوم نيز : ديث اول ضعيف و بي اعتبار استبنابراين سند ح

بن عبيداهللا وجود دارد كه در اصطالح محدثين به منكر يك نفر به اسم غالب 

  1.لذا روايت او از درجه اعتبار ساقط است. باشدالحديث و متروك معروف مي

                                 
  .224حاشيه ص  5ج . ـ همان 1
 .همان مرجع ـ 2
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ند، يعني يهوديها سرپرست شما نيست: گويدابن كثير در تفسير آيه مزبور مي

 ُيِقيُمونَ الَِّذيَن﴿و . گرددبلكه سرپرستي شما به خدا، رسول و مومنين بر مي

مسلماناني كه داراي ويژگيهاي اقامه نماز كه بزرگترين اركان : يعني ﴾ الصَّالةَ

و كمك اسالم و مختص خداوند يكتاست و دادن زكات اموال كه حق انسانها 

برخي ) َوُهْم َراِكُعونَ(ما درمورد جمله و ا. هستند، دستان استنيازمندان و تهي

يعني در حال ركوع زكات ) َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ(حال است از جمله  هاند كگمان برده

دهند، ولي اگر چنين باشد بايد پرداخت زكات در حال ركوع بهتر و صدقه مي

د از ديگر اوقات باشد چون در اين آيه به عنوان مدح آمده است، حال آنكه نز

اي روايتي را در اين باره حتي عده. هيچ يك از علماي صاحب نظر چنين نيست

كنند كه آيه درمورد او نازل شده است و آن هنگامي بود كه در از علي ذكر مي

حال ركوع فقيري از كنار او گذشت و چيزي درخواست نمود، او نيز انگشترش 

  .را به وي داد

به  ؛دهدآورد و سپس توضيح ميع را ميابن كثير روايات مزبور به اين موضو

علت ضعف اسناد و مجهول بودن راويان آنها هيچ يك از آنها به اثبات نرسيده 

در احاديثي كه قبالً آورديم معلوم گشت كه اين آيات : گويدآنگاه مي. است
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نازل شده آنگاه كه او از پيمان يهوديها بيزاري  درباره عباده بن صامت 

ت خدا، پيامبر و مومنان راضي شد و به همين خاطر است كه جست و به والي

 فَإِنَّ آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسولَُه اللََّه َيَتَولَّ َوَمْن﴿ :فرمايدخداوند بعد از همه اينها مي

هر كس خدا و پيغمبر او و مومنان را به   )۵۶:املائدة( ﴾الَْغاِلُبونَ ُهُم اللَِّه ِحْزَب

: فرمايدهمچنانكه مي.) يرد بي ترديد حزب اهللا پيروز استدوستي و ياري بپذ

خداوند چنين مقدر كرده است  كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ  أنا َوُرُسِلي إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز﴾﴿

.) بي گمان خداوند نيرومند چيره است. گرديمكه من و پيغمبرانم قطعاً پيروز مي

حزب يزدان، قطعاً  اهمان إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ﴾أَلَا ...﴿: فرمايدو يا مي

  .پيروز و رستگار است

رستگار و ياري  ا، پيامبرانش و مومنان راضي شودپس هر كس به واليت خد

 اللََّه َيَتَولَّ َوَمْن﴿ : :فرمايدشده دنيا و آخرت است و لذا خداوند در اين آيه مي

  1.)۵۶:املائدة( ﴾الَْغاِلُبونَ ُهُم اللَِّه ِحْزَب فَإِنَّ آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسولَُه

  :پردازيمبعد از همه اينها به ذكر چند نكته مي

                                 
 2/71تفسير ابن كثير ـ 1
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رسيم ابن كثير به اين نتيجه ميأ ـ با تحقيق روايتهاي طبري و از بيانات حافظ

باشد، روايت مربوط به صدقه دادن در حال ركوع، از لحاظ سند صحيح نمي: كه

الوه بر اين در  تمام كتب حديثي كه بدانها مراجعه نموديم اين گونه روايتها ع

  1.را نيافتيم

اند ـ از لحاظ متن هم مردود روايتها ـ چنانكه ابن كثير و غير از او نيز گفته

ارزش نماز در اين است كه حركات بي ارتباط با  آن خواه زياد باشد يا . هستند

و كم در اين است كه حركات بسيار نماز را باطل  تفاوت زياد. كم، خالي باشد

كنند نه حركات كم ولي بدون شك در پايين آوردن معني اقامه نماز مي

   2.تاثيرگذارند

كرنش كردن و سر فرود آوردن، ركع يركع : ركوع يعني: گويدب ـ ثعلب مي

: گويدراغب اصفهاني مي. سر فرود آورد و تسليم شد: ركعاً و ركوعاً يعني

برخي مواقع درباره هيئت مخصوص نماز به كار . خميده شدن: ركوع يعني

در عبادت باشد يا غير : شود، و گاهي نيز براي فروتني و تسليم شدنگرفته مي
                                 

مفتاح كنوز السنه نيز : ر مورد حضرت علي روايت شده به كتابدرباره آنچه دـ 2
 .اي به چنين رواياتي نرفته استمراجعه شود كه اشاره

 .2/331ـ تفسير االلوسي 3
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 را عرب دوران جاهليت، مومن راستيني كه بتها را عبادت نكرده بود،. عبادت

  .آرامش يافت: ويد يعنيگزمخشري مي. ركع الي اهللا: گفتندناميدند و ميراكع مي

وقتي كه در برابرش  ؛فالني براي فالن ركوع كرده: گويندهمچنين عرب مي

  .سر تسليم فرود آورده باشد

  : گويداين شعر هم از اين قبيل است كه مي

  ال هتيــن الفقري علك أن        تركع يومـاً والدهـر قد رفعه 

ون شايد روزي تو روي زانو چفقير را مورد تحقير و تمسخر قرار مده : يعني

  .و روزگار او را باال ببرد خم شوي

﴿ :در قرآن كريم نيز به همين معنا استعمال شده است، چنانكه در تفسير آيه

اين آيه  .كنندگان ركوع ببرو با ركوع )43آل عمران ـ ( َواْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني﴾

ركوع ـ كه به اجماع فقها خطاب به مريم است و در نماز پيشينيان اهل كتاب 

و همچنين است معني ركوع . وجود نداشته است ـ يكي از اركان نماز ما است
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و در آياتي ديگري از اين  .و به ركوع افتاد )۲۴ص ـ ( َوَخرَّ َراِكًعا﴾﴿: در آيه

  1قبيل

ايشان در برابر پروردگارشان : شود كهاين مي) َوُهْم َراِكُعونَ(بنابراين معني آيه 

امر او هستند، و در حين اداي نماز و او آورند و گردن كچتسليم فرود مي سر

به معني همان ركوعي است كه در اصل ) راكع(پس . زكات متواضع و فروتنند

  .لغت معني تسليم، فروتني و سر فرود آوردن را دارد

آيه با صيغه فعل مضارع آمده است : ج ـ تاييد ديگر اين معني اينكه

كه دليل بر اين است آيه كريمه اشاره به جرياني ندارد كه در گذشته ..) .ُيِقيُمونَ(

. گردد، بلكه بر استمرار و ادامه يافتن داللت داردرخ داده و ديگر تكرار نمي

پرداختن نماز، زكات دادن و تسليم در برابر پروردگار جزو ويژگيها و : يعني

از صفات مومنان صدقه  يكي: و تفسير آن بدين گونه كه. طبيعت مومنان است

  .دادن هنگام نماز است، معقول و استوار نخواهد بود

                                 
ـ  1/574اساس البالغه، تفسير طبري : ماده ركع و نيز: ـ لسان العرب و تاج العروس1

 2/330و تفسير االلوسي  575
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صدقه دادن در اثناي نماز تنها مختص علي نبوده بلكه : گويندد ـ شيعه مي

وقتي اين صفت جزو : آيددر اينجا سوالي پيش مي! اندبقيه نيز به او اقتدا كرده

ته و ساير امامان نيز او را فضائلي است كه سر دسته پيشوايان بدان توصيف گش

و  اند، پس چرا برترين مخلوقات، پيامبر رحمت سرمشق خويش قرار داده

  !!اند؟پيشوايان ديگر سعي در آراستن خود به آن ننموده

واو حال است در فاعل : گويدمي ﴾َوُهْم َراِكُعونَ﴿هـ ـ زمخشري در تفسير 

و درباره علي نازل . پردازندز مييعني زكات را در حال انجام ركوع نما) يؤتون(

طلب كرد او نيز  او شده هنگاميكه در حين ركوع بود، فقيري آمد و چيزي را از

انگشتر را بدون حركات زيادي كه به ابطال نماز منجر شود، در آورد و به او 

  .داد

چگونه صحيح است آيه درباره علي باشد حال آنكه كلمات، به : اگر بگوييد

گرچه سبب نزول يك نفر بوده ولي بدين : گويماند؟ ميع آمدهصورت صيغه جم

علت جمع به كار رفته تا مردم جهت انجام چنين كاري تشويق گردند و به چنان 

  .پاداشي نايل آيند
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و تا اين نكته را يادآوري نمايد كه بايد مومنان تا اين اندازه بر نيكوكاري و 

اي پيش گر هنگام اداي نماز وظيفهبررسي دقيق نيازمندان حريص باشند، حتي ا

  1.اندازندآمده كه قابل موكول كردن به بعد از نماز نبود، آن را به تاخير نمي

كند، سپس بيان مي را آيددر اينجا زمخشري، نخست مفهومي كه از آيه بر مي

پيشتر معلوم . آوردميرا بدون تحقيق آنچه در مورد سبب نزول آيه گفته شده 

آنگاه اين . ن سبب نزول صحيح نيست، پس نيازي به تاويل نداردگرديد كه اي

كدام كاري است كه قابل تاخير به بعد از نماز نيست؟ آيا بهتر نبود آن نيازمند 

در آن هنگام با نمازگذاران نماز بخواند؟ يا به انتظار بنشيند تا پايان نماز؟ چطور 

طلب كند كه بدينوسيله وي  دهد صدقه را از يك نفر نمازگذاربه خود اجازه مي

را از انجام عبادت مشغول سازد؟ اگر هم چنين نيازمندي وجود داشته باشد، 

  چطور او را بر ارتكاب چنين گناه بزرگي تشويق نماييم؟

كسي كه مورد خطاب آيه قرار گرفته غير : و ـ پيشتر گفته شد اماميه معتقدند

وگرنه اتحاد مضاف و از كسي است كه واليت براي او مقدور شده است 

اين يك نوع مجادله بي فايده است، چرا كه مراد اين . آيداليه پيش ميمضاف

                                 
 1/624ـ تفسير كشاف 1
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مومنان يكديگر را به واليت و دوستي برگزينند نه اينكه هر كدام ولي و : است

   .)اليه صورت گيردتا اتحاد مضاف و مضاف(سرپرست خود باشد 

ز واليت يهودي دوري شود كه اهمچنانكه خطاب متوجه كساني هم مي

اند و دوست و سرپرستشان مومنين است، اينان نيز دوست و سرپرست گزيده

َولَا َتلِْمُزوا أَنفَُسكُْم َولَا َتَناَبُزوا ﴿ :اين آيه هم از اين باب است كه. مومنين ديگرند

و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجويي قرار ندهيد،  )11:حجرات( ﴾بِالْأَلْقَابِ

اين آيه خطاب به همه .) همديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميدو 

شود معني آن اين باشد كه هيچ مسلماني خود را طعنه مومنان است آيا مي

- غيبت مردم نكنيد، چطور مي! اي مردم: گويد از اينكه بگوييدآلوسي مي! نزند؟

  1!د را غيبت نكند؟هيچ يك از مردم خو: توان اين برداشت كرده شود كه

اعتبار به عموم : ز ـ نزد همه علماء ـ اعم از شيعه و سني ـ معروف است كه

لفظ است نه خصوص سبب، اگر سبب نزول مزبور درست هم باشد چرا نبايد 

بر هر كسي كه اهل ايمان، اقامه نماز، اداي زكات در حال ركوع و يا مشتاق 

  است، انطباق يابد؟ ازجويي دقيق از احوال فقرابنيكوكاري و 

                                 
 2/332تفسير آلوسي ـ 1
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سرپرست امور و سزاوار دخل و تصرف در آنها، : به معني) ولي(ح ـ واژه 

. كندساختار جمله معني مورد نظر را مشخص مي. آيدياري دهنده و دوست مي

قرآن كريم وقتي به مواالت مومنان، يا مواالت غير مومنان اعم از كفار و اهل 

﴿ َودُّواْ : كمك و محبت است مانند: االتكند، مقصودش از موكتاب را منع مي

لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُرواْ فََتكُوُنونَ َسَواء فَالَ َتتَِّخذُواْ ِمْنُهْم أَْوِلَياء َحتََّى ُيَهاجُِرواْ ِفي َسبِيلِ 
 ِمْنُهْم َوِليا َوالَ َنِصًريا﴾ اللِّه فَإِن َتَولَّْواْ فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ َوَجدتَُّموُهْم َوالَ َتتَِّخذُواْ

گونه كه خود كافر دارند كه شما كافر شويد همانآنان دوست مي )89النساء ـ (

پس در اين صورت ياراني از ايشان نگيريد تا آن گاه . اند و مساوي شويدشده

كنند ولي اگر از اين كار سر باز زدند آنان را هر كجا كه در راه خدا هجرت 

  .بگيريد و در صورت لزوم بكشيد و از ميان ايشان يار و ياوري برنگزينيديافتند 

 )139النساء ـ ( الِذيَن َيتَِّخذُونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني﴾﴿ :فرمايديا مي

اين منافقان كساني هستند كه كافران را به جاي مومنان به سرپرستي و دوستي 

  .)گيرندمي

مردان و  )71التوبه ـ ( ﴾َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َبْعضٍ﴿ : و يا

  .زنان مومن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند
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: هيچ يك از آياتي كه اشاره به لفظ ولي دارند ـ به جز مواردي خاص مانند

حتي يك مورد ولي . شودواليت خون و واليت سفيه ـ از اين معني خارج نمي

از آن موارد استثنايي به معني سرپرستي همگاني بر مومنان نيامده است آيا تنها 

  آيه واليت از اين قاعده و شيوه قرآني خارج شده است؟

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَْيُهوَد ﴿ :فرمايدپيش از آيه واليت خداوند مي

َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َبْعضٍ َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَّه الَ َيْهِدي  َوالنََّصاَرى أَْوِلَياء
يهوديان و مسيحيان را به دوستي ! اي مومنان )51المائده ـ ( الْقَْوَم الظَّاِلِمَني﴾

ايشان برخي دوست برخي ديگرند هر كس از شما با ايشان دوستي . نگيريد

مان او از زمره ايشان به شمار است و شك نيست كه خداوند افراد ورزد بي گ

  .كندستمگر را هدايت نمي

سپس آيه . اين آيه مومنان را از دوستي ورزيدن با دشمنانشان نهي كرده است

پردازد كه دوستي ورزيدن با ايشان به ذكر و بيان كساني مي) 55آيه (واليت 

﴿ :كندز مواالت غير مومنان را تكرار ميآنگاه بار ديگر جلوگيري ا. واجب است

لِْكَتاَب َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا مَِّن الَِّذيَن أُوُتواْ ا
! اي مومنان )57المائدهـ ( ِمن قَْبِلكُْم َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياء َواتَّقُواْ اللَّه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني﴾
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كساني را از اهل كتاب و از كافران به دوستي نگيريد كه دين شما را مسخره 

  .از خدا بترسيد اگر مومنان هستيد. گيرندد و به بازي مينكنمي

بدون ترديد آيه قبل و بعد از آيه واليت مومنان را از دوستي ورزيدن در دين 

آيد قطعاً به مواالت ميان دو نهي مزبور مي كند، پس وقتي امرو محبت نهي مي

  .گردد مگر با دليل ديگري كه وجود داشته باشداز اين معناي كلي خارج نمي

و براي اينكه . نيست دليل بر امامت عظمي ابوالحسن ) وليكم(بنابراين واژه 

ثابت شود واژه مزبور از چارچوب كاربرد عام قرآن و مفهوم ويژه آيات پشت 

  .سوره مائده خارج شده، نياز به دليل آشكار و قاطع داردسر هم 

تخصيص و نفي حكم از غير ) نماإ(ط ـ اختالفي در اين نيست كه كلمه 

ورزي رساند، ولي جعفريها درست نبودن حمل واژه ولي بر دوستيمذكور را مي

اند، زيرا اين معني تنها مختص يك نفر در دين و محبت را بر آن بنيان نهاده

  .ومن نيست بلكه همه مومنان در آن مشترك و مساويندم

اين استدالل نيز معقول و درست نيست، چون مواالت ويژه همه مومنان است 

  .نه آنانكه دشمني با ايشان واجب است

مواالت از آنِ يك مومن نيست و بس، بلكه اين تخصيص خالف آنچه را بدان 

ر جايي است كه احتمال رساند، چرا كه تصور حصر داعتقاد دارند، مي
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مشاركت، ترديد و مجادله وجود داشته باشد، و به اجماع علماء هنگام فرود 

تا (اي در مورد امامت و جانشيني وجود نداشت آمدن اين آيه گمان و مشاجره

، بلكه نزاع درباره ياري كردن )به انحصار يك نفر درآيد و ديگران خارج گردند

  1.و محبت و دوستي گرفتن بود

ورزي با گروههايي و منع ايشان از ي ـ فرمان خدا براي مومنان به دوستي

دوستي با ديگران، همه اينها در حيات پيامبر خدا به وقوع پيوست و در همان 

پس چگونه امكان دارد با وجود در قيد حيات بودن . دوران نيز به اجرا درآمد

  .پيامبر علي امام اعظم مسلمانان شود؟

انتقادات درباره تفسير شيعه از آيه مزبور، اميدوارم بعد از اين،  اين بود برخي

سوره مائده به هيچ وجه بر امامت علي به عنوان  55اثبات شده باشد كه آيه 

كند، به عالوه اينكه آيه مزبور مهمترين دليلي است كه جانشين پيامبر داللت نمي

  :پردازيممي كنند، و اينك به دقت در ساير داليلبه آن استناد مي

   ـ آيه مباهله2
حسن و ) ابناء(مراد از : مفسرين اتفاق نظر دارند كه: اهله گفتندبدرباره آيه م

: ممكن نيست گفته شود.باشدعلي مي) انفس(فاطمه و از ) نساء(حسين، از 
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اند پس مقصود از آن مساوي بودن آنها است، دهوپيامبر و علي داراي يك نفس ب

ر خدا برترين مردم است پس كسي كه مساوي اوست هم شكي نيست كه پيامب

  1آيدبرترين مردم به حساب مي

  :گوييمدر نقد و پاسخ سخنان باال مي
به فرض پذيرش تمام آنچه گذشت، آيه كريمه به امامت هيچ كس تصريح 

اي است كه بايد كند، چون سرپرستي امور مسلمانان نيازمند تواناييهاي ويژهنمي

داشته باشد تا توانايي رهبري امت و حمايت از مصالح ايشان به  در امام وجود

نحو احسن را دارا باشد، آيه به هيچ يك از اين شروط و به طور كلي به خالفت 

فشاني براي اثبات كند، تنها به پسران، زنان و نفسها در زمينه جاناي نمياشاره

مبر خدا بودند، و بدين ترين مردم به پياصحت ادعا اشاره دارد و اينان نزديك

گردد چون او ترتيب صحت ادعاي پيامبر براي مخالفين ثابت و محرز مي

كه تفاوت . نزديكترين خويشان خود را براي انجام مراسم مباهله با خود آورد

در زمينه فداكاري زنان  ، ممكن استزيادي ميان فداكاري و امامت وجود دارد

  .شوندخالفت جلو انداخته نميو كودكان را جلو انداخت ولي براي 
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اعتقاد به اينكه امام علي با پيامبر خدا مساوي است، افراطي است كه امام علي 

پذيرد، و نبايد هيچ مسلماني هم چنين ديدگاهي داشته باشد، هم آن را نمي

جايگاه پيامبر جدا از جايگاه كسي است كه پيام او را سرلوحه زندگيش قرار 

  .ر گرفته استوي را ب داده و نور

اين آيه بر برتر بودن امام علي داللت دارد، چون امامت فرد غير : اگر بگوييم

ها جايز است، نه شرع و نه عقل يها نيز همچون زيدكامل حتي نزد برخي شيعه

كند، چونكه ممكن است كسي كه به طور كامل جامع همه شرايط آن را رد نمي

ستي مصالح مسلمين داراي امتياز و نيست، در امور مربوط به خالفت و سرپر

  .دادويژگي باشد، و پيامبر خدا هم مفيدتر را سرپرست برتر قرار مي

ابن تيميه، اين گفته را كه خداوند علي را با پيامبر مساوي كرده است، پي 

بلكه اين نيز مانند گفته ديگر خداند . اين اعتقاد اشتباه است: گويدگيرد و ميمي

 )12 :نور ( ا إِذْ َسِمْعُتموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت بِأَنفُِسهِْم َخْيًرا﴾لَْولَ﴿: است كه

بايست مردان و زنان مومن نسبت شنيديد، نميچرا هنگامي كه اين تهمت را مي

خود را  )54:بقره( ﴾فَاقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم﴿:يا.) به خود گمان نيك بودن را نينديشيد

و همديگر را از  )84:بقره(َوالَ ُتْخرُِجونَ أَنفَُسكُم مِّن ِديارِكُْم﴾﴿و يا  .بكشيد
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: نفس در آياتأمقصود از .) و كاشانه خويش بيرون نكنيد سرزمين و خانه

  .است 1برادران نسبي يا ديني

فراخوان پيامبر به مباهله تنها به منظور : اگر بگوييد: گويدزمخشري مي

كسي كه همديگر را  دو، و آن چيزي است به تشخيص دروغگو و راستگو بود

پندارند، بستگي دارد، پس آوردن پسران و زنان با خود چه معنايي دروغگو مي

اين كار در داللت بر اعتماد به خود و اطمينان به صداقتش، : گويمدارد؟ مي

هاي تن خويش تاكيد بيشتري دارد، چرا كه به خود جرأت داد كه عزيزان و پاره

و . معرض خطر قرار دهد، و تنها به رفتن و قرار دادن خودش اكتفا نكردرا در 

همچنين بر يقين به دروغگويي مخالفش تاكيد بيشتري دارد تا اينكه اگر مباهله 

و به اين دليل . كن شوندانجام شد، دشمنش همراه دوستان و عزيزانش ريشه

ترين رين و نزديكپسران و زنان براي آن هدف انتخاب گشتند چون آنها عزيزت

كند از اين افراد به دل انسانند، و چه بسا انسان جان خود را فداي آنها مي

بردند تا ايشان را از فرار كردن منع جاست كه عربها زنان خود را به جنگ مي

- كرد، پشتيبانان حقيقت ميو كساني را كه با جان خود از آنها دفاع مي .نمايند

ر نام خود مقدم ساخت تا منزلت و جايگاه ايشان را و نام آنها را ب. ناميدند
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دارد و آماده است خود زد نمايد و اعالم كند كه آنان را بر خود مقدم ميگوش

تر وجود ندارد دليل اين نيز هست ـ كه هيچ دليلي از اين قوي. را فداي آنها كند

  1.كه ياران زير عبا داراي فضل و امتياز هستند

هر اندازه آراء و نظرات متفاوت وجود داشته : گوييمميدر پايان اين مطلب 

باشد آيه منزلت و امتياز كساني كه براي حضور در مراسم مباهله برده شوند، 

  كند، ولي اين ارتباطي به مسئله خالفت و جانشيني ندارد،داللت مي

  ـ آيه تطهير 3

َك إِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها ﴿ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل لِّأَْزَواجِ:فرمايدخداوند مي

ةَ فَإِنَّ فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ َوأَُسرِّْحكُنَّ َسَراًحا َجِميلًاَوإِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرُسولَُه َوالدَّاَر الْآِخَر
به همسران ! اي پيغمبر )28ـ  29:احزاب( اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسَناِت ِمنكُنَّ أَْجًرا َعِظيًما ﴾

خواهيد، بياييد تا به شما اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي: خود بگو

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم، و اما اگر شما خدا و هديه

خواهيد خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي پيامبر و سراي آخرت را مي

پيامبر پس از نزول اين آيه زنانش را آزاد گذاشت، ايشان .) آماده ساخته است را

نيز همگي خدا، رسول و آخرت را انتخاب نمودند، و پس از اين انتخاب و 
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گيري مومنانه بود شايستگي اين را پيدا كردند كه خداوند آنان را با اين تصميم

: ﴾ تا فرموده اهلی....َمن َيأِْت ِمنكُنَّ ﴿ َيا نَِساء النَّبِيِّ:گفته مورد خطاب قرار دهد

هر كدام از شما ! اي همسران پيامبر )۳۰ـ ۳۴احزاب ( لَِطيفًا َخبًِريا﴾... ﴿

و اين براي خدا آسان . مرتكب گناه آشكاري شود كيفر او دو برابر خواهد بود

ر و هر كس از شما در برابر خدا و پيامبرش خضوع و اطاعت كند و كا. است

و براي او رزق و نعمت . چندان خواهد بود دوته انجام دهد پاداش او شايس

شما مثل هيچ يك از زنان ! اي همسران پيامبر. ايمارزشمندي فراهم ساخته

خواهيد پرهيزگار باشيد صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار دالن اگر مي. نيستيد

و . نده سخن بگوييدو بلكه به صورت شايسته و براز. چشم طمع به شما بدوزند

هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و در خانه

خودنمايي نكنيد و نماز را بر پا داريد و زكات بپردازيد و از خدا و پيامبرش 

خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و خداوند قطعاً مي. اطاعت نماييد

آيات خدا و سخنان حكمت انگيز ي كه در منازل و . شما را كامالً پاك سازد

  .بي گمان خداوند دقيق و آگاه است. شود ياد كنيدشما خوانده مي
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اند، ولي همچنانكه معلوم است درباره زنان پيامبر نازل شده 1اين پنج آيه

الرِّْجَس إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم ﴿  33جدال و سخنان فراواني درباره آخر آيه 

. اين بخش به آيه تطهير معروف است. وجود دارد أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا﴾

و  !!ندارد خودشيعه بر اين باورند كه اين تكه هيچ ارتباطي به ما قبل و ما بعد 

است، و بر  بلكه خاص پيامبر، فاطمه زهراء، امام علي، حسن و حسين 

از اين جاست كه آن را مستند مذهب خويش . لت داردمعصوم بودن ايشان دال

مشخص كردن معناي اهل : استدالل آنان بر سه نكته استوار است. دهندقرار مي

آنان . ايشان و پيوسته بودن عصمت و امامتبودن بيت، داللت آن بر معصوم 

 معتقدند مراد از اهل بيت در آيه كريمه تنها همين پنج نفر هستند و به دو دليل

  :ورزنداستناد مي

با ضمير جمع مذكر مخاطب است و اين ـ ) يطهركم(و ) عنكم(أ ـ خطاب در 

 كند كه آيه درباره غير زنان پيامبر نازل شده و االگويند ـ داللت ميچنانچه مي
                                 

َيا نَِساء النَّبِيِّ َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضْعفَْينِ  ﴿:ـ اين پنج آيه عبارتند از1
ْينِ َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقًا انَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا َوَمن َيقُْنْت ِمنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتْعَملْ َصاِلًحا نُّْؤِتَها أَْجَرَها َمرََّتَوكَ

ْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن كَرًِميا َيا نَِساء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد مَِّن النَِّساء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَلَا َتْخَض
ِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه قَْولًا مَّْعُروفًا َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َولَا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ َوآ

 للَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْنَوَرُسولَُه إِنََّما ُيرِيُد ا
 ﴾ آَياِت اللَِّه َوالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا
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- را ايجاب مي) عنكن و يطهركن(ترتيب و سياق آيات، خطاب با جمع مونث 

به جمع مذكر نشانه اين است كه مراد از  كرد، بنابراين تغيير خطاب جمع مونث

  .اهل بيت غير زنان است

  .ب ـ اخبار و رواياتي وجود دارد كه آيه درباره آن پنج نفر فرود آمده است

قَالُواْ أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللِّه ﴿:يابيم كهبا مراجعه به كتاب خدا اين آيه را مي

آيا از : گفتند )73:هود ( ْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحِميٌد مَّجِيٌد﴾َرْحَمُت اللِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُ

كني؟ اي اهل بيت رحمت و بركات خدا شامل حال شما مي كار خدا شگفت

اين آيه خطاب به زن ابراهيم .) بي گمان خداوند ستوده بزرگوار است. است

  .است

بِأَْهِلِه آَنَس ِمن َجانِبِ الطُّورِ َناًرا قَالَ  الْأََجلَ َوَساَر فَلَمَّا قََضى ُموَسى ﴿:و اين آيه

ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت َناًرا لََّعلِّي آِتيكُم مِّْنَها بَِخَبرٍ أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لََعلَّكُْم 
هنگاميكه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه ( )29:قصص( َتْصطَلُونَ﴾

: اش گفتدر جانب كوه طور آتشي را ديد به خانواده. رداش حركت كخانواده

اي از اتش براي شما بينم شايد از آنجا خبري يا شعلهمن آتشي مي. بايستيد

معلوم است كه موسي همراه زنش دختر .) بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد

  .شعيب، حركت كرده بود
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ِمن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت  َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الَْمَراِضَع﴿: و اين آيه

و ما دايگان را از او ( )12:قصص( َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه َناِصُحونَ فََرَدْدَناُه إِلَى أُمِِّه﴾

اي رهنمود كنيم كه آيا شما را به ساكنان خانواده: باز داشتيم پيش از آن و گفت

موسي را . و را بر عهده گيرند و خيرخواه و دلسوز او باشند؟برايتان سرپرستي ا

  ...)به مادرش بازگرداندم

ما ( )33 :عنكبوت( ﴾إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك إِلَّا اْمَرأََتَك كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن ﴿:و اين آيه

تو را و خانواده و پيروان تو را نجات خواهيم داد مگر همسرت را كه از 

  .)اران و نابودكنندگان خواهد بودماندگ

و از ( )29 :يوسف( ﴾َواْسَتْغِفرِي ِلذَنبِِك إِنَِّك كُنِت ِمَن الَْخاِطِئَني ﴿: و اين آيه

  .)ايگناهت استغفار كن بي گمان تو از بزهكاران بوده

شود كه برد قرآني مانع نميركا: سازندو آياتي ديگر از اين قبيل كه روشن مي

يت در آيه سوره احزاب زنان پيامبر هم باشد هر چند خطاب با مراد از اهل ب

- بلكه جمع مذكر با اين كاربرد جور در مي. صيغه جمع مذكر وارد شده است

آيد، من، به كار بردن صيغه مونث با واژه اهل ـ مراد زنان باشد يا ديگران ـ را 

  .در هيچ جاي قرآن كريم، سراغ ندارم
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گردد به بر زنان و اوالد اطالق مي) آل(اينكه  اي از علما براي اثباتعده

  :انداحاديثي استناد نموده

فرستيم؟ ب وأ ـ از پيامبر خدا سوال شد كه صلوات و درود را چگونه برت

بر محمد و زنان و نسل او درود بفرست، همچنانكه بر ! بار الها: بگوييد: فرمود

زنان و اوالد او نازل فرما  آل ابراهيم درود فرستادي و بركت خود را بر محمد و

مسلم و بخاري . همانگونه كه بر آل ابراهيم نازل فرمودي، تو ستوده با عظمتي

  .اندروايت كرده

هر كس آرزو دارد هنگام فرستادن درود بر : بـ ـ از پيامبر خدا روايت شد كه

ران ماد(خدايا بر محمد، زنان : تر را به كار برد، بگويداهل بيت ما پيمانه كامل

، اوالد و اهل بيتش درود بفرست، كما اينكه بر آل ابراهيم درود )مومنان

  .326ـ 2/324نيل االوطار . فرستادي، تو ستوده با شكوهي

ازدواج پيامبر  مهريه: كند كهج ـ امام بخاري با سند خود از انس روايت مي

اي ش مقداري نان و گوشت بود، مسئوليت دعوت مردم برحجخدا با زينب بنت 

پيامبر خدا به اتاق عايشه ... رده شده بودشركت در مراسم عروسي به من سپ

و عليكم : درود و رحمت خدا بر شما اهل بيت باد، عايشه گفت: رفت و گفت
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اتاق زنانش را يكي . زنت را چگونه يافتي؟ خدا خيرت دهد ،السالم و رحمه اهللا

آنان نيز همانند عايشه كرد و يكي سر زد، همانند عايشه به ايشان سالم مي

   1دادندجوابش مي

  كندعالوه بر اينها، معني لغوي اهل نيز زنان را خارج نمي

شناختي اهل، زنان پيامبر را از بنابراين، هم كاربرد قرآني، هم پيامبر و هم واژه

كند، ترتيب و آرايش آيات اگر اين را به طور يقين هم آيه تطهير استثناء نمي

- به عنوان احتمال برتر اين نسبت به مادران مومنان به شمار مي نرساند، حداقل

و اما آيه آنها را در بر گيرد يا نه، منحصر كردن آن در آن پنج نفر، معقول و . آيد

يتهاي و لذا بايد روا. ممكن نيست مگر آنكه پيامبر خدا ايشان را نام برده باشد

  :بررسي نماييم وارده در اين زمينه را

محمدبن المثني از بكربن يحيي بن زياد العنزي از مندل از : ويدگطبري مي

اين : پيامبر خدا فرمود: اعمش از عطيه از ابو سعيد خدري برايم بازگو كرد كه

  2.خودم، علي، حسن، حسين و فاطمه نازل شده است: آيه درباره پنج نفر

                                 
 .ن يؤذن لكمأ الإال تدخلوا بيوت النبي : بابـ صحيح البخاري ـ كتاب التفسير ـ 1

 ـ چاپ حلبي 22/6ـ تفسير طبري 1
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بور درباره اينكه آيه مز بر آورد مبنيپس از اين، طبري روايات بسياري را مي

كند كه آيه تنها آن پنج نفر نازل گشته است، آنگاه روايتي را از عكرمه نقل مي

روايت اول و دوم جاي نقد و اعتراض است، . 1در مورد زنان پيامبر نازل شد

كند، عطيه كسي چون در سند روايت اول عطيه از ابو سعيد خدري روايت مي

) ابو سعيد(لقب . گرفتز او ياد ميرفت و تفسير را امي) كلبي(است كه پيش 

ابو سعيد گفت تا گمان برده شود اين ابو سعيد : گفتداد و ميرا به كلبي مي

امام احمد و نسائي و كساني ديگر نيز او را ضعيف . همان ابو سعيد خدري است

  2.دانسته اند

ه هر ك: گفتكند، عكرمه ميو اما روايت اخير نيز عكرمه از ابن عباس نقل مي

. نازل شده است پردازم كه آيه درباره زنان پيامبر خواهد با او به مباهله ميمي

اگر مقصود عكرمه اين باشد كه تنها زنان پيامبر باعث فرود آمدن آن باشند، با 

ديدگاه بسياري از مفسرين همخواني دارد و روايت پيشين عطيه ـ همانگونه كه 

و اما . ي با روايت عكرمه را نداردروشن شد ـ ضعيف است و ياراي روياروي

باشد و زنان ديگر را شامل اگر مقصودش اين باشد كه مراد از آيه تنها آنان مي
                                 

 .22/6/8ـ همان  2

 .ميزان االعتدال بخوانيد: تهذيب التهذيب و: ـ شرح حال او را در3
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شود، با بسياري از روايت تعارض دارد، و لذا تنها تاويل نخست از روايت نمي

  .مقبول و پذيرفتني است

ـ هللا عنهارضي ا عائشه ـ: كند از جملهطبري روايت ديگري را نيز ذكر مي

اي از پشم سياه را بر تن دم پيامبر خدا در حاليكه جامهروزي سپيده: گويدمي

إِنََّما ُيرِيُد ﴿: كرده بود، بيرون رفت، حسن آمد و با خود آوردش خانه سپس گفت

نها حسن اين روايت را ت. اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا﴾

كند، ولي بدون ترديد اينكه غير از او نيز جزو اهل بيت قرار داده شوند، نقل مي

كند كه ساير آن پنج منتفي نيست، امام مسلم روايت مشابهي را از عايشه نقل مي

  .شوندنفر هم داخل مي

- پيامبر خدا مدت شش ماه هر گاه به مسجد مي: كند كهطبري از انس نقل مي

وقت نماز است ! اي اهل بيت: فرمودشد و ميخانه فاطمه رد مي رفت، از كنار

اين روايت نيز  ﴾إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا﴿

سازد روايات در بر گرفتن غير از كساني كه نامشان برده شده را منتفي نمي

، علي، فاطمه، حسن و پيامبر : گويدسلمه نقل شده كه مي متعددي هم از ام

گوشت را برايشان پختم، آنان نيز خوردند و من هم آب: حسين پيش من بودند
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اينان اهل ! خدايا: اي را روي آنان كشيد و فرمودخوابيدند و پيامبر هم پارچه

  .بيت من هستند پليدي را از ايشان دور بدار و پاكشان گردان

اي نشانده، سپس ايشان را روي پارچه ايت ديگري آمده كه پيامبر در رو

چهارگوشه پارچه را با دست چپ گرفت و روي سرشان انداخت، و با دست 

اينان اهل بيت من هستند، ! بار الها: راست به پروردگارش اشاره كرد و فرمود

روايت مسلم از اين دو روايت با ) شان گردانپليدي را از ميانشان بردار و پاكيزه

خواني دارند ولي اين را ايجاب عايشه در داخل شدن آن پنج نفر در آيه، هم

  .كند كه ديگران جزو اهل بيت نباشندنمي

-كند كه با روايات سهنقل مي) بن االسقع واثلة(طبري دو روايت ديگر را از 

-و اثلهيش من پ: گويدگانه سازگاري دارند، در يكي از آنها از عمار نقل شده مي

نشسته بودم كه بحث علي به ميان آمد و او را دشنام دادند، وقتي  بن االسقع

ي آنكه او را دشنام دادند، برايت سخن بنشين تا درباره: برخواستند و اثله گفت

بگويم، من پيش پيامبر خدا بودم كه علي، فاطمه، حسن و حسين آمدند، عبايش 

پليدي را : اينها اهل بيت من هستند، خدايا !خدايا: را روي آنها گذاشت و فرمود

تو : اي پيامبر خدا من هم؟ گفت: گفت. از ايشان دور بدار و پاكشان قرار داده
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. ترين كردار استبه خدا قسم اين گفته پيش من اطمينان بخش: و اثله گفت. نيز

! اياينها اهل بيت من هستند، خدا! ياخدا: گويمدر آخرت نيز مي: پيامبر فرمود

اي پيامبر : اي از اتاق دوباره گفتمدر گوشه: و اثله گفت. ترانداهل بيتم شايسته

و . تو نيز جزو اهل بيت من هستي: خدا من هم جزو اهل بيت تو هستم؟ فرمود

ترين چيزهايي است كه بدانها اين گفته جزو اميدواركننده: گويداثله مي

  .اميدوارم

جزو ) ام سلمه(با اين قيد اضافي كه روايات ديگر طبري از ام سلمه است 

  : گردد، كه اينها هستنداهل بيت محسوب نمي

بن أ ـ ابو كريب از وكيع از عبدالحميدبن بهرام از شهربن حوشب، از فضيل

: شود كه ام سلمه گفتمزروق، از عطيه، از ابو سعيد خدري از ام سلمه نقل مي

 ﴾ذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِرياإِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُي...﴿وقتي آيه 

فرود آمد، پيامبر خدا علي، فاطمه، حسن و حسين را فرا خواند و عباي خيبري 

اينها جزو افراد خانواده من هستند، بار ! خدايا: خود را روي آنها پوشاند و گفت

: ام سلمه گفت. شان قرار دهو پاكيزه پليدي و ناپاكي را از آنها دور گردان! الها

  .تو رو به خير هستيد: فرمود. آيا من جزو آنان نيستم
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بن مرزوق، از عطيه، از ابو سعيد از بن عطيه، از فضيلبـ ـ ابو كريب از حسن

إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم آيه ﴿: كند كهام سلمه همسر پيامبر خدا روايت مي

من كنار در : گويدمي. در اتاق من فرود آمد أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا﴾ الرِّْجَس

تو : آيا من جزو اهل بيت نيستم؟ فرمود! اي پيامبر خدا: اتاق نشسته بودم و گفتم

وقت نزول : گويدام سلمه مي. ، تو جزو همسران پيامبران هستيرو به خير هستي

  .در اتاق من حضور داشتند ه، حسن و حسين آيه، پيامبر، علي، فاطم

بن ابي بن عقبهبن يعقوب از هاشمابو كريب از خالدبن مخلد، از موسي

رسول خدا : كند كهبن زمعه، از ام سلمه روايت ميبن وهب وقاص، از عبداهللا

علي و حسين را جمع كرد و سپس آنها را با لباس خويش پوشاند و خدا را 

اي رسول خدا : گويدام سلمه مي. اينان اهل بيت من هستند: بانگ زد و فرمود

  .تو جزو اهل بيت من هستي: ن فرمودمرا نيز وارد زمره آنان ك

بن صالح، از محمدبن سليمان احمدبن محمد الطاوسي، از عبدالرحمن

كند بن عبيدالملكي، از عطاء، از محمدبن ابي سلمه نقل مياصفهاني، از يحيي(

پيامبر . سلمه بر پيامبر خدا نازل گشتأم  در اتاق ...) َما ُيرِيُد اللَُّهإِنَّ(آيه : كه

حسن، حسين و فاطمه را صدا زد و آنها را پيش خود نشاند، همه زير عباي 

خدايا ناپاكي را از ايشان . اينها اهل بيت من هستند: ايشان رفتند و آنگاه فرمود
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ها هستم من به جاي تو با آن! ام سلمه اي: و فرمود. شان گرداندور بدار و پاكيزه

  .و تو نيز رو به خير هستي

كند ابن سعد روايت ميبن القدوسي، از اعمش، از حكيمابن حميد از عبداهللا

آيه تطهير درباره : بن ابي طالب ياد كرديم ام سلمه گفتنزد ام سلمه از علي: كه

كس را راه مده، فاطمه هيچ : علي نازل گشت، پيامبر خدا به اتاق آمد و فرمود

آمد، نتوانستم او را از پدرش پنهان سازم، سپس حسن آمد نتوانستم از آمدن او 

نتوانستم از ورود او  ن نيز آمد بازينزد پدربزرگ و مادرش جلوگيري كنم، حس

اي رسول : گفتم: همه روي فرشي پيش پيامبر گرد آمدند، گفت. جلوگيري نمايم

تو رو : نشنيدم و گفتسم جواب مثبت را از ايشان به خدا ق: خدا من هم؟ گفت

  .به خير هستي

  :يابيمبا تامل در روايتهاي باال به نكات زير دست مي

رسد كه قبالً مي) عطيه از ابو سعيد از ام سلمه(أ ـ سندروايت اول و دوم به 

  .ضعف عطيه و روايات او از ابو سعيد را بيان نموديم

نقد و بررسيهاي علما . وجود دارد) بن مخلدخالد(ب ـ در سند روايت سوم 

  :درباره او بدين شرح است
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ابن معين و ابن . اندبن ابي شبيه و ابن حبان و العجلي او را معتبر دانستهعثمان

. روايتهايش قابل نوشتن نيستند: گويداشكالي ندارد، ابو حاتم مي: اندعدي گفته

. كندولي از شيعه جانبداري ميراستگو است : كندجري از ابو داود نقل ميآ

ابن . داراي روايتهاي غير مشهوري است: كندبن احمد از پدرش نقل ميعبداهللا

يده و در آن به حد احاديثش غير معروف و به مذهب شيعه گرو: گويدسعد مي

  .انداز روي ناچاري روايتهايش را نوشته افراط رسيده و

يث مورد اطمينان است ولي به در مورد حد: گويدبن محمد جزره ميصالح

بر اثر منش و رفتار خرابش، بد زبان : گويدجوزجاني مي. روي متهم استزياده

آيا تو احاديثي كه در توصيف صحابه : به او گفتم: گويدو گستاخ بود، اعين مي

ابو الوليد باجي در . بگو در سرزنش و بدگويي: اند داريد؟ گفتوارد شده

خالدبن مخلد داراي احاديث غير : كند كهحاتم نقل مي راويان بخاري از ابو

در حديثش كمي : گويدازدي مي. شوندمعروفي است ولي روايتهايش نوشته مي

. گرددمنكرات وجود دارد ولي از ديدگاه ما در زمره راستگويان محسوب مي

   1.اندساجي و عقيلي نيز او را در شمار ضعفاء آورده

                                 
 .تهذيب التذهيب مطالعه نماييد: شرح حال وي را در كتابـ 1
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خالدبن مخلد چون شيعه بوده و مذهبش در : رسيم كهمياز اينجا به اين نتيجه 

  .باشداو تاثير گذاشته، معتبر نيست و روايتهاي وي از درجه اعتبار ساقط مي

كند كه او نيز بن يعقوب هم نقل ميدر سند روايات مزبور خالد از موسي

ابن ابن معين، ابن حبان و : بين علماء پنهان كندنتوانسته است خود را از ذره

او صالح است، ابن : كندآجري از ابو داود نقل مي. اندقطان او را موثق دانسته

بن از نظر من نه خود و نه روايتهايش اشكالي ندارند، علي: گويدعدي مي

  .احاديث او ضعيف و غير معروف هستند: گويدالمديني مي

خشنوديم  تحسين و: قوي نيست و باالخره امام احمد هم گفته: گويدنسائي مي

  .انگيزدرا بر نمي

وجود دارد كه او از ) بن صالحعبدالرحمن(ج ـ در سند روايت چهارم، 

  :اندباشد، و علما درباره او چنين اظهار نظر كردههاي كوفه ميشيعه

: بن هارون گفتندموسي. اندحبان و كساني ديگر او را معتبر دانستهحاتم، ابنابو

آجري از ابو داود  .پرداختگويي همسران پيامبر ميموثّق بود و به افترا و بد

مناسب نديدم احاديث او را بنويسيم، كتابي را درباره تهمت و : كندگزارش مي
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آوردند، نگاشت، بار ديگر كه بحث او را به ميان ميافترا به اصحاب پيامبر 

نزد كوفيان معروف و سرشناس بود و : گويدابن عدي مي. مرد بدي بود: گفت

گري سوخته بود و شوق و هيجان الحديث مشهور نبود، ولي در شيعهه ضعيفب

  .زيادي داشت

ابن حبان : در سند حديث چهارم محمدبن سليمان اصفهاني هم وجود دارد كه

عيبي ندارد، احاديثش : گويدابو حاتم مي. او را در شمار افراد معتبر آورده است

احاديث او داراي : عدي گفته ابن. شود ولي جاي اعتماد نيستنوشته مي

  .و سنائي او را ضعيف دانسته است. اضطراب و پريشاني هستند

وجود دارد كه او شيعه ) بن عبدالقدوسعبداهللا(د ـ در سند روايت اخير 

  :مذهب بود و سخناني درباره او گفته شده

او در اصل صادق است ولي از افرادي ضعيف روايت : گويد بخاري مي

گاهي سخنان شگفت زده : گويد حبان او را مورد اعتماد دانسته و مي ابن. كند مي

هيچي : درباره او از ابن معين سوال كردم گفت: گويد عبداهللا بن احمد مي. است

چيزي نبود، : گويد محمد بن مهران جمال مي. نيست او رافضي پليدي است

ابو . افتند بالش ميها دن اي بود كه بچه به سان ديوانه. گرفت مورد تمسخر قرار مي
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ضعيف الحديث و متهم به شيعه گري بود، از يحيي به من خبر : گويد داود مي

  .چيزي نبوده است: رسيده كه گفته

در روايتهايش كمي منكرات وجود دارد و باالخره : گويد ابو احمد حاكم مي

  .اند نسائي و دار قطني او را ضعيف و غير قابل اعتماد دانسته

او كه . مزبور ضعف ديگري نيز وجود دارد كه اعمش استدر سند روايت 

  .اي نيست كه شنيدن او را از حكيم برساند متقلب و دروغگو بود، تعبيراتش گونه

احاديث در حدي نيستند : شود گفتپس از تحقيق در سند احاديث مزبور مي

كه داللت سياق و ظاهر آيات قرآني با آنها رد و از مسير اصلي خويش خارج 

توان اين احاديث را براي اثبات اصلي از اصول عقيده وند، پس چگونه ميش

اي : كند كه در آن آمده استروايت ديگري از ام سلمه نقل مي ترمذي1پذيرفت

تو سر جاي خويش و رو به : پيامبر خدا آيا من نيز همراه ايشان هستم؟ گفت

  2.غريب است اين حديث: كند كهحديث را دنبال مي ترمذيسپس . خير هستي

                                 
 اند، به منابع سابقشان مراجعهـ شيعه روايتهاي ام سلمه را مستند خويش قرار داده1

 .كن

 .المناقب ـ باب مناقب اهل بيت النبي: ـ كتاب2
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محدثان، حديث را : كندابواب العلل، غريب را اينگونه تحليل مي: در ترمذي

از يك طريق : علت غريب بودن احاديثي اين است كه: دانندبه داليلي غريب مي

اي است، حال آنكه وقتي روايت شده است، احاديثي به خاطر وجود اضافه

نفر مورد اعتماد روايت شده اي در حديث قابل پذيرش است كه از يك زياده

اند ولي و برخي احاديث نيز وجود دارند كه از طرق مختلفي روايت شده. باشد

  .دنگيردر شمار احاديث غريب قرار مي انبه خاطر حال و وضع سندش

به  ترمذيهمخواني دارد، شايد  مزبور با حديث ترمذيالبته معناي احاديث 

  .است غريب معرفي كردهخاطر وجود همين كلمات اضافي آن را 

اين آيه در وارد شدن همسران : گويدابن كثير در تفسير آيه تطهير مي حافظ

پيامبر در شمار افراد اهل بيت، صراحت دارد، چون ايشان سبب نزول آيه 

د، يا به نگيرهستند، و به اتفاق تمام مفسران سبب نزول مشمول آيه قرار مي

ابن كثير روايات  اقوال صحيحترين ديگران بنا به تنهايي بنا به قولي و يا همراه

آورد، سپس حديثي را از وارده در تفسير طبري و احاديث ديگري را نيز مي

پيامبر خدا روزي نزديك : گويدزيدبن ارقم مي: كند كهيح مسلم بيان ميحص

معروف است، براي ما سخنراني ) خم(اي نزديك ميان مكه و مدينه كه به چشمه
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د و ثناي خدا را به جا آورد و به موعظه و يادآوري مسلمانان پرداخت كرد حم

اي مردم آگاه باشيد، من يك انسانم، نزديك است  : اما بعد: و سپس گفت

من دو چيز ارزشمند و گرانبها . فرستاده پروردگارم نزد من بيايد و پاسخ بگويم

نايي است، آن را گذارم يكي كتاب خدا كه در آن هدايت و روشرا ميان شما مي

و ديگري اهل بيتم خدا را در : بگيرد و دستاويز خود قرار دهيد، آنگاه فرمود

حصين به او ) سه بار اين جمله را تكرار نمود(آورم مورد اهل بيتم يادتان مي

 ؟انداني هستند؟ آيا همسرانش جزو اهل بيتساهل بيتش چه ك! اي زيد: گفت

: گفت. انداز او از صدقات و خيرات محروم پس... اند كهولي اهل بيت كساني

  ن علي، عقيل، جعفر و عباس هستند؟آ! آنان: آنان كيانند؟ گفت

آورد و در آن آمده روايت ديگر مسلم را نيز از زيد كه مشابه قبلي است مي

  اهل بيتش كيانند؟ : به او گفتم: است

مراه مرد قسم به خدا زن در دوراني از عمرش ه. نه: اند؟ گفتهمسرانش

اهل بيت پيامبر . گردددهد و به خانه پدرش بر ميخواهد بود، سپس طالقش مي

  1.گردندآنانكه بعد از او از صدقات محروم مي ندخويشان پدري ايشان

                                 
 .ـ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه ـ باب من فضائل علي ابن ابي طالب1
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روايت دوم اين گونه است، ولي روايت اول بهتر و : گويدسپس ابن كثير مي

احتمال دارد تفسيري  و اما در مورد روايت دوم. تر استپذيرش آن شايسته

باشد براي اهل كه در روايت نخست آمده بود، و يا توضيح اين باشد كه مراد از 

باشد، اين احتمال اهل تنها همسران نيست بلكه شامل افراد ديگر خانواده هم مي

ميان هر دو روايت و ميان قرآن و حديث پيشين اگر صحيح  عدوم، به خاطر جم

  .تر استيش نقدهايي وجود دارد ـ بهتر و راجحباشد، چون در برخي سندها

كند، اينكه آنچه احتمال دوم ـ كه ابن كثير بدان اشاره نمود ـ را تاييد مي

ليس نساؤه أ (تبعيضه است ) من(سوالي كه در حديث اول وارد شده به صورت 
در روايت مشابهي نيز از زيدبن ارقم كه در مسند امام احمد وارد  )هل بيتهأمن 

از  اند كه بعد از اواي زيد اهل بيتش كساني: ه، آمده است، حسين گفتشد

  1.صدقات محروم گردند

ابن كثير بعد از اين . در اينجا تاكيد شده كه همسرانش داخل اهل بيت اويند

يابد هر كه در قرآن بينديشد در مي: آنچه ترديدي در آن نيست اينكه: گويدمي

همسران  ُه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا﴾إِنََّما ُيرِيُد اللَّ﴿: كه آيه

                                 
 367ـ  4/366ـ المسند 2
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چون ترتيب و سياق سخن خطاب به ايشان است، و . گيردپيامبر را نيز در بر مي

َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه ﴿ : گويدلذا بعد از اينها مي

انگيز را كه در منازل و آيات خدا و سخنان حكمت( )34:احزاب(﴾...ِةَوالِْحكَْم

- ولي وقتي همسرانش جزو اهلش به حساب مي.) شود ياد كنيدشما خوانده مي

و (تراند، كما اينكه در حديث مزبور آمده بود آيند، بستگانش به اين اسم شايسته

وقتي : م آمده استاين مشابه آن حديثي است كه در صحيح مسل) اهل بيتي احق

درباره مسجدي سوال شد كه از ابتدا بر اساس تقوي بنيان نهاده  از پيامبر خدا 

طور است، زيرا آيه اين آيه نيز همين .مسجد من است اين: شده است، فرمود

گذاري شده بر تقوي، همانگونه كه در حديث ديگري آمده، دال بر مسجد بنيان

وقتي او از اصل بر ابتدا بر اصل تقوي بنيان  درباره مسجد قبا نازل شده است

نهاده شده باشد، نامگذاري مسجد پيامبر به مسجد تقوي سزوارتر است، ابن كثير 

  1.هم بيش از اين چنين گفته بود

                                 
 169ـ  168ـ المنتقي ص 1
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َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت ﴿ :الفاظ و كلمات آيه 1:گويدقرطبي مي

. هستندرساند كه اهل بيت پيامبر همسرانش اين را مي ﴾...اللَِّه َوالِْحكَْمِة

ختالف نظر دارند، عطاء، هم ادانشمندان درباره اهل بيت و اينكه چه كسانيند؟ 

اهل پيامبر عبارت است از همسرانش بدون : گويندعكرمه و ابن عباس مي

- كه ميمنازل مسكوني پيامبر است به دليل اين) بيت(مراد از . مردان، و معتقدند

گروهي از جمله  ﴾...َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َوالِْحكَْمِة﴿ : فرمايد

براي اثبات ديدگاه . علي، فاطمه، حسن و حسين: از ندكلبي بر اين باورند، عبارت

لَ الَْبْيِت ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْه﴿: خويش، عالوه بر احاديث وارد شده به آيه

كه تعابير به صورت جمع مذكر است، و اگر براي . انداستناد كرده َوُيطَهَِّركُْم﴾

ولي احتمال دارد . بردرا به كار مي) عنكن و مطهركن(بود بايد تعبير زنان هم مي

به كار نبردن صيغه جمع مونث به خاطر اين باشد كه واژه اهل شامل مذكر و 

اهلت چطور : گويده شخص خطاب به دوستانش ميباشد، چنانكمونث هم مي

قَالُواْ ﴿: فرمايدخداوند مي. خوبند: گويداست؟ يعني زن و فرزندانت، او نيز مي

 :هود( ﴾أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللِّه َرْحَمُت اللِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحِميٌد مَّجِيٌد

رحمت و بركات ! كني؟ اي اهل بيتاز كار خدا شگفت مي آيا: گفتند( ).73
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-آنچه از آيه بر مي.) بي گمان خدا ستوده بزرگوار است. خدا شامل شما است

استعمال صيغه . شودآيد اينكه اهل شامل تمام افراد خانواده اعم از زن و بچه مي

حسن و حسين ميان  ،جمع مذكر بدين علت است كه چون رسول خدا، علي

ن بوده و هر گاه مذكر و مونث با هم بودند غلبه از آن مذكر است، بنابراين آنا

نظم و آرامش آيات مقتضي اين است كه همسران پيامبر هم داخل اهل اويند، 

  .دهدزيرا آيات درباره ايشان نازل شده و آنان را مورد خطاب قرار مي

اشاره به اي در وسط كالم چونكه ممكن است جمله: گويدسپس قرطبي مي

غير از همسرانش داشته باشد، منشأ اين تصور اين بوده كه وقتي اين آيه فرود 

آمد پيامبر علي، فاطمه، حسن و حسين را صدا زد، آنگاه عبايش را آورد و 

! بار الها(  :ايشان را بدان پوشاند، سپس دستش را روبه آسمان كرد و فرمود

پيامبر ) يشان دور بدار و پاكشان گرداناند، خدايا پليدي را از ااينان اهل بيتم

اي كه همسرانش را مورد خطاب داده بود، آنان را فرا خواند و پس از نزول آيه

دوست داشت ايشان را نيز داخل نمايد، ولي  كلبي و همفكرانش آيه را مختص 

  !اند، حال آنكه فراخواني بود خارج از چارچوب تنزيلآنان دانسته
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اند، ابو جعفر طحاوي، در كه آيه را ويژه اهل بيت دانستهيكي ديگر از كساني 

اين ديدگاه را نيز پذيرفته و رأي خود را ) 329و  1/333ثار ـ شكل اآلم(كتاب 

ام سلمه داخل اهل بيت پيامبر : گويدبر فرضيات و احتماالت بنا گذاشته و مي

 چنانكه در حديث. انداست چون او همسرش است و همسرانش جزو اهلش

 م رسيدهلدهد كه آسيبش به اهچه كسي مرا از مردي نجات مي: فرمايدافك مي

خير و خوبي چيزي سراغ ندارم، اينكه به ام  است، به خدا قسم درباره اهلم جز

، احتمال دارد از اين قبيل باشد يا نه اينكه تو جزو اهل من هستي: گويدلمه ميس

  .است كه در آيه آمده است مقصودش اين بوده باشد كه او نيز داخل اهلي

ابو جعفر به برخي رواياتي كه بحث از ام سلمه در آنها به ميان آمده، استناد 

در ديگري . و نه گفت تو داخل اهل بيت هستي: كند، در يكي از آنها آمدهمي

در . يا رو به خير هستي رخي تو جزو همسران پيامبريد و تو بر: گويداينچنين مي

: گفتم. بله: گفتم اي رسول خدا آيا من اهل تو نيستم؟ گفت: روايتي ديگر آمده

پس از آنكه دعايش را براي آنان به پايان برد، به زير عبا : گويدزير عبا بروم؟ مي

  .رفتم
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رساند نه خارج خير داخل شدن ام سلمه در آيه را ميأمن معتقدم روايت 

آيه آنها را در بر  شدن او، سوال همزمان بوده با پيوستنش به جمع كساني كه

كند، رفتن او به زير عبا پس از ايشان جواب پيامبر اين را تاييد مي. گرفته است

با ادب نبوي سازگارتر و سزاوارتر است، چرا كه امكان ندارد پيامبر همسرش را 

  .با پسر عمويش به زير عبا ببرد

دد به هر حال طحاوي كوشيده تا آيه از سياق و نظم خاص خود خارج نگر

  : گويندولي عجيب اين است كه برخي مي

آيه تطهير از لحاظ نزول، نه بخشي از آيات همسران پيامبر است و نه ارتباطي 

با آنها دارد، بلكه يا به دستور پيامبر و يا هنگام نوشتن قرآن بعد از فوت ايشان 

  1.ميان آن آيات قرار داده شده است

ملحق گردد ولي هيچ ارتباطي اي به آغاز آن چطور ممكن است آخر آيه

شود كه آغاز آن ميانشان وجود نداشته باشد؟ آنگاه چگونه امكان اين فراهم مي

با پيش و پس خود در ارتباط باشد، در حاليكه آخر آن هيچ تناسبي با آغاز 
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نداشته باشد؟ و چه حكمتي در قرار دادن آن ميان اين آيات وجود دارد؟ 

رار دادن آن ميان آيات مزبور بدون دستور و آورتر اينكه احتمال قشگفت

  !!راهنمايي پيامبر، وجود داشته باشد

هر گاه گفته شود انتها، آغاز و وسط آيات درباره همسران : گويدطبرسي مي

كسي كه عادت فصحاء را بداند، به رد و انكار : پيامبر است، سخن اين است كه

ا از نوع خطابي به نوعي ديگر پردازد، زيرا فصحاء عادت دارند سخن رآن نمي

قرآن كريم پر از اين نوع . گردندباره به نوع اول بر ميوتغيير دهند و د يتفسير

  1.و همچنين سخن و اشعار عرب. سخنان است

اين سخن گرچه از لحاظ دليل و بيان حكمت مقضي چنين اقدامي و به ويژه 

ص است، ولي به درجه اگر تفسير به چيزي بي ارتباط با اصل موضوع باشد، ناق

  .است نرسيدهديدگاه قبل 

گردد، آيه تطهير شامل همسران و ديگر افراد خانواده پيامبر مي: گيريمنتيجه مي

گردد، هيچ گونه آيه شامل همسران پيامبر مي: تواند بگويدولي براي كسي كه مي

دليلي وجود ندارد كه خويشان ديگرش را از اين چارچوب خارج نمايد، چه 

كند؟ فوت ايشان پيش از ليلي شامل شدن آيه را براي دختران پيامبر منع ميد
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نزول آيه به اين معني نيست كه پاكيزه گردانيدن آنان در قيد حيات، مقصود 

توان از ورود ساير اوالد امام علي، جعفر، عقيل و نباشد، و با كدام دليل مي

  عباس به آن جلوگيري به عمل آورد؟

شود، چگونه اين امكان را فراهم آيه تنها شامل آن پنج نفر مي: هاعتقاد به اينك

گردد؟ و چرا شامل سازد كه ديگر افراد امامان دوازدگانه را نيز شامل ميمي

ها و يا ساير گروههاي شيعه كه بيشتر از هفتاد گروه يامامان زيديها، اسماعيل

  هستند، نگردد؟

طوسي ـ . پردازيمبودن ائمه، ميپس از اين به موضوع داللت آيه بر معصوم 

ياران ما با اين آيه استدالل : گويدنامند ـ ميكه اهل تشيع او را رئيس طائفه مي

اند  و درست نيست دچار اشتباه افراد اهل بيت پيامبر معصوم: ند كهنكمي

خالصه اجماع آنها . گردند، و اجماع ايشان عين واقعيت و بدور از اشتباه است

خواست خدا براي دور نگه داشتن پليدي از اهل بيت يا بدين : اين است كه

شيوه است كه انجام عبادت و پرهيز از گناهان را از ايشان درخواست نموده، و 

ايشان : پليدي را از ايشان دور نگه داشته است يعني: يا عبارت از اين است كه

ز نيست چرا كه را طوري آفريده كه از زشتيها امتناع ورزند، احتمال نخست جاي

اي در مورد همه مكلفين وجود دارد و اختصاص به اهل بيت ندارد، چنين اراده
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هيچ اختالفي هم در اين نيست كه خداوند با اين آيه امتيازي را به اهل بيت 

بخشيده كه ديگران را از آن بي نصيب كرده است، پس چطور ممكن است 

ارد؟ از اين ذا برايشان باقي نگشود كه هيچ فضل و امتيازي ر بدينگونه تاويل

: شودباشد و لذا چكيده آيه چنين ميمي) ليس(همانند فعل ) انما(گذشته واژه 

پس آيه . خواهدخداوند جز دور نگه داشتن اين نوع پليدي را از اهل بيت نمي

ر نگه داشتن پليدي و ناپاكي از ايشان بالفعل صورت ودال بر اين است كه د

  1.رساندن هم معصوم بودن آنها را ميكه اي. گرفته است

از ميان فرق شيعه تنها جعفريها اين ديدگاه را دارند كه با گفته هيچ يك از 

اند از چند جهت قابل تامل و نقد آنچه را گفته. آيدافراد اهل تاويل جور در نمي

  :است

 گردد كه سخن آنها غير مقبول ازأ ـ مخالفتشان با تمام اهل تاويل موجب مي

  .آب در آيد، مگر اينكه دليلي محكم و استوار آن را تاييد و تقويت سازد

بـ ـ احاديث سابق روشن ساختند كه پيامبر خدا اهل عبا را فراخواند و 

شان گرداند، برايشان دعا كرد كه خدا پليدي را از آنان دور نگه دارد و پاكيزه
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شان بالفعل صورت گرفته سپس وقتيكه ـ بنا به گفته شيعه ـ تصفيه و پااليش اي

  بود، ديگر چه نيازي به دعا و درخواست از خدا وجود داشت؟

ج ـ آيه تطهير ميان آيات امر و نهي واقع شده چيزيكه درخواست انجام 

كند تا به از بين بردن پليدي و پديد عبادات و پرهيز از نافرمانيها را تاييد مي

پيشتر بدان اشاره رفت اين را  سازي بينجامد، و همچنين حديثي كهآمدن پاك

پيامبر خدا مدت شش ماه هر گاه براي نماز بيرون : نمايد و آن اينكهتقويت مي

اي اهل بيت وقت نماز : فرمودگذشت و ميرفت از كنار خانه فاطمه ميمي

 هَِّركُْم َتطْهًِريا﴾إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَ﴿خواندن رسيد 

  .در اينجا ميان فرمان به نماز و آيه ارتباط وجود دارد

سازد، كه د ـ حديثي كه از علي نقل شده، پيوند مزبور را بيشتر تقويت مي

  :گويدمي

پيامبر خدا، هنگام نماز صبح نزد ما آمد، در حاليكه من و فاطمه خوابيده 

اي پيامبر : خوانيد؟ در پاسخ گفتمماز نميآيا ن: بوديم، كنار در ايستاد و فرمود

-كند، ميرا از خواب بيدار ميا دلهاي ما دست خداست، هر گاه بخواهد م! خدا

رسول خدا برگشت و چيزي نگفت، ولي وقت برگشتن شنيدم، در حاليكه : گويد
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: الكهف(﴾َجَدالً َشْيٍء أَكْثََر الِْأْنَسانُ َوكَانَ﴿ :فرمودزد، ميبا دستش رانش را مي

54(.1  

پيامبر پيش ما آمد در حاليكه من و : در روايتي ديگر از امام علي آمده كه

بلند شويد و نمازتان را بخوانيد، : فاطمه خواب بوديم بيدارمان كرد و فرمود

قسم به خدا : گفتمدادم، نشسته بودم و ميمن كه چشمانم را مالش مي: گويدمي

خوانيم، دلهاي ما در ن مقرر كرده است، نميما جز نمازي را كه خداوند برايما

آنگاه رسول خدا در حاليكه با : كنداختيار اوست، هر وقت بخواهد بيدارمان مي

ما : (آوردزد پشت به ما كرد و اين جمالت را بر زبان ميدستش رانش را مي

  2.﴾َجَدالً َشْيٍء أَكْثََر الِْأْنَسانُ َوكَانَ﴿ ...! ، ما جز نمازي را كه...!جز نمازي را كه

گردد كه پيامبر خدا تا چه اندازه بر دور نگه داشتن پليدي در اينجا روشن مي

  .اش حريص بوده و از سخنان علي ناراحت شده استو پااليش افراد خانواده

اين آيه خبر از دور شدن پليدي و : گويدهـ ـ ابن تيميه درباره آيه تطهير مي

َما ُيرِيُد ﴿ : ستور است به اهل بيت مانند اين آيهپديد آمدن پاكي نيست، بلكه د
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- خداوند نمي( )6 :مائده( اللُّه ِلَيْجَعلَ علَْيكُم مِّْن َحَرجٍ َولَـِكن ُيرِيُد ِلُيطَهََّركُْم﴾

﴿ ُيرِيُد اللُّه  :ياخواهد شما را پاكيزه دارد، خواهد شما را به تنگ آورد و بلكه مي

 )28:نساء( ُيرِيُد اللُّه أَن ُيَخفَِّف َعنكُْم﴾ ﴿:ياو  )٢٦:نساء(﴾...كُْمِلُيَبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَي

  .)خواهد كار را بر شما آسان كندخداوند مي(

اراده در اينجا در بر گيرنده امر، محبت و خوشنودي است كه مستلزم به وقوع 

گي بايست هر كه خدا پاكيزپيوستن مراد خداوند نيستند، و اگر اينگونه بود، مي

گرديد، سپس ديدگاه خود را با دعاي خواست، پاك و پااليش ميوي را مي

  1.كندپيامبر براي ياران عبا، تقويت مي

سازي درباره همسران پيامبر و ديگر آيه پاك: و ـ به اين نتايج دست يافتيم كه

آل علي، عقيل، جعفر و عباس فرود آمده است، هيچ : اعضاي خانواده او يعني

به معصوم بودن اينان نيست، برگزيدن تنها آن پنج نفر نيازمند دليل و كس معتقد 

ن تخصيص و ياين، داليلي را كه بيان كرديم ا باشد و عالوه بربرهان مي

  .كنندبرگزيدن را نفي مي

                                 
 .428و  168ـ المنتقي ص 1
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طوسي اعتقاد داشت حمل : اي كه در اين زمينه باقي مانده اين كهتنها نكته

جايز نيست چون اين نوع ) و پرهيز از معاصيانجام عبادات (اراده بر اين معني 

باشد، حال آنكه گماني در آن نيست كه خدا اراده براي همه انسانها يكسان مي

از طريق اين آيه امتيازي را به اهل بيت عطا نموده كه هيچ فرد ديگري را همتاي 

 اي تفسير شود كه هيچپس چطور امكان دارد آيه بر گونه. آنان قرار نداده است

  !گونه وجه امتيازي براي اهل بيت باقي نگذارد؟

اين بود استدالل عقلي طوسي، ولي آيا داليلي كه ما آورديم با چنين دليلي 

گفته او اگر صحيح هم باشد چونكه آيه به خصوص درباره ! شوند؟نقض مي

پاداش چند برابري براي ايشان در نظر گرفته شده . همسران پيامبر نازل شده

نان به پااليش و دور نگه داشتن پليدي آشود كه ن هم باعث مياست، و اي

چنانكه امتياز نزول وحي در منازل آنها نيز بدانها اختصاص . تر باشندنزديك

سازي گرچه براي همه مكلفان يكسان اراده پاك: ولي ما معتقديم. يافته است

ويژه براي ياران اي در اين زمينه دارند و به باشد ولي اهل بيت امتياز ويژهمي

اين نوع تاويل منزلت و امتياز ايشان . عبا سهم بيشتري در نظر گرفته شده است

  .كندكاهد، ولي معصوم بودن را هم برايشان ثابت نميرا نمي
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بر اين اساس، استناد به آيه تطهير پذيرفته شده نخواهد بود، و لذا تخصيص 

اي كه تفسير آن نيز به گونه آن به پنج نفر پرهيزكار ثابت نيست، و تاويل و

حال آنكه آنان . باشدعصمت را برايشان ثابت كند، فاقد دليل خدشه ناپذير مي

به دليل مسلم بودن عصمت ـ به گمان خويش ـ اعتقاد به امامت ايشان را پيدا 

   .آوريماند، كه موضوع را هنگام بررسي دليل بعدي به ميان ميكرده
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  ـ معصوم بودن ائمه4

ن خود هستند، يعني در طول اشيعه معتقد به عصمت امام: ر گفتيمپيشت

عمرشان از سن كودكي گرفته تا سن پختگي و كمال عقلي دچار خطاي عمدي، 

﴿ إِنِّي َجاِعلَُك  :يكي از داليلشان آيه. د شدناشتباهي و فراموش كاري نخواه

اين آيه : گويندمي. است َعْهِدي الظَّاِلِمَني﴾ ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمن ذُرِّيَِّتي قَالَ الَ َيَنالُ

يابي سازد كه بايد امام از زشتيها بدور باشد، چون خداوند، دستروشن مي

ستمكاران را به منصب امامت رد كرده است، و كسي كه معصوم نباشد ستمكار 

خداوند تسلط ستمكار را بر : اگر گفته شود. است يا براي خود و يا براي ديگران

هر گاه توبه كرد ستمكار . منصب امامت هنگام ستمكاريش منع نموده است

ستمكار : گوييمدر جواب مي. ناميده نخواهد شد و جايز است بدان دست يابد

. گرددشامل گردد، خارج نمي اگر توبه هم كند از اينكه آيه او را در حال توبه

تواند آن را نمييابي وي را بدان رد كند، يعني هيچ گاه وقتي خدا دست

تصاحب كند بدون تفاوت ميان اوضاع و احوال مختلف، و لذا واجب است آيه 

  1.بر همه اوقات حمل گردد

                                 
 63و  60و مصباح الهدايه  1/202البيان ، مجمع1/449ـ التبيان 1
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خداوند دو نفر را از ارتكاب نافرمانيها و زشتيها دور نگه داشته : اندسپس گفته

محمدبن عبداهللا و علي ابن طالب : اند، ايشانگاه بت را عبادت نكردهكه هيچ

يكي را براي رسالت و ديگري را براي امامت و پيشوايي برگزيد، و اما  است،

گانه ديگر معصوم نبودند، پس ايشان ستمكارند و شايستگي احزار جانشينان سه

  .مقام امامت را ندارند

  :كنيمدر اين جا نيز نكات زير را تحليل مي

َوِمن ذُرِّيَِّتي قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي  ﴿ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ :أ ـ آيه شريفه 

احتمال دارد مقصود، قرار  1هاي متعدد تاويل كرد،توان به گونهرا مي الظَّاِلِمَني﴾

كه مردم به او تاسي جويند، زيرا و لباس پيامبري باشد دادن ابراهيم در كسوت 

و احتمال . ندنكپيروان اديان مختلف معتقد به اويند و به پيامبريش اعتراف مي

دارد، منظور پيشوايي باشد از پيشوايان كه نيكوكاران او را سرمشق خويش قرار 

رسالت و وحي : اندبرخي گفته: در تاويل عهد نيز اختالف نظر وجود دارد. دهند

پيشوايي است كه اين تاويل دوم از تاويل پيشين بر : انداست و برخي هم گفته

                                 
، 308ـ 1/306، آلوسي 1/167، ابن كثير 24ـ  3/18، طبري 279ص : ـ تفسير ما تريدي2

 .109ـ 2/107و القرطبي  379ـ 1/374البحر المحيط 
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از ابن عباس نقل شده كه . نماينديز ان را تقويت ميآيد و روايتهاي متعددي نمي

هيچ پيماني را با ستمكاران : يعني: گفته  ﴿ الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني﴾ :درباره 

از مجاهد، و مقاتل بن حبان نيز چنين نقل . كنمبندم، اگر هم بندم نقضش مينمي

هيچ : يعني: كند كهثوري از هارون بن عنتره از پدرش گزارش مي. شده است

كند عبدالرزاق از محمد از قتاده نقل مي. ستمكاري داراي عهد و پيمان نيست

يابند ولي در دنيا بدان دست خرت بدان عهد دست نميآيعني ستمكاران در : كه

- خورد و به زندگي خود ادامه مييافته است چرا كه به خدا ايمان آورده، مي

-بن انس ميربيع. اندو عكرمه نيز چنين گفته ابراهيم نخعي، عطاء، حسن. دهد

دينش است كه به ستمكاران . سپاردعهدي را كه خداوند به بندگانش مي: گويد

َوَباَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسَحَق َوِمن ﴿ : فرمايدبيني كه خداوند ميرسد، مگر نمينمي

ما به ابراهيم و اسحاق خير و ( )113 :صافات( ﴾ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لَِّنفِْسِه ُمبٌِني

بركت داديم از دودمان اين دو نيكوكار به وجود آمدند و هم افرادي كه آشكارا 

همه افراد دودمان تو نيكوكار و بر حق ! اي ابراهيم: يعني.) به خود ستم كردند

وبيربن ج. از ابن عليه، عطاء و مقاتل بن حيان نيز چنين روايت شده است. نيستند

كند، به فرمانبرداريم دست دشمني كه از امرم سرپيچي مي: گويدضحاك مي

بن ابي طالب از علي. بخشمكند نمييابد و جز به دوستي كه اطاعتم مينمي
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اطاعت و فرمانبرداري از من جز در : كند كه درباره آيه فرمودپيامبر نقل مي

ل آيه اختالف نظر وجود دارد، پس مادام در تاوي. كارهاي نيك و پسنديده نيست

ساير . اند فاقد دليل خواهد بودمسلم دانستن آنچه جعفريها بدان اعتقاد ورزيده

  .شوندداليل نيز رد مي

ب ـ ولي با وجود اين، اختالفي در آن نيست كه ستمكار سزاور پيشوايي 

چگونه ممكن است كسي كه حكم و : گويدزمخشري مي. باشدمسلمانان نمي

ش جايز، نيست، فرمانبرداري از او واجب نيست، اخبارش پذيرفتني و شهادت

براي امامت نماز پيش انداخته نخواهد شد، امامت و پيشوايي مسلمانان را به 

تحويل  فتواي وجوب ياري دادن زيدبن علي پنهاني عهده گيرد؟ ابو حنيفه 

و غارتگر كه  دادن اموال و دارايي به او، و همراهي او در شورش عليه راهزن

زني  1.دوانيقي و امثال او صادر نمود: خود را خليفه نامگذاري كرده بود، مانند

پسرم را بر همراهي ابراهيم و محمدبن الحسين راهنمايي و دستور : به او گفت

چگونه جايز است . اي كاش من به جاي پسرت بودم: گفت. دادي تا كشته شد

د، در حاليكه وجود امام براي دفع و يك نفر ستمكار را به امامت منصوب كر
                                 

بن عبدالملك، دوانيقي منصور برادر سفاح بود، البحر المحيط هزن غارتگر هشامـ را1
1/378. 
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المثل هر گاه ستمكاري براي منصب امامت گمارده شود، ضرب. ستم است

كسي كه چوپاني را از گرگ بخواهد ستم كرده : شود كهمعروفي تداعي مي

   1.است

شود پذيرفت غير معصوم اجباراً ستمكار است، يا غير ستمكار حتماً ج ـ نمي

ي زيادي وجود دارد، م بودن و ستمكار نبودن فاصلهميان معصو. معصوم است

گناهكار پيش از تكليف نه ستمكار است و نه مورد حساب و بازخواست قرار 

كسي كه اندكي گناهان صغيره را مرتكب شده باشد و با توبه و . گيردمي

آيد، و گناهاني كه از استغفار اثرات آن را از بين برده باشد، ظالم به شمار نمي

فرمايد ـ ي اشتباه و فراموشي انجام شده باشند ـ همانگونه كه پيامبر خدا ميرو

گناهي كه از روي خطا، فراموشي و اجبار انجام : گيرندمورد محاسبه قرار نمي

: نمايدآيه زير هم اين مسأله را تاييد مي 2.شده باشد، از امتم برداشته شده است

اگر ما فراموش ! پروردگارا( )286:بقره( َنا أَْو أَْخطَأَْنا﴾َربََّنا الَ ُتَؤاِخذَْنا إِن نَِّسي﴿

  .)كرديم يا به خطا رفتيم ما را مگير

                                 
 ،1/309ـ الكشاف 2

اند، ابن حبان و حاكم و ديگران آن را صحيح ـ ابن ماجه و ابن ابي عاصم روايت كرده3
 .حسن است: گويداربعين مي: اند، نوووي در كتابدانسته
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گروهي از شيعه آيه : دهدد ـ آلوسي معتقدات اهل تشيع را اينگونه پاسخ مي

را بر نفي امامت ابوبكر، عمر و عثمان مستند  ﴾....إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما﴿

اند، چرا كه ايشان مدت زيادي شرك ورزيدند، شرك هم ستم داده خويش قرار

بزرگي است و ظالم هم بر نص قرآن شايستگي حمل بار سنگين پيشوايي را 

: شود اينكهنهايت چيزي كه از آيه مزبور برداشت مي: جواب اين است. ندارد

ي به تواند به امامت دست يابد، ولي سه نفر فوق وقتستمكار در حين ظلم نمي

: گويدآنگاه مي. امامت دست يافتند كه در اوج ايمان و نهايت عدالت بودند

كسي كه مرتكب كفر يا ظلم شده و سپس توبه كرده و كردارهاي شايسته انجام 

از نظر لغت، عرف و شرع نيز صحيح نيست واژه كفر يا ظلم بر او . داده است

ي مشتق كه به كسي صيغه: زيرا چنانچه در علم اصول مقرر شده. اطالق گردد

شود، در زماني كه به صورت بالفعل در او وجود داشته باشد نسبت داده مي

شود و در غير اين صورت مجاز، مجاز نيز به صورت پيوسته حقيقت ناميده مي

باشد واژه بچه و مداوم نيست بلكه حالت معمول و مرسوم دارد، وگرنه جايز مي

، ثروتمند بر نيازمندي، گرسنه بر سيري، زنده بر بر كهنسالي،خوابيده بر بيداري

و نيز اگر مجاز صورت پيوسته داشته باشد . ي و عكس اينها اطالق گرددمرده

كافر سالم نكند، بالفاصله بر  بهكسي كه سوگند خورده باشد كه : آيدالزم مي
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مومني سالم كند كه چند سال پيش كافر بوده، سوگندش شكسته شود، و كسي 

  1.نين سخني نگفته استنيز چ

گاه براي بت كرنش نكرده، قطعي شود امام علي هيچهـ ـ اينكه گفته مي

ام، ولي اينكه او نيست، و دليل صحيحي را نيز كه آن را به اثبات برساند، نيافته

در سنين كودكي اسالم آورد، در خانه پيامبر بزرگوار پرورش يافت و پسر 

-سرمشق قرار داد، احتمال مزبور را تقويت مي الگو و) پيامبر را(عموي خويش 

  .و لذا بعد از خديجه نخستين كسي بود كه به اسالم گرويد. سازد

اند بسيار زيادند، مانند آن دسته از كساني كه هيچ گاه براي بت سجده نبرده

صحابه كه از اوان كودكي در محيطي اسالمي پرورش يافته، سپس آنهايي كه در 

پس اين امر، به عنوان امتيازي براي . اندده به جهان گشودهاين نوع محيط دي

  .آيداميرالمومنين به حساب نمي

و ـ دور بودن از گناهان بزرگ و كوچك، عمدي، اشتباهي و بر اثر فراموشي 

عقل آن را . باشداز بدو تولد تا دم مرگ، در تضاد با فطرت و طبيعت بشري مي

                                 
 .308ـ  1/307ـ تفسير آلوسي 1
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اين آيه نه . ناپذير باشدكه قطعي و خدشهپذيرد مگر به كمك دليلي نقلي نمي

تنها موضوع داللت قرآن كريم بر چنين عصمتي حتي براي برترين انسانها كه 

اين بحث . خداوند او را براي حمل آخرين پيام و رسالتش برگزيد، منافات دارد

ليسانس نوشته بودم، اثبات  اي كه براي كسب  مدرك فوقنامهرا در پايان

  .پردازمدر فصل پنجم اين بخش نيز بدان مي 1.امنموده

ز ـ ياران بزرگوار او اعم از مهاجرين و انصار كه خدا از ايشان خشنود شده 

تر از يك بار به بر شماردن اند، و قرآن كريم بيشو آنان نيز از خدا راضي

 :آل عمران( اسِ﴾كُنُتْم َخَري أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّ﴿: فرمايدويژگيهاي آنان پرداخته و مي

، مسلمان .)ايدشما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها پديدار گشته( )110

اين ! دهد كه ايشان را در گروه ستمكاران بر شمارد؟چطور به خود اجازه مي

- ظلم براي ذم بكار مي: گويدشود كه ميسخن چطور بر زبان كسي جاري مي

ر نفرين است، اطالق گردد، چون رود و جايز نيست جز بر كسي كه سزاوا

                                 
  .37ـ  18ص  1ج  فقه الشيعه االماميه و مواضع اخلالف بينه و بني املذاهب االربعهـ 1
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نفرين خدا بر ! هان( )18:هود( 1﴿ أَالَ لَْعَنةُ اللِّه َعلَى الظَّاِلِمَني﴾:فرمايدخداوند مي

  .)ستمگران باد

چگونه ممكن است قرآن كريم ايشان را به عنوان بهترين امت قلمداد كند 

تاويل گردد؟ آنگاه آيتي از آيات آن مبني بر اينكه ايشان نفرين شدگانند، 

  .بنابراين الزم است جعفريها در تاويل و ديدگاه مبتني بر آن تجديد نظر نمايند

كند كه بايد پيشواي مسلمانان بعد به هر حال، آيه مزبور بر اين امر داللت نمي

  .از پيامبر، علي ابن ابي طالب و يا هر شخص ديگري باشد

                                 
 1/158ـ التبيان 2
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  ـ ماجراي غدير خم5
: يها اعتقاد دارند خداوند پيامبرش را دستور دادقبالً اشاره كرديم كه جعفر

به طور صريح نام ببرد و به عنوان پيشواي مردم تعيين نمايد، و پيامبر نيز  را علي

پس از ترديدي كه در اين باره داشت، فرمان الهي را گردن نهاد و پس از 

ز در غدير خم، مسلمانان حاضر را ا) حج خداحافظي= الوداع حجه(بازگشت از 

 كه سخناني كه پيامبر خدا در غدير ايراد نموده است آن مطلع ساخت، بحث از

برند كه ـ به زعم آنان ـ ارتباط به سنت ارتباط دارد، آنان سه آيه را نيز نام مي

به حادثه مزبور دارد دو آيه از سوره مائده و آغاز سوره معارج كه قبالً بدانها 

َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ﴿:فرمايده ميآيه تبليغ اين است ك. اشاره نموديم

ْوَم ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللَّه الَ َيْهِدي الْقَ
وردگارت بر تو نازل هر انچه از سوي پر! اي فرستاده( )67 :المائده( الْكَاِفرِيَن﴾

اي و خداوند تو را شده است برسان و اگر چنين نكني، رسالت خدا را نرسانده

برخي از .) كندخداوند گروه كافران را هدايت نمي. دارداز مردمان محفوظ مي

اند كه آيه درباره علي نازل شده است، بلكه ايشان تنها به اين نكته اكتفا نكرده
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در  1:گويدطوسي مي. كنندي را در سبب نزول آن ذكر مياقوال و روايات متعدد

  :مورد سبب فرود آمدن اين آيه چهار ديدگاه وجود دارد

عرب (يك نفر اعرابي : گويندأ ـ محمدبن كعب قرظي و ديگران مي

. تصميم گرفت پيامبر را به شهادت برساند، شمشير از دستش افتاد) صحرانشين

سپس خداوند . (گي تا مغزش از هم پاشيدشروع كرد به كوبيدن سرش به سن

  )اين آيه را نازل كرد

ترسيد، خداوند با فرود آوردن آيه مزبور ترس را از ـ پيامبر از قريش مي ب

دادند، اي از صحابه پيامبر را نگهباني ميعده: اندبرخي گفته. دل پيامبر بدر كرد

اوند مرا از مردم مصون هايتان برگرديد، خدبه خانه: مد فرمودآوقتي آيه فرود 

  . داشت

هدف از نزول آيه از بين بردن توهمي بود كه پيامبر : گويدج ـ عايشه مي

  .چيزهايي از وحي را به خاطر ترس پنهان داشته است

خداوند متعال وقتي به پيامبر وحي كرد : گويندد ـ ابو جعفر و ابو عبداهللا مي

ترسيد اين امر براي گروهي از مي كه علي را به عنوان جانشين خود تعيين كند،
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صحابه غير قابل تحمل باشد خداوند اين آيه را نازل فرمود تا بر انجام ماموريت 

  .محوله تشويق گردد

ولي بسياري . پردازدطوسي به بررسي اقوال گذشته و ترجيح يكي از آنها نمي

ا، به منزله اند كه به گمان آنهاز پيروانش روايتهايي را مستند خويش قرار داده

ولي ظاهر آنها بر اين امر داللتي  1شوند،جانشين قرار دادن علي قلمداد مي

رسند، در آنها چيزيكه از ندارند روايات در باالترين درجه به مرتبه صحت نمي

پيامبر نقل شده باشد، وجود ندارد، عالوه بر اين، ما روايت صحيحي از طرف 

پس بايد آراء . ريها را تاييد نمايدجمهور در دست نداريم كه ديدگاه جعف

  :مفسرين را در اين باره تحليل و بررسي نماييم

اين دستوري است از طرف خدا به پيامبرش : گويدطبري در تفسير آيه مي

كه به يهوديها و مسيحيهاي اهل كتاب ـ آنانيكه خداوند داستان ايشان  محمد 

عقيده، گستاخيشان در برابر  را در اين سوره آورده، و به ذكر معايب، پليدي

پروردگار، حمله نمودن به پيامبران، تحريف كتاب خدا، فاسد بودن غذا و 

خوراكشان و نيز به معايب ساير مشركان پرداخته است ـ اعالم كند آنچه را 
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معايب، كم بها جلوه دادن، فرو : خداوند در حق ايشان نازل كرده است اعم از

ان، و آنچه آنان را بدان دستور داده پاسخ كاستن شخصيت و نكوهش كردنش

نداشته باشد كه گزندي به او برسانند و از  نموده است، و اينكه از آنها وحشت

زياد بودن شمار آنان و كمي همراهانش بيمناك و پريشان خاطر نباشد، و در راه 

خدا از احدي نترسد، چرا كه خداوند از او در برابر همه مخلوقات و ضرر و 

و همچنين به او اعالم نموده كه اگر در ابالغ وحي . كندنهايشان، دفاع ميزيا

آنچه را . شودكوتاهي كند، اگرچه مقدار اندكي هم باشد مرتكب گناه بزرگي مي

   1بيان داشتيم مورد پذيرش اهل تأويل است

ناديده گرفتن آرايش . خواني دارداند با سياق آيات، همآنچه اهل تاويل گفته

  .و جدا كردن آغاز از انجام آن بدون دليل معتبر جايز نيستآيات 

كشد، طبري پس از اينكه اتفاق نظر اهل تاويل درباره هدف از آيه را پيش مي

سبب : اندكند، برخي گفتهنان در مورد سبب نزول آن اشاره ميآبه اختالف نظر 

بود كه خداوند  نزول آن، تصميم آن يك نفر اعرابي درباره به قتل رساندن پيامبر

بلكه به : گوينداي هم ميعده. يامبرش را در برابر او حمايت و پشتيباني كردپ
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خاطر ترس پيامبر از قريش نازل گشت كه بدين وسيله اطمينان خاطر به او داده 

  .كندروايت مورد استناد طرفين را نيز ذكر مي. شد

  :گويداده ميولي حافظ ابن كثير در مورد آيه مزبور تفصيل فراوان د

دهد، او را به خداوند، بنده و پيامبرش را با نام رسول مورد خطاب قرار مي

دهد و او نيز به نحو احسن او امر تبليغ همه آنچه به او امر نموده، دستور مي

محمدبن يوسف : گويدامام بخاري هنگام تفسير اين آيه مي. الهي را اجرا نمود

ـ نقل  ي اهللا عنها، از مسروق، از عايشه ـ رضاز سفيان، از اسماعيل، از شعبي

پيامبر چيزي را از وحي پنهان كرده، دروغ گفته است، : هر كه گفت: كند كهمي

بخاري در اينجا  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك﴾ ﴿:فرمايدو خداوند مي

اي ديگري از صحيحش مفصالً به آورد ولي در جاهحديث را به طور مختصر مي

ترمذي و نسائي در ) االيمان(اين حديث را مسلم در كتاب . پردازدذكر آن مي

از عامر شعبي از مسروق بن  با سندهايشان از راههاي زيادي) التفسير(كتاب 

اگر : همچنين در صحيحين از عايشه نقل شده كه. دنكناالجدع از عايشه نقل مي

- داشت كه ميكرد اين آيه را مخفي نگه ميمي قرآن پنهانچيزي را از  محمد 

 َوُتْخِفي ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه﴾ ﴿: فرمايد
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- داشتي كه خداوند آن را آشكار ميتو چيزي را در دل پنهان مي: (37احزاب ـ 

ر حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او ترسيدي دو از مردم مي. سازد

  .)بترسي

احمدبن منصور رمادي از سعيدبن سليمان از عباد از : گويدابن ابي حاتم مي

كند كه پيش  ابن عباس بودم، مردي آمد هارون بن عنتره، از پدرش روايت مي

بر شما چيزي را داريد كه پيام: گويندآيند و ميكساني پيش ما مي: و به او گفت

- داني كه خداوند ميمگر نمي: خدا به مردم اعالم نكرده بود، ابن عباس گفت

به خدا سوگند هيچ سخن  ﴾...َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك﴿: فرمايد

در صحيح البخاري نيز در روايت . خوب و بدي نبود كه پيامبر خدا به ما نگويد

آيا چيزي از وحي : به علي گفتم: بن عبداهللا السوائي آمده كه ابو جحيفه وهب

سوگند به كسي كه دانه را شكافت  ،نه: پيش شماست كه در قرآن نباشد؟ گفت

و آنچه در و جان را آفريد، مگر بينشي را كه خدا درباره قرآن به شخص بدهد 

ي يعن(عقل : چه چيزي در اين صحيفه است؟ گفت: گفتم. اين صحيفه است

  .آزاد نمودن اسير و اينكه مسلماني در برابر كشتن كافري قصاص نشود) خون
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از خدا رسالت و پيام، ابالغ و رساندن به عهده : زهري گفت: گويدبخاري مي

امت، به اعالم . و ما نيز مكلف به پذيرفتن و گردن نهادن به آن هستيم ،پيامبر

گردهمايي د، در بزرگترين رسالت و اداي امانت از طرف پيامبر اذعان نمودن

با حضور حدود چهل هزار صحابه موضوع را مطرح ) حجه الوداع روزه بخط(

چنانچه در صحيح مسلم از جابربن عبداهللا . كرد و از ايشان اظهار نظر خواست

درباره من از شما ! اي مردم: پيامبر خدا در خطبه آن روز فرمود: روايت شده كه

دهيم كه تو ابالغ شهادت مي: هيد داد؟ گفتندچه جوابي خوا. شودسوال مي

پيامبر انگشتش را رو به . كردي، مسئوليت را به پايان بردي و دلسوزي نمودي

آيا ! خدايا: گفتداد و ميكرد و به سوي ايشان برگشت ميآسمان بلند مي

ابن نمير از فضيل ابن غزوان از عكرمه از ابن : گويدامام احمد مي. رساندم

امروز ! اي مردم: الوداع اظهار داشتپيامبر خدا روز حجه: كند كهل ميعباس نق

اين شهر كدام شهر است؟ : گفت. روز حرامي است: چه روزي است؟ گفتند

. ماه حرامي است: اين ماه كدام ماه است؟ گفتند: تفگ. شهر حرامي است: گفتند

ت مانند حرمت همانا داراييتان، خونتان و شخصيتتان بر يكديگر حرام اس: گفت

ابن عباس . چند بار اين جمالت را تكرار كرد. امروز در اين شهر و در اين ماه

  به خدا قسم اين سفارشي است كه به سوي پروردگارش بر : گويدمي
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بايد كسي كه اينجا حضور دارد به كساني كه غائبند ! هان: سپس گفت. گرددمي

بخاري روايت . ن يكديگر را بزنيدبرساند، و بعد از من به كفر برنگرديد كه گرد

  .كندبن سعيد، از فضيل بن غزوان، نقل ميبن مديني، از يحييمشابهي را از علي

يعني اگر آنچه را برايت  َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه﴾﴿ : گفته خداوند كه

ي عواقب آن را اگر اي، يعنام، به مردم نرسانيد، پيام خدا را ابالغ نكردهفرستاده

كند كه علي ابن ابي طلحه از ابن عباس نقل مي. دانستپيوست، ميبه وقوع مي

اگر آنچه از سوي پروردگارت بر تو فرود آمده، پنهان : معني آيه چنين است

  1.ايد، پيام وحي را به مردم نرساندهيكن
خر آيه دهد تا آنچه را كه متعلق به آسپس ابن كثير سخنانش را ادامه مي

است، روشن سازد، و در اين راستا به حيله و نيرنگ مشركان و اهل كتاب براي 

پيامبر كه خدا او را از حيله آنان محفوظ داشت، اشاره كند، پس از آنكه به 

هاي بسياري از اين دست وجود نمونه: گويدنمايد مياي از آن اشاره ميگوشه

آنچه درباره آيه : اند از آن جمله استكشدارد كه ذكر آنها بحث را به درازا مي
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اند، و در ادامه به برخي از روايات كه طبري و ديگران گفته 1.انداظهار داشته

  .كنداشاره مي

يابيم كه تفسير آيه كريمه با ديدگاه جعفريها سازگاري بدين ترتيب در مي

  .ندارد

نه از ابن عالوه بر آنچه مفسرين گفتند، امام احمد و صاحبان سنن چهارگا

ي ماموري بود، به خدا سوگند آنچه را رسول خدا بنده: كنند كهعباس نقل مي

: بدان ماموريت يافته، ابالغ كرد، و مارا به استثناي مردم با سه چيز تمايز بخشيد

وضو را به صورت كامل بگيريم، صدقات و خيرات را نخوريم و خر را سوار بر 

باشد كه نص آن با تاويل جعفريها ميسند اين روايت صحيح  2.اسب نكنيم

  .تضاد دارد

از اين گذشته، برخي از مفسران ديدگاه شيعه را مورد نقد و بررسي و 

روايات غدير : گويدآلوسي هنگام تفسير آيه مي. اندنادرستي آن را آشكار ساخته

كه در آنها دستور جانشين قرار دادن وجود دارد، از ديدگاه اهل سنت غير 
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آنچه :گويد نمايد و آنگاه مياين گفته را تاييد مي 1نا مقبول هستندصحيح و 

- سازد، و ثابت ميرا ناممكن مي) نزول آيه راجع به خالفت(ادعاي اهل تشيع 

است،  َواللُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ﴾﴿: يخاص است، جمله) ما(كند موصول در آيه 

-ا مراد از آن تنها كافران ميگرچه عام است ولي در اينج) ناس(ي زيرا واژه

 إِنَّ اللَّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن﴾﴿:فرمايدباشد، دليل آن هم پايان آيه است كه مي

در اين . آوري براي حفظ و نگهداري پيامبر از مردم استچون در مقام دليل

بخش اخير به جاي ضمير اسم ظاهر آورده شده يعني خداوند ايشان را به 

) الناس(پس مادام مراد از . كندبه هدايت نمي رزوهاي پليدشان راجع به توآ

خالفت باشد چون ترسي كه شيعيان گمان ) ما(شود منظور از كفار باشد نمي

برند ـ كه شايد پيامبر خدا در امر تبليغ و اعالم خالفت ترسيده باشد ـ بايد مي

يابي پناه بر خدا ـ طمع دستاز صحابه بوده باشد از آنجا كه برخي از آنان ـ 

صدد آسيب  به آن را داشته است، و چون ديده كه از آن محروم گشته در

ي آن ـ پناه بر خدا ـ كافر بودن آنان رساندن به پيامبر خدا بوده است كه نتيجه

آيد كوچكترين آنها نسبت دادن فسق يا باشد و اشكاالت مهمي الزم ميمي

باشد حال آنكه او كسي بود كه در مي مومنين علي بزدلي و يا تقيه به اميرال
                                 

 .2/349ـ تفسير آلوسي 1
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-كرد و جز خدا از هيچ كس نميگري توجه نميراه خدا به مالمت هيچ مالمت

آلوسي در استدالل از طريق ارتباط آيات با يكديگر، و تاويل آن به : ترسيد

روش جمهور مفسرين، كه نيازمند دليل نيست، موفق شده است، زيرا تاويل 

-ذيرفتن ظاهر و عموميت لفظ است و آرايش آيات نيز آن را تاييد ميجمهور، پ

ولي تخصيص آن به موضوع جانشين قرار دادن امام علي نيازمند داليلي . كند

روايات مربوط به . امتر از داليل جمهور است، كه اين را نيافتهتر و قويصحيح

ورد تحليل و غدير به صورت مفصل در بحثي متعلق به سنت پيامبر اكرم، م

  .موشكافي قرار خواهند گرفت

: آيه ديگري در سوره مائده هست كه تاويالت مختلي درباره آن وجود دارد

امروز دين شما را ( )3:مائده( ﴿الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي﴾

اهل تاويل در مورد .) برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم

اي : مقصود اين است كه: گويندمراد از كمال دين اختالف نظر دارند، برخي مي

مومنان امروز فرائض، حدود، اوامر و نواهي، حالل و حرام، فرود آوردن كتاب، 

ام برايتان فرستادم و راهنمايي درباره آنچه توضيح آنچه بر زبان پيامبر فرستاده

مه اينها را بر شما كامل نمودم و بعد از اين چيزي به آن بدان نيازمنديد، ه

  .شودافزوده نمي
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خداوند، روزي كه اين آيه را بر پيامبر فرود آورد، به او : انداي ديگر گفتهعده

و پيروانش اعالم كرد كه دينشان را تكميل كرده است، بدينگونه كه شهر مكه را 

يرون راند، تا جايي كه مسلمانان بدون مختص آنان قرار داد و مشركان را از آن ب

همراهي مشركين مراسم حج را به جاي آوردند، اين راي مورد تاييد و پذيرش 

كنند كه جعفريها در تاويل آيه دو ديدگاه دارند، ولي آنها اضافه مي1.طبري است

آيه پس از آنكه پيامبر امام علي را به عنوان پيشواي مردم تعيين كرده بود، فرود 

واليت آخرين : كنند و معتقدنداز امام باقر و امام صادق نقل ميرا اين رأي . دآم

  2.شدن، فرض ديگري نازل خداوند نازل كرده و بعد از آناي است كه فريضه

كند، و روايتي را از ابو سعيد خدري طبرسي، آيه را به واليت علي تفسير مي

 اكبر بر كامل نمودن دين، تمام اهللا: پيامبر پس از نزول آيه گفت: كنند كهنقل مي

  .كردن نعمت، خشنودي پروردگار از رسالتم و سرپرستي علي بعد از من

را  َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي﴾…﴿آورد و آيه ولي طوسي اين روايت را نمي

دهد كه خداوند همه مومنان را مورد خطاب قرار مي: كنداينگونه تفسير مي
                                 

، 249ـ 2/248، آلوسي 1/593، الكشاف 14ـ 2/12، ابن كثير 531ـ  9/517ـ البحر طبري 1
 .3/426و البحر المحيط  63ـ 6/61قرطبي 

و  133شر ، تفسير ب104، جوامع الجامع 26ـ 6/25البيان ، مجمع436ـ 3/435ـ التبيان 2
 .205ـ 204مصباح الهدايه 
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آنان را بر مشركان پيروز و : شان تمام كرد، بدين شيوه كهنعمت خويش را براي

از شهرشان بيرون راند، اميد به بازگشت مومنان به كفر را از سرشان بيرون كرد 

و اختصاص دادن حج و شهر مكه به مسلمانان، ابن عباس، قتاده و شعبي نيز 

كند، مگر اي به مسأله واليت و جانشيني نميطوسي اشاره. چنين ديدگاهي دارند

كند، چرا كه طبري در بازگو مي) طبري(اينكه اين را از پيشواي مفسران 

من نعمت خود را ! مومنان: مقصود خداوند اين است كه: گويدتفسيرش مي

شما را بر دشمن من و شما پيروز گردانم، : بدينگونه بر شما كامل نمودم كه

گشت و دست كشيدن شما را مشركين را از شهرتان بيرون راندم و اميدشان به بر

از ابن . اهل تاويل نيز در اين باره همين ديدگاه را دارند. از سرشان بيرون كردم

رفتند، ولي وقتي آيه مسلمانان و مشركان با هم به حج مي: عباس نقل شده كه

اهللا اخراج شدند، و مسلمانان به تنهايي و بدون برائت فرود آمد، مشركين از بيت

  .داشتند، اين، از جمله اتمام نعمت بوداسم حج را بر پا ميوجود آنان مر

شد كه مشركان از  غآيه مزبور روز عرفه وقتي بر پيامبر: از قتاده نقل شده

شعبي . كردندمسجدالحرام بيرون رانده شده بودند و مسلمانان به تنهايي حج مي

دم و آيه در عرفات هنگامي نازل شد كه برج عظمت جاهليت منه: گويدمي
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و مشركان در آن سال با مسلمانان . ده بودرازپرستي رو به زوال گشرك و بت

  .حج نكردند

در عرفات در حالي بر پيامبر نازل گشت كه مردم دور او حلقه : گويدعامر مي

پرستي متالشي شد زده بودند، عظمت و مناسك دوران جاهلي از هم پاشيد، بت

را ...) اليوم(خداوند آيه . طواف نكرد و ديگر يك نفر به صورت لخت كعبه را

از شعبي نيز همين سخن روايت شده است روايتهاي قتاده و شعبي . فرود آورد

شود  آيه در غدير نازل شده كند با آنچه گفته ميكه طبري بدانها اشاره مي

ود آمدن آيه در صحيح ديگري نيز وجود دارند كه فرهمخواني ندارند روايات 

طبري چند تا از اين روايتها و چند روايت . رساننده اثبات ميروز عرفه را ب

برترين رأي درباره زمان آيه، رأي : گويدكند و ميمتضاد با آنها را نيز ذكر مي

در روز عرفه كه روز جمعه هم بود، نازل : گويدعمربن الخطاب است كه مي

ضعيف و باشد ولي سند روايتهاي ديگر چون سند روايت عمر صحيح مي. شد

  .اندسست

-عميس، از قيسامام احمد از ابو جعفربن عون، ابوال: گويدحافظ ابن كثير مي

: آمد و گفت يك نفر يهودي پيش عمر : كند كهنقل مي بن مسلم، از طارق

شد آن خوانيد كه اگر بر ما نازل مياي را در قرآن مياي اميرالمومنين، شما آيه
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الَْيْوَم أَكَملُْت لَكُْم ﴿: آيه: كدام آيه؟ گفت: گرفتيم عمر گفتروز را جشن مي

قسم به خدا من روز و ساعتي را كه در آن بر پيامبر نازل : عمر گفت ِديَنكُْم﴾

بخاري از حسن بن صباح، از جعفربن . 1دانم كه شامگاه روز عرفه بودشد مي

و نساني نيز از طرق  ترمذيكند، همچنين مسلم، عون، همان را روايت مي

تعبير امام بخاري تفسير آيه كه از . نمايندمتعددي از قيس بن مسلم روايت مي

: گويدكند اين است كه طارق ميطريق سفيان ثوري از قيس از طارق نقل مي

- خوانيد اگر بر ما فرود مياي را ميشما در قرآن آيه: گفتند يهوديها به عمر 

دانم چه زماني نازل شد، كجا من مي: عمر گفت. گرفتيمآمد آن روز را جشن مي

نازل شد و پيامبر خدا كجا بودند، روز عرفه نازل شد كه قسم به خدا من هم 

شك سفيان . شك دارم كه آيا روز جمعه بود يا نه؟: گويدسفيان مي. عرفه بودم

اگر در مورد روايت باشد به عنوان احتياط در اينكه آيا استادش خبر آن را به او 

شود؟ و اگر هم در مورد اين باشد كه روز وقوف در عرفه قي ميداده يا نه تل

جمعه بوده يا خير، اين چيزي است كه گمان ندارم از سفيان سر بزند، زيرا 

جمعه بودن روز عرفه چيزي است يقيني وهيچ يك از كساني كه به ثبت غزوات 

. الفي ندارنداي پيامبر پرداخته و هيچ كدام از فقيهان نيز در آن اختو زندگينامه
                                 

 1/272ـ المسند ج 1
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اتري نقل شده كه ترديدي در صحيح بودن آنها وجود ودر اين باره احاديث مت

  .هاي مختلفي از عمر روايت شده استاين حديث از راه. ندارد

پردازد كه سندشان پس از اين، ابن كثير به ذكر آن دسته از روايات طبري مي

-روز جمعه را روشن ميو همانگونه كه گفته شد، نزول آيه در . باشدصحيح مي

آورد كه طبري سند آنها را ضعيف آنگاه، روايتهاي متعارض با آنها را مي. سازند

الوداع آيه در حجه: بن انس روايت شده كهو سست خواند از جمله آنچه از ربيع

ابن مردويه از طريق ابو هارون عبدي از ابو سعيد خدري : گويدنازل گشت و مي

: عيد غدير خم بر پيامبر فرود آمد، زماني كه به علي گفتروز : كند كهنقل مي

سپس روايتي را از ابو هريره  ،است او هر كه من دوستش باشم، علي نيز محبوب

- الحجه يعني روز برگشت از حجهروز هجدهم ذي: آورد كه در آن آمدهمي

 ولي هيچ يك از اين دو روايت صحيح نيست، بلكه. الوداع، بر پيامبر نازل شد

. رأي درستي كه ترديدي در آن نيست روز عرفه كه جمعه بود، نازل شد

همچنانكه اميرالمومنين عمربن الخطاب، نخستين پادشاه مسلمانان معاويه بن ابي 
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اند، و و سمرة بن جندب روايت كرده) بن عباسعبداهللا(قرآن  فسر، م1سفيان

ز امامان و علما، به نفر ا چندبن دعامه، شهربن حوشب و بيش از شعبي، قتاده

  .شيوه حديث مرسل روايت نموده و ابن جرير طبري نيز تاييد كرده است

شود كه روايتهاي صحيح، با آنچه جعفريه بدان معتقدند كه از اينجا روشن مي

يكي از نويسندگانشان . آيه روز غدير نازل شده، ضديت و ناسازگاري دارند

-ديدگاه آنها را به اثبات مي) 3/529(كند روايت صحيح تفسير رازي ادعا مي

شتر از هشتاد ند كه بعد از نزول آيه پيامبر خدا بينكرساند، صاحبان آثار نقل مي

ابو سعود نيز در تفسير خود كه . روز در قيد حيات نماندند و يك يا هشتاد و دو

تاريخ نگاران . نمايدبه آن تصريح مي) 3/523(در حاشيه تفسير رازي قرار دارد 

االول ديده از جهان فرو بست، البته پيامبر خدا روز دوازدهم ربيع: گويندم ميه

اند كه يك روز از هشتاد و دو روزي كه قبالً گفته شد بدون از اين چشم پوشيده

است، به هر حال اين رأي از رأي موجود در ... روز غدير و روز وفات هم بيشتر

                                 
روايت در موضوع احكام از ابو سفيان در صحاح ششگانه وجود دارد كه ابن  30ـ 1

يك : الرزير يكي از علماء زيديه ـ آنها را آورده و صحتشان را به اثبات رسانده و گفته
 .119ـ 2/114وض الباسم الر. حديث هم از طريق او در ذم امام علي وارد نشده است
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چون در صورت . تر استزديك، به حقيقت ن1صحيح بخاري، مسلم و ديگران

شوند، عالوه بر اين، داليل بسياري كه پذيرفتن رأي ايشان روزها بيشتر مي

) رأي موجود در تفسير رازي(اي جز انقياد در برابر آنها وجود ندارد، آن را چاره

  2.نمايندتاييد مي

ود اي جز پذيرفتن آنها وجپيشتر برخي از داليلي را كه به گمان او راه چاره

ندارد، بيان نموديم و روشن ساختيم كه سند آنها ضعيف و متعارض با روايتهاي 

  .صحيح و بلكه متواتر است كه ابن كثير بدانها اشاره نمود

بدون ترديد اگر روايت امام رازي با روايتهايي كه بدان اشاره نموديم، تناقض 

مي نيست روايتهاي اصالً معقول و عل. داشته باشد، بايد روايت او را كنار نهاد

احمد، بخاري، مسلم و ديگران نقل : متعددي كه از طريق پيشوايان حديث مانند

شده است، به خاطر يك حديث كه در يكي از تفاسير آمده كنار نهاده شوند و 

  .اعتباري براي آنها قائل نشويم

                                 
كند در جاي ديگر از آنها براي اثبات ـ عجيب اين است كه رواياتي را كه اينجا انكار مي1

  !چيزهاي ديگر استدالل مي كند
  1/230ـ الغدير 2
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نخستين روايتي كه ـ به زعم نويسنده كتاب الغدير، بايد آن را پذيرفت ـ 

نقل ) الواليه(زيدبن ارقم در كتاب : تي است كه طبري با سند خويش ازرواي

-نموده ودر كتاب مزبور هنگام استدالل بر آيه تبليغ، متن كامل آن را ذكر مي

- او تقريباً مي! خوريماي عجيبي بر ميبا مراجعه به اصل روايت به نكته 1.نمايد

مسأله امامت، هماهنگي ايجاد كوشد ميان عقيده اماميه و افراط گرايان شيعه در 

  .نمايد

طبري نه تنها جزو افراط گرايان شيعه نبوده كه (مشهور است پيشواي مفسران 

پس از ذكر آن روايت و ) الغدير( ، ولي صاحب)اصالً شيعه نبوده است

طبري نخستين كسي است كه آيه تبليغ را مربوط به : گويدروايتهاي ديگر مي

  2.داندماجراي غدير مي

اند تا روشن سازد كند كه در تفسير طبري آمدهو شروع به بررسي رواياتي مي

تعارضي با روايت آمده از كتاب خويش ندارند، با وجود اينكه همانگونه كه 

هنگام بررسي آيه گفتيم طبري با اهل تاويل در اين موضوع اتفاق نظر دارد، آيا 

آيه كمال، روايت طبري مگر اهل تاويل جعفري مذهب هستند؟ هنگام سخن از 

                                 
  216ـ 1/214ـ همان 3

 225ـ 1/223ـ همان 1
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دهد و اشاره به تفسيرش او ارجاع مي) الواليه(آورد و آن را به كتاب را مي

دليل آن هم واضح است چون قبالً دانستيم كه طبري كدام رأي را . كندنمي

انتخاب نموده و روايات مخالف با روايت عمربن الخطاب را سست و بي پايه 

آشكار ساختن گمراهي نويسنده كتاب الغدير بنابراين نيازي به . خوانده است

اندازد، ولي نيست وقتيكه تمايالت و گرايشهايش او را رهبري و به حركت مي

رسيم كه كتاب در پرتو آنچه گذشت به اين نتيجه مي: دوست دارم بگويم

يا تاليف شده و از روي افترا و دفاع از مذهب شيعه به طبري نسبت ) الواليه(

ا اينكه طبري روايات مربوط به واليت را بدون تحقيق گردآوردي داده شده، و ي

-كه در هر حال كتاب او فاقد اعتبار و بيانگر ديدگاه طبري نمي. نموده است

  1.باشد

                                 
فضائل (باشند، جز ـ از ميان همه كتابهاي منسوب به طبري كه بيش از صد كتاب مي2

ديب معرفة األ یال ريبارشاد األ: كتاب مزبور را نيافتم يا قوت رومي در كتاب)  علي 
طبري در آغاز معتقد به صحت اخبار وارده در مورد غدير خم بود : گويدمي 6/452

سپس موضوع را با فضائل علي دنبال كرد ولي به اتمام نرساند، پس طبري كتابش را ـ 
شايد كسي از اين . ديگر كه اكنون در دست نيستند تمام نكرده استكه همراه دهها كتاب 

نگاشته و به طبري نسبت ) الواليه(موضوع سوء استفاده كرده و كتابي را تحت عنوان 
كند به هيچ به هر حال، روايتي كه صاحب الغدير از زيدبن ارقم روايت مي. داده است
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گويند ـ ها ميي إكمال ـ همانگونه كه خود جعفريوقتي آيه تبليغ پيش از آيه

ي غدير يغ پيش از حادثهنازل شد، روايات گذشته دليل بر اين هستند كه آيه تبل

اند، چيزيكه ديدگاه جمهور مفسران را در تاويل آن تاييد و با ديدگاه فرود آمده

جعفريه تعارض و ناسازگاري دارد، اين هم دليل ديگري است كه به جمع داليل 

باشد از گردد،و دليلي بر انتخاب علي به عنوان جانشين نميجمهور افزوده مي

فتيم كه آيه اكمال روز عرفه نازل گشته است، ولي اگر توضيحات گذشته دريا

 برنازل شده، دليلي ) روز غدير(الحجة هم فرض كنيم كه روز هجدهم ذي

باشد، زيرا اين سخن مبني بر آن است كه انتخاب علي به عنوان جانشيني نمي

آيه تبليغ خاص مسأله خالفت علي است ولي اين هم، چنانچه بيان كرديم، ثابت 

  .باشدنمي

- ماند كه به آن ميپس از اينها، موضوع مربوط به آغاز سوره معارج باقي مي

  :پردازيم

                                                                                
روايات صحيحي از زيد وجود دارند  وجه درست نيست و همانگونه كه قبالً ذكر كرديم

 .كنندكه امام احمد و مسلم روايت مي
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. گرددهاي مكّي محسوب ميسوره معارج به اتفاق همه مفسران جزو سوره

نه تنها مدني باشد، كه در اواخر : مستلزم آن است 1گويندولي آنچه برخي مي

. ش از فوت پيامبر، فرود آمده باشدالوداع و كمي بيدوران رسالت پس از حجه

و ) قائل شدن به مكي بودن سوره(هم به اين ورطه نيفتاده ) طوسي(پيشوايشان 

. سوره معارج بنا به گفته ابن عباس، ضحاك و ديگران مكي است: گويدلذا مي

و همگام با جمهور مفسرين به تفسير و بيان آن پرداخته و اشاره به اين نكرده كه 

ود در سوره مربوط به واليت بوده و يا اينكه بخشي از سوره در تكذيب موج

  2.باشدالوداع ـ نازل شده ميمدينه ـ قطع نظر از نزول آن پس از حجه

البيان مانند طوسي به تفسير آن پرداخته، آنگاه روايتي را از طبري نيز در مجمع

ر خم علي را وقتي پيامبر خدا روز غدي: آورد كهجعفربن محمد از نياكانش مي

هر كه من دوستش باشم علي نيز دوست اوست، خبر : امام معرفي كرد و فرمود

از : نعمان بن حديث الفهري پيش پيامبر آمد و گفت. در مناطق مختلف پيچيد

هاد، حج، جطرف خدا امر به يكتايي خدا و رسالت خودت دستور دادي، مرا به 

داديم، سپس آرام نگرفتيد تا اين روزه، نماز و زكات امر كردي و ما هم انجام 

                                 
 .شمرديمـ كه در آغاز فصل روايتهايشان را بر 1

 113ـ 10/112ـ التبيان 2
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اين دستور از جانب خودت ...) هر كه من: نوجوان را منصوب نمودي و گفتي

قسم به كسي كه جز او الهي نيست از طرف خدا به من : است يا خدا؟ فرمود

اگر اين دستور حق و از ! خدايا: گفتنعمان پشت كرد و مي. ابالغ شده است

ان بر ما فرو ريز، خدا سنگي را بر سرش افكند جانب تو است سنگ را از آسم

ولي اين . َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ﴾﴿: و اين آيه را نازل كرد. و او را كشت

  :گويدكندناسازگار است، زيرا ميروايت، با آنچه خود طبري نقل مي

َوالَِّذيَن ِفي ﴿به جز آيه : گويدسوره معارج مكي است، و حسن بصري مي

طبرسي در جايي ديگر روايتهاي مربوط به ترتيب نزول . 1﴾ َواِلهِْم َحقٌّ مَّْعلُوٌمأَْم

هاي مكي ي معارج ميان سورهآورد، كه به موجب اين ترتيب، سورهقرآن را مي

. هاي مدنيآيد و سپس سورهگيرد، پس از آن هفت سوره مكي ديگر ميقرار مي

شد، همان اي كه در مكه نازل ميسوره آغاز هر: در يكي از اين روايتها آمده كه

خواست، در مدينه به آن اضافه شد سپس هر مقدار را كه خدا ميجا نوشته مي

- معني اين روايت اين است كه سوره معارج به ويژه آغاز آن مكي مي. نمود

يافتن از  ـ كه پس از اطالع) جوامع الجوامع(طبرسي در تفسير ديگرش . باشد

                                 
 10/350ـ التبيان 1
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ـ بيان  1فته شدن آن به رشته تحرير در آورده استيي و شتفسير كشاف زمخشر

كند كه سوره معارج مكي است و همساز با مكي بودنش به شرح و تفسير آن مي

در تفسير آيه . اي نكرده استپرداخته و به روايت منسوب به امام صادق اشاره

ل سائل است، جمله فاصبر متعلق به سا: گويدمي فَاْصبِْر َصْبًرا َجِميلًا﴾﴿پنجم 

زيرا مشركين از روي تحقير و تكذيب وحي، در فرود آمدن عذاب الهي شتاب 

   2.كردندمي

  :گوييممي پس از مباحث گذشته

روشن شد كه اصل امامت نزد جعفريها بر پايه قرآن كريم استوار نگرديده 

بلكه استدالل و دريافتهايشان مبتني بر روايات مربوط به اسباب نزول و . است

از ) روايات و تاويالت(باشد كه هيچ يك از آنها تاويالت خاص خودشان مي

چنان قوتي برخوردار نيستند كه بتوان آنها را به عنوان دليل تاييد كننده مذهبشان 

  .به حساب آورد

همه يا : دارديكي از مفسرين جعفري در مورد اسباب نزول چنين اظهار مي

اند يعني اينكه در اغلب موارد نظري يات مربوط به اسباب نزولابيشتر رو

                                 
 .مراجعه كن) التبيان(ـ به مقدمه تفسيرش 2

  509ـ 10/508ـ التبيان 3
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اي كه مشمول آيات قرار آورند، سپس آنها را به گونهحوادث تاريخي را مي

خوانند، كه گاهي اوقات به كنند و سبب نزولشان ميگيرند، ضميمه آنها مي

انجامد، آنگاه نسبت هر بخشي به يك اي يا آياتي از سياق خود ميانفصال آيه

اين . هر چند موجب اختالل ترتيب و آرايش آيات گردد. يدآتنزيل پيش مي

  1.يكي از اسباب ضعف روايات مربوط به اسباب نزول است

اند، گويد تقريباً بر همه آياتي كه بدان استناد نمودهآنچه اين مفسر جعفري مي

  .انطباق دارد

، فتنه تفسير: سه چيز فاقد سنداند: پيش از او امام احمدبن حنبل نيز گفته بود

  2.هاو غزوات

  

گانه ركني از اركان ايمان اعتقاد به امامت امامان دوازده: گويندجعفريه مي

كنند همه چيز است ـ چطور با آيات و نصوص  قرآن كريم ـ كه روشن. است

  .دهدآشكار خود اين ركن را توضيح نمي

                                 
 .88ـ 4/76ـ الميزان 1

 20تفسير ص ـ مقدمة في اصول ال2
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اند، دهافراط گرايان جعفريه تنها به تاويالت فاسد و جعل روايات اكتفا نكر

تر و ناپسندتر از اين نموده و قائل به تحريف قرآن كريم و بلكه اقدام به زشت

اند، كه در بخش دوم كتاب اين موضوع را كه اعتقاد حذف نام علي از آن شده

به امامت و به عنوان ركني از ايمان قرار دادن آن، ايشان را به سخن پوچ 

  .شكافيمواداشته است ـ بيشتر مي
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  :مفصل سو

  امامت در پرتو سنت
  

خطبه غدير خم و سفارش به پيروي از كتاب  .4
  وسنت

 ـ خطبه پيامبر در حجة الوداع

احاديث وارده در تمسك ورزيدن به كتاب و اهل  .5
 بيت

 ـ نقد و بررسي روايتهاي گذشته

 بررسي چند روايت ديگر مربوط به ماجراي غدير .6

  ـ نقد و بررسي روايات
  د شدچه كسي پس از تو امير خواه

  جانشين قرار دادن 
  خداوند و مؤمنان خواستار ابوبكر هستند

مهدي
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  ـ خطبه غدير خم و سفارش به پيروي از كتاب و سنت1
پس  پيامبر : اخبار غدير دليل اول از سنت، نزد جعفريها است، آنان معتقدند

الوداع در غدير خم، مسلمانان را روشنگري داد كه نماينده و از بازگشت از حجة

اي پيشتر اشاره نمودم كه نويسنده. جانشين بعد از او علي ابن ابي طالب است

جعفري مذهب كتاب شانزده مجلدي را براي اثبات صحت و شهرت حديث 

پس ! نگاشته است) الغدير في الكتاب و السنه و االدب( :غدير تحت عنوان

براي اثبات آنچه ي غدير بوده و مادام كه دليلي از قرآن تاليف آن به خاطر واقعه

ماند، براي اين بحث نيازي به مولف خواسته وجود ندارد، تنها سنت باقي مي

ي حديث كه در روش هشتگانه هايادب نيز نداريم پيش از وارسي كتاب

الموطاً، المسند، صحيحين و كتابهاي (ام ام آنها را مرجع قرار دادهتحقيقي

اسحاق آمد كه ابن هشام به جمع و آنچه را در سيره محمدبن و ) چهارگانه سنن

  .دهيمروي خويش قرار مي تدوين آن پرداخته، راهنما و چراغ فرا

پيام علي در بازگشت از يمن براي : كندابن هشام بحث را اينگونه آغاز مي

پيامبر خدا در حج و رد گفته ابن اسحاق مبني بر دستور پيامبر به علي درباره 
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يحيي بن : گويدابن اسحاق مي: گيردرا پي ميپس بحث  1.امور مربوط به حج

: كند كهعبداهللا بن عبدالرحمن بن ابي عمره، از زيدبن طلحه بن ركانه نقل مي

را به جاي  وقتي حضرت علي از يمن برگشت تا خدمت پيامبر خدا برسد، مردي

خويش بر لشكرياني گمارد كه همراهش بودند، آن مرد تصميم گرفته بود كه به 

وقتي لشكر نزديك شد علي به . از افراد لشكرش پارچه كتاني بدهدهر يك 

اي واي بر تو : استقبالشان بيرون رفت كه ديد لباس مزبور را بر تن دارند گفت

ميان مردم رفتند خود را بدان  هبه ايشان دادم تا وقتي ب: اين چيست؟ گفت

. تنشان بيرون آور پيش از آنكه پيش پيامبر برويد از! واي بر تو: گفت. بيارايند

مردم لباس را از تن بيرون آوردند، و علي آنها را به ميان : گويدابن ركانه مي

  .ها برگرداند لشكريان صداي اعتراض را بر اين اقدام علي بلند كردندپارچه

عبداهللا بن عبدالرحمن معمربن حزم، از سليمان بن : گويدابن اسحاق مي

ش زينب بنت كعب كه نزد ابو سعيد خدري ابن عجره، از عمهمحمدبن كعب 

مردم شكايت از علي را پيش پيامبر خدا : كند كه ابو سعيد گفتبوده نقل مي

اي : فرمودبردند، ايشان نيز در جمع ما به ايراد سخنراني پرداخت و شنيدم مي

                                 
 4/602ـ السيرة النبوية 1
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با راه خدا استوارتر از  ،از علي شكايت نكنيد، قسم به خدا او درباره خدا! مردم

  .مورد شكايت قرار گيردكه ست ن اآ

  الوداعدر حجة خطبه پيامبر 

، آداب و مناسك سپس پيامبر خدا به حج خود ادامه داد: گويدابن اسحاق مي

اي را ايراد فرمود كه چكيده و عصاره دين را در آموخت، و خطبهآن را به مردم 

! اي مردم: ودآن روشن نمود ابتدا سپاس و ستايش خدا را بجاي آورد، آنگاه فرم

گاه شما را در اينجا دانم شايد پيش از اين هيچنمي: سخنانم را گوش دهيد

خون و اموالتان بر يكديگر حرام است تا به حضور ! مالقات نكنم، اي مردم

اين روز و اين ماه، و شما در آينده : رسيد، مانند حرمتپروردگارتان مي

كند كه ردارهايتان از شما سوال ميكنيد، در مورد كپروردگارتان را مالقات مي

ام، هر كه امانتي نزد اوست به صاحبش رسانده و برايتان بيان نموده را من آنها

پست و بي ارزش است و تنها  همه انواع ربا. كه او را امين قرار داده برگرداند

گيريد خداوند كنيد و نه مورد ستم قرار مينه ستم مي. تان از آن شماستسرمايه

رر نموده كه نبايد ربا وجود داشته باشد، تمام رباهاي عباس بن عبدالمطلب مق

باطل و بي اعتبارند، هر خوني كه در زمان جاهليت ريخته شده بي اعتبار است، 
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نهيم خون ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب است و نخستين خوني كه زير پا مي

وي را به قتل رساندند، پس كه ميان طايفه بني ليث شير خوار بود، طايفه هزيل 

اما . نمايم خون اوستمي اولين خون از خونهاي جاهليت كه شروع به ابطال آن

همانا شيطان از آنكه در اين سرزمين شما پرستش شود براي ! اي مردم ،بعد

هميشه نا اميد شده، ولي اگر پيروي شما از او هر چه قدر هم باشد، خشنود 

به تاخير انداختن و به ! ر دينتان بترسيد، اي مردمپس از او در براب. خواهد شد

. شوندهم زدن ترتيب ماههاي حرام افزايش در كفر است، كافران بدان گمراه مي

سازند تا با تعداد ماههايي كه كنند و يك سال حرام ميآنان يك سال حالل مي

 خداوند حالل كرده است موافقت برقرار سازند و بدين وسيله چيزي را حالل

نمايند كه خداوند حرام كرده است، و چيزي را حرام نمايد كه خداوند حالل 

فريدن آگردد كه خداوند روز كرده است، و زمان به همان حالت و جايي بر مي

آسمانها و زمين بر آن صورت خلق كرده بود، شمار ماههاي خدا دوازده ماه 

ه ميان ماه جمادي ك 1اند، سه تا پشت سر هم و رجب مضراست، چهار تا حرام

                                 
لذا پيامبر خدا . ناميدنددانستند و آن را رجب ميطايفه ربيعه، رمضان را حرام ميـ 1

رجب مضر نه رجب ربيعه و اينكه ميان جمادي و شعبان است تا اشتباهي : فرمود
  .صورت نگيرد
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شما بر همسرانتان حق داريد، اينكه ! و بعد اي مردم .و شعبان قرار گرفته است

د، ناه ندهند، و دچار گناه آشكار نشوهايتان ركسي را كه دوست نداريد به خانه

اگر چنين كارهايي از آنان سر زد خدا به شما دستور داده كه از همبستري با 

اگر  آور نباشد،يد ايشان را ولي زدني كه شديد و رنجآنان خودداري كنيد، و بزن

و پوشاك به صورتي مقبول و پسنديده دست برداشتند كه از حق غذا 

آرزوي خير را براي زنانتان داشته باشيد كه ايشان نزد شما اسيرند، . برخوردارند

 ايد وچيزي را براي خود ندارند، و شما آنها را به عنوان امانت از خدا گرفته

پس اي مردم . دايعورتهاي ايشان از طريق دستورات خدا بر خود روا داشته

ام تا د، من قطعاً ابالغ نمودم، و چيزي را ميانتان گذشتهيسخنان من را درياب

چيزي است واضح و . گاه گمراه نخواهيد شدزماني كه بدان تمسك ورزيد هيچ

گوش فرا دهيد و  آشكار، كتاب خدا و سنت پيامبرش، اي مردم سخنانم را

دانيد كه هر مسلماني برادر مسلمان ديگري است و همه مسلمانان بفهميد، مي

برادران يكديگرند، هيچ چيز متعلق به مسلماني براي ديگران حالل نيست مگر از 

  رساندم؟ ! خدايا. پس به خودتان ستم نكنيد. روي اختيار و آرزوي خودش
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بار الها شاهد : پيامبر فرمود. بله! خدايا: ندياد دارم كه مردم گفت: گويدراوي مي

ديگري نيز  به جز سبب شكايتي كه ابن اسحاق بدان اشاره نمود، سبب 1.باش

را به جايي فرستاد و علي ابن طالب  لشكريپيامبر خدا : وجود دارد و آن اينكه

را بر آنان گمارد، علي همراه فوج مزبور رفت و در ميانه راه به كنيزكي دست 

را از او حاصل كرد، سپاهيان از او انتقاد كردند، در روايت  خودافت و مراد ي

و خالدبن الوليد نيز فرمانده  گروهانيوقتي كه او فرمانده : ديگري آمده كه

ديگر بود به كنيزكي دست يافت، خالد خبر ماجرا را به پيامبر ابالغ  گروهاني

. پيامبر از علي دفاع نموده است كنند كهتمام روايات به اين نكته اشار مي. كرد

كند، به صورت پراكنده در الوداع را كه ابن اسحاق نقل ميمفهوم خطبه حجه

: يابيم كه در آخر آن آمدهبخشي از آن را در صحيح بخاري مي. بينيماحاديث مي

مردم نيز در حاليكه . خدايا شاهد باش، مبادرت ورزيد: پيامبر به گفتن جمله

  .اين حج، حج خداحافظي است: گفتندردند ميكخداحافظي مي

 را الوداعاخبار حجه. يابيمبيشتر بخشهاي آن را در كتاب حج صحيح مسلم مي

  .كندنقل مي امام صادق نيز از پدرش باقر از جابر 

                                 
 604ـ 4/603ـ السيرة النبويه 1
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   1.اندهمچنانكه غير از امام مسلم كساني ديگر نيز روايتش كرده

 الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم﴾﴿: يهدر فصل پيشين روشن نمودم كه روز عرفه آ

  .َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك﴾﴿ نازل شد و پيش از آن نيز آيه 

الحجه خليفه قرار دادن امام علي در روز غدير هجدهم ذي: جعفريها معتقدند

اي به ركني از اركان اشارهآيا ممكن است : آيدبود، در اينجا سؤالي پيش مي

ايمان نشود، در حاليكه خدا دينش را كامل نمود، پيامبر به ايراد سخنراني 

الوداع از ايشان خداحافظي كردند؟ به گمانم اين امر پرداخت و مردم در حجه

  !رسدگرچه محال نيست ولي بعيد به نظر مي

ـ كه ابن اسحاق ميان جمهور و جعفريها درباره هيچ كدام از مفاهيم خطبه 

چيزي : (فرمايدذكر كرد ـ اختالف و نزاعي وجود ندارد، جز اين بخش كه مي

شويد، را برايتان گذاشتم تا زماني كه بدان دست اندازيد هيچ گاه گمراه نمي

پيامبر در خطبه غدير دستور : گويندجعفريه مي) كتاب خدا و سنت رسولش

اينكه كتاب خدا و اهل بيتش را  تمسك به كتاب و اهل بيت را صادر نمود و

                                 
 79ـ 77و  45ـ 40لباني ص النبي  محمد ناصرالدين آـ حجة2
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معني اين سخن اين نيست كه جعفريها معتقد به . براي مسلمانان باقي گذاشت

وجوب پيروي از پيامبر نباشند، هيچ مسلماني چنين ديدگاهي ندارد، ولي آنان 

اند و گفتارشان به سان گفتار پيامبر و امامان معصوم: اعتقادشان بر اين است كه

آيند، پس بايد آنان را نيز سرمشق و الگو قرار داد تا امت ار ميسنت به شم وجز

  !به گمراهي نيفتد

بر به كتاب خدا و سنت مبينيم كه سفارش پيامفتاح كنوز السنه، مي: در كتاب

صحيح بخاري و مسلم، المسند، : كند از جملهرسولش را از ده منبع استخراج مي

   1، نسائي و ابن ماجهترمذي

كتاب االعتصام بالكتاب و السنه، : ري كتابي را تحت عنواندر صحيح بخا

پيشوايان، پس از پيامبر دانشمندان معتبر و : يابيم كه در آن آمده استمي

دادند، تا آسانترين كار را در امور مباح مورد مشورت و رايزني قرار ميدرست

له را روشن را برگيرند و به مردم ابالغ نمايند ولي وقتي كه كتاب و سنت، مسأ

  .كرندساختند به پيروي از پيامبر، به ديگران مراجعه نميمي

                                 
 .ـ مفتاح كنوز السنه ـ باب ميم2
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دو چيز را : كندامام مالك حديث پيامبر را اينگونه نقل مي) الموطا(در كتاب 

كتاب خدا : شويدام تا زماني كه بدان تمسك جوييد گمراه نميميان شما گذاشته

   1.و سنت پيامبرش

از جمله . يابيمحديث را بدون ذكر سنت، مي در برخي از اين مراجع دهگانه

بن محمدبن يوسف، از مالك بن مغول، از طلعه: آمده كهآنچه در سخن دارمي 

آيا پيامبر خدا : پرسيدمبن ابي اوفي مياز عبداهللا: كند كهمصرف اليامي نقل مي

پس چطور مردم به وصيت كردن دستور داده : نه، گفتم: وصيت نمود؟ گفت

سخن دارمي ـ كتاب . (در مورد كتاب خدا سفارش نمودند: ؟ گفتاندشده

  )291ـ 2/290ص ـ ج والوصايا باب من لم ي

در سنن نسائي روايت ديگري از اين حديث آمده و سيوطي در شرح آن گفته 

پيامبر كه در مورد كتاب خدا وصيت كرد، يعني در مورد دين خدا : است

هل : نسائي ـ كتاب الوصايا ـ باب سنن. (وصيت كرد تا شامل سنت هم بشود

  )6/240وصي النبي؟ ج 
                                 

تنوير . اندتمام احاديث مرسل صحيح: گويدابن عبدالبر مي. 2/208ـ تنوير الحوالك 1
هيچ يك از مرسلهاي مالك نيست مگر اينكه يك يا چند : گويدسيوطي مي 1/38الحوالك 

 1/6همان . شاهد دارد
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الزهد عبداهللا : يابيم، براي مثال در كتابدر ديگر مراجع نيز اين مسأله را مي

باب في لزوم المسند، گشوده شده كه هشت خبر : بارك بابي تحت عنوانمبن ال

  .گيردرا در بر مي

سفيان : گويدالحميدي، مولف ميابوبكر عبداهللا بن الزبير : در كتاب السنه اثر

كند كه از عبداهللا بن از مالك بن مغول از طلعه بن مصرف برايمان روايت مي

پيامبر چيزي را جا نگذاشته : وصيت كرد؟ گفت آيا پيامبر خدا : اوفي پرسيدم

چطور مردم را به وصيت كردن امر كرده و : گفتم. بود تا درباره آن وصيت نمايد

 2المسند ج . (او درباره كتاب خدا وصيت كرد: گفت خود وصيت نكرد؟

  .)722: حديث شماره

پيامبر : فيض القدير شرح جامع الصغير، روايتي از ابو هريره آمده كه: در كتاب

ام دو چيز را برايتان باقي گذاشته: اي ايراد فرمودند و گفتالوداع خطبهدر حجه

-سنت من كه از يكديگر جدا نميكتاب خدا و : شويدكه بعد از آنها گمراه نمي

قرآن و سنت : گويدمناوي در شرح آن مي. گردندشوند تا وارد حوض كوثر مي

دو اصلي هستند كه واگذاردن آنها امكان ندارد، هدايت جز از طريق آن دو به 

ناپذيري و نجات براي كسي است كه بدانها دست اندازد، آيد، لغزشدست نمي
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و برهان درخشنده ميان حقداري كه دنبالشان باشد و آنها دليل و سند آشكار 

پس وجوب مراجعه به كتاب و . دنباشبيهوده گويي كه كنارشان بگذارد، مي

ـ 3/240القدير ج فيض(. گرددسنت واضح و جزو بديهيات دين محسوب مي

ناصرالدين االلباني : صحيح الجامع الصغير اثر: و نيز. 3282: حديث شماره 241

  .)2934 :حديث/ 2

نيازي نيست اين بحث را بيشتر از اين بشكافيم، چرا كه درباره لزوم تمسك 

و اختالفي كه در . جستن به كتاب و سنت، ميان مسلمانان اختالفي وجود ندارد

و اما . گرددمورد سنت وجود دارد به اختالف در ثبوت يا معناي آن بر مي

ا واضح و آشكار است، اختالفي بوت رسيده و معناي آنهثدرباره احاديثي كه به 

قرآن كريم اين . در تمسك ورزيدن بدان و لزوم پيروي از آن وجود ندارد

َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه ﴿: داردموضوع را صراحتاً اظهار مي

و از  چيزهايي را كه پيغمبر براي شما آورده است اجرا كنيد،( )7:حشر( فَانَتُهوا﴾

﴿ مَّْن ُيِطعِ : و همچنين.) چيزهايي كه شما را از آن باز داشته است، دست كشيد

هر كه از پيغمبر اطاعت كند، در حقيقت از ( )80:نساء( الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللَّه﴾

َر فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَج﴿: و يا.) خدا اطاعت كرده است
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اما، ( )65:ءانس( َبْيَنُهْم ثُمَّ الَ َيجُِدواْ ِفي أَنفُِسهِْم َحَرًجا مِّمَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما﴾

آيند تا تو را در اختالفات به پروردگارت سوگند كه آنان مومن به شمار نمي! نه

تو و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري 

  .)نداشته و كامالً تسليم باشند

هر كه به سنت دست نيندازد، از دايره : كنندبه عالوه ديگر آياتي كه بيان مي

  .ايمان دور گشته و به بيراهه رفته است

بنابراين، روشن است كه لغزش ناپذيري و به بيراهه نرفتن امت، در گرو دست 

د، بدون اينكه نيازي به مراجعه باشانداختن به قرآن كريم و سنت پاك پيامبر مي

البته روايتهاي . جات شيعه وجود داشته باشدامامان جعفريها و يا ديگر دسته

يابيم كه به مفاد آنها پيامبر، كتاب و اهل بيت را باقي گذاشته و ديگري را مي

  .دستور تمسك بدانها را صادر نموده است
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  .اب و اهل بيتدوم ـ احاديث وارده درباره تمسك ورزيدن به كت

يكي از اين روايات، حديثي است كه امام مسلم واجد از زيدبن ارقم روايت 

در آن روايتها، . كنند، كه قبالً هنگام بحث از آيه تطهير بدان اشاره كرديممي

آيد تشويق بر دست انداختن به كتاب خدا آمده و به دنبال آن، گفته پيامبر مي

همسرانش : اندازم، و گفته زيد كهياد خدا مي شما را درباره اهل بيتم به: كه

جزو افراد اهل بيتش هستند ولي اهل بيت او كسي است كه بعد از او از صدقه 

اين احاديث . اندايشان آل علي، عقيل، جعفر و عباس: گويدو مي. محروم گردد

 انگيزد كه حقوق اهل بيت پيامبر را پاس بداريم، آنان راما مسلمانان را بر مي

محبتمان براي پيامبر مرا بر . دوست بداريم و منزلت واقعي خود را به آنها بدهيم

كند و بر ماست كه با ايشان پيوند داشته دوست داشتن آل پاكش تحريك مي

   .باشيم

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، : رحمت خدا بر ابوبكر باد كه گفت
تر و مهمتر از آن است كه تنينزد من دوست داش غخويشاوندي با پيامبر خدا 

پيامبر را درباره اهل : و همچنين گفت 1با خويشانم ارتباط و پيوند داشته باشم

                                 
  55:حديث/1باب مناقب رسول اهللا، و نيز المسند جالمناقب ـ : بخاري ـ كتاب -1
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البته اين روايات نه بر وجوب پيشوايي براي اهل بيت و نه  1بيتش مواظبت كنيد
ي كند پس هيچ ارتباطي ميان تذكر دربارهبراي هيچ كس ديگري، داللت مي

  .الفت برخي از آنان، وجود ندارداهلش و تصريح به خ
اند، كه روايات و اما ديگر روايات در المسند امام احمد و سنن ترمزي آمده

  :المسند از اين قرار است
أ ـ عبداهللا، پدرم و اسود بن عامر برايم حديث گفتند و اسماعيل بن ابي 

من دو : تپيامبر  خدا گف: كنند كهالسحاق المالئي از عطيه از ابوسعيد نقل مي
چيز ارزشمند و گرانبها را كه يكي بزرگتر از ديگري است، در ميان شما باقي 

باشد، و اي از آسمان به زمين ميگذاشتم، كتاب خدا كه ريسمان امتداد يافتهمي
- شوند تا هر دو باهم وارد حوض كوثر ميآنان از هم جدا نمي. امافراد خانواده

  )3/14(شوند 
و ابوالنضر برايم صحبت كردند و محمد بن طلحه، از ب ـ عبداهللا، پدرم 

اعمش، از عطيه عوفي، از ابوسعيد  خدري از پيامبر برايم نقل كردند كه پيامبر 
يعني وقت مرگم رسيده (نزديك است فرا خوانده شوم و پاسخ گويم : فرمود
  .ام، كتاب خدا و اهل بيتمو من دو چيز گرانبها را برايتان گذاشته) است 

                                 
 همان ـ باب مناقب الحسن و الحسين -2
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ام اهل اي از آسمان به زمين است و خانوادهاب خدا ريسمان امتداد يافتهكت
بيتم هستند، و خداي ريزبين بسيار آگاه به من خبر داد كه آن دو باهم به حوض 

. مواظب باشيد كه درباره آنها چگونه جانشيني برايم خواهيد بود. روندكوثر مي
)3/17(  

وايت كردند، عبدالملك ابن ابي سفيان از ج ـ عبداهللا پدرم و ابن نمير  برايم ر
من دو چيز وزين كه يكي : كنند كه پيامبر فرمودعطيه از ابوسعيد خدري نقل مي

از ديگري ارزشمندتر است، ميان شما گذاشتم، كتاب خدا كه ريسمان كشيده 
آنان پيوسته باهم هستند تا ! هان. شده از آسمان به سوي زمين است و اهل بيتم

  ) 3/26. (رسندوثر ميبه حوض ك
د ـ عبداهللا، پدرم و ابن نمير برايم حديث نقل كردند و نيز عبدالملك ابن ابي 

من : سفيان از عطيه عوفي از ابو سعيد خدري برايم نقل كردند كه پيامبر فرمود
چيزي را در ميان شما باقي گذاشتم تا وقتي كه بدان چنگ اندازيد گمراه 

كه يكي گرانبهاتر از ديگري است، يكي كتاب خدا  نخواهيد شد، دو چيز و زين
. كه ريسمان امتداد يافته اي از آسمان به سوي زمين است و ديگري اهل بيتم
. آگاه باشيد كه آنها از يكديگر جدا نمي شوند تا به حوض مي رسند

)5/181/182(  
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 هـ ـ عبداهللا، پدرم و اسود بن عامر برايم  حديث روايت نمودند و نيز شريك
من : از ركين از قاسم بن حسام از زيد بن ثابت برايم نقل كردند كه پيامبر فرمود

دو جانشين را ميانتان فرو گذاشته ام يكي كتاب خدا كه ريسمان كشيده اي ميان 
آسمان و زمين است و ديگري اهل بيتم و آن دو از يكديگر فاصله نمي گيرند 

  )5/181/182. (تا هر دو به حوض مي رسند
عبداهللا، پدرم واحمد زبيري حديث را برايم نقل كردند و نيز شريك از  و ـ

ركين از قاسم بن حسان از زيد بن ثابت برايم روايت كردند كه پيامبر خدا 
دو جانشين را ميانتان فرو نهادم، كتاب خدا و افراد خانواده ام، و اينها از : فرمود

  )5/189/190. (شوند تا به حوض مي رسندهم جدا نمي
نصر بن : هم در اين باره دو روايت دارد، يكي از آنها اينست كه 1ترمذي

عبدالرحمن كوفي برايمان سخن گفت و زيدبن حسن از جعفربن محمد، از 
حالي كه سوار شتر پيامبر روز عرفه در : جابربن عبداهللا روايت مي كند كه

ايراد فرمود، اي خطبه) شتري كه كنار گوشش بريده باشد: اءوقص(قصواءش بود 
چيزي را برايتان فرو گذاشته ام كه اگر آن را چنگ ! اي مردم: گفتشنيدم مي

حديث جزو . (اندازيد، پس از من گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و اهل بيتم
  ) .حسن غريب است: احاديث

                                 
  .سنن ترمزي ـ باب مناقب اهل البيت -1
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علي بن المنذر كوفي برايمان حديث روايت كرد، و محمد بن : و ديگر اينكه
عمش از عطيه از ابوسعيد و همچنين اعمش از حبيب بن ابي ا: فضيل مي گويد

من دو چيز را : پيامبر خدا فرمود: كند كه گفتنديدبن ارقم روايت ميزثابت از 
ام كه يكي بزرگ تر از ديگري است، تا زماني كه بدانها ميان شما فرو نهاده

اي از افتهدست اندازيد پس از من گمراه نمي شويد، كتابي كه ريسمان امتداد ي
آسمان به زمين و اهل بيتم، و اين دو از هم جدا نمي شوند تا به حوض مي 

حسن : حديث. (رسند، پس بنگريد كه درباره آنها چگونه مرا جانشيني مي كنيد
  )غريب است

  

  نقد و بررسي روايتهاي گذشته
اينها روايات مربوط به تمسك جستن به كتاب و اهل بيت بودند كه به دقت 

  :در آنها به اين نكات دست مي يابيم نمودن
از ابوسعيد خدري پنج حديث روايت شد، كه چهار تاي اولي در كتاب  

المسند بود و پنجم از سنن ترمذي، تمام اين روايات را عطيه از ابوسعيد نقل 
  .مي كند

است كه خود امام احمد ) عطيه بن سعد بن جناده العوفي(عطيه، همان 
روايت : مورد عطيه و روايتهايش از ابو سعيد مي گويد صاحب كتاب المسند در
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به : عطيه ضعيف است، ثوري و هشيم هم روايتش را ضعيف دانسته و مي گويد
من خبر رسيده كه عطيه پيش كلبي مي رود و از او تفسير ياد مي گيرد و لقب 

ه تا چنين وانمود كند ك: ابو سعيد گفت: ابوسعيد را به كلبي مي دهد و مي گويد
  .همان ابو سعيد خدري است

عطيه احاديثي از ابوسعيد خدري را شنيد، وقتي ابو سعيد : ابن حبان مي گويد
پيامبر خدا فالن : نشيني مي كرد، هرگاه كلبي مي گفتفوت كرد، با كلبي هم

چيز را فرمود، عطيه آن را حفظ مي كرد، لقب ابو سعيد را به كلبي داده بود و 
چه كسي اين حديث را برايت : هرگاه از او سوال مي شد از او روايت مي كرد،

ابوسعيد، گمان مي بردند كه مقصودش ابو سعيد : روايت كرده؟ مي گفت
نوشتن : خدري مي باشد، در حالي كه منظورش كلبي بود، ابن حبان مي گويد

  .روايتهايش حالل نيست مگر از روي شگفتي
احاديث اين كوفيان : ي گويدبخاري درباره حديثي كه عطيه روايت كرده، م

نسائي و ابو . هشيم درباره او به نقد سخن گفته بود: منكر است، دوباره مي گويد
ولي با وجود همه اينها، ابن سعد او را . اندحاتم او را در شمار ضعف دانسته

انشاءاهللا مورد اعتماد بوده، احاديث صالحي دارد و : موثق دانسته و مي گويد
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احاديث عطيه : از يحيي بن معين سوال شد. ا معتبر نمي دادندبرخي نيز او ر
  1.در رتبه صالح هستند: چگونه اند؟ گفت

. آنچه ابن سعد و ابن معين مي گويند، توان مقاومت در برابر گذشته را ندارند
اگر امام احمد احاديث او را ضعيف دانسته پس چرا از : احتمال دارد گفته شود

امام در سندش هر چه به اسم ! ر پاسخ مي گوييماو روايت كرده است؟ د
. حديث شهرت يافته آورده و مقصودش صحيح يا ضعيف بودن آن نبوده است

: از پدرم سوال كردم: پسرش عبداهللا مي گويد: دليل اين سخن اين است كه
آنچه عبدالعزير : درباره حديث ربعي بن خراش از حذيفه چه مي گوييد؟ گفت

پس چرا : گفتم .احاديث عليه او هستند: بله گفت: ند؟ گفتمابي رواد نقل مي ك
من در المسند خواسته ام احاديث : در المسند احاديث وي را ذكر كردي؟ گفت

بود كه از نظر مشهور را جمع آوري كنم، اگر مقصودم جمع آوري احاديثي مي
اما در . كسي را روايت نمي كردمچند در اين المسند جز . من صحيح هستند

المسند احاديث زيادي را مورد طعن قرار داده ورد كرده است و آنها را مذهب 
  )يعني احكام مذهبش را از آنها استنباط نكرده است. (خويش قرار نداده است

وقتي ابن الجوزي احاديث امام احمد در المسند را جزو احاديث جعلي و 
ظ ابن حجر عسقالني ساختگي به شمار آورد، علماء از او انتقاد گرفتند، و حاف

                                 
 .و ميزان االعتدال بخوانيد ـ شرح حال او را در تهذيب التهذيب1
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)  القول المسدد في الذب عن المسند(كتابي را در دفاع از المسند تحت عنوان 
: از جمله گفت. نگاشت، و احاديث مورد انتقاد ابن الجوزي را پاسخ داد

. احاديثي كه ابن الجوزي ذكر كرده هيچ يك از آنها جزو احاديث احكام نيستند
شان، مشهود وضيح درباره صحت و سقمسهل انگاري در آوردن آنها بدون ت

هرگاه : انداست، از امام احمد و ديگر ائمه به ثبوت رسيده كه اظهار داشته
ايم، ولي هرگاه در درباره حالل و حرام روايت كرده باشيم، سخت گيري نموده

-موضوع فضائل اخالقي روايت كرده باشيم، جانب سهل انگاري را ترجيح داده

   1.گيرنداحمد هم در اين دايره جاي مي احاديث امام. ايم
آنچه ابن حجر مي گويد بر احاديث وارده در فضائل اهل بيت نيز انطباق 

  .دارد
ترمزي روايت دوم را از علي بن المنذر الكوفي از محمد بن فضيل نقل مي 

يكي به عطيه از ابو سعيد، : كند، آنگاه سند حديث به دو طريق تقسيم مي گردد
زيدبن ارقم منتهي مي شود، و در اينجا معلوم نمي گردد كدام يك  و ديگري به

  .از آن دو سند اصل است

                                 
 11ـ القول المسدد ص 2
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ي پيشين از ابوسعيد نظري بيفكنيم، مي بينيم كه ميان آنها به روايات چهارگانه
هماهنگي كامل در معنا و در بسياري از الفاظ، ميان آنها و در اين روايت اخير 

  .، يعني كه اصلي بودن آن را ترجيح مي دهدترمزي نيز همانندي وجود دارد
پيش از اين درباره روايت احمد و مسلم به طرق مختلف از زيدبن ارقم، 

من دو : در آن روايات وصيت پيامبر را اينگونه بيان مي كند كه. سخن گفتيم
گذارم، كتاب خدا كه در آن هدايت و نور چيز ارزشمند را ميان شما فرو مي

را برگيريد و بدان تمسك ورزيد، در مورد كتاب خدا  وجود دارد پس آن
و اهل بيتم كه خدا را در مورد آنها به : تشويق و ترغيب فرمود، آنگاه گفت

  1.يادتان مي آورم
اين روايت كمي با روايت ترمذي همانندي دارد، ولي ميان آنها اختالف 

مرا اطمينان زيادي وجود دارد كه باعث عدم پيوند آنها با يكديگر مي شود و 
مي بخشد كه روايت ترمزي را نيز ضميمه ديگر روايات چهارگانه عطيه از ابو 
سعيد كنيم و آنها را جز در جايي كه باهم سازگاري دارند، از روايت زيد دور 

  .بپنداريم

                                 
المسند : الب وـ صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب فضائل علي بن ابي ط1
 .367ـ  4/366
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در اين سند، علي بن المنذر كوفي يا محمد بن فضيل باعث جمع ميان دو 
در يكي از روايتهاي سابق از زيدبن ارقم، از  طريق شده، ولي نفر دوم مسلم نيز

او روايت كرده، و لذا بعيد به نظر مي رسد جمع دو روايت از طريق او صورت 
. پس تنها علي بن المنذر مي ماند كه او هم از شيعه هاي كوفه است. گرفته باشد

او درستكار . همراه پدرم از او حديث دريافت نموديم: ابن ابي حاتم مي گويد
او : ابن نمير گفته. ابن حبان او را در شمار افراد معتبر آورده. ورد اطمينان استم

  .اشكالي ندارد: دار قطني مي گويد. مورد اعتماد درست كردار است
به مذهب شيعه گراييده : مسلمه بن قاسم هم چنين گفته با اين قيد اضافي كه

. كه او را نمي پسندم در دلم نسبت به او چيزي دارم: اسماعيلي مي گويد: است
ام كه بيشتر پنجاه و هشت بار به حج رفته: از او شنيدم مي گفت: ابن ماجه گفته

اين گفته مرا در استناد به اقوالش به ترديد مي  1.آنها با پاي پياده بوده است
اندازد، چطور هزاران ميل را براي اداي فريضه حج با پاي پياده طي كرده، لذا 

وي شيعه مذهب دو روايت را در فضايل و محسنات اهل بيت بعيد نيست يك را
اينگونه جمع و تلفيق كند كه در يك چيز باهم هماهنگ باشند و در چيزي ديگر 
ناهمگون، اين امر مرا در اينكه اين روايت عطيه را ضميمه ديگر روايات او از 

                                 
 .ـ شرح حال او را در تهذيب التهذيب مطالعه نماييد2
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نان خاطر ابو سعيد كرديم و آن را از روايات زيد بن ارقم جدا انگاشتيم، اطمي
  .بخشدبيشتري مي

عالوه بر اينها، روايت مزبور ضعف ديگري نيز دارد، و آن انقطاع و از هم 
گسيختگي در دو نقطه مي باشد، اعمش و حبيب ابن ابي ثابت هر دو متقلب و 

حديثي را ) عنعنه ـ يعني عن فالن و عن فالن(اي دروغ گو هستند و به شيوه
  .يدن و شنيدن آنها را در اينجا ثابت نمي كندروايت مي كنند كه اين شيوه د

اند، و شنيدن اعمش از حبيب و اعمش و حبيب در زمره راويان معتبر محسوب
حبيب از زيدبن ارقم نيز قطعي است جز اينكه در اين روايت شنيدن مزبور به 

گرايي داشته و  ساكن كوفه عالوه بر اين، اعمش كمي شيعه. ثبوت نرسيده است
بيب نيز اهل كوفه بوده، در محيط كوفه هم ممكن است چنين احاديثي بوده، ح

خود حبيب به ابن . بدون دقت و تحقيق رنگ و بوي شيعه به خود گرفته باشد
هرگاه مردي حديثي را از طرف تو برايم روايت كند، سپس : جعفر نحاس گفت

حبيب پس . اممن هم آن را از طرف تو براي ديگران بازگو كنم، راست گفته
جزو راستگويان است جز اينكه رأي خود را ابراز نموده، و اينكه او از يك نفر 

اي بازگو و او هم از ديگري بشنود، ولي او روايت خود را از آن ديگري به گونه
  .كند گو اينكه بدون واسطه از او شنيده، نشانه دروغ گويي نمي باشد
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ي روايت مي كند گو اين حديث را از اعمش طور 1)المستدرك(حاكم در 
اينكه اعمش به حضور حبيب رسيده و از او روايت كرده است كه اين نيز 

ولي ما . مراجعه به سندهاي حاكم را ايجاب مي كند و چه بسيارند رجال سند او
اگر شنيدن اعمش از حبيب به ثبوت برسد، هنوز . مجبور به انجام اين كار نيستيم

حاكم حديث مزبور را از دو طريق . ي ماندهم بيش از يك نقطه  ضعيف باقي م
در سند يكي از آنها امام احمد ـ بعداً اين را توضيح مي دهيم : روايت مي كند

حديث را ضعيف دانسته است ـ وجود : كه امام، چنانچه ابن تيميه مي گويد
  2.پايه قلمداد نموده استدارد، و ذهبي سند روايت ديگر را سست و بي

                                 
هـ متولد شده و در سال  321ـ اسم او عبداهللا بن عبداهللا ضبي نيشاپوري است، در سال 1

پيشواي : درباره او چنين مي گويد) لسان الميزان(ابن حجردر كتاب . وفات يافت 405
اعتباري را تصحيح مي كند، احاديث بي) المستدرك(كتاب ولي در . درست كرداري است

نمي دانم از او مخفي مانده يا نه؟ او كسي نيست كه اين چيزها را نداند، و اگر دانسته 
او به شيعه مذهب شهرت يافته ولي ابوبكر و عمر را بدگويي . باشد خيانت بزرگي كرده

ست كه او را در شمار ضعيفان تر و معتبرتر از آن احاكم بلند مرتبه. نكرده است
را در اواخر ) المستدرك(كتاب : اند كهاي اين را برايش ذكر كردهولي عده. محسوب كرد

  .او در آخر عمرش دچار تغيير و فراموش كاري شده بود: اندعمرش نوشت، برخي گفته
اين حديث از جمله احاديثي است كه محمدثان آن را . 110ـ  3/109ـ المستدرك 1

براي آگاهي بيشتر از شرح حال وي  به مقدمه . انديرفته و توجهي به تصيح آن نكردهنپذ
 .معرفه علوم الحديث از دكتر سيد معظم حسين، مراجعه نماييد: كتاب
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المسند، روايت پنجم و ششم را از : ري كوفي در كتابقاسم بن حسان عام
مرحوم احمد شاكر، موثق بودن قاسم را ترجيح داد . زيدبن ثابت روايت مي كند

احمد بن صالح او را معتبر دانسته، ابن حبان او را در شمار تابعين : و مي گويد
ه و تنها نامش را ذكر كرد) الكبير(معتبر به حساب آورده، بخاري در كتاب 

چيزي درباره او به ميان نياورده است، ابن ابي حاتم در مبحث جرح و تعديل، 
آنگاه از . شرح حال او را ذكر مي كند ولي به جرح درباره او سخن نگفته است

قاسم بن حسان حديث را از  زيدبن ثابت : منذري نقل مي كند كه بخاري گفته
بيع از او حديث نقل كرده و عمويش عبدالرحمن بن حرمله شنيده و ركين بن ر
  .است، ولي ميان كوفيان حديث صحيح تلقي نمي شود

آنچه منذري از : سپس احمد شاكر سخنان خود را اينگونه دنبال مي كند
زيرا او . يخاري درباره قاسم بن حسان نقل مي كند نمي دانم از كجا آورده است

رده است، آنگاه در كتاب چنانچه گفته شد، تنها نام او را آو) التاريخ الكبير(در
اي نكرده و در شمار افراد ضعيف به حسابش به شرح او اشاره) التاريخ الصغير(

مي ترسم منذري دچار ظن و گمان شده باشد و به خطا سخنان ابن ابي . نياورده
حاتم را به بخاري نسبت داده باشد، به گمان من منشأ اظهار نظر بخاري در 

به اين امر بر ) احاديثش صحيح نيست : كه گفت( مورد عبدالرحمن بن حرمله
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مي گردد كه او درباره قاسم بن حسان چيزي نداسته، و به همين دليل حديث 
   1.عمويش عبدالرحمن بن حرمله را نيز صحيح قلمداد نكرده است

معتبر دانستن قاسم بن حسان جاي بحث و اشكال است، چرا كه ابن حبان نيز 
به حساب آورده كه به مقتضاي اين سخن، او حديث را وي را در زمره تابعين 

حال و وضعش شناخته شده : از زيدبن ثابت نشنيده است، ابن قطان مي گويد
تنها اسم او را آورده، كه معناي اين ) التاريخ الكبير(بخاري در كتاب  2.نيست

  . امر نه موثق دانستن و نه ضعيف پنداشتن او مي باشد
- ح و تعديل، نه عدالت و شهادت وي را تاييد نمودهدر مباحث مربوط به جر

وقتي گمان اين وجود داشته باشد كه بخاري . انداعتبار ساختهاند و نه بي
عبدالرحمن بن حرمله را به خاطر قاسم، ضعيف دانسته باشد، بايد به طريق اولي 

  .قاسم را در زمره ضعيفان به شمار آورد
ف ندانسته  و در ديگر كتابهايش جرحي ولي اين اشكال كه بخاري او را ضعي
پس منذري ديدگاه بخاري درباره او را از . از او نياورده، همچنان باقي مي ماند

كجا به دست آورده است؟ احمد شاكر اگر مي دانست بخاري كتابي نه مجلدي 
اي درباره ضعيفان به نگارش درآورده ـ كه تاكنون نيز به چاپ نرسيده و نمونه

                                 
 3605: ـ المسند و تحقيقات روي حديث2

 .ـ شرح حال وي را در تذهيب التذهيب بخوانيد1
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افتاد، پس چرا هاي خود به ترديد ميمصر يافته نمي شود ـ از گفتهاز آن در 
امكان ندارد منذري ديدگاه بخاري را از همان كتاب نقل كرده باشد و همچنين 

ذهبي از . فراموش كرده كه شرح حال قاسم را در ميزان االعتدال، مطالعه كند
اين گفته  1هورانداحاديث قاسم بن حسان منكر و غير مش: كند كهبخاري نقل مي

پس بدون شك منذري و ذهبي به منابعي مراجعه . احتمال ظن و اشتباه ندارد
ظن راجح من ـ اگر يقيني هم نباشد . اند  كه امكان آن براي ما ميسر نيستنموده

  .اندبخاري نقل كرده) الضعفاء الكبير(ها را از كتاب ـ اينكه اين گفته
اقي نمي ماند كه در سند آن نيز زيد حسن چيزي ب ترمذيروايت  بنابراين جز

انماطي كوفي كسي كه از امام صادق از پدرش از جابر بن عبداهللا روايت كرده، 
به بغداد آمد، احاديث . اهل كوفه بود: گويدابو حاتم درباره او مي. وجود دارد

  2.غير مشهوري روايت مي كند، ابن حبان او را در شمار افراد معتبر مي شمارد

                                 
اطالق مي كند كه روايت كردن از او حالل را بر كسي ) منكر الحديث(ـ بخاري مصطلح 1

قواعد في علوم الحديث . نباشد ، ولي از ديدگاه ديگران به مثابه ضعيف الحديث مي باشد
 .1/6و ميزان االعتدال  1/349و تدريب الراوي  258تهانوي ص 

حجه النبي ) 5. (ـ شرح حال وي در تذهيب التذهيب و ميزان االعتدال موجود است2
 40ـ45جابر بن عبداهللا ص كمارواها 
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ام مسلم با سندي صحيح، خطبه پيامبر در حجه الوداع را از امام صادق از ام
اين خطبه  1. در آن نيست) و اهل بيتم: (پدرش از جابر بازگو مي كند كه جمله

در كتابهاي متعدد سنت از طرق مختلفي از جابر روايت شده كه در هيچ يك از 
  . وجود ندارد) و اهل بيتم(آنها جمله 

   دثين درباره حديث مزبوراختالف نظر مح
تاكنون روشن شد كه امام احمد و مسلم حديث مزبور را از زيدبن ارقم 

اند كه هيچ اختالفي درباره درستي آن وجود ندارد و همچنين روايت نموده
ي مهمي وجود در اين جا نكته. روايات ديگر حديث و ضعف آنها را دريافتيم

كه اين . يردگكه كوفه باشد سرچشمه ميدارد و آن اينكه ضعف آنها از يك جا 
احاديث اين : آورد كهامر گفته امام بخاري درباره حديث عطيه  را به ياد مي

از اين جا درمي يابيم كه چرا ابن الجوزي اين . اندكوفيها منكر و غير معروف
حديث را جزو احاديث ساختگي برشمرده است، گرچه روايات در مجموع، 

  .آورندجعل پايين نمي حديث را به مرتبه
حديث را از سند امام احمد و ) فيض القدير شرح الجامع الصغير(صاحب 

معجم طبراني از طريق زيدبن ثابت نقل مي كند، سيوطي و مناوي حديث را 
راويان سندش معتبراند، ابو : هيثمي گفته: گويدمي اند، مناويصحيح شمارده

                                 
  باب حجة النبیـ صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ 3
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ند كه اشكالي ندارد و همچنين حافظ يعلي نيز آن را از طريق سندي نقل مي ك
در . عبدالعزيز بن االخضر آن را روايت مي كند ولي عبدالعزيز اضافه مي كند

. حجة الوداع بوده ابن الجوزي كه گمان برده جعلي است، به خطا رفته است
اند، اين مسأله را بيش از بيست نفر صحابه بازگو نموده: امام سمهودي مي گويد

ت امام احمد از زيدبن ثابت و ضعف آن اشاره نموديم، با تأمل در پيشتر به رواي
  .بينيمروايت طبراني همان نقطه ضعف را مي

ديدگاه هيثمي درباره آن . چرا كه از طريق قاسم بن حسان نقل شده است
معتبر دانستن قاسم است، حال آنكه ديدگاه وي درباره حجه الوداع را قبال بيان 

ردن آن پذيرفتني نمي باشد، جز اينكه ماهم معتقديم نبايد نموديم، لذا صحيح شم
با وجود اين، ابن الجوزي . حديث را در شمار احاديث جعلي به حساب آورد

دار (دليلي براي تاييد نظر خود دارد، لذا بعيد نيست منشأ حديث كوفه  و 
به كند، و از اينجا ممكن است باشد كه امام مالك به آن اشاره ميمي) الضرب

روايت آن از اگر البته . بيست صحابه و بلكه به هفتاد نفر هم نسبت داده شود
يك نفر صحابه هم ثابت گردد براي صحيح شماردن آن كافي است مگر اينكه 

وده آن يك نفر جزو كساني باشد كه سزاوار كسب افتخار همراهي پيامبر نب
  .اشدب
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گفته ) راوي حديث(بن حنبل شايد نكته مهم در اينجا اين باشد كه امام احمد 
است حديث ضعيف و غير قابل اعتماد مي باشد، پس نسبت دادن آن به هيچ 

: شيخ االسالم ابن تيميه حديث را رد كرده و گفته. يك از صحابه صحيح نيست
اي ديگر از درباره آن از امام احمد سوال شد، تضعيفش كرد و همچنين عده

از علماي معاصر هم ناصرالدين االلباني ـ رح ـ  1.اندعلماء آن را صحيح ندانسته
باشد و با سيوطي و معتقد به صحيح بودن روايت تمسك به كتاب و سنت مي

مناوي در صحيح دانستن حديث دست انداختن به كتاب و اهل بيت همگام مي 
در ديدار اخيرش از   2.آوردمي) صحيح الجامع الصغير(شود و آن را در كتاب 

ان رسيدم و بحث و گفتگويي درباره حديث ميان ما در گرفت، قطر خدمت ايش
اين : نقاط ضعف رواياتي كه خودم گرد آورده بودم بيان كردم، در پاسخ گفت

چرا كه امكان دارد از . رساندروايات اگر ضعيف هم باشد ضعف حديث را نمي
كه به تو نرسيده است سپس به دو منبع  دطريق صحيح ديگري روايت شده باش

اشاره كرد كه حديث را روايت كرده و من قبال آنها را مورد اعتماد قرار نداده 
يكي معجم طبراني بوده كه پس از مطالعه آن ديديم  قاسم بن حسان در : بودم

سندش وجود دارد، بنابراين روايت معجم نيز صحيح نمي باشد  و ديگري كتاب 

                                 
 .4/105ـ منهاج الفقه النبوي 1

 .2454حديث  2/217ـ صحيح الجامع الصغير 1
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اعمش از حبيب را مي  اي بود كه شنيدنمستدرك حاكم بود، روايت او گونه
  .ماندرساند، ولي همچنان نقاط ضعف ديگري باقي مي

-استاد علت پذيرفتن حديث را به خاطر نمي آورد، و امكان مراجعه به نوشته

اش براي او ميسر نبود پس از سفر هايش هم به دليل دوري از خانه و كتابخانه
آن  دم، و لذا هنگامي كه ازهاي ابن تيميه را در اين باره مطالعه نموايشان گفته

  . ن تيميه را درخواست كردبهاي ااطالع يافت، كپي نوشته
اشاره مي كند، لذا الزم ) املشكاة(استاد گرانمايه در تصحيح حديث به كتاب 

مشكاة (ديدم بدان مراجعه نمايم شايد به دليل او پي ببرم در جلد سوم كتاب 
: و ديگري حديث 6143: يثدو روايت آمده يكي حد) 1735المصابيح ص 

هر دو روايت را با تخريجشان بررسي كردم كه ناگاه به چيز سرسام . 6144
  :كنمدر اينجا عين عبارات كتاب را نقل مي. آوري برخوردم
در عرفه ديدم  را پيامبر خدا: از جابر روايت شده مي گويد: 6143: أ ـ حديث

اي مردم، : شنيدم مي گفتاش سخنراني مي كرد كه سوار بر شتر گوش بريده
ام كه اگر بدان تمسك ورزيد گمراه نخواهيد شد، من چيزي را ميانتان فرو نهاده

  .روايت كرده است ترمذي. كتاب خدا و اهل بيتم
-از زيدبن ارقم روايت شده مي: به اين شرح است) 6144(حديث ديگر هم 

م تا زماني كه بدان من چيزي را ميانتان فرو مي گذار: پيامبر خدا فرمود: گويد
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تر از يكي از آنها بلند مرتبه. گراييدپس از من به گمراهي نمي. دست اندازيد
اي از آسمان به زمين است و كتاب خدا كه ريسمان امتداد يافته: باشدديگري مي

گردند پس گيرند تا وارد حوض مياهل بيتم، و اين دو از يكديگر فاصله نمي
. ترمذي روايت نموده است. كنيدنها مرا جانشيني ميبنگريد چگونه در مورد آ

: شان بدين صورت مي باشداين بود روايت مزبور و اما بررسي محدثان درباره
  .حديثي است در رتبه حسن غريب: گويدترمذي در مورد روايت نخست مي

  .سندش ضعيف است: آلباني مي گويد
رتبه حسن غريب است،  حديث در: گويدو اما درباره روايت دوم، ترمذي مي

سندش ضعيف مي باشد، ولي به عنوان تائيدي براي حديث : الباني معتقد است
  .آيدقبلي به حساب مي

اين چيزي بود كه مطالعه نموده و با همان عبارت ذكر كردم، ضعيفي كه 
تقاء نمي دهد، بلكه رشاهد ضعيف ديگري باشد او را نه تنها به مرتبه صحيح ا

  پس تصرف استاد از كجا نشأت گرفته است؟. افزايديز ميگاهي ضعفش را ن
هاي طبراني در معجم الكبير را پيگيري بعد از مالقات با استاد گرانمايه روايت
نه تا از آنها از زيدبن ارقم روايت شده : كردم ودر نهايت پانزده حديث را يافتم

جلد پنجم  در جلد سوم، هشت حديث از 2681حديث : بود كه عبارت بودند از
قبال . 5040و  5028، 5027، 5026، 5025، 4982، 4981، 4980: به اين ترتيب
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گر نيازي به تحقيق ياز زيدبن ارقم صحيح مي باشد و د دانستيم كه كدام روايت
  .درباره اين روايات وجود ندارد

در جلد سوم  2679و  2678دو حديث . شش حديث ديگر هم اينگونه بودند
در جلد سوم كه  2683و  2680: دو حديث. عيد نقل مي كندكه عطيه از ابوس

در جلد پنجم  4923و  4922: زيدبن حسن انماطي روايت مي كند و دو حديث
ز اين پيگيري مي فهميم كه ضعف و اشكال اكه قاسم بن حسان روايت مي كند 

اين روايات هم همان اشكال روايتهاي سند امام احمد و سنن ترمذي است و 
دن و پيدايش حديث در دارالضرب كوفه را تقويت مي بخشد، كوفي بو

همچنانكه مرا به صحت روشي كه تحقيقاتم را با آن آغاز نمودم، اطمينان 
دهد، و مراجعه به كتابهاي هشتگانه را كافي دانستم زيرا مراجعه به بيشتري مي

  .اي را براي ما در برنداردديگر كتب چيز تازه
  فهم و دريافت حديث

تنها حديث : رسيم كهمباحث و تحقيقات گذشته به اين نتيجه نهايي مياز 
ثقلين هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن صحيح و عاري از عيب و نقص 

و اما روايتهاي هشتگانه ديگر كه دست انداختن به قرآن و اهل بيت را . است
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آنها خبر  و در متن 1.دهند، هيچ كدام از آنها خالي از ضعف نيستنددستور مي
- گيرند تا وارد حوض ميدادن از اينكه كتاب و اهل بيت از يكديگر فاصله نمي

ولي واقعيت . شوند، و لذا تمسك ورزيدن بدانها واجب است، وجود دارد
چرا كه برخي از پيروان اهل بيت هم خود به . موجود خالف اين گزارش است

ق اسالمي زير ر، بيشتر فگمراهي گراييدند و هم مردم را دچار گمراهي نمودند
نقاب پيروي و حب اهل بيت به دفاع از موجوديت خود و دست يافتن به منافع 

  .پردازنددنيوي مانند خمس داراييهاي پيروانشان، مي
اند، هر يك خود را بر حق و دسته جات شيعه كه از مرز هفتاد گروه گذشته

ثبات اين سخن نيستيم، البته درصدد ا! ديگري را بر كفر و گمراهي مي پندارد
هاي خود آن پردازند و نوشتههاي آنان ميكتابهايي كه به بيان گروهها و ديدگاه

جعفريها كه اعتقاد مثال براي . سازدگروههاي شيعه نيز اين مطلب را روشن مي
به امامان دوازده گانه را شرط كمال ايمان مي دادند ديگر افراد امت را خارج 

اين عقيده ايشان ـ چنانچه روشن ساختيم ـ ! ن تلقي مي كنندشده از دايره ايما
حتي يك دليل هم از قرآن ندارد، پس وقتي به تمسك جستن و پيروي از اهل 

ايم از چه كسي پيروي كنيم؟ آيا از تمام كساني كه منتسب به بيت مأمور شده

                                 
آمده كه احاديث مزبور  51المراجعات موسوي ص : ـ ولي با وجود اين، در كتاب1

 )!!54ص (دهد متواترند، و اين گفته را به سليم البشري نسبت مي
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اهل بيت اند هر چند كه كتاب و سنت را هم كنار گذاشته باشند، پيروي 
: پس گمراه شدن از تمسك به قرآن و سنت نشأت مي گيرد. حتما كه نه! ماييم؟ن

اگر اهل بيت نيز بدانها تمسك جويند هم امتياز انتساب به اهل بيت هم امتياز 
پيروي از قرآن و سنت را براي خويش كسب كرده و بدينوسيله شايسته پيشوايي 

 َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما﴾﴿: مايدفرمسلمانان خواهند بود، همان گونه كه خداوند مي
مرا پيشواياني قرار ده كه هم به پيشينيان اقتداء نماييم و هم آيندگان  : يعني خدايا

اين امتياز تنها از آن اهل بيت نيست بلكه هركسي  1.را الگوي خود قرار دهندا م
  .را شامل مي گردد كه قرآن و سنت را دستاويز خود قرار دهد

س روايتهايي كه از لحاظ سند مشكل دارند از لحاظ متن هم همين طور، كه پ 
با وجود همه اينها اين روايات اگر . اين خود اشكال ديگري محسوب مي شود

شان براي تاشكال باشند، بر وجوب امامت براي دوازده نفر و اولويصحيح و بي
- افت حديث ميو حاال به فهم و دري. احراز منصب خالفت، داللت نمي كنند

  .پردازيم
اگر اوامر : معني حديث اين است كه: مي گويد) 3/14(مناوي در فيض القدير 

يمهاي وي را ترك نموديد هدايت و راهنمائيهاي اهل ررديد، تحاو را طاعت ك

                                 
 كتاب االعتصام بالكتاب و السنة ـ باب االقتداء بسنن الرسول ـ صحيح البخاري ـ 1
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بيتم را گوش دادي و زندگي آنها را سرمشق قرار دادي، به راه راست هدايت 
  .اي و گمراه نمي شويدشده

اين سفارش و دستور اكيد، مقتضي لزوم احترام از اهل بيت، : مي گويدقرطبي 
محبت آنها و حتمي بودن انجام تكاليف اكيدي كه هيچ معذرتي در ترك آنها 

  .باشدپذيرفتني نيست، مي
يعني كتاب و اهل بيت از : "لن يتفرقا") 3/15: (سپس مناوي مي گويد

د بود تا وارد حوض يعني حوض يكديگر جدا نمي شوند و همواره با هم خواهن
مانند اين دو، و به : در يكي از روايتها آمده. گردندكوثر در قيامت، مي
من فرو مي گذارم، اشاره و : در اين گفته و گفته قبليش. انگشتانش اشاره نمود

بلكه تصريح به اين وجود دارد كه آنها جفت و همزادند، آنها را واگذاشته و 
يكو، پيش انداختن حقوق آنها بر خودشان و تمسك جستن امتش را به برخورد ن

در مورد كتاب چونكه سرچشمه علوم و معارف ديني . بدانها سفارش كرده است
كاريها است، و اما اهل بيت، اسرار و حكمتهاي شرعي و گنجينه حقايق و ريزه

شود، پس زه بود، تقويت كننده فهم دين مييچون وقتي كه منشأ و بنياد پاك
  .انجامدكيزگي سرچشمه ي اخالق پسنديده و آن نيز به صفا و پاكي قلب ميپا

مراد از عترت در اينجا دانشمندان راستين و عمل كننده به : گويدحكيم مي
ولي نادان و عالم . علم مي باشد، زيرا تنها ايشانند كه از قرآن فاصله نمي گيرند
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قتي اساس و مبدأ معتبر است كه و. باشدنامنظم و پريشان از اين مقام بيگانه مي
اگر علم مفيد در غير جاي . خود را به فضايل آراسته و از پليديها پيراسته باشد

اصلي خويش باشد بر ما الزم است هر چه باشد از آن پيروي نماييم، اينكه در 
اينجا مردم را بر پيروي از اهل بيت تشويق مي كند تضادي ندارد با اينكه در 

ر تبعيت از قريش تشويق و ترغيب مي كند، زيرا بنا بر اصح حديثي ديگر ب
در آن  عموم آن حكماقوال، حكم بر فردي از افراد عام موجب منحصر كردن 

يك فرد نمي گردد، بلكه هدف از آن، اهتمام بيشتر به جايگاه آن فرد و اشاره به 
ايد از اين خبر برداشت مي شود كه ب: باشد سپس شريف مي گويداهميتش مي

پيشوايي از اهل بيت وجود روز قيامت كسي يا كساني سزاوار درهر زماني تا 
. داشته باشند تا تشويق مزبور بر تمسك جستن به آنان موجه و مقبول باشد

همچنانكه درباره كتاب هم بايد همين گونه باشد، و لذا ايشان پشتيبان و باعث 
ن نابود گردند مردم نيز تباه مي اند، اگر آنادر ايمن قرار گرفتن مردم روي زمين

  .پايان سخنان مناوي. شوند
ابن تيميه پس از اينكه ضعيف بودن حديث را بيان مي دارد چنين اظهار نظر 

مجموع اهل بيت پيامبر بر گمراهي : اندگروهي در پاسخ به آن گفته: مي كند
ابو علي و  ما نيز معتقد به آن هستيم چنانچه قاضي: مي گويند. اجتماع نمي كنند

بر اساس قرآن، سنت و : ابن تيميه باز مي گويد. اندديگران هم چنين گفته
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اجماع،كه اجماع و گرد هم آمدن امت نيز بر چيزي حجت و دليل خدشه ناپذير 
محسوب مي گردد، عترت هم بخشي از كل امت هستند پس از ثبوت اجماع 

  .امت، اجماع اهل بيت هم الزم مي آيد
دست  زير ار نظرهاي گذشته و با تامل در متن حديث به نكاتبا دقت در اظه

  :مي يابيم
هايي كه أ ـ نبايد مراد از اهل بيت از ذهن پنهان بماند، چون بسياري از گروه
اند، ادعاي خسارتهاي جبران ناپذيري بر پيكره اسالم و مسلمانان وارد كرده

  .پرورانندرا در سر مي بيت پيروي از اهل
واقعيت است كه اهل بيت بزرگوار پيامبر بر گمراهي اجتماع  ب ـ اين يك

نمي كنند؛ و مالحظه مي نماييم كه ايشان در طول تاريخ اسالم بر چيزي كه 
: ن تيميه گفتباند، لذا چنانكه اد توافق نكردهمخالف ديگر افراد امت باش

  .پذيرفتن اجماع آنها پذيرفتن اجماع كل امت محسوب خواهد شد
ه اهل بيت را به عنوان افرادي متفرق به حساب آوريم كه اقتداء به ج ـ هرگا

آنها واجب است، پس كدام يك از آنها را الگوي زندگي خويش قرار دهيم كه 
بر كتاب و سنت دست انداخته باشد و اگر از آنها سرپيچي كرد شايستگي اهل 

ز سخنانش هر انساني جز پيامبر بزرگوار برخي ا. بيت بودن را از دست بدهد
و لذا هنگام اختالف و چند دستگي  ،پذيرفتني است و احتمال دارد برخي هم نه
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﴿ فَإِن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى :اين گفته خداوند را مورد توجه قرار دهيم كه
و اگر در چيزي ( )59:نساء( اللِّه َوالرَُّسولِ إِن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ﴾

اختالف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او برگردانيد اگر به خدا و روز رستاخيز 
  .)ايمان داريد

د ـ اگر برداشت حكيم شريف از حديث درست باشد، اين خود به تنهايي 
چرا كه روزگار بطالن را ثابت نموده است، و . براي رد متن حديث كافي است

باشيم؟ آيا به يك گروه از  اين دوران مثال پيروان اوگرنه كيست آن كه بايد در 
گروههاي منتسب به اهل بيت؟ يا به تمامي آنهايي كه هر كدام ديگري را گمراه 

  مي داند؟ و يا به سالله و تبار اهل بيت بدون تفاوت، اقتداء كنيم؟ 
هـ ـ تفاوت زيادي ميان تذكر درباره اهل بيت و اقتداءبه آنها وجود دارد، 

رباني با كوچكترها، سرپرستي و نگهداري يتيم و دست جاهل را گرفتن، مه
جداي از آموختن از دانشمند پرستشگر پيرو كتاب خدا و سنت رسولش مي 

  .باشد
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  ـ  بررسي چند روايت ديگر مربوط به ماجراي غدير3
چند روايت ديگر مربوط به واقعه غدير در دست است كه هفت تاي آنها از 

  1:المسند موجود مي باشد بدين شرحامام علي در 
عبدالملك نيز از ابو عبدالرحيم كندي از : أ ـ ابن نمير برايمان حديث گفت

در ميدان عمومي شهر از علي كه مردم : زاذان ابوعمر برايمان روايت مي كند كه
چه كسي در روز غدير شاهد سخنان : داد شنيدم مي گفترا به خدا سوگند مي

ه نفر برخاستند و شهادت دادند كه اين گفته را از پيامبر خدا پيامبر بود؟ سيزد
  .ام علي نيز دوست او استهر كه من دوست او بوده: اندشنيده

ب ـ محمد بن عبداهللا و ربيع بن ابي صالح اسلمي برايمان حديث روايت 
از علي شنيدم كه مردم را : كردند، و زياد بن ابي زياد برايمان بازگو كرد كه

هر مرد مسلماني را به خدا سوگند مي دهم كه در روز : گفتداد و ميمي سوگند
غدير چه چيزي را از پيامبر خدا شنيده است؟ دوازده نفر از كساني كه در غزوه 

  .بدر شركت كرده بودند، برخاستند و اداي شهادت نمودند
ج ـ عبداهللا بن احمد مي گويد علي بن الحكيم اودي و شريك از ابو اسحاق 
: از عيد بن وهب از زيدبن يثيع برايمان نقل كردند كه سعيد و زيد مي گويند

چه كسي سخنان رسول : داد كهعلي در ميدان عمومي شهر مردم را سوگند مي

                                 
 .1310و  964ـ  961ـ  951ـ  950ـ  670ـ  641: احاديث شماره 2ـ المسند ج 1
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خدا را در غدير خم شنيده برخيزد؟ پيش از سعيد شش نفر و پيش از زيد هم 
اند خطاب دا شنيدهشش نفر برخاستند و شهادت دادند كه روز غدير از پيامبر خ

تر از خود آنان نيست؟ آيا مگر خدا نسبت به مومنان شايسته: گفتبه علي مي
ام علي نيز محبوب او است، هر كه من دوستش بوده! خدايا: بله، فرمود: گفتند

دارد، و دشمني بورز هر كه او را بار الها دوست بدار هر كه او را دست مي
  .دارددشمن مي

علي بن حكيم بازگو كرد، شريك از : بن احمد مي گويدد ـ  عبداهللا  
ابواسحاق از عمروذي مر همان حديث ابواسحاق از سعيد و زيد را نقل مي كرد 

و كمك كن كسي كه وي را كمك مي كند، و درمانده و : ولي با اين قيد اضافي
  .بي پناه گردان كسي كه او را درمانده مي كند

عبداهللا بن عمر قوايري برايم حديث گفت، : هـ ـ عبداهللا بن احمد مي گويد
يونس بن ارقم برايمان نقل كرد، يزيد بن ابي زياد، از عبدالرحمن بن ابي ليلي 

علي را در فضاي عمومي شهر ديدم مردم را به خدا سوگند مي : بازگو كرد كه
دهم چه كسي روز غدير اين سخنان را از شما را به خدا سوگند مي: داد كه

ام علي نيز دوست و هر كه من دوست و محبوب او بوده. دا شنيدپيامبر خ
دوازده نفر از : گويدبرخيزد و شهادت دهد؟ عبدالرحمن مي. محبوب اوست

گواهي مي : اصحاب بدر بلند شدند، من به يكي از آنها نگاه مي كردم، گفتند
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مسلمانان آيا مگر من نسبت به : فرمود .دهيم كه روز غدير از پيامبر خدا شنيديم
آري اي : تر از خودشان نيستم و مگر همسرانم مادرانشان نيستند؟ گفتمشايسته

! ام علي محبوب اوست، خداياپس هركه من محبوب او بوده: فرمود! پيامبر خدا
دوست بدار هر كه او را دوست مي دارد و برخورد خصمانه كن با هر كه او را 

  .دشمن مي دارد
احمد بن عمرو كيعي از زيد بن الحباب و : گويدو ـ عبداهللا بن احمد مي 

اند، سماك بن عبيد بن وليدبن عقبه بن نزار عنسي برايم حديث روايت كرده
پيش عبدالرحمن بن ابي ليلي رفتم، برايم بازگو كرد كه : وليد عبسي مي گويد

هر كه روز غدير سخنان پيامبر را : گفتهعلي را در ميدان عمومي ديده كه مي
برخيزد، و هر كه او را نديده است برنخيزد، دوازده نفر بلند شدند و  شنيده
: ايشان را ديديم و سخنانش را شنيديم، دست علي را گرفت و مي گفت: گفتند
دوست بدار هر آنكه او را دوست مي دارد، و دشمني بورز با كسي كه با ! خدايا

و بي پناه گردان هر  او دشمني مي ورزد، و ياري ده هر كه او را ياري مي كند،
كه او را بي پناه مي گرداند، سپس جز سه نفر همه برخاستند، از آنها دعا كرد و 

  .دعايش درباره آنان پذيرفته شد
حجاج بن شاعر، شبابه، نعيم بن حكيم و ابو : ز ـ عبداهللا بن احمد مي گويد

روز غدير  پيامبر: از همنشينان علي برايم بازگو كردند كه علي گفت يمريم و يك
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مردم نيز : مي گويد .ام علي هم دوست اوستهر كه من دوست او بوده: فرمود
دوست بدار هر كه او را دوست مي دارد و ! خديا: پس از سخن پيامبر گفتند

  .ورزددشمني بورز بار هر كه او را دشمني مي
  نقد و بررسي روايات

صحيح مي اين بود هفت روايت، سند روايت نخست ضعيف ولي متن آن 
وروايات ديگر آن را تأييد مي كنند، ... ) هر كه من دوست (فرمايد باشد كه مي

اي كه برخي از همچنانكه از طرق مختلفي جز امام علي روايت شده به گونه
در روايت سوم و پنجم  1اندمحدثان آن را جزو احاديث متواتر يا مشهور دانسته

و در روايت چهارم اين عبارت ...) دار دوست ب! خدايا(اين جمالت را مي بينيم 
ولي در روايت هفتم اين گفته را از زبان مردم نقل ...) و ياري كن هر كه (آمده 

                                 
روايت ششم با بسياري از روايات همخواني دارد جز در اين . 2/274ـ كشف الخلفاء 1

اند و امير المومنين هم از ايشان دعا كرده است، كه به ردهبخش كه برخي صحابه انكار ك
زيرا اين برخورد با اخالق و منش صحابه تضاد . باشدحمد خدا از لحاظ سند ضعيف مي

دارد، هيچ مومني نبايد شهادت راستيني كه نزد اوست پنهان كند و اين شهادتي كه علي 
ن و هيچ خيري در انكار آن از آنان خواسته مشهور بوده و هيچ ضرري در اداي آ

وجود نداشت، چه گناه بزرگي است اين جريمه به كساني همچون انس بن مالك و زيدبن 
و چگونه امكان دارد براي ! ارقم و براء بن عازب و ديگر بزرگان صحابه نسبت داده شود

 كسي كه در خانه پيامبر پرورش يافت به جاي آنكه برايشان دعا كند عليه آنان دست به
 !آسمان بلند كند
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گذارد كه اين جمالت اخير پس اين روايت اخير بر اين نكته تصريح مي. كندمي
  .باشدجزو سخنان پيامبر نمي...) و ياري كن (

در . اندار روايت از لحاظ سند صحيحدر اينجا اشكال اين است كه اين چه
المسند چند روايت ديگري نيز از زيدبن ارقم وجود دارد كه در برخي از آنها 

كه اين  1و در برخي نيز وجود ندارد...) خدايا دوست بدار (جمله مزبور آمده 
امر مرا وا مي دارد در اينكه گفته مزبور جزو سخنان پيامبر بوده و يا مردم بعد از 

رجيح يكي بر ديگري اند، توقف بدون تحقيق بيشتر براي تان ايشان گفتهسخن
  . منماي

نكته مهم در اينجا داللت متن است قطع نظر از وجود جمالت مزبور با وجود 
نداشتن آنها، آيا اين احاديث به عنوان دليل بر خالفت علي محسوب مي گردند 

  يا نه؟
ست و شايسته دخل و تصرف در پيشتر گفته شد كه واژه ولي به معني سرپر

امور، ياري رسان و دوست آمده است، و قرآن وقتي كه به مواالت گروهي امر 
و يا از آن جلوگيري مي كند، به معني ياري كردن و دوست داشتن مي باشد و 
. در هيچ جاي قرآن كريم، واليت به معني سرپرستي عمومي مؤمنان نيامده است

- و ايشان را از كينه را به دوستي و ياري كردن علي امراين روايتها نيز مسلمانان 
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توزي و دشمني با او منع مي نمايد، يعني احاديث هم چنانكه روشن است از 
ورزي و درماندگي دشمني اند، وقتي نهي ازكاربرد عمومي قرآن خارج نگشته

اري كردن است مي باشد، دستور دادن نيز به دوست داشتن كه مواالت و ي
اگر پيامبر خدا چنين هدفي را دنبال مي . ي از جانشيني نيستحثو اصال ب. باشد

- برد كه احتمال تاويل را نداشته و عاليم و نشانهكرد تعابير را طوري به كار مي

دليل ديگري كه مطالب باال را به اثبات مي رساند . ها نيز آن را تاييد مي كردند
منصب خالفت با مردم مطرح اينكه امام علي اين موضوع را پس از احراز 

مود، مردم كوفه و كساني كه با ايشان بدانجا رفته بودند بدون هيچ اختالفي با نن
او بيعت كرده بودند، ولي عاقبت بيشترشان ـ چنانچه معلوم و مشهور است ـ او 

  .را درمانده كرده و ياريش نرساندند
ليه خلفاء راشدين بود، آن را به عنوان دليل ع ياگر مراد از مواالت خالفت

گذشته و كساني كه با ايشان بيعت كرده بودند، اقامه مي كرد حال آنكه اين امر 
ام به هيچ وجه ثابت نشده و در هيچ يك از كتابهاي سنت كه بدانها مراجعه كرده

  .امچنين چيزي را نيافته
ا ابوبكر كه امام بخاري و بعلي  در فصل نخست كتاب به موضوع بيعت امام

ثي از غدير نشد و امام حكه ب. م آن را گزارش كرده بودند، اشاره كرديممسل
علي اولويت صديق براي خالفت و امتياز ايشان را انكار نكرد، و اينكه 
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به حق : مسلمانان از آن موضعگيري خوشحال شده و خطاب به علي گفتند
و اصابه كردي و كار خوبي انجام دادي، و بيش از پيش به او نزديك شده 

شمارد و روابطشان را با او تحكيم بخشيدند و اگر اين فرصت غنيمت را مي
داد، صدها نفر از كساني كه مسلمانان را درباره ماجراي غدير به خدا سوگند مي

در غدير خم حضور يافته بودند اداي شهادت مي كردند كه افرادي از آنان بعد 
ي امام، علت به تاخير انداختن ول. از آن در كوفه به اداي شهادت مزبور پرداخت

ما فضل و امتيازي كه خدا به تو داده مي : شماردبيعت با ابوبكر را اينگونه برمي
ايم، ولي تو بدون دانيم، و بر خيري كه از خدا به تو رسيده به رقابت نپرداخته

مان با پيامبر، مشورت و رايزني با ما اقدام به آن كردي، و ما هم به دليل نزديكي
سهم و جايگاهي براي خود قائل بوديم و هنگام بيعت در مسجد، پيش روي 

  .مسلمانان از خدا طلب آمرزش كرد و به جايگاه و حقوق ابوبكر اعتراف كرد
امام علي از اينكه در امر خالفت مورد مشورت و رايزني قرار نگرفته بود 

اري با اين نگران بود و دليل را بر اين ديدگاه خويش اقامه مي كرد، كه ك
و داماد ايشان  اهميت و بزرگي نبايد بدون مشورت با پسر عموي پيامبر خدا 

. به عالوه اينكه داراي فضل، سابقه و دانش سرشار هم بود، صورت مي پذيرفت
گويد ـ ي ميومعذرت ابوبكر، عمر و سائر صحابه نيز ـ هم چنانكه امام نو

تعيين جانشين پيامبر را در آن برهه معلوم بود چرا كه ايشان اقدام به بيعت و 
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دانستند، و از اينكه مبادا بر اثر تأخير آن حساس از مهمترين مصالح مسلمانان مي
- اختالف و درگيري ميان مسلمانان و در نتيجه مفاسد بزرگي پديد آيد، مي

ترسيدند، و لذا به خاك سپردن جنازه مبارك پيامبر را به پس از انجام مراسم 
، غسل نمودن نادا بر سر به خاك سپردن، كفن كردول كردند تا مببيعت، موك

نماز بر پيامبر خدا و يا هر چيز ديگري دچار اختالف و كشمكش گرديده و 
پيش : كسي هم در ميان نباشد كه امور را فيصله دهد بنابراين اعتقاد داشتند

  .انداختن بيعت و انتخاب جانشين براي آن حضرت، مهمترين كار است
ام علي اگر از واژه ولي و مواالة، خالفت را برداشت مي كردند، آن را عليه ام

  .ابوبكر اقامه مي كرد و اساساً بيعتي صورت نمي گرفت
اختالف و شكايتي نيز كه پيامبر را بر دفاع از ابوالحسن وا داشت، اين را 
مشخص مي كند كه مراد از موااله چيز ديگري غير از خالفت بوده است و يا 
الاقل برداشت خالفت از واژه واليت را ترجيح نمي دهد، و همچنين اين 

موضوع واليت علي را در  شكايت و درگيري روشن مي سازد كه چرا پيامبر 
خطبه جامع و هم روز عرفه مطرح نكرد، كه اگر مسأله مسأله خالفت بود بهتر 
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نه بعد از آن بود ـ اگر نگوييم مي بايست ـ در آن خطبه بدان مي پرداخت 
   1.وقوع درگيري و شكايت

گاهي بر اينكه مراد از واليت محبت و دوستي بوده اينگونه : گويدآلوسي مي
مقيد نكرده است كه ) پس از من= بعدي (گردد كه آن را به واژه استدالل مي

) واليت پيامبر و واليت علي(هر دو واليت : شود كهآنگاه ظاهر سخن اين مي
مي اگر مراد از واليت سرپرستي و تصرف در امور . شونديدر يك زمان جمع م

  2.رفت و امكان نداشتتصور نمي آنهابود اجتماع 
تمام روايات گذشته دليل بر  در "پس از من"واژه وقتي مقيد نكردن جمله با 

ام كه مقيد كردن مزبور در آن موجود رأي آلوسي باشد، روايتهايي را نيز يافته
نوان دليل بر اينكه مراد از واليت شايستگي تصرف در امور كه گاهي به ع. است

همراه (بر مقيد ) بدون واژه بعدي(و آنگاه مطلق . گرددمي باشد، بدان استناد مي
  .حمل مي گردد) واژه بعدي

                                 
شيخ سليم بشري تنها به ديدگاه جعفريها در : المراجعات مي گويد: ـ نويسنده كتاب1

اگر مراد از ولي ياري رسان و » تفسير واژه مولي اكتفا نكرده بلكه براي او مي نويسد
مند عصر خويش و امثال آنها مي بود، ما سأل سائل بعذاب واقع، نمي دانم آيا دانش

استاد االزهر از ديدگاه جمهور ـ مفسرين و حتي طوسي هم درباره مكي بودن سوره بي 
اطالع بوده است؟ يا اينكه از روي دروغ و افترا به او نسبت داده شده است و كتاب نيز تا 

 !! بيست سال پس از فوت او به چاپ نرسيد

 2/351ـ تفسير آلوسي 2
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: المسند و سنن ترمذي مي بينيم كه در آنها آمده است: دررا اين روايات 
ام و او پس از من ولي همه مسلمانان عليعلي از من و من از : پيامبر خدا فرمود

حديث در رتبه حسن غريب است و روايت : ترمذي درباره آن مي گويد 1.است
اين جعفر را در روايت امام . آن را جز از طريق جعفربن سليمان خبر نداريم

احمد نيز مي بينيم، سپس امام احمد يك روايت ديگر را از طريق غير جعفر نقل 
او از من است و من از اويم، و او بعد از من ولي شما : آن آمدهمي كند كه در 

  2.است
هاي بصره است كه ديدگاه محدثان درباره او چنين جعفر بن سليمان از شيعه

ابن سعد . اندابن حبان، ابن معين، عباس و بزار او را موثق دانسته: مي باشد
  .يعه گراييداو معتبر بود ولي داراي ضعف هم بود و به مذهب ش: گفته

به احمد گفته شده سليمان بن . اشكالي ندارد: كندابو طالب از احمد نقل مي
او به مذهب شيعه : احاديثش قابل نوشتن نيستند گفت: حرب درباره او مي گويد

گرايش داشت، احاديثي را درباره فضل امام علي روايت مي كرد و اهل بصره 
  .كننددرباره علي افراط مي

                                 
 رمزي ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب علي و سنن ت 4/438ـ المسند 3

 5/365ـ المسند 1
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آيا بيشتر حديثهايش درباره آسانگيريها : از احمد پرسيدم: گويدابو طالب مي
- يحيي بن سعيد از او روايت نمي. آوري كرده بودبله، آنها را جمع: است؟ گفت

عبدالرحمن بن مهدي احاديث او را ناخوشايند و . دانستكرد و ضعيفش مي
  .دانستسنگين مي

در : و مي گويد. ه استسواد بودشود امي و بيگفته مي: بخاري مي گويد
. شودشمار افراد ضعيف به حساب مي آيد، در برخي احاديث با او مخالفت مي

احاديث زيادي از : از نظر ما موثق است و نيز مي گويد: ابن المديني مي گويد
. اندثابت روايت كرده، و ساير احاديث وي جزو احاديث منكر و غير معروف

ده و مذهبش درباره او سخن گفته شده و به علت عقي: ابن شاهين مي گويد
ام احاديث وي را مورد مورد انتقاد قرار گرفته است، جز ابن عمار كسي را نديده

جعفر بن سليمان : طعن و انتقاد قرار دهد ولي ابن عمار درباره او مي گويد
  .آيدضعيف به حساب مي

است  صرف نظر از ترجيح و معتبر دانستن يا ضعيف پنداشتن وي، ممكن
توان حديثي را كه تنها او روايت كرده و در ارتباط با مذهب و نمي: گفت
  .باشد، مورد اعتماد قرار داد و بدان استناد نموداش ميعقيده
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او از شيعه  1بينيم،اجلح كندي مي: در سند روايت ديگر امام يك نفر را به اسم
ابن معين، : دارند هاي مختلفيهاي كوفه است و محدثان درباره او هم ديدگاه

معتبر : گويديعقوب بن سليمان مي. اندعجمي و ابن عدي او را موثق دانسته
اجلح بيش از يك : گويداحمد مي. اندپايهاست ولي احاديث وي سست و بي
در دلم نسبت به او چيزي : گويدقطان مي. حديث منكر را روايت كرده است

ابن علي و علي بن الحسين تفاوت او ميان حسين : گويددارم، و همچنين مي
گويد، دانست چه مينمي: ابن حبان گفته. گذاشت، يعني حافظ نبودنمي

ابو داود، نسائي و ابو حاتم وي را . ابوسفيان را با ابو الزبير اشتباه گرفته بود
بسيار ضعيف بود، بلكه جوز جاني او را متهم : ابن سعيد گفته. اندضعيف دانسته
بر اين اساس روايتي كه تنها احمد از اجلح نقل مي . نموده استبه دروغگويي 

باشند يافت ) بعدي(و لذا روايتهايي كه مقيد به واژه . كند قابل استناد نيست
  .آيدشوند، و بدين ترتيب آنچه آلوسي گفت، صحيح از آب در مينمي
مي  ـ چند روايت ديگر كه به اعتقاد برخي از جعفريها مذهب آنها را تاييد4
  .كند

روايات گذشته، عمده داليل شيعه در ارتباط با : بعد از همه اينها مي گوييم
جريان غدير به حساب مي آيند، و از بحث و بررسي آنها روشن شد كه عقيده و 

                                 
 .ـ براي شرح حال هر كدام از جعفر و اجلح به تهذيب التهذيب مراجعه كنيد2
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برخي احاديث ديگر وجود دارند . ديدگاه آنها را درباره امامت تأييد نمي كنند
شتيبان مذهب خود مي دانند كه ما اي از جعفريها آنها را سند و پكه عده

  :گذاريممهمترين آنها را با اختصار به بحث و بررسي مي
أ ـ پيامبر خدا در غزوه تبوك علي بن ابي طالب را در مدينه به جاي خود 

مگر نمي : تو مرا ميان زنان و كودكان جا مي گذاري؟ فرمود: نشاند، گفت
ي باشيد جز اينكه هيچ پيامبري پس خواهي تو براي من به مثابه هارون براي موس

  .آيداز من نمي
كه بدون ترديد دال  1.اندسلم و ديگران روايت نمودهماين حديث را بخاري، 

در دو (بر فضل و بزرگواري علي مي باشد، پيامبر خدا دو نفر ديگر را نيز 
بر مدينه گماشت، پس مسأله جانشين قرار دادن ويژه ابوالحسن  2)ماجراي ديگر

وده، و مانند آن نيز در حيات پيامبر خدا سرپرستي امت را بعد از فوت ايشان نب
فرمود و اگر مقصود پيامبر خالفت بزرگ بود مي. بر آن شخص ثابت نمي كند

بر مسلمانان هم واجب بود از . مانعي سر راهش وجود نداشت كه اظهار دارد

                                 
مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب فضائل . ـ البخاري، كتاب المناقب ـ باب مناقب علي1

  .1463: حديث 3علي، المسند ج 
نضير و خندق ابن ام مكتوم را، در غزوه ذات الرقاع عثمان  ـ پيامبر خدا در غزوه بني2

. بن عفان را و در غزوه بدر ابو لبابه بن عبدالمنذر را به جاي خود در مدينه نشاند
 .212ـ53المنتقي ص 
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رهبري ايشان ايشان پيروي نمايند هر چند يك عبد حبشي گوش بريده به 
انتخاب مي گرديد و از شكايت امام نيز كه چرا او را ميان زنان و كودكان جا 
گذاشته، روشن مي شود كه پيامبر خدا خواسته دلش را خشنود كند و از او 
. دلجويي كند، همانند موسي كه هنگام رفتن به طور هارون را جانشين خود كرد

ا سر جاي خود قرار داد همچنانكه پيامبر وي ر: ولي جعفريه بر اين باورند
موسي هارون را، و از همه سمتها جز پيامبري چيزي را استثنا نكرد كه استثناي 

ولي اين گفته آنها جاي نقد و  1.آن هم دليل بر عموميت وظيفه علي مي باشد
بررسي است، چونكه هارون برادر موسي و فصيح تراز او بود ولي او فاقد اين 

اين هم باعث نقض عموميت مي شود، بلكه در خود جانشين دو ويژگي بود و 
قرار دادن هم تناسبي وجود ندارد، چرا كه موسي برادراش را بر بني اسرائيل 

ال آنكه پيامبر پسر عمويش حگماشت و خود به مناجات و گفتگو با خدا رفت، 
هاي را بر مدينه گماشت كه جز زنان، كودكان و ناتوانان از حضور در جبهه

جنگ كسي آنجا نمانده بود و ديگر مسلمانان همراه پيامبر  به صفوف سربازان 
  پيوسته و به ميدان نبرد رفته بودند، همچنانكه كه هارون پس از موسي سرپرستي 

نوجوان و رفيق موسي در (بني اسرائيل را بر عهده نگرفت و بلكه يوشع بن نون 

                                 
      152ـ المراجعات 1
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را بر عهده گرفت، همانگونه  ، مسئوليت)سفري كه براي ديدن خضر رفته بودند
  1.دار شدرفيق سفر و يار غار سرپرستي مومنان را عهده غكه بعد از پيامبر 

از پيامبر خدا شنيدم مي : ب ـ امام بخاري از جابر بن عمره نقل مي كند كه
: دوازده نفر امير خواهند شد، سپس چيزي گفت كه نشنيدم پدرم گفت: گفت

  2.اندريششان از قهمه: ايشان گفتند
همراه پدرم پيش پيامبر خدا : مسلم نيز از جابر بن سمره روايت مي كند كه

اين امر پايان نمي پذيرد تا دوازده خليفه كار را دنبال : گفترفتيم، شنيدم مي
همه : سپس پنهاني چيزي گفت كه نشنيدم، به پدرم گفتم چه گفت؟ گفت. نكنند

مردم پيوسته به كار : ي اينگونه آمدهدر روايت ديگر. آنها از قريش مي باشند
در روايتي ديگر . خود ادامه مي دهند تا دوازده نفر ايشان را سرپرستي مي كند

اين دين زير نظر دوازده نفر همراه صاحب قدرت و نفوذ ناپذير : اينگونه است
امت بر تمام آنان اجتماع : در روايتي از ابو داود چنين است 3.باقي خواهد ماند

  4.ندمي كن

                                 
  .213و المنتقي حاشيه ص  94: ـ الفصل في الملل و االهواء و النحل2
   األحكام ـ باب االستخالفـ صحيح البخاري ـ كتاب 3

 ـ صحيح سلم ـ كتاب االماره باب الناس تبع لقريش و الخالفه في قريش4

 .ـ سنن ابو داود ـ كتاب المهدي5
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تعيين خلفا به دوازده نفر جعفريه را بر اين داشته كه بدان استناده كنند، ولي 
روشن است اين روايات اشاره به مدت زماني دارند كه عزت اسالم و رو به راه 

بنا به گفته جعفريها اين عظمت . ن ادامه خواهد يافتآبودن اوضاع مسلمانان در 
در حاليكه واقعيت موجود و داللت . يابد و مناسب حالي تا روز قيامت ادامه مي

امت اسالمي بر امامان  گاهاي ديگر هيچنكته. روايتها جز اين را مي رسانند
جعفري اجتماع نكرده و بلكه به استثناي امام علي ايشان را به عنوان خليفه 

  .اندانتخاب نكرده
مبر به حال وقتي پيا 1:ج ـ بخاري از عبيداهللا از ابن عباس روايت مي كند كه

عمر بن خطاب در خانه پيامبر حضور : اي از صحابه از جملهمرگ افتاد، عده
آيا چيزي را برايتان بنويسم كه پس از من گمراه نشويد؟ عمر : فرمود. داشتند
كسالت و رنجوري پيامبر را از پا در آورده، شما قرآن را داريد و آن هم : گفت

: و درگيري شدند برخي مي گفتند حضار دچار اختالف. براي ما كافي است
كاغذي را بياوريد تا پيامبر چيزي را برايتان بنويسد كه پس از او گمراه نشويد، 

راندند، وقتي صداي اختالف و برخي نيز سخنان و نظرات ديگري را بر زبان مي
  .برخيزيد و برويد: و بگو مگوي آنها باال گرفت، پيامبر فرمود

                                 
 ـ صحيح البخاري ـ كتاب االعتصام بالكتاب و السنه ـ باب كراهيه الخالف1
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خسارت سنگين و جبران ناپذير همان : گفتباس ميابن ع: گويدعبيداهللا مي
سعيد بن جبير  .چيزي بود كه نگذاشت پيامبر خدا آن نامه را برايشان بنويسد

؟ سردرد و ايروز پنجشنبه، و چه روز پنجشنبه: ابن عباس گفت: دارداظهار مي
كاغذي را برايم بياوريد : خامت گراييده بود كه گفتبيماري پيامبر رو به و

مردم به منازعه و . زي برايتان بنويسم كه پس از آن هيچ گاه گمراه نشويدچي
چه : گفتند. درگيري پرداختند  نبايد پيش هيچ پيامبري درگيري صورت بگيرد

آنان به رد و انكارهاي خود . از او جويا شويد: شده پيامبر پرت و پال مي گويد
برم بهتر ، آنچه در آن به سر ميمرا به حال خود وا گذاريد: ادامه دادند، تا فرمود

از آن است كه مرا بدان فرا مي خوانيد، و ايشان را به سه چيز سفارش كرد و 
مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد، همچنانكه من به هيئتهاي : گفت

ام، شما نيز چنين كنيد، و سوم را نگفت، يا ابن نمايندگي جايزه و هدايا داده
  1.اماد بردهمن از ي: عباس گفت

سفيان از سليمان بن ابي مسلم دايي  2:در روايتي از امام احمد چنين آمده كه
روز : بير شنيده كه ابن عباس گفتهج جيح به ما خبر داد كه از سعيد بنابن ابي ن

ها را تر كرد، ايي، سپس آن قدر گريست تا سنگريزهپنجشنبه و چه پنجشنبه

                                 
 ـ صحيح البخاري ـ باب مرض النبي و وفاته2

 .1935حديث  3ـ المسندح 3
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بيماري پيامبر خدا تشديد : ه روزي بود؟ گفتگفتيم اي ابو العباس، پنجشنبه چ
كاغذي را برايم بياوريد تا چيزي را برايتان بنويسم كه پس از : شده بود، گفت

آن هيچ گاه گمراه نشويد، حضار به منازعه و جر و بحث پرداختند، حال آنكه 
چه شده است؟  آيا هذيان : نبايد پيش هيچ پيامبري به منازعه پرداخت، گفتند

از او بپرسيد، آنان همچنان به . يعني پرت و پال گفت :ويد؟ سفيان مي گويدمي گ
مرا به حال خود واگذاريد، وضعيتي كه : سخنان خود ادامه دادند كه پيامبر فرمود

در آن به سر مي برم بهتر از آن است كه مرا بدان فرا مي خوانيد، آنگاه سه چيز 
رون رانيد، هيئتهاي نمايندگي را يره بيمشركان را از شبه جز: ارش كردرا سف

سعيد سوم را نگفت، نمي دانم عمداًٌ از : مانند من جايزه دهيد، ابوسفيان گفت
  گفتن آن خودداري كرد و يا از ياد برده بود؟

  1.اين روايات در صحيح مسلم نيز وجود دارند
چنانچه معلوم است، ارتباطي ميان اين روايات و امامت وجود ندارد، ولي 

ش سوم ـ كه يا از ياد برده شده و يا عمداً ترك شده ـ عامل به وجود سفار
صحابه دانسته بودند : گوينداي از جعفريها ميعده! آمدن جر و بحث مي باشد

كه پيامبر خدا مي خواهد پيمان خالفت را تاييد و رسميت بخشد و جانشيني را 

                                 
صحيح مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب ترك الوصية و صحيح بخاري ـ كتاب الجهاد و ـ 1

 السير ـ باب جوائز الوفد 
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ن، چنانچه خليفه به علي و ديگر پيشوايان اهل بيتش اختصاص دهد، ولي ايشا
سوم در سخناني با ابن عباس به آن تصريح مي كند، پيامبر را از اقدام مزبور باز 

كاغذي را برايم بياوريد تا ( وقتي كه در اين گفته پيامبر بزرگوار . داشتند
- من ميان شما چيزي را فرو مي(و سخنان ايشان در حديث ثقلين ...) چيزي 

يابي كه هدف و آماج هر دو حديث يكي است، و دقت كنيد، در مي...) گذارم 
پيامبر خدا خواسته در بيماريش، جزئيات آنچه را در حديث ثقلين بر مومنان 

همان  255و در صفحه ) 284المراجعات ـ . (واجب كرده بوده تفصيل دهد
دم مرگ نيز ايشان را به سه چيز سفارش  با وجود آن، در: گويدكتاب چنين مي

رپرست و پيشواي خويش قرار دهند، مشركين را از جزيرة العرب علي را س: كرد
بيرون كنند و به هيئتهاي نمايندگي جايزه و هدايا بدهند، ولي قدرت نفوذ 
سياسي آن روز كه به محدثين اجازه نداد سفارش سوم را نيز بيان كنند، گمان 

  .اندبردند ايشان آن را از ياد برده
: ان صحابه نيستيم، ولي بايد اين را بگوييم كهما درصدد بحث و دفاع از بزرگ

احاديث مزبور براي اثبات عقيده جعفريها كافي نيست و ديدگاه آنها را اثبات 
نمي كند، بلكه نياز به داليل ديگري دارد كه احتماالت موجود درباره سفارش 
سوم را ترجيح دهد و مشخص سازد كه پيامبر خدا چه چيزي را خواسته 

لذا به حديث ثقلين استناد شده است، حال آنكه حديث مزبور ـ بنويسد، و 
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چنانچه پيشتر ثابت شد ـ داراي سند صحيحي نمي باشد، آنچه صحيح است 
حديث تمسك ورزيدن به كتاب و سنت است، شايد وصيت سوم هم همين بوده 

عالوه بر آن، قائل شدن به اينكه وصيت سوم، وصيت به خالفت بوده تنها . باشد
: متهم كردن محدثان به اينكه 1.آيد نه قطعي و يقينيباب ترجيح به حساب مياز 

اند، در از ترس حكومت و بر اثر گرايش با سياست وانمود كردند كه از ياد برده
دانستند وصيت سوم درباره خالفت علي است، اين اتهام اگر حالي كه مي

ن كافي است تاريخ و درست باشد، متوجه سعيد بن جبير مي شود كه براي رد آ
هاي جعفريها شجاعت او پيش روي حجاج بن يوسف ثقفي را حتي در نوشته

  2.ورق بزنيم
اعتراف كرد به  آورتر اين است كه مي گويند، عمر  شگفت انگيزنكته 

اينكه چيزي كه پيامبر خدا مي خواست بنويسد، مسأله خالفت علي و ديگر ائمه 
رگان صحابه از نوشتن آن جلوگيري به عمل خاندانش بود، ولي او و ديگر بز

                                 
سوم وصيت به قرآن بوده، ابن التين نيز : داودي گفته: ـ در كتاب فتح الباري آمده كه1

احتمال دارد اين : عياض مي گويد. تجهيز سپاه اسامه بوده: گويدمهلب مي.. چنين گفته
و احتمال دارد آن چيزي باشد . قبرم را به عنوان بت قرار ندهيد. شد كه قبال گفته بودبا

 .نماز و عبدهايتان را نگهداريد و در حق آنان تقصير نكنيد: كه در حديث آمده

 1/65ـ الغدير 2
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حال آنكه حديثي در صحيحين از عمر وجود دارد مبني بر اينكه پيامبر  1.آوردند
  .هيچ كس را به عنوان جانشين تعيين نكرد كه بعداً به آن شاره مي كنيم

  هـ ـ احاديثي كه به اين موضوع ارتباط دارند
ي ـ چنانكه كتب هشتگانه و ديگر از تحقيقات گذشته دريافتيم در سنت ـ نبو

كتبي كه بدانها مراجعه كرديم نقل مي نمايند دليلي كه عقيده و ديدگاه جعفريها 
در اين منابع روايات ديگري در ارتباط با موضوع . را تأييد نمايد، وجود ندارد

  :امامت وجود دارد كه به بحث و بررسي آنها مي پردازيم
  د؟چه كسي پس از تو امير خواهد ش

                                 
اعتقاد به اينكه عمر مانع انجام وصيت از جانب پيامبر : ـ عقاد در اين باره مي گويد3

نتخاب علي به جانشيني خود، بوده است، سخني است سبك سرانه و پوچ به مبني بر ا
گيرد بلكه هر كه از آن اطالع يافته و هم احترامي تنها عمر را در بر نمياي كه اين بيگونه

پيامبر قلم و كاغذ را براي آن نمي خواست چرا كه . رأي عمر بوده را نيز شامل مي گردد
اي شفاهي ندارد و همچنين پيامبر تر از يك سخن و گفتهوصيت به خالفت نياز به بيش

پس از درخواست كاغذ نيز مدتي ديگر زيست ولي دوباره كاغذ را نطلبيد  و ميان او و 
علي مانعي وجود نداشت، و فاطمه هم خدمت ايشان بود تاجان به جان آفرين تسليم 

او مي گفت عالوه بر اينها، كرد، اگر مي خواست او را فرا مي خواند و سخن مزبور را به 
ايشان افراد اهل بيت خود را از واليت و سرپرستي دور مي داشت، اين سنت قبلي همراه 
. اين سكوت داللت نمي كنند كه پيامبر خواسته علي را خليفه خود قرار دهد ولي نگذاشتند

ـ كتاب البخاري ـ كتاب االحكام ـ باب االستخالف و مسلم ) 5( 210ـ  209عبقريه عمر 
 .859حديث  2ـ المسند ج 3االستخالف و تركه    : االماره ـ باب
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از پيامبر سؤال : نقل مي كند كه از امام علي  1أ ـ امام احمد با سند صحيح
اگر ابوبكر را امير قرار دهيد : چه كسي پس از تو امير خواهد شد؟ فرمود: شد

، و اگر عمر را دوي را امانتداري كم عالقه به دنيا و عالقمند به آخرت مي يابي
كه در راه خدا اعتنايي به سرزنش  ديابيانتخاب كنيد او را تواناي امانتداري مي

كنيد، هيچ كس ندارد، و اگر علي را امير قرار دهيد كه به نظر من اين كار را نمي
كه شما ر ا به راه راست رهنمون مي  داي مي يابياو را هدايتگر هدايت يافته

اين حديث روشن مي سازد كه امامت و خالفت انتخابي است نه . گردد
را پيامبر خدا كسي را تعيين نكرد، بلكه مسأله را به مسلمانان واگذار انتصابي، زي

  2.كرد و سه نفر شايسته احراز مقام خالفت را به ايشان پيشنهاد نمود

                                 
 .859حديث  2ـ المسند ج 1

اي به ابوبكر و تنها اين بخش اخير را ذكر كرده و اشاره 1/12ـ صاحب كتاب الغدير 2
 .اش سازگار باشدعمر نكرده و لذا معني حديث را تغيير مي دهد تا با عقيده
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  جانشين قرار دادن
به عمر «ـ مسلم و بخاري با سند خودشان از عبداهللا بن عمر روايت مي كنند 2

ر قرار دهم كسي بهتر از من جانشين اگ :گفت» دهيد؟گفته شد جانشين قرار نمي
و اگر جانشين قرار ندهم كسي بهتر از من مانند رسول  ،قرار داده مانند ابوبكر

طلبم و از آن را ترك فرمود، مردم او را مدح كردند، عمر گفت، ثوابش را مي
ترسم دوست داشتم از شر و خيرش نجات يابم، نه برايم و نه به عقابش مي

باب . بخاري كتاب االحكام) 567(آن را برندارم مرگ  ضررم در حيات و
  .استخالف، مسلم، كتاب اماره ـ باب استخالف

گويد، عبداهللا مي«از عبداهللا بن عمر روايت شد . در روايت ديگر با سند مسلم
-دانيد پدرت خليفه تعيين نميآيا مي: رفتم، حفصه گفت) خواهرم(پيش حفصه 

سوگند خوردم كه با او : گفت. چرا كرد: كند، گفتكند؟ گفتيم اين كار را نمي
مثل اينكه «:گويدعبداهللا مي» حرف بزنم، تا فردا ساكت شدم و با او حرف نزدم

پرسيد و از حال مردم مي» ام تا برگشتم  و پيش پدرم رفتمكوهي را برداشته
ن ام، ـ سوگند ياد كردم كه آاز مردم چيزي شنيده: سپس گفتم. دادمجواب مي

اگر چوپانِ شتر يا  .دهيدكنند جانشين قرار نميرا به تو بگويم ـ گمان مي
به نظرم حيوانات . گوسفند داشته باشيد، چوپان نزد تو بيايد و آنها را رها كند

. شوند، رعايت مردم از حيوانات مهمتر است، عمر موافق كالمم بودنابود مي
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خداوند از : بلند كرد و فرمودپس سر را . اي سرش را پايين گذاشتچند لحظه
و اگر . هم تعيين نكرداهللا اگر من تعيين نكنم رسول .  ندكميدينش حمايت 

سوگند به خدا ـ هميشه رسول «گويد عبداهللا مي. تعيين كنم ابوبكر هم تعيين كرد
كند و دانستم از سنت رسول سرپيچي نمي ،كردو ابوبكر را ياد مي غخدا 

و ابوداود، مثل اين را از ابن عمر نقل » مسلم«. دهدنميكسي را جانشين قرار 
  .در كتاب خراج ـ باب خليفه» .اندكرده

اين از اين سبزتر «. امام احمد با سندي صحيح از امام علي روايت مي كند
-تل من است، گفتند اي امير، از خانوادهادانم چه بدبختي در انتظار قاست، نمي

جانشين  :گفتند .در حالي كه مرا نكشته درا مي كشياو : گفت! اش به ما خبر بده
به پروردگارت چه : مانند رسول شما را رها مي كنم، گفتند ،نه :تعيين كن، گفت

تا حكمت بود مرا در ميان آنها باقي گذاشتي، . مي گويم خدايا: گفت. مي گوييد
پس مرا به سوي خود گرفتي در حالي كه خودت ميان آنها بودي، اگر مي 

  »اهي آنها را خوب كن و اگر مي خواهي آنها را فاسد گردان خو
سوگند به كسي كه دانه را شكافت، «در روايت ديگر با سند ديگري امام گفت 

  »ما را آگاه كن چه كسي است؟: شود، مردم گفتنداين شمشير در بدنم رنگي مي

  



 238

  .منان خواستار ابوبكر هستندؤم و خداوند

كر را بر چند ماموريت گماشت كه هدف ايشان ابوب غ خدا به نظرم رسول 

آماده كردن او براي خالفت بوده باشد و مي خواست براي خالفت ابوبكر را 

  .پيشنهاد كند 

  .نمودبه عنوان امير حجاج تعيين  او را ـ در سال نهم هجري1

اول سوره براءه را  غكرد و رسول ـ وقتي ابوبكر در مكه بود و حج مي2

رسول خدا  امير نشد و جانشين شخصبه ابوبكر فرستاد  آن  ديگر توسط كسي

  .ايشان نگشت  بلكه تحت امامت ابوبكر قرار گرفت بر

   وفاتشـ خطبه رسول در بيماري 3

: رسول خدا خطبه را فرمود ؛كندامام بخاري از ابي سعيد خدري روايت مي« 

ابي سعيد مي ابوبكر گريه كرد » خداوند عبدي را بين دنيا و آخرت مخير كرد،

 ما نمي دانستيم !؟»اندازدچه چيزي  ابوبكر را به گريه مي«با خود گفتم : گويد

كند  رسول خداست و ابوبكر از همه آن عبدي كه خداوند او را  مخير مي

  .بود كه متوجه چنين حقيقتي شد باهوشتر و داناتر
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تي و ترين كس در دوسامين اي ابوبكر گريه نكن چون«. فرمود رسول خدا

بود اما گرفتم ابوبكر ميمال  براي من تو هستي اگر از امت اسالمي دوستي مي

 خانه شود مگر دردر اسالم محبت و برادري است همه درهاي مسجد بسته مي

  ».ابوبكر

رسول « كند كه  بخاري همچنين با سند خودش از ابن عباس روايت مي

اي پيچيده رش را با پارچهدر بيماري مرگش بيرون آمد در حالي كه س  غخدا

ميان مردم «:  بود روي منبر نشست خدا را حمد و ستايش كرد و سپس فرمود 

تر از ابوبكر بن ابي قحافه وجود كسي در مال و جان خودش براي من امين

اما دوستي و اخوت . بودمي كردم ابوبكر ندارد اگر از مردم دوستي اتخاذ مي

بخاري ـ  .»ي مسجد را بگيريد مگر دريچه ابوبكرهااسالم بهتر است تمام دريچه

با سندي صحيح خطبه را روايت  ترمذياحمد و  .كتاب صاله ـ باب خوفه

  .اندكرده

باشد ابوبكر را  جماعتبيمار شد و نتوانست امام  غـ وقتي رسول خدا 4

امام مردم كرده و تا رسول خدا به ملكوت اعلي پيوست مسلمانان ماموم ابوبكر 

  .بودند
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كنند بن مسعود روايت ميامام احمد در مسند و نسائي در سنن از عبد اهللا 

عمر آمد و » امير از ما و شما«: وقتي كه رسول خدا فوت كرد انصار گفتند«

به ابوبكر دستور امامت داد؟  غخدا  دانيد رسولاي طائفه انصار آيا نمي: فرمود

  !؟حالي كه امامِ ابوبكر باشداز ابوبكر پيشي بگيرد در  راضي مي شودچه كسي 

  .»خدا از اينكه امام ابوبكر باشيم پناه بر« انصار گفتند 

ـ همچنين درباره آماده كردن ابوبكر براي امامت امام مسلم و بخاري از 5

زني پيش پيامبر آمد و درباره چيزي با رسول «. كنندجبيربن مطعم روايت مي

اي رسول خدا «زن گفت  ».ه برگرددك نددستور داد خدا حرف زد  رسول غاهللا

  د؟ يفرمايچه مي) يعني اگر فوت فرمودي(اگر آمدم و تو را پيدا نكردم 

بخاري ـ كتاب ) 575. (1فرمود  اگر مرا نيافتي برو پيش ابوبكر غحضرت  

  .)مسلم ـ كتاب فضائل محاسبه ـ باب فضل ابوبكر. احكام ـ باب خالفت

  ).خالفت(امامت كبري  امامت نماز راه گشودني است براي

                                 
به اتفاق مهاجر و انصار ابوبكر : گويدمي) 1/68(ي در كتاب غنيه ـ عبدالقادر گيالن1

 . انتخاب شد و علي در ميان آنها بود
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  .ي كتاب امامهئـ سنن نسا133ـ شماره  1سند ج ـ  )5740(

اگر اين را : دهم غير قاتلم را نكشيد، گفتندشما را سوگند مي:  عمر گفت 

مانند رسول كه شما را وا گذاشت من هم  ،نه: داني جانشيني تعيين كن، گفتمي

  .است چنين سخني از علي هم روايت شده . گذارموا مي

كنند كه عمر و علي با پيروي از رسول خدا اين دو روايات بر اين داللت مي

كسي را به عنوان جانشين تعيين نكردند و با روايت قبل در اينكه رسول كسي 

  .را تعيين نكرده مشترك هستند

ما «: كند كه مي گويد بن عباد آن را تاييد ميهمچنين روايت احمد از قبس

سبحان : گفتاي ميدرون درهيا رفت روي كوه و هر جا ميپيش علي بوديم ا

بيا پيش علي برويم درباره : به مردي از بني شكر گفتم !اهللا، صدق اهللا و رسوله

بينيم هر اي امير مي: از او بپرسيم، پيش علي رفتيم  گفتيم » صدق اهللا و رسوله«

-روي، ميباال مي شوي يا از كوهي اي سرازير ميروي يا به درهجاي كه مي 

با تو پيماني بسته ؟ علي از ما  غآيا رسول خدا  !»صدق اهللا و رسوله«: ديگوي

سوگند به «: رو بر گردانيد، ولي ما اصرار كرديم، وقتي اصرار ما را ديد گفت

اما ... به غير از آن پيماني كه با مردم داد  پيماني ديگر ندارد غخدا رسول 
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و را كشتند وضعيت و عمل ديگران از من بدتر بود مردم بر عثمان پريدند و ا

دانم آيا پس ديدم كه شايسته اين كار هستم  آن را برداشتم، سوگند به خدا نمي

   2كنم؟ مسند ج درست عمل كردم يا اشتباه مي

همچنين روايت مسلم و بخاري و احمد با اسناد صحيح مطالب گذشته را 

ابن » ل خدا درباره خالفت سفارش نكرد رسو«:  كنند كه مي فرمايد تاييد مي

بخاري ـ باب ) 567( .اندبن اوفي و عايشه هم آن را روايت كردهعباس و عبداهللا

ـ كتاب تفسير ـ مسلم ـ كتاب وصيه ـ باب ترك وصيه ـ  غاهللا  مرض رسول

  3256ـ 3355ـ  3189روايات  5جلد . مسند

  .ورزيدندخدا و مومنين بر ابوبكر اصرار مي
تصميم : فرمود غكند رسول خدا شه روايت ميئري با سند خود از عابخا

گرفتيم پيش ابوبكر و پسرش بفرستم و با آنها پيمان ببندم  علي رغم سخن 

كنند كه خالفت از آنِ آنها گويند خالفت مال ما است يا آرزو ميبعضي  كه مي

مردم خالفت  خداوند بر خالفت ابوبكر اصرارمي فرمايند  و: باشد پس گفتيم 

  .بخاري ـ كتاب احكام ـ باب خالفت .كنندغير از ابوبكر را رد مي
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پيامبر در بيماري فوتش فرمود ابوبكر و « كند مسلم از عائشه روايت مي

آرزوي خالفت كند و  كسيترسم كه برادرت را صدا بزن تا چيزي بنويسيم، مي

مسلم كتاب . خواهندرا مي بگويد من بهتر هستم ولي  خدا و  مومنان تنها ابوبكر

  .فضائل ـ باب فضل ابوبكر

امام احمد اين حديث را با سندي صحيح مانند مسلم و دو سند ديگر روايت 

   47ـ 6ج ) مسند. (كندمي

  بحث مهدي

مهدي : رسول خدا فرمود «كند ـ امام احمد در مسند از امام علي روايت مي4

  .فرستدرا در شبي ميخداوند او )  هدفم اهل بيت است( از ماست 

اگر تنها يك روز در دنيا باقي بماند خداوند مردي از اهل «در روايت ديگر 

  ».كند همانگونه كه پر از ظلم بودفرستد تا دنيا را پر از عدل  بيت ما را مي

پيامبر فرمود قيامت بر پا نمي «. دوباره در مسند از عبداهللا بن مسعود نقل شد

  ».ده من نيايد كه هم نام هستخانوا شود تا مردي از



 244

دنيا منقرض نمي گردد  تا مردي از اهل بيت  رود  يا دنيا نمي«روايت سوم  در

  » 1.رياست عرب را بر عهده نگيرد  و من با او هم نام هستم

اند  بلكه در مسند  با اين الفاظ هيچ كدام از روايات در صحيحين روايت نشده

  .و سنن ذكر شده اند 

ر مورد مهدي نزاع ها و گفت و گو هاي فراواني صورت گرفته هر چند د 

. احاديث مهدي زياد هستندكه گوييم اين است است  تنها چيزي كه ما مي

د كه  مجالي براي نقد و بررسي آنها در نباشصحيح مي در اسناد بعضي از آنها

احاديث مذكور را مي توان در كتاب هاي ذيل جست  .اين جستار وجود ندارد

ـ 3572ـ 3571ـ 773ـ 645يات ارو. 6ـ ج  5ج  2ج = مسند: و جو كرد 

  كتاب فتن: ابن ماجه. كتاب فتن  :يذترم= 4279ـ 4098ـ 3573

                                 
. مهدي و عيسي و دجال: ايشان فرمودند. ـ از استاد شاكر درباره مهدي پرسيده شد2

كنند مشخص اشتباه آنهايي كه مهدي را از آن دو جدا مي. هر سه عالمت قيامت هستند
كند و حاكمي است مانند حكام ديگر كه خداوند در يك شب او را اصالح مي مهدي. است
را در اين  2061امام مسلم حديث . كندشاكر به اشتباه شيعه و غيره اشاره مي. فرستدمي

  .باره روايت كرد و الباني هم آنرا صحيح قرار داده است
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مردي از اهل بيت «:  گويدبا اين وجود  احاديث  بر مهدي كه جعفريه مي 

كنندو حتي در بعضي داللت نمي» شود است و كمي قبل از قيامت فرستاده مي

  .كندسال حكم مي 9ـ يا  7ـ يا 5ايات آنها  آمده كه مهدي از رو

اگر خالفت بر اساس نص پيامبر «كند اين حديث شريف بر اين داللت مي

پايان » انتخاب شود  ابوبكر انتخاب  است  و تنها او براي خالفت  شايسته است

  .حديث رسول اهللا

وازدهم و ماندن آن در كه بيان كنند  نص گذاشتن بر تعيين امام د هيچ روايتي

 مرجع تحقيق بحث و كتابهاي ديگر  در كتب هشتگانه 1عالم غيبت تا قيامِ قيامت

  . ايمبه دست نياورده

كسي را براي خالفت بعد از  غخدا رسول «بلكه آنچه پيدا كرديم اين بود 

  .»خود تعيين نفرموده است 

                                 
. العبود شرح ابي داودعون . (رسدـ اسم محمدي محمدبن عبداهللا و نسبش به حسين مي1

در تفسير كتاب عالم شيعي محمدبن جواد ) 382ـ 381ـ 371ـ  37ص  11كتاب مهدي ج 
 .مغيه به امامت مهدي اشاره شده است
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كه ه امام دوازدهم كه قول جعفريه را دربار جمالتي يافتيمدر بعضي احاديث 

يواطئ اسمه اسمي و اسم «كند  مثالً حديث آيد باطل ميبعد از تمام امامها مي

علي به  كه و همچنين روايت شده ،كه ترجمه آن گذشت» ابيه اسم ابي 

ناميد اين پسر » سيد«همانطور كه رسول او را «فرزندش حسن نگاه كرد و گفت 

آيد  در بيرون مي) نام رسولتان(ا نام محمد شود  و از نسل او مردي بنيز سيد مي

-خلق و سيرت مانند رسول است نه در اخالق و منش زمين را پر از عدل مي

  .كند

بود كه بر صحت  عقيده  جمهور و نص نگذشتن بر امام  غاين سنت رسول 

  .دهدو تعيين نكردن آن شهادت مي

بود هدايت نمي كه ما را هدايت داد و اگر هدايت او ي راخدامر سپاس  

  .يافتيمنمي
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  فصل چهارم

  استدالل به تحريف و دروغ سازي
  تحريف قرآن

  استدالل به احاديث ساختگي
  نگاهي به مراجع شيعه

  نهج البالغه .3
 "الصواعق المحرقه"كتاب  .4

  روايت بزرگان اهل بيت در وصف ابوبكر و عمر
  كنند  فضل آنها و تصريح به فضل عمر و ابوبكر داللت مي

  هنتيج
  راههايي براي كشف دروغ بودن منقوالت
  روشهايي براي كشف دروغ بودن منقوالت
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  مقدمه

كه عقيده امامت نزد جعفريه مستند به قرآن نيست . صلهاي گذشته ديديمفدر 

و استدالالت آنها بر روايات متصل به سبب نزول و تاويالت مخصوص 

درست هستند تا دليلي  خودشان بناء شده است نه روايات صحيح و نه تاويالت 

همانگونه كه ديديم سنت مطهر مذهب باطل آنها را . براي تاييد مذهبشان باشد

بلكه معارض آنها است و بطالن آن را با احاديث صحيحي ثابت . كندتأ ييد نمي

  .كنيم مي

پس امكان دارد . آورداسالم براي عقيده و شريعت از كتاب و سنت دليل مي

  .تفا كنيم و به بحثي ديگر منتقل شويمبه مسائل گذشته اك

عه را فاسد و اين عقيده باطل كنند توسط آنها جاماما كتابهايشان كه تالش مي

  .خش كنند به نظرم براي نقد و مناقضه ادله گذشته كافي نيستندپرا 

آوري روايات موضوع و باطل در نتيجه به تحريف لفظ و معني قرآن و جمع

ها را و بيان شد  كه ادله ثابت و يقيني مذهب آن ،ها گذشتندهمه اين. برندپناه مي
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زياد و حتي عامه مردم هستند صصين متاسفانه كه خاما غير مت. كندتاييد نمي

  .توانند روايات صحيح و غير صحيح را تشخيص دهندنمي

كتابهاي از . ن مناسب استالبدين سبب كشف اين گمراهي و بيان اين بط

منهاج الكرامه في معرضه «جامعه آن روزگار را داشتند  قديمي كه قصد افساد

منهاج السنه «از معاصرانش ابن تيميه كتابي به نام و  .عالمه علي است» االمه

  .را در رد كتاب علّي تاليف كرد» النبويه

در عصر حاضر كتابي به دست آمد كه صدها يا صدها هزار نسخه از آن براي 

 شكيك در عقيده درست و مزين كردن باطلافساد جامعه اسالمي معاصر و ت

تحت عنوان  .چاپ و نشر شده است كه آن يكي از مكايد شيعه است

من كتابي تحت عنوان و  .الدين موسوياثر عبدالحسين شرف» المراجعات«

   .در رد آن نوشتم» المراجعات المفتراه علي شيخ االزهر البشري«

و بيان گمراهي و . ها استاين فصل شامل بعضي از آن دو كتاب و رد آن

اهللا  و. دهيمبطالن بودن آنها همچنين، روش آنها را در گمراه كردن توضيح مي

  .عانهو المست
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  تحريف قرآن

رافضيه مانند تمام گروهاي گمراه جهت استدالل به قرآن روش تحريف در 

برند، هنگام بررسي كتابهاي تحريفشان و نشان نص و معني آن را به كار مي

است اين را به وضوح و روشني در » كافي«اولين و مهمترين حديث كه  دادن

  .بينيمابواب و اخبار متصل به قرآن مي

» حجج كتاب«عبدالحسين در كتابش بحث مراجعه دوازدهم درباره  بينيممي

كه قرآن  اي كند به گونهآيات فراواني ذكر كرده و معاني آنها را تحريف مي

 :در حالي كه قران مي فرمايد   !!ي گروههاي گمراه باشدمانند كتابي از كتابها

اين كتابي است بدون شك  ) ۲:البقرة( ﴾ِللُْمتَِّقَني ُهدًى ِفيِه َرْيَب ال الِْكَتاُب ذَِلَك﴿

 خَلْفه منْ وال يديه بينِ منْ الْباطلُ يأْتيه الو انه لكتاب عزير ... براي هدايت متقين

گونه باطلي از هيچ هيچ كه ي استكتاب« )42:فصلت( حميد حكيمٍ نْم تَنْزِيلٌ

  .نباشد» شودمتوجه آن نمي شطرف

: منظور خداوند از اصحاب الجنة يا متقون يا خير البريه«: گويدبراي نمونه مي

در ) 110: عمران آل( ﴾للنَّاسِ أُخْرِجت أُمةٍ خَيرَ﴿اما صحابه كرامِ » شيعه است

همچنين بهترين بشر بعد از . ابن سبأ اصحاب اتش و فاجر و كافر هستندگمان 
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و  تدانند، آنها در زعم ابن سبأ، جبرا بدتر از دشمن مي) ابوبكر و عمر(رسول 

دهد كه اي ادامه ميطاغوت و امام گمراهي هستند، در كفر و گمراهي به گونه

  .اجراي حد برآنها واجب است

كنند، بين شيعه در كتب و استدالالتشان تكرار ميكالم اين رافضين را متعج

اي چهل آيه را ذكر كرده و به گونه» مطهر علي«تمام آنها را رافضي سابقش 

. آورده و آنها را موافق مذهبش تحريف كرده، ابن تيميه به همه آنها جواب داد

ه را عو غالت شي هبطالن استدالل را توضيح داد» منهاج السنة«در جلد هفتم 

تنها خدا و «. كريمكشيد آن را نفل مياگر سخن به درازا نمي. ه استرسوا كرد

 ندآورز را به جاي ميپيامبر او و مومنان ياور و دوست شمايند كه خاشعانه نما

  ؛دهدبعد از نقل كالم ان شيعه، ابن تيميه جواب مي» دهندو زكات مي

  :جواب به چند گونه است «

حتي ظن هم نيست بلكه دروغ و باطل از جنس . ا ـ همه آنچه ذكر كرد 

چون . شودبر آن تطبيق نمي» براهين«سفسطه است، اگر مفيد ظن هم باشند نام 

  : ـ سوره بقره  مي فرمايد  111آيه . برهان در قرآن مفيد علم و يقين است



 252

(#θä9$s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 šù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$tΒ r& 

3 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδö ç/ β Î) óΟ çGΖà2 š⎥⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪     

. آيدجز كسي كه يهودي يا مسيحي باشد هرگز به بهشت در نمي: گويندو مي«

  ».گويند دليل خويش را بياورنداگر راست مي: اين آرزوي ايشان است  بگو

⎯ ¨Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ ⎯ tΒuρ / ä3è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ×μ≈ s9 Ï™ r& 
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آغازد، سپس آن را برگشت با كسي كه آفرينش را مي« 64و سوره نمل آيه  

ا معبودي با كند، آيدهد و كسي كه شما را از آسمان و زمين روزي عطا ميمي

  .»گوييدبگو اگر راست مي. خدا هست

  :خداوند متعال مي فرمايند

¨β Î) ©! $# … çμ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ =|Á ãƒ ’ n? tã Äc©É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ=|¹ 
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رستند، اي مومنان شما هم خدا و مالئكه بر او درود مي ف«: خداوند مي فرمايد
  .56احزاب آيه » بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سالم بگوييد

مي : گفتند اي رسول خدا«. رافضي از مسلم و بخاري دو بار روايت مي كند
: فرمود« دانيم چگونه بر تو سالم كنيم، حاال چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟

: سپس رافضي مي گويد» .حمدالهم صلي علي محمد و علي آل م«بگوييد 
دانسته شد، صلوات بر آل محمد بخشي از صلوات دستور داده شده در آيه «

  ».است
  !چه كسانيد؟ »آل«علماء بر صحت اين روايت اتفاق دارند، اما : مي گويم

در بحث آيه تطهير ذكر كرديم كه  بعضي از علماء با حديث امام مسلم و 
 :چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ فرمود: شد ههنگامي كه از او پرسيد«بخاري 

لهم صلي علي محمد و علي ازواجه و ذريته، كما صليت علي آل لا«د يبگوي
» ال رسول«اند كه استدالل كرده» ابراهيم و بارك علي محمد و ازواجه و ذريته

  ».هايشان هستندزنان و بچه
نسبت به  روايت اولي است،  ما موقف شيعه را هاين روايت تفسير كنند

  !دانيم چه احترامي دارندمادران مسلمان مي
گروه آنها در اصول و فروع پيرو مذهب اهل بيت «رافضيه گمان مي كنند 

  .»هستند
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اين گمان در آغاز به توقفي نياز دارد تا آشكار گردد و نامعلومي و گول 
دانند ها را نميبر ساده لوحي مردمي كه حقيقت گروه. زدنهاي آن برداشته شوند

  .تأثير گذاشته است
نگ و جدال مي كنند، حتي جها گروه در اين گمان باهم كه دهمعلوم است 

عبداهللا بن سبĤ ـ كه باني تفكر وصيت بعد از رسول و اساس فرق شيعه است ـ 
  .گمان مي كند، كه خودش پيرو اهل بيت است

  .معني اهل بيت را مشخص مي كنيم: اوالً
 لَهأَ »ازدواج كرد: والًهأُهالً و أَ. لَهأ«اهل آمده در معجم وسيط ذيل ماده 

  .شد) آباد(جايگاه يا سرزمين با مردمانش سرسبز : هلهر بأَمع: والًهأُ المكانُ
  نزديكان، قبيله و زن: اهل

  .ساكنان خانه: اهل الدار و نحوها
ه معني اهل با مضاف الي= در معجم الفاط قرآن كريم در ذيل ماده اهل آمده 

  .شود مشخص مي
  .ساكنان خانه: اهل الدار  .زن و قبيله و نزديكان مرد: لاهل الرج

يعني كساني كه ... اهل الكتاب، و اهل االنجيل، و اهل القريه و اهل مدينه، 
   .آنها را گرد هم جمع كرده است ، يا روستا، و يا شهرانجيل يا و ،كتاب

  .)معجم(شده اشاره مي كند اي كه كلمه اهل در آن ذكر پس به آيه كريمه



 255

پيامبر بر نان و گوشت با «امام بخاري با سند خودش از انس روايت مي كند 
پيامبر بر ... كسي را براي دعوت مردم فرستاد » زينب بنت جحش ازدواج كرد
سالم و رحمت خدا بر شما باد  اي اهل بيت، : ندحجره عائشه رفتند و فرمود

خدا در  :اهلت را چگونه يافتي؟ فرمود: رحمه اهللاعليك السالم و  :عائشه فرمود
  .زنانش سر زدند هاي رسول به همه حجره. ... آنها بركت اندازد

-شه جواب ميئگفت و آنها هم مثل عاآنچه را به عائشه گفت به آنها هم مي

  .دادند

   )53: األحزاب(  النَّبِي بيوت تَدخُلُوا ال: بخاري ـ كتاب تفسير ـ باب

ها و نزديكانش زنان يعني امهات المومنين و بچه غبينيم اهل بيت رسول مي

ابن عباس و پدرش جعفر و ديگران، اهل سنت و جماعت و هستند مانند علي 

ارزش بسياري براي اهل بيت قائل هستند، و آنها را در جايگاه خودشان قرار 

شاهد اين موضوع  كنند و كتابهاي مادهند احاديث صحيح آنها را قبول ميمي

شده از اهل بيت  مثالً احاديث فضائل آنها  در سنت و احاديث روايت. هستند

  .قابل توجه هستند

محروم  از آن ديگران را كهرسول خدا كسي را به علمي مخصوص نكرده 

  .دادندگرداند، بلكه به صحابه و اهل بيت و مخصوصاً به زنانش ياد مي
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اجرين و انصار مساوي هستند ـ بهترين امت همه صحابه كرام ـ اهل بيت، مه

اند خداوند در بسياري از آيات، اسالمي هستند كه براي مردم فرستاده شده

واضح و محكم براي آنها شهادت داده و همه مي دانيم كه شهادت خداوند 

  .كافي است

رسول خدا شاهد آنهاست چه قدر شهادت كسي كه از روي هوا و هوس 

  .لغ و مبين كالم خدا باشد بزرگ استگويد و مبسخن نمي

كتاب پروردگار كه هيچ گونه باطلي از هيچ  غاز آن اصحاب  بزرگوار 

شود و سنت رسول پاكمان و بيانات و احكام جهت و نظري متوجه آن نمي

  .متعلق به آنها  به ما رسيده است و نعمت خداوند بر ما تمام شده

  :كه مي گويدبدين سبب قول ابي زرعه رازي مشهور شد 

كاهد  بدان كه زنديق است، چون اگر كسي را ديدي از ارزش صحابه مي«

اند دهناند، و تمام اين حقائق را صحابه به ما رساقرآن حق و پيامبر و پيام او حق

خواستار ابطال كتاب و سنت  در حقيقت؛ ـ كسي بخواهد آنها را عيب دار كند

ديق و گمراه حكم كردن سزاوار و شايسته اوست و به زن تنها عيب ، واست

  .مطابق اوست
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خيرالقرون  يعني غدر مقابل ياران رسول خدا اهل سنت  اين موقف جمهور

  موقف عبدالحسين و گروهش چيست؟حال است  

است كه ابو زرعه حكم آن را بيان  موقف آنها به نسبت غير اهل بيت موقفي

 آوريمدالحسين به دست ميبلكه موقف آنها همانطور كه در مراجعات عب .كرد

از شدت هول آن كودكان نوزاد پير و موقفي است عجيب، مقدس و متواتر كه 

تكفير و نفاق را در اين موقف  غير از طعن، تفسيق، حتي فرسوده مي شوند؛

  .نمي يابيمشوم 

در صفحه روزگار در بين بشر براي بهترين كساني كه  !اينها براي چه كساني؟

  .اندپيدا شده پس از پيامبران

  .آيدمفصالً اين موضوع در جاي خود در اين كتاب مي

چه موقفي دارد؟ امهات المومنين، آنهايي كه خدا نسبت به اهل بيت رسول 

جايگاهش نزد كسي كه  مصداق اولي اهل بيت هستند، عائشه دختر ابوبكر 

ان مي است منزلت بلند و آنچه براي صحابه جبر اهللا بر همه گان روشنرسول 

  ...كرد و

 و است چنانچه متواتر از عليپس از پيامبران با اين همه دختر خيرالبشر 

  .ديگران نقل شد
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  .او اولين كسي است كه خالفت را غضب كرد ؛انداين گروه معتقد

شه به نسبت علي نزد آنها معروف است هر چند ناقص نقل شده ئموقف عا

  .است

  .گيرندچيزي نميبه عائشه ياد داد  خدا رسول آنچهاز 

در  .نند چون  در جنگ ضد علي شركت كرددابلكه نعوذ باهللا او را كافر مي

  . گذشته عقيده آنها در باره امامت بيان شد كه مخالفت با امام چه جرمي دارد 

، ام مومنين حفصه هم از طعن به علت موقف آنها نسبت به عمر فاروق 

  .آنها سالم نماند

  : م  خداوند مي فرمايد سوره تحري 10در آيه 

šU u ŸÑ ª! $# Wξ sV tΒ š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 (#ρã x x. |N r& tøΒ $# 8yθçΡ |N r& tøΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( $ tF tΡ% Ÿ2 

|M øt rB È⎦ø⎪y‰ ö6 tã ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦÷⎫ ys Î=≈ |¹ $ yϑèδ$ tF tΡ$y⇐ sù óΟ n= sù $ uŠ ÏΖ øóãƒ $ uΚåκ ÷] tã š∅ÏΒ 
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هر ] كه[اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده  خدا براى كسانى كه كفر ورزيده"

دو در نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما بودند و به آنها خيانت كردند و كارى 
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آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان ] شوهران[از دست 

  ".داخل آتش شويد

، بلكه سرشناسترينشان آقاي يكي از علماء آنها ؛بينيما در تفاسير ميطعن آنها ر

با تجربه در اين آيات  و بينا و هوشيارنهاي ناقد و بر انسا« : گويدمجلسي مي

نه تنها . كندشه و حفصه اشاره ميئبه كفر و نفاق عا كه اين آيات پوشيده نيست،

  32ص  22حار االنوار ج ـ ب .مي كنداشاره بلكه با صراحت هم آنرا  ابالغ 

  . اندهم حمله كرده ام حبيبه و صفيه و سوده : همچنين به امهات المومنين

، امة مقارنه يف التفسري و اصوله« مي بينيم اختالف بين الشيعه و السنه دركتاب 

چون آنها به   ،از اين هم بيشتر است» مقدسه عبدالحسين« و كتاب»  255ص 

ء نمي كنند و در اين جا اين پروند بسته نمي شود بلكه به امهات المومنين اكتفا

مجتهد و ترجمان  بن عباسمانند عبداهللا. له كردندغير آنها از اهل بيت هم حم

  !غ عموي رسول خدا  ؛قرآن و پدرش

  اند؟درباره آنها چه گفته
به اعتقاد عبدالحسين و ديگران تمام احاديث آمده در بهترين و قديميترين 

  .ها صحيح استكتب آن

  .آيدو بررسي اين كتاب هم مي ،مانند تفسير علي بن ابراهيم قمي
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  :اسراء 72آيه : گويدقمي مي

⎯ tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ 4‘ yϑ ôã r& uθ ßγ sù ’ Îû Íο t ÅzFψ $# 4‘ yϑ ôã r& ‘≅ |Ê r& uρ Wξ‹ Î6 y™     

 ،تر خواهد بودو هر كس در اين جهان كور باشد در آخرت كورتر و گمراه« 

  .»اره ابن عباس و پدرش نازل شددرب

  :سوره هود 34و آيه 

 Ÿω uρ ö/ ä3ãè xΖ tƒ û©Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& 

öΝ ä3 tƒÈθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïμ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ öè? :  

. همهر چند بخواهم شما را اندرز د. هر گاه خدا بخواهد شما را گمراه كند« 

خدا پروردگار شما است و به سوي او . رسانداندرز من سودي به شما نمي

  ».ديشوبرگردانده مي

   23ـ صفحه  2تفسير قمي ج !درباره پدرش نازل شده است

فاطمه و  غباز هم حمله كردن در اينجا تمام نشده بلكه دختران رسول اكرم 

  .زهراء را هم مورد طعن قرار دادند
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 غخواهند غير از علي كسي ديگر افتخار دامادي رسوليقوم عبدالحسين نم

را داشته باشد بدين ترتيب آنهايي كه بر قرآن جرئت پيدا كردند و گفتند 

علي » « و جعلنا علي صهرك«گويند صحابه  آيه تحريف شده بعضي از آنها مي

  !!انداز سوره شرح را برداشته»  را داماد تو قرار داديم

  .)كنيمموقف بحث مي در جزء دوم از اين(

را  غاگر علي اهل بيت است، و افتخار ازدواج با يكي از دختران رسول 

دارد همانا عثمان هم اهل بيت است و او افتخار ازدواج با دو دختر از دختران 

چون ايشان  با  رقيه بعد از مسلمان شدن  ،نه تنها يكي .را دارد غ خدا رسول

پس براي هجرت ديگر عازم سهجرت كرد  ازدواج كرد و همراه او به حبشه

 غدر فوت كرد  كوچكترين دختر رسول بو سه روز بعد از جنگ  ،مدينه شد

ق داده همچنين او ل بود  قبل از دخول او را طالهبن ابي ج بهتكلثوم همسر عام

ده  بعد از ازدواج علي با فاطمه عثمان در سال سوم هجري بعد بدون شوهر مان

  .ا ام كلثوم  هم ازدواج كرداز فوت رقبه ب



 262

زينب بود كه با ابو عباس بن ربيع بن  غاما بزرگترين دختر رسول خدا 

عبدالعزي بن عبد شمس بن عبد مناف پسر خاله بنت خويلد خواهر خديجه 

  .براساس نسبش او هم اهل بيت است .ازدواج كرد است  كبري 

سبت به اين هفت نفر كه اين چهار دختر و سه زن پيامبر بودند  حاال شيعه ن

  همه اهل بيت هستند چه موقفي دارند؟

هنگام بيان عقيده آنها درباره امامت ديديم كه فاطمه و همسرش را باالتر از 

. دهند و اين نزد آنها از ضروريات مذهب استمالئك مقرب و انبياء قرار مي

ت ت، روشن است اين مقاالسيمومن ن يعني اگر كسي به آن معتقد نباشد(

  )ين و عقائد باطل استبمتعص

عثمان با شخين ابوبكر و عمر بيعت كرده و بعد از آن دو خالفت را بر عهده 

به گمان آنها او آن منصب الهي را غصب كرد بدين علت در كتابهايشان  ،گرفت

ها اشاره نمود و آنها را مقدس و متواتر پنداشت ـ نعوذ باهللا ـ عبدالحسين بدان

  .دانندكافر مياو را منافق و 
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 غرسول خدا  ورده دخترش را براي او به دنيا آزينب همسر ابو العاص امام

خواند، علي با اَمامه بعد از فوت فاطمه داشت در حالي كه نماز مياو را بر مي

هجري در زمان خالفت ابوبكر  12ازدواج كرد و ابو العاص در ) خاله اَمامه(

  .الدين الخطيبمؤلف محب ـ605ص »  عثمان «كتاب  .فوت كرد 

  گويند؟اما درباره خواهران فاطمه چه مي

رقيه و زينب دختر هاله خواهر خديجه بودند : گويدآنها مي ييكي از علما

تربيت شدند، همانند عادت عرب آنها  غبعد از فوت پدرشان در حجره پيامبر 

.  ان ازدواج كردرا به پيامبر نسبت دادند و عثمان با آن دو بعد از فوت شوهرانش

  ) 575زيدالبيان حاشيه ص (

معلوم است عثمان با زينب دختر خيرالبشر ازدواج نكرد و همسرش قبل از 

  .زينب فوت نكرد

همسرش ابو العاص در زمان خالفت ابوبكر فوت كرد و فوت خودش در اول 

  .هجري بود 8سال 
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فوت  غا وقتي زينب دختر رسول خد« كند امام مسلم از ام عطيه نقل مي

در غسل آخر مقداري سه يا پنج دفعه و  دياو را فرد بشوي: كرد پيامبر فرمود

  .»كافور بگذاريد

آيا همسرش ابو العاص بن هاله دختر خويلد خواهر خديجه است، آيا برادر 

  !!كند؟خديجه با دختر مادرش ازدواج مي

  ار نيستند؟آيا اين دروغگو پيرو مذهب اهل بيت است؟ آيا اهل بيت از او بيز

  !متعصين ديگر شيعه مانند او هستند؟

منهاج شريعه « اما رقيه و ام كلثوم  كه با عثمان ازدواج كردند در كتاب 

ـ درباره ازدواج  )1(»منهاج السنه ابن تيميه « كه در رد كتاب » محمد مهدي

 .عثمان با زينب  حديثي از فاطمه زهراء را در چند جايي كتاب  نقل كرده است

گمان ابن تيميه ـ در باره ازدواج عثمان با زينب كه مي : يسنده مي گويد نو

ن بودپيامبر گويد افتخار عثمان است ـ يكي از عجائب مي باشد چون در دختر 

  .زينب اختالف فراواني وجود دارد
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شود زينب  خواهر فاطمه است درباره نقل آنها كه گمان مي«: دوباره مي گويد

دوباره مي  .»ست تا با  آن روايات از زنان ديگر جدا شودحديثي روايت نشده ا

باشند و فضلي ندارند تا با  غخدا دانستي، ثابت نشده كه دختر رسول «:گويد 

  289ص  2منهاج الشريعه ج . »...خار و تقدم بر زنان ديگر باشدآن مستحق افت

بين  و هذهب اهل بيت هستند؟ يا دشمنان اهل بيت؟با اين حال آيا آنها پير

  دعوت ابن سبأ و حقيقت آن و اينها چه تفاوتي وجود دارد؟

مقداري از سيره آل بيت را براي تاكيد بر دروغ بودن گمان رافضيه درباره 

  .كنيم  تا آنها را رسوا گرداندذكر مي غخدا آل بيت رسول  ندوست داشت

چقدر جمله اين معني ... دانددهد، انسان عاقل ميعلي دخترش را به عمر مي

و تجاوز ب صاين غ«گويند اما رافضيه مي» كندارتباط دو خليفه را تاكيد مي

مبني بر اينكه علي از ترس اين . كنندرواياتي درست مي و »بود به دختر او عمر

اين روايات تنها به در حقيقت . 434ـ 14/433و سائل الشيعه . كار را انجام داد

تر به علي است چون تمام شجاعت و كنند، بلكه اهانت شديدعمر اهانت نمي

رسد اند، علي ترسو وبزدل به نظر ميشناختيم گرفتهجلو رفتن كه ما از علي مي
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توضيحات بيشتر در جزء چهارم بحث . چون از ناموس خودش دفاع نمي كند 

  .آيدنكاح مي

شويم كه مقدار و اندازه محبت آل بيت اين را رها كرده و وارد بحثي مي

كند در گذشته موقف رافضيه را نسبت به ه خليفه راشدين را بيان مينسبت به س

  .خلفاء بيان كرديم 

 رجال الحديث كنيم و به كتاب معجمكتابهاي جمهور اهل سنت را ترك مي

- سيد ابوالقاسم خوئي شيعه عراق و مرجع بزرگ آنها است رو مي كه نوشته

ـ 14000ـ 8778ـ 8731ـ 8729ـ 7618(هاي در شماره شرح حال .آوريم

  .خوانيممي) 14002

اين شرح حال هفت نفراست كه همه از اهل بيت هستند و نام آنها ابوبكر و 

  .عمر و عثمان و غيره است

را براي پسران خود  انتخاب  خلفاي پيش از خودامام علي نام سه برادرش  

حسين در ابوبكر و عثمان همراه برادرشان  .گذاريكرد و پسرانش را با آنها نام
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واقعه كشته شدند عمر با پدرش حسين و ابوبكربن حسن با عمويش حسين و 

  .ه شدعمربن حسن با عمويش حسين كشت

ابوبكر و عمر و  اهل بيت هستند و پسرانشان. اينها علي و حسن و حسين

سيد حسين ) 18، 17ص (االسرار اي خردمندان در كتاب كشف !عثمان نام دارند

: گويدمي» بيتاللحقيقه في انتساب الشيعه الهل ا«موسوي تحت عنوان 

اختصاص ما به اهل بيت نزد گروه شيعه معروف است همه مذهب شيعه بر «

محبت آل بيت استوار است، ما به خاطر اهل بيت از اهل سنت و صحابه و 

   !»شه بيزار هستيمئپيشتاز آنها سه خليفه و عا

خون آنها را ريخته و مالشان را  اين عقيده كه صحابه به اهل بيت ظلم كردند،

اند در عقول بزرگ و كوچك، و دانا و جاهل، زن و مرد شيعه مباح دانسته

  .رسوخ كرده است

-اند  بدين علت ما در ناماهل سنت آل بيت را دشمن قرار داده: گويندو مي

گذاري آنها به نواصب ترديدي نداريم و هميشه خون ريخته شده حسين شهيد 

ولي در كتابهاي ما حقيقت اين مسئله و شكايت اهل بيت از  .آوريممي را به ياد

  .شود  هاي نخستين با اهل بيت  بيان ميشيعه و كارهاي شيعه



 268

خودم را جدا كنم  تنها تعريف و ) پيروان(اگر شيعه : فرمايدمثالً علي مي

اگر هزار يابيم، توصيف كننده هستند  اگر آنها را آزمايش كنم، آنها را مرتد مي

   .)8/338(الروضه » آيدنفر پااليش شوند يك نفر خالص در مي

ان ساده لوحان، اي بانوان، دوست اي مشابه مردان، نه مرد«: گويدعلي مي

شناختيم سوگند به خدا، از اين شناختن ديديم و نميداشتيم كه شما را نمي

- ، سينهدناپاكي كرديپشيمان و نگران هستم، خداوند شما را بكشد، قلبم را پر از 

، با عصيان و شكست دادن، نظرم را فاسد كرديد  به دام را پر از خشم كردي

علي دوست شجاعت است اما از جنگ چيزي «گويند مي: اي كه قريشگونه

  )71، 70(بالغه نهج ال ».داند، و نظري درباره دشمنان خدا نداردنمي

ـ 2. ـ كري، گوش دار1: يدبه سه درد گرفتار شد: گويدتوبيخي به آنها مي

  .دارـ كوري، چشم3. داراللي، زبان

نه گرمي و دوستي در مالقات هست، نه برادر مورد اعتماد در سختيها، مانند 

گردد از من جدا شود و بر نميزن طالق داده شده كه از همسرش جدا مي

  )142ص (البالغه نهج» .شديد
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گويد و علي ين حرفها را ميبه خاطر شكست امير و عذر آوردن نزد او ا

  .هاي زيادي درباره آنها داردحرف

خداوندا اگر آنها را باقي «: گويدحسين هنگام دعا كردن عليه شيعه مي

هاي گوناگون گردند، امير از آنها راضي نباشد ما را گذاشتي متفرق باشند  فرقه

ص (المفيد  داارش(» .دعوت كردند تا ياور باشند اما دشمن شدند و ما را كشتند

24((.  

مانند پرنده به بيعت ما آمدي، «: كند و مي گويد باري ديگر عليه آنها دعا مي

مانند پروانه همديگر را صدا زدي  سپس براي طاغوت عهد را شكستي در حالي 

كه احمق و دور و نابود شديدها  گرد ما  باقي ماننداند  كتاب رها شد، سپس 

  ) 2/24(اجتماع . » دا بر ظالمان باددهد، لعنت خشما را شكست مي

در حقيقت چه كساني قاتلين حسين هستند، كه شود ن خصوص بيان مييبا ا 

  !پس چرا مسوليت آن بر عهده اهل سنت است !شيعه اهل كوفه، اجداد اينها
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هزار از اهل عراق با حسين بيعت بستند به او  20«: گويدچرا سيد محسن مي

شوريدند در حالي حسين را كشتند كه بيعت او در خيانت كردند و عليه او 

  )قسم اول(ايمان شيعه » .گردنشان بود

 .سوگند به خدا، به نظرم معاويه براي من بهتر از اينهاست«: گويدحسين مي

اگر معاويه را . برندكشند و مالم را ميمرا مي. برند پيرو من هستندگمان مي

ه بجنگم مرا به او يرم، اگر با معاويگبگيرم  به خاطر خونم بر او خشم نمي

اگر با او صلح كنم و زنده بمانم بهتر است از اينكه كشته شوم  دهندتحويل مي

  /)2(احتجاح » در حالي كه اسير آنها هستم

  :گويدالعابدين به اهل كوفه ميامام زين

به  با جان و دل عهد و پيمان دو او را فريب دادي دبه پدرم نوشتي ددانيآيا مي«

در . كنيدنگاه مي غو او را كشتيد، با چه چشماني به رسول خدا  داو دادي

، امت دو حرمتم را پايمال كردي داهل بيتم را كشتي«: گويدحالي كه به شما مي

  .)2/32(احتجاح » دمن نيستي
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كنند، پس چه كسي ما را كشت؟  آنها بر ما گريه مي«: گويددوباره مي

  ).2/29(احتجاح »

د، از چهار نفر، سه نفر شك ناگر تمام مردم پيرو ما باش«: گويداقر ميامام ب

  79ص ) رجال الكشي(» كنند و چهارم مردي است كودن مي

و اهللا اگر سه نفر مومن پيدا كردم كه احاديث من را «: گويدامام صادق مي

 اصول كافي» دانم كه چيزي را از آنها كتمان گردانم كنند جائز نميپنهان مي

)1/496(  

  .گرديمبعد از بيان موقف شيعه باري  ديگر به مراجع آنها بر مي

دانيم مجاهد مي كند تفسير مجاهد استين ذكر مياز مراجعي كه عبدالحس

 قبالً حمله شيعه به اين پسر(شاگرد دانشمند امت و مفسر قرآن ابن عباس است 

  .)و پدرش را ذكر كرديم

  :گويدرافضي مي
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سوره  11د و يعقوب بن سفيان از ابن عباس درباره آيه در تفسير مجاه«

  :جمعه

# sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pg ÏB ÷ρ r& # ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xΡ$# $ pκ ö s9 Î) x8θ ä. t s? uρ $ VϑÍ←!$ s% 4 ö≅ è% $ tΒ y‰ΖÏã «! $# 

×ö yz z⎯ ÏiΒ Èθ ôγ ¯=9 $# z⎯ ÏΒ uρ Íο t≈ yf ÏnF9 $# 4 ª!$# uρ çö yz t⎦⎫Ï% Î—≡ §9 $# ∩⊇⊇∪     

شوند و تو را  آور مى ستد يا سرگرميى ببينند به سوى آن روى و چون داد و"

كنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد  اى ترك مى در حالى كه ايستاده

  ".و ستد بهتر است و خدا بهترين روزى دهندگان است

دحيه كلبي روز جمعه از شام آمده بود تا در اجمار الزيت بار « : مي گويد 

زدن طبل مردم را از آمدنش خبردار كرد  مردم به سوي او  انداخت و با

خواند رها كردند  تنها علي و در حالي كه خطبه مي هو پيامبر را ايستاد دوريدند

خداوند روز : پيامبر فرمود .حسين و فاطمه و سلمان و اباذر و مقداد باقي ماندند

- ور ميل مدينه شعلهجمعه به مسجدم نگاه كرد  اگر آنها نبودند، آتش را بر اه

  .كردباران ميساخت و مانند قوم لوط آنها را سنگ
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  : سوره نور نازل شد  36و درباره آنها كه نزد رسول باقي ماندند آيه 

’ Îû BNθã‹ ç/ tβ ÏŒ r& ª! $# β r& yì sù öè? tŸ2 õ‹ ãƒ uρ $ pκ Ïù … çμ ßϑó™ $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çμ s9 $ pκÏù 

Íiρß‰ äó ø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ   

  .» پردازندديس و تنزيه يزدان ميقسحرگامان و شامگاهان به ت در اينجا« 

ـ 6(نقل گذشته را پيدا نكردم، پس به الدر المنثور : به تفسير مجاهد نگاه كردم

نگاه كردم رواياتي مختلف پيدا كردم كه  بقيه اصحاب مانند ابوبكر ) 221ـ 220

  .و عمر را ميان باقي ماندگان ذكر كرده بود 

مرد باقي ماندند   12تنها : گويدمي كه ايت از جابربن عبداهللا استو اولين رو

  .من و ابوبكر و عمر ميان آنها بوديم

ابن حجر در شرح حديث جابر كه بخاري در كتاب جمعه آن را روايت كرد، 

» اال اثنا عشر رجالً غالنبي ما بقي مع« : در حديث آمده كه مي فرمايد :گويدمي

من « :گويدخالد طحان نزد مسلم از جابر آمده است جابر مياسم آنها در روايت 

  .»با ابوبكر عمر بودم
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خلفاء اربعه و ابن مسعود «كند عقيل از ابن عباس روايت مي«: گويدسپس مي

  .»و چند نفر از انصار در ميان آنها بودند 

  .انددر هيچ روايتي حسن و حسين ذكر نشده

كند كه تنها آنها تسبيح يه را ذكر نميدر مورد آيه سوره نور روايات رافض

  .كنندمي

يه آكه ايشان در مورد . كنندابن جرير و ابي حاتم از ابن عباس روايت مي

 ﴾َوالْآَصالِ بِالُْغُدوِّ ِفيَها لَُه ُيَسبُِّح اْسُمُه ِفيَها َوُيذْكََر ُتْرفََع أَنْ اللَُّه أَِذنَ ُبُيوٍت ِفي﴿
ي هستند خداوند از آنها احترام گرفته از لغو در مساجد«: گويدمي )36:النور(

 يسبح» .شودكتاب خدا در آن تالوت مي« اسمه فيها ويذْكَرَ» فرمود آنجا نهي

» شود چون آن دو نماز اول واجب شدند نماز صبح و عصر در آن خوانده مي«

  )5/50الدر منثور (

 اللَِّه ِذكْرِ َعْن َبْيٌع َوال ِتَجاَرةٌ ُتلْهِيهِْم ال رَِجالٌ﴿ ابي حاتم از ضحاك درمورد آيه 

 ) 37:النور( ﴾َوالْأَْبَصاُر الْقُلُوُب ِفيِه َتَتقَلَُّب َيْوماً َيَخافُونَ الزَّكَاِة َوإِيَتاِء الصَّالِة َوإِقَامِ

آنها در «: گويدمي» كندمرداني كه تجارت و بيع آنها را از ياد خدا غافل نمي«
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فروش آنها  كنند  هنگامي كه وقت نماز رسيد  خريد وو فروش مي بازار خريد

  »كند را غافل نمي

 ال رَِجالٌ «كند عبد بن حميد و ابن جرير و ابي حاتم از ابن عباس روايت مي

فرياني از عطا مثل آنرا روايت  » شود از نمازهاي فرض غافل نمي«يعني »  ُتلْهِيهِْم

  .كرده است 

ابن عمر در «كنند ن حميد و ابن حرير و ابن عمر روايت ميعبدالرزاق و عبدب

- ابن عمر مي» بازار بود نماز اقامه شد دكانها را قفل كردند و به مسجد رفتند

  )5/52الدر منثور . (درباره آنها نازل شد»  ُتلْهِيهِْم ال «گويد 

ند دايم كه آيه سوره نور درباره آنها كه در مسجد ماندر هيچ روايتي نديده 

  .شد اولين مصداق آن ابوبكر و عمر بودندنازل شده باشد و اگر نازل هم مي

  : سوره بقره 274كنند آيه محدثون و مفسرون روايت مي«: گويدرافضي مي
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- اي پنهان و آشكار ميكساني كه دارايي خود را در شب و روز به گونه«

  .درباره علي نازل شده است»  ...بخشند

درباره اصحاب : اند گفتنداصحاب كتب علي و غيره را ذكر كرده«: گويممي

و نام و  شهرتكرده و هدفشان  شان را در راه خدا وقفآنهايي كه اسب(خيل 

جيش رحمن و عثمان هنگام آماده كردن لگويند درباره عبداو مي) تكبر نيست
  )1/363الدر المنشور (» .، نازل شدالعرسة

كردند هاي كه مال و دارايي را در شب و روز آشكار و پنهان انفاق ميصحابه

ورزيدند اما لي بخل نمي و اگر مال داشتند آنها هم مانند ع! قدر زياد بودندچه

مندان ميان آنها مشخص بودند مند نبودند و ثروتهمانطور كه معلوم است ثروت

  :ل درباره او نازل شدسوره لي 21تا  17مانند ابوبكر كه آيات 
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آن كسي كه دارايي . خواهد شد هو ليكن پرهيزگارترين از آتش به دور داشت« 

هيچ كس بر او حق نعمتي ندارد . دارددهد تا خويشتن را پاكيزه را مي خود

باشد قطعاً لكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار ميجزاء داده شود ب

  ».راضي خواهد بود و خشنود خواهد شد

ـ 6/359ور ثالدر المن(اند محدثون و مفسرون كسي غير از ابوبكر ذكر نكرده

360 (  

ترين شما در مال و دوستي امين«: فرمايد مي غخدا بدين خاطر رسول 

  .بخاري ـ كتاب فضائل صحابه »بودابوبكر است با جان و مال ياور من 

ابوبكر طاغوت است و تمام «گويد آيد و با كفر خود مياما اين رافضي مي

ن همه كفر و ياز ااند كافر هستند و بعد امت اسالمي كه بيعت او را قبول كرده

گويد كه  موافق بودن و داند پس دروغ ميدشمني خودش را پيرو اهل بيت مي

  ».دهدكفر را به شيخ االزهر نسبت ميمعجب بودن به اين 
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سوره بقره ناز  207در سختي زيبا و بلندي همتي آنها آيه «: گويدرافضي مي
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- ر برابر خوشنودي خدا ميشود كه جان خود را ددر ميان مردم يافته مي« 

  »فروشد و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است

علي خود را فروخت و «. كندحاكم از ابن عباس روايت مي«گويد سپس مي 

اولين كسي «حديث از علي بن حسين روايت شده است » لباس نبوت را پوشيد

ا به روز شب ر خدا كه خود را به خاطر خدا فروخت وقتي بود، جاي رسول

  ».ديرسان

بدون شك علي براي خداوند خود را فروخت اگر خبر ابن عباس :  گويممي

هم صحت نداشت، اما همه روايات  نزد حاكم و غيره مختص سبب نزول 

خبر صحيح است و . درباره صميميت نازل شد : گويد نيستند، حتي حاكم مي

  )398/ 3(ذهبي از آن اعتراض نگرفته  است 
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شيعه او را (خواهم با حديثي كه حاكم تقل شدن به بحث ديگري ميقبل از من

آن را روايت كرد مشت محكمي بكوبم به دهان اين رافضي و هم ) شناسندمي

  .فكرانش

خداوند من را انتخاب كرده و ياوراني . فرمود غپيامبر «نقل حديث حاكم 

ند قرار داد هر براي من برگزيد و در ميان آنها برايم  وزير و ياور و خويشاو

دات فرض كس به آنها توهين كند  لعنت خدا و مالئكه بر او باد  و خداوند عبا

حديث صحيح االسناد است و : گويدحاكم مي» دكنو سنت او را قبول نمي

  .)632ص  3ج (ذهبي موافق اوست 

كنيم ـ  او به كنيم ـ حديث رسول خدا را اجرا ميبدين علت ما او را لعن مي

كرام و از همه بزرگتر به ابوبكر و عمر توهين كرد، آنها و ياوراني كه با صحابه 

  .دانندو طاغوت مي جبتاند آن دو بيعت كرده

كسي دشمن آنها باشد دشمن خدا و مالئك است و مستحق لعنت و زيان در 

روز قيامت هست پس بايد هر چيزي را در جاي خود قرار دهيم و با ميزان شرع 

كنيد؟ م كنيم، تا كسي نيايد و بگويد چگونه مسلم را لعن ميخدا و رسول حك

  تو كجا و دعوت به تقريب مذاهب كجا؟

  گويم رسول او را لعنت كرده من چگونه لعنت نكنم؟مي
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استدالل به خبر يك نفر مانند ثعلبي و نقاش و واحد : اهل حديث اتفاق دارند
 و ولي حديث ضعيف كنندو نمونه اينها درست نيست، چون زياد روايت مي

  .آيدحتي موضوع از آب در مي
دانستيم اعتماد دادن بر آنها ـ هاي ديگر كذب اين روايات را نمياگر ما از راه

چه رسد به اينكه . اند ـ درست نبودروايت كرده هبدين علت كه ثعلبي و غير
  .دروغ بودن آنها را بدانيم

هدف ما در . اهللا بيان مي كنيماز جهت عقلي و نقلي كذب بودن آنها را ان شاء
كه . اجماع دارد«: گويداينجا تنها بيان دروغ و جهل اين مصنف بود كه مي

  ».ه استدرباره علي نازل شد
دانستم چه كسي از اهل علم در اين باره اجماع را نقل كرده؟ اي كاش مي

اع و آخر نقل اجماع در اين موارد از غير عالم به منقوالت و غير عالم به اجم
  .دوشاختالف در آنها قبول نمي

اگر تنها با نقل بدون اسناد مدعي اثبات شدند، : مفسر، متكلم، مؤرخ و ديگران
  !قابل اعتماد نيستند چه رسد به ادعاي اجماع؟

، خلفاء هفضيه را مسلمان قرار دادـ لعنت خدا بر او باد ـ تنها را فضياين را
  !ه و لباسي از آتش را برايشان دوخته استراشدين و مبائعين آنها را كافر دانست
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يعني آيه ـ بر اساس دروغ و افتراء او ـ بين مسلمين و قريش دشمني قرار  
بودند، آنهايي كه خليفه  غخدا نداده بلكه ميان ياران ،آنهايي كه با رسول 

آيا كسي كه در كلبه جان فداي (اولشان نخستين نفر همراه رسول در كلبه بود، 
آن .دشمني قرار مي دهد) نگ و درگيري داردجد، با ياران خود رسول باش

كفار قريش را  رافضي حديث بخاري را روايت كرده و به جاي اهل بدر 
  .هقرار داد

همراه اين كفر و فجور معجب بودن به دالئلش «: ببين چگونه دروغ مي گويد 
  !ده شده استزگويد بشري از دالئلم شگفتمي» را به امام بشري نسبت مي دهد

زهر بشري، دانشمند روزگارش، خ األيپس ثابت شد مراجعت منسوب به ش(
  .)ن بوديدروغ رافضي عبدالحس

  !بخاري روايت مي كند اين يكي از احاديثي كه از امام
خانه كفر و الحاد  ،و راهرو به جهنم دروازهبر اين اساس رافضيه بزرگترين 

  .مي باشند
  . آيه از چند جهت درست است جواب: در مرحله دوم مي گويم

اي ذكر نشده؟ تا ـ ما صحت اين نقل را خواستاريم مگر حديث به گونه1
والت  قتنها نسبت دادن به تفسير ثعلبي يا نقل اجماع  غيرعالم بر من. حجت باشد

نقل صادق نمي باشد و  به اتفاق عالمان حجت نيست و همچنين عالمان بر اين 
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وايت يك حديث درباره فضل ابوبكر و عمر، اعتقاد به اتفاق دارند كه  تنها ر
  .گرداندفضل آنها را واجب نمي

فضل  و غيره را اثبات  م فقهي  واجمهور اهل سنت و شيعه اينگونه احك
  .كنندنمي

اگر تنها نقل به اتفاق همه فرق دليل نباشد، استدالل به آن باطل مي شود، اين 
  .دكنو ابن مغازي و ديگران صدق مي نقاش بر نقل قول از ثعلبي و ابي نعيم و

از بزرگترين ادعاهاي دروغين » اجماع دارند كه درباره علي نازل شد«ـ قول 2
است چون  اجماع بر اين است كه درباره علي نازل نشده، و علي انگشترش را 
در نماز نبخشيده است، اهل حديث اتفاق دارند كه  حديث روايت شده دروغ و 

  .است يجعل
باز هم اهل حديث اتفاق دارند بعضي از احاديث ثعلبي : ما نقل از ثعلبي ا

كند بدين علت به موضوع هستند  مانند احاديثي كه در اول هر سوره روايت مي
  .كند يا حاطب بالليل است در تاريكي شب هيزم جمع مي: او مي گويند

 اين است حال و احدي شاگردش و سائر مفسريني  كه حديث صحيح و
  .كنندضعيف را نقل مي
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پس بغوي نسبت  به حديث از ثعلبي و واحدي داناتر است، تفسيرش مختصر 
تفسير ثعلبي است از احاديث موضوع ثعلبي و تفاسير از اهل بدعت ثعلبي 

  .كندچيزي روايت نمي
هر چند ثعلبي دين خوبي داشته ولي عالم به حديث نبوده و در بسياري از 

  .دهدتشخيص نمي ل سنت و بدعت راااقو
لد و ابي حاتم و ابن منذر و خطبري و بن م: اما مردان بزرگ تفسير مانند

عبدالرحمن بن ابراهيم  و حيم و نمونه آنها ـ اين احاديث موضوع را ذكر 
  .اندنكرده

، حتي ابن كه جاي بحثي ندارداز اينها داناتر مانند ابن حنبل و ابن راهويه 
هر چند عبدالرزاق . اندذكر كرده موضوعات در راحميد و عبدالرزاق هم اين 

 ضعيف چه مرد اگر مي كرد،مائل به تشيع بود و درباره فضل علي زياد روايت 
دروغ آشكار را مثل اين بزرگتر از اينست كه  وليد هم باش و غير قابل اعتمادي

  . روايت كند
  .را بيان كنيد  انحاال اگر راست مي گوييد دليل خودت

  .د بر صدقش دليل داشته باشد  صدق معلوم است كه راست استصادق باي
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تمام دليل آن مرد دروغ است و همه مقدمات درستش نمي تواند يك دليل 
چون مقدمات درست بر باطل ممتنع هستند  پس نتيجه اي به بار نمي . باشد
  .استترين دروغ و اگر ما آنها را ذكر  كنيم و  آنها را دليل بناميم قبيح.  آورند

هر چند شايد دروغ . دهندپس در تفسير بر حكايت قولي، بعضي اعتماد مي
اگر . اندباشد و اگر صادق باشد شاذ است چون اكثر علماء با آن مخالفت كرده

ن هستند، برهان باشد، آيك سوال كه صدق آن معلوم نيست و علماء مخالف 
مي شود، تعارض دو  هايشان آوردهبراهين زيادي از اين نوع براي نقض گفته

  .برهان تناقض است چون برهان خدشه ناپذير است
  ،ميان شاءاهللا دالئلي را اقامه مي كنيم تا دروغ بودن ادعاهاي آنها را بيان نماي

  .خداوند قلبش را كور كرده باشد كه مگر براي كسي. چون دروغ آشكار است
برهانهاي آنان مي  براهين دال بر رسالت و قرآن و اسالم حق هستند و مناقض

  .باشند
نهايت چيزهايي كه مدعي برهان بودنشان را در سر مي پرورانند  اگر انسان 

كه اينان  هوشيار به آنها نگاه كند و در لوازم و نتيجه آنها تفكر كند، پي مي برد
  .كننددار ميايمان به خدا  و شخصيت پيامبر را خدشه در حقيقت

و از اين دين برگشتگان است كه هدف  چون اساس رفض مال گروه منافق
كه  داحاديثي را درست كردن. آنها طعن زدن به قرآن و رسول و دين اسالم بود
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و آن احاديث را بين اقوام . تصديق آن موجب طعن زدن به اسالم مي شود
بعضي از اين مروجين جاهل و پيرو هوا بودند بعضي ديگر . ترويج مي دادند

به اسالم و فاسد كردن عقيده اسالمي آن را قبول مي عالم و براي ضربه زدن 
اين حديث صحيح است در حالي كه به معتقدات ديني  نديا معتقد بود. كردند

  .كردآنها لطمه وارد مي
شدند  دروغهايي كه رافضيه نقل بدين جهت تمام زنادقه از  يك در وارد مي

مي گشتند و نزد  مي كنند توسط آنها براي لطمه وارد كردن به اسالم پخش
كسي كه نمي دانست اين دروغ است ترويج داده مي شدند  و چون  حقيقت 

  .به شبهه تبديل مي شد متوجه نمي دانستند چنين دروغ ها اسالم را
 و هاي زيادي از اسماعيليه و نصريه و منافقين از دين برگشته ملحدگروه

دروغهاي رافضيه در  گمراه شدند  در حالي كه ابتدائي گمراهي  آنها تصديق
بعد  رافضه بود، و دست پختتفسير و حديث بود ، ابتداء دعوت آنها دروغهاي 

از علي نوبت به  از طعن زدن به صحابه به طعن علي هم رو آوردند  و بعد
   !رسول و خدا رسيد
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  :در مورد تقريب بين مذاهب 
و در آن كتاب » مةالفصول املهمة يف تاليف اال«اين رافضي كتابي دارد به نام  

  )ودش مي گردد خالبته شامل ( آمده كه امت همه مرتد هستند 

پس تقريب با او چگونه ممكن است دشمن اسالم و مسلمين و حتي دشمن 

  .شيعه غير رافضيه است

  .دروغيناستدالل كردن  به احاديث  
خود و ديگران  ساختگي ـ موضوع ـبعد از تحريف قرآن رافضيه به احاديث 

شود كه اين هنگام بررسي سنت و تدوين آنها نزد شيعه، مشخص مي. بردند پناه

  .احاديث دروغ و افتراء هستند

  .آيداين بحث در جزء سوم اين كتاب مي 

عبدالحسين آن  و در اينجا توقفي داريم بر دو حديث موضوعي كه ابن مطهر

  .اندرا ذكر كرده

دي كه بر مراجعات به دروغ و جواب ابن تيميه همراه اضافات خودم را در ر

  .كنماالزهر بشري توسط عبدالحسين ثابت مينسبت داد شده به شيخ

  :كنيم و جواب امام ابن تيميهاز دليل اول شروع مي
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  :حديث خانه
منهج سوم در ادله سنت، حديث «:  گويد دليل اول از ابن مطهر است مي

  :شد  شعراء نازل 214منقول از پيامبر است هنگامي كه آيه 

ö‘ É‹Ρr& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ tø% F{ $# ∩⊄⊇⊆∪     

پيامبر بني عبدالمطلب را در خانه علي جمع كرد كه »  «نزديكانت را بترسان« 

مرد بودند، و دستور داد يك گوسفند و مقداري نان و شير را آماده كردند هر  40

ر شدند ي گوشت و شير زياد خوردند و همه آرام غذا خوردند تا سيكدام تنه

 بنياي «: يامبر با اين كار آنها را خيره و مغلوب ساخت سپس فرمودپ

عبدالمطلب خداوند مرا براي همه مردم به طور عموم و براي شما خصوصاً 

اي كه تلفظ آنها من شما را به دو كلمه» رسانتنزديكانت را ب... برگزيد و فرمود؟

كنم با آن است دعوت ميآسان است اما معني و مصداق آن دو سنگين و بزرگ 

  .شوندو همه تسليم شما مي دگرديدو كلمه مالك عرب و عجم مي

، شهادت ان ال اله اال ديابيشويد و از آتش نجات ميو با آن داخل بهشت مي

اهللا و ان محمد رسول اهللا هر كس در اين كار مرا جواب دهد و ياري رساند  

 كسي جواب نداد .شودد از من ميبرادر و جانشين و وصي و وارث و خليفه بع
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پس  .بشين. كنم، فرمودمن اي رسول خدا در كار به تو كمك مي:  علي گفت 

 .كالم را دوباره بيان كرد  همه ساكت بودند، علي همان جمله اول را تكرار كرد

دفعه ديگر رسول كالمش را تكرار كرد كسي حرفي . بنشين :فرمود آنحضرت و

آنحضرت . دهمجام  مينشد و گفت من اين كار را ا نزد، علي باز هم بلند

  .وصي و وارث و خليفه من هستي و بنشين تو برادر و وزير :ندفرمود

ات را اگر اين برادر زاده :گفتندمردم همه رفتند در حالي كه به ابوطالب مي

  !كردي سودمند بود، او پسرت را امير تو كردامروز قبول مي

  .جواب از چند جهت است« :گويداالسالمي ميشيخ

نزد »  ه اندهمه مردم آن را نقل كرد ؛ادعاي او كه« ـ در مورد صحت نقل 1 

هاي اهل حديث دروغي است آشكار، اين حديث در هيچ كدام از كتاب

ي و تفاسير معتبر و قابل احتجاج ذكر زد و سنن و مغايمسلمين و صحاح و مسان

  .نشده است

كنند مانند ثعلبي و صحيح و ضعيف را نقل مياگر در بعضي از تفاسيري كه 

رير و ابي حاتم و ديگران روايت جواحدي و بغوي و يا تفاسير معتبر مانند ابن 
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، با اتفاق اهل علم دليل بر نيستشود  تنها روايت يكي از اين عالمان حجت 

صحت آن نيست  چون اگر دانستي روايات صحيح و ضعيف هستند الزم است 

در تفاسيري كه  ؛اين است سخننهايت  ،روايت شود نه ضعيفروايات صحيح 

اند و در آن تفاسير احاديث موضوع و ذكر كردهبا هم ضعيف و ارزشمند را 

رير و ابي جده است  با اين وجود  تفسير ابن وجود دارد روايت ش يدروغ زياد

- حاتم و ثعلبي و بغوي رواياتي با سند صحيح مخالف اين روايت را ذكر كرده

اند  بعضي ديگر سبب نزول را با اسناد صحيح كه اهل علم بر صحت آن اتفاق 

  .كنند در حالي كه با روايت فوق تناقض دارددارند روايت مي

كنند  بدين د در سبب نزول ضعيف و صحيح را روايت ميناما آنها عادت دار

ايت آنها ذكر كرده؟ تا يادآور اقوال مردم و رورا از آنها چند قول  هر يكسبب 

باشند اگر كسي بعضي از باشد، هر چند اين منقوالت داري صحيح و ضعيف مي

ش را از همان مفسر در تاين روايات را ذكر كند و روايات ديگر متناقص رواي

 نمونه هاي دو رويي و تقلب را مرتكب شدههمان موضوع ترك كند فاسدترين 

  .است
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بلكه مجروج   هلت او ثابت نشدكند كه عدامثل اينكه به شاهدي استدالل مي

- او شهادت داده ضمتناق حالي شاهدهاي عادل زيادي بودنش ثابت است و در 

بلكه مجروج  هكند كه عدالت او ثابت نشديا به روايت كسي استدالل مي ،اند

كند كه خالف بودنش بر او ثابت است و روايات عادالن زيادي را ترك مي

  .اندروايت او را نقل كرده

آن از اهل  ضروايات ديگر مناقو از اهل ثقه و عدالت نقل شد  يگر روايتا

تا مشخص الزم است هر دو روايت ديده شوند   ثقه و عدالت ديگر روايت شده

  تر هستند؟حتر و راجكدام يكي ثابتگردد 

 اين روايت ثابت و ضحاال اگر اهل علم  و حديث متفق باشند روايات متناق

اگر روايتي مخالف حديث  هستند تواتر ضين روايات مناقصحيح است و حتي ا

  متواترباشد  چه حكمي دارد؟

  اند كه اين روايت باطل استاند چون دانستهاهل تفسير اين را ذكر نكرده

  :دوم

  :من با يكي از دو حالت ذيل از روايت راضي هستم
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-ستدالل ميـ يا بايد با اسنادي ذكر شود كه اهل علم  در مساله نزاع به آن ا1

  .كنند، هر چند مسئله فرعي باشد

  .ـ به قول يكي از عالمان علوم الحديث كه مردم به صحتش اعتماد دارند2

مثالً اگر دو فقيه در مسئله فرعي اختالف داشته باشند يا كسي از اهل فن قول 

اما اگر مستند نباشد و آنهمه نقل هم آن را قبول نكنند، از . او را درست بداند

بدانيم؟ مخصوصاً در مسائل اصولي كه طعن به سلف امت و جمهور علماء كجا 

كنند در چنين جائي چگونه شود، و توسط آن اصول را نابود ميبر آن بناء مي

اند و مشخص ئمه نقل آن را ثابت نكردهأحديثي كه استادان شناخته نشده و 

  !؟شودنشده كه عالمي آن را تصحيح كرده باشد قبول مي

  :سوم

است، هر عالمي كه حديث و ساختگي اين حديث نزد اهل حديث دروغ 

حديث  دروغ و موضوع است، بدين علت هيچ يك اين داند كه شناس باشد مي

 ،انداز عالمان حديث در كتابهاي كه مرجع منقوالت هستند آن را ذكر نكرده

  .داند كه دروغ استچون كسي كه كمترين علم به حديث داشته باشد مي
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ن جرير و بغوي با اسنادي كه عبدالغفاربن قاسم بن محمد در آن است اب

علماء بر ترك حديث از او اجماع : گويد ابو مريم كوفي مي ،اندروايت كرده

  . اندسماك بن حرب و ابو داود او را تكذيب كرده. دارند

چيزي : گويدتميمي مي. اندثقه نيست و همه احاديثش باطل: گويداحمد مي 

و با اين وجود  ،دشد تا مست ميخورعرق مي: گويد ابو مديني مي. ت نيس

كرد  احاديثش حجت نيستند و احمد و يحيي او را ترك اخبار را عوض مي

ابي حاتم روايت كرد و در اسنادش عبداهللا بن عبدالقدوس است كه . اندكرده

  .است بد طينتيچيزي نيست رافضي : گويديحيي مي. نيستثقه 

  .ضعيف است: گويد، دار قطني مينيستثقه : گويدمي ينسائ 

تر است چون مجهول و ضعيف و معنعن در مسند او و اسناد ثعلبي ضعيف

  .هستند و در كوچكترين مسئله قابل احتجاج نيستند

  :چهارم

بني عبدالمطلب در زمان نزول آيه چهل نفر نبودند حتي در مدت حيات 

  .رسول به چهل نفر نرسيدند
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عباس ـ ابوطالب ـ حارث : بدالمطلب با اتفاق مردم چهار پسر داشتچون ع

ـ ابو لهب تمام فرزندان عبدالمطلب از آن چهار پسراند كه بني هاشم نام دارند 

عباس ـ حمزه ـ ابو طالب و . و تنها چهار نفر از عموهايش نبوت او را ديدند

  .ديگري دشمنش ابو لهب

طالب به : و علي هستند  قيل، جعفرالب، عط ؛از ابو طالب: هايشاما عموزاده

جعفر به . اند جعفر و علي ايمان آوردنده اسالم را ديدهاسالم نرسيده امام بقي

  .حبشه سپس به مدينه هجرت كرد

تسلط يافت و آن را تصرف  دارائيهاي آنهابر  پس از هجرت بني هاشم عقيل

آيا عقيل : رسيم فرمودكرد بدين خاطر وقتي به رسول گفته شد فردا به مكه مي

  چيزي از خانه براي ما باقي گذاشته است ؟

اما عباس همه پسرانش در مكه كوچك بودند  چون هيچكدام در مكه مرد 

نبودند، فرض كن عبداهللا و عبيداهللا و فضل در مكه مرد بودند  قثم  فرزند چهارم 

اس ابوالفضل بعد از آنها به دنيا آمد  و فضل از همه بزرگتر است  و كنيه عب

سوره  شعراء به دنيا آمده است  214بعد از نزول آيه بن عباس عبداهللا . است 
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در حيات رسول تنها فضل و عبداهللا و . هنگام هجرت سه يا چهار سال داشت

  .عبيداهللا به دنيا آمدند بقيه بعد از فوت رسول

و ربيعه ابو سفيان : حارث دو پسر. هاي حارث و ابو لهب كمتر بودنداما بچه

  .و هر دو در سال فتح مسلمان شدند

سه پسر داشت دو نفرشان . همچنين فرزندان ابو لهب سال فتح ايمان آورند

  .مسلمان شدند

ث در جنگ طائف و حنين شركت كردند و رسول عليه عتبه دعا يعتبه و مغ

  .فرمود بر اثر دعاي رسول در زرقاء شام درندگان او را خوردند

رسيدند چه رسد به چهل دالمطلب بودند به بيست نفر نمياينها فرزندان عب

  !!نفر

  :پنجم
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دروغ است » خوردنداي گوشت و قسمتي از شير را ميهر كدام تنه«گفته او 

خوري معروف نبودند و چنين چيزي ميان آنها شناخته نشده پرچون آنها به 

  .است

  :ششم

برادر و وزير و . دكار مرا جواب ده اين هر كس در«اما قول رسول به مردم 

درست نيست به و و دروغ است  ساختگيكالمي ! »وصي و جانشين من است

پيامبر نسبت داده شود چون تنها جواب دادن و باوري موجب جانشيني و غيره 

اند اند و رسول را ياري كردهشود زيرا همه مومنان جواب دادهبعد از رسول نمي

ن و مال بخشيدند و غربت كشيدند و با و در راه  اقامه دين و اطاعت رسول جا

و فقر بعد  ،و ذلت بعد از عزت ،ي بعد از الفتيشان دشمني كردند بر جداانبرادر

  و نارحتي بعد از راحتي شكيبا بودند ،از ثروت

تاريخ آنها معروف است با اين وجود هيچ كدام خليفه نشدند  همچنين 

ز آنها جواب بدهند  اگر چند نفر نفر امكان دارد بعضي ا 40پيشنهاد اين امر بر 

شد؟ آيا كسي بدون سبب تعيين دادند  كدام يكي بعد از او خليفه ميجواب مي
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شدند؟ دوباره كار خالفت و اخوت و وزارت را خليفه مي همشد؟ يا همه با مي

كرد، پس هر كس به خدا و روز تنها به جواب دادن و ياري كردن مشروط مي

ي نبرد منافق است، برد و هر كس كه بهرهاي مياين بهره قيامت ايمان دارد از

  !؟دممكن است اين كالم رسول خدا باش چگونه

  :هفتم

حمزه و جعفر و عبيد بن حارث مانند علي جواب دادند و ياور او بودند  

اند و به خدا و رسول ايمان آوردند، حتي حمزه قبل از چون آنها سابقين اولين

  .د ايمان آوردن به چهل نفر برسمسلماناتعداد اينكه 

كردند  او با فرزندان عبدالمطلب و پيامبر در خانه ارقم بود و انجام اجتماع مي

شدند  چون ابولهب دشمن آنان بود و هنگام محاصره در اي جمع نميدر خانه

  .شعب ابي طالب ابولهب با آنها نبود

  :هشتم



 297

وقتي «ابي هريره نقل شده  درباره سبب نزول آيه  در صحيحين از ابن عمر و

) خاص و عامبه (آيه نازل شد پيامبر قريش را دعوت كرد، آنها جمع شدند 

بن كعب خود را اي بني كعب خود را از آتش نجات دهيد، اي بني مره ... فرمود

از آتش نجات دهيد، اي عبد شمس خود را از آتش نجات دهيد، اي بني هاشم 

را از آتش لب خود طت دهيد، اي بني عبدالمو عبد مناف خود را از آتش نجا

  ».دختر محمد خود را از آتش نجات بدهنجات دهيد  اي فاطمه 

وقتي آيه نازل شد  پيامبر : روايت شده است در صحيحين از ابو هريره 

توانم نفعي به شما برسانم اي قريش جان خود را به خدا بفروشيد  نمي«: فرمود

رسانم اي صفيه خاله رسول نفعي به تو شما نمياي بني عبدالمطلب نفعي به 

 دخواهيرسانم، هر آنچه از مال من ميرسانم، اي فاطمه نفعي به تو نمينمي

بر » «قام علي الصفا«كند عائشه اضافه ميو مسلم راوي حديث است، » .برداريد

  .»تپه صفا ايستاد

ي آن سنگي رسول خدا به سوي كوهي كه در باال« در حديث قبيصه آمد كه  

قرار داشت  رفت، سپس فرياد كشيد اي بني عبد مناف من براي شما منذر 
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رود  بيند به سوي اهلش ميهستم، نمونه من و شما مانند مردي كه دشمن را مي

  ...يا صباحا: كند بهترسد قبل از رسيدنش دشمن برسد شروع ميمي

سول خدا بيرون وقتي آيه نازل شد ر« در صحيحين از ابن عباس نقل شده 

- چه كسي فرياد مي: گفتند  !اي دوستان :آمد از تپه صفا باال رفت و  فرياد زد

اي بني فالن  :پيش او برويم ، رسول فرياد زد زند؟ جواب دادند محمد بيايد تا

اي بني عبد مناف اي بني عبدالمطلب و در روايت ديگر اي بني فهر اي بني 

توانست بيرون برود  كسي ش اگر كسي نمياز بزرگان قري .عدي، اي بني فالن

: مردم جمع شدند و  رسول خدا فرمود .گويدفرستاد تا ببيند محمد چه ميرا  مي

-گويد؟ آيا مرا تصديق مياگر به شما بگويم لشكري پشت كوه است چه مي« 

گفت، من شما را از  عذابي  ،ايمبله چون  از تو دروغي نديده: كنيد؟ گفتند 

هالك و نابود شوي : ابولهب گفت .ه در مقابل من است مي ترسانم دردناك  ك

  . و سوره تبت نازل شد .؟ بلند شويده ايرا جمع كردا براي اين م

ôM ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s?uρ ∩⊇∪     

  » گردد نابود باد ابولهب و حتماً هم نابود مي«
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رين و مصنفين آن آنها از مفس اگر گفته شود آخر ثعلبي و بغوي و نمونه

تنها روايت آنها موجب اتفاق :  شود در جواب گفته مي ،اندحديث را ذكر كرده

  كه آنها رواياتي وجود دارد هايشود چون در كتاباهل حديث بر صحت آن نمي

اهل حديث بر دروغ و موضوع بودن آنها اتفاق دارند  چيزهاي زيادي دارند، با 

حتي بعضي از آنها ضرورتاً و ود كه دروغ هستند شي دانسته ميادله نقلي و عقل

  !حتماً دروغ هستند و نبايد ادله باشند

- ن نميانتشاگويند، چون صالح هستند و ديثعلبي و ديگران عمدي دروغ نمي

كنند، و اند روايت ميشنيدهيا و  ه اندگزارد دروغ گويند، ولي آنچه پيدا كرد

يحيي و عبدالرحمن و احمدبن حنبل  هيچ كدام به اسانيد حديث مانند شعبي و

و علي بن مديني و يحيي و اسحاق و محمد بن يحيي و بخاري و مسلم و ابي 

داود و نسائي و ابي حاتم و ابي زرعه و دارقطني آگاه نيستند، بلكه امثال اين 

و  غبزرگ مردان در نقد و روايت خبرگي دارند، به حال و احوال نبي اكرم 

- آگاه مي، از ناقالن علم هحابه و تابعين و تبع تابعين و غيرروايت كنندگان از ص

  .باشند
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كتابهاي زيادي در شناخت مردان ناقل حديث و اسماء آنها تاليف كردند و 

اند در اخبار آنها و اخبار راويان آنان و طبقه سوم كه از طبقه دوم روايت كرده

ديث بايد به آنها ه است براي شناخت احادآن كتاب ها مفصالً توضيح داده ش

  .مراجعه شود 

يحيي قطان و ابن مديني و احمد و ابن » العلل و اسماء الرجال«مانند كتاب 

  .معين و بخاري و مسلم و ابي زرعه و ابي حاتم و دار قطني و غيره

در تفسير ثعلبي احاديث موضوع و صحيح وجود دارند  بعضي از احاديث 

احدي ذكر شده اند كه  به اتفاق اهل زمخشري و و ها در تفسيردرباره سوره

  .حديث موضوع هستند

از اين گذشته واحدي شاگرد ثعلبي و بغوي است و تفسيرش خالصه تفسير 

  .آنها مي باشد پس از آنها بهتر نيست 

داند و تر هستند و واحدي عربي را خوبتر ميثعلبي و واحدي از بغوي آگاه

  .بغوي بيشتر از آن تابع و پيرو سنت است
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 نيست،اينكه مردي معتقد به خالفت خلفاء راشدين باشد دليل صحت قولش 

دو عدالت بايد  هر همانطور كه شيعه بودن دليل بر دروغگوي نيست بلكه براي

  .باشدو معيار ميزان 

اند و مردم احاديث دروغ زيادي در اصول و احكام و فضائل درست كرده

  .شده است و معاويه ساخته حتي  احاديث زيادي در فضائل خلفاء راشدين

هدف بعضي از مردم روايت حديث در هر بحثي است بدون تشخيص صحيح 

شده  يابو نعيم در فضائل خلفاء مرتكب چنين اشتباه كه همانگونه ،از ضعيف

  .است

كتاب ابوالفتح بن ابي خوراش و ابو علي  ؛در فضائل كتابها  فراواني مانند

يه و نسائي در فضائل علي و ابو قاسم بن اهوازي و ديگران در فضائل معاو

  . عساكر در فضائل علي و غيره تاليف شده است 

 اند روايت كرده اند ، صحيح و ضعيف را از هماينها و ديگران هر چه شنيده

درست نيست مجرد يك روايت را تصديق اتفاق اهل علم  وبه ،كنندجدا نمي

  .كنيم
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صفين در اصول و فقه و زهد و دقائق اما كسي كه حديث را بدون اسناد از من

كند مرتكب جرم بزرگي مي شود چون  آنها حديث ضعيف و صحيح روايت مي

  .شودو رأي و غيره پيدا مي و زهد قئكنند، همانطور كه در كتاب رقارا نقل مي

حديثي كه عبدالحسين آن را ذكر كرده و گفته «: گويم و در پايان من هم مي 

ر مسند روايت كرده و موافقت را به شيخ بشري در صحت امام احمد آن را د

  .ونه است گدهد خيانت است چون اصل حديث در مسند اينحديث نسبت مي

 از عباد لاسود بن عامر و شريك از اعمش از منها« ): 1/11(و روايت مسند 

﴾ قْرَبِينَالْأَ عشيرَتَك وأَنْذر ﴿وقتي آيه : كنند بن عبداهللا اسدي از علي روايت مي

جمع كرد و از  را نفر بودند 30نازل شد  پيامبر اهل بيتش كه  )214:الشعراء(

هر كسي : آنها پذيراي كرد آنها هم  خوردند و آشاميدند، سپس پيامبر فرمود 

كند، در بهشت با من خواهد بود، و جانشين من دين و پيمان مرا ضمانت 

را نبرد ـ اي رسول خدا چه ـ كه شريك اسم او : خواهد شد؟ مردي گفت 

كسي آن را در مكه  بر عهده گرفت، كسي ديگر هم اين را گفت، رسول خدا 

  .»اد شد ولي تنها علي آنرا پذيرفت به اهل بيت پيشنه: فرمود
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هر كدام «گويد اين نص حديث مسند است  كه آن رافضي درباره اسنادش مي

و همه آنها بدون سخن مردان از راويان اين سلسله، هنگام منازعه حجت هستند 

  »دنباشصالحي مي

  :اول در مورد سند سپس در مورد متن حديث تحقيقي به عمل مي آوريم

  :راويان حديث مذكور 

عن ـ (كند  حديث مدلسش وقتي معنن ـ اعمش ثقه است ولي جعل مي1

  .شودباشد قبول نمي) عن

- ئي او را ثقه ميـ منهال  ابن عمرو  كوفي است  ابن معين و عجلي و نسا2

. »ابو بشر نزد من از منهال محبوبتر و معتبرتر است«: گويد امام احمد مي. دانند

خن گفته و او را يحيي او را متهم و ابن حزم درباره او س« : گويدحاكم مي

گفت از پدرم شنيدم كه مي« : گويد عبداهللا بن احمد مي .»ضعيف دانسته اند

   .»رده استال را ترك كشعبي عمداً منه

در بخاري تنها دو حديث « :گويدمي) 446ص (ابن حجر در هدي ساري  

ـ 2ـ حديث سعيد بن حسن از ابن عباس درباره تعويذ حسن و حسين و 1: دارد
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روات در موصول و متعلق بودن حديث : حديث ديگر در تفسير سوره فصلت 

و هدي الساري  ترجمه اعمش در تهذيب و ميزان االعتدال(دوم اختالف دارند 

  )446: 445ص 

  ـ عبادبن عبداهللا اسدي3

اسدي است  ياو عبادبن عبداهللا بن الزبيربن عوام قريش«گويد رافضي مي

و اسماء دختر  عائشهاند از بخاري و مسلم در صحيحشان به او احتجاج كرده

ابوبكر شنيده است در صحيحين ابن ابي مليكه و محمدبن جعفر و زبير و هشام 

  .كنندوه از او روايت ميبن عر

  ».اين دروغ و افتراء رافضي است«: گويم مي

و  حرجشرح حال آن دو در يك صفحه از كتاب تهذيب  تهذيب و كتاب 

هستند، درباره توثيق او اختالفي ) اهل مدينه(آن دو مدني « .تعديل آمده است

وفي از علي عباد بن عبداهللا اسدي ك«:  گويد ابن حجر در تهذيب مي .» ندارند

» فيه نظر«: گويدبخاري مي. »كنندروايت كرده و منهال بن عمر از عباد  نقل مي

ابن سعد :  گويد ابن حبان او را ثقه دانسته و ابن حجر درباره كالم بخاري مي
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:  گويد ابن جوزي مي .ضعيف است: گويداحاديثي دارد و علي مديني مي: گفته

منكر : گويدمي» من صديق اكبر هستم«علي  حمدبن حنبل درباره حديث او از

ابن حجر در هدي ساري همانطور كه  .مجهول است: گويد ابن حزم مي .است 

» صاحبنا « شرح حال منهان و ديگران را ذكر كرده است اشاره اي به لفظ 

  .نفرموده 

گويد و بخاري او نگونه كه آن رافضي ميآچون او از رجال صحيحين نيست 

  .»فيه نظر«: گويد نسته چون در مورد او  ميرا ضعيف دا

يم  ولي ترجمه عباد دآوررا به دست  در ميزان االعتدال شرح حال عباد كوفي

   .مدني وجود نداشت

- عباد عبداهللا اسدي از علي، نقل كرد و بخاري مي«: گويد ذهبي در ميزان مي

 .تي ديده مي شوداين گفته اشكاالدر »  گويد منهال بن عمرو از عباد شنيده است

عالء بن صالح  از منهال  از عبادبن عبداهللا، از علي روايت ): ذهبي(گويم مي

من عبداهللا، برادر رسول خدا و صديق اكبر هستم و هيچ كس : كند كه گفته  مي

ه من هفت گويد  مگر دروغگوي افتراء كنندياين را چنين  نگفته و نم من قبل از



 306

اين دروغ عليه ): ذهبي(گويم مي .شدم و نماز خواندمسال قبل از مردم مسلمان 

  .علي است

الحديث است ابن حبان او را ثقه دانسته، و ضعيف: گويد ابن مديني مي

ذهبي او را در  .احاديثي در فضائل علي را در فضل علي روايت كرده است

  .كتاب المغني ضعيف دانسته

آن سه علت وجود دارد  با نه اينكه يك علت دارد بلكه براي ضعيف دانستن 

جزء اول مسند احمد نگاه  111وجود اين سه علت ضعف باز هم به حديث ص 

  . بررسي نمودم همه آنها ثقه، و ثابت الدليل هستند را كردم و رجال سند حديث 

دانند و بين عباد االزهر  چيزي از حديث و علوم و رجال آن را نميشيخآيا 

عيف است و عبادبن عبداهللا الزبيربن عوام اسدي بن عبداهللا اسدي كوفي كه ض

 مكانت علميچگونه چنين عالمي با چنين  ،گذاردمدني كه ثقه است فرق نمي

   !؟قائل چنين كالمي است
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-هر كسي كه مقداري خواندن بلد باشد مي ؛شويمتر منتقل ميبه چيزي روشن

آگاهي چون  تواند سخن رافضي لعين را تشخيص دهد چه رسد به عالم دانا و

  .شيخ األزهر

  : عين عبارت مسند 

آيا اين امامت عامه است؟ در نهايت روايت » شوداو جانشين من در اهلم مي«

  .آن جانشين من هستم : اين جمله ذكر شده كه علي گفت 

اين برادر و وصي و خليفه من در ميان « اما اين جمله پاياني كه مي گويد 

آنها است ولي  عين استدالل»  او اطاعت كنيد شما است، به او گوش دهيد و از

  !!در مسند ذكر نشده 

در حالي كه به اين  ،شوداين جمله اضافه چگونه به مسند نسبت داده مي

  جمله اضافي استدالل شده است ؟ 

اي بني عبدالمطلب، من براي شما به صورت «در روايت ديگر مسند آمده 

يه ديده ايد آام هر چه را از شده عمومي برگزيدهبصورت خصوص و براي مردم 

  كند كه برادر و دوست من باشد؟قابل اعتماد است ،حاال چه كسي بيعت مي
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 رسول .در حالي كه از همه كوچكتر بود !..من: علي گفت . كسي بلند نشد

  !..من: گفتم  بنشين  سه دفعه اين را گفت و من هم مي:  فرمود مي  غخدا

مسند (.»تا در دفعه سوم دستش را در دستم گذاشت .نبنشي: ندگفتميخدا رسول 

  ) ـ تحقيق شاكر1371شماره  2/352

وقتي  ،بنشين: فرمودروشن است كه علي هدف پيامبر نبود  بدين خاطر مي

هيچ كدام از قوم دستور رسول خدا را اجرا نكردند  پيامبر ناچاراً دفعه سوم 

  . دست در دست علي گذاشت

شوند و طعن زدن به ي نابود كردن اسالم به كار برده ميچگونه اين اخبار برا

آن را شناخته چون به اساس  يتكه بشر نسليكتاب و سنت و تكفير بهترين 

و با ابوبكر  دعمل نكردنخدا رسول ساختگي عبداهللا بن سبأ درباره وصيت 

  بيعت نمودند ؟  غخدا  صديق بعد از رسول

  :گويدايت ميبعد از ذكر رو) 20(رافضي در مراجعات 

ولي  دروغش را » اند بسياري از عالمان حديث با اين الفاظ آن را نقل كرده«

  .درباره مسند امام احمد ديديم  هم در اسناد و هم در متن دروغ گفت

خواهم راهي ديگراز راه هاي گمراه كننده رافضي را به خوانندگان نشان مي

  : دهم
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بن كثير در تاريخش اين خبر را با همين ابا الفداء حافظ ا«:  گويد رافضي مي

   !»الفاظ روايت كرده 

اين برادر من است و «به البدايه و النهايه نگاه كردم خبر را با اين اضافه ديدم 

» .چنين و چنان مي باشد پس به سخنانش گوش فرا دهيد و از او اطاعت كنيد

به تو : د نگفتو خنديدند و به ابو طالب مي مردم بلند شدند: علي مي گويد 

  4ـ ص 3ج  )دهد كه  به پسرت گوش دهي و از او اطاعت كنيدستور مي

  نگاه كنيد رافضي از چه روشي براي گمراهي مردم استفاده مي كند ؟ 

تنها عبدالغفار بن «گويد اي مسلمانان گمراهي اين  است به كالم حافظ كه مي

مديني و غيره او را به قاسم ابو مريم آن كذاب شيعي راوي اين است علي بن 

كند تنها روايت اي نمياشاره»   دانندكنند و بقيه او را ضعيف ميوضع متهم مي

  .را نقل مي كند و از نقد و تضعيف حافظ خودش را به كوري مي زند 
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  حاديثشأهشتم و  همراجع
-ثشود ، كه خبيدر مراجعه هشتم عبدالحسين رافضي به روشني معلوم مي

خير  همه امت را گمراه مي داند از تكفيركه  رسدرش به جايي ميترين آنها كا

صحابه . بهترين قرني كه بشر آن را شناخته، بهترين مردم ؛امت شروع مي كند

در گمان اين رافضي با دستور  ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردندكرام كه با 

اين  ر ندادندقرا خدا مخالفت كردند، علي را نماينده و مامور رسول خدا رسول

  .قولي است كه عبداهللا بن سبأ يهودي آن را درست كرده

شود  چون او هم بيعت داده و حال كسي كه اين طعن شامل حال علي هم مي

خدا منظور رسول (صديق و فاروق را بر تمام امت بعد از رسول تفضيل داده 

  .د همانگونه كه از هشت طريق با تواتر ثابت شده را شامل مي گرد) است

ابناء «كند، راشدين را به اين رافضي طعن خاصي به طعن عامش اضافه مي

  .كندتوصيف مي» الوزغ

پست و  مردي كه ضعيف و ترسو و: م ابوس اي است به نام ساپرنده» وزغ«

المجموع = هغمعجم الل( .شودردي است و مردانگي ندارد  به اين پرنده تشبيه مي

  ) 410ـ 409ديث المغبث في غريبي القرآن و الح
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-اگر اين رافضي  در  زمان علي زنده بود موقفي مانند موقف ابن سبأ مي

  .داشت

نگاه كنيم به احاديثي كه در اين مراجعه ذكر كرده و منجر به حكم گمراهي و 

  .شوندكفر صحابه و خير امت مي

اساساً دو حديث ثقلين دارد كه  در گذشته تمام روايات اين احاديث را ذكر 

  .ديمكر

صحيح و غير صحيحش را بيان كردم و از معني حديث و مرتبط نبودنش به 

خالفت سخن گفتيم، اما روايات غير صحيح ضعيف يا موضوع چون در شرع 

معارض آنها هستند و موجب نيز دليل نيستند و احاديث صحيح و صريح 

  .شوندسقوطشان مي

ترك كرد و روايات  روايات صحيح مانند مسلم و بخاري را: شودمالحظه مي

آمده  بحث » همن كنت مواله فعلي موال«ديگر را آورده در اثناي اين روايات 

  .است» الصواعق احملرقة«گذشت و اكثراً نقلها از كتاب درباره حديث 

  .به خاطر اين گونه روايات  در كتاب صواعق نيازمند توقف طوالني هستيم 

دالل بر كفر و گمراهي بهترين تبعد از حديث ثقلين دو حديث ديگر براي اس

  :شود حاال به نقد آن دو حديث مي پردازيم روايت ميت ام
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  حديث اول 
هان اهل بيت ميان شما ماند كشتي نوح است هر كسي سوار شود نجات «  

  . »يابد و هر كسي از آن جا بماند غرق مي گردد مي

آن به ابوذر حاكم حديث را باسناد تخريج كرده و سند «: گويدرافضي مي

نمونه اهل بيتم در ميان شما مانند « روايت ديگر براي حديث  . »شود منتهي مي

يابد و هر كسي از آن جا سفينه نوح است، هر كسي بر آن سوار شود نجات مي

براي بني اسرائيل است  » 1حطه«شود و نمونه آن دوباره مانند باب رق ميغبماند 

  ».شوندمي شودههر كس وارد آن شود  گناهانش بخ

ه ط از ابي سعيد حديث را تخريج كردطبراني در اواس« :گويدو عبدالحسين مي

  »است

  حديث دوم
ند، و اهل بيتم امتم را از نكستارگان اهل زمين را از غرق نگهداري مي«

ند با آنها واي از عرب در احكام خدادارد، هر گاه قبيلهاختالف مصون مي

  ».شوندكنند و حزب شيطان ميا ميمخالفت كنند، اختالف پيد

                                 
 .سوره بقره داستان در آن توضيح داده شده 58ـ اشاره به آيه 1
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. گويدحاكم از ابن عباس روايت كرده، سپس مي«: گويد عبدالحسين مي

  .»اندحديث صحيح اسناد است و بخاري و مسلم آن را تخريج نكرده

تخريج كرده است، » )151/ 3(حديث اول را حاكم در مستدرك : گويم مي

اسنادش ضعيف است، و حديث ذهبي حديث را بررسي كرده و بيان نمود كه 

همانگونه كه . و حاكم آن را تصحيح كرده است) 149/ 3(دوم در مستدرك 

را ) استوساختگي موضوع (گويد اما بررسي ذهبي كه مي ،عبدالحسين گفت

  !ه استنياورد

در اسناد حديث اول مفضل بن صالح كوفي وجود دارد كه  بخاري درباره او 

ت تخريج بخاري به اين معني است كه  درست حديثش منكر اس« : گويد مي

تهذيب ( .اندنيست از او  روايت شود  ابو حاتم و غيره هم مثل بخاري گفته

= 317ـ 316/ 8عديل ابي حاتم و ت، جرح و 272ـ 271/ 10التهذيب ابن حجر 

  ).2/320مغني ذهبي 

 است، علت وضع اين است ودروغين ذهبي بيان كرد كه موضوع: حديث دوم

  .يك راوي هستند  در حقيقت هر دو اند امادو راوي حديث را روايت كرده كه
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و بيان  »صحايب كالنجوم, بأهيم اقتدهيم اهتديتمأ«لفظ حديث :  گويد الباني مي 

غگو راوي آن احمد بن نسيط درو: گويد است و مي و ساختگي كرد كه موضوع

  .) 85ـ 82/ 1 احاديث ضعيفه و موضوع. (است 

/ 1ج ( تنزيه الرشيعه املرفوعه عن االخبار الشيعة  املوضوعةي در كتاب اقابن عر

حديث را ذكر كرد، و گفته حديث از راه احمدبن اسحاق بن ابراهيم بن ) 419

من «نبيط آمده و او كذاب است، و از پدرش از جدش روايت كرد به جاي 

  .آمد» من الباليا» «االختالف

كه اصحاب حديث بعضي از احاديث  در بحث حديث ثلقين اشاره كردم

اند و كالم ابن حجر در حاكم را منكردانسته اند  و به تصحيح آن توجه نكرده

امام و صادق است  اما در مستدرك «لسان الميزان هنگام شرح حال حاكم 

دانم آيا متوجه نشده؟ و نمي. را ذكر كردم» كنداحاديث موضوع را تصحيح مي

رده است ؟ولي اگر متوجه اشتباهش شده باشد و آنرا بيان نمي دانم چرا اشتباه ك

   .ننموده باشد مرتكب خيانت بزرگي شده است

  .ولي شيعي بدونه اشاره كردن به قول امام سخن را خائنانه نقل مي كند 
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هر چند حاكم از اين بزرگتر است كه در ليست ضعفاء قرار گيرد ولي گفته 

اشتباهاتي شده است بدين علت بعضي از اند كه حاكم در پايان عمرش مرتكب 

  .عالمان استدالل به احاديثش را بدونه نقد كردن منع فرموده اند 

بعد از آن به روايت طبراني در االوسط مي رسيم كه رافضي آنرا روايت كرده 

و با بررسي كردن اين روايت و سه روايت ديگر متوجه مي شويم كه در جلد 

  .روايت شده اند  46. 45سوم معجم كبير طبراني ص 

  . يحيي بن يعلي اسلمي كوفي شيعي ضعيف است: گويد مي 

كند حافظ محاربي كه بر توثيق او اتفاق دارند  را چگونه عقل قبول مي

سال در  35تضعيف كند در حالي كه از رجال بخاري باشد و حافظ مدت 

اصابه  خدمت شرح و ترجمه مردان بخاري بوده است  آنچه حافظ خواسته در

به جاي اينكه بگويد اشتباه در تضعيف است به جاي اسلمي «بگويد اين است 

راوي «گويد اندازد، ميمحاربي نوشته شده عكس اين را به گمان خواننده مي

  »ثقه است نه اسلمي ضعيف يحديث محارب

نويسد تاييد آيا اين كار، تزكيه او را توسط كسي كه  بر اول كتابش مقدمه مي

  .كندمي
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تاليفات او ـ با دقت نگاه و امانت در نقل ـ از همه كتابها جدا «گويد مي

  ».شود

بيند كه كند، ميدرك را نقل ميتامانت كجاست؟ در حالي كه حديث مس

يحيي ابن يعلي معروف به اسلمي در روايت وجود دارد  خود را به حماقت 

ننده را به اشتباه بيندازد كه كند تا خوابرداري مياندازد و از اشتباه حافظ بهرهمي

  .محاربي ثقه است

نت كجاست؟ در حالي كه نقد ذهبي و هيثمي را بر حديث اسلمي دوباره اما

  .كندذكر نمي

چه رسد به اينكه نقل كند كه ذهبي از اين هم ضعيفتر را معلول مي داند 

  .واهي است : دوباره مي گويد 

كند  اما نقل مي 2578ماره ش» نزالعمالك«اين شيعي همين حديث را از  

  ت ادعا شده  كجاست؟نكند اين اماتضعيف كنزالعمال را ذكر نمي

حافظ حديث را در شرح حال زياد بن مطرف در قسم اول از : توجه 

اص خگويد روايت كرده است و اين قسمت همانگونه كه خودش مي» صحابه«

- اند فرق نميروايت كرده اند و از او و غير اوافرادي كه با او بوده«است براي 

يا كسي ) شودهر سه حالت ذكر مي(كند طريق صحيح يا ضعيف يا حسن باشد 
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اي ذكر شود كه دال بر مالقات او با زياد باشد، اين مالقات به هر گونه به گونه

باشد، در حالي كه قبالً اين قسم تنها در سه قسم مرتب كردم ولي برايم روشن 

بدهم و در هر شرح حال سه قسم گذشته را جدا  شد آن را يك قسمت قرار

  .كنم

وقتي حافظ قول به ضعف اسناد حديثي كرد كه تخريج به سماع آن : گويم مي

اين قسم به معني اين نيست كه  حديث از رسول خدا شده  وارد كردن آن در

  .دصحت آن ثابت شده باش

يگر باشد ذكر و به دنبال اين نقل چيزي كه دال بر ثبوت صحبتش از راهي د

  .نكرده است

زيادبن مطرف را در : ينعم«: كه مي گويد ) 1/199(» تجريدال«و قول ذهبي در 

  .»درست هست... ميان صحابه ذكر كرد

اگر دو : اگر اين را شناختند، علت سوم براي معلول بودن حديث اين است 

  .مجهول تابعي باشد بهتر است از اينكه آن را ميان صحابه ذكر كند

ما به صحت ايمان داشته باشيم در : خواهداين علل در حديث، شيعي مي با

هر كس از من حديثي «: كند كه مي فرمايد حالي كه به حديث رسول توجه نمي
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 1»داند دروغ است خودش يكي از كاذبين استروايت كند در حالي كه مي

  .راوي استيث را جعل كرد و دو مي كاذب اول كسي كه حد

مراجعات شيعي پر از احاديث ضعيف و موضوع در فضل علي  مقدمه كتاب

الحديث است و دروغ گفتن بر است با اين وجود خيلي جاهل به علوم

  . و گمراهي از حق و حتي دروغ آشكار پيشه او است  خوانندگان

يد يكي از نويسندگان خود را از بعيد نيست به ذهن خواننده خطور كند كه شا

يد  بدين علت در تخريج احاديث ـ هر چند زياد بودند ـ  ن دروغ ها حفظ نمايا

و بيان علت و ضعف آنها همتم قوي شد، و دروغ و گمراهي را در كالمش 

  )4975ـ  4881(شماره . مكشف كردم و به اذن خدا بعداًبه ذكر آنها مي پرداز

به صحبه و. كسي دوست دارد مانند من زندگي كند و بميرد اگر (روايت 

بعد از من  ؛خلق كرده دست بگيرد» بشو او هم شد«ه خدا آن را با لفظ ياقوتي ك

ابو نعيم : است و ساختگي موضوع )علي را سرپرست خودتان قرار بدهيد 

شريك از  كريا غالبي از بشربن مهران اززاز طريق محمدبن ) 4/174و  1/86(

  .كنديروايت م) رسيدخدا به رسول (ديفه مرفوعاً حاعمش از زيدبن وهب از 

                                 
 مسلم.  1
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او پسر «گويم من مي ».تنها بشر از شريك روايت كرد«گويد ابو نعيم مي 

   .»عبداهللا قاضي است  و به علت سوء حفظ ضعيف است

  .»پدرم حديث او را ترك كرده«: گويد ابن حاتم درباره بشربن مهران مي

كريا غالبي از او روايت كرده، اما غالبي متهم زمحمدبن «گويد ذهبي مي 

   .»كند او دشمن استحديث جعل مي«:  گويد دار قطني مي .تاس

كند و از راه ديگري روايت مي) 1/387(جوزي حديث را در موضوعات  ناب

ما دو طريق ديگر را اضافه به آن اقرار كرد ا» )369ـ 1/368(ئ لوطي در الآليس

با  و.غالبي متهم است:  ن يكي از روايات است و در پايان مي گويد يكرد، ا

  .تر از روايت گذشته  روايت شدهرواياتي كامل

دوست دارد مانند من زندگي كند و بميرد و در بهشت  هر كس«روايت   

خدا سكني گزيند علي را بعد از من سرپرست قرار دهد و بعد ازمن   جاويد

د چون به امامان بعد از علي اقتداء كن علي را جانشين و  سرپرست قرار دهد و

اند علم و فهم به آنها داده شده يتم هستند، از سرشت من درست شدهآنها اهل ب

كند و ارتباط من را با آنها قطع است واي به حال كسي كه آنها را تكذيب مي

  .است و دروغ موضوع» رسدكند  شفاعت من به آنها نميمي
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از طريق محمدبن جعفربن عبدالرحيم  روايت كرده كه احمد ) 1/86(ابو نعيم 

حمد بن يزيد بن سليم  از عبدالرحمن بن عمران ابن ابي يد ـ برادر محمد بن م

بن عمران ـ  يعقوب بن موسي هاشمي از  ابي داود از اسماعيل بن اميه از 

از بيان  دبع .مكرمه از ابن عباس حديث را به صورت مرفوع روايت كرده است 

  ».حديث غريب است«: گويدسند مي

تر از ابن ابي داود قرار است، همه افرادي كه پاييناين اسناد ظلم «گويم مي

دهم احمد  گرفته اند مجهول هستند، و آنها را در جايي نديدم، فقط ترجيح مي

بن محمد بن يزيد بن سليم  همان ابن مسلم انصاري طبراني معروف به ابن ابي 

  . مناجر است 

و شرح حالي » استاز او نوشتيم و صادق «:  گويد مي) 1/173(ابن ابي حاتم 

  .دارد) 1/114ـ 2/113(در تاريخ ابن عساكر 

شناسم، يكي از آنها كه حديث را درست كرده اما راويان غيرا از او را نمي

  .باطل و دروغگو است

تا براي اثبات آن به اين روايات موضوعي : فضل علي  مشهورتر از اين است 

  .اند استدالل شودنها چسبيدهآكه شيعه به 
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كنند ، بر سياه مي را با دهها نمونه از اين احاديث و دفترهايشان كتابها آنها

كنند كه كسي منكر آن نيست، و آن حقيقت فضيلت اثبات حقيقتي مجادله مي

  .علي است

و  .داده شده است  ابن عباس نسبت بهحديث ) 2/253(الكبير رافعي در جامع

بي نعيم آن را تخريج كرده از طريق ا) 120/ 12(ابن عساكر در تاريخ دمشق 

چند نفر مجهول در آن  اين حديث منكر است و« : است و بعد از آن مي گويد 

  .»وجود دارند

دارد چگونه منكر نيست »  ال أناهلم اهللا شفاعتى «حديثي كه ادعاي « : گويم مي

در حالي كه حاوي ادعا ي هرگز چنين چيزي از نبي رحمت و پيامبر دلسوز 

  .ز چنين چيزي از حضرت روايت نشده است گيد و هربيرون نمي آ

 6/155(العمال زاست كه صاحب مراجعات آن را از كناين حديث از احاديثي 

حمد وجود دارد، به كند، گمان كرده كه در مسند انقل مي) 218ـ 217و 

كند و آن العمال براي حديث با پيروي از سيوطي پشت ميزتضعيف صاحب كن

  .را نقل نكرده است

كند تا در مراجعات چقدر احاديث موضوعي وجود دارند، شيعي تالش  مي

خواننده گمان كند  احاديث صحيح هستند ولي در اين راستا قواعد علوم 



 322

كند  چون هدف او الحديث ـ  حتي قواعد مذهب خودش را ـ رعايت نمي

خواهد همه ت بلكه مييسن غ خدا اثبات منقوالت درباره فضل علي از رسول

وري كند، علي هم مانند خلفاء ديگر و صحابه آروايات فضل علي را جمع

با چيزي ـ كه  از رسول خدا به صحت نرسيد ـ كه بلندتر و بزرگتر از آن است 

  .تعريف و تمجيد شود

اتفاق دارند، » مصطلح الحديث«اگر شيعه و سني بر گذاشتن قواعد حديث 

رعايت شوند و در منازعات به  هنگام اختالف تك تك روايات بايد آن قواعد

سپس بر آنچه صحيح است اعتماد كنند، و اگر آنها چنين  .ندداوري آنها گردن نه

بيش نيست، و  بي جا يينزديكي و تفهيم همديگر آرزو. دهندنكارهايي انجام 

آنها ممكن نيست و هر تالشي در اين راستا بي  ميانهيچگاه نزديكي و تفاهم 

مورد  خداوند او را( .پايان كالم آلباني! پناه بر خدا.  ارزش است بي فائده و

  .)و ما را از علمش بهرمند گرداند. رحمت و مغفرتش قرار دهد

كه مراجعات با آنها شروع شده است موضوع و دروغ هستند و  يهر سه حديث

يث روايت شده دآيند حال بهتري ندارندهمه احااحاديثي كه بعد از آنها مي

ه مي شويم كه پنج حديث از كتاب جتند با بررسي آنها متوده حديث هسسيز

اثبات  اصل كتاب بطالن عقيده رافضيه راكه هيثمي است » الصواعق املحرقة«
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را در اهل » الصواعق املحرقة» «رعدهاي سوزنده« كند بدين سبب كتاب مي

د  بدعت و زندقه تاليف كرده است و بيان فرموده كه احاديث قابل استدالل نيستن

چون مخالف احاديث متواتر مي باشند اما رافضي  احاديث ضعيف و موضوع را 

بدين . اندازدذكر مي كند و از احاديث مخالف آنها خود را به جهل و ناداني مي

بي نياز » الصواعق املحرقة «كنيم، كه ما را از رجوع به سبب توقفي طوالني مي

  .كندمي

  .يچ كدام صحيح نبودندسه حديث روايت شده از كنزالعمال ه

الشفاء احياء « و » الشرف المؤبد « و » اسعاف الرغبين « و بقيه منقوالتش از

مي باشد » زمخشري «  و » تفسير ثعلبي «  و » ربعين للنبهاني،األ«  و » ميت،ال

زدن از علوم حديث  و  يالبته  نقل حديث از اين مراجع بر ناداني يا به نادان

كند چون اين كتب از كتب قابل اعتماد نت مطهره داللت مياستدالل كردن به س

ها در سنت و حديث نيستند چه رسد به اينكه صحيح باشند بلكه در اين كتاب

  .اخبار موضوع  و باطل وجود دارد

  شهر علم
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من شهر علم و «اند  حديث  ازاحاديثي كه دو رافضي به آن استدالل كرده

رد ابن تيميه بر علي ابن مطهر را ذكر مي  مي باشد  در اين مجال» علي درش 

  .كنيم

بدين  .ضعيف و واهي است» أنا مدينة العلم وعىل باهبا «حديث : امام مي فرمايد

آن را روايت كرده و ابن جوزي  ترمذيعلت از موضوعات مي باشد  هر چند 

  .بيان كرد كه راههاي ديگرش موضوع هستند

مدينه علم باشد و  خدا ن اگر رسولشود  چواز متن حديث كذبش شناخته مي

كرد كار اسالم ساخته و تنها يك نفر علم او را تبليغ مي مي داشتتنها يك در 

درست نيست تنها يك مبلغ باشد  دارند كهبه اين خاطر مسلمانان اتفاق  !بود

  .شودد كه موجب علم يقيني از خبر غائب مينبلكه مبلغين بايد اهل تواتر باش

د علم نيست مگر با قرائن و اين قرائن براي بسياري از مردم يا خبر واحد مفي

وجود ندارد يا وجودش به علت خفا در حكم عدم است در نتيجه  علم به قرآن 

  .شودو سنت متواتر حاصل نمي

  .شوداگر خبر واحد از معصوم باشد، خبر موجب علم مي: د نشايد آنها بگوي

ود و  عصمت با يك خبر قبل از دانستن شاوالً بايد عصمت ثابت : گفته شده 

صورت مي گيرد ، و با اجماع  شود چون در اين حالت  دورعصمت ثابت نمي
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چون اجماعي در آن نيست و نزد اماميه وقتي اجماع حجت . شودهم ثابت نمي

گردد  اجماع تنها با است كه امام معصوم در ميان آنها باشد  كار به اولش بر مي

ز راهي غير از خبر دانسته شد اگر عصمت حق است بايد ا... ودشدعوا ثابت مي

هيچ امر نه علي باشد، نه عصمت و  درش اگر شهر علم تنها ،واحد ثابت شود

 كه ديني ثابت نميگردد  در نتيجه  حديث توسط زنديق ناداني درست شده

گمان كرده مدح علي است، محل زدن چكش زنادقه براي عيب دار كردن اسالم 

  .چون تنها يك نفر اسالم را روايت كرد  است

پس اين خالف با تواتر معلوم است، چون علم از غير علي به همه شهرهاي 

شام و بصره، چون اينها  اسالم رسيده است اما مدينه و مكه معلوم است همچنين

كنند اكثر علم علي در كوفه است  با اين از علي روايت مي كمي تنها علم

رآن و سنت را قبل از خالفت عثمان ياد گرفته بودند چه رسد وجود اهل كوفه ق

  .به علي

ياد گرفتند، معاذ به اهل يمن ياد داد و  دين را عمر فقها، اهل مدينه در زمان

اقامت او در آنجا بيشتر از علي بود، بدين علت اهل يمن از معاذ بيشتر روايت 

بعين شاگرد معاذ بودند  كنند تا از علي، قاضي شريح و ديگران، بزرگان تامي
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ذ در آنجا قاضي بود، و عبيد سلماني از اهنگامي كه علي به كوفه آمد، مع

  .ديگري فقه ياد گرفت پس قبل از رسيدن علي به كوفه علم دين انتشار يافته بود

اند كه علي از همه رافضيه به اين حديث استدالل كرده« : گويدابن حزم مي

شود  راه است چون علم صحابه ازدو راه شناخته مي ولي اين دروغ» داناتر است

  :ندارد يسوم

   .ي زياداـ روايت و فتاو1

  . ـ پيامبر او را براي كارهاي علمي به كار برده باشد2

كسي را به كار گيرد  در حالي كه بي سواد خدا محال باطلي است كه رسول 

امبر ابوبكر را در بينيم پين شهادت است بر علم صحابه، مييباشد  اين بزرگتر

عمر و علي و  ابن مسعود و اُبي و همه  در حاليكه كنندبيماري امام مردم مي

 كه همراه جنگهنگام در صحابه حضور داشتند، اين خالف جانشيني علي است 

- همه داناتر به  ستون دين مي زنان و درماندگان باقي مانده بودند، پس ابوبكر از

  .باشد



 327

آوري صدقات كرد، الزم است حداقل علمي مسئول جمعو همچنين ابوبكر را 

داشته باشد  چون او انتخاب شده و تنها عالمان را ) زكات(هم به صدقات 

  كرد، زكات ركني از اركان دين بعد از نماز است،انتخاب مي

شود و اخباري كه ابوبكر علم ابوبكر به زكات ثابت مي ؛با اين دليل كه گفتيم

اند صحيح هستند، احاديثي كه ا بوبكر راوي آنهاست الزم آن را روايت كرده

است به آنها عمل كنيم و بعد از او احاديث عمر ولي احاديث علي مضطرب 

شتر  25در «اند، مثالً به حديث هستند، فقها بعضي از احاديث علي را ترك كرده

  .شودعمل نمي» شودگوسفند زكات داده مي 5

سال نهم هجري مسئول حج كرد، همه مردم در  همچنين پيامبر ابوبكر را در

  .شوند  حج هم ستون دين استحج جمع مي

شود  پس به ركن جهاد هم علمي دارد  چون تنها عالم نده ميابعد از آن فرم

  .شود  مثل علي، ابوبكر هم از جهاد آگاهي دارندو دانا بر اين كار گماشته مي

لم به نماز و زكات و حج است و با ر بوده ابوبكر هم عاياگر علي در جهاد خب

بينيم در نشستن و شب نشيني و كوچ كردن و پيامبر را مي ،هم مساوي هستند
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ده است پس او را شني اوبيشتر از علي احكام و فتاوي  پس اقامه با ابوبكر بوده

  .تر از علي استعالم

يا در پس هيچ علمي نيست مگر اينكه ابوبكر در آن بر همگان پيشي گرفته، و 

  !آموختن آن با ديگران همكالس بوده، و از همه در آموختن آن كوشاتر بوده

اما اينكه، ابوبكر روايت و فتاوي كمي . ادعاي آنها در علم علي باطل است

و تنها براي حج يا عمره از  .دارد  چون بعد از پيامبر تنها دو سال زندگي كرد

نياز نداشتند، خدا يت از رسول و در زمان او مردم به روا .مدينه بيرون رفت

با اين حال . و احكام را از او شنيده بودنده را ديد غچون همه رسول اكرم 

روايت كرده، ولي علي هر چند شرايط او فرق  غخدا حديث را از رسول  142

حديث آن صحيح است، در  50ـ حديث را روايت كرده كه  586كرد ـ مي

مردم با او بيشتر مالقات داشتند و  .ي كردسال بعد از رسول زندگ 30حالي كه 

ها زيادي و اهل سرزمين .و به او نيازمندتر بودند، چون همه صحابه فوت كردند

اي در بصره و مدينه از او شنيدند، دو دفعه در صفين و سالهاي در كوفه و دفعه

سه بود ،اگر حيات ابوبكر و مقدار سفرهاي او و نياز مردم به او را با علي مقاي

چون هر صحابه كه كم عمر  بيشتر است،بسيار كنيم  احاديث ابوبكر از علي 
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اي كه بيشتر عمر كرده كرده حديث كمتري از او نقل شده است، و هر صحابه

حديث بيشتري از او نقل شده است، مگر آنهايي كه در تعليم مردم به ديگران 

   .انداكتفا كرده

حديث روايت شده  537و از عمر  سال زندگي كرده 17علي بعد از عمر  

  .هستند  حديث از آنها صحيح 50علي  أحاديث مانندو است 

 حديث بيشتر نقل كرده، و تنها يك حديث يا دو حديث 64علي در اين مدت 

  .صحيح هستند از آنها

فتاوي عمر با فتاواي علي مساوي هستند اگر وضعيت و حيات و : در باب فقه 

شود كه قايسه كنيم، هر صاحب علمي ضرورتاً متوجه ميسفرهاي او را با علي م

  .عمر داناتر است

  .حديث نقل كرده است 410 عائشه

  .حديث نقل كرده است 844ابو هريره 

  حديث 1500جابر و ابن عباس هر كدام ، عائشهابن عمر و انس به اندازه 
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تر هر كدام غير از ابي هريره و انس از علي بيش، و حديث  800ابن مسعود 

  .فتاوي دارند

  .ها باطل شدپس كالم شيعه

بله، : گويمو اگر گفتند پيامبر علي را مسئول خمس و قاضي يمن كرد؟ مي

براي علم ابوبكر قويتر و از  غخدا  ولي حضور ابوبكر در قضاوت رسول

  .است هقضاوت يمن بهتر است، پيامبر ابوبكر را هم مسئول خمس كرد

 غخدا وت شركت كرده و معلوم است رسولابوبكر هم مانند علي در قضا

 غخدا  كرد  ابوبكر و عمر در زمان رسولبراي قضاوت دانايان را انتخاب مي

فتوي  از آن مطلع بوده و بدون شك غخدا  دادند در حالي كه رسولفتوي مي

كه ابوبكر و عمر از  صورتي محال است مگر در غدر حضور پيامبر اكرم دادن 

  .دنهمه داناتر باش

علي در اين  .در قضاوت يمن همراه علي، معاذ و ابا موسي اشعري را گماشت

قضاوت شريكان زيادي مانند ابوبكر و عمر دارد اما ابوبكر در علم و قضاوت 

  .تنها بود
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  نگاهي به مراجع شيعه

 هكند اشاره كردي كه ابن مطهر از آن نقل مييابن تيميه به بعضي از كتابها

سين هم مانند سلف رافضي خودش كند، عبدالحمي بيانم اشتباه روش نقل را ه

- كند و دنبال رو همان روش اوست  ولي او از دو كتاب نهجباه ميقل اشتندر 

  .البالغه و صواعق المحرقه بيشتر نقل كرده است

براي روشن شدن ارزش علمي دو كتاب الزم است كمي در مورد آنها تحقيق 

  كنيم 

كنيم، اما درباره كتاب دوم وقف كوتاهي اكتفاء ميالبالغه به تدر بيان نهج

  .هاي او، به توقف بيشتر نياز داريمبراي رسوا كردن آن رافضي و نمونه

  البالغهنهجـ  1

 406كتابي بدون اسناد است  تاليف و تصحيح آن توسط شريف رضي متوفي 

هر هـ صورت گرفته باشد يا نه، در  436يا برادرش شريف مرتضي متوفي . هـ

دو صورت نقل آن به علي متصل نيست، چون تاليف و جمع آن در قرن 
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اگر «اند ن و ديگران گفتهيرين سابهمانگونه كه عبداهللا بن مبارك و هم بوده چهار

  ».گويداسناد وجود نداشته باشد هر كس هر چه بخواهد مي

  .كندالبالغه هم صدق مياين بر نهج

. ست دينييامر: دن اسنادنسبت دا«كند يحاكم از عبداهللا بن مبارك روايت م

  ».گويدهر كس هر چه بخواهد مي باشدچون اگر اسناد ن

اگر اسناد و خواستن اسناد توسط « : گويد و بعد از آن شيعي غير رافضي مي

رفت، اهل بود كاخ اسالم از بين مياهل حديث و مواظبت بر حفظ اسناد نمي

، چون اخبار يدا مي كردندناد قدرت پالحاد و بدعت با جعل حديث و قلب اس

  .»بدون سند عقيم هستند

:  كند روايت شده ابن ابي فرده نزد زهري حديثي را بدون اسناد ذكر مي

خدا تو را بكشد اي ابن ابي فرده  چه چيزي تو را عليه خدا « :گويدزهري مي

د و حديث را بدونه اسناد روايت مي كنيد ؟ براي ما بدون بن! جرئت بخشيده

  .60علوم الحديث ص » خوانيد افسار حديث مي
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البالغه بدون بند و افسار است، از نظر علمي ارزشي ندارد در پس كتاب نهج

پرتو روش علمي براي هيچ يك از فروع داراي اعتبار نيست چه رسد به اصول 

  .دين

شود ـ از همانطور كه ثابت مي ـ اگر ثابت شد كه شريف رضي كتابي دارد

- يعني نهج ،شودبه روايات او استدالل نميكه گردد يال او مشخص مشرح ح

البالغه اگر از راه شريف رضي به علي متصل باشد استدالل به روايات آن 

  .همه آن بدون اسناد باشد چه رسد كهدرست نيست، 

منتشر شد كه البالغه چاپ جديدي از نهج) : م1986(هجري  1406در سال 

و قابل اعتماد است، شامل  هنسخه جديد تحقيق شد« كه چنين آمده بود  در آن

ها و البالغه اثر علي است و از خطبه و نامهكند، نهجمطالبي است، كه اثبات مي

تحقيق مال صبري ابراهيم است و عالمه عبدالسالم » احكام او گرفته شده است

  .محمد هارون بر آن مقدمه گماشته است

نيم استاد در مقدمه چه گفته است و نتيجه تحقيق به اين نسخه نگاه كنيم تا ببي

اي است همراه كتاب، يا كتابي مسئله«  :گويداد در مقدمه ميتاو را ببينيم اس

البالغه در راس امهات كتابهاي ادبي عرب قرار است همراه مسئله، كتاب ما نهج
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شده البالغه برداشت گرفته است، مدام مكتب ادبي از فرهنگ عربي  كه از نهج

چه كسي  ؛اول: نزديك دو گمان اساسي داشتيم ي ما در گذشته  .كنداستقبال مي

  كتاب است؟ آيا شريف رضي است يا برادرش مرتضي؟ نويسنده

ها تا چه  اندازه ها و حكمتها و نامهاينكه اين ثروت فراوان از خطبه دوم

به علي تا چه  تر اعتبار اين كميت فراوان و نسبتشصحت دارند، به عبارت دقيق

  كند؟اندازه است؟ چه كسي در اين مورد قضاوت مي

اند  اين نصوصي كه به خليفه بسياري از عالمان قرن ششم هجري گمان كرده

اند درست شده بليغان و فصحاء شيعه هستند، اينها را چهارم نسبت داده شده

هر چند اند، تا يقين مردم به فصاحت و بزرگي علي افزوده شود، درست كرده

اند كه شريف  و ت و بلندي علي نيازمند دليل نيست، گمان بردهغفصاحت و بال

  .اندديگران خود را در وصف آنها قرارداده

گرداند، عتراض تر ميزند و آن را قويچيزي كه اين شك را آتش مي«اند گفته

گرفتن از صحابه در بسياري از جاها و همچنين لهجه و صناعت لفظي آن 

عصر نبوي ابياتي ساده و (لوف و معهود عصر نبوي است أادبيات م مخالف
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البالغه مال آن عصر نيست بلكه بدون تقليد داشتند، اما بعضي از جمالت نهج

  .»)عصر قاطي شدن عرب و عجم است

دقت توصيف و غرابت تصويري در صور اول اسالم  « :و همچنين گفته اند كه

اظهار نند اين و كيف و لغات كالمي و وجود نداشته است، و اصطالحاتي ما

مردم آن را و ، رواج يافته همه اينها بعد از اشاعه فلسفه نظرها و شيوه جدل كه

حساب و كالم و  بر همه گان روشن است كههمچنين  و ،ده انبردبه كار مي

  .اند  هتقسيمات رياضي منظم  در زمان علي متداول نبود

ي غيبي است كه منزلت علي بزرگتر و ايمان كتاب شامل ادعاها« شده  گفته  

  ».تر از آن است كه علي خود را به آنها مشغول كند و آنها را بسازداو خالص

و همچنين بعضي مقاطع كتاب طوالني و بعضي مختصر هستند، و بسياري از 

- ليف شده قبل از رضي و برادرش ميأنصوص آن متاثر از كتب ادب و تاريخ ت

 صوص مانند نامه به اشتر نخعي، بيش از اندازه طوالني هستند،باشند، بعضي از ن

نصوصي كه شيعه بودن در آن جاري است و تعصب مذهبي  اينها همه غير از

  .به كثرت مشاهده مي شودكند، شيعي كه منزلت علي را بلند مي
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شود اين است كه  همه اين نصوص نه در اي ديگر كه موجب شك ميمسئله

اند، نه مصادري براي موثق كردن و روايات شدن ثبت نكردهاول و نه در ميا

شود اين ثبت در امثال كتابهاي كه با نظري خاص به آنها نگاه مي آنگونه كه

  .لوف استأها مكردن

و شوند، آورند و شناور ميهمه اينها شبهاتي و مسائلي هستند كه سر در مي

د شبهات و مسائل به ندارميتر وا محقق را به تفكر بيشتري و مدارسه طوالني

اي آن را كنند دوست دارد به گونهسينه هر محقق اين كتاب ماندگار رسوخ مي

مدارسه كند كه اين كثافات را از او بزدايند و در اين ميان تحقيق يقيني آشكار 

  .شود

تر از من آن تر و صبورتر و با حوصلهبدين سبب من به بحثي كه محقق دقيق

خورم  كه آن محقق دكتر صبوري است ايشان به فت غبطه ميرا به عهده گر

ي براي يجا است كه ديگر هگونه اي در نسبت دادن كتاب به رضي تحقيق كرد

  .ه استترديد باقي نگذاشت

بر اساس اين تحقيق امكان دارد تمام نصوص اين كتاب با اشكالهاي 

نش نسبت دهيم و ها را به صاحباها و حكمتها و نامهگوناگونش مانند خطبه
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يكي از آنها امام علي است  در خالصه يا تفصيل يا تنها در تفصيل، براي اولين 

  .بار ميان محققين اين كتاب با اين روش بي همتا، صورت گرفت

  .رسيمو بعد از اين مقدمه به نتايج اعتبارسازي دكتر صبوري مي

مرحله از نصوص بعد از اين گشت و گذار اعتماد سازي او را در مقابل پنج 

  .بينيممي

  .ـ نصوصي كه نسبت آنها به علي ثابت شده است1

  .اندـ نصوصي كه تنها شيعه آن را نقل كرده2

  .ـ نصوصي كه كسي آنها را روايت نكرده 3

  .دصحت نسبت آن ترديد و شك وجود دارـ نصوصي كه به علل خاص در 4

  97: 81ص  .ـ نصوصي كه نسبت دادن آنها به ديگران ثابت شده است5

هدف ما در تحقيق تنها مرحله اول است، محقق چگونه توانسته آنها را به امام 

  علي نسبت دهد؟

  : گويدمي 65كند و ص محقق روش خودش را در مسند كردن روشن مي

البالغه آورده آنها را در بطون خواهم، نصوصي كه صاحب كتاب نهجمي« 

ل اكنم در اين راستا بر اقوملزم ميكتب ادبي و تاريخي كشف كنم و خودم را 
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او يا د از كه بعرا ل كساني اگذشتگان و معاصرين رضي اعتماد كنم، و اقو

  ».معاصرش نبودند دور كنم

قبل از نگاه كردن به مراجعش، مي بينيم رافضي براي تحقيقش  به كتب ادبي 

 )1(يعترشدانيم كتب ادبي در فروع و تاريخي استدالل مي كند همانطور كه مي

   .اعتباري ندارند

آورد و مي بعد از نتايج مستند سازي محقق به تحقيق نصوص و توثيق آنها رو

  .كندها شروع ميخطبه) ند سازيتمس(با توثيق 

كند و مرجعش ثابت مي» و ال وقت معدود« غاز تا جمله  آخطبه اول را از سر

مي باشد و كتاب او ) 101ص (»العقد الفريد البن عبد ربه«در اين اثبات كتاب  

  .پنج خط  است ولي در اصل كتاب  بيشتر از صد و پنجاه خط وجود دارد

« و » تأريخ يعقوبي « عبارت در دو كتاب :  گويد مي) 101ص (و محقق  در

  .  يافت مي شود » االمامه و السياسه ابن قتيبه 

ديگر  نسبت دادن كتاب به ابن قتيبه درست نيست، و همچنين« : گويم مي

 309تا   297مرجعهايش در مجال شريعت اعتبار علمي ندارند و در صفحه 

  .كندمراجع بحث را ذكر مي
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تاريخي هستند و تنها ها كتب ادبي و همه مرجع: به غير از مسند امام احمد 

عي است و بحث و بررسي نقل از آن گذشت  پس درست مسند حجت شر

لي از مجاالت شريعت استدالل شود و البالغه در هيچ مجانهج نيست به نصوص

  .حجت شرعي گردند 

ديگر نيازمند نقد و مناقشه آن رافضي نيستيم و احتياج نداريم كه بيان كنيم  

البالغه درباره طعن صحابه و ابوبكر و عمر و آنهايي كه تمام نصوص نهج

مخالف قرآن و سنت رسول خدا هستند، ثابت نشده كه مال علي باشند و صحيح 

  يستند ن

  »الصواعق المحرقة «ـ كتاب ۲
ه قن حجر همتي در رد اهل بدعت و زنداين كتاب توسط فقيه و محدث اب

شود در رد اين فرقه و نوشته شده است  همانگونه كه از عنوان كتاب روشن مي

   .امثال آنها تاليف شده است

رباره خواستند كتابي د نم خيلي وقت بود از« : گويد در ابتداء  كتاب مي 

مثبت جواب  فورا به اين درخواستخالفت ابوبكر و امارت عمر تاليف كنم، 

اي ظريف، و روشي عالي و مسلكي بلند به وجود آمده و دادم، سپاس خدا نمونه

خواستند كه مصادف با سال هفتصد و پنجاه هجري در مسجد حرام باشد چون 
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 .كندآنجا زندگي مي در آنجا شيعه  رافضي زيادي وجود دارند و هنوز هم در

  )90ص (

  .پس كتاب براي بيان بطالن مذهب شيعه و رافضيه و ديگران تاليف شده است

-عبدالحسين چگونه از آن كتاب براي بيان صحت مذهب شيعه استدالل مي

  كند؟

كنيم، سپس روش عبدالحسين را اول به نصوصي كه در صواعق آمده نگاه مي

  .م ينمايبيان مي

كند، و يكي از آنها بيان واجب بودن احترام مقدمه شروع مي ابن حجر با سه

هاي روافض عليه آنها در روايات، سپس اجماع صحابه رسول و رد دروغ

هاي اثبات خالفت صحابه بر وجوب قرار دادن امام بعد از رسول و در پايان راه

  .كندو كتاب را به يازده باب تقسيم مي  .را بيان مي فرمايد

، و است رباره خالفت ابوبكر و استدالل عقلي و نقلي بر حقيقت آنباب اول د

  كند باب را به پنج فصل تقسيم مياين 

   :فصل اول
ترين كتاب كه به اجماع امت، صحيح» مسلم و بخاري«در كيفيت خالفت از 

عمر هنگام بازگشت از حج براي مردم خطبه  :بعد از قرآن هستند نقل مي كند 
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و بعد از آن در  كنداينها را نقل مي: عت با ابوبكر چيزها گفت داد، و درباره بي

اند  كه و ابو يعلي و حاكم از ابن مسعود روايت كرده نسائي :گويد مي) 2ص (

از ما و شما هر كدام :  فوت كرد انصار گفتند خدا وقتي رسول « : گويد مي

دانيد كه رسول اي طائفه انصار مگر نمي... اميري، عمربن خطاب آمد و فرمود

خدا ابوبكر را امام شما قرار داد، و كدام يك از شما دوست دارد از ابوبكر 

  .پناه بر خدا از اينكه بر ابوبكر پيشي بگيريم: انصار گفتند پيشي بگيرد؟

موسي بن عقبه در مغازي و حاكم از  :گويد مي) 21ص (و بعد از اين  در

بوبكر خطبه داد و گفت سوگند به ا«كنند كه عبدالرحمن ابن عوف روايت مي

خدا حتي براي يك شب و يك روز بر خالفت و امارت حريص نيستم و آن را 

- خواهم، اما من از فتنه ميدوست ندارم و در آشكار و پنهان آن را از خدا نمي

در گردنم گذاشته شد كه توانايي  يترسم، من در امارت راحت نيستم كار بزرگ

   .»آن را ندارم اداره خدا نباشد قدرت يتيبانپش اگرآن را ندارم، و 

ما فقط بر اين نارحت هستيم كه در مشورت شركت «  :علي و زبير گفتند 

دانيم ، چون او دوست تر از همه مردم مينكرديم و ما هم ابوبكر را شايسته

شناسيم، و پيامبر به او دستور رسول در غار بوده، و ما شرف و خير او را مي

  .از فرمود در حالي كه زنده بودامامت نم
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  : گويد دوباره ابن حجر مي

كند  وقتي كه  ابوبكر در روز سقيفه خطبه داد از فضل انصار احمد روايت مي

اگر : فرمود خدا دانم كه رسول چيزي ترك نكرد و همه را گفت، و گفت مي

  .روماه ميي ديگر  من با انصار ري راه  بروند و انصار هم در درهمردم در دره

و  .هستي سرور و سيدتو : دانم اي سعد كه  رسول خدا به تو فرمود و مي

خوب باشند پيرو  آناناگر باشد رياست اين امر دست قريش مي: هچنين  فرمود

گويي  شما امير راست مي: خوب و اگر بد باشند پيرو بد هستند  سعد گفت 

  .باشيد ما وزير مي شويم

شويم كه گفته سعد ودن قول ابن عبدالبر را متوجه ميازاين روايت، ضعيف ب

  )22و  21ص (  .با ابوبكر بيعت نكرده تا به حضور خداوند رسيد

   :فصل دوم 
  :گويدرا درباره انعقاد اجماع بر خالفت قرار داده است و مي

اجماع كردند و روايت تخلف ) خالفت ابوبكر(دانستيم، كه صحابه بر آن 

است روايت حاكم از ابن مسعود به اين تصريح دارد كه  سعد از بيعت مردود

هر آنچه نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا هم خوب است و هر : مي فرمايد 
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ه نزد مسلمانان بد باشد نزد خدا هم بد است، همه صحابه بر خالفت ابوبكر چآن

  .اتفاق داشتند

سابقين صحابه به گفته صحيح ابن مسعود نگاه كن كه از بزرگان و فقها و  

  .كنداست و حكايت اجماع صحابه را بر خالفت ابوبكر بيان مي

پس ابوبكر نزد اهل سنت از عصر صحابه تا حاال و معتزله و اكثر فرق اسالمي 

باشد  آشكار و بدون پنهان اجماع آنها بر شايستگي ابوبكر شايسته خالفت مي

  .كندقضاوت مي

ود بعضي از آنها آن را نشنيده بودند و اال  اي بنبايد گفته شود كه اين  واقعه

كردند چون  چنين احتمالي  وقتي درست است كه اگر مي شنيدند مخالفت مي

شد  مخصوصاً علي كه آن را حكايت اجماع نمي) اول تا آخر(از صحابه 

پرسند  و در آنجا بيعت رود از آمدنش ميكند  وقتي كه به بصره ميحكايت مي

) ابوبكر و عمر(كند  كه  كسي از آن  دو  نفر ابه را بيان ميخود  و بقيه صح

  .نددتخلف نكر

مردم بر : گفتاز شافعي شنيدم كه مي«كند قي از زعفراني روايت ميهبي

مردم دچار  خدا اند  چون بعد از فوت رسولخالفت ابوبكر اجماع كرده
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را به عنوان امير و اضطراب شدند زيرا آنان كسي بهتر از ابوبكر پيدا نكردند، او 

  . خليفه خود انتخاب  كردند

كند كه صحابه از خالفت ابوبكر شكايت بشر از معاويه بن فره روايت مي 

نداشتند، و او را خليفه رسول نام گذاشتند، و آنها بر اشتباه و گمراهي اتفاق 

ندارند همچنين امت بر شايستگي ابوبكر و علي و عباس اتفاق داشتند پس علي 

باس با او در نيفتادند بلكه به او بيعت دادند  اجماع امت بر امامت ابوبكر با و ع

  .بيعت آن دو به اتمام رسيد 

افتادند همانگونه كه علي با بود آن دو با او در ميچون اگر ابوبكر شايسته نمي

معاويه در افتاد  هر چند معاويه داراي قدرت و شوكت بود  ولي علي به قدرت 

مخالفت كردن با ابوبكر بهتر و ... شودو مخالف او مي نكردهتوجه  هيچ معاويه

تر بود براي علي، چون با ابوبكر در نيفتاد پس به لياقت ابوبكر براي شايسته

  .خالفت اعتراف كرده است

عباس از علي خواست به او بيعت دهد ولي علي قبول نكرد  هر چند زبير با 

و بودند و انصار دوست نداشتند به ابوبكر آن شجاعتش و بني هاشم و غيره با ا

از ما و شما  هر كدام اميري انتخاب شود  اما  ابوبكر : بيعت بدهند و گفتند 

رد كرد و آنها هم  تسليم او شدند و از او » االئمه من القريش«كالم آنها را با 
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مندتر بود  اگر درباره خالفت علي اطاعت كردند، هر چند علي از او هم قدرت

  .نصي وجود داشت او شايسته و مستحق اجابه بود

گفتند  خالفت با حضور تاخير علي و زبير و عباس و طلحه براي مدتي كه مي
اهل حل و عقد تمام شده و احتياجي به حضور آنها ندارد   ضرري و زياني  به 

رساند چون وقتي آمدند بيعت دادند و همان اجماع يا به خالفت ابوبكر نمي 
روايت كرديم عذر ايشان اين بود كه چرا ما را از مشورت در اين كار  كهطور 

بدين . كامل نياز داشتي امهم محروم كرديد، هر چند اين كار مهم به شور
ولي خداوند مسلمانان را از شر آن . آن بيعت فوري بود«گويد سبب عمر مي

  .مصون و محفوظ داشت
   :پس علي و ديگران دو عذر داشتند

  .گرفتهبدون حضور ما صورت  ـ اجماع1

  .ـ چرا ما را براي اين امر مهم خبر دار نكرديد 2 

هنگام :  باشد كه مي گويد ي موافق و مويد اين دو معذرت مينروايت دارقط

دانيم كه ابوبكر شايسته است و ياور و دوست ما مي: بيعت با ابوبكر گفتند 

دانيم ولي چيزي كه بيعت ما يدر غار بود و شرف و خير ابوبكر را م خدا رسول

  .25ـ 23ص » ما را از مشورت محروم كردكه را به تاخير انداخت اين است 
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ما در خيري كه :  و روايت بخاري هم مويد مطالب گذشته است كه مي گويد 

  .كنيم، و منكر هم نيستيم با او رقابت نمي هخدا به ابوبكر داد

بينيم علي از اين كند، مير ميو چيزهاي ديگري كه اين حديث آن را ذك 

را  دروغگويان فتنه اندازخداوند  ـ دهند پاك استكه به او نسبت مي يهادروغ

  ).26ص . (ـبكشد چقدر جاهل و احمق هستند

   :اما فصل سوم 
  .درباره نصوص نقلي قرآن و سنت كه دال بر خالفت ابوبكر هستند

  :مائده  54آيه  :يمكنو با نصوص قرآن شروع مي
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ايد هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى  اى كسانى كه ايمان آورده«

او را ] نيز[دارد و آنان  آورد كه آنان را دوست مى را مى] ديگر[خدا گروهى 
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ان سرفرازند در راه خدا جهاد بر كافر] و[با مؤمنان فروتن ] اينان[دوست دارند 

ترسند اين فضل خداست آن را به هر  كنند و از سرزنش هيچ مالمتگرى نمى مى

  .»دهد و خدا گشايشگر داناست كه بخواهد مى

آن ابوبكر است، وقتي كه عرب مرتد «كند بيهقي از حسن بصري روايت مي

  ».شد ابوبكر و صحابه با آنها جهاد كردند تا به اسالم برگشتند

فوت كرد عرب  غخدا وقتي رسول«كند بن بيكر از قتاده روايت مييونس 

دارقطني از ابن  تمرتد شدند پس جنگ ابوبكر را ذكر كرد تا اينكه، به نقل رواي

وقتي ابوبكر بيرون آمد و بر اسبش سوار شد علي زمام او را «پردازد مسعود مي

در روز احد  غخدا  رسولروي ؟ آنچه را گرفت و گفت اي خليفه به كجا مي

شمشيرت را بكش ولي با مرگ خود ما را غم «گويم به تو گفت، دوباره باز مي

بار نكن، به مدينه برگرد سوگند به خدا، اگر دچار مصيبت شويد اسالم هرگز 

  ).28: 27(» حكومت نخواهد داشت

  :و همچنين از آياتي كه بر خالفتشان داللت دارد
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نشين بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند  ماندگان باديه اىبه برج«

دعوت خواهيد شد كه با آنان بجنگيد يا اسالم آورند پس اگر فرمان بريد خدا 

روى ] باز هم[بخشد و اگر همچنان كه پيشتر پشت كرديد  شما را پاداش نيك مى

  .»دارد بگردانيد شما را به عذابى پردرد معذب مى

يه آو اين « كند، آن قوم بنو حنيفه بودند از جويبر روايت ميابن ابي حاتم 

شيخ اشعري امام » .نگ آنها دعوت كردجليل است بر خالفت ابوبكر چون به د

ابوبكر در اين «: گفتاز ابا عباس بن سريح شنيدم كه  مي«گويد اهل سنت مي

نگرفت  اند  بعد از نزول آيه جنگي صورتآيه هست چون اهل علم اجماع كرده

كه مردم به آن فرا خوانده شوند و تنها دعوت ابوبكر و مردم براي جنگ با اهل 

كند و جوب خالفت ابوبكر داللت ميوو اين بر » عين زكات بود نو ما ترد

واجب بودن اطاعت از او چون خداوند خبر داد اگر كسي از او روي گرداند 

  .عذابي دردناك دارد
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و روم تفسير كند و صديق سپاه  قوم را به فارس كسي:  فرمايد ميابن كثير  

  ».را منظم كرده و بر دست عمر و عثمان كه جانشين  ابوبكر بودند تمام شد

« : گويم مي يا علي باشد خدا اگر گفتند امكان دارد مراد  داعي در آيه رسول

  : فرمايداين امكان ندارد چون خداوند مي

د در زمان رسول چنين دعوتي يآيبه دنبال ما نمي بگو شما» َتتَّبُِعوَنا لَْن قُلْ«

نشد، و در زمان علي جنگي براي اسالم  صورت نگرفت بلكه براي خالفت بود 

شود آن مشخص مي !و بعد از علي  خلفاء  نزد ما ظالم بودند و نزد شيعه كافر

موجب عذاب دردناك  از او داعي كه پيروي او موجب اجر حسن و سرپيچي

باشد  خالفت آن دو از خالفت ابوبكر ي از خلفاء راشدين ميشود  يكمي

  .روزي ابوبكر بودي تالش شبانه درست شده و نتيجه
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    )55/النور(

اند وعده داده  ورده و كارهاى شايسته كردهخدا به كسانى از شما كه ايمان آ«

قرار دهد همان گونه كه ] خود[است كه حتما آنان را در اين سرزمين جانشين 

قرار داد و آن دينى را كه ] خود[كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين 

برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند 

را عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هر كس پس از آن به م] تا[

  .»كفر گرايد آنانند كه نافرمانند

  . تطبيق مي شودبر خالفت ابوبكر  اين آيه: گويد ابن كثير مي

كند ابن ابي حاتم در تفسيرش از عبدالرحمن بن عبدالحميد مهري روايت مي

آيه را  اين ب خداوند وجود دارد وواليت ابوبكر و عمر در كتا: كه گفته 

  .تالوت كرد
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اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشان و ] غنايم نخست اين[«

باشند و خدا و  مى] او[اموالشان رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودى 

  .»كنند اينان همان مردم درست كردارند پيامبرش را يارى مى

خداوند آنها را صادقين نام گذاشته، اگر شاهد كسي در «داللت آيه بر موضوع 

-گويد الزم است صحابه در اينكه ابوبكر را خليفه ميباشد  دروغ نميصدق 

  . كنددانند صادق باشند، در اين صورت آيه به خالفت ابوبكر تصريح مي

همانگونه . خطيب اين استنباط زيبا را از ابي بكر ابن عياش روايت كرده است

  .آن را نقل كرد) 32ـ 31ص (كه ابن كثير 

ان داللت آنها بر خالفت ابوبكر، صاحب صواعق به بعد از ذكر آيات و بي

شود و احاديث زيادي كه بر خالفت و فضل ابوبكر سنت مطهره منتقل مي

آوري كرده، تقريباً صد حديث بيشتر هستند و در ابواب داللت مي كند جمع

  .مختلف آنها را ذكر كرده است

  .كننداحاديثي كه بر خالفت ابوبكر داللت مي

 غرسول خدا «كنند ديفه روايت ميحبن ماجه و حاكم از ـ احمد و ا1

طبراني از » .دو خليفه بعد از من ابوبكر و عمر را سرمشق قرار دهيد: فرمود

اند احمد و حديث ابي الدرداء و حاكم از حديث ابن مسعود هم روايت كرده



 352

م داننمي«اند ديفه روايت كردهحو ابن ماجه و ابن حبان در صحيحش از  ترمذي

مانم ابوبكر و عمر را بعد از من سرمشق قرار دهيد  تا چه مدتي در ميان شما مي

» .د و حديث ابن مسعود را تصديق كنيديبعد از من به هدي عمار تمسك جوي

ابوبكر و «اند از ابن مسعود و حذيفه و ابن عدي از انس روايت كرده ترمذي

ه عهد ابن مسعود تمسك عمر را سرمشق قرار دهيد و به سوي عماربرويد و ب

  »ديجوي

براي مردم  غرسول خدا «اند ـ شيخان از ابي سعيد خدري روايت كرده2

او  خداوند عبدي را ميان دنيا و آخرت مخير كرده است،«: خطبه دادند و فرموند

نزد خدا را انتخاب كرده، ابوبكر گريه كرد و گفت پدر و مادرمان  رفتن به

ه او تعجب كرديم، ولي آن عبد رسول خدا بود  و از گري !فدايت اي رسول خدا

ترين مردم در امين: از همه ما داناتر بود، رسول خدا فرمود .تنها ابوبكر دانست

جان و مالش براي من ابوبكر بود، اگر دوستي غير از خدا بگيرم ابوبكر را 

 كنم، اما در اسالم اخوت و محبت وجود دارد تمام درها را بگيريدانتخاب مي

رفت و آمد آن هر كدام از صحابه دري به مسجد داشتند كه از . مگر در ابوبكر

و در » تنها در ابوبكر در مسجد باقي بماند «  و در روايت ديگر» كردندمي

-ابوبكر دوست و همدم من  در غار بود اگر دوستي انتخاب مي«روايت ديگر 
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 ببنديددرهاي مسجد را  بود  اما دوستي اسالم بهتر است  تمامكردم ابوبكر مي

ابن عباس و  عائشه و در سندهاي ديگر حذيفه و انس و  و» مگر در ابوبكر

  .وي حديث هستندامعاويه ر

اين حديث به خالفت ابوبكر اشاره دارد چون خانه خليفه بايد «اند علماء گفته

  .ن به شدت نيازمند او هستندآ نزديك مسجد باشد چون مردم در نماز و غير

فرستاد تا  غطلق من را پيش رسول صبني م«كند كم از انس روايت ميـ حا3

رسول از او بپرسم بعد از تو زكات را به چه كسي پرداخت كنيم، آمدم و از 

  .ابوبكر: پرسيدم  فرمود غخدا 

اين مستلزم اين است كه ابوبكر خليفه باشد  چون خليفه مسئول گرفتن زكات 

  .است

در بيماري كه فوت كرد به  غ خدا رسول«. كندروايت مي عائشهـ مسلم از 4

ترسم برادر و پدرت را صدا كن تا چيزي را براي آنها بنويسم، من مي: من فرمود

و خدا و مسلمانان . كسي بعد از من آرزوي خالفت كند و بگويد من بهتر هستم

از طريق ديگر اين حديث را روايت  هاحمد و غير .»هم تنها ابوبكر را بخواهند

: در بيماري وفاتش  فرمودند غرسول خدا «مده آو در روايت ديگر . اندردهك

نويسم، تا بعد از من عبدالرحمن را صدا بزنيد، براي پدرش ابوبكر چيزي مي
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پناه بر خدا  كه مومنين در ابوبكر « :سپس فرمود .»كسي با او مخالفت نكند

خدا و مومنين دوست « .در روايت ديگر از عبداهللا بن احمد» اختالف پيدا كنند

  ».ندارند در مورد بيعت با تو اختالف پيدا كنند

بيماري پيامبر شدت «اند ـ مسلم و بخاري از ابو موسي اشعري روايت كرده5

:  فرمود عائشهد برود براي مردم نماز بخواند  يبه ابوبكر بگوي: گرفت و فرمود

ي شما براي مردم نماز توانند جادلي است نمياي رسول خدا ابوبكر مرد نازك

دستور را تكرار فرمود به ابوبكر بگوييد ... د بروديبخوانند، فرمود به ابوبكر بگوي

، ابوبكر پيش رسول دبراي مردم نماز بخواند  شما مانند برادران يوسف هستي

 عائشهوقتي «در روايت ديگر » مد و در حيات رسول امام جماعت مردم شد،آ

 خدا به حفصه گفت، به رسول عائشهگوش نداد  اخد كرد و رسولتكرار مي

اصرار  خدا گفت و رسول غخدا  بگو به عمر دستور دهد، حفصه به رسول

به ابوبكر  دتان يوسف هستيشما مانند دوس :فرمود تا ناراحت شدند و فرمود

   .»بگوييد

و ابن مسعود و ابن  عائشهبدانيد اين حديث متواتر است، چون راوي آن 

حفصه و عبداهللا بن زمعه و ابي سعيد و علي بن ابي طالب  و عمر عباس و ابن

  .دنباشمي
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 غخدا  در روايات ديگر عائشه آمده كه گفته اين موضوع را براي رسول 

خواستم رسول از ابوبكر منصرف شود، نه تكرار كردم و علتش اين بود كه مي

شود، يا نمي اخد اينكه به ذهنم خطور كرده باشد كه كسي هرگز جانشين رسول

  .دنشوگفتم اگر كسي جانشين او شود مردم به او بدبين مينمي

رسول خدا به مردم دستور نماز داد در حالي كه ابوبكر « :هدر حديث زمعه آمد

نه خدا و . نه. نه :غائب بود و عمر جلو رفت و نماز خواند پيامبر فرمود

در روايت ديگر  .»واندرا بخ مسلمانان دوست دارند ابوبكر باشد بايد ابوبكر نماز

برو بيرون و به ابوبكر بگو نماز بخواند، بيرون رفت و تنها عمر را  :پيامبر فرمود«

عمر نماز بخوان وقتي عمر : در صف جماعت يافت و ابوبكر نبود  به عمر گفت 

خدا و مسلمانان دوست : نماز خواند و رسول خدا صداي او را شنيد فرمود

عمر «در حديث ابن عمر » ، ونه دفعه اين جمله را  تكرار كرد دارند ابوبكر باشد

:  بيرون آورد و فرمود  تشنيد  سرش را با عصباني خدا اهللا اكبر گفت و رسول

  » حافه كجاست؟ قفرزند ابي 

بر فضل ابوبكر صديق به  گواهترين اين حديث واضح:  د نگويعلماء مي

  .باشدتر براي خالفت و امامت ميشايسته اينكه او نسبت تمام صحابه است و
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در حضور مهاجرين و انصار  غخدا  معلوم است رسول:  گويد اشعري مي

داناترين و : فرمود خدا با اين وجود رسول(دهد به ابوبكر دستور امامت مي

كند كه ابوبكر داناترين و بر اين داللت مي) كندقاري ترين آنها امامت مي

- ه براي شايستگي ابوبكر به اين حديث استدالل ميقاريترين آنها است و صحاب

  .كه داستان آنها گذشت بودند عمر و عليآنان از جمله  .كردند

رسول به ابوبكر دستور امامت داد و من « :كندابن عساكر از علي روايت مي

از او راضي  ديانتمانبراي  خدا آنجا بودم و بيماري هم نداشتم كسي كه رسول

  .نيا ي خود از او راضي شديمبود ما هم براي د

 غخدا ابوبكر به صالحيت براي امامت در زمان رسول : گويندعلماء مي

  معروف بود

ي بني درگيري بين قبيله«اند احمد و ابو داود از سهل بن سعد روايت كرده

عمرو بن عوف رخ داد خبر به رسول خدا رسيد بعد از ظهر آمد تا قضاوت 

. وقت نماز آمد و من نيامدم به ابوبكر بگو نماز بخواند اي بالل اگر :كند، فرمود

دستور به نماز اشاره يا » وقتي نماز عصر فرا رسيد به ابوبكر گفت و نماز خواند

  .صراحت براي شايستگي خالفت است
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چون هدف اساسي خالفت امامت و اقامه شعائر ديني است، همانگونه كه 

ه كردن سنت و از بين بردن دستور داده شده است و ترك محرمات و زند

بدعت، اما امور دنيوي مانند، گرفتن اموال زكات و دادن به مستضعفين و دفع 

بلكه فراخواندن مردم براي امور . ظلم و يا اينها هدف اساسي خالفت نيست

مگر بعد از اينكه امور . شودديني است، چون فراغت براي آن حاصل نمي

و هر كس حق خود را بگيرد، بدين سبب  زندگي و اموال مردم منظم باشد،

است   بزرگترين دليل آنبراي امر دين از ابوبكر راضي بود كه امامت  خدا رسول

همانگونه كه گذشت به علت تقديم ابوبكر در نماز صحابه بر خالفت او اجماع 

  .كردند

مردم : رشيد به من گفت« ابن عدي از ابي بكربن عياش روايت مي كند  

خدا و )هارون رشيد(ر را انتخاب كردند؟ گفتم اي اميرالمومنين چگونه ابوبك

. تنها جهلم را افزودي: و مسلمانان همه ساكت شدند، رشيد گفت خدا رسول

اي امير  پيامبر هشت روز بيمار شد، بالل پيش او : گفت  .)چيزي حالي نشدم(

 .وبكراب :رفت، و گفت اي رسول خدا چه كسي براي مردم نماز بخواند؟ فرمود

 آمد، رسولابوبكر هشت روز براي مردم نماز خواند در حالي كه وحي پايين مي

و مردم به ) وحي درباره اين نازل شد(به خاطر سكوت خدا سكوت كرد  خدا
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سكوت كردند و ابوبكر به اقامه نماز و خالفت بعد از  خدا خاطر سكوت رسول

  .رشيد گفت آفرين بر تو. رسول ادامه داد

-مسجد را درست مي خدا وقتي رسول«  كند ان از سفيه روايت ميابن حب .6

هم سنگ خود را كنار تو  :كرد سنگي بر روي ديوار قرار داد و به ابوبكر فرمود

سنگ خودت را كنار سنگ ابوبكر بگذار،  :سپس به عمر گفت .سنگ من بگذار

   .»اينها بعد از من خليفه هستند :دوپس فرم

ناد حديث مشكلي ندارد، حاكم در مستدرك آن را اس:  گويد ابوزرعه مي

   .)بيهقي در دالئل(روايت كرده و 

هدف قبر آنها :  گويند و اينكه به عثمان هم گفته، رد كالم آنهايي است كه مي

در خدا و همچنين رسول  .آنها نيست قبر چون قبر عثمان كنار !بود نه خالفت

هستند كه دال بر تربيت خالفت آنها خليفه ي من  :پايان حديث مي فرمايد 

  39تا  35كتاب صواعق ص  .است

كنند و بعد از آن امام  اين احاديثي هستند  كه بر خالفت ابوبكر داللت مي

خواهد محل خالفت را بيان كند، و عنوان فصل چهارم را براي اين قرار مي

   خير؟آيا رسول بر خالفت ابوبكر تصريح فرمود يا . دهد
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-اره اختالف دارند، اگر به احاديث گذشته نگاه كنيم متوجه ميمردم در اين ب

- و بر اين قول حق جماعتي از محدثين نظر داده .شويم كه نصي گذاشته است

  .اند

براي خالفت به كسي  خدا رسول: دنگويجمهور اهل سنت و معتزله مي

اي رسول  :گفتند«تصريح نكرد حديث ابزار  از حذيفه مؤيد اين نظريه است 

اگر تعيين كنم و شما فرمان مرا به جاي : كنيد؟ فرموددا، خليفه تعين نميخ

حاكم با سند ضعيف در مستدرك آن را  .»شودنياوريد، عذاب خدا نازل مي

  .روايت كرده است

اگر : وقتي كه عمر زخمي شد گفت «: كنند مسلم و بخاري از عمر روايت مي

انجام داده است و اگر جانشين تعيين جانشين تعيين كنم بهتر از من اين كار را 

  »نكنم، و شما را رها كنم، رسول خدا اين كار را انجام داده است

وقتي روز جمل علي «  :انداحمد و بيهقي با سند حسن از علي روايت كرده

اي مردم رسول خدا كسي را براي امارت تعيين نفرموده، بلكه : ظاهر شد گفت

سپس ابوبكر، عمر را  .يان ما ماند تا فوت كردكرديم، م ما ابوبكر را انتخاب

  »انتخاب كرد، ميان ما ماند و به دين استقرار بخشيد
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: كنيد ؟ گفت به علي گفته شد، چرا جانشين تعيين نمي ؛حاكم روايت كرده

رسول خدا اين كار را انجام نداد تا من انجام دهم، اما اگر خدا  خير آنها را 

  .كنندشان اتفاق ميينبخواهد بعد از من بر بهتر

وقتي رسول فوت كردند ديدم : علي گفت « ؛ابن سعد از علي روايت كرده

مان راضي بود ما هم رده، كسي كه رسول از او براي دينابوبكر را امام نماز ك

  ».براي دنيا خود به او راضي شديم و ابوبكر را جلو انداختيم

فيه روايت شده است كه از ابن جسمان از س: گويد بخاري در تاريخش مي

  اينها خليفه من هستند، :پيامبر به ابوبكر و عمر و عثمان فرمود

حديث صحيح است و با قول به عدم  » آنها بعد از من خليفه هستند«جمله  

تعيين نكرده به معني : گويند تعيين خليفه مخالف نيست چون هدف آنها كه مي

خالفت ابوبكر : گويند ايي كه ميو آنه .هنگام مرگ رسول كسي را تعيين نكرد

در احاديث به آن  غخدا با نص ثابت شده، يعني مدتها قبل از موت رسول 

  .است غ هاشاره يا تصريح فرمود

، احتمال غخدا  بي گمان نص بر خالفت قبل از نزديك شدن فوت رسول

دهد هر چند هنگام موت چنين چيزي صورت نگرفته باشد، بدين تعيين آن را مي

ت جمهور اهل سنت و غيره مانند علي و عمر و عثمان تعيين خالفت را نفي عل
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لم ينص «: كند كه مي گويند را تاييد مي كنند، قول اصولين متاخر اين قولمي

   .يعني به كسي دستور نداده است» عليها 

بكر نص گذاشته شده بر خالفت ابو«: فرمايدالم بخاري از عثمان كه ميك 

ياور رسول خدا شدم و به او بيعت «: فرمايدحبشه كه مي تو در هجر» است

سپس خداوند ابوبكر را . دادم، سوگند به خدا نه نافرماني كردم و نه خيانت

و بعد از ابوبكر  .اختيار نمود، و سوگند به خدا نه نافرماني كردم و نه خيانت

متوجه » مودمعمر خليفه شد  باز هم نه او را نافرماني كردم و نه به او خيانت ن

شويم كه عثمان معتقد بود ابوبكر تعيين شده است  در روايت اول مشخص مي

خداوند ابوبكر را خليفه قرار داد ولي درباره : گويد  است و در روايت دوم مي

  .گويد عمر جانشين شدعمر مي

» ابوبكر منصوص نيست«اگر اين را فهميديم و آن را با كالم گذشته كه گفتيم 

كنيم، همانطور كه گفتيم قابل جمع هستند و اينكه هر دو قول از عثمان مقايسه 

  .جمع بين دو ديدگاه را بيان كرديم  هروايت شد

-دانست كه چه كسي خليفه ميبا اعالم خداوند مي غبه هر حال رسول خدا 

شود، با اين وجود دستور تعيين خليفه هنگام مرگ به ايشان نداده شده بود، بلكه 
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-كرد خداوند به او گفته ابوبكر خليفه ميفرمود كه ظاهراً بيان ميميچيزهايي 

  .شود

به وقوع بپيوندد يا نه  در هر حال اگر بر امت  خدا اين آگاهي و اعالم رسول

 واجب باشد با غير ابوبكر مانند علي بيعت كنند رسول خدا آن واجب را به گونه

گذاشت، وقتي رسول باقي نمي رسيد و شكيكرد كه به همه امت مياي بيان مي

- چنين كاري انجام نداد و در اين باره دستور صريحي نفرمود پس مشخص مي

تعيين نكرده واال انگيزه فراواني براي نقل روايت تعيين وجود  شود كه كسي را

  .داشت

كند، علي را تعيين نمي خدا اما اين قول هم كه گفته شود علت اينكه رسول

اي ندارد ـ باطل آورند و تعيين كردن فائدهرا به جا نمي دانست دستورچون مي

بينيم دستوراتي شود مگر نمياست، چون با اين واجب بودن تبليغ ملغي نمي

شود ولي از تبليغ آنها دست بر دانست كه اجرا نميفرمود هر چند ميابالغ مي

  .در اين مورد است مثالي ...) نييلو وضعوا الشمس في يم: (داشتنمي

اما اين احتمال كه دستور امامت سري به چند نفر داد و آنها هم سري آن را 

شود  اند فائده ندارد  چون امامت مشهور است و تبليغ هم پخش ميروايت كرده

بدين خاطر كه از مهمترين مسائل ديني و دنيوي است اين گونه اوامر زود  
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-ليغ آن فتنه صورت ميضمناً هنگامي كه از عدم تبگردند  پخش و مشهور مي

گيرد بايد بهتر پخش شود اما اين احتمال كه در ابتداء دستور مشهور بوده ولي 

باطل است  چون از اصول دين  در عصرهاي بعدي نقل نشده يا كمتر نقل شده

ضمناً اگر نص . انگيزه پخش و نقل آن فراوانتر است تا پنهان كردنش است

  .كردن يا عدم نقل وجود ندارد وجود داشته باشد  توجيهي براي سري

پس اگر مشهور است كه  نه براي علي و نه براي ديگران نص وجود ندارد از 

اند باطل آيد تمام منقوالت دروغ شيعه كه كتابها را با آن سياه كردهاين الزم مي

بر علي به نام اميرالمومنين سالم « يا »  ...تو بعد از من خليفه هستي«مانند . است

  .و غيره» كنيد 

وجود موجب  نام  و شهرت است  (چون نص وجود ندارد تا شهرت پيدا كند 

رسد اند هم نميحتي نقليات آنها به درجه آحادي كه تضعيف شده) نه عدم

گر اخبار چيزي نقل نشده، همانگونه كه احاديث چون از عالمان جست و جو

علم صحت اين  ضعيف روايت شده، پس چگونه ممكن است تنها عالمان شيعه

احاديث را داشته باشند  در حالي كه هرگز به عالم حديث يا همنشين عالمان 

  اند؟ حديث معروف و متصف نشده
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د در حالي كه تمام زندگي خود نناما زبردستان حديث آن احاديث آحاد را ندا

اند و تمام قدرت و توانايي خود كردهجمع را صرف گشت و گذار براي حديث 

داشتند در كردند، حتي اگر گمان هم مياند به هر جا سفر ميدهرا صرف كر

بدين علت  رفتندكسي مقدار كمي حديث دارد پيش او مي جهان دورترين نقطه

به فرض اينكه احاديث آحادشان نزد . كنددت عمومي به كذب آنها حكم ميعا

ث افرادي كه هرگز مختص علوم حديث نبودند و در مجلس عالمان حدي(آنها 

  .اختالف دارد) نص بر علي(صحيح باشد باز هم بر اين گمان خود ) هم ننشستند

» فعلي مواله هنت مني بمنزله هارون من موسي، من كنت موالأ«مانند حديث 

آيد و هيچ كدام از آنها بر خالفت علي نه واضح مي بصورت كامل وجواب آنها 

خطا و اشتباه بر همه صحابه  و داللت دادن ،اي دارندكنند و نه اشارهداللت مي

-شد و اين هم باطل است، چون آنها بر اشتباه و گمراهي اجماع نميالزم مي

كند كه ثابت مي ـ بر خالف گمان شيعه مبتدعه نادان ـ و اجماع آنها ،كنند

برداشت آنها از دو حديث گذشته درست نيست و گمان آنها هدف و مراد 

نها، چگونه احتماالت بعدي در دو حديث به فرض احتمال آ .باشدحديث نمي

كتب بر گمان آنها داللت  سياه كردن اوراق ؛مشخص شد !؟كنندرا فرض نمي

  !كندنمي
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دانستند، باطل و احتمال اينكه نصي وجود داشت، علي و ابوبكر و انصار مي

ه درباره خالفت صحبت شد، يا بعد از آن حديث قيفز ساست، چون وقتي در رو

  .كردند، در چنين موقعي چنين حديثي واجب است روايت شوديرا روايت م

 ،ه روايت نكردهيدانست اما به علت تقعلي هر چند مي: گويد كالم آنها كه مي

تر از ترسيد تا تقيه كند، حتي افراد  ضعيفباطل است چون علي از كسي نمي

شويم و گفتند ما خليفه ميبدون قدرت و شوكت بودند بدون دليل مي كه علي

زد  حتي او را اذيت هم نكردند ولي علي دليل هم كسي هم به آنها انگشت نمي

  .!!ترسد آن را بيان كندتواند و ميدارد اما نمي

براي امثال آنها ذكر شود ولي اطاعت  غخدا عادتاً ممكن نيست خبر رسول 

ها از تر بودند و اعمال آنند و به آن بر نگردند در حالي كه از همه مطيعننك

شد، و به علت سابقيت در پيروي كردن از هوا و حدود و مرز اسالم خارج نمي

رو هوا و هوس نبودند، در حديث هوس از همه كس دورتر بودند و هرگز دنباله

يند آبهترين قرن، قرن من و سپس آنهايي كه به دنبال قرن اول مي«هست 

د مانند ابو عبيد كه امين امت و همچنين عشره مبشره در ميان آنها بودن» )تابعين(

كه (رود است، هرگز به افرادي كه چنين ويژگي و صفاتي دارند ، گمان نمي

آن روايت وجود از تر مقبول الروايه براي آنها حديث روايت كند و دليل قوي
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روايت را ترك  آن عمل كردن  به  با اينوجود. تا بر او اعتماد كنند ه باشدنداشت

  .كنند

دا كه شرعاً و عادتاً چنين چيزي درست باشد  چون اين خيانت است پناه بر خ

رود و هيچ يك از اصول و فروع دين كه از و اعتماد به قرآن و احكام از بين مي

، زيرا نسبت دادن كتمان به علي نخواهد داشتآنها گرفته شده قطعيت و ثبوت 

طر بعضي از در حالي كه شجاعترين آنها بود بزرگترين نقص است، بدين خا

  .آيدبعداً مي ، كه تفصيل آناندملحدين به كفر علي حكم كرده

ثابت شد كه بر خالف علي نه نصي وجود دارد و نه اشاره، اما درباره ابوبكر، 

كنند، به فرض اينكه بر خالفت او نصوصي خالفت او را به صراحت اعالم مي

مدلول خبر واحد  هم نص نباشد  اجماع صحابه به نص احتياجي ندارد  چون

  .تر استظني است و مدلول اجماع قطعي، پس اجماع قوي

اما تخلف علي و عباس و زبير و مقداد از بيعت در آن هنگام، در اين باره 

  .جواب كافي گذشت 

  خالصه آن جواب همراه اضافات ديگر  
فرستاد و آمدند ابوبكر خطاب به اصحاب ) عباس و غيره ( ابوبكر پيش آنها « 

اين علي است و بيعتم در گردنش نيست و در اين كار مختار است، و :  مود رف
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بينيد اولين همه شما در بيعت با من اختيار داريد  اگر بهتر از من كسي را مي

بينم، او و بازماندگان ديگر بيعت كننده هستم، علي گفت، كسي بهتر از تو را نمي

  .با ابوبكر بيعت كردند

-اي كه روافض آن را ساختهشبه» صواعق« صاحب كتاب بينم از اين مي بعد

و آن را باطل مي گرداند  همان شبه را صاحب مراجعات تكرار  ه،اند ذكر كرد

  .دهدنموده،و آنرا در ابتدا موضوع قرار مي

كشد، به نقل بعضي از آنها بسنده اما چون اگر همه را نقل كنيم به درازا مي

  .كنيممي

  :فتمشبهه ه
از پيامبر «آنها ابوبكر به فاطمه ظلم كرد، چون ارث پدر را به دليل  به گمان 

تواند استدالل شود  چون از او منع كرد، اما اين حديث نمي» شودارث برده نمي

اند كه به باشد و دوباره گمان كردهحديث آحاد است و مخالف آيه ارث مي

   :دليل
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جاهليت قديم زينتهاى خود را  هايتان قرار گيريد و مانند روزگار در خانه

اش را فرمان  آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده

بزدايد و شما را پاك ] پيامبر[خواهد آلودگى را از شما خاندان  بريد خدا فقط مى

  )33يه آسوره احزاب ( و پاكيزه گرداند 

معصوم است، و در اين  ، فاطمه الزهرا»فاطمه از من است«حديث  بدليل و

  .رت دعواي او درباره ارث درست استصو

   :جواب

بودن محل اختالف  ياند حديث آحاد ظني است، ظنكه گفته: اما حديث اول

قطعي و در  است چون ابوبكر آن را از رسول خدا شنيده است و به نسبت او

  .حكم قطعي آيه ارث است
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ماالت معني حديث ظني ابوبكر ظني نيست، ولي احت نسبتپس حديث به (

و ترجيح دادن اين معني نزد ابوبكر به دليل قرينه حالي بوده است، پس ) هستند

  .باشداحتمال معني حديث بر اساس قرينه حال در حكم قطعي مي

 زنان پيامبر هم اهل بيت هستند و به اتفاق جمهور زنان رسول«اما درباره آيه 

وم نباشند بقيه اهل بيت دختران و معصوم نبودند اگر زنان رسول معص غ خدا

  )!!فاطمه مگر تافته جدا بافته است. (غيره هم معصوم نيستند

مجاز است و قطعاً دليل براي عصمت نيست، و اينكه در بعضي : اما دليل سوم

چيزها مانند رسول است دليل نيست در همه چيز مثالً عصمت مانند او باشد، 

  .بلكه منظور در خير و مهرباني است

و دليل اينكه، شاهد براي دعوايش تنها علي و ام ايمن است  استدالل كاملي 

نيست، چون اختالف هست آيا شوهر براي شهادت دادن قبول است يا نه ؟  و 

  است؟  كافيآيا يك شاهد و سوگند 

و اما اين ! پس يا به علت اختالف در مسئله بوده يا خواستار سوگند نشده

اند، باطل است چون شهادت بچه و فرزند دت دادهگمان كه حسن و حسين شها

كنيم قابل قبول نيست و بعداً كالم  زيد بن حسن بن علي بن حسين را ذكر مي

اگر جاي ابوبكر بودم مثل او  :كه حكم ابوبكر را تصويب كرده است و گفت
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خواست ابوبكر مهربان بود و نمي« :فرمايدكردم، و روايت ديگر كه ميحكم مي

فدك را به من  :وقتي فاطمه به ابوبكر گفت» را تغيير دهد غسول خدا ارث ر

  دليلي داريد؟  :بده ابوبكر فرمود

آمد مثل ابوبكر حكم سوگند به خدا اگر اين قضاوت پيش من مي«: زيد فرمود

  .»كردم مي

از او پرسيدند آيا ابوبكر در حق شما ظلم «و از برادرش باقر روايت شده 

به اندازه يك دانه ) خدا( را فروفرستاد قرآن بدانكهنه سوگند  :اند؟ گفتكرده

  .اندظلم نكرده

- سوال شد علي با ذوي القربي چه كاري انجام مي« :كنددارقطني روايت مي

دادند، و دوست نداشت داد؟ باقر گفته همان كاري كه ابوبكر و عمر انجام مي

  ».مخالف آن دو باشد

ديث ابوبكر، شايد گفته خبر واحد است و اما عذر فاطمه درباره روايت ح

تواند قرآن را تخصيص كند  پس عذر ابوبكردر منع ارث و عذر فاطمه در نمي

  .دك مشخص شد و جاي شكي باقي نماندخواستن  ف

دارد  ييحديث بخاري در اين باره توضيح دهنده خوبي است چون گوهرها

مالك «كند گفته ايت ميزهري رو ،كندكه شك و شبه كوته نظران را برطرف مي



 371

عمربن خطاب وقتي زخمي شد «بن انس بن حدثان نضري خبر داده است كه  

دهي عثمان و عبدالرحمن و زبير و سعد داخل او را صدا زد، گفت آيا اجازه مي

آيا عباس و علي اجازه : آنها وارد شدند وعمر كمي بعد گفتبله  :شوند؟ گفت

اي امير قضاوت  :ي وارد شدند عباس گفتوقتي عباس و عل .بله :دارند؟ گفت

بعد از آن علي و عباس ) ضير اختالف داشتندناين دو درباره فيئ بني (كن 

. اي امير قضاوت كن و يكي را از دست ديگري نجات ده: ايستادند، قوم گفتند 

ال نورث ما «دهم، آيا رسول خدا فرموده شما را به خدا سوگند مي: عمر گفت

ند گشما را سو: عمر به علي و عباس رو كرد و گفت .بله:  فتند گ» تركنا صدقة؟

  . بله: اين را گفته است ؟ گفتند غخدا دهم آيا رسولمي

كرده و به كسي چيزي  خود خداوند اين فيئ را خاص رسول: عمر گفت

 خَيلٍ منْ لَيهع أَوجفْتُم فَما منْهم رسوله علَى اللَّه أَفَاء وما﴿:نداده و قرآن فرمود

 ﴾قَديرٌ شَيء كُلِّ علَى واللَّه يشَاء منْ علَى رسلَه يسلِّطُ اللَّه ولَكنَّ رِكَابٍ وال

   )6:الحشر(

چيزهايي را كه خدا از دارايي ايشان به پيامبر ارمغان داد، شما اسبان و شتراني «

  .خر، آيهتا آ» ...ايدرا براي آن به تافت در نياورده
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است، و سوگند به خدا هم به شما داد هم به  غخدا اين مخصوص رسول

غير شما  و تا آن مال باقي مانده آن را بين شما تقسيم كرده است، رسول خدا 

كرد و بقيه را به ديگران مخارج ساالنه خانواده خود را از اين مال پرداخت مي

مانند ايشان آن را  خدا از رسول و ابوبكر هم بعد ،زنده بود روزي كه داد تامي

آيا ابوبكر، همانگونه كه «تقسيم كردند، سپس به علي و عباس رو كرد و گفت 

دانيد كه ابوبكر صادق و  خير و رشيد و گوييد بوده، سوگند به خدا ميشما مي

پيرو حق بود، ابوبكر فوت كرد و من خليفه شدم و جانشين رسول و ابوبكر 

دانيد كه صادق و خير و ام و سوگند به خدا ميدو را گرفتههستم، در امارت آن 

د، عباس تو يآيرشيد و پيرو حق هستم، هر دو با يك كلمه و امر پيش من مي

اموال ما   شود و همهاز ما ارث برده نمي«: و به شما گفتم رسول فرمود  .آمدي

 خدا رسولدهم و با آن كاري كنيد كه پس گفتم آن را به شما مي .»صدقه است

تحويل دادن به (از روزي كه خليفه شدم آن كار را  نكردم . اندو ابوبكر كرده

زديد و گفتيد آن را به ما بدهيد، به شما دادم، و آيا از و با من حرف نمي) شما

دارنده زمين و آسمان تا خواهي غير از اين قضاوت كنم، سوگند به نگهمن مي

توانيد آن را رد كنيد خودم از ، و اگر نميكنمقيامت غير از اين قضاوت نمي

  .تمام» آيم،اش بر ميعهده
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:  اين حديث را براي عروه بن زبير روايت كردم، عروه گفت: گويدزهري مي

عثمان زنان رسول : گفتشنيدم كه  مي عائشهمالك بن اوس راست گفته من از 

- نمي) عائشه(د من را پيش ابوبكر فرستاد تا از ابوبكر درباره فيئ بپرسنخدا 

 ايد كه رسولترسيد؟ مگر نشنيدهآيا از خدا نمي: گذاشتم بروند و به آنها گفتم 

خورد، زنان محمد تنها از اين مال مي »ةصدق هال نورث ما ترکنا« :فرمود خدا

  ».رسول تسليم خبر شدند و كار تمام شد

عباس  داد و برآن صدقه دست علي بود و به عباس نمي«: گويدزهري مي

چيره شد و بعد از علي به حسن رسيد  بعد به دست حسين بن علي و بعد به 

رسيد و به دست آن ) عموزاده بودند(دست علي بن حسين و حسن بن حسن 

  » ن صدقه رسول خدا بود يبن حسن رسيد و اد دو بود تا به دست زي

فدك فاطمه و عباس پيش ابوبكر آمدند و ارث « كند كه سپس بخاري ذكر مي

از «:  فرموده   غو سهم خيبر را خواستار شدند ، ابوبكر گفت شنيدم رسول

و آل محمد از   .»گذارند صدقه استد هر چه باقي ميشوانبياء ارث برده نمي

را از نزديكان خود بيشتر  خدا سوگند به خدا نزديكان رسول«خورند اين مال مي

  .»دوست دارم
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ن، حقيقت قضاوت ابوبكر مشخص و حديث ديگر فكر ك عائشهدر حديث 

شود، و همچنين اختالف علي و عباس دليل بر ارث نبودن آن است، چون مي

بود عباس سهمي داشت و همسر علي و دليلي براي درگيري وجود اگر ارث مي

نداشت، بلكه اختالف آنها در مورد به دست گرفتن آن صدقه بود  پس ارث 

گان صحابه اختالف آنها را بر طرف نيست و صدقه بوده وعمر با حضور بزر

كند  كسي هم بر روايت و عدم صحت آن معترض كرد و حديث را روايت مي

نبود و همه آنها حتي علي و عباس اعتراف كردند كه حديث پيامبر است  وقتي 

دهد تا مانند رسول خدا و كند كه ارث نيست و به آنها تحويل ميعمر ثابت مي

و آنها هم صدقه را با آن عهد و پيمان گرفتند، و براي  ابوبكر آن را خرج كنند

 آنها بيان كرده كه ابوبكر در اين كار صادق و رشيد و پيرو حق بوده است و

  .ندآنها هم گفته عمر را تصديق كرد

  اي بر معاندين باقي مانده است؟آيا بعد از اين شبه

باشد در آن گويم الزم است براي همه ارث ي مانده باشد ميو اگر شبه

شود و عباس هم سهمي صورت علي ظلم كرده چون سهم عباس را تصاحب مي

دارد با اين حال چگونه براي علي جائز است  بر همه چيره شود و سهم عباس 
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ها را بگيرد و در دست فرزند و فرزند فرزندان او باقي بماند و بني عباسي

يحي است به اينكه صدقه اين كار از علي و پسرانش، اعتراف صر. سهمي نبرند

  .باشد و ارث نيستمي

باشد پناه بر واال اين كار موجب نافرماني و فسق و ظلم علي و فرزندانش مي

  !!زندند چگونه گناه از آنها سر مينزد رافضيه اينها معصوم هست ،خدا

 اند دليل بر صدقه بودنوقتي علي و فرزندانش همه آن را تصاحب كردهپس 

  .همان ادعاي ماست و اين .است آن

8اگر به آن فكر كنيم، ابوبكر زنان رسول را هم از 
خودشان منع كرد و تنها  1

 عائشهبود مخصوص فاطمه و عباس نبود  اگر مدار بر خود خويشاوند گرايي مي

دهد يعني ابوبكر تر بود وقتي چيزي به دخترش نميدختر ابوبكر از همه مناسب

  .است و از سرزنش سرزنشگران هراسي نداردبر حق 

و » ال نورث«عمر در برابر حاضرين و علي و عباس به حديث  تأكيدهمچنين 

در مقابل امهات المومنين را ببينيم، مگر تنها ابوبكر حديث را روايت  عائشه گفته

امهات المومنين، علي و عباس و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبير و  ،كرده
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 يابوبكر اولين نفر البته .دانستند كه رسول خدا اين را فرموده استمي سعد همه

بود كه حديث را روايت كرد و بعد از او بقيه صحابه حديث را روايت كردند و 

  ).60ـ  57ص (دانستند آن را تنها روايت ابوبكر نمي

  شبهه دوازدهم

 »ال نبی بعدینه أال إهارون من موسی  ةنت منی مبنرلأ«اند حديث گمان كرده

اند، تمام منازل هارون نسبت به و گفته .باشدنص صريح بر خالفت علي مي

شود و اگر چنين ثابت ميخدا موسي به جز نبوت براي علي نسبت به رسول 

-شد  براي هارون خالفت بعد از موسي اگر زنده ميبود استثناء درست نمينمي

  .يفه او بوده استشد، چون در زمان حيات موسي خلماند ثابت مي

كرد براي موسي ماند و او را خليفه نمياگر هارون بعد از موسي زنده مي

شد و در حق انبياء درست نيست و يكي ديگر از منازل شريك بودن نقص مي

  .در رسالت است و الزم است از او هم اطاعت شود اگر زنده بماند
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در حق علي ممتنع  اما چون رسالت ،شوداين شراكت براي علي هم ثابت مي

عد از است پس با عمل كردن به دليل به بهترين روش ممكن تنها اطاعت ب

  .ماندرسول بر امت باقي مي

حديث صحيح نيست، و اگر صحيح باشد : گويدهر چند آمدي مي :جواب

  .گويند باز هم عليه آنها استهمانگونه كه بزرگان حديث مي

ده است و دليل براي امامت و حديث آحاد است و در صحيحين روايت ش

كند كه علي در مدت عموم منازل نيست بلكه ظاهر حديث بر اين داللت مي

در مدت مناجات موسي كه غيبت رسول جانشين ايشان بود مانند هارون 

  .جانشين او بوده است

عام نيست تا شامل خالفت در تمام مدت زندگي  »ی فی قومیناخلف«و جمله 

رسد خالفت در مدت غيبت است، نچه از نص به نظر ميو بعد از آن باشد آ

نه اينكه او را عذل شود ظ شامل بعد از موت موسي نميپس به علت كوتاهي لف

و به فرض  دادكرده باشد  همانگونه كه صراحتًا او را براي مدتي جانشين قرار 

چون او را عذل كرده شود از وفات هم مييم شامل بعد ومحال اگر تسليم ش

باشد  بلكه موجب كمال او مياين موجب نقص نيست  شود البتهت خليفه نمياس
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شود و اين بزرگتر از خالفت چون بعد از او به امر خداوند در رسالت مستقل مي

شود و اگر قبول كرديم شامل همه منازل مي. و شريك بودن در رسالت است

در و رسول بودن شود چون يكي از منزلتهاي هارون براعام است اما خاص مي

اوست و اگر عام تخصيص شد، دو حكم دارد يا در بقيه حجت نيست يا حجت 

است ولي اگر حجت باشد ضعيف است بعداً اگر هارون امر موسي را به جا 

و اينجا نبوت نفي شده چون محال است  .خالفت در آورد در نبوت بود نهمي

مسبب آن هم كه وجوب بعد از رسول خدا نبي  ديگري بيايد  پس الزم است 

  .طاعت است لغو شود

نه همه . كندپس معلوم شد اين حديث آحاد تنها بعضي از منازل را ثابت مي

علي را  غ خدا وقتي رسول« كندآنرا ضمناً حديث سياق آن منازل را بيان مي

گذاري؟ مثل ها جا ميآيا مرا در ميان زنان و بچه: علي گفت. انشين قرار دادج

آيا راضي نيستي براي من مثل : فرمايدپيامبر مي. داندمي صدن را نقاينكه مان

رود او را جانشين ميهارون براي موسي باشيد؟ يعني وقتي موسي به مناجات 

  .به جاي من ميان قوم باش، و آنها را اصالح كن: وقتي به او گفت .دهدقرار مي

مام بعد از او بر تبراي خالفت   گيشه پس از قرار دادن او بر مدينه شايست

و  و نه بصورت ندب و واجب صورت فرضآيد  نه بمعاصرينش الزم نمي



 379

اي است و ما ، بلكه تنها دال بر اين است كه علي در كل فرد شايستهاستحسان

در  غ، ضمناً پيامبر و كسي نمي تواند منكر اين باشد گوييمهم اين را مي

كتوم قرار داده ولي با اين قرار دادن  دفعات ديگر افرادي غير از علي مانند ابن م

  .اولويت ابن مكتوم براي خالفت بعد از رسول را  ثابت نمي كند 

  شبهه سيزدهم
 خدا كند، كالم رسولاند نصي  كه بر خالفت علي داللت ميدوباره گمان برده

تو برادر و مأمور و خليفه و قاضي «: به علي است كه  خطاب به علي مي فرمايد

تا بناكان   تو بزرگ مسلمانان، امام متقين و قائد« :و همچنين .»هستيدين من 

  ».به علي با لقب امير مردم سالم كنيد« :و همچنين» هستي) در روز قيامت(

   :جواب
در گذشته مفصالً در فصل پنجم بحث كرديم و گفتيم اين حديث باطل است 

  .و لعنت خدا بر دروغگويان باد .باشدمي ساختگيو 

حاد ضعيف آاند، كه اين حديث حتي به درجه دام از ائمه حديث نگفتههيچ ك

 هم رسيده بلكه همه بر دروغ بودن آن اتفاق دارند اگر اين جاهالن و 

 آسمان هدايت شبهاي تار،روغگويان بر خدا و رسول خدا و امامان و چراغان د

مكن نيست  اين عادتاً م. گويمكه حديث صحيح است، به آنها مي ه اندگمان كرد
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دانيد در حالي كه هرگز به عالم چون چگونه تنها شما اين حديث را صحيح مي

  .ه ايدمتصف نبود تخصص در آنو همچنين  بودن، حديث

حديث و آنها كه همه زندگي خود را در گشت و  متخصصان و ماهران اما

اند و تمام ياد گرفتن آن علم صرف كرده و بحث و بررسي و آموختن و گذار

و به نواحي دور دست سفر  هآوري احاديث بودالش و كوشش آنها در جمعت

و تمام ، ان آنها حديثي دارد، ياد بگيرندند تا از كسي كه به گمه اكردمي

اند و احاديث را در احاديث را بررسي و صحيح و ضعيف را از هم جدا كرده

د و داننرا نميند، آيا همه اينها حديث ه انهايت فراگيري و بررسي تدوين كرد

  !؟اندسواد دانستهتنها چند بي

رسد با اين وجود آوري شده به صدها هزار ميحتي احاديث موضوع كه جمع

دانند كه چرا حديث وضع شده و علت وضع آنها و دروغ بستن بر زبان  مي

به آنها عطا فرمايد چون اگر  و پاداش نيكودانند، خداوند جزاي خير پيامبر را مي

هاي كردند و مشخصهبودند باطالن و دروغگويان مفسد بر دين غلبه مينميآنها 

اي كه از هم كردند و به گونهها قاطي ميدادند و حق را با دروغدين را تغيير مي

  .كردندشدند و ديگران را گمراه ميشدند، گمراه ميجدا نمي
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ده، و از از گمراهي و تحريف حفظ كرخدا اما خداوند دين را براي رسول 

مدام بر حق بودند  مخالفان به  و گروهي را مي پروراند كه بزرگان دين طائفه

رساندند و توجه به دروغ باطالن و جاهالن نداشتند و در اين آنها ضرري نمي

شما را بر راهي واضح و روشن رها كردم  شب و «: فرمايدميخدا راستا رسول 

  ».شودراه ميروزش مثل هم هستند ، تنها نابود شده گم

-بدان دو نفر كه بعد از من مي«شگفت اينكه وقتي ما با احاديث صحيح مانند 

و احاديث ديگر كه در فصل سوم همه را ذكر كرديم، عليه آن » آيند اقتداء كنيد

و ما . اين خبر واحد است :گويندكنيم، ميجاهالن بر خالفت ابوبكر استدالل مي

  .كندياز نمينكه تعيين خليفه بي بحثرا در 

من «و » نت منيأ«كنند با احاديث عادي مانند اما وقتي خودشان استدالل مي 

ترين حديث هم كه به درجه پايين و ساختگي و احاديث موضوع» موالكنت 

  .كنندرسد استدالل مينمي

به اين تناقض آشكار و جهل نامشروع آنها فكر كن، اما به علت افراط در 

ف از دين هر روايت موافق مذهب فاسد آنها باشد، گمان جهل و عناد و انحرا

كنند متواتر است هر چند اهل حديث بر دروغ بودن روايات اتفاق داشته مي

دانند هر چند اهل حاد ميآو هر حديثي مخالف مذهب آنها باشد آن را  ،باشند
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ن لعنت خدا بر جاهالن و احمقا !!آن اتفاق داشته باشند حديث بر صحت و تواتر

  .باد

  شبه چهاردهم
اند كه ابوبكر شايسته خالفت نيست چون اگر كسي الئق خالفت گمان كرده

  .كنمگيري ميدهم و يا كنارهگويد من استعفاء ميباشد نمي

   :جواب
نيست، چه بسا  و لياقت نداشتنشايسته نبودن  هرگز دليل بر استعفا درخواست

گيري از كارها كنارهو تقوا ع به خاطر ور كه بزرگاني از سلف و خلف بودند

 از بعضي انسان شود كهوقتي كامل مي بر عكس زهد و ورع و تقواكردند، مي

كند، اما اگر الئق نباشد، الزم و گيري كنارهكارها كه الئق و شايسته آنهاست 

بسيار بيهوده ابوبكر  آنها بر عليه پس دليل .كه مسئوليت را رها كند واجب است

ن وجه به بهتري چرا كه او شايد از اين هراس داشت كه نتواند به و بي جا است،

 ؛سته واقعيت درون آنها را كشف كنديا اينكه خوا ،مسؤليت را به اتمام برساند

د يا همه دوست دارند وجود دارد كه دوستار عزل او باش آيا در ميان آنها كسي

مامي كه مردم او را به ا غ خدا ابوبكر خليفه باشد  چون ابوبكر از لعنت رسول

  .ترسيددوست ندارند  مي
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و حماقت نهايت ناداني ) استعفاء دال بر عدم شايستگي(چنين گماني  :خالصه

  .شودو به چنين گماني توجه نمي كساني كه بر آن اتكا مي كنند را مي رساند

  شبه پانزدهم
به او سفارش  غ خدا رسول ه كه؛اند سكوت علي بدين علت بودگمان كرده

 .اي درست نكند و شمشير نكشدكرده بعد از او فتنه

   :جواب
كه تنها از انسانهاي كودن و بدور اين افتراء و دروغ و حماقت و ناداني است 

ونه ممكن است  علي  امام و گآخر چ! از واقعيت و غافل از تاريخ مسر مي زند

اگر  سرپرست امت قرار گيرد  در حالي كه عليه دشمنان حق شمشير نكشد؟ و

كشيد و هزاران  بايست در جنگ صفين شمشير نمي گمان آنها درست باشد، مي

  .كرد كشت و مخالف وصيت و سفارش رسول اكرم عمل نمي نفر از آنها را نمي

در مي تواند امكان داشته باشد به او  غخدا رسول ي ازسفارش چنين چگونه

شود و  شكار ميترين كفرها آ كنند بعد از رسول خطرناك حالي كه گمان مي

  !!كشيدن نداردشمشير  حق جهاد با آنها هم واجب باشد و علي
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به كالم شيعه درمورد اهل بيت خيلي فكر كردم  متوجه شدم اهل بيت با اين 

ي  ا توصيفات شيعه قومي هستند كه هوا و هوس چشم آنها را كور كرده و توجه

   !!اند فاسد خود نكردهو سخنان به نتيجه مقاالت 

عمر با شمشير علي را مقهور كرد و فاطمه ترسيد و از شدت «قول آنها  مثالً

با اين افتراء ناهنجار و كودني » ترس، پسري داشت به اسم محسن و سقط شد

دار و بد نام و نابود كنند،  اند مردم را عليه عمر بشورانند و عمر را عيب خواسته

به علي و خاندان او و  و توجه به سرانجام اين بهتان ندارند كه ذلت و ترس

شود اگر كسي مقدار كمي عقل داشته باشد، چنين  حتي بني هاشم نسبت داده مي

را به علي و خاندان پاكش  و چنين اهانت و دشنام و ناسزاي زشتي عيب بزرگ

  .دهد نسبت نمي

بودند و اگر  مرداني شجاع و دلير و جوانمرداني بي باكدر حالي كه آنها 

در راه حفظ آبرو و پدر و فرزند خود را  ي شد حاضر بودندمناموس آنها هتك 

در حالي كه  ماندندپس چگونه در مقابل اين باطل ساكت . حثيثت خود فدا كنند

خداوند آنها را بر زبان پيامبرش به علت دوستي با او و رضايت هنگام مرگ 

ه است اهل بيت را از  هر گونه رجس و ناپاكي دور گردانيد ،از آنها خدا رسول

  .همانگونه كه دراول كتاب گفتيم
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شود كه خداوند آنها را گمراه كرده  مي بندگانيو اين شكست و ناپاكي شامل 

سوزان و شكست داد، و به زيان و نابودي بزرگي كشانيده و آنها را در آتش 

  )77-72ص . (دهد كه بدترين جايگاه است مي جايجهنم 

منتقل ) 78ص (سازد به باب دوم  ل ميبعد از اينكه شبهات آنها را باط مؤلف

  شود  و عنوان آن را مي

  وصف ابوبكر و عمر  روايت بزرگان اهل بيت در 
ها و افترائات شيعه و رافضه مبرا  تا معلوم شود آن دو از دروغ(

هستند، و تا روشن شود گمان آنها درباره خوف و تقليد و مداراي 

  .)..ديگر آنها ئحعلي غلط است و همچنين قبا
كشيد   اين باب هشت صفحه است كه خواندن آن جالب و اگر به درازا نمي

  .كنيم اكتفاء مي) 80ص (كردم ولي در اينجا به خاتمه باب  كامالً آن را نقل مي

قابل اعتماد  از با سندهاي كه اهل حديث ي هستند ياينها روايتها«: گويد مي

يف با اسناد متصل آنها اند، و جدا كردن صحيح از ضع اهل بيت روايت كرده

گمان  ود نشمار ممكن است، چگونه تمسك به ريسمان اهل بيت را  جائز مي
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در مدح و تمجيد و آنها  سخناندار اهل بيت هستند و از  دوستكه كنند مي 

  ».كنند ابوبكر و عمر پيروي نمي تعريف

نها آنها معتقد به خالفت آنها و روش امارتشان بودند و با صراحت مخالفان آ

دهند كه اهل بيت  كردند  با اين وجود چيزهايي به آنها نسبت مي را تكذيب مي

  .دانند ي را در حق خود توهين مييچنين چيزها در حاليكه از آنها بيزارند، و

اسالم  تحبماي مردم، ما را با «: گويد  زين العابدين علي بن حسين مي

و در » !ا ننگي شده استشما براي م كه محبتدوست بداريد، سوگند به خدا، 

( شما موجب نقص ما ميان مردم شده است  محبت اي كه به گونه«روايت ديگر 

آنها را در بين  يعني به علت نسبت دادن چيزهايي به آنها كه از آنها مبرا هستند

لعنت خداوند بر كساني كه براي امامان )  مردم خوار و سرشكسته كرده اند

  ».دهند قول منكر و ناهنجار نسبت ميو به آنها  بندند  دروغ مي

دهد  قرار مي »فضل صحابه«دهد و عنوان باب سوم را  ابن حجر ادامه مي

   .باشد كه داراي چند فصل مي

  :فصل اول
فضل آنها و تصريح به فضل عمر و ابوبكر بر ديگران، و باطل بودن «

  »گمان شيعه درباره اينكه علي از آنها ترسيده و تقيه كرده است 
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بعد از او عمر بر و بزرگان امت و علماء ملت بر بزرگي ابوبكر « : گويد  يم

بيشتر آنها كه شافعي و . ديگران اتفاق دارند ولي درباره ديگران اختالف دارند

بعد از عمر، عثمان و بعد از او علي :  گويند  احمد و قول مشهور مالك است مي

ديگر  هم  اند و بعضي ر دادهو سفيان ثوري بر فضل علي نظ كوفيهااست، اما 

  .اند مانند روايت ديگر مالك توقف كرده

از مالك پرسيده شده بهترين « : كند  ابو عبداهللا مازري از مدونه حكايت مي

ابوبكر و بعد از او : مردم بعد از رسول خدا چه كساني هستند ؟ مالك فرمود

  آيا مگر در اينها گمان و شكي هست؟: پس گفت .عمر

از اهل علم : از علي و عثمان كدام يكي بزرگتر هستند؟ گفت : ه شدپس گفت

  ».ي ترجيح بدهدرباشد و  يكي را بر ديگ كسي را نيافتيم كه امام 

مي خواهد به كالم  »و يف ذلك شك ؟ أ« : امام مالك  كه مي فرمايد  سخن

بقيه  فضل ابوبكر و بعد از او عمر بر:  قطعي امام اشعري اشاره كند كه فرموده 

  .اصحاب قطعي است و مجالي براي شك و گمان در آن وجود ندارد  

علي ده كه از توقف پشيمان شد و عثمان را بر رروايت ك ضاما قاضي عيا

) ترجيح عثمان بر علي(ان شاءاهللا اين : گويد امام قرطبي مي. داده است برتري

  )286. (خوبتر است
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بودن ابوبكر حتي نزد غير  بهتر :گويد دهد و مي پس ابن حجر ادامه مي

ها هم به قطعي ثابت شده است  همچنين بنا بر اعتقاد شيعه هم ثابت شده  اشعري

گويد  روايت  است چون از علي كه نزد آنها معصوم است و معصوم دروغ نمي

اين «: گويد  ذهبي مي» ابوبكر و عمر بهترين امت هستند« : شده است  كه گفته 

رسي امارت و ميان جمع بزرگي از شيعه به تواتر گفته علي در خالفت و ك

خداوند : گويد پردازد و مي رسيده است  سپس به بسط اسناد صحيح آن مي

  »!را رو سياه گرداند عجب جاهلند رافضيه

بهترين مردم «: ن را تقويت مي كند  كه مي فرمايد يروايت بخاري از علي ا

»  ند، و بعد از آن دو مرد ديگرابوبكر وبعد از او  عمر هست خدا بعد از رسول

مسلمان  يمرد يك من تنها:  بعداً تو ؟ گفت : گفت  حممد بن حنفيةپسرش 

  ».هستم

  .اندذهبي و ديگران از راههاي ديگر از علي همين را روايت كرده

من رسيده  كه بعضي مرا بر ابوبكر گوش به « و در بعضي روايت آمده است 

چنين كند افتراء زننده است هر آنچه بر مفتري  مي دهند، هر كس  برتريو عمر 

الزم است بر او اجرا مي كنم اگر تو هم مرا تفضيل بدهي، مجازاتت مي دهم  

  »اما نمي خواهم قبل از وقوع جرم كسي را سزا بدهم 
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هركسي را بيابم كه من را بر  ابوبكر و «:  دار قطني  از علي روايت مي كند 

  » بهتان اجرا مي گردد عمر تفضيل دهد  بر او حد 

  گمان آنها در مورد علي موجب مفاسد و قبائح بزرگي  «گويد سپس مي

و شكست خوردن علي ، و از  اين  ذلتشود  كه عبارت است از  ترس و مي

  .بريمافتراها به خدا پناه مي

جنگ علي با تجاوزگران وقتي كه خالفت را به دست گرفت و هزارها كار 

 دهندها و تجاوزگران به علي نسبت ميچيزهايي كه اين احمقديگر، دروغ بودن 

  .ثابت و قطعي مي گرداند  را

گمان بني اميه در زمان جاهليت و اسالم مند بودند بياگر تجاوزگران قدرت

 هزاب و غيرحبوسفيان با اينكه در جنگ بدر و اترين قبائل عرب بودند اقوي

اما » من پشتيبان تو هستم«به او گفت سرلشكر بود هنگام بيعت علي با ابوبكر 

  .علي جواب ركيك و بدي به او داد

ترين قبيله عرب بودند با اين حال سكوت علي و ابوبكر و عمر داراي ضعيف

ترين دليل بر رضايت علي و پيرو حق و جنگ عليه مخالفان بعد از بيعت روشن

يزي در حق هر كجا باشد علي هم آنجا است و چنين چ ،باشدبودنش مي

  .ترين جايگاه نشانه شجاعت اوستنوراني
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آورد، هر چند داشت علي آن را به جاي مياگر سفارش رسول خدا وجود مي

  .دادبر سرش شمشير هم مي گذاشتند و در اين راه كمترين شكي به دل راه نمي

يكي از دالئل شيعه براي اثبات تقيه علي  اينست كه علي بر قول خودش 

گفت احتمال داشت از مي و هميشه در اضطراب بود و هر چه اعتماد مي داد

  .ه مخالف حق بوده باشديترس و تق

اند و  گويد حتي پا را از اين هم درازتر كردهامام غزالي آنها را ذكر كرده و مي

رسول خدا علي را تعيين «گويند  مثالً مي. اند تر هم گفته تر و قبيح چيزهايي زشت

بايد  ابوبكر نماز :  منع شد و از ترس و يا تقيه گفت اما از اين كار . كرد

  !»بخواند

خط باطل شد  غهاي رسول خدا و پيام اتتمام دستور راين احتمال ببا 

  .گردد هيچ گونه عصمتي براي ايشان ثابت نميكشيده مي شود و 

كرد، حتي به امام  ن روايت شد كه علي توجهي به هيچ كس نمييهمچن

توجه نكردن علي   ردك چيزي كه مردم را از علي دور مي شافعي گفته شد تنها

او زاهد بود و به دنيا و اهلش توجه نداشت، او عالم : ، شافعي فرمودبودبه مردم 

  .و شجاع و شريف بود و اينها توجهي به هيچ كس ندارند
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به فرض اينكه او تقيه كرده باشد  ولي  چرا او در زمان : گويدبيهقي مي 

كند به اين روايت  و خالفت باز هم ابوبكر و عمر را مدح ميشوكت و قدرت 

  .گير نشو لفاغتوجه كن و 

دادند و  اند، ابوبكر و عمر را دشنام مي ابوذر هروي و دار قطني روايت كرده«

آنچه تو پنهان ! ديدند ، گفت اگر آنها را ميهبه علي خبر رسيد، و خبر دهند

پناه : علي گفت. »يافتند بر دشنام جرئت نمياند  هرگز  اي آنها آشكار نموده كرده

را گرفت و به  هبر خدا، خداوند به آنها رحم كند، پس با دست خود خبر دهند

ش سفيدش را گرفت  در شمسجد برد و به باالي منبر رفت پس با دست خود ري

كرد تا  هاي مسجد نگاه مي شد و به گوشه حالي كه اشك بر ريش سرازير مي

چه شده بعضي درباره دو برادر و : و بعداً خطبه رسايي گفتمردم جمع شوند 

زنند، من  و بزرگ قريش و پدر مسلمانان حرف مي خدا وزير و  دوست رسول

با . شوند سزا داده مي  يها و گويندگان چنين دشنام هاي مبرا هستم از اين گفته

از  مردم را به نيكيها خواندند وتالش و وفاداري دوست رسول خدا بودند، 

نهي كردند، قضاوت كردند و سزا دادند، رسول خدا  رأي هيچ كس را  بديها

به پسنديد  و هيچ كس را به اندازه آنها دوست نداشت چون   مانند رأي آنها نمي

فرمود كه از آنها  حال وفاتدر  غخدا داشتند رسول خداوند متعال ايمان راسخ



 392

 در رأي و سيرت و روش .و مسلمانان هم از آنها راضي بودند استراضي 

سوگند به خدا   ،وز نكردند  و بر اين فوت فرمودنداز رأي رسول خدا تجا هرگز

تنها مؤمن آنها را دوست دارد و گمراه و از دين خارج شده دشمن آنها است، 

خروج از دين است سپس دستور رسول اكرم  دشمنيشاندوستي آنان عبادت و 

دانست و بيعت خود را با ابوبكر و   را هم ميبه ابوبكر در حالي كه جايگاه علي 

هركس آنها را دشمن : سپس گفت يادآوري كرد،بعد از آن جانشيني عمر را 

جاري خواهم ساخت و در روايت  ـ سزاي تهمت زننده ـ بداند بر او حد مفتري

موجب دشنام آنها به شيخين شده : موافقت تو با عبداهللا بن سبأ«ديگر آمد 

و لعنت  پناه بر خدا من چيزي جز خوبي آنها را در دل ندارم :علي گفت» .است

  .كه اين طور نباشد دخدا بر كسي با

در هيچ شهري با من  :سپس عبداهللا بن سبا را به مدائن تبعيد كرد و به او گفت

  .نباش

عبداهللا بن سبأ يهودي بود  كه  مسلمان شد  و رئيس فرقه «گويند  علماء مي

اي كه علي آنها را بيرون كرد چون او را  خدا  فرقه بزرگي از رافضي است 

  »پنداشتند
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  :فصل دوم 

  فضل ابوبكر داللت مي كنند  رآيات و احاديثي كه ب
را ذكر مي كند و بعد از آن مي گويد احاديث فراواني در اين مورد  آيهيازده 

   .روايت شده اند

بر اين اساس بابي اگر تمام مطالب كتاب را ذكر كنيم سخن به درازا مي كشد 

كه پايان بخش كتاب ايشان مي باشد عيناً »  في التخير و الخالفه « تحت عنوان 

  .نقل مي كنيم

 ربهترين انسانها بعد از رسول خدا ابوبكر است چون احاديث فراواني د

به اين موضوع اشاره  ل هستند و به جز احاديث آياتي همصحاح دال بر اين اص

  :مي كنند مثالً

﴿ Ÿω uρ È≅ s? ù'tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒ x ø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ ....﴾ ) 22يه آسوره نور(  

 .دابوبكر را به صاحب فضل توصيف مي كن

﴿ øŒ Î) çμ y_ t÷z r& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È⎦÷⎫ oΨ øO$# øŒ Î) $ yϑ èδ †Îû Í‘$ tóø9 $# øŒ Î) ãΑθà) tƒ 

⎯ Ïμ Î7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $oΨ yè tΒ ...( ﴾ ) 40يه آسوره توبه (  
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] ثور[بيرون كردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه كه در غار ] از مكه[او را 

   .استم گفت اندوه مدار كه خدا با بودند وقتى به همراه خود مى

طور كه علي خطاب به او نفر دوم ابوبكر است همان :ؤرخين مي گويندهمه م

فري هستيد كه خدا با چه كسي از تو بهتر است در حالي كه دوم ن :مي گويد

  .شما بود 

﴿ $ tΒ uρ ö/ ä3s9 ω r& (#θà) ÏΖè? ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¬! uρ ÛW≡ u ÏΒ ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 

Ÿω “ Èθ tG ó¡ o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡr& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx÷G x ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ sà ôã r& Zπ y_ u‘ yŠ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ à) xΡr& .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4© o_ ó¡ çt ø:$# 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è=yϑ ÷è s? × Î7 yz ﴾   ) 10يه آ حديدسوره (   

ميراث آسمانها ] حال آنكه[كنيد و  و شما را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى

انفاق و جهاد ] مكه[و زمين به خدا تعلق دارد كسانى از شما كه پيش از فتح 

اند كه  درجه بزرگتر از كسانى] حيث[يكسان نيستند آنان از ] با ديگران[د ان كرده

اند و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است و  بعدا به انفاق و جهاد پرداخته

  .كنيد آگاه است  خدا به آنچه مى
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خدا  عقبه بن ابي معيط عباء خود را در گردن رسول«از بخاري روايت شده 

گشت در حالي كه  او را خفه كند ابوبكر دور كعبه مي انداخت و خواست غ

كنيد؟  مياست، را اذيت پرورگار من اهللا : گفت، آيا كسي كه مي گويد  مي

صورت رسول خدا را رها كردند و به ابوبكر رو آوردند و آنقدر او را زدند كه 

  .»شد نمي تشخيص دادهو بينيش از هم 

ود  دين با او استوار و ظاهر شد و او اولين مجاهد جنگ و ناصر دين خدا ب

  .اولين كسي بود كه اسالم آورد و اين آشكار است 

هر كدام فضل همديگر را در اسالم بحث : گويد جابر بن عبداهللا انصاري مي 

: ابوبكر ميان شما است؟ گفتيم خير  فرمود: كرديم كه رسول خدا آمد و فرموذ

  .ر دنيا و آخرت استكسي از ابوبكر بهتر نيست او بهترين شما د

ر رسول خدا مرا ديد جلو ابوبك« : يا  خبر ابي درداء مشهور است كه مي گويد

رويد ؟   ابي درداء جلو كسي كه از تو بهتر است راه مي :فرمود» رفتم راه مي

  .نه غروب كند خورشيد بر كسي بهتر از ابوبكر بعد از پيامبران نه طلوع مي

روي كه از تو بهتر است؟ گفتم  كسي راه مي بين دو دست«و در روايت ديگر 

بلكه از همه اهل مكه بزرگتر است، : فرمود» اي رسول ابوبكر از من بهتر است؟

از همه اهل : فرمود گفتم اي رسول ابوبكر از من و همه اهل مكه بهتر است؟
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 اي رسول خدا، از من و اهل حرمين بهتر است؟: مدينه هم بهتر است، گفتم

  .»ميرد آيد و نمي بهتر از ابوبكر بعد از پيامبران به دنيا نمي كسي: فرمود 

در جاهاي ديگر افضليت عمر بعد از ابوبكر و بعد از عمر افضليت، عثمان و 

  .كنيم علي را ذكر مي

در حالي كه روي منبر بود : كند از علي روايت مي #مالك حديث ابي عقال ر

بعد از و ابوبكر : فرمود» است؟بهتر  غخدا چه كسي بعد از رسول«شد  هپرسيد

 او عمر و بعد از او عثمان و بعد او من، گوشهايم كر باشد اگر اين را از رسول

 غخدا نشنيده باشم، و چشمانم كور باشد اگر نديده باشم كه رسول  غخدا 

تر و  پاك ـ و در روايت ديگر ـ تر و بهتر خورشيد بر دو مردي عادل«:  بفرمايد 

  ».كند و نه غروب بكر و عمر نه طلوع ميتر از ابوصادق

محمد بن حنفيه روايت كرده در حالي كه در اتاق پدرم بودم از او پرسيدم، 

گفتم بعد از او؟ گفت : ابوبكر: چه كسي بهتر است؟ فرمود خدا بعد از رسول

پدرت مرد : گيم مرا وادار كرد كه بگويم بعد از عمر  تو؟ فرمود  عمر، بچه

  .حقوق و واجباتي مانند مسلمانان ديگر دارد ستبيش نيمسلماني 

ابوبكر و عمر بعد از پيامبران «كند  روايت مي غخدا  ابو هريره از رسول

علي و : فرمود غخدا بهترين آسمان و زمين و اولين و آخرين هستند، و رسول
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فاطمه و حسن و حسين اهل من هستند و ابوبكر و عمر اهل خدا، و اهل خدا از 

  .»هتر استاهل من ب

ر از ايمان همه امت ايمان ابوبك: فرمود غخدا در روايت ديگر رسول

اي رسول خدا  از «: گويد عمار بن ياسر به رسول خدا مي .تر است سنگين

اي عمار از چيزي پرسيدي كه جبريل از : فضايل عمر برايم بگو  رسول فرمود

عمر ميان شما باشم  جبريل به من گفت اي محمد اگر به اندازه. آن پرسيده است

شود، و فضل عمر قسمتي از فضايل ابوبكر  و از فضايل عمر بحث كنم تمام نمي

  .»است

اگر بعد از پدرت ابراهيم دوستي بگيرم : پروردگارم به من گفت   :مودرسپس ف

  .ابوبكر است و اگر محبوبي بگيرم بعد از تو عمر است

كه آنها  ﴾َبْعِدِهْم ِمْن َجاُءوا الَِّذيَنَو﴿اينها را از تفسير بغوي ذيل سوره حشر آيه 

كند  كه تابعين براي خود  تابعين بعد از مهاجرين و انصار هستند سپس بيان مي

   .و گذشتگان مؤمن خود خواستار مغفرت الهي هستند
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š⎥⎪Ï% ©!$# uρ ρâ™ !% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö Ï øî$# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \}uρ 

š⎥⎪Ï% ©!$# $tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖÎ/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ 

y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊃∪    10يه آسوره حشر   

گويند  مى] و[اند  آمده] مهاجران و انصار [كسانى كه بعد از آنان ] نيز[و «

بر ما پيشى گرفتند  د وردنپروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آو

اى  كينه] هيچ گونه[اند  ببخشاى و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده

  .»مگذار پروردگارا راستى كه تو رئوف و مهربانى

هركسي كمي دشمني نسبت به صحابه داشته باشد و بر همه آنها مهربان نباشد 

عضو اين آيه نيست، چون  دهد و خداوند او را از مصاديق اين آيه قرار نمي

  :براي مؤمنين قرار داده رتبه و درجهخداوند سه 

پس بكوش كه از اين سه مقام خارج . تابعين -3انصار  -2مهاجرين  -1

  .نشويد

ابو سعيد شريحي از ابو اسحاق از عبداهللا بن جليد از احمد بن عبداهللا بن 

ر از ياز عبدالملك بن عمل ابن ابراهيم سليمان از ابن نصير از پدرش از اسماعي

به شما دستور داديم كه «: كند كه  عائشه فرمود  روايت ميمسروق از عائشه 
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كنيد  اما شما آنها را دشنام داديد  از پيامبر شنيدم كه  مغفرتبراي صحابه طلب 

شود مگر وقتي كه الحقين بر سابقين لعنت  اين امت نابود نمي: فرمود مي

  .»بفرستند

اي مالك يهود و : عامر بن شواميل شعبي گفته: گويد مي مالك بن معرور

با يك ويژگي از شيعه بهترند، چون از يهود پرسيده شد  چه كسي از  هانصراني

  .ياران موسي: ملت شما بهتر است؟ گفتند

 ـ حواريون: پرسيده شد چه كسي بهترين امت شما است؟ گفتند مسيحياناز 

  .ـ ياران عيسي

اصحاب : ما هستند؟ گفتندچه كسي بدترين ملت ش از شيعه پرسيده شد  

  !!رسول خدا

اما دشنمام دادند تا روز قيامت شمشير بر . به آنها گفته شد طلب مغفرت كنيد

شود دليلي ندارند، قدم ثابتي ندارند، اتفاق كلمه ندارند، هرگاه  آنها كشيده مي

ا آتش را خواستند جنگ به پا كنند و آتش روشن كنند خداوند با خون آنه

خداوند ما و . خاموش خواهد كرد  جمع آنها را متفرق، حجت آنها را باطل كرد

  .شما را از هوا و هوس گمراهان پناه بدهد
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هركسي يكي از اصحاب رسول را كم ارزش بشمارد، : گويد مالك بن انس مي

 تا 7اي داشته باشد،سهمي  در فيئ ندارد، سپس آيه   يا در دل نسبت به آنها كينه

  سوره حشر را تالوت كرد  10

كند كه  رسول خدا به ابوبكر  نقل مي»  اثْنَينِ ثَاني «در ذيل آيه ) رح(بغوي 

  »تو دوست و رفيق من در غار بودي و در حوض كوثر هم خواهي بود:  فرمود 

 ردر غا غخدا  هركسي بگويد ابوبكر با رسول«: گويد  حسن بن فضيل مي

كند، اما در مورد اصحاب  صريح قرآن را انكار مينبود، كافر است چون نص 

  .»ديگر مبتدع است نه كافر

واعق را به درازا كشيدم تا منهج و روش مؤلف مراجعات صنقل از كتاب 

  .گوي و تحريف حقائق روشن شود اطلرافضي و جرئتش بر ب

  )نتيجه(پايان 
ر به درازا كشيد تا منهج و روش شيعه رافضي  د نقل از كتاب صواعق

  .مراجعات روشن شود 

ابن حجر  خواسته نمونه و امثال اينها را آتش بزند پس تمسك به روش 

نويسنده مراجعات براي حقيقت جلوه دادن باطل و باطل كردن اتفاق امت، و 
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قطعي ثابت شده است به پوشي نمي ارزد و  چنين روشي  صآنچه با نصو

  .كمترين ارتباطي با منهج علمي ندارد

  ن توضيحات، نيازمند توقف در برابر منقوالت آنها نيستيم،بعد از اي

نهج البالغه بدون اسناد و اثر شاعر رافضي است كه اگر اسناد را هم ذكر كند 

چون بعد از چهار قرن  !؟اگر بدون سند باشد چه حالي دارد !قابل اعتماد نيست

  ؟آنرا نوشته است

ثابت از علي مخالفت  همراه چنين سندي مطالبي دارد  كه با نصوص قطعي

  .شود نه از علي  دارند  و اينها تنها از رافضي صادر مي

اما ابن حجر كتاب را در باطل كردن معتقدات شيعه و رافضه بسط داده  

  .سپس او خواسته استدالالت ابن مطهر به قرآن و سنت را باطل كند

   .مدر اين جا مناسب است كالم امام شافعي را در مورد شيعه نقل كني

  :گويد امام شافعي مي

  ».دهند اي از اهل هوا و هوس به اندازه شيعه شهادت دروغ نمي هيچ فرقه«

  .دهد امام احمد روش اهل سنت را با كالم ذيل توضيح مي

وقتي درباره  و وقتي درباره حالل و حرام روايت كرديم شدت به خرج داديم«

  ».فضائل روايت كرديم سهل انگاري نموديم
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تر از ضعيف روايت  مسند امام احمد  نگاه كنيم درباره فضايل پايين و اگر به

ن قيم جوزي آنها را در موضوعات ذكر بكند، مگر در احاديث كمي كه ا نمي

ابن قيم در دفاع از امام احمد نوشته  رده و ابن حجر هم ردي بر موضوعاتك

   .است

احاديث و آثار امام ابن حجر هيتمي در صواعق در ذكر  اسباب نزول و  اما

زياده روي كرده چون  بعضي از آنها صحيح و بعضي ديگر ضعيف و بخشي از 

  .آنها موضوع و بدون اصل و سند هستند

  .از لحاظ داللت هم صريح الدالله دارند و هم غير صريح الدالله

اند صريح الدالله  احاديث صحيحي كه شيعه به آنها استدالل كرده ؛و بيان كرده

  .الف احاديث صريح و صحيح و حتي متواتر ديگر هستندنيستند و مخ

رسند،  اما احاديث صريح آنها هيچ كدام به درجه صحيح و حتي حسن هم نمي

  .اكثر آنها باطل و موضوع و دروغ هستند

  .باشند و احاديث ضعيفشان مخالف احاديث متواتر و صحيح مي

ي باطل بودن رافض هك را روش صاحب مراجعات اين است، روايات ابن حجر

ق آورده و عكند در حالي كه ابن حجر آنها را در صوا داند، نقل مي آنها را نمي

خودش به نقد و رد آنها پرداخته است  ولي رافضي در نقل نقد ابن حجر را 
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ها را به شيخ بشري  حذف مي كند و سپس بي ادبانه  معجب بودن به اين دروغ

  .دهد نسبت مي

اي از اهل هوا و هوس به اندازه  هيچ فرقه«كنم  رار ميو كالم امام شافعي را تك

  ».دهند شيعه به دروغ شهادت نمي

هيچ خطبه اي :  گويد فخر رازي مي: ق آمدهعكتاب صوا 43در حاشيه صفحه 

ما آنرا  از علي نقل نشده مگر از طرف دروغ گويان شيعه چون اگر وجود داشت

  . مي ديديم و مشهور مي شد

  .ف دروغ بودن منقوالتهايي براي كش راه
هاي كشف دروغ  راه 479-437در مناقشه ابن تيميه با ابن مطهر علي صفحه 

بودن روايات به بهترين نوع بيان شده است چون بيانات شيخ خيلي مهم است، 

دانم، كه  مخصوصاً براي آنهايي كه عالم به حديث نيستند  بدين علت مناسب مي

جاي خداوند او را در فردوسي اعلي  .باشداين فصل  در كالم شيخ پايان بخش

  .دهد
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  روشهايي براي كشف دروغ بودن منقوالت: فصل

دانيم كه همه ما به صورت متواتر ميمخالف تواتر و صحيح باشد، مثالً ـ 1

مسيلمه كذاب مدعي نبوت بود ، و گروهي از قبيله بني حنيفه پيرو او شدند و 

  . مرتد گشتند آنها چون به مسيلمه ايمان آوردند 

رساند و هرمز هجوسي مسلمان شد و  قتليا ابو لؤلؤ مجوسي كافر عمر را به 

 عائشهابوبكر در مدت بيماري رسول امام مردم بوده و ابوبكر و عمر در حجره 

زوات رسول اكرم كه همراه درگيري بودند مانند بدر و غاند، همچنين دفن شده

گيري مانند تبوك هاي بدون درزوهغو  زو طائفو غاحد و خندق و خيبر و فتح 

اند مانند سوره انفال در جنگ بدر و كه در غزوات نازل شده هاو غيره و آيه

ل عمران به سبب نصاري آيات اول آآخر آل عمران در جنگ احد و نزول 

نجران و  نزول سوره حشر در بني نضير و سوره احزاب در خندق و فتح در 

  .هازوه تبوك و ديگر سورهغبيه و براءة در يصلح حد

اگر درباره غزوات چيزي مخالف واقع و دروغ روايت شود مانند روايت 

ها كه سابقاً آشكار در غزوهباطل و  يهاو امثال آنها از دروغ شيعيان رافضي
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اي از قرآن كه مشخص شده كجا نازل شده است، مثالً نزول آيه. گذشت

ساء و مائده و انفال و برائت بعد از همانطور كه سوره بقره و آل عمران و ن

هجرت نازل شده و انعام و اعراف و يونس و هود و يوسف و كهف و طه و 

يا معراج در مكه و  .مريم و قيامت و معارج قبل از هجرت رسول نازل شده اند

اند اند و افراد معين نبودهصف در مدينه بوده، يا اهل صفه با رسول جهاد نكرده

ه، براي غريبان وارد شده به مدينه مانند سعد ابي و قاص و ابو بود يبلكه جاي

  .هريره و ديگران

اند پيامبر دنبال آنها فرستاده، دست و پايشان را قطع ي كه مرتد شدهيو عربها

-كرد و چشم آنها را در آورد و در بيابان آنها را رها كرد، كه طلب آب مي

اال اگر جاهل و ناداني خالف اينها نمودند اينها امور آشكار و معلومي هستند ح

  .را روايت كرد دروغ است

آن بايد زياد باشند اما يك يا دو نفر  انـ و مسائل و مواردي كه معموالً راوي2

آن را روايت كنند معلوم است اگر يك نفر از شهر بزرگي مانند بغداد و يا شام 

گويد، راست مي دانيم كه دروغ است، چون اگركند، مييا عراق خبري نقل مي

مثالً اگر بگويند  !؟كننددر يك شهر بزرگ چرا يك يا دو نفر آن را روايت مي
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بعد از عمر و عثمان فردي ديگر خالفت را بر عهده گرفت يا بين عثمان و علي 

 .شديا در مدينه بيشتر از يك نماز جمعه و عيد در روز جمعه يا عيد خوانده مي

و اهل مكه در عرفه و مزدلفه و مني به امامت  نداندخويا نماز عيد را در مني مي

كرد، جمع هم خواندند، يا در مني همانگونه كه نماز را قصر ميرسول نماز مي

  .نمودمي

ا نماز ششمي در وقت ي ،واجب شده هيا در ماهي ديگر غير از رمضان روز

ه اي غير از كعبيا طواف خانه .يا نصف شب واجب شده است) چاشتگاه(ضحي 

  .يا نمونه اينهاو از عرب كالمي مانند قرآن آوردند  اي مشروع است، يا طائفه

- دانيم كه اين نوع اخبار دروغ هستند، الزم است در چنين مواردي انگيزهمي

هاي فراواني براي نقل اخبار وجود داشته باشد، چون مرتبط به همه مردم يا امت 

دانيم كه كند مين را روايت ميو اگر تنها يك نفر يا دو نفر آ استاسالمي 

دروغ است چه رسد به متواتر بودنش وقتي الزم  باطل شد  اتوماتيك ملزم هم 

  .باطل خواهد شد

دانيم كه دروغ است، چون تنها يك نص خالفت علي از اين باب است، مي

  !!باشد متواتر كهنفر از اهل علم با اسنادي صحيح آن را روايت نكرده چه رسد 
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اختالف داشتند اما نقل نشده كه كسي در  سقيفهدر روز  همردم همهر چند 

  .عهد خالفت چنين خبري را  نقل كرده باشد

اين اخبار نه در مرگ عمر و نه در هنگام تعيين شوري و نه در وقت قتل 

گويند آشكارا به عثمان روايت نشده اگر آن روايت همانگونه كه شيعه مي

كردند حتي بود كه مردم زيادي آن را نقل مي كرد الزمخالفت علي اشاره مي

  .اء ملزوم استفپس انتفاء الزم مقتضي انت ،همه مردم

- كل  نقيض كذب صدق است، يكي از نقيضين با نفي طرف ديگر ثابت مي

  .شود

آگاه به تاريخ و اخبار  كه كسي هرگفتگو با شيعه مبني بر منقوالت است 

د خالف اين وجود ندارد، بنابراين در نداي كه موجب علم هستند باشد ميدرست

احاديث نبوي تنها فضل ابوبكر و صحت خالفتشان و دروغ بودن ادعاي شيعه 

  .وجود دارد

پس هر كس داناتر به احوال رسول باشد، بهتر متوجه بطالن مذهب زيديه و 

شود  از كسي كه مدعي نص خفي باشد، و بگويد علي از سه خليفه ديگران مي

يا در تفضيل توقف كند، چون چنين افرادي از آگاهي عالمان حديث بهتر است، 

  .برنددانند و  در جهل مركب يا بسط به سر ميو اثر چيزي يا كمي مي
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  فصل
بدان در كتاب صواعق احاديثي ديگر وجود دارند كه رافضي آنها را ذكر 

هستند كردند، و احاديثي نكرده و اگر صحيح بودند بر هدف او بيشتر داللت مي

  .اندبهتر از احاديث ذكر شده، اما همه دروغ و موضوع

مردم احاديث موضوع زيادي در فضل ابوبكر عمر و عثمان و علي و معاويه و 

ولي احاديث موضوع در فضل علي بيشتر است چون  .اندديگران روايت كرده

  .تر از اهل سنت  هستند شيعه در جعل حديث گستاخ

اديث فضل علي زياد هستند اما شيعه قناعت نكردند و اح« : گويد ابو فرج مي

و محدوده  ،كند نه بيشتراحاديث زيادي جعل نمودند كه فضل علي را كمتر مي

  .آورداستدالل آنها به باطل رو مي

  : رافضي سه نوع هستندشيعيان 
ف حذي از احاديث شنيده اند اما بعضي ديگر را جعل يا يـ بعضي چيزها1

  .كرده اند 

  .احاديث را نپسنديدند، و بر زبان جعفر صادق دروغ گفتندبرخي  ـ2 

د گفتند موافق عقل باشد خواستنمردم عادي نادان هر چه مي(ـ عوام الناس 3 

  .)با مخالف
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از طريق نسائي را واياتي هستند كه ابن جوزي آنها نمونه اين  موضوعات  ر

يث عبداهللا بن موسي، عالء در كتابي به نام فضائل علي ذكر كرده است مثالً  حد

:  علي گفته«: ابن صالح از منهال بن عمر و از عباد بن عبداهللا اسدي كه مي گويد 

گو بعد از من من عبداهللا و برادر رسول خدا و من صديق اكبر هستم، تنها دروغ

گويد صادق هستم، هفت سال قبل از مردم نماز خواندم و در روايت ديگر از مي

  .»قبل از مردم مسلمان شدم هفت سال«احمد 

  .عالء بن صالح دو باره  از منهال از عباد روايت كرده

  .اين حديث موضوع است چون عباد بن عبداهللا متهم است«: گويدابو فرج مي

  .است »الحديثضعيف«: گويد ابن مديني مي

  .كند كه تاييدي ندارندحماد ازدي احاديثي روايت مي: گويد ابو فرج مي

  .منهال را ترك كردشعبه  

آن : از ابا عبداهللا در مورد حديث گذشه پرسيدم گفت« : گويدابوبكر اثرم مي

  .را رد كن چون منكر است

عباد به گونه اي از علي حديث روايت مي كند كه دروغ : من مي گويم 

   .آشكار است خورشيدبودنش مانند 
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اين است كه چنين  تر ازسخت واالتر و تر ودانيم علي بهتر و صادقما مي

  .روغ بودن چنين كالمي روشن است ددروغي بگويد و 

است كه دروغ  با ايمانتر و با تقواتردانيم كه دروغ است چون علي از اين مي

علي حتي به شبهه هم وارد نمي شود تا دچار اشتباه نگردد پس ناقل و  ،بگويد

  .راوي  يا عمداً دروغ مي گويد يا اشتباه مي كند 

دشمنان علي مانند خوارج و متعصبين بني مروان به او ما را در صدق و حمله 

اندازد همانگونه كه حمله شيعه به ابوبكر و عمر و عثمان ما تقوايش به شك نمي

كند بلكه اطمينان داريم كه هيچ را وادار به شك در صدق و تقواي آنها نمي

  .گوينددروغ نمي غكدام از آنها بر زبان رسول خدا 

ر چنين منقوالتي ما را دچار اشتباه نمي كنند پس يقين پيدا مي كنيم كه اگ

  .چنين سخناني دروغ محض هستند 

يحيي بن عبدالحميد از شريك از اعمش از «مانند روايت عبداهللا در مناقب 

َوأَنِذْر ﴿ :وقتي آيه «كند عمر و عبا د بن عبداهللا از علي روايت مي ل بنمنها

نازل شد رسول خدا مرداني از قبيله  ) ٢١٤: سورة الشعراء ( ﴾َربَِني َعِشَريَتَك الْأَقْ

  » .............. خود را دعوت كرد كه خيلي پرخور و شكمو بودند تا آخر 

  .گويداين دروغ است و علي هرگز چنين چيزي نمي



 411

   :علت دروغ بودن روايت

بن مغيره از ابي  از  عثمان از ابو عوانة  از عثمان» فضائل« ـ امام احمد در1

صادق از ربيعه بن ناجز از علي اين روايت را نقل كرده است  مشخص است 

  .آنها باطل استكه سند 

-امام ابو الفرج جوزي از اجلح از سلمه بن كهيل از حبه بن جوين روايت مي

محمد  از من خداوند را پنج يا هفت سال قبل: گفتاز علي شنيدم كه مي«كند 

  ».كردمعبادت مي

يحيي   ».اي ارزش  نداردحبه راوي حديث به اندازه دانه«گويد ابو فرج مي

در «: گويد ابن حبان مي» ثقه نيست«: گويد سعدي مي» چيزي نيست«: گويد مي

  ».است و داري روايت سستي مي باشد تشيع متعصب

  .احاديث منكر زيادي روايت كرده : گويد اما م احمد درباره اجلح مي

داند نمي«: گويد قابل استدالل نيست وابن حبان مي: گويد م رازي ميابو حات

چيزي كه موضوع بودن روايت را ثابت مي «: گويد ابو فرج مي. »گويدچه مي

، عمر در سال ششم تكند  عدم اختالف در سابقيت خديجه و ابوبكر و زيد اس

  .بعثت بعد از چهل نفر ايمان آورد

  پس چگونه حديث صحيح است؟
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ن نصر ذراع است او بساخته دست احمد » الصديق االكبر انا«اما حديث 

  .دروغگو و حديث گذار است

» ...وفاهم بعهد اهللا و اقومهم بامر اهللاأو  لهم ايماناًوأانا «و همچنين روايت 

حديث موضوعي است  چون  بشربن ابراهيم در سند متهم است، ابن عدي و 

بر زبان ثقات حديث جعل كرد و روايت   :گويند ابن حاتم در مورد او مي

ابزاري از حسن بن عبداهللا از ابراهيم بن سعيد جوهري از مأمون از رشيد 

  .موضوع است چون ابرازي  دروغگو است

در كه تو اولين كسي هستي كه ايمان آوردي، اولين كسي هستي « و حديث 

ق و باطل و دهد و تو صديق اكبر و جدا كننده حروز قيامت با من دست مي

   .»امام مومنان هستي و رئيس و ملكه كافران يا ظالمان مال و ثروت است

در سند اول عبادبن يعقوب و . اين حديث موضوع است«: گويد ابو الفرج مي

احاديث منكري از : گويد علي بن هاشم وجود دارند  ابو حيان درباره عباد مي

- نين درباره علي بن هاشم ميكند سزاوار ترك است، و همچبزرگان روايت مي

كند، متعصب شيعي است و همچنين از بزرگان حديث منكر نقل مي: گويد 

  .چيزي نيست: گويد در مورد او  ميمحمدبن عبداهللا وجود دارد كه يحيي 
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اما در روايت دوم ابو صلت هروي وجود دارد كه دروغگوي رافضي و 

ا مي دصلت  وجود دارد خ در سند هر دو روايت  عباد و ابو. است بدجنسي

علت اهل وضع  : گويممن مي. داند كدام يكي روايت را از ديگري دزديده است

  .محمد بن عبداهللا است

عبداهللا بن زاهر وجود دارد كه ابن معين در مورد  و در سند روايت  ابن عباس

ابو فرج  .نويسدچيزي نيست كسي كه داراي خير باشد از او نمي:  گويد او  مي

  .شيعي متعصبي است: گويد درباره او مي

  فصل
 روش ديگري براي افرادي كه آگاهي نسبت به علوم الحديث ندارند چون

دانند اكثر روايتي كه در اين خواص ـ چه رسد به عامه مردم ـ نمي بسياري از

باب يا بابهاي ديگر روايت كردم، صدق و كذب اسناد حديث يا صحت و 

بلكه اينها كار محدثين زبر دست است، بر اين ضعف آن را تشخيص دهند 

اساس شمار زيادي از متفكران كالمي براي نقد سند اخبار و روايات روشي 

  .اندديگر به كار برده

روشي كه تا به حال ذكر كرديم مال محدثين بود  و حاال روش ديگري را به 

  آوريم،ميان مي
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دانيم كدام يك صحيح است،  كنيم روايات مختلف فيه نداريم، يا نميفرض مي

آوريم از استدالل كردن به هر دو روايت امتناع مي ورزيم ، و به چيزي رو مي

دانند، و نصوص متفق كه قطعاً براي همه روشن است و عقل و عادت آن را مي

  .كنندعليه بر آن داللت مي

دانند كه مي معلوم همه كس ـ عام و خاص ـ است و بدون اختالف همه

كر خالفت را نه با ترس و نه با تشويق نخواست، و در اين راستا چيزي ابوب

و بر سر مردم شمشير هم نكشيد تا  .نبخشيد تا توجه مردم را به خود جلب كند

مردم را  بترساند و داراي قبيله و حاميان نبود تا ياور و پشتيبان او باشند 

بان عقل و منطق همانگونه كه عادت پادشاهان اين گونه بود و هرگز با ز

حتي نگفت با من بيعت كنيد، بلكه خواستار بيعت با  .نددخواستار خالفت نبو

  .عمر و ابو عبيد بود

مورد اذيت قرار را  بن عباده كه از بيعت امتناع نمودو هرگز افرادي مانند سعد

و  .و نه از حقوق اجتماعي محروم نمودنداد و آنان را نه مجبور به بيعت كرد 

  .در بيعت و آزادي و اين يعني اوج اختيار ،نشان نداد العمليعكس  كوچكترين

بعد از آن مسلمانان به او بيعت دادند و مطيع او شدند، همانهايي كه با رسول 

ه زير درخت بيعت كرده بودند به ابوبكر هم بيعت دادند آنها يخدا در حديب
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وش آنها را دنبال ر يپيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكوي

كردند هستند ، خداوند از آنها راضي باشد  چون اهل ايمان و هجرت و جهاد 

  .بودند و تنها سعدبن عباده در بيعت كردن تخلف نمود

اما علي و سائر بني هاشم، مردم درباره بيعت آنها اختالفي ندارند، تنها  

ر مدت خالفت و د افرادي كه خواستار خالفت و امارت  بودند تخلف كردند

رفتند و هرگز جنگ و جدال بين همراه ابوبكر به كشتار مرتدين و مشركين مي

پيش مي رفتند  و ) قبل از رده(مسلمانان رخ نداد بلكه كارها مثل سابق 

فتوحات اسالم و پيش روي مسلمانان رو به افزايش بود و جنگ با فارس و روم 

  .را شروع كردند

اعلي پيوست كه مسلمانان دمشق را به محاصره  و ابوبكر در حالي به ملكوت

در آوردند، از خالفت بيرون آمد در حالي كه زاهدتر بود، از آن وقت كه خليفه 

  .شد، و امارت را به نزديكانش نداد

 يزكفار شكست خوردند و اهل ايمان عزپس نوبت عمر رسيد شهرها فتح شد 

شر شد و عدالت در جهان و اهل كفر و نفاق ذليل شدند، و اسالم و دين منت

او  بستر گسترانيد و خزانه دولتي درست شد  و براي مسلمانان شهرها ساخت،

تر و زاهدتر از اول بود، و آنها را با هم مانند سابقش در حالي كوچ كرد كه پاك
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اينها  همه مردممال دنيا آسوده نكرده بود و كسي از نزديكان را امير نساخت، و 

  .دندانرا مي

عثمان كار خود را بر چيزي شروع كرد كه قبل از او با آرامي و خوبي اما 

قوت و شجاعت و سياست و عدالت و زهد عمر را  ولياستقرار پيدا كرده بود 

نداشت، طمعكاران در او طمع كردند، و به دنيا رو آوردند و دوستان او وارد 

كه  نددرخ دا امور ناشايست و ناهنجار سيستم حكومتي شدند و به خاطر امارت

به عثمان لطمه زد، عالقه مردم به دنيا به وجود آمد و ترس از خدا و عثمان 

  .ضعيف شد

ضعف عثمان و ا مارت نزديكانش بر قدرت و ثروت موجب فتنه و آشوب 

  .شد تا عثمان مظلومانه كشته شد

و بعد از عثمان علي سر كار آمد در حالي كه فتنه برپا بود افرادي كه  

از آنچه را لوده به خون عثمان بود همراه او هستند، مبرا بودنش دستشان آ

  .دانددهند خدا ميدروغگويان و دشمنانش به او نسبت مي

از آنچه متعصبين و دشمنان صحابه به او نسبت مي او دانيم همانگونه كه ما مي

گرفت و نه به وقوع  دهند پاك و مبرا است چون علي نه تصميم به قتل عثمان
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در گفته هايش بارها بر اين نقطه تأكيد همان گونه كه ثابت شده  .شنود بودآن خ

  .كرده است

توانست آنها را مطيع خود  نه قاتالن عثمان او را دوست داشتند و نه او مي

د نگيرگ دست بكشد تا كارها را به دست گرداند و او تصميم نداشت از جن

مي كند آنها را مطيع  كرد با جنگ بلكه او تصميم جنگ داشت و گمان مي

گشت و دشمن او  تر اما كار بدتر شد و لشكر او ضعيف جماعت مي سازد،

اي كه در پايان كار علي خواستار آتش بس  تر و امت متفرق شدند، به گونه قوي

اي  خالفت به گونه خواستند، ن را از علي ميآبود مانند آنهايي كه در آغاز كار 

گرديد، معاويه بر اساس رحمت و حوصله  ضعيف شد كه به پادشاهي تبديل

نبوت و رحمت و بعد از «ملوكيت را بنا ساخت، همانگونه كه در حديث آمده 

آن خالفت و رحمت و بعد از آن پادشاهي و رحمت و در پايان پادشاهي 

هيچ پادشاهي از معاويه بهتر نبود او بهترين پادشاه اسالم و روش او از » ظالمانه 

ان خوبتر بود، و در پايان خلفاء راشده  قرار گرفت كه روش همه پادشاه

خالفت آنها جانشيني رسول مهربان بود، خلفاء به شهادت همه مردم بهترين 

  .سرپرستان بودند و حتي بهترين مردم بعد از پيامبران هستند



 418

آنها ظالم و «: ايد و درباره ابوبكر و عمر بگويداي بياگر تهمت زننده

ترين مردم بر امارت، حريص ،كرعير خالفت و حقوق ضااوزكار، خواستاتج

 غ خدا بودند، خود و همكارانشان به خليفه مستحق تعيين شده از طرف رسول

ترين مردم بر رياست و ظلم كردند ارث را از اهل بيت منع كردند، و حريص

شناختيم اين  امارت بودند باطل است چون با آن بهره و روشي كه از اهل بيت

و  هد، شايسته كسي است كه جنگ كرده و خون ريختما اگر حق باش گمان

جنگ و كشتار  به راه انداخته او مصلحت دين و دنيا را براي مسلمانان به وجود 

نياورد  و در خالفت او كافري كشته نشد، مسلماني خوشحال نبود ولي آيا 

  .زي در زندگي آنها به چشم مي خوردچنين چي

ش به فتنه مسلمانان خوشحال نيستند چون در آن فتنه علي همانا علي و پيروان 

اگر از علي در . انش مدام در شدت و ناراحتي بودندموفق و پيروز شد و مخالف

  .مقابل خوارج دفاع كنيم پس از ابوبكر و عمر هم دفاع خواهيم كرد

اگر درست باشد گمان كنيم كه ابوبكر خواستار رياست است در حالي كه 

خيلي صادقانه و فقيرانه ديديم گمان به كسي كه بر واليت جنگ  ار خالفت او

  !خواهد بود؟بهتر  آيا كرد و به هدف هم نرسيد
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مدرسي تشبيه كنيم، عقل سليم و اگر نمونه اين و آن را به امام مسجد و  معلم 

به خير ) علي (از خواستن رياست دورتر، و از اين يكي ) ابوبكر( گويد اين مي

  .تنزديكتر اس

اگر گمان كنيم كه علي هدفش دين و خير بود و خواستار فساد و مقام در 

  .تر استزمين نبود اين گمان به ابوبكر و عمر اليق و شايسته

و اگر كسي چنين گماني به ابوبكر و عمر داشته باشد اين گمان به علي 

  .تر و بهتر استشايسته

ود و علي چنين خواستي اما اگر گفته شود ابوبكر خواستار مقام و فساد ب

شويم كه اين لجاجت است، در بينيم متوجه مينداشت و ما سيره هر دو را مي

  .بينيم حتي  سيره ابوبكر بهتر استسيره صحيح  هيچ كدام چنين چيزي را نمي

شناختند و گفتند مانند شما مدعيان علي به فريبي رو آوردند كه آن را نمي

مني پنهاني وجود داشت كه سبب گرفتن حق ت علي داريم و دشفنصي بر خال

  .علي شد

عام است، جمهور مردم  خاص وهدف ما يادآوري يقيين و تواتر و علم از 

كنند و سوء ظني كه دارند بي پايه و اساس است، كه منقوالت آنها را رد مي

استدالل گر آنها پيرو گمان و هوا و هوس . شويمخيلي زود متوجه بطالن آن مي
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و اهل باطل هستند، و از راههاي ديگر احاديث صحيح  مخالف آنها و كافر 

  .روايت شده است

كنيم، چه رسد اما ما به  روايتي كه طرفين آنرا روايت كرده اند استدالل نمي 

  د؟نكي كه ما را از حق بي نياز نميبه گمان

 نزد عام و خاص معلوم و يقيني است كه ابوبكر از عمر و عثمان و علي دورتر

و نان از علي، و او براي اصالح مسلما نه تنها ،از مقام و فساد در زمين بوده

اخالص از سه خليفه بعدي بهتر بود، و او از جهت عقل و دين و سياست از 

مسلمانان  يتر بود و خالفت او از خالفت علي براي دين و دنياآنها كامل

  .بزرگتر و بهتر و مفيد تر  بود

لي براي اخالص در راه خدا تالش كرده و اگر مصلحتي اگر معتقد باشيم كه ع

ي درست شده از دست علي خارج بود، و او هرگز به دست نيامد يا مفسده

خواستار تكبر و فساد در سرزمين نبود اين اعتقاد شايسته و اليق به ابوبكر و 

  .عمر است 

 تواند معارض اين اصول مذكورتنها نقليات خاص درباره فضائل علي مي

كنند نصوص ديگر باشد و اگر آن نصوص بر امامت علي و تعيين او داللت مي

  .كنندتر و زيادتر هستند بر فضل و امامت و تعيين ابوبكر داللت ميكه راست
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اگر شيعه دليل دارند، در مقابل اهل سنت هم دالئل بهتري دارند، چون اهل  

اب هر دليلي داشته اهل كت .سنت مانند اسالم به نسبت دين هاي ديگر است

دليل دارند اهل ) اهل كتابچون  (ن بهتر دارد و اگر شيعه آباشد اسالم هم از 

  .دليل بهتري دارند) كه علم برداران اسالم ناب هستند(سنت 

  :فرمايد فرقان مي 33خداوند در آيه 

Ÿω uρ y7 tΡθè? ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ ÷∞ Å_ Èd,ys ø9 $$Î/ z⎯ |¡ ôm r& uρ # · Å¡ ø s?   

حق را با نيكوترين بيان براى تو ] ما[و براى تو مثلى نياوردند مگر آنكه   

  آورديم

كه داراي هدفي است و مي خواهد بر اسب عناد باشد اما اگر صاحب هوا 

  .سوار شود تاب و تحمل گوش گرفتن ندارد

  :فرمايد خداوند مي

Èθ s9 uρ yì t7 ©?$# ‘,ys ø9 $# öΝ èδ u™ !# uθ ÷δ r& ÏN y‰ |¡ x s9 ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ 
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اگر هدايت پيرو هوا و هوس آنها باشد، آسمان و زمين و آنچه در آنهاست «

  71مومنين ـ » شوندبه فساد كشيده مي
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  راه ديگري

انگيزه : شودته ميگف: وجود داردروش ديگري براي بيان كذب روايات 

مؤمنين بعد از فوت رسول متوجه حق بود و از آن روي گردان نشدند هر چند 

بر اين هم قادر بودند، اگر به حق متمايل باشد و از هوا و هوس دوري گزيند 

  .زند خوب و الزم اجراء استاي سر ميفعلي كه از صاحب چنين انگيزه

بودند، چون بهترين امت هستند، و دانسته شد مسلمانان در اين كار پيرو حق 

خداوند دين را براي آنها كامل كرد و به اتمام رساند  ابوبكر هدف مادي و 

دنيوي نداشت تا به خاطر آن جلو انداخته شود و امام گردد، و علي هم هدف 

دنيوي نداشت تا به خاطر آن به عقب انداخته شود و اگر بر اساس طبع شخصي 

بايست مردي از ، و اگر انصار پيرو هوا و هوش باشند ميشدبود علي اول ميمي

كردند نه مردي از بني تيمم و همچنين تمام مردم بني هاشم را تعيين مي

كردند، چون دوست مخصوصاً بني عبدالمناف و بني مخزوم را انتخاب مي

  .مناف اطاعت كنند تا از بني تميم داشتند از بني

كرد به علت نزديكي و قرابتي كه دارند ب ميابو سفيان بن حرب علي را انتخا

  .از علي خواست او امام شود
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گفته شد، پسرت انتخاب شده است گفت بني عبد ) پدر ابوبكر(به ابو قحافه 

دانست بني تعجب كرد چون مي .بله:  مناف وبني  مخزوم راضي هستند؟ گفتند 

  .ودندترين قبيله هستند و آن دو خليفه بزرگ قريش بتميم ضعيف 

شويم، كه ابوبكر تنها به خاطر خدا و رسول با اين دو نمونه  متوجه مي

انتخاب شد، چون ابوبكر نزد خدا بزرگ و محبوب و بهترين آنها بوده چون 

  .تقديم در اسالم با تقوي است نه نسب

  :روش ديگر
روايت شده كه بهترين قرن رسول و بعد از  غخدا  صحيح از رسول حديثي

و بعد از آن قرن بعدي مي باشد و به دليل قرآن و سنت آنها  آن قرن بعد

  .بهترين امت هستند ) هصحاب(

اگر كسي درباره مردم در خالفت بني اميه فكر كند، چه رسد به زمان خلفاء 

شود كه آنها بهترين امت هستند و اسالم در زمان آنها قوي و راشدين متوجه مي

  .آشكار بود

ه تعيين امام را انكار كردند و اهل بيت را از ارث ولي اگر آنها حقي دربار

محروم و فاسق و ظالم را خليفه قرار دادند و فرد عادل و عالمي را منع كردند، 
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د ، آنها بدترين مردم هستند و اين امت بدترين امت ندانستبا اينكه حق را هم مي

  !است، چون اگر اين كار خوبان است واي به حال بدان؟

  :روش ديگر
 دانيم و بر كسي پوشيده نيست، كه ابوبكر و عمر و عثمان تواتراً همه ميم

اند، و همچنين رسول نزد آنها نزد رسول خدا امتياز و شايستگي فراواني داشته

امتياز و احترام زيادي داشت، دوست و نزديك و متصل به ايشان بودند، و هرگز 

بلكه رسول آنها . رده باشدآنها را ذم يا لعنت ك غخدا كه رسول هروايت نشد

فرمود پس كار از دو حالت خارج نيست، را دوست داشت و مدح و ستايش مي

يا اينكه هميشه بر عقيده خود در باطن و ظاهر بعد از رسول استوار و پا بر جا 

بودند يا خالف اين، اگر با اين همه نزديكي به رسول منافق و غيره باشند از دو 

شناخت يا سازش كار بود و هر دو سول خدا آنها را نميفرض به در نيست يا ر

اين مصيبت و  ؛دانيداگر نمي. زنندرا  به رسول اكرم مي يي بزرگفرضيه لطمه

و  !اي است بسيار بزرگتر دانيد مصيبت و فتنهو اگر مي بس بزرگ، است اي فتنه

 تربيت اكابر و اگر بعد از فوت رسول منحرف شدند، اين شكست رسول در

   .بزرگان امت است
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كند اين را چرا داند و خليفه تعيين مياگر كسي خبر سالهاي بعد را مي

  ندانست؟

  احتياط كجا است، تا چنين افرادي امور را به دست نگيرند؟

  شوند؟اگر كسي وعده داد كه دين او غالب است، چرا بزرگان امتش مرتد مي

مانگونه كه امام مالك است ه غاين بزرگترين اهانت شيعه به رسول اكرم

مرد ناپاك :  خواهند به رسول اكرم حمله كنند تا كسي بگويد آنها مي«: فرمود

  .داشتياران بد و ناپاكي دارد و اگر مردي صالح باشد ياران صالحي مي

شيعه زنديق هستند و ساخته  دست آنها مي : گويندبر اين اساس اهل علم مي

  .باشند 

   :روش ديگر
علي قوي هستند و موانع وجود ندارند و قدرت حاصل است،  اسباب خالفت

 با وجود اسباب و قدرت و نفي موانع فعل الزم است، چون علي عموزاده رسول

و از جهت نسب از همه بزرگتر، و با كسي دشمني ندارد نه دشمني  غخدا

نسبي نه ديني تا كسي بگويد در جاهليت نزديكان مرا كشته است و اين معني 

صار منتفي بود چون علي كسي از نزديكان آنها را نكشته و آنها داراي در ان

ي ديگر كسي را نكشته قدرت هستند و از قبيله بني تميم و عدي و هيچ قبيله
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بلكه از قبيله عبد مناف افرادي را كشته و آنها خواستار خالفت علي هستند و او 

بر واليت علي  غخدا كنند، چون به آنها نزديك است اگر رسولرا انتخاب مي

نص گذاشته يا اصالً علي شايسته خالفت بود بر قبيله اعراب پوشيده نبود و بايد 

كردند چون موانع وجود  ندارد و شد و علي را انتخاب ميهمت آنها زنده مي

  اسباب فراهم بود پس چرا انتخاب نشد؟

ر مردم اما جمهو ،اگر فرض كنيم موانع در ميان بعضي از مردم وجود داشت

گفتند كرد بلكه بر انتخاب علي توانا بودند، اگر انصار ميچيزي آنها را منع نمي

توانستند و امكان رد علي را كه علي از سعد و ابوبكر بهتر است مهاجرين نمي

نداشتند، و همه مردم با علي بودند، مخصوصاً كه عمر را به خاطر شدت و 

عمر از  نسبتافقين و كفار به تندرويي خيلي دوست نداشتند و دشمني من

 با دشمني با علي زيادتر بود اصالً معروف نبود، كه آنها دشمن علي باشند، بلكه

بايست از طرفي كردند اما عمر چون تند رو بود ميعلي مثل سائرين دشمني مي

  .كه عمر در آن قرار گرفته فرار كنند

فت او را دوست از اين رو وقتي ابوبكر، عمر را جانشين كرد، مردم خال

كنيد چه گويد، وقتي فردي تندرو را امير ما مينداشتند حتي طلحه به ابوبكر مي
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بهترين : گويمترساني؟ ميمرا از خدا مي: جوابي پيش خدا داريد؟ ابوبكر گفت

  .آنها را امير كردم

ي باشد چه كسي بر او اگر اهل حق و باطل همراه علي هستند، اگر حق با عل

و پيروز نشدند، ولي اگر دواعي وجود  د؟ فرض كن آنها قيام كردندچيره مي شو

  ؟دي درست مي شيداشت  بايد جنگ و جدال و حرفهامي

تر از سعد نبود كه درباره او سخنها به ميان آمد؟ اگر انصار با آيا او شايسته

  دار است؟دليلي بي اساس به خالفت سعد طمع ورزيدند، چه كسي حق

طعي وجود دارد چگونه دوستانش در آن حق طمع اگر نص آشكار و ق

ندارند؟ اگر هيچ كدام از آنها حرف نزد و كسي خواستار علي نبود نه خودش و 

نه ديگران و بر اين هم ادامه داشت تا وقتي با او بعد از قتل عثمان بيعت شد، 

در آن هنگام او و دوستانش بلند شدند و خالفت را خواستند و جنگ كردند و 

شويم علت سكوت نشدند، تا نزديك بود كه شكست بخورند، متوجه مي ساكت

دانستند  چه رسد نبودن مقتضي بود نه وجود مانع  و آن قوم علي را شايسته نمي

به اينكه نصي آشكار بر خالفت علي موجود باشد،  اما بعد از سالها وقتي ديدند 

  ،كه وجود معاويه بودشايسته است با او بيعت كردند هر چند مانع وجود داشت 

بود ابوبكر از كسي ابوبكر خيلي دور بود از ممانعت معاويه، اگر حق علي مي
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مردم را نه تشويق كرد و نه ترساند، و نه خودش خواستار خالفت و  ،نخواست

زد همانگونه كه بعد از قتل امارت بود، و هيچ كس در اول به علي طعن نمي 

ضي از دوستان عثمان او را به ياور قاتلين عثمان عثمان به او طعن زدند، چون بع

گفتند قاتالن عثمان در لشكر او هستند و اين متهم كردند، بعضي از آنها مي

  .سبب بيعت نكردن بعضي با او بود

اين موانع در اول وجود نداشتند، پس سربازانش بيشتر و حقش اگر مستحق 

تر بودند، در آن وقت ضعيفباشد آشكارتر بود و مخالفان او در دليل و قوت 

كرد، و سربازاني عليه او به جنگ دعوت كننده  به منع او از خالفت دعوت نمي

  رفتند، همانگونه كه بعد از قتل عثمان عليه او شوريدند،نمي

اين و نمونه اينها اگر كسي در آنها تامل كند، عدم حقانيت خالفت علي به 

اند آن را دفع كند، اگر خالفت حق علي توشود كه نمياي برايش بيان ميگونه

يا با  مي كردهخواسته، ابوبكر يا خالفت را به او تسليم  مي ن راآو علي  مي بود

  .مي كردخواهي پرداخته يا از او معذرت مي او به مناقشه و جدال

اگر ابوبكر به پا خواسته و بدون دليل  حق  علي را تصاحب  كرده، شريعت و 

دارند كه مردم همراه علي باشند نه ابوبكر، اگر اينطور باشد، عادت بر اين حكم 

مخصوصاً وقتي كه  مردم دوست نداشته باشند با كسي كه اهل واليت نيست 
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بيعت كنند بيشتر نفرت دارد كه مبايع شايسته خالفت مطاع باشند انگيزه براي 

  .است علي از هر جهتي بزرگتر و زيادتر است ولي براي ابوبكر دور و دورتر

اما وقتي مقتضي با ابوبكر باشد كه دين خداست و اسالم در اوج قدرت و 

طراوت و استقبال مردم قرار دارد مناسب و با تقوي اينست از كسي كه شايسته 

  دار غير ابوبكر هستندباشد روگردان نشوند هر چند بعضي دوستخالفت مي

خدا از او راضي و او  داري نداشت، ابوبكري كهاما ابوبكر غير از دين دوست

  .را دوست دارد 

شويم كه قوم معتقد  به شايستگي ابوبكر بودند بايد او مورد با اينها متوجه مي 

 مي بوداگر غير از اين  باشد، پس با او بيعت كردندلش ميرضايت خدا و رسو

و هر دو شرعاً و عادتاً ممكن نيست،  مي كردنداو را شناخته و از او دوري  بايد

با خبري كه صحت و سقم  كهوجود دارند  يئل فراوان يقيني و اسباب زياددال

و يا با الفاظي كه  شوند، چه رسد به اخبار دروغ؟آن مشخص نيست، دفع نمي

. شود چه رسد به آن وقت كه داللت آنها منتفي باشدداللت آنها دانسته نمي

الت صحيح و صريح داراي نظم و نظام نيستند، معقوالت و منقو گمانهاييچنين 

  .مخالف و معارض آنها هستند
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د، نكنكه حق معلوم و يقيني را با شبهه اي در نهايت ضعف رد مي يهايشيعه

ابهات شتهي وجود دارد؟ آنهايي كه پيرو مچه كساني در قلوبشان زيغ و گمرا

گزينند مانند نصاري و جهميه و نمونه آنها از حكمات دوري ميمهستند و از 

و گمراهي، آنهايي كه نصوص صريح و علمي را رها كرده و با شبهه  اهل بدعت

اين سفسطه در . روندشك هستند به جنگ آن نصوص ميي كه تنها مفيد يها

منقوالت مانند سفسطه در معقوالت است، كه بعضي مي خواهند بديهيات عقلي 

  .را با شبهه هاي ناقص رد كنند 

كند در حقيقت مشغول سفسطه است و كسي بخواهد قطعيات را با شبهه باطل 

  :با كاروان نا مبارك آنها راه مي رود  چون سفسطه انواع دارد

  .تكذيب واقعيات ثابت شده علمي ـ نفي و انكار و1

- گويند ما نميآنهاي كه ميـ » ال ادريون«ـ ايجاد شك و گمان و اين روش 2

كنند علم را نفي ميشود اما در حقيقت آنها پس چيزي ثابت و نفي نمي ـ دانيم

  . كند و اين هم نوعي سفسطه است كه حق معلومي را انكار يا علمي را رد مي

كسي معتقد باشد كه : گويندند، مينكـ آنهايي كه حقائق را پيرو عقائد مي3

عالم قديم است پس قديم است و كسي كه معتقد باشد عالم محدث است پس 
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عني عالم خارج مثل عالم ذهن است و اما سفسطه در اين راستا ي ،محدث است

  . آن را از هم جدا نمي كنند 

و صحابه و  غخدا اگر چنين است، طعن زدن به آنچه ما را از احوال رسول

كنند، و دانيم با اخباري كه شيعه آن را روايت ميخلفاء و سيره بعد از آنها مي

چنين كسي اند بزرگترين سفسطه است، و همآن را تكذيب كردهمت جمهور ا

درباره فضل معاويه و يارانش بر علي و دوستانش حديث روايت مي كند در 

  .دروغ و باطل و سفسطه به سر مي برد 

از  ،و عصمت علي يندرباره طعن به ايمان خلفاء راشد همچنين روايات شيعه

اي بيشتر است، چون ايمان دروغ روايت سازان براي معاويه بزرگتر و سفسطه

-علي بر معاويه آشكارتر است، و اثبات عصمت علي غير ممكن  خلفاء از فضل

بكر و عمر عالمت كمال سپس خالفت ابي ،باشدتر از اثبات فضل معاويه مي

است، و دليلي  غخدا و مبين حقانيت رسول .نبوت و رسالت رسول اكرم است

براي پادشاهي نبودن  رسول است چون عادت پادشاهان ترجيح نزديكان آنها در 

  .است  هامارت بر ديگران بود

 ،ـ محبت به نزديكان بيشتر از ديگران1اين اصل پادشاهان چند علت داشت 

ـ نزديكان خواستار ادامه 2چون انسان به نزديكان ميل دارد تا به بيگانگان، 
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حكومت او هستند اما بيگانگان چنين خواستي ندارند، چون عزت نزديكان عزت 

- خويشاوند نداشته باشد از سربازان و خدمتخويش است، و اگر پادشاهي 

طلبد اين عادت در كند و آنها را به كمك ميگذاران خويشاوند درست مي

  . ن اسالمي و كافر به چشم مي خوردهاپادشا

بنابراين بني اميه و بني عباس پادشاه بودند و امارت را به نزديكان و 

ي خود را ادامه و با اين پادشاهبيگانگان، دادند تا به خويشاوندان خود بيشتر مي

و همچنين ملوك طوائف ديگر مثل بني آل بويه و سلجوقيه و ديگران  .دادندمي

  در شرق و غرب و شام و يمن چنين عادتي داشتند،

نها مانند  و غير آ ار از اهل كتاب و مشركين و اروپاو عادت پادشاهان كف

اندن نشانه عظمت و بزرگي پادشاهي در يك خانواده م: گفتچنگيز خان كه مي

  .است

نه عباس عموي ايشان و علي و  غخدا خالفت ابوبكر و عمر بعد از رسول

بن حارث بن عبدالمطلب و ابي سفيان بن حارث بن عبدالمطلب و عقيل و ربيعه

ديگران از بني عبدالمناف مانند عثمان بن عفان و خالدبن سعيد وغيره كه همه 

نزديكتر بودند،  خدا به رسول از جهت خويشاوندي يش بودند وآنها بزرگان قر

بزرگترين دليل بر اين است كه محمد رسول خدا است و پادشاه نيست، چون 
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نه اهل بيتش را جانشين قرار نداد، و هيچ كدام از نزديكانش نه از جهت نسب 

كند كه و بر اين داللت مي .بلكه تقديم و خالفت بر اساس ايمان و تقوي است

كردند و مطيع او بودند، هرگز مانند امتش تنها خدا را عبادت مي رسول و

ديگران خواستار تكبر و فساد در زمين نبودند، و به آنچه براي بعضي انبياء از 

و ) و نبوت پادشاهي(پادشاهي مباح شده رضايت ندادند، چون محمد بين 

  . مخير شد اما ايشان  دومي را انتخاب كردند) و نبوت بندگي(

شد گمان پادشاهي به رسول خدا ر كسي غير از ابوبكر و عمر خليفه مياگ

شد كه مال شد، گمان ميرفت، همانگونه اگر مالي از او به ارث برده ميمي

وقتي كه نه كسي را خليفه كرد و نه مالي جا گذاشت،  !جمع كرده براي وارثان

ند براي او مباح نشانه اين است كه دورترين مردم به مال و رياست است، هر چ

همانگونه كه در . است بنده و پيامبرنبود، بلكه  پيامبر و پادشاه اند، ولي اوبوده

گيرم، بلكه دهم نه از كسي ميسوگند به خدا نه به كسي مي«: فرمايدحديثي مي

  »هستم بر اساس دستور خدا هتقسيم كنند

مرا مخير  تپادشاهي و رسالو  بندگي و رسالتپروردگار بين «: و فرمود 

  »شومو رسول مي بنده: كرد، گفتم
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باشد، داللت آن بر پيامبري و پاكي  پادشاهياگر اين دليل بر پاك بودنش از 

كرد تر است، ولي اگر علي يا كسي ديگر را تعيين مياز دروغ و ظلم بهتر و قوي

  آمدند،اين مصلحت و الطاف بزرگ به دست نمي

يشتر و زيادتر از زمان ابوبكر و عمر بود، معلوم است، اسالم در زمان علي ب

مقتولين علي دورتر از كفر بودند تا مقتولين ابوبكر و عمر، چون ابوبكر مرتدين 

و اهل كتاب را كشت، هر چند مسلمانان با فوت رسول و مرتد شدن اكثر مناطق 

تر  شده بودند اما باز و شهرها و شك كردن در كشتار مانعين زكات، ضعيف 

  .جنگ آنها رفت هم به

دار جنگ با دو ملت بزرگ آن روزگار شد، در آن روزگار پس عمر عهده

ملت چيره شوند، پس  معروف و عادي نبود كه اهل حجاز و يمن بر آن دو

تمام عمر را با فتح مشرق و مغرب به پايان رساند، و بعد از آن  در عثمان كار نا

  .زمان عبدالملك فتح شدماوراء النهر و  اندلس در  ؛خالفت بني اميه

-شدند نميمعلوم است اگر غير از ابوبكر و عمر مانند علي و عثمان خليفه مي

توانستند كارها آن دو را انجام دهند، چون عثمان به آن قدرت اسالم در زمان 

تر بود، و خود كار زيادي انجام نداد، و علي با آن همه ياور از عثمان هم ضعيف
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نرسيد، هر چند دشمنان علي از دشمنان ابوبكر و عمر  به پاي ابوبكر و عمر

توانست مرتدين تر بودند، اما نتوانست بر آنها چيره شود، پس چگونه ميضعيف 

  .شكست دهد وو فارس و روم را با آن همه قدرت و  نير

فضل ابوبكر و عمر است، و اتمام نعمت خداوند بر مردم  هو اين بيان كنند

 غخدا بعد از رسول رين نعمت انتخاب ابوبكر و عمرتوسط آنها، پس بزرگت

شد به علت نبودن قدرت يا بود، چون اگر غير از ابوبكر و عمر انتخاب مي

  .دادندضعف اراده كارهاي آن دو را انجام نمي

اگر پرسيده شود چرا علي بر معاويه و يارانش پيروز نشد؟ جواب يا نبودن 

رت و اراده قوي موجود باشد پيروزي قدرت يا ضعف اراده است  چون اگر قد

واجب است، نشانه قدرت مطيع بودن پيروانش و نشانه اراده قوي، انتخاب 

  .اصلح و سختر و خوشنودتر براي خدا و رسولش مي باشد 

و عمر كامل بود  بدين علت خداوند به آنها پيروزي  بكرقدرت  و اراده ابو

ي كه به آنها داده شده بود ا ارادهبخشيد و كفر و نفاق را ذليل كرد و قدرت و 

  .به علي عطا نگشت 
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را بر بعضي ديگر تفضيل داد، بين خلفاء  پيامبرانهمانگونه كه بعضي از 

آنچه به آنها داده به علي نداده امكاناتي كه به آنها . همچنين تفضيلي وجود دارد

  . ارزاني نبخشيده است  داده به علي

باشد، ها عاجزتر بود، و علي بر هر چيز ميشد از آنپس اگر علي خليفه مي

  گفتند پيروانش از او اطاعت نكردند،نهايتاً شيعه مي

اگر بيعت كنندگان از او اطاعت نكردند چگونه بيعت : شودجواب داده مي

سول با او اگر بعد از فوت ر: كنند؟ اگر گفته شودنكردگان از او اطاعت مي

  .دادر و عمر خوبتر انجام ميرا از ابوبك كردند، كارهابيعت مي

كنندگان با او از مبائعين ابوبكر و عمر بيشتر بودند و شود بيعتجواب داده مي

تر بودند با اين وجود مانند آنها دشمنان او از دشمنان ابوبكر و عمر ضعيف

  !!!خدمت نكرد چه رسد به اينكه از آنها بيشتر خدمت كند

تر بودند با وجود  آنها ابا ايمان و تقو ان ابوبكر و عمراگر گفته شود پيرو

  .ندنصرت را نصيب ابوبكر و عمر كرد

گويند كند، چون آنها مياين بر بطالن قول شيعه داللت مي: شودگفته مي

پيروان ابوبكر و عمر كافر بودند و فاسق هستند و اگر پيروزي به خاطر ايمان و 

  .دي آنها باشد يعني از ياوران علي بهتر هستناتقو
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اگر اقراركنندگان به خالفت ابوبكر و عمر بهتر از اقراركنندگان به خالفت 

  .كندبر فضل آنها بر ياوران علي داللت مي اين دنعلي باش

اگر گفته شود، علت شكست علي اين بود كه پيروان او دشمن علي و با هم 

  .اختالف داشتند 

گويند كند، آنها ميياين هم بطالن قول شيعه را ثابت م: شودجواب داده مي

هايي كه با علي مبائعين علي از مبائعين ابوبكر و عمر بهتر هستند، اگر آن شيعه

معصوم بيعت نمودند و با او اختالف پيدا كردند، پس بدترين مردم هستند، و 

شيعه طائفه پاك و ممدوح ندارند و حتي طائفه ندارند كه ياور علي در مقابل 

. شودنيست علي با چنين شيعياني بر كفار چيره دشمنش باشند، پس ممكن 

   :خالصه

الزم است حال ابوبكر و عمر و پيروان آنها كامل باشد و نقص در خالفت 

اضافه بر مطالب گذشته يا به سبب امام است يا پيروان يا هر دو، بر هر فرضي 

 ابوبكر و عمر و پيروان آنها از علي و پيروانش بهتر بودند، چون اگر فضل و

كمال مال امام است، پس آنها بهترند و اگر مال پيروانش است باز هم پيروان 
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آيد ابوبكر و عمر ، و الزم ميندآنها بهتر هستند، پس اهل سنت از اهل شيعه بهتر

  .بهتر باشند، چون امتياز فاضل بهتر از امتياز مفضول است

بيعت  نيبراي هر كس كه فكر كند معلوم است، آنهاي كه به خلفاء راشد

دادند و با آنها جنگ كردند بهتر از بيعت كنندگان و ياوران علي هستند، چون 

آنها سابقين اولين از مهاجرين و انصار و پيروان به احسان آنها بودند كه بعد از 

اكثر مهاجرين و انصار سابقين بعد از رسول فوت كردند  .رسول زنده ماندند

از مهاجرين و انصار زمان ابوبكر و عمر  اما ياوران علي بعضي .مگر مقدار كمي

بودند و بعضي ديگر از  مهاجرين و انصار  مانند سعد و اسامه و بن عمر و 

و نه با او به  دمحمدبن سلمه و زيدبن ثابت و ابو هريره نه به علي بيعت دادن

و بعضي  .جنگ رفتند و نمونه اينها كه از مهاجرين و انصار و پيروان آنها بودند

  .عليه علي جنگيدند عائشهاز مهاجرين و انصار مانند طلحه و زبير و  ديگر

اگر بيعت كنندگان با سه خليفه از بيعت كنندگان با علي بهتر باشند، الزم است 

اگر او بهتر  .چون در زمان آنها علي موجود بود سه خليفه از علي بهتر باشند،

ر خدا و رسولش عدول كردند و اما بهترين مردم از ام ،دادندباشد به او بيعت مي
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هي شده بودند و علي و پيروانش نكاري كه به آنها فرمان نشده بود بلكه از آن 

  .عثمان كاري كردند كه دستور داده شده بود

بردار فرمانبردار خدا و رسول باشد از كسي كه فرمان كه معلوم است، كسي

روان علي بهتر نيست بهتر است پس الزم است قول شيعه درست باشد كه پي

د علي هم از سه خليفه بهتر است و الزم است كار نآنها بهتر باش هستند و اگر

  .علي از كار انها بهتر باشد

دانند كه در مي اما با علم ضروري و تواتر روشن است و اهل شهر و روستا

اسالم انتشار يافت و رشد و نمو كرد مرتدين نابود و كفر  ينعهد خلفاء راشد

  .ب مغلوب شدند و هيچ يك از اينها در زمان خالفت علي رخ نداداهل كتا

اما فضل ابوبكر  ،ابق درخشانش است نه به زمان خالفپس فضل علي به سو

و عمر و عثمان هم به سوابق درخشانشان هم به زمان مبارك خالفت هر كدام، و 

  .شاهدي گويا بر آن است كه رخ داد يحوادث

عمر بهتر از عثمان و علي است  لذا آنها از نقد و پس اخالق و سيره ابوبكر و 

، نشدطعن دورند و شايسته مدح و ثنا هستند، چون در زمان آنها آشوبي به پا 
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خوارج نه قول داشتند نه شمشير كشيدند بلكه شمشير مسلمانان عليه كفار 

- كشيده شده بود، اهل ايمان در رشد و ترقي و اهل كفر در نابودي به سر مي

  .بردند

) خلفاء(آنها «گويند همه يا اكثر رافضيه در جهل و گمراهي افراط كرده و مي

ند، چون كفار اصلي و پيروانشان كافر و مرتد هستند يهود و نصاري از آنها بهتر

اين را در چند كتابشان ديدم بزرگترين قول عليه اولياء متقي » .نداز مرتد خوبتر

ن هميشه چيره پروردگار است يكي از خدا و حزب درستكار شده اهللا و سربازا

دانيم مهاجرين از دالئل بطالن چنين قولي اين است، ضرورتاً و توتراً همه مي

مكه و جاهاي ديگر به مدينه كوچ كردند، و بعضي از آنها مانند عثمان و جعفر 

دو دفعه هجرت كردند، هجرتي به حبشه و ديگري به مدينه، و در آن هنگام 

  .همه مردم غالب بودندبر افران اسالم ضعيف و ك

ديدند كه فقط خدا هايي ميشدند و از نزديكان خود شكنجهدر مكه اذيت مي

چشيدند، از تلخي را مي يهاداند، اما آنها صبور بودند، و آزمايش محنتمي

  وطن مادري جدا شدند،
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 ِدَيارِِهْم ِمْن أُْخرُِجوا َنالَِّذي الُْمَهاجِرِيَن ِللْفُقََراِء﴿  :فرمايدسوره حشر مي 8در آيه 

  ﴾الصَّاِدقُونَ ُهُم أُولَِئَك َوَرُسولَُه اللََّه َوَيْنُصُرونَ َورِْضَواناً اللَِّه ِمَن فَْضالً َيْبَتُغونَ َوأَْمَواِلهِْم

ي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود چنين ضمائم از آن فقرا« 

خواهند و كه فضل خدا و خشنودي او را مي اند، آن كسانيبيرون رانده شده

  ».دهد اينان را ستاندخدا و پيغمبرش را ياري مي

اجبار و به انجام ام دادند، كسي آنها را همه اين كارها را با ميل و اختيار انج

دادنشان وادار نكرده، چون اسالم قدرت و شوكتي نداشت رسول و پيروانش در 

ند بلكه مامور به گذشت و صبر بودند، هر كس آن هنگام از جهاد منع شده بود

  .كردشد و هجرت ميبا اختيار مسلمان مي

در مهاجرين نفاق وجود نداشت، بلكه نفاق « فرمايد امام مالك بدين علت مي

در آنها وقتي كه اسالم به قدرت رسيد، و اوس و خزرج مسلمان شدند، و 

كردند قبائل و دند و جنگ ميرانمسلمانان قدرت پيدا كردند و مخالفان را مي

  .اعراب از ترس مسلمان شدند و نفاق به وجود آمد
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 َعلَى َمَرُدوا الَْمِديَنِة أَْهلِ َوِمْن ُمَناِفقُونَ الْأَْعَرابِ ِمَن َحْولَكُْم َوِممَّْن﴿ : دنفرمايمي خداوند

   )۱۰۱:التوبة( ﴾َعِظيمٍ َعذَابٍ إِلَى ُيَردُّونَ ثُمَّ ْينَِمرََّت َسُنَعذُِّبُهْم َنْعلَُمُهْم َنْحُن َتْعلَُمُهْم ال النِّفَاقِ
در ميان عربهاي باديه نشين اطراف شما و در ميان خود اهل مدينه، منافقاني « 

- اند، تو ايشان را نمياند و در آن مهارت پيدا نمودههستند كه تمرين نفاق كرده

دهيم، سپس روانه عذاب مي شناسيم، ايشان را دوبارشناسي و بلكه ما آنان را مي

  ».گردندعذاب بزرگي مي

ها مكي يادي از منافقين ذكر شد و سوره نيها مدبدين صورت نفاق در سوره

نكردند، چون هر كس قبل از هجرت در مكه مسلمان شده نفاق نداشته و 

مهاجرين منافق نبودند، بلكه به خدا و رسول ايمان آورده و آنها را دوست 

  .ا و رسول آنها را دوست داشتندداشتند و خد

گويند، بزرگترين بهتاني است پس متهم كردن به نفاق همانگونه كه رافضيه مي

كه شيعه و برادرانشان يهود آن را قصد كرده بودند، چون نفاق در شيعه برادران 

شود، حتي در ميان يهود آشكار است، و در هيچ گروهي به اندازه آنها يافت نمي

 ترينترين و دشمنليه و نمونه آنها وجود دارند، و منافقيو اسماعآنها نصريه 

  .خدا و رسول هستند دشمنان
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ي ارتداد عليه آنها بزرگترين بهتان است چون اساس ارتداد يا اهمچنين ادع

، اگر ايمان كه شبه در اوائل اسالم قوي بود شبه است يا شهرت، معلوم است

قدرت و انتشار اسالم چه ايماني  آنها در حالت ضعف كوهي است در حالت

مال يا رياست يا نكاح،  ؛بودند هر شهوتياگر آنها پيرو شهوت مي. نددار

ي كه از خانه و ديار و يد، ولي آنهانرو آن باشبود در اول اسالم دنباله شايسته

 خدا اموال بيرون رفتند و آن همه عزت و شرف را به خاطر محبت خدا و رسول

 اه ترك و رها كردند چگونه براي مال و مقام با خدا و رسولبا ميل بدون اكر

  كنند؟دشمني مي خدا

پس هنگام تسلط بر دشمن و قيام مقتضي عدوات، آنها نه تنها دشمن خدا و 

بودند، وقتي  خدا رسول نبودند بلكه ياور آنها و دشمن، دشمنان خدا و رسول

ف اين را انجام داري تقويت و مقتضي دشمني ضعيف شد، خالمقتضي دوست

  برد؟دادند؟ آيا تنها گمراهترين مردم چنين گماني نميمي

چون اگر كمال قدرت و اراده وجود داشت، وقوع فعل الزم است، اراده براي 

تر بود چون رسول دشمنان زياد و دوستان كمي دشمني در اول اسالم قوي

مند  بودند، به  داشت و دين آشكار نشده بود، و دشمنان با دست و زبان قدرت

و با دست و  خدا بودند اي كه مردم عادي و فرد فرد آنها دشمن رسولگونه
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كردند، ولي وقتي اسالم ظاهر شد و قدرت گرفت، انگيزه زبان او را اذيت مي

تر شد پس مقتضي عداوت ضعيف شد و اگر در دشمني و تسلط بر آن ضعيف 

اني كه دشمن ضعيف شده رك كند و در مرحله پايتمرحله اول عداوت را 

معلوم است قدرت و اراده بر . عداوت را از سر گيرد نشانه تغير نيت است

دشمني در اول اسالم قوي بود، و تغييري بر اراده و قدرت آنها رخ نداده و باز 

دانيم كه دليلي براي ارتداد آنها درست نشده بود و مرتدترين افرادي هم مي

اما مهاجرين كه  شدند، مانند مسليم و اهل نجد، بودند كه توسط شمشير مسلمان

حمد خدا هيچ كدام مرتد نشدند و اهل  بهاز روي ميل اسالم را قبول كردند 

بن عمرو آنها را ند با سهيلومكه بعد از فتح، تصميم به ارتداد گرفتند، ولي خدا

پايدار ساخت وقتي رسول خدا طائف را محاصره كرد و اهل طائف ظهور اسالم 

در حالي كه شكست خورده بود مسلمان شدند و بعد از  ند وا مشاهده كردر

د ولي خداوند آنها را توسط عثمان بن نفوت رسول تصميم گرفتند كه مرتد شو

  .ابي عباس پايدار نمود

اما اهل مدينه مهاجرين و انصار به ميل خود مسلمان شدند، و عليه مردم براي 

  .اسالم جنگيدند
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تد نشدند، ولي اغلب آنها  با مرگ رسول ايمانشان ضعيف بدين علت آنها مر

و همتشان براي جهاد سست گرديد، تا خداوند با ابوبكر صديق آنها را پايدار 

  .و به قدرت و تمكين اصلي برگشتند ساخت

كه بر اسالم و مسلمين منت گذاشت و دين خود را در  را خداييمر سپاس 

خداوند به جاي ما پاداش خير  .فظ كردحيات رسول و بعد از ايشان تاييد و ح

  .االسالم ابن تيميهپايان كالم شيخ .را به ابوبكر عطا فرمايد
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  مقدمه
عقيده آنها را درباره امامت ديديم، بطالن آن را با ادله صحيح و صريح و 

  ،ميقيني بيان كردي

اين عقيده باطل و مصيبت بزرگ خانمان سوز آنها را به چنين تندرويي و 

ديدم  كارشناسي ارشد آمادگي برايهنگام  سالها پيشگمراهي وادار كرده است 

فقه الشيعه االماميه و مواضع الخالف بينه و بين « كه پايان نامه خود را به عنوان

 نتيجه رسيدم كه تز پايان نامه يو بعدها به اين  ،تقديم دارم» المذاهب اربعه

  .همقرار د» اثر االمامه في الفقه الجعفري و اصوله« را در مورددكتراي خودم 

هر چند ما نيازمند مناقشه با شيعه در اين باره نيستم، چون هر چيزي اساسش 

چرا كه خشت اول چون نهد معمار باطل باشد الجرم خودش هم باطل است، 

اما ترجيح دادم، مسائل اعتقادي آنها را منحصراً به ر كج، كج، تا ثريا رود ديوا

  مناقشه بكشانم

  ـ تقيه4ـ رجعه 3ـ بداء 2ـ عصمت ائمه 1مهمترين عقايد آنها 
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  ):خدشه ناپذيري( ـ عصمت ائمه 1
آنها حجت خدا هستند :شيعه اثني عشريه به عصمت ائمه معتقدند و مي گويند 

دا است، و اطاعت از آن الزم و در مسائل و قول آنها قول خداوند و رسول خ

  . خالفي حتماً بايد به قول آنها رجوع شود

  :مهمترين دالئل بر عصمت
ـ بودن امام الزم و لطفي از طرف خداوند است، برداشتن قبيح و انجام دادن 1

شود  پس انجام دادن منهيات و سرپيچي از اوامر واجبات توسط آنها تمام مي

 جز نبوت ين اساس الزم است امام معصوم وزند  بر ام سر ميتنها از غير معصو

  . باشد همه صفات پيامبران داراي

 ييد به تمام كارهاشريعت امام الگو است، اگر معصوم نباشامور ـ در همه 2

خواند اطمينان نداريم، و اگر الگو باشد بايد در تمام كه ما را به سوي آن فرا مي

روي از آنها در همه ما را ملزم به پي چگونه پروردگار او پيروي كنيم، وكارها از 

و اگر اين درست نباشد پس خداوند ما را به  ؟دناگر معصوم نباش كندكارها مي

تنها  ، پسفعل بدي از او سر زند امكان دارد كه ساختهپيروي از كسي مجبور 

  .تواند اين گونه باشدمعصوم مي
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يد در باطن هم معصوم باشند، چون اند باـ اگر ثابت شد در ظاهر معصوم3

سزاور نيست خداوند كسي را امام قرار دهد ـ مقامي است كه الئق تعظيم و 

  .تجليل است ـ و در باطن مستحق لعنت و دوري باشد

ـ بايد قبل از امامت هم معصوم باشد چون موجب نفرت و عدم اطمينان 4

  .كنندا تاييد ميو معتقدند كه قرآن و سنت مذهب آنها ر 1.شودمردم مي

  :بقره  124: آيه

* ÏŒ Î) uρ #’ n?tF ö/ $# zΟ↵Ïδ≡ tö/ Î) … çμ š/ u‘ ;M≈ uΚÎ= s3Î/ £⎯ ßγ £ϑ s? r'sù ( tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) y7 è= Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 

$YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$s% ⎯ ÏΒ uρ ©ÉL−ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “ Ï‰ ôγ tã t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊄⊆∪     

يازمود و وى آن همه را به انجام و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى ب«

پرسيد از ] ابراهيم[فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم ] خدا به او[رسانيد 

  .»رسد فرمود پيمان من به بيدادگران نمى] چطور[دودمانم 

  2.د به عصمت امامت اشاره مي كند نگويمي

  :يونس 35آيه 

                                 
 20ـ 70ـ ص 1ـ و جوامع الحكم ج  318ـ تخليص الشافي ص 1

 .102ها ص شيعه و اصولـ اصل ال2
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ö≅ è% ö≅ yδ ⎯ ÏΒ / ä3Í← !% x. u à° ⎯ ¨Β ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “ Ï‰öκ u‰ Èd, ys ù=Ï9 3 ⎯ yϑ sù r& 

ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Èd, ys ø9 $# ‘, ym r& χ r& yì t6 −Gãƒ ⎯ ¨Β r& ω ü“ Ïd‰ Íκ u‰ Hω Î) β r& 3“ y‰ öκç‰ ( $yϑ sù ö/ ä3s9 

y# ø‹x. šχθßϑ ä3øt rB ∩⊂∈∪     

بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند بگو «

كند پس آيا كسى كه به سوى حق رهبرى  رى مىخداست كه به سوى حق رهب

نمايد مگر  كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى مى

  .»كنيد شود شما را چه شده چگونه داورى مى هدايت] خود[آنكه 

خدا خبر داده كسي شايسته  ،باشدموعظه حسنه مي: قلي استداللوجه ع

گناه كند در  كه دهد، و كسيحق هدايت ميپيروي است كه مردم را به سوي 

اما در حالت گناه نه هدايت . تواند هدايت دهنده باشدحال گناه و بعد از آن نمي

  .گذاردشود و نه موعظه او تاثير مياز او گرفته مي

كند  اما در حالت گناه چون در حالت گناه و غير آن مخالف دعوتش عمل مي

د  در غير آن، عقالً جائز است، چون به علت كنبدين علت به باطل دعوت مي

  .گناه متهم به نفرت است
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تواند به حق دعوت كند اگر فرض كنيم كه حالت طاعت و حالت و نمي

باز هم شايسته پيروي مطلق و مدوام كه منظور آيه  .معصيت او با هم نيستند

نند اگر شايستگي در اين حالت مطلق فرض شود، باز هم ما شريفه است نيست،

اگر پيروي براي هدايت به حق و  ،آن نيست كه گناهي از او سر نزده باشد

 يصوابي كه موجب نجات از آتش و خشم خدا است  عقالً الزم است مقتداي

شود  مرتكب هيچ گناهي نشود، چون اگر كه پيروي از او موجب نجات مي

  1.مرتكب بشود پيروي از او مايه نجات نيست

تواند به حق دعوت كند و م نباشد هنگام گناه نميخالصه اگر امام معصو

و آية  2ائز است مرتكب بر گناه شودجنين در حال غير معصيب چون عقالً همچ

t: سورة فتح  2 Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ t ¨z r' s?   

  »هدف اينست كه خداوند گناهان پيشين و پسين تو را ببخشايد«

                                 
  1/20= ـ جوامع الحكم 1
  1/19جوامع الحكم ـ1
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ليغفر «را مانند گذشته بر ترك اولي حمل كرده اند و بعضي گفته اند معني آيه 

و گفته اند نسبت دادن گناه امت به  ،»لك اهللا ما تقدم من ذنب امتك بشفاعتك

  .رسول زيبا است چون ارتباط عميقي بين رسول و امتش وجود دارد

اشته و نه ايشان نه گناه د :گفته. پرسيده شد )ع(دربارة معني آيه از امام صادق

تصميم به ارتكاب گناه گرفته اند، اما خداوند گناه پيروانش را به او نسبت داده 

  .سپس آنرا عفو مي كند 

نزد اهل مكه و قريش قبل از هجرت « :بن طاووس گفته معني آيه چنين استا

و بعد از آن، وقتي تو مكه را بدون قتل و ريشه كن كردن فتح كردي و آنها را 

دانستند و دشمني سزاء ندادي، از آنچه آنها آنرا گناه تو مي به علت عداوت

  .گذشت كردند

 :بت ها را مي شكست آنها مي گفتند غخدا و روايت شده وقتي رسول

) اين گمان آنها به گناه او بود( » كسي گناهي بزرگتر از گناه محمد نكرده«

 منْ تَقَدم ما اللَّه لَك ليغْفرَ «سيصد و شصت بت را شكست، در اين لحظه آيه 
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ا از عبادت كردن بت ـ- )2اآلية من: الفتح)( ذَنْبِكمـ با شكستن آنها ـ تَأَخَّرَ و

  1.به جهت ريشخند و استهزاء بر آنها نازل شد

شود او در حالي كه معصوم بوده گناه كرده گفته نمي) ع(و در حادثه آدم 

ز او گرفت تا تقدير خدا كه خروج بلكه وقتي گناه كرد كه خداوند عصمت را ا

  2.او از بهشت است تمام شود

اند نه به گناه حقيقي، اما خالف اولي به عصيان را به ترك اولي تفسير كرده

اگر از صاحبان منزلت مانند انبياء سربزند، . شودمعصيت و گناه و سيئه ناميده مي

  3. » ن استحسنات ابرار، مانند سيئات مقربي«بر اين اساس گفته شده 

گمان كرد ) ع(داوود«روايت شده ) ع(دربارة داستان داوود ) ع(از امام رضا 

كه خداوند كسي از او داناتر خلق نكرده، خداوند دو مالئكه فرستاد و از ديوار 

ما دو نفر شاكي هستيم، يكي از ما بر ديگري «: ، به او گفتندباال آمدندمحراب او 

و عدل داوري كن و ستم روا مدار و ما را به ستم كرده، تو ميان ما به حق 

                                 
 1/25مرجع سابق ـ2

 1/27مرجع سابق  ـ3

  1/32مرجع سابق  ـ4
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اين برادر من است و او نود و نه ميش دارد و من تنها . راستاي راه رهنمود فرما

يك ميش دارم و مي گويد آنرا به من واگذار و او بر من در سخن چيره شده 

تو ظلم كردي كه ميش او « : از مدعي عليه شروع كرد و گفت) ع(داوود» است

نخواست و از مدعي عليه قبول  دليل و برهانو از مدعي » تار شده ايرا خواس

  .اين حكم داود اشتباه بود» من نگفتم«نكرد وقتي كه مي گفت 

كه به جز ) ع(رأي شيعه دربارة عصمت چنين است، ديدگاه آنها دربارة علي 

وادار  نظريه ايبه چنين  آنانرا است غخدا نبوت در همه چيز جانشين رسول

، اگر امام نباشد امت گمراه مي شوند، و كسي كه امت را از گمراهي حفظ كرده

باشد، هر چند اين متعصبان هدفشان ) حفظ شده(مي كند بايد خودش معصوم 

تنها امامان خويش مي باشد نه امام همه مسلمانان، هر امامي از امامان اسالم تنها 

يم از گمراهي جلوگيري اجراء كننده شرع است نه قانون گذار و تنها قرآن كر

$  ﴿ :سورة حجر 9كند  آية مي ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $̄ΡÎ) uρ … çμ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ﴾     

پس بعد از قرآن سنت » ما قرآن را نازل كرديم و خود محافظ آن هستيم« 

و اگر امت نيازمند چيزي بودند و در اين دو منبع وجود نداشت،  غرسول اكرم 
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آنرا آشكار مي كند،  بدان دست يابدي امت به كار مي افتد و هرچه عقل جمع

امام مانند ديگران فردي است كه هم اشتباه دارد هم صواب اما امت شايسته 

  .است كه بر حق باشند

معاذ را به يمن فرستاد ؛ بعد از رجوع به كتاب و سنت  غ خدا وقتي رسول

و اگر عصمت با همان داليلي كه  به او اختيار اجتهاد داد و معاذ معصوم نبود

براي امام واجب باشد بايد معاذ معصوم مي بود  چون به يمن رفته و  دارائه دادن

  .مردم از او پيروي مي كنند

و اگر عصمت واجب باشد، بايد بر هر شهري امام معصوم قرار داد  چون يك 

داشته ادامه عصمت امام كافي نيست و اين الزم است در هر زمان و مكاني 

باشد، همه مي دانند كه چنين چيزي رخ نداد، پس مهرباني خداوند در وجود 

امام معصوم نيست بلكه در فرستادن انبياء و همراه آنها هدايت و حفظ هدايت 

  .براي راهنمايي مردم است 
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ميان شما دو چيز را جا «: در حجه الوداع فرمود غخدا همانگونه كه رسول 

اگر ما به قرآن و سنت نبوي » شد دگمراه نخواهي ديريگذاشتم اگر آنها را بگ

                 1.تمسك جوييم هرگز گمراه نخواهيم شد

  :سورة نساء مي فرمايد  59خداوند در آية 

﴿ $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’Í< 'ρé& uρ Í öΔF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( 

β Î* sù ÷Λ ä⎢ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ–Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ﴾     

و اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا و از پيغمبر او اطاعت كنيد و از « 

نماييد و اگر در چيزي اختالف داشتيد كارداران و فرماندهان خود فرمانبرداري 

اين . آن را به خدا و رسول او برگردانيد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد

  .» تر استكار براي شما بهتر و خوش فرجام

                                 
  1/93ـ سندرك  2/208ـ نتوير حوالك  4/603.604سيره ابي اسحاق ـ 1



 457

آيه نفرمود و اطيعوا  اولي االمر ـ بلكه فرمود اولي االمر بدون اطيعوا ـ تا بيان 

رد جائز است و تنها در اين دائره از آنها كند طاعت آنها در آنچه رسول آو

اطاعت مي شود  چون معلوم است اطاعت از رسول اطاعت از خدا است، و 

تكرار لفظ اطيعوا براي رسول اعالم فرق و فاصله بين خدا و رسول نيست، اما 

اگر براي اولي االمر اطيعوا به كار مي رفت، گمان مي شد كه اطاعت هر كدام 

  .جداگانه است

» اطاعت و فرمان برداري در كار خير است « فرمود  غ ابت شده كه رسولث

بر مسلمان فرمان « يا » پروردگار اطاعتي براي مخلوق نيستدر معصيت « يا 

برداري در حالت دوست داشتن و دوست نداشتن واجب است، مگر اينكه 

ت دستور به گناهي باشد، وقتي به گناه دستور داده شد، گوش گرفتن و طاع

.......  داگر اختالف پيدا كردي«: فرمايدبر اين اساس خداوند مي. كردن نمي ماند

در هنگام تنازع تنها دستور ارجاع به كتاب و سنت فرمود نه به . »تا آخر سوره

در دستورات و اخبار معصوم باشد، بايد به  غخدا اولي االمر، اگر غير از رسول

اگر امام به كار بدي  ؟تور نفرموده شدهآنها هم مراجعه مي كرديم، پس چرا دس

دستور داد، الزم نيست امت از او اطاعت و پيروي كنند، چون موافق قرآن و 
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 تشخيص ندهند تاسنت نيست، و معقول هم نيست كه امت خوب و بد را از هم 

  !آيدخيص از دست امام به تنهايي بر اين تش

اهل علم بر مدلوالت « : د ابن تيميه در پايان عصمت امام دوازدهم مي فرماي

كتاب و سنت اتفاق دارند، اگر عصمت در قرآن و سنت وجود داشت از 

-سورة نساء مي 6بچه ها مهمتر بود كه بحث شده خداوند در آية  حفاظت مال

  : فرمايد 

﴿ (#θè= tGö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #©̈L ym # sŒÎ) (#θäó n=t/ yy% s3ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ 

(# þθ ãè sù÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒr& ( Ÿω uρ !$ yδθè= ä. ù's? $]ù# uó  Î) # ·‘# y‰ Î/ uρ β r& (#ρç y9 õ3 tƒ 4 ⎯ tΒuρ tβ% x. 

$|‹ ÏΨ xî ô# Ï ÷è tGó¡ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ% x. # Z É) sù ö≅ ä. ù' uŠ ù= sù Å∃ρá ÷è yϑ ø9 $$Î/ 4 # sŒ Î* sù öΝ çF÷è sù yŠ öΝ Íκ ö s9 Î) 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& (#ρß‰ Íκ ô− r' sù öΝ Íκ ö n=tæ 4 4‘ x x. uρ «! $$Î/ $Y7Š Å¡ ym ﴾     

رسند، اگر از آنان يتيمان را بيازماييد تا آن گاه كه به سن ازدواج مي« 

  .»صالحيت و حسن تصرف ديديد، اموالشان را به آنها تحويل دهيد
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بحث  در مورد مسأله نگهداري مال يتيم كه مسأله اي است بسيار سادهچرا 

نه در سنت دليلي بر عصمت و نه در قرآن  .عصمت نيستشود ولي خبري از مي

  .وجود ندارد

 إِنِّي َقالَ «سورة بقره كه به آن استدالل كردند و ترجمة آن گذشت  124و آية 

لُكاعلنَّاسِ جاماً لبين ظلم و عدم عصمت نيستمعني عصمت در آن » إِم ،

ر آن اصرار نورزيد و فاصلة فراواني وجود دارد، اگر غير معصوم گناه كرد و ب

  .»توبه كرد، ظالم نيست

  و عصمت كجا است؟ ،كه ايشان بر آن محاسبه نمي شود كجا نسيانيسهو و 

و )  يفراموشكار(  نسيانمحاسبه اشتباه و «: فرمود خدا همان گونه كه رسول 

  1» از امتم برداشته شده است نمجبور شد

  »...  الْحقِّ إِلَى يهدي أَفَمنْ «سورة يونس  35آيه : و جواب آيه دوم

  .اين بخشي از آيه است و سياق آيه بحث ابطال كردن دعوي مشركين است

  :سورة يونس 35و  34آيه : آيات قبل از اين آيه 

                                 
ابن ساجه و ابن بيان آنرا روايت كرده . اين حديث بين فقها و اصوليين مشهور است ـ1
 )230ـ228مقامر سنه ـ سخاوي ص ( ند ا
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﴿ ö≅ è% ö≅ yδ ⎯ ÏΒ / ä3Í← !% x. u à° ⎯ ¨Β (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒ ø: $# §Ν èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ 4 È≅ è% ª!$# (# äτ y‰ö7 tƒ 

t, ù= sƒ ø:$# §Ν èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ ( 4’ ¯Τ r' sù tβθä3 sù ÷σ è? ∩⊂⊆∪   ö≅ è% ö≅ yδ ⎯ ÏΒ / ä3Í← !% x. u à° ⎯ ¨Β ü“Ï‰ öκ u‰ 

’ n< Î) Èd,ys ø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “ Ï‰öκ u‰ Èd, ysù=Ï9 3 ⎯ yϑ sù r& ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9 $# ‘,ym r& χ r& yì t6 −Gãƒ 

⎯ ¨Β r& ω ü“ Ïd‰ Íκ u‰ Hω Î) β r& 3“ y‰ öκç‰ ( $yϑ sù ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. šχθ ßϑä3øt rB ﴾     

آيا از شريكان شما كسى هست كه آفرينش را آغاز كند و سپس آن را  بگو«

گرداند پس  كند و باز آن را برمى برگرداند بگو خداست كه آفرينش را آغاز مى

بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه  .شويد بازگردانيده مى] از حق[چگونه 

پس آيا كند  به سوى حق رهبرى كند بگو خداست كه به سوى حق رهبرى مى

كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا  كسى كه به سوى حق رهبرى مى

شود شما را چه شده چگونه  هدايت] خود[نمايد مگر آنكه  كسى كه راه نمى

  .»كنيد داورى مى
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دهد و او شايسته پيروي است ، اما مشركين در خدا به سوي حق هدايت مي

ودن عصمت در اين آيه از كجا واجب بآنچه شرك ورزيده اند گمراه شده اند، 

  ؟ آمده

پيروي تنها مال خداست نه ديگران تا عصمت واجب شود  چون هدايت فقط 

  .دست خداست

هر كسي به حق دعوت كند، امام باشد يا غير امام سزاوار پيروي  :خالصه

  .به گمراهي دعوت كند نبايد از او پيروي شود هر كسو  ،است

  : سورة سجده مي فرمايد 24و  23خداوند در آية 

﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tFÅ6 ø9$# Ÿξ sù ⎯ ä3 s? ’ Îû 7π tƒ ó ÉΔ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Í←!$ s) Ïj9 ( 

çμ≈ oΨ ù=yè y_ uρ “ W‰ èδ û©Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) ∩⊄⊂∪   $oΨ ù= yè y_ uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $ tΡÍ öΔ r' Î/ 

$£ϑ s9 (#ρç y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ﴾     

فرستاديم و شك نداشته باش كه موسي ) تورات(ما براي موسي كتاب «

  يل گردانديم ئا آنرا رهنمون و رهنماي بني اسراتورات را دريافت كرده و م



 462

- يل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما راهنماي ميئو از ميان بني اسرا

  »رزيدند و به آيات ما ايمان داشتندنمودند، بدان گاه كه بني اسراييل شكيبايي و

اگر عصمت واجب است براي ائمه، آيا تمام آنهايي كه در آيه ذكر شده اند 

  معصوم هستند؟ 

كند كه بشر معصوم نيستند، آدم پدر انسانها از فرمان خدا قرآن بيان مي

  .به لغزش افتاد سرپيچي كرد و

  :37تا35سورة بقره آية  

﴿ $uΖ ù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø:$# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷ΖÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ym 

$ yϑçF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf¤±9 $# $ tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊂∈∪   $ yϑ ßγ©9 y—r' sù 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ pκ÷] tã $ yϑ ßγ y_ t÷z r' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏμŠ Ïù ( $ uΖù=è% uρ (#θäÜ Î7 ÷δ$# ö/ ä3àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 

Aρß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tG ó¡ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n<Î) &⎦⎫Ïm ∩⊂∉∪   #‘ ¤) n= tG sù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïμ În/ §‘ ;M≈ yϑ Î= x. z>$ tG sù Ïμ ø‹ n=tã 4 … çμ̄Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛ⎧Ïm §9 $# ﴾     
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 وگفتيم اي آدم تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از آن هرچه و هركجا«

خواهيد خوش و آسوده بخوريد وليكن نزديك اين درخت نشويد و از آن كه مي

اما شيطان موجب لغزش آنها شد و  .چه از ستم كاران خواهي شد. يدنخور

ايشان را از آنچه در آن بودند خارج ساخت و به آنان گفتيم همگي فرو آييد، در 

جا و ي در زمين حالي كه بعضي دشمن بعضي خواهيد بود و براي شما تا مدت

پس آدم از پروردگار خود كلماتي را دريافت داشت و  .قرارگاه قرار خواهيم داد

  ».يرفت ، خداوند توبه پذير استخداوند توبه او را پذ

  :فرمايد مي 23ـ22در سورة اعراف آيه 

﴿ $ yϑßγ9 ©9 y‰sù 9‘ρá äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκèE≡ u™öθ y™ $ s) Ï sÛ uρ 

Èβ$ x ÅÁøƒ s† $yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $yϑ ßγ1 yŠ$ tΡuρ !$yϑ åκ ›5u‘ óΟ s9 r& $ yϑä3 pκ ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑä3 ù=Ï? 

Íο t yf ¤±9 $# ≅ è%r& uρ !$ yϑ ä3©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 Aρß‰ tã ×⎦⎫Î7 •Β ∩⊄⊄∪   Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Ηs> sß 

$ uΖ |¡àΡr& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ï øó s? $ uΖs9 $ oΨ ôϑ ym ös? uρ ¨⎦ sðθä3uΖ s9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9 $# ﴾     
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پس آرام آرام آنان را با مكر و فريب كشيد، هنگامي كه از آن درخت «

چشيدند، عورات خويش را ديدند و شروع به جمع آوري برگ هاي بهشت 

كردند  و آنها را بر خود افكندند، پروردگار فريادشان زد كه آيا شما را از 

 .رخت منع نكرده بودم و به شما نگفتم شيطان دشمن شماستخوردن اين د

گفتند ، پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرده ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم 

  .نكني از زيانكاران خواهيم بود

  :122ـ121سورة طه آية 

﴿ ŸξŸ2 r' sù $ pκ ÷] ÏΒ ôNy‰ t7 sù $ yϑçλ m; $ yϑßγ è?≡ u™öθ y™ $s) Ï sÛuρ Èβ$ x ÅÁøƒ s† $ yϑ Íκö n=tã ⎯ ÏΒ 

É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# 4 #© |Â tãuρ ãΠ yŠ# u™ … çμ −/ u‘ 3“ uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪   §Ν èO çμ≈ t6 tG ô_$# … çμ š/ u‘ z>$ tG sù Ïμ ø‹n= tã 

3“ y‰ yδ uρ ﴾    

سرانجام هر دو نفر از آن خوردند و شرمگاهشان بر ايشان نمايان شد و شروع  «

ن نحو آدم از كردند به اين كه برگ هاي درختان بهشت را بر خود پيچيدند، بدي
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پس پروردگار او را برگزيد و توبه اش را  .شد فرمان خدا سرپيچي كرد و گمراه

  .»پذيرفت و رهنمودش كرد

كنند كه آدم شيطان را اطاعت نمود و از فرمان خدا اين آيات يادآوري مي

مانند  ـ سرپيچي كرد و گمراه شد و به نفس خود ظلم كرد، اگر معصوم بود

  .كردگناه نمي آدم ـ ادعاي آنها

» آدم وقتي مرتكب گناه شد كه وجه عصمت را از او برداشتند «اما اينكه 

معصوم است و تنها وقتي  نسائيتوان چنين گفت پس هر ادربارة هركسي مي

اما اين طور نيست پس اگر آدم گناه نكرد . گناه مي كند كه از عصمت پاك شود

پس . را محاسبه و معاقبه مي كند ـ همانگونه كه گفته شد ـ پس چرا خداوند او

دهد؟ و چرا كار او را ظلم و زيان و توبه اش پذيرفته و او را هدايت مي

  گمراهي شمرده؟
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كسي گمان كند كه خداوند انساني را به علت كارش «: گويدابن تيمه مي

كند در حالي كه كارش گناه نيست، به كالم خدا و حكمت سرزنش يا معاقبه مي

  1» .هين كرده استو عدالتش تو

آنچه دربارة : گويد مي -فخررازي  ـ هرچند مدافع اصول عصمت انبياء است

و ديدگاه آنهايي كه معتقد به ارتكاب گناه قبل » آدم گفته شد قبل از نبوت بوده 

نبوت هم نيستند آورده اما نتوانسته اين قول را قبول كند، و ادامه مي دهد تا 

  2» لفظ عصيان بر آدم به خاطر ترك واجب بوده است اطالق « : اينكه مي گويد 

داللت اين آيه بر عدم عصمت انبياء واضح و آشكار است به گونه اي كه 

  . شكي باقي نمي گذارد

  : 16و  15سورة قصص آية 

﴿ Ÿ≅ yz yŠ uρ sπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 4’ n? tã È⎦⎫Ïm 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ $ yγ Î=÷δ r& y‰ y_ uθ sù $ pκ Ïù È⎦÷, s# ã_ u‘ 

Èβ ŸξÏG tF ø) tƒ # x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© # x‹≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρ ß‰ tã ( çμ sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

                                 
 1/275ـ جامع الرسائل 1

 13-12عصمت انبياء ص  ـ2
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⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï% ©!$# ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρ ß‰ tã … çν t“ x. uθ sù 4© y›θãΒ 4© |Ó s) sù Ïμ ø‹n= tã ( tΑ$s% # x‹≈ yδ 

ô⎯ ÏΒ È≅ uΗ xå Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çμ ¯ΡÎ) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β ×⎦⎫Î7 •Β ∩⊇∈∪   tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) àM ôϑ n=sß 

©Å¤ ø tΡ ö Ï øî$$ sù ’ Í< t x tó sù ÿ… ã& s! 4 … çμ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ﴾     

موسي بدون اينكه اهالي شهر مطلع شوند، وارد آنجا گرديد و در شهر ديد « 

. كه دو مرد مي جنگند كه يكي از آنها قبيلة او و ديگري از دشمنان او است 

ه دشمنش از موسي كمك خواست و موسي مشتي مردي كه از قبيله او بود علي

 او  موسي گفت اين عمل از عمل شيطان است واقعاً. بدو زد و او را كشت 

گفت پروردگارا، من بر خويشتن ستم كردم ،  .دشمن گمراه كننده آشكاري است

  ».بخشيد چون خدا توبه پذير استپس مرا ببخش و او را 

شيطان دانست ، و به گناه خودش  موسي آن مرد را كشت ، و آنرا از عمل

اعتراف كرد و از خدا خواستار توبه شد و خداوند توبه او را پذيرفت، همة اينها 

  .با عصمت جور در نمي آيد

  :در چند جاي قرآن
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  : 67سورة انفال آية 

﴿ $ tΒ šχ% x. @c©É< oΨ Ï9 β r& tβθä3 tƒ ÿ… ã& s! 3“ uó  r& 4©®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 

šχρß‰ƒ Ìè? uÚ ttã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ìãƒ nο t ÅzFψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ﴾     

  هيچ پيامبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد، مگر آنگاه كه كامالً« 

  بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت پيدا كند، شما متاع دنيا را 

  .عزيز و حكيم استامت را و خداوند خواهيد ولي خداوند قيمي

  :  43ـ42سورة توبه آية  

 ﴿öθ s9 tβ% x. $ZÊ { tã $Y7ƒ Ì s% # \ x y™ uρ # Y‰ Ï¹$s% x8θãè t7 ¨?̂ω .⎯ Å3≈ s9 uρ ôN y‰ãè t/ ãΝ Íκö n=tã 

èπ ¤) ’±9 $# 4 šχθ à Î=ós u‹y™ uρ «! $$Î/ Èθ s9 $ oΨ ÷è sÜ tF ó™ $# $ uΖô_ t sƒ m: öΝ ä3yè tΒ tβθ ä3Î= öκç‰ öΝ åκ |¦ àΡ r& 

ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊆⊄∪   $ x tã ª! $# šΖ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγ s9 4©®L ym 

t⎦ ¨⎫t6 tG tƒ š s9 š⎥⎪Ï% ©!$# (#θè% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ š⎥⎫Î/ É‹≈ s3ø9 $#﴾     
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اگر غنايمي نزديك و سفري سهل و آسان باشد از تو پيروي مي كنند و به «

ناراحتي  دنبال تو مي آيند، ولي راه دور و پر دردسر براي ايشان ناشدني و

كرديم، است، به خدا سوگند مي خورند كه اگر مي توانستيم با شما حركت مي

خدا  .ايشان دروغگويندكنند و خدا مي داند كه آنان خويشتن را تباه و هالك مي

چرا به آنان اجازه دادي پيش از آن كه براي تو روشن گردد ايشان ! تو را بيامرزد

  .»روغگوينديا بداني چه كساني د راستگويند و

  :  37اعراب آية 

﴿ ô⎯ yϑ sù ÞΟ n=øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“ u tIøù$# ’ n? tã «!$# $¹/ É‹ x. ÷ρr& z> ¤‹ x. ÿ⎯ ÏμÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

öΝ çλ é;$ oΨ tƒ Ν åκ â: ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9 $# ( #©̈L ym # sŒ Î) öΝ åκøE u™ !% ỳ $ uΖè=ß™ â‘ öΝ åκ tΞ öθ©ù uθ tG tƒ (# þθ ä9$s% t⎦ø⎪ r& 

$ tΒ óΟ çGΨ ä. tβθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# ( (#θä9$s% (#θ= |Ê $̈Ζ tã (#ρß‰Íκ y− uρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦ àΡr& 

öΝ åκ ¨Ξ r& (#θçΡ% x. t⎦⎪Ì Ï≈ x. ﴾     

زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود، و تو نيز بدو لطف « 

كرده بودي، مي گفتي، همسرت را نگه دار و از خدا بترس، تو چيزي را در دل 
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ي كه خداوند آنرا آشكار مي سازد و از مردم مي ترسي خداوند پنهان مي كرد

  » .سزاوار ترس است

  :  10تا  1سورة عبس 

﴿ }§ t6 tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪   β r& çν u™ !% ỳ 4‘ yϑ ôãF{ $# ∩⊄∪ $ tΒuρ y7ƒ Í‘ ô‰ãƒ … ã& ©#yè s9 #’ ª1“̈ tƒ 

∩⊂∪   ÷ρ r& ã ©. ¤‹ tƒ çμ yè xΨ tG sù #“ tø. Ïe%!$# ∩⊆∪   $̈Β r& Ç⎯ tΒ 4© o_ øó tF ó™ $# ∩∈∪   |MΡr' sù … çμ s9 

3“ £‰ |Á s? ∩∉∪   $ tΒuρ y7 ø‹ n=tã ω r& 4’ ª1̈“ tƒ ∩∠∪   $ ¨Β r& uρ ⎯ tΒ x8 u™!% ỳ 4© të ó¡ o„ ∩∇∪   

uθ èδ uρ 4©ý øƒ s† ∩®∪   |MΡr' sù çμ ÷Ζ tã 4‘ ¤S n= s? ﴾     

تو چه . چهره در هم كشيد و روي برتافت از اين كه نابينايي به پيش او آمد«

يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود . كند مي داني شايد او خودش را پاك

تو بدو روي مي آوري و مي . اما آن كس كه خود را بي نياز مي داند. برساند

اما كسي كه شتابان . چه گناهي بر توست اگر خودش را پاك نمي كند. پردازي

  ».شويغافل مي از اوتو . و  از خدا ترسان است. بر پيش تو مي آيد
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صبر «:  55سورة غافر آية . شوداه و استغفار پيامبر ذكر ميو در آيه ديگر گن

همانا وعدة خداوند حق است و براي گناهت طلب آمرزش كن ، و   پيشه كن،

  ».بامدادان و شامگاهان به ستايش و سپاس پروردگار بپرداز

  :سورة محمد مي فرمايد 19و در آية 

﴿ óΟ n=÷æ $$ sù … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# ö Ï øó tGó™ $# uρ š Î7 /Ρ s% Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝ ä3 t7 ¯=s) tGãΒ ö/ ä31 uθ ÷WtΒ uρ ﴾     

براي گناهان خود و مردان . بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد« 

  ».زنان مؤمن آمرزش بخواه ، خدا از حركات و سكنات كامالً آگاه است

  :رة فتح سو 2و  1و آية 

﴿ $̄Ρ Î) $oΨ ós tF sù y7 s9 $[s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β ∩⊇∪   t Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ 

$ tΒ uρ ẗz r' s? ¢Ο ÏF ãƒ uρ … çμ tF yϑ÷è ÏΡ y7 ø‹ n=tã y7 tƒ Ï‰öκ u‰ uρ $ WÛ≡ uÅÀ $ Vϑ‹ É) tF ó¡•Β ﴾     
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هدف اين بود كه خداوند . ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته ايم« 

اهان پيشين و پسين تو را ببخشايد و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و به راه گن

  ».راست هدايتت فرمايد

  :سورة انشراح 3و  2و آية 

$ uΖ÷è |Ê uρ uρ šΖ tã x8 u‘ ø—Íρ ∩⊄∪   ü“ Ï% ©!$# uÙ s)Ρ r& x8 t ôγ sß ∩⊂∪     

و بار سنگين را از تو بر نداشتيم؟ همان بار سنگين كه پشت تو را در هم « 

  »ته بود؟شكس

  .ي عصمت نيستاتفسير آيات به خالفت االولي موافق دعو

 رسول«:دربارة آية فتح كه فرمود   )ع(امام صادق  چسپانده شده به و روايت

هرگز گناهي نداشته و تصميم به ارتكاب آن هم نگرفته بلكه گناه  غخدا

  ».اندپيروانش است كه بخشيده شده

- ه مخالف اصول كلي اسالم مياصلي است خطرناك كسخن دروغين اين 

  باشد،

  :سورة فاطر كجا   18اين كجا و آية
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﴿ Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 2” t ÷zé& 4 βÎ) uρ äí ô‰ s? î' s# s) ÷W ãΒ 4’ n< Î) $yγ Î=÷Η¿q Ÿω ö≅ yϑ øtä† 

çμ ÷ΖÏΒ Ö™ó© x« öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’ n1 öè% 3 $ yϑ̄Ρ Î) â‘ É‹Ζè? t⎦⎪Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹tó ø9 $$Î/ 

(#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 4 ⎯ tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? $ yϑ̄Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tItƒ ⎯ Ïμ Å¡ ø uΖÏ9 4 ’ n< Î) uρ «! $# ç ÅÁ yϑ ø9 $# ﴾     

هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي كشد و اگر انسان سنگين «

چيزي از بار گناهانش ؛ حمل گناهانش به فرياد خواند باري كسي را براي

ترساني ، تو كساني را ميباشد ، هر چند از نزديكان و بستگانبرداشته نمي شود

هر . كه نهاني از پروردگارشان مي هراسند و نماز را چنان كه بايد مي خوانند

  ».كس پاكي پيشه كند، پاكي او براي خودش است و بازگشت به سوي اوست

  : 8ـ7سورة زلزال آية 

  

﴿ ⎯ yϑ sù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪   ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© 

… çν t tƒ ﴾    
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پس هر كس به اندازة ذرة غباري كار نيكو كند آنرا مي بيند و هر كس «

  .»بيندمقداري كار بد انجام دهد آنرا مي

بلكه عصمت آنها مقيد و . پس قرآن عصمت مطلقه انبياء را نفي مي كند

دارند كه رسل در ابالغ پيام معصوم هستند هرگز محدود است و مسلمانان اتفاق 

  1. شودخواندن وحي دچار اشتباه نمي شوند و با اين هدف بعثت حاصل مي در

  :گويدفخر رازي بعد از نقل آراء گوناگون دربارة عصمت انبياء مي

ما معتقديم پيامبر در زمان نبوت از گناهان صغير و كبير عمدي معصوم «

  ».ئز است كه گناه كنندهستند اما سهواً جا

گويد، كتاب را در دفاع از رسول خدا و همانگونه كه رازي خودش مي

پيامبران و بهترين مخلوقات تأليف كرده و هرگز مانند آنها براي پيامبران ادعي 

   2. عصمت نكرده است

ممكن نيست كه سنت شريفه مخالف اين اصل باشد، اما شيعه براي عصمت 

  .كرده اند كه بعضي صحيح و بعضي ديگر ضعيف هستند به احاديثي استدالل

                                 
 85-84المنتقي ص  ـ1

 1مرجع السابق ص ـ 1
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شود تسليم در گذشته در مورد عقيدة آنها دربارة عصمت بحث كرديم كه نمي

  .ها بلندتر استآن شد چون جايگاه آنها از مقام و جايگاه انبياء و انسان

  اند؟پس چگونه به احاديث استدالل كرده
رسول « : كند ي وقاص روايت ميبن اب امام مسلم از سعد :اما حديث اول

اي «: گفت) ع(را جانشين خود قرار داد، علي) ع(خدا در غزوة تبوك علي

، گفت آيا دوست نداري به »گذاريها و زنان جا ميرسول خدا من را ميان بچه

  ».آيدنسبت من مانند نسبت هارون به موسي باشيد، اما بعد از من پيامبري نمي

ت تو به من مانند نسبت بنس« :به علي فرمود رسول خدا« :و حديث دوم

:  غخدا و قول رسول. آيدنمي يهارون به موسي است اما بعد از من پيامبر

پرچم را به كسي مي دهم كه خدا و رسول او را دوست دارند، پس پرچم را «

  ».به علي داد

در خالفت مانند هارون است كه خليفه موسي شد، هر چند غير  )ع(امام علي 

  .علي هم جانشين شده است اما فقط علي مانند هارون است از

اما اگر مقتضي عصمت باشند . كننداين دو حديث منزلت علي را بيان مي 

و . همه خدا و رسول را دوست دارند، بلكه نه تنها علي. براي همه صحابه است
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پس همه معصوم هستند ولي . همه در خالفت منزلت هارون به موسي را دارند

  .براي آنها چنين ادعايي نكرد كسي

   :هدر بخاري و مسلم روايت شد مثالً دربارة ابوبكر

اگر غير از خدا . ترين مردم در مال و دوستي نسبت به من ابوبكر استامين«

. گرفتم ابوبكر بود، اما در اسالم تنها برادري و دوستي وجود دارددوستي مي

  .ابوبكرمسجد بايد گرفته شود مگر مال  يهمه درها

به او دستور  آنحضرت ،آمد غخدا زني پيش رسول« :و از اين هم صريح تر

وفات كرده ( نكردم  اگر آمدم و تو را پيدا: زن گفت  .فرمود كه بعداً بيايد

  » اگر آمدي و من نبودم برو پيش ابوبكر: چه كار كنم؟ فرمود) بودي

پيدا نكرد، بايد از اگر زني آمد و رسول خدا را « :گويمو با منطق شيعه مي

بپرسد و پيرو كالم او باشد، اگر معصوم نباشد شايد زن را به كار  ابوبكر 

دهد، پس الزم است كه معصوم  بدي رهنمايي كند و زن اين كار قبيح را انجام

به نظرم اين منطقي تر و مستند تر از كالم شيعه ها است، اما كسي چنين » !؟باشد

  .هاآدمي است مانند دگر آدم رچيزي را نگفته، چون ابوبك
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به آن زن دستور داده شده كه پيرو چيزي باشد موافق قرآن و سنت، چون در 

هم مانند ديگران اجرا  معصيت پيروي از مخلوقات وجود ندارد و ابوبكر 

و . كنند شريعت است نه قانون گذار و اين نمونه اي بود براي ابوبكر 

  .ائل اصحاب ديگر هم روايت داريمفضهمچنين اينگونه رواياتي كه 

گوييم عصمت انبياء مطلق نيست، و مي ،شويماز اين روايات دست بردار مي

گيرند، اما آنها هم بشر هستند و در معرض اشتباه و سهو و فراموشكاري قرار مي

د و از آن توبه نبر اين اشتباهات اصرار نمي ورزند، بلكه بايد آنرا بيان كن آنها

اقتداء و پيروي بر كارهايي است كه قطعي و خدشه ناپذير هستند، اما  نمايند، و

اتفاق  تداء و پيروي  بي مفهوم است، ودر منسوخات و منهيات و توبه شدگان اق

چه رسد به . شوددر منسوخات از كسي پيروي نمي :بر اين است كه علماء

اند، اما بقيه ام دادهكارهايي كه بر آن دوام نداشته بلكه چند لحظه سهواً آنرا انج

عصمت ائمه نه دليل شرعي دارد  ادعاي. غير از انبياء در هيچكدام مقتداء نيستند

گوييم نميتنها ما . دهددر منزلتي بلندتر از انبياء قرار ميرا نه عقلي، چون آنها 

جاي خالفي  واقعيتي است انكار ناپذير كهرسند، اين ائمه به منزلت پيامبران نمي
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حتي به  ـ امام اعظم آنهاـ علي  امام گويم تمام ائمه به اعترافبلكه مي .ندارد

  .رسنددرجه ابوبكر و عمر هم نمي

چه كسي بعد : به پدرم گفتم «: امام بخاري از محمدبن حنفيه روايت مي كند

   1» عمر: گفتم بعد از او؟ گفت. از همه بهتر است؟ گفت ابوبكر خدا از رسول

تقريباً اين روايت از علي به هشتاد گونه روايت شده و « :ابن تيميه مي گويد

   2»متواتر است

  . واقعيت عملي ائمه مخالف معصوم بودن آنها است
با وجود لشكريان زياد نرمش نشان داده و امام ) ع(امام حسن  :براي نمونه 

 و درست با لشكريان كم جنگيد، حتماً يكي از آنها مصيب: عكس او) ع(حسين 

در اشتباه بود، پس حتماً يكي از آنها معصوم نيست، چون امكان ندارد  و ديگري

د شايد تنها اين مثال براي ابطال نهر دو در دو عمل مخالف مصيب و بر حق باش

  .     ادعاي عصمت كافي باشد

  )تغيير تصميم(بداء : دوم

                                 
 بخاري ـ كتاب مناقب ـ باب فضل مهاجرين ـ1

 1/261جامع الوسائل  ـ2
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و بداً و بدوا و بدوا و بداء . بدا. گويندها ميآشكار و بيان كردن ـ عرب: البداء

  .بداء و همچنين به معني رأي تازه دادن

  : 47درسوره زمر آيه : و هر دو معني در قرآن وارد شده معني اول

﴿ # y‰ t/ uρ Μ çλ m; š∅ ÏiΒ «!$# $ tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ tβθ ç7 Å¡ tF øt s† ﴾     

-گر و پديدار مي شود كه گمانش نمياز جانب خدا چيزي براي ايشان جلوه«

   »بردند

  :بقره  284و آيه 

﴿ βÎ) uρ (#ρß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡr& ÷ρ r& çνθà ÷‚ è? ﴾  

  » .اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد«

  :سوره يوسف  35و براي معني دوم آيه 

﴿¢Ο èO # y‰ t/ Μ çλ m; .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (# ãρ r& u‘ ÏM≈ tƒ Fψ$# … çμ ¨Ζ ãΨ àfó¡ uŠ s9 4©®L ym &⎦⎫Ïm ﴾     

» ن كه نشانه ها را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتي زنداني كنندو بعد از آ«

براي و آشكار شدن قبل از ظهور  و ندانستن  بداء در هر دو معني موجب جهل

آيا اين به معني نسبت  !!نددهاست اما شيعه بداء را به خدا نسبت مي انسانها ما

  .است و برتر لندترخداوند از اين ب !حاشا هللا. دادن جهل به خداوند است
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خداوند را از اين صفات دارند، و بداء را طرد  و پاكي مسلمين رأي تنزيه

كوبيده اند و  داند و آنها را با كفر و الحااند و قلم را  بر آنها مسلط كردهكرده

  1.انددالئل محكمي بر علم خداوند اقامه كرده

امت اسالمي خارج  همشخص است كه بداء با چنين مفهومي شيعه را از دائر

اما به نظر من آنها مطلقاً قصد ندارند كه جهل را به خدا نسبت دهند، و . مي كند

حتي معتقدند كه خداوند علم محيط دارد  و هر حادثه اي كه رخ مي دهد يا 

 ﴾َوُيثْبُِت َيَشاُء َما اللَُّه َيْمُحوا﴿  :، در لوح المحفوظ ثبت شده و درباره آيههرخ داد

. اندگفته» خداوند هر چه را بخواهد، محو يا اثبات مي كند« )39اآلية نم: الرعد(

شده منقوش و مدام نگهداري  بلكه مفاد آن نوشته نيستدرباره لوح المحفوظ 

  2.دشومي

در اصول كافي در مورد بداء و با همان عنوان از ابي عبداهللا جعفر صادق 

آشكار شود، قبل از آن، امام گفته، هر چيزي براي خدا «حديثي روايت شده 

  »آشكار شدن در علم خداوند بوده است

                                 
    120ـ  110ـ الوشيعه ص 3

  171ـ الدين و االسالم ص 1
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آيا امكان دارد  ندو گفته بر اساس جهل براي خدا آشكار نشد، از او پرسيد

چنين  كه كسي: نه: امروز خدا چيزي را بداند و قبالً  آن ندانسته باشد؟ فرمود

  .ر و ذليل كندوابگويد، خدا او را خ

بلي، قبل از درست كردن : ون را دانسته؟ فرمودگفته شده آيا ماكان و مايك

  .مخلوقات

هر چند اصل معني بداء كشف و «: امام محمد حسين آل كاشف مي گويد

پوشيدن  ظهور بعد از نامعلومي و خفاء است اما هدف آشكار شدن چيزي بعد از

- براي خدا نيست، پناه بر خدا، چه گناهكار و كري چنين چيزي مي و خفاء

 ،هدف آشكار كردن چيزي از طرف خدا براي كسي بعد از خفاء گويد؟ بلكه

  »1.يعني بدا حكم اهللا ـ حكم يا امر خدا آشكار شد) بدأ اهللا(گويم مي

با اين تفسير با علم كامل و تام خداوند تعارضي ندارد، همه مسلمانان : بداء

به  آشكار شدن احكام پنهان خداوند را قبول دارند و در حديث بخاري بداء

  .خدا نسبت داده شده است

ميان بني : فرموداز رسول خدا شنيديم كه مي«از ابي هريره روايت شده 

و كچل و كور وجود داشتند، در علم خدا گشته بود كه آنها  كراسرائيل سه مرد 
                                 

 54ـ  53الشيعه و التشيع ـ  173ـ  الدين االسالم ص 2
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آيد تا مي كرو مالئكه پيش . را امتحان كند، و مالئكه به سوي آنها مي فرستد

  1»......آخر حديث 

  چرا بداء مخصوص شيعه است؟ پس 

اند كه گفته شده د و ارزش آن را تا اندازه باالتر بردهناز آن دفاع مي كنآنها 

خداوند عبادت نشده، خداوند با هيچ چيزي به اندازه بداء  ءبا هيچ چيز مثل بدا

  .بزرگ نمي شود

ند آنها مي گوي: بيان كردن كيفيت بداء توسط آنها با اين مسئله روشن مي شود

گزارش  اي خداوند قدرتمند بعضي مواقع به مالئكه يا پيامبران مقرب حادثه«

پوشاند كه اگر آنها رخ دهند نتيجه غير از گزارش خدا مي دهد، اما چيزها را مي

  ».خواهد بود، و در علم خداوند گذاشته آن تغير نتيجه تحقق پيدا خواهد كرد

-ندگي مي كند و بعد از آن ميمثال خداوند خبر مي دهد كه فالني سي سال ز

كند  كه اين مقدار به خاطر صدقه ندادن است، ميرد و اين را از آنها پنهان مي

افتد وقتي آن چيز پنهان شد، دهد و اجل او به تاخير ميصدقه مي شخصاما آن 

                                 
  ـ بخاري ـ كتاب بدء خلق ـ باب بني اسرائيل3
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شود شود، از علم خدا گذشته بود كه اجل فالني زياد ميگفته مي. آشكار شد

  1.است عمانند نسخ در تشري پس بداء در تكوين

اما ما حكمت نسخ در شريعت را مي دانيم ولي حكمت بداء در تكوين 

  چيست؟

به مردم خبر او خداوند چگونه اخبار ناقص مي دهد؟ و اگر مالئكه و رسول 

  2چه فرق بين آنها و بين ستاره شناسان دروغگو وجود دارد؟. دادند

ري به آنها دادن همانگونه كه ديديم غلو  تندروي در امامان و منزلت فوق بش

انگيزه و دافع حقيقي براي عقيده به بداء است و عصمت و غيبت را به آنها 

بايد راه  ه اندو واقع آنها را تكذيب كرد زده انداند، اگر دم از غيب نسبت داده

د و آن راه همان قول به بداء است،پس بداء دريچه ي فراري نفراري داشته باش

  . مواجه شدن در بم بست عيب است براي

و اولين كسي كه به بداء دعوت كرد  مختار ثقفي بود  چون دم از غيب مي 

وقتي وقائع خالف گفته و اخبار او به وقوع مي پيوستند، مي گفت، در علم . زد
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خدا اين طور گشته بود  يعني ما غيب را دانستم اما خداوند خواسته، چيزي از 

  1!!آن را آشكار ساخته استمن پنهان كند، و حاال 

روايت شده محمد بن زينب وقتي با عيسي بن موسي بن محمد بن عبداهللا بن 

و از سنگ و چاقو استفاده . عباس فرماندار كوفه جنگيد به جاي نيزه ني قرار داد

آنها را بكشيد ني شما مانند نيزه و شمشير كارگر است : كرد، و به لشكرش گفت

  رسانند،حه آنها به شما ضرري نميو شمشير و اسل هو نيز

  .نگ بطلبيدجنند، ده نفر، ده نفر آنها را به هوشيار باشيد در شما نفوذ نك

بينيد، با ما نده گفتند مگر نمياوقتي نزديك سي نفر از آنها كشته شد، به فرم

كشيم، مثل اينكه ني ما كارگر نيست و در كنند و از دست آنها چه ميچه مي

ولي اسلحه و نيزه آنها در ما تاثير گذار است و همه ما را . گذاردميآنها تاثير ن

يعني خداوند در . اگر تقدير خدا چنين است من چه گناهي دارم: گفت. كشتند

غيب به من اطالع داده كه چنين مي شود ولي در علم خدا  خالف اين تقدير 

  2شده است؟

                                 
ـ مال و غل شهرستاني  1/354ـ ضحي االسالم  1/25/26الدعوه في نسخ القرآن ـ 3
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. اوند دو علم داردخد«بدين علت در اصول كافي از عبداهللا روايت شده 

علمي كه تنها خدا آن را مي داند و بداء در اين قسم است و علمي كه به مالئكه 

  1.»دانيمو رسول ياد داده و ماهم آن را مي

خداوند راست فرمود : دياگر چيزي گزارش داديم، و به واقعيت پيوست بگوي

دو اجر : خداوند راست فرمود:  دير خالف آن به واقعيت پيوست بگويو اگ

  .بداءداريد يكي براي تصديق و ديگري معتقد بودن به 

هر چند با علم خداوند منافات ندارد ولي براي گمراه كردن مردم : پس بداء

كه امامان علم غيب مي دانند از آن استفاده مي شود، اگر خالف گفته آنها چيزي 

كند دو  و كسي دروغ را تصديق! رخ داد  مي گويند در تقدير ديگر خدا بود

  !!گيرددفعه پاداش مي

مي كنند و براي ابطال آن  از اين عقيده ابراز بيزاريهمه مسلمانان به جز شيعه 

  :آيه 

﴿ $ tΒuρ tβ% x. ª! $# öΝ ä3 yèÎ= ôÜ ãŠ Ï9 ’ n?tã É= ø‹tó ø9 $# ﴾  
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ـ كافي  179آل عمران » خداوند بر اين نبود كه شما را بر غيب مطلع سازد« 

  است

  :اف اعر 188و همچنين  آيه 

﴿ ≅ è% Hω à7 Î=øΒ r& ©Å¤ø uΖÏ9 $Yè ø tΡ Ÿω uρ # …ŸÑ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª!$# 4 öθ s9 uρ àMΖä. ãΝ n= ôãr& 

|= ø‹ tó ø9 $# ßN ÷ sYò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒuρ z© Í_ ¡¡ tΒ â™ þθ ¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ × Ï± o0 uρ 

5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ﴾     

مگر آن مقداري كه خدا . راي خود نيستمبگو، من مالك سودي و زياني ب«

  »كردمدانستم، قطعاً منافع فراواني نصيب خود ميبخواهد اگر غيب مي

  :انعام  50و آيه 

﴿ ≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩ !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ôãr& |= ø‹tó ø9 $# ﴾  

گويم غيب هاي يزدان در تصرف من است و نميبگو من نمي گويم گنجينه«

  »دانميم

  .داندهم غيب نمي غخدا شود كه حتي رسولدر اين راستا اثبات مي
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هر چند بعضي از عالمان شيعه مانند محمد جواد مغيه منكر غيب دانستن 

: گويداي به اهل شيعه است و ميامامان و حتي منكر نسبت دادن چنين عقيده

الي كه آنها به قرآن اند در حچگونه به شيعه اماميه غيب دانستن ائمه نسبت داده

» .كردمدانستيم، خير فراواني نصيب خودم مياگر غيب نمي«ايمان دارند و آيه 

بگو هيچ كس غير از خدا «يا آيه » غيب تنها مال خدا است«ـ اعراف آيه 188

  .خوانندرا مي» غيب نمي داند

را به شيعه ) علم غيب(كسي اين  : كند كه مي گويدو قول طبرسي را ذكر مي

دانيم كه كسي از آنها به كسي ديگر نسبت دهد به آنها ظلم كرده است و نمي

  .دانيدغيب مي: گفته باشد 

شيعه چنين ادعايي : گويدو مي .بايد چنين گفته را طرد كرد: گويدپس مي 

و هركس چنين چيزي به آنها نسبت دهد يا بچه يا دروغگوي افتراء . ندارند

  1زننده است؟

چندين نفر از شيعه چنين . د ولي واقع شيعه غير از اين استاين كالم شيخ بو

شد چون گفته شده پس بود، گفته نمياند و اگر اعتقاد شيعه نميادعاي كرده

  .ادعاي آنها است
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  )بازگشت(رجعه : سوم
شيعه اثني عشريه معتقدند كه امام دوازدهم محمد مهدي بعد از غيبت 

كه پر از ظلم بود پر از عدل مي كند، و كبري برمي گردد زمين را همان گونه 

  ! آنها حاال بعد از هزار سال منتظر ظهورش هستند

و بعضي از داليل آنها را بحث كرديم و آنها را باطل نموديم، و اين عقيده 

  .اين گروه است اساس

اند كه بعضي از اكثر گروههاي شيعه معتقد. اندتنها اماميه چنين چيزي نگفته

يالت طوالني در اين راستا صغيبت يا مرگ بر مي گردند، و تف امامان بعد از

  .دارند

  1.وجود چنين چيزي ميان فرق اسالمي محققين را متحير ساخته است

اماميه درباره رجعيت عقيده مخصوصي دارند، قبل از روز قيامت رسول اكرم 

 گردند تا اند بر ميو اهل بيت دشمنان و آنهايي كه حقشان را غصب كرده غ

  !!از آنها انتقام بگيرند
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و در اين باره خرافات عجيبي دارند مانند ظهور علي در چهره خورشيد است 

شناسند فراخواني علي را با اسم خود ندا مي زند و كه همه مردم او را مي

  1.كند كه حق با علي و پيروان اوستجبرئيل اعالن مي

ي مفصل در مورد امكان اند، و خيلدرباره رجعت كتابهاي زيادي تأليف كرده

را در كتابهاي تفسير و  ترجع همچنين .اندو اثبات و رد بر منكر آن بحث نموده

  .مي بينيمبا رنگ و بويي خاص حديث و كتابهاي عمومي ايشان 

اثر محمد بن حسن حر » اظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعهقاالي«مثالً كتاب 

يست و نه باب در اثبات رجعت را تنها در مقدمه كتاب ب 1104عاملي متوفي 

مؤلف كتابهاي تفسير و حديث و غيره  و مصادر ذكر كرده است  و اكثر مراجع

  .هستند

ارتداد از  اي براي غلو و گمراهي است، بلكه منجر به كفر وهمه كتاب نمونه

در اين باره نيازمند توقف نيستيم بلكه به مسائل قبلي درباره . شودمي اسالم

كنيم  چون رجعت هم مت و اثبات گمراهي گويندگان آن اكتفاء ميبطالن اما

                                 
ـ امام  2/242صحي االسالم  55الشيعه و التشيع ص . 1/13،41ص : ـ جوامع الكلم1
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آنها  و عقائد ترين اقوالافراطي ترين و گمراه از جمله وابسته به امامت است و

  .است

  .حتي بعضي از آنها خودشان منكر اين عقيده خرافي هستند

ند ، و ما معتقد هستيم منكرين آنها بر حق هستنيستاصول اتفاقي آنها از پس 

از آن بيزار و  دين و آيين و اگر كسي قائل آن باشد چيزي وارد اسالم كرده كه

  .مبرا است
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  تقيه: چهارم
  :از آن پرهيز كردم. اتقيت الشئ َوتقَْيته أتَِّقيته وأتقْيٍٍة  ُتقّى وتقَّية وِتقاء

  :28ل عمران آيه آ

﴿ ω É‹ Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3 ø9 $# u™ !$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ( ⎯ tΒuρ 

ö≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ }§ øŠ n=sù š∅ ÏΒ «!$# ’ Îû >™ó© x« HωÎ) β r& (#θà) −G s? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ Zπ9 s) è? 3 

ãΝ à2 â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª! $# … çμ |¡ ø tΡ 3 ’ n< Î) uρ «! $# ç ÅÁ yϑø9 $# ﴾      

تي گيرند مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوس« 

در چيزي از خدا نيست ـ مگر آن كه خويشتن را از و هر كه چنين كند وي 

  و در قراءه  تقيه ـ تقاه» .ايشان مصون داريد

خداوند براي مسلمانان مباح كرده، كه اگر از شر كافران ترسيدند  : معني آيه

د ولي نبا زمان، خود را از آنها مصون دارند  و در قول و فعل موافق آنها باش

  .ان برايمان ثابت و ماندگار باقي بماندقلبش

خالف عقيده حرف «مي دانند و معني تقيه  دين شيعه تقيه را اصلي از اصول

مثال اگر ميان قومي باشد كه ايمان ندارند، و در نهايت » زدن و انجام دادن كاري
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تعصب قرار گرفته باشند و اگر در قول و فعل همرنگ آنها نباشيد  تو را اذيت 

شويد تا محفوظ بمانيد و اذيت و آزار را از خودت ند، با آنها هماهنگ ميكنمي

  .داري چون نياز به اندازه كافي بايد رفع شوددور مي

به جر آنان كه وادار به اظهار كفر مي گردند و در «سوره نمل  106به آيه 

و داستان عمار وقتي مشركين او را » ايمان است همان حال دلهايشان ثابت بر

را دشنام داد و  غرفتند و اذيت كردند او را رها نكردند تا رسول اكرم گ

استدالل  ،ها در ايمانش تاثير نگذاشتخدايان آنها را تعريف كرد و اين حرف

  .مي كنند

حتي نصوصي  ت  با مبادي اسالم مخالفت نداردالبته تقيه با اين تفسير و قرائ 

وريات ضر» «الم وجود نداردرساندن در اسضرر ضرر قبول كردن و «مانند 

  .أييد آن هستندت» .كنندمحرمات را مباح مي

هايي شده اند كه موي آدم بينيم شيعه دچار مصيباگر تاريخ را ورق بزنيم مي

  .كند و نفس انساني از آنها بيزار استرا سيخ مي

ستان دويست نفر اكتاب مقاتل الطالبين اثر ابي فرج اصفهاني كه د: براي نمونه

  .ا ذكر كرده است ر

  انسان خودش را بدون هدف و آرمان نابود كند، عبث و بي فائده است، 
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  .عمل كردن به تقيه سه حكم دارد: گوينداماميه مي 

  .فايده باشدوقتي مردن عبث و بي: واجب .1

اگر انجام دادن و ندادن نوعي تقويت براي اسالم  :رخصت .2

  .باشد

ي شود يا موجب گمراه اگر موجب انتشار باطل و گمراه: حرام .3

  1.كردن مردم و زنده كردن ظلم وجور گردد

هر چند تقيه مخصوص شيعه نيست، پس چرا اصلي از اصول آنها شده و به 

  .دندهخاطر آن مردم را مورد حمله قرار مي

  .به نظر من سه دليل دارد

آورند، ـ هر چند تقيه رخصت است و تنها در مواقع ضروري به آن روي مي1

از ابي عبداهللا «اند، مثال در اصول كافي آمده يعه در ارزش تقيه غلو كردهولي ش

روايت شده » اندگيرند  چون صبر پيشه كردهدرباره آيه آنها دو دفعه پاداش مي

  .انداست، بما صبروا، يعني  بر تقيه صبر  كرده

                                 
 193ص : ـ اصل الشيعه1
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خوبي ها : گفته» .با كارهاي خوب بديها را از خود دور مي كنند«و درباره 

10تقيه : ابي عبداهللا گفته» از بين بردن آنها«بديها  ،»تقيه«
دين است، ) نه دهم(  9

  .كسي تقيه نداشته باشد، دين و ايمان ندارداگر 

سوگند به خدا پيش من چيزي محبوب تر از «دوباره از پدرش روايت كرده 

   !»تقيه وجود ندارد

ه دين من و پدرم است كسي تقيه نداشته باشد تقي«:  از ابي جعفر روايت شده 

  »ايمان ندارد

اند  كسي اين گونه به با اين روايات تقيه را در غير جايگاه خودش قرار داده

  تقيه روي آورد به آدم ترسو و دروغگو تبديل مي شود آيا اين ايمان است؟

  .نمي كنند اند، اما احكام آن را رعايتـ تقيه را در چنين جايگاهي قرار داده2

  .ند مانند وابستگي مومن به ايمانشوابسته به آن هست

و روايت شده . درباره تيمم معتقد به مسح دست و صورت هستند: براي مثال

او هم دستش را بر زمين مي گذارد  صورت «از امامي درباره تيمم پرسيده شده 

  »كند و دستانش را تا زانو مسح مي

  .ين نوعي از تقيه استاند، ادر مورد آن امام گفته
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بينند و بسياري از مسلمانان نظر آنها را درباره تقيه مي انگيزه تقيه چيست؟

كردن آنچه  آنها را وادار به ترك و رهاكه گيرند، و چيزي برآن اعتراض نمي

كنند ،چون عمل كردن به  اين اعتقاد آن را اجراء مي صحيح است نكرد ه است

  .را باطل عبادت مي دانند 

ند، از ابن ندارا شرط نمي) در شهر بودن ( براي واجب شدن جمعه بلديت 

كرمه و شافعي و أحمد ععمر و عمر بن عبدالعزيز و اوزاعي و ليث و مكحول و 

جمعه در شهري «: اند كه گفتهروايت شده است و آنها هم از علي روايت كرده

  »واجب است كه داراي حدود باشد

  .اند خبر تقيه استگفتهدر مورد اين روايت هم  

كند؟ آيا اي نياز نيست، پس چه كسي تقيه ميروشن است كه به چنين تقيه

به خاطر  سپس و !؟كندشجاعي مثل او از ترس تقيه ميدلير مرد و علي؟ 

  !!شودتفكراتش كشته مي

  آيا اين از او روايت شده؟. نظراتش نزد مسلمين ارزشمند است كسي كه

بت مي دهند، آيا احتمال قتلي يا پايمال شدن ناموسي يا چرا به علي تقيه نس

  كوچكترين ضرري وجود دارد؟
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و  و در اين مسئله موافق ابن عمر: اند هنگام اهللا اكبر دست بلند كنندمعتقد

  .عمر بن عبدالعزيز و شافعي و احمد و ديگران هستند

عت هنگام تكبير امير المومنين در نماز جما«: انداز امام جعفر روايت كرده اما

- نجام نمي داد تا نماز تمام ميتاح دست بلند مي كرد و بار ديگر اين كار را اتاف

  .»شد

علي در نمار ميت يك « و دوباره از ابي عبداهللا از پدرش روايت كرده كه 

  .يعني در تكبير: كردميدفعه دست بلند 

حديث در احتمال دارد اين دو : امام طوسي بعد از اين روايت مي گويد  

زمان تقيه روايت شده باشد، چون مذهب خالف روايت در آن مدت بين مردم 

  1».شايع بود

از اين عجيب تر روايات آنها درباره ايام نفاس است كه مي گويند ايام نفاس 

است )  ع(مانند ايام حيض مي باشد و اين عقيده مخالف روايات منقول از علي 

براي نفاس بنشيند و نماز نخواند، و از ابي زن بايد چهل روز « : كه مي گويد 

هفده و هجده و نوزده و سي يا چهل يا پنجاه و بين چهل و پنجاه : عبداهللا 

  .و از ابي جعفر هيجده روز روايت شده است »روايت شده است
                                 

     479ـ ص 1ـ استبصار ج 1
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چون در اين روزگار چنين : گويدداند و ميتقيه مي طوسي اينها را هم نوعي

بودند، بدين سبب مردم در تحديد ايام اختالف پيدا روايات موافق مذهب مردم 

اي كه هر كدام از اين روايت موافق مذهب دور و بر گفته اند  به گونهكرده

  1.اندشده

- تقيه اين گونه موجب ضايع كردن علم و پوشاندن حق و ترويج دروغ مي

  .شود

اشد  چون تقيه نبايد موجب پوشاندن يا منع احكام ب« : گويد شيخ ابوزهره مي

اين تقيه نيست و موضوع آن هم واقع نمي شود، بلكه اسمي ديگر دارد كه 

شود كه صفت مومن مي كتمان علم است،  كسي به صفت و ويژگي تقيه متصف

  .»نداشته باشد

اند  براي نمونه بعضي از ي براي غلو و انحراف قرار دادهذتقيه را منف:  سوم

  .اند چون دشمن علي بودندكم كردهآنها به كفر و نجاست اكثر صحابه ح

اند، اگر تقيه يا و براي قاطي شدن شيعه با آنها به تقيه يا ضرورت علت آورده

  2.دانندضرورت نباشد آنها را قطعاً كافر مي

                                 
 245ـ امام صادق ص 2

 125 ـ مفتاح الكراسه ـ باب طهاره ص1
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 پشت سرپس چگونه علي  .غير اماميه باطل است پشت سرمعتقدند كه نماز 

  سه خليفه نماز خواند؟

بوبكر و آيا ا« : اظم به آنها جواب داد، و گفتهاين سواالتي است كه سيد ك

  .»عمر ما را تكفير مي كنند

  .ترين مخرج استبراي نجات از غلو و تندروي تقيه آنان آسان

  .عشريهپس تقيه اصلي است مخصوص شيعه اثني 

*** 

 


