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 D  C  B       A  

  
  :چاپ دوم پيشگفتار

 : وبعد» نيرسوله األم  والصلوة والسالم عىلنيهللا رب العامل احلمد
و  ،زيرا آن را بهترين امت قرار داده ،خداوند اين امت را گرامي داشته است

و بهترين . را براي آن برگزيده است ص بن عبد اهللا يعني محمد ،بهترين پيامبر
يعني مكه را براي  ،بهترين سرزمينو  ،يعني قرآن را بر پيامبر امت نازل فرموده ،كتاب

و ياران پيامبر را بهترين همراه قرار داده كه به افتخار . پيامبر انتخاب كرده است
شد و  نازل مي و نيز قرآن در عصر آنها فته اند،همراهي با برترين انسان دست يا
و آنان را تصفيه و وجودشان را از احساسات  ،اقدامات آنان را زير نظر داشت

كه خدواند مي  دوش گرفتن آخرين رسالت الهي، و براي بكرد نادرست پاك مي
كرد تا آن  از آنان نسلي الهي آماده مي خواست كه بهترين  و واالترين رساله ها باشد

و به بار نشست آنگاه خداوند پيامبرش را به سوي كه درخت ملت مؤمن شكوفا شد 
مؤمنان جاي او را گرفتند و رو بست، خود فرا خواند و آن حضرت از جهان ديده ف

از دين پاسداري نمودند و در راه دين جهاد كردند، و آن دسته از عربهايي كه مرتد 
بسته و دين شدند را دوباره به دين باز گرداندند، سپس به هر سوي دنيا رخت سفر 

و همه لشكرهاي دنيا در مقابل آنان . را منتشر كردند و مناطق را فتح نمودند
هاي جهان در برابر آنان از هم فرو پاشيدند، و همه  نشيني كردند و همه قدرت عقب

و اين نسل . گرديد اين افتخارات به بركت ايمان آنها و ياري خداوند نصيب آنان مي
پرچم اسالم را تقريباً در يك چهارم جهان بر  از دنيا بروند قبل از اينكه مؤمن مجاهد

هاي دين را محكم نموده و قرآن را به مردم رسانيده و سنت را روايت  افراشتند و پايه
  . كردند و خداوند بوسيله آنها به اسالم عزت بخشيد

اصحاب پيامبر است و هر كسي كه به  مديونها  پس امت اسالم در همه خوبي
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تواند به مقام  بنابراين چه كسي مي. ل كند آنان در پاداش او شريك هستنددين عم
  .بهترين پاداش را به آنان بدهدو آنها برسد؟ خداوند از آنها راضي باد 

ها و  ها و گمراهي اما بعد از سپري شدن عصر آن بزرگان در ميان امت بدعت

ت جهالت و هوا انحرافات و اختالفاتي پديد آمد كه علت بعضي از اين مشكال
هر كس براي ترويج . اي ديگر گريز از هدايت و حقيقت بود پرستي بود و علت پاره

بدعت و گمراهي خود رواياتي دروغين و ضعيف به پيامبر و اهل بيت او نسبت 
داد و اين روايات دروغين را در ميان احاديث جاي دادند و متأسفانه بسياري  مي

و بدون تحقيق آن را نقل كرده و از آن استدالل . فريب اين روايات را خوردند
ها گرديد و در نتيجه  هايي پديد آمد و سبب ايجاد دشمني ها و گروه نمودند، و فرقه

   .امت دچار تفرقه شد كه بدترين تأثير را در تاريخ بر امت گذاشت
اما امروز از آن جا كه دايره فرهنگ گسترش يافته و بسياري از موانع برطرف 

  . اند و ديدار مخالفان با يكديگر آسان گرديده و شرايط گفتگو آماده است شده
توانند با يكديگر گفتگو كنند و  مخالفان در درون جوامع اسالمي به راحتي مي

همچنين شرايط گفتگو با كافراني كه خارج از جامعه اسالمي هستند مهياست، 
و به نيكي و گفتگوي آرام ث و بايست از اين فرصت استفاده شود و با بح بنابراين مي

دور از فحش و ناسزا براي بررسي اختالفات تالش شود و به قضاياي مورد  به
ه و شبهشود تمركز شود زيرا هر مخالفي  مياختالف و داليلي كه از آن استدالل 

  . كند كه از آن استدالل مي) چه صحيح و چه ضعيف(دارد  دليلي
كند بايد در گفتگوي خود جدي باشد و  يو هر كسي كه در اين مورد گفتگو م

و به قواعد زبان عربي كه قرآن  بفهمدگويد  طرف مخالف ميكه  بكوشد تا آنچه را 
بر آن نازل شده و پيامبر به آن سخن گفته است آشنا و به روش و اصول استدالل 
پايبند باشد، و همچنين نبايد در گفتگو و مناظره از احاديث نادرست و دروغين 

هاي تاريخ و ادب كه آكنده از روايات درست و  تدالل كرد و همچنين به كتاباس
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و اهل  صپيامبرمنسوب به  چون وقتي كه روايات .نادرست هستند نبايد استناد كرد
بدون تحقيق روايتها ان به ديگر تو پس چگونه مياز دروغ در امان نمانده است  بيت

   .و بررسي اعتماد كرد
 امامي ريد گفتگويي است كه اينجانب با يكي از علماي شيعهكتابي كه پيش رو دا

و  در ميان شيعيان ايران از جايگاه علمي بااليي برخوردار استام كه  انجام داده
به  مشرف مي شوداينجانب با او رفاقت و دوستي دارم و او هر وقت كه به مكه 

آن  دانستنبود كه  مياي عقيدتي ن اگر اين مطالب مربوط به مسئله آيد، و ديدارم مي
مهم است من آن را چاپ و نشر  –چه شيعه و چه سني  –براي هر مسلماني 

  . كردم نمي
خواهم، و  بنابراين از استاد ابوالمهدي به خاطر نشر اين نوشته معذرت مي

طلبم كه در اين چاپ  همچنين از او به خاطر ذكر جمالتي تند در كتاب پوزش مي
و اميدوارم كه آنچه از قلم افتاده در چاپهاي آينده  ام كردهبسياري را تصحيح ) دوم(

  .اصالح كنم
  : تغييرات ذيل را در آن اجرا نمودم ،كتاب سريع و اينجانب بعد از باز بيني 
  . ها وضع كرده بودم حذف نمودم همه عناويني كه براي پاراگراف - 1
 . ام برخي عبارات را تصحيح و ويرايش نموده - 2
 . ام ا را اصالح و ويرايش نمودهه اي از پاسخ پاره - 3
  . ام هايي افزوده پاسخ - 4

بر  اميدوارم كه خداوند اين كتاب را سودمند قرار دهد و مسلمين رادر پايان 
  . متحد گرداند پيروي از حق و هدايت

  .تحرير گرديد 1/5/1427در تاريخ 
  .احمد بن سعد حمدان الغامدي مكه مكرمه پروفسور
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  ميبسم اهلل الرمحن الرح
  پيشگفتار

  : ن، وبعديرسوله األم علىالحمدهللا رب العالمن والصلوة والسالم 

استاد يكي از «دكتر ابو مهدي محمد حسيني قزويني   ه 1423در ماه رمضان سال 
همان طوريكه   – كند بلكه او در هشت دانشگاه تدريس مي هاي ايران، دانشگاه

آمد و اظهار عالقه كرد كه با همديگر ام به ديدارم  در خانه» - خودش برايم گفته بود
. داشته باشيم امامي گفتگو و بحثي در مورد قضاياي مورد اختالف اهل سنت و شيعه

آن  تفاصيلكه  نمودممن موافقت نمودم و سخناني به عنوان مقدمة بحث ايراد 
امه كردم كه ارتباط من با او اد مقدماتي را كامالً به خاطر ندارم، زيرا فكر نمي سخنان

  . كنم آن سخنان را يادداشت مي ،يابد و بعد از گذشت دو سال از آن ديدار مي
به او گفتم كه خداوند . آنچه قبل از آغاز بحث به او گفتم اين بود اي اما خالصه

 :فرمايد كند تا حجت را بر مردم اقامه نمايد چنان كه مي پيامبران را مبعوث مي
m  w  v  u  t  s   r  q  p  o  nxy  l  )165:اءنس(  

پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان، و بيم دهنده باشند و بعد از آمدن پيغمبران حجت «
  .»و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند

را به عنوان آخرين پيامبر فرستاد و بعد از او پيامبر  ص سپس خداوند محمد
آيد ولي  در آخر الزمان ميكه  آيد تا دين مردم را تصحيح كند به جز عيسي نمي

  . كند پيروي مي ص محمد مان از آئين پيامبر
را  حجتپس بنابراين بايد خداوند براي آخرين پيامبر اسباب موفقيت واقامه 

  . فراهم كند تا مردم عذري نداشته باشند
شود كه چند چيز متحقق  و موفقيت پيامبر و اقامه حجت زماني كامالً انجام مي

   :ي عبارتند ازباشند كه برخ
  . فرمايد پاسخگوي همه نيازهاي ديني مردم باشد اينكه كتابي كه بر پيامبر نازل مي: اول
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خداوند بايد اين كتاب را از هر نقص و اضافه شدن محفوظ بدارد تا  :دوم اينكه
  . بوسيله آن اقامه حجت شود

آن را به مردم  د ونكن بايد مرداني را فراهم نمايد كه اين دين را حفاظت مي :سوم
  . رسانند مي

اند يا نه؟ از ديدگاه اهل سنت اين  پس آيا اين امور در دعوت پيامبر تحقق يافته
اهل سنت . اند اين امور تحقق نيافته امامي اند اما از ديدگاه شيعه امور تحقق يافته

و براي شناخت دين  ،كتابي كه خداوند نازل فرموده براي امت كافي است :گويند مي
كند و با وجود آن به دليل ديگري نيازي نيست، و خداوند اين  مت را كفايت ميا

# ( ¨βÎ :فرمايد چنان كه مي. مطلب را در چند آيه تأكيد كرده است x‹≈ yδ tβ# u™öà) ø9 $# 

“Ï‰ öκ u‰ ©ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø%r& . )9 :اسراء(.  
ي رسيدن به سعادت دنيا و برا(ها  ترين راه كند كه مستقيم اين قرآن به راهي رهنمود مي«

  .»است) آخرت

 Ÿξsù :فرمايد و خداوند مي r& tβρ ã −/ y‰tG tƒ šχ#u™ öà) ø9$# . )24 :محمد(.  
  .»انديشند آيا دربارة قرآن نمي«

 ö :فرمايد و مي Ïj. x‹sù Èβ# u™öà) ø9$$Î/ ⎯ tΒ ß∃$sƒ s† Ï‰ŠÏã uρ . )45 :ق(.  
  .»ترسند و تهديد كردن من مي ز بيم دادنن پند و اندرز بده كه اكساني را به وسيلة قرآ«

‰ $pκš :فرمايد و مي r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™ §9 $# ’Í< 'ρé& uρ ÍöΔF{ $# 

óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $#uρ .  )59 :نساء(.  
و از پيامبر اطاعت كنيد و از ) با پيروي از قرآن(ايد از خدا  وردهاي كساني كه ايمان آ«

كارداران و فرماندهان مسلمان خود پيروي كنيد و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به 
  .»خدا و پيغمبر عرضه كنيد

شود  و خداوند به حفظ قرآن متعهد شده است بنابراين چيزي به قرآن اضافه نمي
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  . گردد كم نميو نيز چيزي از آن 
فراهم نمود كه به او ايمان  ص و خداوند بهترين مردم را براي همراهي پيامبر

آوردند و او را ياري كردند، و بعد از آن حضرت، پرچم جهاد و دعوت و تعليم را به 

بينيم كه دين اسالم يك چهارم جهان را تحت پوشش قرار داده  دوش گرفتند، و اينك مي
  . گردد است كه هر كس به دنبال حق باشد بوسيله آن راهياب مي و همواره تر و تازه

  .عقيده اهل سنت اين است
كنند كه قرآن براي امت كافي نيست و بايد امامي باشد كه  اما شيعه اماميه ادعا مي 

كند، اما اين امام نتوانست اين كار را بكند يعني امام بود  قرآن را براي مردم بيان مي
كنند كه قرآن ناقص  و اغلب علماي شيعه گذشته ادعا مي! نداشت ولي قدرت اجرايي

دانيم كه چه مطالبي از  توان به آن اعتماد كرد چون ما نمي است، پس بنابراين نمي
  . قرآن كم گرديده است، و وقتي از آن كم شد حتماً به آن چيزهائي اضافه شده است

ها  ا توجه به آنچه در كتابكنند كه اصحاب پيامبر كه ب ها ادعا مي و همه شيعه
آمده تعدادشان ده هزار نفر بوده است، بعد از وفات پيامبر به جز چهار نفر همه مرتد 

  . اند خيانت كرده ص اند و به پيامبر شده
و  ناكام بوده اند كه اين دين از همان لحظه اول و اين گونه شيعه حكم كرده

   :شكست خورده است
  . است ام بوده و موفق نشدهناكقرآن در تأثير گذاري  -
  . است موفق نشده و شكست خوردهدر تربيت  نيز پيامبر -

سپس ميان من و او گفتگويي  .ممعناي آنچه كه در آغاز بحث به او گفت اين بود
  . تفاصيل آن را به خاطر ندارم ةشد كه بقي

اما استاد ابو مهدي در اثناي گفتگو و بحث بسيار مؤدب بود و وقتي اسامي 
رضي اهللا عنهم و هر وقت با او ديدار داشتم او به من : گفت شد مي اصحاب برده مي
  . داد اين گونه نشان مي
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سپس در مورد تصحيح احاديث گفتگويي شد و اين سوال را مطرح كرد كه آيا 
  شود؟  وقتي علماي اهل سنت حديثي را صحيح قرار دهند آن حديث پذيرفته مي

براي پذيرفتن و نپذيرفتن حديث ضوابطي وضع  علماي حديث اهل سنت: گفتم
اند، كه هر گاه همه اين ضوابط در حديث رعايت شده باشد آن حديث مورد قبول  كرده

  . شود است و اگر در اين ضوابط اشكالي باشد با توجه به آن در مورد حديث حكم مي
هد و اگر فردي از علما با اين ضوابط مخالفت كند و حديثي را صحيح قرار د

دهد  بينيم كه عالمي حديثي را صحيح قرار مي شود، بنابراين مي طبق ضوابط حكم مي
نمايد كه شرايط صحت اين حديث  كند و گوشزد مي و عالمي ديگر با او مخالفت مي

دهد اما عالمي  و گاهي عالمي يك راوي را ثقه و مورد اعتماد قرار مي. مشكل دارند
برد و با آن عالمي كه او را ثقه قرار  دادن او پي مي ديگر به نقصي در شرايط ثقه قرار

اي هستند كه اين منهج  اهل سنت داراي منهج و شيوه ،بنابراين. كند داده مخالفت مي
  . )1( كند به نفع يا عليه آنها حكم مي

و .... د اموري ديگر نيز گفتگو و بحث شددر مور و گفتگو حاشيه اين بحث و در
 مكرمه ن رسيد، و بعد از آن دكتر قزويني قبل از ترك مكهسپس ديدار ما به پايا

اي براي من فرستاد كه در اين نامه در مورد بعضي از احاديث و  اي دو صفحه نامه
  . مسايلي ديگر پرسيده بود

ها بيشتر به امور عقلي تكيه  هاي مختصري به او دادم كه در اين پاسخ من پاسخ
  . كننده نيست اهل سنت براي آنها قانعهاي  كرده بودم زيرا اقوال و گفته

او فاكسي برايم فرستاد كه در آن گفته  ،بعد از گذشت يك سال و سه ماه تقريباً
هاي  هاي مرا مورد بررسي قرار داده و به كتاب بود كه او تقريباً پانصد ساعت پاسخ

و دو  اهل سنت و شيعه مراجعه كرده است و بعد از آن در رد نامه من بحثي در پنجاه
  . صفحه نوشته است

_____________________________ 
 .پرداختبه ياري خدا در قسمت بحث منهج اهل سنت و مجاعت بيشرت به اين موضوع خواهيم  −١
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اين پژوهش و بحث به دست من رسيد، وقتي آن را   ه 1425در نيمه ماه ربيع الثاني 
شيوه اين پژوهش عجيب . آور و عجيب است مطالعه نمودم ديدم كه پژوهشي شگفت

هايي شده بود داليل نيز عجيب و مفاهيم آن پيچيده و  گيري بود و به طرز عجيبي نتيجه

از اين رو الزم ديدم كه اين پژوهش را بررسي و مورد نقد قرار . ب بودندعجيب و غري
اي از وقتم را به اين امر  بنابراين پاره. دهم و از عجايب و اشتباهات آن پرده بر دارم

اختصاص داده و اين بحث را كه دو ماه طول كشيد نوشتم، بيشتر اين مطالب را در مكه 
  . ر بيرون از مكه آن را تكميل نمودمبه رشته تحرير در آوردم و سپس د

طلبم، چون كه از قبل براي  و از اينكه اين بحث خوب ترتيب داده نشده پوزش مي
و بلكه رد و پاسخي بود بر پژوهشي كه . ريزي و آمادگي نشده بود چنين كاري برنامه

كند كه مطالبي  شامل مسايل گوناگون و متنوعي بود و گاهي ضرورت بحث اقتضا مي
كرار شود، و اضافه بر اين، دوست داشتم در كمترين فرصت به همراه عمره گذاران قبل ت

  . از ماه رمضان در همان سال پاسخ را به استاد ابو مهدي بفرستم
سخنان استاد ابو مهدي را به صورت پراكنده در بيش از صد و شصت پاراگراف 

هايي كه در طي بحث  نامه و. ام كه به هر پاراگرافي پاسخ داده شده است ذكر كرده
  . ام تا در آمدي بر بحث باشد بين من و او رد و بدل شده است را آورده

اي را بيدار  او و هر شيعه ،ها براي آن شده است تا اين پژوهش همه اين تالش
كند و آنها را متوجه نمايد كه عقايدشان خطرناك و قواعد و اصولشان سست و 

ل از رخت بر بستن از دنيا خودشان را دريابند، و ضعيف است، و هر چه زودتر قب
  .ناميدم» اثناعشري گفتگويي آرام با دكتر قزويني شيعه«اين كتاب را 

از باريتعالى خواهانيم كه حقيقت را به ما بنماياند و توفيق آن دهد كه در راه حقيقت 
  . دوري كنيمقدم نهيم، و زشت و باطل را بر مال ساخته، و ما را ياري دهد تا از آن 

پيام آور توحيد و بر خاندان و ياران و پيروان بر حق صلوات و سالم و درود بر 
  .او تا روز جزاء
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   دكتر احمد بن سعد حمدان غامدياستاد  :بقلم
  مكه مكرمه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  هاي اول ابو مهدي پرسش

  معليك استاد دكتر احمد سعد حمدان سالم محترم و پژوهشگربرادر 

مهمان نوازي و با تشكر بي دريغ از جنابعالي، و با سپاس بي پايان كه در ساية 
  .يدشرمندة خويش ساختمرا  اخالق نيكو

اينجانب از حضرت عالي نهايت استفاده را بردم و اميدوارم كه اين ديدارها ادامه 
  . يابد و آخرين ديدارم با شما نباشد

هاي مستدل و  ارم كه اميدوارم به آن پاسخهايي را از جناب عالي د در پايان پرسش
  . اي بدهيد قانع كننده
اند كه شماري از  فرماييد شما در مورد آنچه بخاري و ديگران روايت كرده چه مي

! پروردگارا( :فرمايد روند و پيامبر خدا مي اصحاب در روز قيامت به جهنم مي
از تو چه كردند، آنها بعد داني كه بعد  چه مي :شود گفته مي! اصحاب من !اصحاب من

  ). از وفات تو مرتد شدند و به عقب بازگشتند
  ه و ثقه دانستن آنها مخالف نيست؟آيا مفهوم اين روايات با مقوله اعتماد به صحاب
گوييد؟ اين ناسزا گفتن  اند چه مي در مورد اينكه اصحاب يكديگر را ناسزا گفته

ارد دجتهاد و اشتباه در آن كه يك پاداش دهد؟ آيا ا ناسزا گوينده را فاسق قرار نمي
شود؟ در مورد  اينكه شامل ديگر فقها و اهل فتوا هم ميمختص اصحاب است يا 

گوييد؟  هايي كه در قتل او شده چه مي كارهايي كه با يكي از صحابه شده و مشاركت
شود كه آنها  اند گفته مي آيا در مورد كساني كه در قتل يك صحابي مشاركت داشته

   رسد يا اينكه چنين نيست؟ اند و يك پاداش به آنها مي اجتهاد كرده و به خطا رفته
فاطمه پاره تن من است، ( :فرموده است ص در روايات متعددي آمده كه پيامبر

 باو همچنين روايت شده كه فاطمه  ،)هر كس به او آزار برساند مرا آزار داده است
و تا وقتي كه وفات نمود با ابوبكر  راحت شد،، و يا از او ناابوبكر قطع رابطه كرد





 

 

٢٢

٢٢

چنان كه شما در سخنان خود به صراحت گفتيد كه فاطمه در حالي وفات . حرف نزد
يافت كه از ابوبكر ناراحت بود؟ آيا اين قضيه با فرموده الهي منافات ندارد كه 

 ¨β :فرمايد مي Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ  .)57 :احزاب(.  
  .»دهند كساني كه خدا و پيامبرش را آزار مي«

بياييد تا برايتان ( :در روايات زيادي آمده است كه پيامبر به هنگام وفاتش فرمود
ر اين بو عمر نگذاشت كه پيام. چيزي بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نخواهيد شد

ماست، كتاب خدا درد بر پيامبر غلبه يافته است و قرآن پيش ش :كار را بكند و گفت
  ). از پيش من بلند شويد :است، طوري كه پيامبر ناراحت شد و فرمود كافيبراي ما 

داند كه  دانست؟ و آيا پيامبر نمي را بهتر از پيامبر مي آيا عمر مصالح و منافع امت
 :فرمايد كند؟ و آيا اين با فرمودة الهي منافات ندارد كه مي قرآن براي مردم كفايت مي

 $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö©óruρ 4© yrθãƒ  . )4- 3 :نجم(.  
شود  گويد و آن جز وحي كه وحي مي پيامبر از روي هوا و هوس سخن نمي

  . چيزي ديگر نيست
 àM≈t6 :و از جناب عالي شنيدم كه گفتيد كه گفته الهي كه Íh‹©Ü9$#uρ t⎦⎫Î6 Íh‹©Ü= Ï9  .)نور: 

  .»اكيزه از آن مردان پاكيزه هستندزنان پ« .)26
كند كه عايشه همسر پيامبر پاك بوده است چون پيامبر از پاكان  بر اين داللت مي
   فرماييد؟ ي در توجيه اين آيه چه ميبوده است جناب عال
 šUu :فرمايد كه خداوند مي ŸÑ ª!$# WξsV tΒ š⎥⎪Ï% ©# Ïj9 (#ρã x x. |N r& tøΒ $# 8yθçΡ 

|N r& tøΒ $# uρ 7Þθä9 ( $tF tΡ%Ÿ2 |M øt rB È⎦ø⎪ y‰ ö6tã ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7Ïã È⎦ ÷⎫ ysÎ=≈ |¹ $ yϑèδ$tF tΡ$y⇐ sù óΟn= sù $ uŠÏΖ øóãƒ 

$ uΚåκ÷] tã š∅ÏΒ «!$# $\↔øŠ x© Ÿ≅‹Ï%uρ Ÿξäz÷Š$# u‘$̈Ζ9 $# yì tΒ t⎦, Î#Åz≡ £‰9 $#  .)10 :تحريم(.  
و تن آنان در حبالة نكاح د. خداوند از ميان كافران زن نوح و زن لوط را مثل زده است«

از بندگان خوب ما بودند و به آن دو خيانت كردند و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهي 
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به دوزخ در آئيد همراه با همه كساني كه بدان  :كمترين كاري براي ايشان بكنند و گفته شد
  .»آيند در مي

  آيا نوح پيامبر و لوط پاك نبودند؟ 

معتقدم نود درصد آنچه در كافي و شما در ميان سخنان خود اشاره كرديد كه من 
توان با آنچه  اين سخن شما را چگونه مي. باشند از امام صادق روايت شده دروغ مي

اگر حديث اين راويان شيعه رد شود  :گويد ذهبي گفته است تطبيق داد، ذهبي مي
 .تعداد زيادي از احاديث نبوي از دست خواهند رفت و اين فساد آشكاري است

  ).2تهذيب الكمال  1/59، سير اعالم النبالء 1/56ال ميزان االعتد(
  . تان مستدل با داليل قاطع و قانع كننده باشد اگر سخن مسپاسگذاري

  ابو مهدي محمد حسيني قزويني  
  .)اين نامه ايشان بدون كوچكترين تغيير است(
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  بسم اهلل الرمحن الرحیم
  ابو مهدي سؤاالتپاسخ به 

اينكه اصحاب از ورود به حوض منع  پاسخ به حديث بخاري در مورد *
  . شوند مي

كه قبل از پاسخ اين پرسش بايد فضيلت  اي دارد پاسخ به اين سؤال نياز به مقدمه
   …. اصحاب بيان شود

  :اي در مورد فضايل صحابه در قرآن و سنت مقدمه *
فضيلت اصحاب با داليل قاطعي از قرآن و سنت ثابت است و آنها از سوي 

   :اند برش مورد تأييد قرار گرفتهخداوند و پيام
   :قرآن كريم) أ
 šχθ :فرمايد خداوند متعال مي - 1 à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρF{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ 

t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Νèδθãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã £‰tã r& uρ öΝçλ m; ;M≈̈Ζ y_ “Ìôfs? 

$ yγ tFøtrB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $#  .)۱۰۰ :التوبة(.  
ين و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش رن مهاجيپيشگامان نخست«

گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا 
ها جاري  خداوند بهشت را براي آنان آماده ساخته است كه در زير آن رودخانهخوشنودند و 

  .»مانند اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ است و جاودانه در آن جا مي
را بدون قيد و شرط ستوده است؛ چون  در اين آيه خداوند همه مهاجرين و انصار

نيكي روش آنان را در پيش  براي عموم است و همچنين همه كساني را كه به) ال(
را با قيد  »متبعون«و كلمه . اند ستوده است اند، و راه ايشان را به خوبي پيموده گرفته

ذكر كرده است، يعني آنان كه با نيكويي پيروي ايشان نمودند و اين اصل  »احسان«
 توان از زمره ستايش از مهاجرين و انصار را نمي يهيچ كس ،و با توجه به آيه .است
كامالً واضح و روشن  در اين مورد و آيه .با دليل قطعيگان بيرون كرد مگر  شده
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در ذهن خود اصحاب كه اساس جامعه نخستين اسالمي بودند و خداوند من . (است
  ). مدآور توصيف نموده مي »پيشگامان«آنها را به 

به بعد از مهاجرين و انصار خداوند كساني را ستوده كه از مهاجرين و انصار 

اند، و اين گروه اهل سنت هستند نه شيعه، چون شيعيان مهاجرين  خوبي پيروي كرده
اماميه  متأخرين شيعة و همه. كنند دهند و يا آنها را مذمت مي و انصار را كافر قرار مي

بدون استثناء  ،)يا شيعه اثناعشري ناميده شدند »رافضه«يعني آناني كه بعدها (
  . ين استباورشان در مورد اصحاب هم

 Ó‰£ϑ :فرمايد خداوند متعال مي -2 pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÿ…çμ yètΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤ä3ø9$# 

â™!$ uΗ xqâ‘ öΝ æη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 t s? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû 

ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ ô⎯ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθ àf¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝßγ è= sV tΒ ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t ÷zr& 

…çμ t↔ôÜ x© …çνu‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“uθ tFó™ $$ sù 4’ n? tã ⎯Ïμ Ï%θ ß™ Ü= Éf÷è ãƒ tí# §‘–“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκ Í5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 

y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# Ν åκ÷]ÏΒ Zοt Ïøó̈Β # ·ô_ r&uρ $ Jϑ‹Ïà tã  .)29 :فتح(.  
برابر كافران تند و سرسخت، و  محمد فرستادة خدا است، و كساني كه با او هستند در«
آنان همواره . بيني به يكديگر مهربان و دلسوزند ايشان را در حال ركوع و سجود مي نسبت

طلبند نشانة ايشان بر اثر سجده در  جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي
اين توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در . ان استهايشان نماي پيشاني

هاي خود را بيرون زده و آنها را  انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
اي كه برزگران را  هاي خويش راست ايستاده باشد بگونه نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه

ان خشمگين كند خداوند به كساني از ايشان كه آورد تا كافران را به سبب آن به شگفت مي
  .»دهد ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

اصحاب را تربيت نموده و مورد توجه خود فرمايد كه او  خداوند در اين آيه مي
قرار رويد مورد توجه و عنايت  همان طور كه گياهي كه از زمين مي. قرار داده است
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و فرموده است كه اين رشد . شود رسد و كامل مي كند و مي گيرد تا آن كه رشد مي مي
پس هر كس با آنها دشمني و كينه بورزد وعيد . شود سبب خشمگين شدن كافران مي
  . گردد و تهديد الهي شامل حال او مي

 ¨β :فرمايد و مي - 3 Î) z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#ρ ã y_$yδ uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ óΟÎγ Ï9≡ uθøΒr' Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ 

«! $# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#ρ uρ# u™ (# ÿρ ç|Ç tΡ̈ρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ åκÝÕ÷è t/ â™ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù÷èt/  .)72 :انفال(.  
اند و با جان و مال خود در راه خدا  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«

  .»اند برخي از آنان ياران برخي ديگرند اند و ياري كرده دادهاند و كساني كه پناه   جهاد نموده
% t⎦⎪Ï :فرمايد تا اينكه مي ©!$#uρ (#ρ ã xx. öΝåκÝÕ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& CÙ ÷è t/ 4 ω Î) çνθ è= yèø s? ⎯ä3 s? ×π uΖ÷G Ïù 

† Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$ |¡ sùuρ ×Î7Ÿ2 ∩∠⊂∪ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ# u™ (#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 

t⎦⎪É‹ ©9$#uρ (#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç |ÇtΡ ¨ρ šÍ× ¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y) ym 4 Νçλ °; ×οt Ïøó̈Β ×− ø—Í‘ uρ ×Λq Ì x. ..)انفال: 
73-74(.  

اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگي در  .و كساني كه كافرند برخي ياران برخي ديگرند«
اند و در راه خدا  اند و مهاجرت كرده يمان آوردهگمان كساني كه ا بي. دهد زمين روي مي

اند آنان حقيقتاً مؤمن و با  اند و ياري كرده اند و همچنين كساني كه پناه داده جهاد نموده
  .»و روزي شايسته است) از سوي خداوند(ايمانند و بر آنان آمرزش گناهان 

اند و انصار كه  ردهگويد كه مهاجرين كه در راه خدا جهاد ك خداوند در اين آيه مي
اند مؤمنان حقيقي هستند و به آنها نويد آمرزش و روزي شايسته  آنها را ياري نموده

  . داده است
آيا اين ستايش خدا بر مهاجرين و انصار نيست و آيا خداوند اينجا بر ايمان آنها 

شك كند در حقيقت خداوند را  كند؟ پس هر كس در مورد ايمان آنها د نميتأكي
و خداوند عالم غيب است و خواسته است كه سخن هر كسي . كرده است تكذيب

  . زند را رد كند آيد و به آنها طعنه مي كه بعد از آنها مي
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 Ÿω “Èθ :فرمايد و خداوند مي - 4 tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ÏΒ È≅ö6 s% Ëx÷G xø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝsà ôã r& Zπ y_ u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à) xΡ r& .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tãuρ ª!$# 4©o_ ó¡çtø: $#  .

  .)10 :حديد(
با (اند  جنگيده) در راه خدا(اند و  كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق كرده«

برابر و يكسان نيستند آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني ) ديگران
اند اما به هر حال خداوند به  اند و جنگيده بذل و بخشش نموده) مكه(ز فتح است كه بعد ا

  .»كنيد دهد و او آگاه از هر آن چيزي است كه مي همه وعدة پاداش نيكو مي
اند و در راه خدا بذل و  اين آيه كريمه كساني را كه قبل از فتح مكه ايمان آورده

گويد كه كساني  ستايد و مي اند مي دهاند و براي اعالي كلمه اهللا جنگي بخشش نموده
رسند، و اين گواهي بزرگي از سوي  اند به مقام و درجه آنها نمي بعد از ايشان آمده

  . خدا است
™ Ï :فرمايد و خداوند مي - 5 !# ts) à ù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒÏŠ 

óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρ ç ÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 šÍ× ¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∇∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ ρ â™ §θ t7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈ yϑƒM}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$yδ öΝ Íκö s9Î) 

Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO ÷σãƒ uρ #’ n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. 

öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Á yz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9 $#  .)8 :رحش -
9(.  

است كه از خانه و كاشانه و اموال خود  فقراي مهاجرينِ از آنِ )غنائممقام بلند يا («
خواهند، و خدا و  آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي. اند بيرون رانده شده

و آنان كه پيش از آمدن مهاجرين خانه و . دهند اينان راستگويانند يغمبرش را ياري ميپ
كساني را ) در دل خود استوار داشتند(را آماده كردند و ايمان را ) ئين اسالمآ(كاشانة 
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اند و در درون احساس و رغبت نيازي  دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده دوست مي
دهند هر  كنند به چيزهايي كه به مهاجرين داده شده است و ايشان را بر خود ترجيح مي نمي

كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و . دچند كه خود سخت نيازمند باشن
  .»محفوظ گردند ايشان قطعاً رستگارند

... انصار ... مهاجرين  :چقدر قرآن مؤمنان را زيبا تقسيم كرده است ببينيد كه
دارند و برايشان دعا  پيرو آنها هستند و مهاجرين و انصار را دوست ميوكساني كه 

  . ورزند و دشمني نميكنند و نسبت به آنها كينه  مي
  بندي كجاست؟ و جايگاه اهل سنت كجاست؟ جايگاه شيعه اماميه در اين تقسيم

اينها برخي از آياتي بودند كه اصحاب پيامبر را كه براي بر افراشتن پرچم اسالم 
هاي  سپس بعد از آنان نسل. ستايد مديون آنهاست، مي جهاد كردند و جهان اسالم

، و آنها سرزمينهاي بزرگي را فتح نمودند آنان را تكميل كنند مسيراهل سنت آمدند تا 
  !! و دين اسالم را به ديگران انتقال دادند و تعليمات آن را به ايشان آموختند

   !؟اند هايي كه اهل تشيع فتح كرده پس كجاست آن سرزمين
 ايشان بر اينآيد كه دين اجرا نشده است؛ زيرا  از عقيده اهل تشيع چنين بر مي

به پيامبر خيانت كردند و فرمان او را  ص كه اصحاب بعد از وفات پيامبر عقيده اند
آمدند و نتوانستند دين را به مردم  اجرا نكردند، و ائمه اهل تشيع بعد از علي

  . برسانند چون آنها قدرتي نداشتند
 بودند كه و فقط شيعيان! به پيروزي نرسيده استپس طبق گفته آنها دين راستين 
اين گفتة شيعه با قرآن كريم مخالف و اند،  كرده به صورت پنهاني به دين عمل مي

‰ y :فرمايد خداوند مي. است tã uρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

óΟ ßγ ¨Ζ xÎ= ø⇐ tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% £⎯uΖ Åj3 uΚã‹s9 uρ öΝ çλm; ãΝ åκs]ƒ ÏŠ 

” Ï% ©!$# 4© |Ó s? ö‘$# öΝ çλm; Νåκ ¨]s9 Ïd‰ t7 ãŠ s9 uρ .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ Îγ Ïùöθ yz $YΖ øΒ r& 4 ©Í_ tΡρß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθä. Îô³ ç„ ’ Î1 

$ \↔ø‹ x© 4 ⎯tΒ uρ t xŸ2 y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθà)Å¡≈ x ø9 $#  .)55 :نور(.  
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اند وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده ردهخداوند به كساني از شما كه ايمان آو«
جايگزين در زمين خواهد كرد همانگونه كه پيشينيان را جايگزين  حتمادهد كه آنان را  مي

همچنين آئين ايشان را كه براي آنان . قبل از خود كرده است) طاغيان و باغيان ستمگر(

ت و نيز خوف و هراس آنان را به پا بر جا و برقرار خواهد ساخ) در زمين(پسندد حتماً  مي
 .شريك من نخواهند ساختپرستند و چيزي را  مرا ميتنها . سازد امنيت و آرامش مبدل مي

  .»كافر شوند آنان فاسق هستند) وعدة راستين( پس از آن كساني كه
خداوند به امت اسالمي قدرت داد و آنها را  ،بله! الهي تحقق نيافت؟ ةآيا اين وعد
آرامش و اسالمي احساس  هاي گزين كرد و مردم در دوران حكومتدر زمين جاي

  . كردند امنيت مي
  : فضيلت اصحاب در سنت) ب
به اصحاب « :فرمود ص پيامبر :روايت است كه گفت  از ابو سعيد خدري - 1

يك مد آنها  ةكوه احد انفاق كند به انداز ةمن ناسزا نگوييد، اگر فردي از شما به انداز
   .1»رسد ميننيم آنها  ةبه اندازيا و ) استواحد وزني (

به عبدالرحمن بن   وقتي كه خالد ،گفت  به خالد ص اين سخن را پيامبر
 او د كه بعد ازيشگامان بود و خالد از كساني بوناسزا گفت، عبدالرحمن از پ  عوف

  . مسلمان شده بودند
بهترين مردم « :دكند كه فرمو روايت مي ص از پيامبر  عبداهللا بن مسعود - 2

آيند و سپس كساني  ند كه در عصر من هستند سپس كساني كه بعد از آنها ميا كساني
   .2»....آيند كه بعد از آنها مي

در صحيحين و غيره زياد به طور عموم و به نام هر يك به تنهايي  فضايل اصحاب

_____________________________ 
 ). 2541حديث (و مسلم ) 3673حديث (بخاری  −١
 ). 2533حديث (و مسلم ) 2652حديث ( بخاری −٢
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  . توانيد به آن مراجعه نماييد كه مي است آمده
كنند و در  روايت تحقيق ميصحت اهل سنت در  ققينمح دانيد كه و شما مي

اند  فقط احاديثي را روايت كرده ،به خصوص بخاري و مسلم ،نمايند راويان دقت مي
  . كه صحيح است

   :حديث حوض *

اين  :پردازيم به روايتي كه در حديث سابق آمده است بعد از اين مقدمه مي
آن جمله عبداهللا بن عباس و اند كه از  حديث را گروهي از صحابه روايت كرده

توان نام برد كه همه اين روايات در  بنت ابي بكر را ميابوهريره و انس و اسماء 
  .صحيح بخاري آمده است
   :مختلفي روايت شده است و اين حديث با الفاظ

مرداني از امت من آورده «: اين طور آمده ك در روايت عبداهللا بن عباس -
  .»...شوند  مي

مرداني از حوض من دور كرده مي «: ايت ابوهريره اين طور آمدهو در رو -  
  .»شوند

   :در اينجا چند چيز قابل تأمل است
اند و اين نشانة امانتداري و  اينكه، خود اصحاب اين روايات را روايت كرده: اول

شدند اين حديث  راستي و صداقت در ايمان شان است، و اگر آنها خودشان مرتد مي
  . كردند را روايت نمي

اين گفته با . شود اگر گفته شود كه اين حديث شامل همه اصحاب مي ،اينكه :دوم
آيات سابق و احاديث صحيحي كه در فضيلت اصحاب به طور كلي و در فضيلت 

  . شود آحاد صحابه آمده است رد مي
توان برخي از اصحاب را مصداق اين حديث قرار داد،  و اگر كسي بگويد مي

  . نياز به دليلي قطعي دارد كه دليلي براي اين ادعا وجود ندارددعايي اچنين 
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منظور اين حديث افرادي از امت هستند كه پيامبر آنها را ياران  :و يا اينكه بگوييم
باشند و  و اصحاب خود ناميده است، چون در دين او و در بهشت همراه و يار او مي

بر آنها ) آثار وضو است(مين كه آيند و عالمت مسل وقتي اينها به حوض پيامبر مي

و در بعضي ... اصحاب من  :گويد ند، پيامبر ميوش پيداست و از حوض دور كرده مي
و در بعضي ) بياييد( :گويد گويد اصحاب من، و بلكه مي از روايات آمده كه نمي

و ظاهر جمله بر اين . يعني ياران كوچك من) حابييصأ( :گويد ها آمده كه مي روايت
   .دارد كه منظور همين است، و اين چيزي است كه ما گمان داريماشاره 

نمايد و  دد كند مرا مدد ميمه پارة تن من است، آنچه او را مفاط( :حديث فاطمه
  ). كند هر آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت مي

سبب اين حديث همان طور كه معروف است اين است كه علي خواست با دختر 
  . كندابو جهل ازدواج 

  
   :در اينجا چند چيز قابل تأمل است

نه، هرگز ! آمده است، آيا اين كار او كفر بوده است؟  اين حديث در مورد علي - 1
خواست كاري انجام دهد كه در شريعت مباح و جايز است، و  مي و بلكه علي ! نه

نست دا اي است بنابراين چون نمي دانست كه دختر پيامبر داراي خصوصيت ويژه نمي
  : و اين كار علي از سه حال خالي نيست. خواست با زني ديگر هم ازدواج كند مي
اينكه اين كار كفر باشد، و هيچ كس چنين چيزي نگفته و نيز روايت نشده كه  )أ

  . او دوباره اسالم بياورد
گناهي بوده و او از آن توبه كرده است و گناهش   يا اينكه كار علي) ب

  . بخشيده شده است
نموده و مورد آمرزش قرار گرفته   يا اينكه اجتهاد اشتباهي بود كه علي) ج
  . است
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  . كند كه علي معصوم نيست اين كار بر آن داللت مي - 2
مباحي را انجام نداد كه در كردن و نكردن آن اختيار داشت،  كار  ابوبكر - 3

يت كرد كه فرموده حديثي روا ص در مورد آن از پيامبر بلكه واجبي را انجام داد كه
گذاريم آنچه از خود به جا بگذاريم  از خود ارث به جا نمي )پيامبران( ما« :است

و و از ترس پروردگارش  ص ابوبكر از فرط محبت پيامبر ،بنابراين .»صدقه است
  . است آنچه پيامبر امر كرده بود را انجام داده

و  ،اند روايت كرده -ارضي اهللا عنهم- اين حديث را ابوبكر و عمر بن خطاب - 4
از اصحابي كه در آنجا حضور داشتند، و اين حديث را شنيده بودند گواهي   عمر

توان به عثمان و علي و عباس و عبدالرحمن بن عوف، و  كه از آن جمله مي گرفت
اشاره كرد كه همه به اين حديث اقرار كردند چنان كه   زبير و سعد بن ابي وقاص
، و »نورث ال« :باب قول النبي ،ائضرالف كتاب ، و بخاري دردر صحيحين آمده است

باب  ،الجهاد كتاب و مسلم در و المغازي آن را روايت كرده است، جهادال كتاب در
  . آن را روايت كرده است ءحكم الفي
به  –نظير كه خداوند به پيامبرش ارزاني كرد  يعني اموال بي –آن را   و عمر

 تا آن را سرپرستي كنند اما آن دو، در آن تحويل داد -نهمارضي اهللا ع- علي و عباس
  . اختالف كردند

 بعد از آن كه خالفت را به عهده گرفت، چيزي را از آنچه در دوران  علي - 5
رضي اهللا - تقسيم نكرد و به حسن و حسين  شيخين بود تغيير نداد و ميراثي را

از   است كه گفتة ابوبكرنداد كه اين نشانگر آن ) فدك(چيزي از آن  -عنهما
  . ديدگاه او درست بوده است

برد كه پيامبر  ميراث خود را مطالبه كرد، او گمان مي - ارضي اهللا عنه-فاطمه  - 6
گذارد، و وقتي كه از حديث آگاه  مثل ديگر مردم از خود ارث به جا مي ص خدا
ت؛ زيرا او هرگز بريم كه او همچنان به مطالبه خود ادامه داده اس گمان نمي... شد 

پيروي از فرمان  اگر مخالف كرده باشد، اينگونه نبود كه با پدرش مخالفت كند، و
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  . باشد مي تر از پيروي از قول او اولي -كه مشرِّع است-ش پدر
و اين فرضيه با توجه - اجتهاد كرده و به خطا رفته است   گيريم كه ابوبكر - 7

كرد نيست پس پاسخي كه   علي پس كمتر از كاري كه -به نص ناممكن است

  .دهيم مي  دهيد ما همان پاسخ را در مورد ابوبكر مي  شما در مورد علي
≈àM﴿پاسخ به آيه  t6Íh‹©Ü9 $# uρ t⎦⎫Î6 Íh‹©Ü=Ï9﴾ و آيه خيانت زن  ،و وفق دادن بين اين آيه

   :-عليهما السالم- نوح و لوط
 àM≈sW :فرمايد خداوند مي Î7sƒø: $# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ù=Ï9 šχθèW Î7y‚ ø9$# uρ ÏM≈ sW Î7y‚ ù=Ï9 ( 

àM≈t6 Íh‹©Ü9 $# uρ t⎦⎫ Î6Íh‹ ©Ü=Ï9 tβθç7ÍhŠ©Ü9 $# uρ ÏM≈t6 Íh‹©Ü=Ï9 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& šχρâ™ §y9 ãΒ $£ϑÏΒ tβθä9θà) tƒ ( Ν ßγs9 

×οt Ïøó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2   )مردان ناپاكند، و مردان ناپاك از  زنان ناپاك از آنِ« .)26 :نور
آنان از  .و زنان پاك متعلق به مردان پاكند و مردان پاك متعلق به زنان پاكندزنان ناپاكند  آنِ

ايشان از مغفرت الهي  .شود مبرا و منزه هستند هاي ناموسي ناروائي كه بدانان داده مي نسبت
  .»برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند

   :تأمالتي در اين آيه
از آنچه بدان متهم شده بود نازل  -هارضي اهللا عن-  آيه براي تبرئه كردن عايشه - 1

تا بر اين .... مردان ناپاكند و  شده است، و خداوند خبر داده كه زنان ناپاك از آنِ
 ،ترين مردها كند كه زني ناپاك همسر پاك داللت كند كه خداوند هرگز چنين نمي

ما عليه- هاي نوح و لوط  و منظور از ناپاكي زنا است، اما زن. پيامبر خدا باشد
اما در شريعت (با زن كافر در شريعت ما جايز نيست  كافر بودند و ازدواج - السالم

و فقط ازدواج با زن اهل كتاب كه پاكدامن باشد جايز  )آنها شايد جايز بوده باشد
اما ازدواج با زن زناكار در شريعت ما جايز نيست گرچه آن زن مسلمان باشد؛ . است

گردد،  شود و سبب اختالط انساب مي به مفاسدي مي چون ازدواج با زن زناكار منجر
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 èπ :فرمايد چنان كه خداوند متعال مي u‹ÏΡ# ¨“9$# uρ Ÿω !$yγßs Å3Ζtƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4 

tΠÌh ãmuρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  .)و زن زناكار حق ندارد جز با مرد زنا پيشه و « .)3 :نور
  .»بر مؤمنان حرام شده است) ازدواجي( چرا كه چنين. ندمرد مشرك ازدواج ك يا با

  . پس فرق واضح است
را مبرا نموده و او را به آمرزش و روزي  - رضي اهللا عنها- عايشه كريمه آيه - 2

ميرد چون  كند كه عايشه با ايمان مي ارزشمندي وعده داده است، پس آيه داللت مي
  . كند حكم خدا تغيير نمي

خواست به هنگام وفات چيزي بنويسد و سپس آن را  بر مياين حديث كه پيام
   :ننوشت

و در آن چند چيز  ،روايت كرده است -رضي اهللا عنهما-اين حديث را ابن عباس 
   :، از آن جملهاست آمده
خواست چيزي بنويسد تا اصحاب اختالف نكنند، و بيان نكرده كه  ص پيامبر - 1

بود پيامبر  از واجبات دين مي  اگر مسئله خواست بنويسد، و اي را مي پيامبر چه قضيه
و كسي ديگر . كرد گذاشت؛ بلكه آنها را بيرون مي به خاطر شلوغ كردن آنها آن را نمي

خواست كه بنويسد، به خصوص وقتي پيامبر بعد از آن چهار روز زنده ماند؛  را مي
لخميس يوم ا(بود، چنان كه در بخاري آمده است چون اين قضيه در روز پنجشنبه 

   .و پيامبر روز دوشنبه وفات يافت 4431ح ...) 
 . اين كار را نكرد  همه كساني كه آن جا بودند اختالف كردند و تنها عمر - 2
در اقوام و ملتهاي پيش «: ه اندفرمود چنين  عمر در حق صاكرم  پيامبر - 3

ع و كساني كه نظرشان موافق با شر(از شما اشخاصي نيكوكار بودند كه بدانها محدث 
و اگر در امت از آنان كسي مي بود آن شخص عمر . مي گفتند)  درست در مي آيد
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شيطان تو  ،جانم در دست اوست كه سوگند به كسي« :و فرمود. 1»بن خطاب مي بود
   .2»گيرد بيند مگر آن كه راهي ديگر غير از راه تو را در پيش مي را در هيچ راهي نمي

اند، از آن جمله، يكي اين  ده حديث روايت كردهو بخاري و مسلم در فضايل او شانز

 صبعد از پيامبر خدا : گفتم) علي (به پدرم : (گويد مي است كه محمد ابن حنفيه 
بعد از او : بعد از او چه كسي؟ گفت: ابوبكر، گفتم: چه كسي از همه بهتر است؟ گفت

ويد عثمان، بنابراين ترسيدم كه بگ: گويد محمد ابن حنفيه مي. عمر از ديگران بهتر است
  . 3من فقط مردي از مسلمانان هستم: گفت. بعد از عمر تو: گفتم

عمر را روي تخت گذاشتند، ) جنازه(« :گويد و ابن عباس رضي اهللا عنهما مي
در ميان مردم كردند، من هم  خواندند و برايش دعا مي آمدند و بر آن نماز مي مردم مي

ت، ناگهان متوجه شدم كه علي بن ابي طالب است، ام را گرف شانه بودم ناگهان فردي
دوست دارم با عملكردي چون عملكرد تو به  :او بر عمر رحمت فرستاد و گفت

بردم كه خداوند تو را با دو يارت همراه  سوگند به خدا گمان مي. رفتم ديدار خدا مي
تيم، و من و ابوبكر و عمر رف :گفت شنيدم كه مي ص گرداند و هميشه از پيامبر مي

   .4)وارد شديم و من و ابوبكر و عمر بيرون آمديم و عمر من و ابوبكر
  . هاي اصحاب از اهل بيت پيامبر و ديگران بود اينها برخي ازگواهي

  و قرآن مطابق با نظر عمر ،كرد عمل مي  به گفتة عمر صگاهي پيامبر - 4
و در  ،»ابراهيم مقام «نماز گذاردن در جايگاه : از آنجمله است شد، نازل مي

را پذيرفته است،   گفته عمر ص قضيه حجاب و غيره، شايد در اين جا هم پيامبر

_____________________________ 
 ). 3469حديث (بخاری  −١
 ). 2396حديث (و مسلم ) 3294حديث (بخاری  −٢
 ). 3671حديث (بخاری  −٣
 ). 2389حديث (و مسلم ) 3685حديث (بخاری  −٤
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را ديده چنين گفته است، و سخن  ص وقتي ناراحتي و بيماري پيامبر  و عمر
شود عمر با  بوده است، و تصور نمي ص به خاطر دلسوزي براي پيامبر  عمر

چون كه عمر . كه پيامبر را اذيت كندباشد خواسته اينكه قرآن او را تأييد كرده است 
أييد نموده، و مكانت و مقامش در از مهاجرين و پيشگامان بوده است و قرآن آنها را ت

   .سنت را پيش از اين روشن ساختيم
  . بوديد مطرح كردههايي بود كه شما  اينها پاسخ مهمترين پرسش

  .وري اجتهادي هستندام اآنه اما دربارة بقيه سواالت شما بايد گفت كه
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  هاي اهل سنت و شيعه، و مناهج آنها نظراتي در مورد ديدگاه
  

هاي ذيل  گيري نتيجهاهل تشيع بينديشد به  ةاهل سنت و عقيد ةاگر كسي در عقيد
  :يابد دست مي

براي همه مردم مبعوث  ص آيد كه پيامبر اهل سنت چنين بر مي ةاز عقيد - 1
ت كه همواره راه و روش و سنت او را به آيندگان و بر پيروان اوس شده است،

  . برسانند
 مبعوث شده است،  براي علي ص آيد كه پيامبر شيعه چنين بر مي ةو از عقيد

و خداوند متعال بدين نتيجه رسيد كه دعوت رسالت را در وصيت  به علي خالصه 
اش ابالغ وصيت  ، و فرماني كه خدا به پيامبر براي ابالغ رسالت داده است معنيكند

از كسي ديگر گرفته شود، و آنچه از   است، پس جايز نيست كه علم غير از علي
  . به مردم رسانيده شده دين نيست  دين كه از كساني ديگر غير از علي

 هر تواند دين را بفهمد و آيد كه هر انساني مي سنت چنين بر مي از عقيده اهل - 2
  . را به ديگران برساندتواند عالم باشد و علم  انسان مي

براي فهميدن دين بايد معصومي باشد يعني در هر سرزميني  :گويند اما شيعه مي
معصومي باشد كه به او مراجعه شود؛ اگر چنين نباشد چگونه كساني كه در بايد 

شرق و غرب جهان بسر مي برند با مسائل و مستجدات روزمره بنا به دستور شرع 
  !عمل كنند؟

است اجتهاد جايز باشد پس چه نيازي به معصوم  ي كه از امام دوراگر براي كس
  ! است؟
اند و دنيا  اهل سنت اصحاب را كه ناقالن دين هستند و در راه دين جهاد كرده - 3

اند گرامي و بزرگ  را فتح نموده و قرآن و سنت را حفظ كرده و به جهان رسانيده
  . دارند مي

گيرند و به دنبال  ند و از آنها خرده ميزن اما اهل تشيع به اصحاب طعنه مي
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گيرند و آيات عمومي  هاي آنان را ناديده مي اشتباهات آنها هستند، و فضايل و تالش
اند را تخصيص و براساس معتقدات خود مقيد  قرآن كه در تأييد اصحاب آمده

  . كنند مي
ده و پيروز و چيره ش اسالم آيد كه دين از معتقدات اهل سنت چنين بر مي - 4

گرديده وزير پرچم اسالم  فتح سرزمينهايي بر اساس آن اند و مردم به آن عمل كرده
  . ده استدر آم

  . اما از ديدگاه اهل تشيع دين پيروز نشده و به آن عمل نشده است
دارند و  را گرامي مي  آيد كه آنها علي معتقدات اهل سنت چنين بر مياز  - 5

دلير بوده است، و به هيچ وجه امكان ندارد كه و معتقدند كه او در راه خدا شجاع 
ساكت بماند و حق خودش  صمدت بيست و پنج سال پس از وفات پيامبر اكرم 

   .در مورد وصيت را طلب نكند
گفت راويان اهل سنت آن را روايت  در اين مورد چيزي مي  و اگر علي

و البته رواياتي در اين . اند اند روايت كرده و شنيدهكردند زيرا آنها هر چه ديده  مي
و ما انكار نمي كنيم كه در كتابهاي اهل سنت  نيستند،مورد روايت شده، اما صحيح 

، اما متأسفانه دروغ در - و اين چيزي است ثابت -رواياتي در اين ضمينه آمده باشد 
  .آن راه يافته است

تعظيم قرار دارند و مورد  كنند كه آنها علي را بزرگ مي اما اهل تشيع ادعا مي
 !دهند، و ادعا كردند كه او از ترس جان خود بروز نداد كه وصي رسول خداست مي
اند كه عدم صحت  ترين تصورات است، گرچه آنها رواياتي ذكر كرده اين از زشت و

  . آن براي محققين پوشيده نيست
گيرد و  اهل سنت معتقدند كه امامت و خالفت كه با توافق و شورا انجام مي - 6

داند انتخاب كند، تا فرد انتخاب  ميمت حق دارد كه هر كس را كه شايسته اين كار ا
 .ندارد  سليقه اشكالي فطبق قرآن و سنت بر امت حكم فرمايي نمايد، و اختال شده

دارد، و اين باما اهل تشيع بر اين باورند كه خداوند بايد امامي را منصوب و مقرر 
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اي  هيچ كلمه يا سنت است، با اينكه در قرآن  امام كه خداوند تعيين كرده علي
، بلكه فقط مطالبي به طور كلي مطرح وصايت داللت نمايدنيامده كه به امامت و يا 

  . كرد هاي گوناگوني تأويل آن را به صورتتوان  كه مي هشد

بود در آياتي به  اگر دستوري ديني مي و، و قضيه امامت قضيه بزرگي است
 گرديد خواه مردم  شد و در احاديث به صراحت بيان مي ه ميصراحت به آن پرداخت

، و خداوند نسل ائمه را تا قيامت باقي به آن عمل مي كردند يا نمي كردند
  . گذاشت مي

از اين قضيه كه قضيه زيد و  تر بينيم كه خداوند براي موضوعي كم اهميت و مي
د داشت از يردت صپيامبر اكرم خن گفته است، باشد به صراحت س همسرش مي

  .اردذاينكه با صراحت تمام موضوع را با زيد در ميان گ
  ! تر است؟ به نظر شما كدام قضيه مهم

اند كاري است كه اهل سنت بعد از  آنچه شيعه بعد از انقطاع نسل ائمه كرده - 7
اند تا مردم را دچار  ، اما اضافه بر آن شيعه كوشيدهانجام داده اند ص وفات پيامبر

اند سپس بدعت  رو بدون گرد آمدن پشت سر كسي باقي مانده نمايند از اينمغالطه 
واليت فقيه را ايجاد كردند، چرا آنها مقدمه واليت فقيه را بعد از وفات پيامبر مطرح 

  ! نكرده و تا به امروز خود را راحت نكردند؟
به  را پذيرند كه بعد از اصحاب راوياني به دروغ احاديثي اهل سنت مي - 8

اند زيرا كه آنها عادل هستند و  اند، اما صحابه اين كار را نكرده نسبت داده صيامبرپ
تجربه نشده كه دروغ بگويند، و معتقد نبودن به عدالت صحابه يعني درهم شكستن 

  . دين
اما اهل تشيع به چنين چيزي معتقد نيستند؛ و بسياري از اصحاب را به 

و ن مردم را در مورد همة دين دچار ترديد كنند، و اين باورشا دروغگويي متهم مي
تواند دين حقيقي باشد  اند نمي كند چون آنچه كافران دروغگو روايت كرده ميشك 
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  . كه خدا را با آن بندگي كنيم
كند،  و اين چيزي است كه مردم را در مورد اهداف و نيات شيعه دچار شك مي

 شكند و از خداوند هم ميس درابر اصحاب همه دين را از اسازيرا موضع آنها در بر
  . زند طعنه مي ص گيرد و به پيامبر خرده مي جل جالله

كه بسياري از احاديث و  است براي آنها روشن شده وپذيرند  اهل سنت مي - 9
اند آن را وارد دين  روايات باطل هستند، و گروهي كه به دنبال نابودي دين بوده

 نصرت و - بگمان خود -  تا دين را كرده اند اند يا جاهالني اين روايات را جعل كرده
  . اند ياري دهند، اما اهل علم از حقيقت آن روايات پرده برداشته

هاي حديث اهل سنت هزار حديث دروغين ذكر  اگر در كتاب ،و به عنوان مثال
چون  ،دوازده هزار حديث دروغين ذكر شده است بيشتر از هاي شيعه شده در كتاب

شوند و اهل سنت فقط يك نفر  ين به معصوم نسبت داده ميبيشتر احاديث دروغ
دوازده معصوم  ،صعالوه بر پيامبر  دانند ولي اهل تشيع يعني پيامبر را معصوم مي

و كسي ! پس به نظر شما تعداد احاديث دروغين و جعلي چقدر خواهد بود؟. دارند
رايش روشن هاي هر دو گروه اطالع داشته باشد درستي اين مطلب ب كه از كتاب

  . شود مي
ديگر هيچ  ص آيد كه آنها به جز پيامبر از عقيده اهل سنت چنين بر مي -10

گرچه اهل سنت  !دانند دانند، حتي ابوبكر و عمر را معصوم نمي كسي را معصوم نمي
  . گويند كه اگر اجتهاد ابوبكر و عمر با نص مخالف نباشد مورد قبول است مي

ند كه كسي از ائمه با ائمه آنها معصومند و اگر ببينگويند كه  اما اهل تشيع مي
... د كه او از روي تقيه چنين كرده استنكن كند ادعا مي آنها مخالفت مي قواعد عقيدة

  !!! عجب جسارتي
د و به خاطر حفظ وش با اينكه معصوم است از امامت دست بردار مي  حسن
  !!! كشد اني دست مياز يكي از اركان بزرگ ايم ،شيعه اش، به گفتة زندگي

و  ا به عنوان وصياز سوي خدپيامبر كه معتقد است آيا براي فردي از خاندان 



 گفتگويى آرام

 

٤١

 

٤١

 )و اين در صورت حقيقت داشتن، جايگاهي است چون نبوت(خليفه تعيين شده 
حال آن كه در تاريخ  ؟شدكجايز است كه به خاطر حفظ جانش از خالفت دست ب

اند تا آن كه در راه خدا كشته  ن خود استوار ماندهبينيم كه بر دي افراد فراواني را مي

  !! اوصيايي معصوم نه هم و ندبودنه پيامبر  اند و چنين افرادي شده
اش ثابت قدم و استوار ماند و مورد شكنجه و آزار قرار گرفت و  خميني بر عقيده

پس  .او را از كشور تبعيد كردند، اما بعد از آن به كشورش بازگشت و پيروز شد
  !! معاذ اهللا ،خميني از وصي رسول خدا بهتر است

اي قاطع است، آنها شرح  روش و منهج اهل سنت در پذيرفتن روايات شيوه -11
اند، و  اند و بر آنها از خالل رواياتشان حكم كرده حال همه راويان را تدوين كرده

معيارهاي  را كه اند و آنچه كه معيارهاي جرح و تعديل پذيرفته قبول كرده را آنچه
ايست كه  اند، و اين قاعده و ضابطه جرح و تعديل نپذيرفته است آن را قبول نكرده
  . اند هر كس با آن مخالفت كرده او را به آن بازگردانده

  . اي هستند اما اهل تشيع فاقد چنين روش و شيوه
هاي اهل سنت را كه در شرح حال  يكي از كتاب به عنوان نمونه توانيد شما مي

اند  هاي اهل تشيع كه در اين مورد نوشته شده اند با يكي از كتاب يان نوشته شدهراو
هاي دو گروه آمده  مقايسه كنيد و معلوماتي كه در مورد هر راوي در هر يك از كتاب

  ..... را با همديگر مقايسه كنيد
با بي طرفي و بدون تعصب  لطفاشما خودتان محدث و دانشمند حديث هستيد، 

  . مائيدتحقيق فر
هاي رجال شيعه مقايسه  بهاي رجال اهل سنت با كتا اينك در اينجا كتاب

  :شوند مي
   :اهل سنت در نزد تهذيب الكمال) أ

كه اسم بيش : اسامي اساتيد او. ...  شهرش ...اش هكني... احمد بن ابراهيم موصلي 
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  . از بيست راوي را ذكر كرده است
  . ه استهمچنين اسامي شاگردان او را ذكر كرد
و براي همه راويان به جز افراد اندكي . سپس مقام و جايگاه او را بيان كرده

  . اينگونه تحقيق شده است
   :اما در كتاب مجمع الرجال شيعه تحقيق به اين صورت انجام شده است) ب

  : در آن اولين راوي
  . اند كه او كتابي دارد آدم بن اسحاق بن آدم، شماري از ياران ما گفته

  .... ز ا
اند و نه مقام و  اند و نه شاگردان او نام برده شده نه اساتيد اين راوي ذكر شده

  . جايگاه او بيان شده است
، و او ثقه قرار او هم به همين صورت تحقيق شده )آدم بن اسحاق( :راوي دوم

  . اند اساتيد او نام برده نشده داده شده است اما
روش با ديده انصاف بنگرد خواهد ديد كه در حقيقت هر كس به هر دو شيوه و 

  . تفاوت خيلي زياد است
  .خداوند متعال توفيق دهنده است
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طعـن زده و   صهاي خميني كه در آن به پيامبر  عباراتي از كتاب
  1.به ايشان اهانت كرده است

آنكه ممكن بود در صورتيكه امام را در قرآن ثبت ميكردند ( :خميني مي گويد - 1

براي دنيا و رياست با اسالم و قرآن سرو كار نداشتند و قرآن را وسيلة  آنهائيكه جز
اجراي نيات فاسدة خود كرده بودند آن آيات را از قرآن بردارند وكتاب آسماني را 

براي و براي هميشه از نظر جهانيان بيندازند و تا روز قيامت اين ننگ تحريف كنند 
   .2...)مسلمانها و قرآن آنها بماند

امر امامت آنطور كه خدا دستور داده بود و  واضح است كه اگر روشن و( - 2
پيغمبر تبليغ كرده بود و كوشش دربارة آن كرده بود جريان پيدا كرده بود اينهمه 

   .3)....اختالفات در مملكت اسالمي و جنگها و خونريزي ها اتفاق نمي افتاد
ان آمدند؛ اما آنها موفق هاي عدالت در جه همه پيامبران براي تحكيم پايه( - 3

نشدند و حتي محمد خاتم پيامبران كه براي اصالح بشريت و اجراي عدالت و 
   .4)ها آمد در اين زمينه موفق نشد تربيت انسان

پيغمبر از اينكه امام را با اسم و رسم در قرآن ذكر كند ميترسيد كه مبادا پس ( - 4
مانها شديد شود و يكسره كار د يا اختالف بين مسلناز خودش قرآن را دست بزن

   .5)اسالم تمام شود

_____________________________ 
ابومهدی از آن متأسفانه . توهني كرده بود صدر پايان نامه سخنانی از مخينی را آورده بودم كه به پيامرب اكرم  −١

 !! چشم پوشی كرده, نه قبول فرموده اند و نه رد كرده اند
 . , انتشارات حجر, نارص خرسو, ايران114ص ) فارسی(كشف األرسار  −٢
 . 135كشف األرسار ص  −٣
 . 46هنج مخينی ص  −٤
 . 130كشف االرسار ص  −٥
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٤٤

و سرانجام چنين عقيده اي !! رسد بيني كه عقيدة شيعه به كجا مي مي! استاد محمد
  !!چيست

تواند چيزي را از  آيا انساني مي ...اتهام صحابه به پنهان كردن آيات كالم اهللا مجيد 
گرفته است، آيا اين طعنه زدن  كتابي پنهان كند كه خداوند حفاظت از آن را به عهده

  ! به خداوند نيست؟
كند كه  متهم مي نيز را ص پيامبر ،بيني كه او بعد از متهم كردن اصحاب و مي

  !! ايشان آنگونه كه خدا به او فرمان داده بود رسالت را به مردم نرساند
مي ماند، كسي كه به ادعاي آقاي  صآيا پس از اين ايماني براي رسول خدا 

  !ني دستور پروردگارش را زير پا نهاد؟خمي
و ساير  صآيا متوجه شديد كه در ميزان و ترازوي آقاي خميني، پيامبر اكرم 

  !پيامبران الهي همه مردود شدند؟
اين نتيجة افكار و انديشه هاي باطلي است كه طرفداران آن هدفي را در نظر مي 

  .و را مورد محاكمه قرار مي دهندگيرند، سپس پروردگار عالميان و پيامبر و فرستاده ا
را تعظيم  متعال ابيد كه او خداوندي مي اگر شما سخنان خميني را بررسي كنيد در

رد و در بيشتر صفحات كشف ب تعالي اسم مي خدايكند، و بدون هيچ تعظيمي از  نمي
   ).گفته است خدا: (گويد فقط مياالسرار، 

و ) محمد گفته است( :گويد مي كند و فقط را تعظيم نمي صو همچنين پيامبر
بر او درود و برد  فرستد، اما وقتي فردي از اهل بيت را نام مي درود بر پيامبر نمي
  !! صلوات مي فرستد

ت را او از اينكه اين عبار. برم از اين عبارات خميني به تو پناه مي من! بار خدايا
ت پيامبريان، سردار بشريت، خليل و محبوب پروردگار جهان ام از نقل كرده

خلفاي راشدين به  ،از سروران و بزرگان مؤمنان نيز خواهم و معذرت مي، صمحمد
  . خواهم ت عذر مياخاطر نوشتن اين عبار

 .»واهللا اهلادی إلی سواء السبيل«
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  پايان پاسخ اول
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ijk  

  
فاكسي كه قزويني قبل از پاسخ دادن به جواب سابق من، فرستاده 

  .بود
  

  وفقه اهللا  كتر احمد سعد حمدان غامدي حضور برادر محترم د
  اهللا و بركاته السالم عليكم و رحمة

ها و  بعد از حمد و ستايش خدا و دعاي خير براي جناب عالي بخاطر تالش
دهيد، اينجانب  انجام مي و رسيدن به راه درست تشخيص حق هايتان كه براي فعاليت

يم از بنده به گرمي استقبال ها و مذاكراتي كه با هم داشت از اينكه در طي نشست
و اين  ،نموديد از جناب عالي سپاسگذارم، و بنده از اخالق خوب شما متأثر شدم

تحت تأثير قرار گرفتن مرا بر آن داشت تا با شاگردانم در دانشگاه و با طالب علوم 
 .ديني در حوزه علميه از اخالق خوب شما سخن بگويم و از شما تعريف كنم

تر  نرمي و پرهيز از تندي در گفت و شنودها در نهايت به تنگ ترديدي نيست كه
  . ها در بسياري از مسايل مورد بحث خواهد انجاميد شدن شكاف تفرقه

 هاي نامه شما باعث شد تا اينجانب به مدت پانصد ساعت به بررسي كتاب
بپردازم، به اضافه اينكه من به مدت بيست سال  رجال و فقه هر دو گروه حديث،

ام، بنابراين آنچه را براي من فرستاده  هاي هر دو گروه را مورد مطالعه قرار داده ابكت
اي از مسايل كه مورد شبهه بودند را توضيح دادم و  بررسي كرده و پاره دبودي

خواستم كه آن را برايتان بفرستم، و به خاطر اين موضوع با شما و با برادر محترم 
 .صداي شما را بشنوم كه متأسفانه موفق نشدم جابر چندين بار تماس گرفتم اما

ود را به ما اعالم موبايل خ ر اين نامه به شما رسيد شمارة تلفن يا شمارةاميدوارم اگ
م با شما صحبت كنم و همچنين آدرس پستي و سايت اينترنتي خود و كنيد تا بتوان

شما را ديدار كنم و  ايميل خود را براي ما بفرستيد تا بتوانم با شما در ارتباط باشم و
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  . از جناب عالي استفاده نمايم
گويم كه گفت و شنودها و مـذاكرات مـا در مـورد     با تمام خوشحالي و افتخار مي

هاي حديث و رجال و فقه هر دو گروه، ما را به شناخت  مسايل ديني و بررسي كتاب

ز بيشتر بيش از پيش كمك خواهد كرد و فوايد آن روز به رو و رضاي پروردگار حق
  . خواهد شد

  ابو مهدي قزويني /برادرتان
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ijk  
  

  جواب يادداشت ابو مهدي 
  

  وفقه اهللا                   دكتر ابو مهدي حسيني قزويني جناب 
  : اهللا و بركاته وبعد ورحمةالسالم عليكم 

  
هاي شما كه تقريباً يك و نيم سال پيش  يادداشتي كه به دنبال پاسخ من به پرسش

در نيمه ماه  تقريباً يادداشت شما. به دستم رسيد دستاده بودم، ارسال نموديبرايتان فر
آن را مورد مطالعه قرار دادم از اينكه  كه وقتي ،به دستم رسيد 1425ربيع الثاني سال 

يعني عقيده خيلي زياد از احاديث ضعيف و موضوع استدالل  ،اثبات مهمترين چيز در
يدار شما با من، متوجه كه طبق آنچه به هنگام دكرده بوديد تعجب كردم، و حال آن 

  . ب عالي در حديث و رجال آن تخصص داريدآن شدم جنا
و بين صحابه و  دهمچنين موضعي كه شما در مورد اصحاب اتخاذ كرده بودي

مرا وحشت زده و حيران كرد، زيرا فرق نگذاشتن بين  دمنافق فرق نگذاشته بودي
خواهد داشت و راه را براي از بين  داشته و بر دين امتصحابه و منافق بدترين اثر را 

همانگونه كه در اوراق ضميمه شده به اين نامه مشاهده  –د بردن اسالم باز خواهد كر
   .–خواهيد كرد 

مندم كه با شما ارتباط داشته باشم و  و از آن جا كه اينجانب به شدت عالقه
قسمت  –ده براي شما توضيح دهم خطرناك بودن مذهبتان را كه برايتان پنهان مان

يعني تقريباً دو  –از نيمه ربيع الثاني تا نيمه جمادي الثاني  –زيادي از وقت خود را 
هاي شما اختصاص دادم كه در آن به  را به پاسخ دادن به پرسش  ه 1425ماه از سال 

به  ،مايد تذكر ده هايي كه در بحث خود نموده شما پاسخ دهم و شما را به زياده روي
و بيان اينكه اعتقاد داشتن به ايد،  گفته ص خصوص آنچه در مورد اصحاب پيامبر
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عقيدة شيعة اماميه باعث پشت پا زدن به عقيدة توحيد شده، تيشه به ريشة دين مبين 
  . اسالم مي زند و دين را باطل ميگرداند

  .سواء السبيل إلىواهللا الهادي 

  ق.  ه 18/6/1425: نوشته شده در
  رزوي خير براي شمابا آ

  دكتر احمد بن سعد حمدان غامدي استاد 
  .استاد دانشگاه ام القري آموزش عالي
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  سپاس و تذكر 
  

و گذاشتن  اين پژوهش را براي چاپ و بازخوانياز همه برادراني كه  ،اينكه :اول
  . كنم اند تشكر مي عنوان براي موضوعات آن آماده كرده

ام و چيزهايي  الحاتي را در كتاب انجام دادهبه وقت چاپ من اص ،اينكه :دوم
  . ام اضافه و چيزهايي كم نموده و مطالبي را ويرايش و اصالح كرده

اميدوارم خداوند اين پژوهش را سودمند قرار دهد به حق كه او شنوا و پذيرندة 
  . دعاست

  مؤلف 
   :تذكر دوم

ل را حذف كردم ها در چاپ او پاراگرافداخلي  هاي در چاپ دوم همه عنوان - 1
هاي بحث گذاشته بودم بسنده نمودم چون  هايي كه براي پاراگراف و فقط به شماره

  . كنند بر خالف صفحات كه در هر چاپي تغيير مي ،دثابت و هميشگي هستن ها شماره
هاي مذكور را به جاي آن  هاي آخر بحث را حذف و فهرست شماره فهرست - 2

  . قرار دادم
سخنان او سپس  .شما گفتيد :گويم كنم مي زويني را ذكر ميوقتي سخن دكتر ق - 3

  . »گويم مي« :كنم دهم و رد و جواب آن را با اين شروع مي قرار ميرا در پرانتز 
  مؤلف

  به يادداشت قزويني  پاسخ
ايد و  در ابتدا شما از اينكه در فرستادن پاسخ تأخير شده عذر خواسته -1

ام را تحليل كنم، سپس  آنچه برايتان نوشتهايد كه دوست دارم تا  اشاره كرده
شود بايد  وقتي در مورد اختالفات سخن گفته مي: (ايد اين عنوان را گذاشته

  ...) انصاف را رعايت كرد 
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ام اهتمام  هاي شما داده از اينكه شما به پاسخ مختصري كه به پرسش :اول
فقط هدفم  ماده بودهاي شما د كنم، پاسخ مختصري كه به پرسش ايد تشكر مي نموده

اين مسائل فكر كنيد، نه اينكه استدالل كرده باشم، چون  بهاز آن اين بود كه شما 

  . منابع استدالل ما و شما يكي نيست
اينكه رعايت انصاف در مناظره و ديگر چيزها يكي از مبادي دين است و  :دوم

  . آمد داشتيم اختالف پيش نمي اگر ما انصاف مي
امت بايد انصاف را رعايت كرد و نيز بايد با آحاد امت منصفانه  در برابر بزرگان

اي رفتاري و عملي نباشد سودي  شيوه ،رفتار كرد ولي تا وقتي كه نظريه و تئوري
  . ندارد

  . نماييم كه به ما و شما انصاف بدهد از خداوند مسئلت مي
ران اهل هاي خصوصي و عمومي براد متأسفانه ما در كتابخانه: (شما گفتيد -2

  ). ايم هاي شيعه اماميه كه قابل توجه باشند نديده سنت مقداري از كتاب
  : دهيم پاسخ اين سوال شما را از چند جهت مي: گويم مي
نوعي فقط روايات هستند كه وقتي  :هاي شما دو نوع هستند اينكه كتاب :اول

م باشد بيند كه چيزي علمي كه شايسته و در خور اهتما سني متوجه آن شود مي
از اين  –اين حقيقت است ! اميدوارم ببخشيد –مانند  ها مي نيستند و بيشتر به افسانه

زيادي  آميزاين روايات عجيب و نادر و توهين  براند، و عالوه  رو به آن توجه نكرده
  . پذيرند هاي سالم آن را نمي اند و فطرت ها جاي داده شده هست كه در اين كتاب

بيشتر احاديث  اند تاليف شده اختالفيل ئمسا ةاخيراً دربارهايي كه  كتاب :دوم
، احاديثي است كه از كتابهاي -البته اگر نگويم همة آنچه در آنهاست-آنها وارده در 

پس  ،آنهان توجه به ضعيف بودن و يا نادرستي اهل سنت گرفته شده است، البته بدو
در حالي كه بيشتر آنها از  استدالل كنيد به اين كتابها اصرار داريد كهچرا شما 

   !كتابهاي اهل سنت است؟
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اند و براي اثبات عقايدشان به  هاي خود روي گردانده و وقتي خود شيعه از كتاب
هاي آنان  كتاباند پس اهل سنت به طريق اولي به  هاي اهل سنت روي آورده كتاب

  .روي نخواهند آورد
سنت صفر درصد است،  اينكه نسبت امكان صحت عقايد شيعه نزد اهل :سوم

آيد  اينها عواملي هستند كه به نظر مي! پس چرا به چيزي توجه شود كه حق نيست؟
  . اند هاي شيعه روي گردانده به خاطر آن اهل سنت از كتاب

و عجيب اين است كه بعضي از اهل سنت به اماميه دروغ : (ايد شما گفته -3
  ). ايد آورده »يخهللا ثم للتار«دهند، و مثالي از كتاب  نسبت مي

اين كتاب را يك سني ننوشته است بلكه اين كتاب را يك شيعه  :اوالً :گويم مي
  !! تأليف كرده است

ايد شايد در چاپي ديگر باشد، و  اي كه شما به آن اشاره كرده اينكه صفحه :دوم
گويد تا عقايدشان را  ميكنم كه او با اينكه با برادران شيعه خود سخن  گمان نمي

د با ذكر رواياتي كه وجود ندارند به آنها دروغ نسبت دهد؛ چون اگر او حيح كنتص
كنم، اما وقتي گفته  من از او دفاع نمي... . چنين كند به آنچه خواسته نخواهد رسيد
و اگر او اين كار را كرده است ترديدي ... شما را خواندم همين مطالب به ذهنم رسيد

  . باشد ي مينيست كه كار او خيانت علمي زشت
علماي اهل سنت ايران  از بارها برايم اتفاق افتاده كه وقتي: (ايد شما گفته) 4

ايد  سپس گفته....) ام  اي از شبهات عقيدتي پرسيده و خارج از ايران در مورد پاره
  . ايد كه كسي را كه پاسخ شما را بدهد نيافته
  : پاسخ به شما به چند صورت است

براي يافتن حقيقت به شيوة مودبانه نشانه اهل علم است، و جستجو و تالش : اوالً
  . هاي كسي كه به دنبال حق است پاسخ بدهد هر عالمي بايد به پرسش

م به شدت در تنگنا قرار دارند، اي سنت ايران تا جايي كه ما شنيده اينكه اهل :دوم
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  ! بحث كنند؟ و توانند گفتگو پس چگونه مي
مردم نسبت به شيعه ديدگاه خوبي  :ايران بايد گفتاما در مورد خارج از  :سوم

است، بنابراين  اسالم اي خارج از دايرة دين ندارند، چون معتقدند كه شيعه اماميه فرقه

  . پذيرفتن گفتگو و بحث با يك شيعه دشوار است
 ها كتاب اند و ده ماي اهل سنت به همه شبهات شيعه پاسخ دادهلاينكه ع :چهارم

ها تند هستند، اما علت  چه بعضي از اين كتابأليف شده است، گردر اين زمينه ت
هايشان برخي از  گويي تندي آن اين بوده كه در مقابل افراط و تجاوز مخالف و گزافه

  . ند خود را كنترل كننده اعلماي اهل سنت نتوانست
شيخ االسالم ابن ) منهاج السنه(بزرگترين كتابي كه در اين مورد نوشته شده است 

حقايق زيادي  شما با دقت آن را مطالعه كنيد بگمانم اگر. است رحمة اهللا عليهتيميه 
  . د شدبرايتان روشن خواه

هايي  اي كه براي شما فرستادم متذكر شدم كه من پاسخ در نوشته: (ايد گفته) 5
نگاه كردم  كننده باشد، اما وقتي به آنچه فرستاده بوديد خواهم كه قانع مي

  ). نيافتمام را  گمشده
ها  ام پاسخ با اينكه كوشيده درا بيابياميدوارم در پاسخ دوم گمشدة خود  :گويم مي

  . را مختصر بدهم
شود  استدالل دربارة يك موضوع از كتاب و سنت زماني كامل مي: (ايد گفته) 6

كه همه آيات و رواياتي كه متعلق به آن موضوع هستند ذكر شوند، نه اينكه ما به 
شي آنچه را كه در بحث به سود ماست ذكر كنيم و از آنچه به زيان صورت گزين

  ). كند ماست چشم بپوشيم؛ زيرا اين كار ما را از روح تحقيق علمي دور مي
  : پاسخ به شما به چند صورت است

اي علمي است، و اگر هر  ايد سخني زيبا و قاعده اينكه آنچه گفته :اول
آمد و  كردند اختالف پيش نمي رعايت ميپژوهشگري و هر گروهي اين قاعده را 
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  . شدند تر مي كوتاه ها بسياري از فاصله
  ! ايد؟ پايبند بوده زيبا عالي در بحث خود به اين قاعده آيا جناب :دوم

ام، و اگر  ام مبالغه نكرده در بحث شما هيچ اثري از اين قاعده نديده :اگر بگويم
  . ديد مسيرتان غير از اين بودكر شما در بحث خود اين قاعده را رعايت مي

ايد كه نزد اهل سنت از منابع  هاي تاريخي و منابعي روي آورده شما به كتاب
ژه صحيحين را ترك آيند و منابع مورد اعتماد و به وي درجه سه و چهار به شمار مي

ايد و احاديث صحيحي كه  احاديث ضعيف استدالل كرده و خيلي زياد به. ايد كرده
  . ايد ستايند ترك گفته را مي ص بر خدااصحاب پيام

ايد  نپذيرفتهيا ايد و  ستايند مقيد نموده و مشروط دانسته و آياتي كه اصحاب را مي
ايد كه بيشتر  تا با عقايد شما همخواني داشته باشند، سپس خواننده را فريب داده

  . اند منافق بوده يا همة آنان اصحاب
ده ايد كه شناختن مؤمنان از منافقان عصر سپس براي خواننده چنين وانمود كر

  . ممكن نيست صپيامبر
درست نبوده و ايد  علمي كه شما ذكر كرده هاي گزينشي با روش يگر استداللو د

  . هماهنگ و همخوان نيست
   :شما در گزينش ةهايي از شيو نمونه :سوم

شما مراجع .... بيند  هر كس نوشته شما را مطالعه كند شيوه عجيب و نادري را مي
و تأييد و تأكيد ، ستايند اصيل اهل سنت و احاديث صحيحي كه بزرگان اصحاب را مي

اند و ايشان آنها را دوست داشته است، ترك كرده ايد و  كند كه به پيامبر نزديك بوده مي
دارد كه پيامبر خيلي با آنها  دهد و بيان مي از احاديثي كه اصحاب را به بهشت مژده مي

كرد و در همه جا همراه او بودند و براي ياري پيامبر شمشير كشيده بودند  مشورت مي
  . ايد كند، روي بر تافته كه همه اينها بر ايمان و اخالص آنها تأكيد مي

از وجود  دماحاديثي دروغين كه . ايد و به احاديث ضعيف و موضوع استناد كرده
اند اجرا شود، و اين  دادهزنند كه اصحاب به آن خيانت كرده و اجازه ن وصيتي مي
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قرار احاديث اگر در كنار احاديث صحيحي كه دال بر دروغ بودن اين احاديث هستند 
. ايد گردد، متأسفانه شما به احاديث صحيح توجه نكرده بطالن آن مشخص مي گيرند

  ! كنيد و باز ادعاي انصاف هم مي

د يك صحابي شود كه در تأيي اي از احاديث صحيحي ذكر مي و اينك نمونه
تا به انصاف و  داند، تا شما احاديث خود را با اين قبيل احاديث مقايسه كني آمده

  . دصحت روش خود پي ببري
  : اند آمده احاديثي كه در فضيلت صديق 

بر  ص اند كه پيامبر خدا روايت كرده  بخاري و مسلم از ابو سعيد خدري - 1
هاي دنيا و از آنچه  يار داده كه از زيبايياي اخت خداوند به بنده( :منبر نشست و گفت

 .پيش خدا هست يكي را انتخاب كند، آن بنده آنچه را كه پيش خدا بود انتخاب كرد
ما از ابوبكر تعجب . پدران و مادران ما فدايت باد :آنگاه ابوبكر گريه كرد و گفت

دهد  اي خبر مي از بنده ص به اين شيخ نگاه كنيد پيامبر :و مردم به او گفتند! كرديم
هاي دنيا را انتخاب كند يا آنچه پيش خدا  كه خداوند به او اختيار داده كه يا زيبائي

 .كنيم ما پدران و مادران خود را فدايت مي :گويد هست را انتخاب نمايد، ابوبكر مي
  ). دانست كسي كه اختيار داده شده بود خود پيامبر بود و ابوبكر از ما بهتر مي

از ميان همه مردم ابوبكر بيشتر از همه با همراهي من و ( :ا فرمودو پيامبر خد
من احسان كرده است، و اگر كسي از امت خويش را به دوستي  هاش ب بوسيله دارايي

دادم، در مسجد هيچ درب و  خليل و دوست خود قرار مي گرفتم ابوبكر را بر مي
   .1)ذاريد به جز كوچه و راه ابوبكرراهي را مگ

پيش پيامبر نشسته بودم كه ابوبكر آمد در ( :بودرداء روايت است كه گفتاز ا - 2
 صاي از لباسش را گرفته بود، تا آن كه زانويش نمايان شد، پيامبر حالي كه گوشه

_____________________________ 
 ). 2383ح (و مسلم ) 3904ح (بخاری  −١
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بين من و  :ابوبكر سالم كرد و گفت. براي دوستتان ماجرايي پيش آمده است :فرمود
سپس پشيمان شدم، و از او  ابن خطاب چيزي پيش آمد من او را ناراحت كردم

 :ام، پيامبر فرمود خواستم كه مرا ببخشد اما او نپذيرفت، بنابراين به تو روي آورده
تا سه بار چنين فرمود، سپس عمر پشيمان شد و . بخشد اي ابوبكر خداوند تو را مي

نه، آنگاه عمر پيش  :آيا ابوبكر اينجاست؟ گفتند :به خانه ابوبكر آمد و پرسيد
كرد تا آن كه ابوبكر  آمد و سالم كرد، و رنگ چهره پيامبر داشت تغيير مي صرپيامب

، سوگند به خدا كه من مقصر بودم، اي پيامبر خدا :دلش سوخت، و زانو زد و گفت
 :گفتيد ،خداوند مرا به سوي شما فرستاد :فرمود ص آنگاه پيامبر .دو بار تكرار فرمود

و او با جان و مالش با من همدردي  ،گويد يراست م :گويي، و ابوبكر گفت دروغ مي
د از آن هيچ ، بع)تكرار فرمودند دوبار(گذاريد؟  آيا شما دوستم را به من وا نميكرد، 

   .1)شدن وقت ابوبكر اذيت
اش كه به وفات او  پيامبر در بيماري( :از ابن عباس روايت است كه گفت - 3

اي بسته بود و روي منبر  ارچهانجاميد بيرون آمد در حالي كه سرش را با تكه پ
بيشتر از ابوبكر با مال هيچ كس  :نشست و حمد و ستايش خدا را گفت سپس فرمود

گرفتم ابوبكر را  من احسان نكرده است، و اگر كسي را به دوستي بر مي و جانش به
گزيدم ولي دوستي اسالم افضل و بهتر است،  به عنوان خليل و دوست خود بر مي

شوند را ببنديد به  هايي كه در اين مسجد هستند و به من منتهي مي راهها و  همه درب
   .2)جز درب و راه ابوبكر را

   .3)ولي او برادر و يار من است( :و در روايتي ديگر آمده است
و اگر كسي را به : روايت مي كند كه فرمود ص عبداهللا بن مسعود از پيامبر - 4

گزيدم ولي او  ن خليل و دوست خود بر ميگرفتم ابوبكر را به عنوا دوستي بر مي
_____________________________ 

 ).3661ح (صحيح بخاری  −١
 ). 467ح (صحيح بخاری  −٢
 ). 3656ح (صحيح بخاری  −٣
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   .1)برادر و يار من است، و خداوند مرا خليل و دوست خود كرده است
اش كه به وفات او  در بيماري ص پيامبر خدا :از عايشه روايت است كه گفت - 5

اي بنويسم، زيرا  ابوبكر و برادرت را نزد من فرا بخوان تا نوشته( :انجاميد به من گفت

من اولي و سزاوارترم، و  :اي بگويد اي آرزو كند و گوينده ترسم كه آرزو كننده من مي
   .2)پذيرند حال آن كه خدا و مؤمنان كسي جز ابوبكر را نمي

كه  آمد و پيامبر به او گفت ص پيامبر شزني پي( :گويد جبير بن مطعم مي - 6
گويا منظورش وفات اگر آمدم و تو را نيافتم؟  :دوباره پيش او بر گردد، آن زن گفت

   .3)اگر مرا نيافتي پيش ابوبكر بيا :فرمود ص بود، پيامبر
هاي  هايي از روايات صحيحين بودند، آيا اينها از رواياتي كه در كتاب اينها نمونه
توان اعتماد  از بررسي اسناد آن به آن نمي اند كه قبل و در منابعي آمده تاريخ و ادب

  تر و بهتر نيستند؟  كرد اولي
ها روايتي كه در  ، آيا به دهدكني شما در بيشتر اوقات از كتاب المستدرك استناد مي

در  د؟اي كند توجه نكرده ستايد و خالفت او را تأييد مي اين كتاب آمده و ابوبكر را مي
   :ها حديث در اين مورد روايت شده است كه برخي عبارتند از مستدرك ده

عبدالرحمان بن عوف با (كند كه  روايت مي ابراهيم بن عبدالرحمان بن عوف - 1
همراه بود، و محمد بن مسلمه شمشير زبير را شكست، سپس   عمر بن خطاب

 :ابوبكر بلند شد و براي مردم سخنراني كرد و از آنها معذرت خواست و گفت
 .ام اي نداشته سوگند به خدا كه حتي يك شب و يك روز به امارت و حكومت عالقه

ام، اما از بروز فتنه ترسيدم، و  پنهاني و نه آشكارا آن را از خدا خواسته ه، نو هيچ گاه

_____________________________ 
 ). 2383ح (صحيح مسلم  −١
 ). 2387ح (صحيح مسلم  −٢
 ). 2386ح (وصحيح مسلم ) 3659ح (صحيح بخاری  −٣
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من در امارت و خالفت هيچ راحتي ندارم، بلكه امر بزرگي را به عهده گرفتم كه 
ترين  توان حمل آن را ندارم مگر آن كه خدا مرا تقويت كند، و دوست داشتم قوي

گاه مهاجرين آنچه او گفته بود و آن. گرفت مردم به جاي من آن را به عهده مي
  . اش را پذيرفتند معذرت خواهي

ما فقط به خاطر اين ناراحت شديم كه در رايزني شركت داده  :علي و زبير گفتند
دانيم، او يار  نشديم، و بعد از پيامبر خدا ما ابوبكر را سزاوارترين مردم به اين چيز مي

و آگاه هستيم، و پيامبر وقتي زنده بود به اغار پيامبر است و ما از شرافت و بزرگي او 
  . دستور داد تا پيش نماز مردم شود

اين حديث صحيح است و مطابق با شرايط شيخين است  :گويد سپس حاكم مي
   .1اند كه آن را تخريج نكرده

وفات يافت انصار  ص وقتي پيامبر :روايت است كه گفت  از عبداهللا - 2
اي گروه  :و يك امير از ما باشد، آنگاه عمر آمد و گفتيك امير از شما باشد  :گفتند
ر كرد تا پيش نماز مردم شود، پس دا ابوبكر را امدانيد كه پيامبر خ آيا شما نمي! انصار

به خدا پناه  :؟ انصار گفتندمقدم شودابوبكر  بركدام يك از شما دوست دارد كه 
  ). باشيم مقدمبريم از اينكه بر ابوبكر  مي

   .2اند اين حديث صحيحي است كه شيخين ذكر نكرده :گويد ميسپس حاكم 
وارد  ص پيامبر خدا :روايت است كه گفت رضي اهللا عنهما از ابن عمر - 3

 بر شانةابوبكر و دست ديگرش  بر شانةهايش  مسجد شد در حالي كه يكي از دست
   .3شويم روز قيامت اين گونه مبعوث مي :عمر بود و فرمود

اولين ( :فرمود ص پيامبر :روايت است كه گفت رضي اهللا عنهما از ابن عمر - 4
_____________________________ 

 ). 4422ح (املستدرک  −١
 ). 4423ح (املستدرک  −٢
 ). 4428ح (املستدرک  −٣
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سپس  ،آيد من هستم، سپس ابوبكر شكافد و بيرون مي كسي كه زمين براي او مي
شوند و من ميان آنها بر  آيم و قبرهايشان شكافته مي سپس نزد اهل بقيع مي ،عمر

  ). شوم انگيخته مي

   .1اند ن آن را ذكر نكردهاين حديث صحيحي است كه شيخي :گويد سپس مي
با يكي  :به من و ابوبكر گفت ص پيامبر( :روايت است كه گفت  از علي - 5

از شما جبرئيل همراه است و با يكي ميكائيل و اسرافيل فرشتة بزرگي است كه در 
  ). گيرد شود و در صف قرار مي جنگ حاضر مي

را ذكر سند اين حديث صحيح است و شيخين آن  :گويد سپس حاكم مي
   .2اند نكرده
مرد : (فرمود صكند كه پيامبر  جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما روايت مي - 6

متعلق و مرتبط است و  صبه پيامبر  صالحي ديشب خواب ديده است كه ابوبكر 
وقتي از : گويد ، جابر مي)عمر به ابوبكر آويزان و عثمان به عمر متعلق و آويزان است

مرد صالح پيامبر است، و اما اينكه به همديگر متعلق : شديم گفتيم بلند صپيش پيامبر 
اين : گويد سپس حاكم مي. اند آنها زمام اين دين را به عهده خواهند گرفت و وابسته بوده

  . 3اند حديث با سند صحيحي از ابو هريره روايت شده كه شيخين آن را ذكر نكرده
يد، آيا دهها را ورق مي زد) ميلزوائد عالمه هيثمجمع ا(و شما وقتي كتاب 

  حديث در بارة ابوبكر و ساير صحابه نديديد؟ 
   :توان به احاديث ذيل اشاره كرد از جمله اين احاديث مي

روز جنگ بدر پيامبر به من و ابوبكر ( :روايت است كه گفت  از علي - 1

_____________________________ 
 ). 4429ح (املستدرک  −١
  ).4430ح (املستدرک  −٢
 . 4439املستدرک ج  −٣
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تة بزرگي با يكي از شما جبرئيل و با يكي ميكائيل همراه است، و اسرافيل فرش :گفت
به روايت ابو يعلي و ). گيرد يا در صف قرار مي مي شود است كه در جنگ حاضر

. 1صحيح هستند اناند راوي بزار و احمد و راوياني كه احمد و بزار از آنها روايت كرده
  . راويان آن صحيح هستند :هيثمي گفته و. و پيشتر در مستدرك بيان شد

 صروزي بعد از طلوع آفتاب پيامبر( :و از ابن عمر روايت است كه گفت - 2
اندكي قبل از صبح خواب ديدم كه گويا كليدها و ترازوها به  :پيش ما آمد و فرمود

م و امتم در كفة ديگر ترازو گذاشته من داده شدند من در يك كفه ترازو گذاشته شد
او  تر شدم، سپس ابوبكر را آوردند و با امت وزن كردند و ند و من از آنها سنگينشد

و با امت وزن كردند و او از امت تر شد سپس عمر را آوردند  سنگين از امت
تر شد،  از امت سنگين وردند و با امت وزن كردند و اوتر شد سپس عثمان را آ سنگين

تفاوتي در كلمات روايت كرده  طبراني آن را بااحمد و . )آنگاه ترازو را بلند كردند
   .2و راويان آن ثقه هستند اند،

با ابوبكر و عمر  ص پيامبر: (از سهل بن ساعدي روايت است كه گفت - 3
، واقع شد ص نظر دادند و نظر ابوبكر مورد قبول پيامبركرد و آنها به او  تمشور

  ). پسندد كه ابوبكر اشتباه كند خدا نمي :فرمود ص آنگاه پيامبر
   .3االوسط روايت كرده و راويان آن ثقه هستند المعجم طبراني در

مردي وارد ( :فرمود ص پيامبر خدا :از ابن عباس روايت است كه گفت - 4
اي  :ابوبكر گفت.... گويند  شود كه در جنت همه به او خوش آمد مي  بهشت مي
بله آن مرد تو  :فرمود ص پاداش اين مرد در آن روز چيست؟ پيامبر خدا! پيامبر خدا

روايت كرده، و راويان  االوسط معجمال الكبير و در المعجم طبراني. )هستي اي ابوبكر
_____________________________ 

 . 9/58جممع الزوائد  −١
 ). 9/58(جممع الزوائد  −٢
 ). 9/46(جممع الزوائد  −٣



 گفتگويى آرام

 

٦١

 

٦١

   .1آن راويان صحيح اند غير از احمد بن ابي بكر سالمي كه او ثقه است
يكي  :در آسمان دو فرشته هست :فرمود ص كند كه پيامبر ام سلمه روايت مي - 5

و آن دو  :گويند دهد، و هر دو درست مي به نرمي دستور مي يبه سختي و ديگر

به نرمي  يتند، و دو پيامبر هستند كه يكي به سختي و ديگرجبرئيل و ميكائيل هس
و آن دو ابراهيم و نوح هستند، و من دو . دهند و كار هر دو درست است فرمان مي

كند و كار هر دو  به نرمي امر مي يدهد ديگر يار دارم كه يكي به سختي فرمان مي
و راويان آن  ت نموده،آن را رواي طبراني. )و ابوبكر و عمر را نام برد. درست است
   .2ثقه هستند

آيا كسي را به عنوان  :به علي گفته شد( :گويد از شقيق روايت است كه مي - 6
پيامبر كسي را به عنوان جانشين خود تعيين  :كني؟ گفت جانشين خود تعيين نمي

نكرد تا من براي شما كسي را تعيين كنم، اگر خداوند براي مردم اراده خير داشته 
همان طور كه بعد از پيامبرشان آنها را بر آورد  بهترينشان گرد خواهدبر نها را باشد آ

بزار اين را روايت كرده، و راويان آن راويان صحيح اند غير از  .)آورد بهترينشان گرد
  .3اسماعيل بن ابي الحارث كه او ثقه است

اي  :مبه او گفتو وارد خانه علي شدم ( :جحيفه روايت است كه گفتاز ابو - 7
آيا تو را ! جحيفهصبر كن واي بر تو اي ابو: او گفت! بهترين مردمان بعد از پيامبر خدا

بهترين مردمان بعد از (از بهترين مردمان بعد از پيامبر با خبر نكنم؟ ابوبكر و عمر 
دوست داشتن من و دشمني ابوبكر و عمر ! ، واي بر تو اي ابو جحيفه)پيامبر هستند

آن را روايت نموده كه از  االوسط طبراني در. )شوند ا جمع نميدر قلب مؤمني يكج

_____________________________ 
 ). 9/46(جممع الزوائد  −١
 ). 9/51(جممع الزوائد  −٢
 ). 9/47(جممع الزوائد  −٣
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   .1است ضعيفاو فضل بن مختار و راويان آن، 
 ،رفت و ابوبكر بعد از او ص پيامبر خدا( :روايت است كه گفت  از علي - 8

اي به ما رسيد كه خداوند هر كس را كه  سپس فتنه .و عمر در مرحله سوم رفت
ثم «(: روايت نموده و سپس اضافه نموده گفته اند م احمداما ).بخشد بخواهد مي
طبراني  نيز و ).عبارتي است كه تواضع و فروتني ايشان را نشان مي دهد »خبطنا فتنة

   .2)، اما راويان احمد ثقات اندستدر المعجم االوسط روايت نموده ا
اند  ي كردهبر آن زندگ پيامبر آيا شما به احاديث و وقايع ثابتي كه اصحاب:چهارم

اند و  كند كه اصحاب يكديگر را دوست داشته ، وقايعي كه تأكيد مي؟ايد توجه نكرده
از تصور امامت  و نشاني هيچ اثر اين وقايعاند كه در  كرده اري ميبا همديگر همك
   .يافت نمي شود

  : هايي از وقايع زندگي اصحاب و اينك نمونه
بعد از پيامبر چه كسي از  :گفتم) يعل(به پدرم ( :گويد محمد بن حنفيه مي - 1

   .3)عمر :سپس چه كسي؟ گفت :ابوبكر، گفتم :همه بهتر است؟ گفت
دوست  :در مورد عمر گفت  علي( :از ابن عباس روايت است كه گفت - 2

   .4)به ديدار خدا بروم دارم با عملي چون عمل تو
ايد،  كرده ميهمان قضاوتي را بكنيد كه ( :روايت است كه گفت  و از علي - 3

يا چرا كه من از اختالف و دوگانگي بيزارم، تا اينكه مردم همپارچه و يگانه شوند 

_____________________________ 
 ). 9/53(جممع الزوائد  −١
 ). 9/54(جممع الزوائد  −٢
 ). 3671ح (بخاری  −٣
 ). 2389ح (و مسلم ) 3685ح (بخاری  −٤
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   .1)اينكه جان دهم آن چنانكه كه يارانم جان دادند
ابوبكر نماز عصر را خواند و بيرون ( :از عقبه بن حارث روايت است كه گفت - 4

كند، او حسن را به دوش گرفت  ها بازي مي زد حسن را ديد كه با بچه آمد و قدم مي

   .2)خنديد و علي مي. با پيامبر شباهت دارد نه با علي. پدرم فدايت باد :و گفت
پيامبر خدا را روي منبر ديدم و حسن بن ( :از ابي بكره روايت است كه گفت - 5

نمود و  ن ميكرد و گاهي رو به حس به مردم مي علي كنارش بود و پيامبر گاهي رو
پسرم سيد است، و اميد است كه خداوند بوسيله او بين دو گروه بزرگ  اين :گفت مي

   .3)از مسلمين صلح و آشتي برقرار نمايد
تو از كجا  :پشه پرسيد گفت از خون مردي او را(از ابن عمر روايت است كه  - 6

مرا در مورد ريختن خون پشه  !اين را ببينيد: از عراق، گفت :هستي؟ او گفت
را كشتند، من از پيامبر شنيدم كه  ص ن كه آنها پسر پيامبرپرسد و حال آ مي
   .4)هاي من در دنيا هستند ريحانه) حسن و حسين(آن دو  :گفت مي

  آيا علي با خلفاي ثالثه بيعت نكرد؟  - 7
  خواند؟  آيا علي پشت سر آنها نماز نمي - 8
  آيا با زناني كه آنها اسير كرده بودند ازدواج نكرد؟  - 9

  ي دخترش را به نكاح عمر نداد؟ آيا عل -10
  نام نگذاشت؟  رزندانش را ابوبكر و عمر و عثمانآيا علي سه نفر از ف -11
  : خودتانهاي  كتاب ازو 

_____________________________ 
 ). 3707ح (بخاری  −١
 ). 3542ح (بخاری  −٢
 ). 2704ح (بخاری  −٣
 ). 5994ح (بخاری  −٤
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ما در راه اسالم ( :گويد اي كه مي را نخوانده  علي آيا در نهج البالغه گفتة - 1
   .1...)جنگيم  با برادران خود مي

اسم آن ذكر نشده اما ظاهراً يا  –رين بر فالني باد آف( :گويد و همچنين او مي - 2
او كژي را راست كرد و مداوا كرد و سنت را بر پا داشت و  –ابوبكر است يا عمر 

   .2....)فتنه بعد از او آمد و او پاك دامن و با عيبي اندك از دنيا رفت 
اه كه در بيعت با من بر تو الزم شد آنگ -!اي معاويه- :اما بعد( :گويد و مي - 3

عثمان بيعت كردند و اند كه با ابوبكر و عمر  شام بودي، زيرا كساني با من بيعت كرده
   .....)مهاجرين و انصار است  و شورا از آنِ.... 

   .3!و علي اينگونه استدالل نكرد كه امامت او منصوص است
شمشير وايت كرده كه وقتي او را در مورد آراستن راردبيلي شيعه از ابو جعفر  - 4

گويي؟  آيا اين طور مي :راوي گفت... صديق آن را آراسته است ( :پرسيدند گفت
هر كس به او صديق نگويد خداوند در دنيا ! بله صديق، بله صديق، بله صديق :گفت

   .4)و آخرت سخن او را راست نگرداند
استدالل دربارة يك موضوع از كتاب و سنت زماني تكميل : (ايد شما گفته

كه همه آيات و رواياتي كه متعلق به آن موضوع هستند ذكر شوند، نه شود  مي
ماست ذكر كنيم و از  نفعاينكه ما به صورت گزينشي آنچه را كه در بحث به 

آنچه به زيان ماست چشم بپوشيم؛ زيرا اين كار با روح تحقيق علمي سازگار 
  ). كند نيست و ما را از آن دور مي

_____________________________ 
 ). 290ص (هنج البالغة  −١
 ). 505(هنج البالغة  −٢
 ). 526(هنج البالغة  −٣
 ). 2/147(كشف الغمة فی معرفة األئمة  −٤
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اند جايگاهشان در بحث  زيادي كه در اين مورد آمدهاين احاديث و ديگر احاديث 
  ! و پژوهش شما كجاست؟

كردن به احاديث و استدالل  كه صحيح تر هستند آيا چشم پوشي از اين احاديث

ضعيفتر داللت بر اين ندارد كه شما احاديث را گزينش كرده و اهداف خاصي را 
  !؟دنبال ميكنيد

اي كه  نيد تا ببينيد كه چقدر به ضابطهشما يك بار ديگر سخن خود را تكرار ك
  . ايد پايبند هستيد مقرر كرده

اي نقل  و اين گونه محقق وقتي سخني از كسي يا از فرقه: (ايد شما گفته -7
كند بايد منبع و مصدر سخنش را بگويد تا ديگران بتوانند مصدر و منبع را  مي

  ). ببينند، و سپس حق و باطل را مشخص نمايند
اين اصلي است كه هر پژوهشگري كه به دنبال حق است بايد به آن  :گويم مي

شود  شود و مرجع آن بيان نمي اش نسبت داده نمي پايبند باشد و سخني كه به گوينده
  . پذيرفته نيست
كند نه ارزش آن را، و ارزش سخن از منبع  مصدر سخن را روشن مي ،اما اين امر

نداريم كه مورد اتفاق باشد به جز قرآن، و شود ولي ما و شما منابعي  آن مشخص مي
ان  چنان كه به زودي –ايد  ايد و مقيد آن را تأويل كرده شما مطلق قرآن را مقيد كرده

  . -بيان خواهد شد شاء اهللا
آنچه درباره قضيه صحابه و سيده عايشه در كتاب شما : (ايد شما گفته -8

يد كه دال بر ستايش اصحاب ا شود اين است كه آياتي را ذكر كرده مشاهده مي
ايد، و آنچه در  است، ولي شما اين آيات را بر خالف سياق تأويل و تفسير كرده

ايد تا مخاطب بتواند به  ايد و به تحليل آن نپرداخته مذمت آنها آمده را ذكر نكرده
  ). نتايج مفيدي دست بيابد

  : گويم مي
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) ايد ف سياق تأويل و تفسير كردهآيات را بر خال(... گوييد كه  اينكه شما مي: اول
قضاوت دقيق و درستي نيست ولي از آن جا كه مفاهيمي در ذهن شما جاي گرفته است 

است يعني بر خالف آنچه ظاهر كلمه  »تأويل«ام  ايد كه آنچه من گفته گمان برده
  . ام، و ان شاء اهللا بيشتر توضيح داده خواهد شد گويد مفهومي براي آن بيان كرده مي

حرف درستي نيست،  )ام آنچه در مذمت آنها آمده ذكر نكرده( :ايد دوم اينكه گفته
چون خداوند اصحاب را ستايش كرده و آنها را مذمت نكرده است و همچنين امهات 

  . اند المؤمنين مورد مذمت قرار نگرفته
 ها آيه ستوده اند كه از جايگاه و مقام آنها كه در ده در آياتي سرزنش شده ،بله
ايد بسيار سخن عجيبي  كند، و اينكه شما آن را مذمت ناميده اند چيزي كم نمي شده
  . بنابراين هر عتاب و سرزنشي كه در قرآن آمده مذمت نيست! است

و خداوند كسي را عتاب و سرزنش كرده كه از اصحاب و امهات المؤمنين افضل 
را مورد عتاب  ص است، و اين مذمت نيست؛ خداوند در چند جا پيامبر ما محمد

 )عبد اهللا بن أم مكتوم( خداوند در تصفيه نابينا. اما اين مذمت نيست ،قرار داده است
و در حرام كردن  )بن حارثه( و در موضوع غالمش زيد )بدر( و در مورد اسيران

اما اين مذمت نيست و از . او را سرزنش كرده است ،آنچه خدا حالل كرده است
  . كند نمي جايگاه پيامبر چيزي كم

آيات نفاقي كه گروه معيني را سرزنش مي كند و با وقايع و اتفاقات گوناگون 
به كساني كه ايمان آورده و هجرت فرموده و  ،براي همگان آشكار و بر مال شده

بوده اند هيچ  صجهاد كرده اند و تمام زندگيشان را در كنار و همراه پيامبر اكرم 
واند فرق بين مؤمنان راستين و منافقان دروغين را ربطي ندارد، حال كسي كه نمي ت

  !درك كند، چگونه مي تواند ايمان صحابه را ثابت كند؟
  ! از احاديث استدالل كند؟ تواند آن را بفهمد؟ و چگونه ميقر دتوان بلكه چگونه مي

نظراتي در مورد  «: برادر عزيز، در كتابتان تحت اين عنوان: (شما گفتيد -9
ايد كه با عقايد  مطالبي ذكر كرده »هل سنت و شيعه و مناهج آنهاهاي ا ديدگاه
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آيا ( :ايد سپس پرسيده) ....ايد  اماميه ارتباط دارند اما گوينده آن را ذكر نكرده
خورم  به خدا سوگند مي: (گوييد تا اينكه مي )...هستند  غالةهاي  تان شيعه منظور

هايشان كه طي چهارده  ميه را از كتاباگر شما نظر اما: گويم و با تمام اطمينان مي
گرفتيد، نظر شما در مورد آنها غير از نظري بود كه در  اند مي قرن تدوين شده

  ). ام هاي شما خوانده پاسخ
كنم مفهوم سخنم واضح نباشد، من سخن را به هيچ كسي از  فكر نمي: گويم مي

از (ام كه  فقط به شما گفته ام و بلكه هايتان نسبت نداده از كتاب كتابي علما و به هيچ
و اگر شما به عبارت . فالني گفته است :ام و نگفته). شود عقيده شيعه چنين فهميده مي

  . فهميد نوشته من مراجعه كنيد منظور را مي
هاي غالي، اماميه مسأله اي به نام  و منظور من شيعه اماميه بوده است نه ديگر فرقه

سپس اين امامت بزرگ شده تا جايي كه امامان برتر از  اند و امامت را در دين مطرح كرده
اند، و قرآن طوري تفسير شده كه گويا پيامي است به ائمه و  پيامبر قرار داده شده

و هر چه كفر و گمراهي است ، شيعيانشان، هر چه خير و ايمان است متعلق به شيعه
  .ق به مخالفين استو دوزخ متعل، بهشت فقط از آن شيعه، متعلق به مخالفين آنهاست

 راين مفاهيم د . هاي ذيل مراجعه كنيد به كتاب ،و براي اطالع بيشتر در اين مورد
  . اند ها به وضوح مطرح شده اين كتاب

   .الكافي - 1
  .تفسير عسكري - 2
   .تفسير الصافي - 3
   .تفسير الفرات - 4
   .تفسير العياشي - 5
   .كتاب االختصاص - 6
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   .بصائر الدرجات - 7
  .يل اآليات الظاهرةتأو - 8

  . هاي اماميه و ديگر كتاب
سوگند به خدا مسلماني كه در پرتو قرآن و سنت تربيت شده است از اينكه چنين 

  ). بصائر الدرجات(كند، به خصوص كتاب  هايي به دين او منسوب شوند شرم مي كتاب
  :دال بر مسائلي كه مطرح كرديم ذكر مي كنيمهايي  و اينك نمونه

ترين كتاب شيعه يعني الكافي و در شماري از تفاسير رواياتي آمده كه  در صحيح
  . كند كه قرآن در مورد شيعه و ائمه آنها و مخالفانشان نازل شده است تأكيد مي

قرآن در چهار قسمت نازل شده ( :از جعفر صادق روايت است كه گفت - 1
ما نازل شده  است، يك چهارم آن درباره ماست و يك چهارم آن درباره دشمنان

هايي است، و يك چهارم آن فرائض و احكام  ها و مثل است و يك چهارم آن سنت
   .1)هستند

بيشتر قرآن در ( :گويد و كاشاني با تأكيد بر اين مفهوم در تفسيرش الصافي مي
   .2)و در مورد دوستان و دشمنان آنها نازل شده است -يعني دوازده امام –مورد آنها 

از ذكر رواياتي از اين قبيل روايتي ديگر از محمد بن مسلم ذكر  و عياشي بعد - 2
هر گاه شنيدي كه خداوند فردي از ! اي محمد( :فرمود  ابو جعفر :كرده كه گفت

اين امت را به نيكي ياد كرده است، پس آن فرد ما هستيم، و هر گاه شنيدي كه 
   .3آنها دشمنان ما هستندخداوند از گذشتگان كسي را به بدي ياد كرده است بدان كه 

اصل در نازل كردن آيات قرآن اين است كه ( :گويد و ابو الحسن عاملي مي - 4

_____________________________ 
 ). 6846(الفرات  , تفسري)1/9(, تفسري العياشی )2/628(الكافی  −١
 ). 1/24(تفسري الصافی  −٢
 ). 1/13(تفسري العياشی  −٣
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راهنمايي كند و عزت آنها و  -صلوات اهللا عليهم- مردم را به واليت پيامبر و ائمه
ذلت دشمنانشان را اعالم كند و هر خيري كه در قرآن ذكر شده در مورد ائمه و 

هر بدي كه در قرآن ذكر شده مصداق آن دشمنان و مخالفان ائمه  پيروانشان است، و

   .1.....)باشند  مي
 و اسالم باب در بيان اينكه مؤمنين و ايمان و مسلمين( :گويد و مجلسي مي - 5

يعني ائمه و واليت آنها، و كفار و مشركين و كفر و شرك و جبت و طاغوت و الت 
روايت در اين  )100( و مجلسي صد) ائمهها يعني دشمنان و مخالفان  و عزي و بت

   .2باب ذكر كرده است
اين مفهوم همه ستايشي كه در قرآن براي مؤمنان سابق شده را لغو ! سبحان اهللا

  ! نمايد هاي كه درباره كافران گذشته آمده است را لغو مي كند و همه مذمت مي
بر اين داللت  –د ان و غير از آن كه در تفاسير شيعه فراوان –آيا اين روايات 

ستايد و  كند كه قرآن فقط در مورد شيعيان نازل شده است و فقط آنها را مي نمي
  . -طبيعي است كه دشمنان شيعه اهل سنت هستند –كند  دشمنان آنها را مذمت مي

آيد كه قرآن  چنين بر مي :ام كنيد كه گفته پس چگونه شما به من اعتراض مي
كنيد و  زل شده است، چگونه به اين سخنم اعتراض ميدرباره شيعه و دشمنانشان نا

  ! اند؟ حال آن كه اينها نصوصي واضح هستند كه از شيعه در اين مورد نقل شده
اگر : گويم و با تمام اطمينان مي... خورم  به خدا سوگند مي: (دگويي سپس مي

 هايشان كه در طي چهارده قرن تدوين شما نظر و ديدگاه اماميه را از كتاب
هايتان خواندم در مورد  اند بگيريد، شما نظري ديگر غير از آنچه در پاسخ شده

  ). داشتيدخواهيد اماميه 
_____________________________ 

 . مرأة االنوار ومشكاة االرسار −١
 ). 390− 23/354(بحار االنوار  −٢
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هاي شما  آيا از كتاب ،را از آن نقل كردم سابق هايي كه اين عبارات اين كتاب
  ! نيستند؟

هاي شما را خواندم گويا خرافاتي  من كتاب كه وقتي ،سوگند به خدا اي ابو مهدي
و سپاس بي كران  خواندم كه از صفا و پاكي اسالم خبري در آن نيست، يرا م

پروردگار يكتايي را كه از نعمت هدايت و رستگاري و پاكي و صفاي ايمان و عقيده 
  !!محرومم نساخت
  ؟ داي شده قسم گيركه در قسم خود  دبيني آيا نمي ،اي ابو مهدي

هاي شما را  ه وقتي كتابك داميدوارم مرا ببخشيد، زيرا دوست دارم بداني
  . خواندم چه احساسي به من دست داده بود مي

هاي ما  هاي شما و كتاب خواهيد كه بين كتاب سپس شما از من مي -10
ترين كتاب ما بعد  ترين كتاب شما و صحيح مقايسه كنم؛ اشكال ندارد از صحيح

  . كنيم از قرآن آغاز مي
 )الكافي(و كتاب ) حيح بخاريص(است بين اين مقايسه مختصري : گويم مي
  : اثناعشري شيعه
  : صحيح بخاري كتابش را اين گونه آغاز كرده است -أ

جل  خداوند آغاز شد، و گفتة صخدا  چگونه وحي بر پيامبر :باب :آغاز وحي
 !$̄Ρ :فرمايد كه مي جالله Î) !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) !$yϑ x. !$ uΖ ø‹ym÷ρ r& 4’n< Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ .⎯ ÏΒ 

⎯ÍνÏ‰ ÷è t/  .)163:نساء(.  
اعمال  :يعني) تا آخرش... األعمال بالنياتإنما ( :سپس بخاري حديثي روايت كرده

رسد، هر كس براي  به نيات بستگي دارند و هر كس هر چه نيت كند همان به او مي
يابد و اگر براي رسيدن به زني هجرت كند با آن  رسيدن به دنيا هجرت كند آن را مي

  ). و هجرت به سوي چيزي است كه او براي آن هجرت كرده است. كند دواج مياز
  . بخاري با اين حديث كتابش را آغاز كرده است
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حارث بن هشام از  :كند كه در آن آمده است كه سپس حديثي ديگر روايت مي
او را از كيفيت  ؟ آنگاه پيامبر)آيد وحي چگونه بر تو مي( :پرسيد ص پيامبر خدا

  . ي خبر كردآمدن و

  . دهد را ادامه مي ص و اين گونه بيان نزول وحي بر پيامبر
كند كه در آن آيات و احاديثي ذكر كرده است، و  سپس كتاب االيمان را شروع مي

گواهي دادن به  :اسالم بر پنج چيز بنا شده است( :كند سپس با اين حديث شروع مي
فرستاده خداست، و بر پا  ص اينكه هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست و محمد

  . )داشتن نماز، و پرداختن زكات و حج و روزه گرفتن ماه رمضان
سپس آن را با  ،گردد ببينيد كه چگونه انوار نبوت در اين كتاب بزرگ متجلي مي

  . كتاب الكافي مقايسه كنيد
  ). كتاب العقل و الجهل( :كند كتابش را اينگونه آغاز مي الكافي،) ب

وقتي خداوند عقل را . (از ابو جعفر آورده كه در آن آمده استسپس روايتي 
جلو بيا و عقل جلو آمد،  :آفريد از آن خواست كه حرف بزند، سپس به آن گفت

به عزت و شكوهم  :پشت كن و آن پشت كرد، سپس فرمود :سپس به آن گفت
اشم و تو را ام كه از تو آن را بيشتر دوست داشته ب اي نيافريده سوگند كه هيچ آفريده

دهم و تو  به تو فرمان مي ام كه او را دوست دارم، آگاه باش كرده فقط در كسي كامل
  .)دهم كنم و به تو پاداش مي كنم و تو را مجازات مي را نهي مي

 :ذكر كرده كه در آن آمده كه علي گفت  و بعد از آن روايتي ديگر از علي
ام تا به تو بگويم كه از سه چيز  رمان يافتهف! اي آدم :جبرئيل بر آدم فرود آمد و گفت(

اي  :آدم به او گفت .يكي را انتخاب كني، پس يكي را انتخاب كن و دو تا را بگذار
من عقل را  :آدم گفت. عقل و حيا و دين :آن سه چيز چه هستند؟ گفت! جبرئيل

د، آنگاه برويد و عقل را فرا خوان :آنگاه جبرئيل به حيا و دين گفت. ام انتخاب كرده
 :گفت. ايم كه هر كجا عقل باشد با او همراه باشيم ما فرمان يافته :و دين گفتند حيا
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  ). و آنگاه جبرئيل به آسمان رفت! پس چنين كنيد
دهد، سپس بعد از آن  و اين گونه كافي به ذكر رواياتي در مورد عقل ادامه مي
تر آن از پيامبر روايت فضيلت علم را بيان داشته است، و همه اين روايات يا بيش

كنم  فكر مي .اند و كافي كتابش را نه با قرآن و نه با كالم پيامبر آغاز كرده است نشده
  !! اند ائمه نبوت را منسوخ كرده

  
  هاي آغازين دو كتاب  مقايسه بحث

و سخن   بخاري كتابش را با بيان شروع اسالم و با استدالل از كتاب خدا
و كليني كتابش را با رواياتي نه از پيامبر و بلكه از  ،تآغاز كرده اس ص پيامبرش

  صبايست او كتابش را با كالم خدا يا كالم پيامبر ديگران شروع كرده است، و مي
  . كرد شروع مي

گويد كه آدم مورد خطاب قرار گرفت و اختيار داده شد كه يكي از  سپس كافي مي
  . عقل و دين و حيا را انتخاب كند

  ! مورد خطاب قرار گرفت آيا عقل داشت يا نه؟  تي آدموق :گويم مي
ر را انتخاب و خواسته شد كه عقل يا چيزهاي ديگاگر عقل داشت پس چطور از ا

  ! كند؟
گيرد؟  و اگر عقل نداشته است، كسي كه عقل ندارد چگونه مورد خطاب قرار مي

و دين به سر برده ن آمدن جبرئيل تا چه مدت زماني آدم بدون عقل و حيا قبل از پايي
خواهد كه يكي از چيزهايي را انتخاب كند كه از  چگونه خداوند از آدم مي!! است؟

  ! نياز بود؟ توان بي هيچ يك نمي
  ! نياز باشد؟ حيا بي ازتواند  آيا انسان مي

  ! نياز باشد؟ دين بي ازتواند  و آيا انسان مي
  ! هم حيا داشته باشد؟خواهد كه انسان هم عقل و هم دين و  آيا خداوند نمي

  !! اين بهتان بزرگي است تو پاك و منزهي،! بار خدايا
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  ! و ابو جعفر را چه كسي از اين با خبر كرده است؟
  ! آيد؟ آيا از غيب براي او وحي مي

جعفر بسي پرهيزگارتر از آن است كه چيزهايي را به خدا نسبت ما معتقديم كه ابو

است كه به او نسبت  نكه اين از روايات دروغي داند، و بر اين باوريم دهد كه نمي
  . داده شده است

روايت كرده و همه احاديث تكراري و غير  مختلف بخاري دو هزار حديث
رسد كه همه صحيح هستند به جز احاديثي كه  تكراري آن به هفت هزار حديث مي

نگشتان دست تعداد احاديث مورد انتقاد از ا .قرار داده اندانتقاد  را مورد علما آن
  . بيشتر نيستند

و كليني بيش از شانزده هزار حديث روايت كرده است كه علماي شيعه دو سوم 
وابط اند، و اگر براساس ض يف قرار دادهآن را ضع حديث ه هزارآن يعني نزديك به نُ

اهل سنت احاديث كليني مورد ارزيابي قرار بگيرند شايد اين كتاب كامالً از بين برود 
  . ي از آن بمانديا اندك

  !! نظر شما در مورد اين دو كتاب چيست؟ ،پس بعد از اين
  : برخي از ابواب بخاري عبارتند از

  . »ها از دست و زبان او راحت باشند مسلمان كسي است كه ديگر مسلمان« �
 . »دوست داشتن پيامبر از ايمان است« �
 .»آسان است، دين« �
 . »جهاد از ايمان است« �
 . »فضيلت علم« �
≈= ãΝÎ :فرمايد رموده الهي كه ميف« � tã É= ø‹ tó ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôà ãƒ 4’ n?tã ÿ⎯ Ïμ Î7øŠxî #´‰tn r&  

  .»سازد داننده غيب خدا است، و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه نمي ).=26/جن(
  : هستندو برخي از ابواب كافي از اين قرار 
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اند  ئكه رسيدهو مال انرا كه به پيامبري باب در مورد اينكه ائمه همه علوم« �
 . »دانند مي

 . »دانند اينكه ائمه هر وقت بخواهد بدانند مي باب دربارة« �
ميرند و آنها جز با اختيار  دانند كه چه زماني مي اينكه ائمه مي باب دربارة« �

 . »ميرند خودشان نمي
ماند و  پس چرا مهدي از ترس مرگ فرار كرد؟ آيا بهتر نبود او باقي مي :گويم مي
كرد چون او با اختيار و اجازه  كرد و از مرگش جلوگيري مي رهبري مي مردم را

  ! ميرد؟ خودش مي
باب درباره اينكه ائمه آنچه را كه شده و آنچه را  :و همچنين در الكافي آمده �
  . شود دانند و هيچ چيزي بر آنها پنهان نمي شود مي كه مي
 :دهد كه بگويد فرمان ميعليه  هخداوند به پيامبرش صلوات اهللا وسالم :گويم مي
 öθ s9 uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |=ø‹ tóø9 $# ßN ÷ sYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Î ö y‚ø9$#   .)188 :اعراف.(  

  .»كردم دانستم منافع فراواني نصيب خود مي اگر غيب مي«

ãΝ﴿ :وخداوند متعال مي فرمايد Î=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Ÿξsù ãÎγôàãƒ 4’n? tã ÿ⎯ÏμÎ7øŠxî # ´‰tnr& ∩⊄∉∪ ωÎ) 

Ç⎯ tΒ 4© |Ó s? ö‘$# ⎯ ÏΒ 5Αθß™§‘﴾. ) ٢٧ − ٢٦ :جن.(  
سازد، مگر پيغمبري كه از او  داننده غيب اهللا است، و هيچ كس را از غيب آگاه نمي «

  .»خشنود باشد
  . داني به مردم بگو كه تو غيب نمي ،اي محمد :گويد خداوند عزوجل مي
ها پيامبرانش را از فرمايد كه تنها او از غيب اطالع دارد، و تن و خداوند متعال مي

برخي مسائل غيبي اطالع مي دهد، و هيچ يك از كساني را كه امام مي ناميد ذكر 
كه چيزي فهميده ايد كه خدا مگر اينكه بنا به عقيدة شيعه بگويد ! نكرده است

 مسألهدر صفحات آينده به اين !! نفهميده است و  شما به اشتباه خداوند پي برده ايد
  .خواهد شداشاره 



 گفتگويى آرام

 

٧٥

 

٧٥

سازد، و  داند و فقط بعضي از غيب را براي پيامبران آشكار مي خداوند غيب را مي 
شيعي خود اشتباه  مگر آن كه شما طبق سبك و شيوة! استخداوند از ائمه نام نبرده 

  !! خدا را اصالح كنيد

پناه بر ! حال بفرمائيد كه راستگو كيست؟!! گويد ميو كتاب كافي بر عكس اين را 
  .اهللا خدا وأستغفر

قرآن و سنت (كتابي كه ماده آن وحي الهي  !بفرمائيد كه كدام يك بهتر است؟
يا كتابي ، گويد است و از مسائل ايمان و اسالم و جهاد و امثال آن سخن مي) صحيح

و اند و صفات خدا به آنها داده شده  كه مادة آن افرادي هستند كه ائمه قرار داده شده
 –به جز مسايل فرعي  –اند؟ و در اين كتاب  نگفتهشده كه مسائلي به آنها نسبت داده 

  !! چيزي جز سخن از امامت و ائمه وجود ندارد؟
درست نيست كه برخي سخنان فاجعه بار را از كتابها نقل : (ايد شما گفته -11

نموده به شيعه نسبت دهيد، يا اينكه به حرفهاي برخي از مخالفان پيشين و بدون 
قادها و تصورات شيعه امامي كه دانشمندان آنها از سخنان توجه داشتن به اعت

امامان برگرفته اند استناد كنيد، و بايد كه مذهب آنها را در مسائل اصلي و فرعي 
  ). از كتابهايشان گرفت

ما فقط از  دبيني كنيم و چنان كه شما مي ما بر اين شيوه تأكيد مي ،بله :گويم مي
  . كنيم مي كرده و اند استناد كرده عيان تأليفيكه خود ش يهاي كتاب

در  ياحمد امين مصر از چيزهاي عجيب و غريب اينكه و: (ايد گفته -12
نوشته است كه تشيع پناهگاهي بود براي هر كسي  )33ص (سالم فجر اإلكتابش 
ايد كه او بعد از انتشار كتابش مورد  سپس گفته .)خواسته اسالم را از بين ببرد كه مي

گرفت و عذر آورد كه از مذهب شيعه اطالعي نداشته و مراجع به سرزنش قرار 
  . اندازه كافي در اين موضوع در اختيار نداشته است

اند،  بسياري از علما در گذشته و حال مفهوم سخن احمد امين را گفته :گويم مي
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اي كه شيعه در تعامل با اسالم در پيش گرفته است به الغاي اسالم  چون كه شيوه
و  -  اصحاب –امد، و اين مسئله با بيان موضع شيعه در برابر ناقالن دين انج مي

، و اينك به موضع شيعه شود ع آنها در مورد قرآن و سنت نبوي روشن ميموض
   :شود و در صفحات بعدي بيشتر توضيح داده خواهد شد اي مي اشاره
دن امانتداري زنند و اين طعنه ز شيعه به همه اصحاب به جز چهار نفر طعنه مي) أ

برد و با توجه به اين طعنه زدن همه آنچه اصحاب روايت  اصحاب را زير سوال مي
  . اعتماد نيستند لاند قاب كرده
زنند، و تقريباً سي نفر از علماي شيعه اماميه تصريح  شيعه به قرآن طعنه مي) ب
كرد، و  توان اعتماد اند كه قرآن تحريف شده و ناقص است، يعني به قرآن نمي كرده

  :كنيم رخي از اين علما را ذكر مياينك اسامي ب
-112االيضاح (در كتابش  )هـ260(فضل بن شاذان نيشابوري متوفاي سال  - 1
  . باب در بيان آنچه از قرآن از بين رفته است :گويد مي )114

كه با توجيه نادرست  –و او براي اثبات مدعاي خود رواياتي از اهل سنت آورده 
ده ناقص بودن قرآن را ثابت كند، و نوري طبرسي تأكيد كرده كه معتقد به كوشي –آن 

  . تحريف قرآن است
فرات بن ابراهيم كوفي از علماي قرن سوم هجري با سند خودش در  - 2

إن اهللا اصطفی « :خواند تفسيرش روايت كرده كه ابو جعفر اين آيه را اين گونه مي
   .»نيالعامل على) وآل حممد(م يآدم ونوحا وآل ابراه

  . )1/78(و چند آيه به همين صورت آورده است 
  ).48، 47، 13، 1/12(قرن سوم در تفسيرش در عياشي از علماي  - 3
  . )10، 9، 1/5( در قمي استاد كليني در تفسيرش - 4
براي اثبات تحريف قرآن آورده  يروايات زياد )1/413(كليني در اصول كافي  - 5

  ). 27، 26، 25، 23، 8( :است، از آنجمله
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ه كه او از ابوبكر را متهم كرد )هـ 352(ابو القاسم علي بن احمد كوفي متوفاي  - 6
اين را در كتاب  .نشود همه قران را جمع آوري نكرد ترس آن كه كارشان خراب

  . ذكر كرده است) 53-1/51( االستغاثة من بدع الثالثة

 ةلغيباقرآن را در كتاب  ناقص بودنمحمد بن ابراهيم نعماني در قرن پنجم  - 7
  . ذكر كرده است

در كتابش ) هـ 413( سال ملقب به مفيد متوفاي ،ابو عبداهللا محمد بن نعمان - 8
و اخبار بسيار زيادي از امامان هدايت از  روايات :گويم مي( :گويد وائل المقاالت ميأ

قرآن  آمده كه شاهد و گواهي است بر اختالفاتي كه در صفرزندان پيامبر اكرم 
است، و بر آنچه برخي از ظالمان از جمله حذف كردن و بريدن برخي آيات در آن 

  ....).انجام داده اند
ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي از علماي قرن ششم در كتابش  - 9

  . ادعا كرده كه قرآن كم شده است )249-245-1/240االحتجاج (
كشف الغمة في ( در كتابش )هـ 692متوفاي (اربلي  يابو الحسن علي بن عيس -10

  . )319 /1 معرفة األئمة
 :گويد در اول تفسير مي )الصافي(در تفسيرش  )1091متوفاي (فيض كاشاني  -11

 ÷β: آيند مثل كني كه درست به نظر نمي اما اينكه در قرآن با چيزهايي برخورد مي( Î) uρ 

÷Λä⎢ øÅz ω r& (#θ äÜ Å¡ø)è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3 s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$#  )رفتار . )3 :نساء
عادالنه با يتيمان تشابهي با ازدواج با زنان ندارد، و بلكه منافقان مطالبي را از وسط 

  .)اند يك سوم قرآن را كم كردهاز اند و بيش  حذف كرده
   .)18- 17قه ور. (دهد و اين گونه كاشاني به دروغ بستن بر خدا ادامه مي

 الشيعةوسائل (در كتابش  )هـ 1104متوفاي (محمد بن حسن حر عاملي  -12
18/145( .  
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 :گويد مي )البرهان(در تفسيرش  )هـ 1107متوفاي (هاشم بن سليمان بحراني -13
 . öΝçGΖä :و اما از جمله آنچه بر خالف آن است كه خدا نازل فرموده اين آيه است

u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9  .)110 :آل عمران(.  
⎯ Ç :و از جمله آيات تحريف و تغيير داده شده آيه Å3≈ ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& 

šø‹ s9 Î)  )حذف شده است) في علي(و از اين آيه، جملة  )168 :نساء!!!   
را پر از رواياتي  )بحار االنوار(كتابش ، )هـ 111متوفاي (محمد باقر مجلسي  -14

مرآة مچنين روايات زيادي در كتابش ه .قرآن ناقص استكنند  مي كرده كه تأكيد
  . آورده كه قرآن ناقص است 12/525 العقول

كند كه قرآن تحريف شده است، يكي از  كند كه تأكيد مي از كافي رواياتي نقل مي
 :نازل كرد ص جبرئيل اين آيه را بر محمد( :آن روايات اين است كه ابو جعفر گفت

 $ yϑ |¡ø⁄ Î/ (#÷ρ utIô©$# ÿ⎯Ïμ Î/ öΝßγ |¡àΡr& β r& (#ρ ãàò6tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# $·‹øót/  )در اصل ).90 :بقره: 

$﴿ )في علي( ·‹øó t/﴾ 373-23/372( .بوده است( .  
 نيةنوار النعمااأل(در كتابش ) هـ 1112 متوفاي(موسوي جزائري  اهللا نعمة -15

2/360-364( .  
- 294 لنجفيةالدرر ا(كتابش  در  1186 متوفاي(بحراني  يوسف بن احمد -16

296( .  
اينها اسامي بعضي از كساني بودند كه معتقد به ناقص بودن و تحريف شدن قرآن 

ها نفر ديگر از علماي شيعه به تحريف قرآن عقيده دارند، و نوري  هستند، و ده
اند قرآن  گفته كساني كهاسم چهل نفر از ) فصل الخطاب(طبرسي در مقدمه كتاب 

و تحريف شده است را نام برده است، و او از علماي گذشته هيچ كسي  ناقص است
  ). 51ص (را استثناء نكرد به جز چهار نفر 
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  ! و افكار در مذهب اماميه اسالم را نابود نميكند؟ ها آيا اينگونه انديشه
اح و جناحي ديگر هست كه در مورد تحريف قرآن با اين جن طرز فكر ،بله

توان گفت كه اينها از  نمايد، اما بيشتر مخالفان از متأخرين هستند، و مي مخالفت مي

ست و انمايند؛ چون تقيه از عقايد اماميه  روي تقيه با گذشتگان خود مخالفت مي
هايشان گفته شده است،  هركس تقيه نكند دين ندارد چنان كه به صراحت در كتاب

گويند؛ و شايد از روي قناعت و  روي تقيه چنين مي كه آنها ازگرچه ما مدعي نيستيم 
اعتقاد كامل باشد، چرا كه اينگونه عقائد و توجيهات كفر صريح است كه با خود 

$  :فرمايد قرآني كه خداوند در مورد آن مي قرآن كريم در تضاد است، ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ 

t ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m:  .)9 :حجر(.  
  .»ايم و خود محافظ و نگهبان آن هستيم ما قرآن را نازل كرده«

هدف ما فقط اين بود كه علت شدت و برخورد تند علما را با مذهب شيعه بيان 
  . كنيم
   :اما در مورد حديث و سنت) ج

باشد؛  داشته بايد گفت كه هر گاه حديثي ذكر شود كه با معتقدات شيعه مخالفت
روند و به اصحاب كه ناقالن سنت  زنند و بلكه فراتر مي آنها به آن حديث طعنه مي

زنند، و آنها به جز چهار نفر بقيه همه اصحاب را كافر يا فاسق قرار  هستند طعنه مي
تواند  آيا اين راهي نيست كه هر كافري كه قصد مبارزه با اسالم را دارد مي.  ...اند داده

  ! از آن وارد شود؟
و راويان قرآن و سنت اصحاب آن و سنت نيست، اسالم چيست؟ آيا اسالم قر

 شبهه ه زده شود و در مورد ايمان آنهاقرآن و سنت طعن نيستند؟ پس وقتي به راويان
  اند اعتماد كرد؟  توان به آنچه نقل كرده افكني شود چگونه مي

  ! اند؟ مگر بيشتر از اين كرده و زنديقان و كافران
بعضي از اماميه ازدواج با نُه زن را جايز : (ابن حزم گفته است: ايد گفته -13
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پرهيزگاري  ةبايد فاتح: (ايد و گفته خواندهسپس ادعاي او را نادرست . 1)دانند مي
  ). ابن حزم را خواند

؛ در - دروغ را حالل نمي داند -ابن حزم چون ديگر علماي اهل سنت  :گويم مي
هاي اماميه كه  يكي از فرقه شايد د،كن و نسبت دادن به ديگران فكر مينقل كردن قول 

  . ها فرقه هستند چنين نظري دارد و شما از نظر آن فرقه آگاه نيستيد ده
كنند كه امامت مختص اهل بيت است  هايي كه ادعا مي ها و گروه چون همه فرقه

  . ، واهللا اعلمگرفتاين اسم به اماميه اثنا عشريه تعلق  شدند و بعدها گفته مي »اماميه«
ابن حزم از كسي نقل كرده كه اشتباه گفته است و شايد هم خودش  و شايد هم

و اگر هر كسي اشتباه كند و ما بگوييم عدالت و درستكاري او با . به خطا رفته است
  ! مانيم اشتباهش خاتمه يافته است هيچ كس حتي من و تو هم باقي نمي

كه  ويندشيعه مي گ: گويد دكتر عبداهللا محمد الغريب مي: (ايد گفته -14
  .2)ازدواج با مادر در حقيقت نيكي به پدر ومادر است

  : چندين وجه ازپاسخ اين سخن 
نگاه كردم و در آن چنين  را) وجاء دور المجوس( من اين صفحه كتاب :اوالً

ايد كه به دكتر غريب دروغ نسبت  چيزي نديدم، شايد شما از كتابي ديگر استناد كرده
  . است داده

او به طور خاص اماميه را نام نبرده و بلكه گفته كه  ،عبارت شمااينكه طبق  :دوم
شيعه چنين  غاليهاي  شود و شايد يكي از فرقه ها فرقه مي و شيعه شامل ده.... شيعه
  . اند گفته

  . داد اينكه اگر اين طور است او نبايد به طور عام اين را نسبت مي :سوم

_____________________________ 
 . 4/182الفصل  −١
 . 222و جاء دور املجوس ص  −٢
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است كه هيچ مسلماني  هر و آشكارازدواج با مادر از محرمات ظااينكه  :چهارم
دانم كه دكتر الغريب مرجع و منبع سخنش را  جرأت چنين سخني را ندارد، و نمي
  . ايد اي نكرده گفته است يا نه، و شما به اين اشاره

پس خداوند . دانيم او كيست نيست و ما نمي  شناخته شده، اين فرداينكه  :پنجم
  . بهتر از حال او آگاه است

و را اجاره كرد  حنيفه گفته است كه اگر كسي زنيابو : ايد كه گفته شما -15
. شود بر او واجب نمي) مجازات شرعي(حد  رابطه نا مشروع بر قرار كردآن  با

   .اين قول به همه اهل سنت درست است ايد كه آيا نسبت دادن سپس پرسيده
باشد خطاي او  اگر عالمي اجتهاد كند و در اجتهاد خود به خطا رفته :گويم مي

و هيچ عالمي نيست مگر رسد،  شود و به خاطر اجتهادش به او پاداش مي بخشيده مي
دارد، چون كه عالم معصوم نيست، اما برادران او از ديگر  آن كه خطا يا خطاهايي

نمايند و هيچ فتواي اشتباهي نيست مگر آن كه علما  اهل علم اشتباه او را تصحيح مي
شيباني و  محمد بن حسن :شاگردان ابو حنيفه ،و در اين مسئله .اند آن را رد كرده

و محققين از علماي مذهب حنفي قول  ،اند حنيفه مخالفت كردهابويوسف با ابو
و ابن عابدين  )الدر المختار(كتاب  چنان كه صاحباند،  گردان ابوحنيفه را پذيرفتهشا

 / 3( وقعينمم در اعالم اليق و ابن ،اين را بيان كرده است )29 / 4(اش  در حاشيه
  . ها را رد كرده است اين حيله )377

تر نيست،  و اين فتواي نادر و عجيب ابو حنيفه از فتواهاي شيعه خيلي عجيب
و غيره ) ازدواج موقت(فتواهايي كه علماي شيعه در گذشته و حال در مورد صيغه 

  . اند صادر كرده
   :اواي قديماز فت) أ
آيا كسي ( :كند كه از او پرسيدم روايت مي  بي جعفرطوسي از محمد بن ا - 1
بلي، اشكالي ندارد  :تواند شرمگاه كنيزش را براي برادرش حالل قرار دهد؟ فرمود مي
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  .1از آن استفاده كند دتوان و آنچه براي او حالل قرار داده شده او مي
 ابوعبداهللا :كنند كه گفت كليني و طوسي از محمد بن مضارب روايت مي - 2

كند و از آن استفاده  مي ، اين كنيز را بگير كه برايت خدمتاي محمد :به من گفت
   .2)كني، و وقتي بيرون رفتي آن را به ما بر گردان مي

بدون آن كه عقدي يا ملكيتي اند  مگاه زني را حالل قرار دادهاين دو روايت شر
  . بيت صحت نداردباشد با اينكه ما يقين داريم نسبت دادن اين روايات به اهل 

  : معاصرفتاواي ) ب
 بزرگانمتأسفانه  :گويد مي) المتعه(اي با عنوان  سيد حسين موسوي در رساله - 1

!! هاي زنان جايز است اند كه اجاره دادن شرمگاه فتوا داده –يعني در عراق  –در اينجا 
ار را اين ك الثورة منطقةعراق و در بغداد در  ها در جنوب و بسياري از خانواده

دهند، از جمله كساني كه اين فتوا را  انجام مي اواي بسياري از بزرگانبراساس فت
آيت اهللا سيستاني و صدر و شيرازي و  :توان به مراجع زير اشاره كرد اند مي داده

شوند اگر  وقتي پيش كسي ميهمان مي روجردي و غيره، و بسياري از آنهاطباطبائي و ب
گيرند و تا وقتي خانه را ترك  است آن را عاريه ميل و زيبگببينند زن او خوش

  )!!! كنند زن با آنهاست مي
 عشرية اإلماميةمع االثني (سالوس كامالً در كتابش  علي احمد اين رساله را دكتر

  . آورده است) 1103 صول والفروعفي األ
ه سالگي جايز نيست، آميزش با زن قبل از نُ( :گويد خميني در فتوايش مي - 2
در مانند دست زدن با شهوت و  ها اما ساير استفاده! ه عقد دايم باشد يا موقتخوا

كودك شيرخواري  ،آغوش گرفتن و چسباندن ران اشكالي ندارد، حتي اگر زن

_____________________________ 
 ). 3/136(االستبصار  −١
 ). 136/  3(, االستبصار )2/200(الفروع / الكافی  −٢
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   .1)!!!باشد
دار چسباندن ران باشد و ناخواسته  اگر قصد روزه( :گويد خوئي در فتوايش مي - 3
  . 2)!!!شود باطل نمي اش وزهاش وارد شرمگاه زن شود ر تناسلي آلت

راي علماي ازهر در مورد و اينجا نظر شما را به برخي از آ(: ايد شما گفته -16
كنم،  اند جلب مي هايشان نظر خود را بيان كرده كتاب ناماميه كه بعد از خواند

هيچ شكي در اين نيست كه مذهب «: گويد استاد عبدالهادي مسعود ابياري مي
   ).»...از مهم ترين شاخه هاي مذاهب اسالمي تشيع شاخه اي است

بسياري از ( :ايد كه گفته است و از دكتر ابوالوفاء تفتازاني نقل كرده
هاي غلطي  و در گذشته و حال در مورد شيعه قضاوت شرق و غربپژوهشگران در 

ي اند، و بعض داليل و شواهد نقلي و قابل اعتماد انجام شده بهاند كه بدون استناد  كرده
اند بدون از آن كه از خود بپرسند كه  ها را در ميان خود نقل كرده از مردم اين قضاوت

خواهد در  ترديدي نيست كه هر پژوهشگري مي... اند يا نه ها درست آيا اين قضاوت
قبل از هر چيز او بايد  مورد تاريخ شيعه يا عقايد و يا فقه آنها تحقيق و بررسي كند

 :گويد تا اينكه مي . ...ها مراجعه و تكيه كند يعه در اين زمينهخود ش به آثار و منابع
آيد از اختالفي كه بين مذهب امام  اختالف اهل سنت و شيعه چنان كه به نظر مي

   .3تر نيست مالك و مذهب اهل راي و قياس وجود دارد فراتر و بيش
   :ها از چند جهت است پاسخ اين گفته: مي گويم

م كه اريم كه بين ما و شيعه اختالفي نباشد، و دوست دارياينكه ما دوست د :اول
ها باشد و يا مانند اختالفاتي كه  اختالف احناف و مالكي اختالف ما با آنها به اندازة

_____________________________ 
 . 2/241ير الوسيلة, مخينی حتر −١
 . 1/263منهاج الصاحلني, خوئی  −٢
 . استاد مرتضی رضوی) 1/222(مع رجال الكفر فی القاهرة  −٣
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  . بين مذاهب اهل سنت است
نسبت . - هاي علمي معروف نيست كه در محيط–اينكه شما به تفتازاني  :دوم

خواهد در مورد تاريخ  ست هر پژوهشگري كه ميترديدي ني( :ايد كه گفته است داده
 قبل از هر چيز بايد به آثار و منابع شيعه يا عقايد و يا فقه آنها تحقيق و بررسي كند

  ). ها مراجعه نمايد و بر آن تكيه كند خود شيعه در اين زمينه
خواهد از عقيده يا فقه يا نظر گروهي اطالع يابد، بايد از  هر كس كه مي :گويم مي

رسد كه نويسنده مذكور  اين شيوه و روش پيروي كند، ولي چنين به نظر مي
داشت  آگاهي  هاهاي شيعه مراجعه نكرده است، چون اگر او از آن به كتاب) تفتازاني(

داشته باشد خواهد ديد كه بهاي قديمي شيعه آ و هر كس از كتاب. گفت چنين نمي
رند بلكه دو رويكرد هستند كه هيچ دا تفاوتهاي فاحشيشيعه و اهل سنت با همديگر 
  . رسند گاه در يك نقطه به هم نمي

كافي است كه  آن ي دارند كه هر عقيده عقايدي را بيان مي ،هاي اصول شيعه كتاب
شيعه را از ديدگاه اهل سنت مذهبي خارج از اسالم قرار دهد، و علماي گذشته شيعه 

اند كه صحيح و ضعيف آن را  دهها تحقيق نكر در مورد مطالب و روايات اين كتاب
و بدين خاطر از همه روايات صحيح و ضعيف و موضوعي كه در ، مشخص نمايند

شود و هم پيروان مذهب شيعه و هم  ها آمده براي عقايد شيعه استدالل مي اين كتاب
هاي چهار گانه كه شيعه آن  و به خصوص كتاب ،كنند مخالفانشان از آن استدالل مي

، و )التهذيب(، )من ال يحضره الفقيه(، )الكافي(كتاب  :مند و عبارتند ازنا را اصول مي
و مؤلفان آن را  صحيح دانستهها را  ، بسياري از علماي شيعه اين كتاب)االستبصار(

  . اند مجتهد و مورد اعتماد خوانده
  . اند هاي مورد اعتماد را هشت تا قرار داده و برخي از علماي شيعه كتاب

  .كتاب الكافي است ،ها ن كتابو در رأس اي
هايي از روايات و اقوال علماي شيعه در مورد قرآن كريم از كتاب  تر نمونه پيش

كنيم كه  اي ديگر از روايات كافي را ذكر مي و اينك نمونه و غيره نقل شد،) الكافي(
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كند، و  و كافر بودن اصحاب به خاطر امام قرار ندادن علي تأكيد مي  بر امامت علي
  . اند به جز سه يا چهار نفر در اين روايات بيان شده كه همه اصحاب مرتد شده

كه در مورد واليت نازل  )از قرآن( هايي نكته« :كافي بابي آورده تحت اين عنوان

  . »شده است
سپس تحت اين باب نود و دو روايت در تفسير آياتي از قرآن آورده است كه بر 

   .واليت به گفته او تأكيد دارند
در مورد  :گفتم  به ابو جعفر :گويد اط است كه مياولين روايت از سالم الحن

 tΑ :فرمايد اين آيه به من بگو كه خداوند مي t“ tΡ ÏμÎ/ ßyρ ”9 $# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’n? tã y7Î7ù=s% 

tβθä3tG Ï9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1 t tã &⎦⎫Î7 •Β  .)195- 193 :شعراء(.  
  . است  آن واليت امير المؤمنين :دفرمو

ها و زمين عرضه شد از امام جعفر  و در روايت دوم در تفسير امانتي كه به آسمان
  . بود  واليت امير المؤمنين ،تآن امان: صادق روايت است كه گفت

 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ :و روايت سوم در تفسير اين آيه است tΒ# u™ óΟs9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) 

AΟù=Ýà Î/    .)82 :انعام(.  
در مورد واليت آورده ايمان  ص يعني به آنچه محمد :گويد كه روايت مي

اند و آن را با واليت فالني و فالني كه آغشته به ظلم است مخلوط نكرده و در  آورده
طبيعي است كه منظور از فالني و فالني ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما  .اند نياميخته
  . هستند

تر  دهد، و عجيب ر آيات با سخنان عجيب و غريب ادامه مييسو اين گونه به تف
  . در واليت علي داخل است ص كند پيامبر اينكه ادعا مي

 ص خداوند به پيامبرش :از ابو جعفر روايت است كه گفت )24(در روايت 
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 ô7Å¡ôϑ :وحي كرد كه tGó™ $$ sù ü“Ï% ©!$$Î/ z© Çrρé& y7 ø‹s9 Î) ( y7̈Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β  .
  .»به آنچه بر تو وحي شده چنگ بزن بيگمان تو بر راه راست هستي« .)43 :زخرف(

و علي  ،گويد تو بر واليت علي هستي خداوند به پيامبر مي :گويد ابو جعفر مي
  . صراط مستقيم و راه راست است

ئيل اين آيه جبر :از ابو جعفر روايت است كه گفت )25(و بعد از آن در روايت 
بئسما اشتروا به أنفسهم أن يکفروا مبا أنزل «. نازل كرد ص را اين گونه بر محمد

   .»بغياً )فی علی( اهللا
  . بندند دروغ مي او و اهل بيت ص و اين گونه بر خدا و پيامبر

و كفر ورزيدن اصحاب به واليت علي  ، علي و امامت همه اين روايات واليت
  . دارند را بيان مي

هيچ كتابي از  ،اينها تعداد اندكي از رواياتي است كه از آن و يا از امثال آن و
  . هاي شيعه خالي نيست كتاب

اند به اين واليت  كه راه آنها را در پيش گرفته ،اصحاب و اهل سنت كه همة وقتي
  . اند پس طبق اين روايات كافر شده ،اند ايمان نياورده

هل بيت نسبت نها روايات دروغيني است كه به اما به طور قطع يقين داريم كه اي
كه اين روايات را تكذيب  يافت شوندافرادي از شيعه اماميه  اند، و شايد داده شده

اند و در  هايي براساس اين روايات رشد كرده توان كرد وقتي نسل اما چه مي.كنند مي
شده است و اذهانشان جاي گرفته است كه علي از سوي خدا به عنوان امام منصوب 
اند، و بلكه  اصحاب از فرمان خدا و پيامبر سرپيچي كرده و اين وصيت را اجرا نكرده

ها روايت ديگر  اند، و عالوه از اينها ده بر حسب آنچه در اين روايات آمده كافر شده
پس چگونه ! اند؟ كنند كه اصحاب به جز تعداد اندكي از آنها همه مرتد شده تأكيد مي

فرق شيعه با سني مثل فرق مذاهب چهارگانه اهل سنت  :توان گفت بعد از اين مي
  ! اين سخن باطلي نيست؟ آيا !است؟
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 ةد با گفتد آگاهي داشته باشكنم يك شيعه يا سني كه از مذهب خو نمي گمانو 
  . ...كند باشد، مگر آن كه يكي از شيعه و يا سني تقيهاين دو نفر موافق 

شي صادقانه براي پااليش اين منابع از روايات پيروان اين مذهب تال الزم است

ها آمده  دروغين مبذول دارند و پيروان مذهب را از پذيرفتن همه آنچه در اين كتاب
  . بر حذر دارند تا دوباره طرز تفكر شيعي مطابق با روايات صحيح شكل بگيرد

آن اند كه روايات منابع مذهب با قر بسياري از پيروان مذهب شيعه متوجه شده
از اين رو مذهب را ترك . تناقض و تضاد دارند و نيز خود روايات متناقض هستند

اين مطالب  )هـ 460متوفاي (اند چنان كه يكي از بزرگان مذهب به نام طوسي  كرده
يكي از دوستان در مورد ( :گويد مي» التهذيب«او در مقدمه كتابش . را بيان كرده است

 - ان باشد و گذشتگان آنها را شامل رحمتش كندخدا مددكارش -  احاديث اصحاب ما
كه و اختالف و تضادي كه در آن هست طوري كه تقريباً هيچ حديثي نيست مگر آن 

و سبب شده تا مخالفان ما به مذهب ما  ،در مقابل آن حديثي ديگر متضاد با آن است
ي از كساني كه تا جايي كه گروه( :گويد تا اينكه مي. )...با من مذاكره كرد ،طعنه بزنند

اند و بسياري به  شده هدانند دچار شبه و معاني كلمات را نميتوان علمي ندارند 
. اند و نيافتن راه حل براي آن از اعتقاد حق روي برتافته و از آن برگشته هخاطر شبه

ه حق ابوالحسين هاروني علوي ب :گفت از شيخ و استادمان ابوعبداهللا شنيدم كه مي
داشت، اما وقتي قضيه براي او مشتبه گرديد، مذهب را  امامت ايمانمعتقد بود و به 

   .1... وترك كرد 
خير  و هر كس كه خداوند نسبت به او ارادة... برد عاقل از عقلش استفاده مي بله،

   .گرداند كه حق را از باطل تشخيص دهد فق ميداشته باشد او را مو ينيك و
اند، و  كند روايات متناقض تراف ميمذهب شيعه است كه اع اين يكي از ائمة

_____________________________ 
 . املقدمه –التهذيب  −١
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... كند، و گروهي روايت ديگري آن را نقض مي كهتقريباً هيچ روايتي نيست مگر آن
توفيق  مذهبشان تا به امروز به دريافتن حقيقت از شيعيان هاي زيادي بلكه گروه

  . شوند هدايت مي به مذهب اهل سنت يابند و مي
  . هب اختالف اندكي نيستكه اختالف دو مذ نشان مي دهدو اين 

  . پذيرد و علت آن وجود روايات متناقضي است كه عقل سليم آن را نمي
شود اين ادعا كه اختالف بين اهل سنت و اهل تشيع  روشن ميبه اين ترتيب  

  . است و پوچ بين مذاهب فقهي اهل سنت است، ادعايي باطل فمانند اختال
قرآن كريم و ادعاي تحريف قرآن، و ادعاي اي از اقوال شيعه در مورد  تر پاره پيش

توان گفت كه  هاي شيعه نقل شد؛ پس چگونه مي مرتد شدن اصحاب از كتاب
اختالف اهل سنت با اهل تشيع از اختالفي كه مذاهب اهل سنت با همديگر دارند 

  ! فراتر و بيشتر نيست؟
  هايي دارد؟  چه كسي در ميان اهل سنت چنين نظريه

در مذهب شيعه سبب شده تا آيد كه تناقضات موجود  ر ميچنين به نظ :سوم
  . دپديد آي تقيه و بدا ةعقيد

 »تقيه«توان با  چون دين عبارت است از احكام و اخبار، گره تناقض احكام را مي
و با اين دو عقيده  .شود حل مي »بداء«باز كرد و مشكل تناقض اخبار و احاديث با 

  . رزده باشداصالً امكان ندارد كه اشتباهي س
  . كند هر كس از روايات اطالع داشته باشد تناقض را به وضوح مشاهده مي

اي پرسيد،  كند كه او از ابو جعفر در مورد مساله كليني از زراره بن اعين روايت مي
ابو جعفر به او پاسخي داد، سپس مردي ديگر آمد و از او در مورد همين مسئله پرسيد، و 

نچه به زراره گفته بود پاسخ داد، سپس مردي ديگر آمد و از همين امام به او بر خالف آ
مسئله پرسيد و امام پاسخي بر خالف آن دو پاسخ، به او داد، زراره تعجب كرد و از 

اين به نفع ماست و ما و ! اي زراره: (ابوجعفر در مورد اين تناقض پرسيد، ابو جعفر گفت
يك چيز اتفاق كنيد مردم شما را تصديق  كند، اگر همه تان بر شما را ماندگارتر مي
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  !!! ؟....)كند شانس زنده ماندن ما و شما را كمتر مي كنند اما اين مي
دهد تا جانش را  گويد و فتواي نادرست مي دروغ مي  )باقر(ابو جعفر 
  ! هرگز او چنين نبوده است !...زند و از روي تقيه حرف مي !....حفاظت كند

  . شود با تقيه حل مي پس اين تناقض در فتوا
كشي روايات متضادي در مورد چند نفر از ابو عبداهللا نقل : اما در مورد افراد

فر عج ابوعبداهللا امام كه يكي زراره بن اعين است، ،كرده است، از جمله آن افراد
بريد بن معاويه عجلي، و  :ها را به بهشت مژده بده گمنام :گويد صادق در مورد او مي

يث بن بختري، و محمد بن مسلم، و زراره، اين چهارتا نجيب و پاك ابو بصير ل
باشند، اگر اينها نبودند آثار و روايات  هستند و امناي خدا بر حالل و حرام خدا مي

  ). رفتند نبوت از بين مي
ياران پدرم ( :گويد و بعد از آن روايتي ديگر از ابو عبداهللا نقل شده كه در آن مي

است اينها .... اند، منظورم زراره  و بعد از مرگشان خوب بوده در دوران حيات خود
   .1.....)به قسط و عدالت بپا خاسته بودند 

لعنت خدا بر زراره باد، لعنت خدا بر ( :گويد و در روايتي ديگر ابو عبداهللا مي
   .2)!!!زراره باد، لعنت خدا بر زراره باد
   .3)يد باد، و لعنت خدا بر زراره بادلعنت خدا بر بر( :و در روايتي ديگر آمده است

  . تر از او نام برده شد بريد بن معاويه عجلي است كه پيش ،منظور
ها حقيقت است و كدام از روي تقيه  سوال اين است كه كدام يك از اين گفته

  ! گفته شده است؟
_____________________________ 

 ). 1/170(رجال الكشی  −١
 ). 1/147(رجال الكشی  −٢
 ). 1/148(رجال الكشی  −٣
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شود كه وقتي امام خبري داد و ادعا كرد كه از  و تناقض در اخبار اينگونه حل مي
پس امام اشتباه نكرده است  نبودگويد و سپس آن خبر راست  وي خدا آن را ميس

كنند كه خداوند خبري  چون آنها ادعا مي، اشتباه كرده است - نعوذ باهللا- بلكه خداوند
را به امام داده سپس چنين به نظر خدا رسيده است كه آن را تغيير دهد و امام همان 

د به مردم اعالم كرده بود سپس ناگهان ديد كه خبر اول را كه خدا به او داده بو
يعني براي  حل مي كنند، »بداء«با  را مشكل و اين.... دهد  خداوند خبر را تغيير مي

  !!! دانست خدا آشكار شد و به نظرش رسيد بنابراين خبر اول را لغو نمود و امام نمي
قبل از پدرش گويند، او  مثل آنچه در مورد امامت اسماعيل بن جعفر صادق مي

رد و امامت به برادرش موسي منتقل شدم .  
، كه امامت كسي را اعالم كرده كه زنده  ايست به علم خدا و اين طعنه

ماند، سپس مسير امامت را تغيير داد و امامت را به برادرش داد، با اينكه شيعه در  نمي
  . سدر به برادر نمي  اند كه امامت بعد از حسين هاي خود گفته كتاب

از  )باب كراهة التوقيت(در  )الحجةكتاب ( دركافي  اوايلكليني در  :و مثالي ديگر
 :كند كه او در مورد علت طوالني بودن مدت غيبت مهدي فرمود ابو جعفر روايت مي

خداوند هفتاد سال را براي اين مسئله تعيين كرده بود، سپس وقتي حسين كشته شد (
ت و ظهور مهدي را تا صد و چهل سال به تأخير خشم الهي بر اهل زمين شدت گرف

انداخت، و ما آن را به شما گفتيم و شما سخن را شايع كرديد و پرده راز را برداشتيد 
كند  و بعد از آن خداوند وقتي براي ما بيان نكرد، و خداوند آنچه را بخواهد محو مي

   )!!!لوح محفوظ نزد اوست .نمايد و آنچه را بخواهد ماندگار مي
كند، بايد روايتي ديگر باشد كه اين را  ز آن جا كه چنين روايتي را عقل قبول نميا

به زور سامان دهد و در اذهان جاي دهد، بنابراين كليني يا كسي كه كليني از او 
اند كه او گفته  كند اين روايت را اختراع كرده و به ابو جعفر نسبت داده روايت مي

بيان كردم و همان طور كه گفته بودم اتفاق افتاد  هر گاه برايتان حديثي( :است
و هر گاه حديثي برايتان گفتم و بر خالف آنچه گفته ! خدا راست گفته است :بگوييد
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به شما پاداش  خدا راست گفته است، آن وقت دو مرتبه :بودم اتفاق افتاد بگوييد
  !!!! رسد مي

  !!!! چه زيباست اين امامت

خدا  :خدا راست گفته است، و اگر دروغ بود بگوييد :اگر خبر راست بود بگوييد
  !! راست گفته است
  !!نه امام ،خدا گفته است  - نعوذ باهللا -پس دروغ را 

مدعي علم غيب است پرده كه توان از دروغ كسي  آيا با توجه به اين قاعده مي
  !!!برداشت؟

پاك هستند،  مبرا و سوگند به خدا ما معتقديم كه اهل بيت از دروغ گفتن بر خدا
و چيزهايي از آنها نقل  ندو لعنت خدا بر كساني باد كه به آنها دروغ نسبت داده ا

  . اند كه نگفتهاند كرده 
شود امر عجيب و نادري باشد و عقل آن  هر گاه آنچه ادعا مي( :ايد ا گفتهشم -17

: ايد گفته ايد و را نپذيرد بايد براي اثبات آن دليل واضحي ارائه شود، سپس مثالي زده
چقدر اين با نظريه عدالت صحابه مشابهت دارد، هر كسي كه يك ساعت يا يك 
روز يا يك هفته يا يك ماه پيامبر را ديده و با او همراه بود عادل و درستكار است، و 

اند و آنها مرداني ايده آل و نمونه هستند، به حق  همه اصحاب از اول تا آخر عادل
انگيز است كه جز با دليل قاطعي كه همه  ب و شگفتكه چنين چيزي بسيار عجي

  ). شود برد ثابت نمي شبهاتي كه پيرامون عدالت آنها هست را از بين مي
  : پاسخ
اختالف ما و شما در مورد عدالت همه اصحاب نيست، همه كساني كه كلمه  :اوالً

ني كه بعداً شود چه از پيشگامان اول باشند و چه از مسلمانا صحابي آنها را شامل مي
اصحاب  و سروران و مهتران بلكه اختالف ما با شما در مورد بزرگان. مسلمان شدند

 به خصوص خلفاي راشدين ابوبكر و عمر و عثمان و برادران ،مهاجرين و انصار از
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در قياس با اند آيا عادل هستند يا نه؟  اما اينكه آنان كه بعداً مسلمان شده. شان است
   .مورد بسيار پيش پا افتاده است اختالف پيشين، اين

او با پيامبر كوتاه بوده است  علماي اهل سنت در مورد صحابي كه مدت همراهي
ولي محققين اهل سنت معتقدند كه هر كس . اند يالت و توضيحاتي ذكر كردهتفص

اسالم آورده و بعد از مسلمان شدن با پيامبر همراه بوده است عادل است مگر آن كه 
  . سر زده باشدعدالت از او  خالف يچيز

و اين موضوع درستي است، زيرا كسي كه نزد پيامبر آمده و دين سابق خود را 
 و رها كرده است و وارد دين اسالم شده و آن را به عنوان دين قبول كرده است،

ها را حرام قرار داده است، اصل اين است كه او از دستورات  اسالم دروغ و زشتي
كند چون او پايبندي خود را به اسالم اعالم كرده است مگر آن كه  اسالم پيروي مي

نائل چنين كسي به بركت همراهي پيامبر  كه خالف آن ثابت شده باشد، به خصوص
، و همراهي پيامبر شرافت و تزكيه است و مانند است شده و انوار نبوت بر او تابيده

  . ين مورد نيستو اختالف ما با اماميه در ا. همراهي با ديگران نيست
آنها به  يا فاسق بودن و يا خيانت كردن همةاينكه ادعاي كافر بودن اصحاب  :دوم

  ! تر از عادل قرار دادن اصحاب است جز چهار نفر به شدت عجيب
پنج  ده سال يا تقريباً بيست و سه سال يا بيست سال يا كه كساني اين عقيده كه

روي نفاق يا براي رسيدن به مقام و منصب و يا از  اند؛ سال بر سفرة قرآن تربيت يافته
اند با اينكه در دوران ورود آنها به اسالم چنين چيزي  وي اسالم آوردهيثروت دن

  ...وجود نداشت
ها  اند، و سپس همين و يا اينكه دستور پيامبر را در مورد امامت علي اجرا نكرده

فتح كردند و در همه اين امور  ها را براي اسالم جنگند، و سرزمين براي اقامه دين مي
اي داشتند و  علي همراه آنها بود و در حالي كه خليفه بودند زندگي ساده و زاهدانه

د و اينها رك كردند و هيچ كسي به آنها اعتراض نمي پيروي مي هاصحابي از آن نهزارا
ها نمايند، حتي آن كنند و اختالفات پيش آمده را نقل مي را روايت مي  فضايل علي
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علي در مورد و اند، اما از  فاطمه  اختالف فاطمه با ابوبكر را در امر دنيوي نقل كرده
اند و يا فرمان پيامبر را رد  اند اين ادعا كه اينها مرتد شده كردهنامامت چيزي نقل 

  !! به شدت عجيب است.... اند  كرده و نپذيرفته

يگر مقايسه كنيد؛ حق شما با قلبي پاك و عقل درست اين دو ادعا را با يكد
  . مكن مقدمه اي بر وجه سوم اضافه مي برايتان روشن خواهد شد و براي توضيح بيشتر

هاي شيعه  ر شود؛ چون كتاببايد در اينجا ذك ص اي از سيرة پيامبر مقدمه :سوم
يعني الكافي مشخص  ترين كتابهايشان اند چنان كه از صحيح پيامبر نپرداخته به سيرة

هايي كه مؤمنان در آن مرحله  كتاب حوادث دوران مكي و رنج است، در اين
ع ابومهدي در مورد اينكه در مذهب دانيم كه موض ذكر نشده است و نمياند  كشيده

  !!! شود چيست؟ شيعه تاريخ به صورت گزينشي روايت مي
يادآوري اين حقيقت تاريخي براي هر شيعه كه علمايش او را از اطالع يافتن از 

و بايد هر شيعه را از . اند ضروري و الزم است بتداي ظهور اسالم محروم كردهاوضاع ا
، و برايش بيان شود كه هايي كه اصحاب در آغاز اسالم متحمل شده اند آگاه كرد رنج

  . اصحاب چگونه وارد اسالم شدند و چه مشكالتي را در راه خدا تحمل كردند
به او فرمان داد كه در محيط شرك ، را مبعوث كرد صخداوند وقتي پيامبر ما محمد 

ها آنان و نياكانشان بر شرك زندگي كرده بودند آشكارا به اسالم  و مشركين كه سال
  . دعوت دهد؛ و اين دعوت به معني تغيير و ابطال عقيدة مردم و بيان فساد آن بود

با  كرد به معناي آن بود كه پذيرفت و به اين حقيقت اقرار مي كسي كه اسالم را مي
اش و در  اش سپس با قبيله شد، اول با خانواده يك جامعه به صورت كامل مواجه مي

شد و بعد از آن  رو مي در مرحله سوم با تمام جامعه كه مشتمل بر چند قبيله بود رو
خاست، و اين كار بسيار بزرگي بود كه  گويا با تمام قبايل عرب به مخالفت بر مي

اگر ما به . كرد قلبش جاي گرفته به آن اقدام نمي هيچ كس جز آن كس كه ايمان در
بينيم كه بر عظمت  اين دوران مراجعه كنيم و حوادث آن را بدانيم امر عجيبي را مي
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اصحاب و بر بزرگي باليي كه آنها به هنگام مسلمان شدن با آن روبرو شدند داللت 
  . نماييم اي گذرا به اين مرحله مي و اينك اشاره! كند مي

  :مكي مرحلة *
در درون جامعه مكي دعوتش را آغاز كرد، جامعه به شدت با او  ص وقتي پيامبر

  . برخورد كرد و به شدت او و پيروانش را مورد اذيت و آزار قرار دادند
هاي  كتاب .ها و آزارها گوناگون بود، از قبيل قطع رابطه، زدن و كشتن شكنجه

هايي كه  سختي ز مقدار و اندازةهايي هستند كه ا سيرت و تاريخ مملو از داستان
  . دارد ند، پرده بر ميدبر اصحاب با پذيرفتن اسالم با آن مواجه شدند و از آن رنج مي

اولين كساني كه كه اسالم خود را اعالم كردند هفت نفر ( :گويد ابن مسعود مي
و ابوبكر و عمار بن ياسر و مادرش سميه و صهيب و بالل و  ص پيامبر خدا :بودند

بوسيلة ابوبكر را  را بوسيلة عمويش حفظ نمود، صرسول اهللا ، خداوند .دادمق
قومش محفوظ كرد، اما ساير صحابه، هيچ يك از آنها تاب مقاومت و ايستادگي چون 

و براي قومش بالل را نداشت، بالل جان خود را بكلي بفراموشي سپرده بود، 
هاي مكه  او را گرفته و در دره ها ها دادند و بچه او را به بچه ،ارزش شده بود بي

   .1)خدا يكي است ،خدا يكي است(حد أحد أ :گفت و او مي ميگرداندند
كرد آنها را به استقامت فرا  شدگان عبور مي وقتي از كنار شكنجه صپيامبر

داد، ايشان از كنار خاندان ياسر گذشت، ياسر و پسرش  خواند و به آنها مژده مي مي
مژده دهيد اي خانوادة ياسر كه جايگاه ( :پيامبر به آنها گفتعمار و مادرش بودند، 

   .2)شما بهشت است
اعالم  الحرام در داستان اسالم ابوذر آمده است كه او اسالم آوردنش را در مسجد

_____________________________ 
. , و ديگران)404/ 1(, و امحد )3/384(حاكم  , و)7082(اإلحسان  −, و ابن حبان )50(ابن ماجه  −١

 .  راويانش ثقه هستند: بوصريی در زوائد ابن ماجه می گويد
 ). 1/456(السرية احللبية  −٢
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كرد، مشركين بلند شده و به سوي او رفتند و او را زدند، و فقط عباس بود كه 
   .1نگذاشت بيشتر او را كتك بزنند

سوگند به خدا كه وقتي اسالم آوردم ( :سعيد بن زيد روايت است كه گفتو از 

   .2)پناهگاهم عمر بود و او هنوز مسلمان نشده بود
عقبه بن ابي معيط را ديدم كه پيش ( :و از عبداهللا بن عمرو روايت است كه گفت

گردن پيامبر  دوررا  ردايشآمد، آن حضرت مشغول نماز بود، عقبه  صپيامبر
، آنگاه ابوبكر آمد و او و فشار داد به طوري كه نزديك بود ايشان را خفه كند انداخت

( tβθè=çFø :را از پيامبر دور كرد و گفت s? r& ¸ξã_ u‘ β r& tΑθà) tƒ }†În1 u‘ ª!$# ô‰s% uρ Μä. u™ !% ỳ 

ÏM≈uΖ Éi t7ø9$$ Î/ ⎯ÏΒ öΝ ä3În/§‘ (  .)من پروردگار : گويد كشيد كه مي آيا مردي را مي« .)28 :غافر
  . »هاي روشني از سوي پروردگارتان برايتان آورده است ل آن كه نشانهاهللا است و حا

   .3و بزار اضافه كرده كه آنها پيامبر را رها كردند و به ابوبكر روي آوردند
آنها را  ص هايي كه اصحاب با آن مواجه بودند پيامبر به خاطر شدت شكنجه

 ابراين بسياري از اصحاب به سوي حبشهراهنمايي كرد كه به حبشه هجرت كنند، بن
   .4هجرت نمودند، و سرزمين و خانوادة خود را ترك كردند تا دين شان در امان بماند

بار به حبشه هجرت نمودند، در هجرت دوم تعداد مهاجرين بيش از  اصحاب دو
   .5هشتاد مرد و يك زن بود

_____________________________ 
 ). 3446(بخاری  −١
 ). 3862(بخاری  −٢
 . اند) يعنی راويان بخاری ومسلم(راويانش راويان صحيح : هيثمی گفته است). 6/17(جممع الزوائد  −٣
و ) 7/179الفتح (و ابن حجر در ) 2/67(و بيهقی در دالئل النبوة ) 225− 20/224(الفتح الربانی  –امحد  −٤

 . آن را حسن دانسته است
 ). 298−2/297(بيهقی, دالئل النبوة  −٥
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از خزرج از مدينه تي ئينمود كه ه و يارانش چنين صسپس خداوند براي پيامبر
با آنها ديدار  ص به مكه آمدند تا از اهل مكه عليه اوس كمك بگيرند، آنگاه پيامبر

آن كرد و اسالم را به آنان عرضه نمود، آنها اسالم را پسنديدند و بعد وعده كردند كه 
آن را به قوم خويش عرضه كردند، و بعد از آن در رفتند و . را به قومشان عرضه كنند

   .1ينده دوازده نفر براي اداي حج آمدند و با پيامبر بر اسالم بيعت كردندسال آ
را همراه آنان فرستاد تا به آنها دين   مصعب بن عمير صپس از آن پيامبر

  . بياموزد و پيش نمازشان باشد
وقتي مصعب به مدينه رسيد با مردم ارتباط برقرار كرد و افراد زيادي به دست او 

آنجمله دو سردار قبيلة بني عبداالشهل، اسيد بن حضير و سعد بن  مسلمان شدند، از
معاذ به دست او مسلمان شدند، سعد اسالم آورد و وقتي پيش قومش بازگشت سخن 
گفتن با آنها را اگر ايمان نياورند حرام قرار داد آنگاه همه مسلمان شدند، و مصعب 

ك اسالم نياوردند و بعد از آموخت و فقط بعضي از قبيله هاي كوچ به آنها دين مي
  . 2غزوة خندق، همه شان مسلمان شدند

ما گفتيم تا ( :گويد مي بسپس اسالم در مدينه گسترش يافت، جابر بن عبداهللا
كند، آنگاه هفتاد  شود و احساس خطر  هاي مكه طرد  كوه بهكه  رها كنيمكي پيامبر را 

مدند و با او وعده گذاشتيم كه در نفر از ما به سوي او رفتند و در موسم حج نزد او آ
اي  :شعب عقبه ديدار كنيم، يكي يكي آن جا رفتيم تا اينكه همه جمع شديم و گفتيم

در هرحال از كه با من بيعت كنيد  :بر چه چيزي با تو بيعت كنيم؟ فرمود! پيامبر خدا
در راه  من اطاعت كنيد و امر به معروف و نهي از منكر نماييد، و با من بيعت كنيد كه

_____________________________ 
با سند حسن ) 435 −433/  2(, و بيهقی آن را در دالئل النبوة )1709ح (و مسلم ) 3893ح (بخاری  −١

 .است روايت نموده
وكسانی غري از ). 2/438(و بيهقی دالئل النبوة ) 2/357(از طرق خمتلف روايت شده است, تاريخ طربی   −٢

 .اين دو روايت كرده اند
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اي نهراسيد و مرا ياري كنيد و از من دفاع  خدا از مالمت كردن هيچ مالمت كننده
د، كني كنيد و مرا حفاظت كنيد از آنچه خود و زنان و فرزندانتان را از آن حفاظت مي

  .و در عوض پاداش شما بهشت است

كوچكتر كه از همه  –آنگاه ما بلند شديم و با او بيعت كرديم، و اسعد بن زراره 
ما سوار بر شتران ! اي اهل يثرب آرام، آرام،: دست پيامبر را گرفت و گفت –بود 

او پيامبر خداست، و جدا شدن او امروز  اينكه ايمان داشتيم كهمگر  ايم پيش او نيامده
و طعمة  برگزيدگان شما كشته خواهند شد،به سوي ما جدايي از همه عرب است، و 

كنيد و پاداش شما  ها صبر مي يا بر اين سختي گرفت،نيش شمشيرها قرار خواهيد 
د كه اين عذرتان كه بزدلي نشان دهيد اين را بگويي ترسيد است، و اگر مي نزد خدا

از ما دور شو، سوگند به خدا كه اين  !اي اسعد :گفتند! بهتر پيش خدا پذيرفته است
پيامبر بيعت كرديم، او آنگاه ما با . شكنيم كنيم و آن را نمي بيعت را هرگز ترك نمي

   .1)ما را بهشت گرداند پاداشي براي ما گذاشت و يها شرط
سپس پيامبر به . رسيدن به خالفت و يا وزارت و يا دنيا نداد و به آنها وعدة

  . مسلمين اجازه داد كه به مدينه هجرت كنند
ن اولين كسي كه از اصحاب پيامبر پيش ما آمد مصعب ب( :گويد براء بن عازب مي

دادند، سپس عمار و بالل و سعد  عمير و ابن ام مكتوم بود، آنها به ما قرآن ياد مي
   .2)آمد ص آمدند، بعد از آنها عمر بن خطاب به همراه بيست نفر آمد، سپس پيامبر

به او  ص اما پيامبر مراه برادران مهاجر خود هجرت كند،ابوبكر خواست به ه
پدر و مادرم  :ه هجرت داده شود؛ ابوبكر گفتاميدوارم به من اجاز! صبر كن( :گفت

_____________________________ 
اسنادش خوب و بر رشط : , راويانش ثقات اند, ابن حجر می گويد)9/9(, و بيهقی, السنن )3/322(امحد  −١

 ).220/  7فتح الباری . (مسلم است
 ). 3924(ری بخا −٢
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   .1)بله :فدايت باد آيا اين اميد را داري؟ فرمود
اجازه هجرت داده  ص آنگاه ابوبكر دو شتر را آماده كرد، و سپس وقتي به پيامبر

 ،بله :شد، نزد ابوبكر آمد و خواست كه در هجرت با او همراه باشد، ابوبكر گفت
يرون رفتند و در غار ثور تا سه روز پنهان شدند، و هر دو ب نگاهآ. خوب است

عبداهللا بن ابي بكر شب هنگام اخبار . ندخانواده ابوبكر اين هجرت را زير نظر داشت
ابوبكر غذاي روزانه آنها را آماده  و خانوادة. آورد اهل مكه را براي پيامبر و ابوبكر مي

آورد و پيامبر و  ابوبكر را آن جا ميو عامر بن فهيره غالم ابوبكر گوسفندان . كردند مي
   .2نوشيدند ابوبكر از شير آن مي

سپس هجرت بزرگ سرور انسانيت به همراه برترين انسان بعد از پيامبران انجام 
در مكه را   علي ص و پيامبر. شد، تا آغاز پيروزي و قدرت يافتن اسالم باشد

   .3رفتن پيامبر نشوند قريش متوجه بيرون وگذاشت تا در رختخواب او بخوابد 
   :مدني مرحلة *

استقبال كردند، و از همه سو او را احاطه  ص اهل مدينه به گرمي از پيامبر
 ص نمودند و هر يك دوست داشت كه به افتخار ميزباني پيامبر نايل آيد، اما ايشان

اقامت گزيد، سپس كسي را به دنبال بني ) دار بني عمرو بن عوف(چهارده شب در 
آمدند و  ص رستاد و آنها در حالي كه شمشير به دوش داشتند نزد پيامبرنجار ف
جد خود اقامت نمود، حركت كرد تا آن كه در ميان بني نجار در جاي مس ص پيامبر

مسجد را شروع كرد و مهاجرين و انصار در ساختن مسجد با او  و آن جا ساختن
   .4مشاركت نمودند

_____________________________ 
 ). 3905(بخاری  −١
 ). 3905(بخاری  −٢
 . , و امحد شاكر آن را صحيح خوانده است)20/279(مسند امحد, الفتح الربانی  −٣
 ). 524(و مسلم ) 3932(بخاری  −٤
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را با فردي از انصار برادر قرار داد، تا  پيامبر هر يك از مهاجرين ،پس از آن
  . د و جدايي از خانواده و فاميل را فراموش كنندنمهاجرين احساس غربت نكن

هاي ايمان يعني با مهاجرين كه خانه  جامعه اسالمي را با خشت ص سپس پيامبر

و كاشانة خود را براي ياري كردن دين خدا ترك گفته بودند و انصار كه مهاجران را 
كردند  زندگي مي ص جهاد آغاز شد و اصحاب با پيامبر. وست دارند، تأسيس كردد

  . كردند كرد پرهيز مي نمودند و از آنچه او نهي مي و فرمان او را اجرا مي
 ص ايشان جنگ را فرماندهي كرد، و بقولي 1خودش بيست و يك ص و پيامبر

   .3ترجيح داده است ابن حجر قول اول را. 2نوزده جنگ را خودش فرماندهي نمود
در آن يكي از اصحاب خود را به عنوان فرمانده تعيين  ص هايي كه پيامبر سريه

   .4اند تر از اين بوده بيش بقوليكرد تعدادشان سي و شش سريه است، و  مي
  . ها براي ياري كردن دين خدا بوده است ها و سريه همه اين جنگ

  .در مقابل اسالم سر تسليم فرود آورد جزيره العربو اسالم انتشار يافت و تمام 
كه به او ايمان آوردند و ايشان را ياري كردند و  ص اينها بودند اصحاب پيامبر

ن را فداي آن حضرت نمودند، ودر راه حفاظت از دين خويش از جان و مالشا
سرزمين وخويشان خود دل بريدند تا پرچم دين خدا را بر فراز قله هاي سربلندي به 

  .در آورنداهتزاز 
داد مالي به همراه نداشت كه به  آنها را به سوي خدا دعوت مي ص وقتي پيامبر

آنها بدهد، و ثروتي نداشت كه آنها با چشم طمع دوختن به آن دعوت او را بپذيرند، 

_____________________________ 
 ). 1813(مسلم  −١
 ). 3949(بخاری  −٢
 ). 281− 7/280(فتح الباری  −٣
 ). 7/281(فتح الباری  −٤





 

 

١٠٠

١٠٠

  . داد بهشت بود بلكه تنها چيزي كه پيامبر آنان را به آن نويد مي
د در معرض مرگ نجنگ با دشمنان مي ص ردانستند كه وقتي در كنار پيامب آنها مي

  . قرار دارند و بسياري از آنان هم كشته شدند
  ! شدند؟ اگر هدف آنها بهشت نبود چرا به چنين چيزي راضي مي

  :تربيت اصحاب در دوران مكي *
آن را به اصحاب ياد  ص شد و آن حضرت نازل مي ص قرآن كريم بر پيامبر

ان مكي نازل شد يعني بيش از دو سوم قرآن در بيش از هشتاد سوره در دور .داد مي
كردند به خصوص  ها عقيده را تثبيت مي اين سوره. زمان نازل شده استاز اين برهه 

بهشت و جهنم و اوضاع بهشتيان و اهل به روز قيامت و رستاخيز و حساب، عقيده 
ده هايي كه خداوند براي اهل دوزخ آما كردند و انواع عذاب جهنم را توصيف مي

هايي كه خداوند براي اهل بهشت تدارك ديده است را بيان  كرده است و انواع نعمت
شد و اصحاب صبح و شام اين  كردند، همه اين مطالب در صدها آيه خوانده مي مي

آنها را ارشاد و راهنمايي مي كرد و در راه  صو پيامبر اكرم  ،گرفتند فرا مي را آيات
   .به خطا نروندراستين مواظب بود كه گامي را 

بردند، و اگر ايمان راستين  اصحاب در مكه در رنج و سختي و شكنجه به سر مي
  . هايي را تحمل كنند توانستند چنين سختي هرگز نمي نبودآنها و عنايت الهي 
ها را به طمع ثروت و مال و يا به خاطر مقام و يا از روي نفاق و  آيا اينها اين رنج
  ! ؟اند رياكاري تحمل كرده

  :تربيت اصحاب در دوران مدني *
دوران مدني ادامه تربيت اصحاب در دوران مكي است، كه همچنان ايمان آنها 

  . رفتند هاي كمال را يكي پس از ديگري باال مي مورد توجه بود و پله
. كه اصالً اشتباه از او سر نزند شود اي نمي با مسلمان شدن تبديل به فرشته انسان

هايي داشتند و اشتباهاتي از آنها سر  بودند، گزينش بشر ص يامبربنابراين اصحاب پ
  . اند زده است و معصوم نبوده
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داشتند و به دين خدا پايبند  و پيامبرش را دوست ميخدا اما آنها مؤمن بودند و 
آنها . نمودند ين جهاد ميكردند و در راه پيروزي و گسترش د بودند و از آن دفاع مي

در  ص و اشراف و سرپرستي پيامبر وندخدا تحت عنايتل و سه سا بمدت بيست

كردند و  گرفتند و دروس آن را حفظ مي يك مدرسه كه همه از آن جا دانش فرا مي
  . كردند شدند، زندگي و حركت مي هاي آن تربيت مي در كالس

  ! اند اي زيبا و چه شاگردان خوبي بوده به راستي كه چه مدرسه
. ترين آن بوده است ترين و با بركت ه تاريخ و موفقاين مدرسه بزرگترين مدرس

فارغ التحصيالن اين مدرسه نسل بزرگي بودند كه مشعل هدايت را به دوش گرفتند 
  . و در مدت كوتاهي كه تاريخ نظير آن را ندارد زمين را فتح كردند

   صاز وفات پيامبر  بعد مرحلة *
وفات  ص ل گرداند پيامبردين را كام ص پيامبر بعد از آن كه خداوند بوسيلة

نبوت در روستاها و  مردمان مسلماني كه به دور از سفرةبعد از وفات پيامبر . يافت
فرائض دين را از آنان، كردند، ايمانشان دچار تزلزل شد و بسياري  ها زندگي مي باديه

منكر شدند، و بعضي از دين خدا برگشتند و مرتد شدند، و بعضي ديگر از پرداختن 
بر دين باقي ) مدينه، مكه، و طايف(امتناع ورزيدند و فقط مردمان سه شهر زكات 

  . ها همه نافرماني خود را اعالم كردند ماندند و اهالي بقيه آبادي
لشكري را به فرماندهي اسامه بن زيد رضي اهللا عنهما آماده و به سوي  ص پيامبر

ديده از  ص ترك كند پيامبر ، قبل از آن كه اسامه مدينه را به قصد شامدشام فرستادن
ابن كثير . لشكر اسامه را روانه كرد  ابوبكر صديق ،جهان فرو بست، بعد از آن

 :كند كه گفت سيف بن عمر از هشام بن عروه و او از پدرش روايت مي( :گويد مي
در اين وقت همه . لشكر اسامه بايد حركت كند :وقتي با ابوبكر بيعت شد، گفت

ين يا بعضي از آنها مرتد شده بودند، نفاق و يهوديت و مسيحيت هاي باديه نش عرب
د كه در شبي باراني ند و مسلمين همانند گله گوسفندي بودنه بودسر بلند كرد
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كرده است، زيرا مسلمين پيامبرشان را از دست داده و تعدادشان  چوپانش را گم
كه (مسلمين اينها هستند بيشتر  :اندك و دشمنانشان زياد بودند، مردم به ابوبكر گفتند

اند، شايسته  بيني عليه تو شوريده ها چنان كه مي و عرب) در لشكر اسامه قرار دارند
سوگند به كسي كه  :نيست كه جماعت مسلمين را از خود دور كني، ابوبكر گفت
ربايند، باز هم لشكر  جان ابوبكر در دست اوست، اگر فكر كنم كه درندگان مرا مي

فرمان داده است، و اگر غير  ص ه خواهم كرد همان طور كه پيامبر خدااسامه را روان
   .1)كنم ها باقي نماند باز هم لشكر اسامه را روانه مي از من هيچ كسي در آبادي

لشكرياني را براي جنگ با مرتدين آماده كرد و تمام جزيره عربي   آنگاه ابوبكر
رها را به بيرون از شبه جزيره عربستان را كامالً در اختيار اسالم قرار داد و سپس لشك

براي دعوت دادن فارس و روم فرستاد، و خداوند بسياري از اين شهرها را فتح كرد، 
راه آنان   بعد از او عمر مسير جهاد و فتح شهرها را تكميل نمود، بعد از او عثمان

في كه بين به خاطر اختال  را ادامه داد و دايرة اسالم گسترش يافت، ودر زمان علي
   .2پيش آمد جهاد متوقف شد، سپس بعد از آن دوباره فتح شروع شد  او و معاويه

، و در اين جا  اي از مراحل دعوت و ظهور نسل صحابه اين بود گزيده
   :هايي قابل تأمل است نكته
نمود، و كارهايشان را به دور از عقل  باطلاسالم آمد و عقايد مشركين را  - 1

معامالتشان را تغيير داد، ترديدي نيست كه اين چيزها خيلي مشكل معرفي كرد و 
اش را تغيير دهد و به اشتباه اعتراف كند  كند كه عقيده هستند و هيچ انساني قبول نمي

  . جديد حق است آن كه براي او روشن شود كه عقيدة مگر
زرگ هايي ب ردند و اسالم را پذيرفتند، انسانكساني كه دين خود را ترك ك - 2

هاي زيادي كه در پذيرفتن اسالم بود و بايد بعد از پذيرفتن  بودند كه با وجود سختي
_____________________________ 

 ). 6/304(البداية  −١
 . های سريت و تاريخ اهل سنت بيان شده است اين در مهه كتاب −٢
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كردند، عاقالنه تصميم گرفتند و به دين اسالم گرويدند، و اگر دين  ها مي آن جانفدايي
خود كنند در نظر آنها بزرگ و  خواستند آن را جايگزين آيين گذشتة اسالم كه آنها مي

  . كردند چنين اقدامي نمي بود با اهميت نمي

آنان قطع رابطه  باآنها مسلمان شدند اقوامشان آنها را تحريم و  كه وقتي - 3
  . كشتند دادند و گاهي هم مي و زبان آنها را آزار مي كردند؛ و به شدت با دست

 سرزمين بسياري از كساني كه مسلمان شدند وطن خود را ترك كرده و به - 4
ميني كه عقيده و زبان و رسوم آن با عقيده و زبان و حبشه هجرت نمودند، سرز

ها را به خاطر حفاظت دين  رسوم اينها متفاوت بود، اما آنان همه اين دشواري
  . پذيرفتند جديدشان مي

شد و روند پيشرفت ايمان را مورد توجه قرار  نازل مي ص قرآن بر پيامبر - 5
داد، و  هاي مسلمين جاي مي دلداده بود و عقيده توحيد و باور به قيامت را در 

كرد و حاالت عذاب  هايي از حوادث روز قيامت را براي آنها عرضه مي نمونه
كرد، و  هاي بهشت را بيان مي نمود، و اوضاع نعمت شوندگان در دوزخ را ترسيم مي

  . شد تا ايمان در ژرفاي دل مسلمين ريشه بدواند اين باعث مي
ادامه يافت و قرآن  ص ران مدني بر پيامبرو همين طور نزول قرآن در دو - 6

نمود، و تقريباً  كرد و اعمال و اقوال آنها را اصالح مي افراد و جامعه را راهنمايي مي
كرد يا آن را اصالح  مرتبط بود يا آن را تأييد مي شد با رويدادي اي كه نازل مي ر آيهه

كردند كه  لي زندگي ميداشت، بنابراين اصحاب در حا نمود يا از آن بر حذر مي مي
ظاهر و باطن آنها و تمام حركات آنها هويدا و آشكار بود و خداوند آنچه آنها در دل 

  . داشتند و حركات آنها را زير نظر و مورد توجه داشت
نمود و به آنها كتاب و  خودش اصحابش را تربيت و تزكيه مي ص پيامبر - 7

ه عنوان وزير و مشاور و افرادي را به آموخت، و از ميان آنها افرادي را ب حكمت مي
گرفت، و آنها  داد و از آنها زن مي كرد، به آنان زن مي عنوان امير و فرمانده انتخاب مي
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داد، و با آنها اين گونه  كرد، و بعضي را به بهشت مژده مي ستود و تعريف مي را مي
يت و تحويل دادن براي ترب ،آيا همه اين امور. بود تا آن كه به ديدار الهي شتافت

تواند در ايمان و اخالق و  نسل الهي به جامعه كافي نيست، نسلي كه هيچ نسلي نمي
  علم با آن برابري نمايد؟ 

ها پرداخته است  به تربيت انسان ص اگر اين مدرسه الهي كه تحت اشراف محمد
  . تموفق نشده است، پس بعد از آن و قبل از آن هيچ خيري در دنيا وجود نداشته اس

شرايط براي موفقيت آن فراهم بوده موفق نشده  ةهمكه اگر اسالم در آغاز كارش 
  . است، پس بعد از آن نبايد به پيروزي و موفقيت آن اميدوار بود

در تربيت  ص دهيم كه مدرسه الهي و رباني تحت سرپرستي محمد ما گواهي مي
  . دهد اصحاب موفق بوده است و تاريخ هم همين گواهي را مي

با اينكه  –اند  اند و يا خيانت كرده اصحاب پيامبر مرتد شده :گويد كسي كه مي
قلبش بيمار است، از  –همه شرايط مهيا بوده تا بهترين نتيجه و محصول را بدهند 

  . طلبيم خداوند شفا مي
متفاوت  ص اصحاب با پيامبر و صحبت مقدار همراهي: (ايد شما گفته -18

آيا ( :ايد ، سپس گفته....)اند  اول همراه پيامبر بوده از همان لحظه است، بعضي
چند ساعته با پيامبر يا چند روز  و صحبت همراهي :درست است كه گفته شود

  ). با آن حضرت آنچه را كه در وجود آنها بود بيرون كرد
اند  بوده ص پذيرند كساني كه از اول همراه پيامبر آيا شيعه مي :گويم مي
و عادات ناپسنديده در وجودشان از بين رفته است و همراهي با هاي نادرست  ريشه

اي ساخته است، يا آنها و كساني كه در آخر  هاي برجسته پيامبر از آنها شخصيت
و آيا ابوبكر و عمر و عثمان و عبدالرحمان ! اند يكسانند؟ دوران بعثت مسلمان شده

 ،و آنان كه در اول بعثت بن عوف و ابو عبيده و سعد بن ابي وقاص و زبير بن عوام
  ! اند يا نه؟ اسالم آوردند از ديدگاه شما پاك شده



 گفتگويى آرام

 

١٠٥

 

١٠٥

  . اند همراه بوده ص اينان از اول اسالم با پيامبر
گويند  اثنا عشري كه از امامت و صحابه سخن مي هاي شيعة هر كس از همه كتاب

متهم كردن بيند كه چيزي جز كافر شمردن و فاسق قرار دادن و  اطالع داشته باشد مي

پس فرق گذاشتن بين كساني كه در . خورد ها به چشم نمي اين بزرگان در آن كتاب
  ! كند؟ اند براي شما چه فرقي مي اند و كساني كه بعداً مسلمان شده ابتدا اسالم آورده

نپذيرفتن امامت و انكار آن مانند نپذيرفتن نبوت و انكار ( :گويد مي امامي طوسي
  . 1)آن است

رسد به چه شناختند،  گوييد، نمي ، امامت را به اين مفهومي كه شما ميو اصحاب
سلب كردند، در حالي كه شيعه ها اعتقاد  آن را از حضرت علي : گفته شودآن كه 

   پس حكمشان چيست؟! دارند كه صحابه امامت را از حضرت علي سلب كردند
مسلمانان و خليفة خدا امر  ولي مؤمنان، اولين امام( :گويد و شيخ مفيد امامي مي

علي بن ابي طالب ... و پسر عمو و وزير پيامبربرادر ...  بعد از پيامبر صادق و امينش
   .2)است

!! گويد كه از يك فرد عالم و مؤمن بسيار بعيد است سخني مي سپس بعد از اين
او اولين امام  اگرعلي بعد از سه خليفه به حكومت رسيده است و  در حالي كه

! اند حكمشان چيست؟ بوده است، پس كساني كه پيش از او به خالفت رسيدهمؤمنان 
ها از كساني و آيا آن! اند؟ مؤمنان بوده آيا آنان ائمه و پيشواي كساني ديگر غير از

همان ابتداي بعثت مسلمان  در اند كه اند يا از كساني بوده اسالم آورده اند كه دير بوده
  ! شدند؟
اصحاب را به چند دسته  قرآن، كه ما مي بينيم ،ابراينبن: (ايد شما گفته -19

_____________________________ 
 ).358(االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد  −١
 ).5/  1(اإلرشاد  −٢
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 مذمت را اي ديگر و دستهنموده  و ستايش مدح را اي از آنها دستهمي كند، تقسيم 
  ). نموده است

يست، چرا كه قرآن مجيد صحابه و ياران اين سخن شما درست ن: گويم مي
نكرده است، بلكه را به مهاجرين و انصار تقسيم  صراستين و مؤمن پيامبر اكرم 

  . همة آنها را مدح و ستايش كرده است
  . و اما مذمتي كه در قرآن آمده مصداق آن منافقان هستند نه مؤمنان

اند و به او ايمان  ند كه پيامبر را ديدها و تعريف صحابه اين است كه آنها كساني
 اصال د اما به اوان را ديده ص اند، و منافقان پيامبر اند و بر ايمان وفات يافته آورده

م مي به دو دسته تقسي را اصحاب قرآن شود كه اند، پس چگونه گفته مي ايمان نياروده
  ! ؟نمايد

مهاجرين و انصار و كساني  پيشگامان اند آنان كه ستايش شده: (ايد گفته -20
.... ند كه در فتح مكه حضور داشتندا هستند كه زير درخت بيعت كردند و كساني

  ). دارد اين بزرگان را گرامي مي. طرفي كه قلبش سالم باشد ف و بيو هر فرد منص
است كه  يو اظهار وفاداري به گروه مؤمنگفتيد حق  كه حاال آنچه :گويم مي

و  اند، آنها ايمان آوردند، هجرت و جهاد كردند سبب مسلمان شدن من و تو بوده
آنان بود كه مردم  دين را گسترش دادند و شرك را از بين بردند و به سبب جهاد

 كه به دين خدا گرويدند، پس آنها بر ما حق دارند كه برايشان دعا كنيم گروه گروه
د كه خداوند به كن اما وقتي شيعه ادعا مي. خداوند بهترين پاداش را به آنان بدهد

پيامبر فرمان داد كه به مردم اعالم كند كه علي وصي و جانشين اوست و پيامبر اين 
را به گروهي رساند و به گروهي ديگر نرساند و سپس اصحاب اين  فرمان الهي

را نپذيرفتند و به گفتة شيعه آن را پنهان كردند آيا با چنين  ص وصيت پيامبر
  !! كنم توان به اصحاب احترام گذاشت؟ فكر نمي اي مي عقيده

شما  اند و كه اين كساني از اصحاب كه ستوده شده دبه ما بگويي دانيتو آيا شما مي
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  ! داريد چه كساني هستند؟ آنها را گرامي مي
ايد كه قرآن از  ايد، و متذكر شده سپس شما از نفاق و منافقين سخن گفته -21

و اين نشانة آن است كه در آن روزها : (داي آنها سخن گفته است، سپس گفته

  ). اند اند و در جامعة اسالمي تأثير داشته منافقين زياد بوده
ق وجود داشته است و تأثير هم داشته است، اما اين بدان معنا نيست نفا :گويم مي

اند؛ بلكه طيف منافقان طيفي ديگر بوده است كه با طيف اهل  كه اصحاب منافق بوده
ايمان مخالف بوده است، و ظهور نفاق اسباب و مراحلي داشته است كه آن را به 

   :كنيم صورت فشرده بيان مي
  : اسباب نفاق -اول
به مدينه هجرت كرد و مدينه تحت حكمراني آن حضرت قرار  ص پيامبر وقتي

گرفت، در مدينه مردي بود به نام عبداهللا بن ابي بن سلول كه تاج او را آماده 
سبب شد  ص مدينه تاج گذاري كنند، آمدن پيامبر تا او را به عنوان پادشاهكردند  مي

   .1و مسلمين دشمن گرديدتا او به اين مقام نرسد، بنابراين او با اسالم 
بدست  كرد اما بعد از جنگ بدر كه در آن اسالم را اظهار مي او ابتدا كفرش

تواند همچنان كفرش را اظهار كند  رسيد كه او نمي نتيجهپيروز شد او به اين  يارانش
همچنان كافر بود و گروهي اندكي از  اسالم آورد و در باطن بنابراين او ظاهراً

  . نين كردندپيروانش نيز چ
پس بنابراين نفاق در اوس و خزرج وجود داشت و هر كس از آنها مسلمان 

شد يا از روي نفاق تظاهر به  شد و هر كس مسلمان نمي شد انصاري ناميده مي مي
معروف اوس و خزرج منافق  افراد هللا الحمد و. شد كرد انصاري گفته نمي اسالم مي
و . قدرتشان مكر و فريب بود منافق بودند بلكه افراد گمنامي كه آخرين نبودند،

_____________________________ 
 ). 4566(بخاری  −١
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همچنين در ميان مهاجرين اصالً نفاق وجود نداشت چون مهاجر خودش داوطلبانه 
  ! شود؟ پس چگونه منافق مي ،اش را رها كرده بود سرزمين و دارايي

شد در ميان اهل مدينه خوار و زشت  و چون در مدينه اگر كسي مسلمان نمي
و بعضي به خاطر دور كردن اين ننگ و عار از خود فقط شد از اين ر شمرده مي

( tβθä9θà :فرمايد خداوند متعال مي. شدند ظاهراً مسلمان مي tƒ ⎦ È⌡ s9 !$oΨ ÷è y_§‘ ’ n<Î) 

Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$#  ∅ y_Ì÷‚ ã‹s9 –“ tãF{ $# $pκ ÷]ÏΒ ¤Α sŒF{ $# 4 ¬!uρ äο̈“ Ïèø9 $# ⎯Ï&Î!θß™ tÏ9 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫É) Ï≈oΨ ßϑø9 $# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ  .)اگر به مدينه برگشتيم  :گويند مي« .)8 :منافقون
عزت و قدرت . بايد افراد با عزت و قدرت اشخاص خوار و ناتوان را از آن جا بيرون كنند

  .»دانند خدا و فرستادة او و مؤمنان است، وليكن منافقان نمي از آنِ
. اند منان است و منافقان خوار و ذليلمؤ خداوند در اينجا خبر داده كه عزت از آنِ

بيند كه بزرگان اصحاب و  و هر كس كه حالت اصحاب را مورد مطالعه قرار دهد مي
  . بلكه همه و به خصوص خلفاي راشدين در ميان مؤمنان محترم و با عزت بودند

  : مراحل نفاق -دوم
مين كمتر بودند، اما منافقان خيلي از مسل ،نفاق در آغاز داراي قدرت و افراد بود

بودند مانعي براي رويارويي با مسلمين براي آنها وجود نداشت  چون اگر زياد مي
چون اگر تعداد زيادي منافق شوند و داراي اسلحه و قدرت باشند امكان ندارد كه به 

  . ذلت و خواري تن در دهند
   :مشخص شدن منافقين -سوم

اشتن از آنها و مشخص كردن آنان را قرآن با ذكر كارها و مواضع منافقين پرده برد
كرد كه گويا پيامبر و مؤمنان آنها را  به عهده گرفت، و چنان قرآن آنها را معرفي مي

  . شناختند ديدند، و بلكه آنها را مي مي
* βÎ :فرمايد خداوند متعال مي -1 sù š yèy_§‘ ª!$# 4’n<Î) 7π x Í←!$sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ x8θçΡ x‹ø↔tGó™$$sù 
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Ælρ ãã‚ ù=Ï9  .)به سوي گروهي از آنان ) از جنگ تبوك(هر گاه خداوند تو را « .)83 :توبه
  .»برگرداند و ايشان از تو اجازه خواستند

 Ÿω :فرمايد و مي - 2 uρ Èe≅|Áè? #’ n? tã 7‰tn r& Νåκ ÷]ÏiΒ |N$̈Β  .)84 :توبه(.  
»رد اصالً بر او نماز مخوانهر گاه يكي از آنان م«.  

‘ šχρâ :فرمايد و مي - 3 É‹tF÷è tƒ öΝ ä3ö‹s9 Î) #sŒÎ) óΟçF÷èy_ u‘ öΝÍκö s9Î) 4 ≅ è% ω (#ρâ‘ É‹tG÷è s? ⎯ s9 

š∅ÏΒ ÷σ œΡ öΝ à6s9 ô‰s% $ tΡ r'¬6 tΡ ª!$# ô⎯ ÏΒ öΝà2Í‘$t6÷zr& 4 “ uz y™uρ ª!$# öΝ ä3n= yϑtã …ã&è!θß™ u‘ uρ  .
  .)94 :توبه(

كنند،  يبه سوي آنان برگرديد ايشان شروع به عذر آوري م) از جنگ تبوك(وقتي كه «
كنيم خداوند ما را از خبرهايتان  باور نمي عذرهاي شما راما هرگز  ،عذر خواهي مكنيد :بگو

  .»عمل شما را خواهند ديد شپيغمبر و و خدا. آگاه ساخته است
گرنه چگونه شناسد و منافقان را مي ص كنند كه پيامبر ت داللت ميااين آي

شناسد و  كند كه آنها را نمي مي اوامر خداوند را در مورد كساني اجرا صايشان
دهد؟ و چگونه از نماز خواندن بر كسي  شناسد اجازه نمي چگونه كسي را كه نمي

شناسد  شناسد؟ و چگونه به كساني كه آنها را نمي را نمي اوورزد كه  امتناع مي
  كنيم؟  باور نمي سخنتان راگويد ما  مي

!©% š⎥⎪Ï :فرمايد و خداوند متعال مي - 4 $#uρ (#ρ ä‹sƒªB $# #Y‰ Éfó¡tΒ # Y‘# uÅÑ  .)توبه: 
  .»بود) به مؤمنان(و كساني هستند كه مسجدي را بنا كردند و منظورشان از آن زيان « .)107

‘ â :فرمايد و مي - 5 x‹øts† šχθà)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# βr& tΑ ¨”t∴è? óΟÎγøŠn=tæ ×οu‘θß™ Ν ßγã∞Îm; uΖ è? $yϑÎ/ ’Îû 

öΝ ÍκÍ5θè=è% 4 È≅ è% (# ÿρâ™Ì“ öκ tJó™ $# χÎ) ©!$# ÓlÍ øƒèΧ $ ¨Β šχρâ‘ x‹øt rB  .)67 :توبه(.  
اي دربارة ايشان نازل شود وآنچه را كه در دل دارند به  ترسند كه سوره منافقان مي«
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خواهيد مسخره كنيد بيگمان خداوند آن  هر اندازه مي :بگو. رويشان بياورد و آشكارش سازد
  .»زدسا چه را كه از آن بيم داريد آشكار و هويدا مي

اين آيات در سوره توبه هستند كه از آخرين آيات قرآن كه نازل شدند به شمار 
كه نفاق و كارهايشان كه پنهان  كند ين آيات منافقان را تهديد ميآيند خداوند در ا مي
  . سازد كنند را آشكار مي مي

⎦﴿ :فرمايد خداوند متعال مي - 6 È⌡ ©9 óΟ©9 Ïμ tG⊥ tƒ tβθà)Ï≈ oΨ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©! $#uρ ’Îû ΝÎγ Î/θè= è% 

ÖÚ ẗΒ šχθà Å_ößϑ ø9$# uρ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# š̈Ζ tƒÎøó ãΖs9 öΝ ÎγÎ/ ¢ΟèO Ÿω š tΡρâ‘ Îρ$ pgä† !$ pκÏù ωÎ) 

Wξ‹Î= s% ∩∉⊃∪ š⎥⎫ÏΡθãèù= ¨Β ( $ yϑ uΖ÷ƒ r& (# þθàÉ) èO (#ρ ä‹Ï{é& (#θè= ÏnFè%uρ Wξ‹ÏFø) s?﴾ .)61- 60 :احزاب(.  
گردند، از كار خود  در مدينه باعث اضطراب مياگر منافقان و بيمار دالن و كساني كه «

گردانيم، آنگاه جز مدت  شورانيم و بر آنان مسلط مي تو را بر ضد ايشان مي ،دست نكشند
نفرين شدگان و رانده شدگانند هر كجا يافته . مانند اندكي در جوار تو در شهر مدينه نمي

  .»شوند گرفته خواهند شد و پياپي به قتل خواهند رسيد
اند كه از نفاق دست بر دارند و گر نه خداوند  اينجا منافقان تهديد شده در

شوراند تا آنها را بيرون كند و به قتل برساند، و وقتي خداوند  پيامبرش را عليه آنها مي
  . را عليه آنها نشوراند دال بر اين است كه باز آمدند و دست كشيدند ص پيامبر

رآن كريم آياتي هست كه به وضوح بر در ق: (ايد گفته )6ص (شما در  -22
هاي گذشته  هايي از اصحاب بوده كه با صنف كنند كه مجموعه اين داللت مي

  ...) مثل منافقين ... تفاوت داشته است 
اند، و قرار دادن  آيند، و بلكه با آنها بوده منافقين از صحابه به شمار نمي: گويم مي

 / šχθàÎ=øts†uρ «!$$Î :فرمايد وند متعال ميخدا. اصحاب اشتباه است منافقين در زمرة

öΝ åκ̈ΞÎ) öΝ à6ΖÏϑ s9 $tΒ uρ Ν èδ óΟä3ΖÏiΒ  .)56 :توبه(.  
  .»خورند كه آنان از شمايند در حالي كه از شما نيستند به خدا سوگند مي«
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دارد و  پس خداوند اصحاب را از مشاركت با آنها در نفاقشان پاك و بري مي
  . از اصحاب نيستند كند كه منافقان تأكيد مي

كه منافقين از مؤمنان نيستند، يعني صحابي  دكن قرآن كريم در همه آياتش بيان مي

  . شوند و فقط مؤمنان صحابي هستند شمرده نمي
  .)منافقين گروه بزرگي در جامعه اسالمي بودند: (ايد گفته -23
چنان كه  –اين ادعاي شما پذيرفته نيست چون اگر آنها گروه بزرگي  :گويم مي

كردند، بنابراين آنها زياد نبودند  بودند با مسلمين مقابله مي مي – دكني شما ادعا مي
  . م و فاقد قدرت بودندنابلكه تعدادي اندك و افرادي گم

اما اينكه آيات زيادي در مورد آنها آمده است به خاطر آن است كه آنها مسلمين 
دادند، و شايعات را گاهي  جام ميهاي زيادي ان كردند و شرارت را خيلي اذيت مي
كند، ولي چنان آثار بدي دارد كه برابر يك لشكر بزرگي است كه  يك نفر پخش مي

اند مردود  آيد، بنابراين اين ادعا كه منافقان گروهي بزرگ بوده به مقابله مسلمين مي
  . است و در قرآن و سنت آنچه دال بر اين گفته باشد وجود ندارد

بعضي از منافقان معروف و شناخته شده بودند و بعضي : (يدا شما گفته - 24
  ). خود را پنهان كرده بودند صمعروف نبودند و با تظاهر به ايمان و محبت پيامبر 

كرد كه او  اين ادعاي بدون دليلي است، كدام يك از منافقان ادعا مي: گويم مي
با اينكه شما تأكيد ! ؟ديا دارد، در چه كتابي اين را شما ديده را دوست مي ص پيامبر
  !! كنيد كه بايد منبع اقوال بيان شوند مي

بودند هر يك از آنها  صهمه كساني كه پيرامون پيامبر: (ايد شما گفته - 25
  )! اي نازل شود و او را در جمع مسلمين رسوا كند ترسيد كه مبادا درباره او آيه مي

آيد كه همة  شما چنين بر مي از اين سخن! از اين گمان عجيب در حيرتم :گويم مي
  ! دارد اند و همواره مي ترسيدند كه قرآن پرده از نفاق آنها بر  آنها منافقان پنهاني بوده

  ! اين خيال عجيبي است
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نازل نشد، يعني وقتي قرآن نازل نشد و آنها را شما تصور مي كنيد اما آنچه 
پيامبر را فريب داد، و ينكه آشكار نكرد به معني اين است كه نفاق را تأييد كرد يا ا

دادند كه مؤمن هستند و حال آن كه  او را فريب مي دند ومنافقان در اطراف او بو
اطراف پيامبر بودند  در مؤمن نبودند، سپس امت هم فريب داده شد چون افرادي كه

   !!.آموزد پندارد و از آنها دين مي يمنافق بودند و امت آنها را مؤمن م
اند قابل اعتماد  همه كساني كه اطراف پيامبر بوده عناست كهاين سخن بدين م

قابل  ديگر بزرگان مؤمنان طبق اين گفتة شما نيستند، ابوبكر و عمر و عثمان و علي و
شود و آنها  اي نازل مي اند كه در موردشان آيه ترسيده اعتماد نيستند و آنها همواره مي

  !!! كند را رسوا مي
همه كساني كه اطراف ( :داي گفته آيد چون شما ميعبارت شما همين بر  از
   ....)بودند  صپيامبر

نسبت داده شده است و آن اين   ايد كه به عمر اي را آورده شما گفته -26
يم كه هيچ دبر برائت كامالً نازل نشده بود كه گمان مية هنوز سور: (است كه

اين را ). ل خواهد شدماند مگر آن كه در مورد او چيزي ناز كس از ما باقي نمي
  . ايد حواله داده 3/360به زاد المسير 

اين بوده   اند و بلكه منظور عمر اما اين بدان معنا نيست كه آنها منافق بوده
  . زند ما گناه و خطا سر مي است كه از همة
اي نازل شد كه خطاهاي منافقين را به تفصيل بيان كرد، ما ترسيديم  و وقتي سوره
آيا  .اشتباه و خطايي از او سر زده قرآن آن را آشكار خواهد كرد كه هر كس كه

حساسيت قلب مؤمن و اعتراف به ! ممكن است كه منافق به نفاق اعتراف كند؟
  . دانند كوتاهي مقام وااليي است كه بيماردالن آن را نمي

حال آن كه او با اختيار خودش ايمان آورد و ، شود منافق مي  چرا عمر
ها و آزارها را تحمل كرد و از وطن و  هجرت نمود، و در اين راه انواع رنج داوطلبانه
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  ! دانست؟ فاميل جدا شد، آيا او غيب مي
گذراند و  دهد و زندگي را با فقر و زهد و عفت مي به ايمان ادامه مي  چرا عمر

  ! كند؟ دهد و با كفار جهاد مي دين را گسترش مي

  ). اين منافقان كجا رفتند: (ايد گفته) 7ص (شما در  27-28
  : جواب با چندين وجه: مي گويم

تر بيان شد كه خداوند منافقان را تهديد كرد كه اگر از نفاق دست  اينكه پيش: اوالً
شوراند و كشته خواهند شد، و وقتي اين امر اتفاق  را عليه آنها مي صنكشند پيامبر 

  . شدند و يا اينكه خوار و ذليل گشتند نيفتاد، پس معلوم است كه آنها توبه كردند يا هالك
به عمار  :گويد روايت است كه مي ه در صحيح مسلم از قيس بن عباداينك :دوم
چنين عهدي  ص آنچه در مورد علي انجام داديد آيا نظر خودتان بود يا پيامبر :گفتم

د چيزي به ما نگفته كه به مردم نگفته باش ص پيامبر :عمار گفت ؟از شما گرفته بود
در اصحاب من دوازده منافق  :فرمود ص ولي حذيفه به من خبر داد كه پيامبر

از اينها هرگز وارد بهشت نخواهند شد مگر آن كه شتر از سوراخ  نفرهستند، هشت 
  . سوزن رد شود

دارد و  مرگ و پنهان شدن آنها در قبر شما را از شر آنها مصون مي نفرهشت 
   .1)چه گفت ديگر نفردانم شعبه در مورد چهار  نمي

زنده  ص اينكه آيا دليلي هست براي آن كه اين منافقان تا وفات پيامبر :سوم
  اند؟  مانده

و از نفاقشان  نداينكه داليل دال بر اين هستند كه منافقان يا توبه كرد :چهارم
دست كشيدند، و يا اينكه همچنان از تعدادشان كاسته شد تا آن كه ضعيف شدند، و 

نان كه در حديث آمده مردند و با مرگ كم شدند، و يا اينكه وارد اسالم يا اينكه چ
_____________________________ 

 ). 2779(مسلم  −١
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  . ماندميدي برايشان به پيروزي باقي نشدند، به خصوص وقتي رهبرشان مرد و ديگر ا
ايد و به كثرت آنها  شما از منافقان مدينه پرسيده) 9-6(در سه صفحه  -29

  .ا به پايان رسيدايد كه چگونه داستان آنه ايد و پرسيده اشاره كرده
  : كنيم پاسخ شما را به صورت اجمالي و تفصيلي بيان مي

  :پاسخ اجمالي در مورد سرنوشت منافقان
دهيد نگاه  اينكه هر كس به آنچه شما در مورد اصحاب و منافقين ارائه مي :اول

   :شود كند متوجه چند چيز مي
واهيد بگوييد كه خ تعداد اصحاب را اندك نشان دهيد، و ميكوشيد  شما مي - 1

كنند نه  فقط بعضي از اصحاب هستند، و فقط به افرادي اشاره مي مدح مصداق آيات
همه اصحاب، و از آن جا كه عقيده شيعه اين است كه اصحاب همه كافر يا فاسق 

  . باشند هستند به جز چهار نفر پس مصداق آيات همين تعداد مي
براي تبعيض  ﴾ِمَن الُْمَهاجِرِيَن﴿در » نم«ايد كه كلمة  گفته) 28ص (در  و آنچه شما

جواب اين شبهه بيان . كه متأخرين آنها را از مصداق آيه خارج مي سازد است
  .خواهد شد
شود كه خداوند عموم مهاجرين و عموم  مالحظه مي :ايد گفته )29ص (و در 

  .ستايد گروه خاصي از آنها را مي ستايد بلكه انصار را نمي
 گمان و شك و ترديده توضيح و تصحيح دارد، زيرا پر از سخنان شما نياز ب

و چهار نفر مورد  بينيم كه از ديدگاه شيعه فقط علي  است، و وقتي تحقيق كنيم مي
اند تا  هاي ناشناسي اضافه كرده ستايش الهي هستند و بعضي اين تعداد را با نام

اينها با روايات اماميه  اينگونه به تعداد آنها بيفزايند در صورتي كه افزودن تعداد
  . كند اصطكاك پيدا مي

بلكه . در صورتي كه بعضي آيات چنان كه بيان خواهد شد مقيد به بعض نيستند
شويم كه با متأثر شدن از روايات ضعيف تقريباً كساني را كه در آيات  متوجه مي



 گفتگويى آرام

 

١١٥

 

١١٥

ابقين و س(منظور از  :گوييد كنيد و مي اند محدود مي قرآني مورد ستايش قرار گرفته
خود را اصالح  اگر بعد از آن، گفتة ،)31ص ... پيشگامان علي بن ابي طالب است 

  . كرديد نمي

به نظر مي رسد نمايندة گروه و  ،ايد خود را اصالح كرده اما با توجه به اينكه گفتة
تفكري خاص در شيعه هستيد كه اعتقادات آنها با شيعة اماميه مطابقت كامل ندارد، 

 ، گرچه با توجه بهروه اندك با تحقيقات فراوان به اين نتيجه رسيده اندبلكه اين گ
  . كرد »تقيه«توان اين ديدگاه شما را حمل بر  مي، »وصيت«اعتقاد شما به نظرية 

كنيد كه  نماييد و ادعا مي كنيد، آنها را بزرگ مي وقتي شما منافقين را ذكر مي - 2
كند كه منافقين اكثريت جامعه را تشكيل اند تا خواننده اين گونه فكر  زياد بوده

داشتند قرآن  ي نبودند و تأثير افقان گروه اندكي اگر من: (ايد شما گفتهاند،  داده مي
و اين : (گوييد تا اينكه مي .)داد مورد توجه قرار نمي را آنها تا اين حد قضية

ي تأثير اسالم اند و در آن روز در جامعة اد بودهكند كه منافقان زي داللت مي
نشانگر آن است كه منافقان گروه بزرگي در جامعه : (گوييد تا اينكه مي .)اند داشته

  ). 6ص ) (اسالمي بودند
آيد كه  ايد كه از آن چنين بر مي ايد رواياتي ذكر كرده وقتي به منافقين پرداخته - 3

وضوح  و اين به. اند اند از نفاق سالم نمانده بوده ص همه كساني كه اطراف پيامبر
چهار  كند بجز يچ يك از اصحاب را مستثني نميكه ه كند كه روايات شيعه داللت مي

شما را تحت تأثير اند،  گويد كه همه از راه درست منحرف شده و مي يا مانند آنها، نفر
اين روايات باليي هستند كه مذهب شيعه به آن  صورتي كه همةدر  قرار داده است،

  . بيان خواهد شد گرفتار شده است، كه بعداً
  : چند سؤال داريمبنابرگفتة شما  ما :دوم

يا كه چند درصد مردم مدينه را  مدينه چقدر بود؟ تعداد منافقان در جامعة - 1
   تشكيل مي دادند؟
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  كثرت آنهاست؟  اي كه در قرآن بر آنها شده نشانة آيا حمله - 2
   زنده ماند؟ ص آيا كسي از منافقين بعد از وفات پيامبر - 3
  پنهان و ناشناخته بودند؟   و اصحاب ص آيا منافقان براي پيامبر - 4

  : ها پاسخ دهيم كوشيم به اختصار به اين پرسش مي
اما از مؤمنان بيشتر نبودند  –ترديدي نيست كه تعداد منافقين در ابتدا زياد بود  - 1

اش از آن  گيچون رئيس آنها عبداهللا بن ابي به رهبري اميدوار بود و در تمام زند –
مأيوس نشده بود،  شايد كساني كه همراه او بودند همين آرزو را در سر 

  . پروراندند مي
اما تصورمان اين نيست كه همان تعدادي كه پيرو او بودند باقي ماندند، زيرا قرآن 

شد قطعاً بعضي تحت تأثير  ها و بازارها و مساجدشان تالوت مي در سرزمين و خانه
  . ندتگرف آن قرار مي

ترديدي نيست كه با مرگ عبداهللا بن ابي بن سلول طمع بازگشت به جاهليت و 
اري بخ. نافقان بعد از آن ضعيف شدندقطع شد و م يرهبر زعامت و رسيدن به

از كنار مجلسي عبور كرد كه  ص پيامبر( :داستاني روايت كرده كه در آن آمده است
آنها را به سوي خدا دعوت داد، ابن  ص عبداهللا بن ابي بن سلول در آن بود، پيامبر

 !هم باشدگويي خوب بلد نيستم، اگر حق  من آنچه را كه تو مي !اي مرد :سلول گفت
ات برگرد هر كس پيش تو آمد  پس با بيان آن در مجالس ما، آزارمان مده، به خانه

در اين مجلس جمعي از يهوديان و مسلمين و مشركين حضور ). برايش تعريف كن
د، آنگاه با هم اختالف كردند و نزديك بود كه با همديگر بجنگند، پيامبر آنها را داشتن

سوار شد و به ديدار  شدند و سپس آن حضرت بر مركبشآرام كرد تا آن كه آرام 
 -آيا نشنيدي كه ابو حباب ! اي سعد :سعد بن عباده رفت، وقتي نزد سعد آمد گفت

اي پيامبر  :سعد بن عباده گفت. ن گفتچه گفت او چنين و چنا –عبداهللا بن ابي 
 ،، سوگند به كسي كه كتاب را بر تو نازل كرده استاو را ببخش و از او در گذر !خدا

اهالي اين شهر اتفاق كرده بودند كه  .خداوند بر تو نازل كرده حق استرا آنچه 
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اوند با عبداهللا را تاجگذاري كنند و به عنوان رئيس خود انتخاب نمايند، اما وقتي خد
آوردن حقي كه به تو داده است مانع اين كار شد او ناراحت شد و حسادت 

   .1...ورزيد

  . و اين واقعه قبل از آن بود كه عبداهللا بن ابي ظاهراً مسلمان شود
سپس بعد از جنگ بدر وقتي مسلمين پيروز شدند و قدرت آنها آشكار گرديد، 

عبداهللا بن ابي بن سلول در  .الم شودعبداهللا بن ابي تصميم گرفت كه وارد دين اس
وفات يافت، و ترديدي نيست كه  ص در دوران حيات پيامبر 2سال نهم هجري

  . مرگ ابن سلول عامل بزرگي براي ضعيف شدن نفاق بود
اي كه در قرآن به منافقين شده است بخاطر كثرت آنها نبوده بلكه   اما حمله - 2

و اگر به . كردند بوده است ي كه پخش ميهاي زياد آنها و شايعات بخاطر شرارت
شده است به جز نبرده عه كنيم تقريباً از منافقين اسم هاي سيرت و تاريخ مراج كتاب

تر ذكر شد كه  پيش. شوند كه بدون سند هستند هاي كمي ذكر مي ابن ابي و گاهي نام
افق در ميان اصحاب من دوازده تا من: (فرمود صحذيفه بن يمان گفت كه پيامبر 

شود و از  هاي هشت تن از آنان وارد مي چراغي از آتش دوزخ كه در شانه. هستند
  . 3)دارد آيد شما را از شر اين هشت تن مصون مي هايشان بر مي سينه

كند كه تعداد منافقين در آخر دورانشان از اين تعداد  حديث بر اين داللت مي
  . هده گرفته بودبود كردنشان را به عبيشتر نبوده است و خداوند نا

  باقي ماند؟  ص آيا كسي از منافقان بعد از وفات پيامبر - 3
اگر كسي از آنها باقي مانده است تعدادشان از انگشتان دست بيشتر نبوده 

_____________________________ 
 ). 4566(بخاری  −١
 ).34/  5(ابن كثري بنقل از ابن اسحاق اين را ذكر نموده است, البداية  −٢
 ). 2779(مسلم  −٣
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  : است به چند دليل
  . تر بيان شد به دليل حديثي كه پيش) أ

ه هيچ كسي از اصحاب در مورد آنها چيزي نگفت ص وفات پيامبر از دعب) ب
  . است
مرتد شدند از آنها خبري نبود،  ص وقتي بسياري از مردم بعد از وفات پيامبر) ج

گر وجود فردي از منافقان باشد، و ا ي در داخل مدينه رخ نداد كه نشانةو هيچ اتفاق
مسلمين را  مطابق معمولكردند و  ردت سوء استفاده مي داشتند از حادثة آنها وجود 
  . كردند اذيت مي

خداوند منافقين را نابود نكرد چون خداوند  ص زمان حيات پيامبردر ) د
كرد، و  و رسوايشان ميداشت  هاي آنها پرده بر مي ها و توطئه خودش از برنامه

خواست احكام افرادي همانند آنها را كه در آينده در جامعه اسالمي خواهند آمد  مي
چه در ظاهر آنها رفتار كنيم گر بر حسب بيان كند، و به ما تذكر دهد كه بايد با مردم

  . درون و باطن بر خالف آن باشند
 :كه از منافقان آگاه بود روايت شده است كه  در صحيح بخاري از حذيفه(  ه

  . هيچ كسي از منافقان به جز چهار نفر باقي نماند
#)  :با سند خود در مورد اين آيهبخاري  þθè=ÏG≈ s) sù sπ £ϑÍ← r& Ìø à6 ø9$#   öΝßγ̄Ρ Î) Iω z⎯≈ yϑ÷ƒr& 

óΟßγ s9  .)12 :توبه(.   
  .»با پيشوايان كفر بجنگيد آنها ايمان ندارند«

از كساني  :ما نزد حذيفه بوديم او گفت( :كند كه گفت از زيد بن وهب روايت مي
كه مصداق اين آيه هستند فقط سه نفر باقي مانده و از منافقين فقط چهار نفر باقي 

و ما متوجه دهيد  شما اصحاب محمد به ما خبر مي :تباديه نشيني گف .مانده است
  كنند؟  كنند و دزدي مي هاي ما را سوراخ مي هستند كه خانه شويم، پس اينها كي نمي

يكي پيرمرد  ،از آنها جز چهار نفر باقي نمانده است! اند، بله انقاينها فاس: گفت
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و حذيفه از . 1)كند كهنسالي است كه اگر آب سرد بخورد سردي آب را احساس نمي
  . شناخت همه مردم منافقان را بهتر مي

  شناختند؟ منافقين را نمي ص آيا اصحاب پيامبر - 4

خبر نبودند كه چنين  اصحاب از همه مردم هوشيارتر بودند، و غافل و بي
  . هاي پليدي را نشناسند شخصيت

م عاقالن اما همراهي با ، همنشيني وداشتند طور فطري هوشياري نمياگر هم آنها ب
براي صيقل دادن عقول آنها  ص پيامبرمان محمد و زيركترين و باهوشترين بشريت
شناخت و از  بوسيلة وحي آنان را مي ص پيامبر اما. و تيز كردن هوش آنان كافي بود

حيات  اواخردانست و همچنين خداوند در  لحن گفتار و از صفاتشان آنها را مي
  . گاه كردايشان را از منافقان آ ،صپيامبر

شدند، و قرآن به طور مفصل در  بسياري از منافقان با كارهايشان مشخص مي
  . ديدند طوري كه گويا اصحاب آنها را مي.... مورد آنها سخن گفته است 

بعد از اين پاسخ اجمالي با توجه به پرداختن شما به اين موضوع پاسخ 
  . دهيم تفصيلي را ارائه مي

ابو عوانه و ابن المنذر و ابو الشيخ و ابن : گويد ي ميسيوط: (ايد شما گفته -30
 :گفته شد  به عمر: (اند كه مردويه از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت كرده

و از مردم دست نكشيد و  !تر است اين سوره به عذاب نزديك :گفت .سورة توبه
  . ])3/208(ور الدر المنث[ .)نزديك بود هيچ كس را رها نكند

  : گويم مي

  . به يك معني هستند) 26(اين گفته و گفتة قبل از آن در پاراگراف  :ًاوال
فته را در منابع موجود همچون طبري و ابن ابي حاتم كه من اين گ ،اينكه: دوم

_____________________________ 
 ). 4658(بخاری  −١
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بريد مفقود  هايي كه شما از آن نام مي ام، و كتاب تفاسير هستند نديدهاصل همة 
نيم ولي گمان غالب اين است كه اين قول توانيم دربارة آن حكم ك اند و ما نمي شده

ترين مجموعة تفسير نشانگر ساختگي  درست نيست؛ چون عدم وجود آن در قديمي
  . بودن آن است

به نظر شما معني آن  ،همين سخن را گفته است  عمر فرض كنيماينكه  :سوم
اند  هبود صآيا منظور اين است كه همه كساني كه اطراف پيامبر! تواند باشد؟ چه مي

  . پس بايد فاتحه امت را خواند اگر اين طور است!! منافق هستند؟
، يعني اين منافقان باشد ، در سخن عمر »مردم«از  شايد منظوراينكه  :چهارم

سوره از حقيقت همه منافقان پرده برداشت و هيچ كسي از آنها پنهان نماند، زيرا اين 
اند از  كارهايي كه در سوره ذكر شدهسوره از نفاق و اهل آن سخن گفته است و همه 

  اند، و كجا در سوره به يكي از اصحاب معروف اشاره شده است؟  منافقان سر زده
همه منافق باشند و سپس سوره  ص آيا ممكن است اطرافيان پيامبر ،اينكه :پنجم

اين كلمات كلي اكتفا نمايد و خطري كه پيامبر را محاصره كرده است روشن  هب
  . ؟ننمايد

د و در مدينه منزوي ننزديك شو ص توانستند به پيامبر اينكه منافقان نمي: ششم
شدند دور از ايشان رحل اقامت  همراه مي ص بودند، و وقتي با لشكر پيامبر

كرده است، چون كسي كه  افكندند و ثابت نشده كه هيچ كسي همراه او زندگي مي مي
كند  آنچه را كه پنهان مي و آيد ن ميكند چيزهايي از زبانش بيرو نفاق را پنهان مي

  . سازد آشكار مي
  . ايد چند سوال را مطرح كرده) 7ص (در  -31

  . كنم پاسخ اجمالي گذشته براي جواب آن كافي باشد فكر مي
منافقان امروز از منافقان : (گويد ايد كه مي را ذكر كرده حديث حذيفه  -32

كردند و اينها  ها نفاق را پنهان ميبدتر هستند، در آن روز آن صدوران پيامبر 
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  . 1)سازند امروز آن را آشكار مي
   :حديث دو مفهوم دارد :گويم مي

ظاهر شدند بر خالف   اين است كه منافقاني كه در عصر حذيفه :معني اول

  . منافقان سابق نفاق خود ر آشكار ساختند
ان شري پديد منظور حذيفه اين است كه آن منافقان چن( :گويد ابن التين مي

اند، اما منافقان سابق كفر را به صراحت  اند كه اينها آنگونه شري پديد نياورده آورده
   .2)شدند دميدند و اين گونه شناخته مي گفتند و فقط آن را مي نمي

چون  ،هم همين است اند همين است، و راجح بارت فهميدهآنچه علما از اين ع
منافقاني كه امروز در  :وايت كرده است كه گفتاي ديگر فريابي از حذيفه ر در جمله

اي  :بودند بدتر هستند، ما گفتيم ص ميان شما هستند از منافقاني كه در دوران پيامبر
كردند و اينها نفاق خود را  آنها نفاق خود را پنهان مي :چگونه؟ گفت! ابا عبداهللا
تمام  ص پيامبر، و اين اشاره به آن است كه منافقان دوران 3)سازند آشكار مي

  . اند شده
كردند  نفاق را پنهان مي ص اين است كه منافقيني كه در عهد پيامبر :معني دوم

اند، اما اين معني واضح و روشن نيست و هيچ خبري براي  اينك آن را آشكار ساخته
ما نقل نشده كه نشانگر اين باشد كه منظور از اين همان منافقان هستند، و اگر منظور 

د به معني آن است كه آنها مشخص شدند و نفاقشان آشكار گرديد، و بيم آن اين باش
رفت كه سخن دروغي را به دين نسبت دهند، چون آنها نفاقشان را آشكار كرده  نمي

  . بودند و مشخص گرديده بودند

_____________________________ 
 ). 7113(بخاری  −١
 ). 13/74(ابن حجر در الفتح  −٢
 ). 15/109(و ابن ابی شيبه ) 53(صفة املنافق  −٣
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 نفاق فقط در دوران پيامبر: (ايد سپس حديثي ديگر از حذيفه ذكر كرده -33
كتاب ) 100/ 8(بخاري [ .1)ورزيدن بعد از ايمان استبود اما امروز كفر  ص
   ].الفتن

  .اين حديث همان مفهوم سابق را دارد :گويم مي
هايشان  با زبان ايمان آوردند و دل ص منافقان در زمان پيامبر( :گويد ابن التين مي

ولد ايمان نياورده بود، و اما كساني كه بعد از آنها آمدند در اسالم و بر فطرت سالم مت
شده بودند، پس هر كسي از اينها كفر ورزيده است مرتد است، بنابراين احكام 

   .2)كند منافقين و مرتدين فرق مي
يعني ) امروز كفر ورزيدن بعد از ايمان است: (گويد و متن حديث واضح است و مي

  . مردماني ايمان آوردند سپس تغيير دادند، و هيچ زماني از چنين افرادي خالي نيست
بودند كفر خود را  ص گر منظور از آن اين باشد كه منافقاني كه در دوران پيامبرا

كه آنها در عصر  يآشكار كردند، اين بهتر است؛ چون با اين كار از عقايد دروغين
  . پرده برداشته شده است ندپيامبر خود را پشت آن پنهان كرده بود

و  ،نيستند ص مبرترديدي نيست كه منظور و مصداق اين حديث اصحاب پيا
  . و برادرانشان همه مصداق اين حديث نيستند  ابوبكر و عمر و عثمان و علي

در مورد اينكه روايت شده  گوييم چه مي: و بعد از همه اينها: (ايد گفته -34
خواند مگر آن كه  مرد نماز نمي بر هيچ كسي كه مي بن خطاب است كه عمر
چنان كه ابن ( :ايد گفته سپس؟ )ن نيستداد كه او از منافقا دت ميحذيفه شها

كرد كه  مرد و عمر فكر مي و براي ما بيان شده كه وقتي كسي مي: كثير گفته است
واند عمر بر او نماز خ كرد، اگر حذيفه بر او نماز مي از آنهاست به حذيفه نگاه مي

_____________________________ 
 ). 7114(بخاری  −١
 ).74/  13(ابن حجر, فتح الباری  −٢
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  . )]2/369(تفسير ابن كثير [ .)كرد نه تركش ميخواند وگر مي
  : گويم در پاسخ شما مي

منسوب است ابن كثير سند آن را ذكر نكرده و آن  اينكه، اين قول كه به عمر  :اول

به : تضعيف آن را ذكر كرده و گفته صيغةرا به كتابي مستند نسبت نداده است، و بلكه با 
پس حديث . كند ما گفته شده است و اين صيغه بر ضعيف قرار دادن روايت داللت مي

تواند حجت و دليل باشد، و منهج و شيوه ما چنين است  نيست نمييا روايتي كه صحيح 
  . كنيم كه در مورد دين فقط از نصوص ثابت و صحيح استدالل مي

  كند كه حذيفه اينكه اگر اين روايت صحيح باشد، بر اين داللت مي :دوم
چون تواند در مورد دين چيزي بگويد  بنابراين هيچ منافقي نمي .شناسد منافقان را مي

   .1، و حذيفه تا سال سي و ششم هجري زنده بوده استشناخته شده استكه او 
كرديد كه منافقان  كنيد در گذشته تأكيد مي اينكه شما اينجا تناقض گويي مي :سوم

  ). سازند خود را آشكار مي –يعني در عهد حذيفه  –كردند و امروز  خود را پنهان مي(
 دكني اخته شده بودند، سپس در اينجا ادعا ميو اين به معني آن است كه آنها شن

  ! دهيد؟ اند، كدام يك از اين دو قول را ترجيح مي كه منافقان ناشناخته و پنهان بوده
و وقتي دانشجويي در مورد مدلول آنچه از عمر نقل شده : (ايد شما گفته -35

اي پرسد كه امر نفاق و ج چگونه به او پاسخ بدهيم؟ دانشجويي مي: پرسد مي
نگرفتن ايمان در وجود اصحاب به جايي رسيده بود كه عمر بن خطاب شك 

اند كه  كرد كه آيا او از منافقان است يا نه؟ چنان كه ابن كثير و طبري گفته مي
دهم آيا  تو را به خدا سوگند مي: براي ما گفته شده است كه عمر به حذيفه گفت

هيچ كسي را از نفاق ايمن قرار  ، و بعد از تونه: من از آنها هستم؟ حذيفه گفت
  . )]11/16(طبري ) 2/299(تفسير ابن كثير [. )دهم نمي

_____________________________ 
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١٢٤

١٢٤

تضعيف بيان كرده است، و اين  صيغةيت را نيز ابن كثير با اين روا :گويم مي
  . اشاره به عدم صحت آن است و سندي بر آن بيان نكرده تا در مورد آن حكم شود

بود آيا در جلوي مردم حذيفه را در مورد  منافق مي - نعوذ باهللا - سپس اگر عمر 
  !! ترسيد كه اگر منافق باشد حذيفه او را رسوا خواهد كرد؟ آيا نمي! پرسيد؟ خودش مي

ترسيد كه چيزي در مورد او  حساسيت ايماني فاروق او را چنان نموده بود كه مي
سوال كرد تا  ، بنابرايندانست داند و پيامبر آن را مي نمي پنهان بماند كه او آن را

   !هاي مرده پنهان است ي زنده بر دلها اما احساسات دل :مطمئن شود
اند، و  پذيريم كه گفته شود كه منافقان معروف بوده آيا مي: (ايد شما گفته -36

  ؟ )آنها را با اصحاب قاطي نكنيم
كه آنها معروف و تر گذشت نامعلوم نبودند، بل منافقان چنان كه پيش ،بله: گويم مي

 از ايد صحت ندارند و روايت سابق و رواياتي كه شما ذكر كرده شناخته شده بودند
دانست و بلكه او  مي  ليلي بر اين است كه حذيفهداگر صحيح باشد   عمر
  . دانست را مي ينمنافق اء همةاسم

چگونه توجيه و  صحيح بخاري از عمر روايت شده را آنچه در(: ايد گفته -37
به من اجازه بده تا گردن اين ! اي پيامبر خدا: (ه بلند شد و گفتكنيم ك تأويل مي
تا مردم  !او را بگذار: بزنم، پيامبر فرمود) منظورش عبداهللا بن ابي بود(منافق را 

   .])8/19(و مسلم  )66 / 6(بخاري [ .1)كشد گويند كه محمد اصحاب خود را مين
  : پاسخ
ا و آماده بودن آنه ص براي پيامبراصحاب  غيرتاينكه اين دليلي است بر  :اول

و اگر آنها چنين نبودند از سخنان . ايمان آنهاست براي كشتن منافقين، و اين نشانة
  . شدند منافقين راضي مي

_____________________________ 
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 گفتگويى آرام

 

١٢٥
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نزديك بود و به عنوان  ص به پيامبر  كند كه عمر اينكه اين داللت مي: دوم
رد و از آنچه پيامبر نهي ك سربازي در كنار پيامبر بود كه اوامر پيامبر را اجرا مي

  . دوري مي كردنمود  مي

مثل  ،تو اي عمر :گفت به او مي ص بود پيامبر منافق مي  اينكه اگر عمر :سوم
  !! تقيه كرده است ص او هستي و ما تو را نكشتيم، مگر اينكه شما بگوييد پيامبر

د و گفتن را به مردم يعني كساني كه مسلمان نيستن ص اينكه پيامبر :چهارم
گذارند و بر اين باورند كه  دانند و بين مسلمان و منافق فرق نمي حقيقت امر را نمي

دهد، پس اگر يكي به دليل  همه كساني كه با پيامبر هستند مسلمانند، نسبت مي
مسلمان نبودن كشته شود و حال آن كه او اسالم خود را اعالم كرده است بين مردم 

  . كشد انش را ميشود كه محمد پيرو چنين شايع مي
كند  متصف به صفت صحبت ايماني مي آنها را ص و منظور اين نيست كه پيامبر

  .كه آن صفت گرامي داشتن و مدح است
كسي را بگويد از اصحاب اوست يا آنها  ص و فرق است بين اينكه ايشان

مردم  :مردم خبر دهد و بگويد ان او هستند، و بين اينكه از گفتةاصحاب و يار
گويد وصف ايماني  آن كه پيامبر خودش مي .يند كه او از اصحاب پيامبر استگو مي

عرفي است يعني از نظر مردم چنان  وصف لغوي يا: گويند و آنچه مردم مي ،است
ناسزا  اصحاب مرا: (فرموده است ص است، وصف ايماني مثل اين است كه پيامبر

، و آمده است الرحمن بن عوفدر داستان خالد بن وليد و عبد طوريكه. 1...)نگوييد 
؟ )كنيد مين رها براي من يار مراآيا ( :گفت  در مورد ابوبكر ص همچنين آنچه او
  . 2چنان كه گذشت

_____________________________ 
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اما توصيف نمودن كسي به صحابي براساس اصطالح لغوي و عرفي مثل اين 
، و )كشد گويند كه محمد اصحاب خود را مينتا مردم ( :فرمود ص است كه پيامبر

  ! ين دو مورد براي كساني كه قلبشان سالم باشد واضح استفرق ا
 »منافقين«را بر  »صحابه« كلمةو تابعين و مسلمين   و هيچ يكي از اصحاب

  .اند اطالق نكرده
اصحاب (و چنين است كه همه روايات و احاديثي كه آورده ايد كه در آنها كلمه 

ند بر منافقين اطالق شده است، گوي با توجه به آنچه كافران مي) اصحاب من(، و )او
  !! و اين چيزي است كه از عاقل پاك دل پنهان نمي ماند

و آن اينكه  ،و در اينجا مطالبي ديگر نيز قابل تأمل است: (ايد شما گفته -38
خواهد كه  گويد، و اجازه مي را منافق مي ص يكي از اصحاب پيامبر عمرچگونه 

، ولي چه كسي گفته چون او صحابي غير اشكالي نداردگردنش را بزند، كه اين 
  ! ؟!)عادل است، پس زنديق و كافر است؟

  :اين از چند جهت درست نيست: گفتم
 ص شد و كسي كه پيامبرمانار خليفةفاروق امت و عمر است،  ،عمر ،اينكه :اول

و . ياد شود اودر چندين مورد او را ستوده است، و بايد با تمام احترام و تقدير از 
بخاري  :مكن اند را بيان مي روايت شده  بعضي از احاديثي كه در فضيلت عمراينك 

   .1او را به بهشت مژده داد ص روايت كرده است كه پيامبر
   .2كند كه اهل بدر در بهشت هستند، و عمر از اهل بدر است و بخاري روايت مي

همه مردم  تر از بعد از ابوبكر عمر را بيش ص و بخاري روايت نموده كه پيامبر

_____________________________ 
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   .1داشت دوست مي
ه آنچه را نوشيد - خوابي ديد و اضافه  ص كند كه پيامبر و بخاري روايت مي

   .2به عمر داد، و آن را به علم تعبير كرد - بود

عمر كسي است كه  ....ما نيست خانةما يا نگهبان  ةكارگر مزرع بن خطاب و عمر
وارد اسالم كرده  و نياكان تان راگسترش داد، و پدران  جهان را فتح كرد و اسالم را

بايد  هنگاميكه از او نام مي بريد است، پس اوالً او حق بزرگي بر گردن شما دارد، و
  . داين مفهوم را به خاطر داشته باشي

آوردند به خاطر  مي ه سوي پدران و نياكان تانب لشكريان عمر را كه هدايت را
كرد شايد امروز  نمي اش خت و ياريانگي ، و اگر خداوند عمر را بر نمييدبياور

  . اش بود سرزمين فارس بر دين گذشته
و . يداين امر را به خاطر بياور دكني بنابراين، وقتي اين امام بزرگوار را ياد ميپس 

كسي كه تمام نيكيهاي سرزمينهاي فتح شده در زمانش در نامة اعمالش رقم زده مي 
پروردگار خويش مي نهند و عمر سبب شود، چقدرند آنانكه سر سجده در پيشگاه 

   !اسالم آنها و اسالم پدران شان بوده است
 پيامبر! رسد؟ كنند نمي آيا به عمر پاداشي به اندازه پاداش كارهايي كه اينها مي

هر كس به هدايتي فرا خواند هر پاداشي كه به پيروانش برسد به او نيز « :فرمود ص
ود، هر كس به گمراهي و انحرافي دعوت داد ش رسد و از پاداش پيروان كم نمي مي

رسد و اين از گناهان پيروانش كم  رسد به او نيز مي همان گناهي كه به پيروانش مي
   .3»كند نمي
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از او راضي باش، و به او از جانب دينت، و از جانب امت پيامبرت ! بار الها
  . ته اي ارزاني داربهترين پاداشي را كه به فاتحان بزرگ و رادمردان نمونه عطا داش

  . توانيم حق دعا كردن براي او را كامالً ادا كنيم كسي است كه ما نمي  عمر
او را  ص منافق، و پيامبر :به آن مرد گفت ص در حضور پيامبر  عمر: سوم

دانست كه هدف و قصد نيك دارد وقتي در مورد صحابي  سرزنش نكرد؛ چون مي
ابي به خاطر عملي كه از او سر زده بود منافق او به آن صح ...گويد ديگر چنين مي

و اين كار بزرگي  ،گفت، و آن عمل اين بود كه او خبر پيامبر را به دشمناش گفت
اي درخشان يعني شركت در جنگ بدر  كه داراي سابقه واربود كه اين صحابي بزرگ

داوند انجام داد و در آن خ ص بود انجام داد، جنگ بدر اولين جنگي بود كه پيامبر
افتد در مقابل آن  تفاق مياسالم را پيروز كرد، پس هر اشتباهي كه بعد از جنگ بدر ا

  . ماند اي مي بزرگ چون ذره اندوختة
صحابي حكم كرد و جايگاه و  آن بر حسب ظاهر در مورد ر عم ،اينكه :سوم

ست خدا و پيامبرش را دو ،دانست كه اين صحابي دانست، و نمي مقام اهل بدر را نمي
به عمر پاسخ داد و براي او بيان كرد كه آن صحابي در عذري  ص دارد، آنگاه پيامبر

 ص و پيامبر. 1گويد او به شما راست مي :گويد و فرمود آورد راست مي كه مي
و ظاهر و باطنش يكي  ،گويد آورد راست مي دانست كه آن صحابي در عذري كه مي

سخن عمر سببي براي شناختن جايگاه است، سپس پيامبر جواب عمر را داد و اين 
  . اهل بدر بود
به صداقت و ايمان حاطب گواهي دادن براي  ص گواهي دادن پيامبر :چهارم

  . عمر است چون عمر هم از اهل بدر بود
اينكه آنان كه به سبب روايات دروغيني كه در حق بزرگان امت ذكر شده و  :پنجم

_____________________________ 
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آكنده از نفرت و دشمني با اصحاب است  هايشان به علت عقايد باطلي كه دارند دل
  . نيك بوده است  كنند كه قصد عمر قبول نمي
در مورد چيزي شهادت داد كه آن را ديده بود و شما   اينكه عمر :ششم

  . دهيد براساس روايات دروغيني به منافق بودن اصحاب گواهي مي
ثير آن فردي منافق گفت يك اقدام فردي و تأ  به حاطب  اينكه عمر :هفتم

گويند تأثير بر دين دارد يعني دين را  بود و اما اينكه شيعه اصحاب را منافق مي
گرداند چون اصحاب راويان دين هستند و توصيف كردن آنها به  خراب و تباه مي

ابطال و اين يعني  ،اند كه آنها روايت كردهقرآن و حديث است  نفاق به معني ابطال
است با آنچه زيانش ديني است خيلي فرق  و فرديي شخصو آنچه زيانش . دين
  . كند مي

وقتي همه اصحاب بدون استثناء عادل هستند، پس : (ايد گفته) 8ص (در  -39
در حق زناكاران و  هايي كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي حدود و مجازات

  ؟ )دزدان و شرابخواران صحابه اجرا كردند چه معني دارد
  : پاسخ
خدا  دبدون آن كه بگويي داي بزرگان امت و خلفاي راشدين را نام برده ،اينكه :اول

، با ): (داي گفته  و فقط بعد از ذكر نام علي )رضي اهللا عنهم( از آنها راضي باد
هر كس بيطرفانه به قضيه نگاه كند و دلش از بيماري سالم ( :داينكه در گذشته گفتي

به اينها احترام  بايدكند  احساس ميباشد اين اصحاب براي او گرامي هستند و 
  ! پس كجاست احترام گذاشتن؟) بگذارد

ترديدي نيست كه چنين رفتاري بر اثر عقايد اماميه است كه معتقدند اينها كافرند 
و پدران امهات المؤمنين  ص يا فاسق و ستمگرند، اما هرگز مشاوران و ياران پيامبر

  . اند نين نبودهو فاتحان عالم و گسترش دهندگان اسالم چ
عصمت و معصوم بودن از خطا نيست، و  ،اينكه قبالً گفتيم منظور از عدالت :دوم





 

 

١٣٠

١٣٠

جز پيامبران هيچ كسي معصوم نيست و فقط پيامبران در تبليغ شريعت الهي معصومند 
و براي اولياء الهي شرط نيست كه . مانند هاي ديگر بر اشتباه خود باقي نمي و در زمينه

  . ر نزندخطا از آنها س
كه خطا از آنها سر  نمي  آنها عادل هستند اين نيست :گوييم منظور ما از اينكه مي

، بلكه منظور ما اين است كه آنها امانتداران شريعت الهي هستند و در آنچه از زند
گويند و اگر خطايي از يكي از آنان سر بزند  كنند دروغ نمي پيامبر روايت مي

ي كه در كنار هزاران نفر از مؤمنان صادق ر حاالت نادركند، مگ صله توبه ميبالفا
  . قابل توجه نيست

اند اگر اجتهادشان  است، آنها وقتي اجتهاد كرده واقع شدنياما خطا در اجتهاد 
گيرند،  رسد و اگر به خطا رفته باشند باز هم پاداش مي درست باشد به آنها پاداش مي

  . فته است كمتر استاما اجر اجتهادي كه در آن فرد به خطا ر
منظور از عدالت اثبات عصمت آنها و اينكه سرزدن گناه از ( :گويد ي مياالنبارابن 

آنان امكان ندارد نيست و بلكه منظور از عدالت آنها يعني اينكه روايات آنها بدون 
شود، مگر آن كه امري مخل عدالت ثابت شود  جستجو از اسباب عدالت پذيرفته مي

   .1)ثابت نشده است هللا كه به حمد
شود كه  شود، و گمان برده مي عدالت اشتباه مي گاهي در مسئلة: (گويد يم ميابن ق

منظور از عادل كسي است كه از گناه معصوم است، در صورتي كه چنين نيست، بلكه 
فرد عادل در مورد دين مورد اطمينان و اعتماد است گر چه از او گناهاني سرزده 

ت ندارد همان طور كه با ايمان و كند، واين با عدالت منافا ه ميوبباشد كه از آن ت
   .2)واليت منافات ندارد

اند و حد و مجازات بر آنها  اينكه تعداد كساني كه در دوران خلفا زنا كرده :سوم
_____________________________ 
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اند؟ از  اجرا شده چقدر بوده است؟ و چقدر از آنها شراب خورده و دزدي كرده
و !! اند اكاران و دزدان و شرابخواران صدها نفر بودهآيد كه زن سخن شما چنين بر مي

آنها  تعداد دتواني مي شماآيا ! براي يك پژوهشگر محقق چنين روشي شايسته نيست

  . نيست تراين افراد از انگشتان دست بيش تعداد! ؟درا براي ما بگويي
هر كسي كه گناهي از او سر زده و سپس او توبه كرده است، خداوند  :چهارم

گيرد، چون توبه  پذيرد، و به خاطر ارتكاب گناه مورد طعنه قرار نمي به او را ميتو
اما اگر توبه نكند، ترديدي نيست كه عدالت او . برد همه گناهان گذشته را از بين مي

اي است كه محققين  مخدوش است؛ اما اسلوب بزرگ نمايي كردن، اسلوب و شيوه
  . پسندند آن را نمي

با كتاب و سنت باشد چگونه  اجتهادي كه مخالف( :ايد هگفت) 8ص (در  -40
الغاديه عمار وليد مالك بن نويره را كشت، و ابوشود چنان كه خالد بن  توجيه مي

  ؟ )را به قتل رساند
  : گوييم كه در پاسخ مي

. خالد بن وليد را ستوده و او را سيف اهللا لقب داده است ص پيامبر ،اينكه :اول
نمود  موته را چنين روايت مي كند كه او واقعة روايت مي  الكبخاري از انس بن م

ن كه خبر كشته شدن جعفر و زيد و ابن رواحه به مردم برسد پيامبر قبل از آ: (كه
پرچم را زيد گرفت و كشته شد،  :خبر شهادت آنان را به اطالع مردم رساند و فرمود

قتي پيامبر چنين و –و سپس ابن رواحه پرچم را به دست گرفت و كشته شد 
تا آن كه پرچم را شمشيري از شمشيرهاي  –ريخت  گفت از چشمانش اشك مي مي

   .1)خدا به دست گرفت و خداوند آنها را پيروز گرداند
ترين مردم به احوال  اسمي كه راستگوترين انسان و آگاه ،خوشا به حال سيف اهللا

_____________________________ 
 ). 4263(بخاری  −١





 

 

١٣٢

١٣٢

  . اشته استمردم و كسي كه بيش از همه در فكر دين خداست آن را گذ
خالد بن وليد بود كه با مرتدين جنگيد تا آن كه آنها را  ، شمشير خدااينكه :دوم

ها و  به سوي عراق رهسپار شد و در آن جا دسته آن به اسالم باز گرداند، و بعد از
كرد، و او بود كه آن شهرها را فتح كرد و به قلمرو  لشكرهاي اسالم را فرماندهي مي

و هر انساني كه قلب و دلي پاك . ند از او راضي و خوشنود باداسالم افزود، خداو
بيند كه او فرماندهي بزرگ بوده است كه براي  داشته باشد اگر سيره او را بخواند مي

شما فرماندهي او و فتوحات بزرگ او را مورد . اسالم و مسلمين مفيد بوده است
مرد قهرمان بسيار ناچيز و داهيد ديد كه ما در برابر اين رامطالعه قرار دهيد، خو

ما شرم و حيا ميكنيم قصه اي را كه شايد اتفاق افتاده باشد و ما  كوچك هستيم؛
گمان داريم كه او در آن اشتباه كرده است را بروز دهيم، البته بر فرض صحيح بودن 

  .اين داستان
قط از اينكه روايات تاريخي در بيان حقيقت متفاوت هستند، بنابراين نبايد ف :سوم

گويند و رواياتي كه عمل او را توجيه  رواياتي استناد كرد كه عليه او سخن مي
كنند كه برخي  كنند را كنار گذاشت، رواياتي آمده است كه عمل او را توجيه مي مي

   :عبارتند از
خالد مالك بن نويره را فرا خواند و او را به خاطر  :گويند و مي( :گويد ابن كثير مي
اح كه ادعاي نبوت كرده بود و به خاطر ندادن زكات سرزنش كرد و پيروي از سج

 –يار و همراه شما  :داني كه زكات با نماز همراه است؟ مالك گفت آيا نمي :گفت
آيا او يار و همراه ماست و  :آنگاه خالد گفت !ادعا مي كردچنين  –يعني پيامبر خدا 

   .1)و آن وقت گردن او زده شد .گردن او را بزن ،اي ضرار! يار و صاحب تو نيست؟
در دوران حيات خويش او را  صخالد بن وليد فرماندهي بود كه پيامبر :چهارم
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از خالد اشتباهي سر زد و  ص به عنوان امير لشكر مقرر كرده بود و در دوران پيامبر
از كار او بيزاري جست اما او را عزل نكرد، و اين نشانگر آن است كه  ص پيامبر

شود كه  او باعث نميمكن است گاهي مرتكب اشتباه شود، اما به خطا رفتن فرمانده م

  .اگر جهاد در راه خداوند متعال بدو نياز داشتاو عزل گردد 
خالد  ص كه پيامبر( :كند روايت مي -رضي اهللا عنهما- بخاري از عبداهللا بن عمر

ها بلد نبودند كه را به سوي بني جذيمه فرستاد، او آنها را به اسالم فرا خواند، آن
دين شديم و از دين  بي يعني) صبأنا صبأنا: (گفتند ما مسلمان شديم بلكه مي :بگويند

آن گاه خالد شروع به كشتن و اسير كردن آنها نمود و به هر يك از ما . بازگشتيم
اسيرش را داد و تا اينكه در يكي از روزها خالد دستور داد كه هر يك از ما اسيرش 

كشم و هيچ يك از  سوگند به خدا كه من اسيرم را نمي :رساند، من گفتمرا به قتل ب
آمديم و قضيه را با او در ميان  ص كشد، تا اينكه نزد پيامبر ياران من اسيرش را نمي

از آنچه خالد انجام  ،بار خدايا :هايش را بلند كرد و گفت دست ص گذاشتيم، پيامبر
   .1)دوبار چنين گفتتا . (برم داده بيزارم و به تو پناه مي

غير از اسالم  يديگر را با كلمة خالد در اينجا گروهي را كشت كه اسالم خود
با خبر شد كار خالد را نپسنديد و از عمل او  ص اعالم كرده بودند وقتي پيامبر

ول نكرد، بلكه بعد از آن هم خالد را به با وجود اين او را معزبيزاري جست، اما 
   .2كرد ميعنوان فرمانده مقرر 

پس شما در مورد اينكه پيامبر او را مجازات نكرد و او را عزل ننمود چه 
، يا اينكه بر دكني يا سكوت اختيار مي دكني هم انتقاد مي ص ، آيا از پيامبردگويي مي

خالد را مجازات نكرد چون خالد اجتهاد كرده و به  ص كه پيامبر داين باور هستي
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  ! خطا رفته بود؟
ي است بين آنانيكه بار اول كشته بود و آنانيكه بار دوم كشته بود؟ سپس چه فرق

مگر اينكه كشته شدگان بار اول كافران و كشته شدگان بار دوم مرتداني بودند كه 
  .اعالن اسالم كردند

گوييم،  هاي ما نسبت به سيف االسالم، صاف و پاك است خدا را سپاس مي از اينكه دل
هاي كفر را درهم شكست و مردم آن جا را وارد اسالم  رتها و قد همان كسي كه دولت

  . آمرزد هاي او خداوند خطاي او را مي ها و نيكي و در مقابل درياي خوبي. كرد
 او و ص چنين خطاي اجتهادي از اسامه بن زيد بن حارثه كه پيامبر ،اينكه :پنجم

ال  :آن كه گفتداشت سر زده است، و او فردي را بعد از  اسامه را دوست مي شپدر
او  اما ،او را به خاطر اين كارش سرزنش كرد ص و پيامبر. اله اال اهللا به قتل رساند

   .1را مجازات ننمود
را مجازات نكرد   اسامه ص آيا شما به خاطر اينكه پيامبر ؟نظر شما چيست

  اجتهاد او با كتاب و سنت مخالف بوده است؟  :گوييد كنيد و مي اعتراض مي
را   را در نظر بگيريد و سپس موضع صديق ص اين مواضع پيامبرشما همه 
  . يدو سپس با قلبي سالم دوباره بينديش يددر نظر بگير

هم سر زده است، علي قاتالن شوهر دو دختر   چنين چيزي از علي :ششم
مجازات نكرد، و  را مظلومانه كشته شده بودعثمان بن عفان كه راشد  پيامبر و خليفة

بزرگتر و برتر بوده است، اما  از بزرگي زمين هم ه عثمان از مالك بن نويرهحال آن ك
ايم چون معتقديم كه او همانند  ما به علي اعتراض نكرده و از او خرده نگرفته

هاي ما را نسبت به  دل ،بار خدايا. اجتهاد كرده است  برادرش ابوبكر صديق
دند و همراه پيامبرت جهاد نمودند دوستانت و ياران پيامبرت كه دين تو را ياري كر

  . پاك و صاف بگردان
_____________________________ 
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آيا اين قضيه در دوران اصحاب اتفاق نيافتاده است، آنها اعتراضي نكردند  :هفتم
 دعتراضي نكردند، آيا گمان مي بريا از جمله علي  و ديگر صحابه ، به جز عمر

ا براي ياري و و از كساني كه خداوند متعال آنان ر هستيد كه شما از نسل قرآن

همراهي پيامبر خويش انتخاب نمود، و از كساني كه آنها را بر انگيخت تا پرچم 
جهاد در راه خدا را بدست گيرند، و دين اسالم را همانگونه كه بر پيامبر نازل شده 

يد، و بر دين خدا بيش از آنان و برتر هست بود به جهان و جهانيان برسانند واالتر
   !غيرت مي ورزيد؟
جويي  هاي شيعه آكنده از آن هستند تا از اصحاب عيب كه كتاب روايات تاريخي

  .باشد كنند و عقايد جديدي ايجاد نمايند سبب توهين و متهم كردن بزرگان امت مي
عمار را به قتل رسانده است، او در  - يا كسي ديگر  - اما در مورد اينكه ابو الغاويه، 

و  لشكر علي : (اني از اصحاب از هر دو لشكرلشكر معاويه بود و عمار و ديگر كس
كشته شدند و هر كسي كه براي جنگيدن توجيهي داشته است، اميد ) لشكر معاويه 

هاي آنان خبر نداريم، اما معتقديم كه آنها تأويل  است كه خداوند او را بيامرزد ما از دل
دهند، و ترديدي  يكردند و نظرشان اين بوده است كه كار درست و موجهي انجام م مي

دليلي  »عمار را شورشيان خواهند كشت«بوده است، و حديث  نيست كه حق با علي 
 صاز پيامبر : (گويد روايت است كه مي از ابوسعيد خدري . بر حقانيت علي است

كشند، او آنان را به بهشت فرا  او را گروه شورشيان مي! واي بر عمار«: گفت شنيدم كه مي
   .1»خوانند ها او را به جهنم فرا ميخواند و آن مي

شورشي ناميده است و آنها را كافر قرار نداده  قاتل عمار را گروه ص و پيامبر
تر هستيد و پيامبر را به خاطر آن كه گروهي را  حساس ص است، آيا شما از پيامبر

  ! ناميد؟ كنيد، و ابو الغاويه را كافر مي كشد كافر نناميده است تخطئه مي كه عمار را مي
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كند چنان كه  اسالم بيرون نمي ةرا از داير انتجاوز يك گروه به گروهي ديگر آن
( βÎ :فرمايد خداوند متعال مي uρ Èβ$tGxÍ← !$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè=tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $yϑåκs] ÷ t/ 

( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) ’n? tã 3“ t÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s) sù ©ÉL©9 $# ©Èö ö7 s? . )9 :حجرات(.  
هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند در ميان آنان صلح برقرار سازيد اگر «

كند و تعدي  اي كه ستم مي يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد با آن دسته
  .»ورزد بجنگيد مي

 $yϑ̄Ρ :فرمايد سپس مي Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ä3 ÷ƒuθ yzr& 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 

÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxq öè?  .)مؤمنان برادران همديگرند پس ميان برادران خود «. )10 :حجرات
  .»صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا بترسيد تا به شما رحم شود

وه را به جنگند با اينكه يك گر بينيم كه خداوند مؤمناني را كه با يكديگر مي مي
نامد و آنها را برادران ايماني خوانده است ولي  تعدي و ستم وصف نموده برادر مي

  . ورزد بجنگيد فرموده كه با كسي كه تعدي مي
و كسي كه مؤمني را از روي عمد به قتل برساند به جهنم تهديد شده است در 

جنگيدند   و كساني كه با علي. اي نداشته باشد صورتي كه او در اين مورد شبهه
هستند كه   راشد عثمان اشتند كه خواستار گرفتن خون خليفةد چنين اظهار مي

مظلومانه به شهادت رسيده بود، پس اگر درون آنها همانند ظاهر آنها بوده است آنها 
توانيم حكم كنيم و امور  اند، و ما فقط از روي ظاهر مي دانسته كار خود را موجه مي
  . اندد دروني را خداوند مي

هايي كه بين آنها رخ داد اموري بود كه منشأ آن اجتهاد  جنگ( :گويد طبري ميكيا
   .1)بود

_____________________________ 
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آن دسته از  ،گويد هاي اصحاب با يكديگر سخن مي شوكاني در آن جا كه از جنگ
اصحاب همه عادل هستند به جز كساني كه با علي  :گويند معتزله و شيعه را كه مي

شبهاتي كه اصحاب با تمسك به آن اقدام به ( :گويد مي و اند رد مي نمايد جنگيده

كار  اين به او اعتنايي به خدا و دين جنگ نمودند نشانگر آن است كه آنها از روي بي
و جايگاه صحبت و همراهي پيامبر جايگاه بزرگي است پس هر كسي  .اقدام ننمودند

سالم به در  نن جاكند در گردابي افتاده كه از آ كه به برخي از اصحاب توهين مي
   .1)نخواهد برد

آيا مخالفت اصحاب را با احكام قطعي (: ايد گفته )8ص (شما در  -41
توان تحت نام اجتهاد توجيه كرد و گفت كه آنها در ارتكاب هر كار حرام و  مي

  . )ترك هر امر واجبي مجاز هستند
  : گويم در پاسخ مي

آنها در ( :گويد ت كه ميآور اس اين سخن شما عجيب و شگفت ،اينكه: اول
اي كه شما بيان  از اين تعميم به اين شيوه )!...و ترك هر واجبارتكاب هر كار حرام 

اند كه دين را از زير پا گذاشته و  آيد كه آنها گروهي فاسق بوده داريد چنين بر مي مي
  . اند، و ما در صدد توجيه كارهاي آنها هستيم مرتكب امور حرام و ناجايز شده

اي نتيجة روايات باطل و پوچي است كه شيعه در پرتو  راستي كه چنين انديشه به
هاي آنان را براي پذيرفتن حق نگشايد ترديدي  اند، و اگر خداوند دل آن تربيت شده

  . نيست كه در خطر بزرگي قرار دارند
ها آيه آنان را ستوده است، و  ند كه خداوند در دها كساني  اصحاب ،اينكه :دوم

برگزيده است، و آنها بودند  ص اوند آنها را براي همراهي و صحبت پيامبرشخد
مند  كه دين را ياري كردند و آن را به ما رساندند، و هر خيري كه امت از آن بهره
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هاي آنان است، و اگر كارهايي از آنان براساس اجتهاد  است امت در آن مديون تالش
  . آمرزد مي سر زده است ان شاء اهللا خداوند آنها را

كه خداوند به مؤمنين آموزش مي  در تفسير آخرين آيه سوره بقره ص پيامبر
$  :دهد كه بگويند oΨ−/ u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{#xσè? β Î) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷zr&  .)پروردگارا« .)286 :بقره، 

خداوند  :دمي فرماي) پيامبر( .»ايم ما را مواخذه نكن اگر فراموش كرده و يا اشتباه كرده
نموده و آنها را  خداوند از خطاهاي آنان در گذر :يعني. 1)ام چنين كرده( :فرمايد مي

  .كند مواخذه نمي
شود رواياتي است كه در طي  و علت تصورات اشتباهي كه در مورد آنها مي

اند و برترين و بهترين نسل بشريت را به صورتي بد و كافر و  ها انباشته شده قرن
حال شيعيان آمادگي اين را داشته باشند كه در روز قيامت  دهند، فاسق ارائه مي

   .جوابگوي آنها باشند
ستاييم همان طور كه  خداوند از اصحاب راضي باد، و آنان را مي :گوييم اما ما مي

خواهيم كه به آنها به خاطر پاسداري  پروردگارشان آنها را ستوده است، و از خدا مي
خواهيم كه خطاهاي  پاداش بدهد، و از خداوند مي ص راز دين و ياري كردن پيامب

% š⎥⎪Ï :فرمايد آنان را بيامرزد، چنان كه خداوند متعال مي ©!$# uρ ρ â™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ 

šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ−/ u‘ öÏ øî$# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ÷z\} uρ š⎥⎪Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% 

yξ Ïî t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ tΒ#u™ !$ oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm§‘  .)10 :حشر(.  
ما را و برادران ! پروردگارا :گويند آيند مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان  اند بيامرز و كينه ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
  .»تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! جاي مده، پروردگارا

  ! اند كدام هستند؟ مواردي كه اصحاب با احكام قطعي مخالفت كرده ،اينكه :سوم
_____________________________ 
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و آيا معني و مفهوم آن قطعي ! اند چه هستند؟ اگر اين احكام قطعي در قرآن آمده
و اگر اين احكام ! و چه كسي به قطعي بودن معني آن حكم كرده است؟! باشد؟ مي
و چه كسي به قطعي بودن آن حكم كرده ! اند كدام هستند؟ طعي در سنت آمدهق

  ! است؟
ها آيه در كتاب خداوند عزوجل آمده است كه به صورت كلي و به  ده :چهارم

ستايد و شما با تأويالت مختلفي آن را از معناي آن دور  صورت ويژه اصحاب را مي
ا مباح و جايز است و براي ديگران كنيد، به چه دليل تأويل و توجيه براي شم مي

  ! حرام و ممنوع؟
اند اصحاب سنت را روايت  اگر اين احكام در سنت و حديث آمده :پنجم

  ورزند؟  كنند و سپس با آن مخالفت مي اند، آيا آنها چيزي را روايت مي كرده
اي حديث اهل سنت ه توان گفت شما به احاديث صحيحي كه در كتاب آيا مي

شما باور نداريد چون از ميان احاديث اهل سنت به صورت  ،خير اريد؟آمده باور د
تان موافق باشد هر  دهيد كه با مذهب گزينشي فقط احاديثي را مورد توجه قرار مي

  !! كنيد چند اين احاديث ضعيف باشند و احاديث صحيح را رد مي
ن حتي در شورش عليه امام زمانشان و كشت: (ايد گفته) 8ص (شما در  -42

  ). هاي فراواني افراد زيادي و ريختن خون
تر بيان شد كه آنها به قصد شورش بيرون نيامده بودند و بلكه آنها براي  پيش
ابودرداء و ابو امامه ( :كه رون آمدند، ابن كثير آورده استخون خليفه بيانتقام گرفتن 

ند به خدا كه او جنگي؟ سوگ براي چه با اين مرد مي :نزد معاويه آمدند و به او گفتند
نزديكتر است و از  ص از تو و از پدرت جلوتر مسلمان شده است، و از تو به پيامبر

جنگم او  به خاطر گرفتن خون عثمان با او مي :تو به اين امر سزاوارتر است؟ او گفت
قاتالن عثمان را به ما  :به قاتالن عثمان پناه داده است، پيش او برويد و به او بگوييد

ا آنها را قصاص كنيم، آن وقت من اولين نفر از اهل شام خواهم بود كه با او ت دبده
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١٤٠

ابو درداء و ابو امامه نزد علي رفتند و سخنان معاويه را به او رساندند، . كنم بيعت مي
بينيد، آن وقت افراد، زيادي بيرون آمدند و  قاتالن اينها هستند كه مي :علي گفت

 گاهآن. اندازي كند به ما تير قدرت دارد هر كس ستيم وما قاتالن عثمان ه همة: گفتند
   .1)ابو درداء و ابو امامه برگشتند و در جنگ شركت نكردند

  . داند خدا مي اند آن را و اما آنچه در درون داشته ،ظاهر آنها اين بوده است
  ! پس آيا اين شورش بوده است يا جنگي بوده كه براساس شبهه در گرفته است؟

ص بعضي از اصحاب آيا اين اجتهاد فقط مخت: (ايد گفته )8ص (در شما  -43
آيند نيز با  شود و كساني كه بعد از آنها مي آنها را شامل مي است يا اينكه همة
: فرموده است ص توانند چنين اجتهادي بكنند زيرا پيامبر تأسي از آنها مي

  ؟ )شويد مي اصحاب من چون ستارگان هستند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت(
  : گويم در پاسخ مي

 ش، و اين نتيجةايد طعنه و تمسخر است نه پرس آنچه شما گفته ،اينكه :اول
امت اسالمي شكل  هيمي را در مورد اولين نسل و پايةرواياتي است كه چنين مفا

  . داده است
و قرآن كريم و سنت نبوي به اين  ،اينكه اشتباه كردن از صفات بشر است :دوم

  . اند اره كردهصفت اش
آموزد كه از او بخواهيم كه ما را به  و قبالً بيان شد كه خداوند متعال به ما مي

$  :مان مواخذه نكند خاطر خطا و اشتباه oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹ Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù' sÜ÷z r&  .
وند به خدا .2)چنين كردم( :فرمايد كه خداوند مي خبر داد ص و پيامبر )286 :بقره(

ما آموخته است كه هر وقت مرتكب اشتباه شديم دست دعا به سوي او دراز كنيم و 
_____________________________ 

 ). 7/260(البداية والنهاية  −١
 ). 289(مسلم  −٢
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فت خطا خواهد ص شيعه ميآيا  .پذيرد معذرت بخواهيم و او عذرخواهي ما را مي
در  چه كسي گفته است اگر كسي اشتباه كرد بايد از او! د؟كردن انسان را از بين ببر

  ! پيروي شود؟ اشتباهش

و از آن . را بيان نكرده ايد» أصحابي كالنجوم«الف عادت، مرجع حديث بر خ :سوم
  . اطالع باشيد كنم از دروغ بودن اين حديث بي فكر نمي!! جا كه شما محدث هستيد

يا ابن سليمان  –از طريق سالم بن سليم  2و ابن حزم 1اين حديث را ابن عبدالبر
و سالم .... ارزش است  ساقط و بي اين روايت( :گويد اند، ابن حزم مي روايت كرده –

كند، و بدون ترديد اين حديث هم از  بن سليمان احاديث دروغيني را روايت مي
 :گويد ، و ابن خراش در مورد سالم مي)همان احاديث دروغين اوست

بدون آن كه  دكني استنادچنين حديثي  بهآيا درست است كه شما  .)دروغگوست(
  ! ن كه شما محدث هستيد؟و حال آ دمنبع خود را بگويي

آيات قرآني كه در مورد بيمار دالني آمده كه روحيه : سوم: (ايد شما گفته -44
خداوند متعال در مورد اينها . و حالتي چون منافقان دارند و پيرو آنها هستند

( øŒÎ: فرمايد مي uρ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$#uρ † Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚ ẗΒ $ ¨Β $ tΡ y‰tã uρ ª! $# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

ω Î) #Y‘ρ áäî  .)12 :احزاب(.  
خدا و پيغمبرش : گفتند بود مي) نفاق(و آنگاه كه منافقان و آنان كه در دلهايشان بيماري «

  .»اند هاي دروغين به ما نداده جز وعده
اند به  ف وعده كردهگويند خدا و پيامبرش خال پس چگونه كساني كه مي

  شوند؟  ميتقوي و عدالت توصيف 

_____________________________ 
 ). 2/91(جامع بيان العلم  −١
 ). 6/83(االحكام  −٢
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١٤٢

انگيزي و ترديد افكني  اند كه فتنه آياتي كه در مورد كساني آمده: چهارم
$  :كردند و جاسوس دشمن بودند مي yϑ̄Ρ Î) š çΡ É‹ø↔tFó¡ o„ t⎦⎪Ï%©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì ÅzFψ$# ôM t/$s? ö‘ $# uρ óΟßγ ç/θè=è% óΟßγ sù ’Îû óΟÎγ Î6÷ƒ u‘ šχρßŠ¨Šu tItƒ  .)45 :توبه(.  
ند ا در جهاد شركت نكنند كه مدعيان دروغين(خواهند كه  تنها كساني از تو اجازه مي«

به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شك و ترديد است و در حيرت و ) و
  .»برند سرگرداني خود به سر مي

احت را نار ص اند كه خدا و پيامبر آياتي كه در مورد كساني نازل شده :مپنج
 Νåκ÷]ÏΒ :كند و به خاطر اين كار مستحق عذاب دردناكي هستند مي uρ š⎥⎪Ï% ©!$# tβρèŒ÷σãƒ 

¢©É<̈Ζ9$# šχθä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ×β èŒé&  .)61 :توبه(.  
  .»گويند او سراپا گوش است آزارند و مي در ميان منافقان كساني هستند كه پيغمبر را مي«

كند كه خداوند به او  سي حكم ميآيا عقل سليم به عادل و درستكار بودن ك
!©%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿ :عذاب دردناكي را وعده داده و او را نفرين كرده است $# šχρ èŒ ÷σãƒ ©! $# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝåκ s] yè s9 ª! $# ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íοt ÅzFψ$# uρ £‰tã r& uρ öΝ çλm; $ \/#x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β﴾ .)57 :احزاب(.  
ند خداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين رسان كساني كه خدا و پيغمبرش را آزار مي«
  .»بيند اي براي ايشان تهيه مي كند و عذاب خواركننده مي

π×﴿ :ايد شما اين آيه را ذكر كرده :ششم xÍ← !$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J £ϑ yδ r& öΝåκß¦àΡr& šχθ ‘ΖÝàtƒ «!$$ Î/ 

u ö xî Èd,ysø9 $# £⎯ sß Ïπ §‹Î= Îγ≈ yfø9 گر تنها در بند خود بودند و و گروهي دي«. )154 :آل عمران( .  ﴾#$
  .»درباره خدا پندارهاي نادرستي چون پنداراي زمان جاهليت داشتند

توان كساني كه در مورد خدا شك و ترديد دارند را  آيا مي: (ايد سپس گفته
  ! ؟)عادل و ثقه شمرد

  : پاسخ
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رد هايي از منافقان هستند، و اين آيات در مو اين آيات در مورد دسته ،اينكه :اول
هاي سيره اسامي اصحاب مؤمن را ذكر  و كتاب ،اند مؤمنان مهاجر و انصار نازل نشده

اند، و هيچ كس از  اسامي منافقان ذكر شده ند و در برخي از روايات و احاديثا كرده

  . منافق ناميده نشده است ،اصحاب مؤمن
! اند؟ ف كردهدانيم كه چه كساني اين منافقان را به تقوا و عدالت متص ما نمي :دوم

كه اهل سنت كدام يك از اين منافقان را عادل  داي و همچنين شما براي ما بيان نكرده
  ! و متقي ناميده است؟

اينكه ما فقط بوسيله احاديث صحيح نه ضعيف و دروغين به ايمان بزرگان  :سوم
حاب ايم بنابراين ما از طريق خود اص مهاجرين و انصار و برادران مؤمن آنها پي برده
ايم، پس اگر  آگاه شده و برادران شان به مؤمن بودن ابوبكر و عمر و عثمان و علي

ايم بين مؤمنان و منافقان فرق بگذاريم و اگر  بودن آنها ثابت است ما توانسته مؤمن
  . توانيم ايمان آنها را اثبات كنيم ايمان آنها ثابت نباشد ما نمي

اب مؤمن را از منافقاني كه با آنها اگر از شيعه خواسته شود كه اصح :چهارم
به خاطر اين آنها پاكان و برگزيدگان را با . توانند اند جدا كنند، نمي كرده زندگي مي
  . اشتباه گرفته اند در حالي كه اين بر هيچ جويندة حقي پنهان نمي ماندافراد ناپاك 

يعت رضوان اما اهل سنت بزرگان مؤمنان از مهاجرين و انصار و اهل بدر و اهل ب
اينكه دليل و  مگرشناسند  هاي سيرت مي در كتابشان هاي را با توجه به ذكر نام

  .برهاني قاطع خالف آن را ثابت كند
ايد مفسرين براي هر يك از آن اسباب نزولي  همه آياتي كه شما ذكر كرده :پنجم
ه اين آيات اند، و هيچ كسي نگفته است ك اند كه سبب نزول آن منافقان بوده بيان كرده

هاي منافقان مراجعه كنيد خواهيد  اند، و اگر شما به گفته در مورد مؤمنان نازل شده
اند، و هيچ  ها و كارها به هيچ كس از اصحاب نسبت داده نشده ديد كه اين گفته

  . مفسري در اين ترديدي ندارد
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كند كه  بيهقي از ابو طلحه روايت مي :داريم اي در اين مورد بيان مي اينك نمونه
افتاد و من آن را بر  خواب ما را در احد فرا گرفت و شمشيرم از دستم مي( :گفت
و . گرفتم افتاد و من آن را مي داشتم و باز مي افتاد و من آن را بر مي داشتم و باز مي مي

: فقط به فكر خودشان بودند، خيلي ترسو و بزدل بودند –يعني منافقان  –گروه ديگر 
 šχθ ‘ΖÝà tƒ «!$$ Î/ uö xî Èd, ysø9$# £⎯ sß Ïπ §‹Î= Îγ≈ yfø9$#  .)خدا  و دربارة« .)154 :آل عمران

و در مورد خداوند شك و  .»پندارهاي نادرستي چون پندارهاي زمان جاهليت داشتند
و  داي اين روايت را ابن كثير آورده است، چرا شما آن را ذكر نكرده. 1ترديد داشتند

! ؟داي و حال آن كه ابن كثير را به عنوان منبع بيان كرده دآوري چرا آن را به خاطر نمي
 وقتي همراه پيامبر( :گويد همچنين ابن كثير حديثي از زبير بن عوام آورده كه زبير مي

بوديم و به شدت ترس ما را فرا گرفته بود خداوند خوابي براي ما آورد، و هيچ  ص
، گويا دارم سخن معتب بن اش بود اش روي سينه كسي از ما نبود مگر آن كه چانه

داشتيم سوگند به خدا كه هرگز در  اگر ما اختياري  :گفت وم كه مينش قشير را مي
من سخن او را به خاطر سپردم، و خداوند در اين مورد آيه . شديم اينجا كشته نمي

 tβθ :نازل كرد ä9θ à)tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨ s9 z⎯ ÏΒ Ì øΒ F{$# Ö™ó©x« $ ¨Β $ uΖù= ÏG è% $ oΨ ßγ≈ yδ  .)154 :آل عمران(. 
   .2»شديم داشتيم در اينجا كشته نمي اگر ما اختياري «

مهاجرين و  ،كه منظور از اين آيات ديك نص بياوري دتواني آيا شما مي :ششم
  ! ايمان آورده بودند؟ ص انصاري هستند كه به پيامبر

 آنچه در اين خالصة( :داي به پايان رسانده سپس بحث را با اين سخنان -45
اند و شك  اين است كه برخي از اصحاب عادل و ثقه بوده ،شود آيات مالحظه مي

  ). اند و ترديدي در مورد آنها نيست و برخي ديگر عادل نبوده
_____________________________ 

 ). 4068(سند آن حسن است و اصل آن در بخاری است ) 274−3/273(دالئل النبوة  −١
 ). 2/130(سريه ابن هشام ) 2/162(تفسري ابن كثري  −٢
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  : پاسخ
اند  كنيد كه همه كساني كه در مدينه بوده شما همواره بر اين اصرار مي ،اينكه :اول

حقيقت چنين چيزي خيانت به  در .خواه مؤمن و خواه منافق، را اصحاب بناميد

و  باشند، دهيد كه منسوب به او پيامبر است چون شما منافقان را اصحاب او قرار مي
شود و  پيامبر با آنها شناخته شود، چون هر كس با ياران و اصحاب خود سنجيده مي

ر گرود و ا هر كس كه اصحاب و ياران او خوب باشند او فرد خوبي به شمار مي
و شيعه اثنا عشري از نسبت دادن منافقان . شود او نيز خوب شمرده نمي چنين نباشند

  . است ص و اين نهايت توهين به پيامبر ترسي ندارند ص به پيامبر
سواد ادعا نكرده است  از افراد بي ، و هيچ كساز علماي امت اينكه هيچ كس :دوم

از مردمان  هستند، و اگر اين حرف را پيش برخي صاصحاب پيامبر كه منافقان 
چه رسد پيش دانشمندان و  دعامي بگوييد شايد از عقاب شان جان سالم بدر نبري

طلحه و زيبر گفتند كه اين تر گذشت كه دو صحابي بزرگوار ابو پيش امت، بزرگان
  . سخن گفتة منافقان بوده است

آيا ) برخي از اصحاب عادل و برخي عادل نيستند(كه  داي اينكه گفته :سوم
؟ و آيا از داند نام ببري افراد عادل از صحابه و آن كساني را كه عادل نبوده ديتوان مي

ديني كه ! از اصحاب عادل است؟ يديدگاه شما به جز همان چهار نفر كس ديگر
فرستاده است و قرآن را براي آن نازل فرموده  دين خداوند آن را به عنوان آخرين

واقعاً اين ! ند واقع شده است؟است در زمان نزول فقط براي چهار نفر سودم
  !! كنند از به زبان آوردن آن شرم مي ه عقالاي است ك مسخره

  !! منافق يا فاسق و مرتكب حرام هستند ص اصحاب پيامبر
  !! اند همسران او كافر يا فاسق

  !! همه اهل بيت او به جز علي و بعضي از فرزندانش كافر و فاسق هستند
  !! قرآن تحريف شده و ناقص است
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را هدايت نمايد اما از همان  خداوند خواسته با آن بشريت! اين چه ديني است؟
گوييم كه ما را از  خدا را سپاس مي! شكست خورده است؟ ناكام اول اين دين لحظة

  . چنين باورها و عقايدي نجات داده است
از  مقام اصحاب از مقام همسران پيامبر باالتر نبوده و آنها: (ايد شما گفته -46

  ). اند زنان پيامبر امتياز بيشتري نداشته
 د،افكني نمودي اصحاب شبههبعد از آن كه در مورد عدالت ! سبحان اهللا :گويم مي

چقدر  د،كني ترديد ايجاد ص ران پيامبرو ايمان همسدر مورد پاكي  دخواهي اينك مي
تواند  ه ميكنند چ ها مي گيري كه اهل تشيع از اين عيب جويي نتيجه! گستاخ هستيد

شيعه وصي  به گفتة ص طعنه بزنند كه ايشان ص ص پيامبرجز اينكه به شخباشد 
  . خودش را ياري نكرده است

 نايل شدن به صحبت پيامبر از نايل شدن به همسري او: (ايد شما گفته -47
تواند داشته باشد، و خداوند در  افتخار باالتري نيست و تأثير بيشتر از آن هم نمي

$!™u﴿: فرمايد سران پيامبر ميمورد هم |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ⎯tΒ ÏN ù'tƒ £⎯ ä3ΖÏΒ 7π t± Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éi t6 •Β 

ô# yè≈ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü>#x‹ yèø9 $# È⎦÷⎫ x÷è ÅÊ 4 šχ% x.uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# #ZÅ¡o„﴾. )اي « .)30 :احزاب
) ديگران(هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود كيفر او دو برابر  ،همسران پيامبر

  .»خواهد بود و اين براي خدا آسان است
  : پاسخ
شود بايد ادب رعايت شود و بر ايشان  برده مي ص وقتي اسم پيامبر ،اينكه :اول

  . گرامي داشته شود ص درود فرستاده شود، و جايگاه آن حضرت
و همسري ايشان  ص پيامبر تاينكه ادعاي شما كه افتخار همراهي و صحب :دوم

د ادعاي خطرناكي است كه بايد از خداوند به خاطر آن طلب آمرزش ارزشي ندار
شرافت و افتخاري است كه جايگاه همراه را باال  ص چون همراهي پيامبر. دكني
همراهان و ياران  ،بنابراين .هي و صحبت هيچ انساني برابر نيستبرد و با همرا مي
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اهان و ياران افراد شرور و شوند، و همر مند مي برگزيدگان از خير و بركت آنان بهره
د بعضي مكانها را فضيلت داده است و خداون. گردند بد به فساد و شر آنها آلوده مي

شود، و بعضي  مند مي بهرهعبادت نمايد از بركات آن اماكن  كه هر كس در آن جاها

پس . شود را فضيلت داده است كه پاداش اعمال در آن اوقات چند برابر ميها  وقت
مشرف گرديده است، و مؤمنان به خاطر كسي كه  ص ا حضور پيامبرمانمدينه ب

و . دارند دينه را گرامي ميدرآن جا زندگي كرده و آن جا به خاك سپرده شده است م
 مسجد الحرام در و نماز در .خدا در آن مشرف است به خاطر بودن خانة هم  مكه
  . ديگر اماكن پاداش داردچندين برابر  مسجد نبوي در مدينة منوره و مكرمه، مكه

≈› #x :فرمايد خداوند متعال در مورد كتابش مي yδ uρ ë=≈ tG Ï. çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8u‘$ t6ãΒ  .
  .»ايم اين كتاب خجسته و با بركتي است كه ما نازل فرموده« .)92 :انعام(

 ¨βÎ) tΑ :فرمايد و خداوند متعال مي ¨ρ r& ;MøŠ t/ yì ÅÊãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “ Ï%©# s9 sπ ©3 t6Î/ % Z.u‘$t7ãΒ 

“Y‰ èδ uρ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9  .)96 :آل عمران(.  
اي است كه در مكه قرار  اي كه براي مردم بنيانگذاري شده است خانه نخستين خانه«

  .»دارد پر بركت و نعمت است و مايه هدايت جهانيان است
≈⎯ z :فرمايد و خداوند متعال مي ysö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9$# 

ÏΘ# tysø9 $# ’ n< Î) Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Áø% F{$# “Ï% ©!$# $ oΨø. t≈ t/ …çμ s9öθ ym  .)1 :اسراء(.  
را در شبي از مسجد ) محمد(تسبيح و تقديس خدائي را سزاست كه بنده خود «

  . »ايم آن جا كه دور و بر آن را پر بركت ساخته. الحرام به مسجد االقصي برد
_ ©Í :گويد خودش مي در مورد و عيسي n= yèy_ uρ % º. u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ àMΖà2  .

  .»و مرا در هر كجا كه باشم با بركت قرار داده است« )31 :مريم(

$!  :گويد و خداوند در مورد شب نازل كردن قرآن مي ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9t“Ρr& ’Îû 7's#ø‹s9 >πx.t≈t6•Β 4 $̄ΡÎ) 
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$ ¨Ζä. z⎯ƒ Í‘ É‹ΖãΒ  .)ايم در شبي با بركت نازل فرموده آن را«. )3 :دخان«.  
انسان با بركتي است،  -صلوات اهللا وسالمه عليه- مان محمد بن عبد اهللا  و پيامبر

و هرگاه آن . جستند هاي ايشان تبرك مي و اصحاب از آب وضوء و موي و لباس
شد،  آمد و زياد مي گذاشت در آن بركت مي دستش را در آب يا غذا مي ص حضرت

شد، آيا  با بركت مي ص تماس آن حضرتلمس و و غذا به خاطر  پس وقتي آب
شود و كسي كه همسر اوست و با جسد  كسي كه با او همراه است با بركت نمي

  ! شود؟ شريف آن حضرت تماس دارد با بركت نمي
كسي كه با تو همراه است و  دو به او بگويي دآيا اگر شما پيش خميني بايستي

كه هر كسي كه با تو  داست برابر و يكسانند، يا به او بگوييكسي كه با شيطان همراه 
همراه و دوست است با كسي كه با فرعون همراه و دوست است يكسان و برابر 

  داده خواهد شد؟  شماباشد، چه پاسخي به  مي
خوشحال  گيرد چرا يك شيعه از اينكه خميني از دختر كوچك او بهره مي

! كه آن شيعه معتقد است كه خميني با بركت است؟ آيا به خاطر اين نيست! شود؟ مي
كند و خودش شاهد آن بوده است  به داستاني كه سيد حسين موسوي حكايت مي

گويد كه وقتي خميني در عراق بود به يكي از شهرهاي عراق  او مي :گوش فرا دهيد
دعوت شد و از موسوي خواست كه با او همراه باشد، سفر انجام شد و در راه 

شت آنها خواستند كه استراحت نمايند تا خستگي سفر را برطرف كنند، خميني بازگ
فرمان داد كه به منطقه عطيفيه بروند چون آن جا فردي ايراني االصل بود كه اسمش 

بود و او و امام دوستي و آشنايي زيادي با همديگر داشتند، موسوي ) سيد صاحب(
و سيد صاحب خواست كه آن .. .سيد صاحب از آمدن ما خوشحال شد ( :گويد مي

... و هنگامي كه وقت خواب فرا رسيد ... شب را پيش او بگذرانيم، امام موافقت كرد 
اي افتاد كه چهار سال يا پنج سال داشت اما خيلي زيبا و  چشم خميني به دختر بچه

را صيغه كند،  او را بياورد تا امام دختر بچهبود، امام از پدرش خواست كه  قشنگ
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ش با خوشحالي زيادي موافقت كرد و خميني در حالي شب را سپري كرد كه پدر
   .1)شنيديم دختر بچه در آغوش او بود و ما گريه و فرياد دختر را مي

اش و از اينكه خميني  به نظر شما چرا پدر از تماس جسد خميني با دختر بچه

نزديك  است كه چون او معتقد ،شود، بله كند خوشحال مي دختر بچه او را صيغه مي
  ! چه با همين صورت زشت انجام بگيرد؟شدن به امام شرافت است گر

اي  فايده :را ناچيز بشماريم و بگوييم صتاز اينكه همراهي پيامبر ،بار خدايا
  . نماييم ندارد به درگاهت استغفار مي
شرافت و مقامي است كه هر كسي كه به آن دست  صصحبت و همراهي پيامبر 

بوده است بزرگ  صرود، و ما هر مؤمني را كه همراه و يار پيامبر  باال مييازد مقامش 
داريم، و به او به خاطر اين صحبت كه اساس اسالم و پايه خير براي آنها و بشريت  مي

و بركت ) و مقام صحبت امر بزرگي است: (گويد شوكاني مي. خوريم بوده است غبطه مي
  . زمين را منور كرد تجلي يافته است اي كه در آثار خجسته صهمراهي پيامبر 

با او  صو مقامي واالست، و هر زني كه پيامبر شرف ص ازدواج با پيامبر :سوم
ازدواج نمود جايگاه و شرافت او باال رفته است، و از جايگاهي برخوردار است كه 

  . ديگران آن جايگاه را ندارند
™ u :فرمايد خداوند متعال مي !$ |¡ ÏΨ≈tƒ Äc©É< ¨Ζ9$# ⎯ tΒ ÏNù' tƒ £⎯ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ŸÒ ãƒ 

$ yγ s9 Ü>#x‹ yèø9 $# È⎦÷⎫ x÷è ÅÊ 4 šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «!$# #Z Å¡o„ ∩⊂⊃∪ ⎯ tΒ uρ ôM ãΖø) tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! 

_____________________________ 
ام  كتابی نقل كـرده اند ولی من آن را از بعضی از شيعيان اين داستان را نپذيرفته) 36 −35ص (هللا ثم للتاريخ  −١

كند كه شاهد قضيه بوده است, و اگر واقعًا ثابـت شـود كـه دروغ اسـت آن را از ايـن كتـاب  كه مؤلف تأكيد می
حترير الوسيله البته مخينی به ازدواج متعه با دخرت شريخوار اعتقاد دارد مهانطور كه در كتاب . (حذف خواهم كرد
دفـرت انتشـارات اسـالمي وابسـته بـه جامعـه  ١٢ا ترمجه فاريس مسألهحترير الوسيله جلد سوم ب. ذكر كرده است

 )مرتجم. مدرسني حوزة علميه قم
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⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷è s?uρ $ [sÎ=≈ |¹ !$ yγ Ï?÷σœΡ $ yδ tô_r& È⎦÷⎫ s?§ tΒ $ tΡô‰tG ôã r& uρ $ oλ m; $ ]% ø— Í‘ $ Vϑƒ Ì Ÿ2 ∩⊂⊇∪ u™ !$ |¡ÏΨ≈ tƒ 

Äc©É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ó¡ s9 7‰ tn r'Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9$# 4 Èβ Î) ¨⎦ä⎠ø‹ s)¨?$#  .)32-30:احزاب(.  
شود كيفر او دو برابر  هر كدام از شما مرتكب گناه آشكار مي ،اي همسران پيغمبر«

خواهد بود، و اين براي خدا آسان است و هر كس از شما در برابر خدا و ) ديگران(
پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم 

! و همسران پيغمبر. ايم رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته) در قيامت(داد، و براي او 
  .»خواهيد پرهيزگار باشيد د اگر ميمثل هيچ يك از زنان نيستي) و شرف در فضل(شما 

$  :فرمايند تا اين كه مي yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7ø9$# 

ö/ä. tÎdγ sÜ ãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?  .)33 :احزاب(.  
  .»خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را كامالً پاك سازد خداوند قطعاً مي«

آنها مثل هيچ يك از زنان عادي كه خداوند چگونه بيان كرده است كه  دبيني مي
د، و به آنها وعده داده كه پاداش آنها چند برابر خواهد بود پرهيزگار باشناگر  نيستند

ها زن  آيا آنها مانند ديگر زن. نيز وعده داده كه عذاب آنها هم چند برابر است و
شما مثل  :فرمايد پس منظور خدا از اينكه مي! نيستند و مانند ديگران انسان نيستند؟

آنها به خاطر ازدواج با  ، مشرف شدنديگر زنان نيستيد چيست؟ آيا سبب آن
  ! نيست؟ صپيامبر

خواهد با اين قوانين پليدي را از آنها دور نمايد و  كه مي ردهنكو آيا خداوند بيان 
  . آنان را كامالً پاك سازد؟ ما معتقديم كه اين امر در آنها تحقق يافته است

به وضعيت زن نوح و زن لوط تشبيه نادرستي   اصحاب كردنتشبيه  :چهارم
حاب را به است، و علت آن باور غلطي است كه در اذهان شيعه جاي گرفته كه اص

اين دو زن وقتي به همسرانشان خيانت كردند به كفرشان  .كنند كفر و خيانت متهم مي
! آيا اصحاب كفر ورزيدند يا خيانت كردند؟ ،عجيب تشبيهي است. حكم شده است

  ! چه كسي مؤمن و امين خواهد بود؟ ، پساند اگر اصحاب كفر ورزيده يا خيانت كرده
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كند، اما اگر اسالم با  اده بردن از پيامبران محروم ميكفر انسان را از استف :پنجم
بلكه مسلمان فاسق و  شود، گناهي آلوده شود فرد از استفاده بردن محروم نمي

 ص ابو هريره از پيامبر. شود مند مي بهره ص پيامبر گناهكار از بركت تبعيت از

آن  شود؟ ردن شفاعت آن حضرت خوشبخت ميپرسيد كه چه كسي با به دست آو
 يترين مردم به سبب شفاعت من در روز قيامت كس خوشبخت( :فرمود ص حضرت

، اما خوارج و معتزله و شيعه 1)ال اله اال اهللا :است كه خالصانه و از صميم دل بگويد
  . اماميه از اين شفاعت محروم هستند چون آنها اين را قبول ندارند

كند  امت خود شفاعت مي براي موحدان و يكتاپرستان ص در روز قيامت پيامبر
كند،  براي همه اهل محشر شفاعت مي ،آورد، و قبل از آن و آنها را از جهنم بيرون مي

شوند و اين است معني  مند مي بهره ص و اين گونه حتي كفار از بركات آن حضرت
©#  :فرمايد گفتة الهي كه مي |¤ tã βr& y7 sW yèö7tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ #YŠθßϑøt¤Χ  .)79 :اسراء(.  

  .»اي برساند باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده«
هاي شما همه كساني را كه منتسب به ائمه هستند بخشيده شده قرار  كتاب :ششم

و كساني را كه ! شده باشند  دهند گرچه چنين كساني مرتكب نافرماني خدا مي
دت كرده را عبا  دهند گرچه خدا ائمه را دوست نداشته باشند جهنمي قرار مي

  ! افضل و برترند؟ صباشند، آيا ائمه از رسول خدا 
اگر مردي از امت تا جهان باشد ... ( :كند كه گفت روايت مي ص كليني از پيامبر

كه نسبت به  سپس در حالي به لقاي خداوند برودزنده بماند و خدا را عبادت كند و 
   .2)بوداهل بيت من و شيعيان من دشمني داشته باشد، منافق خواهد 

بازگشت اين خلق به سوي ما و ( :كند كه گفت كليني از امام كاظم روايت مي
_____________________________ 

 ). 6423(بخاری  −١
 ). 2/46(الروضة / الكافی  −٢
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كنيم كه  اگر نافرماني خدا را كرده باشند خداوند را ناچار مي! حساب آنها با ماست
پذيرد، و اگر با  و خداوند خواستة ما را مي!! آنها را به خاطر آن گناه مواخذه نكند

خواهيم كه آنها را ببخشند و مردم قبول  ز مردم ميمردم مشكلي داشته باشند ا
   .1)!!دهد و عوض آنها را خدا به آنها مي!! كنند مي

رحمت خدا بر اهل بيت باد چقدر اين دروغگويان به آنها تهمت زده و دروغ به 
  !!!! اند آنها نسبت داده

آن  رةرب حجد بربينيم كه براي دست كشيدن به آهني كه  ما شيعيان را مي :هفتم
كوشند تا از آن تبرك جويند و حال آن كه اين آهن  قرار دارد بسيار مي ص حضرت

آن تبرك به تماسي نداشته است، و آنها فقط به خاطر اين  ص جسم پيامبر اب
نزديك است، چطور اين آهن به خاطر  ص جويند كه به جسد پاك آن حضرت مي

آن  اجسمي كه ب با بركت است و ص نزديك بودن به جسد پاك آن حضرت
  ! حضرت تماس داشته است مبارك نيست؟

بينيم كه براي دست كشيدن به قبور كساني كه آنها را ائمه  ما شيعيان را مي :هشتم
كنند كه  جويند و ادعا مي گيرند و به آن قبرها تبرك مي نامند از يكديگر پيشي مي مي

آنها معتقدند كه  ،آري!!! كنند سازد، آنها چرا چنين مي ها را دور مي اين قبرها بيماري
  ! او با بركت است بركتصاحب قبر با بركت است و آنچه پيرامون اوست نيز به 

پس وقتي كه خاك قبر امام با بركت است و بركت امام به خاطر اين است كه او 
تماس داشته است از  ص است، آيا جسمي كه با آن حضرت ص از فرزندان پيامبر

  . سد امام تماسي نداشته اولي نيستخاكي كه اصالً با ج
لباس شما پليد و آلوده است و مردم را از  ،اي پيامبر خدا :اگر فردي بگويد :نهم

  ! تبرك جستن به آن بر حذر دارد، مسلمانان با آن فرد چه خواهند كرد؟

_____________________________ 
 ). 1/162(الكافی  −١
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كه آن حضرت او را  صترديدي نيست كه باور نادرست در مورد همسر پيامبر
فته و تا دم مرگ با او زندگي كرده است و پذيرفته كه آن زن از به عنوان همسر پذير

تر از سخن كسي است كه لباس پيامبر را پليد  امهات المؤمنين باشد، بسي خطرناك

  . لباسي كه از بين رفته و به دين امت كاري ندارد ،بداند
 ن علماي اهل سنت در تفسير اين آيةبيا تا آنچه بزرگا: (ايد شما گفته -48

  óΟn=sù: فرموده الهي كه: گويد اند را با هم بخوانيم، ابن جوزي مي ريفه گفتهش

$ uŠÏΖ øóãƒ $ uΚ åκ÷] tã š∅ÏΒ «!$# $\↔øŠ x©  .)10 :تحريم(.  
  .»و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهي كمترين كاري براي ايشان بكنند«

ني را كه نمايند، اين آيه طمع كسا توانستند عذاب خدا را از آنها دوريعني ن
نمايد،  شوند و به صالح و درستكاري ديگران اميد دارند قطع مي مرتكب گناه مي
ي كه فرمانبردار است زياني يك شخص ديگر براي كسدهد كه گناه  سپس خبر مي
 šU :فرمايد ندارد و مي uŸÑuρ ª! $# Wξ sVtΒ š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ tΒ#u™ |N r& tøΒ $# šχ öθ tãö Ïù  .

يعني آسيه بنت مزاحم رضي اهللا (زن فرعون  ،داوند براي مؤمنانو خ« .)11/ تحريم (
  .»را مثل زده است )عنهما

ل اول را براي عايشه و حفصه زده است و ثَخداوند م :گويد و يحيي بن سالم مي
زند و آنها را به تمسك به  دهد، سپس اين مثل را براي آنها مي به آنها هشدار مي
 ، ابن الجوزيزاد المسير[. )ه موسي ايمان آورده بودكند، و آسيه ب طاعت تشويق مي

)8/56(.[  
ايد كه همان مفهوم كالم ابن جوزي را تأكيد  سپس شما سخن طبري را ذكر كرده

  . كند مي
   :پاسخ
زند و خداوند عزوجل در اين جا  ها را براي تربيت مي قرآن كريم مثل ،اينكه :اول
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 šUu :فرمايد مي ŸÑ ª!$# WξsV tΒ š⎥⎪Ï%©# Ïj9 (#ρã x x.  .)10 :تحريم(.  
  .»خداوند براي كافران مثل زده است«

 šUu :فرمايد و بعد از آن مي ŸÑuρ ª!$# WξsV tΒ š⎥⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ . )11 :تحريم(. 
  .»و براي مؤمنان مثل زده است«

باشند كه  پس اين دو مثال براي مردان و زنان كافر و مردان و زنان مؤمن مي
دارد و به طاعت و فرمانبرداري تشويق  از نافرماني و گناه بر حذر مي خداوند

نمايد، و در اين مثل چيزي نيامده كه عايشه و حفصه رضي اهللا عنهما را به كفر يا  مي
دارد و  به ارتكاب گناه متصف كرده باشد و بلكه فقط خداوند عزوجل بر حذر مي

  . رآن استتربيتي ق ةكند، و اين اسلوب و شيو تشويق مي
 ،يكي براي كافران و دومي براي مؤمنان ،خداوند عزوجل دو مثل زده است :دوم
اند، پس چرا شما مثل كافران  مثل در يك سياق و در يك واقعه بيان شده دوو هر 

توجه مثالي كه براي مؤمنان زده شده است  بهدهيد و  رابراي امهات المؤمنين قرار مي
  ! ؟دزني را به غفلت مي نكرده و خود

آيا اين دو مثال به معني آن هستند كه امهات المؤمنين به يكي از اينها متصف 
هستند، يا اينكه منظور از آن تشويق به كار خوب و بر حذر داشتن از كار زشت 

  ! است؟
آيه طمع كساني را كه مرتكب گناه ( :گويد اينكه ابن جوزي رحمه اهللا مي :سوم

سخن ابن جوزي ) نمايد ري ديگران اميدوارند قطع ميشوند و به صالح و درستكا مي
درست است و استنباط به جايي كرده است و ما هم اين مفهومي را كه او استدالل 

گوييم كه هر كس پيش خدا مسئول شخص خودش باشد، و  كرده قبول داريم و مي
و از اولين روزي كه مبعوث شد بر اين تأكيد نمود و خطاب به قوم  ص پيامبرمان

خودتان را از آتش جهنم ( :اش صفيه و دخترش فاطمه گفت عمويش عباس و عمه
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   .1)توانم كاري بكنم نجات دهيد من براي شما پيش خدا نمي
اند منافاتي  موحديني كه مرتكب گناه شده رايب صاين با شفاعت آن حضرت

نان محروم خواهد بود چ ص ندارد؛ چون فقط اگر فرد كافر باشد از شفاعت پيامبر

كند، و اگر كسي مؤمن باشد و مرتكب گناه شود به بركت  كه آيه بر اين داللت مي
محروم نخواهد بود، و فضل و  صاز شفاعت آن حضرت ص پيروي از پيامبر

  . جايگاه صحبت و همسري پيامبر بسيار بزرگتر از اين است
اند،  ه نياز داشتهاند، و بنابراين به تربيت و توجي امهات المؤمنين انسان بوده :چهارم

اند احساسات و طبيعت آنها در يك  چون آنها همسر پيامبر بوده :توان گفت و نمي
به دو . شدند چنين نيست و آنها بايد تربيت مي ،نه. صبح و شام تغيير كرده است

   :دليل
خداوند عزوجل انسان را اين گونه آفريده است كه به تربيت و  ،اينكه :اول

  . ياز داردراهنمايي و تذكر ن
است، پس بايد در آن  تربيت و قانونگذاريسر سرا ص اينكه زندگي پيامبر :دوم

  . درس و روش باشد ص فتد كه براي امت ايشاناتفاقاتي بي
شد زندگي او براي ديگران  و اگر همه چيز به صورت خارق العاده انجام مي

  . توانست الگو باشد نمي
اين درس تحقق يافت و در حيات همسران  هاي ما معتقديم كه نتيجه ،بنابراين

  . ثمر داد ص پيامبر
به  ص با ازدواج با پيامبر ص سخن ابن جوزي اين را كه همسران پيامبر :پنجم

كند كه انسان  كند، بلكه سخن او اين مطلب را تأكيد مي اند نفي نمي شرافتي نايل شده
اشد يا خير، اما شود خواه عملكرد او شر ب به خاطر عملكردش باز خواست مي

_____________________________ 
 . باب التفسري, ﴿َوَأْنِذْر َعِشَريَتَك اْألَْقَربَِني﴾) 5/382(و بخاری ) 204(مسلم  −١
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اي  احزاب در تفسير آيه ةاو در سور. خداوند آنها را بر ديگر زنان فضيلت داده است
كنند  زندگي  ص دهد كه طالق بگيرند يا با آن حضرت اختيار مي پيامبر كه به زنان

 :گويد خدا و پيامبرش و جهان آخرت را انتخاب كردند؛ مي ،و زنان آن حضرت
آن حضرت را انتخاب كردند خداوند  ص تي همسران پيامبروق :گويند مفسرين مي(

   :در عوض به آنها سه چيز داد
  . اينكه آنها را از ساير زنان برتر قرار داد :يكي
  . اينكه آنها را امهات المؤمنين قرار داد :دوم
   .1)اينكه طالق دادن آنها را بر پيامبر ممنوع كرد :سوم
اشاره به اين است ) ها امهات المؤمنين شدندآن( :گويد اينكه ابن جوزي مي :ششم

كه خداوند همه آنها را گرامي داشت و مقام آنها را به جايي برد كه امهات المؤمنين 
  . داد بودند خداوند چنين صفتي را به آنها نمي قرار گرفتند، و اگر آنها شايسته نمي

هانت يا صفت تكريم و بزرگداشت است يا صفتي ا »مهات المؤمنينأ«صفت 
اما با توجه به آيه مشخص . آميز است يا نه صفتي براي تكريم و نه براي اهانت است

شود كه اين صفت براي تكريم و بزرگداشت است چون در آيه به جايگاه  مي
اشاره شده است، چنان  صاشاره شده است و نيز به جايگاه زنان ايشان صپيامبر

> ©É<̈Ζ9$# 4’n :فرمايد كه خداوند مي ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÍκÅ¦ àΡr& ( ÿ…çμ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é&  .
پيامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولويت بيشتري دارد و همسران پيامبر « .)6 :احزاب(

  .»ندمي شو ن مؤمنان محسوبامادر
اما احتمال دوم كه امهات المؤمنين صفتي اهانت آميز باشد چيزي است كه هيچ 

و اما احتمال سوم كه صفت امهات . گويد لماني نه شيعه نه سني آن را نميمس
المؤمنين ارزشي ندارد و نه براي تكريم است و نه براي اهانت، مقتضاي مذهب شيعه 

_____________________________ 
 . ورة احزابس/ زاد املسري  −١
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  . اماميه است
آورد كه نه  معنايي مي پروردگار جهانيان است كه وصف بيچنين ادعايي طعنه به 
از اينكه در  ،نين چيزي را قبول ندارند، بار خداياو عقال چ. مذمت است و نه تكريم

  . كنيم مورد تو غير از حق چيزي ديگر بگوييم به درگاهت استغفار مي
ها اسرار زيبايي هست  در اين مثل«: گويد ابن قيم مي(: ايد سپس شما گفته -49

گويد و آنها را  سخن مي صكه با سياق سوره مناسب است، سوره از همسران پيامبر 
اگر از خدا و پيامبرش اطاعت : گويد دارد و به آنها مي از همدست شدن بر حذر مي

برايشان  ص نكنند و به دنبال جهان آخرت نباشند ارتباط و نزديكي آنها به پيامبر
سپس سخن گذشته يحيي بن سالم را كه ابن جوزي ذكر ). »سودي نخواهد داشت

  . )]57ص (مثال في القرآن األ[. ايد كرده بيان داشته
و چه زيبا « :گويد سخن شوكاني است كه مي ،تر از اين و واضح( :ايد سپس گفته

اند كه ذكر دو زن پيامبر بعد از بيان داستان آنها و همدست شدن آنها عليه  گفته
نمايد كه منظور از آن ترساندن آن دو و ديگر امهات  كامالً اشاره به اين مي صپيامبر

دف اين است كه به آنها گفته شود كه گرچه آن دو همسر المؤمنين بوده است، و ه
براي آنها در برابر خدا كاري  مسألهبهترين انسان و خاتم پيامبران هستند اما اين 

  . ])5/255(فتح القدير [). كند نمي
  : پاسخ
اين سخن از مسئله تربيت امهات المؤمنين و بر حذر داشتن آنها از  ،اينكه :اول

رود، و همچنين  را ناراحت كنند، فراتر نمي ص سبب شود تا پيامبراينكه غيرت آنها 
براي نجات از  صاين مطلب توضيح داده شده است كه منتسب بودن به پيامبر

  . عذاب آخرت كافي نيست، اما به معني اين نيست كه ازدواج با پيامبر فضيلتي ندارد
ايد ذكر  ترك كرده است، و وقتي بقيه عباراتي كه شمانقل قول شما ناقص  :دوم

  . ايد نقل نكردهكامل شود كه شما سخن را  شوند مشخص مي
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، او بعد از بيان سخن يحيي بن سالم داي شما بقيه عبارت ابن قيم را ترك كرده - 1
و مثل زدن مريم مفهوم و درسي ديگر نيز براي مؤمنان دارد و آن اينكه : (گويد يم

آنها زياني نرساند و پيش خدا با ارزش بودند،  هايي كه يهوديان به مريم زدند به تهمت
رسد، و  پس اگر فاسقان به مردي صالح تهمت بزنند و از او خرده بگيرند به او زياني نمي

اگر (همچنين مثل زدن مريم نوعي تسكين خاطر و دلجويي به ام المؤمنين عايشه بود، 
ان در مورد او گفته بودند كه از آنچه دروغ گوي) سوره بعد از واقعه افك نازل شده است

! آيا اين استدالل گزينشي نيست؟! ايد؟ چرا شما بقيه عبارت را ذكر نكرده. 1ناراحت نشود
  ! دانيد؟ شما خودتان اين كار گزينشي را در استدالل زشت مي

و اين بر  داي كه آن را قيچي كرده داي شما عبارتي را از شوكاني نقل كرده - 2
براي آن دو ... ( :مي گويد كه داي بارت را تا اينجا آوردهشما ع. خالف انصاف است
خداوند به ( :بعد از اين عبارت بالفاصله آمده است كه ).كند پيش خدا كاري نمي

گناه آن همدستي آنها را بخشيد ) عايشة و حفصه(خاطر توبه صحيح و خالصانة آنها 
بر تأييد و پاكي آنها تأكيد ، چرا شما اين عبارت را كه )و آنان را از گناه مصون داشت

و بعداً خداوند  شيعة زيدي بودشوكاني ابتدا  توجه به اينكهايد، با  كند ذكر نكرده مي
آيات مذهب شيعه را به  او را به سوي حق هدايت كرده است، او به هنگام تفسير

 خاطر داشته است، و او اينجا اماميه را به خاطر موضعي كه در مورد امهات المؤمنين
  . كند دارند رد مي - رضي اهللا عنهن وأرضاهن-

  آيا اين كار شما گزينشي عمل كردن براي استدالل نيست؟ 
بعد از آن سخن ): اقوال علما در مورد عدالت صحابه -5: (ايد شما گفته -50

اند اهل سنت هستند نه  كساني كه از آنها پيروي كرده: (ام ايد كه گفته مرا آورده
كنند، و متأخرين  دانند يا آنها را مذمت مي يا آنان را كافر مي ها شيعه؛ چون شيعه

_____________________________ 
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وقتي ! برادر عزيز: (ايد سپس گفته .)شيعه اماميه بدون استثناء همه چنين هستند
چگونه : گوييد تا اينكه مي.... انصاف شما را ديدم شما خيلي برايم عزيز بودي 

  ؟ )پنهان مانده استسخن شيعه و اهل سنت در مورد عدالت صحابه براي شما 

  : پاسخ
در اين مسئله سخن و ديدگاه اهل سنت براي من پنهان نماند و همچنين از ديدگاه و 

ام نظر اكثريت اهل سنت است، و  آنچه من به شما گفته. خبر نيستم نظرية شيعه هم بي
ع اند كه فقط اهل بدعت با اين اجما اند كه اجماع است، و گفته بلكه محققين علما گفته

اند كه همه اصحاب عادل  اهل سنت اتفاق كرده: (گويد اند، ابن حجر مي مخالفت كرده
  . 1)اند هستند، و در اين مورد فقط افرادي از اهل بدعت مخالفت كرده

اند كه  اجماع كرده – بجز افراد نادري –بدان كه اهل سنت ( :گويد و آلوسي مي
   .2)ها بر امت واجب استهمه اصحاب عادل هستند و تعظيم و بزرگداشت آن

رود كه مخالفت با مذهب  ايد كه از آن چنين گمان مي و اقوالي كه شما ذكر كرده
بيان ة تضعيف ابن حاجب اقوال مخالفت را با صيغ. اهل سنت هستند، چنين نيست

، ...)ها  تا وقت بروز فتنه :مانند ديگران، و گفته شده :و گفته شده( :گويد كند، و مي مي
  . ها را به هيچ يك از علماي اهل سنت نسبت نداده است گفتهو اين 

به خاطر ....) و اكثريت ( :گويد و همچنين روايت صاحب جمع الجوامع كه مي
  . اما اقوال ضعيف اعتباري ندارند. ذكر اجماع دشوار است ،بودن اقوال ضعيف

و نيازي به شوند  يعني اينكه روايات آنها پذيرفته مي ،و منظور از عدالت اصحاب
اند، و از هيچ يك از  كردهكاوش درمورد آنها نيست، و همه محدثين بر اين اجماع 

اينكه ناشناخته و عادل نيست  ده كه روايت يك صحابي را به بهانةنش ثين نقلمحد

_____________________________ 
 ). 1/10(اإلصابة  −١
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ها و مفسرين ثابت نشده كه  رد كرده باشد، و همچنين از هيچ كس از فقها و اصولي
عدم عدالت رد كرده باشد يا در آن توقف نموده  نةروايت يك صحابي را به بها

هايي كه در شرح حال راويان نوشته شده اطالع داشته باشد  و كسي كه از كتاب. باشد
  . بيند اين مطلب را واضح و روشن مي

بدان كه آنچه ما گفتيم كه بايد قبالً عدالت راوي بررسي شود ( :گويد شوكاني مي
عدالت  ةحابي نيستند، اما در مورد اصحاب درباركه ص استفقط در مورد كساني 

شود چون اصل در مورد آنها اين است كه عادل هستند، بنابراين  آنها بررسي نمي
ابن حاجب اين را از اكثريت . شود روايتشان بدون بررسي حاالت آنها پذيرفته مي

اين قول سلف و جمهور خلف است، و جويني  :گويد نقل كرده است، و قاضي مي
   .1....)اند  همه بر اين اجماع كرده :گويد مي

و شايد علت پذيرفتن احاديث آنها بدون بررسي احوالشان اين ( :گويد جويني مي
 مي شداست كه آنان ناقالن شريعت هستند، و اگر در مورد روايات آنها توقف 

   .2)رسيد ، و به ساير عصرها نميمي گرديدمنحصر  ص شريعت فقط به زمان پيامبر
ايد، و  به اختصار و تفصيل آورده) 11-10ص (شما قول تفتازاني را در  -51
هايي كه بين اصحاب رخ داده  جنگ(: گويد ايد كه مي او را ذكر كرده گفتةاين 

اند به ظاهر بر اين داللت  است و در تاريخ ثبت شده و افراد ثقه آن را ذكر كرده
اند، و  و وارد مرز ستم و فسق شده اند كند كه بعضي از آنها از حق منحرف شده مي

  ). علت آن كينه توزي و حسادت و دشمني و رياست طلبي بوده است
و اند مفتخر به خوبي  را مالقات كرده ص همه كساني كه پيامبر( :گويد سپس مي

گمان نيك دارند  ص نيكويي نيستند، اما از آن جا كه علما نسبت به اصحاب پيامبر

_____________________________ 
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اند كه آنها از آنچه موجب گمراه قرار دادن و  اند و گفته كردهتوجيهاتي مناسب بيان 
شود به دور هستند، تا اين گونه عقايد مسلمين در مورد بزرگان  فاسق قرار دادن مي

شدگان به پاداش در جهان  اصحاب به خصوص مهاجرين و انصار و مژده داده

   ].)5/310(شرح المقاصد [). آخرت، از انحراف و لغزش به دور باشد
  : پاسخ
همه بر علو و بلندي جايگاه اصحاب ( :تفتازاني قبل از اين گفته است ،اينكه :اول

...) اند، و آيات صريح و احاديث صحيحي به اين امر شهادت داده است  اجماع كرده
  هاي آنان در مورد اصحاب و روافض به خصوص افراطي( :گويد تا اينكه مي

ها و  استانهاي آنها د زنند و اساس و پايه طعنه طعنه ميكنند وبه آنها  گويي مي گزافه
پس از گوش فرا . هاي دروغيني است كه در قرن دوم و سوم وجود نداشتند تهمت

او را در مورد اصحاب روشن  ة، اين سخنان تفتازاني عقيد)...دادن به آنها بپرهيزيد 
   .1كند مي

ه همه اصحاب عادل هستند اند ك اينكه تفتازاني با آنچه اهل سنت گفته :دوم
، و همه اهل سنت بر اين اجماع دارند به جز افراد نادري از اهل است  لفت كردهمخا

  . بدعت، چنان كه مثالً سخن ابن حجر و آلوسي در مورد ذكر شد
اينكه منظور تفتازاني طعنه زدن و خرده گرفتن از افراد سطح باالي اصحاب  :سوم

داند چنان كه در سخنش واضح است، و  بري و پاك مينبوده است؛ بلكه او آنها را 
هايي است كه بعد از دوران خلفاي ثالثه بين اصحاب  بلكه منظور او اختالف و جنگ

  . پيش آمد
شود كه در  سخن او و خرده گرفتن او شامل كساني از اصحاب مي ،اينكه :چهارم

احتمال دارد كه او به هر اند، و  با هم جنگيده - رضي اهللا عنهما-دوران علي و معاويه 
_____________________________ 
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دانيم،  دو گروه طعنه زده است، و ما هر دو گروه را از آنچه تفتازاني گفته پاك مي
  بوده است و معاويه  گرچه ما بر اين عقيده هستيم كه در آن جنگ حق با علي

  . گوييم خطا كرده است، و ما بيش از اين چيزي نمي
ي تاريخ حكم كرده است، و نتوانسته با ها تفتازاني براساس كتاب ،اينكه :پنجم

هاي تاريخ همان طور  هاي معتبر حديث چيزي بگويد، و كتاب استناد به يكي از كتاب
كه مشخص است آكنده از روايات ضعيف و دروغين هستند، بلكه بعضي از روايات 

 اي كه با استناد به داليل صحيح و صريح ايراد و گفته. آن با بعضي ديگر متضاد است
نشده باشد اعتباري ندارد هر چند كه از زبان بزرگترين عالم گفته شود، و منهج اهل 

  . سنت همين است
: گويد بعد از آن كه مي(  ه 505(ابو حامد غزالي متوفاي : (ايد شما گفته -52

 عدالت اصحاب معلوم و مشخص است چون خداوند آنها را عادل قرار داده و آنها(
سپس غزالي اختالف ) ما در مورد آنها همين است ت، و عقيدةرا در كتابش ستوده اس

اند كه آنها چون  گروهي گفته( :گويد كند و مي علما را در مورد اصحاب نقل مي
اند كه در آغاز امر آنها  ديگران هستند و بايد مورد بررسي قرار بگيرند و بعضي گفته

د آمد و سپس وضعيت تغيير اند تا اينكه جنگ و دشمني در ميان آنها پدي عادل بوده
، بنابراين بايد مورد بررسي قرار گيرند، و جمهور معتزله يي ريخته شدها كرد و خون

ها فاسق هستند چون با امام  ها و عراقي عايشه و طلحه و زبير و همه شامي :گويند مي
گواهي و : برخي از قدريهاي قديم چنين اعتقاد داشتند كه .دان حق و راستين جنگيده

هادت علي و طلحه و زبير چه با هم و چه جدا از هم هيچ ارزش و اعتباري ش
لة الفصل الرابع في عدا –الباب الثالث في الجرح والتعديل ) 130(المستصفي [ ...)ندارد

  . ]الصحابة
  :گفتم، جواب از چند جهت است

 باشد اينكه، غزالي مذهب اهل سنت را كه مذهب علما و محققين اهل سنت مي: اول
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ذكر كرده است سپس اقوالي از گويندگان آن نقل كرده و آن را به آنها نسبت داده و گفته 
اين طرز بيان براي ضعيف قرار دادن سخن و رد آن به كار ) گروهي ادعا مي كنند: (است
  . رود، و غزالي قول معتزله را بيان كرده كه معتزله از اهل سنت نيستند مي

اند، و بلكه اينها  ها و مفسرين اين اقوال را نپذيرفتههيچ يك از محدثين و فق :دوم
شوند تا خواننده از اين گونه اقوال شاذي كه با جمهور  هايي هستند كه ذكر مي گفته

امت مخالفت هستند پرهيز نمايد، و اگر اين طور نباشد پس ذكر اقوالي كه بر خالف 
  ! اي دارد؟ شوند چه فايده شود و اجرا نمي آن عمل مي

  ! توان اقوال هزاران نفر از علما را به خاطر اقوال شاذ و نادري رد كرد؟ ا ميآي
اند  ها به همه كساني كه در جنگ شركت داشته بعضي از اين گفته ،اينكه :سوم
توان  كند علي و طلحه و زبير همه، پس آيا مي زند و شهادت آنها را رد مي طعنه مي

  ! اين اقوال را معتبر و محترم داشت؟
كه علما و محققين  جمهوراما مذهب  ،شوند ها اقوال شاذي يافت مي گروه ةر همد

قول عالمه ابن حجر رحمه اهللا را  تر، پيشو نادر بر آن هستند اعتبار دارد نه اقوال شاذ
اصحاب عادل هستند،  ةاهل سنت اتفاق دارند بر اينكه هم( :گويد بيان كرديم كه مي

مسئله از  صةاين بود خال .1)اند هل بدعت مخالفت كردهو فقط افراد شاذ و نادري از ا
  . ديدگاه اهل سنت

گروه بزرگي از بزرگان علماي اهل سنت از : (ايد گفته) 11ص (شما در  -53
اند كه اصحاب معصوم نيستند، و در ميان آنها  متقدمين و متأخرين تصريح كرده

سپس اقوال را ذكر ... افراد عادل و غير عادلي بوده است، و اينك متن عبارات 
   )..... داي كرده
  : گويم مي

_____________________________ 
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به عدالت كه  داي نام برده آيد كه كساني را ن شما چنين بر مياينكه از سخنا :اول
زنند، و حال آن كه چنين نيست، و بيشتر كساني كه شما آنها را نام  صحابه طعنه مي

در فتواهايشان عدم وجوب پيروي كردن از آنها  ،از عدم عصمت اصحاب داي برده
  ! موضوع عدالت دارد؟ هگويند، اين چه ربطي ب سخن مي

  . و اين توضيح داده خواهد شد
را كه به دين توهين  )خاورشناسان( افرادي از پيروان و هواداران مستشرقين :دوم
و آنها را بزرگان  داي اند نام برده اند و نظر و سخنان دشمنان دين را تكرار كرده كرده

گفته كه آنها از  شمابه  يدانم چه كس دقتي است، و نمي اين بي د،اي اميدهاهل سنت ن
  ! بزرگان اهل سنت هستند؟

محال است : (گويد ايد كه مي كالم ابن حزم را آورده) 11ص (سپس در  -54
كه پيامبر به پيروي هر يك از اصحاب امر نمايد، و حال آن كه برخي از آنها 

: گويد تا اينكه مي... شمارند  برخي آن را حرام مي دهند و چيزي را حالل قرار مي
رسيد  گفتند و نظرشان به پيامبر مي نظرشان را مي صو اصحاب در عصر پيامبر 

داد و آنچه را كه اشتباه بود  و آن حضرت آنچه را كه درست بود درست قرار مي
  . ]6/810حكام اإل[...) داد  اشتباه قرار مي

  : پاسخ
  ! ب را نفي كرده است؟اابن حزم عدالت اصح ،بارتكجا در اين ع :اول

گويد، كه آيا ما موظف هستيم كه از  ابن حزم از موضوع اتباع و پيروي سخن مي
گويند پيروي كنيم؟ موضوع سخن او همين است و اين  اصحاب در همه آنچه مي

اند و ربطي به  اي اختالفي است كه علما در اين مورد به تفصيل سخن گفته مسئله
  . موضوع عدالت ندارد

كنيم، و ممكن است  اينكه ما براي هيچ فردي از صحابه ادعاي عصمت نمي :دوم
اش او را  و در استنباط و استدالل دچار خطا شود و برادر صحابيكند صحابي اجتهاد 

 مخالفت داشته باشدي صحابي با نص بنابراين از ديدگاه ما هر گاه رأ كند، رد مي
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  . ون شايد روايت به او نرسيده استچ معتبر استروايت 
منظور ما از اينكه : (گويد ايد كه مي آورده) 11ص (قول مازري را در  - 55

را يك روز  صاصحاب عادل هستند، اين نيست كه هر كسي كه ايشان : گوييم مي

بلكه منظور ما كساني . ديده و يا يك بار او را زيارت كرده است و برگشته است
اند، و از نوري  را ياري كرده صاند و ايشان  با آن حضرت بوده هستند كه همواره

   .]1/163اإلصابة [) اند، ايشان رستگارانند كه با آن حضرت نازل شده پيروي نموده
  : پاسخ
با ( :وقتي ابن حجر اين گفته را ذكر كرده به دنبال آن گفته است ،اينكه :اول

از فضال به آن اعتراض سخن مازري موافقت نشده است بلكه گروه زيادي 
  . اند پس گفتة مازري قولي است كه علما آن را نپذيرفته و رد كرده. 1)اند كرده

اينكه آنچه مازري گفته است مفهوم آن از مذهب اهل سنت و جماعت خارج : دوم
اند و او را  گوييم كه اصحاب كساني هستند كه همواره با پيامبر بوده نيست، زيرا ما نيز مي

  . اند اند و از نوري كه خدا بر او نازل كرده است پيروي نموده دهياري كر
پس هر صحابي كه با پيامبر نبوده و يا او را ياري نكرده و يا از نوري كه بر پيامبر 

  . پيروي نكرده است صحابي نيست) قرآن(نازل شده 
بزرگان اصحاب  اي بين اهل سنت است، و همة اهل سنت ن قضيهاي ،اينكه :سوم

اي كه شيعه  نمايند، و با عقيده دارند و به فضل آنان اقرار مي گرامي و بزرگ مي را
  . اماميه در مورد بزرگان اصحاب دارند موافق نيستند

 صمنظور ما كساني هستند كه همواره با پيامبر: (گويد وقتي كه مازري مي :چهارم
آخر با گفتة مازري موافق هستيد آيا شما از اول تا .....) اند  همراه بوده و او را ياري كرده

  ! پذيريد كه با مذهب شما موافق است؟ يا فقط به صورت گزينشي چيزي را مي

_____________________________ 
 ). 1/12(االصابة  −١
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ايد كه او بعد از نقل سخن گذشتة مازري  سپس سخن ابن عقيل را آورده -56
ابن العماد در شذرات الذهب همين را گفته : گويد سيد آلوسي مي: (گفته است

   .]168 فيةالنصائح الكا[). است
   :چند چيز در اينجا قابل تأمل است :گويم مي
ابن عقيل معروف كه عالمي حنبلي بوده نيست،  ،)ابن عقيل(اين فرد  ،اينكه: اول

گوييد شخصي  ابن عقيل حنبلي عالمي قديمي بوده است، و اين فرد كه شما مي
ن او بار از سخ معاصر و ناشناخته است و نزد اهل سنت معروف نيست، و شما دو

  . ايد استدالل كرده
و اين را كه آلوسي گفته است اين  ،او سخن آلوسي را نقل كرده ،اينكه :دوم

و شيخ صالح ( :گويد سخن مورد نقد قرار گرفته است را ذكر نكرده است، آلوسي مي
   .1...) آن را نقد كرده استالدين عالئي 

از ذكر اين تكمله  شده است و ابن عقيل نقدپس اين قولي است كه بعد از آن 
و عدم  –چنان كه خواهد آمد  –و اين نشانگر مذهب او . خودداري كرده است

  . امانتداري او در نقل قول است
مروان، وليد بن عقبه،  :اينكه ابن عماد سه نفر را نام برده است كه عبارتند از :سوم

مثالشان در حديث محشر به اين افراد و ا :گويد سپس مي. و حكم بن ابي العاص
اصحاب ! پروردگارا :گويم آنگاه مي( :اشاره شده است و در اين حديث آمده است كه

اند كه  آنچه علما گفته به، و اين )اند داني بعد از تو چه كرده تو نمي :شود گفته مي. من
كند، چون منظور اكثريت است  بر عدالت اصحاب اجماع شده است اشكالي وارد نمي

ها  ي كه وضعيت آنها خوب نبوده و بدون تأويل و شبهه وارد فتنهو افراد نادر و كسان
   .2)شود اند را شامل نمي شده

_____________________________ 
 ). 2/474(لوافية األجوبة ا −١
 ). 1/279(شذرات الذهب  −٢
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و اما حكم بن ابي العاص روايات تاريخي . مروان صحابي نبوده است :گويم مي
و اما وليد بن عقبه قرآن در مورد او . كه در مورد او آمده مورد اعتماد و موثق نيستند

  او اين آيه نازل شده است كه حكم كرده و در مورد 

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ βÎ) óΟ ä.u™!% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ ¨ t6 tG sù  .)6 :حجرات(.  
  .»اگر فاسقي براي شما خبر آورد تحقيق كنيد ،اي مؤمنان«

دانيم كه او به چه حالتي  و فسق وليد با روايت صحيح ثابت شده است و ما نمي
  . ي خدا شتافته استبه لقا

كند كه اين نادر است و نادر و شاذ اعتبار ندارد و به مقتضاي  ابن عماد تأكيد مي
هاي هزاران نفر به خاطر افراد اندكي ناديده گرفته  پس چگونه خوبي. شود ن حكم نميآ

  . شود؟ در حقيقت، اين روش و شيوه منصفاني كه به دنبال حقيقت هستند نيست مي
اند و بين  مرتكب اشتباه شده به عمداد بين كساني كه ابن عم :هاينك :چهارم

گذارد، و اين  اند فرق مي اي مرتكب اشتباه گرديده ههكساني كه از روي تأويل يا شب
  . اند مذهب اهل سنت است چنان كه بسياري از علما تأكيد كرده

آنها از وقتي فتنه و جنگ ميان علي و معاويه در گرفت، ( :گويد ابن خلدون مي
روي اجتهاد و حق طلبي دست به چنين اقدامي زده بودند و منظور آنها از جنگيدن با 

برند و ملحداني به سوي آن تمايل دارند هدفي  يكديگر آن گونه كه بعضي گمان مي
دنيوي يا ترجيح باطل يا از روي حسادت نبود، بلكه اجتهاد آنها در مورد حق 

. دانست بنابراين با يكديگر جنگيدند ا اشتباه ميمختلف بود و هر يك نظر ديگري ر
گرچه علي بر حق بود اما معاويه هم به منظور باطل قيام نكرده بود، بلكه او هم قصد 

   .1)حق را داشت اما به خطا رفته بود، و هدف همه حق بوده است
ابن عماد اين سه نفر را نام برده و در سخنش به آنها اشاره كرده  ،اينكه :پنجم

_____________________________ 
 ).205ص (مقدمه ابن خلدون  −١
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  . دانيد و حالت اين سه نفر را شما مي كند؟ كجا سخن او بر همه داللت مي است، پس
  . اين گروه از اهل سنت اين بود خالصة عقيدة

جرح و تعديل : يعني –اگر اين در : (گويد ايد كه مي قول ذهبي را ذكر كرده - 57
خواهند  را براي خود بگشاييم؛ بسياري از صحابه و تابعين و ائمه در آن داخل –

و خداوند از !! اند شد، برخي از صحابه برخي ديگر را براساس تأويلي كافر قرار داده
آمرزد، و آنها معصوم نيستند، و اختالف آنها با يكديگر  همه راضي است و آنها را مي

عىل السنة أضواء [....). كند  ارزش نمي و جنگيدن آنان با همديگر آنها را پيش ما بي
   .])21/  3(به نقل از ذهبی در كتابش الثقات ) 342ص ( املحمدية

  : جا چند چيز قابل تأمل استدر اين
نقد را بگشاييم و به خاطر هر  ةمنظور ذهبي اين است كه اگر ما درواز ،اينكه :اول

دهيم هيچ  كار اشتباهي كه به سبب تأويل يا غيره انجام شده فرد را مورد نقد قرار
نه اصحاب و نه ديگران، و اين درست است چنان كه او  انساني نجات نخواهد يافت

برخي از اصحاب برخي ديگر را براساس تأويلي كافر قرار ( :دهد كه توضيح مي
  . افتد ، و اين در ميان مردم داراي فضيلت و مردم عادي هم اتفاق مي)اند داده

ورد براساس اجتهاد خود و با حكم به ظاهر قضيه در م  بيني كه عمر آيا نمي
را به خاطر چنين سخني   عمر ص حاطب گفت كه او منافق شده است، و پيامبر

گفت و حكم الهي در  مجازات يا سرزنش نكرد، چون او براساس يك شبهه چنين مي
  . آن را براي او توضيح داد صمورد اهل بدر برايش روشن نبود تا اينكه پيامبر

كنيم ولي به پيشكسوت بودن و  يرا انكار نم  بودن اصحاب اينكه ما بشر :دوم
كنيم و همه اينها اعمال و حاالتي  صحبت و جهادشان براي ياري كردن دين اقرار مي

ي شده بود اما فضيلت حاطب مرتكب گناه بزرگ. برند هستند كه مقام آنها را باال مي
  . حضور او در بدر و در بيعت الرضوان برايش شفاعت كرد و درخشان بزرگ و سابقة

بر اين  اصل :رساند كه ذهبي سخنش را با اين سخنان به پايان مي ،اينكه :سوم
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اختالف همين  و ثمرةاند مقبول است،  است كه آنها عادل هستند و آنچه روايت كرده
و . است، امت عمالً روايات آنها را بدون توقف و بررسي در مورد آنها پذيرفته است

وند بايد گفت كه هيچ كسي از اهل سنت ش اما در مورد اينكه آنها مرتكب خطا مي

  . نگفته است كه اصحاب معصوم هستند
و اين را آنچه ابوبكر خطاب به : (ايد بعد از ذكر سخن تفتازاني گفته -58

نمايد، او خطاب به مهاجرين گفت كه شما دنيا و  مهاجرين گفت تأييد مي
اينها  از شما ر يكخواهيد، و ه هاي ابريشمي و رياست مي هاي حرير و بالش پرده

خواهد و بيني هر يك از شما باد كرده است و تكبر  را براي خودش مي
  . ])1/62(معجم الطبراني الكبير  )5/202(مجمع الزوائد [). ورزد مي

  : پاسخ
اين حديث را طبراني روايت ( :گويد هيثمي در مورد اين حديث مي ،اينكه :اول

باشد، و  ضعيف مي او ن داود بجلي است كهكرده است، و يكي از راويان آن علوان ب
، شما سخنان هيثمي را نقل )اند به اين روايت او اعتراض شده و آن را نپذيرفته

گفتيد كه حديث را  ايد و حال آن كه به اقتضاي امانتداري علمي بايد مي نكرده
كرديد  اند، بلكه به اقتضاي امانتداري علمي بايد از آن استدالل نمي ضعيف قرار داده

  !! و شما محدث هستيد است چون روايت ضعيف
ايد، كلمات روايت اين  شما در كلمات روايت دخل و تصرف نموده ،اينكه :دوم

ام، و كسي را براي شما انتخاب  براي شما بعد از خود عهدي قرار داده( :گونه هستند
د كرده چون من بهترين شماست، به خاطر اين بيني همه شما با ام كه از ديدگاه كرده

بينم كه روي آورده  هر يك از شما اميد دارد كه كار به او سپرده شود، و دنيا را مي
هايتان را  شما خانه است، و هرگاه دنيا به پيش آيد خيانت با خود همراه مي آورد، و

  ). هاي ابريشم خواهيد يافت با پرده هده شديپوشان
) خواهيد مي( جملة شما) خواهيد مي هاي ابريشم را دنيا و پرده(كه  :هگفتنپس او 
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  ! ، آيا اين نقص و خللي در امانتداري علمي نيست؟داي را از كجا آورده
است كه بخاري در مورد او ) علوان بن داود(در سند اين حديث  ،اينكه :سوم

. ، و ابو سعيد بن يونس نيز درباره او چنين گفته است)منكر الحديث است( :گويد مي
كند و روايت او فقط از  كسي ديگر حديث او را روايت نمي( :يدگو و عقيلي مي

   .1)شود طريق او شناخته مي
پس چگونه درست است كه در مورد بزرگان اصحاب از روايت چنين كسي 

  ! استدالل شود؟
شناسد و از سخنان او به مردم كه  را مي  كسي كه ابوبكر صديق ،اينكه :چهارم

داند كه اين حديث از سخنان او  الع داشته باشد، مياند اط در روايات صحيح آمده
خورد كه همانند  نيست، چون در كلمات حديث چنان شدت و خشونتي به چشم مي

آن سخناني از او نقل نشده است بلكه اين اسلوب در سخنان فضالي صحابه به 
  . خورد چشم نمي

اهل فتوا همه اصحاب : (گويد ايد كه مي كالم ابن خلدون را ذكر كرده -59
شد، و بلكه فتوا دادن مختص به حامالن  نبودند، و دين از همه آنها فرا گرفته نمي

 ....)دانستند  ناسخ و منسوخ و متشابه و محكم قرآن را مي كه كسانيو  ،قرآن بود
  ].)446/  1( تاريخ ابن خلدون[

سخن ابن خلدون در مورد عدالت اصحاب نيست و بلكه او در مورد : گويم مي
اند كه فتوا بدهند، و هيچ كسي  نها عالم نبودهآ ةو اين درست است؛ هم. گويد توا ميف

اند،  داده اند كه فتوا مي از اهل سنت چنين نگفته است كه همه اصحاب فقهايي بوده

_____________________________ 
 ). 3/108(, ميزان االعتدال )3/419(الضعفاء الكبري  −١
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. 1شود شوند فقط تعداد اندكي از آنها نام برده مي بنابراين وقتي مفتيان صحابه ذكر مي
اين از ديدگاه شما حامالن قرآن و كساني  برعالوه . ت نداردعدال هو اين ارتباطي ب

  ! چه كساني هستند؟  دانستند غير از علي كه ناسخ و منسوخ آن را مي

ها و اختالفاتي  ايد كه در آن به فتنه سخنان زيادي از طه حسين نقل كرده -60
قابل  كه بين اصحاب پيش آمده اشاره كرده است، از نظر او هيچ يك از روايات

 اين مورد روايات آنها رد شود بقيةگويد كه اگر در  تكذيب نيستند؛ چون مي
 الفتنة الكبرى[ ).....گيرند روايات در ديگر جوانب تاريخي نيز تحت تأثير قرار مي

)170-173([ .  
  : گويم مي

زند و قرآن را تكذيب كرده  دين طعنه مي طه حسين فرد ملحدي است كه به همة
اي ديني از گفتة  توان در قضيه گري كرده است، پس چطور مي به حيله و آن را متهم

  ! او استدالل كرد؟
خورد،  هايش آشكار است و به چشم مي الحاد او در چند كتاب از كتاب

چاپ شد و  )م 1926(است كه در سال  )الشعر الجاهلي(معروفترين آن كتابش 
مورد محاكمه قرار گرفت و غوغاي بزرگي به پا كرد و طه حسين در دادگاه مصر 

تورات براي ( :گويد هاي كتاب از بازارها جمع آوري شدند، او در اين كتاب مي نسخه
زند، اما  گويد و قرآن نيز براي ما از آن دو حرف مي ما از ابراهيم و اسماعيل سخن مي

آمدن اين دو اسم در تورات و قرآن براي اثبات وجود تاريخي اين دو نفر كافي 
چه برسد به اينكه بتواند براي ما ثابت كند كه اسماعيل بن ابراهيم به مكه  نيست،

_____________________________ 
اند, و كسانی كه زياد فتوا  كتاب أعالم املوقعني كه در آن جا مفتيان صحابه ذكر شده مهءبه مقد. ک. ن −١

دادند سيزده نفر بودند و اكثريت آهنا اين  به صورت متوسط فتوا میدادند هفت نفر بودند, و افرادی كه  می
 . طور بودند كه از آهنا به جز يكی دو مسئله روايت نشده است
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اند، ما مجبوريم كه  هجرت كرده است و عرب مستعربه در آن جا به وجود آمده
اين داستان نوعي حيله است كه براي اثبات ارتباط بين عرب و يهوديت و  :بگوييم

اثبات ارتباط قرآن و تورات از دين اسالم و يهوديت از يك سو و از طرفي براي 
   .1جهتي ديگر، بيان شده است

توان گفت كه او عالم است و  چنين كسي مسلمان است، و مي :توان گفت آيا مي
و وقتي ديدگاه او نسبت به قرآن اين است، پس ! شود؟ در دين خدا از او استفتاء مي

  ! تواند باشد؟ ديدگاه او در مورد پيروان قرآن چه مي
است شما سخنان كسي را كه منتسب به اسالم است و در دين خودش عجيب 

  !! پسنديد چون با مذهبتان موافق است متهم است مي
) هـ 1373متوفاي سال (دكتر احمد امين : (ايد گفته) 13ص (در  -61

كنند؛ بلكه همديگر را نفرين  بينيم كه اصحاب از يكديگر انتقاد مي ما مي: گويد مي
  . ])75/  3(ضحى اإلسالم [...). كنند مي

  :پاسخ
 يستةايد كه شا نموده دستكارياي آن را  ايد و به گونه را قيچي كرده شما عبارت

  .شما نيست
كند، پنج خط  بلكه او از معتزله حكايت مي ،احمد امين نيست اين عبارت گفتة

 ظرياتمعتزله ن( :گويد او مي. شود ايد عبارت شروع مي قبل از جايي كه شما نقل كرده
سخنان آنها به : گويد تا اينكه مي... سياسي در مورد امامت و حوادث تاريخي دارند 

نشانگر اين است كه آنها اصحاب و تابعين را همچون ديگر مردم عادي  وضوح
كنند؛ بلكه  بينيم كه از يكديگر انتقاد مي ما اصحاب را مي :اند بلكه گفته... دانند  مي

_____________________________ 
كه در اين كتاب دكرت حممد حممد حسني اين عبارت و ) 2/299( االجتاهات األدبية الوطنية يف األدب املعارص −١

 . استعباراتی ديگر را از طه حسني نقل كرده 
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   .1)كنند همديگر را لعنت مي
چنان كه قبالً  –كند و معتزله  او مذهب معتزله را نقل مي دبيني كه مي پس چنان

في دارند، بعضي در مورد اصحاب مذاهب مختل –گذشت و مذهبشان معروف است

جويي قرار  اند مورد طعنه و عيب را كه در جنگ شركت كرده فقط برخي از اصحاب
هب معتزله نزد اهل سنت متروك و از زنند، و مذا دهند، و بعضي به همه طعنه مي مي

هاي  اند، و فقط نسلي كه از مستشرقين متأثر است خواسته مذاهب و ديدگاه بين رفته
آنان را احيا كند، كه يكي از اين افراد احمد امين است، او دوست طه حسين است و 

   .2اي نوشته است طه حسين براي كتاب او فجر االسالم مقدمه
رده است كه او و احمد امين و عبدالحميد العبادي در انديشه و طه حسين تأكيد ك
   .3و منهج شريك هستند

گرچه احمد امين كمي بهتر از طه حسين است، چون گرايش احمد امين به 
  . معتزله بيشتر از گرايش او به مستشرقين است

ز ايد او آن را نگفته است بلكه آن را ا پس آنچه را شما به احمد امين نسبت داده
هم طعنه   معتزله آرا و نظرات مختلفي دارند و حتي به علي. كند معتزله نقل مي

كنيد يا اينكه به صورت گزينشي عمل  زنند آيا شما در اين مورد با آنها موافقت مي مي
  ! ؟دنمايي مي

اما اينكه : (گويد ايد كه مي نقل كرده) هـ 1350متوفاي سال (از ابن عقيل  -62
شدند عادل بدانيم هر چند آنها  اصطالحاً صحابي ناميده مي همه كساني را كه

اي شده باشند، و اينكه توجيه كار آنها را واجب بدانيم  مرتكب گناهان كبيره
_____________________________ 

 ). 1/75(ضحی االسالم  −١
 ). ل(مقدمهء فجر اإلسالم  −٢
 ). ل(مقدمهء فجر اإلسالم  −٣
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پذيرفته نيست؛ چون صحابي بودن به اتفاق مقتضي عصمت نيست تا عادل بودن 
اند، و  دهآنها ثابت شود، و آنها در مورد اين عادل قرار دادن خيلي اختالف كر

   .1)باشند جمهور قايل به عدالت اصحاب مي
  : پاسخ
آن  و شرح حال بيانگر ،اين فرد نزد اهل سنت شناخته شده نيست ،اينكه :اول

هايش را نام برده  يكي از كتابكلي در شرح حال او رزاست كه او شيعه است، چون 
اظهار بيزاري   هو اهل سنت از معاوي ،)النصائح الكافية لمن تولى معاوية(نام ب

  را در آنچه با علي  كنند او يك صحابي است، و اهل سنت فقط معاويه نمي
گويند كه او با سپردن زمام حكومت به پسرش  و همچنين مي .دانند كرد خطاكار مي

  . كرد و رازهاي درون به عهدة خداوند است به خطا رفت ولي او تأويل مي
آيد كه گويا او از گروهي ديگر غير از گروه  مياز عبارت ابن عقيل چنين بر  :دوم

عادل ( :گويد برد و مي گويد چون آنها را با ضمير ديگران نام مي خودش سخن مي
است و   و شيعهاكه همين عبارات اشاره به اين دارد كه ) اند قرار دادن آنها ناميده

  . گويد سخن از گروهي ديگر غير از گروه و فرقه خودش مي
شوند صحابي ناميده  نبايد كساني كه مرتكب گناه مي :گويد او مي اينكه :سوم
  ! تواند از اهل سنت باشد؟ مذهب اهل سنت نيست، پس چگونه او مي و اين شوند،

شود و فرد  از ديدگاه اهل سنت فقط به خاطر مرتكب شدن گناه صحبت لغو نمي
بزند جايگاه و  دست به گناه به عمدشود، اما اگر فرد  همچنان صحابي شمرده مي

، بنابراين نزد اهل سنت صحابه مي آيدتر  اند پايين مقام او از كساني كه چنين نكرده
  . هاي متفاوتي دارند مقام و جايگاه

شود تأويل و  اي را كه صحابي مرتكب مي ادعاي او كه گناه كبيره ،اينكه :چهارم

_____________________________ 
 ). 166ص (النصائح الكافية  −١
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كبيره  مرتكب گناه ز علما كار كسي را كهكنند، مردود است؛ هيچ كسي ا توجيه مي
همچون زنا و نوشيدن شراب و غيره شده است توجيه و تأويل نكرده است، با اينكه 

شوند كه اين كارها را كرده باشند مگر  در ميان صحابه كساني يافت نمي -بحمداهللا-

  . افراد بسيار كم و اندكي
كار  اند چقدر است؟ و چه كسي تعداد كساني كه مرتكب اين گناهان كبيره شده

كه ادعاي بدون دليل مردود و  توجه داشته باشيدآنها را توجيه و تأويل كرده است؟ 
  . غير قابل قبول است

اما اگر منظور از گناهان كبيره جنگي است كه ميان آنها در گرفته است، بايد گفت كه 
و برد كه بر حق است و بر اين اساس اقدام به جنگ نمودند،  هر گروهي از آنها گمان مي

  . آنها قصد ارتكاب حرام را نداشتند، چنان كه ظاهرشان همين را نشان مي دهد
ابن عقيل ادعا كرده است كه اهل سنت در مورد عادل قرار دادن  ،اينكه :پنجم

اند، بايد گفت كه اين ادعاي او پذيرفته نيست، چون سلف همه  خيلي اختالف كرده
از متأخرين بعد از قرن ششم در  گويند كه اصحاب عادل هستند، و فقط بعضي مي

توان آنچه را  پس چگونه مي. اند و آنها افراد اندكي هستند اين مورد اختالف كرده
  ! اند با اقوال افراد اندكي رد كرد؟ جمهور علما گفته

بينيم كه يا آنها اهل كالم هستند و  وقتي در مورد مخالفان سلف بررسي كنيم مي
هاي اهل بدعت تحت تأثير  و يا افرادي هستند كه از شيوهارتباطي با احاديث ندارند، 

تر سخن ابن حجر را در اين مورد ذكر كرديم كه همه بر تعظيم و  اند، پيش قرار گرفته
  . بزرگداشت بزرگان صحابه اجماع دارند

چگونه : (گويد ايد كه مي سخن شيخ محمد ناصر الدين آلباني را آورده -63
دهد كه به هر يك از صحابه  به ما اجازه مي ص مبرتوان تصور كرد كه پيا مي

 .)..تر از اين است اقتدا كنيم، با اينكه در ميان آنها عالم و متوسط در علم و پايين
   .])1/82(سلسلة األحاديث الضعيفة [
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  : پاسخ
كند،  جماعت را بيان ميشيخ آلباني رحمه اهللا عقيدة اهل سنت و  ،اينكه :اول

، و هيچ كسي از اهل استيند كه اقتدا به هر صحابي جايز گو چون اهل سنت نمي
  . علم را سراغ نداريم كه چنين گفته باشد

و   و علي عثمانو  ابوبكر و عمرهمچون  ،از بزرگان اصحاب ،اينكه :دوم
اقتدا  شود و به آنها اند پيروي مي كساني كه در فضل و علم به آنها نزديك بوده

  .شان فتواهاي آنها مرجع هستند لشود و به خاطر علم و فض مي
عدالت ربطي به اين موضوع ندارد، و معني عادل بودن اين  مسئلة، اينكه :سوم

شخصي است كه به سلوك و  باشد، بلكه عدالت يك مسألة دا مينيست كه فرد مقت
  . رفتار بستگي دارد و شرط عدالت اين نيست كه فرد مفتي و عالم باشد

است يعني او  »عادل« :كه وقتي در مورد كسي گفته شد اين طور نيست ،بنابراين
ايد كه عدالت يعني اقتدا، و حديثي  دانم شما از كجا فهميده الگو و مقتداست، و نمي

ايد كه كدام  و شما به ما نگفته. ايد بطالن آن برايتان روشن گرديد كه شما ذكر كرده
  . عالم اين سخن شما را گفته است

باشند نه اينكه آرا و  اينكه روايات آنها مورد اعتماد مي از عدالت يعني منظور
  .ات آنها مطلقا درست هستندنظر

) هـ1255(و نزديك به همين را شوكاني : (ايد بعد از سخنان گذشته گفته -64
در كتاب  )هـ1370متوفاي (و شيخ محمود ابو ريه ) 158ول ص ارشاد الفح(در 

و سيد ) هـ 1322متوفاي (خ محمد عبده و شي )356أضواء على السنة المحمدية (
و رافعي ) 10/375تفسير المنار (در  )هـ1354 متوفاي سال(محمد رشيد رضا 

  . )گفته است) 141اعجاز القرآن (در  )هـ1356متوفاي سال (
  : گويم در پاسخ مي

، به اين صورت كه افرادي را كه از ايد شما متناقضاتي را جمع كرده ،اينكه :اول



 گفتگويى آرام

 

١٧٧

 

١٧٧

كه با  داي كوشند در كنار فردي قرار داده كنند و يا در پيروي از آن مي مي سنت دفاع
دانم  ، و نميداي سنت به مبارزه برخاسته و عليه آن قيام كرده است و او را شيخ ناميده

  ! يا نه؟ دآيا شما از مخالفت او با حديث اطالع داري

او رحمه اهللا گفته است  دگويي شوكاني بر خالف آنچه شما مي ،اينكه :دوم
بدان كه آنچه گفتيم كه بايد قبل از همه چيز در مورد عدالت راوي بحث ( :گويد مي

و بررسي شود، در مورد غير از صحابه چنين است و در مورد صحابه بحث و بررسي 
شود؛ چون اصل در مورد آنها عدالت است، بنابراين روايات آنها بدون بحث و  نمي

اين را ابن حاجب از اكثر نقل كرده است، قاضي  شوند، و بررسي پذيرفته مي
همه بر اين  :و جويني گفته است. قول سلف و جمهور خلفو همين است  :گويد مي

  . سپس او سه قول ذكر كرده و هر سه تا را رد كرده است. 1)اجماع دارند
ابو ريه از اهل سنت نيست، بلكه او كسي است كه عليه اهل سنت  ،اينكه :مسو
كه در سال  )أضواء على السنة المحمدية(نام ، و كتابي تأليف كرده بته استبپا خاس

كساني كه در رد  جمله، و از چاپ و نشر گرديد، و علما آن را رد كردند) م 1958(
به، و دكتر هدكتر محمد ابو ش :توان به افراد ذيل اشاره كرد آن قلمفرسايي نمودند مي

مان ندوي، و عالمه محب الدين خطيب، و سماحي و دكتر سباعي و دكتر سليمحمد 
هايي كه در رد او  ديگران كه رحمت خدا بر همه آنان باد، و از معروفترين كتاب

ثر عبدالرزاق أ )السنة المحمدية أضواءمام أبي ريه ظلمات أ: (نوشته شده است كتاب
و دكتر ) من الزلل والتضليل والمجازفةاألنوار الكاشفة لما في أضواء السنة (حمزه، و 

در رد او مطالبي بيان كرده  )سالمياإل السنة ومكانتها في التشريع(سباعي نيز در كتابش 
و گفته كه  ،كتابش منابع ابوريه را در تأليف كتابش ذكر كرده است مةاست، و در مقد

   :باشند منابع و مراجع كتاب او مصادر ذيل مي
_____________________________ 

 ). 26ص (إرشاد الفحول  −١
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  .آراي ائمة معتزله - 1
 . آرا و نظريات غالة شيعه - 2
  ).خاورشناسان( رات مستشرقيننظ - 3
 . شوند هاي ادبي ذكر مي هايي كه در بعضي از كتاب داستان - 4
  . 1كينه هاي پنهاني كه سالها در سينة مؤلف مي جوشيد - 5

  ! آيا پس از اين شايسته است كه به سخنان چنين شخصي اعتماد كرد؟
كه من بايد بگويم  ،د رضايدر مورد سخن شيخ محمد عبده و رش ،اينكه :چهارم

در اين جلد و در اين صفحه و در ديگر صفحات چيزي نديدم كه ارتباطي با اين 
موضوع داشته باشد، و تنها چيزي كه من ديدم مذمت شيعه و تأكيد بر اينكه مذهب 

  . )135 - 11ص (.... درستي ندارند بود 
  ). اماميه است و اين درست همان نظرية شيعة( :ايد شما گفته -65
  ! ؟ان متوجه نمي شومت ظور شما را از اين سخنمن :گويم مي

 انذكر شده است، بخشي از اين سخن قبال دهيد كه شما ما را به سخني حواله مي
اسالم  و بخشي از سخنان ائمةاسالم خارج هستند،  ةاند كه از داير را كساني گفته

؛ ددينمومي منظور خود را واضح  ،ايد، اي كاش است، شما متناقضات را جمع كرده
بزرگان اصحاب را  ،بعضي از اين اقوال. داي چون شما به اقوال متناقضي حواله داده

صحابه  نمايد، و بعضي از آرا و نظريات كند و در مورد ديگران توقف مي تعظيم مي
همه اينها را  شماآيا ... گرفتن اين نظريات واجب نيست :گويند زنند و مي حرف مي

  ! ؟دگويي و مي دپذيري مي
اماميه است بايد توضيح  نظرية شيعةكه اين همان  داي ا اينكه شما ادعا كردهام
بخشي از آن از ديدگاه شما  داي آنچه شما ذكر كرده. دانسته شود د تا منظور تانبدهي

_____________________________ 
 ). 18ص (السنة ومكانتها فی الترشيع اإلسالمی  −١
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  ! آيا نظر شما همين است؟ ،مورد قبول است و برخي از آن مردود است
آيد از آنها  د از آنها مياند كه كسي كه بع برخي گفته: (ايد شما گفته -66

 463متوفاي سال (شود، چنانچه قرطبي گفته است، و ابن عبدالبر  افضل و برتر مي

ممكن است فردي بعد از صحابه بيايد و از كسي كه از زمرة : گويد مي) هـ
بهترين مردم كساني : (فرمود صصحابه است برتر و افضل باشد، و اينكه پيامبر 

كلي و عام نيست، چون در يك قرن افراد ) كنند دگي ميهستند كه در قرن من زن
اند  فاضل و مفضول قرار دارند، و در قرن و عصر پيامبر گروهي از منافقان بوده

اند  اند كه مرتكب گناهان كبيره شده اند، و كساني بوده كرده كه تظاهر به ايمان مي
  . ])4/171(طبي تفسير قر[ ).و بر آنها يا بر برخي از آنها حد جاري شده است

  : پاسخ
   :كند اصحاب را به دو نوع تقسيم مي - اهللا رحمه- ابن عبدالبر 
كساني كه مسلمان شدند و هجرت كردند و در بدر و  ،سابقين اولين :نوع اول

  . حديبيه حضور داشتند
ابن عبدالبر معتقد است كه هيچ كس به گروه . كساني كه بعد از اينها بودند :دوم
آنها  كسي به گروه دوم برسد و به اندازةولي ممكن است در عمل رسد،  اول نمي

در زماني  –تواند به فضيلت صحابي بودن هم برسد  اما نمي –عمل صالح انجام دهد 
  . كه زمانه فاسد و خراب است

 ص و او رحمه اهللا بعد از ايراد احاديثي در ستايش كساني كه بعد از پيامبر
روايت شده  ص اين احاديث با آنچه از پيامبر :اند هگروهي گفت( :گويد آيند مي مي
كنند و سپس كساني كه  بهترين مردم كساني هستند كه در عصر من زندگي مي« :كه

تعارض دارد، حديث مذكور حديث حسني است، و از نظر من  »آيند ميبعد از آنها 
مردم بهترين «: كه فرمود ص تعارضي با آن احاديث ندارد، چون كه گفتة پيامبر

عام و كلي نيست، به دليل اينكه  »كنند كساني هستند كه در عصر من زندگي مي
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اصحاب  »صحابيالتسبوا أ«سپس اين حديث را كه  ... .بصورت جمع آمده است

öΝçGΖä. u﴿مرا ناسزا نگوييد و آيه  öyz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9﴾. )شما « ).110 :آل عمران
را ذكر كرده و   و قولي از عمر .»ايد ها آفريده شده ود انسانبهترين امتي هستيد كه به س

öΝçGΖä. uöyz >π﴿ابن عباس در مورد اين آيه كه ( :سپس گفته است ¨Βé& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9﴾ .
گفته است كه آنها كساني هستند كه از مكه به مدينه هجرت كردند و در بدر و حديبيه 

، اصحاب او صبر اينكه بهترين افراد عصر پيامبر و اين دليلي است . اند حضور داشته
بهترين مردم كساني اند كه در عصر من زندگي «هستند، و گفته آن حضرت كه 

  . 1)اين جمله در لفظ آن كلي ذكر شده است، اما معناي آن خاص است» نمايند مي
 »كساني كه در عصر من هستند« لفظ حديثكه  كند خواهد بيان او رحمه اهللا مي

تا منافقان و غيره از آن بيرون  ،منظور از آن خاص است ، امااي عام و كلي است هلجم
  . شوند

شود و مؤمنان دوباره مورد  كند كه وقتي زمانه فاسد مي و شايد او به اين اشاره مي
شود همان طور كه پاداش  گيرند، پاداش آنها چند برابر مي ابتال و آزمايش قرار مي
چند برابر گرديد؛ به جز اهل بدر و حديبيه كه كسي با آنها اصحاب در آغاز اسالم 

  .برابر نخواهد بود
در اين حالت پيشينيان اين امت با آخرينهاي آن : در پايان سخنشان چنين گفتند

در پاداش برابر خواهند شد، بجز كساني كه در غزوة بدر و صلح حديبيه شركت 
  . 2داشتند، و خداوند داناتر و برتر است 

انطباق پيدا  -رحمه اهللا-عبارت شما با كالم و مذهب ابن عبدالبر  ،براينبنا
  . ايد كند چون شما نص و عبارت را كامالً نقل نكرده نمي

_____________________________ 
 ). 315 −2/314) (برتتيب فتح الرب(التمهيد  −١
 ). 2/321(حوالهء گذشته  −٢
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و او از ابن عبدالبر  ،و همين طور نووي از قاضي عياض: (ايد شما گفته -67
ي و مباركفور ،، و مناوي در فيض القدير])3/138(شرح مسلم [نقل كرده است 

مورد و ابن حجر در فتح الباري، همين را نقل كرده و سپس در تحفة األحوذي، در 
  )].7/6(فتح الباري [، ...)آن بحث كرده است

  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است :گويم مي
دوست داشتم كه برادران خود را « :نووي بعد از اين حديث ،اينكه :اول

شما اصحاب « :فرمود! دران تو نيستيم؟ار ما برمگ ،اي پيامبر خدا :گفتند. »مديد مي
به سخن ابن عبدالبر  ،1»اند من هستيد، و برادران ما كساني هستند كه هنوز نيامده

سپس نووي كالم باجي را در  .بدون اينكه سخن او را كامل بياورد اشاره كرده است،
ي آن اين و معنا: (گويد ذكر كرده است كه او مي »شما اصحاب من هستيد«تفسير 

نيست كه آنها برادرانش نيستند، بلكه در اينجا به رتبه و مكانت واالي صحبت و 
همراهي آنان اشاره شده است؛ يعني اينكه صحابه برادران و همراهان و هم سخنان 
اويند، و آنهايي كه بعدها خواهند آمد تنها برادران اويند و ياران و هم صحبتان آن 

$ : فرمايد اوند متعال ميچنان كه خد حضرت نيستند، yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ÷zÎ)  .
  .»مؤمنان برادر هستند«. )10 :حجرات(

ابن عبدالبر با توجه به اين ( :گويد سپس سخن قاضي عياض را ذكر كرده كه مي
اند  آيند، وارد شده حديث و احاديث ديگري كه در فضل كساني كه در آخر زمان مي

د كه از نآيند افرادي باش ست كه در كساني كه بعد از صحابه ميگفته است كه ممكن ا
بهترين شما كساني «اند برتر باشند، و گفته پيامبر كه  صحابه بوده در زمرة كساني كه

_____________________________ 
 ). 141(رشح صحيح مسلم  −١
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عام و كلي است و معناي خاص آن يعني  »كنند ستند كه در قرن من زندگي ميه
اند، اينها از  ا در پيش گرفتهسابقين اول از مهاجرين و انصار و كساني كه راه آنها ر

  . همه امت افضل هستند و منظور حديث اينها هستند
طاعت را با معصيت ، اما زيسته است ص زمان آن حضرت در و اما كسي كه

آميخته است، يا اينكه پيشگام نبوده و هيچ اثر مثبتي در راه دين نداشته است، گرچه 
كساني  هاي بعدي ممكن است در قرن را ديده و با او همراه بوده است، صپيامبر 

  . بيايند كه از چنين افرادي برتر باشند
افرادي ديگر از علماي كالم كه در مفاهيم و معاني  و :گويد ميقاضي عياض 

  . بحث كرده اند نيز چنين گفته اند
اند كه هر كس  و بيشتر علما با اين نظر مخالف هستند، و گفته: گويد نووي مي

تمام عمر خود يك بار ديده و با او همراه شده است و به امتياز  را در صپيامبر 
ميايند بهتر و برتر  ص صحبت دست يافته است از همه كساني كه بعد از پيامبر

ª  «: اند برابر نيست، گفته ص چون هيچ عملي با فضيلت همراهي پيامبر. است
 فضل خداست و آن را به هر كس كه  اين .)٥٤: املائدة(»  »¬®¯°

اگر كسي از « :فرمايد اند كه مي و از حديث پيامبر استدالل كرده .مي دهد بخواهد
آنها و نه ) استواحد وزني (كوه احد طال انفاق كند به اندازه يك مد  شما به اندازة

   .1»رسد به نصف آن مي
سخن قاضي عياض تفسير كالم ابن عبدالبر است كه او  دبيني پس چنان كه مي

و كساني كه راه آنان را .... پيشگامان (اول : گروه تقسيم كرده است اصحاب را به دو
كساني كه كامالً : دوم. رسد و هيچ كس به مقام و فضل اينها نمي) اند در پيش گرفته
. اند اند و پيشگام نبوده اند و اعمال مختلفي از نيك و بد را در هم آميخته پرهيز نكرده

_____________________________ 
 ). 3/141(رشح نووی بر صحيح مسلم  −١
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نيست كه ناپرهيزي كرده باشد، و اعمال مختلفي و الحمدهللا در ميان پيشگامان كسي 
اند كه  صالح و غير صالح را درهم آميخته باشد، و هيچ يك از علماي اهل سنت نگفته

  . رسيدن به مقام سابقين و پيشگامان ممكن است

چيزي از ابن  1)ديدم دوست دارم برادرانم را مي(مناوي پيرامون حديث  :دوم
ايد من  اي كه شما از آن استناد كرده و نسخه. كرده استعبدالبر يا كسي ديگر نقل ن

اينكه ( :گويد آنچه او در اينجا گفته است اين است كه او مي. دانم آن را نمي
نمايد و  آنها را برادر خود قرار داده است بر علو مقام آنها داللت مي صپيامبر

ند همان گونه كه ا نشانگر اين است كه آنها فضيلت در آخر آمدن را به دست آورده
   .2..باء هستندغرفضيلت اول بودن را به دست آورده است، و اينها  ص پيامبر

 öΝ :ام كه در پيرامون آيه نديدهحوذي األ تحفةاما در  :سوم çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& 

ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9  .)110 :آل عمران(.  
كه شما به آن اشاره كرده مؤلف كالم ابن عبدالبر را نقل كرده باشد و نيز در جايي 

  . بوديد چنين چيزي را نيافتم
كرده است كه در آن بر  ير ابن كثير توضيح اين آيه را نقلو فقط او از تفس

   .3كند فضيلت قرن اول تأكيد مي
و آن را نقد ، نمودهابن عبدالبر اشاره  ابن حجر رحمه اهللا به سخن ،اينكه :چهارم

 بعضي احاديث) در اين مسئله( ي تقويت مذهب خودبرا )ابن عبد البر( كه ويكرده 
سپس ابن حجر مي . و آنها را ضعيف قرار داده استآورده  )التمهيد(در كتابش را 

_____________________________ 
 ). 6/468(فيض القدير  −١
 ). 6/468(فيض القدير  −٢
 ). 8/278(حتفة األحوذی  −٣
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آري، همة دانشمندان اسالم بر اين اتفاق دارند كه مكانت و مرتبة همراهي و (: گويد
؛ چرا كه مرتبه ايست كه هيچ عملي با آن برابري نمي كند صهمسخني با پيامبر 

  ).شده اند صآنها مشرف به ديدار مبارك آن حضرت 
دفاع كرده است و به سوي او هجرت نموده يا او را  ص اما كسي كه از پيامبر

بعد از خود ياري كرده است، و شريعتي را كه از او فرا گرفته حفظ نموده و به 
كسي برابر نيست؛ آيند با چنين  ده است، هيچ فردي از كساني كه بعد از آنها ميرسان

نمايند به  ها به آن عمل مي چون هر يك از اين كارها طوري هستند كه وقتي بعدي
  . رسد، پس فضل و برتري آنها بيشتر است پيشگامان به اندازه آنها پاداش مي

و اند  را ديده ص پس اختالف و مناقشه در مورد كساني است كه فقط پيامبر
  . اند پيشگام نبوده

با قول ابن عبدالبر  داي روشن شد كه علمايي كه شما از آنها نام برده ،اينكه :پنجم
اند با اينكه ابن عبدالبر چنين گفته كه ممكن است فردي بعد از صحابه  موافقت نكرده

بيايد كه از فردي كه در ميان اصحاب بوده و از سابقين نيست برتر و افضل باشد، 
عياض آن را ذكر كرده و نووي نيز آن را چنان كه از عبارت ابن عبدالبر كه قاضي 

  . آورده است واضح است
آنها  ةدهند به انداز هر عملي كه امت اسالمي تا روز قيامت انجام مي ،اينكه :ششم

رسد؛ چون اصحاب اسالم را ياري كردند و آن را حفاظت  به اصحاب پاداش مي
  ! ا برسند؟نموده و گسترش دادند، پس چگونه ممكن است كه ديگران به آنه

ترديدي نيست كه هر كس تاريخ اصحاب را بعد از وفات : (ايد شما گفته -68
بررسي كند در آن صفحاتي آكنده از كشمكش و اختالف با يكديگر  ص پيامبر

و تبادل فحش و ناسزا ميان يكديگر خواهد يافت و بلكه آنها فراتر از اين رفته و 
هايي  ها و احدي چه بسيار بدري با يكديگر به جنگ و خون ريزي پرداختند،

د و به دست اصحاب ديگر خونشان ريخته شد، بودند كه حرمت آنان شكسته ش
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  ). و اين را همه قبول دارند
  : از چند جهت پاسخ
ايد كه چنين تعدي و ستمي  شما به تاريخ صحابه ستم روا داشته ،اينكه :اول

 داي بيان كرده شماست كه تاريخ صحابه آن طور ني. فردي چون شما نيست شايستة
بلكه اصحاب تاريخي درخشان دارند كه بهترين برهة تاريخي در حيات امت بلكه در 
حيات تمام بشريت است، اگر صفاي آن با آنچه در اواخر دوران خلفاي راشدين 

  . اتفاق افتاده تيره نشود
ان دين ها را فتح كردند و بوسيله آنها مردم مسلمان شدند، و آن اصحاب سرزمين

را براي ما حفاظت كرده و آن را به همان صورتي كه نازل شده بود براي مردم نقل 
آنها در طول خالفت شيخين ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما تا اواخر خالفت . كردند
همه با هم به صورت دوست و برادر زندگي كردند، و تا سال سي و سه يا   عثمان

و بعد از آن فتنه به پا شد، چنان كه ابن كثير سي و چهار به همين صورت بودند 
  . رحمه اهللا گفته است

  : علت آغاز اين فتنه دو چيز بود: گويد ابن كثير مي
علت . كردند  شروع به انتقاد از عثمان قرآناز قاريان  بعضي ،اينكه :اول

 هايي كه داشتند بعضي از صحابه را از مسئوليت  اين بود كه عثمان آنهااعتراض 
از آنها نه يا  –به ظاهر اين طور بود  –عزل نمود و افراد خودش را مسئول قرار داد 

 :دوم. به سوي شام و مصر رفتنداز آنها بعضي  .ده نفر در كوفه و بقيه در بصره بودند
گويد كه علت شورش احزاب عليه عثمان  سيف بن عمر مي( :گويد اينكه ابن كثير مي

يهودي بود كه اظهار اسالم كرد و به سوي ) بداهللا بن سبأع(اين بود كه مردي به نام 
مصر رفت، او سخني را كه از پيش خود در آورده بود در اذهان گروهي از مردم 

براي علي بن ابي طالب وصيت شده بود، و محمد خاتم پيامبران  :جاي داد و گفت
فت پس علي از عثمان براي خال :گفت سپس مي. است و علي خاتم اوصيا است
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   .1)و عثمان به گرفتن زمام فرمانروايي تعدي و ستم كرده است ،سزاوارتر است
  و فتنه پيش آمد و عثمان ،آن وقت بوسيله او بسياري از مردم منحرف شدند

  . به دست اين شورشيان كشته شد، و از آن وقت فتنه در امت آغاز شد
بركت آن دين حفظ  بنابراين چشم پوشي از دوران درخشان تاريخ صحابه كه به

عربي و  ل جزيرةشد و جهان فتح گرديد تا اينكه فتوحات به سرزمين هند و شما
هاي آنان با  اين ادعا كه تاريخ اصحاب آكنده از كشمكش ،شمال آفريقا رسيدند

  . يكديگر است تعدي و ستم است
سپاريد، و فقط دوراني را  آيا شما آن دوران درخشان را به فراموشي مي

  ! نماييد كه در آن به سبب توطئه دشمنان اسالم فتنه پيش آمده است؟ ه ميبرجست
  . آغاز همه شرهايي بود كه بعد از آن اتفاق افتادند كشته شدن عثمان 

به راه   در گرفت جنگي بود كه شورشيان عليه عثمان كه جنگي ،اينكه :دوم
كه كرده بود به آن دست  براساس اجتهاد اشتباهي  انداختند، و به دنبال آن معاويه

كرده است كه مؤمنان با هم خواهند جنگيد و خداوند عزوجل به  بيانزد، و خداوند 
چنان كه . كافر بودن چنين كساني حكم نكرده است و ستمگر را متجاوز ناميده است

( βÎ :فرمايد خداوند متعال مي uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßsÎ= ô¹r' sù $ yϑ åκ s]÷ t/ ( 

.β Î* sù ôMtó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷n Î) ’ n?tã 3“t ÷zW{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù ©ÉL ©9$# ©Èöö7s? 4©®L ym u™þ’ Å∀ s? #’n< Î) ÌøΒ r& «! $# 4 β Î* sù 

ôN u™!$ sù (#θ ßsÎ= ô¹r' sù $ yϑ åκs] ÷ t/ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# = Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩®∪ $ yϑ ¯ΡÎ) 

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×οuθ ÷zÎ)  .)10 :حجرات(.  
. با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد مؤمنان هر گاه دو گروه از«

كند و  اي كه ستم مي اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد با آن دسته
گردد و حكم او را  ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا بر مي تعدي مي

_____________________________ 
 ). 168−7/166(البداية والنهاية  −١
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هر گاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد در ميان ايشان دادگرانه صلح . شود ا ميپذير
فقط مؤمنان . برقرار سازيد و عدالت بكار بريد، چرا كه خداوند عادالن را دوست دارد

  .»برادران همديگرند

تاريخ صحابه آكنده از تبادل فحش و ناسزا بين يكديگر ( :داينكه شما گفتي :سوم
چه تعدادي هستند ! آيا اينها حاالتي فردي نيستند؟) آكنده!!! (اهللا سبحان). است

آنچه از بعضي افراد آنها پيش آمده است،  ،بله! اند؟ كساني كه فحش و ناسزا گفته
 دگويي دهد، و فحش و ناسزا كار اشتباهي است، اما اينكه شما مي اكثريت را نشان نمي

است كه از يك پژوهشگر و استاد  است اين ادعاي شما ستم و تعدي) آكنده(.. 
  . دهيم در اين مورد در فقرة بعدي بيشتر توضيح مي. دانشگاه غير قابل قبول است

وقتي صحابي معتقد است كه صحابي : (ايد گفته )15ص (شما در  -69
گري كه مخالف اوست از حق منحرف شده، و از شريعت خدا و پيامبرش دور دي

باشد، و براساس اين باور، آن  ستحق كشتن ميشده است، و متجاوزي است كه م
داند؛ پس  صحابي به روي صحابي ديگر شمشير كشيدن و كشتن او را جايز مي

چطور درست است كه به عدالت و پاك بودن به آنها حكم كنيم، و حال آن كه 
دانند و به حاالت رواني و روحي نسل  هاي خود را بهتر مي اصحاب از ما گرايش

  . تر باشد اي از مادر براي كودك مهربان ايد كه دايه اهترند، و آيا شنيدهزمان خود آگ
  : چيز در اينجا قابل تأمل است چند
تان فقط يك ناحيه از زندگي  اين سخن شما همچون سخن گذشته ،اينكه :اول

ايد و آن را چنان عام و كلي نشان  بيند، و شما در ارائه امور مبالغه كرده صحابه را مي
  . يد كه براي پژوهشگري كه از ارزش سخن آگاهي دارد شايسته نيستده مي

كه يك صحابي مخالفش را  داي اينكه كجا شما در زندگي اصحاب ديده :دوم
و ! ؟ددهيهايي ارائه  با ذكر نام مثال دتواني آيا مي! جهنمي و مستحق كشته شدن بداند؟

  ! ؟دبا استدالل از سخن اصحاب اين ادعا را ثابت كني
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اختالفي كه ميان آنها پيش آمد و منجر به جنگيدن با يكديگر شد، به  :ومس
جنگ نداشتند، و اينك به اختصار حوادثي را كه  ةخواسته آنها اتفاق نيافتاد و آنها اراد
   :كنيم بين آنها اتفاق افتاده است بيان مي

 ان قطعپيراهن خون آلود او به همراه انگشت كشته شد،  بعد از آن كه عثمان - 1
اينها را روي منبر گذاشت و   دست همسرش نائله به شام برده شد، معاويه شدة

  . فرا خواند  مردم را براي گرفتن انتقام خون عثمان
سپرده شد طلحه و زبير رضي اهللا عنهما پيش   وقتي زمام امور به علي - 2
را   ثمانرفتند و از او خواستند كه حدود را اجرا كند و انتقام خون ع علي

در اين  براي آنها عذر آورد كه اين افراد ياور و كمك او هستند و او  بگيرد؛ علي
  . تواند اين كار را بكند روز نمي

شهرها اضطراب و آشفتگي پديد آمد و  ةدر هم  به علت كشته شدن عثمان - 3
  . بودند  قاتالن عثمان مجازاتهمه خواستار 

  . شد اندرزها رد و بدل اهللا عنهما فصائح و  حسن رضي شميان علي و فرزند - 4
  به بصره رفتند تا مردم را عليه قاتالن عثمان  طلحه و زبير و عايشه - 5

  . تحريك كنند
اختالف پيش آمد، و   وقتي آنها به بصره رسيدند بين آنها و فرماندار علي - 6

  . منجر به درگيري و جنگ ميان طرفين گرديد
به   به شام برود، وقتي از رفتن طلحه و زبير و عايشهخواست  مي  علي - 7

  . بصره آگاه شد مسير خود را تغيير داد و به سوي بصره حركت كرد
  . علي و طلحه و يارانش پس از تبادل پيام بين يكديگر با هم آشتي كردند - 8
دانستند كه اتفاق  –قرار داشتند   كه در لشكر علي –وقتي قاتالن عثمان  - 9
، دست به حيله زدند و شد لح يعني اينكه انتقام عثمان از آنها گرفته خواهدبر ص

تصميم گرفتند در آخر شب جنگ را به پا كنند و شايعه كنند كه اهل بصره به آنها 
  . اند، و آنها چنين كردند و جنگ رخ داد خيانت كرده
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ور آن ط و طلحه و همراهانش در گرفت،  اين خالصه جنگي بود كه بين علي
   .1كه ابن كثير رحمه اهللا بيان كرده است

دانستند،  پس كجا در اين حادثه اصحاب ريختن خون يكديگر را حالل و جايز مي

   !؟اي بود كه هر دو طرف خواهان آن نبودند بلكه اين فتنه
پيام   به معاويه  جنگ صفين بعد از جنگ جمل رخ داد، علي :چهارم

زماني بيعت  كه كند، معاويه نپذيرفت و گفت فرستاد و از او خواست كه بيعت
خواهد كرد كه قاتالن عثمان به او تحويل داده شوند، آن وقت علي لشكري آماده 
كرد و به سوي شام رهسپار گرديد، و معاويه هم لشكري آماده كرد و هر دو لشكر 

اي  هايي كه نتيجه در صفين رو در روي همديگر قرار گرفتند، و بعد از تبادل پيام
   .2نداشت جنگ در گرفت

  ! اند؟ كجا در اين حادثه طرفين ريختن خون يكديگر را حالل و جايز دانسته
ت؟ و آيا ظاهر امر كرد كه حق با اوس آيا ظاهر امر اين نيست كه هر يك فكر مي

  ! ؟اين نيست كه بخاطر يك قضيه با هم جنگيدند نه به خاطر كشتن فرد مشخصي
در روايات تاريخي آمده صحيح نيست، و كسي كه بسياري از آنچه  :پنجم

هاي  خواهد دامن دين او آلوده نشود نبايد به اين روايات گوش دهد چون دروغ مي
  . زيادي در آن آمده است

شود كه ادعاي شما دقيق  ن مياي كه ارائه شد روش و با اين چكيده و خالصه
  ! واهللا المستعان .نيست

اصحاب با چنين ادعاهايي مخدوش شود، آثار تالش براي اينكه عدالت  :ششم
شود تا اعتماد به اين نسل از بين برود و نيز اعتماد به ديني كه  بدي دارد كه سبب مي

_____________________________ 
 .هـ  36, تاريخ طربی, حوادث سال )245− 70/230(البداية  −١
 ). 276−7/253(البداية  −٢
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اند از دست برود؛ بلكه تالش براي مخدوش كردن عدالت صحابه  براي ما نقل كرده
ت كه نسلي را بعد از خود به جا گذاش ص است كه آن حضرت ص انتقاد از پيامبر

  ! واهللا المستعان. عليه دين شوريدند و امور حرام را مباح و جايز دانستند
به  –اهل سنت  –ما : (ايد كه او گفته است شما از ابن عقيل نقل كرده -70

تا اينكه .... كنيم  ائمه معصوم هستند اعتراض مي: گويند شيعه به خاطر اينكه مي
كه ادعا كنيم صد و بيست هزار نفر همه  آيا بعد از اين براي ما زيباست: گويد مي

  . )باديه نشينان و شهرنشينان آنان هم معصوم هستند
از جمله . ايست و بسياري از ادعاهاي او دروغند كه ابن عقيل فرد ناشناخته :گفتم

اصحاب  :گويند كند كه اهل سنت مي هايش يكي اين است كه او ادعا مي دروغ
هاي  شند، اين دروغ است و در هيچ كتابي از كتاببا معصومند يا از گناه مصون مي

و اين سخن ابن عقيل تأكيدي است بر اين كه . اهل سنت چنين چيزي نيامده است
 ،اين برو عالوه . مي شناختبود مذهب اهل سنت را  او سني نيست چون اگر سني 

تأكيدي است بر قلت امانتداري او در نقل و نسبت دادن، چون در هيچ يك از 
اصل در  :گويند اهل سنت مي. هاي اهل سنت گفته نشده كه اصحاب معصومند ابكت

مورد اصحاب خير و نيكي است؛ چون آنها با ميل خود و داوطلبانه اسالم را 
پذيرفتند، مگر آن كه خالف اين از آنها ثابت شود؛ پس اصل اين است كه به خاطر 

  . آنها بر خير و نيكي هستند ص شرافت صحبت پيامبر
و ( :گويد تر گفتيد با همين لحن تكرار كرده است و مي سپس او آنچه را شما پيش

اند كه عدالت را مخدوش  شده آنچه به تواتر ثابت شده كه آنها مرتكب اموري مي
حق، نوشيدن شراب و ، قتل ناتجاوز :اموري از قبيل ،كند و با آن منافات دارد مي
   .. ....)يدندورزمي و آنها بر اين امور اصرار  ،غيره

هاي كساني كه به چنين كارهايي آلوده  نام خواستيم كه تعداد وتر ما از شما  پيش
اند ثابت  كرده بر اين كارها اصرار مي آنها د، و اين ادعا را كهذكر كنياند را  شده
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  ! ؟....كنيد
دو علت بزرگ براي گفتن سخن دروغ و جرأت  ،سستي در ديانت و بيماري قلب

  . د در اين زمينه، هستنددادن به خو

بينيم كه بعضي از آنان، كساني را  و با وجود همة اينها مي: (ايد شما گفته -71
كنند به زنديق بودن و خارج شدن از دين و الحاد و كفر  كه از اصحاب انتقاد مي

طعنه بزند ) اصحاب(هر كس به آنها «: گويد كنند، چنان كه سرخسي مي متهم مي
. »سالم بيرون رفته است، و عالج او اگر توبه نكند شمشير استملحد است و از ا

ايد كه از ابي زرعه  و روايت خطيب بغدادي را آورده]. 2/134أصول السرخسي [
 صهر گاه كسي را ديدي كه به اصحاب رسول خدا : (كند كه گفت نقل مي
و بر حق است  زند بدان كه او زنديق است، چون از نظر ما پيامبر  طعنه مي

اند،  براي ما نقل كرده صقرآن حق است، و اين قرآن و سنت را اصحاب پيامبر
خواهند حيثيت و اعتبار شاهدان ما را مخدوش كنند تا از اين راه،  و آنها مي

كتاب و سنت را باطل بگردانند، و در حقيقت حيثيت و اعتبار خودشان مخدوش 
   ].)67(الكفاية [ ).اند است و آنها زنديق

  : ز چند جهتا پاسخ
كنند؟  و عدالت آنها را قبول نمي زنند، ا شيعيان به اصحاب طعنه ميچر ،اينكه :اول

  منظور آنها از اين كار چيست؟ 
آيا منظورشان اين نيست كه اعتماد به روايات اصحاب را از بين ببرند و در ايمان 

  ! مردم را دچار شك و ترديد نمايند؟ ،و اخالص آنها
  . فهميم ه جز اين مقاصد چيزي ديگر را نميما از مواضع شيع

  نتيجة انتقاد از اصحاب و مشكوك كردن در عدالت آنها چيست؟  ،اينكه :دوم
  : اش امور ذيل است نتيجه
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 -نعوذ باهللا- اينكه اصحاب بر شريعت امين و مورد اعتماد نيستند؛ چون آنها - 1
و كساني كه  چنان كه شما –ن به دينشان هستند ئقاتل، شرابخوار، زناكار، دزد و خا

  . انجامد و اين به ابطال شريعت مي –كنيد  ادعا مي سخن آنها را نقل كرديد
اگر دشمنان شريعت بخواهند دين را باطل كنند راه بهتري از اين راه شيعي 

  . نخواهند يافت
اين دين درست نيست؛ چون نتوانسته اولين نسل را به صورت ايماني و سالم  - 2

وفات يافته است آنها عليه دين خود  ص د، و به محض اينكه پيامبرتربيت كن
  . اند اند و هر كار حرام را مرتكب شده شوريده

يك نسل جنايت  ،و سه سال بيستدر طي حدود  - نعوذ باهللا -  ص پيامبر - 3
دانست كه آنها مجرم و فريبكار هستند، آنها از  و نمي ،داده است كار را پرورش مي

وفات يافت نوايا و مقاصد پنهان آن  ص مكر با او بودند، و وقتي ايشانروي نفاق و 
  .  افراد ظاهر گرديد

دانست كه آنها نسلي شرور هستند ولي  خداوند حقيقت اين نسل را مي - 4
ند، و اين يعني را آگاه نكرد تا بجاي آنان همراهان و ياراني ديگر برگزي صپيامبر
را تأييد نمود و مردم را فريب داد، چون مردم اينها خداوند باطل  - نعوذ باهللا- اينكه
با  ص اند و پيامبر همراه هستند و اطراف او جمع شده ص ديدند كه با پيامبر را مي
خواست و دخترانش را به ازدواج آنها در  مي تكرد و از آنها مشور دگي مينآنها ز
ستود و فضايل آنان را  كرد و آنها را مي آورد و خودش با دختران آنها ازدواج مي مي

و اين يعني تهمت زدن به خداوند عزوجل، به خاطر اينكه حقيقت و . كرد بيان مي
آشكار نكرد و امت را با خبر ننمود تا فريب آنها  ص ماهيت اين افراد را براي پيامبر

  . را نخورند
بلكه خداوند به صورت كلي و به صورت خاص خيلي آنها را ستوده است وبا 

  . ادعاي شما پس خداوند مردم را فريب داده است توجه به
  . همين است  نتيجة انتقاد و طعنه شيعه اماميه به اصحاب ،آري
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خوبان از  نآيد كه خداوند براي شناخت از ادعاهاي شيعه اماميه چنين بر مي - 5
بدان به مقدار كافي توضيح نداده است، و اين سبب شده تا قضيه مورد اختالف 

راد شرور خوب قرار داده شوند و خوبان متهم گردند، چون خداوند قضيه باشد، و اف

  .را روشن و واضح نكرده است
چون ما  و اين يعني اينكه نمي توان به آنچه اصحاب روايت كرده اند اعتماد كرد؛

دانيم كه  و يا اينكه نمي. ترسيم كه به ما دروغ بگويند در مورد آنها شك داريم و مي
تا روايت او . ام است كه روايت او را قبول كنيم و كدام منافق استمؤمن واقعي كد

و  ،را رد كنيم؛ پس قضيه مشتبه و در هم آميخته است و قرآن مشخص نكرده است
  . اند سنت را هم خود اينها نقل كرده

دهيم چون ناقالن آن  و اين گونه ما اعتماد خود را به قرآن و سنت از دست مي
  . مشكوك هستند

ايمان اصحاب را ثابت كنيم  ،اينكه اگر ما بخواهيم براساس اين سبك شيعي :سوم
پس دليل بر ايمان ابوبكر و عمر و عثمان و علي و ديگر صحابه كجاست . توانيم نمي

  ! تواند باشد؟ و چه مي
قرآن آيات زيادي به صورت عام و آياتي به صورت خاص  :بايد گفت :قرآن) أ

جز اند ب لت دارند را باطل قرار دادهكه اين آيات بر آن دال آورده است و شيعه آنچه را
يعني آنها اين را كه آيه بر فالني و فالني  –اند  آنچه كه آن را به علي تفسير كرده

توان  اين آيات عام و كلي هستند و نمي :اند اند و گفته كند باطل قرار داده داللت مي
مشخص از اصحاب هستند چون آيات  آنها را چنين تفسير كرد كه مصداق آن افراد

  !! شوند دانيم در چه كسي همه شرايط شيعه يافت مي يا عام هستند يا مقيد، و ما نمي
من در ايمان اين چهار خليفه شك دارم؛ و آيات  :اگر يكي از دشمنان دين بگويد

ر و ابوبكر و عم :گويند دليلش اين است كه شيعه مي ،اند نفاق در مورد اينها نازل شده
مبرش علي را تعيين كرده بودند عثمان خالفت را كه حق علي بود كه خدا و پيا
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و اينها وصيت را زير پا گذاشتند و نگذاشتند وصيت پيامبر اجرا شود . كردند غصب
  .و علي هم به خاطر حفظ زندگي و جانش وصيت را به فراموشي سپرد

ايمانشان شك دارم، و  و بنابراين در ،و اين دليل نفاق اين چهار خليفه است
كردند و اكنون  همراه بودند و نفاق خود را پنهان مي ص معتقدم كه آنها با پيامبر
  ! دهيد؟ شما پاسخ اين دشمن دين را چگونه مي .نفاق آنها آشكار گرديد

   :و اگر اين دشمن دين ادامه بدهد بگويد
و از طرفي در  و همراهانش را به ايمان متصف كرده است، ص قرآن كريم پيامبر

كند، و به ما نگفته است كه مؤمن كيست و  همان وقت آنها را به نفاق متصف مي
منافق كيست، و اين كارهايي كه از همه آنها سر زده است بر نفاق آنها داللت 

  ! كند؟ مي
  : بيا تا سنت براي ما داوري كند :داگر شما به او بگويي) ب
شان  اند كه ما در ايمان روايت كردهسنت و حديث را همين كساني  :گويد مي

دهند  شك داريم، بنابراين ما سنت را قبول نداريم؛ و آنها به نفع يكديگر شهادت مي
  . و اين شهادت پذيرفته نيست

 ،بنابراين ما نه قرآن را باور داريم و نه سنت را :آن دشمن دين بگويد و سپس )ج
  . پس دين باطل است

خواهند اعتبار  آنها مي( :گويد زرعه باد كه ميرحمت خدا بر ابي  :گويم مي
شاهدان ما را مخدوش كنند تا از اين راه كتاب و سنت را باطل نمايند، و خودشان به 

به خاطر اين است كه براي علما ). اند مخدوش بودن اعتبار سزاوارترند و آنها زنديق
ر كس كه ثابت شده است كه مذهب شيعه پلي است براي از بين بردن دين و ه

  . شود خواهد دين را از بين ببرد از دروازه و پل مذهب شيعه وارد مي مي
هاي حديث شيعه كه به روايت آثاري در مورد عقايد  در همه كتاب :چهارم
هاي تفسير و رجال در همه اينها اصحاب كافر و گمراه قرار داده  اند و كتاب پرداخته

  . اند به جز چهار نفر از اصحاب شده
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 : هاي شيعه اثنا عشري هايي از طعنه به اصحاب در كتاب هنمون *
  : دهيم هاي حديث آنها ارائه مي هايي از كتاب و اينك در اينجا نمونه

   :كتاب الكافي) أ

 tΠ: وقتي اين آيه نازل شد كه :كند كه گفت كافي از ابو جعفر روايت مي - 1 öθ tƒ 

(#θ ãã ô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒÎ* Î/  .)71 :اسراء(.  
من پيامبر  :فرمود آيا تو امام همه مردم نيستي؟! اي رسول خدا: مسلمانان گفتند

خدا به سوي همه مردم هستم، ولي بعد از من از سوي خدا براي مردم از اهل بيت 
شوند و  شوند و تكذيب مي من اماماني خواهند آمد؛ آنها در ميان مردم بلند مي

كنند، پس هر كس با آن ائمه  ان بر آنها ستم ميپيشوايان كفر و گمراهي و پيروانش
دوستي كرد و از آنها پيروي نمود و آنان را تصديق كرد او از من و با من است و مرا 

   .1مالقات خواهد كرد
چه شده اقوامي را كه سنت رسول ( :و از امير المؤمنين روايت است كه گفت - 2
   2!؟)را تغيير دادند و از وصيت او دور شدند ص خدا

 Äd“r'Î6و در تفسير  - 3 sù Ï™ Iω#u™ $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è?  .)حديث مرفوعي  .)13 :رحمن
  . ؟)كنيد آيا پيامبر يا وصي را تكذيب مي(روايت كرده كه يعني 

  . اند حتي وصيت را به قرآن هم نسبت داده
 öΝ: از ابو عبداهللا روايت شده كه در تفسير -4 s9 r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9 £‰t/ |M yϑ÷èÏΡ «!$# 

# \ø ä.  .)همه قريش است كساني كه با پيامبر  ،منظور از اين( :گفت. )28 :ابراهيم

_____________________________ 
 ). 1/216(فی الكا −١
 ). 1/217(الكافی  −٢
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   .1)وصيت او را انكار كردند ، و كمر جنگ او بستند،دشمني كردند ص خدا
و اين گونه در ايراد احاديث و روايات در اثبات وصيت و امامت ادامه داده است، 

ي كه اصحاب آن را نشناخته و به آن عمل نكردند و در نتيجه به گفتة وصيت و امامت
  !! او گمراه شدند

 :گفتم  به ابو جعفر :و در آن از حمران بن اعين روايت شده كه گفت - 5
اگر همه جمع شويم و بخواهيم گوشت يك  !فدايت شوم ما چقدر كم هستيم(

آيا با تو از چيز  :جعفر گفتابو !! گوسفند را بخوريم آن را تمام نخواهيم كرد
با  –مهاجرين و انصار همه رفتند به جز سه نفر  :تري از اين سخن نگويم عجيب

  !! يعني همه مرتد شدند به جز سه نفر 2،)-دستش اشاره كرد 
   :كتاب رجال الكشي) ب

همه مردم مرتد شدند  ص بعد از پيامبر( :روايت است كه گفت  از ابو جعفر
و  ،مقداد بن اسود، و ابوذر :آن سه نفر چه كساني هستند؟ گفت :گفتمبه جز سه نفر، 
  . 3)سلمان فارسي

مردم همه مرتد  :گفتم  به ابو عبداهللا :و از ابو بصير روايت است كه گفت
  ابو عبداهللا :گويد ابوذر و سلمان و مقداد؟ ابو بصير مي :شدند به جز سه نفر

   4؟)رفتندي كجا پس ابو ساسان و ابو عمره انصار :گفت
همه مرتد شدند و فقط سه نفر باقي ماند و ابو عبداهللا دو نفر  :گويد ابو جعفر مي
  ! كدام يك را بايد تصديق كرد؟! كند ديگر اضافه مي

_____________________________ 
 ). 1/217(الكافی  −١
 ). 2/244(الكافی  −٢
 . آن را روايت كرده است, با رشح جامع مازندرانی) 12/321(و كافی در ) 1/6(رجال الكشی  −٣
 ).7/  1(رجال الكشی  −٤
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  تفسير صافي و قمي ) ج
هفت  ،ايستاد ص در روز غدير خم وقتي پيامبر( :از امام صادق روايت است كه

 - اول و دوم :و در روايت قمي آمده –ابوبكر و عمر  :بودندنفر از منافقين در كنار او 

و عبدالرحمن بن عوف، و سعد بن ابي وقاص، و ابو عبيده و سالم موالي ابي 
  . حذيفه، و مغيره بن شعبه

 ص يعني پيامبر –ايست  بينيد كه گويا چشم ديوانه آيا چشم او را نمي :عمر گفت
 :گويد شود و مي اكنون بلند مي -كنيم غفار مياز اين دروغ به درگاهت است !بار خدايا

چه كسي براي  ،اي مردم :بلند شد گفت ص وقتي پيامبر .پروردگارم به من گفت
. گواه باش ،بار خدايا :گفت .خدا و پيامبرش :شما از خودتان سزاوارتر است؟ گفتند

ا آگاه باشيد هر كس من موالي او هستم پس علي موالي اوست، و او ر :سپس گفت
آنگاه جبرئيل نازل شد و پيامبر خدا را . به خاطر امير قرار گرفتن مسلمين سالم كنيد

از سخن قوم آگاه كرد، پيامبر آنها را فرا خواند و از آنها پرسيد، اما آنها انكار كردند و 
 šχθ :قسم خوردند، آن وقت خداوند آيه نازل كرد àÎ= øts† «!$$ Î/ $ tΒ (#θ ä9$ s% ô‰s)s9uρ (#θ ä9$ s% 

sπ yϑ Î= x. Ìø ä3ø9$# . )74 :توبه(.  
  .1 »اند و حال آن كه آنها سخن كفر را گفتند خورند كه آن را نگفته به خدا سوگند مي«

در صورتي كه تمام اين سوره قبل از حجه الوداع نازل شده است و غدير خم به 
خيلي به راستي كه ريسمان دروغ ... اجماع مفسرين بعد از حجه الوداع بوده است 

  !! كوتاه است
اي قبل از آن نازل شده  و اين آيه در مورد منافقين در غزوه تبوك يا در غزوه

  . است، و بعد از حجه الوداع فقط يك آيه نازل شده است
بينيم كه به اصحاب  ها و صدها روايت مي ها را بررسي كنيم ده اگر ما اين كتاب

_____________________________ 
 ).٣٠١/  ١(, و تفسري القمي )٣٥٩/  ٢(تفسري الصايف  −١
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   :نمايند، و اين دو حالت دارد يزنند وآنها را به هر چيز بدي متصف م طعنه مي
  . ت نزد شيعه معتبر هستندااينكه اين رواي :اول
  . ت معتبر نيستندااينكه اين رواي :دوم

باشند براي بد بودن اين عقيده همين كافي   اگر اين روايات نزد آنها معتبر مي
از اين  و اگر اين روايات معتبر نيستند پس اين دليلي است براي آن كه زنديقان. است

مذهب براي طعنه زدن به اصحاب رسول خدا و بلكه براي طعنه زدن به قرآن سوء 
ها  و نشانگر اين است كه اين مذهب قابليت آن را دارد كه زنديق. اند استفاده كرده

سخن علماي اهل سنت در اين مورد  و راست بودن صحت ،وارد آن شوند، و با اين
  . گردد روشن مي
همه اين روايات دروغ هستند و به اهل بيت نسبت داده  ما معتقديم :پنجم

اند، كشي از  اند، و اهل بيت در روايات زيادي از دروغگويان بر حذر داشته شده
ما اهل بيت راستگو هستيم، و ( :كند كه گفت روايت مي -جعفر صادق- ابوعبداهللا

راست ما نزد  ،دهند، و به خاطر دروغ آنها هميشه دروغگوياني به ما دروغ نسبت مي
اند نام برده است  ، سپس كساني را كه بر اهل بيت دروغ بسته)افتد مردم از ارزش مي
   :و آنها عبارتند از

  .مسلمة -1
 عبداهللا بن سبأ  - 2
 .المختار - 3
 .حارث الشامي - 4
  .بنان - 5
 .بن سعيد مغيرة -6
  .بزيغ - 7
  .السري - 8
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 بو الخطاب أ - 9
 .معمر -10
  .بشار الشعيري -11

 .حمزه بربري -12
  .1صايد النهدي -13

رواياتي ديگر كساني ديگر غير از اينها را هم نام برده است، و اين به وضوح  و در
نمايد كه علت تناقض در روايات اين دروغگويان و برادرانشان هستند  مشخص مي

  . اند كه عقايد شيعه را فاسد كرده
 يف اهللاَ اهللاَ(: ايد كه عبارت آن اين است را آورده سپس حديث مرفوعي -72

كه اين حديث ضعيف است و  داي سپس بيان كرده ].)1/10( صابةاإل[ )يبصحاأ
 كتاب و آلباني در تحقيق )5/358(و به ترمذي  داي مقداري از شرح آن را ذكر نموده

  . داي نسبت داده )465(ابن ابي عاصم  السنة
  ! دانم منظور شما از ذكر حديث و ضعيف قرار دادن آن چيست؟ نمي :گويم مي

كند ضعيف  حديثي كه از آزار رساندن به اصحاب نهي مي يدگويب دخواهي اگر مي
است پس آزار دادن آنها جايز است؛ چون احاديث ديگري در اين مورد نيامده است؛ 

  . داي بايد بگويم كه اشتباه رفته
 داي گفته  از اين حديث به آنچه بعد از آن در مورد علي دخواهي و اگر مي

  . براي استدالل نيازي به احاديث ضعيف نيست؛ بايد بگويم كه داستناد كني
اند و سپس به  كه علما اين حديث را ضعيف قرار داده دگويي عجيب است شما مي

، در صورتي كه بهتر اين است كه دپردازي استدالل از آن و مناظره با شارحين آن مي
  . به خاطر عدم صحت حديث به آن توجه نشود

_____________________________ 
  ).5/113(جممع الرجال  −١
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كند كه بايد هر صحابي كه  ن داللت ميروايت بر اي: (ايد شما گفته -73
او را دوست داشته است دوست داشته شود و هر صحابي كه  صپيامبر
  ). او را دوست نداشته است دوست داشته نشود صپيامبر
آنها را  ص اين سخن به حق و درستي است؛ ولي كساني كه پيامبر: گويم مي

آنها  ص كه پيامبر دكني يداشته است چه كساني هستند؟ و چگونه ثابت م دوست مي
  . داشته است؟ اطالع يافتن از اين مسئله فقط از طريق احاديث ممكن است را دوست 

اند، اگر آنها مورد اعتماد هستند، پس آنان  روايت كرده  و احاديث را اصحاب
ايد؛  اند كه شما آنها را كافر وگمراه قرار داده احاديثي در فضيلت كساني روايت كرده

اند اين احاديث را براي  همان كساني كه بوسيله شما كافر و گمراه قرار داده شدهبلكه 
  . اند ما روايت كرده

ن كه آنان را عادل آتوانيد از روايات آنها استدالل كنيد مگر  پس شما نمي
  . بشماريد

ترديدي نيست كه دوست داشتن همه اصحاب و حتي : (ايد شما گفته -74
نها متنفر بوده يا بر آنها خشمگين بوده يا آنها را نفرين آاز  صكساني كه پيامبر 

  ). آن ربطي ندارد هنيست و ب ص كرده است، به معني دوست داشتن پيامبر
 .»دوستان تو سه نفر هستند«: چنان كه از علي بن ابي طالب روايت شده كه

  . ])2/247( ينابيع المودة) 19/200( شرح نهج البالغة[
  : پاسخ

  ! ايد ام است و شما مقصود از آن را روشن نكردهاين سخن كلي و ع ،اينكه :اول
داشته است،  همه اصحاب را دوست  ص اينكه براي ما ثابت شده كه پيامبر :دوم

از آنها نفرت داشته است؛ به خصوص اهل بدر و  ص و نزد ما ثابت نشده كه پيامبر
عي نبوي كه ما در صحت بيعت رضوان، كه در مورد آنها داليل قرآني و احاديث قط

آن ترديدي نداريم آمده است، پس هر كسي با اين آيات و احاديث مخالفت كند از 
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را رد  ص ديدگاه ما اهل بدعت است و با سخن خدا مخالفت ورزيده وكالم پيامبر
  . كرده است
هاي مدون حديث وجود ندارد، و خدا  اين حديث در مجموعه ،اينكه :سوم

آن را ساخته است، چون نهج البالغه كتابي است كه سندي داند كه چه كسي  مي
تأليف شده است پس به چنين كتابي   ندارد و تقريباً چهار صد سال بعد از علي

  ! توان اعتماد كرد؟ چگونه مي
  . و در مورد آن بحث خواهد شد

و بعضي   قول علي) آراي شيعة اماميه در مورد اصحاب: (تحت عنوان -75
  . ايد ا ذكر كردهاز اهل بيت ر

ايد، ادعاي مردودي است؛  را تحت اين عنوان آورده  اما اينكه علي :گويم مي
و ما معتقديم كه اصالً با شيعه ارتباطي ندارد؛  ،از شيعه اماميه نيست  چون علي

توهين كرده است و قدر او را   بلكه بر اين باور هستيم كه اقوال شيعه به علي
اند كه او آن را نگفته و ادعاي آن را  عه به او چيزهايي نسبت دادهاند، چون شي ندانسته

به هر صفت زشتي   شود كه علي نكرده است، و همچنين از مذهب شيعه الزم مي
 گفته ةاما نتيجه و الزم ،اند متصف گردد، گرچه شيعه چنين چيزي را تصريح نكرده

   :دهيم اينك در اين مورد توضيح مي. هاي آنهاست
به عنوان  ص از سوي خدا و پيامبرش  اند كه علي شيعه ادعا كرده ،اينكه :اول

تعيين شده است، و در قرآن و سنت نصوصي وصي بودن او را تصريح  )وصي(
جانشين آن حضرت است، اما او تقيه  ص اند كه او بعد از پيامبر اند و گفته كرده

خودش را كنار كشيد  وصيم يعني او از مقا ،را انجام نداده است وصيكرده و وظيفه 
  . و نتوانست آن را اجرا كند

فرمان خدا را اجرا نكند  مثل اينكه خداوند كسي را به پيامبري مبعوث كند اما او
  ! خدا را به مردم نرسانده باشد، آيا پيامبري كه چنين كرده باشد را سراغ داريد؟ و پيام
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  ! هد؟د دانيم چرا علي فريضه وصي بودن را انجام نمي نمي
را انجام  وصيتآيا او به خاطر حفظ جانش و به علت ترس از مرگ امر 

و وقتي دين خدا به سبب عمل او دچار نقص و شكست گردد زندگي او ! دهد؟ نمي
اي دارد؟ و آيا اين توهين به خداوند نيست كه او انساني را براي رهبري  چه فايده

از  اين امامت كه او و فايدة! ام دهد؟د اين كار را انجتوان امت انتخاب كرده كه نمي
و بشريت از اين چه سودي به دست ! آن را اجرا نكرد چيست؟ آن دست كشيد و

كه بسياري از ائمه به خاطر احياي عقايد خود  دبيني آيا شما نمي! آورند؟ مي
  ! اند؟ بلكه افراد كوچكي نيز چنين كرده! كنند؟ فدا مي اهايشان ر جان

  ! دهد؟ اي به خاطر احياي دين خود به مرگ تن نمي سر بچهپدود آيا در داستان اخ
تالش و كوشش كه براي تأسيس حكومتي براي مذهبش  دآيا خميني را نديدي

  ! ؟نمود
 سرزمين و دينبه خاطر حمايت و ياري كردن  ينآيا زنان فلسطيني و زنان چچ

  ! زنند؟ خود دست به عمليات استشهادي نمي
يا اينكه ادعاي وصي بودن او ادعايي  :دو چيز است نشانگر  عملكرد علي
ضعيف بوده است، كه هرگز او چنين نبوده و او   و يا اينكه علي. دروغين است

  .بنابراين گزينه اول درست است يعني ادعاي وصي بودن او دروغ است. پاك است
هر كس من  :آيا پيامبر به علي نگفت كه( :به حسن بن حسن بن علي گفته شد

سوگند به خدا اگر منظور پيامبر از اين  :والي او هستم علي موالي اوست؟ گفتم
داد، چنان كه نماز و  حكومت و پادشاهي بود آن را به صراحت براي شما توضيح مي

ا بيان كرده است، و اگر براي شم يترا به صراحت و شفاف... زكات وروزه و حج و 
از همه مردم در اين مورد مرتكب جرم و علي بيشتر  ،گوييد بود كه شما مي آن طور 

او را بدان فرمان داده بود ترك  ص اشتباه شده است؛ زيرا او آنچه را كه پيامبر
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   .1)كرد
مورد اذيت و آزار قرار  رضي اهللا عنها كنند كه فاطمه اينكه شيعه ادعا مي :دوم

كه او را تهديد كرده   گرفته و حقش پايمال شده است و كتك خورده و عمر

  . اش را آتش خواهد زد خانه
نيست؛ كه او با چشمان خودش ببيند كه همسرش   آيا اين توهين به علي

اي كه در شكم دارد را سقط  كنند و بر اثر آن بچه زنند و شكنجه مي را مي
  ! كند؟ نمايد و او سكوت مي مي

  ! كجاست شجاعتي كه علي بدان مشهور است؟
رضي اهللا عنها به جوش  فاطمه به خاطر همسرش  چرا غيرت علي

  ! آيد؟ نمي
گيرد و  مورد اهانت و ضرب و شتم قرار مي  و همسر علي ص دختر پيامبر
  ! كند؟ علي تماشا مي

  ! آيد؟ به خاطر زنش به جوش نمي  آيا غيرت علي
، سوگند به خدا او بزرگتر از اين است كه چنين كارهايي پاك است علي 

 رضي اهللا عنها اگر به حيثيت فاطمه !!د و او سكوت كنداش انجام شو با خانواده
هاي نبرد و دلير مرد بني هاشم و اولين  رمان ميدانهشد شهسوار و ق توهين مي

پسنديد كه فاطمه مورد اهانت قرار  گرديد هرگز نمي مشرف جواني كه به اسالم
شي ارز بگيرد و زده شود و او سكوت اختيار كند، و مرگ از چنين زندگي بي

  . بهتر است
، 1)تر باشد امام بايد از همه مردم شجاع: (گويند و عجيب است كه شيعه مي

_____________________________ 
 ). 151ص (, التشيع بني مفهوم األئمة واملفهوم الفارسی )5/235(طبقات ابن سعد  −١
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  !! د كه امام اين گونه نبوده استنكن سپس ادعا مي
دانست كه اجتهاد فاطمه اين  اگر علي نمي اما قضية ميراث فاطمه رضي اهللا عنها،

ولين كسي بود كه آن متعارض است، علي ا ص گونه است و اجتهاد او با نص پيامبر
كرد و علي بعداً وقتي زمام فرمانروايي را به دست گرفت ميراثي را به  را مطالبه مي

از خود ارث  ص بود كه پيامبر معتقد   عنوان ميراث پيامبر تقسيم نكرد، اگر علي
گذارد پس چرا وقتي خودش به خالفت رسيد ميراث آن حضرت را تقسيم  به جا مي

  ! نكرد؟
خواهد و به خاطر آن  خود را از ميراث مي سهميةفاطمه رضي اهللا عنها  و چگونه
شود، و به خاطر امر ديني كه بزرگتر از مال و ثروت است يعني امامت  خشمگين مي
بعد از وفات پيامبر مانع از  صحابه كنيد شود، امامتي كه شما ادعا مي خشمگين نمي

زند، آيا او هم  اصالً حرفي نمي تحقق آن گرديدند، چگونه فاطمه در مورد امامت
  ! ه ميراث خودش نترسيد؟چرا از مطالب! كند؟ ترسد و تقيه مي مي

در آورد، و عمر از   دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر  اينكه علي :سوم
كنيد كه عمر به زور دختر علي را  ديدگاه شما كافر يا فاسق است و شما ادعا مي

رش دفاع نكرد و راضي شد كه به ناحق او را ببرند، از دخت  گرفته است و علي
  !! است  اين بزرگترين توهين به علي

هرگز چنين نبوده   راضي شدن به چنين چيزي يعني ترس و بزدلي و علي
  . آورد بود او دخترش را به ازدواج عمر در نمي و اگر عمر مؤمن نمي! است

بلكه او  ،بسنده نكرد –شما  فتةبه گ -ها  نشيني ه همه اين عقبب  علي :چهارم
  ! اسم كفار و فساق را از روي تقيه بر فرزندانش گذاشت؟

  ! ال باهللاإال قوة ال حول و

     =
_____________________________ 

 ., شيخ مفيد امامی)312ص (االقتصاد  −١
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در مقابل  به فاطمه نو توهي ،آيا همين كافي نبود كه در برابر الغاي وصيت
سكوت اختيار كرده بود و نتوانست دخترش را از ازدواج با كساني كه  چشمانش
ند نجات دهد، آيا اينها كافي نبودند كه او اسم كافران و فاسق را بر مؤمن نبود

  ! اسم آنها را ابوبكر و عمر و عثمان گذاشت؟ و ،فرزندانش گذاشت
  ! اين چه بدبختي است كه شيعه گرفتار آن هستند؟

  ! باشند؟ مي  امير المؤمنين علي بن ابي طالب آيا اينها صفاتي هستند كه شايستة
بسيار پرهيزگارتر از اين بود و بسيار پاكتر از   ي دهيم كه اوما گواهي م

  . دهند تصويري است كه روايات و عقايد شيعه اماميه از او ارائه مي
كند كه  اللكائي از دو طريق از علي بن حسين زين العابدين رحمه اهللا روايت مي

به خدا همچنان ما را براساس اسالم دوست بداريد، سوگند  !اي اهل عراق( :او گفت
   .1)در دوستي ما پيش رفتيد تا اينكه دوستي شما توهيني شد به ما

گيرد  در سرزميني باقي ماند كه در آن او مورد توهين قرار مي  چرا علي :پنجم
شود، چرا او از اين سرزمين  او توهين مي و ناموس و حتي به دين و آبرو و حيثيت

 ¨β :فرمايد مي هجرت نكرد، آن گونه كه خداوند متعال Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ9©ù uθ s? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# 

þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦àΡ r& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. t⎦⎫Ï yèôÒ tGó¡ ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#þθ ä9$ s% öΝs9 r& ô⎯ä3 s? 

ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡ uρ (#ρ ã Å_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù' tΒ æΛ ©⎝ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩®∠∪ ω Î) 

t⎦⎫Ïyè ôÒ tFó¡ ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh9$# Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$#uρ Èβ≡ t$ ø!Èθ ø9$# uρ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡ o„ \' s#‹Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰tG öκ u‰ 

Wξ‹Î7 y™  .)98 -97 :نساء(.  
بينند كه به  و مي. (روند به سراغشان مي) براي قبض روح(بيگمان كساني كه فرشتگان «

بر خود ستم ) دن با كفار در سرزمين كفر، و هجرت نكردن به سرزمين ايمانسبب مان
_____________________________ 

 ).٢٦٨٤, ٢٦٨٣ح (أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة رشح  −١
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و چرا با اينكه مسلمان بوديد در ( شما در چه حالي بوديد؟ :گويند اند، بديشان مي كرده
مگر  :بوديم، گويند) كفر(ما بيچارگاني در سرزمين  :گويند ) صف كفار جاي داشتيد

كنيد؟ جايگاه آنان دوزخ است و چه بد جايگاهي و  سرزمين خدا وسيع نبود تا در آن كوچ
مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از آنان ساخته نيست ! چه بد سرانجامي

  .»دانند اي نمي و راه چاره
و خداوند او را به عنوان امام مقرر ! از اين افراد معذور بوده است؟  آيا علي

داند كه او قدرت اجراي  و حال آن كه خداوند مينموده و وصي قرار داده است، 
  ! وصيت را ندارد؟

كه پادشاهي مرد ناتواني را كه قدرت فرماندهي ندارد به عنوان فرمانده  داي آيا ديده
  ! و امير مقرر كند؟

دانست كه او امامي است كه از سوي خدا مقرر و  مي  ما معتقديم كه اگر علي
شد و در برابر كساني كه  او به اين چيزها راضي نمي سوگند به خدا ،تعيين شده است

و اگر به همسر او تجاوزي  ،كرد با امامت مخالفت كردند مواضع روشني اتخاذ مي
دفاع  -  صدختر رسول اهللا  -، گرفت از او يعني از فاطمه رضي اهللا عنها صورت مي

پيامبر  ةي از نوآورد عل كرد، و اگر عمر دخترش را به زور به ازدواج خود در مي مي
  . كرد يعني ام كلثوم دفاع مي

راضي و خوشنود باد، به راستي كه با چنين ادعاهاي دروغيني  خداوند از علي 
  . به او توهين شده است نيستاو شايسته و زيبندة باشد و  كه توهيني به او مي

خواهد نظريه شيعه را در مورد  هر كس مي( :ايد گفته 17شما در ص  -76
در مورد آنها گفته است مراجعه   بداند بايد به آنچه امام مسلمين علي صحابه

  ). كند
چنين متداول است كه بعد از ابوبكر به هر يك از خلفا امير المؤمنين  :گويم مي

اما به كار بردن كلمه . شود، و هر يك از آنها در زمان خود امير بوده است گفته مي
ايد قصداً چنين شده كه اين مطلب بيان شود كه امام المسلمين باعث ايهام است و ش
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مسلمين از جمله خلفاي پيش  امامي است كه اطاعت از او بطور مطلق بر همةعلي 
  . و مذهب شيعه اماميه همين است ،از او فرض است

مانند برادران خلفاي خود امامي است و معتقد نيستيم كه   اما ما معتقديم كه او

بلكه او خودش نيز معتقد نيست  از ديگر خلفا فرض است،مطلق از او و يا  اطاعت
  . كه امام است چنان كه قبالً بيان شد و نيز اقوال او در اين مورد بيان خواهد شد

و جايز است . و آن رسول خداست ،و امام المسلمين به طور مطلق يك نفر است
  . لمين استكه به حاكم و فرمانرواي مسلمين گفته شود كه در عصر خودش امام مس

: ايد كه در نهج البالغه آمده است كه او گفت را آورده  سخن علي -77
و در آن رفتند؟  يش گرفتند،كجا هستند آن برادران من كه راه حق را در پ(

كجاست ابن التيهان؟ و كجاست ذو الشهادتين؟ و كجا هستند كجاست عمار؟ و 
مرگ عهد بستند و فاسقان سرهاي برادرانشان كه همتايان آنها بودند، آنان كه بر 

آنان كه قرآن را خواندند و  ،براي برادرانم خورم تاسف مي! آنان را فرستادند؟
جهاد فرا  و بدعت را از بين بردند، براياجرا نمودند، و سنت را احيا نموده 

نهج [ )خوانده شدند و اجابت كردند، به رهبر اعتماد كردند و از او پيروي نمودند
  . ])82(البالغة 
  : از چند جهت پاسخ
اينكه كتاب نهج البالغه كتابي است كه سند و اساس ندارد، اين كتاب را يك  :اول

نسبت داده است، سندي   آن را به علي ، و همةشاعر شيعه در قرن چهارم نوشته
   كجاست؟ رساند مي  كه اقوال ذكر شده را در اين كتاب به علي

بگويد و بدون سند نسبت دهد فاتحه دين خدا اگر هر كس به دلخواهش هر چه 
   .را بايد خواند

كه سندي ندارد بزرگترين دليل است بر اينكه  يانشيع توسط پذيرفتن چنين كتابي
  . علمي هستند صحيح آنها فاقد منهج و سبك
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داند كه  كه خدا بهتر مي –مؤلف نهج البالغه شريف رضي يا برادرش مرتضي 
آيا  –البته براي ما زياد مهم نيست  ،مؤلف اين كتاب است دو، اين دو كدام يك از

چرا او اسانيدي را ! ين سخن را گفته است؟ا  برايش از آسمان وحي آمده كه علي
  ! هايي را كه از آن نقل كرده ذكر نكرده است؟ آن نقل كرده يا كتاب كه بوسيلة

ست، به او چنين گفته ا ص پيامبر خدا :اگر بزرگترين عالم اهل سنت بگويد
  . پذيرند سند را بياور، و حديث را بدون سند نمي :گويند مي

چون از شود؛  منهج و سبك شيعي اثنا عشري منجر به از دست رفتن دين مياين 
و دروغگويان احاديث  ،آغاز شده است ص دروغ گفتن بر پيامبر دير باز پديدة

صحيح از ضعيف  حديثاي براي شناخت  اند، و اگر منهج و شيوه باطلي را ساخته
  . رود مينباشد دين از بين 

اند، و بر حسب  هايي در مورد رجال و راويان تأليف كرده و خود شيعه نيز كتاب
برخي را تكذيب نموده و برخي را  ،اند ديدگاه خود در مورد راويان اظهار نظر كرده

دروغگويان روايت اند، شايد آنچه در نهج البالغه آمده است را  مورد اعتماد قرار داده
  ! اند؟ كرده

تصحيح و  ز علماي شيعه اثنا عشري منهج و روشگرچه به نظر ما بسياري ا
دانند، و وقتي كه موضوع تأييد و اثبات مذهبشان باشد تقريباً اثري از  تضعيف را نمي

  !! خورد تصحيح و تضعيف به چشم نمي
منصه ظهور رسيد، بلكه علم تصحيح و تضعيف در قرن هشتم در ميان آنها به 

اما اين فن در زمان ابن مطهر  ،هاي رجال قبل از آن تأليف شده بودند گرچه كتاب
اولين كسي كه اين اصطالح را ( :گويد مند و نهادينه شد، محسن عاملي مي حلي قاعده
عالمه حلي بود و او حديث را به صحيح و حسن و موثق و ضعيف و  :به كار برد

يعني در طول اين مدت به تصحيح و تضعيف استدالل نشده  .1)تقسيم كرد... مرسل 
_____________________________ 
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و به خاطر عدم وجود ضوابطي براي جدا كردن احاديث صحيح از ضعيف  ،است
  . كردند علماي آنها به هر حديثي استدالل مي

اند براساس اين قواعد  هايي كه در آن مدت تأليف شده بايد همه كتاب ،بنابراين

  .كنيد؟؟ ، آيا اين كار را ميتا مسئوليت از شما رفع شودمورد بازبيني قرار بگيرند 
بلكه  ،اند مورد ستايش قرار نگرفته ص اينكه در اين خطبه اصحاب پيامبر :دوم

اند؛ چون علي از برادرانش فقط عمار و دو نفر ديگر را نام برده است، و  مذمت شده
و از آنها نام نبرده برادران بزرگ خود را همچون ابوبكر و عمر و عثمان ترك گفته 

  . است، يعني او از آنها راضي نبوده و آنها برادران او نيستند
هايي كه با  و چنين خطبه بسته،دروغ   خداوند نابود كند كسي كه به علي

اما معاني آن پوچ و باطل است را به  ،هم قافيه مسجع و اند و خيلي تكلف گفته شده
  . او نسبت داده است
ستايد و حال آن كه طبق مذهب شما اصحاب  صحاب را ميا  و چگونه علي

   !نگذاشتند او به حقش برسد؟
پس چرا حقي را كه به گفتة  -اند كه بودهقسم بخدا  - اند بودهاگر آنها افراد نيكي 

و اگر آنها افراد ! صحابش برسد؟اشما با قرآن و سنت ثابت است نگذاشتند كه به 
  ! ستايد؟ چگونه علي آنها را مي –اند  هكه هرگز بد نبود –اند  بدي بوده

 از اين قضيه پرده )هـ 679متوفاي (هيثم بن علي بحراني شارح نهج البالغه 
 ةاند و اين با عقيد داشت، او وقتي ديد كه در نهج البالغه ابوبكر و عمر ستوده شدهبر

اين  اند، پس شيعه متفق نيست، و همچنين در نهج البالغه ابوبكر و عمر مذمت شده
شيعه در اينجا سؤالي مطرح ( :بنابراين او گفت! تناقض را چگونه بايد حل كرد؟

اين دو نفر ذكر كرده  ةهايي كه مؤلف نهج البالغه دربار ستايش :اند اند و گفته كرده
اند  ايم كه آنها خاطي بوده چون ما بر اين اجماع كرده ،است با اجماع ما مخالف است

و يا  ،نيست  يا اين سخن از سخنان امام ،پس. اند دهكر غصبو منصب خالفت را 
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  ! ؟)اينكه اجماع ما نادرست است
اين سخنان   توان داد كه امام گويد كه پاسخ اين سؤال را اين طور مي سپس مي

را براي آن گفته است تا رضايت و دل كساني را كه به صحت خالفت شيخين 
   1!معتقدند با چنين سخناني به دست آورد؟

ها را  يعني به دروغ اين حرف –از روي تقيه چنين گفته است   به گفته او علي
دروغ گفتن  چه بوسيلةگر ،تا اين گونه همه مردم خالفت او را بپذيرند –زده است 

د كه چگونه بر باطل اصرار و بيني آيا مي –. چنين نبوده است  هرگز او –! باشد
  شود؟ فشاري ميپا

با اين كارش پيروان خود را  ،تقيه شيخين را ستوده است از روي  آيا اگر علي
  ! فريب نداده است؟

گفته  )در مدح شيخين و ديگر اصحاب( وقتي امام اين سخن را :گوييم ما مي
كه او وصي است و حقش سلب  كس از پيروانش بر اين باور نبودهيچ  ، آيااست

چنان كه  –اند  ستم كردهشده است و شيخين نگذاشتند او به حق خود برسد و بر او 
چگونه چنين سخني  :پس چرا يكي از پيروانش بلند نشد و نگفت ،–گويند  شيعه مي

  گويي و حال آن كه آن دو بر تو ستم كردند و به وصيت خيانت كردند؟  را مي
   !!كردند؟ آيا همه پيروانش به تقيه عمل مي

  ! اين بهتان بزرگي است ، وبار خدايا تو پاكي

_____________________________ 
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: گويد ايد كه مي ي علي بن حسين را از صحيفه سجاديه آوردهدعا -78
بر كساني كه  ، به خصوصصرحمت نازل كن بر اصحاب محمد  !خداوندا(

حق صحبت را بخوبي ادا نمودند و انواع و اقسام مصائب و ايذاها در نصرت 

كارى كردند، همو با او ، گذاشتندن در نصرت او فرو اي و دقيقه پيغمبر برداشتند
اصحاب كه او نام  خوب هاي و ديگر خصوصيت) و به تصديق رسالتش شتافتند

   .]الدعاء الرابعالصحيفة ا لسجادية، [. برده است
  : از چند جهت پاسخ
وري شده است، چنان كه در هاي تاريخ جمع آ اين خطبه از كتاب ،اينكه :اول

  . ، و صحت سند آن معلوم نيستمنابع آن آمده است
ايست زيبا و داراي مفاهيمي درست، اما  ديدي نيست كه اين خطبهاينكه تر :دوم

چنان كه بحراني  –كند اين است كه عقيده شيعه  آنچه صفا و زيبايي آن را مكدر مي
با آن همخواني ندارد، پس يا اين خطبه بر حق و درست است و يا عقيده  –گفت 

  . شيعه بر حق و درست است
خطبه را طبق عقايد خود تفسير كنند، و همچنين  توانند اين اينكه شيعه مي :سوم

د، در اين خطبه آمده كه توانند آن را براساس عقايد خود تفسير كنن اهل سنت مي
توان طبق نظر هر دو  و اين جمله را مي) حق صحبت را بخوبي ادا نمودند آنان كه(

  . مذهب تفسير كرد
هر ( :كنند كه بر روايت مياز علي بن موسي و او از پدرانش و آنها از پيام -79

كس پيامبر را فحش و ناسزا گفت بايد كشته شود و هر كس يك صحابي را ناسزا 
بحار  ،)464ص (و مسند زيد بن علي  صحيفة الرضا[ .)شود گفت شالق زده مي

  . ])222 /76(االنوار 
شوند و  اگر حكم اين حديث اجرا شود بسياري از شيعه كشته مي :گويم مي

انجامد كه آنها  گر شالق زده خواهند شد، چون عقايد شيعه به اين ميبسياري دي
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كنند كه واليت علي را به صورت آشكار و واضح به مردم  را متهم مي ص پيامبر
  . و فحش و ناسزايي بزرگتر از اين نيست. نرسانده است

شن و واضح است كه اگر امر رو(: گويد روح اهللا خميني رهبر انقالب ايران مي
آنطور كه خدا دستور داده بود و پيغمبر تبليغ كرده بود و كوشش در بارة مت اما

آن كرده بود جريان پيدا كرده بود اينهمه اختالفات در مملكت اسالمي و جنگها 
و خونريزي ها اتفاق نمي افتاد، و اين همه اختالفات در دين خدا از اصول گرفته 

  .1)تا فروع پيدا نمي شد
  چيست؟  ص محمد نين اتهام به پيامبر مانظر شما در مورد ا

ها دليل براي  و ده ،وصيت را ايجاد كردند و يا براي آنها ايجاد گرديد شيعه عقيدة
خواهند به  دارد و آنچه آنها مي اند كه به صورت مستقيم آن را بيان نمي آن تراشيده

ا نص صريح كنند كه امامت ب شود، و آنها تأكيد مي راحتي از اين داليل ثابت نمي
را متهم كردند چون او  ص ثابت است، اما وقتي نصي براي اثبات آن نيافتند پيامبر

آنها  –خدا نيست  كه خواستةاي  خواست آنها را بر آورده نكرده است، خواسته
چه تهمت بزرگي كه در واقع فقط .... اند را به كوتاهي ورزيدن متهم كرده صپيامبر

 -نعوذ باهللا- چون چگونه ،گردد داوند نيز متهم ميشود بلكه خ پيامبر متهم نمي
رساند و باز  واضح و آشكار به مردم نميرا بيند كه تعاليم دين  خداوند پيامبرش را مي

كند، و حال آن كه  مجازات نمي كوتاهي ورزيدن در تبليغ فرمانشاو را به خاطر 
 öθ :فرمايد خداوند متعال مي s9 uρ tΑ§θ s) s? $ oΨ ø‹n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹s{ V{ çμ ÷ΖÏΒ 

È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ÷è sÜ s)s9 çμ ÷ΖÏΒ t⎦⎫Ï? uθø9 $#  .)46-44 :حاقه(.  
. گرفتيم ما دست راست او را مي. بست اي سخنان را به دروغ بر ما مي اگر پيغمبر پاره«

  .»كرديم سپس رگ گردن او را پاره مي
_____________________________ 
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$  :فرمايد و مي pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î) uρ óΟ©9 ö≅ yèø s? $ yϑ sù 

|M øó ¯= t/ …çμ tG s9$ y™ Í‘   . )67 :مائده(.  

برسان ) به مردم(هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است  ،اي فرستادة خدا«
  .»دارد ن محفوظ مياي، و خداوند تو را از مردما و اگر چنين نكني رسالت خدا را نرسانده

  ! آيا اين اتهام سزاوار مجازات است يا نه؟ د؟گويي شما در مورد اين اتهام چه مي
  . انجامد مي صو عقايد شيعه همه به توهين و ناسزا گفتن به پيامبر 

يا كافرند يا فاسق، و يا اينكه برخي مرتكب عمل  در عقيده شيعه ص زنان پيامبر
پس چه ناسزايي  ! -نعوذ باهللا - د تا مرتكب آن شوند ان اند و يا كوشيده زشت شده

  باالتر از ناسزا گفتن و توهين به حيثيت و آبروي پيامبر است؟ 
  !-معاذ اهللا - و اين دليلي است بر اينكه پيامبر آنها را درست تربيت نكرده است 

  . اند گويند و معتقدند كه آنها كافر يا فاسق هم ناسزا مي به اصحاب
و در . باشند حديث و روايت آنها مملو از تكفير و تفسيق صحابه ميهاي  كتاب

  . هاي عقيدتي آنها تقريباً به كفر اصحاب اشاره شده است همه كتاب
  :ص طعنه زدن به ناموس و شرافت پيامبر

 šUuŸÑ ª!$# Wξ: اين آيه كه sVtΒ š⎥⎪Ï%©#Ïj9 (#ρ ãxx. |Nr&tøΒ $# 8yθ çΡ |Nr&tøΒ$#uρ 7Þθ ä9 ( $tFtΡ%Ÿ2 

|M øtrB È⎦ø⎪y‰ö6 tã ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7 Ïã È⎦÷⎫ysÎ=≈ |¹ $ yϑ èδ$ tFtΡ$ y⇐ sù  .)10 :تحريم.(  
آنان در حباله نكاح دو تن از  ،خداوند از ميان كافران زن نوح و لوط را مثل زده است«

  .»و به آن دو خيانت كردند بندگان خوب ما بودند
سوگند به خدا كه  :كند كه گفت از قمي روايت مي آيه در تفسير اين يمجلس

$﴿ ش ازرمنظو yϑ èδ$tF tΡ$ y⇐ sù﴾ »عمل منافي عفت »يعني به آن دو خيانت كردند 
شد، و  خاطر آنچه در راه بصره كرد اجرا مياست، و حد بايد بر فالنه ب) فاحشه(
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داشت، پس وقتي فالنه خواست به بصره برود فالني به او  فالني او را دوست مي
ه اين گونه بدون محرم بيرون بروي آنگاه او با فالني براي تو جايز نيست ك :گفت

   .1ازدواج كرد
  !! باشد مي  هاهللا عنهاست و منظور از فالني طلحمنظور از فالنه عايشه رضي 

اند آنها را نابود  زده ص اي كه به ناموس و شرافت پيامبر خداوند به سزاي طعنه
  !! و رسوا كند

براي فرد هوشيار و بينا پوشيده نيست ( :ويدگ و مجلسي بعد از ذكر آيه سابق مي
  ). حفصه اشاره شده است عائشه كه در اين آيات به نفاق و كفر

 ¨β :فرمايد خداوند متعال مي Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ρ â™ !% ỳ Å7 øùM} $$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ä3Ψ ÏiΒ  .)11 :نور(.  
  .»اند رهم كردهپرداخته و س) دربارة عايشه، ام المؤمنين(كساني كه اين تهمت بزرگ را «

≈ àM :فرمايد تا اينكه مي sW Î7sƒ ø:$# t⎦⎫ÏW Î7y‚ù= Ï9 šχθ èW Î7 y‚ø9$# uρ ÏM≈ sW Î7 y‚ù= Ï9 ( àM≈ t6 Íh‹©Ü9$#uρ 

t⎦⎫Î6 Íh‹©Ü= Ï9 tβθç7 ÍhŠ©Ü9$#uρ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü= Ï9 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& šχρ â™§ y9 ãΒ $ £ϑ ÏΒ tβθ ä9θ à)tƒ ( Νßγ s9 ×οt Ïøó̈Β ×− ø—Í‘ uρ 

ÒΟƒ Ì Ÿ2  .)26 :نور(.  
زنان ناپاكند و زنان پاك متعلق به  مردان ناپاكند و مردان ناپاك از آنِ زنان ناپاك از آنِ«

هاي ناموسي ناروائي كه بدانان  آنان از نسبت. مردان پاكند، و مردان پاك متعلق به زنان پاكند
ايشان از مغفرت الهي برخوردارند و ) و به همين دليل. (شود مبرا و منزه هستند داده مي

  .»اراي روزي ارزشمندندد
را بيان كرده است و اثبات  -رضي اهللا عنها- خداوند بعد از آن كه پاكي عايشه

نموده كه او مؤمن است او را به مغفرت و روزي ارزشمند وعده داده است، پس آيا 
يا و آ! شود؟ اش متحقق نمي دهد و سپس وعده خداوند فردي را به چيزي وعده مي

_____________________________ 
, در تفسري قمی آمده است, اما قمی جرأت نكرده كه بعضی كلامت را آن گونه كه )22/240(بحار االنوار  −١

 ). 2/377(تفسري قمی . به رصاحت جملسی گفته رصاحتًا بگويد
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اگر از ( :خداوند را مقيد و مشروط كند و بگويد است كه وعدةبراي مسلماني جايز 
يعني اينكه خداوند آينده ) زده باشدنفردي كه وعده داده شده چيزي برخالف آن سر 

  !!! داند؟ را نمي

سپس چگونه عايشه با فالني ازدواج كرد و حال آن كه او و فالني و علي بن ابي 
ن پيامبر مادران مؤمنان هستند و ازدواج با دانستند كه همسرا طالب و همه صحابه مي

آنها حرام است، و هيچ يك از اصحاب نه علي و نه ديگران به اين كار اعتراض 
  ! اگر عايشه آشكارا ازدواج كرده است پس چرا به او اعتراض نشد؟! نكردند؟

  ! ايد؟ و اگر به صورت پنهاني ازدواج كرده است چگونه شما از آن آگاه شده
را با چنين اتهاماتي  ص دروغ را و كساني را كه ناموس و دامان پيامبرخداوند 

  . جوييم بار خدايا از تو عافيت را مي. كنند نابود كند آلوده مي
امام است، و   اند كه علي همانند ديگر اصحاب نگفته ،اما ديگر امهات المؤمنين

مفيد امامي  .يا فاسق از ديدگاه شما هر كس به واليت علي معتقد نباشد يا كافر است
اند كه  اماميه و بسياري از زيديه بر اين اتفاق كرده( :گويد مي )هـ 413 سال متوفاي(

اند گمراه و فاسق هستند، و آنها با دور  كساني كه بر امير المؤمنين مقدم داشته شده
از جانشيني پيامبر گناهكار و ستمگرند و در جهنم   كردن امير المؤمنين علي

   .1)مانند هميشه ميبراي 
ظاهر مذهب اماميه اين است كه ( :و همچنين مفيد در كتابي ديگر گفته است

اند كافر هستند، چون فرقه  اند و با او جنگيده كساني كه عليه امير المؤمنين قيام كرده
و انكار امامت مانند انكار نبوت است چون ... اند  و گروه اهل حق بر اين اجماع كرده

هر كسي بميرد در حالي كه امام زمانش را نشناخته است ( :فرموده است ص پيامبر

_____________________________ 
 ). 1/41(اوائل املقاالت  −١





 

 

٢١٦

٢١٦

   .1)به مرگ جاهلي مرده است
حديث ها و مجموعه هاي  است، و در ديوانحديث دروغ  اينظاهر  :گويم مي

  ! معروف اسالم وجود ندارد؟
با شيخين كار نداريم و مخالفتهاي آنها با قرآن و بازيچه  ما( :گويد و خميني مي

رار دادن احكام خدا و حالل و حرام كردن از پيش خود و ستمهائي كه بفاطمه ق
   .2...)و اوالد او كردند   ص پيامبردختر 

از كجا كه فرضاً قرآن اسم امام را تعيين ميكرد آنكه ( :گويد و همچنين او مي
 دين وطمع رياست خود را ب درآنهاييكه سالها  ،ميشدنبين مسلمانها واقع  خالف

قرآن از كار خود  ةبنديها ميكردند ممكن نبود بگفت هانده بودند و دستبمبر چسپيغ
   .3..)دست بردارند

كردند و خود را به دين چسبانده بودند و از اهل  پس آنها با احكام خدا بازي مي
  !! ستنديدين ن

اگر حديث  ،و همسران و اصحابش ص اماميه در مورد پيامبر ةاين بود عقيد
  .باشند اجرا شود آنها اولين كساني هستند كه مستحق اين حكم مي دروغين گذشته

فرض كنيد به شخصي بدون زمينة ذهني قبلي گفته شود نظر شما در مورد 
  :شخصيتي با اين صفات چيست؟

  .همسرانش نيز  منافق يا كافرند. دوستان او پليد، منافق يا كافر و فاسق هستند
اند شكست خورده است و  هزار نفر بودهاو در تربيت پيروانش كه بيش از ده 

  !!كند موفق شده از اين تعداد فقط چهار نفر را تربيت
_____________________________ 

 ). 358ص (االقتصاد فی االعتقاد  −١
ست از تناقض گوئی, چه بسا كه در جايی چيزی را ثابت و كتابش پر ا). 111 −110ص (كشف االرسار  −٢

 .می كند و در جای ديگر مهان چيز را انكار می كند
 ). 114 −113ص (كشف االرسار  −٣
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  !!! جوابي بدهد اين شخص چهتوقع داريد 
به  در مذهب شيعه دشنام دادن(: گويد ايد كه مي گفته عاملي را آورده -80

د و اگر فردي هزار سال زندگي كن: (گويد تا اينكه مي )....اصحاب واجب نيست

به مذهب اهل بيت پايبند باشد و آنها را دوست بدارد و از دشمنانش اظهار 
بيزاري كند و هرگز در طي اين هزار سال صحابه را دشنام نداده باشد؛ خطا كار 

ص (املناظرات ملقاتل بن عطية, حتقيق الوردانی [ .)نيست و در ايمان او كوتاهي نيست
77([ .  

برند كه اهل سنت  و گمان مي را خوب بلدند، شيعه بازي با كلمات :گويم مي
  . خورند فريب اين نيرنگ را مي

و منظور واضح است، . اني دارندكنند كه اهل بيت دشمن اين را تأكيد مي او كلمات
يعني همه اصحاب به  ،اند را خليفه نكرده  علي ص يعني كساني كه بعد از پيامبر

ز ديدگاه شيعه اينها دشمنان اهل بيت كنند؛ پس ا جز چهار نفر چنان كه ادعا مي
 :گوييم پس اظهار بيزاري از آنها براي اثبات ايمان كافي است، مثل اينكه ما مي. هستند

اگر هزار سال زندگي كنيم و شيطان و فرعون و ابو لهب و ابو جهل را دشنام ندهيم 
به نظر شما اين . ردو ناسزا نگوييم ايمان ما كامل است؛ اما بايد از آنها اظهار بيزاري ك

  ! چه فرقي دارد؟ داي با آنچه شما نقل كرده
يا بايد امامت را اثبات ( :گردد به آنچه بحراني شيعه گفته است كه مسئله بر مي

  ). اند داشته مي كنيم و يا اين را اثبات كنيم كه آل بيت اصحاب را دوست
ايد كه  كرده را ذكر) هـ 1130متوفاي (سپس قول سيد علي خان شيرازي  -81

از ديدگاه ما حكم عدالت صحابه چون حكم ديگران است، و به مجرد : (گويد مي
و تنها صحبت باعث  ،شود صحبت به طور قطع به ايمان و عدالت فرد حكم نمي

گردد، مگر آن كه با ايمان و يقين و  نجات از دوزخ و از خشم پروردگار نمي
ز عدالت و ايمان او آگاه باشيم و اخالص قلب همراه باشد، پس هر كس كه ما ا
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را در مورد اهل بيتش رعايت كرده است و بر همين  ص بدانيم كه وصيت پيامبر
يم دار را دوست مي او همچون سلمان و ابوذر، ما ،از جهان ديده فرو بسته است

تا آخر آن كه )...دانيم نزديك شدن به خدا مي و دوست داشتن چنين كسي را ماية
  ].)11ص ( ضيعةالدرجات الر[. نقل كرده ايد

گردد كه  چهرة آن آشكار ميو  دشو در اينجا مذهب شما واضح مي :گويم مي
 ..)همچون سلمان و ابوذر(، )وصيت پيامبر را حفظ و رعايت كرده است( :دگوي مي

مخالفت  فقط و اما ابوبكر و عمر و بزرگان اصحاب از نظر مذهب شما با حق
  . گردد مطلب روشن مي ةاند چنان كه از بقي كرده

و معيار حقيقي نزد شيعه همين است كه اصحاب را به ارتداد و گمراهي متهم 
  ! كنند مي

اند؟ و كجا در اينجا  پس كجا در اين عبارت اصحاب مورد ستايش قرار گرفته
با علماي  دكه گفتيادعاي شما اند؟ و كجاست  سابقين مورد بزرگداشت قرار گرفته

  ! ؟زرگان اصحاب موافق و هم نظر هستيدم باهل سنت در تعظي
هشتاد و هفت نفر : (آورده ايد كه) مروج الذهب(شما سخن مسعودي را از  - 82

شمشير زدند در جنگ صفين  صاز جمله كساني كه در غزوة بدر در كنار پيامبر 
و همچنين . در كنار علي بودند، كه هفت تن از مهاجران و هفتاد تن از انصار بودند

زير  صتن از مهاجران و انصار و ساير صحابه كه با پيامبر اكرم ) 900(صد  نُه
   .1...)نيز در كنار او بودند - ياران بيعت الرضوان- درخت رضوان بيعت كرده بودند 

  :از چند جهت پاسخ
كتاب تاريخي است كه در قضاياي مورد اختالف ) مروج الذهب(كتاب : اينكه: اول

  . هاي باسند بايد مراجعه كرد ه در چنين اموري به كتابقابل اعتماد نيست، و بلك
_____________________________ 

 ). 39ص (نقل شده است, ) الدرجات الرفيعة(از كتاب  −١
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ابن حجر  ،است )مروج الذهب(اينكه در مورد مسعودي كه مؤلف كتاب  :دوم
باشند چون او شيعه و  هاي او سبك و انباشته از هر نوع مطالبي مي و كتاب( :گويد مي

   .1...)معتزلي بوده است 

با   كند كه اصحاب ن داللت مياگر اين روايت درست باشد پس بر اي :سوم
دانستند كه او  داشتند، و اگر مي كردند و بلكه او را دوست مي دشمني نمي  علي

اصحاب نقل نشده است كه از گفتند و از هيچ يك  وصي پيامبر است حتماً چيزي مي
  . ا برتر و افضل قرار داده باشدمرا از ابوبكر عمر رضي اهللا عنه  علي

را ذكر كرده است  نفرفقط هشتاد و هفت  يان صحابي مسعوداز هزار :چهارم
دانيم كه او چه كساني را نام برده است و آيا اينها به  ما نمي! پس باقي ديگر كجايند؟

  ! اند؟ اند يا با آن مخالف بوده ل بودهئوصيت قا
بيعت كردند جز صحت خالفت  ياري دادن صحابه اي كه با علي : پنجم

  !ت ديگري ندارد، در اين چه دليلي است؟شرعي او هيچ دالل
را دليلي است براي اينكه اصحاب او را   اصحاب علي نياري كرد :ششم

  . كردند داشتند آن را اعالم مي داشتند، و اگر آنها از وصيت خبري مي دوست مي
  ! او را ياري نكردند؟ قبال چرا ،اند بوده قائل  پس اگر آنها به وصي بودن علي

عقيده شيعه را ) هـ 1371متوفاي (سيد محسن امين عاملي : (ايد گفتهشما  -83
هر ... حكم صحابه در مورد عدالت همانند ديگران است: دهد اين گونه شرح مي

پذيريم و به  كنيم و روايت او را مي كس كه ما عدالت او را بدانيم به آن حكم مي
گذاريم كه  ا احترام مياو به خاطر صحبت و ياري كردن اسالم و جهاد در راه خد

و در مورد كسي كه خالف اين را بدانيم روايتش مورد قبول . شايستة او باشد
نيست، افرادي مثل مروان بن حكم و مغيره بن شعبه، و وليد بن عقبه، و بسر بن 

_____________________________ 
 ). 4/225(لسان امليزان  −١
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و هر كسي كه ما وضعيت عدالت او را . و برخي از بني اميه و همدستانشان ةأرطا
أعيان [. تا آخر سخنانش...) كنيم  روايات او توقف مي ندانسته باشيم در قبول

  . ])1/113(الشيعة 
  : چند نكته در اينجا قابل تأمل است

  ! بريم؟ چگونه براساس مذهب شيعه به عدالت صحابه پي مي ،اينكه :اول
دهند به عدالت  آيا چنين نيست كه از احاديثي كه به فضيلت اصحاب گواهي مي

و  به خصوص خلفاي راشدين را تأييد ، واديثي آمده كه آنهااح! بريم؟ آنها پي مي
  داريد؟  آيا شما اينها را گرامي مي ،نمايد مي تزكيه

 را مثالاينكه عاملي در مورد كساني كه عدالت آنها ثابت نشده است افرادي  :دوم
در مورد كساني كه عدالت آنها ثابت شده مثالي  امازده و آنها را نام برده است، 

چون او اگر ! و از كسي نام نبرده است، به نظر شما چرا او چنين كرده است؟ هورديان
بلكه او فقط سلمان  ،زد برد بزرگان امت را در اين مورد مثال نمي افراد عادل را نام مي

 ،دارد زد، و اين عملش از منظور او پرده بر مي و عمار و مقداد و ابوذر را مثال مي
  !! استه اهل سنت را فريب دهدگرچه او به گمان خود خو

  . او يك نفر را هم مثال نزده است! اينكه چه كساني عدالتشان معلوم نيست؟ :سوم
اينكه، امكان ندارد در دلي هم عقيدة وصيت جايي بگيرد و هم در آن  :چهارم

تعظيم اصحاب جاي بگيرد، مگر آن كه فرد از روي تقيه اين هر دو چيز را جمع 
  !! نمايد

! گوييد شرافت و افتخار است كدام است؟ صحابي بودني كه شما مي ،اينكه :پنجم
زنيد، پس صحابي بودن چه  و حال آنكه شما به اصحاب و همسران پيامبر طعنه مي

  ! شرافتي نزد شما دارد؟
كنيد كه اصحاب  و حال آن كه شما ادعا مي! اند؟ كدام دين را ياري كرده :ششم

اند از نظر  و آنان كه دين را ياري كرده! اند؟ يانت كردههمه خ ص بعد از وفات پيامبر
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  ! شما چه كساني هستند؟
اما  ،ايد كه بيشتر آن مورد قبول است توضيحاتي به سخنان عاملي افزوده -84

، از با وجود اين: (گوييد ايد و آن اينكه مي در آخر آن چيز عجيبي را مطرح كرده

ا عدالت موافق نيست، مثل شورش اموري مشاهده شده كه ب برخي از اصحاب
ها به ناحق، و ربودن  و كشتن انسان ،و متفرق كردن مسلمين ،عليه ائمه عادل

 جنگ با مسلمين و فريب دادن اموالي كه نبايد ربوده شود، فحش و ناسزا گفتن،
ها به پا كردن، تمايل به دنيا، و رقابت و هجوم آوردن براي به دست  آنها، فتنه

 .)اند هاي تاريخ آمده و رياست، و ديگر اموري كه در كتابآوردن حكومت 
دانم كه اينها سخنان خود  ، و نميداي حواله داده 1)الشيعةأعيان (سپس به كتاب 

  !! ايد شما هستند يا آن را نقل كرده
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است

شما آنها را  اصحاب به اين صورتي كه ، در تأكيد آنچه گذشت، ارائهاينكه  :اول
اند كه هر شر و زشتي در آنها وجود  دهيد يعني اينكه اصحاب نسلي بوده ارائه مي

 ،ايد داشته است، شما از ياري كردن اسالم و جهاد بزرگ اصحاب چشم پوشي كرده
گويا كشت (دهيد كه گويا تاريخ اصحاب تاريخ خوبي نبوده است،  ميو چنان نشان 

گويي و دشنام، زشتي و پستي، مكر و حيله، مال و منال و كشتار، دزدي و راهزني، بد
 جهان...اقتل و غارت و فحش و ناسزا و فريبكاري، تمايل زياد به دني... و دنيا پرستي 

كه هر كسي كه به  دتر قول عاملي را ذكر كردي با اينكه پيش ).را فراگرفته بود اسالم
ر راه خدا جهاد نموده مورد شرف صحبت نايل آمده و اسالم را ياري كرده است و د

  ! تعظيم است، به نظر شما اينها چه كساني هستند؟
  .و در آنچه گذشت به اين سخنها جواب داده شد

_____________________________ 
 ). 1/113( الشيعةأعيان  −١
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  ! دانم؟ عليه امامان عادل نمي و خروج شورش اينكه منظور شما را از :دوم
ر معاويه كند، يا اينكه منظو آيا اين ادعاي شما بر خلفاي ثالثه صدق پيدا مي

  !ت؟اس
  . تر گذشت پيش به هر حال، پاسخ هردو احتمال

يكي از ) هـ 1377متوفاي سال (سيد شرف الدين عاملي : (ايد شما گفته -85
هر كس از نظر ما در مورد اصحاب آگاهي : گويد علماي بزرگ شيعه در لبنان مي

تفريط  ةداند كه نظر ما نظر ميانه و وسط است، چون نه چون غال داشته باشد مي
ا مورد ايم و نه همانند جمهور افراط نموده و همه ر رده و همه را كافر قرار دادهك

اصحاب مانند ديگر مردم هستند، در ميان آنها افرادي عادل ...ايم  اعتماد قرار داده
و در ميان آنها شورشيان و . باشند هم هست كه بزرگان و علماي صحابه مي

و بعضي از اينها . اند فق و جنايتكار بودهو بعضي از آنها منا. متجاوزيني هم هست
  . وضعيت نامعلومي دارند

گيريم و در دنيا و آخرت آنها را  پس ما از آن دسته كه عادل هستند دليل مي
كه اما متجاوزيني كه عليه وصي و برادر پيامبر شوريدند و كساني . داريم دوست مي

و امثالشان، اينها ارزشي ندارند  مرتكب جرم و گناه گرديدند مثل ابن هند و ابن نابغه
بينيد كه ما حديث  وقتي مي :گويد تا اينكه مي ...و سخن آنها وزن و جايگاهي ندارد

داريم و يا  كنيم و به صراحت مشكل آنها را بيان مي بسياري از اصحاب را رد مي
ا كنند و حال آن كه م گوييم كه افراد نامعلومي هستند به شدت بر ما اعتراض مي مي

ايم كه بايد حقايق ديني بررسي شوند و بايد به دنبال  به وظيفه شرعي خود عمل كرده
كردند؛  اگر عقالي آنها به قواعد علم مراجعه مي. احاديث و روايات صحيح نبوي بود

ايست كه دليلي براي آن وجود ندارد، و  دانستند كه اصل عدالت اصحاب مقوله مي
، و يد كه قرآن سرشار از ذكر منافقين اصحاب استاگر در قرآن بينديشند خواهند د

كافي است، و از آيه ]. 1: المنافقون[ ﴾إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ﴿تنها از سورة منافقون 



 گفتگويى آرام

 

٢٢٣

 

٢٢٣

 Ü>#{ôã هاي واضح و روشن سورة توبه F{$# ‘‰ x©r& #\ øà2 $ ]%$ xÏΡuρ  .)97: توبه.( 
  . »نشينان كفر و نفاقشان بيشتر است باديه«

با همين اسلوب وروش خود با تهمتهاي ناروايي كه به صحابه مي زد چهار نعل  و
ا نسل پيشتازي كه تا جائيكه ادعا كرد امت اسالمي از داشتن پيشوايان و ي ختمي تا

و در ايشان اكثريت وغالب صحابه (اي درخشان باشد بي نياز است، داراي كارنامه 
و ما تنها آن صحابه : و ادامه داد كه... ان بوده اند، و بخصوص دانشمندان و بزرگانش

احترام مي نهيم، يا ناچار همگام با  بودندبي طرف  »وصي«اي را كه ظاهراً در قضية 
أجوبة مسائل [...). كه البته اينها بيشترين صحابه بودند... اند  اهل قدرت حركت كرده

   ].14ص جار اهللا 
  . خ داده شود و در هم شكسته شودهر پاراگرافي بايد پاس، !به خدا قسم: پاسخ

  : نماييم اما جواب را مختصر مي
ادعايي است كه  ،رو است ادعاي او كه مذهبش مذهب متوسط و ميانه ،اينكه :اول

 ماميه است، و هر كسي كه به عقيدةبر خالف حقيقت است، مذهب او مذهب شيعه ا
يعه با اين ادعا كه علي رو و متوسط باشد، چون ش تواند ميانه شيعه معتقد باشد نمي

اند و هر كس كه ادعاي وصيت كرده  وصي پيامبر است با مسلمين مخالفت كرده
تواند نظر ميانه و متوسطي داشته باشد، و اين مطلب با امور ذيل واضح  باشد نمي

  . گردد مي
اصحاب همانند ديگر مردم هستند، برخي از آنها عادل ( :گويد اينكه او مي :دوم

  . )و آنها بزرگان و علماي اصحاب هستندباشند  مي
  ! بزرگان و علماي صحابه چه كساني هستند؟ :گويم مي

 شانو بعضي برخالف نصوص خود !علي و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار؟
  . اند تعداد اندكي را به اين افراد افزوده





 

 

٢٢٤

٢٢٤

شيعه طبيعي است كه نه، و طبق مذهب ! آيا غير از اينها كساني ديگر هم هستند؟
توان به اينها  هيچ كسي از آنان كه در حقيقت از افراد مذكور بزرگتر هستند را نمي

  . اضافه كرد
را توضيح داده كه آنها كساني هستند كه عليه  يا باغيان سپس او شورشيان :سوم

كند، چه  يناگزير عقيدة شيعي عرض اندام م ،آري .اند وصي و برادر پيامبر شوريده
آيا طبق ادعاي آنها اين افراد خلفاي ! اند؟ شيعه شوريده به گفتةكساني عليه وصي 

  ! ثالثه و همه اصحاب نيستند؟
  ! ماند كه عادل شمرده شود؟ پس چه كسي از اصحاب باقي مي

سپس ادعا كرده كه براي اصل عدالت صحابي دليلي وجود ندارد، و اگر  :چهارم
  . ر از ذكر منافقين استبينديشند خواهند ديد كه سرشا كريم آنها در قرآن

  !!وجود ندارد ي عدالت اصحاب از قرآن و سنت دليليب ادعاي باطلي، براعج
 ،نه! ها يا صدها حديث براي اثبات عدالت صحابه كافي نيست؟ ها آيه و ده ده آيا

آيا  .»قرآن سرشار از ذكر منافقين است :گويد مي«داند؟  او در مورد اصحاب چه مي
را دارد كه منافقين از زمرة اصحاب هستند، اصحابي كه علماي اسالم  مسلماني اين عقيده

اند كه صحابي كسي است كه در حالي كه ايمان داشته  آنها را اين گونه تعريف كرده
اند كه  را در حالي ديده ص آيا منافقان پيامبر. را ديده و بر ايمان مرده است صپيامبر 

اند در حالي كه سخنان و كارهاي آنها بر  ناشناخته بودهآيا منافقان ! اند؟ به او ايمان داشته
اند؛ چون نفاق با سخن و عمل آشكار  ديده خالف اسالم بوده است و مسلمين آنها را مي

  ! توان منافق را از غير منافق تشخيص داد؟ شود، اگرنه چگونه مي مي
  !! اي نسبت به بزرگان امت دارند توزانه كينه ةعجيب عقيد

دانستم كه منافقين بعد از پيامبر  كاش مي( :گويد منافقين مي باره دراو  :پنجم
  ). ...اش بسيار ناراحت كرده بودند كجا رفتند، آنها پيامبر را در دوران زندگي صخدا

اند  را اذيت كرده صآنها كارها و سخنان آشكاري داشتند كه با آن پيامبر ،پس
توان مؤمنان را از منافقان  كه نمي دكني شما چگونه ادعا مي !پس آنها مشخص هستند
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  ! را ناراحت كردند معلوم نيستند؟ ص تشخيص داد؟ آيا كساني كه پيامبر
به آنها اشاره  دتواني آيا مي! پرسيم اين منافقان كجا رفتند؟ و ما از دكتر قزويني مي

  ؟؟ دزني يا فقط از روي حدس و گمان حرف مي دداني اين را مي شما؟؟ و آيا دكني

عادالن اصحاب بزرگان و  :او گفته است. اند سخنان او متناقض ،اينكه :مشش
ند هست كساني( :و در مورد درستكاران اصحاب گفته است كه آنها .علمايشان هستند

باشند، و اكثريت آنها همين  كه در پذيرفتن اسالم پيشگام بوده و داراي فضايل مي
  ). اند نبوي را روايت كردهافراد به خصوص علماي آنها و آنان كه احاديث 
اما كساني كه عليه وصي و برادر ( :اين سخن او را با اين سخنش مقايسه كنيد

ما تنها : (گويد و مي). نداردپيامبر شوريدند ارزشي ندارند و حديث آنها اعتباري 
 در مقابل -در ظاهر - باالجباركساني از صحابه را به دوستي مي گيريم كه 

انشين بر حق او اعالم بي طرفي كردند، و يا اينكه به هدف و ج »وصي پيامبر«
حفاظت بر دين خود و يا به قصد تقويت لشكر اسالم با سردمداران و حكومتداران 

   ).اظهار همدلي كردند، كه آنها اكثريت صحابه را تشكيل مي دهند
يت اند اكثر ل بودهكه داراي فض كند كه پيشگامان و كساني او ادعا مي :گويم مي

اند كه با اهل قدرت همراهي  هدسپس گفته كساني بو. دهند صحابه را تشكيل مي
   .)و آنها اكثريت هستند(اند  كرده

قدرت چه  ؟ و بي طرفان چه كساني هستند؟ و اهلپس بزرگان چه كساني هستند
   ند؟هست كساني

  !!در نتيجه همه متهم هستند
  . باشند اهل قدرت ابوبكر و عمر و عثمان مي

  .بقيه صحابه بجز آن چهار نفر: ي طرفانوب
  . اند و چهار نفر بوده  و بزرگان و علما علي

شيعه  ةها باالخره به خود عقيد و اين طور كش و قوس دادن عبارات و كلمه
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  ! انجامد مي
و اينگونه به  ،كند كه او احاديث بسياري از صحابه را رد كرده است ادعا مي :هفتم

رده كه بايد حقايق ديني مورد پااليش قرار بگيرند وظيفه شرعي خود عمل ك
  ! واحاديث صحيح را بايد جستجو كرد

احاديثي كه از ديدگاه شما صحيح هستند يا احاديثي كه از نظر ما  :گويم مي
  ! باشند؟ صحيح مي

شما به كدام  :گوييم مي. احاديثي كه از نظر ما شيعه صحيح هستند :اگر بگوييد
نماييد و حال آن كه همه روايات  كنيد و به آن استناد مي اعتماد ميهايتان  يك از كتاب

هايتان را به مدت هزار سال اصالً  اند و علماي شما كتاب شما در پنهاني نوشته شده
هايي  اند، پس چگونه به چنين روايات و كتاب مورد بررسي و تحقيق قرار نداده

اند كه دروغگوياني بر  ما اعتراف كردهتر گفتيم كه ائمه ش و پيش! توان اعتماد كرد؟ مي
  . اند آنها دروغ بسته

و شناخت احاديث دروغين از احاديث درست مشكل است چون همه 
  . اند هايتان در پنهان نوشته شده كتاب

اند، و اين  دانسته از تصحيح و تضعيف نمي يو گذشتگان شما تا قرن هفتم چيز
ه به گفته متأخرين علماي شما اعتراض و ايد ك علمي هست كه شما آن را ايجاد كرده

  . چنان كه پيشتر به اين اشاره شده و بعداً نيز بيان خواهد شد. طعنه عامه را دور كنيد
آمده است، به  –اهل سنت  -هاي شما  كتاب در كه احاديثي و اگر بگوييد

همه احاديثي كه در آن به وصيت تصريح شده است و شما آن را : گوييم شما مي
دهيد از نظر ما ضعيف و يا دروغند، و ما از عهد صحابه تا به امروز به  مي ئهارا

و اصحاب آن را  ،اند و روايات در روز روشن نوشته شده ،ايم روايات توجه داشته
اند و به همين  و همچنين تابعين آن را آشكارا روايت كرده ،اند آشكارا روايت كرده

و هر كس خواسته درآن چيزي وارد كند از آن  اند، گونه تا عصر ما چنين روايت شده
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روايات ضعيف و موضوعي در احاديث ما جاي  ،ولي با وجود اين .اند پرده برداشته
  .اند اند اما علما آن را شناخته و از آن پرده برداشته داده شده

كنيد كه ضعيف بودن و يا دروغ بودن آن  پس چگونه شما از احاديثي استدالل مي

كند و چند  صحيحي كه عقايد شما را باطل مي ، و احاديثم و ثابت استنزد ما مسل
  ! كنيد؟ دهيد ترك مي باشند كه شما ارائه مي برابر احاديثي مي

  ! ؟ستفرد حق جو ةشايستشيوة استدالل گزينشي نيست؟ آيا اين شيوه آيا اين 
امامي  و قبل از هر ،قرن دوم ادامه داشته است ةتا نيمائمة شما  ةسلسل :هشتم

  . احاديثي نوشته شده است
بايد آن امام آن را باطل كند يا آن  ،اند پس احاديثي كه قبل از هر امامي نوشته شده

به صحت يا  مو وقتي كه اما. چون اين مقتضاي امامت است ،را صحيح قرار دهد
اين با امامت او  كهپس يا امام از آن خبري نداشته  ،بطالن آن اشاره نكرده است

چون قبل از او بر  ،كند داند را باطل مي و ادعاي شما كه امام غيب مي ،فات داردمنا
و يا اينكه او امامي نيست كه مرجع !! داند اند و حال آن كه او نمي دين دروغ بسته

  . باشد
كنند و او به آنها  پس امامي كه پيروانش تا زمان او دروغ را براي يكديگر نقل مي

  !! اي دارد است چه فايدهگويد كه اين دروغ  نمي
به معني اين نيست كه كوتاهي امام را  ،شماتوسط آيا صحيح قرار دادن احاديث 

شود كه ادعاي شما كه احاديث صحيح را  اين گونه روشن مي! كنيد؟ جبران مي
  . و بيشتر توضيح داده خواهد شد ،كنيد ادعاي مردودي است مشخص مي
آن حقايق ديني مورد پااليش قرار  بوسيلة دانم منهج و اسلوب شرعي كه من نمي

حال آن كه سيد محمد صدر ! شوند كدام است؟ گيرند و روايات تصحيح مي مي
- اي هستند  است كه راويان عقيده و تاريخ شيعه افراد ناشناختهاعتراف كرده 

توان به مطالب صحيح و واقعي مذهبي  پس چگونه مي  ،-همانطوريكه خواهد آمد
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  ! اي هستند؟ افراد نامعلوم و ناشناخته ،راويان مفاهيم عقيدتي آندست يافت كه 
- كنند هاي اهل سنت آمده و شيعه به آن استناد مي اما رواياتي كه در كتاب

علمي  ةهيچ روايتي تقريباً صحيح نيست، پس كجا از شيو -همانگونه كه ذكر شد
  استفاده شده است؟ 

او بر آيات قرآن و ( :گويد كه ميايد  سبحاني را آورده آيت اهللاقول  -86
. )طرفانه اعتماد و استناد كرده است احاديث صحيح و تاريخ قطعي و عقل بي

   .])298ص (العقيدة اإلسالمية [
هاي مختلفي دور  شيعي يعني اينكه با تأويل ةاستدالل از قرآن به شيو: گويم مي

  . كند كردن قرآن از آنچه بر آن داللت مي
از احاديث صحيح استدالل كرده است؛ بايد بگويم كه ما هيچ  :گويد و اينكه مي

ترين كتاب  كه صحيح »كافي«منبعي شيعي قديمي كه صحيح باشد سراغ نداريم، 
آنهاست مملو از احاديث عجيب و غريبي است كه از نسبت دادن آن احاديث به دين 

و همچنين  ،آيد گرچه ما معتقديم كه اين احاديث باطل هستند انسان شرمش مي
اما تشخيص احاديث . باشند اي شيعه معتقدند كه اين احاديث باطل ميمبسياري از عل

صحيح آن از احاديث نادرست و باطل آن براي بسياري از مردم سخت و دشوار 
نمايند، و طبق  ه احاديث آن را بررسي مياند ك است، گر چه اخيراً افرادي پيدا شده

كنند، اين رويكرد مفيدي است اگر  ر صحيح جدا ميغي از اماميه صحيح آن را شيوة
  . بدهد خوب نتيجه

و كدام كتاب ! طرفانه كجاست؟ دانيم كه اين تاريخ بي طرفانه، نمي اما تاريخ بي
 هاي تاريخ سرشار از و حال آن كه كتاب! تواند حجت و دليل باشد؟ تاريخي مي
  دروغ و روايات باطل هستند؟  حكايت هاي

اي هستند، پس  عقيدتي و تاريخي شيعه افراد مجهول و ناشناخته راويان مفاهيم
به مطالب درست عقيدتي و تاريخي   توان بوسيلة راويان ناشناخته چگونه مي



 گفتگويى آرام

 

٢٢٩

 

٢٢٩

  !! اند؟؟ رسيد، چنان كه محققين شيعه به اين امر اعتراف كرده
 )تمهيد(تحت عنوان  اي كه براي تاريخ غيبت صغري سيد محمد صدر در مقدمه

گويد و  سخن مي –يعني شيعي  –از اسباب پيچيدگي در تاريخ اسالمي  ،است نوشته

 :پنجم( :گويد او چند عامل را براي اين امر بر شمرده است كه در پنجمين آن مي
رسيده مؤلفين اماميه همه رواياتي كه از ائمه يا از يارانشان براي آنها  .اسناد روايات

بدون آن كه صحت يا ضعف اين روايات را  اند هايشان جمع كرده را در كتاب است
  . در نظر گرفته باشند

اند در  رجال كتاب تأليف كرده ن دسته از علماي شيعه كه در زمينةو آ
اند و با توجه به  هايشان فقط به بيان شرح حال راويان احاديث فقهي اكتفا كرده كتاب

  . اند نياز مردم به اين راويان عنايت و توجه خاصي كرده
همچون  ي معارف اسالميها ها راوياني را كه در ديگر زمينه كتاب ا اينام

اند، با  اند كامالً به فراموشي سپرده ها احاديث روايت كرده عقايد و تاريخ و فتنه
  ! هاي فقهي بيشترند اينكه اين دسته از راويان از راويان كتاب

 ،ايت كرده باشددر تاريخ و هم در فقه رو روي خوش شانسي راوي هم و اگر از
اما اگر در فقه چيزي روايت  ،هاي آنان از او نام برده شده است بينيم كه در كتاب مي

   .1)نكرده باشد او مجهول و ناشناخته است
دارد كه مذهب شيعه را از اساس در هم  اين اعتراف مهم از حقيقتي پرده بر مي

طوريكه دهها  -كند  ار مياي را كه به دنبال حق هستند بيد هاي زنده شكند و دل مي
حق و  ز اين عقايد دست بكشيد و به عقيدةكه ا –اند  فرياد زده نفر از علماي مذهب
  .راستين روي آوريد

شيخ محدثين و ( :گويد كه عباس قمي درباره او مي )هـ 1104متوفاي (حر عاملي 
_____________________________ 

 ). الصغری الغيبة(مقدمه حتقيق كتاب  −١





 

 

٢٣٠

٢٣٠

يد پد شيعه كه در مذهب يعاملي به تحول جديد .1)تا آخرش... افضل المتبحرين
همين  :گويد كند و مي خواند اعتراض مي آمده و به نقد و بررسي روايات شيعه فرا مي

اند براي صحت آن كافي است، و اگر اين روايات  كه روايات در منابعي شيعي آمده
بررسي شوند همه راويان  –فقط  –در چهارچوب قواعد جرح و تعديل امامي 

  . است صدر د كالم سابقآيند، و اين تأيي مذهب ضعيف از آب در مي
هاي  اين سخن مستلزم اين است كه به صحت احاديث كتاب( :گويد عاملي مي

هاي مورد اعتماد كه مؤلفين آن و ديگران به صحت آن حكم  چهارگانه و ديگر كتاب
اند،  و در دينشان به آن استناد كرده ،و به نقل و روايات آن اهتمام ورزيده ،اند كرده

همچون اصحاب اجماع و امثالشان  –اياتي كه افراد بزرگ و ثقه مثل رو. حكم شود
اند، كه آنها وضعيت و هويت اين  از ضعفا و دروغگويان و افراد ناشناخته نقل كرده –

و به  ،نمايند كنند و به احاديثشان عمل مي اما از آنها روايت مي ،اند دانسته افراد را مي
دانند كه اين روايات از طرق زيادي  يدهند، به خصوص وقتي م حت آن گواهي ميص

اند آن را بر اصول صحيح  توانسته اند، و افراد مي اند، و اصول صحيحي داشته نقل شده
پس بايد كار آنها و شهادت . عرضه نمايند) ع(توانستند آن را به ائمه  ارائه بدهند بلكه مي

ي به آنها زده نشود، ا آنان به صحت اين روايات را توجيه درستي كرد، طوري كه طعنه
وگرنه لزوماً همه روايات آنها ضعيف خواهند بود، چون ضعف و دروغگو بودن راويان 

آيد كه  و از اين چنين بر مي!! آيد ، پس اصطالح جديد كامالً درست در نمي!!آشكار است
اصطالح جديد، يعني تقسيم حديث به صحيح و حسن و موثوق و ضعيف كه در زمان 

  . 2)دش احمد بن طاوس تجديد شد اصطالح ضعيفي استعالمه و استا
شود در نتيجه  استفادهنقد شيعي  ةبيني كه اگر فقط از شيو آيا مي !استاد محمد

آيند؛ چون راويان همه يا  احاديث در روايات شيعه ضعيف از آب در مي ةهم
_____________________________ 

 ). 2/176(عباس قمی  الكنى واأللقاب, −١
 ).251 −250/  3(وسائل الشيعة  −٢
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قضاوت را به خود شما و به هر عاقلي كه دين و  !!!دروغگو يا ضعيف هستند؟
   .كنيم لش براي او محترم است واگذار ميعق

در مورد پديد آمدن روايات شيعه  )1(قمي برقعي العظمى ابو الفضل آيت اهللا

و  ا شد،پيد اخباري بنام دين متأسفانه بعد از گذشت يك قرن دو قرن: (گويد مي
ا ت. )2(...)كه مطالبي آوردند از قول پيغمبر يا مفسر و بنام محدث پيدا شدند يشخاصا

اين كتاب را مي نويسم و نشان مي دهم كه اين اختالفات مذهبي ( :گويد اينكه مي
 :گويد ، تا اينكه مي)3()...بواسطة اخبار مجعولة در كتب معتبره خودمان بوجود آمده

راويان سابقين كه مشتي مردم كم سواد و خرافي و بي اطالع بوده اند زيرا در قرن (
سپس  )4( )...شده حوزة علمي و تحقيقي نبوده دوم و سوم كه اكثر اخبار جعل

و دفتري داشته كه  ،فروشي مي كردهدر قم برنج ه شيخ صدوق كاسبي بود( :گويد مي
، و محمد بن يعقوب هر خبري را از كسي كه بنظرش خوب آمده گرفته و درج كرده

 ، و هر خبري را از هر كس  هم مذهب او اعتماددر بغداد كاسبي بودهكليني نيز 
در دفاتر خود جمع كرده، زيرا در آن زمانها روحانيت  بيست سالنموده و بفاصلة 

آيا كتاب كافي كليني كه خواهيم بيان كرد ( :گويد تا اينكه مي .)5( )....رسمي نبوده
صدها مطالب و روايات خرافي را از دشمنان دين گرفته و نقل كرده چگونه براي 

_____________________________ 
) خرافات وفور در زيارات قبـور(براي شناخت بيشرت شخصيت آيت اهللا العظمي برقعي قمي به مقدمه كتاب  −١

 ).مرتجم. (است مراجعه كنيدموجود   www.ahlesonnat.net كه در سايت 
 ., انتشارات صدرا, قم, خيابان ارم)٣ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول, آية اهللا العظمى برقعي  −٢
 ).٥ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول,  −٣
 ).6ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول,  −٤
 ).7ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول,  −٥
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٢٣٢

هم از نظر سند و  كتاب كافياحاديث ( :گويد يتا اينكه م. )1( ...)شما كافي است
از نظر سند اكثر راويانش . راويان آن بسيار اشكال دارد و هم از نظر متن و مطالب آن

از ضعفاء و مجاهيل و مردمان مهمل و صاحبان عقائد  باطله مي باشند، البته طبق 
  . )2( ...)قول علماي رجال شيعه
عرض اخبار (يا  »بت شكن«اليف كتابش دارد كه هدف از ت سپس او بيان مي
   :امور ذيل است )اصول بر قرآن و عقول

  . اند شده دينارد و امام نامخرافاتي ب - 1
مذهب مي باشد باعتماد به اين اخبار صد اكثر طوائف شيعه كه نزديك  - 2

  . تأسيس مذهب كرده اند
فاسيري جعلي بنام در اين اخبار و احاديث غالبا با قرآن بازي كرده اند و با ت - 3

  . ائمه، آيات الهي را از اعتبار انداخته اند
خميني بايد گوش كند تا بداند كه چه كساني با آيات قرآن بازي ( :گويم مي
  ! ؟)اند بزرگان اصحاب يا مشايخ او كرده
اين اخبار جعلي خرافي موجب بدبيني مذاهب اسالمي و طعن علماي مذاهب  - 4

   .3است بر شيعيان
اند تا علماي  به خدا كه برقعي راست گفته است، همين روايات سبب شدهسوگند 

  . انداند زنديق  مسلمين بر اين باور باشند كه كساني كه اين احاديث را ساخته
گرچه بسياري از پيروان مذهب شيعه با دين و اهل دين دشمني ندارند و فقط از 

  . اند روي جهالت دين را انتخاب كرده
اي از اين افراد را ذكر كرده و گفته  رحمه اهللا نمونه قمي برقعيمي آيت اهللا العظ

_____________________________ 
 ).12ص (اصول بر قرآن و عقول, عرض اخبار  −١
 ).13ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول,  −٢
 . 39−30ص ) بت شكن(كرس الصنم   ,)15ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول,  −٣
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تمامي احاديث كافي صحيح است و مو بدرزش : يكي از مجتهدين مي گفت( :است
شما اگر تمام : نويسنده گفتم. نمي رود و كسي كه غير از اين بگويد مغرض است

يرا در جلد اول باب احاديث آن را صحيح مي دانيد پس چرا سيزده امامي نشديد؟ ز

نشان . نشان ده: گفت. عدد األئمة چهار عدد روايت آمده كه امام سيزده عدد است
   . 1!)من نديده بودم: دادم، تعجب كرد و گفت

كه چگونه براي اين امام كه صادقانه  -خداوند ما و شما را توفيق دهد -  بيني مي
را متفرق كرده است مشخص به دنبال حقيقت بوده است فساد اين رواياتي كه امت 

   !!و روشن گرديده است؟
هايي از جهالت و ناشناخته بودن راوياني كه احاديث عقيدتي را روايت  نمونه

  : اند كرده
  . دهيم اين مطلب را بيشتر توضيح مي

شود مگر اينكه امام سابق به صراحت  امامت هيچ كسي ثابت نمي :گويند شيعه مي
  . امامت او را بيان كند

و در  ،يني بابي براي اثبات امامت حسن عسكري پدر مهدي موهوم آورده استكل
شيعه حتي يكي از  دروايت ذكر كرده كه با توجه به سخنان ائمه جرح خو 2آن سيزده

  . كنيم اين روايات صحيح نيست، و اينك به اختصار به آن روايات اشاره مي
ي بن يسار قنبري است، يكي از راويان در سندش يحي )853 مارهش( :حديث اول

آمده است كه مجهول و ناشناخته است، و خوئي اين راوي را ندانسته  3در الشافي

_____________________________ 
 . 38, كرس الصنم ص )14 −13ص (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول,  −١
 ). 1/325(الكافی  −٢
 ). 3/371(الشافی رشح الكافی  −٣
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   .1است
كه با سند خود از جعفر بن محمد كوفي و او از بشار  )854 مارهش( :حديث دوم

  . كند بن احمد بصري و او از علي بن عمر نوفلي روايت مي
فقط افراد  ،ر بن محمد معلوم نيستحالت و وضعيت جعف :گويد در شافي مي

اند  هايي كه در شرح حال راويان نوشته شده اند، و در كتاب زيادي از او روايت كرده
و همچنين نوفلي ناشناخته است و فقط همين  ،از بشار بن احمد نام برده نشده است

   .2روايت از او نقل شده است
محمد اصفهاني آمده عبداهللا بن (كه در سندش  )855 مارهش(: حديث سوم

مجهول  –سند اين حديث همچون حديث گذشته است ( :گويد در الشافي مي). است
و فقط با  ،هاي رجال يادي نشده است از عبداهللا بن محمد اصفهاني در كتاب ،–است 

  . )همين روايت از او نام برده شده است
وايت را نقل فقط گفته او اين ر ،و سيد خوئي وقتي برايش شرح حال نوشته است

كند كه او فرد مجهول و  و اين تأكيد مي ،و چيزي ديگر نگفته ،كرده است
  . ايست ناشناخته

در سند آن موسي بن جعفر بن وهب است در الشافي ) 856ش (: حديث چهارم
  . آمده كه او مجهول و ناشناخته است

آمده  در آن احمد بن محمد بن عبداهللا بن مروان انباري )857ش ( :حديث پنجم
انباري از ياران ابوجعفر و  ،سند اين حديث ضعيف است( :كه در الشافي آمده است

  . )ايست ابوالحسن است و فرد ناشناخته
احمد قالنسي و علي بن  بن يكي از راويان آن محمد )858ش ( :حديث ششم

_____________________________ 
 ). 20/161(معجم الرجال  −١
 . 20/116معجم الرجال  −٢
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  . حسن بن عمرو است
يعني ضعيف  –سند اين حديث چون حديث گذشته است ( :گويد شافي مي

علي بن حسين  ،و ابن عمرو ،هاي رجال از قالنسي ذكري نيست در كتاب -است

و او فرد مجهول و  ،است و شيخ در رجال خود با همين عنوان او را ذكر كرده
  . )ايست ناشناخته

در . سبارقيني آمده استكه در سند آن ابو محمد إ) 859ش ( :حديث هفتم
و در  - يعني مجهول و ناشناخته است-او چون فرد گذشته است ( :گويد الشافي مي

اند ذكري از اسبارقيني به ميان نيامده  هايي كه در شرح حال راويان نوشته شده كتاب
  ). است

در سند آن سعد بن عبداهللا آمده كه از گروهي از بني  )860ش ( :حديث هشتم
در الشافي . كند كه يكي از آنها حسن بن حسن افطس است هاشم روايت مي

سعد بن عبداهللا بن خلف قمي گران قدر  :همانند صحيح مجهول است :گويد مي
شد، و بعضي از اصحاب مالقات او را با محمد  و او از شيوخ طايفه شمرده مي ،است

و براي افطس هيچ شرح . اند و در مورد وفات او اختالف كرده ،اند ضعيف دانسته
  . )حالي جز اين روايت ذكر نشده است

خدا از اينكه ما را نجات ! همانند صحيح مجهول است! تعجيب اس :گويم مي
  .اي شاكريم داده

  . اند در آن علي بن محمد و اسحاق بن محمد آمده )861ش ( :حديث نهم
  . - يعني مجهول و ناشناخته است –اين هم مثل گذشته است  :گويد در الشافي مي
ح حال نويسان او اسحاق بن محمد نخعي است، و اقوال شر( :گويد اما خوئي مي

او سرچشمه : اند را در مورد او ذكر كرده است، از آن جمله اين را نقل كرده كه گفته
و روايت دروغين  ،او فاسد المذهب بود ،ن قاطي كردن و تخليط استو معد
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   .1...)كرده است و حديث جعل مي ،گفته مي
حمد كه در سند آن علي بن محمد و او از اسحاق بن م )862ش ( :حديث دهم

  . كند روايت مي
يعني مجهول و  –سند اين حديث مثل گذشته است  :گويد در الشافي مي

  . و اكنون هر دو اسم ذكر شدند –نامشخص است 
و در سند آن علي بن محمد از اسحاق بن محمد  )863ش ( :حديث يازدهم

سند آن مثل سند حديث گذشته است و علت و مشكل آن اسحاق بن  .كند روايت مي
  . د استمحم

علي بن محمد از اسحاق بن محمد و  :و در سند آن )864ش ( :حديث دوازدهم
سند اين حديث چون حديث ( :گويد در الشافي مي .كند او از شاهويه روايت مي

جز اينكه او در اين روايت ذكر  ،گذشته است، شرح حالي براي شاهويه بيان نشده
  . )و وضعيت و حالت او نامعلوم است ،شده است

علي بن محمد از محمد بن احمد علوي  :در سند آن )865ش ( :حديث سيزدهم
شيخ در مورد  ،سند آن چون سند حديث سابق است( :گويد الشافي مي در. آمده است

گويد او از كساني است كه از آنها روايت نشده است، و  احمد علوي مي بن محمد
را  آمده كه عالمه حديث او البلغة، و در احمد بن ادريس از او روايت كرده است
  . تر گذشت صحيح قرار داده است و در مورد داود پيش

اما سيد خوئي شرح حالي طوالني براي او بيان كرده تا شايد پيچيدگي را از او دور 
نمايد و احتماالت زيادي را در مورد اين شخصيت گفته است، سپس سخنانش را اين 

حال، ثقه بودن اين فرد ثابت نشده است، اما او به هر : (گونه به پايان رسانيده است

_____________________________ 
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  . 1)آيد كه او از شيوخ اصحاب ماست خوب است، چون از كالم نجاشي چنين بر مي
آيد كه اين فرد مجهول و  در حديث فرد مجهولي هست و چنين بر مي ،بنابراين

دروغگو است، اما كليني ) اسحاق بن محمد(ناشناخته استاد و شيخ راوي سابق 

چون اگر چنين نكند امامي  ،لت كشيده و به خاطر اين در آن تصرف كرده استخجا
رود، و يا اينكه خود راوي خواسته است  خواهد آن را اثبات نمايد از بين مي كه مي

  . كه به صورت گوناگوني مسئله را ارائه دهد
  . راوي مجهول و ناشناخته است ،به هر حال

  :است و در اينجا چند چيز قابل تأمل
ديديم كه در همه اسانيد افراد ناشناخته و مجهولي هستند، و اين  ،اينكه :اول

هايي كه در شرح حال راويان  كتاب :كند كه گفت سخن سيد محمد صدر را تأييد مي
بنابراين آنها  ،اند و به آنها نپرداخته ،اند راويان عقايد و تاريخ را نام نبرده نوشته شده
  . ندباش مي و مجهول ناشناخته

بسيار ) كافي(راويان آن : (گويد كند كه مي و همچنين سخن برقعي را تأييد مي
از نظر سند اكثر راويانش از ضعفاء و جاهالن و مردمان مهمل و .. اشكال دارد 

  ....)صاحبان عقائد  باطله مي باشند
شود يعني  پس چگونه در مورد مهمترين چيزي كه زندگي مسلمان بر آن بنا مي

  . توان اعتماد كرد به چنين رواياتي ميعقيده 
و  –شود كه امام هستند ثابت نشود  اگر امامت يكي از كساني كه ادعا مي :دوم

  . رود مذهب از اساس از بين مي –اين قضيه مهمي است 
اينكه وقتي امامت امام يازدهم ثابت نشد پس امامت موهوم دوازدهم به  :سوم

  . شود طريق اولي ثابت نمي
_____________________________ 
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احاديث صحيحي كه شما اي شيخ سبحاني به آن اعتماد  جاست آنپس، ك
  ! ايد؟ كرده

كند، و اما در مورد  اين گزارش اعتماد را از عقايد شيعه اثنا عشريه سلب مي
ها از روي تقيه  احكام اصالً اعتمادي وجود ندارد چون معلوم نيست كه آن حرف

  . اند شده  اند و حقيقتاً گفته گفته شده
با تأكيد اين مطلب  )هـ 1186متوفاي (اعشري يوسف بن احمد بحراني عالم اثن

هستند، چون رواياتي كه در  يقيناز احكام دين فقط تعداد اندكي قابل ( :گويد مي
اند آميخته هستند،  گفته شده »تقيه«هايي كه از روي  اند با روايت احكام دين آمده

در الكافي به اين امر  -  مرقدهنور اهللا-ثقه اسالم محمد بن يعقوب كليني  چهچنان
اعتراف كرده است، و مجبور شده كه فقط اين را به ائمه ارجاع دهد و بپذيرد، و آنها 

هاي  به خاطر حفظ جان خود و شيعيانشان احكام را به صورت -صلوات اهللا عليهم-
ه بيني ك كردند، گرچه كسي از آن مردم پيش آنها نبود، بنابراين مي مختلفي بيان مي

اگر يكي از مخالفان هم آن حتى  اند، هاي متعددي داده آنها در مورد يك مسئله پاسخ
هاي آنان را بررسي كند به روشني اين  و هر كس سيره و آثار و داستان !را نگفته باشد

   .1كند مطلب را درك مي
  :گوييم كنيم و مي و ما در اينجا چيزي ديگر را اضافه مي

  .)يعني پاكدامني( ،و احكام و اخالقدين عبارت است از عقايد 
 منهج و شيوة تر بيان شد، و ما در اينجا شيعه در مورد عقايد و احكام پيش ةشيو

   :گويم و مي ،كنيم آنها را در اخالق اضافه مي
دانند كه زنا حرام  همه مي ،حرام بودن زنا براي هيچ مسلماني پوشيده نيست

من او را  :كند و بگويد د كه دارد با آن زنا مياست، اگر فردي با زني بيگانه ديده شو
اشتباهي  در احكام و فتاوي!! قت را بداني؟؟تواني حقي شما چگونه مي!! كنم صيغه مي

_____________________________ 
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  !! اند شود كه از روي تقيه گفته شده چون اگر اشتباه باشند گفته مي ،نيست
وجود و زنايي !! كند چون بدا آن را حالل مي ،و در اخبار غيبي دروغي نيست

  !! كند چون زنا را صيغه حالل مي ،ندارد

  !!! اين چه ديني است؟؟؟
آيا عقل  :پرسيم زند، از او مي و اما عقل آزاد و بيطرف كه سبحاني از آن دم مي

دهد كه هزاران نفر از  عقلي كه اين تصور را اجازه مي! انديشد؟ شيعي بيطرفانه مي
بر را پنهان كنند و حتي يك نفر آن مردم در طي حيات خلفاي چهارگانه وصيت پيام

و خانواده و  ،اند را آشكار ننمايد، و حال آن كه آنها در راه دين شكنجه و اذيت شده
اند، و به خاطر ياري كردن دين شمشير به دوش  وطن را به خاطر آن ترك گفته

  !! اند؟ كند كه اين افراد از آشكار كردن حق ترسيده اند، آيا عقل قبول مي گرفته
دهد كه به صورت اتفاقي هزاران نفر از مردم بدون از آن كه با  آيا عقل اجازه مي

  ! هم از قبل اتفاق كرده باشند حق را پنهان نمايند؟
پذيرد امامي كه از سوي خدا تعيين شده بزدل و ترسو باشد، و حال  آيا عقل مي

  ! دوش بگيرد؟ رامانت الهي را ب بود موظف شده او آن كه
 و بغض دشمني  پذيرد كه همه اصحاب با علي بن ابي طالب ميآيا عقل 

  !! داشته باشند، و صدا را براي ياري كردن او بلند نكنند
جنگند و  بو سپس به خاطر آن  ،پذيرد كه خلفا دينشان را رها كنند آيا عقل مي

  ! كنند؟ با زهد و پاكدامني زندگي 
در حق خود را از ارث طلب كند،  -رضي اهللا عنها-پذيرد كه فاطمه  آيا عقل مي

چيزي كه بزرگتر  دربارةو  حالي كه چيزيست بسيار پست و كم ارزش از دنياي فاني،
  ! يعني ابطال وصيت سكوت اختيار كند؟ ،از آن است

در تربيت پيروانش شكست  ص پذيرد كه پيامبر مي طرف وباالخره، آيا عقل بي
يواترين كالم و بيشترين شناخت و در حالي كه آن حضرت داراي ش! د؟خورده باش
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آگاهي از اخالق و عادات مردم بود، و در اين راه از راهنمايي خداوند هم بهره مند 
   !مي شد؟

  ؟ !پذيرد چه بسيارند اموري كه شيعه مدعي آن هستند اما عقل وجود آن را نمي

 به نظر شما سبحاني با استناد به كدام عقل و خرد بر آن شده كه به بزرگان
صدها هزار بار شكر تو گويم ! طرف است؟ و تظاهر كند كه او بي امت طعنه بزند

  !اي خدايي كه ما را هدايت بخشيدي
اي از اشاراتي است كه قبل از پاسخ به پرسش شما در مورد اصحاب  ها پاره اين

  . ام در پيرامون سخن شما نموده
آگاه باشيد كه : (ايد كه در آن آمده است به حديث حوض اشاره كرده -87

شوند چنان كه شتر گم شده از حوض آب  مرداني از حوض من دور كرده مي
آنها بعد از تو  :شود گفته مي !زنم كه بياييد شود، من آنها را صدا مي دور كرده مي

   .1)نابود شويد نابود شويد :گويم مي. اند تغيير داده
گيري  يت چنين نتيجهايد، و در نها در اين مورد گفته يسپس شما سخنان زياد

ند كه با ا كه در حديث آمده است كساني) اصحاب من(ايد كه منظور از  كرده
  . اند همراه بوده صپيامبر

ايد، ما در اينجا در صدد  و احاديث صحيح و احاديث ضعيف و دروغين ديگري آورده
بودن كنم ضعيف بودن و دروغ  پرداختن به احاديث ضعيف و دروغين نيستيم، و فكر نمي

آن از نگاه شما پنهان مانده باشد؛ اما شما استدالل از هر حديثي كه مقصودتان را محقق 
  . دانيد، و چنين چيزي در شيوة اسالمي ما مردود است كند جايز مي مي

شما نادرست  ر عقلي براي شما روشن كنم كه شيوةخواهم در اينجا از نظ مي
 .ين كارآيي دارد نه براي حمايت از دينايست كه بيشتر براي نابودي د است، و شيوه

_____________________________ 
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ام، اما به اقتضاي موقعيت دوباره آن را  ر مفهوم اين سخن را تكرار كردهچندين با
  . منماي تكرار مي
و  تأكيد مي كند،اصحاب  بر ايمانها آيه در قرآن آمده است كه  ده ،اينكه :اول

را براي آنها پسنديده و  و ايمان ،كه خداوند از آنها راضي بوده است بيان مي دارد
دوست داشتني گردانيده است، و آنها را از كفر و فسق و گناه متنفر نموده است، و 

و امت ميانه يعني عادل و برگزيده هستند، و تأكيد  ،و بهترين امت ،آنها راهياب
 رداند، و خداوند آنها را در زمينگ نمايد كه آنها را چون پيشينيان وارث زمين مي مي

دارد در زماني كه  ه گرداند همان طور كه به آنها وعده داده بود، و قرآن بيان ميخليف
  ....بر خواهد انگيختشوند خداوند مردان مؤمن و مجاهدي را  افرادي مرتد مي

  آيا اين نصوص قرآني حق هستند؟
  اند تحقق يافته است يا نه؟  آيا آنچه به آن وعده داده

ده كه بزرگان اصحاب، همچون ابوبكر و عمر و ها حديث صحيح آم اينكه ده: دوم
كند كه آنها مؤمن  نمايد، و تأكيد مي ستايد و بر فضيلت آنها تأكيد مي را مي... عثمان 
  . نيستند متناقض ص و سخنان پيامبر. داشته است آنها را دوست  صاند و پيامبر  بوده

ابه را پس چگونه شما اين نصوص قطعي و واضح و مشخص را كه فضايل صح
آوريد كه  يك حديث روي مي چند حديث بلكه د و فقط بهيپذير كنند نمي ثابت مي

دهيد كه   توان آن را بر هر كس حمل كرد، و شما كساني را مصداق آن قرار مي مي
و شما  ،آنها ثابت است نسبت به ص فضيلت و ايمانشان و دوست داشتن پيامبر

   !دهيد؟ مصداق اين حديث آنان را قرار مي
مان آوردند ولي خداوند احتمال آن مي رود كه مراد از حديث آناني باشند كه اي

كه ارجحيت و شما اين احتمال را . شان نكرد و پيامبر اكرم آنها را نستودمتعال مدح
دارد و اولي است رها كرده ايد، به اين دليل كه در ظاهر چيزي كه از نسبت دادن اين 

 هآيا اين دليل و برهان روشني بر حقد و كين. جود نداردروايات به آنان ممانعت كند و
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  !و بغض شما بر رادمردان اين امت نيست؟
منظور از : قرار دهد و بگويد  اينكه اگر فردي مصداق اين حديث را علي: سوم

نمايند، و شما حديث را از  حديث علي است، و كلمات حديث بر او داللت مي
. 1)آنان از من هستند: (فرمود صده است كه پيامبر كنيد و در آن آم صحيحين نقل مي

  . احتمالي ديگر ندارد) از من هستند(باشند؛ چون كلمه  يعني از اهل بيت من مي
از من و از امت من ! پروردگارا :گويم مي( :و در روايت اسماء آمده است

ه ناحق هايي را ب و كساني كه در كنار او جنگيدند و خون  و اين بر علي
  !! نمايد ريختند داللت مي

مگر آن كه  ،توانيد ادعاي او را رد كنيد آيا شما مي ،اگر كسي اين سخنان را بگويد
رواياتي كه علي را  ،اند از روايات كساني استدالل كنيد كه معتقد هستيد كه مرتد شده

  ! نمايند؟ ستايند و او را از اين اعتراض و عيب تبرئه مي مي
يهودي يا مسيحي بخواهد كه به اين دين طعنه بزند و بگويد اين دين اگر  :چهارم

ن به دوش گرفت اند و شايستگي پيروان آن مرتد شده اي است و شكست خورده
راه  ،اند، آيا اين يهودي يا مسيحي براي مبارزه با اين دين اين دين را نداشته رسالت

  ! يابد؟ بهتري از شيوه و راه شيعه مي
كنند كه منظور از  متن روايات حوض و ديگر روايات ثابت مي( :گوييد شما مي

كه  مطمئن نبود، پيامبر )21ص ( .اند همراه بوده ص ند كه با پيامبرا اصحاب كساني
  . )25ص (آيند  بعد از او اصحاب او به چه وضعيتي در مي

 كه بعد از دداني شما نمي« :همچنين در روايات حوض آمده است كه( :ايد و گفته
$  :فرمايد ، و خداوند مي»اند اند، آنها مرتد شده تو چه كرده tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% 
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اند آيا اگر او كشته شود  رفتهمحمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و «

  .»گرديد زنيد و به عقب بر مي يا بميرد آيا چرخ مي

نمايند كه مفهوم آيه بعد از وفات  كنند و ثابت مي اين احاديث اين آيه را تفسير مي
  .اند يعني مرتد شده )25ص ( .تحقق يافته است ص پيامبر

كند و خودش را  اعتراف ميايد كه به كوتاهي خود  براء بن عازب را آورده و گفتة
او كه يكي از بزرگان صحابه و از سابقين اولين و از ( :ايد نمايد، سپس گفته تأييد نمي

اند عليه خود و ديگر صحابه گواهي  كساني است كه زير درخت با پيامبر بيعت كرده
اند، او اين  اي ايجاد كرده چيزهاي تازه ص دهد كه آنها بعد از وفات پيامبر مي
   -!سبحان اهللا- .)دهد تا مردم فريب آنها را نخورند هي را ميگوا

همراهي و صحبت او با پيامبر و بيعت كردن زير درخت، از ( :ايد سپس گفته
  ). كنند گمراه شدن صحابي و مرتد شدن او جلوگيري نمي

توان ارتداد را بر كساني حمل كرد كه ابوبكر با آنها  ايد كه نمي سپس تأكيد كرده
 :گويد چون به صراحت با روايت صريح ابو هريره منافات دارد كه مي( :ه استجنگيد

و اين به صراحت كنايه از ). اي تعداد اندكي جدا شدند چون گلة فراموش شده(
تعداد اندك آنهاست، يعني اكثريت مرتد شدند، و مشخص است كه مرتداني كه 

  ). دادند خليفه با آنها جنگيد بسيار تعداد اندكي را تشكيل مي
ايد كه بخشي از توضيح  را اين گونه به پايان رسانيده خود سخنان باآلخره،و

هاي آنان جاي نگرفته  اسالم در دل( :گويد ايد كه مي سندي بر سنن نسائي را آورده
و  :ايد ايد و گفته ، سپس سخناني از خود اضافه كرده)يعني در دلهاي اصحاب –بود 

كردن تصرف در نص صحيح نيست، و حديث را يكي از اين اضافه  :گويند اينكه مي
  . كساني روايت كرده كه در فتح مكه مسلمان شده است

گزارشي كه آن را از يك استاد دانشگاه نقل  :اگر يهودي يا مسيحي بگويد كه
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اند سلب نموده  كنم اعتماد ما را نسبت به همه آنچه اين اصحاب روايت كرده مي
اند، و به همه  كساني بر اسالم باقي مانده و مرتد نشده دانم كه چه است؛ چون نمي

اند اعتمادي ندارم؛ چون يكي از شرايط نپذيرفتن روايت  رواياتي كه اينها روايت كرده
و من به سبب آنچه از اين استاد دانشگاه نقل . مسلمان بودن راوي و عدالت اوست

  !شك دارم؟ تام در اين راويا كرده
و چگونه او را به صحت دين خود قانع  ددهي نه پاسخ ميشما به اين كافر چگو

  ! ؟دكني مي
شريعت براي شما داوري و قضاوت كند با اينكه شما براي شريعت  ،اينكه: پنجم

  .فرق دارد دتكليف تعيين كني
براي هر كسي كه به سخنهاي شما توجه كند روشن مي شود كه شما نصوص 

هبي خود توجيه مي كنيد، در حاليكه دين وارده را بر اساس تصورات پيش ساخته مذ
تابع تصورات و اعتقادات ساختگي شما نيست و بايد اعتقادات تابع دين باشد نه بر 

  :به عنوان مثال ،عكس
است كه » اصحاب« بحث ما در مورد كلمة: (ايد شما در تعريف اصحاب گفته

كه بعد از  بعينو يا تا لغوي آن،نه مفهوم  ن را به زبان آورده است،آ ص پيامبر
 ...). اند  اصحاب ارائه داده براي كلمة ها گذشت سال
كه منظور از اصحاب در حديث ردت ياران پيامبر  دثابت كني دخواهي شما مي

اين احتمال را كه منظور از آن مطلق  دخواهي اند؛ و مي هستند كه با او همراه بوده
  . دشود رد كني امت او را شامل مي ةباشد كه هم همراهي

به همين صورت همچنان به عقب بر ( :كه درسي و وقتي به اين جمله مي
را ثابت كند، و  تان  د كه عقيدهكني هاي شاذي را جستجو مي آرا و نظريه) گشتند مي

يعني آنها برخي ( :كه كسي گفته است منظور از اين جمله اين است داي اين را آورده
 :داي سپس گفته .)اند ن نيست كه كافر شدهاز واجبات را انجام ندادند، و منظور اي

  ). در مورد علي و اهل بيت است ص پس منظور در اينجا ترك گفتن وصيت پيامبر(



 گفتگويى آرام

 

٢٤٥

 

٢٤٥

در شريعت چنين تفسيري وجود ندارد، و كجا در شريعت آمده است  :گويم مي
  ! كه ترك واجبي از واجبات دين به معني مرتد شدن است؟

اند به اجماع مفسرين منظور از آن كفر و ترك  همه آياتي كه در كتاب خدا آمده

  . دين است
$  :فرمايد خداوند متعال مي pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ⎯ tΒ £‰ s?ö tƒ öΝä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ ÏμÏΖƒ ÏŠ  .

  .»اي مؤمنان هر كسي از شما از دينش برگردد و مرتد شود« .)54 :مائده(
و خداوند متعال . رده استكدام مفسر اين جمله را به ترك واجب تفسير ك

⎯  :فرمايد مي tΒ uρ ÷ŠÏ‰ s?ö tƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯ Ïμ ÏΖƒ ÏŠ ôMßϑ uŠ sù uθ èδuρ ÖÏù% Ÿ2  .)217 :بقره(.  
  .»هر كس از شما دينش برگردد و بميرد در حالي كه كافر است«

  .كند كه ارتداد يعني كفر پس آيه به وضوح تصريح مي
و در ( :اند، ذكر شده است ها آمده د فتنهو در سنت در برخي از احاديثي كه در مور

  ). آيد آن وقت ارتدادي پيش مي
و آيا كسي به ( :پرسيد ص قل در مورد پيامبرو در صحيح بخاري آمده كه هر

   ضي بودن از دين او، مرتد شده است؟خاطر نارا
. ردت ناميده شده است ص ها روايت از صحابه ترك دين بعد از پيامبر و در ده
اند، و  اند مرتد ناميده تابعين و همه فقها كساني را كه از دين بيرون آمده و همچنين

اند، و در فقه  هر كس كاري كرده كه مخالف دين بوده است كار او را ردت ناميده
  . اند و در آن ترك واجب را ذكر نكرده ،اند ناميده) باب الردة(اند و آن را  بابي آورده
هر كسي كه واجبي را ترك گفته باشد  عجيب و نادربا تكيه به اين تفسير اگر ما 

و هر كس ريش خود را كوتاه كند و . مرتد بناميم؛ بسياري از مردم هالك خواهند شد
و هر كسي كه جواب سالم را ! بتراشد واجبي را ترك گفته است، آيا او مرتد است؟
  .. اجبات و همين طور بقيه و! ندهد واجبي را ترك كرده است، آيا او مرتد است؟

  ! آيا امامت همچون گذاشتن ريش فقط واجب است؟ :ششم
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  ! كنيم؟ و آيا به خاطر يك واجب ما امت را به دو گروه تقسيم مي
و آيا مردم در روز قيامت به خاطر ترك يك واجب از حوض دور كرده 

  ! شوند؟ مي
  !! سبحان اهللا العظيم

گان امت به خاطر ترك يك شيعه به صحابه و بزر آيا اين حمله تند و وحشيانة
  ! واجب است؟

اند،  شوند كه واجبي را ترك كرده هاي مسلمين افرادي يافت نمي آيا در همه گروه
شوند و به خاطر ترك يك واجب با هم به  دسته دسته مي ،پس آيا به خاطر اين

  ! پردازند؟ دشمني مي
با ! شا به حال توخو( :كه مسيب به او گفت داي قول براء بن عازب را آورده :هفتم
تو ! ام برادرزاده :او گفت! اي اي و زير درخت با او بيعت كرده همراه بوده ص پيامبر
كه او عليه  داي و گفته داي ، سپس توضيح داده)ايم داني كه ما بعد از او چه كرده نمي

  . اي ايجاد كردند دهد كه چيزهاي تازه خود و ديگر صحابه گواهي مي
 :يدو سپس بينديش يدكنيم را در كنار آن بگذار نقل مي  ليشما آنچه اينك از ع

و بعد  ،پيامبر قبل از ديگران رفت( :كند كه گفت روايت مي  قيس خارقي از علي
اي به ما يورش آورد كه خداوند هر  تنهفاز او ابوبكر و بعد از او عمر رفت، سپس 

اينكه  :پدرم گفت :گويد ابو عبدالرحمان مي .)دهد كس را كه بخواهد از آن نجات مي
و عمرو بن سفيان . 1اين را از روي تواضع فرمود) اي به ما يورش آورد فتنه( :او گفت

و عبد خير نيز آن را از علي روايت كرده . 2نيز اين را از علي روايت كرده است
   .1و سعيد بن قيس خارقي همچنين آن را از علي روايت كرده است. 3است

_____________________________ 
 ). 1/200(امحد, املسند  −١
 ). 1/237(امحد, املسند  −٢
 ). 1/214(فضائل الصحابة  −٣
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كند كه او منحرف شده است و مرتكب گناه گرديده است  ياعتراف م  آيا علي
  ! خواهد كه او را ببخشد؟ و از خدا مي

شما به اهل سنت بنگريد، كه اين پاك دالن چگونه بهترين توجيه را براي كالم و 

   :دهند سخن بزرگان ارائه مي
و ا :گويد كند مي را ذكر مي  ن كه امام احمد بن حنبل سخن سابق عليآبعد از 

نمايد كه  گويد، و از اين فرمان الهي اطاعت مي از روي فروتني و تواضع چنين مي
#)  Ÿξsù :فرمايد مي þθ’. t“ è? öΝä3 |¡àΡ r& ( uθ èδ ÞΟn=÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ #’s+ ¨? $#  .  )32 :نجم(.  

  .»شناسد ن خود سخن مگوئيد، زيرا كه او پرهيزگاران را بهتر ميداز پاك بو«
و همه اصحاب است كه آنها تواضع و فروتني يك صحابي  ةاين شيو ،پس

  . نمايند مي
داني كه بعد از او چه  تو نمي! ام اي برادرزاده( :گويد براء بن عازب كه مي و گفتة
آيا اختالفي كه بين آنها پديد آمد پنهان و مخفي بود و كسي آن را ) كار كرديم

گويد تو  پس چگونه مي !دانستند؟ يا اينكه آشكار بود و همه آن را مي ،دانست نمي
خواست  اگر او مي! دانند؟ و حال آن كه همه مردم آنچه را كه پيش آمده مي. داني نمي

  . داني كه چه چيزهايي از ما سر زده است تو مي :گفت به امر آشكاري اشاره كند مي
 ن و آنانيبايد گفت كه اينها احساساتي ايماني هستند كه بيماردال ،اين برعالوه 

  . كنند شناسند آن را درك نمي ايشان خدايشان را نميكه دله
را پاك  انو خودت دپذيري اگر كسي شما را تعريف و تمجيد بكند مي ،و شما خود

و تعريف و  داي كه در حق خداوند كوتاهي ورزيده دكني يا اينكه احساس مي د،داني مي
  ! دپذيري تمجيد و اينكه ديگران تو را پاك بدانند نمي

     =
_____________________________ 

 ). 1/387(پيشني  −١
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 Ÿξ :فرمايد يخداوند م sù (#þθ ’. t“ è? öΝä3|¡ àΡr& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç⎯ yϑ Î/ #’ s+¨?$#  .)32:نجم(.  
  .»شناسد ن خود سخن مگوئيد، زيرا كه او پرهيزگاران را بهتر ميداز پاك بو«

هيچ كسي از شما ( :گويد مي ص سرور انسانيت و امام بزرگان پيامبرمان محمد
مرا هم عملم  :فرمود! را هم اي پيامبر خدا؟تو  :دهد، گفتند را عملش نجات نمي

   .1)دهد مگر آن كه خداوند با رحمت خويش مرا بپوشاند نجات نمي
مگر آن كه خداوند با آمرزش و رحمت خويش ( :و در روايتي ديگر آمده است

   .2)مرا بپوشاند
اين حديث را ابو هريره و ابو سعيد خدري و جابر بن عبداهللا و عايشه از 

  . و سنن آمده است چنانچه در صحاح و مسانيد ،اند روايت كرده صپيامبر
تا مردم .... دهد  پيامبر عليه خودش گواهي مي( :توان گفت مي شما را بخدا آيا
  ! ؟...)فريب او را نخورند

حقا و انصافا كه ما نيازمند آنيم كه اين مواقف بسيار خطرناك خود را ! پناه بر خدا
  .بازنگري كنيم

خداوند در كتابش گروهي از اصحاب را ستوده است، و : (ايد گفتهشما  -88
كنيم، سپس به تحليل و  شما آمده ذكر مي آن را به همان ترتيبي كه درنوشتة ما

  :پردازيم بررسي آن مي

 šχθ: آيه اول à)Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Ν èδθãè t7¨?$# 

9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ š† ÅÌ§‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã £‰tã r& uρ öΝçλ m; ;M≈̈Ζ y_ “Ì ôfs? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# 

t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $#  .)100 :توبه(.  

_____________________________ 
 ). 17/134(, و مسلم )13/83(بخاری  −١
 ). 17/133(, و مسلم )13/83(بخاری  −٢
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پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «
ه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا گرفتند و را

ها جاري  خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير آن رودخانه

  .»اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ ،مانند است و جاودانه در آن جا مي
  . سه گروه را ستوده است ،يهخداوند در اين آ :ايد سپس شما گفته

ند كه در ايام هجرت پيامبر يا اندكي بعد ا پيشگامان مهاجرين، و آنها كساني :اول
  . اند از آن هجرت كرده

براي تبعيض است، بنابراين كساني را كه در  ﴾z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9$#﴿در  ﴾من﴿كلمه 
بنابراين، آيه فقط پيشگامان  .كند اند را بيرون مي هجرت تأخير كرده و بعداً هجرت كرده

توان از اين براي  زماني مي: و به عبارتي ديگر. ستايد نه همه مهاجرين را مهاجرين را مي
بيانيه  ﴾من﴿همه مهاجرين و انصار استدالل كرد كه با دليل قطعي ثابت شود كه كلمه 

  است و تبعيضيه نيست، و چه دليل قطعي براي اين وجود دارد؟ 
  : گويم مي

ستايد نه عموم  شما اقرار كرديد كه آيه پيشگامان مهاجرين را مي ،اينكه :لاو
ر يا اندكي بماند كه در ايام هجرت پيا و آنها كساني( :مهاجرين را، و قبل از اين گفتيد

  ). اند بعد از آن هجرت كرده
 ص پرسيم كه پيشگامان مهاجرين و كساني كه در ايام هجرت پيامبر از شما مي

ابوبكر و عمر و عثمان و سعد ! بعد از آن هجرت كردند چه كساني هستند؟ يا اندكي
ده نفري كه اندكي قبل از پيامبر يا همراه او هجرت كردند، ... بن ابي وقاص و زبير 

  ! شود يا نه؟ و آيه شامل آنها مي ،آيا اينها در اين آيه داخل هستند
باشد؛ چون سلمان از انصار  مييا اينكه منظور از آيه فقط عمار و ابوذر و مقداد 

  ! است؟
   :آيه كريمه دو چيز را به آنها وعده داده است ،اينكه :دوم
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†š﴿ اول اينكه ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã﴾ و  ،خداوند از آنها خوشنود است
دهد  و خداوند عالم غيب است و هيچ انساني را وعده نمي .ايشان از خدا خوشنودند

داند كه آن انسان با ايمان و تقوا زندگي به سر  مگر آن كه مي ،ي استكه از او راض
به خداوند  - نعوذ باهللاو  –كنيم  نمايد، و اگر چنين نيست، پس ما جسارت مي مي
اي و حال آن كه اينها  گوييم كه پروردگارا شما مطلقاً از اينها اعالم رضايت نموده مي

وصيت  -دهند  به زودي وصيت را تغيير ميچون اينها  ي شما نيستند؛سزاوار رضامند
را اجرا نخواهند كرد، پس و آن  ،-شود دروغيني كه به خدا و پيامبرش نسبت داده مي

از آنها ( :گفتي كردي و مي به صورت مقيد و مشروط از آنها اعالم رضايت مي بايد
  )!! راضي هستم اگر وصيت مرا در مورد علي اجرا كنند

نيك الهي مشروط  وعدة: (بگوييم كه ابو مهدي گفته استو يا اينكه همان طور 
  )! به اين است كه آخرين اعمال زندگي نيكو باشند

كند كه از گروهي راضي است و آنها از او خوشنودند، آيا  خداوند اعالم مي
تواند آنچه را خداوند در مورد آنها بدون قيد و شرط گفته است مقيد و  انساني مي

  ! بريم از گمراهي به تو پناه مي ،دايابار خ! مشروط كند؟
داند، و علم غيب را به ائمه داده  خداوند عزوجل غيب را نمي :مگر اينكه بگوييم

دانند، و خداوند به نفع آنها  شود مي و آنها آنچه را كه شده و آنچه را كه مي! است
اگذار كرده كنار رفته است؛ همان طور كه قانونگذاري براي مردم را خداوند به آنها و

و رهبر انقالب ايران بر آن تأكيد  ،گويد ترين كتاب شيعه مي است، چنان كه صحيح
از ابو جعفر صادق روايت است  :گويد كليني در مورد ادارة جهان هستي مي :كند مي

و آنها  ،خداوند همواره تنها بود، سپس محمد و علي و فاطمه را آفريد( :كه گفت
چيزها را آفريد و آنها را بر خلق اشياء شاهد قرار داد، و  هزار سال ماندند، سپس همه

همه اشياء را مؤظف به پيروي از آنان كرد و امور اشياء را به آنها سپرد، و آنها هر چه 
سازند، و هرگز چيزي  دهند و آنچه را بخواهند حرام مي را كه بخواهند حالل قرار مي
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   .1...)هد خواهند مگر آن كه خداوند متعال بخوا را نمي
اش را كه به آنها داده تغيير دهد،  كه وعده) بدا(و يا اينكه براي خدا آشكار شده 

عبدالمطلب است كه ايمان نصيب او نشد، و اين عقيده را او براي  ةچون اين عقيد

ترين كتاب شيعيان است از  كليني در كافي كه صحيح. شيعه تشريع كرده است
را  »بدا«عبدالمطلب اولين كسي بود كه عقيدة ( :فتكند كه گ ابوعبداهللا روايت مي

شود و با شكوه پادشاهان  مبعوث مي بحيث يك امت مطرح كرد، او روز قيامت تنها
   .2)و سيماي پيامبران آراسته است

و كسي جز ابو لهب باقي  ،اند آيد كه همه اهل بيت امام شده چنين به نظر مي
گفتند او از  شد ممكن بود كه مي و نازل نمياي در مورد ا نمانده است، و اگر سوره

و عقايد شيعه هم از  ،گردد گفتند او باز مي يا مي ،كرده است روي تقيه چنان مي
  !! شوند مؤمنان اهل بيت و هم از كافرانشان گرفته مي

دهد و هر گاه گروه و افراد  اش را تغيير نمي خداوند عالم غيب است و وعده
  . شود قتحقز آنها خوشنود است، بايد اين وعده الهي موعده داد كه ا را يمشخص

 £‰tã :فرمايد خداوند متعال مي :وعده دوم r& uρ öΝçλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì ôfs? $ yγ tF øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $#  .)100 :توبه(.  
ها جاري است  رودخانه آن است كه در زيرو خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته «

  .»مانند، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ و جاودانه در آن جا مي
كند كه براي آنها بهشت را آماده كرده است، آيا بعد  پس خداوند متعال تأكيد مي

آورد يا آن را  داوند قيد و شرط ميبايد خ :كند كه بگويد از اين كسي جرأت مي

_____________________________ 
  .آن را آورده و تأييد نموده است) 92ص (, و مخينی در كشف االرسار )1/441(الكافی  −١
 ). 1/447(الكافی  −٢
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وصيتي كه وجود ندارد مگر در  ،اجرا نكردند را »وصيت«چون آنها  ؛1كرد مي خاص
اي را تأسيس نمايند كه  اند تا عقيده اذهان كساني كه روايات دروغيني را قبول كرده

و آشكارا نگويد  نكند و اگر آن را اعالم ؛جنگد با هر كسي كه با آن مخالف باشد مي
چنان كه خميني او را متهم كرده  ،باشد ص پيامبر او كند، حتي اگر او را متهم مي

  !! است، و قبالً گذشت
ند كه در ياري كردن ا پيشگامان انصار، و آنها كساني: دوم: (ايد شما گفته -89

پيامبر با جاي دادن و انفاق پيشي گرفتند، و مطلق انصار و پسرانشان و هم 
السابقون و« :ان مي كنداينطور بي پيمانانشان در مفهوم آيه داخل نيستند، چون آيه

ستايد نه  پس آيه فقط سابقين و پيشگامان انصار را مي ،»نصاراألولون من األ
  ...). همه آنها را 

  . ايد ايد و بر اين مفهوم تأكيد نموده سپس به اين سو و آن سو رفته
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است

باشند چه كساني  ين تكريم ميپيشگامان و سابقين انصار كه سزاوار ا ،ينكها :اول
  ! هستند؟

اند هيچ  اصحاب استثناء كرده كه شيعه از هالك شوندگان، يعني همة افرادي را
وصي پيامبر را ياري نكردند و  اصحاب :شيعه از انصار نيست، و به گفتةيك از آنها 

انصاري   فقط سلمان ،جز چهار نفر كه از اين چهار نفربخاطر آن هالك شدند ب
غالم آزاد شده بود و چيزي  و او در جاي دادن مشاركت نداشت چون او ،تاس

هيچ كسي از انصار كه پيامبر و مهاجرين را جاي دادند و  ،پس بنابراين .نداشت
 خداونداز آنها راضي و خوشنود است و آنها از «خداوند آنها را وعده داده است كه 

، نجات نيافته است، و خداوند يا »برايشان بهشت را آماده كرده است«و  »خوشنودند
_____________________________ 

 ).130/  16(تفسري رازی . ک. امام رازی در اين موضوع بحثی شيوا دارد, ر −١
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 )بدا( بعدها برايش ظاهر وكنند، و يا اينكه  دانست كه آنها از وصي حمايت نمي نمي
  ! اش را پس بگيرد؟ وعده بايد كه به احترام شيعه شد
  . ستغفر اهللاأ ...ستغفر اهللاأ ...ستغفر اهللاأ

آنها را ستوده است  هاي شيعه اسامي سابقين انصار كه خداوند آيا در كتاب :دوم
  ! ذكر شده است؟

اند و  توانند بين كساني از انصار كه ايمان آورده و ياري كرده آيا شيعه مي :سوم
توانند اين كار  و براساس كدام مرجع مي! ارند؟ذاند فرق بگ بين كساني كه منافق بوده

  ! را بكنند؟
نصار به خوبي كساني كه از سابقين اولين مهاجرين و ا: (ايد شما گفته -90

اند، اين گروه عبارتند از كساني كه بعد از بدر تا بيعت الرضوان و يا  پيروي كرده
سال شود كه در  نميعربي  هاي شامل هيئت ،اند، بنابراين تا فتح مكه مسلمان شده
اند  آنان كساني هستند كه سيره و رفتار خوبي داشته. ..اند نهم آمده و مسلمان شده

اند و از آنها به خوبي پيروي  هاي اخالقي دور بوده ه و زشتيو از ارتكاب گنا
  ). اند كرده

  : در اينجا قابل تأمل است چند چيز
شما ! اند چه كساني هستند؟ كساني كه به نيكي روش آنان را پيموده ،اينكه :اول

دهيد؛ چون هيچ كسي از اين افراد همانند  فقط چهار نفر را عادل و درستكار قرار مي
اند بلكه آنها اصالً اين  شما ياري نكرده مهاجر و انصار شان وصي را به گفتة رانبراد

وهرگز عقل نمي تواند بپذيرد كه هيچ يك از مهاجران و يا  دانستند؛ وصيت را نمي
انصاريها و يا كساني كه پيرو راستين آنها بودند در تمام دوران زندگي خلفاي سه 

  !!!ت نكرده اندحماي صپيامبر خدا  »وصي«گانه از 
يعني آن دسته از  –كه تابعين و پيروان سابقين  دهي داديااينكه شما گو :دوم

از  دتواني آيا مي. رفتار و سلوكشان خوب بوده است –صحابه كه بعداً هجرت كردند 
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ايد كه رفتار و  چگونه شما دانسته! ؟دنام ببري به استناد از كتابهايتان اينها ده نفر را
  ! وب بوده است؟سلوك آنها خ

اين آيه كجا و عادل قرار دادن ده هزار صحابي كه در : (ايد شما گفته -91
ها نامشان ثبت شده است كجا، يا صد هزار صحابي كه در مواقع مختلفي  كتاب

اند؟ با توجه به فوايدي كه  با پيامبر همراه بوده و او را ديده و با او زندگي كرده
  ). همين است ايد مفهوم آيه شما ذكر كرده

  : در مورد عادل قرار دادن اصحاب سه موضع است: گويم مي
اند عادل  همه كساني كه با پيامبر همراه بوده و به او ايمان آورده ،اينكه :اول

هستند؛ چون آنها به شرافت صحبت نايل شده و اسالم را پذيرفته و آن را 
آنها از دين  ،اين برعالوه  آيد، و و از عموم نصوص شرعي همين بر مي. اند پسنديده

  . توانش جهاد كرده است ردند و در راه آن هر يك به اندازةپاسداري ك
، براي ما حفظ نمودند و ديني كه شريعت :و شاهكارهاي آنان عبارتند از

و قبل از  ،رسد هايي كه فتح كردند، و امروز تعداد مسلمين به يك ميليارد مي سرزمين
و . اند اند كه همه به سبب اصحاب به اسالم مشرف شده بوده آنها پدران و نياكانشان

هاي آن  دهند در ميزان و ترازوي نيكي هر عمل نيكي كه اين مسلمين انجام مي
و آثار آنان را  ،دهيم گردد، پس ما به خير و فضل آنها گواهي مي اصحاب ثبت مي

د كه آنها با آن كنيم، و از نظر ما وصيت موهوم و دروغيني وجود ندار مشاهده مي
  . مخالفت كرده باشند

ده  :گويند بر عكس اين موضع است، و آن اينكه صاحبان اين موضع مي :دوم
 ثبت شده و صد هزار نفري كه در عصرها  هايشان در كتاب هزار صحابي كه نام

به وصيت  اند يا مه به جز چهار نفر مرتد شدهاند ه بوده و او را ديده ص پيامبر
اند كه  اند و نگذاشته اند ولي آنان مخالفت كرده اند، يا اينكه مرتد نشده خيانت كرده

عادل نيستند و يا كافرند و يا فاسق  ، آنهابنابراين .اجرا شود –موهوم –وصيت 
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شود كه از مدرسه بزرگمرد بشريت و سرور انسانيت از  و نتيجه اين مي. باشند مي
شيعه  نفر طبق عقيدة) 99996(ند و ا شده ميان صد هزار نفر فقط چهار نفر قبول

  !! اند مردود شده

اند، به  مهاجرين و انصار عادل :گويند موضع سوم موضع كساني است كه مي :سوم
يا كساني كه در تمام دوران  يا تا فتح مكه، الرضوانبيعة  خصوص طيف اول آنها تا

  . اند با ايشان همراه بوده ص آن حضرت حيات
اند، ولي اين قيود و شرايط بزرگان معروف  ذاشتهو بعضي شرايطي ديگر گ

 ةرضوان را از دايرالبيعة و اهل بدر و اهل  ،مبشره ةعشر ، همچون خلفا و بقيةصحابه
  . كنند عدالت بيرون نمي

قول جمهور  ،قول اول. اين بود اقوالي كه در مورد عدالت صحابه گفته شده است
  . رون بيايد شاذ يا اهل بدعت استهر كس از آن بي :گويند و مي ،اهل سنت است

اي از شيعه در اين  قول شيعه و به خصوص اماميه است، مطالب پراكنده ،قول دوم
  . كند يد مييمورد در كتاب ذكر شد كه همه اين موضع را تأ

و شيعه اماميه  ،قول برخي از اهل سنت است كه قولي مرجوح است ،قول سوم
  . امامت منافات دارد ةت؛ چون با عقيدتوانند بگويند نظر ما همين اس نمي

  ! به نظر شما كدام يك از اين اقوال درست است؟
: ايد كه گفته بودم ام آورده سخن مرا كه در مورد عدالت صحابه گفته -92

خداوند عزوجل همه مهاجرين و انصار را بدون قيد و شرط ستوده است، چون (
يكويي راه آنان را در پيش براي عموم است، و همه كساني را كه به ن »ال«

ذكر كرده است، يعني  »احسان«را با قيد  »متبعون«و كلمه . اند ستوده است گرفته
  . آناني كه با نيكويي پيروي ايشان نمودند

استثناء نمي و اين يك قاعده و اصل است، پس هيچ كس از مهاجرين و انصار 
نهايت واضح و روشن ي ب هليلي قطعي وجود داشته باشد، و آيدمگر آن كه شوند 
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اند، و  سپس خداوند كساني را ستوده است كه به نيكي از آنان پيروي كرده. است
اند اهل  كساني كه به نيكي از آنان پيروي كرده و راه آنان را به خوبي در پيش گرفته

كنند،  شمارند يا آنها را مذمت مي سنت هستند نه شيعه؛ چون شيعه يا آنها را كافر مي
  ). نمايند اين است كه همه شيعه اماميه بدون استثنا چنين مي منظورم

شود كه خداوند متعال عموم  مالحظه مي( :ايد سپس بعد از ذكر اين سخنم گفته
مهاجرين و عموم انصار را نستوده است، بلكه گروه خاصي از آنان كه سابقين اولين 

  ). ستايد هستند را مي
يعني سابقين اولين  ،وند گروه خاصي از آنانخدا :گوييد اينكه شما مي: گويم مي
  . ستايد را مي

باشند؟ آيا ابوبكر و عمر  اين كساني كه خداوند آنها را ستوده است چه كساني مي
اينان  ةاند از اينها هستند يا از زمر و عثمان و بقيه ده نفري كه به بهشت مژده داده شده

  ! نيستند؟
س اين ستايش الهي را با اين عقيده كه آنان به از اينها هستند؛ پ :اگر شما بگوييد
  ! دهيد؟ اند چگونه وفق مي وصيت خيانت كرده

اين يك قاعده و اصل است، (: گويم ايد كه مي آورده بخشي از سخن مرا  -93
شوند مگر آن كه دليلي قطعي  پس هيچ كسي از مهاجرين و انصار بيرون كرده نمي

د همه اما نه در مور ،ك اصل و قاعده استاين ي ،بله( :ايد ، سپس گفته)باشد
اولين است، پس جز با دليل قطعي نبايد مهاجرين و انصار؛ بلكه مخصوص سابقين 

مثالً وقتي دليلي وجود داشت كه صحابي از سابقين و اولين  .از اين اصل بيرون رفت
پس وقتي دليل داللت كرده  .از حق منحرف شده است طبق اين دليل بايد عمل كرد

كه حارث بن سويد كه يكي از اصحابي بود كه در جنگ بدر شركت داشت، 
قتل رساند چون در دوران جاهليت م مجذر بن زياد را در جنگ احد بمسلماني به نا

و آيه شود كه حارث بن سويد از آيه بيرون شود  از او خوني طلبكار بود، حكم مي
و يا اينكه اگر دليل داللت ). دترجمه الحارث بن سوي –صابة اإل. (گردد شامل او نمي
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ستيعاب اال[. كرد كه قدامه بن مظعون كه از اهل بدر بود شراب نوشيده است
)3/1276([ .  

  :در اينجا چند نكته قابل تأمل است :گويم مي

توان براساس آن همه اصحاب را  و مي ،آيا دليل امامت قطعي است ،اينكه :اول
عدالت بيرون كرد يا نه؟ اگر دليل امامت  رةاز داي  خاطر نسپردن امامت به عليب

ماند، و اگر قطعي نيست امامت باطل  قطعي است پس هيچ كسي عادل باقي نمي
  ! پذيريد؟ از اين دو چيز كدام را مي... شود مي

اينكه مجذر بن زياد را فردي به نام حارث بن سويد بن صامت در روز احد به : دوم
س از آن در روز فتح مكه آمد و مسلمان شد، و آنگاه قتل رساند، و سپس مرتد شد، و پ

  ! تواند باشد؟ ، اين چه دليلي مي1او را به قصاص كشتن مجذر بقتل رساند صپيامبر 
مردي خيانت كرد و مرتد شد، آيا به خاطر يك نفر كه مرتد شده است در عدالت 

ا كسي گفته است شود؟ و آي بزرگان امت و هزاران نفر از برادرانشان ترديد افكني مي
  ! كه اين فرد عادل است؟
او عادل  - دالت بيرون كنيم؟ شويد كه ما او را از دايرة ع آيا شما راضي مي

  ! كنيد؟ آيا شما به اين مرد اكتفا مي -نيست
اينكه نص صحيحي وجود ندارد كه قاتل اوست، بنابراين علما در مورد  :سوم

اهل نقل  :گويد مي كه از ذكر قول ابن اثيراند، ابن حجر بعد  قاتل مجذر اختالف كرده
ابن ( مجذر را به قتل رسانيد، او )حارث بن سويد بن صامت( اند كه او اتفاق كرده

به يقين او مجذر را كشته است قابل تأمل است؛  :گويند اينكه مي( :گويد مي )حجر
رش اين داستان براي براد كه اند چون عدوي و ابن كلبي و قاسم بن سالم گفته

_____________________________ 
 ). 4/47(أسد الغابة  −١
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   .1)اما مشهور اين است كه واقعه مربوط به حارث است ،جالس اتفاق افتاده است
و  ،مسلمان بودن حارث بن سويد در حديث صحيحي ثابت نيست ،اينكه :چهارم

  . اند اهل سيره در مورد مسلمان شدن او اختالف كرده
به حارث بن سويد بن صامت منافق بود، او در روز احد ( :گويد ابن اسحاق مي

با دشمن روبرو شدند او به مجذر بن  راه مسلمين به جنگ رفت، وقتي مسلمانانهم
زياد بلوي و قيس بن زيد فردي از قبيله بني ضبيعه حمله كرد و هر دو تاي آنها را به 

   .2)سپس به مكه رفت و به قريش پيوستقتل رساند، 
، و او در اين حارث بن سويد است كه در مسلمان بودن او اختالف شده است

غزوه بدر حضور نداشت، بخاري اسامي كساني را كه نزد او شركتشان در جنگ بدر 
نفر را نام برده و  3از طريق صحيح روايت شده است نام برده است او چهل و چهار

  . حارث را ذكر نكرده است
: درمورد گروهي گفته است ،و هيثمي اسامي آنها را در دو گروه ذكر كرده است

در اين روايت  :و در مورد گروهي ديگر گفته) اين روايت، راويان صحيح اندراويان (
حسن است،  ، اما حديث او با توجه به شواهد آنابن لهيعه قرار دارد كه ضعيف است

كه او از  د، شما از كجا دانستي4و حارث در هيچ يك از اين دو گروه ذكر نشده است
  !! قتي در سخن نيست؟د گويي و بي آيا اين گزافه! اهل بدر است؟

قدامه بن مظعون شوهر خواهر عمر بن خطاب بود، او در مكه  ،اينكهپنجم 
سپس از آن جا به مدينه مهاجرت نمود و در  ،مسلمان شد و به حبشه هجرت كرد

_____________________________ 
 . 2/158اإلصابة  −١
 ). 2/89(سريه ابن هشام  −٢
 ). باب تسمية من ُسمی من أهل بدر –املغازی (كتاب  –بخاری  −٣
 ). 93(/جممع الزوائد  −٤
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قرر كرد، مها حضور يافت، عمر او را به عنوان فرماندار بحرين  بدر و همه صحنه
عمر  .قدامه شراب خورده است :آمد و به او گفتجارود سردار عبدالقيس نزد عمر 

آن وقت  .كسي ديگر هست كه با تو گواهي بدهد آنگاه ابو هريره گواهي داد :گفت

عمر او را به حضور طلبيد، و جارود از عمر خواست كه حد را بر او اجرا نمايد، و 
شد، و اين عوا هستي يا گواه؟ جارود باز خواستار اقامه حد دآيا تو طرف  :عمر گفت

سبب شد تا عمر در شهادت او شك كند، آنگاه عمر كسي را پيش زن قدامه فرستاد 
  . و زنش عليه او گواهي داد

كه آنها  اگر هم آن طور :او گفت). كنم تو را مجازات مي( :آنگاه عمر گفت
  . توانيد مرا مجازات كنيد گويند شراب نوشيده باشم شما نمي مي

  چرا؟  :عمر گفت
 }§øŠ :فرمايد خداوند متعال مي( :فتقدامه گ s9 ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# Óy$ uΖ ã_ $ yϑŠ Ïù (#þθ ßϑ Ïè sÛ #sŒ Î) $ tΒ (#θ s) ¨?$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ¨ρ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$#  .)مائده: 
هي به سبب آنچه اند، گنا اند و كارهاي شايسته انجام داده بر كساني كه ايمان آورده« .)93

بپرهيزند و ايمان بياورند و كارهاي شايسته ) از محرمات(اند متوجه آنان نيست، اگر  نوشيده
  . »انجام دهند

كردي از آنچه كه  اگر تقواي الهي را رعايت مي اي، اشتباه تأويل كرده: عمر گفت
 ،داختسپس عمر شالق زدن او را به تأخير ان .نمودي خدا حرام كرده است پرهيز مي

 ،حد بر او بميرد مبادا او قبل از اقامةچون او مريض بود، پس از آن عمر ترسيد كه 
  . آنگاه عمر او را شالق زد

پس از آن قدامه عمر را ترك گفت، سپس عمر خوابي ديد و بعد از آن با هم 
  . قدامه تا سال سي و شش زندگي كرد. آشتي كردند، 

اهل بدر به جرم نوشيدن شراب شالق  هيچ كسي از( :گويد ايوب سختياني مي
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   .1)زده نشده است به جز قدامه بن مظعون
اين بود داستان قدامه، او آيه را غلط فهميده بود و يك بار شراب نوشيد، و او در 

احد و بيعت رضوان حضور  ،و در بدر ،مشاركت نموده بود دين اينو نصرت ياري 
اند  ني كه در اين دو واقعه حضور داشتهداشت، و در احاديث آمده كه خداوند از كسا

در گذر كرده است، حاطب دست به كار بزرگتري از نوشيدن شراب زد اما 
  . او را به خاطر صداقت و حضورش در بدر معذور قرار داد صپيامبر

و  دكني به خاطر رفتاري كه با حاطب نمود اعتراض مي ص آيا شما به پيامبر
  ! ؟دنمايي يحاطب را از اين تكريم بيرون م

خداوند قدامه را بيامرزد و از او راضي باد، سوگند به خدا كه او عادل است و 
هم به خطا رفت و سپس توبه كرد و خداوند   مرتكب اشتباه شد و توبه كرد، آدم

  . اش را پذيرفت توبه
اتي هستند مربوط به افراد اصحاب كه بر هر فردي كه مرتكب ياينها واقع :ششم

جاري گرديده است، و حد و مجازات چيزي است كه خداوند به سبب آن شده حد 
و جايز نيست كسي را كه بر گناهي كه مورد حد واقع شده  بخشد، ن را ميهاآن گنا

   .است طعنه زده و يا تحقير كنيد
  ! اند كجا هستند؟ هاي ديگري كه مرتكب گناه شده سپس نمونه

و يا اينكه ساير ياران ! ؟ادل هستندا عير از قدامه ديگر اصحاب از نظر شمآيا غ
  !كبيره و فواحش شده اند؟ نيز مرتكب گناهان صرسول اكرم 

نمايند تعاملي غير منصفانه است، شيعه فقط  تعاملي كه شيعه با صحابه مي :هفتم
بينند، در صورتي كه اين اشتباهات مربوط به افرادي  اشتباهات اصحاب را مي

ين را ياري كرد مؤمن مجاهدي كه خداوند بوسيلة آن د باشند، و شيعه به اين نسل مي
كنند و فقط به يك صحابي كه  نمود و جهان را فتح كرد نگاه نمي و شريعت را حفظ

_____________________________ 
 ). 3/100( االستيعاب −١
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نگاه ... مرتكب قتل شده  شراب نوشيده يا صحابي كه زنا كرده است يا صحابي كه
عيار ارزيابي شويم ارزشيابي افراد به اين صورت ظلم است، و اگر ما با اين م .كنند مي

  . در دنيا و آخرت هالك خواهيم شد

هر خير و خوبي كه در زمين وجود دارد هر صحابي كه در دفاع از آن  :هشتم
رسد؛ چون او  مشاركت نموده يا آن را نقل كرده است به اندازه آن به او پاداش مي

اند چقدر  ري كه آنها كردهيافتن آن بوده است، و به دنبال خيسبب نشر و گسترش 
آيد، پس اگر آن يك بدي در يك كفه ترازو گذاشته شود و  خوبي و نيكي پديد مي

  تواند باشد؟  ديگر كارهاي بزرگ در كفة ديگر آن گذاشته شوند، اين يك بدي چه مي
شما يك ميليارد نيكي را در يك كفه ترازو بگذاريد و يك بدي را در كفة ديگر 

  . تر است يك سنگين آن بگذاريد و نگاه كنيد كه كدام
سپس خداوند عزوجل كساني را ستوده ( :ام ايد كه گفته قول مرا آورده -94

اند، و كساني كه به نيكي از آنها  است كه از مهاجرين و انصار به خوبي پيروي كرده
%t⎦⎪Ï﴿ :گفته الهي( :ايد سپس گفته .)اند اهل سنت هستند پيروي كرده ©!$#uρ Νèδθ ãè t7¨?$# 

9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ ﴾ گويد كه در زمان نزول آيه عمل به خوبي پيروي  و مي ،فعل ماضي است
كردن از آنها تحقق يافته است، پس بايد كساني كه به نيكي از مهاجرين و انصار 

گوييد كه مصداق آن اهل سنت  اند از صحابه باشند، پس چگونه شما مي پيروي كرده
در صورتي كه هر دو گروه از مدلول كنيد  ، و شيعه را بيرون ميتا روز قيامت هستند

يعني با صيغه  »والذين يتبعونهم بإحسان« :گفت و اگر نه بايد مي! آيه بيرون هستند
   ...).گفت مضارع مي
  : پاسخ
%t⎦⎪Ï﴿اند كه  همه مفسرين گفته ،اينكه :اول ©!$#uρ Νèδθ ãè t7¨?$#﴾  امت را تا قيامت شامل

شود و مسلمان  غير از مهاجرين مي شود، خواه بگوييم كه شامل كساني ديگر مي





 

 

٢٦٢

٢٦٢

  . باشد مصداق آن نسل تابعين و پيروانشان مي :اند، و يا اينكه بگوييم شده
اند از  كرده بايد كساني كه به خوبي از آنها پيروي( :ايد اينكه شما گفته :دوم

اين  »والذين يتبعونهم بإحسان« :گفت نه بايد خداوند ميوگر) اصحاب باشند
هستيد، و نبايد با چنين  زبان عربي قاصرت كه جناب عالي در شناخت نشانگر آن اس

  . كه در بند چهارم توضيح داده خواهد شد گذاشتيد رأتي پا به حريم قرآن ميج
روند  اي به شمار مي همه مفسرين كه در زبان عرب افراد برجسته ،اينكه :سوم

امت چنين سخني نگفته هيچ يك از آنها از صحابه گرفته تا آخرين مفسر از علماي 
ها و فرهنگ  همه قاموس! ايد؟ اند كه شما دانسته است، آيا آنها چيزي را ندانسته

هايي كه در قواعد آن  كنند و همچنين كتاب هايي كه از زبان عربي پاسداري مي نامه
نوشته شده است حاصل تالش و زحمات اهل سنت است و اهل تشيع گدايان 

  . اشندب درهاي تاليفات آنان مي
اي از زمين جاي بگيرند و جدا شوند و اهل  گوشه در و اگر چنين شود كه شيعيان

اي ديگر برود و هر يك آنچه از دين را كه حفظ نموده با خود ببرد  سنت به گوشه
  . قطعاً شيعه از شناخت دين عاجز و ناتوان خواهند بود

  .اند آوري كرده قرآن را اهل سنت جمع
را نيز آنها جمع آوري كرده، قوانين نگارش و دستور زبان و كلمات زبان عربي 
  . آن را نيز وضع نموده اند

ماضي به  دكني كه فكر مي داي براي اينكه بگوييم كه شما اشتباه فهميده :چهارم
   :آوريم آيد، براي شما يك مثال از قرآن مي معني مضارع نمي

’#  :فرمايد خداوند متعال مي tAr& ãøΒ r& «! $# Ÿξ sù çνθ è= Éf÷è tG ó¡ n@  .)1 :نحل(.  
  .»آن را به شتاب مخواهيد رسد ميفرمان خدا فرا «

   .1)فرمان خدا فرا رسيده و اي مردم به شما نزديك شده است( :گويد طبري مي
_____________________________ 

 ). 14/52(التفسري  −١
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’#﴿: (گويد و قرطبي مي tAr&﴾ 1)به معني يأتي است.   
ماضي خبر  خداوند متعال از نزديك بودن قيامت با صيغه( :گويد و ابن كثير مي

  )!! دهد كه دال بر تحقق آن است مي
  . اند داده تفاسير نيز توضيح و به همين صورت، بقية

   :باه و نظايري دارد كه برخي عبارتند ازو اين آيه در قرآن اش
$  :فرمايد خداوند متعال مي uΖôã t“ tΡuρ $ tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ ô⎯ÏiΒ 9e≅ Ïî  .)43 :اعراف(.  

  .»زدائيم هايشان مي از دلاي را  هر گونه كينه«
  .كنيم در روز قيامت هرگونه كينه را از دلهايشان دور مي :يعني
 (#θ :فرمايد و مي ä9$ s% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# $ uΖ1 y‰yδ    .)43 :اعراف(.  

) نعمت و جاوداني(خدا را سپاسگذاريم كه ما را بدين  :گويند يعني در روز قيامت مي«
  .»رهنمود فرمود

“#  :فرمايد و مي yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# |=≈ ysô¹r& Ïπ ¨Ψ pgø:   .)50 :اعراف(.  #$
  .»زنند يعني در روز قيامت اهل دوزخ اهل بهشت را صدا مي«

“#  :فرمايد و مي yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ ptõ¾ r& Å∃# {ôãF{ $# Zω% ỳ Í‘  .)و آنان كه بر «. )48 :اعراف
  .)2( »شناسند صدا مي زنند آنان را مي ند مرداني را كه از سيمايشانا اعراف جايگزين

  .و موارد زياد ديگر هم هست
%t⎦⎪Ï﴿ :الهي كه ةشود كه فرمود روشن مي ،و با اين ©!$#uρ Νèδθ ãè t7¨?$#﴾  فعلي است كه

روز قيامت و همه كساني را كه بعد از سابقين تا  نمايد، بر مضارع داللت مي مطلقاً

_____________________________ 
 ). 10/65(حكام القرآن ألاجلامع  −١
 ).48تا آيه  43از آيه . (ی پياپی از سوره اعراف می باشداينها مهه آيات −٢
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  . شود اند از لغت ثابت نمي نها آمده و رفتهشود، و اين ادعا كه آ مي آيند شامل مي
آيه در نهايت وضوح و روشني قرار : (ام ايد كه گفته سخن مرا آورده -95
اين تعبير از جناب عالي بسيار عجيب و غريب است، : (ايد سپس گفته) دارد

نهايت واضح و روشن است، و حال آن كه بي  آيه: گوييد چگونه شما مي
اند، و اين اختالفات را بيان  ور آيه به شدت اختالف كردهمفسرين در تعيين منظ

خواهيم كرد تا روشن شود كه قضاوت شما در مورد اينكه آيه در نهايت وضوح 
سپس قول ابن جوزي را ). و روشني قرار دارد تا چه اندازه درست است

زاد المسير [ايد كه گفته است در اين آيه شش قول بيان شده است  آورده
در پايان ما اين اقوال را تصديق : (ايد سپس در پايان اقوال گفته ])3/333(

  . كند چون مقصودتان را ثابت نمي: گويم مي). كنيم نمي
  : از چند جهت پاسخ
بي ايد  اي كه شما آنها را كافر يا فاسق قرار داده آيه در ستودن صحابه ،اينكه :اول

ه فقط يك قشر يعني سابقين نهايت واضح و روشن است، خواه گفته شود كه در آي
در مورد آنها و كساني  هاند، و يا گفته شود كه آي اولين مهاجرين و انصار ستوده شده

  . اند است كه بعد از آنان آمده
ستايش همه  نه در نفي ،اند و اهل سنت در تعيين طبقه و قشر اختالف كرده

ب قابل ستايش اصحا :گويند اماميه است كه مي اصحاب، آنطور كه عقيدة شيعة
  . نيستند به جز چهار نفر و اختالف اساسي ما با شما همين است

بلكه همه بر خالف  ،هيچ يك از اين اقوال قول شيعه اماميه نيست ،اينكه :دوم
  . آنها هستند

و همه مفسريني كه اقوالشان پيرامون آيه مذكور بيان شده است هيچ كسي از آنان 
  . ه استدر عدالت ديگر اصحاب طعنه نزد

اند  قطع نظر از اينكه شماري از مفسرين و مورخين گفته(: ايد سپس گفته -96
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كه منظور از سابقين علي بن ابي طالب است، و او اولين كسي بود كه مسلمان 
اند، و حاكم  شد، چنان كه ثعلبي و قرطبي و خطيب و ابو نعيم و غيره گفته

ندارم كه در مورد اينكه علي اولين در ميان اهل تاريخ سراغ : گويد نيشابوري مي

تفسير  –خ  -تفسير ثعلبي [). كسي بود كه مسلمان شد اختالفي داشته باشند
  . )]3/183(المستدرك  )18/236(قرطبي 

سپس علي و : (گويد به صراحت مي) رأس الحسين(و ابن تيميه در رسالة 
ا از طبقه دوم از حمزه و جعفر و عبيده بن حارث از سابقين اولين هستند، پس آنه

  . ])23ص (رأس الحسين [ ).ساير قبايل افضل و برتر هستند
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: مي گويم

منظور از سابقين علي  :اند كه گفته داي شما به اين مفسرين نسبت داده ،اينكه :اول
شده  مرتكب اين اشتباه به عمدكنم  درست نيست، و فكر نمي... بن ابي طالب است

علما در مورد اين كه سابقين اولين از صحابه چه كساني  :گويد ثعلبي مي. باشيد
  اند؟  هستند اختالف كرده

 اند كه آنها كساني ابو موسي اشعري و سعيد بن مسيب و قتاده و ابن سيرين گفته
آنها كساني  :گويد بن ابي رباح مي و عطاء .اند ند كه رو به هر دو قبله نماز خواندها
  . اند ستند كه در بدر حضور داشتهه

  . اند ند كه در بيعت الرضوان حضور داشتها آنها كساني :و شعبي مي گويد
و همچنين در مورد اولين كسي كه به پيامبر ايمان آورد اختالف ( :گويد سپس مي

  ...). اولين كسي كه مسلمان شد علي بن ابي طالب بود :اند برخي گفته... اند  كرده
  ! ر تفسير ثعلبي آيه به علي بن ابي طالب تفسير شده است؟پس كجا د

معني  مسألهدر سه ) در اين هفت مسئله است( :گويد ذكر آيه مياز اما قرطبي بعد 
ديگر مفسرين  رأي و طبق ،آيه را گفته و در آن علي بن ابي طالب را ذكر نكرده است

اما اينكه كدام يك ( :ارمچه: گويد فقط انصار و مهاجرين را نام برده است، سپس مي





 

 

٢٦٦

٢٦٦

از ابن عباس  :كند كه گفت از شعبي روايت مي آنها اولين مسلمان است، مجاهد از
ابوبكر، آيا از حسان  :پرسيدم كه چه كسي اول از همه اسالم آورد؟ او گفت

سپس اشعاري را آورده كه بر پيشي گرفتن ابوبكر از ديگران در قبول ). اي نشنيده
نمايد كه همه بر اين  سپس اقوال گروهي از علما را ذكر مي. ايندنم اسالم داللت مي

هيم نخعي نظر ابرا( :گويد كنند كه ابوبكر اول از همه مسلمان شد، سپس مي تأكيد مي
سپس اقوالي ديگري در  .1)كه اولين مسلمان علي است شده  و گفته. هم همين است

  . مورد اولين مسلمان بيان كرده است
  ! آيه را به علي تفسير كرده است؟پس كجا قرطبي 

او اولين مسلمان است، آيا  :و گفته ،او ابوبكر را از ديگران مقدم كرده است
ما اين شيوه را درست ! شود؟ آيه فقط به ابوبكر تفسير مي :درست است كه ما بگوييم

  . تر از اين است و آيه فراگيرتر و كلي ،دانيم نمي
اقوال علما را در اين  آنها و ،اولين مسلمان رددر مو خطيب و ابو نعيم سخنان و

اند  پس آيا ادعاي شما كه علما آيه را به علي تفسير كردهاند؛  مورد بيان داشته
  ! صحيح است؟

در قرآن به  )اصحاب(و ستايش  شيعي كه آيات مدح و تفكر اين ذهنيت :دوم
  ! يك شخص تفسير شوند ذهنيت و تفكر عجيبي است

ستايند، پنهان  مي ش كه صدها و هزارها از مهاجرين و انصار راآيات مدح و ستاي
َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴿و علي به تنهايي  ،باشد  تا مخاطب فقط علي شوند، داشته مي

  !! است، سبحان اهللا؟ ﴾ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ
ماميه را بررسي هاي حديث و روايت شيعه ا اما عجيب نيست، زيرا هر كس كتاب

گويند كه كل قرآن دربارة ائمه و پيروانشان نازل شده  ها مي بيند كه اين كتاب كند مي
  . هايي در اين مورد ارائه دادم است، و در جاهاي ديگري نمونه

_____________________________ 
 ). 8/235(تفسري قرطبی  −١



 گفتگويى آرام

 

٢٦٧

 

٢٦٧

ترين كتاب  اي ديگر در اين خصوص از صحيح اشكال ندارد كه در اينجا نمونه
اي كه  هر آيه( :كند ني از ابو عبداهللا روايت ميكليني در حديثي طوال. اماميه نقل كنيم

كند در مورد ما و شيعيان ما  كند و از اهل آن به نيكي ياد مي به بهشت راهنمايي مي

برد  كند و به جهنم پيش مي اي كه از افرادي به بدي ياد مي نازل شده است، و هر آيه
  ! سبحان اهللا .1)...در مورد دشمنان ما نازل شده است

در مورد هيچ كسي در ( :كند كه گفت بن بطريق حلي از ابن عباس روايت ميو ا
   .2)نازل شده، نازل نشده است آنچه در مورد علي ةقرآن به انداز

 :كند كه در آن آمده است و همچنين ميرزا حديثي طوالني از ابن عباس روايت مي
و به  شتدانازل شد و جام بلورين قرمزي به همراه  ص جبرئيل بر پيامبر(

دهد كه  كند، و به تو فرمان مي عليك، خداوند تو را سالم مي السالم: گفت صپيامبر
كند كه جام بلورين را  سپس ادعا مي .)با اين درود به علي و دو فرزندش سالم كني

 ،داد و سپس او آن را به حسن  پيامبر به دست گرفت و سپس آن را به دست علي
   .3)خواند و اين جام آياتي را مي ،و بعد او آن را به حسين داد

ئة آية نزلت في خمسماالثمين  الدر«و يكي از اماميه كتابي تأليف كرده و آن را 
   .4نام نهاده است »باتفاق أكثر المفسرين في موالنا أمير المؤمنين 

 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9 $# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ß⎯ øtwΥ (#àσ¯≈ oΨ ö/r& «!$# … çνàσ¯≈ ¬6Ïm r&uρ  .)18 :مائده(.  
  .»يهوديان و مسيحيان گفتند ما فرزندان و دوستان خدا هستيم«

_____________________________ 
 ). 8/36(الكافی  −١
 ). 15ص (العمدة, ابن بطريق  −٢
 . األبرار صحيفة −٣
 . وت به چاپ رسيده استباحتقيق علی عاشور در بري −٤
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بودم، و   ايد كه من در پاسخ به شما آن را آورده را ذكر كردهاي شما آيه  -97
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(#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# Ν åκ÷] ÏΒ Zοt Ïøó ¨Β #·ô_ r& uρ $ Jϑ‹Ïà tã  .)28: فتح(.  
و و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت  ،محمد فرستادة خدا است«

بيني، آنان همواره  ايشان را در حال ركوع و سجود مي ،نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان . طلبند جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي

و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است  ،اين توصيف آنان در تورات است ،نمايان است
خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده ) هاي خوشه(هاي  شتزاري هستند كه جوانهكه همانند ك

اي كه برزگران را به  هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه و سخت نموده و بر ساقه
خداوند به كساني از ايشان كه . آورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند شگفت مي

  .»دهد ه بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده ميايمان بياورند و كارهاي شايست
دارد كه آنها را  خداوند متعال بيان مي( :ام كه گفته داي سپس اين را ذكر كرده

رويد پرورش  تربيت نموده و پرورش داده است همان طور كه گياهي كه از زمين مي
سبب ناراحتي و دارد كه اين  شود، و بيان مي رسد و كامل مي شود تا آن كه مي داده مي

الهي  ها كينه و دشمني داشته باشد وعيدشود، و هر كس نسبت به آن خشم كافران مي
  ). گيرد او را فرا مي

آيد كه خداوند عزوجل همه  از ظاهر سخن شما چنين بر مي( :ايد سپس گفته
نمايد كه آنها را تربيت نموده و پرورش داده است همانطور  اصحاب را توصيف مي

شود  اليلي كه بيان ميبه د ،شود، اما اين رويد پرورش داده مي از زمين ميكه گياهي 
  :درست نيست
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%t⎦⎪Ï﴿آيا منظور از فرمودة الهي كه ) أ ©! $#uρ ÿ…çμ yè tΒ﴾  ،كساني كه با او همراه هستند
جسماني است يا مقصد همراهي روحاني است، و در اين صورت بر كساني  يهمراه

 ص البت ايمان و عقيده و عمل و رفتار با ايشانكند كه در ص انطباق پيدا مي
بنابراين آيه مختص  ،اند؟ و از آن جا كه همراهي جسماني ارزشي ندارد همراهي كرده

اند به دليل ده گروهي كه عناوين  طيف دوم است، و همه اصحاب در اين خط نبوده
  . )آن را ذكر كرديم و موضع و شماره آيات را بيان داشتيم

  : ند چيز در اينجا قابل تأمل استچ: مي گويم
همراه هستند  ص آيه تصريح كرده است كه كساني كه با پيامبر ،اينكه :اول

شود، و ما در همه احاديث و در همه  اوصافشان اين چيزهايي است كه بيان مي
اين افراد  اولين كساني كه در زمرة) و همراه هستندآنان كه با ا(بينيم كه  مواضع مي
ها با آن  اينها در همه صحنه. باشند ابوبكر و عمر و عثمان و علي مي :دنيرگ قرار مي

را دوست  ص حضرت بودند، و به او ايمان آوردند و او را ياري كردند و ايشان
 تداشتند و آن حضرت آنها را دوست داشت و آنها را ستوده است، و با آنها مشور

ر سفر و نه در حضر از پيامبر جدا داد، و آنها نه د كرد و به سخنانشان گوش مي مي
شدند مگر در موارد بسيار اندكي، و ظاهر آنها حكايت از ايمان داشت و پيامبر به  مين

و آنها را ستوده، و اصحاب نيز به ايمان آنها گواهي دادند و  هايمان آنها گواهي داد
 ند و بهكرد ند كه با هم همكاري ميآنها را ستودند، و چنان با همديگر دوست بود

گرفتند و اسامي يكديگر را بر فرزندانشان  دادند و زن مي يكديگر زن مي
  . هاي برادري ايماني كه در زندگي آنها هويدا بود و ديگر نشانه ....گذاشتند مي

چون كليد اختالف همين است، و صحابه لشكر !! شود يا نه؟ آيا آيه شامل اينها مي
ين بزرگان قرار دارند، و وقتي ما با شما در بزرگي هستند كه در صدر و جلوي آن ا

كند اين افراد  خطور مي اولين كساني كه به اذهان ما ،گوييم مورد صحابه سخن مي
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  . آيند سپس بعد از ايشان ديگر برادرانشان به ذهن مي باشند، مي
آيا منظور از همراهي، همراهي جسمي است يا همراهي ( :ايد اينكه گفته :دوم

شود كه در صالبت ايمان و  اين صورت آيه فقط شامل كساني مي روحي، كه در
  ؟ )اند عقيده و سيره با او همراهي كرده

 ص اين گروهي كه قرآن از آنها تقدير كرده است و گفته كه با پيامبر :گويم مي
همراه هستند چه كساني هستند؟ آيا ابوبكر و عمر و عثمان از آنها هستند يا طبق 

  ! باشند؟ مي) علي(آنها فقط  منهج و اسلوب شما
پس آيا در انديشه و احساس شما اين گروه كم  ،گويد قرآن از يك گروه سخن مي

گردند تا تبديل به يك نفر شوند، يا اينكه اينها يك گروه  شوند و جمع مي مي
و آيا اين گروه كساني هستند كه ما از آنها نام برديم يا اينكه آنها طبق ! هستند؟

  ! ؟)ابوذر و سلمان و عمار و مقداد هستند! (هروايات شيع
  . ايد كه منظور از همراهي، همراهي روحي است شما تأكيد كرده ،اينكه :سوم
كند كه منظور كساني هستند كه با  خطاب قرآني به وضوح داللت مي :گويم مي

اند و به او  اند و با ايشان زندگي كرده همراه بوده ص جسم و روح خود با پيامبر
آنها خلفاي اند، كه اولين  يمان آورده و او را ياري كرده و او را دوست داشتها

خالفت و امامت آنها را  امت و ،باشند كه بزرگان امت مي چهارگانه هستند
اند، و آنان اسالم را ياري كرده و در راه آن جهاد نمودند و دنيا را فتح كردند  پسنديده

دهد، آيا  نافق و كافر ايمان را گسترش نميو دين و ايمان را گسترش دادند، و م
  ! ؟داين را انكار كني دتواني مي

جمع  »وصيت«من يقين دارم كه بزرگداشت و محبت اينها با دعواي دروغين 
يا اينها را تعظيم كنيم و دل ما نسبت  .شود؛ چون اينها دو عقيدة متضاد هستند نمي

و يا اينكه . ايشان دعاي مغفرت كنيمبه آنها پاك باشد و قدر شناس آنها باشيم و بر
اي كه به  اتهام زنجيره ،ادعاي وصيت كنيم و اينها را ناپسند بدانيم و آنان را متهم كنيم
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   .عقيده بايد يكي را انتخاب نموداز اين دو . رسد و سپس به خداوند مي ص پيامبر
 ...).ه نوعاند به دليل د خط نبوده و همه اصحاب در اين( :ايد شما گفته :چهارم

  !! را فرا گرفته است ين خيال عجيب احساسات و انديشة شماهمواره ا: گويم مي

ده گروه در مورد منافقين است، نه در مورد مؤمنان، سخن ما از اصحابي است كه 
اند ولي به او ايمان  اند، اما منافقان او را ديده اند و به او ايمان آورده را ديده صپيامبر 
  . كند آورد فرق مي »ايمان«كرد با  »ادعا«اند، و كلمه  بله ادعاي ايمان كرده! اند نياورده

⎯ z :فرمايد خداوند متعال مي ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯ tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $$ Î/uρ ÌÅzFψ $# $ tΒ uρ 

Νèδ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∇∪  šχθ ãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ $ tΒ uρ šχθ ãã y‰øƒs† Hω Î) öΝßγ |¡àΡ r& $ tΒ uρ 

tβρ áãè ô±o„  .)9-8 :بقره(.  
ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم در  :گويند اي هستند كه مي در ميان مردم دسته«

زنند كه  خدا و كساني را گول مي .آيند صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان به شمار نمي
  .»فهمند بند ولي نميفري اند در صورتي كه جز خود را نمي ايمان آورده

خداوند عزوجل ايمان را از آنها نفي كرده است، و خبر داده كه اينها مؤمنان را 
  !! دهند چه كساني هستند؟ دهند، پس مؤمناني كه اينها آنان را فريب مي فريب مي

  !! آيا آن مؤمنان فقط چهار نفر هستند؟
خاطر آن نفاق خود را  ترسند و به يا امت بزرگي هستند كه منافقان از آنها مي

  ! اند؟ پنهان كرده
! و برادران بزرگوارشان پنهان بوده است؟... و آيا ايمان ابوبكر و عمر و عثمان و 

  ! اند؟ برد كه آنها منافق بوده و آيا مسلماني گمان مي
همراه  ص ستايد كه با پيامبر كساني را مي آيا خداوند عزوجل به صورت مطلق

، و مردم را با ستودن اين افراد فريب - ها اين افراد قرار دارندو در رأس آن - هستند
ر و در جنگ و صلح با پيامبر و در اين افراد در سفر و حضبينيم كه  دهد، و ما مي مي

هاست را براي ما آشكار نمايد تا  كنار او هستند، و ما دستگاهي نداريم تا آنچه در دل





 

 

٢٧٢

٢٧٢

و اينها منافق باشند؛ و ما فريب  هاست تشخيص دهيم آنچه را كه در داخل قلب
ستايشي را خورده باشيم كه خداوند در مورد آنها ذكر كرده است و آنها را تعظيم 

اند و آن دو  قبل از ما اصحاب آنان را ستوده ،بلكه. كنيم و بستاييم، نه چنين نيست
براي  از اين داليلدليلي بزرگتر  اند؛ آيا دفن كرده ص مرد بزرگ را در كنار پيامبر

  ! ر اين ستايش داخل هستند وجود دارد؟اينكه آن دو، د
توانيم  اي را در قرآن نمي ها اعتماد نداشته باشيم هيچ كلمه اگر ما به اين داللت

  . تصديق كنيم
تا كافران را به سبب آنان خشمگين  ﴾ِلَيِغيظَ بِهُِم الْكُفَّاَر﴿ :در آيه آمده است :پنجم

ت را به خشم آوردن كفار قرار داده است، آيا كافران را خداوند علت اين تقوي .كند
آورد و  يا علي به تنهايي به خشم مي) ابوذر و سلمان و عمار و مقداد(چهار نفر 
ها را  اند و دولت كند، يا اينكه گروه انبوهي كه كفر و اهل آن را ترسانيده ناراحت مي

  ! هدايت نمودند؟ها را فتح كردند و بندگان را  درهم شكستند و سرزمين
با بصيرت بينديشيد و فكر كنيد، و سپس ! آيا منظور اينها هستند يا كساني ديگر؟

كه آنان كه خداوند آنها را سبب ناراحتي و خشم كافران قرار داد چه  يدمشخص كن
  ! كساني هستند؟

ها هستند؟ كجا در  آيا آنها صحابه و پيروانشان يعني اهل سنت هستند يا شيعه
شيعه سبب خشم و ناراحتي  زوال خالفت عثمانيهايخ از خالفت صديق تا طول تار
  ! اند؟ كفار شده

ها و اوصاف آنها اين را بيان كرده كه  خداوند از نشانه: (ايد شما گفته -98
آيا اصحاب به طور عام داراي اين وصف ) با همديگر مهربان و دلسوزند(آنان 

ها كه به دست  و چه افراد زيادي از بدري اند؟ بودند؟ يا اينكه با همديگر جنگيده
هاي ناكثين و  خليفه سوم را به قتل رسانيدند، جنگ ،اند اصحاب كشته شده

  ). دست خود صحابه كشته شدند، كه در آن بسياري از صحابه بقاسطين و مارقين



 گفتگويى آرام

 

٢٧٣

 

٢٧٣

  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: مي گويم
الم طعنه بزند و پس از مطالعه مذهب اگر فرد كافري بخواهد به اس ،اينكه :اول

شيعه در اين آيه توقف كند، به نظر شما براي ترديد افكني در قرآن و اسالم چه 

  ! تواند مطرح كند؟ سوال و پرسشي غير از اين سوال را مي
قرآن پيامبر شما و همراهانش را اين گونه توصيف كرده كه  :آن كافر خواهد گفت

بينيم كه آنها با يكديگر  ان و دلسوزند، و حال آن كه ميآنها نسبت به يكديگر مهرب
  ). اند ها كه به دست اصحاب كشته شده اند و چه افراد زيادي از بدري جنگيده

  ! كجاست؟ يپس مهربان
   .گويد دروغ مي -نعوذ باهللا - يا قرآن

و يا اينكه اصحابي كه قرآن آنها را توصيف كرده است غير از اين كساني هستند 
  ! ايم؟ هاي شيعه در مورد آنها خوانده و مطالعه كرده در كتابكه 

  ! كند؟ كننده با دين خداوند عزوجل چه مي عقايد انحرافي و گمراه دبيني آيا مي
اگر يك ناصبي بگويد كه قرآن اصحاب را چنين توصيف نموده كه آنها با  :دوم

ن خلفاي ثالثه يا يكديگر مهربان هستند، و ما اين رحمت و مهرباني را در دورا
چهارم اين  و فقط در دوران خالفت خليفةايم،  خليفه اول و دوم مشاهده كرده

بينيم  خورد، علي بن ابي طالب و طلحه و زبير و معاويه را مي مهرباني به چشم نمي
اند، و مهرباني در ميان  و ريختن خون يكديگر را مباح دانسته ،اند كه با هم جنگيده

! ما در اينكه اين افراد شامل ستايش شوند شك داريم ،است؛ بنابراينآنها ديده نشده 
  ! شود كند كه آيه شامل اينها نمي و اين براي ما ثابت مي

اند،  شيعه در متهم كردن اصحاب به اينكه آنها يكديگر را به قتل رسانده آيا عقيدة
دن چنين شود، علت پديد آم آنها نمي ف مهربان بودن با همديگر شامل همةو وص

  ! پاسخ شما چيست؟! پرسشي نيست؟
شود؛ چون ما با اين طرز تفكر  اما اين دو سوال براي ما اهل سنت مطرح نمي :سوم

همان طور كه  - رضاهمرضي اهللا عنهم وأ- اصحاب : گوييم شيعي مخالف هستيم و مي
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  . كند شن ميو توضيح ذيل مطلب را رو. اند خداوند از آنها خبر داده با يكديگر مهربان بوده
  : زندگي صحابه از آغاز بعثت تا زمان فتنه *
زندگي كردند، آنها  ص اصحاب حدود بيست سال در مكه و مدينه با پيامبر - 1

با هم دوست و برادر بودند و جز خير و برادري ايماني چيزي از آنها سراغ نداريم، و 
همين خاطر و به  ،همين محبت و برادري رمز پيروزي آنان بر دشمنانشان بود

  . خداوند آگاه و حكيم آنها را ستوده است
اند و  و صفاي اين مهروزي و محبت و برادري را وجود افرادي كه مسلمان نبوده

ها حضور  از جنگ اند و يا در بعضي كرده فقط با اصحاب در مدينه زندگي مي
ستايش الهي و  ،اند كند، چون آن افراد اصالً مؤمن نبوده اند تيره و مكدر نمي داشته

  . شامل آنها نيست
وفات يافت، و برترين و بزرگترين انسان بعد از  ص پس از آن پيامبر - 2

در آرامگاه در حتى رفيق هجرتش، و آن كسي كه و يار و همراه پيامبر و  ،پيامبران
رفتار اصحاب . جانشين آن حضرت گرديد ص ابوبكر كنار او دفن شده است، يعني

و همكاري با يكديگر براساس نيكي و پرهيزگاري همان  ،يندبا او در ياري كردن 
  . و هيچ كاستي در سيره و رفتارشان نيامد. داشتند ص رفتاري بود كه با پيامبر

و اين به معناي آن نيست كه بين دو نفر يا بيشتر اختالف يا خصومتي پيش نيايد؛ 
  .بلكه اكثريت اعتبار دارد

شين او گرديد، و زندگي و صحابه به همان جان  عمر فاروق ، پس از ابوبكر
صورت گذشته ادامه يافت تا آن كه در سال بيست و پنجم هجري عمر به شهادت 

  . رسيد، دوران خالفت او و ابوبكر پانزده سال بود
  .شوند سي و پنج سال تقريباً اضافه كنيم مي صو وقتي اين مدت را به دوران پيامبر 

النورين تقريباً سيزده سال خالفت كرد، كه در آخر سپس داماد پيامبر عثمان ذي 
  . اي پديد آمد كه به شهادت او انجاميد دوران خالفتش فتنه

شدند چهل و  را به مدت گذشته اضافه كنيم مي  وقتي دوران خالفت عثمان
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اند، و  هشت سال كه در طي اين چهل و هشت سال اصحاب برادر و دوست بوده
ها را فتح نمود، و اگر آنها با يكديگر  را ياري كرد و سرزمين خداوند بوسيلة آنها دين

  . انشان را شكست دهندنتوانستند دشم دوست و مهربان نبودند نمي

پس كجا در اين دوران طاليي كه با قلم نور نگاشته شده است كشمكش و 
  ! آيا با همديگر مهربان نبودند؟! اختالف و درگيري وجود دارد؟

همان طور هستند كه  ترين سخن است، و اصحاب  راستقرآن كالم خدا و 
  . خداوند عزوجل فرموده است

كشته شد، و اين فتنه از   پيش آمد و عثمان در سال سي و پنج هجري فتنة - 3
بود كه او براي به  نبود، بلكه سبب آن مردي يهودي بنام عبداهللا بن سبأطرف صحابه 

. اند چنان كه طبري و ديگر مورخين گفته. پا كردن اين فتنه تالش و فعاليت كرد
يهودي از اهالي صنعا  سبأعبداهللا بن : (كند كه گفت روايت مي طبري از يزيد قعسي

در زمان عثمان مسلمان شد سپس در  سبأابن بود، مادرش زني سياه پوست بود، 
د از حجاز آغاز كر. كوشيد آنها را گمراه نمايد شهرهاي مسلمان رفت و آمد كرد و مي

و سپس به بصره و از آن جا به كوفه و از آن جا به شام رفت، هيچ كس از اهالي شام 
و به اهل  ر آمد،و او به مص د،هاي او را نپذيرفتند و او را از شام بيرون كردن خواسته

گردد و باز گشت محمد را تكذيب  گويد عيسي بر مي از كسي كه مي :مصر گفت
 ¨β :فرمايد كه خداوند عزوجل ميكند بايد تعجب كرد و حال آن  مي Î) “Ï%©!$# uÚtsù 

š ø‹n= tã šχ# u™ ö à)ø9 $# š‚ –Š!# t s9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ  .)قرآن را بر ) تبليغ(همان كسي كه «. )85 :قصص
  .»گرداند بر مي) يعني قيامت(تو واجب گردانده است، تو را به محل بازگشت بزرگ 

اين سخن او را پذيرفتند و او . ستمحمد از عيسي به بازگشتن سزاوارتر ا ،پس
سپس . را براي آنها درست كرد و در مورد آن سخن گفتند) بازگشت(رجعت  ةعقيد

هزار پيامبر بوده و هر پيامبري يك وصي داشته است، و علي  :بعد از اين به آنها گفت
. محمد خاتم پيامبران و علي خاتم اوصياء است :وصي محمد بوده است، سپس گفت
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را  ص چه كسي ستمگرتر از كسي است كه وصيت رسول خدا :آن گفتپس از 
  ! اجرا نكرد و به وصي پيامبر حمله كرد و زمام امور امت را به دست گرفت

 عثمان به ناحق زمام امور را به دست گرفته است، اين :بعد از آن به آنان گفت
يد و او است، پس در اين مورد بلند شو صا وصي رسول خد )علي بن ابي طالب(

و فرمانداران خود طعنه بزنيد، و  را به حركت واداريد، و قبل از همه چيز به امرا
و آن وقت مردم به شما  ،كنيد چنان نشان دهيد كه امر به معروف و نهي از منكر مي

  . يابند، و سپس آنها را به اين مسئله فرا خوانيد گرايش مي
فاسدان شهرها نامه نگاري كرد و به او دعوتگران خود را پخش و منتشر كرد، و با 

سپس . و به همين صورت ادامه يافت. صورت پنهاني به راي و نظر خود دعوت دادند
رسيد، او كساني را به شهرها فرستاد تا قضيه را بررسي كنند، و  خبر ماجرا به عثمان 

تاده يكي را به مصر فرستاد، همه فرستاده شدگان برگشتند به جز كسي كه به مصر فرس
  . اگر روايت صحيح باشد. 1شده بود، او عمار بن ياسر بود كه برنگشت
 شد كه عثمان به قتل رسيد، و عقيدةآن اين  اين بود اصل و ريشة فتنه، و نتيجة

  . اما در آن وقت تازه شروع شده بودند ،رجعت و وصيت پديد آمدند
ت كردن با او از بيع زمام خالفت را به دست گرفت، و معاويه  سپس علي - 4

  . كنم د بيعت نمينتا زماني كه قاتالن عثمان قصاص نشو :امتناع ورزيده و گفت
به همراه طلحه و زبير و ديگر كساني از صحابه كه با آنان بودند به  لعايشه

خبر شد با   اند بجنگند، وقتي علي سوي عراق رفتند تا با كساني كه عثمان را كشته
خواست به شام برود، وقتي هر دو  كرد، و قبل از اين مياو نيز به سوي عراق حركت 

لشكر روبرو شدند با هم بر صلح اتفاق كردند، اما مفسداني كه در لشكر علي بودند 
شب جنگ را با همديگر اتفاق كردند كه در آخر  ،بنابراين ؛متوجه خطر صلح شدند

ا جنگ را شروع و طلحه و زبير را متهم نمايند كه آنه آغاز كنند و لشكر عايشه
_____________________________ 

 ). هـ 35(تاريخ طربی, أحداث سنه  −١
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   .1اند را فريب داده  اند و علي كرده
  .اين بود خالصة فتنه

كساني هستند كه فتنه را عليه علي به پا  ،شوريدند  كساني كه عليه عثمان

  . كردند و در نتيجه جنگ در گرفت
آيا اين طور ! اصحاب قصد كشتن و جنگ را داشتند؟ ،پس كجا در اين حوادث

  كه بخواهند به فتنه كشانده شدند؟بدون آن نيست كه هر دو لشكر 
تر از آن داريد كه  تر و صحيح هاي تاريخ هستند، آيا شما روايتي راست اينها كتاب

  ! اصحاب قصد جنگ داشتند و خون يكديگر را مباح دانستند؟ :گويد مي
در اين جنگ مشاركت داشته است؛ آيا گفته   علي بن ابي طالب :چهارم

ُرَحَماُء ﴿ :كساني نيست كه خداوند در مورد آنها گفته است كه شود كه او از مي
  ! و او صحابه را كشته است؟ ،)اندبا همديگر مهربان ( ﴾َبْيَنُهْم

گردد، گرچه ما  شود براي برادرانش نيز ارائه مي آورده مي  عذري كه براي علي
ديگران را  تر بوده است؛ اما ما از ديگران سزاوارتر و بر حق  معتقديم كه او
چون آنها به  ،اند كنيم كه آنها به قصد جنگ بيرون رفته دانيم و ادعا نمي گناهكار نمي

اند و آيات و  خوبي با پيامبر همراهي كرده و از فضيلت صحبت برخوردار بوده
اسالم و راويان و  با برادرانشان پايةاحاديثي در مدح و ستايش آنها آمده است، و آنها 

اي كه پيش آمده آنها را  ، و اميدواريم كه خداوند به خاطر فتنهه اندآن بودياوران 
  . اند نيستيم كه آنها قصداً به دنبال اين حوادث بوده قدبيامرزد و ببخشد، ما معت

و گويا شما به  داي اشاره كرده »ناكثين و قاسطين و مارقين«به جنگ  :پنجم
از من عهد گرفت كه با  ص پيامبر( :كه گفت دكني اشاره مي  حديثي از علي

   .2)ناكثين و قاسطين و مارقين بجنگيم
_____________________________ 

 ).506 −458ص (, )هـ 36(تاريخ طربی, أحداث سنه  −١
 ). 1/397(مسند أبی يعلی  −٢
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اثنا عشري از آن استدالل  ةاين حديث همانند ديگر احاديثي كه شيع :گويم مي
  . كنند صحيح نيست مي

اين حديث را ابو يعلي با سندي كه صحيح نيست روايت كرده است، چون در 
آن را از  1و ابو يعلي. باشد ي ميسند آن ربيع بن سعيد است كه فرد مجهول الحال

عمار بن ياسر روايت كرده است، كه در سند آن خليل بن مره قرار دارد، بخاري در 
از گروهي از  :گويد و ابن حبان مي. منكر الحديث است :گويد مي بن مره مورد خليل

ابن عدي شرح حالي . كند ناشناخته روايت مي  ي مجاهيل وها ها و مدني بصري
   .2براي او بيان كرده و احاديث منكري از او را ذكر كرده است طوالني

رجال آن رجال صحيح هستند به جز ربيع ( :و هيثمي اين را آورده و گفته است
، و هيثمي اين روايت را از چند طريق 3)بن سعيد و ابن حبان او را ثقه دانسته است

هيثمي از كوتاهي ي نيست، و قول لكرده كه هيچ يك از علت و مشكل خا روايت
و علماي محقق ثقه قرار  ،هل استثقه قرار دادن متساو ابن حبان در  ،لي نيستخا

دهد و سپس او را  ثقات قرار مي ةدانند، چون او افرادي را از زمر دادن او را معتبر نمي
   .4به خاطر اين ثقه قرار دادن او قابل تأمل است ،كند در زمرة افراد مخدوش ذكر مي

_____________________________ 
 ). 3/194(مسند أبی يعلی  −١
 . هتذيب التهذيب −٢
 ). 338/ 5(جممع الزوائد  −٣
 :نمونه ای از ذكر راوی در كتاهبا −٤

بر شمرده, يعنی در كتاب ثقات خود آورده, و در » ثقات«ابن حبان او را يک بار از مجله : هاشم بن الحق −1
منكر «: خود ذكر كرده, و گفته است» جمروحني«قرار داده, يعنی در كتاب » جرح«جايی ديگر او را مورد 

 .می باشد» احلديث
= 
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ر هم حديث صحيح باشد، بايد گفت كه همه كساني كه علي با آنها اگ :ششم
و ) پيمان شكن(اند، بلكه برخي از آنها ناكث  جنگيده است مارق يعني خوارج نبوده

  . اند برخي قاسط يعني ظالم بوده

از سوي   و اگر علي ،و حديث مخالفين علي را در يك سطح قرار نداده است
كم همه مخالفان او برابر بود و همه مارق شمرده بود ح خداوند عزوجل وصي مي

  . شدند مي
ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ﴿هايشان يكي اين است كه  از نشانهو همچنين ( :ايد گفته -99

هايشان نمايان  بر اثر سجده در پيشاني نشانه ايشان ]۲۹: الفتح[﴾ ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد
  ). ؟ابه وجود داشتآيا اين وصف و نشانه در همه صح. است
ولي  ،اند ها و اوصاف در همه اصحاب وجود داشته كنيم اين نشانه فرض مي )د

اند، چون كه  كند كه فقط بخشي و گروهي از آنها ستوده شده قسمت آخر آيه بيان مي
﴾ ةً َوأَْجراً َعِظيماًَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَر﴿: فرمايد خداوند مي

كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند  خداوند به .]۲۹: الفتح[
  . دهد آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

بيانيه است ) من( :شود و اينكه گفته مي. براي تبعيض است) منهم(در ) من(كلمه 
شود و  ر ضمير داخل نميصحيح نيست؛ چون من بيانيه در كالم عرب هيچ وقت ب

     =
_____________________________ 

خود ذكر كرده » ثقات«يعنی در كتاب در جايی او را جزو ثقات بحساب آورده, : حمرز بن عبد اهللا اجلزر −2
اگر به : خود آورده و گفته است» جمروحني«, و نيز در كتاب »حديثش قابل استناد است«: و گفته است

 !تنهايی در روايتی قرار گرفت آن روايت حجيت ندارد
ه و گفته خود آورد» جمروحني«شمرده, و نيز در كتاب » ثقات«باری او را از : مسلم بن عطية الفقيهی −3

 .می باشد» منكر احلديث«: است
 .با توجه به اين نمونه ها, مستند شمردن ابن حبان بدون بحث و بررسی هرگز قابل قبول نيست
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⊥ (#θç6Ï :فرمايد آيد، چنان كه خداوند مي فقط بر اسم ظاهر مي tFô_$$sù š[ô_Íh9 $# z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈ rO÷ρ F{   .»ها دوري كنيد از پليدي بت«. )30 :حج(.  #$
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: مي گويم

  داشته است؟  هاي سجده كه آيا در همه اصحاب وجود پرسش شما از نشانه :اول
از نظر  ،به طور كامل در آنها وجود داشته است هداصحابي كه نشانة سج :گويم مي

  ! شما چه كساني هستند؟
  ! آيا نشانه سجده در ابوبكر و عمر و عثمان و افراد معروف وجود داشته است؟

  !! شده است و مقداد يافت مي و عمار يا اينكه فقط در علي و ابوذر و سلمان
يك ملت را با پيامبرشان مورد مدح و ثنا قرار داده، و تعريف شان نموده، خداوند 

  حال در پيش شما اين صفات در چند نفر از آنان تجلي نموده است؟ 
  ...) براي تبعيض است ) من(كلمة ( :ايد اينكه شما گفته :دوم
  . پذيرند كه براي تبعيض باشد براي تبعيض نيست، چون سياق آيه نمي :گويم مي

 :ستايد كه آنها اند با اين اوصاف مي بوده ص سياق آيه كساني را كه با پيامبر
﴿â™!#£‰Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤ ä3ø9$# â™!$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 t s? $ Yè©. â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθã_ ãρ ô⎯ ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθ àf¡9$# 4...﴾ اينكه  تا﴿xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 

u‘$ ¤ä3 ø9$#﴾ و صفات سابق . دهد آمرزش و پاداش بزرگ مي سپس به بعضي وعدة
سرسختي در بر ! آيا صفات ايمان و عمل صالح نيستند؟! صفات چه چيزي هستند؟

ر ، طلب كردن رضامندي خدا و نوهكافران، مهرباني با يكديگر، ركوع و سجد
به خشم آمدن كافران از آنها، آيا اينها صفاتي نيستند كه  هايشان بر اثر سجده، و چهره

در » من«اين ادعا كه كلمه ! گردند؟ آنان مستحق آمرزش و پاداش بزرگ به خاطر آن 
  . پذيرد براي تبعيض است، را سياق نمي) منهم(

ه بيانيه است و تبعيضي) منهم(در » من«اند كه كلمة  محققين تأكيد كرده :سوم
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  . با سياق آيه هماهنگ استو اين . نيست
   .1)بيان است» منهم«و معناي ( :گويد مي(  ه 538متوفاي (زمخشري 

منهم براي بيان جنس است و نه ( :گويد مي(  ه 541متوفاي (و ابن عطيه 

   .2)تبعيض
و احتمال ( :گويد سپس مي .)براي بيان جنس است نه تبعيض( :گويد و رازي مي

تا  :شود و آن وقت معناي آن اين طور مي ،يض استبراي تبع :دارد كه گفته شود
   .3)و كساني از كافران كه ايمان بياورند پاداش بزرگي دارند ،كافران را به خشم آورد

براي تبعيض است معني ديگر براي آن در نظر گرفته  :گويد وقتي مي پس رازي
  . غير از آن معنايي كه ابو مهدي ذكر كرده است

 195ص [در (  ه 671متوفاي (قرطبي  :همچون ،ز مفسرينو همين طور بسياري ا
 75ص [در (  ه 1250(و شوكاني  ]7ج  366ص [در (  ه 774م (و ابن كثير  ]16ج 
  . اند كه بيانيه است مثل اهل لغت تأكيد كرده ،و غيره ]5ج 

پس اينها مفسرين بزرگ و ماهران در لغت و ائمه تفسير هستند كه همه تأكيد 
بيانيه بر ضمير  »من«اصالً (كه  دكني بيانيه است، و شما ادعا مي» منهم«كنند كه  مي

  ! گويد؟ به نظر شما چه كسي راست مي .)شود داخل نمي
اند درست همان چيزي است كه  آنچه علماي تفسير بر آن تأكيد كرده :چهارم

، بيان گويد سخن مي» من بيانيه«اند، ابن هشام در حالي كه از  علماي لغت بيان داشته
ابن انباري در كتاب المصاحف بعد از ذكر اين آيه تأكيد كرده است كه  :دارد كه مي

اند  در آن براي تبيين است نه براي تبعيض، يعني كساني كه ايمان آورده» من«كلمه 

_____________________________ 
 ). 4/350(الكشاف  −١
 ). 13/480(املحرر الوجيز  −٢
 . التفسري الكبري −٣
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% t⎦⎪Ï :فرمايد ها هستند، مثل اينكه خداوند مي همين ©!$# (#θ ç/$ yftG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ -∅ ÏΒ 

Ï‰÷è t/ !$ tΒ ãΝåκ u5$ |¹ r& ßyö s)ø9 $# 4 t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ ômr& öΝåκ÷] ÏΒ (#öθ s) ¨?$#uρ íô_ r& îΛ⎧ Ïà tã  .)172 :آل عمران(.  
اند فرمان خدا و  هائي كه بر داشته اند و جراحت هايي كه خورده كساني كه پس از زخم«

تقوا پيشه كردند  نيكي كردند و) چنين كار(پيغمبر را اجابت كردند براي كساني از آنان كه 
  .»پاداش بزرگي است

َوإِنْ لَْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم ﴿. و همه آنها نيكوكار و پرهيزگارند
گويند باز نيايند به كافران آنان عذاب  و اگر از آنچه مي .1]۷۳: املائدة[﴾ َعذَاٌب أَِليٌم

  . 2كساني كه اين مطلب در مورد آنها گفته شده همه كافر هستند. دردناكي خواهد رسيد
كه  ص اين بعضي از اصحاب پيامبر ،به فرض اينكه براي تبعيض باشد :پنجم

و گفته كه  هخداوند در تورات و انجيل به آنها اشاره كرده و صفات آنها را بيان نمود
كند چه  سبب آنها خشمگين مي دهد تا آن كه كافران را به آنها را مورد توجه قرار مي

  ! كساني هستند؟
  ! آيا آنها چهار نفر يا شش نفر هستند؟

  ! يا اينكه امت بزرگي هستند؟
% t⎦⎪Ï: ايد شما گفته -100 ©! $#uρ (#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç |Ç tΡ̈ρ  .)72 :انفال(.  

  »اند اند و ياري كرده و كساني كه پناه داده«
اه و جاي دادند، و اين مختص كساني است منظور انصار هستند كه مهاجرين را پن(

اند و جاي دادن انصار در سال چهارم وقتي كه پيامبر بني نظير  كه ياري كرده و جاي داده
هاي بني نظير را درآن  زمين صرا از سرزمين يثرب بيرون راند به پايان رسيد؛ زيرا پيامبر

  . نياز شدند بيسال بين مهاجرين تقسيم كرد، بنابراين از جاي دادن انصار 

_____________________________ 
 ). 1/354(مغنی اللبيب  −١
 ). 1/354(مغنی اللبيب  −٢
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 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ -∅ ÏΒ ß‰÷è t/ (#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ öΝä3 yè tΒ  ) 75/ انفال(  
و آنانكه ايمان آورده اند، و بعد از شما هجرت كردند، و همراه با شما در راه خدا 

  .جهاد كردند

و جهاد منظور كساني هستند كه بعد از سابقين اولين ايمان آورده و هجرت كرده 
%t⎦⎪Ï﴿ :نمودند، و اين قسمت از آيه به آنچه در آيه اول آمده يعني ©!$# uρ Νèδθãè t7 ¨?$# 

9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/﴾  ) و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه « )100/ توبه
كند، و با توجه به اينكه بعد از فتح مكه  اشاره مي .»ايشان را به خوبي پيمودند

اند و فرزندان  پس آيه كساني را كه در فتح مكه مسلمان شده ،يدهجرت تمام گرد
و . ستايد اند نمي نشين و كساني را كه بعد از فتح مكه مسلمان شده آنها و اعراب باديه

%t⎦⎪Ï﴿مفهوم آن با  ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ôm Î*Î/﴾ گردد، پس اين سه آيه ثابت  هنگ ميهما
هستند و در ميان آنها افرادي عادل وافرادي غير  كنند كه اصحاب همانند تابعين مي

  : ايد تا اينكه گفته.... اند اند و نه همه آنان فاسق باشند، نه همه آنها عادل عادل مي
در اينجا خداوند مهاجرين و انصار را ستوده و تأكيد كرده كه مؤمن هستند، ولي 

اند را  ز آنها پيروي كردهفقط پيشگامان مهاجرين و انصار و كساني را كه به نيكويي ا
يا ما در اين شك كنيم كه  ،و اگر دليلي بر عدم پيروي وجود داشته باشد. ستوده است

تواند  فرد به خوبي از آنها پيروي نكرده است، پس آيه در موردي كه شك هست نمي
مورد ترديد باشد به ) يعني احسان(دليلي براي عدالت باشد، پس اگر شرط موضوع 

شود؛ چون موضوع  اند حكم نمي كساني كه ستوده شده ةفرد در دايرداخل شدن 
ر پيروي همراه با اگ. حكم ثابت نيست، چنان كه در علم اصول بيان شده است، بله

  . )شود آن را شامل مي نيكويي باشد آيه
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: مي گويم

آيا صدها ) ...اند ند كه پناه دادها نيمنظور از انصار كسا( :ايد شما گفته ،اينكه :اول
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هاي حديث و شرح حال راويان آمده است؛ آيا  هايشان در كتاب نفر از انصار كه نام
شما قبول داريد كه اينها مؤمن هستند و فاسق نيستند و در ايمان آنها نقصي نيست، و 

است، عادل هستند و شهادت و روايات آنها همچون برادران مهاجرشان مورد قبول 
يا اينكه از ديدگاه شما گواهي كه خداوند عزوجل در مورد اينها داده است بايد مقيد 

كه آنها خيانت كردند و (گوييد  و سپس مي) كساني كه تغيير ندادند(باشد به اينكه 
پس بايد خداوند عزوجل به صورت مقيد به مؤمن بودن آنها ) امام را ياري نكردند

  . ستغفر اهللاأ! داد گواهي مي
منظور كساني هستند كه ايمان آورده و هجرت كرد ( :ايد در توضيح آيه گفته :دوم

كنيد كه افرادي ايمان آورده و  آيا شما اقرار مي) اند بعد از سابقين اولين و جهاد نموده
اند، و وعده الهي اطالق  اند و بر ايمانشان ثابت قدم مانده هجرت نموده و جهاد كرده

  ! اند؟ كه آنها كساني هستند كه تغيير نداده و تبديل نكردهبا قيد مقيد شود 
در  گمان نمي كنماند،  هاي مؤمنان آمده همه نصوص شرعي كه در ستايش گروه

وصيت ستايش هيچ كسي را جز  ةمذهب شما بدون تأويل و قيد باشند، چون عقيد
ات ديگري مقيد شوند، ايد كه بايد با آي بنابراين شما ادعا كرده.... پذيرد  چهار نفر نمي

  .أستغفر اهللا! داند تا شيعه به او تذكر دهند گويا خداوند عزوجل نمي
اند و  پس آيه كساني را كه در فتح مكه مسلمان شده( :ايد شما گفته :سوم

اند را  نشين و كساني كه بعد از فتح مكه مسلمان شده فرزندانشان و اعراب باديه
  ). ستايد نمي

شود  اند آيا آيه آنها را شامل مي قبل از فتح مكه مسلمان شده كساني كه :گويم مي
  ! كنيد كه آنها عادل هستند؟ و شما اعتراف مي

اند و اختالف  اختالف با شما در مورد كساني نيست كه از فتح مكه مسلمان شده
بلكه اختالف ما با شما در مورد بزرگان همچون ابوبكر  ،در مورد فرزندان آنها نيست

اند است، و اما  مبشره و برگزيدگاني كه با آنها بوده ةو ديگر عشر ،و عثمانو عمر 
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  تر از اينهاست؟  اند مشكل آنها آسان كساني كه بعد از آنها آمده
اند از ديدگاه شيعه  اي كه در آن اصحاب ستوده شده و اگر فكر كنيم هيچ آيه

  . د و مشروط هستندوش و بلكه همه تأويل مي ،مقبول نيست

گر چه شيعه با عبارات پيچيده  –شود  پذيرفته نمي تتي گواهي قرآن در حقيقوق
مورد آن مردود  ،و همچنين سنت –كنند  و كلمات دو پهلو تظاهر به پذيرفتن آن مي

نيست؛ مگر آن كه وصيت دروغين را ثابت  ، و حتي اگر صحيح باشد مفيد يقيناست
  شود؟  نمايند، پس از كجا حقيقت شناخته مي

خداوند سپاسگزاريم كه ما را به راه و روش درست راهنمايي كرد و  از
  .قلبهاي ما را پاك و سالم قرار داد

، مي پذيرنداين عقيده اصل و قاعده قرار گرفته است، هرچه با آن موافق باشد 
ي كالم خدا حتي اگرگردد  يا تأويل مي مي كنندو هر چه با آن مخالف باشد رد 

  . باشد عزوجل
 ¨βÎ) z⎯ƒ: فرمايد خداوند متعال مي :آيه سوم(: ايد ما گفتهش -101 Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 

(#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡr& uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ uρ# u™ (# ÿρç |ÇtΡ ¨ρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& 

öΝåκÝÕ ÷è t/ â™ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/  .)72 :انفال(.  
اند و با جان و مال خود در راه خدا  اند و مهاجرت كرده كه ايمان آوردهبيگمان كساني «

  .»اند برخي از آنان ياران برخي ديگرند اند و ياري نموده اند و كساني كه پناه داده جهاد نموده
% š⎥⎪Ï :فرمايد تا اينكه مي ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# t⎦⎪É‹©9$# uρ 

(#ρ uρ# u™ (# ÿρ ç|Ç tΡ̈ρ šÍ×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 Νçλ °; ×οt Ïøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ×Λq Ìx.  .)74 :انفال(.  
اند و  اند و در راه خدا جهاد نموده بيگمان كساني كه ايمان آورده و مهاجرت كرده«

يمانند و براي آنان مؤمن و با ا اند حقيقتا اند و ياري كرده دادههمچنين كساني كه پناه 
  .»آمرزش و روزي شايسته است
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تر  حشر آمده است و پيش ةاي است كه در سور آيه نزديك به آيه مفهوم: گويم مي
ستايد، نه  نمايد و مي ما به آن پرداختيم، و اين آيه گروهي از اصحاب را توصيف مي

  . كند يم روشن ميكه آنچه را ما گفت هايي از آيه توجه كنيد ك به قسمتهمه را، و اين
 βÎ) z⎯ƒÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#ρ ãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒ r' Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#  

  .)72 :انفال(
منظور پيشگامان نخستين هستند نه اينكه به طور مطلق هر كسي را كه هجرت 

 ،يان كرده استكرده و جهاد نموده است شامل شود، چون هجرت را در گروه سوم ب
سبقت گرفته نه به ايست بر اينكه منظور كساني هستند كه در هجرت  و اين قرينه

  . )كه هجرت كرده است طور مطلق هر كسي
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: مي گويم

خداوند عزوجل كساني را كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد  ،اينكه :اول
مؤمن حقيقي  -هاد اين است كه در راه او باشند پس شرط هجرت و ج –اند  نموده

كنند از نظر شما چه كساني  ناميده است، كساني كه اين صفات بر آنها انطباق پيدا مي
  ! هستند؟

كرده است، ناند و قيدي ذكر  سپس خداوند كساني را كه ذكر كرده كه جاي داده
  ! توانيد براي آن قيد و شرط ذكر كنيد؟ آيا شما مي
  ! سي از منافقين بوده كه فرد مهاجري را جاي داده باشد؟و آيا ك

اند در اين  كند كه همه كساني كه جاي داده آيه بدون قيد آمده، و اين تأكيد مي
مگر اينكه شما بخواهيد چيزي را به خدا يادآوري كنيد . وصف و وعده داخل هستند

اند پس  ن را جاي دادهكه آن را فراموش كرده است، و آن اينكه منافقاني نيز مهاجرا
   .ستغفر اهللاأ. مي كردذكر  را بايد قيد
منظور كساني هستند كه در هجرت از ديگران سبقت ( :ايد شما گفته ،اينكه :دوم

  ). گرفته نه هر كسي كه هجرت كرده است
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  ! كجا در اينجا قيد سابقين آمده است؟ !سبحان اهللا :گويم مي
 ه هر كسي ايمان آورده و هجرت كرده وخداوند عزوجل به طور مطلق فرموده ك

و خداوند عزوجل بندگانش را بهتر . مؤمن است در راه خدا جهاد كرده است، حقيقتاً

دهد و هر كس  شناسد، و او صاحب فضل است؛ هر كس را كه بخواهد وعده مي مي
  . تواند به حكم او اعتراض كند كند، هيچ كسي نمي را كه بخواهد تهديد مي

كند و گاهي به خاطر حكمتي مطلق  خاطر حكمتي مقيد ميد بگاهي خداون
آورد، پس وقتي مقيد كرد مطلق نيست و اگر در حق شخصي يا گروهي حكمي  مي

و ادب در برابر خدا همين ... را بدون قيد و شرط ذكر كرد قيد و شرطي نيست 
  . است

احكام خدا نبايد ما تصوري ايجاد كنيم كه آن را معيار و مقياسي براي بررسي 
طلبيد  و در پرتو آن همه آيات الهي را تفسير كنيم، و وقتي اين مقياس مي ،قرار دهيم

طلبيد كه بدون قيد و  كه قيد و شرطي بياوريم ما قيد و شرط بياوريم و هر گاه مي
ها و  شرط آيه را تفسير كنيم آن را مطلق قرار دهيم، و اين گونه قرآن را تابع مقياس

   :دهيم ر ميعقايد خود قرا
 $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) © |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝßγ s9 äοu z Ïƒø:$# ô⎯ÏΒ 

öΝÏδ ÌøΒ r&  .)هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري « .)36 :احزاب
  .»كرده باشند اختياري از خود در آن ندارند

“ Ÿω﴿: فرمايد خداوند متعال مي: آية چهارم(: ايد گفته شما -102 Èθ tGó¡ o„ Ο ä3ΨÏΒ 

ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx ÷G x ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ sà ôãr& Zπ y_ u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θà) xΡ r& .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξ ä. uρ 

y‰ tãuρ ª! $# 4© o_ó¡ çt ø:   .)10 :حديد(. ﴾#$
با (اند  اند و جنگيده ه بخشيد) از اموال خود) (مكه(شما كه پيش از فتح كساني از «

آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني . برابر و يكسان نيستند) ديگران
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اما به هر حال خداوند به  ،اند اند و جنگيده بذل و بخشش نموده )از فتح مكه(است كه بعد 
  .»دهد يهمه وعدة پاداش نيكو م

ستايد كه قبل از فتح مكه ايمان  اين آيه كريمه كساني را مي: ايد شما گفته -7
اند، و براي اعالي كلمه خدا  اند و اموال خود را در راه خدا خرج كرده آورده

رسد، و اين شهادت  آيد به مقام آنها نمي اند، و هر كسي كه بعد از ايشان مي جنگيده
  . بزرگي از سوي خداوند است

مالحظات ما بر اين گفتة شما اين است كه آيه بر برابر بودن هر دو گروه داللت 
كند كه خداوند به همه وعدة  كند، و در اين شكي نيست، چنان كه آيه داللت مي نمي

پاداش نيك داده است، اما وعدة الهي مشروط به اين است كه خاتمه آنها با اعمال 
كه عمل صالح انجام دهند وعدة پاداش نيك  نيك باشد، چون خداوند به همه كساني

  . داده است اما به شرط اينكه تا آخر بر همان عمل باقي باشد
 ،اند كند كه افرادي از مؤمنان بعد از مدتي به عقب برگشته و قرآن داللت مي

≅ ã :فرمايد خداوند مي ø?$# uρ öΝ Îγ øŠn= tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çμ≈ oΨø‹ s?#u™ $ oΨÏF≈ tƒ#u™ y‡ n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çμ yè t7ø? r'sù 

ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# tβ% s3 sù z⎯ÏΒ š⎥⎪Íρ$ tóø9$#  .)175 :اعراف(.  
آيات خود را ) علم و آگاهي از(براي آنان بخوان خبر آن كسي را كه به او )! اي پيغمبر(«

  .»داديم اما او از آنها بيرون رفت و شيطان بر او دست يافت و از زمرة گمراهان گرديد
اما او از دستور  ،دهد كه به او علم آيات داده شد كسي خبر مي آيه از سرنوشت

پاداش نيك داده است از اين مرد  ةآن بيرون رفت، پس كسي كه خداوند به او وعد
اي داده بود و در آخر  كه در علم و عمل به جايي رسيده بود كه خداوند به او معجزه

يح خود بابي آورده به نام و بخاري در صح. زندگي پايش لغزيد بهتر و افضل نيست
سپس روايتي كه در اين باب آمده است را مطالعه كنيد، خداوند  »العمل بالخواتيم«

  . ]7/212بخاري صحيح [. به ما خاتمه نيك بدهد
  : در اينجا چند نكته قابل تأمل است
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قرار داده است،  خاصي را با ذكر صفات آنها مخاطب كريمه گروه آية ،اينكه :اول
و اين خطاب به گروه مشخص است و افرادي . را به بهشت وعده داده است و آنان

شود  را خطاب كرده كه داراي صفاتي هستند كه دارندگان آن به بهشت وعده داده مي

  . ميرند كنند و بر آن مي اي به آنهاست كه آنان بر ايمان زندگي مي و اين مژده
رد خطاب قرار ندهند؛ در اين اما وقتي آيات مطلق بيايند و گروه مشخصي را مو

همواره بر صفت و حالتي باشد كه خداوند به  كهآيات كسي مستحق وعده است 
اي دارندة  :پس وقتي خداوند عزوجل فرمود ،دارندگان آن وعده پاداش داده است

دهم، و اين امر در مورد ابوبكر و عمر و  به تو وعدة پاداش نيك مي ،اين صفت
نه اي  :گويد آيد و مي ابقين تحقق يافته است، سپس شيعه ميعثمان و علي و ديگر س

 رادبي و پيشي گرفتن ب اين بي!! بايد اينها همواره بر ايمان باقي بمانند! پروردگار
$  :فرمايد خداوند متعال مي .خداست pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫ t/ Ä“ y‰tƒ «!$# 

⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à)¨?$# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹Ïÿxœ ×Λ⎧ Î= tæ  .)1 :حجرات(.  
ايد بر خدا و پيغمبرش پيشي مگيريد و پيشدستي مكنيد و از  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»باشد خدا بترسيد چرا كه خدا شنواي آگاه مي
دهد يا نه،  داند كه اين فرد به استقامت ادامه مي داند و نمي گويا خدا غيب نمي

  ! بنابراين بايد قيد و شرط آورده شود ،اوند حالتي چون ما داردپس خد
بدون شك اين ذهنيت و طرز تفكر ذهنيتي است كه در سلول تاريكي زنداني 

را  ، و هستيكند كه به دنياي آزاد پا بگذارد است و زماني حقايق هستي را درك مي
اين ذهنيت آن را آن گونه كه هست ببيند، و هر چند حقايق راست و آشكار باشند 

بيند چون از نور حقيقت دور است، حقيقتي كه افراد راستيني از پيروان اين  نمي
اند، آنها با خدا راست گفتند و خداوند آنان را پذيرفت، چون  را درك كردهمذهب آن 

عالمه ابوالفضل برقعي و برادرانش، همانگونه كه در اين مبحث روشن آية اهللا 
   .ساختيم
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دهد، و  كند و آنان را به بهشت وعده مي هي مشخص را خطاب ميخداوند گرو
نمايند و  هاي الهي را تصحيح مي دهند كه گفته شيعه اماميه خود را در جايي قرار مي

  ! نمايند كنند و هر خطابي را تصحيح مي هر مطلقي را مقيد مي
ه بايد آنچه خدا وعد ،دهد پس وقتي خداوند گروه مشخصي را مخاطب قرار مي

  . است داده و دانا داده است تحقق يابد چون اين وعده را خداوند آگاه
مطلقي بدهد ترديدي نيست كه مقيد به تحقق آن  اما وقتي خداوند عزوجل وعدة

⎯  :فرمايد به عنوان مثال خداوند متعال مي. است yϑ sù yìÎ7 s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκö n= tæ 

Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts†  .)38 :بقره(.  
  .»هر كسي از رهنمود من پيروي كند پس غم و اندوهي بر آنان نيست«

  . الهي مشروط به برقرار ماندن بر اين صفت است ةاين وعد :گويم مي
% š⎥⎪Ï :فرمايد و خداوند متعال مي ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& 

Ü=≈ ys ô¹r& Ïπ ¨Ψ yfø9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz  .)82 :بقره(.  
اند ايشان اهل بهشت هستند و در آن  اند و كار شايسته انجام داده كساني كه ايمان آورده«

  .»مانند جاودانه مي
  . اين وعده مشروط به اين صفت است :گوييم مي

سلمان مام، شايسته  اما وقتي خداوند به گروهي گفت به شما وعده بهشت داده
  . قيد احسان باشد، چون اين سخن جسارت به خداست بايد :نيست كه بگويد

الهي به پاداش نيك مشروط به خاتمه نيك  وعدة: (ايد اينكه شما گفته ،بنابراين
كنيد؛ در  شايسته نيست؛ چون در واقع شما خطاب خداوندي را تصحيح مي) است

صورتي كه خداوند افراد مشخصي را مخاطب قرار داده و افراد نامشخصي را با 
  . اوصافشان مخاطب قرار نداده است

اند  كند كه مردان مؤمني به عقب بازگشته قرآن داللت مي( :ايد شما گفته ،اينكهدوم 
اين فاسدترين قول است، و دورترين قول از معني ). داي اي ذكر كرده سپس آيه... 
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  : از چند جهت. پردازيم ايست كه ما به آن مي آيه
است خود آنها را به طور مشخص وعده داده  اي كه در مورد اصحاب آيه - 1

اند  است، و صفتي كه خداوند ذكر كرده در افراد مشخص كه به بهشت مژده داده شده

  . كند د پيدا ميونم
كسي كه به عقب باز گشته است قبالً خداوند به شخص او وعده بهشت نداده  - 2

  . شد قق ميوعده الهي متح داد، او وعده بهشت ميبود، و اگر خداوند به 
شما در ديگر آيات استفاده كنيم و آن را از معناي آن بيرون كنيم  ةاگر از قاعد - 3

و معتقد باشيم كه خداوند به هيچ كسي از اصحاب وعده نداده و هيچ يك از آنان را 
نستوده است و همه آنها در معرض ارتداد قرار دارند؛ با اينكه آيات قرآني بر نجات و 

نمايند و احاديث هم مطابق با مفهوم آياتي كه اهل بدر و اهل بيعت  لت ميايمان آنها دال
اند، اگر از قاعده شما پيروي كنيم در مورد همه اصحاب  اند وارد شده رضوان را ستوده

  . توانند در ايمان همه اصحاب شك كنند بايد شك كنيم و كافران و منافقان مي
اي براي ورود هر طعنه  ا دروازهو اين يكي از اسبابي است كه مذهب شيعه ر

و زنديقي قرار داده است، گرچه ما شيعه را به اين توصيف ) به دين(زننده 
  . كنيم، ولي مذهب شيعه اين قابليت را دارد نمي

 :بايد گفت) العمل بالخواتيم(استدالل شما از حديثي كه در بخاري آمده كه  :سوم
كه  اما كسانياند،  ي آنها شهادت ندادهت برانسو اين در مورد كساني است كه قرآن 

اند قطعاً در اين باب داخل  شهادت داده آنهاقرآن و سنت يا يكي از آن دو براي 
  . نيستند

و اگر شما به دور از تأثير مذهب در مسئله فكر كنيد حقيقت براي شما روشن 
تالفي به با تضرع و زاري از خداوند بخواهيد كه ما و شما را در موارد اخ. شود مي

  . نمايد حق هدايت نمايد، زيرا هر كس با خدا راست بگويد خداوند با او راست مي
= Ï™!#ts)àù: فرمايد خداوند متعال مي( :آيه پنجم( -103 Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# 
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(#θ ã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ çÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θß™ u‘ uρ 

4 šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7s% tβθ ™7Ïtä† ô⎯tΒ 

ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ 

tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡øtΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßsÎ=øßϑ ø9$# ∩®∪ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ 

ρ â™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ 

ö≅ yèøgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm§‘  .)10-8 :حشر(.  
فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون  همچنين غنائم از آنِ«

خواهند و خدا و پيغمبرش را  اند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي رانده شده
را آماده كردند  يش از آمدن مهاجرين خانه و كاشانهآنان كه پ. دهند اينان راستانند ياري مي

دارند كه به پيش ايشان  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(و ايمان را 
كنند به چيزهايي كه به مهاجران  اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي مهاجرت كرده

 .ه خود سخت نيازمند باشنددهند هر چند ك خود ترجيح مي برداده شده است و ايشان را 
. كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و محفوظ گردند ايشان قطعاً رستگارند

ما را و برادران ما ! پروردگارا :گويند آيند مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي
ؤمنان در دلهايمان اي نسبت به م اند بيامرز و كينه را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفته

  .»تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! پروردگارا ،جاي مده
ستايند، بلكه گروهي  اين آيات سه گانه همچون آيات گذشته همه اصحاب را نمي

شوند به شرطي كه از صفات  ستايند، از مهاجرين فقراي آنها ستوده مي از آنان را مي
   :ذيل برخوردار باشند

  . اند خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده كساني كه از) أ
  . جويند فضل و رضامندي خدا را مي) ب
  . كنند خدا و پيامبرش را ياري مي) ج

پس هر كسي از مهاجرين كه داراي اين صفات باشد قرآن او را ستوده است، و از 



 گفتگويى آرام

 

٢٩٣

 

٢٩٣

ه شده شان اين است كه از سرزمين و اموال خود راند ترين صفت آن جا كه برجسته
  . اند باشند، پس منظور كساني هستند كه قبل از واقعه بدر هجرت كرده

   :باشند شوند كه داراي صفات ذيل مي و از انصار كساني ستوده مي

اند و ايمان را در دل خود استوار  كساني كه خانه و كاشانه را آماده كرده) أ
اين كساني كه به نفاق متهم اند و با  اند، يعني به خدا و پيامبرش ايمان آورده داشته
  . شدند اند بيرون مي اند يا واقعاً منافق بوده شده

دارند، و در درون  اند دوست مي كساني را كه به سوي آنان هجرت كرده) ب
  . كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است احساس و رغبت نيازي نمي

و . د سخت نيازمند باشنددهند هر چند كه خو و ايشان را بر خود ترجيح مي) ج
آنها بر خودشان  ناز آن جا كه بارزترين صفات آنها جاي دادن مهاجران و ترجيح داد

است، پس منظور از آن اين است كه آنها به پيامبر ايمان آوردند و پيامبر و مهاجران 
جنگ بدر  كند كه قبل از واقعة صدق پيدا مي را جاي دادند، پس اين مفهوم بر كساني

  . )از آن به جاي دادن نيازي نبوده است ه داده و ايمان آورده است؛ چون بعدپنا
  . در اينجا چند چيز قابل تأمل است

آيا از مهاجرين كسي بوده كه از اين صفات بر خوردار باشد يا نه؟ و  ،اينكه :اول
پس آنها چه كساني هستند؟ و آيا ابوبكر و عمر و عثمان و . بوده است :اگر بگوييم

گر بزرگان اصحاب همچون سعد بن ابي وقاص و زبير و طلحه از اينها هستند يا دي
نه؛ دليل شما چيست؟ آيا قرآن  :بله؛ دليل شما چيست؟ و اگر بگوييد :نه؟ اگر بگوييد

  ! وصيت عرضه كنيد؟ ةبه عنوان دليل براي شما كافي است يا بايد قرآن را بر عقيد
الهي كه  اند پس گفتة افراد ستوده شده بودهاگر اين بزرگان از آن  ،اينكه :دوم

≈̄×šÍ﴿ :فرمايد مي s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ è%Ï‰≈ ¢Á9$#﴾  در مورد آنها تحقق يافته است، و اين ستايش
و تمجيد ثابتي است براي آنها تا آن كه خداوند عزوجل را مالقات نمايند؛ چون 

ر اينكه شما معتقد ستايد؛ مگ كند نمي داند كه او تغيير مي خداوند كسي را كه مي
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به شرط «بايد شرط و قيدي باشد كه  :داند و بگوييد باشيد كه خداوند غيب را نمي
پس شما با اين كار آنچه را كه خدا گذاشته و رها كرده جبران . »آن كه تغيير نكنند

  ستغفر اهللا أ! كنيد مي

‰pκš$﴿ :فرمايد خداوند متعال مي ،اينكه :سوم r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#θçΡθä. uρ 

yì tΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9   .)119 :توبه(. ﴾#$
  .»از خدا بترسيد و با راستان باشيد ،اي مؤمنان«

د كه هر كس با آنها نيست با آنها ده ند به همه اصحاب فرمان ميدر اينجا خداو
  . باشد

ا را هستند آنه گوخبر داده كه مهاجرين اولين صادق و راستبه آنها   خداوند
كه با آنها باشند؛ و اين تأكيدي است براي آن كه  سپس به آنها فرمان دادهبشناسيد، 

  . اصحاب بر حق و صداقت زندگي خواهند كرد
از آنهاست و با آنها زندگي كرده و از آنها بيرون نبوده   و علي بن ابي طالب

  . است
الهي به اينكه  وعدة جاي و پناه دادند، آيا حكم وانصاري كه مهاجرين را  :چهارم

  آنها رستگارند در مورد آنان تحقق يافته است؟ 
و آيا از آنان افرادي بوده است كه اين صفات به طور كامل در آنها تحقق يافته 

  باشد؟ 
بله؛ پس آنها چه كساني هستند؟ و آيا حكم به قيد و شرطي نياز دارد  :اگر بگوييد

  يا نه؟ 
توان  از منافقين ممكن است يا نه؟ و يا مي آيا شناخت و تشخيص انصار :پنجم

تشخيص بعضي از آنها ممكن  :بعضي از آن منافقان را مشخص كرد؟ اگر شما بگوييد
  ؟ دنام ببري دتواني است، چه كساني از آنها را مي

يا به علت . باقي ماندند اينها صادق و رستگار ص آيا بعد از وفات پيامبر :ششم
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  ! كردند؟تغيير  »وصيت«عدم اجراي 
دانست كه آنها تغيير  چون خداوند نمي ،گردد و آن وقت ستايش الهي نقض مي

  .أستغفر اهللا!! كنند مي

قرآن ! ؟ددين را بشناسي دتواني آيا مي دوقتي شما به آنها اعتماد نداشته باشي :هفتم
 ليكه احاديثي در فضايل ع يدفكر كن! اند؟ اند و سنت را آنها نقل كرده را آنها نوشته

 شده است؛ شما چگونه ناحاديثي روايت  نيز اثبات ايمان او روايت نشده، بلكه در
  ! ؟دكني مي را ثابت  علي  به جز از طريق صحابه فضايل و ايمان

اند و به  وقتي ما به آنها اعتماد نداشته باشيم، آيا ديني كه آنها گسترش داده :هشتم
اند؛ دين حق است يا دين  آن هدايت كرده ها آن را رسانيده و بندگان را با سرزمين

هايي كه ايشان فتح كردند و اهالي آن به دست اينها  و آيا سرزمين! باطلي است؟
  ! اند شهرهاي اسالمي هستند يا نه؟ مسلمان شده

استدالل از اين آيه بر اين كه قرآن همه اصحاب از اول : (ايد شما گفته -104
خبر بودن  بي را مي ستايد -د هزار بيشتر استكه تعدادشان شايد از ص -تا آخر 

ا از مفاد و مفهوم آيات است، و ستايش گروهي از مهاجرين و انصار و تابعين آنه
و ستايش شدن كساني كه در فتح  ،كجا هاي مشخص هستند كه داراي ويژگي
نشينان و فرزندان كساني كه در فتح مكه و بعد از آن  اند و باديه مكه مسلمان شده

  ! ؟)اند و متهمان به نفاق كجا لمان شدهمس
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: گويم مي
پيشگامان نخستين از مهاجرين  :توبه دو گروه را نام برده است سورة ،اينكه :اول

  . اند ي از آنها پيروي كردهو انصار، و كساني كه به خوب
  . ار، و پيروانمهاجرين و انص :حشر سه گروه را نام برده است و سورة

  . مهاجرين، و انصار و مهاجرين ديگر :و در سوره انفال سه گروه را نام برده است
  . پس داللت و مفاهيم آيات سورة توبه و آيات سورة حشر به همديگر نزديك است
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انفال تأكيد مي كنند كه مهاجرين دو گروه هستند، و اين داللت  آيات سورة و
  . م شده استكند كه هجرت دوبار انجا مي

تعداد امت اسالمي امروز بيش از يك ميليارد نفر است كه شيعه از اين تعداد 
شمارند  و اين گروه اندك همه اصحاب را كافر مي ..دهند بخش اندكي را تشكيل مي

دانند به جز چهار نفر؛ چون همه آنها اين وصيت موهوم و خيالي را اجرا  يا گمراه مي
  . اند گروه اندك به گمراهي همه اصحاب حكم كرده اند، بنابراين اين نكرده

اند، و  تعظيم و بزرگداشت اصحاب را در پيش گرفته ، همه امتو از طرفي
بر خالف  اند، مگر آن كه دليل قاطعي معتقدند كه آنها مؤمن و بر دين ثابت قدم بوده

بلكه چه امت معتقدند كه اصحاب همه در يك سطح نيستند آن وجود داشته باشد، گر
به نظر شما از اين دو گروه كدام يك صادق و . درجات و سطوح آنها متفاوتند

  ! راستگوست؟
حشر همه امت را شامل  كنند كه آيات سورة فسرين تأكيد ميم ،اينكه :دوم

به خوبي از آنها پيروي  كسي كه يا ،يا انصار هست شود؛ چون مسلمان يا مهاجر مي
نمايند، چون  آيات بر اين سه گروه داللت مي اند، و اهل سنت معتقدند كه كرده
برخي از علما  ،بله. باشد هاي اهل سنت نسبت به همه امت از اول تا آخر پاك مي دل

را منحصر به يك مرحله  )تابعين( اند پيروان آنها را كه به خوبي از آنها پيروي كرده
ز آن برداشت كرده ماند و آنچه اكثريت ا دانند، اما رأي اكثريت باقي مي زماني مي

  . راجح است
اختالف اهل سنت با شيعه در مورد كساني نيست كه در فتح مكه و  ،اينكه :سوم

اند  نشينان و افرادي كه به نفاق متهم بوده اند و در مورد باديه بعد از آن مسلمان شده
اند، پس كجا در  گروهي است كه در آيات ذكر شده و بلكه در مورد همة سهنيست، 
ابوبكر و عمر و  اند، و ها به طور مشخص تأييد شده هاي شيعه يكي از اين گروه كتاب

  ! شوند؟ رانشان به طرز مشخص ناميده ميداعثمان و ديگر بر
گرچه بخشي از اختالف است؛ اما اين  داي آن اشاره كرده اختالفي كه شما به
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قرار داده  امتاي مخالف با همة  شيعه را فرقهاختالف نسبت به اختالف بزرگي كه 
  . اندك و ناچيز است

اند و فرزندانشان و  كساني كه در فتح مكه و بعد از آن مسلمان شده :چهارم

 نشينان اگر ايمانشان و اخالقشان درست باشد، مانعي براي عادل قرار دادن آنها باديه
ز اند ا اينكه دير مسلمان شده ،اگر آنها مخلص باشند و نيكوكار باشند .وجود ندارد

  . فضل محروم نخواهند بود
باشند؛ و اهل سنت آنها را  كساني كه به نفاق متهم هستند از صحابه نمي :پنجم

نامند، و منافق و مؤمن براي كسي پوشيده نيستند جز براي كسي كه  صحابه نمي
هاي امت مسلمان يك منافق مؤمن خوانده  جاهل يا مغرض باشد، و كجا در ديوان

  ! شده است؟
  . ترين ادعاست دهد زشت ا كه آيات متهمان به نفاق را عادل قرار مياين ادع

مرا ذكر  سپس اين گفتة ...گرديم به سخن شما بر مي: (ايد شما گفته -105
آيا به اين تقسيم زيباي مؤمنان به مهاجرين و انصار و پيروان : ام كه گفته داي كرده
كنند و از آنها متنفر نيستند،  ايشان دعا ميدارند و بر ا كه آنان را دوست ميآنه

در اين تقسيم كجاست؟ و جايگاه اهل سنت  ة اماميهشيع د، جايگاهاي توجه كرده
  ). ؟كجاست

: يديو حال آن كه درست اين است كه بگو ،»مهاجرين«: گفتيد(: ايد سپس گفته
%t⎦⎪Ï﴿: وند آنها را چنين توصيف نموده كهچون خدا ،»مهاجرين اول و پيشگام« ©!$# 

(#θ ã_Ì ÷zé& ⎯ÏΒ ΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ﴾ .)40 :حج(.  
  اند؟  پس كجا در اين آيه مهاجرين به طور مطلق ذكر شده

 :و حال آن كه درست اين است كه گفته شود) انصار: (ايد و اينكه شما گفته
نمايد  آنها را اين گونه توصيف مي متعال سابقين اولين از انصار؛ چون خداوند
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% t⎦⎪Ï: كه ©!$# uρ ρ â™§θ t7 s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s%  .)9 :حشر(.  
ها مهاجرين را جاي ندادند، بلكه بعد از آن كه بني نظير بيرون  و همه انصاري 

رانده شدند جاي دادن پايان يافت، پس هر كس از انصار كه بعد از اين واقعه 
ني كه آنها را پيروا«: ايد و شما گفته. ايمان آورده است از مدلول آيه بيرون است

و حال آن كه  »كنند و از آنها متنفر نيستند دوست دارند و بر ايشان دعا مي
% š⎥⎪Ï: درست اين است كه ©!$#uρ ρ â™ !% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ−/u‘ ö Ïøî $# $ oΨ s9  .

  .)»ما را بيامرز! پروردگارا :گويند آيند مي و كساني كه بعد از آنان مي«. )10 :حشر(
  : در پاسخ بايد بگويم كه در اينجا نكاتي قابل تأمل است

امت را به سه گروه تقسيم  به اين اشاره نمودم كه آيات قرآنوقتي من  ،اينكه :اول
مهاجرين و انصار و پيروان آنها، شما اين تقسيم را با اضافه كردن شرايط  :كند مي

  . و پيشگامان انصار) ها مهاجرين پيشگام و اولين( :ايد ايد و گفته تصحيح كرده
براي ما اين مهاجرين  دتواني تصحيح شما اشكال ندارد، ولي آيا شما مي :گويم مي

  ! ؟دپيشگام و انصار پيشگام را نام ببري
تواند به فضل اين سابقين و پيشگامان اعتراف كند  اي نمي در حقيقت هيچ شيعه

ه در دل پيروانش جايي ماميشيعه ا ةمگر آن كه از روي تقيه چنين نمايد؛ چون عقيد
ه فضايل آنها اعتراف گذارد، و اگر شيعه ب فضايل بزرگان امت باقي نمي براي شناختن

  . گردد شان مختل مي كنند عقيده 
اهل سنت  ةبا عقيد –اند  يعني اماميه و كساني كه به سوي آنها رفته -شيعه  ةعقيد

. اساسي است و فرعي نيستپس اختالف . متضاد است و امكان ندارد كه جمع شوند
كوشند  دانند مي آن طور كه بعضي از شيعه يا بعضي از نويسندگاني كه حقيقت را نمي

  . تا اختالف را فرعي نشان دهند
دارند و  پيرواني كه آنها را دوست مي( :ام كه گفته داي مرا ذكر كرده گفتة :دوم

كساني كه (ين است كه و حال آن كه درست ا داي سپس گفته) كنند برايشان دعا مي
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  ). ما را بيامرز! پروردگارا :گويند آيند مي بعد از آنها مي
معتقد  يآيا امكان دارد كه كس! اين عجيب اصالح و تصحيحي است :گويم مي

باشد كه آنها برادر او هستند و برايشان دعاي مغفرت نمايد و حال آن كه آنها را 

  ! دارد؟ دوست نمي
هاي شيعه از دوست داشتن بزرگان امت كه  اي اينكه دلآيا اين دليلي نيست بر

ها را فتح كردند تهي و محروم  دين را ياري كرده و آن را نقل نمودند و سرزمين
  ! وصيت به دنبال آنهاست؟ ةاست؛ چون در هر جايي عقيد

اند و  اند و پيامبر را حمايت نموده آيا ما نبايد كساني را كه دين را ياري كرده
اند تا ما و پدران ما  اند و سبب شده و دوستان را در راه دين ترك گفتهخانواده 

اگر ! اند دوست بداريم؟ مسلمان شويم و از دين پاسداري نموده و آن را به ما رسانيده
ما اينها را دوست نداشته باشيم؛ به نظر شما چه كساني از افراد امت مستحق هستند 

  ! كه دوست داشته شوند؟
. باش يمهاجر( :ز ابي يعلي روايت كرده كه در آخر آن گفته استقرطبي اثري ا

تواني،  اگر نمي ،يابم، پس انصاري باش و كسي از آنها را نمي ،توانم نمي :اگر بگويي
تواني آنان را دوست بدار و  پس كارهايي همچون كارهاي آنان انجام بده، اگر نمي
   .1)داده است برايشان طلب آموزش كن همان طور كه خداوند فرمان

آيه دليلي است براي اينكه هر كس براي صحابه دعاي ( :گويد و سمرقندي مي
اي در دل نداشته باشد او در جمع  رحمت و مغفرت كند و نسبت به آنها كينه

و هر كس به . رسد اي دارد، و پاداشي همچون پاداش اصحاب به او مي مسلمين بهره
عاي رحمت نكند و يا در دلش نسبت به آنان اصحاب ناسزا بگويد و يا براي آنها د

_____________________________ 
 ). 18/31(تفسري قرطبی  −١
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   .1)اي ندارد اي داشته باشد در مسملين بهره كينه
 :داي و گفته داي سپس سخن مرا آورده د،اي اي گفته دار و زننده سخن نيش -106

جايگاه اماميه در اينجا : داي شما در ذيل سخنتان اين دو جمله را ذكر كرده
دانيد كه اين دو گروه  شما مي( ينجا كجاست؟و جايگاه اهل سنت در ا كجاست؟

جاست، و مقايسه هر دو گروه بيانگر اين  پس سؤال بي ،در اين آيه داخل نيستند
است كه آنها دو گروه متضاد و متفاوت هستند كه در هيچ اصلي از اصول با هم 

كه هر يك  باشند د دو اردوگاه شرق و غرب ميمشاركت ندارند، و آنها مانن
همان مسلمين اول هستند كه وصيت پيامبر را در مورد  شيعه،. وژي ويژة داردلايدئو

اند، و اهل سنت همان مسلمين اولي هستند كه با وصيت پيامبر  اهل بيتش اجرا كرده
اند و وصيت آن حضرت را در مورد علي و اهل بيتش اجرا نكردند، و  مخالفت كرده

  ). شان يكي استي ا كه ريشه هر دو گروه دو شاخه هستند ،قطع نظر از اين
  : در پاسخ بايد بگويم كه چند چيز در اينجا قابل تأمل است

  . ادعاي شما كه اين دو گروه در آيه داخل نيستند مردود است ،اينكه :اول
% š⎥⎪Ï :گويد قرطبي مي ©!$#uρ ρ â™ !% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/  .)10 :حشر(.  

   .2آيند يامت مييعني تابعين و همه مسلماناني كه تا روز ق
كساني  ،اند كه به خوبي راه اصحاب را در پيش گرفته آناني: (گويد و ابن كثير مي

كنند و در پنهاني و  هستند كه از آثار نيكوي آنها و اوصاف زيبايشان پيروي مي
امام مالك چه استنباط زيبايي از ( :گويد تا اينكه مي). نمايند آشكارا برايشان دعا مي

 گويد در كه به اصحاب ناسزا ميرافضي  :گويد مه كرده است او مياين آيه كري

_____________________________ 
 ). 3/422(تفسري سمرقندی  −١
 ). 18/31(قرطبی  −٢
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   .1)اي ندارد غنيمت بهره
   .2)ندوش مؤمنان مي ةبدان كه اين آيات شامل هم( :گويد و رازي مي
منظور تابعين و كساني ديگر هستند كه  :اند جمهور علما گفته( :گويد و ثعالبي مي

   .3)آيند تا روز قيامت مي
يعني تابعين، و آنها كساني هستند كه بعد از مهاجرين و انصار ( :ويدو بغوي مي گ
پس هر كس كه در قلبش نسبت به يكي ( :گويد تا اينكه مي .)...آيند تا روز قيامت مي
اي داشته باشد، و براي همه آنان دعاي رحمت نكند، او از كساني  از صحابه كينه

   .4)نيست كه در اين آيه مراد خداوند هستند
كساني  ،آيند اند كه منظور از كساني بعد از آنها مي بعضي از مفسرين گفته و

آيند، اما نظر جمهور بر خالف اين است، و  هستند كه در عصر پيامبر بعد از آنها مي
  . نظر جمهور صحيح است

مقايسه هر دو گروه با يكديگر بيانگر اين است كه آنها ( :ايد شما گفته ،اينكه :دوم
  ). ضادنددو گروه مت

 »وصيت خرافة«امكان ندارد كه اين دو گروه با توجه به تصديق  ،بله :گويم مي
اين (، و آنان كه اين وصيت كند به هم برسند كه دين را از اساس ريشه كن مي

  . اند اند با احاديث دروغين و نادرست آن را محكم كرده را ساخته) خرافه
  . حيح نيستندهاي ما آمده ص كه در كتاب »وصيت«احاديث 

همه راويان  :اند، بايد گفت هاي شما آمده و اما احاديثي كه در اين مورد در كتاب
_____________________________ 

 ). 8/98(تفسري ابن كثري  −١
 ). 29/510(تفسري الرازی  −٢
 . سورة حرش –تفسري الثعالبی  −٣
 . سورة حرش –تفسري البغوی  −٤
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ته و ايد افراد ناشناخ عقيده و تاريخ كه شما مذهبتان را براساس روايات آنها بنا كرده
محمد صدر به اين اعتراف كرده است و آيت اهللا  مجهولي هستند، چنان كه سيد

  . اند آن تأكيد كرده برقعي و ديگران بر
بينيم كه خلفاي چهارگانه با برادري و  اگر نگاه كنيم مي ،و اما از نظر تاريخ صحابه

  . اند محبت زندگي كرده
داريم به موضوع نگاه كنيم   و همچنين اگر با توجه به شناختي كه ما از علي

زدل نيست و او ب :شناسيم شود، ما علي را اين گونه مي دروغ بودن وصيت آشكار مي
كند؛ كه از آشكار گفتن حق بترسد،  نمي خيانت ص به پروردگارش و به پيامبر
بود بايد آن را  طلبيد كه او اعالم كند و اگر وصيتي مي مواقعي فراهم شده كه مي

از چنين   گفت، اما او اعالم نكرد، و اين دليلي است براي اينكه علي آشكارا مي
  . وصيتي خبر نداشته است

با ايجاد آن امت را  اند، ووند كساني را كه اين وصيت ساخته و پرداخته خدا
  ! اند به سزاي اعمالشان برساند دچار تفرقه كرده

شيعه همان مسلمين اول هستند كه وصيت پيامبر را در مورد ( :ايد اينكه گفته :سوم
شت دا اگر وصيتي به معناي امامت وجود مي. درست نيست) اهل بيتش رعايت كردند

ند و از اجراي آن امتناع نك  آن را پنهان  اتفاق كردند كه چگونه حدود ده هزار صحابي
و اديان خود را رها  ،ورزند، و حال آن كه آنان اسالم خود را آشكارا اعالم كردند

  ! كرده و به دين اسالم گرويدند؟
  ! شد؟ در مقابل ترك وصيت چه منفعت ديني يا دنيوي عايد آنها مي

و جهاد براي ياري كردن دين گذراند، و اصحاب  و زهد زندگي را با فقر ابوبكر
نمودند؛ و  كردند و فرمانشان را اجرا مي پيرامون او جمع بودند و از او اطاعت مي

 اش بيشتر از قبيله افراد و نه ،حال آن كه او پيامبري نبود، و فرد ثروتمندي هم نبود
كند و دين را همچنان ياري  را اجرا نمي پس چرا او وصيت. علي بود افراد قبيلة

  ! نمايد؟ مي
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آيا ! كنند؟ چرا ده هزار صحابي در مقابل عدم اجراي وصيت سكوت اختيار مي
  ! اند؟ آيا همه بزدل بوده! همه افراد شروري هستند؟

  ! آيا يك جوانمرد در ميان آنها نبوده است؟

  ! بودند؟ بيزارمتنفر و   از علي هآيا هم
ابوبكر پيامبر نيست و  كند كه عمر جانشين او باشد، وصيت مي  كرسپس ابوب

 ص شما قبالً از فرمان پيامبر كنند و حال آن كه به گفتة اجرا ميمردم وصيت او را 
و را همين ت ،اي ابوبكر :گويد كند و نمي اند، و هيچ كسي اعتراض نمي سرپيچي كرده

  ! نكن؟ براي كسي ديگر غصبي، اكنون آن را نمود بس است كه امامت را غصب
و هيچ كس اعتراضي  ،كند سپس عمر در امر خالفت براي شش نفر وصيت مي

تواند كسي را مجازات كند اما  كند، و حال آن كه عمر زخمي شده است و نمي نمي
پذيرد كه جزو نامزدهاي خالفت  و علي مي. هيچ كس وصيت را آشكارا اعالم نكرد

  ! كند؟ باشد و اعتراض نمي
آيا اين امت مسلماني است كه مسئوليت حفظ دين بر شانة او گذاشته شده است، 

 ارثدر حاليكه همة افراد آن بر گمراهي بوده و از همديگر گمراهي و ضاللت را به 
  !پناه بر خدا! مي برند آن هم دسته جمعي و به اتفاق؟

موضع خود را ميراث خود را مطالبه نكرد و آشكارا  -رضي اهللا عنها -  آيا فاطمه
تر و  شود كه دنيا نزد او از دينش مهم بيان نكرد؟ آيا در مورد فاطمه گمان برده مي

شود  و از اين خشمگين نمي ،گردد بزرگتر بوده است، كه به خاطر دنيا خشمگين مي
    !؟- اگر امامتي وجود داشته باشد - كه امامت غصب شده است

ي ماند و پيروي آنان نموده، پشت سر بنگريد كه در كنار صحابه م سپس به علي 
آورد، و  دهد، دخترانش را به ازدواج آنان در مي آنها نماز مي گزارد، و به آنها مشاوره مي
هاي آنان  كند، فرزندانش را به نام اند ازدواج مي با زناني كه آنها در جنگ اسير كرده

بيند  كند در حالي كه مي ميتوان گفت كه او همه اين كارها را  آيا مي. كند نامگذاري مي





 

 

٣٠٤

٣٠٤

  ! گذارد؟ اي آن را براي ديگري به جاي مي باطلي وجود دارد و هر خليفه
  !! اين بهتان بزرگي است ،تو پاكي !بار الها
هستند، ولي اسالم اهل سنت همان مسلمين صدر ( :ايد شما گفته ،اينكه :چهارم

مورد علي و اهل بيتش  آنها با وصيت پيامبر مخالفت كردند و وصيت پيامبر را در
  ). اجرا نكردند

اگر منظور شما از وصيت امامت است، بايد بگوييم كه اين وصيت از  :گويم مي
  . ندارد خارجي نظر ما دروغ است و در حقيقت وجود

دارند و فضيلت  و اگر منظور شما اين است كه اهل سنت اهل بيت را دوست نمي
اهل سنت اصحاب . ادعاي باطلي است آنها را قبول ندارند، بايد گفت كه اين

اند،  دارند چون آنها به پيامبر ايمان آورده و با او همراهي كرده را گرامي مي صپيامبر
مقام وااليي  ص به بركت صحبت آن حضرت  و اهل سنت معتقدند كه اصحاب

كجا يكي از اهل ! دارند؟ دارند، سپس چطور اهل سنت اهل بيت پيامبر را گرامي نمي
  ! كه نسبت به اهل بيت توهين كرده باشد؟ داي را ديده سنت

اهل سنت با محبت خداوند عزوجل و پيامبرش و با دوست داشتن صالحين اهل 
كنند، و هر  و در هر نمازي براي همه اهل بيت دعا مي ،جويند بيت به خدا تقرب مي

  . نمازي كه در آن براي اهل بيت دعا نشده باشد در صحت آن اختالف است
اين گناهي  ،كنند و اگر فردي يا افرادي يافت شوند كه به اهل بيت توهين مي

شوند، و چنين افرادي از هزاران و  است كه بر گردن كساني است كه مرتكب آن مي
 نيكي هايشان سرشار از ذكر فضايل اهل بيت و دعاي صدها هزار اهل سنت كه دل

 يده و ايمان، نه از روي تقيهاز روي عق هايشان و در همه كتاب ،براي آنهاست
  . كنند نمايندگي نمي ،خداوند از اهل بيت راضي باد :گويند مي

هايي هستند كه كساني از اصحاب كه  اند فتنه اما اتفاقاتي كه در صدر اسالم رخ داده
و اگر شيعه براساس عقيدة امامت حزب . اند اند قصد آن را نداشته در آن مشاركت داشته

  . بود ها همان موضع اهل سنت مي ند موضع آنها در مورد اين فتنهكرد گرايي نمي
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  . و اتفاقات فردي افتاده است كه جمهور صحابه و اهل سنت از آن راضي نيستند
گردد، و ثابت  تا اينجا مفاد و مفاهيم آيات روشن مي: (ايد شما گفته -107

اماميه نسبت به هيچ  سرمويي با آن مخالفت ندارند، و ةشود كه اماميه به انداز مي

آنها  :گويند زن صحابي كينه ندارند؛ ولي به عدالت همه معتقد نيستند، و مي مرد و
  ). چون تابعين هستند

اند و با وصيت  خيانت كرده  تا وقتي شيعه معتقدند كه اصحاب(: گويم مي
و را كردند و با شمشير و اموالشان ا هايشان را فداي ايشان مي كه آنها جان صپيامبر

كردند و هيچ اهل و مالي را  كردند و در هيچ فرماني از او سر پيچي نمي ياري مي
سپس . توان قبول كرد اند اين ادعا را نمي داشتند، مخالفت ورزيده برايشان مقدم نمي

كنند و فضيلت آن حضرت را فراموش  شما آنها فرمان او را اطاعت نمي به گفتة
وجل آنها را به سبب پيامبر از كفر نجات داد و از كنند و حال آن كه خداوند عز مي

  . گمراهي بيرون آورد
پذيرد و در  اين خيال عجيب و غريبي است؛ عقل سليم و قلب پاك آن را نمي

  ! گيرد؟ دلي كه معتقد به عدالت آنها باشد جاي نمي
و اگر . كرديد بوديد روايات آنها را قبول مي اگر شما به عدالت صحابه معتقد مي

  . پاشد روايات آنها را قبول كنيد عقايد شما از هم فرو مي
 ص پيامبر :گويد از ابو سعيد خدري روايت است كه مي( :ايد شما گفته -108
كوه احد طال  ةاگر هر كس از شما به انداز ،به اصحاب من ناسزا نگوييد( :فرمود

 صحيح و) 3673(بخاري صحيح [). رسد  مد آنها و نصف آن نمي به اندازةانفاق كند 
  . ]2541مسلم 

ترين دليل براي اين است كه اصحاب به يكديگر ناسزا  اين حديث واضح
خالد را از ناسزا گفتن به عبدالرحمان بن عوف  ص پيامبر ،به خاطر اين و گويند، مي

ترين دليل براي اين است كه  نهي كرد، و آنها هر دو از صحابه بودند، و اين روشن
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  . ر عام و كلي عادل نيستندهمه اصحاب به طو
سوگند به خدا ( :گويد و سعد بن عباده سردار خزرج خطاب به سعد بن معاذ مي

و اسيد بن حضير پسر عموي سعد بن معاذ خطاب به سعد بن عباده  !دروغ گفتي
تفسير بخاري صحيح [). تو منافق هستي ،كشيم سوگند به خدا او را مي :گويد مي
  . ]نور ةسور

ن است كه بايد بين ناسزا گفتن صحابه و نقد زندگي آنها فرق گذاشت، اما مهم اي
فحش و ناسزا گفتن  نقد است، ةاسلوب و شيوه فحش و ناسزا غير از اسلوب و شيو

اما انتقاد . باشد و نتيجه كينه و دشمني و هوا پرستي مي ،بر آمده از تعصب است
ست، و طالبان حقيقت به آن هاي درست و معيارهاي سالمي استوار ا براساس و پايه

  . )آورند روي مي
  . چند نكته در اينجا قابل تأمل است: گويم در پاسخ مي

اند، و با پذيرفتن اسالم تبديل به فرشته  بشر و انسان بوده  اصحاب ،اينكه :اول
بودن از پيامبران هم جدا نشده است، چه برسد به  انسان اند، و بشريت و نشده

≅ Ÿ :گويد مي  وجل در مورد موسيديگران، خداوند عز yzyŠuρ 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‘ ÈβŸξ ÏG tF ø)tƒ #x‹≈ yδ ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏG yè‹Ï© # x‹≈ yδ uρ ô⎯ÏΒ ⎯Íν Íiρß‰ tã ( 

çμ sW≈ tó tG ó™ $$ sù “Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yè‹Ï© ’ n? tã “ Ï%©! $# ô⎯ÏΒ ⎯ ÍνÍiρ ß‰tã …çνt“ x.uθ sù 4©y›θãΒ 4© |Ós)sù Ïμ ø‹n= tã ( tΑ$ s% 

#x‹≈ yδ ô⎯ÏΒ È≅ uΗ xå Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# ( …çμ ¯ΡÎ) Aρ ß‰ tã @≅ÅÒ •Β ×⎦⎫Î7 •Β  .)15 :صصق(.  
در شهر ديد كه دو . موسي بدون اينكه اهالي شهر مطلع شوند وارد آن جا گرديد

قبيله او  فردي كه از. جنگند كه يكي از قبيلة او و ديگري از دشمنان او است مرد مي
) و موسي كمكش كرد(بود، عليه كسي كه از دشمنانش بود از موسي كمك خواست 

اين از عمل شيطان بود واقعاً او دشمن  :موسي گفت .زد و او را كشت و مشتي بدو
  . كنندة آشكاري است گمراه
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آن   يا پيامبرش  زد كه خداوند هم اشتباهاتي گاهي از آنها سر مي  اصحاب
  . كرد يرا تصحيح م

. عموم اصحاب است؛ پذيرفته نيست عليه عدالتاما اين ادعا كه اين دليلي بر 

به خاطر خطايي كه از او سر زد و به آن   همان طور كه از مقام و جايگاه موسي
و . گردد؛ صحابي نيز همين طور است اعتراف كرد كه از عمل شيطان است كم نمي

زند، چون سر نزدن خطا يعني  نمي هيچ كس نگفته است كه از صحابي خطا سر
  . معصومند  گويند كه اصحاب عصمت، و اهل سنت نمي

شود، و  و همه كاري كه از آنها سر زده همين است كه از بعضي از آنها نقل مي
  . ها و فضايل آنان اندك و ناچيز است اين كار در مقابل نيكي

به صحابه و بين نقد  گفتن امهم اين است كه بين ناسز( :ايد شما گفته ،اينكه :دوم
اين فقط يك تئوري است و در واقعيت ...) كردن زندگي آنها بايد فرق گذاشت

  . ندارد خارجي وجود
اند، و  اند و از اجراي آن امتناع ورزيده اين ادعا كه اصحاب به وصيت خيانت كرده

بزرگترين  اند، همه اصحاب به جز چهار نفر با هم توطئه كرده و وصيت را پنهان كرده
  . است و دشنام ناسزا

اين يك كار فردي است كه ضرر بزرگي از آن بر  ،شما اگر به كسي ناسزا بگوييد
و از فرمان پيامبر  هكه در دين خيانت كرد داما وقتي انساني را متهم كني. آيد نمي

  . است و دشنام ترين نوع ناسزاگويي سرپيچي كرده است؛ اين سخت
  . دهد ايد حقيقت را تغيير نمي آورده و اين عباراتي كه شما

  . اند نتيجة آن نقض تمام دين است موضعي كه شيعه در مورد اصحاب اتخاذ كرده
ورزي و هواپرستي  زائيدة تعصب و بر آمده از دشمني و كينه(چون اين موضع آنها 

  . ايد چنان كه شما اين امور را از عوامل فحش و ناسزاگويي ذكر كرده). است
كند كه  روايت مي ص از پيامبر  عبداهللا بن مسعود(: ايد ما گفتهش -109
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سپس آنان كه بعد  ،كنند بهترين مردم كساني هستند كه در قرن من زندگي مي :فرمود
 )2653(بخاري صحيح [...). آيند  آيند و سپس كساني كه بعد از آنها مي از ايشان مي

  . )]2533(مسلم  صحيح و
 باشد؛و امام بخاري آن را روايت كرده  حيح هم باشد،اين حديث اگر سند آن ص

با واقعيت ملموس و محسوس تاريخ صحابه و تابعين مخالف است، ما تاريخ 
سپس ( :داريم كه گفته است و نگاه خود را به اين معطوف مي. نگريم صحابه را نمي

باشند، آيا ما  يآنان م ةها در زمر ، كه اموييعني تابعين) آيند آنان كه بعد از ايشان مي
ها زمين را با خون  و حال آن كه اموي! ها را خير القرون بناميم؟ توانيم عصر اموي مي

را در كربال در حالي كه تشنه بود به قتل  صگناه رنگين كردند، و نوة پيامبر افراد بي
  ! ؟)رسانيدند و فرزندان و يارانش را سر بريدند، و حرمت كعبه را هتك كردند

  : چند چيز قابل تأمل است :گويم يدر پاسخ م
اند كه  روايت كرده ص حديث مذكور را شش نفر از اصحاب پيامبر ،اينكه :اول

، و عمرو بن 3، و عمران بن حصين2، و نعمان بن بشير1عبارتند از عبداهللا بن مسعود
   .6، و عايشه5جعدة بن هبيرة، و 4يلبشراح

و اگر آن را . نكرده استپس حديث را فقط يك صحابي و يك محدث روايت 

_____________________________ 
 –) 7108(, و ابن حبان )2353(, و ابن ماجه )4128(, و امحد )6424(, و مسلم )2600(بخاری  −١

 . −حساناإل
 ).6613(, و ابن حبان )18007(امحد  −٢
 ). 2255(, و ترمذی )19445(, و امحد )7/348(بخاری  −٣
 ). 28151(ابن حبان  −٤
 ). 1/148(ابن محيد  −٥
 ). 2225(مسلم  −٦
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كرد و سند آن صحيح بود براي پذيرفتن  فقط يك صحابي يا يك محدث روايت مي
اند و  آن كافي بود، پس چگونه در حالي كه آن را گروهي از اصحاب روايت كرده

  ! اند؟ اصحاب صحاح آن را روايت كرده

لفان اهل حق اي كه مخا كه شيوه كند ع به وضوح داللت مي، اين موضاينكه :دوم
هاي علمي  كنند هواپرستي است نه شيوه علمي كه براساس پايه اساس آن حكم مي به

و بلكه فقط اوهام و خياالتي هستند كه با حقايق منافات دارند، تا اينكه  ،استوار باشد
بينيم كه براي اثبات عقايد باطل از  گاهي مي. با پيروي از اوهام حقايق را ملغي كنند

 ،كنند، و احاديث صحيح را به خاطر نفهميدن درست آن ف استدالل مياحاديث ضعي
  . كنند رد مي شان يا به علت مخالف بودن آن با عقايد

اگر كسي بدور از عقائد و باورهاي به ارث برده شده به معناي حديث  :سوم
نه اين، بلكه اگر در اين مورد . توجه كند، درست بودن آن برايش ثابت مي گردد

  .نمي آمد حال امت بر اين منوال مي بودحديثي 
اساس خيري هستند كه ما در آن زندگي  -قطع نظر از مدت قرن -قرن اول  سه

  . كنيم به سر مي
شد، آنگاه  اسالم در حالي ظهور يافت كه غريب و ناشناخته بود و با آن مبارزه مي

اي اين دين جان و مال و سرزمين خود را فد ،گروهي از مردم از آن پيروي كردند
  . كردند

را ياري نمودند، و شريعت را به  ص و پيامبر ،سپس در راه اين دين جهاد كردند
دوش گرفتند و دين را پخش نموده و گسترش دادند و به جهاد رفتند و دنيا را فتح 

  . كردند
و علما و . يعني نسل صحابه بود كه تا پايان قرن اول ادامه داشتند ،اين نسل اول

كردند و  و صالحان و لشكريان حقي كه شهرها را فتح مي و شهدا نفرماندها عابدان و
ها به وجود آمدند،  آموختند در اين قرن رساندند و شريعت را به مردم مي دين را مي
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هاي درسي كه علما در آن علوم شرعي  مساجد با حضور مؤمنان آباد بودند، و حلقه
  . و اين بود حالت ملت مسلمان .بودكردند در هر كجا تشكيل شده  را تدريس مي

هايي پديد آمد كه صفاي اين خير را مكدر نموده و از آن  در بعد سياسي فتنه بله،
ها پديد  كاست؛ اما خير را كامالً از بين نبرد، و هر خيري كه در امت بعد از آن قرن

اي خير ها و كاره هر كس اين نيكي ،بنابراين .ده از همان قرون به ما رسيده استآم
انجام  كرده و آن را نقل كرده به اندازة را انجام دهد به كساني كه از آن پاسداري

رسد، و هر كس كه بوسيلة آنها مسلمان شده است به آنان هم  پاداش مي دهندگان آن
  . رسد او پاداش مي به اندازة

دتر قرن ديگر سودمن قرن اول از دو. باشند قرن اول اساس و بنياد امت مي اين سه
  . تر بوده است، پس از آن خير رو به كاهش آمد و با بركت
ها بخشي از امت هستند نه تمام امت، و امت از مفهومي كه شما بيان  اموي

  . تر است ايد بزرگتر و وسيع كرده
اند، اما به خاطر بعضي از  اما اتفاقاتي كه افتاده است ترديدي نيست كه شر بوده

  . نكار كرداه در امت بوده است را توان خير بزرگي ك شرها نمي
بايد كالم را به مؤمنان خاص كرد، يعني منظور اين است كه ( :گويد سندي مي

 نآيند بهتر هستند، و بهتر بود از كساني كه بعد از آنها مي ص مؤمنان زمان پيامبر
قرن صحابه به معني اين نيست كه هر فرد بهتر باشد، بلكه اغلب و اكثريت بهتر 

اند از كساني كه  بود همه كساني كه در زمان تابعين بوده ، و اگر اين طور ميهستند
بودند، در صورتي كه حجاج ستمگر در زمان تابعين بوده  اند بهتر مي بعد از آنها آمده

   .1)نظير باشد است، و شايد او در ستمگري بي
آيند بهتر  پس منظور اين نيست كه اهل هر قرني از همه كساني كه در قرن بعدي مي

  . هستند، بلكه منظور عموم اهل آن قرن است، و همچنين به معني منتفي بودن شر نيست
_____________________________ 
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  : اينكه، شيوه و منهج شيعه شيوة عجيب و غريبي است: چهارم
آنها همه اصحاب را به خاطر اشتباهاتي كه در عصر آنها رخ داده است كه در برابر 

  .دانند به جز تعداد اندكي باشند غير عادل مي مياي ن هاي آنان به اندازة ذره درياي نيكي

آنها عدالت آنان را  ،خاطر اشتباهاتي كه از بعضي از امهات المؤمنين سرزدهب
  . كاهند مخدوش و از فضايل آنان مي

و به خاطر اشتباهاتي كه گروهي از امت مرتكب آن گرديده آنها همه خير و 
  . دانند خوبي كه در امت هست را فاسد مي

بيند؛ پاك است خداوند كه  ها و عيوب چيزي ديگري را نمي ينك شيعه جز بديع
  !و آنان در عقل و خرد متفاوت نموده است ،هايش را گوناگون آفريده است آفريده

نشيند، در صورتي كه چاههاي كثيفي هم هست؛  زنبور عسل فقط روي گلها مي
  .ور عسل بوديمما زنب ،اما زنبور عسل تميز و با شرافت است؛ اي كاش

اتفاق افتاده است، و افراد  ص پيامبر نوة هايي قبل از كشته شدن فتنه :پنجم
اند، اما حكم نشده كه آن  كشته شده  اند قبل از حسين زيادي كه داراي فضل بوده

  .قرن بدترين قرن است
بدترين  ص و عصر پيامبر ،كشته شد  عمويش حمزه ،ص در دوران پيامبر

  . عصر نبود
  . كشته شد و عصر او بدترين عصر نبود  رعم

  .كشته شد و عصر او بدترين عصر نبود  عثمان
  . كشته شد و عصر او بدترين عصر نبود  علي
 ،بزرگي بوده است، اما ميدان خير براي امت باقي است شدن اين افراد واقعة كشته

ها بر تمام خير امت به اين عصر. شود و به خاطر جنايت اشخاصي ملغي نمي
  شود؟ شود و شر بزرگنمايي مي گردد، پس چگونه خير به فراموشي سپرده مي مي

شود كه درك و طرز تفكر شما درست نيست و قضاوت شما  روشن مي ،و با اين
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  .صحيح نيست
و لعنت خدا بر كسي باد  ،جنابت بزرگي است ص پيامبر ةقتل نو ،اينكه :ششم

  .ه استكه آن را انجام داده و به آن راضي بود
، يا قتل رسانده به اما هر كسي كه حسين راو ( :گويد مي - رحمه اهللا -ابن تيميه 

يا به كشتن او راضي بوده است؛ لعنت خدا و مالئكه و  در كشتن او همكاري نموده،
  ).كند و خداوند از او هيچ چيزي را قبول نمي ،همه مردم بر او باد

ورزد گفته  اهل بيت بغض و كينه ميو او رحمه اهللا در مورد كسي كه نسبت به 
لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او باد، خداوند هيچ چيزي را از او قبول ( :است
  .1)كند نمي

  .اند چگونه خواهند بود اند يا آزار داده پس كساني كه آنها را كشته
چنان جنايات  ،حجاج كه ساخته و پرداخته دست آنها بود(: ايد شما گفته) 110

كند، در اين مورد زياد  ي را مرتكب شد كه پيشاني انسانيت با ذكر آن عرق ميزشت
كند  زنم، و تاريخ بهترين گواه بر دروغ بودن اين روايت است و بيان مي حرف نمي

اند تا دامن دستگاه حكومت اموي را از  هاي حديث ساخته اين روايت را دالل
  . اند پاك نمايند جناياتي كه مرتكب شده

اين مورد توضيحي كه ابوالمعالي جويني پيرامون اين حديث داده است  و در
  :گويد كافي است او مي

كند اين است كه قرني كه  از جمله اموري كه بر باطل بودن اين حديث داللت مي
آمده است بدترين قرن زمان است، و آن قرني  ص پنجاه سال بعد از وفات پيامبر
و كعبه  ،و مكه محاصره گرديد ،ه مدينه حمله شدو ب ،بود كه در آن حسين كشته شد

نوشيدند  هم شكستند، و خلفايي كه در منصب نبوت تكيه زده بودند شراب مي را در
بن يزيد معاويه و يزيد بن عاتكه و وليد ا شدند، چنان كه يزيد بن و مرتكب فساد مي

_____________________________ 
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شته شدند، و كردند، و در اين قرن خونهاي پاكي ريخته شدند، و مسلمين ك چنين مي
شدند و  بردگي گرفتهرين و انصار به جزنان به اسارت گرفته شدند، و فرزندان مها

گذاري شدند، و اين امور در دوران  عالمت ها هاي رومي دستهايشان همچون دست

  ).خالفت عبدالملك و امارت حجاج اتفاق افتادند
  :در اينجا مطالبي قابل تأمل است: گويم در پاسخ مي

ايد كه تاريخ بهترين گواه بر دروغ بودن اين روايت  شما ادعا كرده ،كهاين :اول
  .است، كه صحيح برعكس آن است

متهم كردن شما علماي امت و معتمدين آن را به اين كه به خاطر پاك كردن  :دوم
ادعاي مردود و بدون دليلي است،  ،اند كرده دامن دستگاه حكومتي حديث درست مي

هيچ مسلماني نيست كه با زدن  كند، و شايستة آن را رد ميه علمي و منهج و شيو
  .اتهامات بدون دليل در اين راه پرخطر قدم بگذارد

آهنگ آنچه را كه با عقل و عقيده او هم و اگر اين دروازه گشوده شود هر كسي 
كند، و هر كسي كه در ديانت نقص داشته باشد يا ديني  نيست با چنين ادعايي رد مي

تواند به مخالف خود چنين چيزهايي بگويد، و ما به اين پايبند هستيم  د مينداشته باش
  .كه هر مسئله مورد اختالفي را در چهارچوب قواعد علمي بررسي كنيم

  . دهيم راويان روايت را مورد بررسي قرار مي ،ما قبل از قضاوت
و حديث از طرق متعددي  ،اي هستند قه و برجستهراويان اين حديث افراد ث

ترين كتابها  روايت شده است، پس از كجا قضاوت شما در مورد حديثي كه صحيح
اند درست است، روايتي كه همه راويان آن ثقه و حافظ  كرده  بعد از قرآن روايت

  !شود كجا فقط با يك نگاه غير دقيق رد مي ،هستند
و نفر اين حديث تقريباً از ده نفر از صحابه روايت شده است، بخاري و مسلم از د

اند، و ما فقط به  اند، و بقيه روايات در مسانيد و سنن آمده از صحابه روايت كرده
  .كنيم راويان صحيحين اشاره مي
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از عبداهللا بن مسعود است و مدار آن بر ابراهيم بن يزيد نخعي است،  :روايت اول
فقيه و  ابراهيم بن يزيد نخعي مردي صالح( :گويد اند، عجلي مي كه علما او را ستوده

تكلف بود، او در حالي مرد كه از ترس حجاج خودش را پنهان كرده  پرهيزگار و بي
و استاد ! گويد؟ كند به نفع آنها دروغ مي ، آيا كسي كه با حجاج دشمني مي1)بود

كند عبيده سلماني است كه او يكي از افرادي است كه  نخعي كه وي از او روايت مي
ترين  صحيح( :اند كند، و ابن مديني و فالس گفته ميروايت   از علي بن ابي طالب

   .2)سندها روايت محمدبن سيرين از عبيده از علي است
اين حديث را از ابراهيم بن يزيد نخعي چهار نفر از افراد ثقه كه از رجال 

؛ آيا 3اند صحيحين هستند به نامهاي شيبان و اعمش و منصور و ابن عون روايت كرده
  !ويند؟گ اينها دروغ مي
 :اند از عمران بن حصين است كه دو نفر از او آن را روايت كرده :روايت دوم

ه و اعمش آن را روايت ، ابوجمرو از اين دو ،ب و هالل بن يسافم بن مضرِّزهد
  .4...شعبه بن حجاج آن را روايت كرده است ،اند و از اين دو كرده

آن از بزرگان محدثين دهند و حال  دروغ نسبت مي ص آيا اينها به پيامبر
  !!اين بهتان بزرگي است ،تو پاكي !بار خدايا! باشند؟ مي

هاي اهل سنت مملو از مذمت دروغ و فاسق قرار دادن دروغگو و رد  كتاب
  .روايات او هستند

  پس چگونه ممكن است كه دروغ بگويند؟

_____________________________ 
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شد، چون اهل سنت روايت  گفتند رواياتشان رد مي و اگر اينها دروغ مي
  .كنند منهج آنها واضح است و تقيه نمي ه وو شيو ،كنند گويان را قبول نميدروغ

وقتي جويني منظور حديث را نفهميده است دهها نفر از محدثين  ،اينكه :سوم

اند، و مخالفت يك نفر با جمهور علما اعتباري ندارد و حقيقت  برجسته آن را فهميده
داده شود براي امت چيزي از دينش و اگر هر نظر شاذي ترجيح . دهد را تغيير نمي

  .ماند باقي نمي
و  ،آورند شيعه اقوال علماي برجسته امت را رها كرده و به اقوال شاذ روي مي

اين . گيرند اي را كه مخالف در پيش گرفته و يا ضعف آن را در نظر نمي صحت شيوه
  . ضعيفي است ةشيوه و منهج شيو

است همه اخبار تاريخي هستند كه اگر  ادعاهايي كه جويني كرده ،اينكه :چهارم
و اگر بخشي از آن ثابت باشد خير بزرگي كه در  ،دقت و بررسي شود ثابت نيستند

  .شود امت هست به خاطر فساد يك نفر و يا انحرافش ناديده گرفته نمي
همانطور كه اشاره شد، پيش آمدن برخي موارد شر و بدي، نيكيهاي بسيار زياد : پنجم

ها، جهاد در راه خدا،  روايت دين، فتح سرزمين. را از اين امت بر نمي چيند و خير بزرگ
اند، آيا همة اينها بايد  عبادت كنندگان و شهدا و صالحان كه چندين برابر افراد شرور بوده

  !اند ناديده گرفته شوند؟ به خاطر شر و فسادي كه افراد اندكي مرتكب آن شده
بينيد كه  در كتابهاي تاريخ تأمل و تدبر كنيد ميوقتي شما : (ايد شما گفته) 111

پنجاه سالِ دوم كامالً شر بوده و در آن خيري نيست، در سران و اميران آن هم خيري 
نبوده است، و مردم بيشتر شبيه فرماندهان و سران خود هستند، و قرن پنجاه سال 

  ].)12- 20/3(شرح ابن أبي الحديد [!) است، پس اين حديث چگونه درست است؟
و در كنار  ،بيند هر كس در كتابهاي تاريخ دقت كند اين حوادث را مي :گويم مي

كند، چيزهايي همچون علما، عابدان و  آن اعمال فاضل و خوبي را هم مشاهده مي
  . مجاهدان در راه خدا
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  . هنوز افرادي از صحابه و اهل بيت باقي بودند ،و در اين مدت
يچ خيري در آن وجود نداشت، پس اين دين كه بود و ه اگر اين دوران شر مي

چگونه به ما رسيده است، آنها آن را فرا  ،اند اهل اين دوران آن را حفاظت كرده
پس ! و مردم قرن بعدي آن را از آنها فرا گرفتند؟ ،گرفتند و آن را به ديگران آموختند

  !شود كه در اين قرن خيري نبوده است؟ چطور گفته مي
  !اين حكم و قضاوت، قضاوتي شتابزده است ترديدي نيست كه

اسد حركت علمي و ديني غير از حركت سياسي است، ممكن است سياست ف
نبايد براي همه امت از خالل قشر سياسي  ،بنابراين .شود و خير در امت باقي بماند

حتي در طبقه سياسي هم شر هست هم خير و خوبي وجود دارد، با  ،بلكه .حكم كرد
اما جهاد در اين عصرها ادامه يافته  ،كه در آنها وجود داشته استوجود فسادي 

  .و بايد با دادگري و انصاف حكم شود ،است
( #sŒÎ :فرمايد خداوند متعال مي uρ óΟ çFù= è% (#θ ä9 Ï‰ôã $$ sù  .)152 :االنعام(.  

  .»هرگاه كه سخن گفتيد انصاف كنيد«
 Ÿω :فرمايد و مي uρ öΝà6¨Ζ tΒ Ìôftƒ ãβ$ t↔oΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s?  .)8: هالمائد(.  

  .»ي قومي نبايد شما را بر آن دارد كه دادگري نكنيدو دشمن«
  . و توضيحات بيشتر در اين مورد قبالً گذشت

و برخي از  ،كنيم اند اضافه مي برخي از آيات را كه در فضل اصحاب آمده *
  :دهيم ورد تحليل و بررسي قرار ميمطالب گذشته را م
را به اين بحث اضافه كنيم كه  پايان سخن از صحابه برخي از آياتجا دارد كه در 

و  ،و برخي از مطالب گذشته را بيشتر توضيح دهيم ،نمايند بر فضيلت آنان داللت مي
در اين امر ما بر فهم مستقيم كه به ذهن هر عالم و طالب علمي كه ذهنش از هر آنچه 

  .، تكيه مي كنيمكند ست خطور مينمايد خالي ا كه آن را فاسد مي
 y7 :فرمايد خداوند متعال مي - 1 Ï9≡ x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u™!# y‰pκà− 
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’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹ n= tæ #Y‰‹Îγ x© . )143 :البقره(.  
ردم باشيد و پيامبر بر شما گواه ايم تا گواهان بر م و اينگونه شما را امتي ميانه قرار داده«

  .»خواهد بود

و زهير بن ابي سلمي در .... وسط در كالم عرب يعني برگزيده ( :گويد طبري مي
   :گويد مورد وسط مي
  .1)إذا نزلت إحدی الليالی مبعظم=  هم وسط يرضی األنام حبکمهم (

كه امر وند وقتي ش آنها برگزيدگاني هستند كه مردم به قضاوت آنها راضي مي
  .بزرگي اتفاق افتد
≈öΝä3﴿ :گويد و ثعالبي مي oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ﴾ ايم،  شما را امت عادلي قرار داده :يعني

و  ،رساند همين را مي و عبارات مفسرين ،روايت شده است ص اين از پيامبر خدا
   .2)....و بهترين هوسط يعني برگزيد
فالن اوسط قومه  :گويند ها مي عربو ... يعني عدل :وسط( :گويد و سمرقندي مي

   .3...)ترين آنهاست ترين و درستكارترين و عادل يعني برگزيده
يعني همه وسط را به برگزيده و  ،اند و مفسرين همه بر اين معني اجماع كرده

  . اند دل تفسير كردهاع
  .4و رازي در اثبات اين دو معنا به تفصيل بحث كرده است

ستايد كه اين امت را امتي برگزيده و عادل قرار  ت را ميخداوند اين ام :گويم يم
اند، آيا اين نسل مؤمن در اين داخل است يا  بوده داده است، و مخاطب نسل صحابه 
_____________________________ 

 ).2/5(تفسري طربی  −١
 ).143(تفسري سوره بقره آيه  −تفسري ثعالبی −٢
 ).1/99(تفسري سمرقندی  −٣
 ).4/83(التفسري الكبري  −٤





 

 

٣١٨

٣١٨

ابوبكر و عمر و عثمان و علي و سعدبن : شان، همچون نه؟ و به خصوص افراد برگزيده
  ن داخل هستند يا نه؟و ديگر بزرگان صحابه در آ.... ابي وقاص و زبير بن عوام

امت موافق  ، پس شما با بقيةاين افراد هستند ا در زمرةآنه :اگر شما بگوييد
  !امت وسط نيستند دليل شما چيست؟ ، آنها در زمرةنه :و اگر بگوييد ،هستيد

اند كه به حق  اند و علي را نگذاشته دليل اين است كه آنها تغيير داده :اگر بگوييد
  .خود برسد

اند  دليل اينكه علي حقي داشته و آنها مانع رسيدن او به حقش گشته :گويم مي
  ! چيست؟

  .دليل آن امامت است :اگر بگوييد
  اين حق را چه كسي روايت كرده است؟ :گويم مي

  !اند خود اصحاب روايت كرده :اگر بگوييد
  .نشده است اند كه چيزي در مورد علي وصيت دهآنها روايت كر :گوييم مي

  .اين حق را روايت كرده است  علي :داگر بگويي
و او با ديگر برادران  ،روايت كرده است كه حقي ندارد  علي :گوييم مي
  .اش فرقي ندارد صحابي

اند از نظر سند از رواياتي كه ادعاي  و رواياتي كه در ابطال وصيت روايت شده
  .ترند صحيح  كنند امامت او را مي

زيستند بر وجود چيزي از اين  ب در آن ميوضعيتي كه اصحا ،و عالوه از اين
و همچنين در آينده  ،و قبالً در چند جا اين مطالب بيان شد، كند ادعاها داللت نمي

  .نيز توضيح داده خواهد شد
، و از ستايد كه آنها برگزيده و عادل هستند و چگونه خداوند اين امت را مي

  !باشند؟ فاسق و ظالم مي طرفي اولين افراد امت
و در راه ايمان خود به انواع  ،زيستند حال آنكه آنها در زمان نزول قرآن ميو 

و آنان زندگي را با زهد و دوري از دنيا و جهاد در راه خدا  ،مصايب گرفتار شدند



 گفتگويى آرام

 

٣١٩

 

٣١٩

هاي دنيا  سپري نمودند، و هزاران نفر از آنها به دور از وطن و سرزمين خود در گوشه
  !خواستند؟ دام دنيا را ميكشته شدند، پس آنها با اين جهاد ك

و ستايش الهي  حآيا معقول است كه اين تعداد زياد كه هزاران نفر بودند در مد

  !اي نداشته باشند؟ بهره
ستايد و  آيا اين متهم كردن خداوند عزوجل نيست به اينكه او تعداد زيادي را مي

آنها را  و مردم فريب !كند؟ در واقع فقط ستايش بر چهار نفر انطباق پيدا مي
پذيرند و حال آن  را ميدهند و رواياتشان  خورند و آنان را گرامي و عادل قرار مي مي

  !شما آنها در حقيقت چنين نيستند؟ كه به گفتة
ن كه صالحيت ، و هيچ كس در آآيا امت در اين برهه از تاريخ از ميان رفت

چون ظلمي . باشد باقي نماند] 110: آل عمران[﴾ كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة﴿شامل شدن در آيه 
  !شد، يا اينكه خير در كنار آن شر وجود داشت؟

اي در سلسله خوب بودن اين امت است كه تا قيامت از  و ادامه يافتن خير حلقه
  !بين نخواهد رفت؟

$!  :فرمايد خداوند مي) 2 yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ#u™ 

öΝà6Š Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπ yϑ ò6Ïtø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s?  .
  .)151 :البقره(

و همچنين پيغمبري را از خودتان در ميانتان برانگيختيم كه آيات ما را بر شما فرو «
آموزد و به شما چيزي  را ميدارد و به شما كتاب و حكمت  خواند و شما را پاكيزه مي مي

  .»توانستيد آن را بياموزيد دهد كه نمي ياد مي
  :كند اين آيه چند چيز را بيان مي

دارد كه در رأس آن نسلي  اينكه خداوند منت خويش را بر اين امت بيان مي :اول
شما را .... آيات قرآن... پيامبري از خودتان(است كه مخاطب اين قرار گرفته است كه 

  ...).آموزد دارد و به شما مي زه ميپاكي





 

 

٣٢٠

٣٢٠

كنم كه عاقلي گمان برد كه مخاطبين در اين منتي كه خداوند بر آنها  فكر نمي
  .نهاده است داخل نيستند

هايي كه خداوند بر آنها نهاده است اين است كه پيامبر  اينكه يكي از منت :دوم
پيامبر آنها پاكيزه و پاك آيا اين نعمت تحقق يافته و . گرداند آنها را پاك مي ص خدا

  !كرده است يا خير؟
القي و كارهاي هاي اخ يعني آنها را از زشتي »ويزكيهم«( :گويد ابن كثير مي

   .1...)گرداند ك ميجاهليت پا
  اند حتي منافقين؟ اند پاك شده آيا همه كساني كه با او بوده :اگر بگويند

اند و در ميان امت  ودهب ص مخاطب مؤمناني هستند كه با آنحضرت :گوييم مي
شوند، پس اينها اولين  شناخته مي ص معروفند و به عنوان اصحاب و ياران پيامبر
  .باشند كساني هستند كه در خطاب الهي داخل مي

 öΝçGΖä. u :فرمايد خداوند متعال مي) 3 ö yz >π ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 . )آل عمران: 
  .»ايد ه سود انسانها آفريده شدهشما بهترين امتي هستيد كه ب« .)110

همه مفسرين بر اين اجماع دارند كه اين ستايش الهي بر امت شامل اصحاب 
بعضي  .اند گردد اختالف كرده است هم مي و در مورد اينكه آيا شامل بقيه ،شود مي
از مكه به مدينه هجرت  ص منظور آيه كساني هستند كه همراه پيامبر :اند گفته
  .2...اند كرده

  .3منظور همه امت است :اند و برخي از مفسرين گفته
  .رود و اقوال مفسرين از اين دو مفهوم تقريباً بيرون نمي

_____________________________ 
 ).1/335(التفسري  −١
 ).11/29(ی تفسري الطرب −٢
 )11/29(تفسري الطربی  −٣
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٣٢١

به ظاهر نسل اول . امت را ، يا همةر را ستوده استجپس خداوند يا اصحاب مها
بيشتر و كاملتري دارد، چون آنها ياوران دين و راويان آن  ةامت از اين ستايش بهر

براي  ،و آن طور كه اسباب صالح و پرهيزگاري براي آنان فراهم بوده است ،باشند مي

خداوند امت را خطاب نموده و آنها را ستوده . ديگران به آن اندازه فراهم نبوده است
آيا معقول است كه خداوند امت را خطاب نموده و بستايد و اين خطاب فقط . است

  !!و يا ظالم و فاسق هستند؟ ،كافرند يا مرتدو بقيه يا  !شامل چهار نفر از آنها باشد؟
  !!تو پاكي، اين تهمت بزرگي است !بار خدايا

 4 Ÿω “Èθ :فرمايد خداوند متعال مي) 4 tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯̈Β t,xΡr& ⎯ÏΒ È≅ö6 s% Ëx ÷G xø9$# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ sàôã r& Zπ y_u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à)xΡr& .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4©o_ ó¡çtø: $# 4 ª!$# uρ 

$ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×Î7yz  .)10 :الحديد(.  
در راه (اند و  بخشيده )در راه خدا( از اموال خود )مكه(كساني از شما كه پيش از فتح «
ر از آنان درجه و مقامشان فراتر و برت. برابر و يكسان نيستند) با ديگران(اند  جنگيده) خدا

اند، اما به  اند و جنگيده بذل و بخشش نموده) مكه(درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح 
دهد و او آگاه از هر آن چيزي است كه  خداوند به همه وعده پاداش نيكو مي ،هر حال

  .»كنيد مي
كند كه كساني كه قبل از فتح مكه  بدان كه آيه بر اين داللت مي( :گويد رازي مي

اند؛ درجه و  اند و با دشمنان خدا جنگيده خدا انفاق و بذل و بخشش نمودهدر راه 
مقامشان فراتر و برتر از مقام كساني است كه اين دو كار را بعد از فتح مكه انجام 

  ).اند داده
و خداوند به هر دو گروه وعده پاداش نيكو، يعني بهشت را ( :گويد تا اينكه مي

  .1)است داده است، اما مقامشان متفاوت
_____________________________ 

 ).29/220(التفسري الكبري  −١





 

 

٣٢٢

٣٢٢

دارد كه در راه  را بيان مي آيه به صراحت فضيلت كساني از اصحاب  :گويم مي
يا قبل  -خدا قبل از فتح مكه وال خود را براي ياري كردن دين اند و ام جنگيدهخدا 

دارد كه بعد از  و همچنين فضيلت كساني را بيان مي ،اند خرج كرده -از صلح حديبيه
به هر دو گروه و عده پاداش نيكو كه بهشت است داده  و ،اند فتح مكه چنين كرده

  . است
! الهي به گروه بزرگي داده شده يا فقط به چهار نفر داده شده است؟ ةآيا اين وعد

  !آيا ابوبكر و عمر و عثمان در اين داخل هستند يا نه؟
  .آنها داخل هستند، پس مفهوم آيه همين است ،بله :اگر گفته شود

 ةنه آنها دراين وعد :اگر كسي بگويد نه، دليلش چيست؟ باز: و اگر گفته شود
  پاسخ چيست؟ ، الهي شامل هستند و نه علي

  . آنهاست ةاز حديث دليل داريم كه علي از زمر :اگر گفته شود
  .كند كه اينها نيز داخل هستند طور حديث داللت مي همين :شود گفته مي

⎯9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç©( ô‰s :فرمايد خداوند متعال مي) 5 tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) štΡθãè Îƒ$ t7 ãƒ |Møt rB 

Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’Îû öΝ Íκ Í5θè= è% tΑ t“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγt6≈ rOr& uρ $ [s ÷G sù $Y6ƒÌ s%  .)18 :الفتح(.  
خدا . خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند«
نست آنچه را كه در درون دلهايشان نهفته بود لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و دا مي

  .»فتح نزديكي را پاداششان كرد
و تعداد كساني . اين بيعت ذكر شده است اقعةدر بيشتر كتابهاي حديث و تفسير و

كه در اين بيعت حضور داشتند در صحيح مسلم از جابر بن عبداهللا چنين بيان 
 ص صد نفر بوديم و با پيامبر ما در روز حديبيه هزار و چهار( :گويد او مي ،اند شده

  .1)بيعت كرديم

_____________________________ 
 ).1483(صحيح مسلم  −١



 گفتگويى آرام
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٣٢٣

دهد كه از مؤمناني كه در زير درخت  خداوند متعال خبر مي( :گويد و ابن كثير مي
  .1)اند راضي و خوشنود است بيعت كرده ص با پيامبر

ن راضي است، و به دهد كه او تعالي از اين مؤمنا خداوند در اينجا خبر مي

اند و خداوند از آنها راضي است، و  شود كه آنها مؤمن بوده اقتضاي اين ثابت مي
هرگاه خداوند عز و جل از شخصي يا قومي راضي و خوشنود باشد، از آنها ناراضي 

نان دليلي است بر اينكه آگردد؛ چون رضامندي خداوند عزوجل از  و ناخشنود نمي
  .مانند ي ميآنها بر ايمان خود باق

پس آيا همه اين كساني كه بيعت كردند مؤمن هستند؟ يا بيشتر آنها مؤمن بودند؟ 
  اند؟ و دليل چيست؟ يا تعداد اندكي از آنها مؤمن بوده

تأكيد است بر دهد كه  و چگونه خداوند آنها را با اين كلمات مخاطب قرار مي
  !هار نفر است؟آنها راضي است، و منظور از آن چ اينكه خداوند از همة

 (#þθ :فرمايد خداوند متعال مي) 6 ßϑ n= ÷æ $#uρ ¨β r& öΝä3ŠÏù tΑθ ß™ u‘ «!$# 4 öθ s9 ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ ’ Îû 9ÏWx. 

z⎯ ÏiΒ ÍöΔF{$# ÷Λ—⎢ ÏΨ yès9 £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9Î) z⎯≈ yϑƒ M} $# …çμ uΖ −ƒ y— uρ ’ Îû ö/ä3Î/θ è= è% oν §x.uρ ãΝ ä3ø‹s9 Î) t øä3 ø9$# 

s−θ Ý¡ àø9$# uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9 $#uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρß‰Ï©≡§9$# ∩∠∪ WξôÒ sù z⎯ÏiΒ «! $# Zπ yϑ ÷è ÏΡuρ 4 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ 

ÒΟŠÅ3ym   .)8-7 :الحجرات(.  
سياري از كارها از شما اطاعت بدانيد كه پيغمبر خدا در ميان شما است و هرگاه در ب«
نظرتان گرامي داشته است و آن را در  اما خداوند ايمان را در ،به مشقت خواهيد افتاد كند

 ،دلهايتان آراسته است و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است
خداوند داراي آگاهي  ،اين لطف و نعمتي از سوي خدا است. فقط آنان راهيابند و بس

  .»فراوان و فرزانگي بيشمار است

_____________________________ 
 ).7/342(تفسري ابن كثري  −١
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دارد كه ايمان را در نظرتان گرامي  ان ميخداوند منت خويش را بر اصحابه بي
  .داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است

  الهي براي نسل صحابه تحقق يافته است؟  آيا اين گفتة
م آيا درست است كه آنها در مورد عدالت و دينشان مته ،اگر تحقق يافته است

  ص اد و از فرمان پيامبرنها به زودي تغيير خواهند دشوند، و بر اين باور باشيم كه آ
  !سرپيچي خواهند كرد؟

آنچه خداوند فرمود در مورد اصحاب تحقق نيافته است، شما به  :و اگر بگوييد
دهد كه انجام نشده  كنيد كه خداوند خبر از منت و لطفي مي خداوند اعتراض مي

  !!است
  !دهد كه حقيقت ندارد؟ آيا خداوند خبر از لطف و بخششي مي

دانيد كه آنها به زودي  ام با اينكه مي گويد كه به لطف و منت نهاده ا ميو يا به آنه
  !شوند؟ از لطف و نعمت الهي جدا مي

وجل به آنها انعام كرده و نعمت خداوند تحقق دهيم كه خداوند عز ما گواهي مي
اند و آنها پاك و نيكو  يافته است و آنها با آن نعمت زندگي كرده و بر آن مرده

  .خداوند از آنها راضي باد و ما را به آنها در بهشت ملحق بگرداند ...هستند
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هر كسي از شما از دين خود بازگردد خداوند جمعيتي را خواهد آورد كه  !اي مؤمنان«

نسبت به مؤمنان نرم و فروتن . دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي ستشان ميخداوند دو
 )ايستند و به تالش مي(كنند  در راه خدا جهاد مي. بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند

 ،اين هم فضل خدا است ،دهند اي هراسي به خود راه نمي كننده و از سرزنش هيچ سرزنش
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  .»و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است ،بخشد س كه بخواهد ميخداوند آن را به هر ك
  :در اينجا چند چيز قابل تأمل است

شرطيه و جواب آن آمده است، يعني هرگاه شرط يافت  اينكه در آيه جملة :اول

  .شود جواب آن قطعاً يافت خواهد شد
وجل ها مرتد شدند، سپس خداوند عز بسياري از عرب ص بعد از وفات پيامبر

و او و برادرانش از بزرگان صحابه  ،را براي مقابله با اين ارتداد برانگيخت  ابوبكر
  .و با مرتدين جنگيدند تا آن كه آنها به دين بازگرداندند ،به پا خاستند

و به حقيقت اعتراف كنند،  ،طور است و همين ،ارتداد پيش آمده :اگر شيعه بگويند
  .اند دهاعتراف كر  به فضل ابوبكر صديق

و اگر انكار كنند شايسته مناظره نيستند؛ چون وقتي طرف مخالف امور بديهي را 
  .انكار كند شايستگي گفتگو و مناظره را ندارد

  .اند ابوبكر و برادرانش مرتد شده :و اگر بگويند
و شرط گذاشته است كه وقتي ارتداد پيش  ،خداوند وعده داده است :گوييم مي

كنند، پس چه كساني با  خواهند آمد كه با مرتدين جهاد مي آيد قطعاً افرادي مي
  !اند؟ جنگيده  صديق
و اخالق او دقت كند و بينديشد، اين   صديق ةاينكه هر كس در سير :دوم

بيند، او با برادران مؤمن خود مهربان بود و  صفات را به طور كامل در او مي
را فرستاد كه در راه خدا جهاد ترسيدند و او لشكرياني  هاي كفر از او مي حكومت

دند او از جنگيدن با ارتداد اينكه مسلمين در آن وقت كم بو ، و با وجودكردند مي
  .نورزيد و در آن سستي نكرد اهمال

تحقق   اين صفات در لشكر صديق و لشكر عمر و لشكر عثمان ،اينكه :سوم
  .جنگيدند با آنها بودند و بعضي از كساني كه بعد از آن در كنار او علي و  ،يافتند

و اين اخالق در زمان خلفاي سه گانه رايج بود، سپس برخي از آن در زمان 
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  .ناپديد گشت، البته اگر نگويم كه بطور كلي از بين رفت علي
  و در دوران علي ،چون آيه آمدن اين افراد را مشروط به ارتداد كرده است

  .بخواهد پيش آمداي بدون اينكه  و فقط فتنه ،كسي مرتد نشد
و نعمت خداوند بر صديق و  ،پس شاهد اين است كه اين وعده تحقق يافت

  .نمايد و اين فضيلت و ايمان و عدالت آنها را تأكيد مي ،برادرانش تمام گرديد
و سپس  ،اند كنند كه اصحاب مرتد شده بسياري از شيعه اماميه ادعا مي :چهارم

است،   لمين تقيه كرده و با آنها نجنگيدهبه خاطر حفظ وحدت مس علي: گويند مي
چون ! با آنها نجنگيد؟  با مرتدين جنگيد و علي  پس چرا ابوبكر صديق

  .ارتدادي نبود
سابق شما بهتر نبود كه  آيا طبق قاعدة! يد؟با معاويه جنگ  و چرا بعد از آن علي

  !او به خاطر حفظ وحدت مسلمين جنگ نكند؟
  !مين متفرق نشدند؟آيا به خاطر اين جنگ مسل

  !آيا خون مسلمين ريخته نشد؟
او در اينجا براي اين جنگيد كه او امام منتخب بود، و نجنگيدن او در آن جا به خاطر 
آن بود كه وي امام منصوصي نبود، و هرگز او اينطور نبوده است كه به خاطر امامت 

  !!است نجنگدمنتخبي بجنگد و به خاطر امامتي كه از سوي خدا براي نص آمده 
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اند وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
يگزين را جادهد كه آنان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد همان گونه كه پيشينيان  مي

جا و برقرار پسندد حتماً پابر همچنين آيين ايشان را كه براي آنان ميقبل از خود كرده است، 
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سازد، مرا  و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي خواهد ساخت و نيز خوف
  . )گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مي

  :تامالتي در آيه

الح وعده داده است كه آنها را جايگزين اينكه خداوند به اصحاب مؤمن و ص :اول
  ...پيشينيان و وارث فرماندهي و حكومت ايشان در زمين خواهد كرد

و خداوند تحقق يافتن اين وعده را مشروط به ايمان و عمل صالح كرده است، آيا 
  الهي تحقق يافته است؟ ةاين وعد
و اگر اين  ،بديا وقتي ايمان و عمل صالح يافت شوند اين وعده تحقق مي ،يعني
  .ها تحقق يافتند پس ايمان و عمل صالح وجود دارد وعده

  ؟ه استآيا اين وعده تحقق يافت ،اينكه :دوم
ترديدي نيست كه خداوند عزوجل اصحاب را در زمين جايگزين كرد و دين آنها 

و و صحابه در زمان خلفاي راشدين زندگي را با امنيت  ،را پابرجا و استوار كرد
  .را فتح كرد ها اندند و خداوند بوسيلة آنها سرزمينآرامش گذر

اند؛ چون اگر در اين  و اين دليلي است براي اينكه ايمان و عمل صالح تحقق يافته
 ،اند وعده امت مخاطب باشند پس صحابه اولين كساني هستند كه مخاطب قرار گرفته

 - رساند  آن طور كه ظاهر نص همين را مي -و اگر خطاب مخصوص صحابه باشد 
  .پس به اصحاب وعده داده شده است

و امت در ايمان  ،تحقق يافتن وعده به دست آنها گواهي بر ايمان آنان است :سوم
و اگر امت به بالي بيمار  ،آنها شكي ندارند مگر كساني كه گمراه و بدعت گذارند

  .دفاع كنيم شد الزم نبود كه ما از ايمان آنها دالن و دارندگان عقايد فاسد گرفتار نمي
اين آيه از داليل اعجاز در اخبار قرآن كريم است، كه خداوند از  ،اينكه :چهارم

 ن طور كه خداوند خبر داد، واقعبه قدرت رسيدن اين امت خبر داده است، و هما
  .شد، و اين از اخبار غيب است
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و جانشين ايشان است، و احاديث  ص وصي پيامبر  علي: (ايد گفته) 112
احاديثي  سسپ .)كنند روايات ثابت از صحابه بر اين موضوع داللت ميصحيح و 

  .ايد از كتابهاي اهل سنت ذكر كرده
  :پاسخ
اينكه چطور شما از روايات صحابه كه از ديدگاه شما گمراه و فاسق هستند  :اول

، در صورتي دكني اند استدالل مي مرتد شده يا فاسق گشته ص و بعد از وفات پيامبر
  !دانيد؟ وايات فاسقان و كافران را حجت نميكه شما ر
حال  يافت،توان به روايات صحيحي از كتابهاي شما دست  چگونه مي ،اينكه :دوم

  .آن كه راويان آن افراد ناشناخته و ضعيفي هستند
چون  ؛ايد كه نزد اهل سنت معتبر نيستند شما از كتابهايي روايت كرده ،اينكه :سوم

ايد كه  ادي در آن روايت شده است، و شما ادعا كردهاحاديث ضعيف و موضوع زي
  .احاديث صحيحي هستند
ايد، بعضي  روايت كرده ي و تاريخ ابن عساكر و فضايل صحابهشما از معجم طبران

و ترك كردن  ،و بعضي در درجه چهارم قرار دارند ،از اين كتابها در درجه سوم
وي آوردن به كتابهاي درجه سه و ه اول يا دوم قرار دارند و رجكتابهايي كه در در

  .چهار از نظر علما زشت است
كتابهاي حديث داراي طبقات و جايگاه ( :گويد محدث ولي اهللا دهلوي مي

  .)متفاوتي هستند، پس بايد طبقات كتابهاي حديث را دانست
  ...)و اين كتابها از نظر صحت و شهرت بر چهار طبقه هستند( :گويد سپس مي

  :دگوي تا اينكه مي
و صحيح بخاري و  موطأ: منحصر در سه كتاب است كه عبارتند از :طبقه اول(

  ... صحيح مسلم
و تقريباً مسند احمد ... نسائي يدةسنن ابوداود و جامع ترمذي و گز... ( :طبقه دوم
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  .)بن حنبل هم در اين طبقه قرار دارد
م و مسل قبل از بخاري و -نيد و مصنفات و جوامعي هستند كه مسا :طبقه سوم

اند كه اين كتابها احاديث صحيح و حسن و  تصنيف شده - در زمان آنها و بعد از آنها 

  ....)اند ضعيف و معروف و شاذ و منكر و درست و نادرست را جمع كرده
  . و ابن عساكر هستند... كتابهاي خطيب و أبونعيم(... ...: و طبقه چهارم
  ...).و طبقه پنجم

سوم  از طبقة( :گويد كر طبقات كتابهاي حديث ميولي اهللا دهلوي بعد از ذ
... شود مگر افراد دانشمند كتابهاي حديث براي عمل به آن و استناد به آن استفاده نمي

از آنها  اما. شوند متابعات و شواهد از آن گرفته مي گاهي اوقات. بله :گويد تا اينكه مي
  . شود استدالل نمي
آن و استنباط از آن  جمع آوري پرداختن به و اما طبقة چهارم،: (گويد سپس مي

ت بدعت گذاران از و در حقيق ،نگري و تكلف از متأخرين است نوعي تعمق و ژرف
توانند شواهدي براي  عتزله و ديگران با كمترين نگاه به اين كتابها ميقبيل رافضه و م

درست  استدالل از اين كتابها ،مذاهب خود بياورند، پس در مناقشات حديثي علما
  .1)نيست

كنيم و  ايد كه ما آنها را ذكر مي شما پنج حديث در مورد وصيت آورده) 113
  :دهيم مورد بحث قرار مي

اي پيامبر ( :گفتم :ايد كه طبراني از سلمان روايت كرده كه گفت گفته :حديث اول
وصي من و  :وصي شما كيست؟ تا اينكه فرمود ،هر پيامبري وصي داشته است !خدا

دهد  ام را انجام مي گذارم و وعده من و بهترين كسي كه بعد از خود به جا مي رازدار

_____________________________ 
 ). 135−1/133( احلجة البالغة −١
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2)1 كند علي بن ابي طالب است ينم را ادا ميو د.  
  :تامالتي در مورد اين حديث

  :اينكه طبراني بعد از ذكر اين حديث گفته است :اول
 اش وصيت كرده است نه به يعني او را به خانواده .»وصي من« :و گفت (

گذارم يعني بهترين  بهترين كسي كه پس از خود به جاي مي :و اينكه فرمود ،خالفت
  . يعني اينكه منظور اين نبوده كه به طور مطلق از همه بهتر است .)فرد اهل بيتش

و شما نه در روايت طبراني  ،هيثمي نيز قول طبراني را ذكر كرده است ،اينكه :دوم
  !!داي را بيان نموده يثميد و نه توضيح هاي آن را ذكر كرده

و در اسناد اين حديث ناصح بن عبداهللا قرار دارد ( :گويد هيثمي مي ،اينكه :سوم
سپس  .دداني و حال آن كه معني متروك را مي داي شما اين را نگفته .)كه متروك است

  )!!!كنند احاديث صحيح نبوي بر آن داللت مي(كه  داي گفته
  .ناصح بن عبداهللا ،اوي حديثاقوال علما در مورد ر :چهارم

متروك ( :گويد ، و فالس مي)منكر الحديث است( :گويد بخاري در مورد او مي
، پس چطور شما 3)چيزي نيست و اعتباري ندارد( :گويد ، و ابن معين مي)است
  !و يكي از راويان آن چنين وضعيتي دارد؟ ،حديث صحيح است دگويي مي

   .4)حديث منكري است(: گويد ذهبي در مورد اين حديث مي :پنجم
حديث باطل است و صحيح نيست، و براي هيچ مسلماني جايز نيست  ،بنابراين

  .كه از چنين حديثي براي دين يا دنياي خود استدالل كند
_____________________________ 

پايان بحث, مراجع را تا اينجا در متن به مراجعي كه شام ذكر كرده ايد اشاره مي نمودم, ويل از اينجا تا : توجه −١
 .قی می آورمدر پاور

 ). 9/113(, جممع الزوائد )6/221(املعجم الكبري  −٢
 ). 4/240(ميزان االعتدال  −٣
 ).4/240(ميزان االعتدال  −٤
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نبل از انس بن حاحمد بن  :ايد شما گفته. مالك است از انس بن :حديث دوم
وصي و وارث من علي بن ( :كند كه گفت روايت مي ص مالك و او از رسول خدا

   .1)كند ام را وفا مي نمايد و وعده ينم را ادا ميد است، ابي طالب

  :پاسخ
ايد  امام احمد آنگونه كه شما گفته »الفضائل«اينكه من اين حديث را در  :اول
و فقط آنچه در آن بود حديث سابق بود كه با همان كلمات روايت شده بود،  ،نيافتم

  .دو حديث نيستند ،ايد گفتهپس آن طور كه شما 
پيامبر  :به سلمان گفتم( :كند كه گفت امام احمد از انس بن مالك روايت مي

وصي تو ! اي رسول خدا :را در مورد وصي او بپرس، آنگاه سلمان گفت صخدا
 :گفت. يوشع: وصي موسي چه كسي بوده است؟ گفت! اي سلمان :كيست؟ گفت

  .تا آخر آن) ...وصي من
سپس دوباره  ،كه او پيامبر را از وصي او بپرسد و پيامبر به او بگويد معقول نيست

  .اگر حديث صحيح باشد. بپرسد ص او از پيامبر
ي و نسائي بن ميمون اسكاف روايت كرده است، بخار حديث را مطر ،اينكه :دوم

  .2)منكر الحديث است( :اند در مورد او گفته و ابوحاتم و ساجي
كند، از انس  او از افراد معتمد احاديث دروغين روايت مي( :گويد و ابن حبان مي

كند، روايت كردن از او جايز  احاديث دروغيني در فضيلت علي و غيره روايت مي
   .3)نيست

اند؛ و ابن جوزي آن را در  علما اين حديث را موضوع قرار داده :سوم

_____________________________ 
 ).1052, ح 615/  2(فضائل الصحابة  −١
 ). 4/127(ميزان االعتدال  −٢
 ). 3/5(املجروحني  −٣
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مذكور  مطرذهبي بعد از آن كه دو حديث از آورده است، و  )1/374(الموضوعات 
   .1)هر دو موضوع و ساختگي هستند( :گفته است ،آورده كه يكي همين حديث است

تحقيق شده  الصحابة فضائلبعداز شناخت سند حديث كه شما در كتاب  :چهارم
و از آن براي ) احاديث صحيح نبوي( :دآيا درست است كه بگويي د،اي متوجه آن شده

شود و امت را دچار  نه زدن به اصحاب ميكه منجر به طع داي استدالل كني عقيده
  ! نمايد؟ تفرقه مي

روايت كرده  ص و او از پيامبر ،ابن عساكر از بريده :ايد شما گفته :حديث سوم
و علي وصي و وارث من  ،هر پيامبري يك وصي و وارث دارد( :است كه فرمود

   .2)است
عي براي اثبات عقايد د كه مرجنركتابهاي تاريخ صالحيت اين را دا اينكه آيا :اول
  ! باشند؟
اگر اين ( :گويد بعد از ذكر اين حديث مي) قبالمنا(اينكه مولف كتاب  :دوم

روايت  شود كه معاذ  ارث قرار دادن بر مفهومي حمل مي و ،حديث صحيح باشد
؟ مي برمچه ارثي از تو ! ص اي پيامبر خدا :گفت  علي :گويد كرده است، او مي

كتاب خدا و سنت پيامبرش  ،برند ران از يكديگر به ارث ميآنچه پيامب :فرمود
   .3باشد مي

احاديث ( :سپس احاديث ديگري در تفسير وصيت آورده و پس از آن گفته است
اند كه خداوند  اند و گفته صحيحي كه در نفي وارث قرار دادن و وصي قرار دادن آمده
و در صحيفه  ،كرده استبراي آنها چيزي غير از آنچه دركتاب خدا آمده مقرر ن

_____________________________ 
 ). 4/127(ميزان االعتدال  −١
 ).85, 42ص (ناقب, خوارزمی , امل)42/392(تاريخ دمشق  −٢
 .اين حديث را در هيچ منبعی از منابع حديث به جز از الذخائر نيافتم −٣
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   .1...)عقل  مطالبي در مورد شتران و
يا خودش   و آنچه او به آن اشاره كرده است در كتابهاي صحيح آمده كه علي

يا در جواب پرسشگري كه از او پرسيد كه آيا غير از آنچه در كتاب خدا آمده چيزي 

ان را شكافت و ج سوگند به خداوندي كه دانه را ،نه( :از وحي با شما هست؟ گفت
 ،دهد فهم و دركي كه در مورد قرآن خداوند به كسي مي آفريد از آن خبر ندارم بجز

  .)و آنچه در اين صحيفه آمده است
  در صحيفه چه هست؟ :گفتم
  .)و اينكه هيچ مسلماني به خاطر كافر كشته نشود ،و آزاد كردن اسير ،عقل( :گفت
بن يزيد تيمي از پدرش و  3و ابراهيم .اين را از او روايت كرده است 2جحيفهابو

آن را از او  5و طارق بن شهاب 4پدرش از او آن را روايت كرده است، و ابوالطفيل
  ...اند روايت كرده

  .اند آن روايت كرده 7و ابوحسان 6و حارث بن سويد
  .كنند و كلمات همه روايات بر مفهومي كه در حديث آمده تأكيد مي

ايي را كه در برخي از روايات باطل آمده تكذيب و اين حديث صحيح هر ادع
اند و به روايات  ا ترك كردهو عجيب است كه افرادي اين روايات صحيح ر ،كند مي

_____________________________ 
 ). 132 −131ص ( العقبى يف مناقب ذوي القربىذخائر  −١
 ).2358(, و دارمی )1411(, و ترمذی )616(, و امحد )3281(, و مسلم )2980(بخاری  −٢
 ). 2036(, و ابوداود )2147(, و ترمذی )1040(امحد , و )3749(, و مسلم )1849(بخاری  −٣
 ). 6490(, و ابن حبان )1319(, و امحد )5082(مسلم  −٤
 ). 965(امحد  −٥
 ).1310(امحد  −٦
 ). 962(امحد  −٧





 

 

٣٣٤

٣٣٤

  ! اند كه يا دروغ و يا ضعيف هستند روي آورده سياه و تاريك
ابن جوزي آن را از موضوعات قرار داده  داي حديثي كه شما ذكر كرده ،اينكه :سوم

   .1است
 :روايت كرده كه ب طبراني از حسن بن علي( :ايد شما گفته :يث چهارمحد

و  ،حسن بن علي بن ابي طالب خطبه ايراد نمود  او حمد و ستايش خدا را گفت(
  .2)را به عنوان خاتم اوصيا و وصي خاتم االنبياء ياد كرد  علي

با و احمد  ،هيثمي آن را روايت كرده است و در مورد آن توضيح داده است
بزار  ، و اسناد احمد و بعضي از طرق و رواياتاختصار زياد آن را روايت كرده است

  .4هستند، و ابونعيم نزديك به اين از انس روايت كرده است 3و طبراني حسن
   :تأمالتي بر اين روايت

اين حديث را با اين كلمات فقط طبراني به تنهايي در االوسط روايت  ،اينكه :اول
و همه  ،ير از او كسي ديگر با اين كلمات آن را روايت نكرده استو غ ،كرده است

خاتم اوصيا و وصي خاتم ( د روايت را بدون ذكر كلمةاي منابعي كه شما ذكر كرده
  .توانند اين روايت را تقويت كرده باشند پس طرق مذكور نمي ،اند آورده) ءاالنبيا

شريك بن  5روايت احمدروايات ديگر از علت خالي نيستند، در  ،اينكه :دوم
پدرم ده هزار مسئله  :گويد و پسر شريك بن عبداهللا در مورد او مي ،عبداهللا قرار دارد

  .و ده هزار روايت غريب و ناشناخته داشت ،از جابر جعفي داشت
حديث شريك اعتباري ندارد، و علما در مورد او سخن زيادي : گويد و ابن مبارك مي

_____________________________ 
 ) 1/376(املوضوعات  −١
 ). 2/336(املعجم األوسط  −٢
 ).9/146(جممع الزوائد  −٣
 ). 42/386(, تاريخ دمشق )42ص (وارزمی , املناقب, خ)1/63(حلية األولياء  −٤
 ). 1/119(مسند أمحد  −٥
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  . 3الحال است آن عمروبن حبشي قرار دارد كه مجهولديگر در  2و روايت. 1دارند
قرار دارد، ابن معين در مورد ) عمرةسالم بن ابي (اين روايت  در سند ،اينكه :سوم
استدالل از حديث او  :گويد و ابن حبان مي .حديث او اعتباري ندارد :گويد او مي

  .5حديث او واهي و پوچ است :گويد و ابن جوزي مي. 4جايز نيست
و در قضاياي دين به چنين احاديثي  ،پس اين حديث صحيح نيست ،اينكه :ارمچه

  .استدالل كردن درست نيست
 صو او از پيامبر خدا ،طبراني از علي بن علي هاللي :ايد شما گفته :حديث پنجم

و وصي من بهترين اوصيا ( :گفت  -رضي اهللا عنها - ه كند كه به فاطم روايت مي
   .6)هرت از همه كس پسنديده تر استو نزد خداوند شو است، 

، و در سند در الكبير و االوسط روايت كرده است را طبراني آن :گويد هيثمي مي
و به  ،منكر الحديث است( :گويد بن حبيب است، ابوحاتم در مورد او مي آن هيثم

  .7)سبب اين حديث متهم شده است
و اما هيثم بن ( :گويد يو در مورد حديثي ديگر كه در سند آن هيثم قرار دارد م

جز ذهبي كه او را به خاطر م كه عدالت او را مخدوش بداند با حبيب، كسي را نديده

_____________________________ 
 ). 2/270(ميزان االعتدال  −١
 ). 1/119(املسند  −٢
 ). 5/173(ثقات ابن حبان  −٣
 ). 2/173(ميزان االعتدال  −٤
 ). 6/180(اكامل هتذيب الكامل  −٥
 ). 42/130(, تاريخ دمشق )3/57(, املعجم الكبري )6/327(املعجم األوسط  −٦
 ). 9/166(الزوائد  جممع −٧
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   .1)و ابن حبان او را ثقه دانسته است ،حديثي كه روايت كرده متهم كرده است
با ثقه قرار دادن  -كه ذهبي از او پيروي كرده است -پس مخدوش كردن ابوحاتم 

هرگاه در مورد كسي ( :گويد دارد؛ چون ذهبي در مورد ابوحاتم ميابن حبان منافات 
اند، اگر  حجت نيست، شما توقف كنيد تا ببينيد كه ديگران درباره او چه گفته :گفت

كسي ديگر او را ثقه قرار داده بود شما براساس مخدوش قرار دادن ابوحاتم حكم 
   .2)گير است نكنيد، او در مورد راويان سخت

  :چند چيز قابل تأمل است در اينجا
كه در حديث ذكر شده در كتابهايي كه در شرح حال ) علي بن علي(اينكه  :اول

  .اند وجود ندارد راويان نوشته شده
در كتابهاي رجال وجود ) محمد بن زريق بن جامع(اينكه شيخ طبراني  :دوم
  . ندارد

صحيحي كه و هيچ دليل  ،اينكه صحابي بودن علي بن هالل ثابت نيست :سوم
و اين حديث  ،بيانگر اين باشد كه او صحابي بوده وجود ندارد به جز همين حديث

  . صحيح نيست :چنان كه گفته خواهد شد
براني با سند خودش از هيثم بن حبيب، از سفيان بن اين حديث را ط :چهارم

  .روايت كرده است تا آخرش، ...عيينه از علي بن علي هاللي
هيثم : (وي كه از سفيان بن عيينه روايت كرده است مي گويدذهبي در مورد اين را

بن حبيب از سفيان بن عيينه روايت باطلي را در مورد مهدي روايت كرده كه با آن 
  ).متهم شده است

 و از او ،روايت هيثم بن حبيب از عكرمه و حكم بن عتبه( :گويد ذهبي ميباز هم 

_____________________________ 
 ).3/190(الزوائد  جممع −١
 .چنني گفته است) 441ص (الباری  , و مهچنني ابن حجر در مقدمه فتح )13/260(سري أعالم النبالء  −٢
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   ).قرار داده است را ثقه ، ابوحاتم اوعوانه و گروهي ديگروبشعبه و ا
و ابن حجر قول ذهبي را كه بين دو نفر با ذكر اساتيد آنها فرق گذاشته است 

  .و بر آن تأكيد كرده است ،درست قرار داده

هر كسي روز عرفه روزه ( :هيثمي بعد از ذكر حديث ابن عباس كه ،اينكه :پنجم
طبراني آن را در الصغير ( :دگوي مي....) شود شصت سال از گناهان او مي ةبگيرد كفار

و در سند آن هيثم بن حبيب است كه از سالم الطويل روايت  ،روايت كرده است
كند و سالم ضعيف است، اما هيثم بن حبيب را كسي جز ذهبي ضعيف قرار نداده  مي

و ابن حبان  ،است، ذهبي او را به خاطر حديثي كه روايت كرده متهم قرار داده است
  ).ر داده استاو را ثقه قرا

دچار وهم و اشتباه شده است، چون هيثم  -رحمه اهللا -در اينجا هيثمي  :گويم مي
  .آمده متأخر است، يعني بعد از هيثم سابق بوده است كه در اين حديث

هيثم سابق از سفيان بن عيينه از علي بن علي هاللي و او از پدرش و او از 
سه شخص قرار دارد، پس او قبل از  ص رو بين او و پيامب ،كند روايت مي صپيامبر

و آنچه ذهبي گفته  ،هيثم بن حبيبي قرار دارد كه حديث روزه را روايت كرده است
  . نه هيثم دوم ،در مورد هيثم گذشته است

اي  وقتي ذهبي شرح حال اين دو نفر را بيان كرده بين آنها به همان شيوه ،بنابراين
  .كه گذشت فرق گذاشته است

بلكه او فقط هيثم  ،ن هيثم سابق و اولي را در كتابش ذكر نكرده استو ابن حبا
   .1دوم را ذكر نموده است

هيثم بن حبيبي كه ابن حبان در كتابش او را ذكر كرده است در مورد  ،اينكه :ششم
و ابن حبان  ،نامند الحال مي و اين را علما مجهول ،او جرح يا تعديلي بيان نكرده است
_____________________________ 

 ). 4/368(الثقات  −١
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فردي را ذكر وقتي كند، ولي  هيچ كسي آنها را جرح نكرده ذكر مي همه كساني را كه
  .كرد و در مورد او چيزي نگفت به معني اين نيست كه او را ثقه دانسته است

ذكر كند به معني اين ) الثقات(پس اگر ابن حبان اسم يك راوي را در كتابش 
چون او رحمه  نيست كه آن راوي ثقه است مگر آن كه تصريح كند كه او ثقه است،

گويد و راوي نزد او ثقه  آورد و چيزي در موردش نمي اهللا در كتابش اسم راوي را مي
  :كنيم هايي در اين مورد ذكر مي و اينك نمونه ،نيست
در كتاب الثقات او را نام برده و در مورد او  :اسحاق بن ابي يحيي الكعبي - 1

و روايت كردن از  ،تدالل از اواس :گويد و در كتاب مجروحين مي ،چيزي نگفته است
  .او جايز نيست

يمامي كه در كتاب الثقات در مورد او چيزي  اسماعيل بن محمد بن حجاده - 2
اگر به تنهايي روايت كند  :گويد و در كتاب المجروحين در مورد او مي ،نگفته است

  . حجت نيست
توان از  نمي ،و اينگونه در مورد گروهي از راويان چنين كرده است، بنابراين

بايد در  تنهايي فردي را ثقه قرار داده باشدسكوت او استناد كرد، بلكه حتي اگر او به 
اهل سچون او رحمه اهللا در ثقه قرار دادن مت ،مورد آن فرد بررسي و پژوهش شود

  . است
براي شما روشن شد كه در ...) آيد تعارض پيش مي( :ايد اينكه شما گفته :هفتم

و گمان برده است  هو هيثمي رحمه اهللا دچار اشتباه شد ،عارضي نيستاينجا تضاد و ت
اند دو  كه هيثم بن حبيب فقط اسم يك نفر است، با اينكه ذهبي و ابن حجر گفته

هيثم بن حبيب بوده است، و ابن حبان در كتابش فقط هيثم بن حبيب ثقه را ذكر 
و . شوند يص داده ميو اين دو نفر از طريق شيوخ و اساتيدشان تشخ ،كرده است

اينگونه روشن گرديد كه در اينجا تضاد و تعارضي وجود ندارد؛ چون فردي كه ثقه 
  .قرار داده شده است غير از كسي است كه جرح شده است

اين احاديثي كه صحيح نيستند و ما براي هيچ مسلماني  :گويم و در پايان مي
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اگر ما بخواهيم از چنين رواياتي  ،ددانيم كه از آن در امور دين استدالل كن جايز نمي
به نظر شما  ،اند استدالل كنيم كه در كتابهاي ما در مورد ابوبكر و ديگر خلفا آمده

  .توانيم چنين رواياتي پيدا كنيم؟ بله نمي

هايي كه  گويي گرچه رواياتي كه در كتابهاي ما هستند به يك دهم مبالغات و گزافه
  .ندرس اند نمي در روايات شما آمده

ضعيف قرار دادن حديثي بدون دليل پذيرفته نيست، : (ايد شما گفته) 114
 ،شود مگر آن كه توضيح داده شود جرح پذيرفته نمي: گويد چنان كه نووي مي

اسبابي يعني سببي كه به علت آن راوي جرح شده بيان شود، چون مردم در مورد 
ند، و شايد كسي كه او را شود اختالف دار فرد فاسق قرار داده ميعلت آن  كه به

 ، از ابن قدامهو چيز نزديك به اين .1فاسق دانسته، بنابه اعتقاد خودش بوده است
نقل شده است، ابن حجر بعد از ذكر اينكه دارقطني يزيد بن ابي مريم را ضعيف 

اين جرحي است كه توضيح داده نشده پس پذيرفته : گويد قرار داده است مي
جرح پذيرفته : گفت از قاضي ابوالطيب شنيدم كه مي :گويد خطيب مي .2نيست

از نظر ما همين درست است و : گويم مي ...نيست مگر آن كه توضيح داده شود
   .3نظرشان همين است... بخاري و مسلم... ائمه از حفاظ حديث و نقادان آن از قبيل

  :پاسخ
فقط مختص هاي ديگر  ه اينكه علم حديث علمي است كه از ميان همه فرق :اول

هايي دارند كه فقط با يك  ها و تخريج و آنها در اين مورد موشكافي ،اهل سنت است
  .شوند نگاه عادي درك نمي
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و نسبت ) ضعيف قرار دادن بدون دليل مورد قبول نيست( :ايد اينكه شما گفته
گويد، بلكه نووي  نووي اين را نمي. ي نوعي شتابزدگي استودادن اين قول به نو

نووي اقوال علما را در . ولي وقتي شما در كالم او تأمل كنيد ،گويد ن را ميبرعكس آ
، داي يكي قولي است كه شما ذكر كرده ،مورد اين مسئله ذكر كرده كه از جمله آن
  .سپس نووي غير از اين را ترجيح داده است

  آيا ذكر سبب و علت جرح شرط است يا نه؟( :گويد نووي رحمه اهللا مي
  :اند ف كردهدر اين اختال

چون ممكن  ،شافعي و بسياري ديگر بر اين باورند كه ذكر سبب جرح شرط است
چون اسباب  ،شود است او فرد را به سببي مجروح قرار دهد كه با آن مخدوش نمي

  .جرح پوشيده و علما در آن اختالف دارند
  .شرط نيست كه اند باقالني و گروهي ديگر گفته و قاضي ابوبكر

داند براي او ذكر آن شرط نيست،  كسي كه اسباب جرح را مي: اند گر گفتهو گروهي دي
اگر جرح و : (گويد تا اينكه مي...). داند براي او شرط است و كسي كه اسباب آن را نمي

  . تعديل تعارض داشته باشند، طبق قول مختار محققين و جمهور جرح مقدم است
  .اشد يا كمتركنندگان بيشتر ب كند تعداد تعديل و فرق نمي

اما صحيح قول كنندگان بيشتر باشند تعديل مقدم است،  اگر تعديل :شده و گفته
كننده آن را  كننده از چيزي اطالع يافته است كه تعديل چون جرح ،اول است

  .1)ندانسته است
اند كه عدالت  اينكه، محققين ذكر علت جرح را در مورد كساني واجب دانسته: دوم

نابراين، جرح چنين افرادي پذيرفته نيست مگر آن كه توضيح داده شود آنها ثابت است، ب
چون آنها در . - بخاري و مسلم - مثل راويان شيخين  - يعني علت جرح بيان شود - 

اند و از ضعفا و مجروحين در صحيحين شان  خيلي دقت كرده) احاديث خود(راويان 
_____________________________ 
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  . 1ا غير از آناند، مگر در متابعات و شواهد يا همراه ب روايت نكرده
راويان صحيحين نزد جمهور عادل هستند، و جرح اينها پذيرفته نيست مگر آن كه 

ايد همين است، او  توضيح داده شود، و منظور ابن حجر از آنچه گفته و شما ذكر كرده

بايد دانست كه هر كسي كه صاحب كتاب صحيح از او روايت كرده است : (گفته است
راوي از ديدگاه او عادل بوده و حفظش درست بوده و غفلت به معني اين است كه آن 

بنابراين، اگر كسي ديگر راوي كتاب صحيح را جرح كند طعنه و ... نداشته است
اش پذيرفته  جويي جويي او در مقابل تعديل اين امام قرار دارد، بنابراين جرح و عيب عيب

  .2...)نمايد ش مينيست مگر آن كه سببي را ذكر كند كه عدالت راوي را مخدو
و اما اگر راوي مجهول باشد و عدالت او ثابت نباشد، جرح او به طور مطلق 

اگر فردي كه مورد طعنه و جرح قرار گرفته است ( :گويد ابن حجر مي .پذيرفته است
جويي او به صورت اجمالي بدون بيان شدن سبب  تعديل نشده باشد، جرح و عيب

  .3)داند را جرح كند كه مي پذيرفته است به شرطي كه كسي او
اي هستند كه  و اما كساني كه قولشان در مورد جرح و تعديل پذيرفته است ائمه

  . در اين مورد آگاهي دارند و به شناخت آنها از اين موضوعها گواهي داده شده است
اند بايد بدون ذكر اسباب  اما سخن ائمه كه به اين كار پرداخته( :گويد ابن كثير مي

دانيم و آگاه هستيم كه آنها اين  ته شود، چون ما شناخت و اطالع آنها را ميپذيرف
  .4...)اند و منصف و متدين و آگاه و خيرخواه هستند موضوع را به عهده گرفته

هر كسي كه به بينش و دقت ( :از او ابن اثير اين را بيان كرده و گفته است و قبل
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   .1...)لق كسي را جرح كنداو اعتماد شده است كافي است كه به طور مط
ابن الطيب بر اين تأكيد نموده و آن را از جمهور نقل كرده و گفته  ،و قبل از آنها

جويي كرد  جمهور علما بر اين هستند كه هرگاه كسي فردي را جرح و عيب( :است
و علمايي كه در اين مورد آگاهي  ،داند بايد اين توضيح داده شود كه جرح را نمي

  .)نها واجب نيست كه توضيح دهنددارند بر آ
كننده عالمي  اگر جرح ،به نظر ما( :و خطيب بغدادي اين را پسنديده و گفته است

   .2)باشد نياز به توضيح سبب جرح نيست
و جرح  ،اند ها بر اين اساس نوشته شده و كتابهاي رجال و شرح حال :گويم مي

  . اند علماي متخصص را بدون ذكر سبب پذيرفته
  .مذهب محققين علماي حديث است و اين
  . در آن نوعي شتابزدگي است داي آنچه به ابن حجر نسبت داده ،اينكه :سوم

گويد كه متعلق به  ابن حجر در اين كتاب بزرگش در مورد قضايايي سخن مي
گويد، و اگر شما در پژوهش دقت  ي هستند و به طور مطلق سخن نميرصحيح بخا

  .ددادي به او نسبت نمي دخواهي اثبات آنچه ميكرديد اين قول را براي  مي
و اين صفحه با فصل نهم  ،ايد مقدمه نقل كرده )453(شما اين سخن را از صفحه 

و عنوان اين فصل از اين قرار  ،شود ارتباط دارد آغاز مي )384(مقدمه كه از صفحه 
و  ،اند دهجويي ش كه عيب) بخاريصحيح (در بيان افرادي از راويان اين كتاب ( :است

و در اين فصل به هر اعتراضي  ،اسامي اين افراد به ترتيب حروف الفبا ذكر شده است
يا در  نموده،و بيان افرادي كه در اصول از آنها روايت  ،جواب داده شده است

  ).متابعات و استشهادات از آنها روايت كرده است
اري از هر راوي سپس ابن حجر بيان اين مطلب را آغاز كرده است كه روايت بخ

_____________________________ 
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 ،و اعتراف جمهور علما به نامگذاري آن به صحيح ،به معني عادل قرار دادن اوست
و وقتي اگر ببينيم كه كسي ( :گويد تا اينكه مي .يعني آن تعديل در نهايت قوت است

جويي و طعنه در مقابل تعديل اين  پس اين عيب ،در يكي از راويان طعنه زده است

پذيرفته نيست مگر كه علت طعنه و جرح را بيان كند و سببي  ،براينبنا ،امام قرار دارد
  .1...)كند بيان دارد كه عدالت اين راوي را مخدوش مي

و عبارتي كه شما از ابن  ،پس بحث به طور خاص در مورد راويان بخاري است
 او در ،دارد بيان مي د كه منظور او رااي بخشي از آن را حذف كرده داي حجر نقل كرده

يزيد بن مريم دمشقي را ائمه و ابن معين و دحيم و ( :مورد راوي مذكور گفته است
 :گويم او اينگونه نيست؛ مي :اند؛ دارقطني گفته است ابوزرعه و ابوحاتم ثقه قرار داده

 او در از و ،بنابراين پذيرفته نيست ،جويي و جرح توضيح داده نشده است اين عيب
   .2)ه استشديت بخاري فقط يك حديث روا صحيح

 ،كند كه اين راوي را كه از راويان صحيح است ابن حجر دارقطني را رد مي
اي كلي وضع  و منظور ابن حجر اين نيست كه قاعده ،جويي و جرح كرده است عيب
  .و بلكه اين فقط قاعده در مورد رجال صحيح است ،كند

كه با توجه به شود كه راوي مذكور از راويان صحيح است  روشن مي ،و با اين
اين . اند اينكه بخاري حديث آنها را روايت كرده و علما صحيح بخاري را قبول كرده

خودش باالترين سطح ثقه دانستن است و چنين راوي جرح و طعنه در مورد او 
  .اعتبار ندارد مگر آن توضيح داده شده باشد

ثابت شده كه از صحابه و اهل لغت به تواتر : (ايد گفته) 38ص (شما در ) 115
تر  اند، چنان كه پيش كرده اطالق مي را بر علي بن ابي طالب  »وصي«آنها كلمه 
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 ). 1/384(مقدمه فتح الباری  −١
 ). 453 −1/384(دمه فتح الباری مق −٢





 

 

٣٤٤

٣٤٤

اند، و  روايت كرده 1بيان شد كه در اين زمينه طبراني و غيره از سلمان فارسي
  ).روايت شده است 3انصاري و از علي مكي هاللي 2همچنين از ابوايوب

  :پاسخ
و علي هاللي را بيان كرديم و عدم صحت اين تر حديث سلمان  پيش ،اينكه :اول

فرد مجهول و ) او علي هاللي است( و علي مكي هاللي ،دو حديث روشن گرديد
  !!ناشناسي است

  !چه فايده از آوردن اين همه احاديث كه صحيح و درست نمي باشد؟: دوم
و آن حديثي است كه  ،حديث ابوايوب را طبراني روايت كرده است ،اينكه :سوم

: گويد طبراني مي .اند شيعه از يكديگر روايت كرده غالةاول تا آخر آن را ضعفا و  از
، حدثنا حسين حمد بن محمد بن عباس قنطري، ثنا حرب بن الحسن الطحانحدثنا أ(

بن ربعي، عن أبي  عبايةالربيع، عن األعمش، عن  شقر، حدثنا قيس بنبن الحسن األ
  ....)نصاريأيوب األ

  :راويان حديث
در كتاب رجال شرح حالي براي او  :احمد بن محمد قنطري ،تاد و شيخ طبرانياس

  !! ذكر نشده است، پس او خودش و حالتش نامشخص است
  . 4)حديث او اعتباري ندارد: (گويد ازدي در مورد او مي: و حرب بن الحسن الطحان

و  ،)او قابل تأمل است( :گويد بخاري مي ،شقرو در مورد حسين بن الحسن األ
 :گويد و ابومعمر هذلي مي ).منكر الحديث است( :گويد ابوزرعه در مورد او مي
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  .1)دروغگوست(
 ،اند س بن الربيع آمده كه ناقدان در مورد او اختالف كردهو در سند اين حديث قي

و احمد و بخاري و ابن حبان وعفان و ابن  ،اند و بيشترشان او را ضعيف قرار داده

و در حديث او  ،كرد مي تلقينو پسري داشت كه به او اكه  اند نمير اتفاق كرده
  .2گذاشت كه در آن نبودند چيزهايي را مي

و  غالةاز : ( گويد بن ربعي است كه ذهبي در مورد او مي عباية، و در سند آن
  .3)شيعه است يها افراطي

كنند همه ضعيف  حديث كه آن را از يكديگر نقل مي اين راويان ،و اينگونه
ب آيا ديني كه بوسيلة آن به خدا تقر !اي دارند؟ پس چنين احاديثي چه فايده. دهستن

  !گردد؟ شود بر پايه چنين احاديثي بنا مي جسته مي
روايت كرده است كه او به   و خوارزمي از علي: (ايد شما گفته) 116

من ! اي مردم: فرستاده بود گفت  علي گروهي كه معاويه آنها را به سوي
اي كه به اهل مصر  و همچنين در نامه .4)و وصي او هستم ص يامبر خدابرادر پ

 ،6و در دليلي و حجتي كه عليه خوارج آورد همين را گفت ،5نوشت چنين گفت
   .7)اي كه بعد از بازگشت از صفين ايراد كرد همين را گفت و در خطبه
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  :پاسخ
و چنان  ،ايد تكرار كردهاما هر دو را  ،ايد اينكه شما به دو مرجع استناد كرده :اول

و ) البالغه نهج(ايد كه گويا چهار مرجع هستند، اين روايات در دو مرجع  نشان داده
  .اند آمده) تاريخ اليعقوبي(

عي است كه وضعيت بهتري از تاريخ دمشق و جاينكه تاريخ يعقوبي مر :دوم
و تاي ديگر د آن اعتماد بودن به ، و تاريخ يعقوبي از نظر موردتاريخ طبري ندارد

كردن اعتماد  يتاريخ مسايل و در ،بلكه مملو از سخنان باطل و دروغ است ،رسد نمي
  ! نيست، چه برسد به قضاياي عقيدتي؟ ها جايز و استناد به اين كتاب

، و نه بعنوان كتابي نمي توان بعنوان كتاب تاريخ استناد كرد نهج البالغةاز : سوم
و نزد ما كتابي است ساختگي، كه يك . اسي نداردچرا كه هيچ سند و اسدر ادبيات؛ 

. تكلّف و آرايش ادبي در آن واضح و روشن است. شاعر آن را تأليف نموده است
كه بر اساس عربهاي   عليبالغت و فصاحت بسياري از عبارتهاي آن برازندة 

را از آن  تيحال چگونه مي توان مسائل عقيد. اصيل و قديمي سخن مي گفت، نيست
  !نباط كرد، و يا ثابت نمود؟است

 )هـ ق 1406 سال چاپ(البالغه  اي كه براي نهج استاد عبدالسالم هارون در مقدمه
، يكي اينكه، داشتيم مورد اين كتاب دو ترديد در ،ما تا ديروز( :گويد مي ،نوشته است

تا اينكه  ....)كتاب كيست؟ آيا شريف الرضي است يا برادرش مرتضي است؟ مؤلف
آيند كه  بندي و ساختار كلماتي بسياري از جوانب آن چنين به نظر مي قافيه( :دگوي مي

چنان در توصيف دقت شده و چنان  :اند و گفته. باشند برخالف معمول عصر نبوي مي
در آثار اسالمي صدر اول شناخته  يز تصوير ارائه شده كه چنين روشيانگ شگفت

هاي بسياري در اين كتاب است كه  ژهو همان طور كه وا ،شده و معروف نبوده استن
ها و اصطالحاتي  واژه ،اند بعد از شيوع علوم حكمت در ميان مردم متداول گرديده

آن  و چيز ديگري كه باعث شك در :گويد تا اينكه مي.... »كيف«و  »األين«همچون 
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 در آغاز كتاب يا در البالي ،اين نصوص و عبارت گردد اين است كه گردآورندة مي
  ).چيزي از منابعي كه آن را تصديق كنند ذكر نكرده است آن

و محقق كتاب دكتر صبري ابراهيم السيد بعد از بررسي كتاب و متون آن 

  :اين كتاب شامل پنج نوع از نصوص و متون است( :گويد مي
  .نصوصي كه نسبت دادن آن به علي ثابت است - 1
  .اند نصوصي كه شيعه به تنهايي روايت كرده - 2
  .كسي آن را روايت نكرده است صوصي كه هيچن - 3
  .نصوصي كه به داليل خاصي در صحت نسبت دادن آن شك و ترديد است - 4
  .نصوصي كه نسبت آن به ديگران ثابت است - 5

محقق نتوانسته است كه آن را تأييد كند مگر به استناد از  ،و با وجود همه اين
  .ي قابل اعتمادي نيستندها اصالً كتابها كتابهاي ادب و تاريخ، و اين

هاي تاريخ و ادب جايز  گرفتن دين خود را از كتاب -هللابحمدا –و ما اهل سنت 
  .دهيم و در قضاياي مورد اختالف آن را داور قرار نمي ،دانيم نمي

البالغه هستند با نصوصي كه در كتابهاي ادب  سپس محقق نصوصي را كه در نهج
  .و به امر عجيبي دست يافته است اند مقايسه كرده است و تاريخ آمده

اند بعضي از پنج خط بيشتر نيستند اما  نصوصي كه در كتابهاي ادب و تاريخ آمده
  !هستند بالغه يكصد و پنجاه سطرال همان نصوص و عبارات در نهج

از العقدالفريد ) معدود وقت وال(البالغه تا  خطبه اول نهج او ثابت كرده است كه
البالغه بيش از  نهجو در  ،و اين در آنجا فقط پنج خط است ،هبه گرفته شدابن عبدر

البالغه  هايي كه نصوص اين كتاب با نهج است سپس به بيان تفاوت صد و پنجاه سطر
  .1دارند پرداخته است

_____________________________ 
 ).65 −1(البالغة, مقدمة املحقق  هنج −١
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و بلكه آيا ! البالغه، آيا صالحيت دارد كه در دين از آن استناد شود؟ اين است نهج
  !ب مورد استناد قرار بگيرد؟صالحيت دارد كه در تاريخ و اد

و ابن اثير و طبري از   1حاكم و هيثمي از امام حسن: (ايد شما گفته) 117
  . 2اند روايت كرده  امام حسين

، و خوارزمي از ابن مردويه، و او 3بن حصيب بن عبداهللا بريدةو ابن عساكر از 
، و 6نس بن مالك، و ابونعيم از ا5، و كنجي شافعي از ابوسعيد خدري4از ام سلمه

 9، و قندوزي8، و خوارزمي از عمروبن عاص7يعقوبي از مالك بن حارث األشتر
  .)اند روايت كرده 10از عمر بن خطاب، و مسعودي از ابن عباس

ايد و بلكه بعد از بيان روايت سابق اين مراجع را بر  شما نصي را ذكر نكرده
  .ايد شمرده

  :پاسخ
طوري هستند كه جايز نيست  - به جز اولي -خي همه اين مراجع تاري ،اينكه :اول

_____________________________ 
 .از طربانی و غريه) 9/146(, جممع الزوائد )3/172(املستدرک  −١
 ).4/322(, تاريخ الطربی )3/287(الكامل  −٢
 ). 42/392(تاريخ دمشق  −٣
 ). 147(مناقب اخلوارزمی  −٤
 ). 295ص (, الفصول املهمة )501ص (البيان  −٥
 ). 42/386(, تاريخ دمشق )42ص (, املناقب, خوارزمی )1/63(حلية األولياء  −٦
 ). 2/178(تاريخ اليعقوبی  −٧
 ).199ص (مناقب اخلوارزمی  −٨
 ).2/75(ينابيع املودة  −٩
 ). 3/8(مروج الذهب  −١٠
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  .داين را ندانسته باشي كنم شما ، و فكر نميمسلمان در دينش از آن استناد كند
و كسي كه به دنبال حق است بايد  ،كند زياد آوردن باطل آن را به حق تبديل نمي

  . اي تجديد نظر كند در چنين شيوه

بل همين كار د، و اگر ما بخواهيم در مقاكتابهاي تاريخ مملو از سخنان باطل هستن
توانيم، تاريخ آكنده از تناقضات است، اما ما در دين استدالل از  را انجام دهيم مي شما

و دين ما براي ما  ،دانيم كتابهاي تاريخ و ادب و احاديث ضعيف را جايز نمي
  . گرانبهاتر از اين است

كنيم گرچه  ح باشد آن را قبول مياي هستيم، دليلي كه صحي ما داراي منهج و شيوه
. كنيم هر چند مطابق با ميل ما باشد و از ضعيف استدالل نمي ،برخالف ميل ما باشد

اند  به احاديث و روايات و داستانهايي كه در غير از كتابهاي حديث آمده ،بنابراين
  .شود، و كتابهاي سنن و روايات همه احاديث را در بر دارند توجه نمي
چون خواندن آن و رد كردن  ،كنم من به اين روايات تاريخي توجه نمي ،بنابراين

به هر كتابي از كتابهاي اهل سنت كه در اثبات  ، و اگروقت است ضايع كردنآن 
اين كتابها را در فهرست مراجع مورد استناد  داند نگاه كني قضاياي عقيدتي تاليف شده

  .باشندمگر آن كه به صورت ثانوي آمده  ،ديد دنخواهي
شما چرا از يكي از كتابهاي معتبر اهل سنت همانند صحيحين كه مورد اعتماد 

اند  اهل سنت هستند و راويان آن را قبول دارند و به شرح و بررسي آن پرداخته
كه سرشار از داستانهاي دروغين و  دآوري و به كتابهايي روي مي د،كني استدالل نمي

  !روايات باطل هستند؟
  ! محققين همين است؟ نهجآيا شيوه و م
موضع، موضع پيروز و مغلوب نيست، بلكه موضع حق يا باطل، ! استاد گرامي

  .و بهشت يا جهنم است
است كه شما در   طرف دعواي شما در روز قيامت علي بن ابي طالب





 

 

٣٥٠
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  .ايد دقت نكرده ايشانروايت از 
د است كه شما به مراجعي استنا ص بلكه طرف دعواي شما پيامبر خدا

  .اند كه ايشان آن را نگفته است نسبت داده ص ايد كه سخناني را به پيامبر كرده
شما پروردگار جهانيان باشد كه شما براي  دعواي ترسم كه طرف بلكه مي

  .داي اثبات دين او در پذيرفتن روايات ضعيف يا دروغين تساهل كرده
ه اندكي اينكه حديث حسن و حسين به معني همان حديث حسن است ك :دوم

  . و گفته شد كه صحيح نيست ،قبل در مورد آن توضيح داده شد
 ةما طبق شيو د،دهي احاديثي كه شما به مراجع حديث نسبت مي ،اينكه :سوم

دهند سطح  علمي كه علماي اهل سنت برحسب آن روايات را مورد بررسي قرار مي
ندارند كه در امور و روايات تاريخي صالحيت اين را  .كنيم و درجه آن را بيان مي

و اين  ،چون اين منابع و اين روايات قابل اعتماد نيستند ،اعتقادي از آن استدالل شود
  .شيوه و روش علمي در هر حال مورد قبول ماست

و همين طور ذهبي و ابن حجر از جابر جعفي روايت (: ايد شما گفته -118
  . 1)اند كرده

: گويد كند كه مي نصور روايت ميو از مزي بايد تعجب كرد كه از سعيد بن م
دانم از آن چيزي را  ام كه جايز نمي از جابر شصت حديث شنيده: ابن عيينه گفت

حداقل : گويد تا اينكه مي.... وصي اوصيا به من گفت: گويد روايت كنم، او مي
اين است كه حديث او قابل استناد و استدالل نيست، مگر اينكه آنچه او روايت 

منظور او از اينكه بايد افراد ثقه : گويم مي. 2قه نيز روايت كرده باشندكرده افراد ث
در روايت با او مشاركت داشته باشند چيست؟ آيا منظورش افرادي همچون 

_____________________________ 
 ). 2/43(, هتذيب التهذيب )1/383(ميزان االعتدال  −١
 ). 4/470(هتذيب الكامل  −٢
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است، كسي كه مزي از  1از رجال بخاري و سنن اربعه) حريز بن عثمان حمصي(
ست، ثقه است، و كند كه او ثقه است، ثقه ا احمد بن حنبل در مورد او روايت مي

در شام فردي در روايت از او بهتر نيست، و همچنين از يحيي بن معين و مدني و 

، در صورتي كه اين فرد صبح و شام علي 2كند كه او ثقه است عجلي روايت مي
او هفتاد : گويد كرد، چنان كه ابن حبان در مورد او مي بن ابي طالب را لعنت مي
فرستاد، او  و هفتاد بار در شامگاه بر علي لعنت ميكرد  بار صبح علي را لعنت مي

سرهاي پدران و نياكان مرا از ) علي(او : را در مورد اين كارش پرسيدند؟ گفت
  . 3 )!!!تنشان جدا كرد

  :پاسخ
سپس تغيير كرد و آنچه او را  ،جابر جعفي در ابتدا فرد درستي بود ،اينكه :اول

اند، از  ، به خاطر اين علما او را تكذيب كردهتغيير داد يا اختالط و يا ديوانگي بود
ابوحنيفه و سفيان و ليث بن  :جمله علمايي كه او را تكذيب كرده برخي عبارتند از

  .ابي سليم و زائده و يحيي بن معين و جوزجاني
علي به  :گفت بود و مي او سبأيي و از ياران عبداهللا بن سبأ: (گويد ابن حبان مي

   .4)گردد دنيا باز مي
در كتابش مجمع الرجال داستانهايي از او نقل كرده كه در آن  و قهباني شيعة امامي
و شيخ ما ابوعبداهللا محمد بن محمد بن  ،او ديوانه شد( :گويد ادعاي غيب است و مي

و اينجا جاي  ،سرود كه نشانگر اختالط بودند نعمان رحمه اهللا اشعار زيادي مي
_____________________________ 

 ). 2/207(هتذيب التهذيب  −١
 ).576, 573, 572/ 5(هتذيب الكامل  −٢
 ).1/268(املجروحني  −٣
 ). 384−1/379(ميزان االعتدال  −٤
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  ). ذكرش نيست
  ).موضوع و دروغ است( :ز او نام برده و در پايان آن گفته استو كتابهاي زيادي ا

با ابو مريم نشسته بودم و جابر : و داستاني از عروه بن موسي روايت كرده كه گفت
  .هم پيش او بود، ابو مريم بلند شد و يك كوزه آب از چاه مبارك بن عكرمه آورد

نياز  كه از اين آب خود را بيبه ياد دارم ! واي بر تو اي ابامريم :جابر به او گفت
  .نوشيدي و از اينجا از آب فرات مي ،دانستي مي

  . )كنم اگر مردم ما را دروغگو بنامند آنها را مالمت نمي :ابومريم به او گفت
 :و در ابتداي بيان شرح حال او از عبدالحميد بن ابي العالء روايت كرده كه گفت

اند، من نزد  ان ديدم كه مردم جمع شدهسجد شدم ناگهموقتي وليد كشته شد وارد (
وصي اوصيا و وارث  :گويد اي ابريشمي بر سر دارد و مي آنها آمدم، ديدم كه او عمامه

جابر ديوانه شده  :به من گفت، آنگاه مردم گفتند  محمد بن علي ،علم پيامبران
   .1)است، جابر ديوانه شده است

ورد جابر به همان صورتي كه در اين شرح حالي است كه در كتابهاي شيعه در م
اند كه او  و او را اينگونه توصيف كرده ،كتابهاي اهل سنت آمده ذكر شده است

دروغگو و داراي اختالط و ديوانه است، پس اگر اهل سنت روايات او را معتبر 
  ! تواند باشد؟ اند چه سرزنشي متوجه آنها مي ندانسته
اما  ،وي در مذهب با آنها مخالف استاينكه اهل سنت وقتي ببينند كه را :دوم

و آنها به خاطر  ،كنند گويد از او روايت مي يا در اين روايت راست مي ،راستگوست
  . اند كه دروغگوست اين از جابر جعفي روايت نكرده

اند، چون شيعيان گذشته  اما از دهها نفر كه متصف به تشيع بوده اند روايت كرده
و بلكه فقط مذهب آنها اين بود  ،گفتند حاب ناسزا نميكس از اص به شيخين و به هيچ

  .گفتند و دروغ نمي ،كردند مقدم مي  را برعثمان  كه علي
_____________________________ 

 ). 2/12(جال جممع الر −١



 گفتگويى آرام

 

٣٥٣

 

٣٥٣

ناميده شدند،  )رافضه(  اي كه بعدها به سبب ترك كردن زيد بن علي و اما فرقه
و  ،كنند به ارتداد و فسق متهم مي را و آنان ،ورزند اينها با بزرگان امت دشمني مي

 دانند؛ چون عقيدة آنها براساس تقيه استوار است؛ جايز و حالل مي دروغ گفتن را

و بعد از آنكه به ثقه بودن يك  ،خيلي كم از روافض روايت شده است ،بنابراين
  .اند رافضي اعتماد شده از او روايت كرده

و از  ،اند اند روايت كرده و شيخين از بيش از شصت نفر كه متصف به تشيع بوده
  :اند كه برخي عبارتند از اند روايت كرده گروه زيادي كه رافضي بوده

  .)4 :م(بان بن تغلب ربعي أ - 1
اي كامل است، اما راستگوست، پس ما  او شيعه( :گويد ذهبي در مورد او مي

   .1)باشد پذيريم و بدعتش به گردن خودش مي صداقت او را مي
  .)م د س(احمد بن مفضل قرشي  - 2

   .2)و راستگوست ،او از سران شيعه بود( :گويد او مي ةارابوحاتم درب
   .)4 :م( جعفر بن سليمان ضبعي - 3

و ذهبي از او روايت كرده است كه او ابوبكر و  ،)ثقه است( :گويد مي ابن معين
   .3داشت را دوست نمي - رضي اهللا عنهما- عمر
  ].خ م ت س ق[اني خالد بن مخلد قطو - 4

و  ،بود، حديث او منكر و غير قابل قبول است هل تشيعاو ا: (گويد ابن سعد مي
يعني او احاديثي  .4)اند و به خاطر ضرورت از او روايت نوشته ،كند در تشيع افراط مي

_____________________________ 
 ). 1/5(امليزان  −١
 ). 1/157(امليزان  −٢
 ). 1/410(امليزان  −٣
 ). 1/640(الطبقات الكربی  −٤
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  . سند به خاطر علو اند، يا كند كه ديگران روايت نكرده روايت مي
  ].ع[كوفي  عبدالملك بن أعين - 5

  . )شيعه است، راستگوست( :گويد ابوحاتم مي
  ).رافضي است( :گويد سفيان مي

   .1)ثقه است( :گويد و عجلي مي
  .]ع[يل بن غزوان ضَمحمدبن فُ - 6

   .2)اي آتشين بود شيعه( :گويد و ابوداود مي). ثقه است( :گويد ابن معين مي
اينها شماري از راويان شيعه هستند كه به تشيع و غلو و رافضي بودن توصيف 

و وقتي كه  ،اند ا بخاري و مسلم يا يكي از آنها ذكر كردهاند، كه احاديث آنها ر شده
صداقت و راستگويي آنها ثابت شده اعتقاد بد اين افراد شيخين را از ذكر روايات آنها 

  . باز نداشته است
اند، به خاطر آن است كه راستگو بودن آن  ها روايت كرده و اگر از برخي از ناصبي

 كه در مورد آنها است كساني مثال آنها  مثالي ناصبي برايشان ثابت گرديده است،
اما وقتي ثابت شده  ،هستند و مذاهب زشتي دارند گفته شده كه آنها شيعه يا روافض

ها به معني  و روايت از اينها و از رافضي. اند كه راستگو هستند از آنها روايت كرده
  .گويند ميو همچنين اماميه نيز همين را  ،اين نيست كه عقايدشان درست است

در مورد شرح حال حريز بن عثمان سه مطلب در مورد موضع او در  ،اينكه :سوم
  :ذكر شده است  برابر علي

  .نسبت داد مواردي از آن است كه مي توان آن را به علي - 1
و مواردي است كه او از آن بيزار است، و ديگران نيز او را از آن بدور مي  - 2
  .دانند

_____________________________ 
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  .توبه كرده است  اسزا گفتن به عليو اينكه او از ن - 3
و گرايش ما به اين سمت است كه اين مرد از اتهام ناسزا گفتن به علي پاك است 

  .و يا توبه كرده است

صحت  :حديث او حسن است و آنچه در مورد او گفته شده( :گويد ابوحاتم مي
  ).آن برايم ثابت نگرديده است

واي  :گفت ثمان شنيدم كه به مردي مياز حريز بن ع( :گويد و علي بن عياش مي
گويم،  اي كه به علي ناسزا مي آيا از خدا نترسيدي كه از من حكايت كرده! بر تو

  ).ام گويم و او را ناسزا نگفته سوگند به خدا من به او ناسزا نمي
حريز به  :گويد مي و ابويمان: (گويد مي -كه از او روايت مي كند - و بخاري

   . -(1 يعني علي -  د سپس او را ترك كرد كر مردي توهين مي
كرده است،  را لعنت مي  ايد كه او صبح و شام علي آنچه شما گفته :چهارم

و چنين چيزي بايد  ،مطلبي است كه ابن حبان بدون سند آن را ذكر كرده است
  .آن حكم شود داشته باشد كه بر پاية 2اساسي

مثل همين است كه صاحبان ] ع[و همچنين محمد بن فضيل بن غزوان  :پنجم
  .اند كتابهاي ششگانه از او روايت كرده

او در روايت حديث دقيق و درست بود اما از عثمان ( :گويد دارقطني مي
   .3)رويگردان بود

 و حال آن كه عثمان و علي ،اند بخاري از او حديث روايت كرده ،و با وجود اين
  .اند دو خليفه راشد بوده -رضي اهللا عنهما-

_____________________________ 
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او را تأييد  آيا روايت شيخين از اين راوي، به معناي اين است كه آنها عقيدة پس
  اند؟ كرده

  !معاذاهللا
 در بلكه شيوه و روش محدثين اين است كه اگر فرد صادق و راستگو باشد و

و اين به معناي تأييد مذهب آن فرد  ،اند ظاهر دروغگو نباشد از او روايت كرده
روايت نكرده اديثي روايت كرد كه كسي ديگر آن را پس هرگاه فردي اح. نيست

و به  نبايد از آن روي گرداند ،كرد ديگر را تقويت مي است و يا حديث او طرق
  .خاطر اشتباه راوي و مشخص شدن صداقت او حق حديث ضايع گردد

گويد و در آن آمده  گذار سخن مي ابن حجر به تفصيل در مورد روايت بدعت
بر مصلحت  سنت حت به دست آوردن آن حديث و نشر آنپس بايد مصل( :است

   .1)گذار و خاموش كردن بدعتش مقدم باشد اهانت به بدعت
و وقتي براي ما راستگو بودن راوي ثابت  ،ما داراي شيوه و قاعده هستيم: ششم

اي  كنيم، گرچه آن فرد از خوارج يا ناصبي يا شيعه شود ما از او روايت را نقل مي
  .آتشين باشد

  روش و شيوه شيعه اماميه چيست؟
 :گويد است مي امامي كه يك شيعه )ية في علم الدرايةمقياس الهدا(صاحب 

و يك فرد عادل شيعه  ،حديث صحيح همان است كه سند آن به معصوم متصل شود(
  . 2)از فرد همچون خودش آن را روايت كرده باشد

شرط در احاديث قطع نظر از تحقق و عدم تحقق اين ! پس انصاف كجاست؟
  .اماميه

_____________________________ 
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معيوب بودن دين فرد باعث اين ( :شما ابن مطهر تأكيد كرده است كه عالمه :هفتم
، پس چرا چيزي براي شما جايز است و براي 1)شود كه حديث او معيوب گردد نمي

  ! ديگران جايز نيست؟

  .اند شك دارم با اينكه من در اينكه شيعه اين قاعده را اجرا كرده
يعقوب  بن يا منظور از افراد ثقه كساني همچون ابراهيم: (ايد گفتهشما  -119

و از  ،شود اني است كه از نظر اهل سنت از ائمه جرح و تعديل شمرده ميجوزج
 د كه احمد بن حنبلاي سپس بيان كرده... راويان ابوداود و ترمذي و نسائي است

و قول ابن حبان را ذكر  ،اند او را مورد اكرام قرار داده و علما او را ثقه قرار داده
  )....رويگردان بود  او از علي: كه گفته است داي كرده

  :گويم در پاسخ مي
در اصل  داي و آنچه شما ذكر كرده ،اين راوي از راويان شيخين نيست ،اينكه :اول
  .وجود ندارد) تهذيب الكمال(كتاب 

خن غير موثق چنان و س ،اما ابن حبان بدون سند اين مطلب را روايت كرده است
  . كه چند بار گفتيم معتبر نيست

اما وقتي آنها راست  ،اند چنين چيزهايي را راويان شيعه هم گفته ،اينكه :دوم
د نگوي ايم، و برخي از آنها هستند كه به عثمان ناسزا مي اند ما از آنها روايت كرده گفته

چون دروغي از  ،- اشدزي از آنها درست بو شيخين را دوست ندارند ـ اگر چنين چي
آنها ثابت نشده است و آنها دهها استاد و شاگرد دارند و بدعتشان همان طور كه قبالً 

  .خودشان است بدعت آنها به ذمة: گفته شد
خالد قسري ـ : (كه گفته است داي شما از ابوالفرج اصفهاني نقل كرده) 120

به : ويسد، نويسنده گفتيكي از فرمانداران بني اميه ـ از يكي خواست كه سيره بن

_____________________________ 
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: خورم آيا آن را بيان كنم؟ گفت مطالبي در مورد سيره علي بن ابي طالب بر مي
اي كه  ابن خلكان را آورده و گفتة. نه، مگر آن كه او را در قعر جهنم ببيني

اي ساخته  هاش براي مادرش كنيس بود و در خانه او در دينش متهم: گويد مي
   .1)بود

اتي را كه در ذهن شما جاي گرفته اگر دوست نداشتم كه شبه: گويم در پاسخ مي
شما نيست كه روايات  كردم، شايستة گرداني مي سخني روي بيرون كنم، از چنين

 ن عليه حيثيت و عقايد مردم استداللتا از آ دتاريخي كه سند ندارند را انتخاب كني
  .رمدا را از آن برحذر مي شما، اين شيوه ايست كه خودم و دكني

و  راه و روش به ديگران ياد دادهشما كه استاد دانشگاه هستيد و !! غاني؟كتاب األ
 خودتان را كوچككه تا اين حد  است كنيد، آيا شايسته را راهنمايي مي يك نسل

  .به خدا سوگند من به خاطر چنين رويكردي متأسفم! و پايين بياييد؟ كرده
، و علما دده سبت ميتان ن ا به ائمهي ص به پيامبر وقتي كتابهاي حديث شما كه

اند،  و با سند آن را ذكر كرده ،اند و تأليفاتي در مورد آن نوشته ،تمام ورزيدهبه آن اه
د كني دروغ و تحريف در آن وجود دارد، پس در مورد داستانهاي تاريخي چه فكر مي

  ! ؟و چه انتظاري داريد
راويان بخاري و ابوداود و عمران بن حطان از رجال و : (ايد شما گفته) 121

در «: گويد و ابوداود مي .»او بصري و ثقه است«: گويد نسائي است، عجلي مي
سپس اين  .»ميان هواپرستان حديث هيچ گروهي صحيح از حديث خوارج نيست

با اينكه عقيلي تصريح كرده كه عمران بن حطان ... عمران و غيره را نام برده است
  ...).ستايد ابن ملجم را مي و او ،از خوارج بوده است

  :پاسخ

_____________________________ 
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اينكه مذهب اهل سنت اين است كه حق را اگر كافر يا فاسقي هم گفته  :اول
  .و قرآن كريم بر اين تأكيد كرده است ،شود باشد ترك كرده نمي

قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا ﴿  :كند كه گفت از بلقيس يمن حكايت مي متعال خداوند

  . ]۳۴: النمل[﴾ أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةًَدَخلُوا قَْرَيةً 
كنند و افراد با عزت  و گفت پادشاهان وقتي وارد شهري شوند آن را خراب مي«

  .»گردانند آن را خوار مي
اين سخن حقي است كه يك زن كافر آن را : ابن عباس رضي اهللا عنهما مي گويد

: النمل[﴾ َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ﴿ :فرمايد مي )عد از سخنان بلقيسب( خداوند متعال. گويد مي
  . 1كار آنها همين گونه است) آري(. ]۳۴

$  :گويد و خداوند در مورد فاسق مي pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ β Î) óΟä. u™!% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ 

(#þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒöθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçF ù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ  .)6 :حجرات(.  
اگر فرد فاسقي براي شما خبري آورد در مورد آن تحقيق كنيد تا از روي  !اي مومنان«

  .»ايد پشيمان شويد نچه كردهآناداني به قومي آسيب نرسانيد و آنگاه بر 
  . كنيد و نگفته خبر او را ترك ،امر نمود و بازجويي خداوند به تحقيق

گناه كبيره  خوارج ثابت شده است، آنها مرتكببراي علما راستگويي  ،اينكه :دوم
ها هم روايت  از رافضي و ،اند آنها روايت كرده و بنابر اين، از نامند، را كافر مي

 تىح ،نامند مي »تقيه«دانند و آن را  ها دروغ را ديانت مي رافضي اند در حالي كه كرده
و هر كس  ،ه دهم دين در تقيه استنُ( :اند كه او گفت يت كردهاز جعفر صادق روا
  ).تقيه نكند دين ندارد

سوگند به خدا كه ( :اند كه او از پدرش روايت كرده كه گفت و از او روايت كرده

_____________________________ 
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  .1)تر باشد روي زمين وجود ندارد كه براي من از تقيه دوست داشتني در هيچ چيزي
و هر كس دروغ  ،دهم دين دروغ استه پس چگونه كسي معتقد است كه نُ

مورد اعتماد است؟ و كسي كه معتقد است كه دروغ كفر است و يا  ،نگويد دين ندارد
  ! گيرد؟ مورد اعتماد قرار نمي ،كند ايمان انسان را خارج مي ةاز داير

 نعمران بن حطا( :گويد اما در مورد روايت عمران بن حطان، قتاده در مورد او مي
   .2)شد م نميدر حديث مته

اين بيان حالت اوست نه ) او يكي از عابدان بود( :گويد و ابن كثير در مورد او مي
  .ستودن او
اينها گروهي از افراد ثقه و مورد اعتماد اهل سنت ( :ايد اينكه شما گفته :سوم

  .!)زيادي دارند نمونه هاياند و  هستند كه صحاح سته از آنها روايت كرده
  :پاسخ
اش براي آنها  اهل سنت حديث را از هر كسي كه صداقت و راستگويي اينكه :اول

  .كنند گرچه آن فرد اهل بدعت باشد ثابت شده باشد روايت مي
راويان روايت صحيح از نظر راست بودن روايت از معتمدترين راويان  :دوم

 شود ولي آنها داراي درجات باشند، به خصوص روايتي كه در صحاح ذكر مي مي
  .هستند متفاوتي
شود مگر آن كه راويان آن ثقه  كتابهاي سنن پذيرفته نمي راويان روايت :سوم
شرح  ، و علماو اينطور نيست كه هر روايتي كه در سنن آمده مورد قبول باشد ،باشند

اند؛ تا كساني كه روايتشان مقبول است از كساني كه روايتشان  حال آنان را بيان كرده
  .پذيرفته نيست مشخص گردند

_____________________________ 
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و شرح حال آنها  ،راويان حديث نزد ما شناخته شده و معروفند ،اينكه :چهارم
  ؟طوربيان شده است؛ اما در مورد راويان حديث اماميه چ

آيا آنها شناخته شده هستند؟ آيا اينها پرهيزگار و نيكوكارند؟ به سخنان آلوسي 

شيعه ( :گويد ا ميرحمه اهللا گوش دهيد كه او در مورد چهار كتاب صحيح اماميه به م
من ال   الكافي، فقه«: ترين كتابهايشان چهار تا هستند اند كه صحيح اماميه ادعا كرده

اند كه اين كتابها صحيح  آنچه آنها ادعا كرده، »...و االستبصار ،التهذيب ،الفقيه يحضره
هستند ادعاي باطلي است؛ چون در اسناد احاديث روايت شده در اين كتابها افرادي 

  .و صاحب الطاق قدند خدا جسم است، مثل هر دو هشامتند كه معتهس
 ن، و بكير بن اعين، و هر دو احول،زراره بن اعي :همچون ،و برخي از اين راويان

دانسته  اند كه خداوند در ازل نمي گفته ،و محمد بن مسلم و غيره ،سليمان جعفري
ابن مهران  :همچون ،باشند ميو برخي از راويان اين كتابها افراد فاسد المذهب . است

 جعفر: سازند همچون كنند و مي مي ، و برخي حديث جعلو ابن بكير و گروه ديگري
  .و ابن عياش ،قزاز

ضعفا  آنها و بسياري از. محمد بن عيسي :همچون ،و برخي دروغگو هستند
اي هستند كه اين طيف اكثريت  الحال و ناشناخته و بسياري افراد مجهول. هستند

   .1)باشند مي
 ازد كه اين راويان در روايت هاي شان يكديگر را تكذيبپرد سپس به اين مي

و همچنين سيد محمد صدر  ،و آيت اهللا العظمي برقعي نيز اين را گفته است .كنند مي
  . اي هستند ناشناخته مجهول و گويد كه راويان عقايد و تاريخ شيعه افراد مي

_____________________________ 
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   .1روهي از شاگردانش را تكذيب كردتر بيان شد كه جعفر صادق گ و پيش
توان كسي را ثقه و مورد اعتماد  چگونه مي: (ايد گفته 41شما در ص  -122

قرار داد و از او در صحاح كه مالك در سنت پيامبر هستند و محور استنباط 
  )كند؟ باشند روايت كرد كه علي بن ابي طالب را لعنت مي احكام مي
  :از چند جهت پاسخ: گفتم
و  ،يك گناه كبيره است  اينكه لعنت فرستادن بر علي بن ابي طالب :اول

همچنين لعنت فرستادن بر ابوبكر و عمر و عثمان و بر هر كسي كه پيامبر به نيكويي 
  .و فضل آنها و بهشتي بودن آنان گواهي داده است از گناهان كبيره است

دن همه آنها از لعنت يا كافر قرار دا ،كافر قرار دادن يكي از اين اصحاب :دوم
باشد، كافر قرار دادن همه آنان به جز افراد اندكي،  فرستادن بر آنان گناه بزرگتري مي

  .شود چون اين كار منجر به باطل قرار دادن اسالم مي ،كفر است
گذار اگر دروغگو  قبالً چندين بار گفتيم كه علما از فرد فاسق يا بدعت :سوم

اند يا به  گر همه كساني كه فاسق يا گمراه قرار داده شدهكنند؛ چون ا نباشد روايت مي
اند با وجود راستگويي روايت آنها قبول نشود، مردم از بسياري از  بدعت متهم شده

و خداوند گفته است در روايت فاسق تحقيق كنيد اگر . گردند احاديث محروم مي
فر سبا را ذكر وجل وقتي سخن پادشاه كاو خداوند عز. بود آن را بپذيريد درست

  .چون او راست گفته است ،كرده آن را تصديق كرده است
اي الهي است و حق را حتي از كافر قبول  پس شيوه و اسلوب اهل سنت شيوه

د، نكن د و حق را به خاطر اختالف عقيدتي و غيره همچون شيعيان رد نمينكن مي
چنان . لفت با اوستدهند و هدفشان مخا چنان كه شيعه قول مخالف را باطل قرار مي

  .اند آمده است شود كه از اهل بيت نقل شده كه در رواياتي كه ادعا مي

_____________________________ 
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براي ابوعبداهللا  ،دياي پرس كليني به ابوعبداهللا نسبت داده كه فردي از او مسئله
آنچه مخالفت با ( :او به آن پرسشگر گفت .مشخص نبود مسئله صورت درست آن

ينكه ما يقين داريم كه نسبت دادن چنين روايتي به ، با ا1)عامه باشد راه درست است

  . هيچ يك از اهل بيت صحت ندارد
آن طور نيست كه هر كسي كه در مورد او گفته شده كه ناسزا گفته است،  :چهارم

تر آنچه در مورد حريز بن عثمان گفته  درست باشد و او اين كار را كرده باشد، پيش
 و گفته اند. كرد او از اين كار خودش را تبرئه مي و نيز بيان شد كه ،شده بود نقل شد

  .كه او توبه كرده بود
اند كه گفته شده به عثمان ناسزا  شما ديديد كه علما از كساني روايت كرده :پنجم

اند علما  داشتند، وقتي اين افراد راستگو بوده گفتند و ابوبكر و عمر را دوست نمي مي
  . يم كه قرآن بر همين شيوه تأكيد كرده استاند، و ما گفت از آنها روايت كرده

  .اينكه روايت از آنها به معني راضي بودن از كارشان نيست :ششم
اين اجتهادي است در مورد روايت، و علماي اهل سنت در اين مورد  :هفتم

پذيرند، و برخي اگر  كنند و نمي برخي روايات اين افراد را رد مي. اختالف دارند
  .كنند قبول مي راست باشند آن را

اگر نسبت دادن اين عمل به او  -اين يك نفر است كه ناسزا گفته است  :هشتم
ي به آنها نسبت و اگر كساني از راويان اهل سنت كه ناسزاگوي ،- صحت داشته باشد

ند خواهي ديد كه تعدادشان اندك و كم است، اما چقدر از علما داده شده شمرده شو
ند كه ابوبكر و عمر و عثمان و بزرگان صحابه را لعنت و عابدان و راويان شما هست

  ! نامند؟ قريش مي ند و ابوبكر و عمر را دو بتكن مي
  ! آيا اين كار به نظر شما جايز است؟

_____________________________ 
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، و بر محمد و آل محمد درود بفرست ،بار خدايا( :مامقاني اين دعا را آورده است
   .1)قريش و دو طاغوت آن و دو دخترشان را لعنت كن دو بت

حسن موسوي نقل كرده كه او  ،عالم معاصر شيعه و دكتر علي سالوس از
و امام  ،اين دعايي است كه در كتابهاي معتبر به صراحت ذكر شده است( :گويد مي

   .2)گفت خميني بعد از نماز صبح هر روز آن را مي
تر ذكر  پيش! پس آيا جايز است كه شما علم را از چنين افرادي فرا بگيريد؟

بايست  كند كه ايشان دين را آنگونه كه مي را متهم مي ص د كه خميني پيامبرش
  ! به نظر شما جرم چه كسي بزرگتر است؟! به مردم نرسانده است

كه از كشته شدن  داي آيا كسي از علماي اهل سنت و عوامشان را ديده :نهم
  اند؟ را جشن گرفته  شادمان باشد؟ و آيا روز كشته شدن علي علي
ستايد و آيا كساني  را مي  يا در كتابهاي شما رواياتي نيست كه قاتل عمرآ

آرامگاه و   شما براي قاتل عمر! گيرند؟ از شما روز شهادت عمر را جشن نمي
و تا به امروز آن  ساخته ايدآن گنبد بزرگي  رايايد و ب قبري درست كرده
   3!!شود مجوسي زيارت مي

حمايت از آنها خوب است به شرطي كه دوست داشتن بعضي از اصحاب و 
ما به همه اصحاب احترام  ،شدند شد و همه اصحاب گرامي داشته مي تعميم داده مي

  .گذاريم گذاريم و ميان آنها فرق نمي مي
هر كس : (كه فرموده است داي روايت كرده ص شما حديثي از پيامبر -123

_____________________________ 
 ). 107ص (تنقيح املقال  −١
حتفه «, و او صيغه اين دعا را از كتابی به زبان اردو بنام )1134ص (مع اإلثنی عرشية فی األصول والفروع  −٢

 .نقل كرده است كه از فتواهای رهربان معارص شيعيان از مجله مخينی گرفته شده است» عوام
اند, و آن را زيارت  باشد درست كرده می اتل عمر در شهر كاشان آرامگاهی برای ابولؤلؤ جموسی كه ق −٣

 ). مرتجم. (كنند می



 گفتگويى آرام

 

٣٦٥

 

٣٦٥

و حديث را به احمد و اين  .)به علي ناسزا بگويد به من ناسزا گفته است
   .1داي نسبت داده )حاكم( ستدركم

  :در اينجا دو چيز قابل تأمل است

اي است؛ تا  و به هر يك از صحابه گناه كبيره  اينكه ناسزا گفتن به علي :اول
وقتي كه همه يا بيشترشان ناسزا گفته نشود و اگر به بيشتر آنها و يا به همه آنها ناسزا 

  .گفته شود اين كفر است
حديث ( :گويد دلي قرار دارد، ابن سعد ميجابوعبداهللا  ،در سند اين حديث :دوم

توزي  شيعه كينه( :گويد و ذهبي مي). او ضعيف است، او در تشيع سرسخت بود
   .3)، و احمد او را ثقه دانسته است2است، او پرچمدار مختار بود

 ،ت، او ثقه استهس ديث ابواسحاق سبيعي عمروبن عبداهللادر سند اين ح نيز و
يعني «است، و بخصوص كه او در اينجا روايت را با اسلوب عنعنه اما مدلس بوده 

او : ابن حبان مي گويد). عن ابي عبد اهللا: (روايت كرده است، آورده است »عن فالن
  .و طبري نيز اين حكم را تأييد و تأكيد مي كند. مدلس بود

راوي كسي را كه : آن جمله است تدليس بصورتهاي مختلفي انجام مي گيرد، از
روايت از او گرفته است، بدليل ضعيف بودن او و يا مشكلي ديگر در سندش ذكر 

نام شخصي كه در سند باالتر است را مي آورد، و در اينجا از  مستقيمنكرده، به طور 
البته صراحتا هم نمي گويد كه از او شنيده . يا مانند آن استفاده مي كند »عن«لفظ 
در حالت وجود اين نوع . ، چرا كه او در حقيقت حديثش را از او نشنيده استاست

  .تدليس، حديث و روايت مورد نظر پذيرفته نمي شود

_____________________________ 
 ). 3/121(, املستدرک )5/133(, نسائی ى, السنن الكرب)6/323(املسند  −١
 ). 90−3/1(تاريخ طربی . كرده است خمتار بن عبيد, كه متهم شده كه ادعای نبوت می −٢
 ). 4/544(امليزان  −٣
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گروهي از اهل كوفه بودند كه ( :گويد وزجاني در مورد ابي اسحاق سبيعي ميجو 
نها را احاديث آ ،شانمردم به خاطر راستگويي ... ديدندپسن مردم مذاهب آنان را نمي

در آن توقف  اند كرده وقتي حديثي را به صورت مرسل روايت و ،اند فرا گرفته
كه مبادا صحيح نباشد، اما ابواسحاق از گروهي روايت كرده است كه معروف  نمودند

و نزد اهل علم از آنها حديثي جز آنچه ابواسحاق از آنها  ،و شناخته شده نيستند
روايات وقتي شناخته نشوند در آن  :گويد مي سپس .....)روايت كرده وجود ندارد

   .1شود توقف مي
روايت كرده كه  -يعني ام سلمه -و آنچه طبراني از او : (ايد شما گفته -124
  شود؟  عام ناسزا گفته مي در ميان شما در مأل ص آيا پيامبر خدا: گفت

ا مگر آي: شود؟ ام سلمه گفت ناسزا گفته مي ص كجا پيامبر! سبحان اهللا: گفتم
دهم كه  شوند، من گواهي مي علي بن ابي طالب و دوستداران او ناسزا گفته نمي

   .2)داشت او را دوست مي ص پيامبر
  :پاسخ
و در  ،كنند آن فرق مي ، و فقط كلماتاينكه اين همان حديث سابق است :اول

، ترديدي نيست )شوند علي و دوستدارانش ناسزا گفته مي( :اين حديث آمده است كه
ناسزا بگويد  او با اين لفظ داشت، پس هر كسي به علي را دوست مي ص كه پيامبر

داند در پرتگاه  و اگر نمي ،داشته است كافر است و بداند كه پيامبر او را دوست مي
هالكت قرار دارد و مانند كسي است كه به يك صحابي ديگر همچون ابوبكر و عمر 

  .و غيره ناسزا گفته باشد
  .كند روايت مي) سدي از ابي عبداهللا جدلي(طبراني در سند  :دوم

_____________________________ 
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يكي سدي بزرگ كه اسمش اسماعيل بن عبدالرحمان  ،السدي دو نفر هستند
سدي كوچك كه او محمد بن مروان  ، و ديگرش1باشد است كه از راويان مسلم مي

يعني اعتبار (شود  حديث او نوشته نمي( :گويد و بخاري در مورد او مي ،است

 و صالح بن محمد بغدادي). حديث او متروك است( :گويد و ابوحاتم مي )).ندارد
و در بسياري مواقع راويان تدليس  .2)كرد او حديث جعل مي( :گويد مي حافظ
  .برند كه احتمال اين و آن را دارد كنند و اسمي را نام مي مي

است كه روايتهاي صحيح و ثابت بسياري  ، در مورد دوستي علي اينكه :سوم
  .در صفحات آينده شاهد آن خواهيم بود همانطور كه. نياز به اين روايت نيست

   .3...)و آنچه ابن عبدربه از ام سلمه روايت كرده است( :ايد شما گفته -125
كتابهاي ادبي مرجع دين نيستند چنان كه  .اين همان حديث است :گويم مي

  .ايم چندين بار متذكر شده
تواند  ز همه اينها سخن ابن كثير چه ارزشي ميبعد ا: (ايد شما گفته -126

، آيا »همه اينها اسانيد ضعيفي هستند كه حجت نيستند«: گويد داشته باشد كه مي
نيست ) با ذكر دليل( چون مفسر كه نيست؟) بدون ذكر دليل(اين جرح غير مفسر

كرد كه كدام يك از راويان ضعيف است  او مشخص مي !اي كاش. مردود است
  !)قرار گرفته است؟  ت به سبب او ضعيفكه رواي
  : پاسخ
را روشن  -رحمه اهللا -آنچه در گذشته گفتم صحت سخن ابن كثير  ،اينكه :اول

  .كند مي
_____________________________ 
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و بلكه در چنين مواردي  ،در اينجا بحث جرح مفسر و غيره مطرح نيست :دوم
روايت به سبب او ضعيف قرار داده  شود كه راوي ضعيف كدام است كه گفته مي

ايست بعد از ضعيف قرار دادن، به اين صورت كه گفته  ده است؟ و جرح مرحلهش
عيب او چيست؟  :شود شود علت و اشكال حديث فالني است، آنگاه گفته مي مي

  .ضعيف يا متروك يا دروغگو است :شود آنگاه گفته مي
  بعد از اين ابن كثير حديث صحيحي از مسلم آورده كه در آن از علي :سوم
با  ص سوگند به كسي كه دانه را شكافت و جان داد پيامبر( :شده كه گفت روايت

منافق با  ، و كسي جزدارد مؤمن تو را دوست نمي من عهد كرده است كه كسي جز
اين حديثي كه ما ذكر كرديم دراين مورد ( :گويد و سپس مي .)ورزد تو دشمني نمي
  ).صحيح است

اند  را كه در احاديث صحيح آمده اين است شيوه و روش اهل سنت كه فضايلي
نمايند، حتي اگر اين احاديث  و احاديثي را كه صحيح نيستند رد مي ،كنند ذكر مي

نادرست و غيرصحيح در مورد كسي آمده باشند كه اهل سنت مقام او را از ديگران 
به فضايلي نياز ندارند كه صحت آن ثابت نيست،   اصحاب ،دانند؛ بنابراين برتر مي

  . به اندازه كافي در فضائل آنها روايات صحيح وجود دارد چون
  ! ؟دكني آيا آن را رد مي ،كه اين روايت ضعيف است دوقتي شما دانستي :چهارم

گويا اگر ضعف آن ثابت شود آن را  دچون وقتي جوياي علت تضعيف آن هستي
ف يا دروغ يا ضعي داي شتر احاديثي كه شما ذكر كردهيكه ب دبيني و مي. دكني رد مي

  .؟ اميدوارمدبري هستند، آيا ثبوت اين مطالب براي شما مفيد است و از آن استفاده مي
فرق علي بن ابي طالب با ابوبكر و عمر چيست؟ كه آنها (: ايد شما گفته -127

و كسي را كه به  ،اند ناسزا گفته است ثقه قرار داده  كسي را كه به علي
اند كه چنين افرادي بايد  و فتوا داده ،اند فر شمردهگويد كا ابوبكر و عمر ناسزا مي

هر كس به ابوبكر ناسزا بگويد كافر است : (گويد كشته شوند، چنان كه فريابي مي
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: گويد كني و حال آن كه او مي با او چه مي: به او گفتند. خوانم من بر او نماز نمي
كنيد تا اينكه او را در  او را دست نزنيد با چوب او را بلند: ال اله اال اهللا؟ گفت
  ).پوشانيد گورش با خاك مي

  :پاسخ
را براي پذيرفتن حق بگشايد و  قلب شماخواهم كه  از خداوند مي ،اينكه :اول

و به همه ما پيروي از  ،و به ما و شما حق را نشان بدهد ،را روشن كند انچشمان دلت
  .حق را ارزاني نمايد

مطرح  كفاركه  در مورد شبهاتي خت كهخن شما مرا به ياد مثالي انداس :دوم
گفتم كه چگونه به اين شبهات پاسخ  و به آنها مي ،زدم كنند براي دانشجويان مي مي

  .كند البته طبيعي است كه اين با آن فرق مي... شود داده مي
زنم تا پاسخ بهتر در ذهن شما جاي  قبل از پاسخ به سوال مثالي مي ،بنابراين

  :بگيرد
رفت كه پاهايش را به سمت آسمان بلند كند و روي دستهايش راه مردي تصميم گ

برود و خواست كه به يكي از شهرها به ديدار دوستش برود، دوستش در فرودگاه به 
  !آيد استقبال او رفت، ناگهان ديد كه دوستش روي دستهايش دارد از هواپيما پايين مي

 ،برادرم :دوستش گفت به محض اينكه از هواپيما روي دستهايش پايين آمد به
چرا شما وارونه هستي؟ سپس وقتي با دستهايش به سوي اتوبوس آمد كه سوار شود 

چرا مردم  :چرا اتوبوس وارونه است؟ سپس وقتي سوار اتوبوس شد گفت :گفت
و ! چرا درختان وارونه هستند؟ :وارونه هستند؟ و وقتي درختان فرودگاه را ديد گفت

هاي او  سوال ةاگر دوست اين فرد بكوشد كه به هم... زهمين طور در مورد همه چي
شوند؛ چون همه چيز از ديدگاه دوست او چپ و  ها تمام نمي جواب دهد قطعاً سوال

  .وارونه هستند
پس راه حل چيست؟ راه حل اين است كه دوستش را قانع كند كه هر چه او 
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اين است كه او  بيند راست و درست هستند و خود او وارونه است، و راه حل مي
  . روي پاهايش بايستد تا همه چيز را راست و درست ببيند

 اثبات حل با شماست كه بايد منهج و روش دوست عزيز راه ، پس ايبنابراين
كه  دتا ببيني دهاي سالم و درست قرار دهي و آن را بر پايه درا اصالح كني عقيدة خود

  .دديده مي شوچگونه به اذن خداوند همه چيز درست 
  را گرامي  آيد كه اهل سنت علي از سخن شما اينگونه بر مي ،اينكه :سوم

اند كه به او ناسزا گفته است پس او را  دارند و وقتي آنها از كسي روايت كرده نمي
  .دوست ندارند

  .در اين مورد قبالً بحث شد
و  است، صرا دوست نداريم و حال آن كه او از اهل بيت پيامبر   چگونه ما علي

و اهل بيت ايشان از  صشود مگر اينكه براي پيامبر  ما معتقديم كه نماز ما كامل نمي
، و آل عباس، و آل عقيل، و آل حمزه، و صقبيل امهات المؤمنين، و فرزندان آنحضرت 

داريم باورتان اشتباه  اگر شما بر اين باور هستيد كه ما او را دوست نمي. آل علي دعا كنيم
  . باشد، و فقط دليل آن شبهات است بدون دليلي مياست، و انديشه 

اند، اين  گفته ناسزا مي  اميه به علي كه برخي از بني داي اما اينكه شما بيان كرده
و اين عقيده  ،اند بيزاريم كند، ما از آنچه آنها كرده آنها از اهل سنت نمايندگي نمي كار

  .كنيم ماست و تقيه نمي
، و هر يكي در مورد حكم داي از چند نفر نقل كرده شما عبارات مختلفي :چهارم

كه  داي گويد سخني گفته است، اما شما چنان نشان داده كسي كه به صحابه ناسزا مي
اي  و اين كار در پژوهش علمي كار شايسته د،كني گويا سخن يك نفر را نقل مي

اختالف گويد  نيست؛ چون علما در حكم كردن دربارة كسي كه به اصحاب ناسزا مي
دهند خواه ابوبكر را ناسزا بگويد خواه  برخي چنين فردي را كافر قرار مي :اند كرده

كند كه به علي ناسزا  يشمارند و فرق نم ين كسي را فاسق ميو بعضي چن ،علي را
  .بگويد يا به ابوبكر
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كه كسي را كه به ابوبكر ناسزا  دولي شايسته نيست كه شما قول كسي را بياوري
هر  :گويد كه مي دو در كنار آن قول كسي ديگر را بياوري ،دهد فر قرار ميبگويد كا

و سپس سخن كسي را كه ناسزا  ،كس به علي يا ابوبكر ناسزا بگويد فاسق است

ابوبكر را كافر  داده با سخن كسي كه ناسزا گويندة گوينده علي را فاسق قرار
  .دشمارد مقايسه كني مي

سخن همان شخص در مورد هر دو صحابه ذكر  عدالت و انصاف بر اين است كه
  .منصفانه مي باشد ،شود، تنها بدين صورت مقايسه

  :در مورد حكم ناسزا گفتن به صحابه ديدگاههاي مختلفي هست :پنجم
كند، مثل  ناسزا گفتن به يكي از صحابه انسان را كافر نمي :گويند برخي از علما مي
را ناسزا بگويد، چنين فردي كافر   علي را ناسزا بگويد يا  اينكه كسي ابوبكر

و اين دسته از  ،شود شود و كشته نمي و شالق زده مي ،شود و بلكه فاسق است نمي
  .دانند مي فتن به يك صحابي را گناه كبيرهعلما ناسزا گ

و مجازات آن  ،شود و برخي از علما نظرشان اين است كه چنين فردي كافر مي
  :كنيم نك به اختصار اين مطلب را بررسي ميو اي. اين است كه كشته شود

شود و بلكه بايد  ناسزا گوينده كافر قرار داده نمي: گويند كساني كه مي: اول
  .ادب شود

امام احمد را در مورد فردي  :اللكائي با سند خودش روايت كرده است كه - 1
ن بايد به نظر م: (گويد او گفت ناسزا مي صبه يكي از اصحاب پيامبر پرسيدند كه 

   .1)زده شود و تنبيه گردد
پس امام احمد به كشتن كسي كه به يكي از صحابه ناسزا گفته است فتوا نداده 

و فقط به زدن او فتوا داده است و اگر از ديدگاه او چنين فردي كافر بود او به  ،است

_____________________________ 
 ). 2386ح ( السنة واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل  −١
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  .داد كشتن آن فتوا مي
فحش و  ص هر كسي كه به اصحاب پيامبر( :گويد اسحاق بن راهويه مي - 2

  ).شود ناسزا بگويد مجازات و زنداني مي
اي كه اصطخري از امام احمد روايت كرده آمده است كه او در آن  و در رساله - 3
و  ،و بعد از ابوبكر عمر ،ابوبكر است ص بهترين فرد امت بعد از پيامبر( :گفت

علي و و گروهي در مورد  - و بعد از عثمان، علي قرار دارد  ،بعداز عمر، عثمان
  .)و اينها خلفاي راشدين راهيافته هستند -اند  عثمان توقف كرده

كس  از همه مردم بهترند، هيچ ص اصحاب پيامبر ،سپس بعد از اين چهار نفر
و جايز نيست كه كسي فردي از آنها را  ،حق ندارد از بديهاي آنان چيزي را ذكر كند

   .1)...بايد مجازات و ادب شود و هر كس اين كار را بكند ،جويي قرار دهد مورد عيب
و  ،بن راهويه روايت شده است ، و اسحاق2و مثل اين از عمر بن عبدالعزيز - 4

   .4گويد و ابن منذر هم همين را مي ،مالك همين است 3قول مشهور مذهب
 و قاضي ابويعلي در يكي از كتابهايش، بحثي در حكم ناسزا گفتن به اصحاب - 5

براساس  ص ناسزا گفتن به اصحاب پيامبر( :گويد ز آن ميآورده است كه در آغا را
   .5، سپس دالئل را آورده است)قرآن و سنت حرام است

يا  ،علي يا عثمان ص هر كسي فردي از صحابه پيامبر( :گويد و سحنون مي - 6
   .6)شود كسي ديگر را كافر قرار دهد، زده مي

_____________________________ 
 ). 568ص (الصارم املسلول  −١
 ). 2383ح ( سنة واجلامعةالرشح أصول اعتقاد أهل  −٢
 ). 308/ 2(الشفاء  −٣
 ). 2/269(الصارم املسلول  −٤
 ).571ص (الصارم املسلول  −٥
 ). 2/309(الشفاء  −٦
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ا گفتن به ابوبكر و عمر از ناسز(: از مغيره و ابي اسحاق همداني روايت است - 7
   .1)گناهان كبيره است

بيني كسي را كه به يكي از صحابه  پس اين مذهب و ديدگاه همان طور كه مي

  . گويد كافر قرار نداده است ناسزا مي
و بايد كشته  ،اند كه ناسزا گوينده به صحابه كافر است كساني كه گفته: دوم
  .شود
اگر فردي را نزد تو ( :گفته شد او كند كه به روايت مي  بوذرااللكائي از  - 1

. زنم گردنش را مي :كني؟ گفت چكار مي ،گويد ناسزا مي  بياورند كه به ابوبكر
   .2)زنم گردنش را مي :اگر به عمر ناسزا بگويد ؟ گفت :گفتند
ابوبكر و عمر و  :گويد و از سحنون روايت شده كه او در مورد كسي كه مي - 2

چنين فردي بايد كشته شود، و كسي : اند؛ گفته است اه و كافر بودهو علي گمرعثمان 
كه يكي ديگر از صحابه غير از آنها را دشنام و ناسزا گويد، به سختي مورد مجازات 

   .3قرار مي گيرد
و گروههايي از اصحاب ما خوارج را كه معتقد به برائت ( :گويد ابن تيميه مي - 3

و همچنين به كافر بودن رافضيان  ،اند رار دادهاز علي و عثمان هستند را كافر ق
معتقدند كه همة صحابه را دشنام مي دهند و آنها صحابه را كافر و فاسق شمرده، و 

  . 4)دشنام مي دهند
اين بود مذهب و ديدگاه كساني كه هر كس را كه از خلفاي راشدين اظهار 

_____________________________ 
 ) 2388, 2387( السنة واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل  −١
 ) 2378ح ( السنة واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل  −٢
  2/309الشفاء  −٣
  570 الصارم املسلول ص −٤
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  . دهند بيزاري كند يا آنها را كافر بشمارد، كافر قرار مي
  : اند مذهب كساني كه در اين مورد تفصيالتي ذكر كرده: سوم

گويد اختالف شده  در مورد كسي كه به صحابي ناسزا مي( :گويد ابن حجر مي
و  ،شود نظر جمهور اين است كه چنين فردي تعزير مي :گويد است، قاضي عياض مي

  .شود ها نقل شده كه چنين فردي كشته مي از بعضي از مالكي
اين حكم را مخصوص شيخين و حسن و حسين  شافعي هاز و بعضي ا

و سبكي اين نظر  ،اند، قاضي حسين در اين مورد دو علت را ذكر كرده است دانسته
دهد كه  و يا كسي را كافر قرار مي ،گويد را در مورد كسي كه به شيخين ناسزا مي

 اده است و بهبه صراحت ايمان او را ذكر كرده يا او را به بهشت مژده د ص پيامبر
ي دانسته است، زيرا او وقتي به اين افراد ناسزا تواتر در حديث ثابت شده است، قو

   .1)كند را تكذيب مي ص شمارد در حقيقت پيامبر گويد يا آنها را كافر مي مي
 اينها بخشي از تصريحات اهل سنت در اين مورد بود، پس كجا در آن بين علي

  است؟ و ديگر صحابه فرق گذاشته شده
سپس اگر خواستيد برخي از سخنها را با هم مقايسه كنيد، از هر مذهب و مسلكي 
يك سخن را نگيريد تا آن را با سخني از مسلكي ديگر مقايسه كنيد، تا اسلوب تان 

  . خداوند شما را توفيق خير دهد. عادالنه و منصفانه باشد
 سي كه خداوندانصاف و دادگري اهل سنت در روش و منهج براي هر ك :ششم

  .شود باز كرده است روشن و متجلي مي او را توفيق عطا فرموده و دلش
كنم، ابن  به آن گواهي داده را ذكر مي اي از آنچه ابن الوزير ينجا من گوشهدر ا

گويد و براي  زير يكي از بزرگان مذهب زيدي است، او سخن علمي مفيدي ميالو
  . كند استدالل ميسخن خود از كالم اهل سنت و منهج آنها 

با بيان اينكه اهل سنت داراي قاعده و روش و انصاف هستند و  -رحمه اهللا -او 
_____________________________ 

 ). 249/ 10(, حتفة األحوذی )16/326(, رشح النووی لصحيح مسلم )7/36(فتح الباری  −١
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   :گويد گويند، مي از روي هواپرستي و تعصب سخن نمي
كنند، مثل اثري كه از  داليلي كه برخالف مذهب آنهاست را روايت مي :هفتم(

فضايلي كه بر برتر قرار  و مثل احاديث و.... عايشه در نفي رؤيت روايت شده است

  . اند كنند كه آنها اين احاديث را روايت كرده داللت مي  دادن اميرالمؤمنين علي
را نام برده و گفته است كه جز خديجه   علي) طبقات القراء(ذهبي در كتابش 

توان همه فضائل علي را بيان كرد،  و در اينجا نمي ه،كس قبل از علي اسالم نياورد هيچ
و ابن حجر اين مطلب را كه علي بعد از خديجه اولين  .آوري نمود آن را جمعاو قر

اند رد  و كساني را كه در اين مورد مخالفت كرده ،مسلمان است را صحيح قرار داده
  .كرده است

آوري  وفات يافت، در حالي كه قرآن كامالً جمع  سپس بيان كرده كه ابوبكر
  )....نگرديده بود و همچنين عمر

اگر اهل سنت اهل دروغ بودند، از آن جا كه ابوبكر و ( :گويد ابن وزير مي سپس
و يا اين مطلب را به صورت  ،گفتند دهند به نفع آنها دروغ مي عمر را برتر قرار مي

و اين نظاير زيادي دارد كه اگر همه  ،پرداختند گذاشتند و به آن نمي مجمل باقي مي
  .ف شودآن را بگويم بايد كتاب مستقلي تألي

شود ضعيف  شان را كه در فروع از آن استدالل مي  اهل سنت احاديث ائمه: هشتم
و ) خالصه آن(و ) نيرمالر بد(هر كس به . - اگر ضعيف باشند  - دهند،  قرار مي

در احاديثي كه شافعي از آن استدالل كرده بنگرد؛ به انصاف ) التلخيص(و ) رشاداإل(
برد، شايد حدود يك چهارم داليل او  نيستند پي مياهل سنت و به اينكه آنها متعصب 

  . و اين در صورتي است كه آنها منتسب به شافعي هستند. اند را ضعيف قرار داده
و در اين مورد كتاب احاديث  ،و همچنين محدثين مذهب حنفي اينطور هستند

  .ها نيز اينگونه هستند و مالكي. هدايه را دارند
ابوبكر و عمر هستند را اگر ضعيف باشند ضعيف  يتربر بر دالاحاديثي كه  :دهم
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و پس از آن  -كند  در فضائل ابوبكر ذكر مي زيادي سپس او احاديث -. دهند قرار مي
كند كه  و بيان مي. اند اهل سنت اين احاديث را آورده و ضعيف قرار داده :گويد مي

ي از راويان شيعه اند و برخ راوياني از اهل سنت را خود اهل سنت ضعيف قرار داده
اگر افراد ثقه حديثي را روايت  ،و برعكس اين( :گويد اند، سپس مي را ثقه قرار داده

  ).شمارند كرده باشند كه با مذهب آنها منافات دارد آن را صحيح مي
گويد كه احمد بن حنبل سليمان بن قرم را ثقه  مي - يعني ذهبي - او : (گويد سپس مي

او شيعه غالي و افراطي بود، پس غلو او در تشيع آنها را از ثقه قرار داده است، با اينكه 
  .قرار دادنش و از ذكر روايت كسي كه او را ثقه قرار داده است باز نداشته است

و او از سليمان بن ارقم خيلي بهتر  ،احاديث او حسن هستند :گويد و ابن عدي مي
يعني ابن عدي در حفظ و  ابن ارقم شيعه نبوده است،: )ابن وزير(گويم  مي. است

و مخالفت آنها با شيعه آنان را . ضبط فردي شيعي را بر فردي سني ترجيح داده است
  . از بيان حقيقت باز نداشته است

و  ،اند و تعديل آنها حقيقت و سخن واقعي را گفته ر كتابهاي جرحد :يازدهم
و ابن ابي داود و اند، آنها دوستان و خويشان مثل نوح بن ابي مريم  مداهنت نكرده

اند، بلكه آنها در مورد ضعيف بودن فردي  پدر علي بن مديني را ضعيف قرار داده
، فردي چون دارند و او شايسته تعظيم است؛ آري اند كه او را بزرگ مي گفته  سخن

را برخي از ائمه جرح و تعديل از نظر حفظ ضعيف  - رحمه اهللا - حنيفه امام اعظم ابو
ها  ن زماناند، با اينكه در آ ن را ذكر كردهدر كتابهايشان به صراحت اي اند، و قرار داده

  . اند اند، اما آنها اين كار را كرده پادشاهان و فرمانروايان در مصر و شام حنفي بوده
را عادل قرار  و  غالي هاي افراطي اهل سنت دشمنانشان از رافضي :دوازدهم

اند و در  ه صحابه ناسزا مي گفتهند كه بو چقدر راوياني در صحيحين هست ،اند داده
و اين در كتابهاي آنان  ،اند، چنان كه بعضي از آنها نام برده شدند افراط كرده رفض

و تصريح  ،كنند و در كتابهاي خود مذهب آنها را ذكر مي ،دانند نقل شده و اين را مي
  .كنند كه او ثقه و حجت است و در حديث مورد اعتماد است مي
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  .هاي انصاف است انصاف در مورد دشمن از رساترين نشانه و رعايت
  ...اند و اهل بيت را روايت كرده  اميه فضائل علي آنها در زمان بني :سيزدهم
بني اميه آمده را روايت  فرزندانو  1احاديثي كه در نكوهش معاويه :چهاردهم

دروغيني را كه در و احاديث  ،هاي آنان ذكر شده است و در كتابها و تاريخ ،اند كرده
   .2)اند كه صحيح نيستند فضيلت او روايت شده را بيان كرده

يك شيعه زيدي كه ! ؟دبيني هاي انصاف را نزد اهل سنت مي نشانه داليل و آيا
خداوند او را به شناخت حق راهنمايي كرده و او به توفيق خداوند از خالل داليل و 

هل سنت پي برده است و به آن گواهي شواهدي كه برخي را بيان كرده به انصاف ا
  !داده است؟

و حال آن كه آنها همواره به دنبال  -اهل سنت  ةپس آيا ممكن است كه شيو
  ! اينگونه باشد كه ميان اصحاب فرق بگذارند؟ - حقيقت و درستي هستند

هر كسي از علما و اهل دين كه جمهور ( :گويد ابن تيميه با تأكيد بر اين مفهوم مي
داند كه آنها دروغ را گرچه با اهداف و  را تجربه كرده مي - اهل سنت يعني -

احاديثي كه در فضيلت خلفاي  پسندند، چه بسيار موافق باشد نميهاي آنان  خواسته
و افرادي همچون  ،شيعه بهتر است سانيد آن از اسانيدثالثه و غيره روايت شده كه ا

و ابن عساكر و امثال ايشان روايت ابي نعيم و ثعلبي و ابوبكر النقاش و اهوازي 
بلكه هرگاه راوي ! اند اما علماي حديث هيچ چيزي از آن را قبول نكرده، كنند مي

  .3)...كنند مجهول و ناشناخته باشد آنها در روايت او توقف مي
اميدوارم آنچه ذكر شد براي روشن شدن مسأله اي كه در آن دچار وهم و گمان 

_____________________________ 
 .اند, با اينكه صحت ندارند اين احاديث بدون در نظر گرفتن صحت آن روايت شده −١
 .كند از بزرگرتين كتاهبای شيعه زيدی است كه از اهل سنت دفاع می) 400−2/377(العواصم والقواصم  −٢
 ). 418−7/417( السنةمنهاج  −٣
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  . كافي باشد ،شده بوديد
آيا علي بن ابي طالب از صحابه نبوده است تا فتواي : (ايد شما گفته -128

هرگاه كسي را ديدي كه يكي از اصحاب «: ابوزرعه شامل او بشود كه بگويد
و . 1»دهد بدان كه او زنديق است جويي قرار مي را مورد عيب ص محمد

 ردو و اسالم را ،هر كس به آنها طعنه بزند ملحد است«: گويد مي سرخسي
، يا اينكه آنها اين فتوا را »عالج او اگر توبه نكند شمشير استانداخته است، 

 )هـ407(اثير در حوادث سال  يعه باشد؟ ابناي براي قتل ش اند تا فقط وسيله داده
، و علت آن، شيعيان در همه شهرهاي آفريقا كشته شدند ،و در اين سال: گويد مي

  .)ويي به شيخين قرار داده شده استدشنام و ناسزاگ شيعه بهمتهم شدن 
  : پاسخ
 ، و او چهارمين خليفةبزرگواري استصحابي   علي بن ابي طالب ،اينكه :اول

  . گذار گمراه است و هر كس اين را انكار كند بدعت ،راشد است
آنچه امام احمد به آن تصريح كرده اين است كه او هر كسي ( :گويد ابن تيميه مي
و  ،گذار قرار داده است كند بدعت خالفت علي توقف مي )انيتحق( را كه در مورد

و به  تر است، اش گمراه از االغ خانه) توقف كننده در مورد خالفت علي( او :گويد مي
و امام احمد و هيچ كسي . تو از ازدواج با او نهي كرده اس ،ترك گفتن او فرمان داده

تر  مان خودش از همه به حق اوليحديث در اين ترديدي ندارند كه علي در ز از ائمة
  .بوده است

راه را براي اين باز  ،پس درست قرار دادن يكي از آنها و مشخص نكردن آن
و اين را  ،غير از علي كسي ديگر به حق نزديكتر بوده است :گذارد كه گفته شود مي

ين را بگويد گرچه تأويل و اگر كسي ا ،گويد جز اهل بدعت و فرد گمراه كسي نمي

_____________________________ 
 ).٥٧٥ص (الكفاية يف علم الرواية  −١



 گفتگويى آرام

 

٣٧٩

 

٣٧٩

  !!به راستي كه انصاف چقدر زيباست )....تعصب اوست د نشانةكن
اين فتواي عالمي است كه در مورد كسي فتوا داده كه به اصحاب طعنه  :دوم

زند زنديق قرار داده است، آيا او در  و او هر كسي را كه به اصحاب طعنه مي ،زند مي

كه شما ادعا كند،  زند برخالف اين حكم مي طعنه مي  مورد كسي كه به علي
  !كه او در حكم كردن برابري نكرده است؟ دكني مي

خطيب قول ابوزرعه را در مورد كسي كه اصحاب را با ادعاي خيانت به  :سوم
كند نقل كرده است، چون طعنه به اصحاب به معني ابطال  جويي مي عيب »وصيت«

 كه نتيجة هر كسي .دين است، شايد ابوزرعه از اين نظر به مسئله نگاه كرده است
  .چه سني باشد چه شيعه ،طعنه او ابطال دين باشد او زنديق است

و قرآن حق  ،حق است ص چون پيامبر(...  :گويد بعد از اين مي -رحمه اهللا- او 
و آنهايي كه به  ،اند و اين قران و سنت را اصحاب رسول خدا براي ما آورده ،است

جروح و مخدوش كنند تا كتاب و خواهند گواهان ما را م زنند مي اصحاب طعنه مي
   .1)اند و جرح و نقص به آنها سزاوارتر است و آنها زنديق ،سنت را باطل قرار دهند

، ترديدي ناسزايي شخصي باشد دشنام و علت طعنه زدن امري دنيوي يا اما اگر
و شايد اصحاب قول اول همين را . رسد است؛ اما به كفر نمي نيست كه اين فقط گناه

بين كساني كه  -رحمه اهللا - مالك  ،و به خاطر اين ،حظه قرار داده اندمورد مال
اند و بين كساني  اند و بين كساني كه آنها را گمراه شمرده اصحاب را كافر قرار داده

گويند  اند آنطور كه مردم به يكديگر فحش و ناسزا مي كه به آنها فحش و ناسزا گفته
اند؛ كشته  ويد اصحاب كافر و گمراه بودهاگر بگ( :گويد و مي ،فرق گذاشته است

و اگر فحش و ناسزايي ديگر غير از اين به آنها بگويد؛ به شدت تنبيه و  ،شود مي

_____________________________ 
 ). 97ص (الكفاية  −١
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   .1)گردد شكنجه مي
ناسزا  ص كسي كه به يكي از اصحاب پيامبر اجتهادات علما در حكماين بود 

يكي در مورد كسي كه  ر اينجا يك فتوا، يا دو فتوا از يك عالم نيستو د ،گويد مي
و ديگري در مورد كسي باشد كه به علي ناسزا  ،گويد باشد كه به ابوبكر ناسزا مي

  .يدو منصف باش پس آگاه. گويد مي
اي براي كشتن  اند تا وسيله يا اينكه اين فتوا را داده( :ايد شما گفته ،اينكه :چهارم

  ....)شيعيان باشد
  !اند؟ هاي مختلفي داده شده دوران در اند يا هاين فتواها در آفريقا داده شد :گويم مي

آيد كه  ن چنين بر ميآاز  -اگر صحت داشته باشد - اما آنچه در آفريقا اتفاق افتاده 
و مردم تكفير آنها را تحمل  ،اند را كافر قرار داده ص شيعه آشكارا اصحاب پيامبر

و از اينها موارد بسيار  ،اند اند؛ چون عمال به كشتن آنها فتوا داده نكرده و آنها را كشته
  و صفويه و غيره رخ داده است؟ آل بويه :همچون ،هاي شيعي بزرگتر در دوران دولت

گويد فتوا بدهد  ناسزا مي دشنام و اگر عالمي به كشتن كسي كه به شيخين :پنجم
گويد فتوا ندهد؛ فتواي او غلط قرار داده  و به كشتن كسي كه به علي ناسزا مي

 ه شيخين پرسيده شده و آنها به قتلما اگر از علما در مورد ناسزا گفتن بشود، ا  مي
 ،اند و آنها فتوا به كشتن اين فرد داده ،اند و يا اين اتفاق رخ داده چنين فردي فتوا داده

و در مورد ناسزا گفتن به علي از آنها پرسيده نشده و اتفاقي رخ نداده كه نياز به 
  !رد؟فتوايي باشد، چه اشكالي دا

شيخين بر امت از ديگران لطف و فضل بيشتري دارند، آنها بودند كه  :ششم
لشكريان  ند و اسالم را بوسيلةو جهان را فتح كرد ،مرتدين را به دين بازگرداندند
اعتماد به دين را سلب  ،پس طعنه زدن به اين دو .اسالم پخش و منتشر كردند

اند همين امر را مورد  خاصي كرده و شايد كساني كه در مورد آنها حكم ،كند مي

_____________________________ 
 ). 2/308(الشفاء  −١
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و منظور از آنها اين نبوده كه ميان اصحاب فرق بگذارند، گرچه  ،اند مالحظه قرار داده
 ابوبكر و عمر و عثمان و علي - به هر يك از بزرگان صحابه  ه هر كسما معتقديم ك

 - و حكم آن يكي است ،كند ناسزا بگويد فرق نمي.  

علي بن ابي طالب روي : (يد كه گفته استا از حموي نقل كرده -129
   .1)شد منبرهاي شرق و غرب و منبرهاي حرمين مكه و مدينه ناسزا گفته مي

و او مرجع و  ،سخن حموي مانند ديگر روايات تاريخي موثق نيست: گويم مي
گويد ذكر نكرده است، گرچه ما رخ دادن حاالت نادر و شاذي  منبعي براي آنچه مي

و در  ،شهرها اين كار انجام شود اين دروغ است انيم، اما اينكه در همةد بعيد نميرا 
و اگر ما تاريخ را تصديق كنيم همه زندگي ما به  ،تاريخ دروغهاي زيادي آمده است

  . خرافات تبديل خواهد شد
كند، با وجودي كه او احيانا ادعا  نويسنده خرافات و دروغهايي روايت ميو همين 

   ...رستي رواياتش را بررسي مي كندمي كند كه صحت و د
القرنين  بعد از بيان شكايت همسايگانشان به ذي و مأجوج جوجاو در سخن از يأ

هر سال دريا دو ماهي به سوي  :غذاي آنها چيست؟ گفتند :ذوالقرنين گفت( :گويد مي
  ...)!!فاصله ده روز يا بيشتر است ،آنها پرتاب ميكند، كه سر هر ماهي تا دم آن

هر ( :او صفات ياجوج و ماجوج را بيان كرده است، كه در آن آمده است سپس
نصف يك مرد چهارشانه است، آنها به جاي ناخن چنگال  ةبه انداز ،يك از آنها

هاي درندگان دارند، تمام  ها و نيش هايي همچون دندان ها و نيش و دندان ،دارند
رگ دارد كه يكي از و هر يكي دو گوش بز ،بدنشان از مو پوشانده شده است

و هر  ،پوشاند كند و با ديگري خودش را مي ها را به عنوان زيرانداز استفاده مي گوش
  ...)!!داند مرد و زني از آنها زمان مردنش را مي

_____________________________ 
 ). 3/191(معجم البلدان  −١
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 :اي هستند كه كافي در مورد آنها گفته است ها مثل ائمه اين :ماشاءاهللا :گويم مي
با اختيار خودشان  جزميرند و آنها  ي ميدانند كه چه زمان باب در اينكه ائمه مي(

  )!!ميرند نمي
است كه از دريا  اژدهاي بزرگيدهد،  سپس حموي به ذكر خوراك آنها ادامه مي

آيد و آن را به  سپس ابري مي ،خورد و همه چهارپايان خشكي را مي ،آيد بيرون مي
خورده  او را، چون اين اژدها همه موجودات زند برد، دريا فرياد مي سوي دريا مي

در ابر است و دم آن روي  برد، آن اژدها يد و آن را با خود ميآ است، آنگاه ابر مي
زند و  ها را با دمش مي و درختان و ساختمان ،هاي بلند قرار دارد درختان و ساختمان

كند، ابر آن  و درختان را از ريشه مي ،كند شكند و منهدم مي ها را در هم مي ساختمان
هاي شهر انطاكيه  برد كه با دمش دوازده برج از برج ي انطاكيه با خود ميرا از صحرا

   .1) ....انداخت  روو آنگاه آن را د ،را در هم شكست
واقع و در آن وقت خبري نزديك به اين  ،و ادعا كرده است كه او در حلب بوده

   .2...)داددر اين ناحيه در ايام ما چيز عجيبي رخ ( :گويد و در اول آن مي ،است شده
كند، آيا اينها و آنچه  اي از دروغهاي تاريخي است كه حموي آن را بيان مي اين نمونه

  ! كنيد؟ شد را تصديق مي او گفته كه علي در شرق و غرب و در حرمين لعنت مي
و اين تأكيدي است بر اين مطلب كه كتابهاي تاريخ و ادب و آنچه در مورد 

  .ارند كه در قضاياي دين مرجع قرار بگيرنداند صالحيت ند شهرها نوشته شده
در ايام بني اميه بيش : اند شري و حافظ سيوطي گفتهزمخ( :ايد شما گفته) 130

و معاويه اين  ،شد از هفتاد هزار منبر بود كه روي آن علي بن ابي طالب لعنت مي
 داي بردهابن عقيل را نام ) النصائح الكافية(و كتاب . )سنت را براي آنها گذاشته بود

_____________________________ 
 ). 198−3/197(معجم البلدان  −١
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  .كه از سيوطي نقل كرده است
  :از چند جهت پاسخ
ذكر اين تعداد مسجد ادعايي است كه بطالن آن آشكار است، چون  ،اينكه :اول

چه كسي در آن زمان اين مساجد  .جد باشدمان امكان ندارد كه اين تعداد مسدر آن ز
  !را شمرده است؟

ند و بيشتر به كتابهاي موعظه چنين كتابهايي كه سند ندار اعتماد كردن به :دوم
متهم كردن مردم براساس آن از بزرگترين اسباب و مانند تا كتابهاي عقايد،  مي

  .انحراف عقايد مخالفان اهل سنت است
كند  يدر آنچه نقل م خته ايست و به ظاهر شيعه است، وابن عقيل فرد ناشنا :سوم

ه كه از چه منبعي اين سخن را او مشخص نكرد ،بنابراين .توان به او اعتماد كرد نمي
و  ،كند كه سيوطي از علماي قرن نهم است و او از سيوطي نقل مي ،نقل كرده است

پذيرفتن قول او بدون روايت  و ،تقريباً هشتصد سال با دولت اموي فاصله دارد
  .است صحيح، مردود

از : و اين اسلوبي است كه خود و ديگران را در ساية آن محاكمه مي كنيم: چهارم
كنيم، و داستاني تاريخي را كه سند ندارد  هاي تاريخي فاقد سند استدالل نمي داستان
پذيريم، و البته صحت و درستي آن شرط و الزمة قبولي است، و همچنين به احاديث و  نمي

  .روايات غير مستند، و يا غير دقيق و نادرست در مسائل عقيدتي استدالل نمي كنيم
پايبند باشيم بسياري از اختالف ما با مخالفين از بين  و منهجاگر ما به اين شيوه 

  .روند مي
حديثي در فضيلت ناسزا گفتن  ص آيا معاويه از پيامبر: (ايد شما گفته) 131

چه چيز تو را منع : گفت شنيده است كه او به سعد مي  به علي بن ابي طالب
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اما در  . 1لم آمده استكرد از اينكه به اباتراب ناسزا بگويي؟ اين در صحيح مس
: اند آمده است كه سعد به معاويه گفت آنچه ابن عساكر و ابن كثير روايت كرده

ات كردي و مرا روي تخت خود نشاندي، سپس شروع به ناسزا  مرا وارد خانه
آنگاه سعد پيش او آمد و : و در كالم ابن ابي شيبه آمده است .2گفتن به او كردي

   .3يه به او ناسزا گفت، آنگاه سعد خشمگين شدعلي را ذكر كردند، معاو
از ناسزا گفتن به اصحابش به طور عام  ص نهي پيامبر: آيا ما بايد بگوييم كه

و نهي آنحضرت از ناسزا گفتن به علي به طور خاص، مختص كساني است كه 
  ).اند؟ مخاطب پيامبر نبوده

  :پاسخ
شد كه او به ناسزا گفتن به اينكه در حديث دليلي نيست كه نشانگر اين با :اول

  فرمان داده است، بلكه او فقط پرسيد كه سبب عدم ناسزا گفتن چيست؟  علي
نشست كه  يا اينكه به معاويه خبر رسيده بود كه سعد با كساني مي :اند علما گفته

و سعد به او ناسزا نگفت، يا اينكه منظور اين است كه چرا  ،گفتند به علي ناسزا مي
اجتهاد علي را آشكار نكردي و براي مردم بيان نداشتي كه راي و اجتهاد شما راي و 

   .4ما درست است و او اشتباه كرده است
يا از او  ،و دليلي وجود ندارد كه معاويه او را به ناسزا گفتن فرمان داده باشد

  . خواسته باشد كه بر علي لعنت بفرستد يا او را كافر قرار دهد
و كلمات  ،گردد شود و در چند كتاب بيان مي ي ذكر مياينكه وقتي حديث :دوم

رود كه دو بار  يعني اين احتمال نمي -و منبع آن يكي است  ،كنند حديث فرق مي
_____________________________ 

 ). 7/120(صحيح مسلم  −١
 ). 7/376(البداية والنهاية ) 42/119(تاريخ دمشق  −٢
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درست نيست كه همه كلمات آن ، - ، مثل اين حديث سعد بن ابي و قاصگفته شود
اتي اند ترك شوند و به كلم تصديق شوند و كلماتي كه در طريق صحيح روايت شده

اند، بلكه كلماتي كه از  روي آورده شود كه از طريق ضعيف يا حسن روايت شده

  .اند مقدم هستند طريق صحيح روايت شده
و با كلمات ديگري  ،اين حديث با كلمات سابق در صحيح مسلم ذكر شده است

ولي مصدر حديث را ذكر نكرده  آورده،هم روايت شده كه يكي از آن را ابن كثير 
باشد  سند آن را ذكر كرده كه در سند آن محمد بن اسحاق است كه ثقه مي است، اما
  .روايت كرده است) از فالني(عن فالن  تو در اينجا به صور ،است 1لسولي مد

است كه يحيي بن معين در  2اما روايت ابن ابي شيبه در آن عبدالرحمان بن سابط
و او در اينجا از سعد . 3)ستنشنيده ا او از سعد بن ابي و قاص: (گويد مورد او مي
هست و به اين دليل  يميان آنها فرد مجهول و نامشخص ،بنابراين ؛كند روايت مي

  .روايت ضعيف است
 اين يك صحابي است كه در مورد صحابي ديگري سخن گفته يا به ،اينكه :سوم

اند؛ گرچه  و هر دو به افتخار و شرافت صحبت دست يازيده ،ناسزا گفته است او
از معاويه و پدرش برتر و افضل است، ولي معاويه هم از فضيلت صحابي   علي

بودن برخوردار است؛ اگر معاويه به علي توهين كرده يا به او ناسزا گفته است 
و ما  ،گردد و اگر توبه نكرده عقاب متوجه او مي ،ترديدي نيست كه او گناهكار است

و در شرح حال او بيان شده  ،رفته باشدكنيم او بدون توبه به لقاي خداوندي  فكر نمي
  .كه او هميشه اميدوار بود كه خداوند بر او رحم كند و او را بيامرزد

_____________________________ 
 ). 15/142(هتذيب الكامل  −١
 ).32078ح (املصنف  −٢
 ). 10/350(هتذيب الكامل  −٣
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تاده فبنابراين، منهج و شيوة اهل سنت اين است كه در آنچه ميان آنها اتفاق ا
زيادي در اين مورد آمده است،  جعليكنند؛ چون روايات متناقض و  دخالت نمي

نمايند، و قبول دارند كه آنها  ه فضيلت هر يك از آنها اقرار ميگرچه اهل سنت ب
  . در فضيلت متفاوتند

را در حضور معاويه و طرفدارانش  اينكه سعد خشمگين شد و فضائل علي : چهارم
 بيان كرد، و هيچ اذيت و آزاري به او نرساندند، و اين تأكيدي است بر اينكه فضائل علي 

  .اند شده كنند در عصر اموي آشكارا بيان مي عا ميبرخالف آنچه مخالفين اد
را به   قاتالن عثمان با كسي كه علي بن ابي طالب: (ايد شما گفته -132

! قاتالن عثمان فاسق يا ملعون«: گويد قتل رساند چه فرقي دارند كه ابن حزم مي
 و ابن تيميه در مورد. 1»عمالً ريختند ند كه خون حرامي راا محارب و كساني
و ابن . 2»...اند گروهي شورشي و مفسد في االرض بوده«: گويد قاتالن عثمان مي

ادب و دهاتي و از هر نوع مردم  افرادي بي«: گويد كثير در مورد قاتالن عثمان مي
م ان كه ابن حزچن ،علي مجتهد بوده و تأويل كرده است ولي قاتل. 3»بودند
ارد كه عبدالرحمان بن ملجم اين اختالفي ند كس از امت در هيچ«: گويد مي
  .»كرد كارش درست است و فكر مي ،را از روي تأويل اجتهاد كشت علي

  :پاسخ
ذكر   اينكه شما سخن ابن تيميه و ابن كثير را در مورد قاتالن عثمان :اول
، مقايسه زماني داي اند بيان نكرده و آنچه را كه آنها در مورد قاتل علي گفته داي كرده

  .ل است كه شما سخن عالم را در مورد هر دو قضيه ذكر كنيددرست و كام
_____________________________ 

 ).4/161(الفصل  −١
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 ).١٧٦/ ٧(البداية والنهاية  −٣



 گفتگويى آرام

 

٣٨٧

 

٣٨٧

ايند، بلكه فقط ست ميندارند و او را نرا قبول   ابن تيميه و ابن كثير قاتل علي
و احاديثي كه در مورد خوارج آمده را  ،بوده است فرد عابدياو  گويند كه اين را مي
ما عبادت خود را ( :مايد كهن خوارج را اينگونه توصيف مي ص كنند، پيامبر ذكر مي

دانيم و نماز خود را در مقايسه با نماز آنها اندك و  در مقابل عبادت آنها ناچيز مي
ت بلكه بيان حالت آنها و گمراهي اين ستايش آنها نيس ....)كنيم ناچيز احساس مي

  .برند اي نمي شان است كه با وجود عبادت از آن بهره
يكي از آنهاست،   فرموده است و قاتل عليحالت خوارج را بيان  ص پيامبر

  !ستوده است؟را   قاتل علي ص كه پيامبر دگويي آيا شما مي
منظورش ستايش قاتل نيست، بلكه او فقط همان چيزي قول ابن حزم ، اينكه :دوم

كرده است، او در پاسخ به ابن مطهر  بعدها بر آن تأكيدكند كه ابن تيميه  مي بيانرا 
آنچه در  :پاسخ( :گويد كند، چنين مي را ذكر مي  از فضائل علي حلي وقتي بخشي

به ايمان او شهادت داده  ص آمده است نشانگر اين است كه پيامبر  فضائل علي
را دوست دارد و مؤمنان  ص و خدا و پيامبر ،كه او در ظاهر و باطن مؤمن است

تقدند او همانند خوارج ها كه مع و اين ردي است بر ناصبي ،بايد او را دوست بدارند
كافر و فاسق بوده است، خوارج كه از دين دور بودند و بيش از همه مردم عبادت 

شما نماز خود را در مقايسه با نماز آنها ( :در مورد آنان گفت صكردند و پيامبر مي
و تالوت خود را در برابر  ،و روزه خود را در مقابل روزه آنها ،دانيد حقير و ناچيز مي

چنان از اسالم جدا  ،ردذگ هاي آنان نمي شماريد، قرآن از حنجره ت آنها حقير ميتالو
يكي از خوارج به نام  ،بنابراين .)دوش مي چلة كمان رهاشدند كه تير از  مي

را به قتل   مردم بود علي عابدترينعبدالرحمان بن ملجم مرادي با اينكه از 
   .1)رسانيد

هستند، آيا او آنها را  دوروجود عبادت از دين  ابن تيميه بيان كرده كه آنها با
_____________________________ 

 ). 47− 46(/5منهاج السنة  −١
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گويد كه  و مي) مانند خوارج كه از دين دور هستند( :گويد ستوده است با اينكه مي
  ! از دين به قتل رسانيد؟ دور شوندگانعلي را يكي از مارقين و 

   :ايد شما شماري از كتابها را نام برده :سوم
و الجوهر  4، و مغني المحتاج3وعمجلم، و ا2ني، و مختصر المز1م شافعياأل(
ايد، و شايد اشاره به اين  شما بعداز ذكر كالم ابن حزم اين كتابها را نام برده ).5النقي
عابدان در اين كتابها چنين توصيف شده كه او يكي از   ايد كه قاتل علي نموده

  . گمراه بود، و اين همان سخني است كه توضيح داده شد
توان شك  و اهل بيت او را دوست دارند نمي  اهل سنت علي در اينكه :چهارم

گوييم كه ما او را دوست و  كنيم و در كتابهاي خود آشكارا مي كرد، ما تقيه نمي
؛ اما دوست داشتن ما طبق موازين شرعي ا داريم و همچنين اهل بيت ر گرامي مي

  .برد را از جايگاهش فراتر نمي  است كه علي
بلكه او از اولين كساني است كه ايمان  -ست، ينكه او مؤمن ابه نظر شما با ا

و پدر  ،و داماد اوست ص و پسر عموي پيامبر -آورده اند، اگر اولين شخص نباشد
حسن و حسين است و داراي فضايلي است كه او را از بسياري از مردم برتر 

ا او را در طول حياتش جهاد كرده است، چرا م ص و در كنار پيامبر ،نمايد مي
  .داريم دوست نمي

و حال آن كه  ،دارند اهل سنت او را دوست نمي و اسباب به نظر شما به چه دليل
اهل سنت به هيچ چيزي معتقد نيستند كه علي با آن مخالف بوده باشد، آنگونه كه 

_____________________________ 
 ).4/229(االم  −١
 ).256ص (زنی خمترصامل −٢
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  !كنيد؟ شما در مورد خلفاي ثالثه كه برادران علي هستند ادعا مي
دل شما از ن را به وجود آوردند تنفري در ادعاي وصيت كه گذشتگان شما آ

  !غلو و افراط كنيد  و سبب شده تا در مورد علي ،ايجاد كرده است بزرگان امت

كار به جايي رسيده بود كه ناسزا گفتن به علي بن ابي : (ايد شما گفته) 133
قوام و رمز پايداري حكومت آنها قرار گرفته بود، چنان كه ابن عساكر  طالب 
در بين مردمان : مروان بن حكم گفت: كند كه گفت بن حسين روايت مي لياز ع

كسي نبود كه از يار ما چون يار شما دفاع كند، يعني كسي چون علي از عثمان 
: گفت! گوييد؟ پس چرا او را روي منبر ناسزا مي: گفتم: گويد دفاع نمي كرد، مي

   .1)شود با اين درست نمي ر جزكا
  :پاسخ
 ،هايي بحث شده است موارد زيادي از چنين استدالل بل از اين دربارةاينكه ق: اول

ايم كه كتابهاي تاريخي مرجع مورد اعتمادي در اثبات يا نفي روايات  و ما تأكيد كرده
نيستند، وقتي دروغهاي زيادي در كتابهاي حديث آمده است، پس در مورد تاريخ چه 

قريباً هشتاد جلد است و مملو از ، به خصوص كتاب تاريخ دمشق كه تدكني فكر مي
و مولف  ،باشد رواياتي است كه صحت ندارند، بلكه آكنده از روايات دروغين مي

خواهد استدالل كند قبل  آورد تا كسي كه مي روايت را با سند مي -رحمه اهللا - كتاب 
  ! ؟داي آيا شما سند روايت را تحقيق كرده. از استدالل روايت را تحقيق كند

طور قطعي باور نداريم كه همه آنچه در اين كتابها آمده كار مؤلفان آن  و ما به
  .مورد اعتمادي به ما برسد ، مگر آنكه نسخةاست

اتفاق افتادن مورد يا مواردي از اين كارهاي حرام غير ممكن نيست، انسان  :دوم
  .باشند ستمكار و نادان است، و به معني اين نيست كه اين موارد مورد قبول و تأييد مي

_____________________________ 
 ). 42/438(تاريخ مدينة دمشق  −١
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كه افراد بزرگتر و افضلتر از  - و هنوز هم هستند - اند  و بسياري از شيعيان بوده
، و پدرزن هاي آن حضرت، و صكنند، آنها خلفاي پيامبر  را لعنت مي علي

اند، و مردم گروه گروه در دوران  دامادهايش، و كساني كه در آن زمان دنيا را فتح كرده
كنند، و بسياري از كتابهاي متأخرين شيعه با لعنت  د، لعنت ميان گرويده آنان به اسالم مي

  : شوند كه برخي عبارتند از فرستادن بر آنها به صراحت يا با توريه آغاز مي
بعد ) مستدرك الوسائل(در مقدمه كتاب ) هـ 1320متوفاي (محدث نوري امامي 

 افراد در ميان طوايف اد كه بدترينو لعنت خدا بر دشمنانشان ب(...  :گويد از آغاز مي
   1)ها هستند امت

كتابش در مقدمه ) هـ 940متوفاي(الدين حسيني استرآبادي امامي  و سيد شرف
وقتي من بخشي از آيات قرآن و تفسير آن را ديدم ( :گويد مي )تأويل اآليات الظاهرة(

 دشمنانشان را در بر دارد كه در بسياري ستايش اهل بيت و دوستانشان، و مذمتكه 
   .2...)از كتابهاي تفسير آمده است

روي منبرها و در بازارها  ، آل بويه و صفويه، خلفاو در زمان دو دولت شيعي
   .3نوشته شده بود لعن و نفرين بر آنها  مساجد هايشدند، و روي در لعنت مي

رد كه شيعه به يك يا چند مو دبه اين موارد اشاره كردم تا بداني ،به خاطر آن
  .دهند ن انجام ميكنند و حال آن كه خودشان كارهاي بزرگتري از آ اعتراض مي

  . و تاريخ مملو از ذكر حوادثي است كه برخي صحيح هستند و برخي صحيح نيستند
  او از غير پس فرا گرفتن علم: ايد اينكه شما گفته: (ايد شما گفته -134

سپس در ). يستجايز نيست، پس همه ديني كه از طريق غير از او رسيده، دين ن
 ص اول اينكه اين نص كالم پيامبر: گوييم ما مي: (ايد رد اين سخن من گفته

_____________________________ 
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خواهد بايد از آن  هر كس علم مي ،علم است علي دروازة: فرمايد است كه مي
چنانكه طبراني با اسناد خودش از ابن عباس روايت كرده است كه  .شودوارد 
آن است، پس  ستم و علي دروازةمن شهر علم ه( :فرمود ص پيامبر خدا: گفت

، و حاكم با چند طريق آن را روايت 1)خواهد از در آن وارد شود هر كس علم مي
و همچنين در كنز العمال آمده و گفته شده كه  .2كرده و صحيح قرار داده است

   .3)صحيح است
  :پاسخ
اسالمي  اسالم ناب قرار داريم، گوييم كه ما در دايرة را سپاس مي اينكه خدا :اول

را هر  ترين روايات آن و با صحيح ،كنيم كه ما به نصوص و روايات آن افتخار مي
وقتي به  ،توفيق يافته است )به اسالم ناب( ، انساني كهگيريم نسلي از ديگري فرا مي

هاي بزرگ اسالمي كه علماي حديث آن را تدوين كرده و در قالب آن  نصوص كتاب
اي مخالفين نگاه ه و سپس به كتاب ،اند بنگرد دهاصول و فروع دين را حفاظت كر

و پروردگارش را  خالقهايش را به آسمان بلند كند و  اينكه دست تواند جز كند، نمي
شكر بگويد كه دل و قلب او را از خالل نصوصي كه در آن عظمت اين دين مشاهده 

  .شود، بر اين دين گشوده است مي
توانند به طور مستقل  كنم، آنها نمي نميمن عوام شيعه را مالمت  ،اينكه :دوم

بلكه كسي قابل سرزنش است  ،و روايات آن را بررسي نمايند ،دينشان را فرا بگيرند
اما باز  ،علم به روي او باز است و به امكانات بررسي و تحقيق دسترسي دارد كه درِ

همچنان  و ،نمايد كتابهاي مورد اعتماد و صريح و واضح اصرار مي كردن تركهم بر 
_____________________________ 

 ). 3/81(, تاريخ بغداد )4/22( أسد الغابة, )11/55(املعجم الكبري  −١
 ).127 − 126/ 3(املستدرک  −٢
 ). 13/149(كنزالعامل  −٣
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ادامه  و موضوع براي تأييد و حمايت عقيدة خودبه دنبال كردن روايات ضعيف 
  !دهد مي

  :كنيم قبل از بيان رتبه حديث به معني آن نگاه مي :سوم
ايشان  ةو هم بعد از وفاتش درواز ص هم در دوران حيات پيامبر  آيا علي - 1

  شد؟با اي به سوي ايشان مي است؟ يا بعد از وفاتش دروازه
بعد از وفات پيامبر دروازه اوست، پس   در حديث به اين اشاره نشده كه علي

  . و بعد از وفات او دروازه است ص علي در حيات پيامبر
داد  خود به صورت مستقيم مردم را تعليم مي ص اگر چنين است پس چرا پيامبر

  !و حال آن كه علي موجود بود؟
ي به مردم بياموزد؛ چون معني دروازه به علي نياموخت، تا عل ص چرا پيامبر

  !اش توان رسيد مگر از دروازه همين است، يعني به شهر نمي
آموختند، و  فرستاد كه به مردم دين را مي هايي را مي فرستاده ص و چرا پيامبر

  ! به او اكتفا نكرد؟ ص علي موجود بود و پيامبر
كلمات  :گوييم است، ميدروازه  ص بعد از وفات پيامبر  علي :اگر بگوييم - 2

بعد از . كنيم كه همين مفهوم مراد است خواني ندارند، ولي فرض ميمبا اين معني ه
ايم كه به اين اشاره كرده باشد، يا  كسي از صحابه نشنيده ما از هيچ ص وفات پيامبر

  فرا بگيريم، بلكه علي  علم و دانش را از علي بايستيد و توقف كنيد تا :بگويد
غياب او فتوا  طور كه اصحاب در حضور و داد همان ديگر صحابه بود، فتوا ميمانند 
  .و او به آنها اعتراض نكرد ،دادند مي

اي به دين  مبلغ باشد؛ اين طعنه ص اگر فقط يك نفر از سوي پيامبر - 3
خداست؛ چون احتمال دارد آن يك نفر در نقل دين يا فهم آن مرتكب اشتباه شود و 

كس از   ثبوتي ندارد كه گفته شود او معصوم است، ما از هيچادعاي عصمت اصالً
  .ايم كه رأي علي را با اين ادعا كه او معصوم است مقدم كند صحابه نشنيده

رساند  گيرد آيا آن را به مردم مي اگر علي دروازه است، آنچه كسي از او فرا مي - 4
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  !فرستد يا نه؟ مي افرادي را به دنيا براي رساندن دين  و آيا علي! يا نه؟
  !و آيا اينها بايد معصوم باشند يا نه؟

هايش از سوي او دين را برسانند، پس آنها  پس وقتي كه جايز است كه فرستاده

  ! اند چه فرقي دارند؟ رسانده مي  دين را به مردم ص با كساني كه بعد از وفات پيامبر
 باب و درِ ،ثقفل شده است؛ چون در حدي دروازه  بعد از وفات علي - 5

ديگري غير از او ذكر نشده است، و اين يعني اينكه تبليغ و رساندن توقف گرديده 
  .است
   !شهري كه درهاي زيادي دارد بزرگتر است يا شهري كه يك در دارد؟ - 6

  !ايد كه فقط يك در داشته باشد؟ آيا شهر بزرگي را ديده
كنيد نايب او در  ادعا مياي كه شما  و ائمه ،فرض كنيد كه علي دروازه است - 7

و يا طبق  -اند  رسانيدن علم هستند، خوب اينها طبق قول صحيح سپري شده و رفته
و هيچ معصومي باقي نمانده كه دين را  -!!ي شما امام كودك پنهان شده استادعا

  ! گردد؟ دن دين متوقف ميآيا رسان .برساند
  .اين مصيبت بزرگي است. بله :اگر بگوييد
پس چه فرقي است بين اينكه  رسانند؛ بلكه علما دين را مي ،نه :ييدو اگر بگو

به ما برسانند، و بين اينكه علما بعد از  صعلماء از صحابه و ايشان از پيامبر اكرم 
  !حسن عسكري دين را به مردم برسانند؟

  .شود پس نيازي به او نيست وقتي دين بدون امام فهميده مي :چهارم
آيا دين را بدون ! شود، پس امام شما اآلن كجاست؟ يده نميو اگر بدون امام فهم

  !ايد؟ او فهميده
گوييد به امامي نياز هست باطل  پس شما اين ادعايتان را كه مي. بله :اگر بگوييد

  . كنيد مي
پس شما اكنون گمراه هستيد؛ چون شما خدا را براساس  نه،: و اگر بگوييد
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  !!كنيد جهالت عبادت مي
م كه كتاب و سنت براي شناخت دين كافي هستند، و همة امت بر اما ما معتقدي

گمراهي اتفاق نمي كنند، و خداوند از ما خواسته است كه قرآن و سنت و روش پيامبر 
را بياموزيم، اگر چنانچه ما در راه بررسي و تحقيق به حقيقت دست يافتيم  صاكرم 

  . رسيميم به يك پاداش مي براي ما دو پاداش است، و اگر چنانچه به حقيقت نرسيد
  .از خداوند به خاطر اينكه نعمت هدايت به ما ارزاني داشته است سپاسگزاريم

نظر شما در مورد علم ديني كه تمام جهان اسالم را فرا گرفته و به دنياي : پنجم
آيا اين علم را قبول داريد يا  ، چيست؟كفر رسيده، و از طريق علي گسترش نيافته

  !شهر به دنيا نرسيده است؟ ةعلم از طريق دروازچون اين ! نه؟
  . اند و اهل سنت پخش و گسترش داده  علم ديني را در جهان صحابه

هم  علم ديگري درهايپس شما به  ،كه اين علم ديني و شرعي است :اگر بگوييد
چون قرآن و  ،ايد پس شما دين را باطل قرار داده. نه :و اگر بگوييد .ايد اعتراف كرده

  .اند ت را كسي جز صحابه نقل نكردهسن
 :از دو طريق روايت كرده است -كه او شيعه است - اين حديث را حاكم :ششم

اين  :و سپس گفته است ،اول اين است كه آن را از ابي الصلت روايت نموده طريق
الصلت ثقه و أبو: گويد اند، سپس مي حديثي صحيح است كه شيخين آن را نياورده

بلكه اين  ،نه :گويم مي( :گويد كند و مي ست، ذهبي قول حاكم را رد ميمورد اعتماد ا
  ).نه مورد اطمينان و و ابوالصلت نه ثقه است ،حديث موضوع است

اند و گروهي  ا متهم كردهگروهي از علماي جرح و تعديل ابوالصلت ر: مي گويم
  .اند ف قرار دادهيعاو را ض

  ).ه استاحاديث منكري روايت كرد( :گويد احمد مي
  ).بود شده منحرفو راه درست  او از حق ( :گويد جوزجاني مي
 او احاديث منكري در فضائل اهل بيت روايت كرده است، و( :گويد ابن عدي مي

  ). باشد متهم مي از اساس
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و حديثي در مورد ايمان از او ). او رافضي خبيث و پليدي بود: (گويد و دارقطني مي
  ).او متهم است كه اين حديث را جعل كرده است: (تروايت كرده و سپس گفته اس

  ). و نزد آنها ضعيف است ،كند احاديث منكري را بيان مي( :گويد و مي

  ).و ضعيف است ،از ديدگاه من راستگو نيست( :گويد و ابوحاتم مي
  .)پسندم و او را نمي ،كنم من از او حديث روايت نمي( :گويد ابوزرعه مي

يك سگ علوي از تمام ( :گويد نقل كرده كه ابوالصلت ميو برقاني از دارقطني 
عثمان هم از  :عثمان هم از بني اميه است؟ گفت :بني اميه بهتر است، گفته شد

  .!)آنهاست
  !آيا عثمان از صحابه نيست؟

و ااما از يحيي بن معين سخنان مختلفي از او در اين مورد نقل شده است، ظاهراً 
و در مورد اين حديث  ،احاديث را روايت كرده است دانست كه ابوالصلت اين نمي
 :گويد و شيخ آلباني در مورد اين حديث مي .1)اين حديث اعتباري ندارد( :گويد مي

   .2)موضوع است(
آن را از  :حديث را از آن روايت كرده است اين و طريق دومي كه حاكم

و او از محمد بن  ،، و او از حسين بن فهمابوالحسين محمد بن احمد بن تميم قنطري
و او از  ،و او از اعمش ،و او از ابومعاويه ،و او از محمد بن جعفر ،يحيي الضريس

  .روايت كرده است... مجاهد و
براي ما گفته شده كه ( :گويد در مورد او مي ابن حجر: استاد حاكم، قنطري است
  .تو حاكم از او احاديث زيادي روايت كرده اس .3)در حديث سست بوده است

_____________________________ 
 ).11/10(هتذيب الكامل  −١
 ). 2955ح ( سلسلة األحاديث الضعيفة −٢
 ). 5/49(لسان امليزان  −٣
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گويد كه حاكم درباره او  و حسين بن فهم در سند اين حديث است، ذهبي مي
، اما قول حاكم در اينجا 1گويد و همچنين دار قطني چنين مي ،)نيست قوي: (گويد مي

  ).ثقه و مورد اطمينان و حافظ است( :فرق كرده و او گفته است
: گويد ر اينجا ميو حديث از همه طرق از اعمش روايت شده و او مدلس است، و د

  . ، و نگفته كه او برايش حديث گفته است، و اين اشكال ديگري است...)از (
هيچ كسي از افراد ثقه اين حديث را از ابومعاويه روايت ( :گويد و بغدادي مي

   .2)اند فقط ابوالصلت آن را روايت كرده و او را دروغگو قرار داده. نكرده است
به تفصيل در مورد اين حديث و بطالن آن سخن  -رحمه اهللا -و شيخ آلباني 

  . رانده است
و او براي اين حديث شاهدي از  ،كوشد تا تشيع خود را تقويت كند و حاكم مي

را تصحيح كرده است، ذهبي با رد  طرق و رواياتاين  ، سپسيك دروغگو ذكر كرده
آن از ديگر از حاكم و جرأت او در صحيح قرار دادن اين و امثال ( :او گفته است

، منظورش احمد بن )جال و دروغگوستو اين احمد د .كنم احاديث باطل تعجب مي
   .3عبداهللا بن يزيد حراني است

كه نه از نظر سند صحت دارد و نه ...) من شهر علم هستم و علي(اين بود حديث 
  !! از نظر متن

امت تو براي «: به علي كه ص و همچنين سخن پيامبر: (ايد شما گفته -135
حاكم از انس بن  .»نمايي كنند بيان مي آنچه را كه بعد از من در آن اختالف مي

اين حديث مطابق با شرط شيخين : گويد مالك آن را روايت كرده و سپس مي

_____________________________ 
 ). 2/326(پيشني  −١
 ). 7/172(تاريخ بغداد  −٢
 ). 3/127(حاشية املستدرک  −٣
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   .1)اند اما شيخين آن را نياورده ،صحيح است
  : پاسخ
اين  من معتقدم ،بلكه( :تصحيح حاكم گفته است كردن اينكه ذهبي با رد :اول

   .2)دروغگوست :گويد معين درباره او مي حديث را ضرار ساخته است، ابن
: گويد در سند حديث ضرار بن صرد ابوالنعيم الطحان قرار دارد، بخاري در مورد او مي

از جمله كساني است كه به تشيع منسوب : (گويد و ابن عدي مي). متروك الحديث است(
احاديث : (گويد و ساجي مي. وغگو قرار داده استو يحيي بن معين او را در). باشند مي

  . 3)ضعيف است و اهل تشيع است: (گويد و ابن قانع مي). منكري دارد
مستدرك باالترين مرجعي است كه شما در استدالل دستتان به آن  ،اينكه :دوم

رد و  داي كنم وقتي كه حديث را نقل كرده و فكر مي ،شيعه است ، و مولف آنرسد مي
را بر  شماتوضيح ذهبي  ديدنآيا ! داي ذهبي را بر آنچه حاكم گفته است ديدهتوضيح 

  ! ؟دبازبيني كني را مورد صحت استدالل خوداين آن نداشت كه در 
  ! ؟يا اين امر و دستور است يا جملة خبريستآ :سوم

چون  ،بيان نكرده است -طبق مذهب شما - پس او  ،است اگر فرمان و دستور
شما با اين ركن  ، و صحابه به گفتةد كه او از سوي خدا امام استكني شما ادعا مي
 ص از فرمان پيامبر  پس علي! و علي براي آنها توضيح نداد ،اند مخالفت كرده

  .اطاعت نكرده است
  ! و اين طعنه به نبوت است ،اين خبر اتفاق نيافتاده است ،و اگر خبري است

و علي وفات يافته  ،ت ادامه دارندتا روز قيام ص امت پيامبر ،اينكه :چهارم
_____________________________ 

 ). 3/122(املستدرک  −١
 ). 1/122(املستدرك  −٢
 ).٦٤/ ٣(هتذيب التهذيب  −٣
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  !كند؟ ميرد چگونه براي همه امت اختالفات را حل مي است، پس وقتي او مي
كند كه  دهد، آيا چيزي را بيان مي توضيح مي براي امت علي چه چيز را :پنجم

كند كه  به او و ديگر صحابه رسانيده است؟ يا چيزي را بيان مي ص پيامبر
  !به پنهان كرده است؟آن را از صحا صپيامبر

در مورد اوست،  ،]۱۲: احلاقة[﴾ َوَتِعَيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ﴿آيه : (ايد شما گفته -136
   .1)اند چنان كه طبري و سيوطي و قرطبي و غيره گفته

  :از چند جهت پاسخ
روايت كرده  ص ول آن را از پيامبرحو مك ،حديث مرسل است ، ايناينكه :اول
  .باشد است، پس حديث متصل نيست و صحيح نمي 2ول تابعي، و مكحاست

و در آن وعده و وعيد داده  ،قرآن را خداوند براي بشريت نازل كرده ،اينكه :دوم
هاي گذشته و حالل و حرام و ديگر مضامين قرآني را بيان  و در آن اخبار امت ،است

  !هاي علي بشنوند؟ كرده است تا فقط آنها را گوش
  ! سبحان اهللا العظيم

قرآن در  ةآيد كه هم شيعه چنين بر مي ةاز عقيديا قبال برايتان بيان نداشتم كه آ
  و به خاطر او و پيروانش نازل شده است؟ ، مورد علي
اند كه قرآن در مورد آنها و دشمنانشان نازل  شان نقل كرده رواياتي از ائمه ،بلكه

! اي محمد( :كند كه گفت عياشي در تفسيرش از ابوجعفر روايت مي. شده است
كند پس آن ما  هرگاه شنيدي كه خداوند كسي از اين امت را به خوبي و نيكي ياد مي

   .3)ستكند پس آن دشمن ما ه بدي ياد ميو هرگاه شنيدي كه قومي را ب ،هستيم
چيزهاي  ،عسكري را بررسي كند و تفسير تفسير قمي هر كس تفسير عياشي و

_____________________________ 
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  ! بيند عجيبي مي
دربارة اين  صپيامبر خدا : (گويد در اول تفسيرش مي) هـ 260متوفاي (عسكري 

  $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u™!$y_ ×πsàÏãöθ̈Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$xÏ©uρ $yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰Á9$# “Y‰èδuρ :آيه كه

×πuΗ÷qu‘uρ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑù=Ïj9  .)و  از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي! اي مردمان« .)57 :يونس
  .»درماني براي چيزهائي كه در سينه است و هدايت و رحمت براي مؤمنان، آمده است

﴿×π uΗ ÷qu‘ uρ﴾: دوست داشتن محمد و خاندان پاكش و  توفيق خداوند براي :يعني
   .1)انش دشمني ورزيدن با دشمنان

  .يشتر بيان شد، و اين پ...و در بقيه تفسيرش تأكيدي است بر اين مفهوم
و در اين  ؛اند درك كرده آن را  هاي علي گوششكي نيست كه در اين : سوم

آيند  مي تا روز قيامت ر و انصارش و مؤمناني كه بعد از آنهاجبرادران مها ،امر
  . مشاركت دارند

اند اين نشانگر صحت  اگر مفسرين اين روايت را در تفاسيرشان ذكر كرده :چهارم
اند، مفسرين در مورد  ن آن را قبول كردهكند كه مفسري و بر اين داللت نمي ،آن نيست
  .كنند حتي اگر ضعيف باشند را بيان مي ،اي همه اقوال هر آيه

 :﴾َواِعَيةٌ﴿: اند اين مفسرين گفته ، و همةآورند را در اول مي اما آنها قول راجح
  .و امثال آن... يعني حفظ كننده يا شنونده و
آنچه را از خداوند شنيده فهميده  :يعني ﴾َواِعَيةٌ﴿( :گويد طبري بعد از ذكر آيه مي

اند را ذكر  و اسامي كساني از صحابه و تابعين كه همين را گفته .)و درك كرده است
   .2كرده است

گوش فراگير و شنوا، مي شنود و : يعني ﴾أُذُنٌ َواِعَيةٌَوَتِعَيَها ﴿( :گويد و قرطبي مي

_____________________________ 
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آن را ضبط كرده و فرا  حفظ مي كند، گوشي كه هر آنچه از جانب خداوند آيد
   .1)ميگيرد

و  .يعني حفظ كننده و گوش دهنده :گويد ابن عباس مي( :گويد و ابن كثير مي
 ،و بنابراين ؛اند اند فهميده يعني آنچه را از خدا شنيده ﴾أُذُنٌ َواِعَيةٌ﴿ :گويد قتاده مي

   .2...)اند برايشان سودمند گرديده است آنچه از قرآن شنيده
  . كنند هاي مؤمن درك و حفظ مي همه گوشو اينگونه 

  .خواهم كه مرا و شما را از آنها بگرداند از خداوند مي
: روايت كرده است كه گفت  بخاري از عمر: و دوم اينكه: (ايد شما گفته - 137

، و ترديدي نيست كه )ما در قضاوت علي است  ترين ما ابي است، و برترين قاري(
  ). كند در قضاوت بر گستردگي علم او داللت مي برتر بودن او از همه مردم

  :پاسخ
كند كه خلفا يكديگر را  و بر اين داللت مي ،اين روايت صحيح است ،اينكه :اول

و نشانگر اين است كه اهل سنت فضائل ، اند اند و منصف بوده داشته دوست مي
د او بيان در موراش  هايي كه برادر صحابي و همچنين ستايش ،كنند را نقل مي علي

 اين روايت و همچنين .آنان راضي باد ةكنند، خداوند از هم را روايت مي كرده است
كند كه ميان صحابه چيزي به نام وصيت و ادعاي ظلم و دشمني  بر اين داللت مي

گويند وجود نداشته است؛ چون اگر كسي دشمن كسي باشد او را  آنگونه كه شيعه مي
  .كند ان نميبي ، و فضيلت او راستايد نمي

داراي فضل و علم بوده است،   كنيم كه علي ما اين را انكار نمي ،اينكه :دوم
اش را  توان گفت كه او علم و دانش نداشته است و حال آن كه او زندگي چگونه مي

  .گذرانده است ص با پيامبر
_____________________________ 
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يب شود، اين ادعاي عج كه علم جز از او فرا گرفته نمي داي اما آنچه شما ادعا كرده
  .و در اين حديث چيزي نيست كه بر اين مطلب داللت كند ،و غريبي است

  :كند، كه برخي عبارتند از چند چيز را ثابت مي  روايت عمر :سوم

بهتر از همه قضاوت   در ميان اصحاب افراد قاضي بوده است، ولي علي - 1
لم از همه و اين يك فضيلت است؛ اما به معني اثبات ع ،دانست بين دو طرف را مي

و بلكه فقط اعتراف به پيشي گرفتن او از ديگران در اين زمينه  ،جهات براي او نيست
از او در  ، و بلكه أبي بن كعب ترين صحابه نيست او قاري ،و با وجود اين ؛است

و به معني اين نيست كه  ،و اين همچنين يك تخصص است ،قرائت قرآن برتري دارد
  .تندبلد نيس قرآن صحابه قرائت

ترين ما ابي است، معنايش يا اين است كه او  قاري( :گفت  و اينكه عمر - 2
يا اينكه به معني اين است كه او از همه ما قرائت  ،بيشتر از همه ما قرآن را حفظ دارد

كند كه ابي  و هر كدام كه مراد باشد اين را ثابت مي ،داند و تجويد قرآن را بهتر مي
كند كه علي از هر  تر بوده است، پس بر اين داللت مي هدراين امر از علي برجست

  .تر نبوده است جهت از همه اصحاب عالم
هيچ كسي از : گويد مي چنان كه سعيد بن المسيب( :ايد شما گفته -138

عباس  ناب .1گفت كه از من بپرسيد، به جز علي بن ابي طالب صحابه نمي
و سوگند به خدا كه در يك دهم  ،نه دهم علم به علي داده شده بود: (گويد مي

هرگاه چيزي از علي : (گويد و ابن عباس مي .2)ديگر هم با آنها مشاركت داشت
   .3)آوريم براي ما ثابت شده باشد به كسي ديگر غير از او روي نمي

_____________________________ 
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  :پاسخ
با تحقيق وصي اهللا حواله  ])2/646(كتاب فضائل الصحابة [، شما به اينكه :اول

ها در جايش نيافتم، احاديث اين  اله را نيز چون بسياري از حوالهو اين حو د،اي داده
و صفحات آن نيز از اول تا آخر  ،اند گذاري شده كتاب از اول تا آخر شماره

  .اند گذاري شده شماره
  .در جلد اول در فضائل ابوبكر و عمر است )646(شماره حديث 

د، و اين اي ذكر كردهو شما جلد دوم را  ،همچنين در جلد اول است )646(و ص 
  .ه نيز در فضائل ابوبكر و عمر استصفح

وان با عن) العريس(از توليدات شركت  )CD(ولي من اين حواله را در يك حلقه 
  .يافتم )الحديث الشريف مكتبة(

فزوده او بلكه پسرش آن را  ،حديث را امام احمد روايت نكرده است ،اينكه :دوم
 :گويد كند و مي بي شيبه از يحيي بن سعيد روايت ميو او آن را از عثمان بن ا. است

گويد كه راوي  و به طور دقيق نمي ،كنم او از سعيد روايت كرده است فكر مي
  .كيست؟ و چنين چيزي اعتبار روايت را مخدوش ميكند
و سعيد بن مسيب را نام نبرده  ،و برادرش ابوبكر بن ابي شيبه آن را روايت كرده

و  ،برده است، پس حديث منقطع است 1ط تا يحيي بن سعيدو روايت را فق ،است
د اي شما قول ابن عباس را به صورت تكراري ذكر كرده. حديث منقطع ضعيف است

 ،در قرن هفتم تأليف شده است أسد الغابة! و االستيعاب است أسد الغابةو مصدر آن 
  !پس سند كجاست؟ ،و االستيعاب در قرن پنجم تأليف گرديده

كنند، گرچه  هل سنت مسائل ديني خود را از چنين مراجعي اثبات نميا :چهارم
 ؟برند، اما اينكه آيا اينها منابع معتبري هستند آن را نام مي ،گاهي بعد از صحت دليل

اين كتابها مملو از رواياتي هستند براي خلفاي ثالثه همان طور كه براي علي  ،نه
_____________________________ 

 ). 6/227(املصنف  −١



 گفتگويى آرام

 

٤٠٣

 

٤٠٣

تر از اين است كه براي اثبات آن به  اند و فضائل آنها معروف رواياتي ذكر كرده
  .تاريخ يا روايات مقطوع و يا ضعيف و موضوع مراجعه شود كتابهاي
ذكر  شماكه از همه منابعي كه  -ابن عباس حديثي در صحيحين  ،اينكه :پنجم

! آن چيست؟ لي روايت كرده است نظر شما دربارةاز ع -باشند تر مي صحيح داي كرده
 درتابوت گذاشتند، مردم او را  درعمر را ( :گويد مي -عنهمارضي اهللا -  ابن عباس
و قبل از آن كه بلند  ،ستودند كردند و او را مي گرفتند و برايش دعا مي آغوش مي

و من هم در ميانشان بودم، مردي كه از پشت  ،خواندند كرده شود بر او نماز مي
مت خدا بر عمر باد و رح :ام را گرفت نگاه كردم ديدم كه علي است، او گفت شانه
هيچ كسي نيست كه دوست داشته باشم با عملي همچون عمل او با خدا  :گفت

كه خداوند تو را با دو يارت  گمانم اين استروبرو شوم جز عمر، سوگند به خدا 
من و ابوبكر و عمر  :گفت شنيدم كه مي مي ص دهد، چون بسيار از پيامبر قرار مي

 و عمر بيرون رفتيم، و اميدوارم ارد شديم، من و ابوبكرآمديم، من و ابوبكر و عمر و
   .1)هددكه خداوند تو را با آن دو تا قرار 

نظر شما در مورد اين گواهي چيست كه او آرزويي جز اينكه با عملي همچون 
  .و عمل تابع علم است! عمل عمر به مالقات خدا برود ندارد؟

يا اينكه حديث ضعيفي كه از ! گز نههر! علي تقيه كرده است؟ :گوييد يا اينكه مي
پذيريد و حديث  خواهيد موافق است مي ابن عباس روايت شده را چون با آنچه مي

  ! كنيد؟ خواهيد نيست را ترك مي صحيحي كه موافق با آنچه مي
 كسي از صحابه جرأت نكرده كه  ه هيچاينك :و سوم: (ايد شما گفته -139
، چنان كه حاكم روايت  بن ابي طالباز من بپرسيد، به جر علي : بگويد

شنيدم كه   از علي: كند كه گفت حاكم از عامر بن وائله روايت مي: كند مي

_____________________________ 
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از من بپرسيد قبل از آن كه مرا از دست بدهيد و هرگز بعد از : (بلند شد و گفت
و  .1اين حديثي صحيح و عالي است...). من از فردي چون من نخواهيد پرسيد

از من بپرسيد، به جز : گفت كسي از صحابه نمي هيچ: گويد ميسعيد بن مسيب 
   .2)علي بن ابي طالب

  :پاسخ
 د،اي ابن عباس را دوبار تكرار كرده د، گفتةاي ها را تكرار كرده اينكه شما گفته :اول

و تكرار يك گفته دوبار در يك  د،اي و قول سعيد بن مسيب را نيز دو بار تكرار نموده
  .داردصفحه جاي اعتراض 

 ،من آن را نيافتم داي روايت عامر بن وائله كه آن را به حاكم نسبت داده ،اينكه :دوم
در صفحه مذكور از آن ) مصطفي عبدالقادر عطا(نه در چاپ اصل و نه در چاپ 

و در اين جلد  ،ابراهيم است ةدر مورد تفسير سور )2جلد  383ص (و خبري بود؛ 
و فضائل فقط  ،نه علي و نه كسي ديگر ،است فضائل هيچ يك از صحابي بيان نشده

  .و من نتوانستم آن را در كتاب پيدا كنم ،اند در جلد سوم بيان شده
كند كه او از  اگر واقعاً آن را گفته باشد بر اين داللت نمي اينكه، گفته علي : سوم

ر بوده ت تر است، بلكه او از كساني در عصر او باقي مانده بودند عالم همه صحابه عالم
  .تر بوده است است، و ترديدي نيست كه او در عصر خالفت خودش از همه عالم

و امام آنچه  ،برند كنيد كه ائمه علم را از يكديگر به ارث مي شما ادعا مي :چهارم
اي بعد از علي  كنيد كه ائمه و ادعا مي ،داند شود مي را كه شده و آنچه را كه مي

اگر بعد از وفات علي ائمه  ،اند؛ پس از او به ارث برده اند كه علم و دانش او را بوده
 :حديث دروغ است؛ چون علي گفت ،دانستند آنچه را كه مردم به آن نياز داشتند مي

_____________________________ 
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همچون من  منو هرگز بعد از  ،از من بپرسيد قبل از آن كه مرا از دست بدهيد(
ه فقط او آن را كند كه در دين مسائلي هست ك ، پس اين داللت مي)نخواهيد پرسيد

اگر آنها ! داند، پس ائمه بعد از او كجا هستند؟ داند و كسي غير از او آن را نمي مي

  اي ندارد؟ كنند و امامت آنها فايده پس براي امت كفايت نمي ،دانند نمي
طور كه ما معتقديم  كنيد در حقيقت همان گرچه امامت دروغيني كه ادعا مي

  .مطرح كرديم ولي ما بر حسب مذهب شما آن را اي به بار نياورده است، فايده
 1شكلي كه در آن ابوالحسنمعمر از : و چهارم اينكه: (ايد شما گفته -140

  .2)شد بود عمر هالك مياگر علي ن :گفتمي برد و  نباشد به خدا پناه مي
  :پاسخ
و در سند آن مؤمل بن  ،اين اثر را ابن سعد روايت كرده است ،اينكه :اول

و بخاري گفته  ،ابن معين او را ثقه دانسته است( :گويد هست، ابن حجر مياسماعيل 
   .3)منكر الحديث است :است

 :و مثل همين روايت از ابن عباس از پسرش عبيداهللا روايت شده كه گفت :دوم
! اي اباالعباس :گفت آمد به ابن عباس مي شكلي براي عمر پيش ميمهرگاه قضاياي (

تواني اين قضيه و امثال آن را حل كني،  ش آمده است، تو ميشكلي براي ما پيمقضيه 
بود هيچ  وقتي مسئله پيچيده مي( :و در آن آمده است .)گرفت سپس راي او را مي

   .4)خواند كسي را جز او فرا نمي
از   اگر اين روايت صحيح باشد بر شدت خوف و ترس عمر ،اينكه :سوم

_____________________________ 
 ). 2/339( ى, الطبقات الكرب)7/337(هتذيب التهذيب  −١
 ).١٦٢/ ١(تأويل خمتلف احلديث  −٢
 ). 7/472(لسان امليزان  −٣
 ). 2/973(فضائل الصحابة  −٤





 

 

٤٠٦

٤٠٦

اي كه حكم شرعي برايش در مورد آن  ضيهكند كه او در ق خداوند عزوجل داللت مي
د توان گفت كه چنين كسي به خو كند، آيا مي روشن نيست داوري و حكم نمي

كسي كه در يك ! خيانت كند؟ ص پيامبر خدا دهد كه در مورد وصيت جرأت مي
نمايد و  كند و به اين اعتراف مي اي كه حكم براي او واضح نيست حكم نمي مسئله

شود كه او از  كند، در مورد او گمان برده نمي واند كه به او اعتماد ميخ كسي را فرا مي
  .حقي جلوگيري كند كه خداوند آن را مشروع و مقرر كرده است

خواند به معني اعتراف به فضيلت  آيا وقتي او علي را براي حل قضيه فرا مي :چهارم
كند، سپس او  مي علي نيست؟ پس چگونه در جلوي مردم در مورد خالفت با او اختالف

  ! خواند تا در مورد يكي از قضاياي جزئي دين حكم نمايد؟ را فرا مي
كند كه ميان آنها چيزي جز محبت و دوستي وجود نداشته  اين داللت مي :پنجم

  .اند كرده اند كه با همديگر همكاري مي و آن دو برادر بوده ،است
ر مورد ديري و سپس گ چرا علي نگفت كه امامت را از من به زور مي :ششم

  ! پرسي؟ اگر وصيتي وجود داشت اي جزئي از من مي قضيه
كند و در فتوا  امامي را كه امامت را غصب كرده كمك مي  چگونه علي :هفتم

شما حاكم ظالمي است و فرامين او  نمايد و حال آن كه او به گفته مي با او مشاركت
  !نبايد اجرا شوند؟

يدن بزرگان صحابه از پرس :گويد مي نووي :م اينكهو پنج: (ايد شما گفته -141
به فتواها و اقوال او در جاهاي زيادي و در مسائل  و مراجعة آنها) علي( او

   .1)مشكل معروف است
  :پاسخ

ابوبكر و  ص ترين مردم بعد از پيامبر خدا عالم: (گويد مي - رحمه اهللا - ابن تيميه 

_____________________________ 
 .هتذيب األسامء واللغات −١
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٤٠٧

 

٤٠٧

ند كه بر اين اجماع است كه ابوبكر از همه ا سپس بعد از او عمر است، و بسياري گفته
  . تر بوده است، و دالئل اين مطلب در جاي آن به تفصيل بيان شده است صحابه عالم

  . داد كرد و فتوا نمي قضاوت نمي ص در حضور پيامبر  كسي جز ابوبكر هيچ

  .داد گرديد ابوبكر آن را توضيح مي و هر چيزي كه براي مردم در دين مشتبه مي
   .1شك كردند و ابوبكر آن را بيان كرد ص مردم در مورد وفات پيامبر 

   .2آن را توضيح داد  دچار ترديد شدند و ابوبكر ص در محل دفن پيامبر
   .3و در مورد جنگيدن با منكرين زكات شك كردند و ابوبكر آن را بيان كرد

توضيح  را برايشان ]۲۷: الفتح[ ﴾ُه آِمنَِنيلََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَّ﴿آيه و 
   .4داد

اي را اختيار داده كه از دنيا و آخرت يكي را  و وقتي پيامبر فرمود كه خداوند بنده
و در آن اختالف  ،را توضيح داد »كالله«و . 5ن را توضيح دادآ ، ابوبكرانتخاب كند

   .6نكردند
نان كه در سنن از علي روايت شده چ ،كردند و علي و ديگران از ابوبكر روايت مي

مند  شنيدم خداوند مرا از آن بهره حديثي را مي ص هرگاه از پيامبر( :كه گفت
دادم، وقتي برايم  گفت او را سوگند مي و هرگاه كسي ديگر برايم حديثي مي ،كرد مي

و ابوبكر برايم حديث گفت و راست گفت،  ،كردم خورد او را تصديق مي سوگند مي
_____________________________ 

 ). 3587ح (بخاری  −١
 ). 545ح ( موطأمالک,  −٢
 ). 90ح (, و مسلم )7121(بخاری  −٣
 ).4721ح (بخاری  −٤
 ). 461(بخاری  −٥
 ). 2971(دارمی  −٦





 

 

٤٠٨

٤٠٨

و سپس وضو  هر مسلماني مرتكب گناهي شود( :فرمود ص كه پيامبر خدااو گفت 
بگيرد و دو ركعت نماز بگذارد و از خداوند طلب آمرزش نمايد خداوند او را 

   .1)آمرزد  مي
و از علي و عمر و  ،و از ابوبكر فتوايي ثبت نشده كه با نصي مخالف بوده باشد

و شافعي كتابي در  ،هستند ديگران فتاواي زيادي هست كه با نصوص مخالف
و محمد بن نصر مروزي در اين  ،آوري كرده است مخالفتهاي علي و ابن مسعود جمع

  .)مورد كتاب بزرگي تأليف كرده است
تر  اند بر اين اجماع شده كه ابوبكر از علي عالم و ابن تيميه كساني را كه گفته

در قضاياي بزرگ و  ص است نام برده است، چرا چنين نباشد و حال آن كه پيامبر
چنان كه در مورد اسيران بدر و امثال آن از آنها  ،كرد مهم با ابوبكر و عمر مشورت مي

و از ابن عباس ثابت است كه او به كتاب خدا ( :گويد سپس مي... مشورت خواست
داد اگر  فتوا مي ص يافت به سنت پيامبر خدا اگر در قرآن مسئله را نمي ،داد فتوا مي

ن و علي ، و طبق گفته عثماداد يافت به قول ابوبكر و عمر فتوا مي آن را نميدر سنت 
   .2)داد فتوا نمي
ا فرستاد تا ابوبكر را به عنوان امير حج مقرر كرد و بعد از او علي ر ص پيامبر

و علي تحت فرماندهي  ،برائت را بخواند و نقض پيمان با قريش را اعالم كند سورة
  .ابوبكر قرار داشت

ابوبكر مرا به همراه تعدادي ( :نقل شده كه گفت  روايت صحيح از ابوهريره در
از اعالم كنندگان در روز قرباني فرستاد تا در مني اعالم كنيم كه بعد از اين سال هيچ 

، حميد بن عبدالرحمان )مشركي به حج نيايد و هيچ فرد لختي كعبه را طواف نكند
_____________________________ 

, و امحد )154−1/153(, و امحد در املسند )1/446(, و ابن ماجه )4/296(, ترمذی )2/114(ابوداود  −١
 .شاكر آن را صحيح قرار داده است

 ). 512 − 7/500(منهاج السنة  −٢
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٤٠٩

، و به او فرمان ت سر خودش سوار كردعلي را پش ص سپس رسول خدا :گويد مي
علي هم همراه ما در ميان اهل مني در  :گويد اعالم برائت كند، ابوهريره مي داد كه

   .1...روز عيد قربان اعالم كرد

، و عمر و عثمان و علي 2نماز مردم شد پيش ص و ابوبكر در زمان حيات پيامبر
كند كه او از همه صحابه  مي و ديگر بزرگان صحابه موجود بودند، پس اين داللت

هيچ وقت كسي را كه علم و فضيلت او از  ص تر بوده است، چون پيامبر عالم
  . داد ديگران كمتر باشد به امامت در نماز فرمان نمي

  .و موارد زياد ديگري هم هست
آنچه در مورد عدم آگاهي اصحاب و  ،اينكه :و ششم: (ايد شما گفته -142

شان به ديگران، و عدم مراجعه   اند و مراجعه كام ذكر كردهرد احبزرگانشان در مو
بينيم كه  آنها را مي«: گويد مي هيچ كسي از آنان، چنان كه ابن حزمعلي به 

هايي  سپس نمونه .3»...كنند كه بسياري از احاديث به آنها نرسيده است اعتراف مي
  .داي از عدم آگاهي بعضي از صحابه از بعضي احاديث را ذكر كرده

  :از چند جهت پاسخ
نماز مردم كرد، پس  را پيش  ابوبكر ص تر گفتيم كه پيامبر پيش ،اينكه :اول

ابوبكر را پسنديد كه در بزرگترين جا جانشين او باشد؛ اين بر آن  ص وقتي پيامبر
او را بيشتر از  ص و پيامبر ،تر بوده است كند كه او از همه اصحاب عالم داللت مي

كار را از روي  اين ص شته است؛ مگر اينكه شما بگوييد كه پيامبردا همه دوست مي
  .اهللا ستغفرأ!! تقيه كرده است

_____________________________ 
 ). 1602ح (بخاری  −١
 ).٤٢٠ح (, و مسلم )٦٧٨ح (بخاري  −٢
 ). 145 −142/ 2(اإلحكام  −٣
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٤١٠

كسي از صحابه  كه او گفته است كه هيچ داي نقل كرده ، شما از ابن حزماينكه :دوم
كه  داي و ادعا كرده... دانسته است نبوده مگر آن كه بعضي از احاديث يا احكام را نمي

  ...سي از صحابه مراجعه نكرده استعلي به هيچ ك
 :گويد م ميابن حز! داي يا غفلت ورزيده داي مرتكب اشتباه شده آيا به عمددانم  نمي

  .مثل بقيه صحابه است  علي
كند كه  است كه اعتراف مي - رضوان اهللا عليه - اين علي( :گويد م ميابن حز

كنند كه او آن را  يبراي او روايت م ص بسياري از صحابه احاديثي از پيامبر
   .1...)داد ابوبكر كه علي او را سوگند نمي داد بجز ، و او آنها را سوگند ميداند نمي

هيچ كسي از آنها همه  -بدون استثناء -كند كه صحابه  تأكيد مي ابن حزمپس 
تر از اين با رد سخن شيعه  واضح» لصالف« كتابش بلكه در. اند احاديث را حفظ نداشته

. گويند دروغ مي( :گويد مي .)تر بوده است علي از همه صحابه عالم( :ويندگ كه مي
يكي كثرت روايات و فتاواي  ،شود علم صحابي با يكي از اين دو چيز مشخص مي

چرا كه غير . كننداز او در مسئوليتهاي زيادي استفاده  صاينكه پيامبر : و دوم ،او
و اين بزرگترين دليل  وليت دهد،جاهلي را مسئ صقابل تصور است كه پيامبر خدا 

  . بر علم و گستردگي آن است
در دوران بيماريش امامت در  ص ما در اين مورد نگاه كرديم و ديديم كه پيامبر

و بزرگان صحابه همچون علي و عمر و ابن مسعود و  ،ابوبكرسپرد هنماز را به عهد
، سپس او 2...)رجيح دادابوبكر را بر همه ت ص ابي و ديگران حضور داشتند، و پيامبر

پس روشن شد . كند براي اين پاسخ خود داليل عقلي و نقلي را بيان مي -رحمه اهللا -
  !! ايد بر خالف چيزي است كه شما گفته ابن حزمكه سخن 

_____________________________ 
كنند,  مطلب در جلد اول است نه در جلد  صفحه و جلد فرق میبينيد كه  , و می)154−1/153(اإلحكام  −١

 !!كند دوم و صفحه هم فرق می
 ). 4/136(الفصل  −٢
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قطع نظر از همه اينها، علماي منصف در اين ترديدي : (ايد شما گفته -143
و در دامان  ،كه اسالم آوردندارند كه علي بن ابي طالب اولين كسي بود 

تربيت يافت، و قبل از بعثت در آغوش ايشان زندگي كرد، و  صپيامبر

آنحضرت او را پرورش داد و علي همچنان با پيامبر باقي بود تا اينكه پيامبر 
وفات يافت؛ علي نه در حضر و نه در سفر از او جدا نشد، و پسر عموي پيامبر و 

ها به جز تبوك  و در همه جنگ ،جهان بود شوهر دخترش فاطمه سرور زنان
  ).حضور داشت

 :پاسخ

، انداست كه مسلمان شده  انياولين كساز   ترديدي نيست كه علي ،اينكه :اول
اقوال را در اين  صةخال -رحمه اهللا -اما او به طور مطلق اولين نيست، ابن صالح 

كه مسلمان شد كيست  سلف در مورد اينكه اولين كسي: (گويد مورد بيان كرده و مي
است، اين از ابن  صديق اولين مسلمان ابوبكر: اند، گفته شده است اختالف كرده

  .عباس و حسان بن ثابت و ابراهيم نخعي و ديگران روايت شده است
و گفته شده كه اولين مسلمان علي است، اين از زيد بن ارقم و ابوذر و مقداد و 

ن مسلمان در اينكه علي اولي: گويد بداهللا ميو حاكم ابوع .ديگران روايت شده است
 .اند اما اين قول حاكم را نپذيرفته. اختالفي سراغ ندارم تواريخاست در ميان اصحاب 

معمر چنين چيزي از . اولين كسي كه مسلمان شد زيد بن حارثه بود :و گفته شده
چند اين از . و گفته شده كه اولين مسلمان خديجه است .زهري نقل كرده است

طريق از زهري روايت شده است، وقتاده و محمدبن اسحاق بن يسار و گروهي 
 :گويد و ثعلبي مفسر مي ،و از ابن عباس نيز روايت شده است ،نظرشان همين است

و اختالف علما  ،علما بر اين اتفاق دارند كه اولين كسي كه اسالم آورد خديجه بود
  .ه كسي بوده استدر اين است كه بعد از او اولين مسلمان چ

و اولين  ،و بهتر آن است كه گفته شود، اولين مسلمان از مردان آزاد ابوبكر بود





 

 

٤١٢

٤١٢

و از زنان اولين مسلمان خديجه و از  ،مسلمان از ميان كودكان يا نوجوانان علي بود
  .1)و اهللا اعلم .موالي زيد بن حارثه و از بردگان اولين مسلمان بالل بود

ر مورد سن علي در روزي كه مسلمان شد مختلف هستند، روايات د ،اينكه :دوم
و از ابن  ،كه او پانزده يا شانزده ساله بود شده و گفته ،گفته شده كه او ده ساله بود

عباس روايت شده كه عمر علي در روز بدر بيست سال بود، ذهبي بعد از اين 
ده سال سن  اين تصريحي است به اين كه علي وقتي مسلمان شد كمتر از: (ميگويد

داشت، بلكه تصريحي است به اينكه او در هفت سالگي يا هشت سالگي اسالم آورده 
  .2است و قول عروه همين است

  . پس علي قبل از رسيدن به سن تكليف اسالم آورده است
از آن سن داشت، پس او در  3وقتي مسلمان شد چهل سال يا بيشتر  اما ابوبكر

بيند كه  را بررسي كند مي ص پيامبر ةهر كس سيرو  ،سن تكليف مسلمان شده است
و  ،بوده است  اسالم آوردن ابوبكر براي اسالم و مسلمين سودمندتر از اسالم علي

خداوند بوسيله هر دو تاي آنها به اسالم و مسلمين فايده و سود بخشيده است؛ اما 
ردم با مال و ابوبكر بيشتر از همه م« :فرمود ص پيامبر. صديق سودمندتر بوده است

   .4»اش به من احسان كرده است همراهي
و اولين كسي بود كه به سوي خدا دعوت  ،كرد ابوبكر با دست و زبانش جهاد مي

و اولين كسي  ،و اولين كسي بعد از پيامبر بود كه مورد اذيت و آزاد قرار گرفت ،داد

_____________________________ 
 ).270−269ص (مقدمة ابن الصالح  −١
ذكر كرده است, و مهچنني ابن سعد آن را آورده و اضافه كرده كـه او نـه سـاله ) 3/111(اين اقوال را حاكم  −٢

 ).3/21(الطبقات . بوده است
 ). 213−3/192(طبقات ابن سعد  −٣
 ). 2382(, و مسلم )7/10(بخاری  −٤
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 ص ا پيامبرو او تنها كسي بود كه در هجرت ب ،1دفاع كرد ص بود كه از پيامبر
  .همراه بود

و جايگاه و جهاد آنان  ،داشتند را گرامي مي -رضي اهللا عنهما-  و قريش او و عمر

د جز از رسول خدا و يكسي نپرس و در روز جنگ احد ابوسفيان از هيچ ،دانستند را مي
 ص ، چون ابوسفيان جايگاه ابوبكر و عمر را پيش پيامبر2و عمر از ابوبكر

 ؛اين دو نفر مايه قوت اسالم هستند ص از پيامبر نست كه بعددا و مي ،دانست مي
  ...در مورد كساني ديگر غير از اين سه نفر سوال نكرد ،بنابراين
   .4و به همراه او شش نفر ديگر را آزاد كرد ،3كر بالل را خريد و آزادش كردبابو

و اسالم  ،اولين مرد آزادي كه مسلمان شد ابوبكر صديق بود( :گويد ابن كثير مي
تر ذكر شدند مفيدتر بود، چون او يكي از  پيش ساني كهآوردن او از اسالم آوردن ك

و او به اسالم دعوت  ،آمد و ثروتمند بود افراد بزرگ و رئيسي در قريش به شمار مي
و او فردي دوست داشتني بود، مال خود را در اطاعت از خدا به پيامبر خرج  ،داد مي
   .5)كرد مي

اي درمكه نداشت، جز  وقتي مسلمان شد كوچك بود و نقش برجسته  اما علي
و ترديدي نيست  ،در رختخواب آنحضرت خوابيد ص اينكه در شب هجرت پيامبر
اما عمل ديگري براي او ذكر نشده است، شايد به خاطر  ،كه اين نقش بزرگي است

_____________________________ 
 ). 3678(بخاری  −١
 ). 4043(بخاری  −٢
 ). 7/99(بخاری  −٣
, و آن را صحيح قرار داده و ذهبی نيز موافق با او چنني )3/284(, احلاكم )12/10( أيب شيبةمصنف ابن  −٤

 .كرده است
 ). 3/26(البداية  −٥
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را ياري  ص و او مالي نداشت كه با آن پيامبر ،اين بوده كه سن علي كم بوده است
  .فقير بود  كند و او
در مرحله مكي بر اسالم و   شود كه فضل و لطف صديق روشن مي ،با اين

  . مسلمين واضح بوده است
در مكه بود با ايشان همراه و  ص زماني كه پيامبر در  علي( :گويد ابن كثير مي

ر زندگي و چون پدرش فقير بود در دوران حيات پدرش با پيامب ،اش بود در خانه
   .1)كرد مي

و به خاطر  ،شيخ بزرگي بود كه در ميان قومش جايگاه مهمي داشت  اما ابوبكر
  .اين توانست به اسالم خدمت كند

وقتي ابوبكر مسلمان شد و ( :كند كه گفت ابن كثير از محمد بن اسحاق روايت مي
داشتند  مي اسالم خود را آشكار كرد به سوي خدا فرا خواند، ابوبكر را قومش دوست

   .دانست و او بهتر از همه نسب قريش و خير و شر آن را مي
و مردان قومش به خاطر علم و  ،او مرد تاجري بود و داراي اخالقي نيكو بود

او افراد مورد اعتماد قومش را كه . آمدند او نزد او مي ارت و خوبي مجالست باجت
دانم افراد  او تا جايي كه من ميدست  و به ،داد آمدند به اسالم دعوت مي نزد او مي

سعدبن ابي  ،ه بن عبيداهللا، طلحعثمان بن عفان ،زبير بن عوام :اند ذيل مسلمان شده
رفتند و ابوبكر با آنها  ص آنها نزد رسول خدا ،. عبدالرحمان بن عوفو  وقاص

ا از و برايشان قرآن خواند و آنها ر ،اسالم را به آنها عرضه كرد ص همراه بود، پيامبر
اين هشت نفر از پيشگامان و سابقين در  .و آنگاه آنان ايمان آوردند ،اسالم آگاه كرد

را تصديق كردند و به آنچه از  سوي خدا آمده بود  ص اسالم بودند كه پيامبر خدا
   .2)ايمان آوردند

_____________________________ 
 ).٣٣٥/ ٧(ية والنهاية البدا −١
 ). 3/29(البداية  −٢
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و نزديك بودنش به  ص و ارتباط او با پيامبر  سبقت ابوبكر ،و بعد از هجرت
  . امري است غيرقابل انكار به ايشانحضرت  آن عالقة و ،ص پيامبر

زمام خالفت را به عهده گرفت و مسلمين از او اطاعت  ص سپس بعد از پيامبر

ه مكس جرأت مخالفت با او را نداشت، چون ه و هيچ ،و كار را به او سپردند ،كردند
رد و دين را كردند، او دنيا را فتح ك گذاشتند و او را تعظيم مي به او احترام مي

  . گسترش داد
، امت اختالف كردند و همه بر او اتفاق نكردند، بلكه حتي اما در مورد علي 

كساني كه با او بودند از او به گونه اي شايسته اطاعت نكردند؛ به خاطر اين، جهاد در راه 
  .خدا متوقف شد، و جنگ بعد از آن كه با كفار بود بين خود مسلمين در گرفت

تر بوده  و او به حق نزديك ،در اين مورد گناهي ندارد  يست كه عليترديدي ن
بلكه او كامالً برحق بود؛ ولي مدار سخن بر اين است كه بر دست هر يكي از  است،

  .اين دو امام چه چيز هايي بوقوع پيوست
روشن  و از اينجا يك گوشه از فضل و برتري ابوبكر بر علي و ساير صحابه 

كردند و از او فرمان  را تعظيم مي  اطر اين بود كه اصحاب ابوبكرو به خ .مي شود
  .كردند بردند و به فضل و برتري او اعتراف مي مي

 .)ها به جز تبوك حضور داشته است در همه جنگ( :ايد شما گفته ،اينكه :سوم
ها شركت داشته است و در غزوه تبوك  در همه جنگ درست است، و ابوبكر صديق 

  . ها نزديكتر بود اشته است، پس آنها برابرند، اما ابوبكر در اين جنگهم حضور د
كرد، اولين كسي كه حرف زد  تقبل از جنگ بدر با مردم مشور ص پيامبر
بلند نشد، پس اين داللت   و علي ،سخن گفت  سپس عمر ،بود  ابوبكر

  .كند كه ابوبكر از آن دو نزديكتر بوده است مي





 

 

٤١٦

٤١٦

اين اسناد ( :گويد و ابن كثير مي ،روايت كرده است 1احمد حديث رايزني را امام
   .2)ثالثي صحيحي است
دعا  ص و پيامبر ،در عريش بود ص ابوبكر همراه پيامبر ،و در اثناي جنگ

خواند تا اينكه چادرش افتاد، هيچ كس جز صديق به ايشان  كرد و خدا را مي مي
 :و گفت ،دوش آنحضرت گذاشت نزديك نشد، او آمد و چادر پيامبر را دوباره روي

اي كافي  اي و زاري نموده همين اندازه كه از پروردگارت خواسته! اي پيامبر خدا(
   .3)كند است، او آنچه را كه به تو وعده داده است محقق مي

و غير از  ،كرد تدر مورد اسرا با ابوبكر و  عمر مشور ص پيامبر ،و بعد از جنگ
   .4نكرد تمشور يديگر كس آنها با

نزديك  ص بيشتر به پيامبر  از علي  ايست در مورد اينكه ابوبكر اين نمونه
كرد و با كسي  كسي را به خود نزديك نمي هيچ وقت ص و پيامبر ،بوده است

  .دانست كفايت و فضل او را مي كهكرد مگر آن نمي تمشور
آوريم، و  هاي صحيح و مصادر صحيح اصلي دليل مي گوييم از كتاب ما براي آنچه مي

بريم، با اينكه دهها و  هاي تاريخ و ادب و امثال آن كه صحت ندارند پناه نمي به كتاب
ها ذكر شده است، ولي صحيح نيستند؛ بنابراين،  صدها روايت در فضائل او در اين كتاب

پسنديم، نه به  دانيم، و ما استدالل از روايت ضعيف را نمي ما استدالل از آن را جايز نمي
  .نماييم كنيم و نه عليه ديگران از آن استدالل مي خود از آن استدالل مينفع 

ها حق و درست است؛ ولي چه كسي در اين  در جنگ  پس حضور علي
 شد، علي يا ابوبكر مي ي او عمل شد و به رأ ت ميها نزديكتر بود و با او مشور صحنه

_____________________________ 
 ).4/26(املسند  −١
 ). 3/263(البداية  −٢
 ). 1763ح (صحيح مسلم  −٣
 ). 1763(صحيح مسلم  −٤
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شد و  و افراط نمي غلو سوگند به خدا، اگر در مورد علي ؟ -رضي اهللا عنهما-
شد كه به  با استدالل از داليل ضعيف يا موضوع در مورد او ادعاهايي باطل نمي

  .داديم اي را ارائه نمي ديگر برادران صحابي او توهين هستند، ما چنين مقايسه

 ص در هر روز يك حديث از پيامبر  و اگر علي: (ايد شما گفته) 144
و او بيش از يك سوم قرن با او  ،- ك بودو علي هوشيار و زير -كرد  حفظ مي

، )شدند كرد بيش از دوازده هزار حديث مي زيسته است؛ آنچه او بايد روايت مي
  .ايد سپس كالم ابي ريه را كه به همين معناست ذكر كرده

  :از چند جهت پاسخ: گفتم
از برگزيدگان صحابه بوده است، اما در   ترديدي نيست كه علي ،اينكه :اول
و اين ادعا  ،هاي صحابه در ذكاوت و هوش براي ما چيزي نقل نشده است رتبه مورد

تواند در مورد هر چه دوست دارد و هر چه  نياز به دليل دارد و هر كسي مي
  .ادعايي اعتبار دارد كه با دليل ثابت شود پسندد ادعاهايي مطرح كند؛ اما نمي

اش براي  ان و خيرخواهيفضل صحابي بر ديگر صحابه با قوت ايم ،اينكه :دوم
  .و قوت حافظه در فضل و دين شرط نيست ،گردد دين ثابت مي

 ،مشاركت دارند  بزرگان صحابه در پيشي گرفتن به اسالم با علي ،اينكه :سوم
و آنچه آنها  ،و فاصله اسالم او با آنها چند ماه يا يك سال يا دو سال بوده است

و آنها از ده نفري  ،رسد كرده است نميروايت   اند به آنچه علي روايت كرده
  .اند اند كه به بهشت مژده داده شده بوده

و با توجه به آنچه در كتابهاي  ،كند شود بر اين داللت مي آنچه اينك ارائه مي
   :گردد گانه آمده آمار زير ارائه مي شش

  .حديث )72(عثمان بن عفان 
  .حديث )31(زبير بن عوام 

  .حديث )121(سعد بن ابي وقاص 
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  .حديث )20(بالل 
  .حديث )138(زيد بن ارقم 

گانه روايت شده است  هاي شش و احاديثي كه از علي بن ابي طالب در كتاب
  .حديث هستند )332(

آيا علماي اهل سنت روايات اينها را عمداً حذف ! به نظر شما علت چيست؟
كند مانع  يت ميو كسي كه از او روا  تواند ميان علي و آيا كسي مي! اند؟ كرده
  ! شود؟

  :سبب قلت روايات اينها دو احتمال دارد :چهارم
  .كردند فعاليت نمي ص اين صحابه در زمينه روايت از پيامبر) أ

  .اند آن را حذف نموده ، ولي اهل سنت عمدااند يا اينكه آنها روايت كرده) ب
  .است گويا احتمال اول در مورد اندك بودن مرويات بسياري از صحابه صادق

روايات  ،اند آن نكرده را مشغولاند و خود  از آنجا كه آنها به امر روايت نپرداخته
  .آنها اندك است

و ديگر برادرانش كه رواياتشان كم هستند همين   ما در مورد علي و عقيدة
  :دهيم اما در مورد احتمال دوم ما تأملي كوتاه ارائه مي. است

اشت كه در مدينه و حجاز و مصر و عراق و هزاران دوستدار و طرفدار د  علي
آيا همة اينها  :شنيده اندايشان از ماوراءالنهر پراكنده بودند، و آنها كساني اند كه 

  ! توانند اين روايات را پنهان كنند؟ مي
كند؛ چون اين سخني است كه  كند خودش را تحقير مي كسي كه چنين فكري مي

همه  :، مگر اينكه بگوييدة عمديستگر مغالطانكند و يا نش بر كمبود عقل داللت مي
اين  - نعوذباهللا -مهاجرين و انصار و همه قبايل عرب،  :صحابه از علي متنفر بودند

اي كه خداوند آفريده است  نهايت پوچ؛ چون پليدترين آفريدهبي سخني است 
اي از دوستداران شيطان خالي نيست، پس چگونه  شيطان است، اما هيچ جامعه

اند بر دشمني با او اتفاق  وان معتقد بود كه همه كساني كه در عصر علي بودهت مي
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  .بريم از محبتي كه توهين است به تو پناه مي !بار خدايا! اند؟ كرده
آيا ثابت شده است كه يكي از حكام بني اميه يا ديگران از روايت كردن از  :پنجم

  !كرده است؟ منع مي  علي

هاي سرزمين  حال آنكه هزاران نفر از علما در گوشه توانست منع كند و آيا مي
اند و تحت  برده شما كه اسالف و گذشتگانتان در ترس به سر مي! اسالمي پراكنده بودند؟

ايد، پس چگونه شما با اينكه تحت تعقيب  اند دهها هزار حديث روايت كرده تعقيب بوده
علماي اهل سنت بدون ممانعت و  ايد اين همه حديث را روايت كنيد، و ايد توانسته بوده

: اند، يا بگوييد اصحاب روايت نكرده: مگر اينكه شما بگوييد! اند؟ تعقيب روايت نكرده
و بعد از تابعين ! اند؟ را روايت نكرده اند و تابعين احاديث علي  اصحاب روايت كرده

  !توانيد اين را ثابت كنيد؟ ها تا برسد به عصر تأليف حديث كه نمي بعدي
و مسلمين  ،اند اند را ديگر صحابه روايت نكرده آيا رواياتي كه در فضائل او آمده

اند، و اين روايات پيش روي مخالف علي  نسل به نسل آن را به يكديگر منتقل نكرده
يا آن را انكار كند و يا راوي آن را  ،شد و او نتوانست از روايت آن منع كند بيان مي

سعد بن ابي و قاص را در فضائل علي ذكر كرديم كه  تر حديث مجازات نمايد، پيش
  .او در پاسخ به سوال معاويه از او كه چرا به علي ناسزا نگفته است آن را بيان كرد
  .سعد حديث را روايت كرد و معاويه آن را شنيد، و مسلم آن را روايت كرده است

  !است  ترين احاديث در مدح و ستايش علي و اين از قوي
  ! داشت يلي است بر اينكه سعد علي را دوست ميو اين دل

  !كرد و معاويه از روايت فضائل و يا احاديث او منع نمي
و دليلي است بر اينكه علماي اهل سنت چيزي از احاديث يا از فضائل او را پنهان 

  !كنند نمي
دارد كه احتمال حذف شدن چيزي از روايات يا فضايل او احتمال  و اين بيان مي

  .استباطلي 
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   :ما در ميان دو چيز قرار داريم :ششم
  .و يا اينكه به آنها اعتماد نكنيم ،يا بايد به صحابه و راويان اهل سنت اعتماد كنيم 

و اگر به آنها اعتماد  .اگر به آنها اعتماد كنيم بايد روايات آنها را تصديق كنيم
ت آنها قانع نشويم و وقتي ما به روايا. توان قانع شد نكنيم به روايات آنها نمي

توانيم  و نه مي ،نه شعائر آن را ،ديني را دي، نه عقاتوانيم چيزي از دين را بفهميم نمي
 ايمان صحابه را ثابت كنيم؛ چون اطمينان نداريم شايد آنها احاديث دروغيني آورده

  !اند كند را پنهان كرده و احاديثي كه بر نفاق آنها داللت مي ،اند اند و يكديگر را ستوده
و با ! بريم گردد به تو پناه مي از اين مذهب زشت كه منجر به ابطال دين مي! بار الها

ترين وسيله براي ابطال دين است؛ و بنابراين،  شود كه عقيدة شيعه آسان اين، روشن مي
  .خواهد دين را تخريب كند مذهب شيعه درِ مناسبي براي ورود اوست هر كسي كه مي

قطع نظر از همه اينها، ترديدي نيست كه علماي منصفي ( :ايد شما گفته -145
 ص اولين كسي كه مسلمان شد و در دامان پيامبر: گويد همچون ابوريه كه مي

   .تا آخر آنچه آورده در معناي سخن پيشين شما. ...)تربيت يافت
  :از چند جهت پاسخ: گفتم
  .تر بيان شد كافي در مورد مسئله پيش به اندازة: اول
آيا ! ت؟دانم انصاف او چيس و من نمي ،ايد شما ابوريه را منصف ناميده ،اينكه :دوم

استناد كرده  هابه آناو بيشتر منابعي كه  !؟انصاف است به پاخاستن او عليه عقيدة امت
اند، كتابهايي همچون كتابهاي جرجي زيدان مسيحي و  كتابهايي هستند كه كفار نوشته

و امثال آن، ... گلد زيهر الشريعةو العقيدةرقين و كتاب مستش دائرة المعارف االسالمية
   .1!چنان كه دكتر مصطفي سباعي در مورد او گفته است؟

 واقعهر چند كه در  ،شيعه را تأييد كند منصف است ةيا اينكه هر كسي كه عقيد
  ! منحرف و گمراه باشد؟

_____________________________ 
 ). 20−19ص (السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي  −١



 گفتگويى آرام

 

٤٢١

 

٤٢١

اهل سنت ( :ام گفته هايتان ايد كه در پاسخ به پرسش ردهسخن مرا ذكر ك -146
و امت حق دارد كسي را كه  امري است مربوط به شورا، معتقدند كه امامت

مايي ربيند انتخاب كند تا براساس قرآن و سنت بر امت حكمف شايسته آن مي

سپس شما اين سخن مرا رد  ،)اشكالي ندارد و فهم نمايد و اختالف سليقه
آن دو قول  ةكه خالص ديا اي و اقوالي از علما را در مورد خالفت آورده كرده
  :است

  .شود امامت جز با رأي جمهور اهل حل و عقد منعقد نمي ،اينكه :اول
  .اگر يكي از اهل حل و عقد آن را منعقد نمايد جايز است ،اينكه :دوم

پس صاحبان بصيرت ! آيا اينها از اهل سنت هستند؟: (ايد سپس شما گفته
  ).عبرت بياموزيد

  :از چند جهت پاسخ: گفتم
  !چيستو انكار از اعتراض  شما دانم منظور اينكه نمي :اول

  ! ام مخالف هستند؟ آيا اين اقوال با آنچه من گفته
و امت حق گردد  نعقد ميامامت امري است كه با توافق و شورا م :ام من گفته

  ).بيند انتخاب كند دارد كه كسي را كه شايسته آن مي
  . كنند ييد ميام تأ و اين اقوال آنچه را كه من گفته

هر گاه اهل حل و عقد بيعت كردند و به آنها اعتراض نشد و امام قدرت داشت و 
اند كه بيعت  كسي از علماي امت نگفته و هيچ ،توانست بيعت بگيرد؛ درست است مي

  .شود كه قدرتي ندارد كسي اجرا مي
 وقتي امام قدرت نداشته باشد چگونه امام ناميده ،امامت يك مسئوليت است

با توافق كساني كه  -يعني اهل سنت - امامت نزد آنها ( :گويد ابن تيميه مي! شود؟ مي
شود مگر آن كه قدرتمندان با او  و فرد امام نمي ،شود قدرت آن را دارند محقق مي

كساني كه وقتي از او اطاعت نمايند مقصود و هدف امامت محقق  ،توافق نمايند





 

 

٤٢٢

٤٢٢

   .1)شود قدرت محقق ميگردد، زيرا مقصود از امامت با  مي
كنند امامت با نص  ام كه ادعا مي ام در مقابل شيعه گفته اينكه آنچه من گفته :دوم

و منظورم اين نيست كه بايد همه امت در يك جا گرد هم آيند تا  ،شود ثابت مي
. و هيچ كسي از علماي اهل سنت چنين چيزي نگفته است ،امامي را انتخاب كنند

گويند كه امامت امري است كه با شورا و  مي -اغلب اهل سنتيا  -ولي اهل سنت 
شود  شود، سپس در اينكه با توافق چه كساني امامت منعقد مي توافق محقق مي

تواند براي خودش جانشيني تعيين كند  اند و در مورد اينكه آيا امام مي اختالف كرده
د هست، اما كسي در ميان و اختالفاتي از اين قبيل در اين مور ،اند نيز اختالف كرده

  .شود اهل سنت وجود ندارد كه ادعا كند امام از سوي خدا تعيين مي
 ،به امامت صديق تصريح كرده است ص ولي بعضي بر اين باور هستند كه پيامبر

  .دهد و داليل صحيحي كه وجود دارد اين را راجح قرار مي
گرچه اشارات زيادي فرد مشخصي را تعيين نكرده است،  ص پيامبر ،اينكه :سوم

نماز  به امامت صديق كرده است كه مهمترين آن اين بود كه به او فرمان داد كه پيش
و اين از بزرگترين داليلي است كه  ،مردم شود و همه پشت سر او نماز خواندند

تصريح  ص نشانگر اين است كه او را براي خالفت تعيين كرده است؛ اما پيامبر
دانست كه  به يقين مي ص و شايد آنحضرت ،واگذار نمود نكرد و كار را به شورا

  .آمد وحي مي ص كنند؛ چون براي پيامبر آنها جز ابوبكر كسي را انتخاب نمي
خواستم ( :روايت كرده است كه فرمود ص از پيامبر -رضي اهللا عنها- عايشه

نگويند، ابوبكر و پسرش بفرستم، و به او بسپارم تا گويندگان چيزي كسي را به دنبال 
   .2..). و اميدواران اميدي نكنند

 ،بنابراين ؛دانست و او غيب نمي ،شدن امت بيم داشت از متفرق  اما ابوبكر
_____________________________ 

 ). 1/699( لسنةخمترص منهاج ا −١
 ). 5538ح (بخاری  −٢



 گفتگويى آرام

 

٤٢٣

 

٤٢٣

دانست كه  و مي ،مصلحت امت را در اين ديد كه امام بعد از خود را تعيين كند
بهترين و برترين فرد امت و سزاوارترين فرد آن به خالفت بعد از او عمر است؛ از 

  .اين رو او را تعيين كرد

 ؛نظرش اين بود كه آن شش نفر همه شايستگي خالفت را دارند  و عمر
  . امر خالفت را در آنها قرار داد ،بنابراين

و خالفت جز  ،هاي ديگر هم جايز هستند و صورت ،اصل در خالفت شورا است
دد؛ چون اگر گر گردد، پس قضيه به شورا بر مي با موافقت اهل حل و عقد منعقد نمي

  .واهللا اعلم. شود اهل حل و عقد آن انتخاب را قبول نكنند تنفيذ نمي
بود و   اگر امامت امري وابسته به شورا مي ،اينكه :و دوم: (ايد شما گفته -147

بيند انتخاب كند، پس چرا ابوبكر  امت حق داشت هر كسي را كه شايسته آن مي
ر بن خطاب را تعيين كرد با اينكه و عم ،چنين نكرد و كار را به امت نسپرد

وقتي : اصحاب به او اعتراض كردند؛ چنان كه ابن ابي شيبه روايت كرده است كه
مرگ ابوبكر فرا رسيد كسي را به دنبال عمر فرستاد تا او را جانشين خود كند، 

و اگر او حاكم ما شود  ،كني خو و درشتي را خليفه ما ميفرد تند: مردم گفتند
دهي و حال  گردد، پس به پروردگارت چه پاسخ مي و تندخوتر ميدرشت خوتر 

ترسانيد؟  آيا از پروردگارم مرا مي: اي؟ ابوبكر گفت آن كه عمر را خليفه ما نموده
ام، سپس كسي را به  ات را خليفه آنها كرده رين بندهتبه !بار خدايا: گويم به او مي

   .1)...كنم تو را وصيتي مي: دنبال عمر فرستاد و گفت
  :پاسخ
از  او تر گفتيم كه ، پيشمي شناخترا بهتر  ص از ما پيامبر  ابوبكر ،اينكه :اول

_____________________________ 
 ). 8/574(املصنف  −١





 

 

٤٢٤

٤٢٤

و او  مي شناخت،را بهتر  انو ايشان و دينش ،نزديكتر بود ص اصحاب به پيامبر ةهم
جانشين جايز است و از آن منع امكان اين كار وجود دارد، و تعيين دانست كه  مي

به  كردند، يعني هيچ كس را تأييد مي تعيين جانشين و اصحاب اصل ،نشده است
  .گويند اجماع خاطر اصل مسئله تعيين جانشين اعتراض نكرد و اين را مي

كه بعضي از صحابه اعتراض كردند، براي انعقاد  داي شما ادعا كرده ،اينكه :دوم
ا امامت شرط نيست كه همه افراد جامعه راضي باشند، و وقتي اهل حل و عقد كه ب

و كساني كه به امامت علي  گردد راضي شدند كافي است، امام مي ،تأييد آنها امام
و اين در نزد اهل  راضي نبودند چندين برابر بيشتر از ناراضيان امامت عمر هستند

  .نمي شود عليسنت باعث نقض امامت 
است اند كه نشانگر اين  ابي شيبه و ابن عساكر رواياتي ذكر كرده ، ابناينكه :سوم
راضي بوده است، و اگر رضايت همه   به فرمانروايي و خالفت عمر  كه علي
ابن ابي شيبه با سند . شد بود پذيرفتن امامت عمر عيبي براي علي شمرده مي شرط 

وقتي بيمار شد سرش را به سوي مردم بيرون   ابوبكر( :خودش روايت كرده است
ام آيا شما راضي هستيد؟ مردم بلند  من كسي را خليفه كرده !مردم اي: كرد و گفت

شويم مگر آن  راضي نمي :راضي هستيم، آنگاه علي بلند شد و گفت :شدند و گفتند
   .1)كه عمر بن خطاب باشد، آن وقت عمر بن خطاب شد

هاي جايز نزد مسلمين بود، وهرگاه امام  يكي از شيوه اينكه، اين كار ابوبكر : چهارم
  .آيد جايز است كه او جانشيني تعيين كند يا اختالفي پيش ميبيم آن را داشت كه فتنه 

يكي با انتخاب اهل حل و  :شود امامت از دو جهت منعقد مي( :گويد ماوردي مي
   .2)با تعيين امام قبلي :عقد و دوم

_____________________________ 
 .و روايتهای ديگری نيز در اين رابطه آورده است). 35/ 47(, و ابن عساكر )32020(ف املصن −١
 ). 33ص (األحكام السلطانية  −٢



 گفتگويى آرام

 

٤٢٥

 

٤٢٥

متوفاي (طور امام محمد بن مفلح مقدسي حنبلي  و همين( :ايد شما گفته) 148
را به عنوان جانشين خود تعيين كرد  عمر  ر وقتي ابوبك: گويد مي) هـ 763

: گويند؟ گفت مردم در مورد جانشيني عمر چه مي: به معيقيب دوسي گفت

آيا كساني كه او را : گفت. اند اند و گروهي او را پسنديده گروهي او را نپسنديده
نه، بلكه كساني : اند؟ گفت اند بيشترند يا كساني كه او را پسنديده نپسنديده

  .  1...پسندند شترند كه او را نميبي
دانست كه بيشتر مردم از اين كار او راضي نيستند، چگونه  ابوبكر با اينكه مي

خواهند  آن را به آنها تحميل كرد و آنها را آزاد نگذاشت تا هر كس را كه مي
براي زمامداري حكومت انتخاب كنند؟ بهتر آن بود كه به احساسات و خواسته 

داد مگر بعد  داد، و كسي را حاكم آنها قرار نمي ن پاسخ مثبت مياكثريت مسلمي
از جلب رضايتشان و اتفاق آنان بر آن فرد، يا اينكه براساس قاعده شورا بايد با 

  ).كرد اهل حل و عقد مشوره مي
  :پاسخ
و علي نيز راضي بود و  ،گذشت كه مردم از تعيين او راضي بودند ، قبالاينكه :اول

  .سندي است كه در كتابي آمده كه در قرن دوم تأليف شده است اين روايت با
مولف آن در قرن هشتم و بدون سند آن را ذكر  داي و روايتي كه شما ذكر كرده

  !كرده است به نظر شما كدام يك بايد مقدم باشد؟
و  ،از ديگران به دين خدا آگاهتر بود ص خليفه پيامبر خدا  اينكه صديق :دوم

در دهها حديث او را تأييد كرده  ص شد، پيامبر به او اقتدا مي ص بعد از پيامبر
  .داشتند كردند و دوست مي و اصحاب او را تعظيم مي ،است

كنند كه او در سپردن خالفت  اينكه رواياتي آمده است كه بر اين تأكيد مي :سوم
_____________________________ 

 . 33اآلداب الرشعية ص  −١





 

 

٤٢٦

٤٢٦

  .كرده است تمشور  به عمر
اند كه ابوبكر وقتي به  كردهمتعددي روايت  ابن سعد و طبري و غيره با اسانيد

در مورد عمر بن  :بستر بيماري افتاد عبدالرحمان بن عوف را فرا خواند و به او گفت
ي كه خودت آن را پرس تو مرا از چيزي مي: عبدالرحمان گفت. خطاب به من بگو

سوگند به خدا او  :عبدالرحمان گفت. دانم گرچه بهتر مي :ابوبكر گفت. داني بهتر مي
  .كسي است كه مورد نظر شماست بهترين

عثمان . عمر به من بگودر مورد : سپس عثمان بن عفان را فرا خواند و گفت
با اينكه از شما به او آگاهترم  :گفت. تر هستي تو از همه ما به او آگاه :گفت

  ).خواهم نظر شما را بدانم مي(
تر از ظاهر كه درون او به اين است دانم آنچه من در مورد او مي :عثمان گفت

خداوند بر تو : ابوبكر گفت. هيچ كسي مانند او وجود ندارد ما در ميان و ،اوست
  .رفتم كردم از تو فراتر نمي يد، سوگند به خدا اگر او را ترك ميرحم نما

  .و با سعيد بن زيد ابااالعور و اسيد بن حضير و ديگر مهاجرين و انصار مشورت كرد
شود  مي )خدا( ن است، براي آنچه سبب رضامندياو بعد از تو بهتري :اسيد گفت

گردد، آنچه  شنود ميشود ناخ مي) خدا(سبب ناخشنودي  و بر آنچه ،گردد راضي مي
كسي در به دست  و هيچ ،نمايد نمايد بهتر از آن چيزي است كه اظهار مي پنهان مي

  .تر نيست گرفتن اين امر از او قوي
رفته و با او به  و عثمان نزد ابوبكربعضي از اصحاب شنيدند كه عبدالرحمان 

به پروردگارت  :نزد ابوبكر رفتند و يكي از آنها به او گفت ،بنابراين اند؛ خلوت نشسته
پرسد و حال آنكه كني ب ورد اينكه عمر را خليفه ما ميگويي وقتي از تو در م چه مي

  !مرا بنشانيد :بيني؟ ابوبكر گفت خويي او را مي تو درشت
 :گويم مي. ترسانيد؟ هر كسي در مورد شما ستم كرده ناكام گردد مرا ميآيا از خدا 

  .اين سخن مرا به ديگران برسان. ام بهترين را خليفه آنها كرده !بار خدايا
آنگاه همه پذيرفتند و به خالفت او راضي شدند ( :گويد در آخر روايت راوي مي



 گفتگويى آرام

 

٤٢٧

 

٤٢٧

  ).و بيعت كردند
به او سفارش كرد، آنگاه عمر از پيش او بيرون سپس ابوبكر عمر را تنها فرا خواند و 

از اين كار جز اصالح چيزي ! بار خدايا: (هايش را بلند كرد و گفت رفت، و ابوبكر دست

شوند؛ بنابراين، كاري كردم كه تو از آن بهتر  ام، و ترسيدم كه به فتنه مبتال مي نخواسته
  . 1ق او دعا كردسپس براي اصالح وتوفي....). آگاه هستي و اجتهاد كردم

  .نكرده است صحيح نيست تپس اين ادعا كه ابوبكر مشور
اكثريت ملت بر او به خاطر اين كار اعتراض داشتند، پس ( :ايد شما گفته :چهارم

  .!)چگونه او را به آنان تحميل كرد؟
به نظر شما چرا اكثريت راضي نبودند و . تر روشن شد كه اينگونه نبوده است پيش

از سخن پيامبر كه به امامت علي بن ابي  -شما به گفتة -و  طاعت كردندسپس از او ا
  !طالب فرمان داده بود اطاعت نكردند؟
 صچون اگر پيامبر! فرماني نداده است؟ ص آيا اين دليلي نيست بر اينكه پيامبر

كردند؛ به خصوص  داد آنها خيلي بيشتر از ابوبكر از آنحضرت اطاعت مي فرماني مي
  !ون عمر شدت و تندي نداشت؟كه علي همچ

اكثريت راضي نبودند و براي جلوگيري از چيزي  :آيا معقول است كه گفته شود
  ! پسنديدند حركتي نكردند؟ كه آن را نمي

پذيرد كه آنها به ابوبكر به  كساني كه به ابوبكر اعتراض كردند، آيا عقل مي :پنجم
ند ولي امر علي است، اين مطلب را دانست خاطر خالفت عمر اعتراض كنند و با اينكه مي

  !به زبان نياورند و فرياد نزنند كه حق او را بدهيد تا حداقل از عمر نجات پيدا كنند؟
ايجاد   آيا اين دليلي نيست براي اينكه آنها اصالً از اين ادعاهايي كه براي علي

  !سوگند به خدا ،بله! شده خبر نداشتند؟
ورا را منحصر در شش نفر گرداند و شرايطي مقرر چرا عمر ش: (ايد شما گفته) 149

_____________________________ 
 ). 3/428(, طربی آن را تا آخر مشورت عثامن روايت كرده است, )3/199(طبقات ابن سعد  −١





 

 

٤٢٨

٤٢٨

  ).توان شوراي امت گفت؟ افتاد؟ آيا به اين مي كرد كه در نهايت كار به دست عثمان مي
  :پاسخ
اينكه قبالً گذشت كه نصي وجود ندارد كه از تعيين جانشين نهي كند يا به  :اول

صحاب به دين خداوند همه ا از -رضي اهللا عنهما- عمر آن امر نمايد، و ابوبكر و 
دانست آن را انجام  نمي را و اگر ابوبكر صحت اين كار ،تر بودند عزوجل آگاه

شد، چون آنها  بود فرياد اعتراض بقيه صحابه بلند مي و اگر كار اشتباهي مي ،داد نمي
آنان در . اي باكي نداشتند كساني بودند كه در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش كننده

هراس براي ياري كردن دين خدا شمشير كشيدند، آيا در زمان امنيت زمان ضعف و 
  !شوند؟ و قدرت بزدل مي

و او كسي بود  ،كرد از بزرگترين كارهاي مفيد بود  اينكه كاري كه عمر :دوم
شد، او كار را به اين شش نفر سپرد چون اينها برترين افرادي بودند  كه به او الهام مي
مانده بودند، گرچه خود اينها  شت مژده داده شده بودند باقيبه به كه از ده نفري كه

  .بعضي از بعضي برتر بودند
كرد و فقط يك نفر را براي آن  اگر او اين شش نفر را براي خالفت تعيين نمي

نظرش بر آن شد كه امر خالفت  ،بنابراين شد؛ نمود؛ شايد از او اطاعت نمي ينامزد م
  .شناختند ون ترديد آنها خودشان را بهتر ميرا به شش نفر واگذار كند و بد

اي در اين مورد كه علي از جانب خدا وصي  اگر كوچكترين شبهه :سوم
و يا  ،شد داشت، صداي برخي از صحابه به اين امر بلند مي باشد وجود مي مي

پسنديد كه كساني ديگر با او نامزد  داد و نمي اين فرياد را سر مي خود علي 
همين كافي است كه به مدت سيزده سال حق مرا غصب : گفت شوند و مي

خواهيد آن را از دست من بگيريد، من در اين شورا   و اكنون مي ،ايد كرده
  !كنم مشاركت نمي

اما علي چنين چيزي نگفت و با برادرانش در شورا داخل شد، پس اين دليلي 
مورد وصيت ايجاد كس ديگري خبري از اين ادعاهايي كه در  است بر اينكه او و هيچ



 گفتگويى آرام

 

٤٢٩

 

٤٢٩

  .اند نداشته است شده
و او شرايطي مقرر كرد كه در نهايت كار به دست عثمان ( :داي اين كه گفته :چهارم

  ).افتاد نه كسي ديگر مي

  :از چند جهت پاسخ: گفتم
  . اين ادعاي عجيبي است كه نشانگر عدم دقت و تحقيق است: اول
و در كدام كتاب آمده كه عمر اين  !؟داي شما از كجا به اين شرايط پي برده :دوم

، و حال آن كه شما در اول شرايط را گذاشت تا امر خالفت به دست عثمان بيافتد
  ؟ددهي كه نداي تحقيق را در آن سر مي داي سخني گفته نوشتة خود

  .ترين كتاب بعد از قرآن آمده است است كه در صحيح  اين وصيت عمر
كشته شدن او، و اينكه در چه رتبه و  كشته شدن، و چگونگيبخاري داستان 

كنار دو دوستش دفن شود، را از و اجازه گرفتن او كه در  مقامي از دين و تقوا بود،
و ... مردان اجازه گرفتند: (گويد بن ميمون روايت كرده است، سپس راوي مي وعمر
من  :گفت. جانشيني براي خود تعيين كن! وصيت كن ،اي اميرالمؤمنين :گفتند
يابم كه از اين گروه به امر خالفت سزاوارتر باشد، اينها كساني  كسي را نمي هيچ

، آنگاه علي و عثمان وفات يافت در حالي كه از آنها راضي بود ص هستند كه پيامبر
عبداهللا بن عمر در  :و گفت .ه و سعد و عبدالرحمان بن عوف را نام بردو زبير و طلح

دلجويي  تعزيت و به عنواناي ندارد،  فت بهرهود و از امر خالش جمع شما حاضر مي
و اگر به او نرسيد هر  ،اگر خالفت به سعد برسد او شايسته آن است ،شود حاضر مي

و من او را به  ،كدام از شما كه به عنوان امير انتخاب شديد بايد از او كمك بگيريد
   .خاطر ناتواني يا خيانت عزل نكردم

و سپس وصيت .... به مهاجران سفارش مي كنمخليفه بعد از خودم را : و گفت
و پيامبر  خداوند فرامين هبندي بيمي كنم براي مهاجران و انصاريها و سايرين، و بر پا





 

 

٤٣٠

٤٣٠

  . 1)تأكيد ورزيدند صاكرم 
  !آيا اين گفته بدون دليلي نيست؟! پس شرايط كجا هستند اي استاد محترم؟

ل حل و عقد با يكديگر شورا و رايزني اه، ي كه مورد نظر استيشورا :سوم
و منظور از  ،باقيمانده بودند  و اينها برترين افرادي بودند كه بعد از عمر ،است

وقتي سران قوم شورا را  ،بنابراين يابد؛ ، و اين اصالً تحقق نميشورا همه مردم نيستند
  .كند به عهده گرفتند كفايت مي

بيافتد، چه   مانخواست كه امر خالفت به دست عث مي  اگر عمر :چهارم
كرد اختالفي  كرد از اينكه مستقيم اسم او را ذكر كند، و اگر چنين مي يز او را منع ميچ

پس وقتي عمر اين . را جانشين خود كرد عمر  طور كه ابوبكر  آمد، همان پيش نمي
  .دانيم كه منظور او فرد خاصي از آن شش نفر نبوده است  كار را نكرده است مي

اهل سنت معتقدند كه امامت  :ايد اينكه شما گفته :و سوم: (ايد فتهشما گ) 150
آنها با آنچه مسلم  اين عقيدة. شوراي امت بستگي دارد امري است كه به توافق و

آيا : اند مخالف است، حفصه به ابن عمر گفت و غيره از حفصه روايت كرده
يش پدرش آمد و تا اينكه او پ... كند؟ داني كه پدرت جانشيني تعيين نمي مي

آنها  ،گويند، خواستم آن را به تو بگويم شنوم كه مي از مردم سخني مي: گفت
كني، اگر شما ساربان يا چوپان داشته  تو كسي را جانشين خود نمي :گويند مي

گويي شتران و  د، مييو او شتران و گوسفندان را رها كند و پيش تو بيا ،باشي
  .2)تر و مهمتر است راقبت از مردم سختگوسفندان را ضايع كرده است، پس م
  .3داي نقل كرده اإلمامة والسياسة و همچنين آنچه به همين مفهوم از

_____________________________ 
 ).3700ح (بخاری  −١
 . )3/1823, 5/ 6(مسلم  −٢
 ). 1/42( اإلمامة والسياسة −٣



 گفتگويى آرام

 

٤٣١

 

٤٣١

  :پاسخ
شود، منظور آن واضح  اين سخن وقتي در مقابل قول شيعه قرار داده ،اينكه :اول

  .اقوالي دارند كه شيعه با آن ارتباطي ندارند در ميان خود اهل سنت است، اما

اما . و سخنم براي رد كردن بر آن است ،امامت با نص ثابت است :گويند شيعه مي
  .تفصيل ديگري دارد در ميان خود شان اقوال اهل سنت

او سخن مرا ( :ايد در مسلم آمده است تكمله حديثي كه شما آورده ،اينكه :دوم
خداوند  :و سپس سرش را بلند كرد و گفت ،پذيرفت و سرش را به زمين گذاشت

و اگر من كسي را به عنوان جانشين خود تعيين  ،كند دينش را حفاظت مي جلوعز
و اگر جانشين تعيين كنم ابوبكر  ،جانشين تعيين نكرده است ص نكنم پيامبر

  .جانشين تعيين كرده است
را ذكر كرد، دانستم كه  ص سوگند به خدا او وقتي ابوبكر و پيامبر خدا :گويد مي

   .1)كند كند و جانشين تعيين نمي عوض نمي ص او هيچ كسي را با پيامبر
دهد كه پدرش چنين نبود كه كسي را با  بيني كه چگونه پسرش گواهي مي مي
  ! نكرد؟ هم اعتراض  ابوبكر به و او ،عوض كند ص پيامبر

 :گويد ي خالصه نموده و مي، مذهب اهل سنت و جماعت را نوواينكه :سوم
رگاه مقدمات مرگ خليفه فرا رسيد، قبل از آن اند كه ه مسلمين بر اين اجماع كرده(

و براي او جايز است كه  ،تواند كسي را به عنوان جانشين خود تعيين كند خليفه مي
  .جانشين تعيين نكند

و اگر تعيين كرد به  ،اقتدا كرده است ص اگر جانشين تعيين نكرد به پيامبر
  . ابوبكر اقتدا كرده است

و اگر خليفه كسي  ،گردد ا تعيين جانشين منعقد مياند كه خالفت ب و اجماع كرده
  .شود خالفت منعقد مي ،را تعيين نكرد وقتي اهل حل و عقد كسي را تعيين كردند

_____________________________ 
 ). 1823(مسلم  −١





 

 

٤٣٢

٤٣٢

تواند مسئله را به مشاوره و رايزني گروهي  اند كه خليفه مي و بر اين اجماع كرده
   .1)واگذار نمايد، چنان كه عمر كرد

شود،  ت نزد اهل سنت براساس شورا منعقد مياگر امام: (ايد شما گفته) 151
: اند كه گويند در مورد آنچه ابن حبان و ابن كثير و ديگران گفته پس چه مي

  اي در تعيين امامت نداشت، بلكه امامت فقط به دست خداست؟ بهره صپيامبر
در  ص سپس ايشان( ...كنيم مطالعه مي با هم آنچه در مورد اين قضيه آمده را

و آنها را به خداوند فرا خواند، آنگاه  ،عامر بن صعصعه حضور يافت منازل بني
اگر ما از تو پيروي كنيم و تو را تصديق كنيم و خداوند تو را : يكي از آنان گفت

آيا بعد از تو امر حكومت به ما  ،ياري كند و سپس تو را بر مخالفان پيروز نمايد
هر جا كه بخواهد  ،خداستبه دست ) حكومت(كار : فرمود ص پيامبر رسد؟ مي

ها سينه سپر كنيم و وقتي پيروز  ما براي تو در برابر عرب: گفتند .گذارد آن را مي
   .2)ما به اين نيازي نداريم !در غير از ما باشد؟) خالفت(شدي امر 
  :آن به چندين وجه پاسخ
 و ابن اسحاق آن ،ابن حبان براي اين داستان سندي ذكر نكرده است ،اينكه :اول

جاههاي متعددي بيان  اين در و قبل از ،ذكر كرده است 3را در سيره با سند منقطعي
  .كنيم شد كه ما از رواياتي كه صحيح نيستند استدالل نمي

يعني قبل از آن كه  - قبل از اين تاريخ  صكنيد كه پيامبر  اينكه، شما ادعا مي: دوم
ع كرد، و به آنها عرضه نمود كه ، بني عبدالمطلب را جم- خودش را به قبائل عرضه نمايد

او را ياري كنند، و گفت كه هر كس او را ياري كند بعد از او خليفه خواهد بود، و علي 
   :اين را پذيرفت، و از آن وقت به عنوان خليفه تعيين شد، و اين دو مفهوم دارد

_____________________________ 
 ). 447−12/446(رشح مسلم  −١
 ). 3/171(, البداية )1/89(الثقات ابن حبان  −٢
 ). 64− 1/63(السرية النبوية, ابن هشام  −٣



 گفتگويى آرام
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٤٣٣

و ترديدي نيست كه اين خبر پخش شود؛ پس آنها  ،خليفه تعيين شده است) أ
  خواهند كه صاحب آن مشخص شده است؟ چيزي را ميچگونه 
پس يكي  !گفت كه خليفه از سوي خدا تعيين شده استنبه آنها  ص پيامبر) ب

  .- و از ديدگاه ما هر دو مورد دروغ هستند - ،از اين دو چيز بايد نزد شما دروغ باشد
پس چرا به  ،اينها آن را پذيرفتند ،عبدالمطلب پيشنهاد كرده بود و آنچه او به بني

  اينها نداد؟
  ! اي سپاسگزاريم از اينكه به ما نعمت عقل داده !بار خدايا

و بلكه امامت امري است  ،اينكه نص صحيحي در ذكر امامت وجود ندارد :سوم
در آن استفاده  را كه به امت واگذار شده است، كه از يكي از سه صورت گذشته

  .نمايد ند كه مقاصد آن را محقق ميكن و يا به صورتي آن را منعقد مي ،نمايد مي
اهل تشيع  از عقيدة«: ايد اينكه شما گفته( :ايد شما در اثناي رد بر من گفته) 152

  آيد كه بر خداوند واجب است كه امامي تعيين كند، و اين امام علي چنين بر مي
ر اي نيامده كه در آن امامت و وصايت ذك است، با اينكه در قرآن و سنت هيچ كلمه

  .»شده باشد، بلكه مطالب و جمالت كلي هستند كه توجيهات مختلفي دارند
   :در سنت در موارد ذيل ذكر شده است علي بن ابي طالب امامت قضية: گوييم مي
  .نذارحديث دار يوم اإل - 1
  .حديث منزلت - 2
  .حديث غدير - 3
  .حديث ثقلين - 4
  .حديث سفينه - 5
  .»وهو ولي كل مؤمن بعدي« :حديث - 6
  .»أنا مدينة العلم وعلي بابها«: حديث - 7
  .حديث مواخاة - 8
  .برائت ةحديث تبليغ سور - 9





 

 

٤٣٤

٤٣٤

  .بوابحديث سداأل -10
  .حديث باب حطة -11
  .حديث الراية -12

دهها و بلكه صدها نص در اين مورد آمده است؛ كه به يقين ثابت  ،و غير از اين
  .كرده است به امامت علي بن ابي طالب تصريح ص شود كه پيامبر مي

و در بعضي از نصوص تصريح نموده كه علي خليفه بعد از او باشد، مثل حديث 
اين برادر من و وصي  :گردنم را گرفت و پس از آن گفت( :گويد مي  دار كه علي

 .و خليفه من در ميان شماست، به سخنان او گوش دهيد و از او اطاعت كنيد
به تو فرمان داده  :گفتند يدند و به ابوطالب ميخند آنگاه آنها بلند شدند و مي :گويد مي

   .1)گوش به فرمان پسرت باشي و از او اطاعت كني
  :در اينجا چند نقطه است كه بايد بر آن توقف كرد: مي گويم

گمان ما به ) حاديث صحيحي هستندااينها ( :داي الحمدهللا كه شما نگفته :اول نقطه
جز رواياتي كه با امامت ح نيستند، بحاديث صحياين ا ةشما همين است؛ چون هم

  .ارتباطي ندارند
بلكه  :گويم مي .)و غير از اين دهها بلكه صدها نص( :ايد شما گفته :دوم نقطه

شماري در مورد اين مسئله وضع و ساخته شده  هزاران روايت؛ چون روايات بي
او بعد از البالغه به اين امر شهادت داده است؛  و ابن ابي الحديد شارح نهج ،است

 و غالة و اينگونه( :گويد اند مي اشاره به آنچه شيعه در مورد مذمت صحابه ساخته
هاي آنان است  روافض در ساختن احاديثي كه مطابق با خواسته هاي شيعة افراطي
باشند، تا جايي  و چنان اين احاديث زيادند كه پريشان كننده مي ،اند روي كرده  زياده

هزار  رافضه در فضائل علي و اهل بيت او سيصد( :گويد ميكه خليلي در االرشاد 
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   .1)اند حديث وضع كرده و ساخته
قضية امامت را بيان  صامام شما خميني تصريح كرده است كه پيامبر : نقطه سوم

روشن و واضح است كه اگر امر امامت آنطور : ((گويد نكرده و توضيح نداده است، او مي

يغمبر تبليغ كرده بود و كوشش دربارة آن كرده بود جريان پيدا كه خدا دستور داده بود و پ
كرده بود اينهمه اختالفات در مملكت اسالمي و جنگها و خونريزي ها اتفاق نمي افتاد، 

   .2)و اين همه اختالفات در دين خدا از اصول گرفته تا فروع پيدا نمي شد
   :كند كند و متهم مي پس خميني اعتراف مي

كه  -  ص و پيامبرمان محمد .د كه امامت بيان نشده استكن ميتراف اع
كند آنگونه كه  را متهم مي - شناخت پرهيزگارترين انسان و بيش از همه خدايش را مي

  .خداوند او را فرمان داده بود فرمان را به مردم نرسانيد
را به اين  صدانيم خميني چگونه دانسته است كه خداوند آنحضرت  اما نمي
و براي ما چنين  ،شود فقط با نقل شناخته مي مسألهاست؛ چون اين  فرمان داده

چيزي نقل نشده است، پس خميني يا از لوح محفوظ اطالع پيدا كرده يا برايش 
  ! وحي آمده است

  ! گويند آنان جز دروغ نمي ،آيد سخن بزرگي است كه از دهانشان بيرون مي
رتبه اين احاديث را آنگونه كه من م داي احاديثي كه شما ذكر كرده :چهارم نقطه

اكنون  ددانستي كنم؛ تا اگر قبالً نمي بيان مي اناند برايت علما با توجه به راويان آن گفته
و استدالل از چنين رواياتي براي دين خدا از  ،كه اين احاديث صحت ندارند دبداني

  .كارهاي حرام است
از چيزي  .]۳۶ :سراءاإل[﴾ لََك بِِه ِعلٌْمَوال َتقُْف َما لَْيَس ﴿: فرمايد ميخداوند متعال 

_____________________________ 
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٤٣٦

  .روي مكن كه از آن ناآگاهي دنباله
  !!كند، پس تقليد را رها كنيد روي چيزي كه واضح نيست نهي مي اين آيه قطعاً از دنباله

 :از علي بن ابي طالب روايت است كه  .»حديث الدار يوم اإلنذار« :حديث اول
 :الشعراء[﴾ َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْأَقَْربَِني﴿ كهازل شد ن ص وقتي اين آيه بر پيامبر خدا(

اي  :و گفت مرا فراخواند پيامبر . »و خويشاوندان نزديك خود را بيم بده« ]۲۱۴
من از  ،خداوند به من فرمان داده است تا خويشاوندان نزديك خود را بيم دهم! علي

هر وقت اين قضيه را با آنها  و دانستم است،و برايم دشوار  هستم اين كار ناتوان
كنند كه دوست ندارم، سكوت اختيار كردم تا اينكه  مطرح كنم در مقابل كاري مي

شوي انجام ندهي  اگر آنچه را كه به آن فرمان داده مي! اي محمد :جبرئيل آمد و گفت
و يك پاي  ،پس يك صاع غذا براي ما درست كن. دهد پروردگارت تو را عذاب مي

عبدالمطلب را براي  ، سپس همه بنيو ظرفي را از شير پر كن ،آن بگذارگوسفند بر 
ام به آنها برسانم؛  و آنچه را كه به آن فرمان يافته ،من جمع كن تا با آنها سخن بگويم

به من امر فرمود انجام دادم و آنها را نزد او  ص آنچه پيامبر) :گويد علي مي(
و از چهل يك نفر بيشتر بودند يا يك  ،ودندو در آن روز آنها چهل نفر ب ،فراخواندم

ابوطالب و حمزه و عباس و  :نفر كمتر بودند، در ميان آنها عموهاي پيامبر بودند
غذايي را كه براي آنها درست كرده  :ابولهب؛ وقتي آنها نزد او گرد آمدند به من گفت

ت برداشت و اي گوش تكه ص بودم بياورم، غذا را آوردم، وقتي آن را گذاشتم پيامبر
 :هايش شكافت و سپس آن را در يك گوشه كاسه انداخت و گفت آن را با دندان

و من فقط اثر  ،بخوريد به نام خدا، آنگاه مردم خوردند تا آن كه سير شدند
كه جان علي در دست اوست آن غذا  يو سوگند به خداوند ،ديدم دستهايشان را مي

به آنها نوشيدني  :خورد، سپس گفت را ميچنان كم بود كه يك نفر از آنها همه آن 
و آنها نوشيدند تا اينكه همه سير شدند، گرچه يك نفر از  ،من آن شير را آوردم ،بده

 ،خواست با آنها سخن بگويد ص خورد؛ وقتي پيامبر آنها آن مقدار شير را مي
آنگاه  .»!واي كه چه جادوگر ورزيده اي است، دوستتان« :ابولهب پيش از او گفت
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! اي علي :با آنها سخن نگفت، فرداي آن روز گفت ص مردم پراكنده شدند و پيامبر
و مردم قبل از آن كه من با آنها سخن بگويم  ،اين مرد قبل از من آنچه شنيدي گفت

و آنها را جمع  ،متفرق شدند، دوباره غذايي مانند آنچه درست كرده بودي آماده كن

 :به من گفت صگرد آوردم، سپس پيامبر را چنين كردم و آنها :گويد كن، علي مي
همان كار ديروزي را كرد و آنها  ص غذا را پيش آنها گذاشتم و پيامبر ،غذا را بياور

برايشان شير آوردم و آنها  ،به آنها نوشيدني بده :خوردند تا آن كه سير شدند، فرمود
 :رمودآغاز سخن نمود و ف ص نوشيدند تا اينكه سير شدند، سپس پيامبر خدا

شناسم كه ارمغاني  به خدا سوگند در ميان عرب كسي را نمي !فرزندان عبدالمطلب
من براي شما خير دنيا و سعادت . بهتر و برتر از ارمغان من براي شما آورده باشد

و خداوند به من فرمان داده شما را به سوي آن بخوانم، كدام يك  ،ام آخرت را آورده
من باشد؟ همه خود را كنار كشيدند، ... كند تا برادر و مي از شما مرا در اين امر ياري

من اي  :تر هستم، گفتم من از همه كوچكتر و شكموتر و ضعيف :من با خودم گفتم
شوم، آنگاه گردن مرا گرفت و سپس  كنم و وزير تو مي تو را ياري مي !پيامبر خدا

ه مردم بلند اآنگ :گويد ياز او بشنويد و اطاعت كنيد، م ،است... اين برادرم و :فرمود
به تو فرمان داده تا گوش به فرمان  :گفتند خنديدند و به ابوطالب مي شدند و مي

   .1)پسرت باشي و از او اطاعت كني
  :از چند جهت پاسخگفتم 
  . اين حديث صحت ندارد و دروغ است ،اينكه :اول

ديني ومريم، ابن مالغفار بن القاسم ابعبد :نامهاي، بدر راويان طبري افرادي هستند
و ابوداود بعد از بيان اينكه عبدالواحدبن زياد او را . او حديث مي ساخت :گويد مي

چون  ،دهم كه ابا مريم دروغگوست و من گواهي مي( :گويد مي ،تكذيب كرده است
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٤٣٨

   .1)و اسمش عبدالغفار بن قاسم است ،ام من او را مالقات كرده و از او شنيده
ر ابي حاتم روايت كرده است كه در سند آن عبداهللا بن طريق ديگ از و اين را
و يحيي  ).كوفي و رافضي است( :گويد است، ذهبي در مورد او مي 2عبدالقدوس

و ). ثقه نيست( :گويد و نسائي مي). اعتباري ندارد، رافضي پليدي است( :گويد مي
   .3)و حديث او منكر است ،هول و ناشناخته ايستجفرد م( :گويد بخاري مي

گوش كنيد و از او اطاعت  او به سخنان( :اينكه در آخر حديث آمده است :دوم
 ص آنها سخنان پيامبر! آيا آنها مسلمان بودند كه گوش كنند و اطاعت نمايند؟) كنيد

و از دعوت او روي  ،را گوش نكردند و از او در اصل ايمان اطاعت نكردند
اي  دهد كه از پسربچه يستند فرمان ميمؤمن ن ًگرداندند، پس چگونه به آنها كه اصال

اطاعت كنند كه سن او از ده سال نگذشته است و حال آن كه آنها بزرگان قريش 
پس چگونه در حالي كه هنوز  ،اند سرباز زده ص و از اطاعت از خود محمد ،هستند

  !كنند؟ اي اطاعت مي كافر هستند از پسربچه
چهل نفر بودند يا يكي (بدالمطلب در حديث آمده است كه پسران ع ،اينكه :سوم

  .كند و تاريخ اين تعداد را تكذيب مي .)اند بيشتر از چهل يا يكي كمتر از آن بوده
اند  و از آنها فقط پنج تا دوران نبوت را دريافته ،پسران عبدالمطلب ده نفر بودند

ت و بقيه قبل از بعث ،ابولهب و حمزه و عباس و ابوطالب و حارث :كه عبارتند از
  .اند وفات كرده

  . نداشت يحمزه اصالً فرزند
و اولين فرزند عباس در دوران محاصره در شعب ابي طالب به دنيا آمد و اسمش 

_____________________________ 
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يكي پس از ديگري به دنيا  ،و پس از آن فرزندانش عبيداهللا و فضل ،عبداهللا بود
  .عباس فرزندان بزرگي نداشت كه در آن حاضر شوند ،بنابراين ؛آمدند

طالب قبل از  .طالب، جعفر، عقيل و علي :نامهايب چهار فرزند داشت بو ابوطال

  . بعثت وفات يافته بود
  .و حارث دو پسر داشت به نامهاي ابوسفيان و ربيعه كه در فتح مكه مسلمان شدند

عتبه، مغيث و عتيبه؛ دو تاي اول مسلمان  :و ابولهب سه فرزند داشت به نامهاي
   .1ي بد كردو سومي را پيامبر دعا ،شدند

هاي عبدالمطلب، پس چگونه در آنجا چهل نفر حاضر  اينها بودند فرزندان و نوه
  !رود؟ و حال آن كه تعداد اينها از چهارده نفر فراتر نمي ،شده است

  :شود اينك اسامي آنها بيان مي
  .)عبدالمطلب( :پدر - 1
  .)حمزه( :پسر - 2
  .)عباس( :پسر - 3
  .)ابوطالب( :پسر - 4
  .)حارث( :پسر - 5
  .)ابولهب( :پسر - 6
  .)طالب بن ابي طالب( :نوه - 7
  .)عقيل بن ابي طالب( :نوه - 8
  .)علي بن ابي طالب( :نوه - 9

  .)جعفر بن ابي طالب( :نوه -10
  .)ابوسفيان بن حارث( :نوه -11
  .)ربيعه بن حارث( :نوه -12
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  .)عتبه بن ابي لهب( :نوه -13
  .)مغيث بن ابي لهب( :نوه -14
  .1)عتيبه بن ابي لهب( :نوه -15

  !!كجاست چهل نفر؟ ،استاد محترم
  . شود گيرد و رسوا مي ها را در نظر نمي گاهي راوي دروغگو بعضي از جنبه

و جانشين من ( :در روايت ابن ابي حاتم كلمات حديث اينگونه هستند :چهارم
اين و با  ،و در روايت طبري عبارت مبهم است .)ام خواهد بود در ميان خانواده
در  ، پس ابن ابي حاتم فقط جانشيني)شود تا برادرم و فالن و فالن( :كلمات آمده كه

  .و هر دو صحيح نيستند ،و روايت طبري مبهم است ،ميان خانواده را ذكر كرده
نه  ،كند كه او فقط به طمع رياست مسلمان شد اين روايت علي را متهم مي :پنجم

  .مند باشد اينكه به ايمان عالقه
اما  ،و بعد از آن مسلمان شدند  افراد زيادي در زمان اسالم علي :مشش
چنين كاري  ص و اگر پيامبر ،وزارت و امارت را نداد ةكسي وعد به هيچ صپيامبر

  !! خواستند را كرده بود آنها نيز از او مي
كند كه  اين روايت در واقع پيامبري را به حكومت و پادشاهي تبديل مي :هفتم

و حال آن كه نبوت ارثي نيست و نسب در آن  ،برند پدران آن را به ارث ميپسران از 
  .تقدمي ندارد

و   قرار گرفتن خالفت در دست ابوبكر و عمر و عثمان( :گويد ابن قيم مي
شايد علت و رازش اين بوده است كه اگر علي بعد از وفات   دن آن به عليينرس

او  :ن بود كه باطل گرايان بگويندگرفت؛ ممك خالفت را به عهده مي ص پيامبر
خداوند مقام  ،بنابراين. اش پادشاهي را از او به ارث بردند پادشاهي بود كه خانواده

  .رسالت و نبوت را از اين شبهه مصون داشت

_____________________________ 
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 :آيا از پدران و نياكان او كسي پادشاه بوده است؟ گفت( :هرقل به ابوسفيان گفت
مردي است كه  :گفتم بود مي ياكان او پادشاهي مياگر يكي از ن :هرقل به او گفت. نه

  .در اين سخنان هرقل بايد تأمل كرد .1)خواهد پادشاهي پدرش را مي

از اين رو مقام واالي آنحضرت از شبهه پادشاهي و از اينكه پدران او يا 
  . اش پادشاه باشند مصون ماند خانواده

اند همين  ه ارث باقي نگذاشتهشايد راز دين ايشان و همه پيامبران از خود چيزي ب
گرايان گمان نبرند كه پيامبران دنيا را براي  است كه اين شبهه پيش نيايد و باطل

اند، چنان كه انسان مال خودش را براي فرزندان  كرده  فرزندان و وارثان خود جمع
  .گذارد خود به ارث باقي مي

نها را از ارث آنان محروم خداوند پيامبران را از اين شبهه مصون داشت و وارثان آ
اي در  ها و پيامبران خدا نگردد و كوچكترين شبهه گردانيد تا اتهامي متوجه حجت
   .2)نبوت و رسالت آنها طاري نگردد

نرسانيد همين بوده را به خالفت   شايد راز اينكه خداوند علي :گويم مي :هشتم
به قدرت  ص يامبربعد از پ  شبهه دور بماند، و اگر علي است تا نبوت از

شد و  كنند تقويت مي عقيده شيعه كه در مورد او چيزهاي ناحقي ادعا مي ،رسيد مي
  .شود گشت كه به ارث برده مي پيامبري به پادشاهي تبديل مي

  ! مگر خالفت بوسيله معاويه به پادشاهي تبديل نشد؟ :شايد كسي بگويد
دور كند، ما در مورد ب نمي الي واردام نبوت اشكقبله، ولي اين در م :گوييم مي

  .گوييم هاي دشمنان سخن مي ماندن مقام نبوت از حدس و گمان
به او داده بود كه بعد از او خليفه  ص اي كه پيامبر طبق مذهب شما وعده :نهم

_____________________________ 
 ).7ح (صحيح بخاری  −١
 ). 3/245(بدائع الفوائد  −٢





 

 

٤٤٢

٤٤٢

  . اش وفا نكرد به وعده ص و پيامبر ،شود تحقق نيافت
  !خواست ولي ابوبكر و عمر نخواستند ص پيامبر :اگر بگوييد

چيزي را وعده دهد كه توان اجراي آن را   امكان نداردكه پيامبر :گويم مي
  !»اگر ابوبكر و عمر راضي باشند« :فرمود گوييد بايد مي و طبق آنچه شما مي ،ندارد

با  ،هارون براي موسي باشي پسندي كه براي من به منزلة يا نميآ: (حديث دوم
  .)از من پيامبري وجود ندارد بعداين فرق كه 

  :پاسخ
در غزوة تبوك علي را به عنوان جانشين خود در مدينه  صاينكه، پيامبر : اول

رفت يكي از اصحاب  بر همين بود كه وقتي بيرون مي ص گذاشت، و عادت پيامبر
گذاشت، اما وقتي علي را به عنوان جانشين  را در مدينه به عنوان جانشين خود مي
رفت و   صبه دنبال پيامبر  بنابراين، علي خود گذاشت منافقان به او طعنه زدند؛ 

با اين  صخودش را به ايشان رسانيد و از طعنه منافقان شكايت كرد، آنگاه پيامبر 
  .سخنان او را دلجويي كرد و آن وقت علي بازگشت

را براي او مثال زد كه موقتاً جانشين  هارون  صاينكه، پيامبر : دوم
يقات الهي رفت، هارون جانشين او بود و وقتي به م بود، چون موسي  موسي

بعد از بازگشت موسي جانشيني هارون به پايان رسيد، و هارون بعد از وفات موسي 
  .جانشين او نبوده است، چون هارون قبل از موسي وفات يافته است

و بعد از آن  ،پايان يافت ص اين جانشيني با برگشتن آنحضرت ،اينكه :سوم
 ص و پيامبر. 1ه با معاذ و ابوموسي اشعري به يمن فرستادعلي را همرا ص پيامبر

به حج رفت و كسي ديگر را به عنوان جانشين خود در مدينه گذاشت، پس اين 
_____________________________ 

 علی بن ابی طالب و معاذ بن جبل و صل مالحظه است, و آن اينكه وقتی پيامرب در اينجا نكته مهمی قاب −١
ابوموسی اشعری را به يمن فرستاد, به معاذ و ابوموسی نگفت كه وقتی اختالف كرديد به علی مراجعه كنيد, 

 ! دليل چيست?! پس آيا علی قبل از وفات پيامرب معصوم بوده يا بعد از آن?. چون او معصوم است



 گفتگويى آرام
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  .نشانگر آن است كه جانشيني موقت بوده است
چه دليلي در اين حديث وجود  دارد كه ثابت كند كه او بعد از وفات  :چهارم

  !پيامبر امام است؟

  .١»من كنت مواله فعلی مواله«» حديث غدير« :حديث سوم
   :جواب آن به چندين وجه: مي گويم

و آن اينكه ابن ابي  ،علما براي اين حديث شأن ورودي ذكر مي كنند ،اينكه :اول
همراه با علي به يمن رفتم، احساس كردم او ( :كند كه گفت شيبه از بريده روايت مي
آمدم علي را مورد انتقاد و  ص امبركند، وقتي پيش پي با خشونت رفتار مي

آيا من براي  :كند و فرمود تغيير مي ص جويي قرار دادم، ديدم كه چهره پيامبر عيب
هر كس من  :فرمود! اي پيامبر خدا ،بله :مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟ گفتم

   .2)موالي او هستم علي موالي اوست
 ،ديگر براي اين حديث ذكر كرده استابن كثير در تاريخ خود سببي  ،اينكه :دوم

در شش صفحه به  ان كلمات صحيح و كلمات ضعيف آناين حديث و بي در بارة و
  :گويد طور فراگير ذكر كرده است، او در آغاز آن مي

در محلي به نام  الوداع نزديك جحفه، بازگشت از حجه به هنگام ص پيامبر(
كه الب و پاك بودن او از آنچه و فضيلت علي بن ابي ط ،غدير خم سخنراني كرد

برخي از همراهانش در راه يمن او را متهم كرده بودند را بيان كرد، چون رفتاري كه 
علي با همراهانش كرده بود همراهانش احساس كرده بودند كه او به آنها ستم نموده 

 ،و حال آن كه كار علي درست بود، بنابراين ،ورزد چشمي و بخل مي و تنگ
در ميان راه اين مطلب  ،قتي مناسك حج را انجام داد و به مدينه بازگشتو صپيامبر

_____________________________ 
 ). 3714(, و غريه, و ترمذی )9479الفضائل (و ) 1/84(امحد, املسند  −١
 ).32132ح ) (6/374(املصنف  −٢





 

 

٤٤٤

٤٤٤

الحجه آن سال سخنراني بزرگي در روز يكشنبه در  و در هيجدهم ذي ،را بيان كرد
و ايشان در اين سخنراني چيزهايي را  ،محل غدير خم در زير درختي ايراد فرمود

و  ،متذكر شد ص ه پيامبرگفت و فضائل علي و امانتداري و نزديك بودنش را ب
  .هاي مردم در مورد علي برطرف شدند اينگونه گمان

كنيم و به ياري خدا صحيح و  اند بيان مي ما احاديثي را كه در اين مورد ذكر شده
نماييم، ابوجعفر محمد بن جرير طبري به اين حديث  ضعيف آن را مشخص مي

و درست و  ،ري كرده استآو توجه نموده و طرق و كلمات آن را در دو جلد جمع
و در هر موضوعي  ،كنند نادرست را ذكر كرده چنان كه بسياري از محدثين چنين مي

بدون تشخيص درست و نادرست همه احاديث و روايات متعلق به موضوع را گرد 
و همچنين حافظ ابن عساكر احاديث زيادي در مورد اين سخنراني آورده  ،آورند مي

ها  كنيم كه اين براي شيعه و اعالم مي ،كنيم را ذكر ميو همه آن احاديث  ،است
و ما به تبيين و روشني خواهيم پرداخت و دليل شيعه كه بر  مستمسك و دليلي نيست

  :گرفته از اين روايت است درست نيست، پس ميگوييم و باهللا المستعان
ي از يحي با سند خودش وقتي كه حجه الوداع را بيان مي كند، محمد بن اسحاق

ركانه روايت  طلحه بن يزيد بن از يزيد بن بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن أبي عمره
 ،مالقات كند ص وقتي علي از يمن برگشت تا در مكه با پيامبر( :كند كه گفت مي

و خودش با شتاب به  ،يكي از يارانش را به عنوان جانشين خود در لشكر گذاشت
فر از افراد لشكر يك لباس ابريشمي از سوي مكه رفت، بعد از او آن مرد به هر ن

او از مكه  ،هايي كه همراه علي بود داد، وقتي لشكر علي به مكه نزديك شد جبه
 :علي گفت. اند وقتي به آنها رسيد ديد كه جبه پوشيده ،بيرون آمد تا آنها را ديدار كند

روند زيبا  يبه مردم دادم تا بپوشند و وقتي نزد مردم م :اين چيست؟ گفت! واي بر تو
ها را  برسد اين لباس ص قبل از آن كه اين خبر به پيامبر! واي بر تو :گفت. باشند

و لشكريان از  ،ها را از تن خود بيرون كشيدند مردم جبه :گويد مي. بيرون كنيد
  . عملكرد علي شكايت كردند



 گفتگويى آرام
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اسحاق از عبد اهللا بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، و او از سليمان بن ابن 
كه خانم ابوسعيد  -محمد بن كعب بن عجره، و او از عمة خود زينب بنت كعب 

مردم از علي شكايت  :كند كه گفت روايت مي خدري ابوسعيداز  ، و او-خدري بود

و من از او شنيدم كه  ،در ميان ما ايستاد و سخنراني كرد ص كردند، آنگاه پيامبر
تر  د به خدا كه او در راه خدا سختاز علي شكايت نكنيد، سوگن! اي مردم( :گفت مي

  .)از آن است كه از او شكايت شود
او براي خدا و ( :كند كه گفت مي احمد از طريق محمد بن اسحاق روايتو امام 

  ). تر از اين است يا در راه خدا سخت
امام احمد از فضل بن دكين، و او از ابن ابي غنيه، و او از حكم، و او از سعيد بن 

به همراه علي در جنگ : (كند كه گفت از ابن عباس، و او از بريده روايت مي جبير، و او
آمدم علي را ياد  صنمايد، وقتي نزد پيامبر  يمن شركت كردم، ديدم كه با من سختي مي

: و فرمود. كرد تغيير مي صجويي نمودم، آنگاه ديدم كه چهرة پيامبر  كردم، و او را عيب
بله، اي پيامبر : ن از خودشان به آنها سزاوارتر نيستم، گفتمآيا من براي مؤمنا! اي بريده

  ).هر كسي كه من موالي او هستم علي موالي اوست: فرمود! خدا
و از او ابونعيم فضل  ،نسائي اين حديث را از ابوداود حراني ،و به همين صورت

و اين سند خوب و و او از عبدالملك بن ابي غنيه روايت كرده است،  ،بن دكين
   .1)وي است، و راويان آن همه ثقه هستندق

علت اين حديث تندي بود كه بين علي و بعضي از صحابه  دبيني پس چنان كه مي
  .در گرفت
  ! كجا در حديث آمده است كه علي والي مسلمين است؟ ،اينكه :سوم

و نيز بايد در ميان  ،وظيفه همه مسلمين است ص محبت و ياري كردن پيامبر
و بلكه اين  ،و همديگر را دوست داشته باشند و ياري كنند ،شندخودشان چنين با

_____________________________ 
 ).3/204(البداية والنهاية  −١
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$  :فرمايد واليت و محبت بين بندگان و پروردگارشان وجود دارد؛ خداوند مي uΚ ¯ΡÎ) 

ãΝä3–Š Ï9uρ ª!$# … ã&è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™  .)55 :هاملائد.(  
  .»تنها خدا و پيامبر و مؤمنان ياور و دوست شمايند «
آن را به  ص بود پيامبر اگر منظور از اين حديث والي و حكمفرما مي :هارمچ

  .رود چون اين امر تشريع است و احتمال توريه در آن نمي ،كرد صراحت بيان مي
خواست امر تشريعي جديدي در خصوص فرمانروايي  مي ص اگر پيامبر :پنجم

و  ،بروندبه شهرهايشان و گذاشت كه از حج برگردند  مسلمين بيان كند مردم را نمي
  .كرد سپس اين امر را فقط براي اهل مدينه بيان نمي

.  tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ : خداوند در موسم حج اين آيه را نازل فرمود :ششم
  .»امروز دين شما را كامل كردم« .)3 :هاملائد(

است كه تشريع به پايان  اين آيه در روز عيد يا عرفه نازل شده است، و اين دليلي
  .شود موعظه و تذكر هستند و همه آنچه بعد از اين نازل مي ،رسيده است

 كنيد كه واليت او و حال آنكه شما ادعا مي ،اين سخن و خبر جديدي است :هفتم
آنچه را قبالً شما را از ( :گفت مي بايد قبل از اين گفته است، و اگر قبالً گفته بود را

وقتي اين را  ).و آن واليت علي بر شماست ،كنم م برايتان يادآوري ميا آن آگاه كرده
  .ه اين امر جديدي است و سببي داردنگفت پس دليلي است ك

  .حديث ثقلين: حديث چهارم
من در ميان شما دو چيز مهم ( :سخنراني كرد و گفت حجة الوداعدر  ص پيامبر

است، پس به كتاب خدا چنگ گذارم، يكي كتاب خدا كه سرشار از نور و هدايت  مي
در  ،و اهل بيت من :آنگاه به تمسك به كتاب خدا تشويق كرد، سپس فرمود. بزنيد

در مورد رفتار با اهل بيتم ... مورد رفتار با اهل بيت من خدا را مد نظر داشته باشيد
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   .1)در مورد رفتار با اهل بيتم خدا را مراعات كنيد... خدا را مد نظر داشته باشيد
  .ترين كلمات آن همين است كه ذكر شد ترين طرق حديث ثقلين و صحيح يحصح

  :آن به چندين جهت پاسخ: مي گويم

اينكه اين حديث با كلمات ديگري هم روايت شده است كه يا طرق آن  :اول
  . باشد رسد و شاذ مي و يا اينكه به سطح روايت صحيح نمي ،ضعيف است

و سپس با  ،يك جايي بيان كرده استآن را در  ص حديثي كه پيامبرهرگاه 
ن ترجيح داده شوند؛ چون قطعاً تعددي روايت شده بايد كلماتي از آكلمات م

 .يكي از آنها را گفته استفقط بلكه ، همه آن كلمات را نگفته است صپيامبر
  .گردد ترين طرق مقدم مي در اين صورت صحيح ،بنابراين
به آن وصيت نموده  از قرآن و تمسك به پيروي و اطاعت ص پيامبر ،اينكه :دوم
دن كتاب خدا و عمل كردن به آن نيازي به ، و اين دليلي است بر اينكه فهمياست

ما را به اطاعت مستقيم از  ص بود پيامبر واسطه يا وصايت ندارند، چون اگر نياز مي
 آنو  ،من پرهيز كنيد از يادگرفتن قرآن بدون وصي: گفت ميكرد و  قرآن توصيه نمي

  !كند بگيريد تفسيري كه وصي مي
وقتي  .)سرشار از نور و هدايت است( :كتاب خدا را ستود و فرمود ص و پيامبر

  !پس چه نيازي به وصي است؟ ،قرآن سر تا پا نور و هدايت است
و وقتي  ،قرآن را نام برد ما را به اطاعت از آن امر نمود ص وقتي پيامبر :سوم

و اين  ،حقوق آنها فرمان داد و دادن ا به رعايت كردناهل بيت خود را ذكر كرد ما ر
. و امامت در ديگران خواهد بود ،ترين دليلي است بر اينكه آنها امام نيستند روشن

نمود؛ چون وصيت براي  بودند مسلمين را به آن وصيت مي چون اگر آنها امام مي
  .شود كه قدرت داشته باشد نه كسي كه ضعيف و ناتوان باشد كسي مي

را از آنچه براي  ص كه خداوند ايشان -واهللا اعلم - آيد  پس چنين به نظر مي
_____________________________ 

 ). 6178(صحيح مسلم  −١
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و او به مسلمين تذكر داد كه وقتي حاكم قرار  ،افتد با خبر كرد اهل بيت او اتفاق مي
  .گيرند حقوق اهل بيت را رعايت كنند مي

  .»حديث سفينه«: حديث پنجم
شنيدم  ص از پيامبر خدا( :فتكند كه گ از ابوذر روايت مي با سند خود طبراني

. مثال اهل بيت من در ميان شما همچون كشتي نوح در قوم نوح است :گفت كه مي
و هر كس از آن باز بماند هالك  ،يابد هر كس بر اين كشتي سوار شد نجات مي

   .1)و مثل باب حطه در بني اسرائيل است ،شود مي
  :پاسخ
رازي است كه حديثش متروك و  داهرعبداهللا بن  ،اينكه در سند اين حديث :اول

  .2)رافضي پليدي است( :گويد و عقيلي در مورد او مي .غير قابل قبول است
و  ،استجهولي فرد م كه و همچنين در سند آن عبداهللا بن عبدالقدوس قرار دارد

   .3حديث او منكر است چنان كه بخاري گفته است
  .ر ضعف كمتر نيستندو از طرق ديگر روايت شده كه از اين طريق از نظ

  توان ديني را اساس نهاد؟ آيا بر چنين چيزي مي ،اينكه :دوم
از اهل بيت سفينه و كشتي هستند، كساني كه شما آنها را كدام يك  :سوم
ايد؟ تفصيل اين قضيه به خواست  ايد يا كساني كه شما آنها را مذمت كرده ستوده

  .خداوند متعال بيان خواهد شد
يا طبق عقيده شما  -اند  مرده! هستند؟ اند كجا »ائمه«او كه بيت  اآلن اهل :چهارم
  !!باشيد هالك مياآلن و شما  ،شما اكنون بدون كشتي هستيد ةپس هم ،- اند فرار كرده

_____________________________ 
روايت كرده, و در جممع ) يعنی املعجم الكبري واألوسط والصغري(طربانی اين را در هر سه معجم خود  −١

 . ذكر شده استهم ) 3793(البحرين 
 ). 3/282(لسان امليزان  −٢
 ). 2/457(امليزان  −٣
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 ميرد نمي ،و اين كشتي همواره ادامه دارد ،سواريم »قرآن و سنت«اما ما بر كشتي 
  .كند و فرار نمي

روايتي  و در. »هر زن و مرد مؤمني استو او ولي « :حديث: حديث ششم

   .1)بعد از من( هآمد
  :پاسخ
و از او عبدالرزاق و  ،اين حديث را جعفر بن سليمان روايت كرده ،اينكه :اول

  . اند عفان روايت كرده
بعضي او را ضعيف و بعضي او را ثقه قرار  ،در مورد جعفر اقوال مختلفي هست

و هر گاه راوي به بدعتي  ،از اهل تشيع بوده است اند كه او اند؛ ولي همه گفته داده
و سپس حديثي در راستاي تقويت بدعتش روايت كند به حديث او نگاه  ،متهم باشد

شود كه آيا كسي ديگر غير از او كه از اهل بدعت نيست اين حديث را روايت  مي
  كرده است يا نه؟ 

  ). باشد، او از اهل تشيع بود ثقه است و داراي ضعف مي: (گويد ابن سعد در مورد او مي
  ).و جعفر منسوب به رافضي بودن است( :گويد احمد بن مقدام مي

به من خبر رسيده كه تو ( :اند كه به او گفته شد و عقيلي و ابن حبان روايت كرده
گويم، ولي تنفر از آنها تا جايي كه  ناسزا نمي :گويي، گفت به ابوبكر و عمر ناسزا مي

   .2)دلت بخواهد دارم
در مورد رفتن پيامبر به جنگ  فقط از او يك حديث به صورت متابعتو مسلم 

   .3به همراه زنان روايت كرده است

_____________________________ 
 ).3712ح (ترمذی  −١
 ).1/407(امليزان  −٢
 ).1810ح (مسلم  −٣
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و ذهبي براي او عذر آورده و گفته است كه او دو همسايه به نامهاي ابوبكر و 
و گويد كه ا گفت و مي او به آنها ناسزا مي ،بنابراين ؛دادند مي كه او را آزار عمر داشت
كند كه به خاطر آن به او اعتراض  و احاديثي به تنهايي روايت مي .راستگوست

و يكي از آن احاديث  ،و در مورد استدالل از آن احاديث اختالف شده است ،شود مي
   .1همين است

ذهبي در شرح حال او گفته است كه او اين حديث را روايت كرده  ،اينكه :دوم
كسي را به عنوان جانشين خود تعيين  هيچ ت يافت ووفا ص پيامبر( :است كه

  .كنند ، پس روايات او يكديگر را تفسير مي)نكرد
اگر ولي به امامت ) ولي هر مؤمني بعد از من است( :گويد او مي ،اينكه :سوم

و بلكه  ،ولي همه مؤمنان تا قيامت نيست ص بعد از پيامبر  معني شود پس علي
  س واليت او بر ديگر نسلهاي مسلمان كجاست؟باشد، پ واليت او تا زمان مرگش مي

ولي اگر كلمه اينطور تفسير شود كه هر مؤمني بايد او را دوست داشته باشد، اين 
ممكن است و هر مؤمني بر برادر مؤمن خود حق دارد كه بايد او را دوست داشته 

  . باشد، و در اينجا سفارش و تأكيدي است بر حق علي
  .»هستم من شهر علم«: حديث هفتم

و گفته شد كه اين  ،قبالً اين حديث از نظر متن و سند مورد بررسي قرار گرفت
  .و معناي آن باطل و پوچ است ،حديث موضوع و ساختگي است

  ).برادر قرار دادن(حديث مواخاه : حديث هشتم
 :از آن جمله كدام صحيح نيستند؛ ه كه هيچتعدادي حديث در اين مورد آمد

اصحابش را با  ص پيامبر( :بن عمر روايت شده كه گفتحديثي است كه از ا
پيامبر  اي: ريخت آمد و گفت يكديگر برادر قرار داد، آنگاه علي در حاليكه اشك مي

اي و مرا با كسي برادر  تو در ميان اصحاب خود پيوند برادري قرار نموده! خدا

_____________________________ 
 ). 1/410(امليزان  −١
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  .1)تو در دنيا و آخرت برادر من هستي :فرمود ص پيامبر. اي نكرده
  :پاسخ
مير است، بخاري يع بن عمو در اسناد آن ج ،اين حديث صحت ندارد ،اينكه :اول

از  ،كوفي تابعي است( :گويد و ابوحاتم مي .)داراي اشكال است( :گويد مي
  ).راستگوست و حديث او درست است ،آزادشدگان شيعه است
تأمل  احاديث او جاي :آنچه بخاري گفته درست است( :گويد و ابن عدي مي

   .2)اند كند ديگران روايت نكرده شتر آنچه او روايت مييو ب ،دارند
ضعيف : (گويد و در اسناد اين حديث، حكيم بن جبير است كه احمد در مورد او مي

: گويد و ابوحاتم مي). اعتباري ندارد: (گويد و ابن معين مي). الحديث و مضطرب است
ناشايستي دارد خداوند ما را نجات دهد،  ضعيف الحديث و منكر الحديث است، او نظر(

  . 3)متروك است: (گويد و دارقطني مي) كند در تشيع غلو و افراط مي
ضعيف ( :گويد و در سند آن علي بن قادم قرار دارد، ابن معين در مورد او مي

   .4)منكر الحديث و شديد التشيع است( :گويد و ابن حجر مي .)است
  ! دالل دارد؟پس آيا اين حديث صالحيت است

چنان كه قبالً  ص و پيامبر! اين حديث چه داللتي بر امامت دارد؟ ،اينكه :دوم
  ).ديدم دوست دارم برادرانم را مي( :گفته شد در بعضي از احاديث گفته است

  ! باشند؟ مي ص پس آيا اينها امام هستند چون برادر پيامبر
  .»ة برائت در حجحديث تبليغ سور«: حديث نهم

_____________________________ 
 ). 5/300(الرتمذی  −١
 ).1/410(هتذيب التهذيب  −٢
 ). 4/276(هتذيب التهذيب  −٣
 ).4/304(هتذيب التهذيب  −٤
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ابوبكر را به عنوان  ص پيامبر( :روايت شده كه گفت  سعيد يا ابوهريرهاز ابو
صداي شتر علي را  ،رسيد -نزديك مكه - نان ، و وقتي او به ضجامير حج فرستاد

خير و خوبي  :كار من چيست؟ گفت :شنيد، آن را شناخت و پيش او آمد و گفت
  .فرستاده است با برائت مرا ص پيامبر. است

براي من چه ! اي رسول خدا :رفت و گفت ص ابوبكر نزد پيامبروقتي برگشتيم 
يا  مخود و يار غار من هستي، اما از من غيرخير و خوبي است، ت :هست؟ گفت

   .1)تواند چيزي به اطالع برساند كسي ديگر نمي -يعني علي -مردي از خودم 
  .اين حديث تبليغ است كه از چند طرق و با كلمات مختلفي روايت شده است

  :پاسخ
و همه طرق آن داراي  ،اين حديث از طرق مختلفي روايت شده ،اينكه :اول

ابوربيعه زيد بن عوف هست كه ابن حجر در مورد  ،و در اين اسناد .باشند ضعف مي
و دارقطني  .)متروك است( :گويد و فالس مي. )اند هكرداو را ترك ( :گويد او مي

   .2)ضعيف است( :گويد مي
ها بر اين بود كه  و بلكه عادت عرب ،داللتي بر امامت ندارداين حديث  :دوم
اش  كرد كه آن را بسته بود و يا كسي از خانواده ها و عهدها را فقط كسي لغو مي پيمان

  .نمود به الغاي آن اقدام مي
و اين تبليغ و رساندن ( :گويد بعد از ذكر اين حديث مي )ذخائرالعقبي( مؤلف

هايي كه  ها عادت بر اين داشتند كه پيمان ن عربمختص همين واقعه است، چو
اش آن را  يا فردي از قبيله و ،كرد كه آن را بسته بود بستند را فقط كسي لغو مي مي

سپس به اين اشاره كرده كه منظور از اين عموم تبليغ نيست كه دين  ).نمود مي ملغى

_____________________________ 
 .به ترتيب اإلحسان) 6644(ابن حبان  −١
 ). 2/506(لسان امليزان  −٢
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نيدن و تبليغ و دليلش اين است كه رسا( :گويد را هم شامل شود، تا اينكه مي
هاي  چون فرستاده ،اهل بيت او نيست مختص و ويژة ص هاي پيامبر فرمان
و  ،رساندند و پيام آنحضرت را مي ،رفتند همواره به اطراف و اكناف دنيا مي صپيامبر

   .1)رسانيدند به ديگران مي وآموختند  را ميو وقائع احكام 
   .2و ابن حجر نيز چنين گفته است

است كه علي جانشين ابوبكر در امارت حج  صحيح ثابتيت در روا :سوم
  .اطالع دادن به مشركين به پايان رسيدن پيمان بود او و فقط كار ،نگرديد

 در مراسم حج  صديق ابوبكر( :كند كه گفت روايت مي  بخاري از ابوهريره
گروهي مرا به همراه  قرار داده بود در روز عيد قربان او را در آن امير ص كه پيامبر

سال هيچ مشركي حق ندارد به حج كه بعد از ام كنيم يان مردم فرستاد كه اعالمم
   .3)و هيچ فرد لختي حق طواف ندارد ،بيايد

  . بوده است  گويد كه امير آن حج ابوبكر حديث به صراحت مي
نگفته كه به عنوان امير   آمده است كه علي داي و در حديثي كه شما ذكر كرده

پيماني كه با مشركين  برساند كه و بلكه گفت كه فقط آمده است تا ،تمده اسحج آ
 ،)است فرستاده با سورة برائت مرا ص پيامبر خدا( :و گفت ،بسته شده بود لغو است

هاست به مردم  برائت را كه شامل نقض پيمان ةپس او فرستاده شده بود تا سور
  .و به عنوان امير فرستاده نشده است ،برساند

  . حديث بيان شده است كه ابوبكر تا پايان مراسم حج امير بود سپس در
را در مورد علت  ص پيامبر ،و در حديث آمده كه وقتي ابوبكر از حج برگشت

_____________________________ 
 ). 129ص (ذخائرالعقبی  −١
 ). 319 −318/ 8(فتح الباری  −٢
 ).4257(بخاری  −٣
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از طرف من بايد خودم يا ( :در پاسخ او گفت ص و پيامبر ،فرستادن علي پرسيد
كه علي را توضيح داد  ص ، پس پيامبر)بايد برساند - يعني علي - مردي از خودم 

چون لغو  ،فرستاده است تا لغو پيماني را كه با مشركين بسته شده بود اعالم كند
 ملغى، يا فردي از خويشاوندانش پيمان را بايد كسي اعالم كند كه آن را بسته است

  .و نگفت كه او را به عنوان امير فرستاده است ،بودن آن را اعالم كند
  .»بستن درها«حديث : حديث دهم

درهايي در مسجد  ص برخي از ياران پيامبر( :كند بن ارقم روايت ميزيد 
جز در علي، آنگاه مردم در اين همه اين درها را ببنديد ب: داشتند، روزي پيامبر فرمود

ايستاد و بعد از حمد و ستايش خداوند،  ص مورد حرف زدند، آن وقت پيامبر خدا
و شما در مورد  ،علي بسته شوند درِ من فرمان دادم همه اين درها بجز :اما بعد :گفت

و  ،ام ايد، سوگند به خدا كه من چيزي را نبسته و چيزي را باز نكرده آن حرف زده
   .1)ام ام و از آن پيروي كرده بلكه به كاري فرمان يافته

  :پاسخ آن به چندين وجه: مي گويم
د در مورد او ماحميمون ابوعبداهللا قرار دارد، امام  ،در سند اين حديث ،اينكه :اول

و يحيي  .)اعتباري ندارد( :گويد و ابن معين مي .)احاديث او منكر هستند( :گويد مي
   .2كرد قطان از او حديث روايت نمي

همه اين احاديث ( :ذكر كرده و سپس گفته است را روايت چندين جوزيالو ابن 
در رابطه با ابوبكر آمده ، كه آنها را در مقابله با حديث ثابتي كه اند ها ساخته را رافضي

 »ابوبكر را ببنديد ةدرها بجز درواز ةهم«: است و همه روي آن اتفاق دارند
   .3)اند ساخته

_____________________________ 
 ). 4/369(املسند  −١
 ).4/235(امليزان  −٢
 .روايت كرده است) 6122ح (, و مسلم )462ح (, و حديث ابوبكر را بخاری )369− 1/363(املوضوعات  − ٣
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گويد كه من از طرف  آورد و مي در مورد بستن درها عذر مي ص چرا پيامبر :دوم
 همچون ص مگر فرمان پيامبر! ام، بلكه خدا فرمان داده است؟ خودم اين فرمان را نداده

ايم كه بايد از او بصورت مستقل اطاعت  نيست، در حاليكه ما فرمان يافته فرمان خدا 

اين فرمان : كردند كه او به آنها بگويد كنيم؟ و كجا اصحاب از فرمان او اطاعت نمي
  !دروغ چقدر مشخص و روشن است! سبحان اهللا! است؟ خداوند 
رفت  آيا اين احتمال نمي! كند؟ مي بود، آيا بر امامت داللت اگر حديث صحيح مي :سوم

به راحتي بتواند پدرش را  - رضي اهللا عنها- كه درِ او به خاطر آن باز گذاشته شده كه فاطمه 
  !كند؟ و اگر هم هدف اين نباشد، كجاي اين حديث بر امامت داللت مي! زيارت كند؟
در  ص دهد، پيامبر مي واقعيت امر به صحت حديث ابوبكر گواهي  :چهارم

و او بايد به راحتي مي  ،اش ابوبكر را امام مردم در نماز قرار داد دوران بيماري
و اين اضافه بر آن  ،امام مردم شود ص توانست به مسجد بيايد تا به جاي پيامبر

  .كند برخالفت او داللت مي
  .»حديث باب حطه«: حديث يازدهم

  .در حديث پنجم آورديمو در پيش از اين روايت ابوذر را . از روايت ابوسعيد است
: گفت شنيدم كه مي صاز پيامبر : كند كه گفت هيثمي از ابوسعيد خدري روايت مي

مثال اهل بيت من در ميان شما همچون كشتي نوح است، هر كس بر آن سوار شود 
و مثال اهل بيت من در ميان شما . شود يابد، و هر كس از آن بازماند غرق مي نجات مي

  ).شود اسرائيل است، هر كس وارد آن شود بخشيده ميمثال حطه در بني 
و در اسناد آن  ،در الصغير و االوسط روايت كرده طبراني آن را( :گويد سپس مي

   .1)شناسم گروهي هست كه من آنها را نمي
در حديث تعدادي از راويان مجهول و ناشناخته  دبيني طور كه مي همان :گويم مي

_____________________________ 
 ). 9/265(الزوائد جممع  −١
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شود كه معلوم نيست آن را چه كسي  ثي استدالل مي، پس چگونه از حديوجود دارند
  !روايت كرده است؟
  .»)پرچم( حديث رايه«: حديث دوازدهم

در روز  ص پيامبر :اند، گفت روايت كرده  بخاري و مسلم از سلمه بن اكوع
فردا پرچم را به كسي خواهم داد كه خداوند بوسيله او فتح و پيروزي ( :خيبر فرمود

و خدا و پيامبرش او را دوست  ،دارد دا و پيامبرش را دوست ميخواهد آورد، او خ
   .1...)دارند مي

  :آن به چندين وجه پاسخ: مي گويم
در صحت اين حديث هيچ شك و ترديدي نيست، صحاح آن را از  ،اينكه :اول

  . اند گروهي از صحابه روايت كرده
دارد  ست ميو هر مؤمني را دو  در اينكه خداوند عزوجل علي ،اينكه :دوم

و اين گواهي  ،شكي نيست، اما با نص ثابت است كه خداوند علي را دوست دارد
  .ميرد كند و بر ايمان مي و با ايمان زندگي مي ،است بر اينكه او مؤمن واقعي است

دانند، چون راويان آن از ديدگاه آنها يا  ولي شيعه اين گواهي را مخدوش مي :سوم
شود مگر آن كه  ثابت نمي واهي از ديدگاه شيعه براي علي اند يا كافر، و اين گ فاسق

ايمان و عدالت راويان آن ثابت گردد، اين حديث را سلمه بن اكوع و سعد بن ابي 
و از ديدگاه شيعه صحت روايت زماني ثابت . اند وقاص و ابي بريده و غيره روايت كرده

كنند كه همه اصحاب  تأكيد مي شود كه مؤمن بودن اينها ثابت گردد، و كتابهاي شيعه مي
  .اند بجز چهار نفر، و راويان اين حديث، از اين چهار نفر نيستند مرتد شده
براي همه  - همانطور كه اشاره شد - اين مقام و مرتبه و شرف علي  :چهارم

∃ t: خداوند متعال مي فرمايد هباراين در . مردان و زنان مؤمن نيز ثابت است öθ |¡ sù 

_____________________________ 
 ).2404ح (و مسلم ) 8,3701, 5ح (بخاری  −١
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’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä† uρ  .)54 :هاملائد.(  
دارند و خداوند آنها را  آنگاه خداوند قومي را خواهد آورد كه خداوند را دوست مي«

  .»دارد دوست مي

   .)۱۳: هاملائد(. ﴾إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني﴿ :فرمايد و مي
  . »دارد خداوند نيكوكاران را دوست مي«
  .)۱۴۶: آل عمران(. ﴾َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن﴿  :فرمايد ميو 
  . »دارد خداوند صبركنندگان را دوست مي«

  ! كند و اين بر امامت يا خالفتي داللت نمي
و دهها بلكه صدها نص ديگر در اين مورد آمده : (ايد شما گفته :مالحظه پنجم

به صراحت امامت علي بن  ص كند كه پيامبر است كه به يقين اين را ثابت مي
... ابي طالب را بيان كرده است، و در بعضي از اين نصوص كامالً تصريح نموده

  ).همچون حديث دار
  :پاسخ آن به چندين وجه

ديديم كه اين نصوص از دو حال خالي  ،در آنچه قبالً گفته شد ،اينكه :لاو
  :نيستند
  .يا صحت ندارند كه اكثر از همين نوع هستند -
  .كنند گوييد داللت نمي و يا اينكه بر آنچه شما مي -

اند كه شيعه عدالت و درستكاري  اين نصوص را اصحابي روايت كرده ،اينكه :دوم
پس اگر شما آنها . آنها كافر يا غير عادل هستند :گويند و مي ،دانند آنها را مخدوش مي

و احاديثي كه  ،بول كنيداند را ق آنچه آنها روايت كرده ةرا عادل قرار دهيد بايد هم
و اگر شما آنها را عادل نشماريد  ،كند اند ادعاي شما را نقض مي آنها روايت كرده

  .گيرد هاي شما درست قرار نمي هيچ استداللي از استدالل
ثابت است، و در مورد مقام و  و ما بر اين باوريم كه اينها همه براي علي 





 

 

٤٥٨

٤٥٨

نيست، چرا كه ايشان از همة آنچه گفته  منزلت و جايگاه و شرف ايشان هيچ بحثي
شد بسيار باالتر و واالترند، محور قضيه بر اين است كه آيا اينها مي توانند نصوص 

  !ثابتي براي امامت ايشان تلقي شوند يا خير؟
شود كه او  اند از آن ثابت مي آمده روايات صحيحي كه در فضائل علي  :سوم

است، و همچنين روايات ديگري آمده كه فضل ديگر مؤمن و از برگزيدگان صحابه بوده 
  .كند، و بلكه فضائل بزرگتري براي شيخين روايت شده است بزرگان صحابه را ثابت مي

را ثابت كنند مگر آن كه اصحاب را   توانند مؤمن بودن علي شيعه نمي :چهارم
  . اند عادل و پاك قرار دهند كه مؤمن بودن علي را روايت كرده

به امامت علي بن  ص شود كه پيامبر به يقين ثابت مي( :ايد ينكه شما گفتها :پنجم
  !ترين ادعاهاست ، از عجيب)ابي طالب تصريح كرده است

و به طور قطعي بر  ،ها يعني آنچه فقط يك معني دارد نزد اصولي »نص«كلمه 
   .1پذير نيست كند و تاويل  معناي مورد نظر داللت مي
به مقتضاي اين  بينيم كه اصحاب مي ،روايات صحيح هستندو اگر بپذيريم كه اين 

و عدم اعتقاد صحابه به امامت او بر باطل بودن  ،روايات به امامت علي معتقد نبودند
  .كند اين روايات داللت مي

ايست كه به  آنها معتقد بودند؛ ولي آن را نپذيرفتند، اين سخن طعنه :و اگر بگوييم
  .توان قبول كرد در نتيجه روايات آنها را نمي و ،شود عدالت صحابه زده مي

و به دو  ،كسي از اهل سنت به مقتضاي اين روايات به امامت معتقد نبوده و هيچ 
  :اند دليل آنها از اين روايات امامت را استنباط نكرده

  .يكي اينكه اين روايات از ديدگاه آنها صحيح نيستند -
  .كنند ايد داللت نمي هو يا اينكه بر آنچه شما از آن فهميد -

_____________________________ 
 ). 1/291(إرشاد الفحول  −١
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 ،خواست به ما بگويد كه علي بعد از من خليفه است مي ص اگر پيامبر :ششم
  !كرد؟ و تصريح نمي ،گفت چرا به صورت مبهم سخن مي

كند كه امامت با بيعت  نقل شده كه او اقرار مي  در كتابهاي شما از علي :هفتم

  .ددگر امام تعيين نمي  و از سوي خدا ،شود منعقد مي
 شورا از آنِ( :گفت  البالغه كه كتاب معتبر شماست آمده است كه علي در نهج

مهاجرين و انصار است، پس اگر بر فردي اتفاق كرده و او را امام ناميدند، بدانيد كه 
   .1)خداوند اين را پسنديده است

  . كند و اين روايات ادعاي سابق شما را نقض مي
در مورد  ص يت شده كه گفته است كه پيامبرروا  و در كتابهاي ما از علي

  .امامت به او وصيت نكرده است
بر بستر  =علي فراشه بات(به جاي . »حياة محمد«ايد كه در كتاب  گفته) 153

  .مده استآ) بر بستر او ادرار كرد= بال علي فراشه(. )او خوابيد
ز كساني به آنها قابل مالمت نيستند؛ چون آنان اين امر را ا: (ايد سپس گفته

  ).شود بياناند كه دوست ندارند خوبيهاي علي  ارث برده
  : در اينجا چند چيز قابل تأمل است: گويم مي
اينكه، همانطور كه فرموديد آنچه در اصل چاپ بوده صحيح مي باشد،  ولي : اول

و اين دليلي است كه آن از سوي مؤلف نبوده است، و . با دست بعدها تغيير داده اند
  .نب چاپخانه بعد از كسب اعتماد از مؤلف بوده استاز جا

كنند كه دشمن اسالم و  هاي مصر مسيحياني كار مي خانه، در چاپاينكه :دوم
يا از ملحداني كه به خدا و پيامبرش  ،و بعيد نيست كه يكي از آنها ،مسلمين هستند

  .ايمان ندارند اين كار را كرده باشند
_____________________________ 

 ). 526ص (البالغة  هنج −١
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گران، است چه مؤلف كتاب باشد چه دي هر كس كه اين كار را كرده :سوم
  .و گناه بزرگي شده است ترديدي نيست كه مرتكب جنايت

از اين ...) اند به ارث برده آنان اين امر را از كساني( :ايد اينكه شما گفته :چهارم
كنيد كه آنها دوست  شود كه شما به اهل سنت اشاره مي شما چنان فهميده مي جملة

  .علي ياد شودهاي   ندارند از خوبي
ايد، بارها گفتيم كه مسلماني  ترديدي نيست اگر منظور شما اين بوده به خطا رفته

و گفتيم كه دوست  ،ود ندارد كه دوست نداشته باشد از علي به خوبي ياد شودجو
طور كه دوست داشتن ديگر صحابه كه به خدا و  همان ،داشتن علي از دين است

و براي پخش و گسترش  ،را ياري كردند ص ر خداو پيامب ،پيامبرش ايمان آوردند
% š⎥⎪Ï :فرمايد اين دين جهاد كردند از دين است، خداوند متعال مي ©!$#uρ ρ â™!% ỳ .⎯ÏΒ 

öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ−/ u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ÷z\} uρ š⎥⎪Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’Îû 

$ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ tΒ#u™ !$ oΨ−/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘  .)10 :الحشر(.  
ما را و برادران ! پروردگارا :گويند آيند مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان  اند بيامرز و كينه ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
  .»تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! راجاي مده، پروردگا

حق منحرف  ةو اين شعار هر مسلماني است و هر كس از آن بيرون رود از جاد
  .شده و خودش را در معرض هالكت و نابودي قرار داده است

اما از نظر سند : (ايد گفته .»بر بستر او خوابيد«بعد از توضيح پيرامون ) 154
  ...).اند رير طبري به صحت آن تصريح كردهجمعي از علما همچون ابن ج

است، بايد  ص بر بستر پيامبر  اگر منظور شما حديث خوابيدن علي: گويم مي
كس از مسلمين آن را انكار  و هيچ ،گفت كه اين يك مسئله مشهور و معروفي است

او وصي (يعني حديث  ،ايد و اگر منظور شما حديثي است كه قبالً بيان كرده ،ندك نمي
و هيچ  ،، قبالً گفته شد كه اين حديث موضوع و ساختگي است)و جانشين من است
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اند مگر آن كه منظور اين باشد  كس از علماي اهل سنت حديث را صحيح قرار نداده
  .كه او در ميان خانواده جانشين پيامبر است

و همچنين حديث واليت كه حاكم آن را صحيح قرار : (ايد شما گفته) 155

علي از من است و من از او هستم و او بعد : (و آن حديث اين است داده است
  ...).از من ولي هر مؤمني است

و براي بيان فضائل  ،قبالً توضيح داده شد كه اين حديث صحت ندارد :گويم مي
به چنين احاديث ضعيفي نياز نيست، چون احاديث صحيح در فضائل او   علي

  .كند نياز مي ي بيآمده است كه ما را از چنين احاديث
علي  ص كنند كه بعد از پيامبر و روشن شد كه كلمات حديث بر اين داللت نمي

چون علي تا قيامت زنده نيست كه فرمانرواي هر مؤمني  ،فرمانرواي هر مؤمني است
ن فقط محبت و ياري كردن است كه اين آو اگر حديث صحيح باشد منظور از  ؛باشد

  .و لفظ آن بر اين معني داللت مي كند. استحق هر مؤمني بر مؤمن ديگر 
! ؟باشدآيا اين از كلمات عمومي و كلي است كه قابل تأويل : (ايد گفته) 156

شود معناي متفاوتي پيدا مي گفته يا عمر  ص مگر اين كلمه وقتي از زبان پيامبر
من ولي  :ابوبكر گفت ،وفات يافت ص وقتي پيامبر خدا: (عمر گفتكند؟ 

ستم، آنگاه شما آمديد و به نظر شما او دروغگو گناهكار و خائن رسول خدا ه
من ولي رسول خدا هستم و ولي : و من گفتم ،سپس ابوبكر وفات يافت... بود

. 1)مي دانستيدابوبكر هستم، شما از ديدگاه خود مرا دروغگو و عهدشكن و خائن 
: نوشت گفت رعماش خالفت را براي  زبان ابوبكر وقتي در بيماري ازو همچنين 

_____________________________ 
 ). 15(, كتاب اجلهاد باب )5/152(مسلم  −١
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اگر سالم موالي : (گويد و همچنين عمر مي. 1)ام من عمر را فرمانرواي شما نموده(
   .2)نمودم دادم و خليفه مي او را والي قرار مي ،يافتم ابي حذيفه را مي

  :پاسخ
كه شما آن را  ...)وفات يافت ص وقتي پيامبر خدا(  حديث عمر ،اينكه :اول

   .3آمده است) و مسلم اريبخ(د در صحيحين اي ذكر كرده
بن  مسلم با سند خود از مالكعبارت حديث به اين صورت است كه  ،اينكه :دوم

عمر بن خطاب كسي را به دنبال من فرستاد وقتي ( :كند كه گفت اوس روايت مي
اش روي تختي نشسته  من پيش او آمدم ديدم كه در خانه ،خورشيد باال آمده بود

برخي از ! اي مالك :تكيه زده است، آنگاه او به من گفتاست و بر بالشي از پوست 
اند و من فرمان دادم تا مقدار كمي به آنها داده شود آن را بگير و  قوم تو شتابان آمده
دادي  اگر كسي ديگر غير از من را به اين كار فرمان مي :گفتم. ميان آنها تقسيم كن

 :آمد و گفت) دربان عمر( گاه يرفأآن: گويد مي .آن را بگير اي مالك :بهتر بود، گفت
و زبير و سعد اجازه ورود  فعثمان و عبدالرحمان بن عو! اي اميرالمؤمنين

آمد و  سپس يرفأ. و آنگاه آنها وارد شدندبه آنها اجازه بده  :خواهند، عمر گفت مي
 آنها آمدند  .به آنها اجازه بده بيايند :خواهند، گفت عباس و علي اجازه ورود مي :گفت

ميان من و اين دروغگوي گناهكار عهدشكن خائن  !اي اميرالمؤمنين :و عباس گفت
ميان آنها قضاوت ! اي اميرالمؤمنين ،بله :گروهي كه آنجا بودند گفتند. قضاوت كن

تر به  كردم آنها اين افراد را پيش فكر مي :مالك بن اوس .كن و آنها را راحت كن
شما را به خداوندي كه آسمان و  ،صبر كنيد :عمر گفت. خاطر همين فرستاده بودند

_____________________________ 
 ). 1757ح (و مسلم ) 6580ح (بخاری  −١
 ). 248, 3/181(, طبقات ابن سعد )5/33(طربی  −٢
 ). 1757(و مسلم ) 6580(بخاری  −٣
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 :گفت ص دانيد كه پيامبر خدا آيا مي :دهم زمين به فرمان او بر پا هستند سوگند مي
. گذاريم صدقه است گذاريم، آنچه از خود به جا مي ما از خود چيزي به ارث نمي

ن و شما را به خداوند كه آسما :و به علي و عباس كرد و گفتسپس ر. بله: گفتند

ما  :فرمود صدانيد كه رسول خدا دهم آيا مي زمين به فرمان او برپا هستند سوگند مي
آن دو . گذاريم صدقه است آنچه از خود به جا مي ،گذاريم از خود چيزي به ارث نمي

  .بله :گفتند
داده بود كه به  ص خداوند عزوجل ويژگي به پيامبرش :گفت  آنگاه عمر

$!  ديگر نداده بود، ¨Β u™ !$ sù r& ª! $# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& 3“t à)ø9$# ¬T sù ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ  .
ها به پيغمبرش ارمغان داشته  چيزهائي را كه خداوند از اهل اين آبادي«. )7 :الحشر(

و  .- دانم آية قبل از اين را خواند يا نه نمي - .»است... است، متعلق به خدا و پيغمبر
ير را بين شما تقسيم كرد، سوگند به خدا نض هاي بني دارايياموال و  ص پيامبر :گفت

 ص و خودش بدون شما از آن استفاده نكرد، پيامبر ،كه كسي را بر شما ترجيح نداد
شما را به خداوندي سوگند  :سپس گفت .داشت ميمخارج يك سال را از آن بر 

 .بله :دانيد؟ گفتند را ميآيا اين ! هستند ها و زمين به فرمان او پابرجا ه آسماندهم ك مي
آيا اين را  :سپس عباس و علي را مثل ديگر كساني كه آنجا بودند قسم داد و گفت

وفات يافت ابوبكر  ص وقتي رسول خدا :و گفت .بله :و آن دو گفتند دانيد؟ مي
و آنگاه شما دوتا آمديد و تو حق ارث خود  ،هستم ص من ولي رسول خدا :گفت

 :ابوبكر گفت. و اين خواهان حق ارث همسرش بود ،خواستي يات م را از برادرزاده
آنچه از خود به  ،گذاريم ما از خود چيزي به ارث نمي :فرموده است ص پيامبر خدا

به نظر شما دو تا او دروغگو و گناهكار و عهدشكن و  .جا گذاشتيم صدقه است
 .ه و پيرو حق استدانست كه او راستگو و نيكوكار و راهيافت و خداوند مي ،خائن بود

و ولي ابوبكر هستم، شما فكر  ص سپس ابوبكر وفات يافت و من ولي رسول خدا
ن كه خدا و خائن هستم، و حال آ كرديد كه من دروغگو و گناهكار و عهدشكن مي
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و من آن را  ،و نيكوكارم و راهيافته و پيروحق هستم ،گويم داند كه راست مي مي
پيش من آمديد در حالي كه قضيه و كارتان يكي سپس تو و اين  .سرپرستي نمودم

دهم  خواهيد آن را به شما مي اگر مي :به شما گفتم. آن مال را به ما بده :بود و گفتيد
 ص به اين شرط كه با خدا عهد ببنديد كه در آن همان كاري را بكنيد كه پيامبر

آيا  :گفت. تيدكرده است، آنگاه شما دو تا با اين شرط آن اموال را تحويل گرف مي
سپس اينك پيش من  :گفت) عمر( .بله :گفتند) عباس و علي(طور است؟  همين
سوگند به خدا به غير از اين ميان شما  ،ايد تا ميان شما دو تا قضاوت كنم آمده

توانيد آن را درست استفاده كنيد آن  قضاوت ديگري تا قيامت نخواهم كرد، اگر نمي
  .)را به من برگردانيد

  :ينكه در اين حديث چند مسئله توضيح داده شده استا :سوم
ما از (جا حضور داشتند در مورد حديث  عمر از عباس و علي و كساني كه آن - 1

و  ،اقرار گرفت) ماند صدقه است آنچه از ما مي ،گذاريم خود چيزي به ارث باقي نمي
و اين ردي  ،علي و عباس و كساني كه آنجا حضور داشتند به اين حديث اقرار كردند

  !كنند ابوبكر از طرف خودش اين حديث را ساخته است است بر كساني كه ادعا مي
دروغگو، گناهكار، ( :را به اوصافي متصف كرده كه عبارتند از  عباس علي - 2

  ).نائعهدشكن، خ
  . گويد وغ ميريعني اگر او انصاف نكند د :گويد مي نووي

اي كه در اينجا آمده شايسته عباس  كلمه: گويد مازري مي: (گويد و قاضي عياض مي
از چنين صفاتي پاك بوده است، و هيچ يك از اين  نيست كه آن را گفته باشد، و علي 

  ....)اند، چه برسد به اينكه همه در او وجود داشته باشند صفات در او وجود نداشته
 بهترين توجيه آن اين است كه عباس از آنجا كه علي( :گويد تا اينكه مي

دانست  اش بود و به منزله پسرش بود سخناني در مورد او گفت كه مي برادرزاده
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   .1)اش چنين نيست برادرزاده
را از   و علي ،نمايند ببينيد چگونه اهل سنت سخنان اهل بيت را توجيه مي

و توجيهاتي ارائه  ،كنند او را بدان متهم كرده بود تبرئه مي  آنچه عمويش عباس

  !!يسته علي و عباس استدهند كه شا مي
همان كلماتي را به زبان آورد كه عباس در مورد علي گفت، و گويا عمر  عمر  - 3
كرديد، و حال آن كه ما از آن پاك بوديم،  در مورد من و ابوبكر چنين فكر مي: گفت مي

  .ات گفته شده پاك هستي طور كه تو اي علي از آنچه در مورد اين اموال درباره همان
 داي را با كلمات عمر مقايسه كرده) دولي هر مؤمني بعد از من هستي(كلمه  :چهارم
  .)...من ولي رسول خدا هستم :ابوبكر گفت( :كه گفت
  :پاسخ

 :يعني. اول خانه را بر پا كن، سپس رنگ و روغن كن: ضرب المثل مي گويد - 1
را ثابت كن سپس ) ولي هر مؤمني بعد از من هست(اول شما صحت حديث 

  . تر گذشت كه اين حديث صحت ندارد پيش. دالل كناست
به معني اين است كه  )است ص ابوبكر ولي رسول خدا(آيا گفته عمر كه  - 2

ابوبكر  :يا اينكه عمر گفت! سبحان اهللا؟ ،باشد ابوبكر بر پيامبر حاكم و فرمانروا مي
گوييد  يبر آنچه شما م) ولي هر مؤمني(و حديث  !ولي امر است؟ ص بعد از پيامبر
؛ چرا كه )باشد ولي پيامبر بعد از وفاتش مياو ( :كند مگر اينكه گفته شود داللت نمي

ولي «برايشان نبوده است، و فرق است بين  صواليت ابوبكر در زمان پيامبر اكرم 
   .»ولي بر اوست«، و »اوست
ولي هر مؤمني  صبعد از پيامبر  آيا درست است كه گفته شود كه علي - 3
  !ني حاكم و فرمانرواي هر مؤمني است؟يع ،است

  !آيا علي تا قيامت زنده است كه بر هر مؤمني حكمفرمائي كند؟
_____________________________ 

 ). 1757(رشح نووی مسلم  −١
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باطل چقدر واضح و روشن است بر كسي كه قلبش از مرض و ! سبحان اهللا
  .بيماري پاك است

  .كه بحث آن گذشت...) طور حديث ثقلين و همين: (ايد گفته) 157
 و ،ن قرار دادقرآ اهل بيت خويش را برابر با ص پيامبر خدا: (ايد سپس گفته

: گويد دهد، چنان كه مناوي مي تمسك به اهل بيت از گمراهي نجات مي
بلكه  اشاره» گذارم من در ميان شما اين دو چيز را مي«: وقتي فرمود صپيامبر(

به اين نمود كه دو چيز كه همراه يكديگرند را بعد از خود به جا  تصريح
 ،خويش را وصيت نمود كه با اين دو چيز به خوبي رفتار كنند گذارد و امت مي

   .1)و در دين به اين دو چيز تمسك جويند ،و اين دو را بر خود ترجيح دهند
  :از چند جهت پاسخ
اهل بيت خود را برابر با قرآن قرار  ص و پيامبر خدا( :ايد شما گفته ،اينكه :اول

و يك استاد  ،عبارت درستي نيست...) هدد داد و تمسك به آنها از گمراهي نجات مي
  .فهمد شايسته نيست چنين عباراتي استفاده كند دانشگاه كه داللت كلمات را مي

  !كجا اين حديث چنين مفهومي دارد؟
كند كه قرآن سراپا نور و  و تأكيد مي ،كند حديث به تمسك به قرآن تشويق مي

يت نمود، در مورد آنها وص هدايت است، سپس وقتي اهل بيتش را ذكر كرد امت را
، پس در كلمات اين حديث صحيح چه چيز بيشتري از اين تا ما حق آنها را بدانيم

  .و توضيح بيشتر در اين مورد قبال ذكر شد! ؟وجود دارد
و آيا ! سپس آيا همه اهل بيت پيامبر از ديدگاه شما صالح و هدايت يافته هستند؟

و آيا از ! تگي را دارند كه از آنها اطاعت شود؟از ديدگاه شما همه اهل بيت اين شايس
يا اينكه مفهومي كه در اينجا براي حديث ! اند؟ ديدگاه شما اهل بيت با قرآن زيسته

  !گوييد؟ كنيد در جايي ديگر خالف آن را مي ادعا مي
_____________________________ 

 ). 2/174(فيض القدير  −١
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و تكمله سخن او اين  ،ايد اما آن را كامل نكرده ،ايد شما كالم مناوي را آورده :دوم
هاي شرعي  متكما كتاب چون معدن علوم ديني و سرچشمه اسرار و حا( :است
  .و مستندات پنهاني در آن نهفته است ،هاي فراواني دارد و گنجينه ،است

و  ،كند چون وقتي نژاد پاك و خوب باشد در فهميدن دين كمك مي :و اما عترت
دارد كه دل را هايي  و خوبي ،انجامد پاك نژادي در نتيجه به رفتار و اخالق خوب مي

  .گرداند صاف و پاك مي
منظور از عترت ايشان در اينجا علمايي هستند كه به قرآن عمل  :گويد حكيم مي

كند از اين  شوند، اما جاهل و عالمي كه عمل نمي چون آنها از قرآن جدا نمي ؛كنند مي
باشد و ها آراسته  و عنصر و نژاد زماني ارزش دارد كه فرد به خوبي ،مقام دور هستند

  .ها دور بماند از زشتي
 ، ما بايد از ايشانپس اگر علم مفيد در كساني ديگر باشد كه از نژاد آنها نباشند

در اينجا در مورد عترتش نموده كه از آنها  ص و تشويقي كه پيامبر .پيروي كنيم
پيروي كنيد با حديثي كه در آن به اطاعت از قريش تشويق كرده است تعارض و 

رد، چون حكم بر فردي از افراد عام به معني منحصر بودن آن عام و كليت تضادي ندا
   .1)...بر آن فرد نيست

كالم نمايد، اما قطع  كند بلكه آن را نقض مي پس مناوي مذهب شما را تأييد نمي
را  ﴾فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني﴿است، مثل اينكه كسي فقط شما مفهوم جمله را تغيير داده  توسط

  .را ترك كند﴾ الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتهِْم َساُهونَ﴿بخواند و 
من در ميان ( :دهد كه در آن آمده است ي در اينجا حديثي را توضيح ميمناو :سوم

كتاب خدا كه ريسمان الهي است و از آسمان به زمين  :گذارم شما دو چيز را باقي مي
شوند تا اينكه بر  نمي و اين دو از هم جدا ،وعترت و اهل بيت من ،كشيده شده است

_____________________________ 
 ). 2631ح (فيض القدير  −١
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   .1)آيند نزد من مي  حوض
 :گويد و بخاري در مورد او مي ،قاسم بن حسان قرار دارد ،در سند اين حديث

و ابن حبان او را از ثقات . 2)شده نيست هو معروف و شناخت ،حديث او منكر است(
ح چنان كه عادت ابن حبان بر اين است كه در مورد هر كسي كه جر. 3شمرده است

د، شايد ابن حبان از سخن امام ده و نقدي سراغ نداشته باشد او را ثقه قرار مي
  .ري اطالع نداشته استبخا

تر سخن علما را در مورد او  و پيش ،و مدار حديث بر شريك بن عبداهللا است
   .4بيان كرديم كه او به تشيع و اضطراب حديث و كثرت اشتباه متهم است

 جزوماييد، حديث با اين معني درست نيست، چون و همانطوركه مالحظه مي فر
  . باشد بعضي از الفاظ حديث ثقلين است كه ضعيف مي

بلكه فقط طبق عادت برخي از علما  ،حديث نپرداخته است ةمناوي به بيان درج
كنند؛ به شرح آن پرداخته  پردازند وكمتر سند را تحقيق مي كه بيشتر به شرح متون مي

در منهج و راه و روش كه آن را براي خود و براي ديگران  ، و اين خللي استاست
   .نمي پسنديم
اهل بيت برابر با قرآن هستند و تمسك به آنها از (اين ادعاي شما كه  :چهارم

  آيا همه آنها اينگونه هستند يا بعضي از آنها؟ .)دهد گمراهي نجات مي
  !از اهل بيت پيامبر است يا نه؟ ص آيا عباس عموي پيامبر -

روايات در مورد او به  :گويم مي( :گويد مامقاني شيعي امامي در مورد عباس مي

_____________________________ 
 ). 5/181(امحد  −١
 ). 3/369(امليزان  −٢
 ). 14/329(هتذيب الكامل  −٣
 ). 2/274(امليزان  −٤
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   .1)ترند كنند قوي شدت مختلف هستند و رواياتي كه او را مذمت مي
  ! عبداهللا از اهل بيت است يا نه؟ ،آيا پسر عباس -

به علي خيانت كرد و بيت المال بصره را (كند كه او  كشي شيعه امامي ادعا مي

   .2)اشتبرد
كشي ! آيا زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب از اهل بيت است يا نه؟ -

  ). نوشيد او شراب مي( :گويد شيعه امامي مي
جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر صادق را  ،مجلسي -

   .3نامد دروغگو مي
  ! از اهل بيت است يا نه؟) المثني(آيا حسن بن حسن  -

قال در مورد او مختلف هستند كه آيا او كافر است يا مما در تنقيح الروايات ش
  .4!فاسق؟
او را ! از اهل بيت است يا نه؟ ،آيا عبداهللا بن حسن بن حسن معروف به محض -

   5.اند دروغگو ناميده
از اهل بيت  ،النفس الزكية لقب به، مآيا محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن -

  !است يا نه؟
   .6و به دروغ ادعاي امامت كرده است ،دروغگو بوده اوكه اند  گفته

_____________________________ 
 ). 128− 2/126(تنقيح املقال  −١
 ). 4/143(الرجال  جممع −٢
 ).5/ 51(بحار االنوار  −٣
 ). 373, 1/35(املقال  تنقيح −٤
 ).2/177(, و تنقيح املقال )194, 181, 180, 176, 173ص (بصائرالدرجات  −٥
 )10953ترمجه (تنقيح املقال  −٦





 

 

٤٧٠

٤٧٠

دادند  ساير فرزندان حسن بن علي كارهاي زشتي انجام مي( :گويد و مامقاني مي
توان كارهاي زشت او را  توان آن را بر تقيه حمل كرد؛ به استثناي زيد كه مي كه نمي

   .1)بر تقيه حمل نمود
كه  -عليهم السالم - ان حسن بن علياين چيزي است كه شما در مورد فرزند

گوييد؛ چون اهل بيت از فرزندان  دهند مي نيمي از تعداد اهل بيت را تشكيل مي
و نصف آنها يعني فرزندان حسن از ديدگاه مامقاني كارهاي  ،حسن و حسين هستند

  !! اند، آيا آنها برابر با قرآن هستند؟ كرده زشتي مي
و ادعا كنيد كه بوسيله آنها ما  ،ائمه هستند اهل بيت فقط :اگر بگوييد :پنجم

آيا ما به امامي اقتدا ! آنها اكنون كجا هستند؟ :گوييم شويم، مي هدايت و راهياب مي
اگر ! ندارد؟ خارجي يا اصالً وجودكجاست كنيم كه فرار كرده و معلوم نيست 

بزرگترين و  ةا سيرآي :گوييم مي. كنيم آنها اقتدا مي ةائمه نيستند و ما به سير :بگوييد
  ! آيد؟ و هر دو سيره از كتابها بر مي ،براي ما كافي نيست صبرترين انسان محمد

كرد، آيا به نظر شما  بود و برابري مي كه با قرآن همراه داشتيم اگر ما به كسي نياز م
و آيا ! كرد؟ خداوند نسل كسي را كه ما را به تأسي به او فرمان داده است قطع مي

  !!دهد سپس آن امام را ياري نميكند؟ ه اقتدا به امامي دستور ميخداوند ب
بيني  آيا نمي: گويد تفتازاني بعد از نقل حديث مسلم مي: (ايد شما گفته) 158

با قرآن همراه نموده كه تمسك به آنها از  را )اهل بيت(آنها  ص كه پيامبر
علم و هدايتي يعني تمسك به  ،و مفهوم تمسك به كتاب ،دهد گمراهي نجات مي
  ).و همچنين تمسك به علم و هدايت عترت ،كه در قرآن است

  :پاسخ
و  ،ابوبكر است ص تفتازاني تأكيد كرده است كه خليفه بعد از پيامبر ،اينكه :اول

_____________________________ 
 ). 3/142(تنقيح املقال  −١
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از سخن او  شماو اين نشانگر آن است كه آنچه  ،ده دليل براي اين ذكر كرده است
  .مرادش نبوده است داي استنباط كرده

  علي ص كنند كه امام بعد از پيامبر اماميه ادعا مي :تفتازاني گفته است :دوم

اند، سپس تفتازاني بعد  اند و آن را پنهان كرده دانسته و صحابه اين را مي ،بوده است
اي از ديانت و انصاف داشته باشد  هر كس بهره :گوييم مي( :گويد ذكر ادعاي آنها مي

در چنين  ص از مخالفت با فرمان پيامبر ص خداداند كه اصحاب رسول  قطعاً مي
بخردانه دهد و اين ادعا را نا مي، سپس تفتازاني ادامه ...)امر مهمي پاك و بري هستند

  .كند دهد و آن را رد مي قرار مي
  !دهد نقل شما از او درست است؟ آيا با وجود آن كه او مذهب شما را باطل قرار مي

گفته وجود ندارد، زيرا  - رحمه اهللا- فتازاني در متن حديث صحيح آنچه ت :سوم
من در ميان شما دو چيز مهم باقي : (كلمات حديث چنان كه گفتيم به اين صورت هستند

او كتاب خدا كه سرشار از نور و هدايت است، كتاب خدا را بگيريد و به آن : گذارم مي
و اهل : گفت سپس. به تمسك به كتاب خدا تشويق كرد صو پيامبر .... تمسك جوييد

  . 1)تا سه بار... بيت من، در مورد اهل بيت من خدا را مد نظر داشته باشيد
  !!دهد؟ پس كجا در حديث آمده است كه تمسك به هر دو از گمراهي نجات مي

  .خواسته است كه به علم و هدايت عترت گواهي دهد پس تفتازاني فقط مي :چهارم
و اين عمل  ،اند هي از اهل بيت طعنه زدهو قبالً بيان شد كه شيعه اماميه به گرو

اين ادعا را كه تمسك به اهل بيت سبب نجات است نقض ميكند؛ چون از ديدگاه 
  .اند شيعه همه اهل بيت از علم و هدايت برخوردار نبوده

ما معتقديم مذهب اثناعشري : گويد دكتر عصام العماد مي: (ايد شما گفته) 159
و ديگري حديث اثني عشر  ،ي حديث ثقلين استيك :كند با دو بال پرواز مي

_____________________________ 
 ). 6178(مسلم  −١





 

 

٤٧٢

٤٧٢

توانند حقايق و  ها اين دو حديث را درك نكنند نمي و تا وقتي وهابي ،است
   .1)عشري را بفهمند هاي مذهب اثني خصوصيت

و قبالً وهابي بوده و سپس به  ،كه اين فرد اهل يمن است مان برده ايدو گ
  !! مذهب اثناعشري روي آورده است

  :پاسخ
و بلكه اين اسمي است كه اهل  ،مذهبي به نام وهابيت وجود ندارد ،اينكه :اول

كه بر پايه كتاب و سنت استوار است  صالح بدعت براي مبارزه با مذهب سلف
را به كتاب و سنت  مردم -رحمه اهللا - و شيخ محمد بن عبدالوهاب  ،اند اختراع كرده

  .چيز جديدي ايجاد نكرده است دعوت داده است،
وهابي بوده و سپس به مذهب شيعه  دكني كه شما ادعا مي اين يمني :دوم

دانم كه او رافضي به دنيا آمده و در  اثناعشري روي آورده است، من به يقين مي
و اينكه او در دانشگاه امام درس خوانده است با  ،ها رشد كرده است محيط رافضي

  .كند فرقي نمي هاي مسلمين درس خواندن مستشرقين در مدارس و دانشگاه
را ) كتاب و سنت(باور ندارم كه فردي بر مذهب اهل سنت باشد و منابع ديني 

  . بداند سپس به مذهب اماميه روي بياورد
اند،  اند و سپس شيعه شده كه سني بوده داي كساني كه شما ادعا كرده ةو هم
افراطي  غالي و هايي هاي خيالي هستند يا افرادي فريب خورده و يا صوفي شخصيت

  .اند اند و سپس شيعه شده برند كه سني بوده باشند كه گمان مي مي
اند از بزرگان و  اند و به عقيده صحيح روي آورده اما كساني از اهل تشيع كه سني شده

  .اند افراد برجسته شيعه هستند كه در ميانشان از مقام علمي وااليي برخوردار بوده
 ،و دكتر شعار ،لجي، و آيت اهللا شريعت سنگسيد اسداهللا خرقاني :افرادي همچون

_____________________________ 
 ). 155ص (املنهج اجلديد والصحيح فی احلوار مع الوهابيني  −١
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 - رحمه اهللا -قمي و عالم مجاهد آيت اهللا العظمي سيد ابوالفضل بن الرضا برقعي 
، )1( و احمد كسروي ،)عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول(بت شكن: صاحب كتاب

_____________________________ 
عی هستند كه تعدادی از شخصيتهای عمده اهل سـنت از عقيـده مبلغان مذهب اثناعرشی به گزاف مد −١

گاهی مرصی و گـاهی , خودشان برگشته و مذهب اثناعرشی را پذيرفته اند اما دريغ از يک سند و مدرک قاطع
, نه افراد عادی بلكـه علـامء و دانشـمندان, اردنی و گاهی آسيايی و گاهی اروپايی و آفريقايی مستبرص می شوند

 !.زير عبای وحدت و تقريب انجام می گريد! ه اين فتوحات مبنيجالب اينك
اگـر ! اگر وحدت و تقريب است اين ادعاها چيست?, !تناقض زياد است اين هم يكی! در اين اسالم ناب

اگـر ايـن ادعاهـا ! اهل سنت است پس شـعار وحـدت و تقريـب چـه معنـايی دارد?» استبصار«هدف و برنامه 
تناقض هم كمی وزن می داشت اما كجاست استبصار و هدايت علامء و شخصيتهای درست می بود حداقل اين 

ازه داده و برايشان سوژه ساخته اند كه گويا اينهـا هـدايت ـود اجـد نفر گمنام و بی هويت به خـچن! اهل سنت?
ت زنـدگی شده اند يا عده ای عوام از فالن كشور آفريقايی يا آسيايی به خاطر سد رمـق و فـرار از رشايـط سـخ

علـامء و شخصـيتهای اهـل » استبصـار«امـا كجاسـت ! فقريانه تن به شيعه شدن و حتی نرصانی شدن می دهند
 !سنت?

اما در عوض شخصيتهای بزرگ و حقيقی كه با علم و دانش و عقل و منطق از خرافـات روی گردانيـده و 
ی مطلق نگه دارند و هيچ گونه اثری از آنـان راه حق را انتخاب كرده اند آقايان سعی می كنند كه آهنا را در تاريك

 .بدست مردم نرسد
اما اين واقعيت است كه اين شخصيتهای بزرگواری كه از تشيع به مذهب اهل سنت روی آورده اند نه تنها 

غـري از آيـت اهللا سـيد ابوالفضـل , عاملند بلكه مانند ساير اهل سنت مهواره داعی وحدت حقيقی بوده و هسـتند
مؤلف اين كتاب كه ايشان را با قلم خودشان خواهيد شـناخت چنـد شخصـيت را بـه طـور نمونـه  برقعی قمی

 :معرفی می كنيم
 آيت اهللا سيد علی اصغر بنابی تربيزی −1
 عالمه سيد اسامعيل آل اسحاق خوئينی زنجانی −2
 استاد حيدر علی قلمداران قمی −3
 آيت اهللا رشيعت سنگلجی هترانی −4
 دكرت يوسف شعار تربيزی −5
 حممد حسني برازنده مشهدی مهندس  − 6
 حجت اإلسالم دكرت مرتضی رادمهر هترانی  − 7

= 





 

 

٤٧٤

٤٧٤

ديگر و افرادي  ،اند اند كه سني شده همه اينها از نخبگان و افراد برجسته شيعه بوده
ايم  صحيح هدايت كرده است و ما آنها را نام نبرده ةهست كه خداوند آنها را به عقيد

  .دانيم يا اسامي آنان را نمي
اند و خواستار تصحيح آن  و افرادي از شيعه هستند كه عليه مذهب شيعه شوريده

  .افرادي همچون موسي موسوي و احمد الكاتب و غيره ،باشند مي
كند كه پيروان  اي هستند كه موضع آنها مشخص مي جستههاي بر اينها شخصيت

  .برند هاي عقيدتي رنج مي مذهب امامي از چه بحران
 ةاند كه خداوند آنها را به عقيد زيدي بوده ةاي از شيع هاي برجسته و شخصيت

صنعاني و شوكاني و ابن وزير كه كتابي در ترجيح مذهب . صحيح هدايت كرده است
و  ،كرده است بيت از آنچه كه به آنها نسبت داده شده تأليفل اهل سنت و تبرئه اه

 :شايسته است اين كتاب با آب طال نوشته شود، اين كتاب ده جلد است و اسم آن
  ). العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم(

. است ص اينها ثابت گرديد كه كشتي نجات قرآن و سنت پيامبر ةبراي هم
  .يوستندبنابراين، به آن پ

حديث ثقلين قبالً توضيح داده شد، و حديث دوازده خليفه با كلمات  :سوم

     =
_____________________________ 

 علی رضا حممدی هترانی −8
 !)نويسنده كتاب آنگاه كه صحابه را شناختم(استاد علی حممد قضيبی بحرينی  − 9

 آيت اهللا العظمی حممد بن حممد مهدی خالصی عراقی −10
 آيت اهللا اسداهللا خرقانی −11
 سابق دانشگاه هتران استاد, دكرت صادق تقوی −12
 دكرت علی مظفريان شريازی −13

اميـدواريم پـس از مطالعـة ايـن , ندا هكه تقريبا متامی شخصيتها از خود آثار علمی و حتقيقی به جای گذاشت
كتاب خوانندگان عزيز خود قضاوت كنند كه حق چيست و حق جو كيست و چـه كسـانی بايـد راه استبصـار را 

 ).آيت اهللا برقعی قمی:مقدمة خرافات وفور در زيارات قبور نوشتة برگرفته از!. (بپياميند
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از جمله . يابد ق نمياطبه هيچ يك از آن با دوازده امام انمختلفي وارد شده است ك
   :كلمات اين حديث برخي عبارتند از

  ).آيد همه از قريش هستند دوازده امير مي( -

  ).قدرتمند خواهد بود و اسالم تا دوازده خليفه عزيز( -
  ).اين دين تا دوازده خليفه قدرتمند خواهد بود( -

جز باند  كدام يك از اين كلمات بر دوازده امامي كه به حكومت و امارت نرسيده
  !كند؟  علي و حسن داللت مي

كنيد كه نيمه دوم  كند و شما ادعا مي حديث به قدرت و بازدارندگي دين اشاره مي
  !رن بوده استقرن اول بدترين ق

چه ربطي  -اگر اين نسبت درست باشد - موضوع دوازده امام به وهابيت :چهارم
شيعه اماميه از صدر اسالم تا به امروز با تمام امت اسالمي اختالف  دارد، در حاليكه

شوند قبل از دويست يا سيصد سال پديد  و كساني كه وهابي ناميده مي ،اند داشته
  !!طه نيست؟اند، آيا اين مغال آمده

پس ترديدي نيست كه منظور از اهل بيت كساني اند كه : (ايد شما گفته) 160
علي و فاطمه و حسن : آيه تطهير در مورد آنها نازل شده است، و آنها عبارتند از

شود همان طور كه شامل زنان  و حسين، پس آيه تطهير شامل كساني ديگر نمي
  . 1شده است شود چنان كه در مسلم تصريح پيامبر نمي

حسن و  صپيامبر : اند كه گفت و ترمذي و غيره از ام سلمه روايت كرده
اينها اهل ! بار خدايا: (حسين و علي و فاطمه را با چادري پوشاند، سپس گفت

بيت من و خاصان من هستند، پليدي را از آنها دور كن و آنان را كامالً پاك 
تو به خير و : فرمود! اي رسول خدا؟من هم با آنها هستم : ام سلمه گفت. بگردان

_____________________________ 
 ). 7/123(مسلم  −١
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و بهترين روايت در اين باب . اين حديث حسن صحيح است). خوبي هستي
اين حديث مطابق با شرايط : ، حاكم آن را روايت كرده و گفته است1است

  . 2اند  بخاري صحيح است، و شيخين آن را ذكر نكرده
اند كه  ايت كردهرو هو همچنين احمد و طبراني و سيوطي آن را از ام سلم

چادر را بلند كردم تا همراه آنان وارد آن شوم، آنگاه آن را از دستم كشيد : (گفت
  . 3)تو بر خير هستي: و فرمود

خواهد چادر را   زنان پيامبر از اهل بيت هستند او مي: گويد پس هر كس كه مي
  .بكشد و زنانش را در آن داخل كند صاز دست پيامبر 

  :به چندين وجهآن  پاسخ: مي گويم
آيه تطهير و حديث كساء از مهمترين داليلي هستند كه اماميه به آن  ،اينكه :اول

  . بايد در مورد اين آيه و حديث تاملي داشته باشيم ،بنابراين ؛كنند استناد مي
كسي كه از استدالل هاي اماميه و تالش آنها براي استدالل از  ،اينكه :دوم
  ! كند شته باشد از اين تناقض تعجب ميهاي اهل سنت اطالع دا كتاب

هاي خود  دهد، سپس در استدالل مذهبي كه افرادي را كافر و يا فاسق قرار مي
ترين دليل براي باطل بودن اين  ورزد، و اين واضح به سخنان همان افراد استناد مي

  .مذهب است
ت؛ كسي كه با علي جنگيده است كافر اس :گويم مي( :گويد ابن مطهر حلي مي

) هر كس با تو بجنگد با من جنگيده است! اي علي( :فرموده است ص چون پيامبر
و اما در مورد كساني . جنگد شكي نيست مي ص و در كافر بودن كسي كه با پيامبر

_____________________________ 
 ). 5/361(ترمذی  −١
 ). 2/416(املستدرک  −٢
 ) 6/323(املسند  −٣
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بعضي از . اند اقوال علماي ما مختلف است كه در قضيه امامت با او مخالفت كرده
و آن  ،اند يكي از ضروريات دين را انكار كرده چون آنها ،اند علما آنها را كافر دانسته

و گروهي  ،كرد و به تواتر نقل شده بود نص روشني بود كه بر امامت علي داللت مي

   .1...)تر است و اين نظريه قوي ،اند ديگر از علما آنها را فاسق قرار داده
ه با آنچ) از ضروريات دين است و نص آشكار است(شما اين گفته را كه امامت 

مسئله امامت را  ص اگر پيامبر( :گويد گويد مقايسه كنيد، خميني مي كه خميني مي
وقتي شما اين دو ...) رسانيد همان گونه كه خداوند به او فرمان داده بود به مردم مي

  ! كنيد قول را مقايسه كنيد تناقض عجيبي را مشاهده مي
$  :فرمايد خداوند متعال مي :سوم yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø t7ø9$# ö/ä.t Îdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?    .)33 :االحزاب(.  
  .»و شما را كامالً پاك سازد ،خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند قطعاً خداوند مي«

  :تامالتي در مورد اين آيه
آيد كه در مورد زنان  تي مياين آيه بخشي از آيه ايست كه به دنبال آيا ،اينكه :اول

﴾ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزَواجَِك﴿ :شوند پيامبر هستند، اين آيات از اينجا شروع مي
دهد تا اينكه  و همچنان خداوند زنان پيامبر را مورد خطاب قرار مي .)۲۸.: األحزاب(

 tβ :فرمايد مي ös% uρ ’ Îû £⎯ ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ô_§ y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρ W{$# ( z⎯ ôϑ Ï% r& uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

š⎥⎫Ï?#u™ uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# z⎯÷è ÏÛ r&uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ ô_Íh9 $# 

Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø t7ø9 $# ö/ä.t Îdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £⎯à6Ï?θ ã‹ç/  .)الحزابا: 
هاي خود بمانيد، و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و  و در خانه« .)34

_____________________________ 
, و بيشرتين قسمت بخش پنجم را به ذم و جتريح صحابه )423− 388(كشف املراد فی رشح جتريد االعتقاد  −١

 .اختصاص داده است





 

 

٤٧٨

٤٧٨

خودنمائي نكنيد، و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد، و از خدا و پيغمبرش اطاعت 
و شما را كامالً پاك  ،خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند  خداوند قطعاً مي ،نمائيد

  .»شود ياد كنيد انگيز را كه در منازل شما خوانده مي و  آيات خدا و سخنان حكمت ،زدسا
و آيه  -دهد  را مخاطب قرار مي ص اي كه همسران پيامبر چگونه بخشي از آيه

جدا كرده  -دهد را مخاطب قرار مي ص در ضمن آياتي قرار دارد كه همسران پيامبر
  !زنان مورد خطاب نيستند؟شود كه در اين بخش  شود و ادعا مي مي

  . اين ادعا را نكرده است شناسي هيچ لغت
د و آنان را كامالً ساز كه پليدي را از آنها دور مي آيا آنچه خداوند بيان نموده :دوم
  گرداند مقدر بوده و انجام شده است يا خداوند آن را از آنها خواسته است؟ پاك مي

  . در كتاب خدا بدانيم را ي ارادهبرد كه معن اين امر ما را به اين سو مي
خواهد قطعاً به  آيا همه آنچه كه خداوند گفته آن را خواسته است يا آن را مي

  وقوع پيوسته است؟ 
بينيم كه كلمه اراده در  وقتي در مورد كلمه اراده در كتاب خدا تأمل كنيم مي

  :قرآن به دو معني آمده است
و دوست داشتن چيزي كه اراده به آن گذاري و امر  تشريع و قانون :معني اول

ار را انجام دهد، از آن خواهد كه آن ك تعلق گرفته است، يعني خداوند از بنده مي
$  :فرمايد الهي كه مي جمله گفتة tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l tym ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌãƒ 

öΝä. tÎdγ sÜ ãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ … çμ tG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹ n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3 ô±n@ . )6 :هاملائد(.  
خواهد شما را  خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد و بلكه مي خداوند نمي«

  .»پاكيزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نمايد شايد كه شكر به جاي آوريد
   )185 :هالبقر( .  ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$#  :فرمايد و مي

  .»خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«
  ).پس براي خودتان بخواهيد آنچه را كه خدا براي شما خواسته است: (گويد قتاده مي



 گفتگويى آرام

 

٤٧٩

 

٤٧٩

 ª!$#uρ ß‰ƒ :فرمايد خداوند متعال مي Ìãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝà6ø‹n= tæ ß‰ƒ Ìãƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθãè Î7−G tƒ 

ÏN≡uθ pκ ¤¶9$# β r& (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $ VϑŠ Ïà tã  .)27 :نساء(.  

ها و اميال هستند  خواهد توبه شما را بپذيرد و آنان كه به دنبال شهوت خداوند مي«
  .»خواهند تا حدود زيادي منحرف شويد مي

يعني خداوند اين را براي شما  بمعنى محبت و امر است،، پس اين خواستن
  . ام دهيدجان و يا اسباب آن را ن راو شما آ ،دوست دارد

$  :و از همين نوع است فرمودة خداوند متعال yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_Íh9$#  .)خواهد پليدي را از شما دور كند  خداوند قطعاً مي« .)33 :األحزاب«.  
عمل كنيد؛ تا  خداوند اين تشريع و قانون را براي شما آورده است كه بر آن: يعني

  .پليدي را از شما دور كند و شما را كامالً پاك سازد
و اين اراده فقط  ،آنچه اراده به آن تعلق گرفته است قطعاً محقق است :معني دوم

  .به كار پروردگار متعلق است
$!  :فرمايد خداوند متعال مي yϑ ¯Ρ Î) ÿ…çνã øΒ r& !# sŒÎ) yŠ#u‘ r& $ º↔ø‹x© βr& tΑθ à)tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù  .

هرگاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود، كار او تنها اين است كه خطاب بدان « .)82 :يس(
  .»شود و آن هم مي! بشو :بگويد

⎯  :فرمايد و مي yϑ sù ÏŠÌ ãƒ ª!$# β r& …çμ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9  .)125:األنعام(.  
اسالم ) پذيرش(اش را گشاده براي  آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه«
  .»سازد مي

 ¨β :فرمايد و مي Î) ©! $# ã≅ yèø tƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ  .)14 :الحج(.  
  .»كند خداوند هر چه بخواهد مي«

  . يابد و هر چه خدا بخواهد قطعاً تحقق مي ،پس در اينجا اراده كار خداست





 

 

٤٨٠

٤٨٠

  :معني آمده استاراده در شريعت به دو (...  :گويد مي -رحمه اهللا - شاطبي
ايست، پس هر آنچه خدا خواسته كه  اراده قدري كه متعلق به هر خواسته :يكي
  . شود شود و آنچه را خواسته كه نشود نمي بشود مي

و انجام  ،كه متعلق به طلب و خواستن انجام كارهاست است اراده امري دوم و
ده و خواستن اين است ندادن كارهايي كه خداوند از آن نهي كرده است، معني اين ارا

، و بدان راضي كه خداوند دوست دارد كه كاري كه بدان فرمان داده انجام شود
  ...كنند ، سپس آياتي را ذكر كرده كه بر هر دو اراده داللت مي...)است

به علت ندانستن فرق دو اراده بعضي در اين مسئله به اشتباه ( :گويد سپس مي
   .1)اند رفته

  :تامل سوم
ما از آنها  ،تطهير تحقق يافته است در آية) خواهد مي: يريد(ه ادعا كنند كه اگر شيع

در اين آيه آنچه او خواسته تحقق يافته ) خواهد مي :يريد(الهي كه  آيا گفتة: پرسيم مي
  !اي كه اين كلمه آمده مراد آن تحقق يافته است؟ است يا در هر آيه

چيست؟  :گوييد رسيم دليل آنچه ميپ فقط در همين آيه، از آنها مي :اگر بگويند
پس دليلي وجود ندارد كه اين كلمه فقط در اينجا بر اين مفهوم داللت كند و در 

  .جايي ديگر داللت نكند
 ß‰ƒ :خداوند متعال خطاب به صحابه گفته است :گوييم سپس مي Ìãƒ ª!$# t⎦ Îi⎫t7 ãŠÏ9 

öΝä3 s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒ uρ z⎯ oΨß™ z⎯ƒ Ï%©! $# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% z>θçG tƒ uρ öΝä3ø‹ n= tæ 3 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3 ym ∩⊄∉∪ ª!$# uρ 

ß‰ƒ Ì ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝà6ø‹ n= tæ ß‰ƒ Ìãƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ãèÎ7−G tƒ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# β r& (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $ VϑŠ Ïà tã  .
  .)27: النساء(

ما هاي كساني كه پيش از ش خواهد براي شما بيان كند و شما را به سنت خداوند مي«
_____________________________ 

 ). 373−4/370(وافقات امل −١



 گفتگويى آرام

 

٤٨١

 

٤٨١

و خداوند  ،و خداوند داناي حكيم است ،اند هدايت نمايد و توبه شما را بپذيرد بوده
خواهند شما  ها هستند مي خواهد توبه شما را بپذيرد و كساني كه به دنبال شهوت مي

  .»منحرف شويد

$  :فرمايد و خداوند متعال مي tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l tym ⎯Å3≈s9uρ ß‰ƒÌãƒ 

öΝä. tÎdγ sÜ ãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ … çμ tG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹ n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3 ô±n@ . )6 :هاملائد.(  
خواهد شما را  خواهد و خواهان زحمت شما نيست و مي خداوند آسايش شما را مي«

  .»شايد كه شكر بجاي آوريدپاكيزه دارد و نعمت خويش را بر شما كامل گرداند 
و خداوند به آنان خبر داده است كه  ،اند ب مخاطب قرار گرفتهدراين آيات اصحا

  ).را پاكيزه كند آنان: (خواهد و مي) توبه آنان را بپذيرد(خواهد  مي
$  :پس اين اراده و خواستن با آن خواستن كه خداوند فرموده است yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# 

|= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh9$#  .)33 :االحزاب(.  
  !ي دارد؟چه فرق

و  ،اگر اين اراده در اينجا تحقق يافته است براي صحابه نيز متحقق گشته است
    .اگر دراينجا تحقق نيافته در آنجا نيز محقق نشده است

عقيده شيعه در مورد كارهاي بندگان عقيده معتزله است، و آنها : مالحظه چهارم
اي را  تواند هدايت يافته نميتواند گمراهي را هدايت كند، و  معتقدند كه خداوند نمي

  .گيرد كنند دو قدرت به يك مقدور تعلق نمي گمراه سازد؛ چون شيعه و معتزله فكر مي
كنند كه خداوند آنها را از انجام دادن كاري منع  پس چطور در اينجا ادعا مي

  ! كند كه در توان آنهاست؟ مي
بعد از ) عتقاداالقتصاد في اال(شيخ محمد بن حسن طوسي امامي در كتابش 

ما فقط اين را ( :گويد سخناني طوالني در مورد نفي تقدير طبق مذهب معتزله، مي
 ،گوييم كه آنچه براي ما مقدور است درست نيست كه براي خدا مقدور باشد مي





 

 

٤٨٢

٤٨٢

چون اگر يكي از ما را  .انجامد كه خداوند موجودي معدوم باشد چون اين به آن مي
شود از اين  الزم مي ،اند را به ايجاد آن فرا خواندهچنين فرض كنيم كه اسباب او 

پس در يك كار  .و وقتي خداوند آن را نخواهد بايد پديد نيايد ،جهت او حادث باشد
و اين محال است  ،شود گردد و هم عدم وجودش الزم مي هم حدوث او واجب مي
   .1)پس به هر حال باطل است

توانيم اطاعت  ما مي. آن توانايي نداردآنچه براي ما مقدور است خداوند به  ييعن
  . و پليدي گناهي است كه در قدرت ماست .توانيم نافرماني كنيم كنيم و مي

پس چگونه شيعه معتقدند كه خداوند بر انجام كارهاي ما قادر نيست سپس 
  !تواند ما را از كارهايمان باز دارد؟ او مي :گويند مي

يعني  ،گويند بگويند كه اهل سنت مي پس در اينجا شيعه بايد همان چيزي را
 ،كند و خداوند است كه فرمان بردار را كمك مي ،اينكه خداوند بر همه چيز تواناست

كند؛ شيعه بايد اين  اش نمي كند و ياري دهد و گناهكار را رها مي و به او توفيق مي
  !!في كنندعقيده را داشته باشند تا استدالل آنها درست باشد و يا اينكه تطهير را ن

$‚x﴿ :و از آنجا كه خداوند بر همه كارها تواناست به ما فرمان داده كه بگوييم −ƒ Î) 

ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡ nΣ﴾ جوييم پرستيم و فقط از تو ياري مي فقط تو را مي.  
بنابراين، به ما فرمان داده است تا از او ياري بخواهيم تا ما را در انجام كار ياري كند، 

  !كند؟ ر كار در قدرت و توان او نبود چگونه ما را بر انجام دادن يا ترك آن ياري ميو اگ
  :تفسير آيه با لغت :مالحظه پنجم

 .هستند ص اهل بيت در اينجا زنان پيامبر( :گويد مي) هـ 311متوفاي (زجاج  - 1
اين و لغت بر  .پيامبر و مرداني كه از اهل بيت او هستند مراد است :و گفته شده است

شود؛ چون خداوند  كند كه اهل بيت براي زنان و مردان استفاده مي داللت مي

_____________________________ 
 ).99ص (االقتصاد فی االعتقاد  −١



 گفتگويى آرام

 

٤٨٣

 

٤٨٣

عنكن و  :گفت بودند فقط مي و اگر تنها زنان مراد مي) يطهركم(و ) عنكم( :گويد مي
   .1)...يطهركن

آيد اين است كه اهل  آنچه به نظرم مي( :گويد مي) هـ 429متوفاي (و ثعالبي  - 2

، به اند ش و شوهر دخترش يعني علي بودهترش و پسرانبيت زنان پيامبر و دخ
اقتضاي كلمات آيه همسران پيامبر از اهل بيت هستند؛ چون آيه در مورد آنها نازل 

   .2)اند شده و آنها مورد خطاب قرار گرفته
   .3نيز چنين گفته است) هـ 537متوفاي (و نسفي  - 3
 صكند كه زنان پيامبر مي سپس بيان( :گويد مي) هـ 538متوفاي (زمخشري  و - 4

و با تقوا  ،مرتكب گناه نشوند ص را امر و نهي و موعظه كرده تا اهل بيت پيامبر
از اهل  ص و اين دليلي است بر اينكه زنان پيامبر... خود را از گناهان صيانت نمايند

   .4)بيت او هستند
و ذكر اينكه  بعد از بيان قول اول در مورد آيه،) هـ 597متوفاي (و ابن جوزي  - 5

و از آن جا كه ما قبل و ما بعد آيه متعلق به زنان : (گويد اهل بيت زنان پيامبر هستند مي
گويند  شود، اما به كساني كه چنين مي باشد اين قول بيشتر تأكيد مي مي صپيامبر 

شود، و آن اين است كه چرا با صيغه جمع مذكر مخاطب قرار داده، و  اعتراضي وارد مي
  . 5)شود را هم شامل مي ص؟ پاسخ اين است كه پيامبر )يطهركم(و ) عنكم(فرموده 

سپس خداوند خطاب با صيغه مونث را ( :گويد مي )هـ 606متوفاي (و رازي  - 6

_____________________________ 
 ).227−4/226(القرآن  معانی −١
 .تفسري الثعالبی −٢
 .تفسري النسفی −٣
 ). 3/546(الكشاف  −٤
 .زاداملسري −٥





 

 

٤٨٤

٤٨٤

و مردان اهل  ص تا زنان اهل بيت پيامبر ،ترك نمود و با صيغه مذكر خطاب كرد
 و بهتر و اولي ،تلفي استو در مورد اهل بيت اقوال مخ ،بيت او در آن داخل باشند

و حسن و  ،هستند ص اهل بيت فرزندان و همسران پيامبر :اين است كه گفته شود
   .1...)باشند حسين و علي از اهل بيت مي

و استدالل از ( :گويد بعد از ذكر مذهب شيعه مي) هـ 685متوفاي (و بيضاوي  - 7
ل ضعيفي است؛ چون اين بر عصمت آنها و بر اينكه اجماع آنها حجت است استدال

   .2...)تخصيص دادن اين قسمت از آيه به آنها با ما قبل و ما بعد آيه تناسب ندارد
و اين دليل روشني است بر اينكه ( :گويد مي) هـ 982متوفاي (و ابوالسعود  - 8

   .3...)از اهل بيت آنحضرت هستند ص ربزنان پيام
 ،هستند ص زنان پيامبر :بيت اهل( :گويد مي) هـ 1393متوفاي (و ابن عاشور  - 9

و نيز قبل از اين آيه و بعد از اين آيه  ،اند و در اين آيه آنها مورد خطاب قرار گرفته
  ).كس در اين شكي ندارد و هيچ ،آنها مخاطب هستند

و شيعه با دستاويز قرار دادن حديث كساء اهل بيت را منحصر به فاطمه و 
از اهل  ص اند كه همسران پيامبر ادعا كردهو  ،اند قرار داده  همسرش و دو پسرش

  .بيت نيستند
اي اضافي قرار  و اين مخالف با قرآن است؛ چون آنها در واقع اين آيه را جمله

و حديث  ،اند دهند كه در ميان آياتي آمده كه در آن زنان پيامبر مخاطب قرار گرفته مي
عباست، چون در سخن  لكند كه اين وصف فقط متعلق به آ ميكساء بر اين داللت ن

اي استفاده نشده كه معني حصر را  كلمه) اينها اهل بيت من هستند( :پيامبر كه فرمود
 :ه گفتـكند ك حكايت مي  از ابراهيم  و اين مثل آن است كه خداوند ،بدهد

_____________________________ 
 ).25/169(مفاتيح الغيب  −١
 ). 4/371(تفسري البيضاوی  −٢
 ). 7/102(تفسري أبی السعود  −٣



 گفتگويى آرام

 

٤٨٥

 

٤٨٥

 ¨β Î) Ï™ Iω àσ¯≈ yδ ’ Å∀øŠ |Ê Ÿξ sù Èβθ ßsŸÒ øs?  .)اينها ميهمان من هستند«. )68 : احلجر«.  
و آنچه شيعه . نايش اين نيست كه او ميهماني ديگر غير از اينها نداردو مع

از خود  هاي بعد هاي قبل و آيه از آيه ،آيد كه آيه گويند از آن چنين بر مي مي
   .1)جداست

كند كه بيرون  رود تأكيد مي عصر حاضر به شمار مي اين امام كه از ائمه لغت در
صف اهل بيت و ومعني غصب كردن  از اهل بيت به ص كردن همسران پيامبر
  .مخالفت با قرآن است

و  ،آيات سياق واحدي دارند كه آغاز و پاياني دارد.... داللت آيات همين بود
خواهند معناي آن را  و شيعه مي ،اند مورد خطاب قرار گرفته ص همسران پيامبر

و علت  ،نداي را از سياق و از مجموعه عبارت آن بردار و جمله ،فاسد و خراب كنند
  .آن ذهنيتي است كه به سبب روايات ضعيف براي آنها شكل گرفته است

  .از تو به خاطر نعمت هدايت سپاسگذاريم !بار خدايا
  :و در اينجا در چند مورد بر حديث كساء توقف مي كنيم

  :اين حديث اسانيد و طرق :اول
  :اين حديث با دو سند روايت شده است

روايت شده كه تنها حديث صحيح در مسئله  -نهارضي اهللا ع-  از عايشه :اول
در صبح يكي از روزها  :كند كه گفت است، مسلم از عايشه روايت مي) عبا(كساء 
 در حاليكه جبه اي كه از موي سياه بافته شده بود بر تن داشت، آنگاه ص پيامبر

سپس حسين و فاطمه و علي  ،داخل آن نمود او را ص حسن بن علي آمد و پيامبر
ا فاصله كوتاهي و يكي پس از ديگري آمدند و پيامبر همه آنها را زير چادر برد و ب

_____________________________ 
 ).248−21/247(التحرير والتنوير  −١





 

 

٤٨٦

٤٨٦

$  :گفت yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.t Îdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?  .
  .»سازد خواهد پليدي را از شما دور كند و شما را كامالً پاك خداوند مي« .)32 :األحزاب(

از پنج طريق از كه  ،روايت شده است -رضي اهللا عنها - حديث از ام سلمه :دوم
  :او روايت شده است

پرورش يافتة (را با سندش از عمرو بن ابي سلمه روايت ترمذي، كه آن  :اول
$ وقتي اين آيه كه : (روايت كرده است كه گفت) ص خانة پيامبر yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# 

|= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7ø9 $# ö/ä. tÎdγ sÜ ãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?  سلمه بر  در خانه ام
و آنها را با  ،سين را فرا خواندنازل شد، آنحضرت فاطمه و حسن و ح صپيامبر

اينها  !بار خدايا :چادري پوشاند و علي پشت سرش بود و علي را نيز پوشاند و گفت
  .و آنان را كامالً پاك بگردان ،ز آنها دور كنپليدي را ا ،اهل بيت من هستند
تو در جايت باش و تو  :من هم با آنها هستم اي پيامبر خدا؟ فرمود :ام سلمه گفت

   .1خير هستي و بر خوبي
و ترمذي آن را  ،عمر بن ابي سلمه با همين سند روايت كرده است عطاء از :دوم

   .2آورده است
او از ام سلمه روايت كرده است، اما در آن  و ،روايتي كه از شهر بن حوشب :سوم

   .3آيه و كيفيت پوشاندن ذكر نشده است
مرا كسي خبر داد كه از ام سلمه : بن أبي رباح كه مي گويدروايت عطاء : چهارم

_____________________________ 
 ).3326ح (السنن  −١
 ). 26191(, و املسند )3948ح (السنن  −٢
 ). 7023ح ( أيب يعىل, و مسند )4038ح (السنن  −٣



 گفتگويى آرام

 

٤٨٧

 

٤٨٧

  .1است تر آن را روايت كرده احمد با كلماتي طوالني... شنيده است
آيا من از ! اي رسول خدا :فتمگ( :و در آن آمده است ،روايت عطاء بن يسار :پنجم

  .بيهقي ).ن شاء اهللاإ ،بله :اهل بيت نيستم؟ گفت

و رواياتي  ،و راويان آن ثقه هستند ،سند اين حديث صحيح است :گويد بيهقي مي
ر خالف آن احاديثي روايت شده كه بو نيز  ،اند براي آن ذكر شده عنوان شاهدبه 

اهدي است واضح بر اينكه منظور از ، و در كتاب خداوند متعال شوصحيح نيستند
ايشانند، و يا اينكه همسران ايشان نيز شامل زنان  ،در استعمال پيامبر »آل«لفظ 
  .2)هستند
  :بررسي طرق حديث :دوم

ارد، كه نسائي در مورد او در آن محمد بن سليمان اصفهاني قرار د :طريق اول
، و ابن )شود يل گرفته نمياز او دل( :گويد ، و ابوحاتم مي)ضعيف است( :دگوي مي

و در بسياري به خطا  ،مضطرب الحديث و احاديث او اندك هستند( :گويد عدي مي
  . 3)رفته است

و ابن حبان او را در كتاب ثقات خود ذكر كرده است، اما بدون آن كه او را ثقه قرار 
او راوي را  فقط اينكه: ، قبالً شيوه او را بيان كرديم و گفتيم4دهد يا مخدوش قرار دهد

  .در كتاب ثقات خود ذكر كند كافي نيست، چون او در ثقه قرار دادن متساهل است
  . در اين طريق هم محمد بن سليمان اصفهاني قرار دارد :طريق دوم
به او ( :گويد مي طريق شهر بن حوشب قرار دارد، ابن عون در اين :طريق سوم

_____________________________ 
 ).26103(املسند  −١
 ). 2913(السنن  −٢
 ). 25/310(هتذيب الكامل  −٣
 ). 15/387(هتذيب الكامل  −٤





 

 

٤٨٨

٤٨٨

و نسائي  .)ضعيف است( :گويد يو موسي بن هارون در مورد او م .)اند طعنه زده
و ( :گويد و ابن عدي مي ،)ضعيف است( :گويد و ساجي مي ،)قوي نيست( :گويد مي

كند قابل اعتراض هستند، و شهر در  بيشتر احاديثي كه شهر بن حوشب روايت مي
، و براساس آن و او از كساني است كه حديث او حجت نيست ،حديث قوي نيست

   .1)شود عبادت نمي
  .اين است كه او ضعيف است ، اما راجحاند ادي هستند كه او را ثقه قرار دادهافر

مسلم در صحيح خود از او روايت نكرده مگر آن كه او حديثي را روايت كرده كه 
يعني وقتي به تنهايي حديثي را روايت كند . اند ديگران نيز در كنار او روايت كرده

  . مورد قبول نيست
و او كسي است كه عطاء از او  ،ريق راوي مجهولي هستدر اين ط :طريق چهارم
  .پس روايت عطاء مرسل است ،روايت كرده است

در ميان روايات مرسل هيچ روايتي از روايات مرسل ( :گويد احمد بن حنبل مي
چون آن دو از هر كس حديث  ،تر وجود ندارد حسن و عطاء بن ابي رباح ضعيف

  ).گرفتند مي
   .2)گرفت عطاء از هر نوع افراد روايت مي( :گويد ابن مديني مي
  . بيهقي گفته كه اين روايت صحيح است و افراد سند آن ثقه هستند :طريق پنجم

در سند اين حديث فردي هست كه اصالً شرح حال او را نيافتم، و بعضي را چون 
  .دانم، و اين را هم بايد گفت كه بيهقي امام محدثي است اسمهايشان مشابه است نمي

  :بررسي متون -سوم
  .است - رضي اهللا عنها-  ترين حديث از اين احاديث حديث عايشه صحيح) أ

  :و در اينجا به چند نقطه اشاره مي كنيم

_____________________________ 
 ). 15/ 3(هتذيب التهذيب  −١
 ).190/ 12(هتذيب الكامل  −٢



 گفتگويى آرام

 

٤٨٩

 

٤٨٩

جز حديث حديث صحيحي ب -يعني مسئله آيه تطهير -در اين قضيه  ،اينكه :اول
  .عايشه وجود ندارد مگر آن كه روايت بيهقي صحيح باشد

افرادي را زير چادر قرار  ص ط اين بيان شده كه پيامبردر اين حديث فق :دوم

شود كه آن افراد از اهل بيت هستند، نه  و از حديث ثابت مي .، و آيه را خواندداد
و  ،است ص اينكه اهل بيت فقط همين افراد باشند؛ چون آيه در مورد زنان پيامبر

  . شدند ل عبا شامل مفهوم آيه نميآگفت  اگر پيامبر اين را نمي
ايد كه  خواننده را دچار اين توهم كرده داي شما وقتي حديث مسلم را ذكر كرده

كند، و كمترين چيزي كه سخن  عبارت حديث مسلم زنان را از مفهوم آيه بيرون مي
شما  شود، شما با آن توصيف شود اين است كه نوعي مغالطه و تلبيس در آن ديده مي

، چون در صحيح مسلم اين شود نمي ص ن پيامبرطور كه شامل زنا همان(...  :داي گفته
  )! تصريح شده است مطلب
  ! شده است؟و تصريح مسلم چنين چيزي بيان  صحيح كجا در :گويم مي

زير چادر برد و آيه  ص كه آن چهار نفر را پيامبر هدر صحيح مسلم فقط اين آمد
ين سخن شما را خواند، پس كجا تصريح نمود كه زنانش در آن داخل نيستند؟ آيا ا

  !مخالف با كلمات مسلم نيست؟
كند كه اصحاب و امهات المؤمنين با يكديگر دشمني  اين روايت داللت مي :سوم

رضي اهللا - بينيم كه عايشه مي .نداشتند، گرچه در ميان آنها جنگ در گرفته است
كه و اين تاكيدي است بر اينكه آنها آنگونه  ،كند فضايل اهل بيت را روايت مي - عنها

  .اند كنند با يكديگر دشمني نداشته شيعه ادعا مي
و چنين  ،امامت و عصمت را استنباط نكرده ،ديثح اصحاب از اين آيه و :چهارم

فهميدند با  و اگر آنها امامت و عصمت را از آيه و حديث مي ،برداشتي از آن نداشتند
دند، و همچنين به جنگي و افرادي كه با او جنگيدند با او نمي ،كردند علي بيعت مي

  . شد كساني كه با او جنگيده بودند با اين آيه و حديث اعتراض مي





 

 

٤٩٠

٤٩٠

اينكه اهل سنت از دوران تابعين تا زمان تصنيف اين حديث را روايت  :پنجم
انصاف و  ي بردليل كه اين خود اند و اين حديث را در كتابهايشان آورده ،اند كرده

  .اهل بيت است شان نسبت به محبت
شيعه اين حديث صحيح را رها كرده و از حديث ضعيفي استدالل  :ششم

اي وجود ندارد كه امهات المؤمنين را از  اند؛ چون در اين حديث صحيح كلمه كرده
كينه و  - رضي اهللا عنها-  و يا اينكه چون شيعه نسبت به عايشه ،اهل بيت بيرون كند

ورتي كه حديث ام سلمه اند، در ص دشمني دارند از آن حديث ضعيف استدالل كرده
  .گرداند مذهب آنها را باطل مي

  :حديث ام سلمه در ترمذي) ب
تر گفتيم كه حديث ام سلمه ضعيف است، اما  چون شيعه اثني عشري از آن  پيش

كنند اشكال ندارد كه كلمات آن را تحليل و بررسي كنيم تا ببينيم حديث  استدالل مي
  .كند بر چه چيزي داللت مي

  :كلمات اول -متن حديث
$ وقتي اين آيه كه (: جمله اول - 1 yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δr& 

ÏM ø t7ø9$# ö/ä.t Îdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?  در خانه ام سلمه نازل شد.(  
  :كند اين بر چند چيز داللت مي

ست، پس اگر نازل شده ا ص كند كه آيه قبل از دعاي پيامبر حديث تأكيد مي) أ
 صچرا پيامبر ،اند دهد كه پليدي دور شده و آنها كامالً پاك شده آيه از اين خبر مي

طور كه  آن -بعد از  آن كه خداوند به او خبر داده است كه اين امر تحقق يافته است 
اينها اهل بيت من هستند پليدي را  !بار خدايا: (گويد كند و مي دعا مي -گوييد شما مي
  !؟)ور كن و آنان را كامالً پاك بگرداناز آنها د

 :گفت در مقابل مي ص كند؛ بايد پيامبر اگر آيه بر وقوع و تحقق تطهير تأكيد مي
دعا نمود مشخص  ص وقتي پيامبر. سپاس خداوندي را كه شما را پاك گرداند



 گفتگويى آرام

 

٤٩١

 

٤٩١

  .شود كه خداوند اين را به صورت تشريعي خواسته است نه تكويني مي
 ،كند كه مسئله تطهير براي زنان محقق شد ه بر اين داللت ميآي :گوييم يا مي) ب

و يا اين كار  ،آنها قرار دهد واست كه بقيه خاندان خويش را در زمرةخ ص و پيامبر

و آن بنابر فهم كسي . گردد شامل آنها نيز مي  را كرد تا نشانگر اين باشد كه مفهوم آيه
  .كه اين را فهميده است

فاطمه و حسن و حسين را فرا خواند و آنها را با چادري آنگاه ( :جمله دوم -2
  .)و او را نيز با چادري پوشانيد ،و علي پشت سرش بود ،پوشانيد

  :رهنمودهايي كه در اينجا وجود دارد
بلكه او را جداگانه در  ،علي را با ديگران زير يك چادر داخل نكرد ص پيامبر) أ

  .چادري قرار داد
يعني (يد حديث كسائين بلكه اسم حديث با ،اء نيستبنابراين حديث، حديث كس

  .باشد ) دو چادر
  . بود ص علي پشت سر پيامبر) ب

دال بر اين هستند كه   -اند طبق روايتي كه شيعه انتخاب كرده -اين دو مطلب 
شامل علي ) اينها اهل بيت من هستند! بار خدايا: (كه فرمود صپيامبر  گفتة
قرار داشت،  صزير يك چادر نبود و او پشت سر پيامبر شود، چون علي با آنها  نمي

 و كساني را. باشند شود كه پيش روي او مي شامل كساني مي) اينها(و اشاره با كلمه 
  .شود ت سر او هستند شامل نميكه پش

به كساني اشاره ) ايشان =الءهؤ(، چون در زبان عربي با كلمه ـ طبق زبان عربي ـ
و  ،د مگر اينكه به همراه گفتن اين كلمه با دست اشاره شودشود كه جلو قرار دارن مي

  .ه استدر اينجا با دست اشاره نشد
از چادر اول  -ايد طبق روايتي كه شما انتخاب كرده -را   نه پس چرا عليوگر

سپس او را به تنهايي  ،گيرد و در يك چادر بيش از سه نفر جاي مي ،ديكن بيرون مي





 

 

٤٩٢

٤٩٢

توانست او را جلوي خودش  و حال آن كه مي ،دهد مي زير چادر و پشت سرش قرار
  !!قرار دهد؟
 ص و دعاي پيامبر ،از اهل بيت نيست  طبق كلمات اين حديث علي ،بنابراين

اما كلمات حديثي كه شيعه  ،- البته ما به اين معتقد نيستيم - ،شود شامل او نمي
يت بيرون كنند عليه خود اند تا بوسيله آن امهات المؤمنين را از اهل ب انتخاب كرده

  .كند خواهند را نقض مي و آنچه آنها مي ،آنهاست
را كه علي و فاطمه و حسن و   - رضي اهللا عنها- اما ما اهل سنت حديث عايشه

  .دهيم دهد ترجيح مي همه را زير يك چادر قرار مي  حسين
در تو  :من با آنها هستم اي رسول خدا؟ فرمود( :ام سلمه گفت :جمله سوم -3

  ).و تو بر خير و خوبي هستي ،جايت باش
 ص در اينجا اين نفي نشده كه ام سلمه از اهل بيت باشد، بلكه اينكه پيامبر

جايگاهي كه خدا از  ،يعني تو در جايگاهت قرار داري ،)تو در جايت هستي( :فرمود
  .آن خبر داده و مفهوم آيه شامل شماست

آنها را با  ص ده است كه پيامبردر كلمات ديگر حديث ام سلمه فقط اين آم
و براي آنها دعا كرد ...) بار خدايا اينها اهل بين من هستند( :چادري پوشانيد و گفت

  ).تو بر خير و خوبي هستي( :و به ام سلمه گفت
  :حديث ام سلمه در روايت بيهقي) ج

در يكي از كلمات حديث آمده است كه وقتي ام سلمه از  :گويد بيهقي مي
و بيهقي اين ) ان شاءاهللا ،بله :آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود( :پرسيد صپيامبر

رواياتي را كه با اين مخالف هستند ضعيف قرار  هو هم ،حديث را صحيح قرار داده
  .داده است

آنچه شيعه  و بطالن بيان شدهو حديث  با اين بررسي و توضيح مفصل مفهوم آيه
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  .1شود ت مياند ثاب از آيه و حديث استنباط كرده
  .تنها خداوند است كه بسوي راه راستين هدايت مي كند

چادر را بلند كردم تا با آنها داخل آن : (ايد كه حديث ام سلمه را آورده) 161

  ).تو بر خير و خوبي هستي: شوم، آنگاه او آن را از دست من كشيد و گفت
  :از چند جهت پاسخ
تر گفتيم كه او  ارد و پيششهر بن حوشب قرار د ،در سند اين حديث: اول

  .ضعيف است
و ابن سعد در مورد او  ،و همچنين در سند آن علي بن زيد بن جدعان قرار دارد

و از احمد و يحيي بن معين نيز چنين ) و حجت نيست ،او ضعيف است( :گويد مي
و بعضي . )ضعيف است( :گويد و نسائي مي .سخناني در مورد او نقل شده است

چون افراد  ،اين است كه احاديث او حجت نيست و راجح. گوستراست :اند گفته
راستگوست،  يعني) صدوق( او :اند و اينكه گفته ،اند زيادي او را ضعيف قرار داده
به خطا  ه اشاره به اين است كه او عمداو بلك ،رود توثيق و تأييدي به شمار نمي

  .رود، اما حفظ و به خاطر سپردن چيزي ديگر است نمي
  ...كلمات متضادي ذكر شده است ،در اين حديث :دوم

من با آنها هستم اي رسول خدا؟ ( :تفدر روايت ترمذي آمده است ام سلمه گ
و احمد در سند خود در دو ). تو برخير و خوبي هستي ،تو در جايت هستي :فرمود

تو بر ( :جا به همين صورت آن را آورده است، و در روايت دوم ترمذي آمده كه 
  ).خوبي هستيخير و 

و در آن ذكر نشده است كه او خواست با آنها در چادر داخل شود يا چادر را 

_____________________________ 
 :تأليف)آيه تطهري و ارتباط آن با عصمت ائمه(برای كسب اطالع بيشرت در زمينه آيه تطهري به كتاب  −١

 .موجود است مراجعه نامييد www.ahlesonnat.netدكرت عبد اهلادى حسينى كه در سايت 





 

 

٤٩٤

٤٩٤

پس شما چگونه بخودتان اجازه مي دهيد به روايتي اعتماد كنيد كه با همة  كشيد،
و قرآن با ادله و براهين قاطع و صريح با چنين رواياتي كه . روايتها مخالف است

  ! سر مخالفت دارد؟ اد قرار گيرندشايسته نيست مورد توجه و اعتم
آيا مقيد كردن مطلق قرآن با احاديث ضعيف جايز است، آيا فاسد كردن بعضي 

  !آيات قرآني با احاديث ضعيف جايز است؟
حاد صحيح را آكنيد كه براي اثبات قضاياي عقيدتي احاديث  شما ادعا مي

حاد قرآن به احاديث آي تأويل و توجيه بينيم كه برا سپس شما را مي ،پذيريد نمي
  !!آوريد ضعيف يا موضوع روي مي

حسن صدر شيعي با دفاع از پديد آمدن منهج و شيوه تصحيح و تضعيف 
طور  چون همه بر اين اتفاق دارند كه نبايد به خبر واحد عمل شود همان( :گويد مي

  . 1ند مگر با مزاياي معارضكه قياس و اجتهاد به تنهايي قابل عمل نيست
و حق با علي  ،علي با حق است(و همچنين حديث : (ايد ما گفتهش) 162
رجال آن ثقه  :گويد و مي ،ري روايت كردههيثمي اين را از ابوسعيد خد. )است
و همچنين از سعد بن ابي وقاص و ام سلمه روايت شده است، سپس  .2)هستند

 ،دارد و در سند آن سعد بن شعيب قرار ،بزار آن را روايت كرده است: گويد مي
و خطيب از ابي ثابت  .و بقيه رجال سند صحيح هستند ،شناسم و من او را نمي

آن را از عمار بن  ، و ابو جعفر اسكافيموالي ابوذر آن را روايت كرده است
  .)بي سعيد و ام سلمه روايت كرده استاو ابن كثير آن را از  .ياسر روايت نموده

  :آن به چندين وجه پاسخ
كه هيثمي آن را  داي سپس به اين اشاره نموده داي ذكر كردهكلماتي را : اول

_____________________________ 
 ). 152( هناية الدراية −١
 ). 7/235(جممع الزوائد  −٢
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 :و حال آن كه اينگونه نيست؛ هيثمي دو جمله آورده است ،طور آورده است همين
علي  علي با حق است، يا حق با( :و دوم) حق با اين است، حق با اين است( :اول
دومي اشاره  و به د،اي اول جمله دوم را ذكر كردهجملة و شما به جاي  .)است

  .و توضيح داده خواهد شد ،كنند با اينكه كلمات فرق مي ئاي نموده
گويد كه در سند آن سعد  هيثمي مي...) علي با حق است: (در مورد حديث :دوم

و  ،و اين راوي در هيچ يك از كتابهاي معتبر رجال ذكر نشده است ،بن شعيب است
  .اوست مجهول بودناين نشانه 
 ص ظاهر اين است كه اين از سخنان پيامبر...) با فالني استحق ( :حديث :سوم

گويد كه ابوسعيد  نيست، بلكه از سخنان ابوسعيد خدري است، يعني راوي مي
يا شما را از آ( :فرمود ص كند كه پيامبر روايت مي ص خدري از پيامبر

خداوند  بهترين شما پاكان هستند، :فرمود. بله :ترين شما آگاه نكنم؟ گفتند برگزيده
  ).دارد پرهيزگار پنهان را دوست مي

كند وقتي از پيش روي او علي بن ابي طالب عبور  كسي كه از ابوسعيد روايت مي
  ).حق با اين است ،حق با اين است( :كرد گفت

گويند، و اين اشكالي ندارد، و ما معتقديم كه در  و اين را علما ادراج مي
لي بوده است، اما قبل از آن همه بر حق دوران اختالف علي با معاويه حق با ع

  .بودند، چون با هم اختالف نداشتند و با هم دوست و برادر بودند
ذكر كرده  1حاديث والمراسيل اين روايت را بدون جمله اخيرسيوطي در جامع األ

  .جاي داده شده است مدرج و كند كه اين جمله اين تأكيد مي ،است
، مردود است، و رجال آن )رجال آن ثقه هستند( :گويد اينكه هيثمي مي :چهارم

و مجهول العين الربيع زرقي است كه فرد نامعلوم  ثقه نيستند و در سند آن صدقه بن
_____________________________ 

 ). 3/349(جامع األحاديث  −١
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   .1)است و حال
و در سند آن ابوسعيد موالي بني هاشم است، كه در كتابهاي رجال شرح حالي 

  !براي او بيان نشده است، پس كجا راويان اين حديث ثقه هستند؟
و هرگاه عالم با  ،گويد دقت كند كسي كه به دنبال حق است بايد در آنچه مي

 ،شود قواعد منهج و شيوه مخالفت كند سخن او در چهارچوب قواعد ارزيابي مي
  .كنند چون در امور اختالفي قواعد داوري مي

ن چندين بار قبالً گفتيم كه روايات كتابهاي تاريخ قابل اعتماد نيستند مگر آ :پنجم
  . ذكر شود آن كه سند

و مي بايستي كه به . و اما ابن كثير، ايشان از كتابهاي پيش از خودش نقل مي كند
كتابهايي كه ايشان از آنها نقل كرده و بدانها اشاره نموده است مراجعه كرد، سپس 
سخن را از آنجا نقل كرده و بايد بدانها نسبت داد، نه به ابن كثير، چون كه ايشان 

و بر همگان روشن است كه  . و عناوين مصادر پيش از خود را ذكر مي كنداسماء 
ابن كثير در قرن هشتم مي زيسته كه در آن زمان سلسله اسناد به پايان رسيده بود، و 

  .دانشمندان از پيشينيان نقل قول مي كردند
پيامبر : روايت كرده است كه گفت  حاكم از علي: (ايد شما گفته) 163

رود حق را  علي به هر سو مي بار الها،! رحمت خدا بر علي باد( :دفرمو صخدا
اين حديث طبق شرايط مسلم : گويد سپس حاكم مي. )همان سو قرار بده در

   .2)اند و شيخين آن را ذكر نكرده ،صحيح است
مختار بن نافع قرار دارد، بخاري و نسائي و ابوحاتم در  ،در سند حديث :گويم مي

  ). منكر الحديث است( :دان مورد او گفته

_____________________________ 
 ). 4/433(اجلرح و التعديل  −١
 ). 3/124(املستدرک  −٢
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اي روايت  از افراد معروف احاديث منكر و ناشناخته( :گويد و ابن حبان مي
   .1)كند رسيد كه او قصداً چنين مي انسان چنين مي كرد، طوري به دل مي

كند، در حاليكه ايشان خودشان امام  براي علي دعا مي ص سپس چگونه پيامبر

  !با ايشان باشد؟ قاست كه حهستند و الزمة آن معصوم 
  . اشاره كرده بودندو بنابه ادعاي شما خودشان نيز بدان 

هر كس در دينش به علي بن ابي طالب : گويد و فخر رازي مي: (ايد گفته) 164
علي به هر  !بار الها( :فرموده است ص اقتدا كند هدايت يافته است، چون پيامبر

   .2)رود حق را در همان سو قرار بده سو مي
  :خپاس
از بزرگان و برگزيدگان صحابه و فردي نيكوكار و راهيافته   اينكه علي :اول
  .و احاديث صحيح زيادي در فضائل او آمده است ،است

  . اين حديث صحت ندارد ،اينكه :دوم
و در حديث دانش زيادي  ،از محدثين نيست -رحمه اهللا-  رازي ،اينكه :سوم

  .او معتبر نيست ندارد، پس در اثبات يا نفي روايات قول
اگر منظور رازي اين بوده است كه بايد در ايمان و كارهاي نيكي كه  :چهارم

و بايد در اين امور به او و به  ، اين درست است،داد به او اقتدا شود انجام مي علي
  .ديگر علماي صحابه اقتدا شود

 و همهكنيم  اقتدا مي ص و اگر منظور اين است كه همان طور كه ما به پيامبر
كارهاي علي اقتدا كنيم و معتقد به عصمت او  كارهايش براي ما الگو هستند به همه

  .است ص باشيم اين درست نيست، چون اين ويژگي فقط مختص پيامبر
_____________________________ 

 ). 17/119(هتذيب الكامل  −١
 ). 207, 1/205(تفسري رازی  −٢
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براى آن كس كه به : رسول خدا سرمشقى نيكوست]  اقتدا به[قطعاً براى شما در (

   ).كند خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى
  . و ذكر و يادي از امامان و پيشواياني كه بدانها اقتدا بايد كرد نشده است

قرار داد، و  صهرگز جايز نيست كسي از مردمان را در مقام و رتبة پيامبر اكرم  پس
: هيچ يك از صحابة كرام نيز بصورت كامل بر دين احاطه و شموليت ندارند كه بگوييم

  .تنها و تنها بايد از او دين را آموخت، بلكه ما از همة ايشان دين را فرا مي گيريم
 صاز پيامبر اكرم : سلمه آورده كه ايشان گفتندحاكم از ام : (گفته ايد) 165

علي با قرآن است، و قرآن با اوست، اين دو هرگز از هم «: شنيدم كه فرمودند
اين : سپس حاكم گفت. »جدا نمي شوند تا بر حوض كوثر پيش من حاضر شوند

و نام ابو سعيد تميمي، عقيص است كه او مردي ثقه و قابل . حديث درست است
  .باشد كه اين حديث را بخاري و مسلم در كتابهايشان نياورده اند اعتماد مي
  :پاسخ

در اسناد اين حديث اسم ابوثابت خدمتگذار ابوذر آمده، كه كتابهاي رجال نامي از 
  .او ذكر نكرده اند، و حكم استشهادي او روشن نيست

: ويدذهبي مي گ: و همچنان در اسناد اين حديث نام ابوسعيد تميمي آمده است كه
نامش دينار است كه مردي شيعه بود، و دارقطني از او روايت نمي كند و او را : گفته اند

: ابن معين مي گويد. ثقه و قابل اعتماد نيست: جوزجاني مي گويد. ترك كرده است
  . رشيد، مذهب هجري كه مذهب بسيار بدي است، داشت، و عقيص از او بدتر بود

و  ابن معين: (گويد كه ذهبي در مورد او مي ،ستو در اسناد آن هاشم بن بريد ا
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   .1)اما او رافضي بوده است ،اند غيره او را ثقه قرار داده
و همچنين در اسناد اين روايت پسرش علي بن هاشم قرار دارد كه ذهبي 

ثابت شده كه او  :گويد و ابو داود مي ،اند ابن معين و غيره او را ثقه دانسته( :گويد مي

افراط  غلو و او و پدرش در مذهب خود :گويد و بخاري مي .وده استاهل تشيع ب
و احاديث منكري را از  ،كند او در تشيع افراط مي :گويد و ابن حبان مي. كردند مي

  ).افراد معروف روايت كرده است
به خاطر غلو و افراطش بخاري روايت او را ذكر نكرده است، چون : (گويد ذهبي مي

و ). ترسيد كه تقيه دين آنهاست كرد، گويا از اين مي ض پرهيز ميبخاري خيلي از رواف
  . 2)كرد و منكر الحديث بود او در تشيع افراط مي: (گويد ابن نمير در مورد او مي

گرايش  -همان طور كه معروف است -و حاكم  ،پس چنين حديثي صحت ندارد
اتي كه وايبه خصوص در تصحيح ر ،كند مي ، و در تصحيح تسامحبه تشيع دارد

  .كنند، چنان كه نمونه هايي از آن را ذكر كرديم مذهب او را تقويت مي
اميدوارم جناب عالي با ديد انصاف به سخنان ابن تيميه در : (ايد گفته) 166

حديث علي با حق : (گويد مورد اين روايت نگاه كنيد، ابن تيميه در رد عالمه مي
و از  ،رود حق به همان سو ميهر كجا علي برود  ،و حق با علي است ،است

اين روايت دروغ و . )آيند شوند تا اينكه بر حوض نزد من مي همديگر جدا نمي
و اين حديث را هيچ كسي نه با سند صحيح و نه با سند ضعيف از  ،جهالت است

شما بعد از آنچه ما گفتيم به ارزش سخن ابن . روايت نكرده است ص پيامبر
و عايشه و ام سلمه   علي بن ابي طالب :نكه بگوييدبريد، مگر اي تيميه پي مي
و هيثمي و حاكم و ابن كثير رازي از  ،اند ابي وقاص از صحابه نبوده و سعد بن

_____________________________ 
 ). 4/288(امليزان  −١
 ). 3/160(امليزان  −٢
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  ).علما نيستند
  :آن به چندين وجه پاسخ: مي گويم

قبل از پرداختن به اسناد حديث به مفاهيم آن فكر  يد،فعالً ابن تيميه را بگذار: اول
  . كنيم

  :ن حديث چهار مسئله ذكر شده استدر اي
اشتباهي در و هيچ  ،در همه چيز با حق همراه است  اينكه علي :مسئله اول

   .ص و نه بعد از پيامبر ص نه در زمان پيامبر كارهاي او وجود ندارد،
ها بوده است، و  و اين با حقيقت مخالف است، چون علي انساني چون ديگر انسان

كرده  زده، هم كارهاي درستي مي هم كارهاي اشتباهي از او سر ميها  همانند ديگر انسان
است، چون برادرانش ساير بزرگان  است، گرچه اشتباهات او از ديگر مردم كمتر بوده 

  .صصحابه و رادمردان تاريخ صدر اسالم، دانش آموزان مدرسة پيامبر اكرم
  : كند موارد ذيل اين حقيقت را ثابت مي

 صاشتباه بود و پيامبر  شماري ازكارهاي علي :ص يامبردر دوران حيات پ) أ
  :او را به خاطر آن سرزنش كرد، برخي از اين كارها عبارتند از

با زني ديگر  -رضي اهللا عنها-  خواست در دوران حيات فاطمه  وقتي علي - 1
 :و فرمود ،از اين كار علي ناراحت شد و ايراد سخنراني كرد ص ازدواج كند، پيامبر

و آنچه او را  ،كند حت كند مرا ناراحت مياآنچه او را نار ،طمه پاره تن من استفا(
خواستگاري   ، و اين دليلي است بر اينكه وقتي علي1)دهد آزار دهد مرا آزاد مي

  .كرد حق با او نبود
آيا شما دو تا نماز ( :نزد او و فاطمه رفت و فرمود ص شبي پيامبر - 2
ما در اختيار خدا هستيم، اگر بخواهد ما را  :ت گفتخوانيد؟ علي به آنحضر  نمي

رفت در حالي كه با دستش به ران خود  ص آنگاه پيامبر. كند براي نماز بلند مي
_____________________________ 

 ). 4/1902(, و مسلم )3/190(بخاری  −١
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   .1)كند و انسان بيشتر از همه چيز مجادله مي :گفت زد و مي مي
نامه نوشته  و در صلح حديبيه وقتي سهيل بن عمرو اجازه نداد كه در صلح - 3
و ) بر آن صلح كرده است ص ن آن چيزي است كه محمد رسول خدااي( :شود

اين چيزي است كه محمد بن عبداهللا بر آن صلح كرده : خواست كه اينگونه بنويسد
  .و نويسنده علي بن ابي طالب بود و همان جمله اول را نوشته بود ،است

نوشته را پاك به علي فرمان داد كه آن  صپيامبر : (گويد راوي ـ براء بن عازب ـ مي
آن را : فرمود صآنگاه پيامبر خدا . كنم نه سوگند به خدا آن را پاك نمي: كند، علي گفت

آن را پاك  به من نشان بده، و علي جاي جمله را به آنحضرت نشان داد و پيامبر
  .امتناع ورزيد حق با او نبود ص، پس وقتي علي از اجراي فرمان پيامبر 2)كرد

به علي به خاطر آن  ص هايي بود كه در زمان حيات پيامبر هاينها برخي از نمون
كاهد، چون كمال  چيزي نمي  اما اين امور از جايگاه و مقام او. اعتراض شده است

بلكه كمال اين است كه انسان كمتر به خطا  ،انساني در اين نيست كه اشتباه نكند
  .هاي خداوند است برود، و عدم خطا از ويژگي

تباه بزرگان اندك هستند، و سرور بزرگان پيامبران هستند كه هيچ ولي خطا و اش
  ! كرده باشد، چه برسد به ديگران؟ناو را سرزنش   پيامبري نيست كه خداوند

اگر  - البالغه در نهج :كند و معصوم نيست اعتراف علي به اينكه اشتباه مي) ب
   :آمده است  - صحت داشته باشد

دادن به عدالت دست نگاه  تحق يا مشور از گفتن سخن( :گفت  علي - 1
نداريد، من باالتر از آن نيستم كه اشتباه نكنم، و كارهايم از خطا و اشتباه مصون 

_____________________________ 
 . روايت كرده است از علی ) 6/88(بخاری  −١
 ). 1783ح (مسلم  −٢
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   .1)نيستند، مگر آن كه خداوند مرا حفاظت كند
 كه مرا در آنچه با زبان !بار الها: (البالغه آمده كه او گفت و همچنين در نهج - 2

ت كرده است ام و سپس قلبم با آن مخالف نزديك كرده بوسيله آن خودم را به تو
ها و اميال  و شهوت ،ام را بيامرز ارزشي كه گفته اشتباهات و سخنان بي !بيامرز، بارالها
   .2)هاي زبان را بيامرز دل و لغزش

و صحت  ،شود كند كه او مرتكب اشتباه مي اعتراف مي  در اين نصوص علي
بود از اين  و اگر او معصوم مي ،ن كه خدا بخواهدكند مگر آ كارش را تضمين نمي

و به صراحت به مردم  ،كرد ترسيد و به امكان سر زدن خطا از او اعتراف نمي نمي
گفت كه او معصوم است تا به او اعتماد كنند و با او مخالفت ننمايند، به خصوص  مي

  .كه در زمان فتنه او نياز داشت كه پيروانش از او اطاعت نمايند
هاي اشتباه چشم را و  ها و نگاه خواهد اشاره مي وند از خدا  پس عليس

كند كه  و او در اينجا اعتراف مي ،آيند را بيامرزد كلمات نادرستي كه از زبان بيرون مي
او معصوم نيست، گرچه ما معتقديم كه او از روي تواضع و فروتني چنين گفته است؛ 

  .مكن استاما او اعتراف نموده كه چنين چيزي م
و اصالً اشتباه  ،و او با حق است ،شود كه حق با اوست پس چطور گفته مي

  ! آيا اين سخن به دور از حقيقت نيست؟! كند؟ نمي
 ،ها نيست، پس شخص اينكه حق فقط با علي است و با بقيه انسان :مسئله دوم

درستي و اين سخن  ،نه اينكه حق مقياس و معيار باشد ،معيار حق قرار گرفته است
ت، حق بصورت كلي بجز با پيامبران با هيچ شخص ديگري نيست، و غير از نيس

پيامبران همة بشر جايز الخطا مي باشند كه احيانا بر حق هستند، و احيانا اشتباه مي 
 ؛و براي هيچ مسلماني جايز نيست كه در مورد انساني اين عقيده را داشته باشد .كنند

_____________________________ 
 ). 485ص (غة هنج البال −١
 ). 183ص (هنج البالغة  −٢
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را الگو و سرمشق قرار دهيم، چنان   شده كه فقط پيامبر به ما فرمان داده ،بنابراين
 .]۲۱: األحزاب[﴾ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ﴿: فرمايد ميكه خداوند متعال 

در علي يا كسي ديگر از  :هو نگفت »در پيامبر براي شما سرمشق نيكويي هست«

  .ها برايتان سرمشق خوبي هست انسان
$ :فرمايد و خداوند متعال مي pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9$# 

’ Í< 'ρ é&uρ Í öΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9$#uρ  .)59 :النساء(.  
و اگر در چيزي اختالف  ،ن اطاعت كنيداز خدا و پيامبر و فرمانروايانتا !اي مؤمنان«
  .»ايد آن را به خدا و پيامبرش برگردانيد كرده

و اطاعت  ،پس خداوند به اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر فرمان داده است
شوند كه از خدا و  و بلكه آنها تا زماني اطاعت مي ،فرمانروايان مستقل نيست

   .معصيت امر نمودند نبايد اطاعت شوند، و هرگاه به گناه و اطاعت كنند صپيامبر
و هر كس معصوم باشد  ،رود كند كه احتمال پديد آمدن اختالف مي سپس بيان مي
  .و اين دليلي است بر اينكه فرمانروايان از افراد امت هستند ،شود با او مخالفت نمي

شوند تا اينكه در حوض نزد  از همديگر جدا نمي( :گويد مي ،اينكه :سوممسئله 
و فرد  ،ميرد و حق نمي ،حق غير از شخص است !سخن عجيبي است) آيند من مي

! شود؟ و از او جدا نمي ،ميرد ميرد، پس آيا وقتي فرد بميرد حق به همراه او مي مي
  !سخن عجيب و غريبي است

بلكه  ،فالني حق است :گويند و صفت شخص نيست، نمي ،حق صفت فعل است
و  ،شود و وقتي انسان بميرد كار او تمام مي ،ت استكار فالني حق و درس :گويند مي

هرگز از هم جدا  :شود همراه بودن حق با او معنايي ندارد، پس چگونه گفته مي
  !گيرد؟ شوند و حال آن كه در قبر كار و عملي انجام نمي نمي

پس حالت ائمه بعد از او چگونه  ،و حق با او مرد مرد، علي  :مسئله چهارم
نها حق ديگري غير از حقي كه با علي است به همراه دارند، يا اينكه حق آيا آ! است؟





 

 

٥٠٤
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  ! نپذيرفت كه همراه علي دنيا را ترك كند و با ائمه باقي ماند؟
و نسبت دادن اين  ،شود كه اين سخن از سخنان پيامبر نيست و با اين روشن مي

   .چون مفهوم روايت باطل است ،صحت ندارد ص روايت به سرور انسانيت
  :ابن تيميه گفتة -دوم

سخنان هر  ، و اينكابن تيميه قول ابن مطهر را آورده و سپس آن را رد كرده است
  :شود دوي آنها ذكر مي
به او بخشيده  ص فدك را پدرش كه گفت وقتي فاطمه: (گويد ابن مطهر مي

سياه و سرخي را بياور تا برايت گواهي بدهند، فاطمه ام  :است، او به فاطمه گفت
و مورد  ،اين گواه زن است :يمن را آورد و ام ايمن براي او شهادت داد، او گفتا

ام ايمن ( :گفت ص اند كه رسول خدا و حال آنكه همه روايت كرده ،قبول نيست
اين  :تف، آنگاه اميرالمؤمنين آمد و به اين گواهي داد، گ)زني از اهل بهشت است

طبق گواهي او به نفع تو حكم و ما  ،كشد و به سوي خودش مي ،شوهر تو است
علي ( :فرموده است ص اند كه رسول خدا كنيم، و حال آن كه همه روايت كرده نمي

و هرگز از همديگر  ،رود و او به هر سويي برود حق به همان سو مي ،با حق است
  ).آيند شوند تا آن كه بر حوض نزد من مي جدا نمي

روايت  ص همه از پيامبر خدا :يدگو اينكه ابن مطهر مي( :گويد ابن تيميه مي
و به هر سو كه علي برود حق به همان سو  ،علي با حق است( :اند كه فرمود كرده
دروغ ) آيند شوند تا اينكه بر حوض نزد من مي و هرگز از همديگر جدا نمي ،رود مي

و دروغي بزرگتر از اين نيست، و اين حديث را هيچ كسي نه با  ،و جهالت است
روايت نكرده است، پس چطور گفته  ص و نه با اسناد ضعيف از پيامبر اسناد صحيح

اند؟ و آيا كسي هست كه از فردي  كه همه اين حديث را روايت كرده :شود مي
همه آن را  :گويد كند و مي دروغگوتر باشد كه از صحابه و علما حديثي را روايت مي

روايت نشده است؟ بلكه اند و حال آن كه حديث از هيچ يك از آنان  روايت كرده
اند، و صحت  بعضي آن را روايت كرده :و اگر گفته شود .ترين دروغ است اين واضح
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كه  در حالي گويند آن ممكن است، تا حدودي امكان داشت، اما چگونه چنين مي
  !حديث قطعاً دروغ است؟

اين  ص ، ممكن است پيامبرتبه خالف اين روايت كه ام ايمن از اهل بهشت اس

چون ام ايمن زن صالحي از مهاجرين بود، و اگر از پيامبر  ،را گفته باشد سخن
 ص هشت است اعتراضي نيست، به خالف اينكه از پيامبربروايت شود كه او اهل 

و به هر  ،روايت شود كه او در مورد يكي از اصحابش بگويد كه او با حق است
ند تا آن كه بر حوض نزد شو و هرگز از هم جدا نمي ،رود سويي كه او برود حق مي

  .از گفتن آن پاك و منزه است ص آيند؛ اين سخني است كه پيامبر من مي
روند چنان كه به انصار  چون اشخاص بر حوض نزد آن حضرت مي ،اينكه :اول
تر از  حوض من طوالني( :و فرمود) صبر كنيد تا در حوض مرا مالقات كنيد( :گفت

آيند فقراي مهاجرين هستند، كه  كساني كه به آن ميو اولين  ،فاصله ايله تا عدن است
آنان كه با زنان در رفاه و نعمت  ،هايشان چركين است موهايشان ژوليده و لباس

و هر يك از آنها در  ،شوند درهاي بسته به روي آنها گشوده نمي ،كنند ازدواج نمي
خص و فردي ش ،و حق .مسلم وغيره) برد اش را به گور مي ميرد كه خواسته حال مي

   .1نيست كه به حوض برود
  . اند و سخنان ابن تيميه در رد ابن مطهر بوده 

  :مالحظاتي در مورد هر دو گفته: سوم
ابن مطهر در سخنانش اين حديث را به همه علماي مسلمين نسبت داده  :اول
يعني همه علماي اهل  .)اند و حال آن كه همه آن را روايت كرده( :گويد و مي ،است
  !آيا اين دروغ واضحي نيست؟ ،اند آن را روايت كرده سنت

هاي حديث يا دو كتاب آورده است، سپس  اين حديث را فقط يك كتاب از كتاب
_____________________________ 

 ). 238, 4/226(السنة  منهاج −١
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  . اند اين حديث را نقل كرده ،مورخين از آن
؟ و اين )اند و حال آن كه همه آن را روايت كرده: (درست است كه گفته شودآيا 

ودش روايت را ديده است، گواهي و شهادتي كه شهادت و گواهي مردي است كه خ
  !كنيد؟ شما در مورد اين ادعا چه حكم مي!! كامال با واقعيت مخالف است

بتدا اادعا را  ،ه نمودن ابن تيميه كه اين ادعا را رد كرده استماز محاك شما قبل
  .اگر منصف هستيد ،سپس رد آن را محاكمه و بررسي نماييد ،محاكمه كنيد

غ بودن حديث و جايز نبودن نسبت دادن آن به پيامبر با توجه به تحليل درو :دوم
گفته باشد سبب شده تا ابن  ص كلمات آن كه امكان ندارد چنين چيزي را پيامبر

  .تيميه آن را رد كند
دانم  كسي  تا جايي كه من مي :گويد حديث درست نيست مي :گويد كسي كه مي

  .گويد است مياين حديث را روايت نكرده است، او ر
كند كه همه علما اين را  ادعا مي ، وحديث درست است :گويد و كسي كه مي

  !اند؟ او در كجا يافته است كه همه علما آن را روايت كرده ،اند روايت كرده
اين روايت نه با اسناد صحيح آمده و نه با اسناد  :اينكه ابن تيميه گفته :سوم

چون از ديدگاه او  ،موضوع يا دروغين باشدضعيف، و اين را نفي نكرد كه روايت 
  . روايت دروغ است

اين روايت نه با سند صحيح و نه با سند ضعيف از ( :گويد پس اينكه او مي
  . درست است) روايت نشده است صپيامبر

قوت حافظه و گستردگي حفظ ابن تيميه معروف است، تا جايي كه يكي  :چهارم
شناسد  هر حديثي كه ابن تيميه آن را نمي( :دگوي از معاصرين او ابن الوردي مي

  ).حديث نيست
ساير علوم جلوي چشمان او هستند، هر چه بخواهد ( :گويد و ابن دقيق العيد مي
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   .1)كند دارد و هر چه بخواهد ترك مي بر مي
و صحيح و  ،او پرچمدار علم حديث و حافظ آن بود( :گويد و ابن كثير مي

و در اين امر  ،دانست و راويان حديث را مي ،ددا غيرصحيح آن را تشخيص مي

   .2)مهارت داشت
  . خاطر قوت حافظه و اعتمادش به حفظ خود اين را گفته استپس ابن تيميه ب

  ). بري بعد از آنچه ما گفتيم به ارزش سخن ابن تيميه پي مي( :ايد گفته :چهارم
  : در اينجا نكاتي قابل تأمل است :گويم مي
و نظرش درست هم  ،رود تيميه يك انسان است به خطا هم ميابن  ،اينكه :اول

وما مدعي نيستيم كه او معصوم است، ولي به ظاهر منظور همان بوده كه ما  ،آيد مي
  .كاهد و به فرض اينكه او اشتباه كرده باشد، اين از جايگاه و ارزش او نمي ،گفتيم

تر  د به مراتب نادرستنامي كه سخن كسي كه شما او را عالمه مي دشما ديدي :دوم
  !!كه او عالمه است دهنوز معتقدي شما ،اما با وجود اين ؛و هيچ توجيهي ندارد ،است

بررسي كنيد؛ دهها ) منهاج الكرامه(در كتابش !) عالمه را(شما اگر سخن  :سوم
و دهها حديث موضوع و ساختگي را در آن  ،كنيد ادعاي دروغين در آن مشاهده مي

اما با  ؛كه در دهها مورد او به بزرگان امت توهين كرده است دينيب بينيد، و مي مي
اگر عالمه شيعه اين است پس  .دنامي مي »عالمه«هنوز شما او را  ،وجود اين همه

  !آنان كه عالمه نيستند چه حالتي دارند؟
كشند، و  هايشان آمده خجالت مي چرا شيعه از استدالل از آنچه در كتاب :چهارم

، رواياتي كه اند هاي اهل سنت ذكر شده آورند كه در كتاب وي ميبه رواياتي ر
كنند كه اين روايات ضعيف يا  علماي اهل سنت و محققين آنها تأكيد مي جمهور

_____________________________ 
 ). 6: ص (العينني فی حماكمة األمحدين  جالء−١
 ). 14/137(البداية والنهاية  −٢
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  !موضوع هستند؟
و روايت صحيح  ،پذيرفتند بودند اهل سنت آن را مي اگر اين روايات صحيح مي

  . كنند قبول مي حتي اگر بر مذهب شيعه داللت كند اهل سنت آن را
و راويان ضعيف آن را  ،دانند كه اين روايات دروغ هستند پس اهل سنت چون مي

كنند،  از آن اعراض مي ،اند يا دروغگويان خودشان آن را روايت كرده ،اند روايت كرده
گردند تا بوسيله  به دنبال آن مي غير معتبر آيند و در ميان دهها كتاب سپس شيعه مي

  .را تقويت كنندشان  آن عقايد
حديث  مهم هاي ها از دهها و صدها حديث صحيح كه در كتاب چرا شيعه :پنجم

هايي  اينها پرسش! آورند؟ و به اين احاديث ضعيف روي مي ،گردانند آمده روي مي
  !!هستند كه نياز به تأمل دارند



 گفتگويى آرام

 

٥٠٩

 

٥٠٩

  ضميمه
  

آن بدانم، سخن خميني را اضافه كردم تا موضع شما را در برابر  ،به پاسخ گذشته

خواستم موضعتان را در برابر اين سخن  ، من ميداي اما شما چيزي در اين مورد ننوشته
  .ام در اثناي بحث بر حسب نياز ذكر كردهرا و اين سخن خميني  ،خطرناك بدانم

كنم كه از سخنان او چنين بر  در اينجا چيزي ديگر از سخنان او را اضافه مي
  !! دكن آيد كه خداوند تقيه مي مي

   :گويد خميني مي
در و  ،ستاسالم ا مسلمة يكي از اصولما پس از آنكه روشن كرديم كه امامت (

آن اندازه كه بايد بيان شود، شده است، و بيشتر از آنهم صالح اسالم و  قرآن تا
  ...مسلمانان نبوده

ر امام را با اسم و رسم د از اينكه ما در اوايل اين گفتار ثابت كرديم كه پيغمبر
د يا اختالف بين نكه مبادا پس از خودش قرآن را دست بزن قرآن ذكر كند ميترسيد

 گواهي از قرآن مياوريم نجاو اي ،دواسالم تمام ش مسلمانها شديد شود و يكسره كار
 ،هميكرده و از منافقان ترس داشت كه در اظهار امامت با اسم و رسم محافظه كاري

$ : گواه از قرآن خدا pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù 

|M øó ¯= t/ …çμ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $#uρ šßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$#  ) 1()۶۷/ املائدة(.  
و نقل آنها بطرق معتبره از ابي سعيد و ابي رافع و ابي  سنت اين آيه به اعتراف اهل

    .2)تبليغ امامت علي بن ابي طالب نازل شده ةدر بار روز غدير خمهريره و اتفاق شيعه 
_____________________________ 

آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده آن را به مردم برسان و اگر چنني نكنی پس رسالت او ! ای پيامرب« −١
 .»كند ی و خداوند تو را از مردم حفاظت میا را نرسانده

 ). 130 −129ص (كشف االرسار  −٢
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  :كند خميني تأكيد مي
  .امامت يكي از اصول دين اسالم است - 1
  .قرآن تا حدودي به آن اشاره كرده است - 2

و ايمان جز با ايمان داشتن به اصل  ،پس چگونه امامت يكي از اصول دين است
  !شود؟ فقط به آن اشاره مي ،و با وجود اين ،يابد تحقق نمي

  !اما بيان آنها به صالح مسلمين نيست؟ ،چگونه از اصول دين است - 3
  !از پرداختن به قضيه امامت در قرآن خودداري كرد؟ ص چگونه پيامبر - 4

  !است؟ ص آيا قرآن سخن پيامبر
!! قرآن از ترس منافقين به صراحت امامت را بيان نكرد كه گويد سپس خميني مي

  !خداوند تقيه كرد و آن را نگفتيعني 
بينيد در آن به خداوند عزوجل و به  هاي كوتاهي بودند كه شما مي اين جمله

بعيد : شود و كسي كه امام گفته مي. توهين و بي ادبي شده است ص پيامبرش
است كه چنين سخناني بگويد، و وقتي حالت امام اين است حالت پيروان او 

  !چگونه است؟
روشن و واضح است : (گويد كنيم او مي از سخنان او را اضافه ميو بخشي ديگر 

كه اگر رسول خدا امر امامت را آن چنان كه خدا دستور داده بود اجرا و اعالم 
 كشورهايهمه اختالفات در  اينمي كرد و در اين راه سعي و تالش مي نمود، 

الفات در دين اسالمي و جنگها و خونريزي ها اتفاق نمي افتاد، و اين همه اخت
   .1)به وجود نمي آمدخدا از اصول گرفته تا فروع 
  :خميني در اين سخنانش

به عدم تبليغ رسالت و عدم سعي و تالش براي نشر ( را متهم ص پيامبر - 1

_____________________________ 
  155كشف االرسار ص  −١
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  . كند مي )دين
بيشتر از اين اشاره به ( :كند كه در آنجا گفت و كالم سابق خود را نقض مي - 2

  ...) رسانيد اگر پيامبر مي( :گويد و در اينجا مي) صالح اسالم و مسلمين نبود

  اين است نتيجة باورها و عقايد فاسد
  .گوييم تو را به خاطر نعمت هدايت سپاس مي! بار خدايا
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  پايان
  

اي بـود كـه شـما بـرايم      هاي سريع و مالحظات گونـاگوني بـه نوشـته    اينها پاسخ
هـايي كـه در دوران ديـدارمان كـه      فرستاده بوديد، و اينها توضيحاتي بودند بر پاسـخ 

. صـورت گرفـت برايتـان فرسـتادم    ) هــ  1423(تقريباً يك و نيم سال پيش در سـال  
  .اميدوارم براي نويسنده و خوانندگان مفيد واقع گردند

  .بدون قصد بوده استشايد در مواردي عبارات تندي به كار رفته است كه 
  .»لي سواء السبيلإواهللا الهادي «

  بينا محمد نعلي  وصلي اهللا
  .جمعينصحبه أله وآوعلي 

  الظفير –الباحة هـ  18/6/1425: پايان اين نوشته ها در تاريخ
  :دوستـدار خيـــر   و  نيـكـي  بــراي  شمــــــا

  امديـــــپروفسور احمد بن سعد حمدان الغ
  اه ام القريـــــــــــاد دانشگــــاست

  عقيده دانشكدة -آموزش عالي 
  .كرمهمكة م 
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  منابع فهرست
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مكتبـة الريـاض : ط –عبـدالقادر عطـا : أبی السعود, أبوالسعود, حتقيـقتفسري  −23
 .احلديثة
 .تفسري البيضاوی, البيضاوی −24
 .تفسري الثعالبی, الثعالبی −25
: ط –حممد فؤاد عبدالباقی : تفسري القاسمی, حممد مجال الدين القاسمی, حتقيق −26

 ).هـ1398(دار الفكر 
: ط –السيد حممـد السـيد . جمموعة مع د: كثري, حتقيقتفسري القرآن العظيم, ابن  −27

 ).هـ1422(دار احلديث 
 .دار الكتب العلمية: ط –تفسري القرطبی, القرطبی  −28
 .مكتبة القاهرة: ط –تفسري املنار, حممد رشيد رضا  −29
 .تفسري النسفی, النسفی  −30
 ).هـ1419(دار الكتب العلمية : ط –الثقات, ابن حبان  −31



 گفتگويى آرام

 

٥١٥

 

٥١٥

 .اولی: ط –الشيخ املغراوی : التمهيد, ابن عبدالرب, ترتيب −32
دار الكتـب العلميـة : ط –تنزيه الرشـيعة, أبواحلسـن علـی بـن حممـد الكنـانی  −33

 ).هـ1399(
 .دار صادر: ط −هتذيب التهذيب, ابن حجر −34
موسسـة الرسـالة : ط –بشار عواد . د: هتذيب الكامل, مجال الدين املزی, حتقيق −35

 ).هـ1413(
 ).هـ372: (!ط –اجلرح والتعديل, ابن أيب حاتم, دارالفكر  −36
عبـداهللا : جهود أبی الثناء األلوسـی فـی الـرد علـی الرافضـة, تـاليف وحتقيـق −37

 .بوشعيب البخاری, رسالة علمية باجلامعة اإلسالمية
مركـز هجـر للبحـوث : ط –د عبـداهللا الرتكـی : الدر املنثور, السيوطی, حتقيق −38

 ).هـ1424(
 ).هـ1407(املكتب اإلسالمی : ط –زاد املسري فی علم التفسري, ابن اجلوزی  −39
 .الثالثة: ط –موسسة الرسالة : ط –زاد املعاد, ابن القيم  −40
 ).هـ1421(مكتبة املعارف : ط –سلسلة األحاديث الضعيفة, البانی  −41
 .اد عبد الباقیحممد فؤ: ترقيم –سنن ابن ماجه, اإلمام ابن ماجه  −42
 .احللبی: ط –إبراهيم عطوة : سنن الرتمذی, اإلمام الرتمذی, حتقيق −43
 .دار إحياء الرتاث: ط –سنن النسائی, اإلمام النسائی  −44
 ).هـ1383: (ط –السنة قبل التدوين, حممد عجاج اخلطيب  −45
دار اليقـني : ط –السنة النبوية فی كتابات أعداء اإلسالم, عامد السيد الرشـبينی  −46

 ).هـ1423(





 

 

٥١٦

٥١٦

دار الـوّراق : ط –مصطفی السـباعی . السنة ومكانتها فی الترشيع اإلسالمی, د −47
 ).هـ1421(
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أمحد سعد . د: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة, هبة اهللا الاللكائی, حتقيق −52

 .دار طيبة: محدان الغامدی, ط
األلوسـی,  صب العذاب علی من سب األصـحاب, أبواملعـالی حممـد شـكری −53
 .عبداهللا بو شعيب البخاری, رسالة باجلامعة اإلسالمية: حتقيق

 .حممد فؤاد عبد الباقی: صحيح البخاری, اإلمام البخاری, ترقيم −54
 ).هـ1419(دار النفائس : ط –صحيح السرية النبوية, إبراهيم العلی  −55
 .حممد فؤاد عبد الباقی: صحيح مسلم, اإلمام مسلم, ترقيم −56
الصواعق املحرقة علی أهل الرفض والضالل و الزندقـة, ابـن حجـر اهليتمـی,  −57
 ).هـ1417(موسسة الرسالة : ط −...عبدالرمحن الرتكی و كامل: حتقيق

 .الباز: عبد املعطی قلعجی, طبعة: الضعفاء الكبري, العقيلی, حتقيق −58
 .دار صادر: ط –, ابن سعد ىالطبقات الكرب −59
 .املكتبة التجارية: ط –, أمحد بن عبد ربه األندلسی العقد الفريد −60
دار : ط –عـالء بكـر . د –عقيدة أهل السنة واجلامعة فـی الصـحابة وآل البيـت  −61

 ).هـ1423(العقيدة 
 ).م1972(املكتبة العلمية املدينة : ط –علوم احلديث, ابن الصالح  −62



 گفتگويى آرام

 

٥١٧

 

٥١٧

مد بن إبراهيم بن الـوزير العواصم والقواصم فی الذب عن سنة أبی القاسم, حم −63
 ).هـ1412(موسسة الرسالة : ط –شعيب األرناؤوط : اليمنی, حتقيق

 .السلفية: ط –فتح الباری, ابن حجر  −64
 ).هـ1418(دار الوفاء : ط –عبدالرمحن عمرية : فتح القدير, الشوكانی, حتقيق −65
 ).م1975(مكتبة النهضة املرصية : ط –فجر اإلسالم, أمحد أمني  −66
 ).هـ1395(دار املعرفة : ط –الِف ِصل, ابن حزم  −67
 ).1420(دار ابن اجلوزی : ط –وصی اهللا : فضائل الصحابة, ابن حنبل, حتقيق −68
. دار الكتـب العلميـة: ط –أمحـد عبـد السـالم : فيض القدير, املنـاوی, حتقيـق −69
 ).هـ1422(بريوت 
دار : ط –جلنـة مـن املختصـني : الكامل فی ضعفاء الرجال, ابن عـدی, حتقيـق −70
 ).هـ1405(بريوت . الفكر

 .إحياء الرتاث العربی: ط –الكشاف, الزخمرشی  −71
 .مكتبة السعادة: ط –اخلطيب البغدادی  –الكفاية فی علم الرواية  −72
 .دار الكتاب اإلسالمی: ط −لسان امليزان, ابن حجر −73
 .هللا ثم للتاريخ, حسني املوسوی, دار املعتز −74
 .املجروحني, ابن حبان −75
عبد القدوس بن حممد نـذير : جممع البحرين فی زوائد املعجمني, اهليثمی, حتقيق −76

 ).هـ1415: (ط –
 ).م1967(دار الكتاب العربی : ط –جممع الزوائد, اهليثمی  −77
 .مكتبة املعارف: ط – تيميةجمموع فتاوی ابن  −78





 

 

٥١٨

٥١٨

 ).هـ1410: (ط –صار الشيخ الغنيامن خمترص منهاج السنة النبوية, اخت −79
 .بريوت –دار الكتب العلمية : ط –عبدالقادر عطا : املستدرک, احلاكم, حتقيق −80
دار  –املكتـب اإلسـالمی : ط –مسند اإلمام أمحد بـن حنبـل, أمحـد بـن حنبـل  −81

 .الرتكی: موسسة الرسالة, حتقيق: ط. صادر, بريوت
 .مسند أبی يعلی, أبويعلی −82
حبيـب الـرمحن األعظمـی, املكتـب : املصنف, عبد الـرزاق الصـنعانی, حتقيـق −83

 ).هـ1390(اإلسالمی 
 .عامل الكتب: ط –عبداجلليل شلبی . معانی القرآن, الزجاج, د −84
 .علی السالوس. د. أ –مع االثنی عرشية فی األصول والفروع  −85
 .املعجم األوسط, الطربانی −86
 ).هـ1376(دار صادر بريوت : ط–احلموی  معجم البلدان, ياقوت −87
 .املعجم الكبري, الطربانی −88
 .دار الفكر: ط –مفاتيح الغيب, الرازی  −89
 .حممد علی صبيح: ط –مفتاح دار السعادة, ابن القيم  −90
 .املكتبة التجارية: ط –مقدمة ابن خلدون, عبدالرمحن بن خلدون  −91
 ).هـ1406(حممد رشاد سامل . د: منهاج السنة, ابن تيمية, حتقيق −92
 ).هـ1423(دار الفتح : ط –عداب حممود احلمش . املهدی املنتظر, د −93
 ).هـ1417(دار ابن عفان : ط –املوافقات, الشاطبی  −94
دار الفضـيلة : ط –علـی السـالوس . د. أ  −موسوعة شاملة مع االثنـی عرشـية −95

 ).هـ1424(
 .مكتبة ابن تيمية: ط –مادو كارامبريی موقف الرافضة من القرآن, ما −96



 گفتگويى آرام
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٥١٩

إحيـاء : ط –موقف العقل والعلم والعـامل مـن رب العـاملني, مصـطفی صـربی  −97
 ).هـ1401(الرتاث 

 .احللبی: ط –ميزان االعتدال, الذهبی  −98
 منابع شيعه: دوم

اآلداب فی النجف : ط –اإلقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد, حممد بن احلسن الطوسی  −1
 ).هـ1399(

 .أوائل املقاالت, املفيد −2
 .بحار األنوار, املجلسی −3
 .بصائر الدرجات, حممد بن حسن الصفار −4
 .تفسري الصافی, حمسن الكاشانی −5
 .تفسري العسكری, العسكری −6
 .تفسري العياشی, حممد بن مسعود عياشی −7
 .تفسري القمی, القمی −8
 .تنقيح املقال, املامقانی −9

 .ذيب, الطوسیالته −10
 .رجال الكشی, الكشی −11
 .الشافی رشح الكافی −12
 .الكافی, الكلينی −13
عبـدالرمحن : كرس الصنم, آيـة اهللا العظمـی السـيد أبوالفضـل الربقعـی, ترمجـة −14

 ).هـ1421(دار البيان, األردن : ط –مالزاده 





 

 

٥٢٠

٥٢٠

 ).م1988(ن دار عام: ط –حممد البنداری . د: كشف األرسار, اخلمينی, ترمجة −15
 .معجم رجال احلديث, اخلوئی −16
 ).هـ1384(اصفهان : ط –جممع الرجال, القهبانی  −17
 .دار املعرفة: ط –هنج البالغة, الرشيف الرضی  −18
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  : تذكر: سوم
  

از دو سـي دي بـراي كتابهـاي تفسـير و     : در مورد مراجـع اهـل سـنت    - 1
سـي  : اول: ده كرده امدر كنار نسخه چاپي كتاب استفا ،حديث و تاريخ و رجال

، نگذاشته ام، و در حواشي بين اين دو فرقي »شركت حرف«: ودوم» التراث«دي 
نتوانستيد پيدا كنيد بـه ايـن دو سـي     چاپ شدهپس اگر حاشيه اي را در كتاب 

  .دي مراجعه كنيد
و )) نـور، جـامع األحاديـث   ((و در مورد مراجع اهل تشيع به سـي دي   - 2

در مورد كتابهاي تفسير و حديث و غيره مراجعـه  معجم عقيدتي و معجم فقهي 
 ةدربـار برخي آدرسها از كتابهاييست كـه  كرده ام، باضافة كتابهاي چاپ شده و 

 .شيعة اثني عشري نوشته شده است
به خاطر اختصار از بعضي كتابهايي كه در رد بر شيعه نوشته شده است  - 3

 .ه اماستفاده كرده ام و به همان حواشي اشاره و اكتفاء كرد
ء و به ذكر آنها در حواشي اكتفا، تمام مراجع را در فهرست ذكر نكرده ام

  .كرده ام
  .وآله وصحبه وسلم وصلى اهللا على نبينا محمد


