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  )زيد عزه( اهللا مهدوي يةآحضرت مقدمه 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
برهان قوي  از راه استدالل و  ر پروردگاراي تسليم نمودن انسان در براباسالم بردين 

و ليل قوي باشد، وقتي كه د كمي همچون عقل ميچون انسان داراي حاو . آمده است
محكم را براي اثبات توحيد و معاد و نبوت و امامت و صفات پروردگار همچون عدل يافت، 

، ال اكراه في الدين: همين جهت فرموداز . شود معترف به حقانيت اين اصول از دين مي
و اساس دين اسالم، نيازي به   مل و رسا و متين بر حقانيت ريشهلهاي كابا وجود دلي زيرا

توان گفت خالف حكمت و مصلحت الهي است كه با وجود  تحميل آن نيست بلكه مي
الم را درك الل بر حقانيت دين اسبه فرمان عقل، استد دتوان ي انسان كه مي اختيار و اراده

   .نمايند دون ذكر دليلييرد، او را مجبور به پذيرش دين بكرده و آن را بپذ
كه اين راه من است كه من و امامان بعد از من فرمايد، بگو  كريم به پيامبرش ميقرآن 
  )108/ يوسف (. كنيم عال ميخداي متروي بصيرت و آگاهي بسوي  دعوت از

همراه با بصيرت را تعليم ياران و اصحاب و شيعيان  وش دعوتهمين ر :بيتهل ا
گذرد،  و تشيع ميبزرگوار دين در طول قرنها كه از دين اسالم عالمان  و .اند خود داده

و آنها را دعوت به اسالم جاب كرده مهميشه با بيان دليل و برهان محكم، مخالفين را 
اهللا عليه از  ةرحم أنشي آن دعوت امام راحل عظيم ال اند، كه يك نمونه نموده عزيز مي

ئيس جمهور سابق شوروي براي تحقيق پيرامون توحيد و پذيرش آن بعد از فهم دليل ر
  . عقلي آن بود

است تا افراد در شناخت آن دچار سرگرداني متعال هيچگاه حق را متعدد نيافريده خداي 
  . باطل كه متعدد است فخالبشوند 

دم در مر االّ حيح عقل پسند قرار نداده است ودليل صاو هيچگاه براي باطل همچنانكه 
  . شدند طل دچار حيران ميپذيرش حق و تشخيص آن از با



 

 

 الديناللها براي اصولدست، بنابراين نبوده است كه ادر زمان غيبت امام زمانهمچنانكه 
خواهد انسانها در  ين بر خالف اراده پروردگار است كه ميد، كه امل و مبهم گردكم يا مج

  . هر عصري دين حق را شناخته و آن را به فرمان عقل بپذيرند
لصانه براي الش خاكبوت ضمانت فرموده كه اگر كسي تي عن خر سورهدر آهمچنانكه 

نمود، حتماً حتماً او را به راههايي كه منتهي به شناخت پروردگار است هدايت حق فهم 
ي نمل اولين روش دعوت به حق و دين اسالم را روش  سوره 125در آيه و . خواهد نمود

  . حكيمانه و مستدالنه قرار داده است
تقليد بر همين اساس علماي شيعه و مراجع معظم تقليد، پذيرش اصول الدين را از راه و 

خ بوده كه اين از امتيازات علماي شيعه در طول تاريو . اند نستهته يا كافي نداسنائز نداج
  . آزادترين فكر را داشته و دارند

ند، كتابي ا دادي با زحمتي كه كشيدهالسالم آقاي آقا حجةجناب فاضل ارجمند و 
هاي آن نوشته كه اميدوارم چنانچه  وهابيون و جواب مستدل در بيان برخي اشكاالت

  . دث هدايت آنها گردي تعصب خوانده شود باع بدون ديده
  ن اتبع الهديمعلي لسالم وا

  بوالحسن مهدوياسيد 
5/10/88



 

 

  
  مقدمه 

  وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
مسير خالفت را براي امت و در آن آخرين حج در غدير خم  9از روزي كه پيامبر خدا

هاي نفاق و يهوديان امت با يكديگر پيمان بستند كه پس از خويش ترسيم نمودند جريان
در ديده و با آرامش شبي را  يا خوشطلوع آفتابي را ب :هرگز نگذارند آل محمد و علي

  . بستر خواب سپري كنند
را خانه  مؤمنين علياز همان روز قسم خوردند كه به هر قيمتي كه هست امام اميرال

  .تكيه زند 9نشين كرده و اجازه ندهند كه بر منبر پيامبر
 يوصيت و سفارش 9بر مبناي همين پيمان و قسم بود كه ديگر اجازه ندادند پيامبر

افتاده و حالت احتضار در  9پيرامون واليت و وصايت بنمايد و حتي زماني كه پيامبر
ان آخرين وصيت و آخرين كالم كه عمل به آن خواستند وصيتي براي مسلمانان به عنو

از  9دانست منظور رسول خداكه مي ادبي بي دايت و سعادت جامعه بوده بنمايند،ضامن ه
اين وصيت چيست مانع آخرين سفارشات آن حضرت شده و در حاليكه خود حتي از قرائت 

 9حضرت آنضمن توهين به  9هاي قرآن محروم بود با قطع نمودن سخن پيامبرسوره
  . نداي حسبنا كتاب اهللا در داد بزرگوارو هذيان گو معرفي كردن آن 

و اي كاش كسي مدعي كفايت قرآن براي هدايت امت شده بود كه خود الاقل از 
  . خواندن ظاهر قرآن محروم نبود

را آن  9پيامبر! مقابل چشم اين همه صحابيدر نزد مسلمانان و  ندحال كه توانسته بود
گو و غير قابل تبعيت حيات آن حضرت و در حضور ايشان انساني هذيان زمانهم در 

فهميدند كه در  ،معرفي كنند و ديدند كه با چنين جسارتي آب از آب هم تكان نخورد
اي عاطفه به راحتي خواهند توانست كه حكومت را مانند لقمهاي چنين مرده و بيجامعه

  . ر و ديگر موارد مشابه را اهميتي نخواهد دادبدون دردسر ببلعند و هيچ كس هم واقعه غدي
 9مانند كساني كه ماموريت الهي براي تعيين جانشين پيامبر 9پس از رحلت پيامبر

خاندانش باد خود خليفه خويش را  و او بر خدا درود كه پيامبر آن اينكه به توجه داشته و بدون



 

 

يچ مزيتي به ديگران نداشت را به جانشيني كه هاند، در زير سقفي جمع شده و معرفي فرموده
  .ندتحميل كردامت 

حال كه خيالشان از بحث حكومت و خالفت راحت شد بايد كاري كنند كه مبادا كسي 
  . غدير را به ياد آورده و اين لقمه چرب خالفت را از ايشان بربايد

بود كه شايد در ابتداي  :شكستن قداست و حرمت بيت علي و آل علي ،بهترين كار
  . كردكار بدين سهولت و سادگي نمود نمي ،رام

  اجازه وارد و جبرئيل بر آن بي 9اي كه پيامبراما وقتي دوبار قنفذ را به در خانه
شدند فرستادند و ديدند كه خير، مردم مدينه كامالً خواب و غافلند و اصالً برايشان نمي

في «اين خانه از مصاديق  كه اين خانه، خانه خدا و رسول و عترت اوست و اهميتي ندارد
اند كه در اين خانه است و گويا فراموش كرده »بيوت اذن اهللا ان ترفع و يذكر فيها اسمه

و با جرأت تمام در حاليكه به دستي آتش تر پاك، پاكترين انسانها در فراق پدر عزادار است، خد
د كه براي عرض دانستنكردند و خود ميهيزم و به دست ديگر تازيانه و شمشير حمل مي
هيچ احتياجي به آتش و تازيانه نيست  9تسليت و سر سالمتي به تنها يادگاران رسول رحمت

چه بسا در راه به اين فكر بودند كه اگر مردم مدينه و انصار و . به پشت در خانه وحي رسيدند
ا نشان خواهند داد؟ اماين صحنه را ببينند چه عكس العملي از خويش  9اصحاب رسول خدا

اي زودتر از ايشان به هرچه جلوتر رفتند ديدند كه مردم راه را برايشان باز گذارده و بلكه عده
  . اند كه صحنه را خود از نزديك مشاهده نمايندجمع شده 3پشت در خانه فاطمه

فتوحات خويش را شروع مهاجمين نيز چون چنين ديدند با خيالي راحت و بدون دغدغه 
ها خورد چ عملي كه قداست و عظمت اين خاندان را در چشمو از هيخانه رسالت را فتح و 

كند دريغ نكردند و چه خوب اين مأموريت را به انجام رساندند در اثر اين فتح الفتوح ايشان 
  :فرمودمي 9بود كه يگانه يادگار پيامبر

صبت    ها نّأَمصائب لو ت عليبص رن ليالياًعلي االيام ص  
اين مردم را در عدم حمايت از خاندان رسالت مشاهده فرمود با عجله وفايي و چون بي

بار مفارقت را از امت بسته و با قلبي مجروح و پهلويي مضروب و داغي بر جگر در اثر قتل 
  . فرزندش محسن به پدر خويش ملحق شد تا شكايت منافقان را به ايشان بنمايد



 

 

كينه بر دل داشتند در :مد و آل محمدآنهايي كه حرمت غدير را پاس نداشتند و از مح
حجت خدا استخوان و در چشم وي خاري فرو كرده و در نهايت فرق سرش را با تيغ گلوي 

  . كين شكافتند
آن سبط اكبر الماس زهر ريختند و براي  ها بودند كه بر جگر نازنين مجتبيهمان

د جنازه بي جان و اينكه مبادا از مظلوميت پدر و مادر خويش چيزي كمتر داشته باش
  . معصومش را آماج تيرهاي حسادت و كينه كردند

را چون گوسفندي ذبح كردند و عترتش را به  و هميشان بودند كه حسين غريب
  . اسارت برده و بدنش را پايمال سم ستوران نمودند

  

 و مارمـــــاه اذرمـــــاه حرملـــــه
ــقيفه جانـــب مـــن اتـــي ســـهم  السـ

  

ــا رمــــاه مــــن مهدلــــه     و انمــ
ــي ي  ــه علـــ ــهوقوســـ  دالخليفـــ

  

آري همان سقيفه نشينان بودندكه در هر كجاي عالم چه حجاز و چه ايران و چه عراق 
يافتند از ترس سالم را ميلا مايهما و آلهاوالد و ذراري محمد و علي عل... و چه افغانستان و

اينكه مبادا ادعاي مقام پدر و جد خويش را بكنند قبل از اينكه زبان به كالمي گشايند 
  .اي را نيز زنده زنده دفن نمودندو عدهمثله ان را ان را باالي نيزه كرده و بدنهايشسرش

تعجب مكن همه اينها به خاطر حب دنيا و حكومت دو روزه آن بود و عمل نكردن به آيه 
و ديگر آيات و روايات مشابه در راه  »قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة في القربي«

  . كه انتقام خدا نزديك است دانستندختي چنداني نداشت لكن نميرسيدن به آن حكومت س
به حال امت  9رحمت اي از پيامبراصحاب سقيفه يعني همانها كه به قول عده

لش به حال امت پس از خويش نسوخت و ايشان را د 9دلسوزترند چون ديدند كه پيامبر
شده و براي ايشان چونان پدري شفيق به حال امت نگران  ،سرپرست رها كرد و رفتبي

  . والي و سرپرستي معين نمودند و در واقع خويش را بر امت تحميل نمودند
ر زبانها انداختند و مردم نيز كه ايشان البته اين سخن را نيز همان اصحاب سقيفه بر س

بيشتر دوست داشتند در ذهنشان بر اين گفتار احمقانه لباس حق و  9را از خدا و رسول
  . حقيقت را پوشاندند

ها و انقالب او صداي خفته سلمان. در قم قيام كرد سالها گذشت، مردي از آل علي
وش جهانيان و من جمله اصحاب سقيفه عمارها و مالك اشترها را به گ ،ابوذرها، مقدادها

كردند كه گاه گمان نميبودند هيچب حكومت غصاصحاب سقيفه كه سرمست . رسانيد



 

 

با نداي و  :و اصحاب او با تأسي بر غدير و واليت مطلقه آل اهللا روزي آل علي
براي خفه كردن كه نمودند به قدرتي برسند، از هر راهي كه گمان مي يالثارات الحسين

و آن مبشر قيام  اين صدا مناسب است وارد شده و به مبارزه با آن بازمانده آل علي
  . منتقم بزرگ پرداختند

اي را كه در همسايگي او بود چون قنفذ به در خانه او فرستادند و او را روزي ديوانه
هاي جنگ را براي وي تامين كردند، پس از آن هشت سال تجهيز مالي كرده و تمام هزينه

 ترين وضعيتي كه قابل تصور است به خاكروزي زائران ايراني را در حرم امن خدا با فجيع
آن چنان اين جنايات هتاكانه بود كه آن پير .... خون كشيده و بسياري از زنانشان را و

اگر از امريكا بگذريم و اگر از مسأله قدس چشم بپوشيم : فرمود رحمة اهللا عليهخمين 
  . خواهيم گذشتن آل سعودهرگز از 

  . نام جديد اصحاب سقيفه بود كه ايشان بر خود نهاده بودندآل سعود آري وهابيون 
قرن است كه فقط مشغول قتل و غارت و جنايتند اما  15اصحاب سقيفه نزديك به 

امروزه به غير از راهكارهاي وحشيانه و ظالمانه به خاطر فضاي فرهنگي دنيا كمي به خود 
هاي محلي خويش يك كت نيز ه و مانند يك عامي كه به روي لباسحالت مدرنيزه داد

پوشيده باشد و يا چون يك شخص نظامي كه در يك پا پوتين و در پاي ديگر نعلين كرده 
پا به ميدان گذاشته و با  :عقايد محمد و علي و آل ايشان دكتاب به دست در ر ،باشد

  . دارند :وان محمد و آل محمدداليل پوچ و نابخردانه سعي در تزلزل عقايد پير
نشأت گرفته اما جفاست كه نگويم تمام اقدامات مذبوحانه اينان از ترس آن پيرمرد مبارز 

از قم با ياران فراوان قيام كرد و بشارت ظهور بزرگ قائم و منتقم و آخرين بازمانده  كهوهم
در كالم او متجلي صلوات اهللا عليه  الحجةيعني علي زمانه امام  :جبهه علي و آل علي

آن مرد خدا بود كه لرزه بر قامت ايشان افكند كه مبادا قيام شيعي او حكومت راستي  .بود
  . ها را بر هم زندايسقيفه

اند اگر با حال اينان كه چنين ترسيده و به دامن مادر خويش يعني يهود پناهنده شده
  روبرو شوند چه خواهند كرد؟  در دست مردي از تبار علي ذوالفقار علي

  .اليس الصبح بقريب: ييك است كه قال اهللا تعالو آن روز نزد
  

  
  



 

 

  درباره كتاب 
را كه مدتي قبل كتابي بدستم رسيد با عنوان سواالتي كه باعث هدايت جوانان شد اين كتاب 

وهابي در رد عقايد شيعه و  نويسندگانيكي از باشد  قادت شباب الي الحق مي اسئلةترجمه كتاب 
ين رقادي جوانان نوشته و با كمال تأسف رايگان در بين حجاج و معتمهاي اعتسست نمودن پايه

حقير را اعتقاد بر اينست كه بر حجاج و معتمرين شيعه الزم  .گرددما در مكه و مدينه توزيع مي
است قبل از سفر به حجاز با شبهات وهابيون و جواب آنها آشنا شده و حتي در اين عصر 

  . ات جامعه نيز ضرورت داردارتباطات اين امر بر ديگر طبق
: اي كه فرمودنداهللا خامنهاينجانب بر مبناي فرمايش رهبر انقالب حضرت آيه 

كه علماي شيعه در  همچنان يهاي مستحكم و منطقهاي حاوي استداللانتشار كتاب
  . اند و انجام خواهند داد هيچ مانعي نداردطول تاريخ انجام داده

 يو معتبره اهل سنت به جوابگوي حاصحكتب و كريم قرآن ده از و با صرف وقت كافي و استفا
به سواالت آن كتاب پرداخته و به اين جهت كه اصل آن كتاب در تيراژهاي باال در اختيار بسياري 
از زوار و حجاج ايراني مخصوصاً دانش آموزان و دانشجويان قرار گرفته بود از ذكر اصل سوال 

نماند كه سواالت وي بيش از آن تعدادي است كه شما در كتاب  البته ناگفته .خودداري نكردم
بينيد لكن بنده بعضي از سواالت را در يك سوال گنجانيده و بعضي را كه اصالً قابل ذكر نبوده مي

نمايم كه اگر در سئواالت  در اينجا به شما خوانندگان عزيز گوشزد مي .اماست را متعرض نگرديده
الفاظ سوال كننده  هفرمائيد به اين دليل است كه سعي شد مشاهده مي ادبيبي :نسبت به ائمه

  .عيناً منتقل شود و تصرفي در الفاظ آن صورت نگيرد
يره حقير مقبول نظر ام االئمه النجبا حضرت صديقه كبري فاطمه زهرا غَاين ص رجاء واثق دارم كه 
  .را جلب نمايد 3هراي زالرسول مرضيه بضعةو رضايت آن . سالم اهللا عليها بيفتد

در پايان از دوستاني كه نسبت به محتواي كتاب انتقاد و يا پيشنهادي دارند عاجزانه تقاضا 
  وهللا المنة. نمايم كه اين كمترين را از الطاف خويش محروم نسازندمي

اللهم انانشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وقلة 
  .الزمان عليناعددنا وكثرة عدونا وتظاهر

  قمري 1430ربيع االول  نهم
  يشمس 1387اسفند  هفدهم برابر با

  رضا احمد ـاصفهان 
  :ديئمراجعه فرما در صورت تمايل جهت تماس با مولف به آدرس 

Aghadadi.ir-www.Ahmadreza  



 

 

  



 

 

  
  
  

  خالفتبا دستگاه  :ارتباط اهلبيت 
 و در رأس ايشـان حضـرت اميرالمـؤمنين   :شيعه معتقد است كـه اهـل بيـت   

انـد و بلكـه بـين    ارتباط خـوبي نداشـته   )مخصوصاً چند نفر اول(با خلفاء  علي
ايشان عداوت و دشمني بوده است در حالي كه اين ادعايي بيش نيست و در واقـع  

  !اي از خرافات شيعه استخرافه
  جواب 

هاي تاريخي و حقايق آن و سـاختن وقـايع   دشمنان انكار واقعيتيكي از ترفندهاي 
  .)شان ضرر داردكه به حالكنند  را انكار ميهايي واقعيت البته آن( .تاريخي كذب است

و  :بـين ائمـه   شـود  مشخص اينكه جهت در و واقعيت شدن روشن براي حال
روايـات  مـدارك در   دوستي بوده است يـا دشـمني بـه مـرور بعضـي از      ،بين خلفاء

  .پردازيممي هصحيح
كنيم كه اگر بـه  در ابتدا از نويسنده كتاب اسئله قادت شباب الي الحق سؤال مي

ه اي وجـود داشـت  و خلفاء رابطـه حسـنه   حضرت علي ادعاي نادرست شما بين
مسلم نيشابوري در كتاب صحيح كه از نظر اهـل سـنت   پس اين جمالتي كه  است

وي نوشـته اسـت كـه حضـرت      .شـود توجيـه مـي  بسيار معتبر است آورده چگونـه  
خليفه بودند به نزد  9پيامبركه بزرگان اهلبيت  9و عباس عموي پيامبر علي
 9ايشان را از ارث پيـامبر  او،را كردند پس  9رفته و از او طلب ميراث پيامبر دوم

شما دو نفر در زمان ابوبكر همين درخواست را از وي كرديد و  محروم كرده و گفت
كار و خـائن پنداشـتيد و االن   ، گنهما را اجابت نكرد و شما دو نفر او را دروغگواو ش

   .نيز همين نظر را درباره من داريد
  1)باً آثماً غادراً خائناًذفرأيتماني كا... فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً(

البته بخاري نيز در چند جاي كتاب صحيح خويش ماننـد   787ي حكم الفيء صفحه 15كتاب الجهاد و السير باب صحيح مسلم  -1                                                 
اين روايت را ذكر كـرده لكـن    983صفحه  5358حديث  3و كتاب النفقات باب  1290صفحه  7305حديث  5كتاب االعتصام باب 

عمر به حضرت علي عليه السالم و عبـاس گفتـه و نظـر ايشـان را      مانند هميشه به سانسور روايت پرداخته و به جاي كلماتي كه
  .اي مبهم آورده استنسبت به دستگاه خالفت بيان كرده است، كلمه كذا به معني جمله



 

 

يت ي رابطه بين اهلبشما خواننده عزيز خوب توجه كرديد كه خليفه دوم درباره
كه در رأس  :و دستگاه خالفت چگونه نظر داده و به اعتقاد او اهلبيت 9پيامبر

كـار فريبكـار و   را دروغگو، گنه اولي و دوميوجود دارد  ايشان اميرمؤمنان علي
  . انددانستهخائن مي

ت عـدم وجـود   حهمچنين در تأييد اين مطلب بخاري و مسلم در صحيحين به صرا
  : انداند، آنجا كه نوشتهمتذكر شده و دستگاه خالفت را :ارتباط حسنه بين اهلبيت

  

 نا احد معك كراهية لمحضر عمرتبكر ان ائتنا وال يأفارسل الي ابي... 1  
فرستاده و فرمود به نـزد مـا بيـا و هـيچكس را بـا خـود نيـاور و         وليبه دنبال ا يعني علي

  .ر وي را دوست نداشتمنظور او اين بود كه عمر به همراه او نيايد زيرا حضو
  

 دينوري از علماء بزرگ سني در كتاب معروف خويش االمامه و السياسهابن قتيبه 
  :ورده استآ خليفه اولبا  ي كيفيت بيعت حضرت علي بن ابيطالبدرباره

و بـرادر   بنده خـدا من : فرمودميت ابابكر آوردند در حالي كه مپس علي را به س
شما از من : كن و او در جواب فرمود با ابابكر بيعت: شدرسول اهللا هستم به او گفته 

كنم در حـالي كـه شـما از مـن بـه      من با شما بيعت نمي. بر امر خالفت سزاوارترم
  .تريدبيعت كردن اولي

حقّ بهذا االمر منكم، ال ابايعكم و انتم اولي بالبيعه ليانا ا: فقال2  
  :نويسداو در ادامه مي

ّكر علـي دابـه لـيالً فـي      9وجهه يحمل فاطمه بنت رسـول اهللا م اهللا وخرج علي
  3رهنصار تسألهم النصمجالس اال

دختر پيامبر را در حالي كه سـوار بـر چهـار پـايي بـود شـبها در        علي بن ابيطالب :يعني
  .كردمردم مدينه حاضر فرموده و از ايشان طلب ياري مينزد ار يعني نصمجالس ا
  دشمن؟ مقابل در يا طلبدمي ياري دوست برابر در انانس آيا كه اينجاست سؤال حال

 16و صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير باب  749صفحه  4241و  4240الخبير حديث  غزوة 40صحيح بخاري كتاب المغازي باب  -1                                                 
      .788صفحه  1759ي اهللا عليه و آله النورث حديث قول النبي صل

ج
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 )سالم اهللا عليهـا (به خانه حضرت زهرا  خليفه دوميبه سپس اشاره به حمله تابن ق
   :دهداز منزل اينگونه ادامه مي نموده و پس از ذكر خارج كردن اميرالمؤمنين

اذا واهللا الذي : قالوا مه؟ففقال إن انالم افعل  بايع: فمضوا به الي ابي بكر فقالوا له
امـا عبـداهللا   : اذا تقتلون عبداهللا و أخا رسوله قال عمر: ال اله اال هو نضرب عنقك قال

  1فنعم و اما اخو رسوله فال
پس علي را به سمت ابابكر آوردند و به او دستور دادند كه با ابابكر بيعـت كـن او در جـواب    

حضــرت !! يــن حــال گردنــت را خــواهيم زدبــه خــدا قســم در ا: اگــر نكــنم چــه؟ گفتنــد: فرمــود
عمـر نيـز در جـواب    . ايـد پس شما بنده خدا و برادر رسول خدا را كشـته : نيز فرمودند علي
  2.اما اينكه گفتي بنده خدا صحيح است ولي تو برادر رسول خدا نيستي: گفت

اين جمالت كه به عنوان نمونه بيان شد از دو كتـاب صـحيح بخـاري و صـحيح     
معتبرترين كتب اهل سنت است نقل گرديد و در همه آنها به صراحت  مسلم كه از

و دسـتگاه   خصوصـاً اميرالمـومنين علـي   :وجود ارتباط حسنه بين اهلبيـت 
  .كندخالفت را انكار مي
و بدل شـده بـين    خود قضاوت كنيد آيا از اين جمالت ردحال  ،خوانندگان عزيز

آيـد؟ اگـر   دوسـتي برمـي  9 اكرمرسول  يهاي از صحابهو عد علي اميرمؤمنان
و يا اگر ايـن عملهـا، اعمـالِ دوسـتان      باشد؟دوستي اين است پس دشمني چه مي

  ؟انداست پس دشمنان چگونه
  :نويسديبه ميتكه ابن قآنجا باشد  مي اما ادامه ماجرا نيز قابل بررسي

اً فاسـتأذنا  جميع اقد اغضبناها فانطلق فقال عمر ال بي بكر انطلق بنا الي فاطمه فانا
  3علي فاطمه فلم تأذن لهما

پـس بـه در   . بيا به ديدار فاطمه برويم زيرا كه ما او را غضبناك كـرديم : گفت دومي به اولي
  .خانه او رفتند و او ايشان را به خانه راه نداد

  

                                                 
13/ـ همان1

  

 توانيـد مي شما . از كجا و توسط چه كساني پايه گذاري شد) عليه السـالم (ـ خوب بنگريد كه انكار فضائل و مناقب امام العارفين علي بن ابيطالب 2
 605صـفحه   13هاي كنزالعمال جلـد  اخوت بين پيامبر اكرم و امام علي بن ابيطالب عليهما و آلهما السالم به كتاب درباره موضوع برادري و

مناقـب ابـن  مغـازي    . 177صفحه  1ينابيع الموده قندوزي حنفي جلد . 3729حديث  21سنن ترمذي كتاب المناقب باب . 36345حديث 
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ايـد كـه پـدرم رسـول     شما را به خدا قسم آيا نشنيده: به ايشان فرمود3پس فاطمه
آن . باشـد رضايت من و سخط او از سخط من مـي يت فاطمه از رضا: فرمودند 9خدا

  .ايمآري اين حديث را از پيامبر خدا شنيده: دو در جواب گفتند
گيرم كه شما دو نفر مرا من خدا و مالئكه را شاهد مي :فرمودند 3حضرت زهرا

غضبناك كرديد و من از شما راضي نيستم و در صـورتي كـه پيـامبر خـدا را مالقـات      
  1.شكايت شما را به او خواهم كرد) پس از مرگ(كنم 

كه تمام  د، بدانيدكه اآلن مشغول مطالعه اين سطور هستي اي شيعيان غيرتمندي
يبه دينـوري نقـل   تق ناين جمالت عيناً از كتاب يكي از بزرگان سني مذهب به نام اب

 سـنّت اهل  هايگرديده است و تعجب اينجاست كه با وجود اين وقايعي كه در كتاب
اي از فريب خوردگان وهابي و يـا مغرضـين ايشـان سـعي در     شده چگونه عدهذكر 

  .انكار تاريخ و حقايق آن را دارند
هـاي  چنين وقايعي كـه در كتـاب  با وجود ، كنيمحال ما از اهل تسنن سؤال مي

و ادعـاي ارتبـاط حسـنه بـين      شـويد ايد چگونه حقيقت را منكر ميخود ذكر كرده
  !كنيدو خلفاء خويش را مي 9ل اكرمعترت حضرت رسو

البته بايد براي اين عده متأسف بود كه براي انكار حقيقت مشـغول حـذف ايـن    
باشند و يا اگر كسي از ايشان در كتاب روايات و حقايق تاريخي از كتب خويش مي

ع كـرده و اصـالً از دايـره    خويش از اين روايات و اخبار بهره ببرد او را متهم به تشي
  .كنندخودشان خارج مي ءاعلم

  كه اآلن مشغول پاسخگويي به شبهات او... ي كتاب اسئلههمانطور كه نويسنده
  باشد به خاطر ذكر بعضيديد معتزلي را كه از بزرگان سني ميحنام ابن ابي الهستيم  
   ،خويشدر كتاب  از حقايق تاريخي و بعضي از فضائل حضرت اميرمؤمنان علي 
ايـن  علماي شيعه آورده اسـت و البتـه    يهدر زمر )باشدتسنن نميكه به نفع اهل (

تواند بكند چون هر كس فقط جلـد اول كتـاب شـرح    عمل او انكار تسنن او را نمي
را مطالعه نمايد متوجه خواهد شد كه او نيز سني است  بن ابي الحديدنهج البالغه ا

  .باشدمات تاريخ نميلكن وهابي و منكر بعضي از مسلّ
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نبوده اسـت پـس چـرا بـدن      اختالفيو بين خلفاء  :اگر بين اهلبيتهذا مع 
و يكدانه يادگار او بايد شبانه مـدفون گـردد و امـروز قبـر او      9مطهر دختر پيامبر

نـد و چـرا   دمخفي بماند و چرا شيخين يعني آن دو خليفه بر جنـازه او نمـاز نگذار  
  ؟؟؟...سومين پسر او يعني محسن سقط گرديد و چرا

  : الدين شافعي در كتاب خود آورده است صالح
  

 ت المحسن من بطنهاقيوم البيعه حتي الإن عمر ضرب بطن فاطمه.1  

اي زد ضـربه 3شد چنان به شكم فاطمهعمر در روزي كه براي ابابكر بيعت گرفته مي: يعني
  .كه محسن از شكم او سقط گرديد

  

د اعتمـادترين كتـب   هاي خويش كه از مـور مسلم در كتابو اري خب و همچنين
  :اندباشند آوردهمي نسنتاهل 
فهجرت ابابكر فلم تزل مهاجرته حتي توفيت و  9فغضبت فاطمه بنت رسول اهللا

  2سته اشهر 9عاشت بعد رسول اهللا
از ابابكر روي گردانيده و قهر نمود و ايـن قهـر او   و دختر پيامبر غضبناك گرديد، پس فاطمه 

  .ه داشتادام يافتتا زماني كه وفات 
  :اندو در جاي ديگر آورده

فلما توفيت دفنها زوجها علي ليالً و لم يؤذن بها ابابكر و صلي عليها3  
او را شبانه دفـن كـرد،    ابيطالبوفات يافت شوهرش علي بن  3پس زماني كه فاطمه

  .بر او نماز گذارد و ابابكر را خبردار نفرمود
نـاراحتي   ،يان كرده و گفته است علتدر جمالت قبل بالبته علت اين كار را هم 

  .است ودهاز دستگاه خالفت ب 3حضرت صديقه اطهر

                                                 
و  3093حـديث   1، كتاب  فـرض الخمـس بـاب    550صحيح بخاري صفحه  -  2      5/347الوافي بالوفيات  - 1

البته مسـلم بـه جـاي كلمـه      788ه صفح 1759صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير باب قول النبي صلي اهللا و عليه و آله، النورث حديث 
  .علي ابي ابكر كه در معنا فرق چنداني ندارند فاطمةفوجدت : آورده است فاطمةفغضبت 

و صـحيح بخـاري كتـاب      1759النورث حديث ) صلي اهللا و عليه و آله(، كتاب الجهاد و السير باب قول النبي 789صحيح مسلم صفحه  - 3   
  .749صفحه   4241و  4240غزوه خيبر حديث  40المغازي باب 



 

 

 اعمـال  كـنم آيـا ايـن   سؤال مـي ... حال از سليمان خراشي نويسنده كتاب اسئله
و همچنين نزديكترين افراد و خاندان 9 دختر رسول اكرم يهدليل بر ارتباط حسن

  او با دستگاه خالفت و شخص خلفاست؟
گويم كه سري به كتاب نهج البالغه خطبـه سـوم بـزن و    به او ميطالع جهت او 

و شـوراي   دومي، )وليا( هفاحاز ابن ابي ق علي ببين كه چگونه موال اميرمؤمنان
  .كندكند و ايشان را چگونه معرفي ميمي ن شكايتفااو و همچنين از عثمان بن ع

ام به اين دليل اسـت كـه او در   به كتاب نهج البالغه حواله كرده البته اينكه او را
ها و كلمات جاي جاي كتاب گمراه كننده خويش براي فريب ساده لوحان از خطبه

 .آدرس داده استاستفاده كرده و بدان در نهج البالغه  حضرت اميرمؤمنان علي
اي بـراي انكـار برائـت و    ماند اينست كـه عـده  نكته قابل اشاره ديگري كه باقي مي

 كنند كه در منابع شيعه چيزي درباره برائت ازمي ادعا :اهلبيت دشمني با اعداء
شود و بـدون تحقيـق و صـرفاً بـا     و لعن بر ايشان يافت نمي :دشمنان اهل بيت

كـه بـا در نظـر گـرفتن      :توجه به بعضي از روايات صادره از ذوات مقدسه ائمـه 
همصـدا بـا   به انكـار بحـث تبـري و لعـن روي آورده و     شرايط تقيه وارد شده است 

زننـد  ميرا بلندگوهاي وهابي داد حمايت از خلفاء و وجود رابطه حسنه بين ايشان 
 وجـود  وجود يـا عـدم  براي پي بردن به فرصت را غنميت شمرده و در اينجا ما نيز 

به از منابع معتبر شيعه چند روايت  ، به ذكرو خلفاء:بيت رابطه حسنه بين اهل
  .زيمپردامي خروارعنوان مشتي نمونه 

كتـابي كـه    .كنـيم انتخـاب مـي  از كتاب شريف تهذيب االحكـام  را اولين روايت 
كه از كتب اربعه شيعه است و همچنين بزرگ مؤلـف آن يعنـي    آن عظمت يدرباره
  .نيازي به توضيح نيستلي عليه اعتطوسي رضوان اهللا  شيخ
   1.است شده ادرص ثقة ثقة جمله او وصف در كه است رينصال ةمغير بن حارث روايت راوي

  :وارد شده و در محضر ايشان نشستم و عرض نمودم گويد بر امام باقراو مي
  چيست؟ اولي و دوميي نظر شما درباره» ؟ما تقول في فالن و فالن«
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   :در جواب فرمودند امام
  

ل من حمل الناس علـي رقابنـا و   من ظلمنا حقّ لهما و اهللا اونا في كتاب اهللا و او
  1 .بيتالا الي يوم القيامه بظلمنا اهل مي اعناقهدماؤنا ف
اين دو نفر اولين كساني هستند كه نسبت به حق ما كه در قرآن كريم آمده است به ما : يعني

هاي مـا سـوار كردنـد و خـون مـا تـا روز       ظلم كردند و اولين كساني هستند كه مردم را برگردن
  .به گردن ايشان است اندهبيت نمود اهلما به خاطر آن ظلمي كه به  تامقي

  

  كتاب شريف كافي كه آن هم از كتب اربعه و از كتب معتبر شيعه ازروايت ديگر 
كميت بن زيد االسدي است كـه او نيـز از    ،راوي روايت. انتخاب شده است باشدمي

از او بـه خـوبي يـاد     رجاليبرخوردار بوده و در كتب  :جاللت قدري در نزد ائمه
  .شده است
  :دمعرض كر به امام باقر: گويديكميت م
َخرني عن الرّجلينب :به من خبر دهيد اول و دوم  خليفه يهدربار.  
ما اهريق محجمه من دم و ال اخذ مال من غيرحلّه و ال قلـب  : قال و اهللا يا كميت
  2 .اماقهنر عن حجر الّا ذلك في اعحج

 تامـ خـون حج  يهولو به انداز) ظلم به(اي كميت به خدا سوگند هيچ خوني : فرمودند امام
  شود و هيچ سنگي از سنگ ديگر حرام گرفته نميبه شود و هيچ مالي ريخته نمي) كنايه از كمي آن(

  .مگر اينكه گناه آن به گردن آن دو نفر است) كنايه از كمترين ظلم(شود نمي جابجا
ي اعلي اهللا مقامه روايت ديگر از كتاب ثمين بحاراالنوار اثر گرانقدر عالمه مجلس

  .انتخاب شده است
 بن ثابت او اصلي نام كه باشدمي عليه اهللا ةرحم ثمالي ابوحمزه جناب روايت ويار

 ،العابدينيعني امام زين ما :ائمه معصومينتن از  اصحاب چهار بزرگاندينار واز 
 )نصلوات اهللا عليهم اجمعي(كاظم موسي امام جعفرصادق و امام  ،حضرت باقرالعلوم

   3.است
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هذين خبرني عن أ: و قد خال 8عن ابي حمزه الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين
ا مـ هما اول من ظلمنا حقّنا و اخذا ميراثنا و جلسا مجلساً كنا احقّ به منه: الرجلين قال

  1 .كافر من تولّاها ،كافران ،امال غفر اهللا لهما و الرحمه
 آنـدو نفـر ظـالم اول    يهدربـار  ام زين العابـدين در خلوت از ام: گويدابوحمزه ثمالي مي

اولين كساني بودند كه به حق ما ظلـم كردنـد    ،آن دو: فرمودند حضرت سجاد. سؤال كردم
) يعني اريكه خالفت و حكومـت (و ارث ما را گرفتند و در جايي كه ما سزاوارتر بوديم نشستند 

  .كافر بودند و دوستان ايشان نيز كافرند هر دو .خداوند ايشان را نيامرزد و به آن دو رحم نكند
  : ث نوري رضوان اهللا تعالي عليه در كتاب مستدرك الوسائل آورده استمحد
قال اميرالمؤمنين  ّحقّنا غصبونافالنا و فالناإن... 2  

  .ب كردندصحق ما را غ دو خليفه اول: فرمودند حضرت علي بن ابي طالب
در كتب ما مذكور اسـت چيـزي جـز قطـره در      اگر چه اين روايات در برابر آنچه

و خلفـاء   :اي ارتباط حسنه بين اهل بيـت عاد جهت ردباشد لكن برابر دريا نمي
آن را ... كـه مؤلـف كتـاب اسـئله     دعاي غلطـي ن اآ 3.كنيماكتفا مياندازه به همين 

 اسـت  نمـوده ع را توهم كرده و از طريق همين توهم نيز قصد تضعيف مذهب تشـي 
خواهـد اثبـات كنـد كـه     در واقـع مـي  وهم و خيالي بيش نبوده است او چيزي جز 

واقع ايشان  ادعاي شيعيان بوده و در اختالف و اين اختالفي بين ايشان نبوده است
  .باشندنيز نمي :پيرو اهل بيت
تاريخي از كتـب و منـابع شـيعه و     واقعيتبا ذكر همين چند روايت و  در حقيقت

ايـن  غگو هستند آيا منكـر  وكدام يك خرافه پرداز و در توان قضاوت كرد كهسني مي
  .باشدميهمه سند و مدرك خيال پرداز است يا آن كس كه تسليم دليل و منطق 

بـا   :مبني بـر دوسـتي اهـل بيـت    براي اثبات ادعاي خويش  يسليمان خراش
  .هاي سستي چنگ زده كه بيان و نقد آنها خالي از لطف نيستبه رشتهخلفاء 

                                                 
    30/218بحاراالنوار  -1
هـاي  محققين گرامي براي بررسي بيشتر موضوع لعن و تبرّي به كتـاب  -3    7/303مستدرك الوسائل  -2

، 462صـفحه   6، وسـايل الشـيعه جلـد    145صفحه  4،  تهذيب االحكام جلد 342صفحه  3لد به بعد و ج 413صفحه  1كافي جلد 
 ، تفسير عياشي، تفسير نور الثقلين و تفسير البرهان و نفحات الالهوت في لعن الجبت و الطاغوت اثر27ـ 28ـ 29بحاراالنوار جلد 
  .مراجعه فرمايند... محقق كركي و 

   



 

 

  م كلثوم با خليفه دومم كلثوم با خليفه دومازدواج اازدواج ا

كلثوم را وجود داشت چرا او دخترش ام ياختالف خليفه ثانياگر بين علي و  ـ1
 در كافري عقد به را دخترش كه نيست معصوم علي اينكه يا آورد در عمر عقد به

  شود؟بداماد او  دوميمسلمان بوده و علي دوست داشته كه  دوميآورده و يا 
   جواب

بر ازدواج ام الكلثوم با خليفه دوم وارد ي ما رواياتي مبني در بعضي از كتب رواي
، تهذيب جلد هشتم 115هايي چون كافي جلد ششم صفحه شده است كتاب

  .:مناقب آل ابي طالبچون هم يو كتب ديگر 161صفحه 
مت امام صكه ع كنيمسؤال مي... ما از نويسنده كتاب اسئله در ابتداالبته 

  ؟با خليفه دوم داردكلثوم  امبه ازدواج ي چه ارتباط اميرالمؤمنين
 چون حضرت امير كهايد در واقع اين چه نتيجه ايست كه شما گرفته

عدم وجود  به معناي اين عمل ند،اهدخترشان را به نكاح خليفه شما درآورد
ا اينكه حضرت ي و ب خالفت استصو دستگاه غ :اختالف بين اهل بيت

ترش را به كسي كه به او ظلم كرده و به خكه داصالً داراي عصمت نبوده  علي
اينكه در نتيجه يا  .باشد داده استاي كافر ميقول مؤلف وهابي كتاب از نظر عده

بر خالف اعتقاد شيعه انسان خوبي بوده است و يا اگر هم مطابق نظر  خليفه دوم
 انشود كه چرا دخترشگرفته مي شيعه انسان سالمي نبوده ايراد به حضرت علي

  .دنابه چنين شخص فاجري تزويج نمودهرا 
مشكلي نبوده و اگر و خلفاء  :خواهد القا كند كه بين ائمهاو با اين شبهه مي

ظلم نموده و در نتيجه كافر  :اين را قبول نكنيد و بگوييد اينها به اهل بيت
د اننموده جويزاند پس ائمه شما معصوم نيستند زيرا دخترشان را به كافري تشده

  .كافر حرام بوده و خالف عصمت استبه يج مسلمان زودر حالي كه ت
ممكن است حقيقت مطلب چيز ديگري باشد و اوالً گوييم اما ما در جواب مي

از آن مصالحي كه حتي  ،كه بايد بررسي شودعلت اين ازدواج مصلحتي بوده 
 ابيطالبعلي بن امام . ه استا نمودباالتر از آن را در راهش فد حضرت موال

ل خالفت خويش صاز ا و به خاطر رعايت مصالح،امر خداي عزوجل به خاطر حفظ 



 

 

به ظاهر صرف نظر نموده و دست بيعت با خليفه دوم داد آيا اين بيعت كردن 
  ؟دوميبه  كلثومويج امزتر است يا تمهم

را از  يننبله اگر كسي تاريخ را انكار كند و عدم رضايت حضرت اميرالمؤم
ويج براي وجود ارتباط حسنه بين ايشان زتواند به ظاهر اين تبپوشاند مي خلفاء

  .حكم كند
 يشانا 9شبراي حفظ آن مصالح كه خدا و رسول در حالي كه حضرت علي

كه يكي از آنها  ،ندرا بدان سفارش كرده بودند از خيلي چيزها صرف نظر فرمود
حال بيعت  .خالفت را نداشتلياقت امر به هيچ عنوان بيعت كردن با كسي بود كه 

  ويج دختر به او؟زتر است يا تبا او مهم
از مقام  و خاصه مقام اميرالمؤمنين امامتمقام ) سنّتاهل (ثانياً از نظر شما 

قابل قياس نيست و  نبوتبا  امامت گوئيدهمچنين ميتر است و و انبياء نازل نبوت
در حالي كه عصمت ائمه را انكار اقرار كرده  ءايدر كتابش به عصمت انب فخود مؤل

  1.نموده است
همفكران  جميع و كتاب مؤلف از )است متفاوت شيعه نظر با كه( مبنا اين بر ،هرحال به

  ؟باالتر است يا مقام اميرمؤمنان علي حضرت لوطكنم آيا مقام او سؤال مي
بن ابي از امام علي  شنبوتگويند مسلماً لوط پيامبر به علت ايشان در جواب مي

  .برتر است طالب
  تر است يا قوم لوط؟كنيم آيا خليفه دوم پستباز ما سؤال مي

  .گويند مسلماً قوم لوطايشان در جواب مي
باالتر است چرا  علي پيامبر از اميرمؤمنان لوططبق اعتقاد شما كه حال 

  .در آورد... واي كافر، خدا نشناس حاضر شد دخترانش را به تزويج عده
اءه قومه يهرعون اليه و من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هوالء و ج

  2ديزون في ضيفي أليس منكم رجل رشخقوا اهللا و التكم فاتّلاطهر  بناتي هنّ
آگاه شده » قوم لوط«لوط در آمدند  يهو چون فرشتگان به صورت جوانان زيبا به خان

سرعت به درگاه او وارد شدند لوط به آنان به قصد عمل زشتي كه در آن سابقه داشتند به 
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گفت اين دختران من براي شما پاكيزه و نكوترند از خدا بترسيد و مرا نزد مهمانان به عمل 
 زشت خود خوار مكنيد آيا در ميان شما يك مرد رشيد خدا پرست نيست؟

  1قال هوالء بناتي إن كنتم فاعلين: فرمايدو در جاي ديگر مي
تا اگر خيال عملي  دهممن اين دخترانم را به نكاح شما مي: گفت ايشانلوط به 

  .داريد انجام دهيد
  2بت قوم لوط بالنذركذّ: فرمايدي قوم لوط نيز ميو درباره

  .قوم لوط نيز كتاب و رسول حق را تكذيب كردند
رت لوط كه پيامبر ضو ح ها بين حضرت اميرالمؤمنين علياز نظر سني
 البته كفه ترازوي ايشان به نفع حضرت لوط. ي فاصله استزياد خداست درجات

  . منابع مفصل موجود استمدعي در د به خالف نظر شيعه كه دليل اين بچرمي
و همينطور بين خليفه و قوم لوط اگر در بعضي جهات اشتراك هست لكن از 

ي جهاتي اختالف نيز وجود دارد و آن هم اين است كه قوم لوط رسماً كفر به خدا
به زبان خويش اقرار به خليفه كردند ولي ظهار مياخويش ورزيده و به اين مطلب 

جواز ازدواج يك كرده و همين اقرار زباني مي9 توحيد و رسالت حضرت رسول اكرم
و اگر كسي دخترش را . كندنفر را با مسلماني ديگر چه زن و چه مرد باشد صادر مي

ر دل چيز ديگري مانند كفر را پنهان نموده باشد ولو اينكه او ديج او در آورد وبه تز
و اصالً مالك در ازدواج ما في الضمير و درون افراد نيست و نيت  شرعاً بي اشكال است

 باحال اگر كسي . ندارد ازدواجو سقم بر كفر باشد تأثيري در صحت ايشان ولو اينكه 
شما قرآن مگر  كه طبق آيات شودداده ميبه او جواب  مخالفت كردهاين مطلب 

ل كفر و هحضرت لوط حاضر شد دخترانش را به ازدواج قومي كه علنًا اكه ديديد ن
پس اگر  خود در تضاد نديدبا عصمت را امر تكذيب آيات خداوند بودند در آورد و اين 

ه وم در آورددرا به تزويج خليفه  3كلثومدخترشان امنيز در واقع  اميرمؤمنان
باز هم باطن خالف ادعاي خويش بر اسالم را داشته باشد  درند و خليفه نيز باش

كه  زيرا همانطوركند را اثبات نمي خالف عصمت امام علي رضايت به اين تزويج
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لوط براي جلوگيري از گناه زشتي حاضر به تزويج دخترانش با قوم  ،طبق مصلحتي
به عمر را  3كلثومجواز تزويج ام تواندمي كافر شد همان مصلحت و يا شبيه آن

كنم كه اصالً در ازدواج يك مسلمان با ديگري صرف توجيه كند البته تكرار مي
كند كه اين كفايت كرده و جواز آن را امضاء مي نبوتشهادت زباني به توحيد و 

كسي بگويد دختران لوط  ممكن استدر اينجا  .شهادت زباني را خليفه داشته است
  .اندنيز چون قوم او كافر بوده

  : غير آن را فرموده است گوييم خداوند متعالر جواب ميد
تك أتفت منكم احد اال امرلر باهلك بقطع من الليل و ال يسفا...1  

آن زن كافرت  تو با اهل بيت خود شبانه از اين ديار بيرون شو و از اهل خود هيچ كس جز
  .كه آن هم با قوم بايد هالك شود را وا مگذار

شود كه فقط زن لوط با بدكاران بوده و ديگر افراد دريافت مي با توجه به اين آيه
  .باشنداهل بيت او جزء نجات يافتگان مي

كه در آن به اعجازي از امام  توان به روايت امام صادق در تكميل اين بحث مي
و لذا   2پيرامون يك جنيه و تمثيل او به شكل ام كلثوم اشاره كرد اميرالمومنين

 اين از. كنيم ابت معنوي آن بر عموم افراد از ذكر آن خودداري ميما به خاطر غر
و خليفه  اميرالمؤمنين دختر بين ازدواجي حقيقت در كه شوديم مشخص روايت

كه در كلثومي  ام دوم صورت نگرفته است و حتي ممكن است گفته شود كه آن
از  رت موالپس از قتل او توسط حض و آمده به تزويج عمر در... روايات كافي و

يه بوده و امام طبق گمان مردم در آن مسأله فقهي خارج شده همان جنّعمر خانه 
البته ناگفته نماند كه درباره  .اندظاهر را بيان نموده تكلم فرموده و در آن مسأله

  . كنمنظرات گوناگوني ارائه شده كه به طور اجمال بدان اشاره مياين ازدواج موضوع 
 دختري به نام ي از محققين در اصل اينكه حضرت عليااول اينكه عده

دانند و مي 3را كنيه حضرت زينبكلثوم  ام داشته باشند ترديد كرده و كلثوم ام
   .گويند او نيز به ازدواج عبداهللا بن جعفر درآمده استمي
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درخواست ازدواج با او را داشت دختر  ي دوم خليفهكه كلثومي  ام دوم اينكه آن
با همسر  و پس از ازدواج حضرت علي .بوده نه دختر امام علي لخليفه او

ابابكر به منزل موال رفته و همانند محمد بن ابابكر تحت تربيت آن حضرت قرار 
  .گرفته است و در اصطالح ربيبه يعني دختر همسر ايشان بوده است

محمد بن  ،با عمر معتقدند كه پس از عمركلثوم  ام مطلب آخر اينكه مدعيان ازدواج
جعفر و پس از او عون بن جعفر و سپس برادر سوم ايشان عبداهللا بن جعفر باايشان 

مورد ترديد است اوالً دو برادر اول جهت كه اين سخن از چند . ازدواج كرده است
يعني محمد و عون هر دو در زمان حيات عمر در جنگي به شهادت رسيدند پس 

ازدواج كنند و ثانياً  يهمسر وكلثوم  ام اشته و باوجود د اوامكان ندارد كه پس از مرگ 
ازدواج كرده و معقول نيست كه با  3عبداهللا بن جعفر كه برادر سوم بوده با زينب

دانند كه جمع بين ينيز پيمان زناشويي ببندد زيرا همه مكلثوم  ام خواهر زينب يعني
   1 .و حرام استاختين يعني ازدواج همزمان با دو خواهر شرعاً پذيرفته نيست 

باتمسك به دو امر موضوع  عمربن الخطاب سيرةالوهمي و الحقيقي في مولف كتاب 
چگونه ممكن است كه حضرت  :اول. داند هاي باور نكردني مي از افسانه اين ازدواج را

كسي تزويج كنند كه بر اساس منابع معتبر شيعه و سني به دختر خويش را  علي
  2.رفته كه بر آن مرد غضبناك و ساخط بوده است مادر وي در حالي از دنيا

اگر مردي كه دين و فرمودند  ميبا وجود اينكه  9دانند پيامبر اكرم همه مي: دوم
پسنديد از شما دختر خواست او را رد نكنيد خواستگاري عمر از  اخالقش را مي

رد بيح است كه كسي با وجود اينكه جواب قرا رد كردند و در عرب  3 احضرت زهر
  3.ي او برود شنيده است باز به خواستگاري دختري از خانواده از زني

خالصه جواب پايان بحث به عنوان در حال با وجود اين همه ترديد و نظرات مختلف، 
و  محبتتوان وجود نمي به هيچ عنوانچنين ازدواجي  فرضبا كه اوالً شود گفته مي

شود با اين فرض به عصمت و چگونه مي و خلفاء را اثبات نمود :دوستي بين اهلبيت
   4.وجود چنين تزويجي ترديد وجود دارد در اصلِ ثانياًً و خدشه وارد كرد؟ :ائمه
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  با خلفابا خلفا  بيعت حضرت علي بيعت حضرت علي 
بينيم كه اند و از آن طرف هم ميكه شيخين كافر بوده گويدشيعه مي ـ 2

نموده است  با هر دو آنها بيعت دانند اما همين عليرا معصوم مي علي
ستمگر  فاجرمعصوم نباشد زيرا با دو نفر  آيد كه علياز اين الزم مي

درست بوده و ابابكر و عمر دو  بيعت كرده است و يا اينكه كار امام علي
از طرف ديگر او پس از به خالفت . اندخليفه مؤمن و صادق و عادل بوده

اند، ب كردهصرا غ نكرد و نگفت كه ايشان خالفت داقرسيدن از شيخين انت
حذف  دهيدكه شما به عمر نسبت ميرا  بدعتهايي... د ويفدك را باز نگردان

ها حفاظت كسي است كه از جان عثمان در برابر شورشي و علي. نكرد
كرد و فرزندانش را براي حفاظت او از منزل خارج كرد و همه اينها داللت بر 

  !!كندبا خلفاء مي دوستي علي بن ابيطالب
   جواب

تاريخ را انكار كرده و با چنگ  تمؤلف با طرح چند سؤال قصد دارد كه مسلما
اصول مسلمه درصدد انكار زدن به چند مورد كه جواب آنها كامالً واضح است 

  .برآمده استشيعه 
هايي از ها و نوشتهبا خلفاء به كتاب بيعت حضرت علي يهدر ابتدا دربار

   .نيمكمي اشاره سنّتبزرگان اهل 
   .كتاب االمامه و السياسه نوشته ابن قتيبه دينوري

 ًكرّم اهللا وجهه فبعث اليهم عمر فجاء عند تخلفوا عن بيعته و إنّ ابابكر تفقد قوما علي
فابوا أن يخرجوا فدعا بالحطب و قال و الذي نفس عمر بيده  فناداهم و هم في دار علي

؟ فقال و إن!ص إن فيها فاطمهحفيل له يا ابا ا علي من فيها، فقرقنهحال  او نَّلتخرج.. 1  
جمع شده و ازبيعت  علي بن ابيطالبامام سراغ گروهي را كه در نزد  خليفه اولهمانا 

نيز ايشان را كه  او .با او سرپيچي كرده بودند را گرفته و عمر را به سمت ايشان روانه ساخت
و از ايشان خواست تا از خانه خارج (اجتماع كرده بودند صدا زد  عليحضرت در خانه 

آن گروه از خروج از خانه خودداري كرده و اين كار سبب شد كه عمر هيزم ليكن و) شوند
قسم به آن كسي كه جان عمر به دست اوست بايد از خانه خارج شويد وگرنه : طلبيده و بگويد
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كند او نيز جواب داد مي سوزانم به او گفته شد در اين خانه فاطمه زندگيخانه را با اهلش مي
  !!زنمرا نيز آتش مي 3فاطمه حضرت 

ل ماجرا كه شود ابن قتيبه پس از ذكر مفصالبته ماجرا به اين جا ختم نمي
از خانه  عليجمله اميرمؤمنان  از بيتاجباري و زوري اهل  آوردنشامل بيرون 

  :شودياست اين عبارت را متذكر م... و تهديد به قتل ايشان توسط عمر و
 يبايعفلم م اهللا وجهه حتي ماتت فاطمه رضي اهللا عنها ولم تمكث بعد كرّ علي

          1ا خمسا و سبعين ليلهابيها الّ
زنده بود با ابابكر بيعت نكرد و او نيز  3فاطمهحضرت تا زمانيكه  عليحضرت يعني 

  .هفتاد و پنج روز پس از پدر از دنيا رفت
 يعقوبياحمد بن ابي يعقوب معروف به وبي نوشته دوم كتاب تاريخ يعق سند
پس از ذكر خارج كردن افرادي كه پناهنده به اين نويسنده در كتاب خويش  است

را  خليفه اولشده بودند و در واقع قصد بيعت كردن با  خانه حضرت علي
  :نداشتند آورده است

يوماً اربعين قيل و اشهر هست بعد االّ علي يبايع لم و يبايع الواحد بعد الواحد جعل مث2   
تا شش  علياميرالمؤمنين بكر بيعت كردند ولي ايعني ايشان يكي پس از ديگري با اب

  .ماه و يا چهل روز بيعت نكرد
 ر،وزآيا در اين بيعت كه با آتش و  يدقضاوت كنحاال شما ف نصم گانخوانند يا

روز يا هفتاد و پنج شمشير و سقط جنين پس از شش ماه و يا چهل روز و  تهديد
يا اينكه سر تا سر نفرت و  دبينيمي دوستيرضايت و ي از تمصورت پذيرد عال
  ؟دانيدت گرفته از ظلم ميأد و اين بيعت را نشكنيرا احساس ميغضب و دشمني 

نويسد حضرت  پس از اينكه ميلي حنفي نيز در كتاب خود عتزابن ابي الحديد م
   :كند كر آوردند از قول آن حضرت نقل ميرا به اجبار به نزد اباب علي
انا احقّ بهذا االمر منكم ال ابايعكم و انتم اولي بالبيعه لي.3   

   .تريددرباره خالفت از شما اولي ترم و شما در اينكه با من بيعت كنيد ازمن اولييعني اينكه من 
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. باشدروشن نمي از جمالت موالرضايتي احساس ناآيا خوانندگان محترم 
اين شخص  به اختيار با خلفاء بيعت كرده است كه اميرالمؤمنين عليآيا 

ب غصبله آنها با   ؟وهابي قصد دارد از اين بيعت نقض عصمت ايشان را اثبات كند
از روي جبر و زور و تهديد بوده  ستمكار شدند لكن بيعت حضرت موال ،خالفت

در كتاب صحيح  .ددارنشان ا عصمت ايب يمنافاتهيچ فلذا و نه از روي اختيار 
از ابي بكر و دفن شبانه آن  3بخاري نيز پس از ذكر ناراحتي حضرت فاطمه

  1.بيعت نكردند خليفه اولتا شش ماه با  كه امام عليده است محضرت آ
  2.توانيم ببينيمالبته عادتاً عين همين روايت را در صحيح مسلم نيز مي

پس از رسيدن به خالفت از  عليكه امام قسمت ديگر شبهه در مورد اما 
. اي بيش نيستنيز گزافهاين ادعا انتقاد نكرده و متذكر حق خود نشده است  خلفاء

كه شقشقيه هاي معروف نهج البالغه به نام خطبه ما در جواب به يكي از خطبه
انتقادهاي امام در اين خطبه . كنيمباشد اشاره ميخطبه سوم نهج البالغه مي

تاب شرح كابن ابي الحديد معتزلي در  ،استذكر شده اي پيشين از خلف علي
كه اين خطبه  سنّتاز ديگر بزرگان اهل  3نهج البالغه اين خطبه را ذكر نموده است

تأييد كرده  و نسبت آن را به امام اميرالمؤمنينرا در كتاب خويش آورده است 
ته و برخي از ظرائف ابن جوزي است كه در كتاب تذكره الخواص اين خطبه را نگاش

  :كنيمه ميري از آن اشايهانيز در اينجا به قسمتما  4آن را شرح نموده است
دانست ه خالفت را بر تن كرد در حالي كه ميه باشيد به خدا سوگند ابابكر جامآگا(

  .كندمي حركت آن دور كه آسياب به است آسياب محور چون حكومت به نسبت من جايگاه
ت را رها كرده و دامن جمع نموده، از آن كناره گيري كردم پس من رداي خالف

و در اين انديشه بودم كه آيا با دست تنها براي گرفتن حق خود به پا خيزم يا در 
 پس صبر كردم ،ند صبر پيشه سازما هرداين محيط خفقان و تاريكي كه به وجود آو

  .ودچشم و استخوان در گلوي من مانده ب ردر حالي كه گويا خار د
  . برندكه ميراث من را به غارت ميديدم و با چشم خويش مي
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و خالفت را به پسر خطاب سپرد شگفتا ابابكر تا اينكه خليفه اول از دنيا رفت 
عذر او را بپذيرند چگونه در هنگام مرگ خواست كه در حيات خود از مردم مي

از حاصل آن دوشيدند و  تخالفت را به ديگري سپرد هر دو از شتر خالفت سخ
مند شدند سرانجام اولي حكومت را به راهي در آورد و به دست كسي سپرد بهره

گيري، اشتباه و پوزش طلبي بود و من در اي از خشونت، سختكه مجموعه) عمر(
 اي جز شكيبايي نداشتم تا آنكه روزگارِزا و عذاب آور چارهمحنت اين مدت طوالنيِ

  .عمر هم سپري شد
  .باشمت را در گروهي قرار داد كه پنداشت من همسنگ آنان ميسپس عمر خالف

شوريللو  فياهللا :ام زمان در برابر اولي در خالفت ددر ك ،پناه بر خدا از اين شورا
  مورد ترديد بودم تا امروز با اعضاي شورا برابر شوم؟

ي به خالفت رسيد دو پهلويش ازپرخوري باد كرده همواره بين متا آنكه سو
  ...خانه و دستشويي سرگردان بودآشپز
  1).فرونشست و كشيد زبانه بود دل شآت از ايشعله سخنان اين :فرمودند نيز نهايت در و

هم در  توانستيم تا آنجا كه حضرت علينتيجه اين سخنان اين است كه 
 ش بيانب شدن حقّصايام حيات خلفاء و هم پس از ايشان نارضايتي خويش را از غ

  .اين از واضحات تاريخ اسالم استو  فرمودمي
ها كه علت عدم برگرداندن فدك و اصالح نكردن خيلي از بدعتهمچنين درباره 

ك و منظور سؤال كننده ايجاد ش: در زمان خليفه گذاشته شده بود نيز بايد گفت
موافق اعمال خلفاء بوده و  واقع حضرت عليكه در  است شبهه بر اين مطلب

شود و اگر هم بدعت بوده چرا حضرت بدعت محسوب نمي در اصل اعمال ايشان
  .خالفت باطل نكردها را پس از رسيدن به اين بدعت علي

چرا زماني كه اميرالمؤمنين : پرسيدم گويد از امام صادقابراهيم كرخي مي
و به اهلش (به حكومت مردم رسيد فدك را به حال خود رها كرد  علي

اقتدا كرد زيرا زماني كه پيامبر 9 او به رسول خدا :؟ حضرت فرمودند)بازنگرداند
را كه در مكه بود فروخته حضرت خانه  ،عقيل قبل از آن مكه را فتح كردند 9ماكر
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يا رسول اهللا آيا به خانه خويش كه در مكه : عرض شد 9بود پس به رسول خدا
  گرديد؟داريد برنمي

داني هستيم ناخذاشته؟ ما اي گآيا عقيل براي ما خانه: حضرت در پاسخ فرمودند
و آن را (گرديم ما گرفته شود به آن برنميكه اگر چيزي به صورت ظلم و ستم از 

   1.فدك را باز نگرداند علي بن ابيطالب پس به همين دليل )كنيمطلب نمي
چنين سؤالي را پرسيد امام نيز در  در حديث ديگر ابا بصير از حضرت صادق

 ،وجل وارد شوند و خداوندبر خداي عزّ هر دوو مظلوم  زيرا ظالم: جواب فرمودند
لم را عقاب فرمايد لذا حضرت كراهت داشتند چيزي را كه او ظداده مظلوم را اجر 

   2.وب را اجر داده به خود بازگرداندصخداي متعال غاصبش را عقاب و مغ
شد الف التحيه و الثناء آعليه  ازنين حضرت رضاو همچنين اين سؤال از وجود ن

وجل سرپرستي ما اهل به اين جهت كه خداوند عزّ: جواب فرمودندنيز در  امام
گيرد و جز حق ما را از ستمكاران ميبيت را خود بر عهده گرفته و خود اوست كه 

 او كس ديگري چنين نكند و ما نيز صاحب اختيار و ولي مؤمنانيم پس درباره
ستانيم اما حقوق ظالمين باز ميكنيم و حقوق ايشان را از حقوق ايشان حكم مي

   3.ستانيمصب شده خويش را باز پس نغ
هاي بدعتدرباره يكي ديگر از سؤاالتي كه در اين مرحله بايد به جواب آن بپردازيم 

پس  عليچرا اميرمؤمنان كه بدين عنوان باشد مي خلفاي قبل از حضرت علي
حذف جمله هايي چون بدعت ؟ها را اصالح نفرموداز رسيدن به خالفت اين بدعت

، به اذان »الصاله خير من النوم«ها و اضافه كردن جمله از اذان »حي علي خير العمل«
نوعيت مازدواج موقت، م ح و تحريمنماز تراوي اقامه نمازهاي شكسته،ن دتمام خوان

  .ذكر نموده استشبهه انداز خود  راموارد متعددي كه بعضي از آنها ... تمتع در حج و
 ها تتوانند منكر وجود اين بدعچون نمي سنّتبلكه جميع اهل و او واقع  در
 ها موافقنيز با اين اعمال و بدعت خواهند ادعا كنند كه حضرت عليمي بشوند

  .نمايدمي خود داللت بر دوستي بين خلفاء و حضرت علياين بوده و 
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ي ببريم بايد به پ در اينجا براي اينكه به علت كار حضرت اميرالمؤمنين علي
يك روايت كه در كتاب تهذيب شيخ الطائفه ابي جعفر طوسي كه از كتب اربعه 

  .ماست به خوبي توجه كنيم
 زماني كه اميرالمؤمنين علي: فرمودند حضرت صادق جعفر بن محمد

امر فرمودند كه در بين مردم ندا دهد  وارد كوفه شدند به امام حسن مجتبي
پس وقتي  1.شوددر مساجد اقامه نمي) مستحبي(ز جماعت كه در ماه رمضان نما

امر پدر را اطاعت كرده و فرمان ايشان را به مردم ابالغ  حضرت مجتبي
از فرزندشان پرسيدند  فرمودند مردم فرياد زدند وا عمرا وا عمرا حضرت علي

مردم با شنيدن دستور شما به فرياد در : ندعرض كرد يشانا ؟اين چه صدايي است
 ييدبگو آنهابه : وا عمرا حضرت نيز فرمودند: گويندميبه جهت اعتراض آمدند و 

   2.مانند قبل نماز بخوانيد و از دستور خويش صرف نظر كردند
خلفاء خو گرفته و  هايهمانطور كه مالحظه فرموديد، مردم آنقدر نسبت به بدعت

ها را ز اين بدعتاراده فرمود يكي ا عادت كرده بودند كه زماني كه حضرت علي
حضرت شورش ريشه كن كند نزديك بود اصل حكومت ضايع شده و مردم بر عليه 

و  9هاي اصيل رسول اكرمسنّتهمان مردمي كه در برابر پايمال شدن  .كنند
هاي ايشان در مورد و توصيه سفارشات ايشان نسبت به وصايت اميرمؤمنان علي

در مورد فرزندان اين  9 اياي رسول اكرمو همچنين وصدختر و يگانه يادگار خويش 
مرده بر سرشان ريخته شده و زبانشان از دختر هيچگاه وا محمدا نگفته و گويا خاك 

زهرا حضرت بيت عجيب است كه هيچ كس در برابر حمله به !! تكلم باز مانده بود
ب صعجيب است كسي در برابر غ!! سالم اهللا عليها آهي از دل برنكشيد و اعتراض نكرد

عجيب است !! غضب خيره نكرد عالمتخالفت شورش به پا ننمود و حتي چشمي به 
كالمي بر زبان جاري نكرده و از  9احدي از اين مردم در برابر حذف سنن رسول خدا

ايشان نام ... و9 هاي رسول خداسنّتتر آنكه پس از اين همه واژگوني در آن عجيب
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ها و دستورات سنّتي كه پايبند به اين گروهو گذاشتند  سنّتخويش را اهل همان 
كنيد اگر حضرت شما گمان مي !ه شرك و كفر و الحاد متهم نمودندبودند را ب

هاي ايشان را هاي گذشتگان را نابود و كجيفرمودند كه بدعتاراده مي علي
افتاد مسلماً به جاي يك نفر كنند چه اتفاقي در جامعه مسلمين مي حاصال

ي ابن ملجم شده و همه بر عليه او شورش امت )هعليه اللعن(ملجم مرادي  عبدالرحمن ابن
  .كردندمي

آنها بياد آورند  سنّتما اميد داريم با مطالعه اين كتاب و پاسخگويي به شبهات اهل 
و پيروي از آن كه مشغول پيروي از هواي نفس خويش هستند و به دنبال حقيقت 

ها با بدعت سؤال كنند كه چرا اميرمؤمنان عليمكان دارد باز هم االبته . نيستند
  .خوردها را اصالح كند اصالً به درد خالفت نميو نتواند اين بدعتا نجنگيد و اگر

تري مشغول جنگ بود بدعتي هاي خطرناكشود او با بدعتدر جواب گفته مي
ميه الياقت بنيدر خاندان بي وثي، خالفت مور9مچون دنيا طلبي اصحاب رسول اكر

  .ع خلفاي گذشته بوددعابدان تهي مغز كه اين سه بدعت نيز از بِ ش يافتنو پرور
همان خلفاء بودند كه براي بعضي از اصحاب به خاطر درك حضور پيامبر 

مال مشخص كردند و اين باعث هاي سنگين از بيت المقرري ها وحقوق 9اكرم
اويه را به حكومت رساندند ان بودند كه امثال معندنيا طلبي اصحاب گرديد و همي

  .و ايشان بودند كه مردم را عابداني دور از حقيقت پرورش دادند
هاي طوالني هاي بزرگ ناچار به جنگبراي مبارزه با اين بدعت عليامام 
در اين مدت محدود  عليامير مؤمنان كه نگذاشتند بزرگي هاي جنگ. گرديد

هايي چون بدعت ندخواستمي شانيساماني ببخشد و اگر ا به مشكالت كوچكتر
هاي بزرگي كه نام د از اصالح بدعتنرا اصالح بخش... نماز تراويح و تحريم متعه

  .نددشزيرا كه همين مردم قليل نيز از دور او پراكنده مي. ندماندبردم فرو مي
كه نزديك بود كودتايي بر  اعالم حذف يك نماز تراويح چنان جنجالي برپا نمود

د نبخواه حال شما تصور كنيد كه حضرت علي ،برپا شود م عليعليه اما
   افتد؟مي ياتفاق هند چناذان را از لوث بدعت پاك ك
رسيدند به حكومت مي9 پيامبر اكرماز بالفاصله بعد  يشانالبته پوشيده نماند اگر ا

داشت كه  سر جنگ يشانو نه كسي با ا شودديگر نه بدعتي بود كه بخواهد اصالح 



 

 

يك ميليارد نفر با هم ديگر اختالف و  زو نه اآلن جمعيتي بيش ااهد بجنگد بخو
  .نزاع و كشمكش داشتند

را به  يشانحق مسلم اكه هستند ام اين موارد كساني و خالصه مقصر در تم
  .رضايت دادند يشانب حق اصديگران داده و به غ

 علي اين است كه چرا حضرت پردازيمما به جواب آن ميمطلب آخري كه 
شورشيان دفاع كرده و حتي فرزندان خويش را براي حفاظت او برابر  ردان ماز عث

  ؟ندبسيج نمود
 علي ابا الحسن هاي صريح تاريخي حضرتنقلبسيار واضح است طبق  پاسخ

محاصره و  اوجاز عثمان بن عفان در برابر شورشيان دفاع كرد و حتي به او در 
كه نيز در حمايت از او انجام دادند اي ديگري هتشنه كامي آب رسانيد و فعاليت

چند روز بعد لكن وند ي اين اقدامات را مرتكب شدت همهسنيآن به بيان نياز 
حضرت آن متهم به قتل عثمان كردند و همين اتهام سه جنگ بزرگ براي را  يشانا

به طلحه و زبير كه خود از تحريك كنندگان بر عليه عثمان بودند . دآور ارمغانبه 
، كردميناميد و از مسلمين درخواست قتل او را مي همراه عايشه كه عثمان را نعثل

اهي عثمان جنگ عاويه نيز به خونخوم به راه انداختند،ي جمل را غائلهبا اين بهانه 
تمام اقدامات . اين دو جنگ نبرد نهروان شكل گرفتدر ادامه و  را برپا كردصفين 

برّي او در مورد قتل عثمان مدانند بكه همه  به اين خاطر بود حضرت علي
با اين اوصاف تمام وقت خالفت خويش را صرف جنگ با كساني كرد كه به است 

تهمت  غير از اينكه خود عامل قتل عثمان بودند به حضرت علي بن ابي طالب
 يخليفه كشي هدربار يشانعالوه بر اين ا .قتل عثمان را زده و بر عليه او شوريدند

  .ندكراهت داشتنيز باب شدن اين مطلب  و
سخن  علي تحضرموالي متقيان ان بارها با كلمات درشت بافعثمان بن ع

 حال با وجود اين مدارك 1.تبعيد نموداز مدينه گفت و حتي او را دو مرتبه مي
به عثمان به جز بيان مذكور در سطور قبل و يا  كمك حضرت علي آيا تاريخي

به عنوان مدركي  تواناين كمك مي؟ آيا از درداديگري علت يل بياناتي از اين قب
  و عثمان استفاده نمود؟ براي وجود رابطه حسنه بين حضرت علي
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  9 همسران پيامبرهمسران پيامبر
و اصحاب اختالفي بوده چرا بين ايشـان ايـن   9 اگر بين اهل بيت پيامبر ـ  3

اول  خليفهبا دختران  9ازدواج رسول خدا ؟همه ازدواج صورت گرفته است
بـه  دخترانش را يكـي پـس از ديگـري     9رسول خدا ننموديج وو تز و دوم

هاي بعضـي از فرزنـدان   اسمچرا هايي از اين قبيل و همچنين زدواجعثمان و ا
نسـل  چرا بوده و  گانهخلفاي سهاسم  :و بعضي از اصحاب ائمه :ائمه

و چـرا بعضـي از اصـحاب     دگردل برميبه خليفه او مادر حضرت صادق
در حكومـت عمـر    )امـ رحمـه اهللا عليه (چـون سـلمان و عمـار     يرالمؤمنينام

  ؟اندبودهمنصب  صاحب
نمايد و مشخص وخلفاء مي :دوستي ما بين اهل بيتوجود همه اينها داللت بر 

  !!اندشود كه بزرگان شيعه سالهاي سال دروغ گفته و خيال پردازي نمودهمي
  جواب

 انصافاي اهل تحقيق بوده و ذرهكمي كه كافيست بگوييم حتي كساني  در پاسخ
جز زياده گويي موارد فوق  ذكرند كه نكحكم مي فوراًباشد ميموجود  اندر وجودش

  .آيدكار ديگري برنميچيزي بيش نيست و از ذكر اين شبهات جز اتالف وقت 
اي از خلفاء مستندات قوي بر وجود عداوت و ظلم توسط عده ،اگر ما در تاريخ

خلفاء  محبت دعايااثبات شد براي نداشتيم باز هم نميرا :اهل بيتنسبت به 
  .چنگ بزنيمبه اين موضوعات و بالعكس  :نسبت به اهل بيت

حضرت نبودند پس چه كسي به خانه  :اي از خلفاء دشمن اهل بيتاگر عده
  حمله نمود؟ 3زهرا فاطمهصديقه طاهره 

چه كسي اقامه كرد؟  علي بن ابيطالبحضرت چه كسي سه جنگ بر عليه 
و  ين بن عليچه كسي حس ؟را مسموم نمودايشان جنگيد و  نبا امام حس

كثيري از بني هاشم را با آن وضع اسف بار به خاك و خون كشيد؟ از اينها  يهعد
كتاب تاريخي در كجاست؟ آيا  3صديقه اطهرتن پيامبر  قبر پاره :گذشته، بگوئيد

است؟ آيا قبور ديگر دختران پيامبر شده ي نوشته امعتبري درباره اين مطلب كلمه
نيز نامعلوم است؟ چه ... و خديجهو  همام سل، اند؟ آيا قبر عايشهنيز مخفي 9 اكرم

  نامعلوم است؟ 9تنها يادگار پيامبرشده كه قبر 



 

 

چه از طريق 9 و بگوئيد چه شده است كه قبرهاي هر يك از اوالد رسول اكرم
و اند؟ يكي در مدينه اينقدر پراكنده امام حسينو چه از طريق  امام حسن

چه شده كه بعضي ايشان  !؟...يكي در مكه يكي در ايران و يكي در افغانستان و
راستي اگر ! اي باالي قله كوه؟اي در بيابان و عدهونند؟ عدهدفدسته جمعي م

را داشتند و خلفاء نيز ايشان  محبت :نسبت به اهل بيت 9اصحاب رسول خدا
اين  :حسين بن عليوست داشتند چرا بين قبر حسن بن علي و برادرشان د

سين؟ الح ينَاَ الحسنُ ينَاَ. همه فاصله افتاده است؟ يكي در حجاز و ديگري در عراق
مات تاريخي را انكار كرد و روي آنها را توان همه اين مسلّآيا مي ؟لحسينا ءبناا اينَ
  در كتابش آورده است پوشانيد؟ ييمان خراشمانند آنچه سلاي دعاهاي مسخرهبا ا

ر شده است اول اينكه چون رسول چيز متذكّ سهبه  باطل خويش او در سؤال
وجود  عالمتاند پس اين اند و به ايشان دختر دادهاز خلفاء زن گرفته 9اكرم

  .و عالقه بين اهل بيت و خلفاء بوده است محبت
 بر مدعاي مذكور شما  يداللتچ هياين مطلب گوييم كه ميدر جواب او ما 
اند ولي خداوند آن اي ازدواج كردهايم كه با عدهكند زيرا ما پيامبراني داشتهنمي
  :كرده است مذمترا  زنان
 كانتا تحت عبدين من عبادنا ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرات نوح و امرات لوط

  1 .و قيل ادخال النار مع الداخلين اًئشي انتا هما فلم يغنيا عنهما من اهللاخصالحين ف
دو بنده صالح ما بودند و ) فرمان(خدا براي كافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد كه تحت 

خدا برهانند و به آنها حكم شد ) قهر(ت كردند و آن دو شخص نتوانستند آنها را از نبه آنها خيا
  .كه با دوزخيان در آتش در آييد
يه از حضرت نوح و لوط به عنوان دو بنده صالح خويش خداي مهربان در اين آ

و بدتر اسم برده نام برده است ولي از دو زن ايشان به عنوان كافر، خائن، جهنمي 
ار معرفي كرده است پس صرف خويشاوندي با صالحين ايشان را الگوي كفّ ،از همه

تقوي و  ،آيهدر اين مالك تواند ارزشي براي انسان در برداشته باشد و نمي
  .پرهيزكاري است نه خويشاوندي با رسوالن و انبياء و صالحين
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ترين چيزي كه ابابكر و عمر هاي صحيح تاريخ مهم البته ناگفته نماند طبق نقل
استناد كردند همين  در غائله سقيفه براي كسب خالفت براي خويش به آن

سزاوارتر بودن را علتي براي سببي بود و اين قرابت 9 خدارسول خويشاوندي با 
  .نداهمعرفي كرد 9خويش براي توليت امر مسلمين و جانشيني رسول خدا

تر نزديك 9در اين مورد نيز از ايشان به رسول اكرم عليامام البته حضرت 
 .خويشاوند است9 چرا كه حضرت چه سببي و چه نسبي با پيامبر اعظماست 

براي  فضيلتي و خليفه اولدبا دختران 9 خالصه كالم اينكه ازدواج رسول اكرم
به او  9آيد و همينطور ازدواج عثمان با دختران پيامبر اكرمنمي به حساب ايشان

   .بخشدنوري نمي
در اينجا بايد بگويم كه در كتب معتبر اهل سنت رواياتي درباره نحوه ازدواج 

و  1نمايدتر ميذكر شده كه چهره حقيقت را روشنبا بعضي از اين زنان 9 پيامبر
تعابير 9 درباره همسران رسول خدا مهمتر اين است كه در قرآن كريم آناز 

  .كنيماز اين آيات اشاره  جا دارد به بعضيكه در اينجا  گوناگوني وجود دارد
  :فرمايدگونه مي احزاب اين يهدر سورخداوند عزوجل 

يد تا مهر شما را بدهم و ايد بيائاي پيامبر به زنانت بگو اگر شما اراده دنيا و زيور آنرا كرده
  . دي طالق دهمنهمه را به خوبي و خرس

باشيد پس همانا خدا به نيكوكاران ل او هستيد و مشتاق آخرت ميوسدا و رو اگر طالب خ
  .كرد زنان اجر عظيم عطا خواهدشما 

برابر از ديگران عذاب كنند  ودرا قدام كند او ااي زنان پيغمبر هر كس از شما به كار زشتي 
  .و اين بر خدا آسان است

و هر كه از شما مطيع فرمان خدا و رسول باشد و نيكوكار شود پاداشش را دو بار عطا 
  .نيكوئي فراهم كنيم كنيم و براي او روزيِ
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حفصه دختر عمر نبوده و حتي خليفه اول نيز پيشنهاد ازدواج با حفصه را رد كرده است و در آخر پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآلـه  
اند و حتي اين مطلب را هم آورده كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله يكبار حفصه را طـالق   باالجبار و از روي عطوفت با او ازدواج كرده

نيز درباره مالمت كردن عمـر نسـبت بـه عايشـه و      182همين كتاب صفحه  2ابن اثير در جلد . اندداده و دوباره به او رجوع كرده
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  1.اي زنان پيامبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر پرهيزكار باشيد
  :اتبررسي چند نكته در آي

اي عده و اي دنيا طلبعده. اندگوناگوني بوده افراد9 در بين زنان پيامبر ـ 1
  2.راي آخرتسطالب خدا و رسول و 

اند زيرا در آيه و گناهان زشت نبودهاز گناه بلكه فحشاء  معصومايشان  ـ 2
يعني ممكن  هنمبي احشهفمن يأت منكن باحزاب فرموده است كه  سيكريمه 

كه در اين صورت دو گردند مرتكب گناهان زشت و ناروائي  9است زنان پيامبر
قابل قياس  توانندچنين افرادي كي مي موقعيتو شوند برابر ديگران عذاب مي

  :استشأن آنها فرموده  با كساني كه خدا درشند اب
 راًبيت و يطهركم تطهيالانما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل3  
ر تقوي الهي است ك برتري ايشان نسبت به زنان ديگر و ساير بانوان دمال ـ 3

يعني  ن اتقيتنإالنبي لستن كاحد من النساء يا نساء : فرمود سي و دوزيرا در آيه 
  .شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر تقوي پيشه كنيد

ك اصلي يد كه مالمهتوان فمي للمحسنات منكنّنيز از كلمه  بيست و نهدر آيه و 
ه تبلا خدا يعني تقوي و نيكوكاري است و رياليتغ سنّتدر برتري ايشان همان قانون و 

شود حال براي ايشان فضيلتي محسوب مي 9اگر چنين باشند همسري با رسول خدا
مالك ايشان  براي 9اخد صرف ازدواج اين زنان با رسولخود قضاوت كنيد هنگامي كه 
  شود؟ميانشان و ديگر افراد فضيلتي محسوب رفضيلت نيست چگونه براي پد

  : ده استمآ9 بعضي از همسران پيامبر يهنيز دربار 3، آيه ركه تحريمدرسوره مبا
ي كه پيامبر با بعضي از زنان خود رازي گفت و آن زن چون خيانت كرده و ديگري را بر توق

سرّ پيامبر آگاه ساخت خدا به رسولش خبر داد و او بر آن زن بعضي را اظهار كرد و برخي را از 
مطلب واقف  ناي ري كرد آن زن گفت اي رسول چه كسي تو را بركرم پنهان نمود و پرده دا

  .آگاه خبر داد ل گفت مرا خداي دانايِوساخت؟ رس

آلـه   اي از زنان پيامبر صلي اهللا عليـه و بلكه به اعتراف منابع اهل سنت عده - 2    سوره احزاب/32تا28ترجمه آيات  - 1                                                 
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 )به كفر( هاي شما ميلكه البته دلاينك اگر اي هر دو زن به درگاه خدا توبه كنيد رواست 
و جبرئيل امين و پيدا كرده است و اگر با هم بر آزار او اتفاق كنيد باز خدا يار و نگهبان اوست 

  . مردان صالح و فرشتگان حق يار و مددكار اويند
شما را طالق داد خدا زناني بهتر از شما به جايتان با او همسر  ،اميد است كه اگر پيغمبر

  1.كند كه با مقام تسليم و ايمان و خضوع اطاعت كنند و اهل توبه و عبادت باشند
  :اين آيات يهچند نكته دربار

به او خيانت كرده همانطور كه زنان لوط و نوح  9ز زنان رسول اكرمبعضي ا ـ 1
تحريم با آيات آخر همين سوره  يهبه او خيانت كردند و اين ارتباط آيات اول سور

انتهاي آن و در 9 خيانت بعضي از همسران رسول اكرم ،سورهابتداي در  .است
 9 ه زنان پيامبرخيانت زنان لوط و نوح را متذكر شده است پس در نتيجه هم

  .اندافراد مقدسي نبوده
مرتكب 9 در آيات اشاره به گناه بزرگي كرده كه بعضي از زنان رسول اكرم ـ 2
به جدايي از  آنهااند و بايد از آن توبه كنند گناهي كه نتيجه آن تهديد شدن شده

  2.باشدمي 9رسول اكرم
يابيم كه حزاب بسنجيم ميا يهسور سيتا بيست و هشت اين آيات را با آيه و اگر 
  .اندهاي آنرا نمودهزينتاراده دنيا نموده و  9خدا و رسولبه  محبتن عوض اين دو ز

. خداوند متعال خبر از گناه ايشان داده است و ايشان را امر به توبه كرده است ـ 3
يعني  ايماز توبه ايشان خبردار نشده سنّتا ما نه از طريق قرآن كريم و نه از طريق ام

مانيم تا د ميخوتوبه شك پس به يقين  يهدر مورد گناه يقين داريم ولي دربار
  .زماني كه شك ما تبديل به يقين شود

يعني كتاب  سنّتب اهل امحمد بن اسماعيل بخاري صاحب ارزشمندترين كت
 يهتفسير اين آيه از ابن عباس روايت كرده است كه او از عمر دربار صحيح در
تحريم سؤال كرده و پرسيده كه منظور از اين دو زن  يهسوررمين آيه معناي چها

  .باشندچه كساني مي
 ت كالمي معباس فما اتمفقلت يا اميرالمؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن

  3 .عايشه و حفصه: حتي قال
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ت شده بودند ي كه بر آزار پيامبر همدسنز آن دو: مپرسيد خليفه دومازگويد ميابن عباس 
  1.عايشه و حفصه: چه كساني بودند؟ هنوز كالم من تمام نشده بود كه گفت

پس  مودهال ينابيعو جالب است بدانيم كه قندوزي حنفي نيز در كتاب خويش 
 چهار قسمت ديگر آيه يهدرباره صحفاز ذكر اين روايت و نام بردن از عايشه و 

آورده و در آن صالح المؤمنين را 9 رماكروايتي از رسول ) صالح المؤمنين(يعني 
  2.كرده است تفسير به علي بن ابيطالب

 مذمتكه در اين آيات  دو زنيآن  سنّتاهل خود كتب منابعي از يعني طبق 
يلتي ضبراي خلفاء ف وجود آنها را... همان دو زني هستند كه مؤلف كتاب اسئله اندشده

نامش در  9ه به عنوان يار پيامبر اكرمآن مؤمني كه در آيو !! به حساب آورده است
  .باشدمي جبرئيل و مالئكه آمده است اميرالمؤمنين علي كنار خدا و

آيا واقعاً چنين خويشاوندي آن هم با بررسي كامل آيات و روايات فضيلتي براي 
 اند،داده 9 بگويد چون خلفاء دختر به پيامبر اكرم يآيد كه شخصبه شمار ميي كس

اند و اگر بد بودند پيامبر از ايشان راضي بوده :و اهل بيت9 اكرمپس پيامبر 
  .ندشدبا ايشان فاميل نمي 9اكرم

اگر كسي چنين بگويد بايد به خداوند و رسوالن ديگر او هم ايراد بگيرد زيرا 
  .است به عنوان كافر نام بردههم را زنان لوط و نوح ، خداوند در كتاب خويش
ي خاصي به آن دو زن داشتند چرا از ايشان عالقه 9اكرماما واقعاً اگر پيامبر 

ه صايشه و حفعكه به دنيا نيامد؟ هيچ كس ادعا نكرده است  9اوالدي براي پيامبر
مرده به دنيا آورده باشند در حالي كه خديجه كه و فرزندي ول 9براي پيامبر خدا

اين در د و ر بود براي ايشان چند فرزند آورتپير 9سال از پيامبر بيستحدود 
تر بود و عايشه كه در اوج جواني و بكارت به خانه جوانكه ه صحفكه حاليست 

  .وارد شد هيچ فرزندي به دنيا نياوردند 9پيامبر
 9يه كه در همان دوران عايشه با پيامبررمانند ما 9حتي زنان ديگر پيامبر

به خود پيري  همه را در سن 9پيامبر اكرمبا توجه به اين مطلب كه ج كرده و اازدو
يعني  .گرديد سري به دنيا آورده و صاحب اوالدعقد خويش در آوردند براي پيامبر پ
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نيز نداشته زيرا رسول  9اينكه عدم اوالد دار شدن ايشان ربطي به پيري پيامبر
  .در سن پيري با ماريه ازدواج فرمودند و او براي ايشان پسري به دنيا آورد 9خدا

و عايشه  9ما بين رسول خدا دنكنآن را مي ادعايكه قه اگر اين همه عال واقعاً
؟ در بعضي آمدميبه دنيا  9وجود داشت نبايد از او فرزندي براي رسول اكرم

   ؟يمشونميرض آن تعمطالب لطيفي است كه مدر تبيين اين امر روايات ما 
  

  9ي يكي از زنان پيامبري يكي از زنان پيامبردربارهدرباره كالمي از امام اميرالمؤمنينكالمي از امام اميرالمؤمنين
فادركها رأي النساء وضغن غال، في صدرها كمرجل القين ولودعيت لتنال  واما فالنه

  1 .من غيري ما أتت الي لم تفعل و لها بعد حرمتها االولي والحساب علي اهللا تعالي
اش ها در سينهپس افكار و خياالت زنانه بر او چيره شد و كينه) عايشه(اما فالن زن 

انجام  خواستند آنچه را كه بر ضد مناز او مي ور گرديد اگرچون كوره آهنگري شعله
زد به هر حال حرمت نخستين او برقرار و داد نسبت به ديگري روا دارد سرباز مي

  .حساب اعمال او با خداي بزرگ است
از اين جمالت را  تمام شارحين و مترجمين نهج البالغه منظور حضرت علي

ايشان ابن ابي الحديد معتزلي حنفي  اند كه يكي ازدانسته خليفه اولعايشه دختر 
  : در كتاب خود آورده است وياست 

   2.بكروو فالنه كنايه عن ام المؤمنين عايشه ابوها اب
  .فالني كنايه از ام المؤمنين عايشه دختر ابوبكر است

هاي او را نسبت به حضرت او پس از تصريح به نام عايشه مقداري از كينه
همو در جاي ديگر كتاب درباره حاالت استادش شمرد و مي اميرالمؤمنين

  :ابوالقاسم بلخي آورده است
خيري  خير فيهال : گفتشد ميهرگاه نام عبداهللا بن زبير در مقابل او برده مي

 به علي9در او نيست و نماز و روزه او براي من اهميت ندارد زيرا پيامبر اكرم 
  : اندفرموده
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ضك الّا منافقبغال ي  1 .بغض و كينه تو را ندارد مگر انسان منافقيعني  
بوده  و در واقع استاد ابن ابي الحديد چون عبداهللا بن زبير دشمن حضرت علي

و در جنگ بر ضد آن حضرت شركت كرده است او را منافق دانسته است، آيا جز اين 
تر رو در رو شد كه سر قافله آن عايشه دخ است كه عبداهللا در جنگي با امام علي

ابابكر بوده است؟ پس چرا عبداهللا كه از سربازان آن جنگ بوده منافق ناميده شده ولي 
  .كسي كه جنگ را بر پا كرده عامل شرافت و فضيلت براي خلفاء ؟؟؟

فضيلتي براي  9آيا ازدواج او با دختران پيامبراست ي عثمان درباره مطالب دوم
ارتباط حسنه او با اهل و او  حقانيت ي برشود و آيا اين دليلاو محسوب مي

  است؟ :بيت
به عمر  علي بن ابيطالبامام  دختركلثوم  ام اوالً همان جوابي كه براي تزويج

دختران  يهعرضنيز صحيح است و آن آيه مربوط به بيان شد در اين موضع 
در اين جا عذاب به ايشان داده بود  هكافر كه خداوند وعد يهحضرت لوط به عد

  .كندمي پيدا مصداقنيز 
كه كسي بگويد چون  ،شود نه به باطن افرادثانياً در امر ازدواج حكم به ظاهر مي

شود زيرا بوده است پس اين فضيلتي براي او محسوب مي 9عثمان داماد پيامبر
و ابوالعاص بن ربيع فرزند ابولهب هاي عتبه بن ابي لهب دو داماد به نام 9پيامبر خدا
پس اگر  اندبوده 9بودنشان داماد رسول خدا ر دو در زمان كافراند كه هنيز داشته

فضيلت و نوري محسوب شود اين دو نفر از براي كسي  9دامادي پيامبر اكرم
  افضل خلق خدايند؟

ن افرادي را و از طرف ديگر ممكن است كه خداوند متعال حال باطني اين چني
 9توبه به رسول اكرم كرده باشد همانطور كه در سورهبر رسول خويش پنهان 

بهم  ذو من اهل المدينه مردوا علي النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم سنع: فرموده است
  2.عذاب عظيم لين ادوتين ثم يرمرّ
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نيستي ولي ما بر و بعضي از اهل مدينه بر نفاق ثابت و ماهرند و تو از نفاق ايشان آگاه 
كنيم و عاقبت هم به عذاب سخت اب ميت نفاق ايشان علم داريم و آنان را دوبار عذرسي

  .گردنددوزخ برمي
شود نه به باطن بلكه پس در واقع عالوه بر اينكه در ازدواج حكم به ظاهر مي

محجوب كند 9اي را از پيامبرجل باطن عدهممكن است خداوند عزو.  
ق از ثاما همه اينها به يك طرف، از همه مهمتر ما در منابع معتبر اخباري مو

خليفه سوم به دست خود عثمان بن  سرو يا همان هم 9ه شدن دختر پيامبركشت
همان قتلي كه به خاطر دفاع از يك مشرك و محارب توسط عثمان  داريمان فع

مغيره بن ابي العاص عموي او را كه  9رسول خداكه او به اين علت . صورت گرفت
به  بيطالبدر جنگ خندق از سپاه كفر جا مانده بود با شمشير علي بن ا

دختر و سبب مرگ  كتك زد ترا به شد 9دختر پيامبر ،اندندسر هالكت
   1.نيز همان ضربات كتك عثمان بود 9پيامبر

ب افتخار است؟ و آيا اين گونه آيا واقعاً يك چنين دامادي و خويشاوندي سب
  به كسي خواهد بود؟ 9عالقه رسول اكرم عالمتواج ازد

و خلفاء بود چرا عاقبت آن به  :ين اهل بيتي بوستد عالمتاگر اين ازدواج 
  چنين ماجراي شومي منجر شد؟

  
  ؟؟استاست  جدمادري امام صادقجدمادري امام صادق  آيا خليفه اولآيا خليفه اول

در اين است  صادقالنسل مادر حضرت ابا عبداهللا  سخن ديگر ما پيرامون
و ازدواج عثمان  خليفه دومبا كلثوم  ام ازدواجي هايي كه دربارههمان جوابباره نيز 
عايشه و حفصه گفته شد با  9و ازدواج پيامبر اكرم 9تران رسول خدابا دخ

به والدت و حرام زادگي از پدر و يا مادر  خبثبه عالوه اينكه  .كندكفايت مي
زاده باشد اين حرام يعني اگر كسي خودش العياذ باهللا حرام شودنمي فرزندان منتقل

طريق صحيح شرعي ازدواج كند  شود بلكه اگر او ازبه اوالد او منتقل نميي گزاد
اند و نبايد كسي اشكال كند كه اگر نسل مادر حضرت اوالد او همگي حالل زاده

شود زيرا پس تكليف آن مادر چه مي ،گرددميبه بعضي از ظالمين بر صادق
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رسد و در صورت اثبات هاي زياد به آن ظالم ميدهيم كه آن مادر با واسطهجواب مي
فقط آن ظالم دچار خبث والدت است و اوالد او همه اگر از لم حرامزادگي آن ظا

  .يب والدت دارندططريق شرعي ازدواج كرده باشند 
  : خوانيممي:هاي ائمههمچنين ما در زيارتنامه

َةام المطهرحه و االرمخفي االصالب الشا شهد انكم كنتم نوراًا 1  
 .ايدهاي پاك بودهگ و رحمهاي بزرنوري در صلب :دهم كه شما اهل بيتيشهادت م

 جدشانو  پدرشان حضرت باقر العلوماز  نور حضرت صادقبدين معني كه 
وجود افراد حالل زاده هاي در صلبهمگي  حضرت آدمبه تا  حضرت سجاد

آن  گيرد و هرگزقرار مييك رحم پاك و حالل  دراين نور در زمان انتقال و داشته 
شود داراي خباثت و العياذ باهللا حرامزادگي مي رحمي كه نور امام بدان منتقل

يب طشود آيا داراي باشد و ديگر مهم نيست كه پدر اين زني كه مادر امام مينمي
چون اين نور ربطي به پدران و مادران اين رحم  ،والدتخبث ت بوده و يا دوال

كه مثالً  ديگر نياز نيست و در اصالب پدران پاك قرار داشته استاين نور و  ،ندارد
 جد والدت يب والدت باشد زيرا اوالً خبثطجد دهم مادري اين نور نيز داراي 

اعالي آن زن در حالل زادگي او تأثيري ندارد و ثانياً نور آن امام ربطي به اباء و 
اگر چه با چند  ناگفته نماند كه مادر امام صادق .اجداد آن زن حالل زاده ندارد

شود لكن به مصداق آيه يخرج الحي من الميت از منسوب مي خليفه اولواسطه به 
افرادي چون  خليفه اولدر بين فرزندان . زنان فوق العاده زمان خويش بوده است

بوده  شود كه از ياران و سربازان نزديك امام عليبكر نيز يافت ميابيمحمدبن
  .نظر خوبي درباره دستگاه غاصبانه خالفت نداشته استو 

اي از ايشان هم نام كه عده زندان اميرالمؤمنينرنام ف يهر دربارنكته آخ
 هرادبه عمر در ا )امرحمه اهللا عليه(كمك سلمان و عمار اند و همچنين خلفاء بوده

دليلي براي اثبات تواند مطلب كي مياين : در جواب گفتبايد كه حكومت است 
و  نددادمي مشاوره ءن خلفابه اي حضرت علي درست استحقانيت خلفاء باشد 

در  حتيو  نمودندميكردند به ايشان كمك ميحضرت هايي كه با در مشورت
لكن ما با . ندنمودميجنگ را عازم  اني دوران خليفه فرزندانشهابعضي از جنگ
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ك به توانيم با تمسنمي :اي از خلفاء با اهل بيتاثبات وجود دشمني عده
  .يخ را انكار كنيمم تاراموري اين چنين حقايق مسلّ

ايشان اوالً يا اصحاب نزديك  :ت معصومينابلكه چنين اعمالي از جانب حضر
براي خدمت به شيعيان و ين طاصل اسالم بوده و يا مانند علي بن يق نصرتبه خاطر 

چنين رفتاري دليل بر  محبين آل اهللا بوده است و ثانياً بر طبق اصل صحيح تقيه
اعالم طبرسي از  منصورابو  .باشدنمي نيلمظامك به ت حقيقي شخص مبني بر كني

با آوردن متن نامه سلمان به خليفه دوم بسياري از  جقرن ششم در كتاب احتجا
صورت ائن را كه توسط سلمان محمدي دقبول حكومت م يهابهامات موجود دربار

  :كنيمايراد ترجمه اين نامه قناعت ميبه گرفته جواب داده است ما در اينجا 
  

  پس از اين كه به جاي حذيفه بن يمان والي مداين شدپس از اين كه به جاي حذيفه بن يمان والي مداين شدعمر عمر به به نامه سلمان نامه سلمان 
به عمر  9الرحمن الرحيم، از سلمان غالم و بنده آزاد شده رسول خدا  هللابسم ا

اي كه در آن مرا مورد بن خطاب، اما بعد، اي عمر نامه تو به دست من رسيد، نامه
كه من تو را به امارت مدائن  سرزنش و توبيخ خود ساخته و در آن گفته بودي

مبعوث نمودم و به من امر نمودي كه پيروي از روش حذيفه نموده و درباره افعال 
  .خوب و بدش كه در گذشته مرتكب شده به تو گزارش دهم

اي «: فرمايدولي اي عمر خداوند عزوجل مرا از اين كار نهي كرده در آنجا كه مي
ها بپرهيزيد زيرا بعضي از اين ري از گمانايد از بسياكساني كه ايمان آورده

و » ...باشد و هرگز تجسس نكنيد و غيبت يكديگر را ننمائيدها گناه ميبدگماني
  .مرتكب نخواهم شدرا خدا معصيت تو اطاعت با  من هرگز

كنم ام و مدام نان جوتناول مياما اينكه گفتي من زنبيل بافي را شغل خود ساختهو 
به خدا  نيست كه فرد مؤمن كسي را بر آن سرزنش و توبيخ نمايد و عملي ،اين دو كار

نيازي به واسطه اين دو از بيو سوگند اي عمر كه زنبيل بافي و خوردن نان جو 
ب حق مؤمن و ادعاي چيزي كه مال صهاي فوق العاده از غها و نوشيدنيخوراكي

  .ترزديكتر است و به تقوي نيز ناو نيست در نزد خدا افضل و محبوب
فرمود ا ميل مييافت آن ررا ديدم كه هر گاه نان جو مي 9به تحقيق رسول خدا

  .از آن آزرده نبودو ضمن ابراز شادي، 



 

 

ن من نمودي پس بدان كه من اينكار را براي و اما اينكه اشاره به عطا و احسا
به ام و فرستاده قيامتروز نداري خويش و روزي كه بدان محتاج هستم يعني روز 

باك از نيك و بد و خداي عزيز قسم مرا اصالً نظر به خوبي مطاعم و مشارب نيست 
و سد رمق گشته و نيروي بندگي لق به گلو رسد حآن ندارم زيرا غذايي كه از 

خواه آن آرد گندم باشد، يا همان كافي و بسنده است، حضرت حق به هم رسد 
وجب ضعف تو با اين اعمالت م: يو اما اينكه گفت .مغز گوسفند و يا جوي تو خالي

تا اهل من نفس خود را خوار نمودم : گويمسلطنت خدا و سستي آن شدي، مي
مدائن مرا امير ندانند بلكه مرا مثل پلي بدانند كه بايد از آن عبور كنند و هرگونه 

گونه اعمال بار و سنگيني كه دارند بر من حمل كنند، گويا زعم تو آن است كه اين
 تپس بدان كه تذلّل در طاع. گرددت حضرت حق مين و ذلت سلطانيموجب وه

  .معصيت اوست تر از عزت درخدا نزد من محبوب
خود را پايمال و پست قدر  نمودي كه من نفس خود را ذليل وبا اينكه ذكر ... 

را پس  امتحال كسي كه واليت و سرپرستي گردانيدم پس چگونه است اي عمر 
خانه « :كه از خداي عزوجل شنيدم كه فرمود ،هده گرفتهبر ع 9از رسول خدا

آخرت را قرار داديم براي كساني كه اراده برتري و فساد در زمين نكرده و عاقبت از 
ده دار واليت اهل مدائن نشدم مگر هاي عمر بدان كه من ع »آن اهل تقوي است

يل نمايم و به اقامه حدود الهي را از روي ارشاد و دل 9اينكه به سيره رسول خدا
  .طريق آن حضرت در ميان ايشان رفتار نمايم
را اراده كرده باشد يا اراده ارشاد  امتو اين را بدان كه اگر خداوند خير و خوبي 

ترين و باالترين ايشان را برايشان شك عالمه باشد بيتو هدايت اين گروه را داش
بوده و به حق  9ول خدا از خدا ترسان و تابع رس امتاگر اين  و حاكم گرداند

من  ةه االمذولوكانت ه، نهادندهرگز تو را امير المؤمنين نام نمي نمودند ميعمل 
   1المؤمنينعين و للحق عاملين ما سموك اميري اهللا متّبنباهللا خائفين و لقول 
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دستگاه خالفت قصد تأييد دستگاه خالفت قصد تأييد   ي ازي ازبه خاطر ازدواج با كنيزبه خاطر ازدواج با كنيز  آيا حضرت عليآيا حضرت علي
  ند؟ند؟ااايشان را داشتهايشان را داشته

هـا بـه نفـع ايشـان     در زمان خلفاء در برخـي از جنـگ   حضرت علي ـ  4
كه بعداً مـادر محمـد   را كرد و حتي كنيزي از افراد دستگير شده شركت مي

  .حنفيه شد از خلفاء دريافت كرد
    ان شـركت  هايشـ  دانسـت نـه در جنـگ   ايشان را به حق نمـي  اگر علي

همـانطور   خلفـاء كرد زيرا افت ميهايشان دريجنگنمود و نه غنيمتي از مي
  .حق جنگ و اخذ غنيمت نيز نداشتند دكه در حكومت غاصب بودن

 بلكـه نسبت به حكومت خلفاء راضـي بـوده   نه تنها  پس در نتيجه علي
  .بوده استآنها نيز دوست و مددكار 

  جواب
، ها به نفع خلفاءدر بعضي از جنگ علي بن ابيطالبامام  شركتاما درباره 

خود سليمان همچنين ما كه چيزي در منابع معتبر تاريخي نيافتيم  گفت بايد
در كتاب خود بر اين مدعا دليل و مدركي اقامه نكرده است لكن اگر خراشي نيز 

ار خلفاء ندر جنگ ك حضرتحقيقتاً چنين موضوعي واقعيت داشته باشد شركت 
نها اري امر خالفت به آو واگذ ايشانبا در حمايت از دستگاه خالفت باالتر از بيعت 

 نمودواگذار  آنهااصل خالفت را به به خاطر مصالح اسالم  حضرت علي. نيست
در كنار خلفا مطلبي قابل اشاره  شاندو يا اصحاب و اوال يشانپس ديگر جنگيدن ا

 و مورد اعتنا نيست عالوه بر اينكه هميشه در كنار ظالمين بودن دليل بر رد
كند كه يك لي از مواقع مصالحي ايجاب مييزيرا خباشد عصمت معصومي نمي

  . انسان عادل معصوم به يك ظالم كافر كمكي بكند
انه من عبادنا (كه آن پيامبر معصوم و مخلص خدا ايد نخوانده مگر در سوره يوسف

  .قرار بدهد خودكنار  دربي نصخواهد او را در مقام و مچگونه از كافر مي 1)المخلصين
  2.لي خزائن االرض انّي حفيظ عليمقال اجعلني ع

  . دار كه من در حفظ آن دانا هستممنصوبيوسف به پادشاه گفت مرا به خزانه داري مملكت 
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از او  به طور قطع و يقين پادشاه آن زمان كافر بوده ولي حضرت يوسف
  . و مقام مملكتي عطا كندمنصب  كند كه به اودرخواست مي

يوسف بايد گفت ذ باهللا با عصمت دارد پس العيا پس اگر خدمت به كفار منافات
به فرض در  تر است زيرا اگر حضرت علياولي عصمت از اميرمؤمنان به نفي

جنگي كمك خلفاء كرده باشند اوالً به اختيار نبوده و ثانياً خلفاء شهادتين به زبان 
 ينزباهم  ،خود درخواست مقام كرده و آن پادشاه كردند ولي يوسفجاري مي

  .كافر بوده است يقلبهم  و
و عمار توان در مورد كمك سلمان بايد دقت كرد كه همين جواب را مي

  .به دستگاه خالفت بيان كرد) ا اهللاهمرحم(
اما درباره مادر محمد حنفيه كه به دست خلفاء اسير شده بود و حضرت او را از 

كه عالمه محمد  ايشان قبول فرمود اين هم به داليل گذشته و به دليل حديثي
صلوات اهللا (از حضرت باقر العلوم محمد بن علي  )اعلي اهللا مقامه(باقر مجلسي 

تواند دليلي نمي ندي نقل كرده استورايج راختاب بحار از قول كتاب كدر  )امعليه
  .بر حقانيت ايشان باشد

از  و ايشان )صلوات اهللا عليه(ي الحسن الرضا بدعبل خزاعي از امام ثامن الحجج ا
نقل كرده است كه  قول پدران بزرگوارشان از امام پنجم حضرت محمد باقر

سؤال كردند آيا  زيد جعفي از حضرت باقريجمله جابر بن  ازاي از شيعيان عده
داند خدا مي: ؟ حضرت فرمودندراضي بودندمي لي و دواو امامتبه  پدرتان علي

چرا با آن زني كه به دست ايشان  نددپس اگر راضي نبو: باز ايشان پرسيدند. كه نه
؟ حضرت به دنبال جابربن عبداهللا ندازدواج فرمود )له حنفيهوخ(سپرده شده بود 

فرستاده و به اين گروه فرمودند كه از او سؤال  9خداصحابي خاص رسول  انصاري
  .)باشدزيرا او شاهد عيني ماجرا بوده و انكارش كار آساني نمي(كنيد 

  :او سؤال كرده و جابر جواب ايشان را اينگونه داد آن گروه نيز از
اوسألتموني فاسمعوا و ع نلقد ظننت اني اموت و ال اسأل عني هذا ا آه آه  

حاال كه پرسيديد پس  سي در اين باره از من سؤال نكندبميرم و ك كهكردم  ميگمان آه آه 
  .خوب بشنويد و حفظ كنيد



 

 

وارد شدند آن زن حنفيه نيز در بين ) ه اولخليفجنگي در زمان ( وقتي كه اسيرانِ
رفته و با گريه  9خدا ايشان بود وقتي چشمش به مردم افتاد به سمت قبر رسول

تو هستند  امتاين  .سالم عليك يا رسول اهللا و علي اهل بيتك من بعدكلاگفت 
قسم ما  گيرند به خداديلم را به اسارت ميار فرا به اسارت گرفتند همانطور كه ك كه ما

نداريم پس بنگر كه  هيچ گناهي در نزد ايشان به جز ميل و عالقه به اهل بيت تو
   1.ها به حسنه تبديل شده و ما به اسارت گرفته شديمحسنات به سيئه و بدي

سپس رو به مردم كرد و گفت چرا ما را در حالي كه شهادت به يگانگي خدا و 
  ؟ايدگرفته دهيم به اسارتمي 9رسالت محمد
  .داديدزيرا شما زكاتتان را به ما نمي :مردم گفتند

  ؟مردانمان زكات ندادند چه ربطي به زنان دارد ،باشد: او گفت
  .مردم كه گويي سنگي در گلو دارند از جواب فرو ماندند

در اين شرايط طلحه و خالد لباسهايشان را بر سر او انداختند و با اينكار قصد 
به او . پوشانيد مي لي او گفت من كه عريان نيستم كه مراتصاحب وي را كرده بودند و

  .گفته شد ايشان قصد خريدن تو را دارند پس هر كدام كه بيشتر بخرد او مالك توست
 يهتواند به نحوو هيچ كس نمياتفاق هرگز نخواهد افتاد هيهات اين : گفت

خبر از آن ملكيت مرا به چنگ آورد و هر كس هم كه بخواهد شوهر من شود بايد 
  .بگويدام بدهد و آن را سخني كه در هنگام والدت به زبان جاري ساخته

 خليفه اولردند، كو به يكديگر از روي تعجب نگاه ميپس مردم همه سكوت كرده 
 يرالمؤمنين عليكنيد تا آنجا كه امشود كه به يكديگر نگاه ميشما را چه مي: گفت

به همراه  كهو فرمودند تمام اينها در لوحي او در حال والدت خبر دادند  سخناز 

                                                 
هايي كه بوده است همان  عليهم السالم هاي پس از پيامبر با اعراب به خاطر وفاداري ايشان نسبت به اهل بيتعلت برخي از جنگ - 1 

دهيم پس خلفاء ايشان را مرتد اعالم كـرده در  ايم و زكات خويش را نيز به او ميبيعت كرده)  عليه السالم(علي مي گفتند ما در غدير با
ـ خواندند و عبادت خدا را بجاي  ميحالي كه ايشان نماز مي ابش بـه چنـين   آوردند و جالب است كه اآلن امثال مؤلف كتاب اسئله در كت

شمردند جنگهايي  مانند نبرد خالد بـن وليـد بـا    لكن عده زيادي از علماي اهل سنت اين نبردها را خطا مي. كندهايي افتخار ميجنگ
ـ . مالك بن نويره شيعه و قتل او و زنا با همسر  او و اين واقعه از بس فجيع بود كه حتي عمر به او اعتراض كرده و وعده حد به او داد ن لك

  .68/ابوبكر عمل خالد را توجيه كرده و او را مجتهدي كه خطا نموده است ناميد؛ تاريخ خليفه بن خياط



 

 

اوست نوشته شده است در اينجا آن زن لوح مذكور را خارج كرده و به سمت مردم 
  .فرموده بود را در آن يافتند انداخت و آنها نيز تمام آنچه كه اميرالمؤمنين علي

 اي ابا الحسن اين زن را بردار كه: گفت) با يك حالت منت آميزي( وليپس ا
مباركت باشد سلمان و مقداد و اباذر و عمار به او اعتراض كرده و گفتند هيچ كس 

  .را ندارد حق منت گذاشتن بر اميرالمؤمنين علي
 را به منزل اسماء بنت عميس فرستادند و) همان زن(له حنفيه وخ پس علي

و آنجا بود تا وقتي كه برادرش به خدمت حضرت رسيد پس اميرالمؤمنين ا
و او را به عنوان كنيز به منزل نبردند (ن زن را به نكاح خويش در آوردند آ علي

سخن جابر به اينجا كه رسيد ) بلكه به عنوان همسر و عيال با او معاشرت نمودند
اي جابر خداوند تو را از آتش جهنم نجات دهد همانگونه كه : آن گروه شيعه گفتند

  1.ما را از آتش شك نجات دادي
خوله  حضرت موال علي ،مالحظه فرموديد كه در حديثپس همان طور 

يعني همان زن حنفيه را به عنوان كنيز از خلفاء دريافت ننمودند كه كسي گمان 
اند بلكه حضرت با آن زن آزاد ازدواج كرده و به كند ايشان تأييد كار خلفاء را كرده

  .او را از دست خلفاء نجات دادند ،كرامتوسيله آن 
ناع او قيت ايراد وارد كند جواب نخست ما براي اگر كسي به اين رواا به هر حال

  .كافي است
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نبوده و نبوده و   در واقع حق علي بن ابيطالبدر واقع حق علي بن ابيطالب  9خالفت و جانشيني رسول اكرمخالفت و جانشيني رسول اكرم
  !!داننددانندميمي  9شيعيان بدون دليل او را وصي و جانشين رسول خداشيعيان بدون دليل او را وصي و جانشين رسول خدا

كه ما قبل از ه انداز براي اثبات مدعاي خويش به داليلي پوچ چنگ زده هشب
در باب جانشيني و خالفت  سنّتاز روايات اهل  ايبررسي آن داليل به گوشه

 )صلوات اهللا عليه(شك و ترديد حضرت ابا الحسن المرتضي علي بن ابيطالب  بي
  .پردازيم و سپس به شبهات سليمان خراشي جواب خواهيم گفت مي

  
  در كتب اهل سنت حقانيت حضرت علي 

  مسلم بن حجاج نيشابوري نوشته  ،كتاب صحيح مسلم
  1ي بعدينبه هارون من موسي الّا انّه ال لانت مني بمنز: عليل 9قال رسول اهللاـ 1

فرمودند جايگاه تو نسبت به من مانند جايگاه هارون نسبت به  به علي 9رسول خدا
  .موسي است، جز آنكه پس از من پيامبري نيست

ر اسود فجاء عمرحل من ش مرطعليه  و ةغدا 9خرج النبي: قالت عايشهـ 2
ثم جائت فاطمه فادخلها ثم جاء علي  دخل معهفخله ثم جاء الحسين حسن بن علي فادال

  2بيت و يطهركم تطهيراًالس اهل جرليذهب عنكم الانما يريد اهللا : فادخله ثم قال
  داشتند بر  بهرد يمني سياه رنگي يك روز صبح در حالي كه ب 9عايشه روايت كرد كه پيامبر
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آمدند  آمدند و پيامبر او را داخل فرمودند سپس حسين خارج شدند پس حسن بن علي
 او را داخل فرمودند سپس فاطمه سالم اهللا عليها آمدند پس او را نيز داخل فرمودند 9پس پيامبر
همانا خداوند اراده كرده است «: آمدند و او را نيز داخل كردند و سپس فرمودند سپس علي

  »خاصي تطهير نمايد يهبه گونكه از شما اهل بيت پليدي را محو گرداند و شما را 
از كساني است كه خدا ايشان را  شود كه علياز اين حديث مشخص مي

  .تطهير كرده است
در  ه نوشته است كه حضرت عليسابن قتيبه دينوري در االمامه و السيا

خلفاء فرموده است من از شما به خالفت  اند بهزي كه به اجبار از او بيعت گرفتهرو
  1.سزاوارترم

توان دريافت كه نقل شده مي سنّتبا توجه به اين دو روايت كه از منابع اهل 
و گويد اند پس مسلماً دروغ نمياي است كه تطهير شدهخانوادهاز  عليامام چون 

  شود؟فرموده است كه من به خالفت سزاوارترم، نتيجه چه مي حضرت
  
  محمد بن اسماعيل بخاري نوشته حيح بخاري ص

   2ما ترضي أن تكون منّي بمنزله هارون من موسيأ :لعلي 9قال النبي  ـ 3
آيا راضي نيستي كه نسبت به من، مانند هارون نسبت به : فرمودند به علي 9پيامبر

  .موسي باشي
   محب الدين طبري نوشته في مناقب ذوي القربي عقبيذخاير ال

  3 .ي بعدينبه هارون من موسي االانه ال لانت مني بمنز 9ل النبي قاـ  4
جز اينكه همانا بعد از من  جايگاه تو نسبت به من، مانند جايگاه هارون نسبت به موسي است

  .نبي ديگري نيست
  4 .من ربي تيعلي مني بمنزل: 9قال النبي  ـ 5

  .يگاه من نسبت به خداستنسبت به من، مانند جا جايگاه علي: فرمودند 9پيامبر 
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  1ه و علي نظيريامتاالوله نظير في  نبيما من : 9قال النبي  ـ 6
خودش يك نظير و مانند  امتهيچ پيامبري نيست مگر آنكه در ميان : فرمودند 9پيامبر

  .نظير و مانند من است دارد و علي
ا بغدير ننزلسفر ف في 9نبيال دا قال كنّا عنمازب رضي اهللا عنهععن البراء بن ـ  7

فصلي الظهر و اخذ بيد  شجرهتحت 9امعه و كسح لرسول اهللاخم فنودي فينا الصاله ج
علي و قال الستم تعلمون اني اولي بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلي فاخذ بيد علي و قال 

يه عمر بعد قلفعاد من عاداه قال  و هواال ال من ه اللهم واللهم من كنت مواله فعلي موال
  2 .هنومملك يا بن ابي طالب اصبحت و امسيت مولي كل مؤمن و  اًنيئلك فقال هذ

) خُم(بوديم كه به غدير  9در سفري نزد رسول خدا: عنهما گويد... ن عازب رضي ابراء ب
درختي زير  9ل خداوو براي رسنداي شركت در جماعت دميده شد پس در بين ما رسيديم 

آيا : را گرفتند و فرمودند ز ظهر را بجا آوردند و دست عليرا پاكيزه كردند پس پيامبر نما
را گرفته و  بلي، پس دست علي: كه من به مؤمنان از خودشان سزاوارترم، گفتند ددانينمي

بار خدايا هر كه من موالي اويم پس علي موالي اوست، بار خدايا هر كه او را دوست : فرمودند
پس بعد از آن : ، راوي ادامه داد كهبا او دشمني كندارد دوست بدار و هر كه دشمن اوست 

هر مرد تو موالي ، گوارايت باد اي پسر ابي طالب :گفت واقعه، عمر او را مالقات كرد و به او
  .مؤمن و زن مؤمنه گرديدي

قال لعلي اقض بينهما يا ابا الحسن فقضي فعن عمر و قد جاءه اعرابيان يختصمان  ـ 8
تدري  ما يحك و قال و هببتلبي اخذ و عمر بثفو بيننا؟ يقضي هذا هما احد فقال بينهما علي

  3 .موالي و مولي كل مؤمن و مؤمنه و من لم يكن مواله فليس بمؤمنهذا من هذا، 
او آمدند او كردند نزد كه دو اعرابي در حالي كه با يكديگر مخاصمه مي شدهعمر روايت از 

بين آن  حكم كن اي ابا الحسن، پس عليو گفت  فرستاد نيز آنها را به سراغ امام علي
اين شخص بين ما قضاوت كند؟ پس عمر برخاست و : دو حكم كردند پس يكي از آنها گفت

داني اين كيست؟ اين موالي من و موالي هر مرد و واي بر تو آيا مي: اش را گرفت و گفتيقه
  .من است و هر كه او مواليش نباشد مؤمن نيستؤزن م
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  1 .انّ علياً مني و انا منه و هو ولي كلّ مؤمن بعدي: 9 النبيعن ـ 9

  .ولي همه مؤمنان استاو پس از من از من و من از او هستم و همانا علي: فرمودند 9پيامبر
لما راجعه ابابكر قال له جبرئيل جاء ني فقال لن يؤدي  9عن علي انّ النبي  ـ10

  2 .عنك اال انت اورجل منك
به او  ابوبكر را از ابالغ سوره توبه برگرداندند 9هنگامي كه پيامبر: دفرمودن علي
گفت اين سوره را جز خودت و يا مردي از خودت نبايد به مردم  جبرئيل نزد من آمد و: فرمود
  .برساند
ليله اسري بي انتهيت الي ربي عزوجل فاوحي الي في  9قال رسول اهللا ـ11

  3المحجلينالغر لي المتقين و قائد علي ثالثا انه سيد المسلمين و و
در شب معراج كه سير من به پروردگار عزوجل منتهي شد سه بار در : فرمودند 9رسول خدا
به من وحي گرديد كه او سيد مسلمانان و ولي متقين و پيشواي پيشاني  مورد علي

  .سفيدان است
ابيطالب  ي و وارثي يقضي ديني و ينجز موعدي علي بنيوص: 9قال النبي ـ12

  .4رضي اهللا عنه
 كندادا ميمرا  قرضو وارث من است و وصي من  علي بن ابيطالب: فرمودند 9پيامبر 
  .كندهاي مرا محقق ميو وعده
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  سبط بن جوزينوشته  الخواص ةتذكر
ابيطالب  بن علي بيد اخذ :قال ان الي... 9اهللا رسول مع كنا قال ازبع بن البراء عن ـ13
  1آخر الروايهي لا... فعلي مواله فلقيه عمر بن الخطاب همن كنت موالاللهم : فقال

دست علي بن : تا اينكه روايت كرد.. بوديم 9با رسول خدا: گفت براء بن عازب
بار خدايا هر كه من موالي او هستم پس علي موالي اوست، : و فرمودند هرا گرفت ابيطالب

  ...ر روايتتا آخ... پس عمر بن خطاب با او مالقات كرد
  2اقيلوني فلست بخيركم و علي فيكم: 9ان ابابكر قال علي منبر رسول اهللاـ 14

ا رها كنيد، من بهترين شما نيستم در بيعت با من ر: گفت 9همانا ابابكر بر منبر رسول خدا
  .در بين شماست حالي كه علي

من  اال ترضي أن تكون مني بمنزله هارون: لعلي  9قال رسول اهللا  ـ15
  3 .موسي غير انه ال نبي بعدي

آيا راضي نيستي كه جايگاه تو نسبت به من مانند : فرمودند به علي 9رسول خدا
  .پيامبري پس از من نيستجايگاه هارون نسبت به موسي باشد جز آنكه 

من وصيه فسأل  9سل رسول اهللا : فارسيالعن انس قال قلنا لسلمان  ـ16
بن نون قال انّ  يوشع: وصي موسي بن عمران قالمن كان فقال  9سلمان رسول اهللا 

  4 .وعدي علي بن ابيطالب زوصيي و وارثي يقضي ديني و منج
از  بپرس پس سلمان صيشدر مورد و 9از رسول خدا: انس گويد به سلمان فارسي گفتيم

ن يوشع ب: وصي موسي بن عمران كه بود؟ سلمان گفت: و پيامبر فرمودند رسيدپ 9رسول خدا
كند كند و وعده مرا محقق ميمرا ادا ميقرض همانا وصي و وارث من كه : نون، پيامبر فرمودند
  .است علي بن ابيطالب

ايت صمانند و 9براي پيامبر آيد وصايت حضرت موالاز اين حديث برمي
  .باشدي ميسيوشع براي مو
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  سليمان بن ابراهيم قندوزي حنفينوشته ه دينابيع المو
  1يبعد ينب ال انه الّا موسي من بمنزله هارون مني انت: لعلي 9النبي لقا ـ17

مانند جايگاه هارون نسبت به  ،جايگاه تو نسبت به من: فرمودند به علي 9پيامبر 
  .موسي است، جز اينكه همانا بعد از من نبي ديگري نيست

  2 .الهمن كنت مواله فعلي مو: قال 9إنّ النبي : عن زيد بن ارقم قال ـ18
  .هر كه من موالي اويم پس علي موالي اوست: فرمودند 9همانا پيامبر : زيد بن ارقم گفت

  3اما انت يا علي فمني وانا منك وانت ولي كلّ مؤمن بعدي: 9عن النبي ـ19
  .اي علي تو از من و من از تو هستم و تو پس از من ولي همه مؤمنان هستي: فرمودند 9پيامبر

ي اهلي و خير من اترك بعدي فإن اخي و وزيري و خليفتي : 9 قال رسول ـ20
   4 .موعدي علي بن ابيطالب زيقضي ديني و ينج

ل و خاندان من و بهترين ا برادر و وزير و جانشين من در اههمان: فرمودند 9رسول خدا
 كند علي بنكند و وعده مرا محقق ميگذارم و قرض مرا ادا ميبجا ميكسي كه پس از خود 

  .است ابيطالب
للنبوه و اختارك فاختارني  كاو اصطف نيافإن اهللا اصط: 9قال النبي  ـ21

  5 .ينبوتك فقد انكر امامتالمامه فمن انكر ل
برگزيد پس هر كه  امامترا براي و و ت نبوتمن را براي همانا خداوند : فرمودند 9پيامبر
  .مرا انكار كرده است نبوترا انكار كند و ت امامت
  .انّ علياً منّي و انا منه و هو ولي كل مؤمن: 9 عن النبي ـ22

  .و ولي همه مؤمنان استاهمانا علي از من و من از او هستم و : فرمودند 9پيامبر 
  6بعدي من المهتدون يهتدي علي يا وبك الهادي وعلي المنذر انا :9النبي عنـ23

است و به واسطه تو ) هدايت كننده(ي و علي هاد) بيم دهنده(من منذر : فرمودند 9پيامبر 
  .شونداي علي، پس از من، هدايت شوندگان هدايت مي
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  1.انا خاتم االنبياء و انت يا علي خاتم االوصياء :9عن النبي  ـ24
  .و تو اي علي خاتم اوصياء هستيمن خاتم پيامبران : فرمودند 9پيامبر 

   2 .رعلي خير البشر فمن ابي فقد كف: 9عن النبي  ـ25
  .علي بهترين بشر است و هر كه نپذيرد كافر شده است: فرمودند 9پيامبر 

  3 .من كان اًنئمن قاتل عليا علي الخالفه فاقتلوه كا: 9عن النبي  ـ26
  .بر سر خالفت بجنگد بكشيدش، هر كه باشد هر كه با علي: فرمودند 9پيامبر 

رك انّ بشا: فقال لي 9اهللا  دعاني رسول: عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ـ27
اردت  نافي تاهللا تعالي ايدني بسيد االولين و االخرين و الوصيين علي فجعله كفو ابن

  4 .أن تنتفع فاتبعه
دهم كه ترا بشارت مي: مرا خوانده و فرمودند 9رسول خدا : گفت هعن... ابن عباس رضي ا

يد فرمود و او را كفو و هم شأن دخترم ن تائيخداوند متعال مرا به سيد اولين و آخرين و وصي
  .خواهي منتفع گردي از او پيروي كنقرار داد پس اگر مي

 سمي اميرالمؤمنين ما انكروا يلو علم الناس انّ علياً مت: رفعهيفه ذحعن  ـ28
  .5فضله و سمي اميرالمؤمنين و آدم بين الروح و الجسد

از چه زماني اميرمؤمنان ناميده شده  ليدانستند كه عاگر مردم مي: ذيفه روايت كندح
  .ناميده شد كه آدم بين روح و جسد بودامير مؤمنان  او زمانيكردند نمي است فضل او را انكار

قبل أن  :جبت لك النبوه؟ قالقيل يا رسول اهللا متي و يره قالعن ابي هر ـ29
قالت االرواح ... و اذ اخذ ربك من بني آدم اهللا آدم و نفخ الروح فيه و قال يخلق 
  .6انا ربكم و محمد نبيكم و علي اميركم: قال اهللا تعالي. بلي
شما واجب شد؟ پيامبر  نبوت چه زماني: گفته شد 9به رسول خدا: هريره گفت ياب

قبل از آفرينش آدم و دميدن روح در او، آن هنگامي كه پروردگار از بني آدم عهد : فرمودند
پيامبر  9من پروردگار شما، محمد: خداوند متعال فرمود. بله: و ارواح گفتند... گرفت كه

  .ير شماستما شما و علي 
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اهللا الّاان الاله «: علي قول 9بايعنا رسول اهللا  :عتبه بن عامر الجهني قالعن  ـ30
  1 .فاي من الثالثه تركناه كفرنا» وانّ محمداً نبيه و عليا وصيه شريك لهوحده ال

همانا هيچ معبودي «بر اين سخن بيعت كرديم  9با رسول خدا : گويدعتبه بن عامر جهني 
 و هر يك از ».جز خداي يگانه نيست، شريكي ندارد و محمد پيامبر او و علي وصي او است

  .ايماين سه را ترك كنيم كافر شده
وصي آدم  ثي وصياً جعل شيبنإنّ اهللا تعالي جعل لكلّ : رفعه عن علي ـ31

خير االوصياء و وصيي و علياً وصيي و شمعون وصي عيسي ي و يوشع وصي موس
  2في البداء و انا الداعي و هو المضيء

همانا خداوند متعال براي هر پيامبري وصي قرار : كه فرمودندكنند ميروايت  از علي
وصي من  داده است، شيث وصي آدم، يوشع وصي موسي، شمعون وصي عيسي و علي

  .كندكنم و او اجرا مياوصياء در آفرينش است و من دعوت مياست، و وصي من بهترين 
  3 .يامتذمتي و انت خليفتي علي  ئيا علي انت تبر: رفعه عن علي   ـ32

كني و اي علي تو ذمه مرا بري مي: فرمودند 9كنند كه پيامبرروايت مي از علي
  .من هستي امتجانشين من بر 

الي ان قال انا و ... ن يمين العرشععلي نوراً و كنت انا : 9قال رسول اهللا ـ 33
  4 .النبوه و في علي االمامه يففي صلب عبد المطلب ف، علي شي واحد حتي افترقنا

: تا اينكه فرمودند. ..من و علي نوري در سمت راست عرش بوديم: فرمودند 9رسول خدا
در  امامتدر من و  نبوتمن و علي، يكي بوديم تا اينكه در صلب عبدالمطلب جدا شديم پس 

  .علي قرار گرفت
يا علي انت اخي و انا اخوك انا المصطفي للنبوه و انت : 9قال رسول اهللا ـ34

  5 ..المامه انت وصيي و وارثيلالمجتبي 
 نبوتتو برادر من و من برادر تو هستم من براي  اي علي: فرمودند 9رسول خدا

  .هستي ي، تو وصي و وارث منانتخاب شد امامتبرگزيده شدم و تو براي 
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وا في علي فانه مني عالتق: )في حديث( 9قال رسول اهللا: بي هريره قالعن ا ـ35
  1 .ي من بعدييي و وصيو انا منه و هو ول

را نكنيد همانا او از من  غيبت علي : فرمودند 9رسول خدا : كند كه نقل ميهريره  واب
  .از من است و من از او هستم، او ولي و وصي من، پس

يا علي انت حجه اهللا و انت باب اهللا و انت الطريق : قال 9اهللا عن رسول ـ 36
و انت امام العظيم و انت الصراط المستقيم و انت المثل االعلي  أالي اهللا و انت النب

   .ين و سيد الصديقينيوصلمسلمين و امير المؤمنين و خير ا
بك حزبي و حزبي حزق االكبر و انّ اروق االعظم و انت الصديفيا علي انت ال

  2 .حزب اهللا و ان حزب اعداءك حزب الشيطان
، تو راه رسيدن به خدا و تو يهست باب خداخدا و  حجتتو  اي علي: فرمودند 9رسول خدا

سيد صديقين  ن ويعلي و امام مسلمانان و امير مؤمنان و بهتر وصيال ثَخبر عظيم و صراط مستقيم و م
حزب تو، اعظم و صديق اكبر هستي و همانا ) جدا كننده حق از باطل(تو فاروق  يعلاي  .هستي

  .حزب دشمنان تو، حزب شيطان استخدا است و همانا من، حزب حزب و حزب من 
  

  متقي هندينوشته كنزالعمال 
ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من : قال 9عن النبي ـ 37

  3و انا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي علي؟ انّ علياً منّي
چه  از علي خواهيد؟ چه مي  خواهيد؟ از عليچه مي از علي: فرمودند 9پيامبر

  .از من و من از او هستم، و او ولي همه مؤمنان، پس از من است همانا عليخواهيد؟ مي
وسي من ميا علي اما ترضي ان تكون منّي بمنزله هارون : قال 9 النبيعن  ـ38

  4 .الّا انّه ليس بعدي نبي
شوي كه جايگاه تو نسبت به من مانند آيا راضي نمي اي علي: فرمودند 9پيامبر 

  .جايگاه هارون نسبت به موسي باشد جز آنكه پس از من پيامبري نيست
                                                 

2/234همان   -1
      

3/402همان  -2
  

  32886ح  11/599 همان -4    32 883ح  11/599كنز العمال  -3   
   



 

 

  1 .من كنت مواله فعلي مواله: قال 9عن النبي ـ39
  .موالي اوست يعلپس هر كه من موالي اويم : فرمودند 9پيامبر

  2 .من كنت وليه فعلي وليه: قال 9عن النبي ـ40
  .ولي اوست عليپس هر كه من ولي اويم : فرمودند 9پيامبر 

 لره مخذونصمن  منصورعلي امام البرره و قاتل الفجره : قال 9عن النبي ـ41
  .3من خذله
كه او را ران است هر قاتل بدكاو  پيشوا و امام نيكوكاران علي: فرمودند 9پيامبر 

  .شودياري كند پيروز است و هر كه او را رها كند خوار مي
  4 .عليوعلي منّي و انا من علي و ال يؤدي عني الّا انا ا: قال 9عن النبي ـ42

شود هستم و از جانب من ادا نمي از من است و من از علي علي: فرمودند 9پيامبر
  .علي بواسطهمگر توسط خودم يا 

  5 .علي بن ابيطالب مولي من كنت مواله: قال9عن النبي ـ43
  .مولي هر كسي است كه من موالي او هستم علي بن ابيطالب: فرمودند9پيامبر 

اما علمت انّ اهللا عزوجل اطلع علي اهل : قال 3لفاطمه 9عن النبي ـ44
ه توحي الي فانكحلك فاعاً ثم اطلع الثانيه فاختار بفاختار منهم اباك فبعثه نبي االرض

  6 .و اتخذته وصياً
بر اهل زمين نگاهي كرد و داني كه خداوند عزوجل  آيا مي: فرمودند 3به فاطمه 9پيامبر

را برگزيد و به من  شوهرتسپس از ميان آنها پدرت را به عنوان پيامبر برگزيد و در نگاه دوم 
  .مهار دبه نكاح او درآورم و او را وصي خود قر) تو را( كهوحي كرد 

اما ترضين يا فاطمه انّ اهللا اطلع علي وجه : قال 3لفاطمه  9عن النبي ـ45
  7االرض فاختار منهم رجلين فجعل احدهما اباك و االخر بعلك

  32909همان  ح  -3    32906همان  ح  -2    32905ح  11/602همان  -1                                                 
  32923ح   11/604همان -6    32916همان  ح  -5    32913ح  11/603همان -4   
   
  32925ح   11/605همان  -7   
   



 

 

فاطمه كه خداوند بر زمين نگاهي آيا راضي نيستي اي : فرمودند 3به فاطمه 9پيامبر
  .ز آنها پدر تو و ديگري شوهر توستكرد و از بين آنها دو مرد را انتخاب كرد كه يكي ا

مني بمنزله هارون من  اما ترضي ان تكون: قال لعلي 9عن النبي ـ46
  2 .بنبي انه ال ينبغي لي ان اذهب اال و انت خليفتي 1موسي اال انك ليس

آيا راضي نيستي كه نسبت به من مانند هارون نسبت به موسي : فرمودند به علي 9پيامبر
  .تو پيامبر نخواهي بود و سزاوار نيست كه من بروم مگر آنكه تو جانشين من باشيباشي جز آنكه 

  3 .ن المدينه ال تصلح اال بي وبكا: قال لعلي 9عن النبي ـ47
  .مدينه اصالح نمي شود مگر به واسطه من و تو: فرمودند به علي 9پيامبر

  4مواله فعلي مواله كنت من مؤمن كل ولي وانا ييول اهللا إنّ أال :قال 9النبي عن ـ48
بدانيد كه خداوند ولي من و من ولي هر مؤمني هستم هر كه من موالي : فرمودند 9پيامبر

  .موالي اوست اويم پس علي
اللهم من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله و : قال 9عن النبي ـ49

  5 .ه و اعن من اعانهنصرن م نصرعاد من عاداه و ا
هر بار خدايا هر كه من موالي اويم پس علي موالي اوست، بار خدايا : فرمودند 9پيامبر

كه او را ولي خود قرار دهد ولي او باش و هر كه با او دشمني كند دشمن او باش و هر كه او را 
  .ياري كند ياريش كن و هر كه به او كمك كند او را كمك كن

  6 .يعني علياً. واله فان هذا موالهمن يكن اهللا و رسوله م: قال 9عن النبي ـ 50
  .موالي اوست هر كه خدا و رسولش موالي اويند، اين علي : فرمودند 9پيامبر 

ي بالمؤمنين من انفسهم؟ من كنت ليا بريده الست او: قال 9عن النبي ـ 51
  7 .مواله فعلي مواله

رتر نيستم، هر كه من اي بريده، آيا من به مؤمنين از خودشان سزاوا: فرمودند 9پيامبر 
  .موالي اوست عليپس موالي او هستم 

  32933ح  11/606همان -3  32931ح  11/606همان  -2  .عبارت به همين شكل وارد شده است – 1                                                 
  32948ح  11/609همان  -6  32946ح  11/609همان  -5    32945ح  11/608همان  -4   
   

32949همان ح  -7          
  

   



 

 

و خير من اترك بعدي و ينجز  يإن وصيي و موضع سرّ: قال 9عن النبي ـ 52
   1 .ي ديني علي بن ابيطالبضعدتي و يق
 گذارمميوا خود از پس كه كسي بهترين و من سرّ موضع و وصي همانا :فرمودند 9پيامبر

  .است ابيطالب بن علي كند ميادا را ديونم و كند مي ققمح را من هاي وعده كه
ابيطالب علي بن  واليةباوصي من آمن بي و صدقني : قال 9عن النبي ـ 53

  2 ...ي اهللافمن تواله توالني و من توالني فقد تولّ
) پذيرش(به  ندكنميكه به من ايمان دارند و مرا تصديق را كساني : فرمودند 9پيامبر

كنم پس هر كه واليت او را بپذيرد واليت مرا سفارش مي بن ابي طالبواليت علي 
  .پذيرفته و هر كه واليت مرا بپذيرد واليت خدا را پذيرفته

  3 .يعني علياً اولي الناس بكم بعدي، فهو ،ال تقل هذا: قال 9عن النبي ـ 54
  .من استشما پس از سزاوارترين مردم به  اين را نگو، پس او يعني علي: فرمودند 9پيامبر

  4يؤمرما فانه يفعل  يا بريده إن علياً وليكم بعدي فاحب علياً: قال 9عن النبيـ 55
    پس او را دوستشما پس از من است  ولي اي بريده، همانا علي: فرمودند 9پيامبر

  .كند كه بدو امر شده استكاري را ميدارم همانا او مي
ذر و علي الهادي و بك يا علي يهتدي المهتدون انا المن: قال 9عن النبي ـ 56

  5 .من بعدي
تو، اي  يههادي است و به واسط و علي) بيم دهنده(من منذر : فرمودند 9پيامبر

  .شوندهدايت مي ،هدايت باشند ، پس از من كساني كه خواهانِعلي
 و اصحابه تكون بين الناس فرقه و اختالف فيكون هذا: قال 9عن النبي ـ 57

  6 .يعني علياً. علي الحق
  .اصحابش بر حق هستندو افتد وعليدر بين مردم تفرقه واختالف مي: فرمودند 9پيامبر

  7 .من لم يقل علي خير الناس فقد كفر: قال 9عن النبي ـ 58
  .بهترين مردم است كافر است كه علي نگويدهر كه : فرمودند 9پيامبر
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  لجزري محمد بن اثيرا نوشته صولالجامع ا
ه التي حج فنزل في حجتفي  9اهللا عازب قال اقبلنا مع رسول بن البراء  ـ 59

بعض الطريق فامر الصاله جامعه فاخذ بيد علي فقال الست اولي بالمومنين من انفسهم؟ 
من انا مواله  بلي، قال فهذا ولي ابلي قال الست اولي بكل مومن من نفسه؟ قالو اقالو
  1 .وعاد من عاداههم وال من وااله لال

اي از مسير مشرف به حج شديم پس در نقطه 9به همراه رسول خدا : براء بن عازب گفت
: را گرفتند و فرمودند و سپس دست امام علي. توقف كرده و امر به نماز جماعت فرمودند

ز همه آيا من به مؤمنين از خودشان سزاوارتر نيستم؟ پاسخ دادند بلي، مجدداً پرسيدند آيا من ا
 پس اين علي: مؤمنان سزاوارتر به آنها از خودشان نيستم؟ پاسخ دادند بلي، سپس فرمودند

ولي هر كسي است كه من موالي او هستم بار خدايا هر كه واليت او را بپذيرد ولي او باش و 
  .هر كه با او دشمني كند دشمن او باش

  2ي بعدينبوسي اال انه اللعلي انت مني بمنزله هارون من م 9اهللاقال رسول ـ 60
جايگاه تو نسبت به من مانند جايگاه هارون نسبت به موسي : به علي فرمودند 9رسول خدا

  .است، جزء آنكه پس از من پيامبري نيست
  3 .ا انا اوعليي عني الّعلي مني وانا من علي وال يود 9عن النبي  ـ 61

شود مگر و از جانب من ادا نمي هستم از من و من از علي علي: فرمودند 9پيامبر
  .توسط خودم يا توسط علي
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  محمد بن عيسي الترمذينوشته سنن ترمذي 
ما تريدون من علي ، علي منتريدون  ما، ما تريدون من علي: 9ينبقال ال ـ 62

   1 .انّ علياًمني و انا منه و هو ولي كلّ مومن من بعدي
چه  خواهيد، از عليچه مي از علي خواهيد، چه مي از علي: فرمودند9پيامبر

  .از من و من از او هستم و او پس از من ولي همه مؤمنان است خواهيد، همانا عليمي
  2 .من كنت مواله فعلي مواله: قال 9ي نبعن ال ـ 63

  .موالي اوست هر كه من موالي اويم علي: فرمودند 9پيامبر
   3 .م ادر الحق معه حيث داررحم اهللا علياً الله: قال 9عن النبي ـ 64

باشد را رحمت كند بار خدايا حق را با او هر كجا كه  خداوند علي: فرمودند 9پيامبر
  .جاري كن

  4.علي مني وانا من علي واليودي عني االّ انا اوعلي: قال 9عن النبي  ـ 65
من مگر  شود از جانبهستم و ادا نمي از من ومن از علي علي: فرمودند 9پيامبر  

  .توسط خودم يا علي
هارون من موسي  اما ترضي ان تكون منّي بمنزله: لعلي قال 9 عن النبي ـ 66

  5 .بعدي ياالّ انه ال نب
آيا راضي نيستي كه نسبت به من مانند هارون نسبت به موسي  :فرمودندبه علي  9پيامبر

  .باشي جز آنكه بعد از من پيامبري نيست
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  ن يزيد قزويني معروف به ابن ماجهمحمد به نوشتسنن ابن ماجه 
ه التي حج فنزل في حجتفي  9مع رسول اهللا قبلناعن البراء بن عازب قال ا ـ 67

منين من ؤلمالست اولي با: بعض الطريق فامر الصاله جامعه فاخذ بيد علي فقال
ي من فهذا ول: قالوا بلي قال ؟قالوا بلي قال الست اولي بكل مومن من نفسه انفسهم

  1 .اهانا مواله اللهم وال من وااله اللهم عاد من عاد
اي از مسير مشرف به حج شديم پس در نقطه 9با رسول خدا :براء بن عازب گفت

آيا من از : فرمودند راگرفتند و پس دست علي به نماز جماعت امر فرمودند 9امبريپ
من به هر مومني از خودش سزاوارتر  آيا: بلي، فرمودند: مومنين به آنها سزاوارتر نيستم؟گفتند

ولي كسي است كه من موالي او هستم، بار ) علي(پس اين : فرمودند بلي،: نيستم؟،گفتند
  .خدايا هر كه واليت اورا بپذيرد، ولي او باش و هر كه با او دشمني كند دشمن او باش

 ترضي ان تكون مني بمنزله هارون من الا: يلقال لع 9نبيعن الـ 68
  ٢.موسي

آيا راضي نيستي كه نسبت به من مانند هارون نسبت به : فرمودند به علي 9پيامبر
  .موسي باشي

من كنت مواله فعلي : يقول 9سمعت رسول اهللا: قال وقاص ابي بن سعد عنـ 69
  ٣مواله

هر كس كه من موالي : فرمودند شنيدم كه مي 9از پيامبر خدا: گويد  سعد بن ابي وقاص مي
  .لي موالي اوستاويم پس ع
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  محمد بن جرير طبرينوشته  لوك معروف به تاريخ طبريالمو تاريخ االمم 
و انذر : 9عن علي بن ابي طالب لما نزلت هذه االيه علي رسول اهللا ـ 70

علي هذا االمر ي رنفايكم يواز: 9قال رسول اهللا: الي ان قال ...عشيرتك االقربين
انا يا ...:اً وقلتعاجحم القوم عنها جميفيكم قال ليفتي فخعلي ان يكون اخي و وصيي و

ليفتي فيكم خي ووصيي و اخان هذا : ون وزيرك عليه فاخذ برقبتي ثم قالكااهللا ي نب
  1...فاسمعواله واطيعوا
خاندان « نازل شد 9كه اين آيه به رسول خدا  زماني :روايت كند علي بن ابيطالب

كداميك از شما مرا : فرمودند 9رسول خدا: كه فرمودندتا آنجا » ...ده )بيم(ارذنزديكت را ان
پس همه از آن باز  وصي و جانشين من در بين شما گردد و تا برادر كندبر اين امر پشتيباني مي

باشم پس پيامبر دست اي پيامبر خدامن در اين امر وزير تو مي: و من عرض كردم ايستادند
باشد ميدر بين شما من  برادر و وصي و خليفه )ليع(همانا اين: برگردن من گذاشته و فرمودند

  .پس حرف او را گوش كنيد و مطيع او باشيد
افال ترضي يا علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسي  :9عن النبي ـ 71

  2 .الّاانه ال نبي بعدي
آيا راضي نيستي اي علي كه نسبت به من مانند هارون نسبت به موسي  :فرمودند 9پيامبر

  .شي جز آنكه پيامبري پس از من نيستبا
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  بن عبد اهللا حاكم حسكاني حافظ عبيد اهللانوشته  شواهد التنزيل
له  كتب اهللا من صام يوم ثمانيه عشر من ذي الحجه :عن ابي هريره قال ـ 72

بيد علي بن ابي طالب  9الصيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما اخذ رسول اهللا
بخ بخ لك يا بن ابي طالب  :ه فعلي مواله فقال عمر بن خطابمن كنت مو ال: فقال

  1 .م دينكمكل تملاليوم اك :و انزل اهللا مومنٍ اصبحت موالي و موال كلّ
روزه ثواب هر كه روز هيجدهم ذي الحجه را روزه بگيرد خداوند : گويدميابي هريره 

دست علي بن ابي  9خدا سد و آن روز غدير خم است كه رسولينوشصت ماه را براي او مي
پس عمر بن ، ستم علي موالي اوسته هر كس من موالي او: را گرفت وفرمود ابيطالب

منين ؤكه موالي من و موالي همه م به به، به تواي علي بن ابي طالب: خطاب گفت
  2)امروز دينتان را تكميل نمودم(: گرديدي و خداوند آيه زير را نازل فرمود

 انما وليكم اهللا ورسوله قال نزلت في علي خاصه و: في قولهعن ابن عباس  ـ 73
نزلت ، بلغ ما انزل اليك: يتول اهللا ورسوله والذين آمنو في علي نزل وقوله من قوله و
                    3 .من كنت مواله فعلي مواله: رسول اهللا ان يبلغ فيه فاخذ بيد علي وقال رَماَ ،في علي

 4)...رسول اوست و خدا و شماجز اين نيست كه ولي (د سخن خداوند ابن عباس در مور
وهر كه خدا ورسول (نازل شده واين سخن خداوند  ن عليأكه اين آيه در ش ه استگفت

آنچه (نازل شده و اين سخن خداوند  در مورد علي 5)منين را ولي خود قرار دهدؤخدا و م
است  امر كرده 9به رسول خدا و .نازل شده درمورد علي 6)كه بر تو نازل شده تبليغ كن

هر كه من موالي او هستم : را گرفت و فرمود كه آنرا تبليغ كند پس او دست علي
   .موالي اوست علي

ب علياً للناس نص محمداً ان يامر اهللا: بن عبداهللا قاالبر عن ابن عباس و جا ـ 74
نوا في ذلك عليه ن عمه وان يطعابحابا ا ولوقرهم بواليته فتخوف رسول اهللا ان يليخب
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االيه فقام رسول اهللا » يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك«فاوحي اهللا اليه 
  .1بواليته يوم غديرخم

را  امر فرمود كه علي 9خداوند به محمد: ابن عباس و جابربن عبداهللا روايت كردند ـ 3
ترسيد مي 9يت او خبر دهد پس رسول خداب كند تا آنها را به والنص) امامتبه (براي مردم 
د پسر عمويش را آورده و در اين مورد از او سر پيچي كنند پس خداوند به او وحي نكه بگوي
پس رسول  2)آنچه كه از پروردگارت بر تو نازل شده است را تبليغ كن( اي رسول: فرمود
  .در روز غديرخم به واليت او قيام فرمود 9خدا

انظروا  9بينانقض كوكب علي عهد رسول اهللا فقال ال: انس قال بنعن ثابت  ـ 75
فنظرنا فاذا هو انقض في منزل  .الي هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفه من بعدي

قد غوي محمد في حب علي فانزل اهللا والنجم اذا : الناس منه ععلي بن ابيطالب فقال جما
     3.الهوي ان هو االّ وحي يوحي هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن

 9فرو افتاد پس رسول خدا) از آسمان (اي ستاره 9در زمان رسول خدا: ثابت بن انس گفت
به اين ستاره نگاه كنيد و ببينيد در منزل هر كسي فرو افتد او جانشين من است پس نظر : فرمود

محبت فتند محمد در فرود آمد پس گروهي از مردم گ كرديم و ديديم كه در منزل علي
ستاره آنگاه كه فرو سوگند به : گمراه شده است و خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود علي

مگر آن گويد، نيست از روي هوي سخن نمي افتد، صاحب شما گمراه نشده و فريب نخورده و
  4.گرددمي بر او واردوحي اي كه 

يعلمهم  ...الميين رسوالً منهمهو الذي بعث في ا: عن ابن عباس في قوله ـ 76
  5 .علي بن ابي طالب واليةكمه حالكتاب القران وال: الكتاب والحكمه قال

اي از او كسي است كه در ميان مردم امي، فرستاده(ابن عباس در مورد اين سخن خداوند 
ز اكتاب قرآن و منظور از : گفت 6)ا به آنها كتاب و حكمت را تعليم كندتخودشان برگزيد 

  .است حكمت واليت علي بن ابي طالب
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  ور به ابن مغازليور به ابن مغازليههشافعي مششافعي مش  ييببالّالّالحسن جالحسن ج  ييبباانوشته نوشته   مناقب علي بن ابي طالبمناقب علي بن ابي طالب
الخالفه بعدي فهو كافر وقد حارب اهللا ، من ناصب علياً: 9قال رسول اهللا ـ 77

  1 .شك في علي فهو كافر من ورسوله و
كند كافر است و نزاع  علي باخالفت ربه خاطهر كه پس از من : فرمودند 9رسول خدا

  .شك كند كافر است با خدا و رسول او جنگيده است و هركه در علي
اذا  9كنت جالساً مع فتيه من بني هاشم عند النبي: عن ابن عباس قال ـ 78

بعدي فقام فتيه  انقض هذا النجم فهو الوصي من من 9انقض كوكب فقال رسول اهللا
   ... 2فاذا الكوكب قد انقض في منزل علي من بني هاشم فنظروا

اي نشسته بودم كه ناگاه ستاره 9جوانان بني هاشم نزد پيامبرجمعي از با : ابن عباس گفت
پس از من وصي  اين ستاره در منزل هر كسي افتاده باشد او: فرمود 9فرو افتاد پس رسول خدا

افتاده  ند كه آن ستاره در منزل عليجوانان بني هاشم برخاستند و ديداي از عدهمن است پس 
  .است

فعلي مواله من كنت مواله : 9قال رسول اهللا: ري قالدسعيد الخ يعن اب ـ 79
  3.اللهم وال من وااله وعاد من عاده

 هر كه من موالي او هستم پس علي: فرمودند 9خداري گويد رسول دابي سعيد خ
با هر كه دشمن اوست  رار دهد ولي او باش وهر كه او را ولي خود ق ياموالي اوست بار خدا

  .دشمن باش
است از بعضي كتب  9نبوي نصوصاي از درياي تمامي روايات فوق كه قطره

اميرالمومنين انتخاب شده كه خالفت قاطع حضرت اباالحسن المرتضي  سنّتاهل 
ن روايات را از كتب اهل آبخواهد تمام  رساند كه اگر كسيرا به اثبات مي علي
استخراج كند عالوه بر نياز به وقتي طوالني و زماني طويل مستلزم نوشتن  سنّت

اكنون باشد و اين از افتخارات شيعه است كه اگر هم ها جلد كتاب قطور ميده
منحصراً تواند د و يا امحاء كنند مذهب حق شيعه مينجميع كتب شيعه را بسوزان
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بطالن ايشان را اثبات كرده و حقانيت خويش و  سنّتكتب اهل با استفاده از 
 ،دمايتبيين ن سنّترا از همان كتب و منابع اهل  خالفت الهيه حضرت مرتضي

با طرح شبهاتي در  ،اي مريض دلحال با وجود همه اين مطالب باز عده .ةالمنوهللا 
ايشان در برابر دانند كه همه شبهات و نمي ،صدد انكار اين حق و خالفت برآمده

اي است كه اسير گرد بادها از كتب خودشان اقامه شده است چون پشه اي كهدلها
  .هاي شديد شده استو طوفان

و  صحيح باشد... اگر به فرض محال تمام شبهات كتاب اسئله: گفت يددر واقع با
تمام مواردي كه سليمان خراشي در كتابش آورده حقيقت داشته باشد باز تمام آن 

ابر يكي از اين هزاران حديث كه اينجانب تعداد شبهات قادر به مقاومت در بر
حال به لطف حضرت باري تعالي  به هرولي . ام نيستاندكي از آنها را متذكر شده

  .خواهيم داد ر توجهه شبهات پوچ او نيز پاسخي در خوب حجتبراي اتمام 
  



 

 

  كردند؟از قبول حكومت پس از عثمان اجتناب مي  چرا حضرت علي
و خـود را خليفـه   براي خالفت سزاوارتر بود  ابيطالب اگر علي بن ـ1

ستند چرا زماني كه مردم پس از قتل عثمان خواستند با ندا 9رسول خدا
  :او بيعت كنند فرمود

  .به ديگري چنگ زنيدمرا رها كنيد و : التمسوا غيريو وني دع
كـه   نـد شود زيرا ايشان معتقددر حقيقت با اين جمله مذهب شيعه باطل مي

از جانب خدا به خالفت رسيده است پس اگر چنين است چگونه او  علي
  .ناع فرمودتامپذيرفتن آن  زا
  جواب

براي  اي كه از آن به عدم حقانيت حضرت عليما براي قضاوت درباره جمله
موده و به قبل و بررسي نتمام كالم حضرت را  بتداااست خالفت استناد شده الزم 

  .ميئبعد آن توجه نما
 كه امام علي البالغه آورده است در نهج )عليهرحمه اهللا (سيدرضي  مرحوم
  : فرمودند
زيرا ما به . مرا واگذاريد و ديگري را به دست آوريد :وني و التمسوا غيريدع

هاي رويم كه رنگارنگ و فتنه آميز است و چهرهمي استقبال حوادث و اموري
ال ماند ا بر اين پيمان استوار نميهگوناگون دارد و دلها بر اين بيعت ثابت و عقل

در دوران خالفت سه چهره افق حقيقت را  تقوم له القلوب و ال تثبت عليه العقول
آگاه باشيد اگر . خليفه ابرهاي تيره فساد گرفته و راه مستقيم حق ناشناخته مانده

ار اين و به گفتكنم دانم با شما رفتار ميدعوت شما را بپذيرم بر اساس آنچه كه مي
اگر مرا رها كنيد چون يكي . دهمسرزنش كنندگان گوش فرا نمي و آن و سرزنشِ

تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم در از شما هستم كه شايد شنواتر و مطيع
  1.حالي كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير شما گردم

به اين جمالت دقت بود كه اگر كسي خوب  92اين جمالت ترجمه تمام خطبه 
شود كه اگر كسي تواند جواب شبهه مذكور را بدهد، و خوب متوجه ميميكند 
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باشد، مطلب كامالً كنكاش كرده  موضوعدر مقام بررسي علمي يك و داشته  انصاف
  . به طور دقيق و به همراه جمالت قبل و بعدش نقل خواهد كردرا 

  : هم به آن توجه شوددر اين خطبه چند نكته هست كه بايد در كنار 
خواهند كه ايشان را واگذاشته و به ديگري از مردم مي حضرت علي ـ 1

  .روي آورند
فرمايند اوالً درباره علت اين دستور به چند دليل اشاره مي يحضرت عل ـ 2

ثالثاً . عدم ثابت قدمي افراد بر اين بيعت ثانياًً. روي آوردن حوادث ناگوار آينده
رابعاً فساد ايجاد شده در جو . توسط مردم ،الت و حكومت حضرتتحمل نكردن عد

  .قبلي يجامعه به خاطر حكومت خلفا
ود بيعت مردم براي حكومت حضرت ش آنچه از متن خطبه فهميده مي ـ 3
است كه قاعدتاً حكومت نياز به همكاري مردم و بيعت ايشان دارد  علي

اند ولي ن مطلب اشاره فرمودهبه اي سهطور كه خود ايشان در آخر خطبه  همان
كس نيز بايد هر يهو خليف ،شود خليفه يعني جانشيننميمقرر خالفت با بيعت 

انتخاب شود  شمابايد توسط  شماشخص انتخاب شود مثالً جانشين توسط همان 
در (همانطور كه عمر توسط ابابكر انتخاب شد و او يعني عمر خليفه ابابكر است 

) يعني ابابكر( 9گفته شد خليفه پيامبر كه به حضرت عليماجراي سقيفه زماني 
دروغ بستيد، و اين اشاره به  9احضرت فرمودند چه زود به رسول خدطلبد تو را مي

او را به عنوان  9است بايد پيامبر اكرم 9همين مطلب است كه اگر او خليفه پيامبر
  .)اتفاق نيفتاده بود فرمود كه به اجماع همه مسلمين چنين چيزي مي جانشين انتخاب

 محقق بيعت با خالفت زيرا نفرمود رد را خالفت علي حضرت واقع در پس
و قبول  هشود بلكه ايشان حكومت را آن هم به داليل فوق الذكر ناپسند داشتنمي
  .فرمودنمي

اي به صحت پس از مطالعه دقيق خطبه و دقت در مضامين آن هر انسان آزاده
اي برايش نخواهد ماند لكن در تكميل د حكم نموده و شبههاين نكاتي كه اشاره ش

درباره خالفت، بيعت و  مطالب ذكر شده نياز به بيان چند جمله از حضرت علي
  .حكومت محسوس است



 

 

م تكن بيعتكم اياي فلته و ليس امري ل: نهج البالغهيكصد و سي و ششم  خطبه
  .نفسكمني النو امركم واحد اني اريدكم هللا و انتم تريدو

بيعت شما مردم با من بدون تحقيق و ناگهاني نبود و كار من و شما يكسان نيست من شما 
  .خواهيدخواهم و شما مرا براي خود ميرا براي خدا مي

  
  : : نكات اين خطبهنكات اين خطبه

ه منطقي يبدون توجو  ناگهاني علياميرالمومنين بيعت مردم با حضرت  ـ 1
خليفه اول است كه به اجماع با قابل بيعت درست در ماست و اين صورت نپذيرفته 

شيعه و سني عملي غافلگيرانه و بدون مطالعه بوده و مردم در كاري انجام شده و 
نقل شده كه  خليفه دوم زحتي اين جمله به كرّات ا. غير منتظره قرار گرفته بودند

ني با آن بوده و مردم به طور ناگها 1)يعني ناگهاني( فلتةگفته است بيعت با ابابكر 
  .اندروبرو شده

قبول حكومت را از جانب خويش به خاطر خدا و از جانب  حضرت علي ـ 2
  .اندمردم به خاطر منافع شخصيشان معرفي كرده

  
  ::نهج البالغهنهج البالغه  سومسومخطبه خطبه 

  : فرمايندهاي غاصب پيشين ميدر پايان خطبه پس از انتقاد از حكومت
ور فراوان بيعت حضريد اگر قسم به كسي كه دانه را شكافت و جان را آف

كردند و اگر خداوند از علماء عهد را بر من تمام نمي حجتكنندگان نبود و ياران 
ارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت بكه برابر شكم و پيمان نگرفته بود 

آنگاه ... ساختمبر كوهان آن انداخته، رهايش مي) حكومت را(نكنند مهار شتر 
  .تر استارزشاي بيغالهزي شما نزد من از آب بيني بكه دنيا يدديدمي
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  : : نكات اين خطبهنكات اين خطبه
حكومت را پيرامون قبول حكومت است زيرا در پايان خطبه حضرت  ،بحث ـ 1

 يو مشخص است كه جانشين اندتر شبيه فرمودهبه آب بيني بزغاله بلكه پست
  .در چنين جايگاهي نيست 9رسول خدا

  : زير براي حضرت مطلوب استاين حكومت به داليل  ـ 2
   .با حضرت بيعت كردن مسلمين) الف
  .وجود ياران) ب
  .عهد خدا مبني بر جلوگيري از تعدي ستمگران بر مستضعفان )ج

سه مورد فوق همان چيزهايي است كه در زمان سه خليفه پيشين وجود نداشت 
رفتن نه كسي حاضر بود با ايشان بيعت كند و نه ياري براي پس گ در واقع

  .صب داشتنداحكومت از دستگاه غ
 .پذيرندمي را حكومت المرتضي ابالحسن حضرت ،است موجود شرايط كه حال

دانستند كه اين بيعت دوامي ندارد و ياران نيز مي در واقع حضرت علي
و اينكه كسي در آينده  حجتنشان نخواهند داد ولي اوالً براي اتمام  استقامتي

و ثانياً به دو دليل  سر باز زدند حكومتحضرت از قبول ا ايرادي نگيرد كه چر
  .حكومت را قبول فرمودند ،بعدي يعني جلوگيري از ستم ظالم و دفاع از مظلوم

با  از حضرت موال علي )دعوني و التمسوا غيري(كه در اينجا بايد گفت 
جمالت ديگرشان قابل فهم است اما با جمالتي كه در ذيل در كنار گذاشتن 

  : اهد آمد چه بايد كردخو
اما بعد ايها الناس : ه ثم قالحمد اهللا و اثني عليفبكر خطب الناس ولما ولّي اب ـ 1

   1 .دولّيت امركم و لست بخيركمق
اي خواند و پس از حمد و ثناي خداوند ابوبكر هنگامي كه به خالفت رسيد براي مردم خطبه

  .، ولي بهترين شما نيستماي مردم همانا من متولي امر شما شدم: گفت

                                                 
  14073ح  5/607كنز العمال -1



 

 

كم فاذا رأيتموني قد دحو ما انا إال كا... ثم ان ابابكر قام خطيبا و قال ـ 2
  1 .وا انّ لي شيطانا يعتريني احياناًممت فاتبعوني و إن زغت فقوموني و اعلقاست

من مانند شما هستم پس هنگامي كه ديديد به راه راست : اي گفتسپس ابوبكر در خطبه
د كه من شيطاني م از من پيروي كنيد و اگر لغزيدم به راه راست هدايتم كنيد و بدانيرومي

  .فريبدمي دارم كه گاهي مرا
فقال انزل عن  9الحسن بن علي الي ابي ابكر و هو علي منبر رسول ءجا ـ 3

في حجره و بكي فقال علي و اهللا و اجلسه مجلس ابي قال صدقت انّه مجلس ابيك 
  2 .اتّهمكما ري فقال صدقت و اهللا ما هذا عن ام

از : و فرمود بود آمد 9بر منبر رسول خدا خليفه اولدر حالي كه  3حسن ابن علي
جايگاه پدرت است و او را در  اين گويي همانا مي راست: جايگاه پدرم پائين آي، ابابكر گفت

  ...و دامان خود نشاند و گريست
لناس اني قد وليتكم و لست بخيركم يا ايها ا: قالفبكر الناس وخطب اب ـ 4

انّ رسول اهللا كان يعصم  .9اهللا فلعلكم أن تكلّفوني أن اسير فيكم بسيره رسول
  3 .ا انا بشر اصيب و اخطي ءمبالوحي و ان

اي مردم من در حالي واليت شما را پذيرفتم كه بهترين : ابوبكر مردم را خطاب كرد و گفت
در ميان شما  9يد كه به سيره و روش رسول خدانك مرا مكلفشما نيستم پس شايد شما 

ممكن است همانا رسول خدا به واسطه وحي معصوم بودند ولي من بشري هستم كه . عمل كنم
  .كنمراه درست و يا راه اشتباه را طي 

  4 .اقيلوني فلست بخيركم و علي فيكم 9اهللامنبر رسول  ليان ابابكر قال ع ـ 5
من بهترين شما نيستم در حالي مرا رها كنيد : گفت 9ل خدا بر منبر رسو خليفه اول

  .استمدر ميان ش كه علي
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 ايها الناس فاني قد وليت عليكم و لست بخيركم فان: يعوقال ابابكر لما ب ـ 6
  1مونيوني و ان اسأت فقونفاعياحسنت 

شما نيستم  اي مردم همانا من والي امر شما شدم و بهترين: وقتي با ابوبكر بيعت شد گفت
  .پس اگر نيكي كردم ياريم كنيد و اگر بدي كردم هدايتم كنيد

  كني؟مي برداشتي چه فوق جمالت از هستي كتاب اين يمطالعه حال در كه كسي اي
  توان منكر حقيقت شد؟؟؟ مي توان فهميد، آيا مي پرسم از اين جمالت چهباز مي

شده است، اين جمالت آورده  سنّتتمامي اين جمالت، از كتب معتبر اهل 
  رساند؟؟؟حقانيت چه كسي را به اثبات مي
در كتاب معروف خويش يعني تذكره الخواص  سنّتسبط بن جوزي از اعالم اهل 

  : آورده است
اقيلوني فلست بخيركم : 9ثم انّ ابابكر قال علي منبر رسول اهللا: ثم قال الغزالي

اء منزهون عن فخللهزالً فا؟ فان كان اًامتحانو علي فيكم أفقال ذلك هزالً اوجداً او 
اً فالصحابه اليليق بهم امتحانن جداً فهذا نقض للخالفه و إن كان كاإن الهزل و 

  2و نزعنا ما في قلوبهم من غلٍ«لقوله تعالي  متحاناال
گفته است مرا واگذاريد زيرا كه  9اينكه ابابكر بر منبر رسول خدا: ه استغزالي گفت

در حالتي كه علي در بين شماست آيا از روي شوخي گفته است كه خلفاء  بهترين شما نيستم
كنند و يا اينكه قصد او جدي بوده و چنين چيزي را حقيقتاً اراده شوخي نمي) در اين موارد(

كردن اصحاب بوده كه اين كار  امتحانكند و يا براي مي نقضرا تش فكه اين خال استكرده 
  . در شأن اصحاب نيست

 ،هم كه نبوده امتحان ،شوخي كه نبوده است ،بايد گفت جناب غزاليب در جوا
  .زبان جاري ساخته است رباين سخن را جداً او شود كه پس ثابت مي

  : لي حنفي در كتاب خود نوشته استعتزابي الحديد من اب
  : گفته است اوكه  انددهنموروايت آنها بيشتر  و ندراسخن ابابكر اختالف ددرباره راويان (
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اي از ايشان روايت و عده. ممرا رها كنيد كه بهترين شما نيست: خيركماقيلوني فلست ب
سرپرستي شما را پذيرفتم در حالي كه : و لست بخيركم لّيتكمو :اند كه او گفته استكرده

  .بهترين شما نبودم
  .اهميت ندارد امامتاند كه شرط افضليت در كرده دعااو ايشان با اين جمله 

اند و مقصود او را براي ابابكر تراشيدهنيز عذرهايي  ،ته راويان اين حديثو الب
اند يعني در حقيقت او با اين سخن ي بيعت خويش بيان نمودهمردم درباره امتحان

و در ضمن  ؟قصد داشته است ببيند آيا همه موافق خالفت او هستند يا خير
 :رموده استهم ف ه علياند كه اين سخن بر ابابكر عيب نيست زيرا كآورده

   .دعوني و التمسوا غيري
كند كه اين دو سخن با هم فرق مي دهدگونه جواب ميايناماميه  يهولي شيع

هرگز نفرمودند كه من صالحيت خالفت و حكومت را ندارم بلكه  عليامام زيرا 
هم  كه از ادامه خطبه همانطور( ندبا اين جمله كراهت خويش را از فتنه بيان نمود

ولي ابابكر كالمي را گفته است كه متضمن اين معناست كه من براي  )آيدبر مي
آيد و هر برمي) من بهترين شما نيستم(خالفت صالحيت ندارم و اين از جمله 

كس كه صالحيت خالفت را از خويش نفي كند جايز نيست كه به ديگران در مورد 
  )1.)كند را يشبيعت با خوبه و به ديگران امر (آن سفارش كند 
او همچنين جواب زيباي شيعه نتوانسته است عبور كند اين از  ابن ابي الحديد

براي آن مطرح نكرده ولي نيز آن را نداشته و جوابي به اين كه قدرت پاسخگويي  اب
  .اماميه را ذكر نموده است يهاصل ايراد شيع

 يهالم خليفعوض اينكه جواب ايراد شيعه را نسبت به كنيز سليمان خراشي 
قانيت حضرت حبه را اساس  اشكالي بي )كه البته جوابي نخواهد داشت(اول بدهد 

كرده و اين نشانگر روحيه پر از تعصب او نسبت به مطرح  ابالحسن المرتضي
  .معتقدات پوچ اوست
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  شبهه پيرامون غدير خمشبهه پيرامون غدير خم
در واقعه غدير حضور داشته و حتي  گويد كه هزاران صحابيشيعه مي ـ 2
ايشان نسبت به از اند پس چرا هيچ كدام را شنيده 9خنان پيامبر اكرمس

تذكر ندادند و به او نگفتند كه چرا خالفت  خليفه اولحديث غدير به 
  .گويدشود شيعه دروغ مي كني پس معلوم ميرا غصب مي علي

  جواب 
اي حديث كردند زماني برسد كه عدهشايد هيچ يك از علماي ديني گمان نمي

  .ير را انكار كرده و با چنين استدالل پوچي آن را تكذيب كنندغد
زيرا راويان زيادي چه از  نيست،تشكيك  جايي برايماجراي غدير هيچ  اصلدر 
ما نيز در پايان كه اند نقل كرده تراين واقعه را به طور متوا سنّتاهل  ازو چه  شيعه

باره اينكه چرا اصحاب هيچ اما در .همين بخش به اسامي ايشان اشاره خواهيم كرد
بايد  ،نشدند يك متذكر اين بيعت و اين رخداد مهم به غاصبين حق امام علي

  .توجه كافي نمودمهم نكته دو به 
حضرت  فصلِ الب پس از اثبات وقوع اصل غدير و اعالن عمومي خالفت: اوالً

 ،خلفاء به اصحاب و يا بعضي ازتوان به خاطر عالقه نمي ،ابوالحسن المرتضي
 زيرا با وجود اثبات غدير ؟اندايراد گرفت كه چرا ايشان اين واقعه مهم را كتمان كرده

اند مشمول آيات كتمان حق شده و معصيت كتمان كنندگان آن هركس كه بوده
كه  هاييچه مجاهدت 9توان گفت كه ايشان در زمان پيامبر اكرماند و نميكرده

اند زيرا هايي كه فدا نكردهدا خرج نكرده و چه جانه خادر ررا نكرده و چه اموالي 
برد كه مدت مديدي از كه خداي متعال افراد زيادي را در قرآن كريم نام مي

اند به اند ولي در نهايت به كفر از دنيا رفتهعمرشان را به عبادت و صالح گذرانده
بدان  177تا  175عنوان مثال به داستان بلعم با عورا كه در سوره اعراف آيات 

افراد است نه كنوني  حال، تا حكم كنيد كه مالك ردهرجوع ك اشاره شده است،
گيرد همين است كه و در حقيقت اشكالي كه شيعه به اصحاب مي گذشته ايشان

با وجود نقل متواتر حديث غدير چرا ايشان به اين حديث مهم عمل نكرده و در 
  .نداهمقابل ظلم سكوت پيشه كرد



 

 

كه درباره ايشان فضايل زيادي  9عده زيادي از اصحاب خاص رسول اكرم: ثانياً
اعتراض كرده و غير از ياد آوري حديث غدير و ديگر  سقيفهذكر شده است به ماجراي 

با خلفاء تا حد توان از بيعت ، وارده درباره خالفت حضرت علي بن ابيطالب نصوص
، شرح نهج 1مانند االمامه و السياسه تسنّند و اين در منابع معتبر اهل اهخودداري كرد

  .موجود است منابع ديگرو  3، تاريخ طبري2البالغه ابن ابي الحديد معتزلي حنفي
  

  نسبت به حديث اعالي غديرنسبت به حديث اعالي غدير  9اصحاب رسول خدااصحاب رسول خدانزديكان و نزديكان و اي از اي از تذكر عدهتذكر عده
  ::حضرت عليحضرت علي

 اقبنزيسته در كتاب مقرن پنجم ميدر كه  سنّتابن مغازلي از اعالم اهل  ـ 1
: حاضر بودند فرمودند در روز شوري به جمعي كه آورده است كه حضرت علي
كنم كه هيچ عرب و عجمي از شما نتواند آن را مي حجتامروز با چيزي به شما اقامه 

: فضائل خويش را شمردند تا رسيد به اينجا كه فرمودندتغيير دهد و سپس يكي يكي 
مواله اللهم و ال « 9اهللا فانشدكم باهللا هل فيكم احد قال له رسول من كنت مواله فعلي

  4 .اللهم ال: غيري؟ قالوا »الشاهد منكم الغائب غمن وااله و عاد من عاداه ليبلّ
: او فرموده باشند يهشما را به خدا قسم آيا در بين شما كسي جز من هست كه پيامبر دربار

كه دوست دار علي است را هر كس من موالي اويم پس علي موالي اوست، خدايا هر كس «
يبند ادوست بدار و با دشمن او دشمن باش، اين را هر كس كه اينجاست به كساني كه غ

  .همگي گفتند كه نه جز تو كسي به چنين افتخاري نرسيده است »؟برساند
ي درمو احتجاج بر فضيلت خويش  وو رد ادعاي ا وليپس از انكار خالفت ا ـ 2

 نصاره منك االتيا ابا الحسن لوكان هذا الكالم سمع:  دبه ايشان عرض كر انصاراز 
  .يك اثنانفتها البي بكر ما اختلف عقبل بي

اين سخنان را قبل از اينكه با ابابكر بيعت كنند از شما شنيده بودند حتي دو  انصاريعني اگر 
ل امام با اين حا )او در پي توجيه عملكرد خويش بود. (كردندنفر درباره شما اختالف نمي
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ترك  9ال علمت أنّ رسول اهللا... ال عليقف :او را دادند و فرمودندجواب  علي
   ...اهللاد لقائل مقاالً فانش و اليوم غدير خم الحد حجه 

در روز غدير براي كسي عذر و بهانه و حرفي  9كنم كه رسول خداباور نمي
روز غدير حضور  كه هر كس درقسم پس شما را به خداوند . باقي گذاشته باشد

من كنت مواله فهذا علي مواله : را كه فرمود 9داشته و اين سخن رسول خدا
را شنيده از  ه و اخذل من خذلهنصرمن  نصرو عاد من عاداه و اوااله  من اللهم وال

  . جايش برخيزد
ون ريبداز ميان ايشان دوازده نفر برخاستند كه همه از : گويدزيد بن ارقم مي

شنيده  9من نيز اين حديث را از پيامبر. بر اين مطلب گواهي دادندگي بوده و هم
  .بودم ولي آن روز كتمان كردم

  .دو چشمم نابينا شد و به همين جهت به نفرين علي
مجلس را منحل و  از خوف تمايل مردم به حضرت علي خليفه دوم ،در نهايت

  1.جلسه را پايان داد علي بن ابيطالب يعسوب دينو  نبا بد دهني به امام متقي
  

  9حضرت صديقه طاهره صلوات اهللا عليها پاره تن پيامبرحضرت صديقه طاهره صلوات اهللا عليها پاره تن پيامبر
پرسيدم  3گويد كه از حضرت زهران لبيد در حديثي طوالني ميبمحمود ـ 1
هل عليٍعلي قبل وفاته  9رسول اهللا نص ؟باالمامه قبل از رحلت  9آيا پيامبر

  اند؟فرموده علي امامتي بر نصخويش 
؟غديرخم يوم أنسيتم اهباعجو :قالت 2ايد؟كرده فراموش را غديرخم روز آيا است تعجب مايه  

توجهي گذشته و گويا  ردم از كنار اين واقعه مهم با بيكسي ايراد نگيرد كه چگونه م
: دهندزيرا چيزهاي مهمتر از آن را نيز به باد فراموشي داده و مي اند؟كردهآن را فراموش 

ن نسواهللا فانسيهم انفسهموال تكونوا كالذي.3 و گويا حقيقتاً . راموشي خدا و خويشتنف  
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  1إنك التسمع الموتيايشان مردگاني بودند كه 
زماني كه فدك را از سيده نساء عالميان غصب كردند حضرت فاطمه  ـ2

  : به سخن در آمده و گفتند انصار ،اي فرمودند كه در نهايتخطبه 3طاهره
ما اين كالم را پيش از اينكه با ابابكر بيعت كنيم از شما اگر  9اي دختر محمد

  .كرديمانداختيم و به ديگري ميل پيدا نمي شنيده بوديم هيچ كس را برعلي مقدم نمي
عذراًيو هل ترك ابي : فقالت وم غدير خم الحد.    

  2در روز غدير خم عذري باقي گذاشت؟؟؟ يآيا پدرم براي كس
حمله  3اي به خانه حضرت فاطمه طاهرهمراه عدهدر روزي كه عمر به ه ـ3

به پشت درآمده و  3كرده و قصد سوزاندن آن را داشتند حضرت صديقه اطهر
  : فرمودند
ا لكأنّكم لم تعلموا ما قال يوم غدير خم و اهللا لقد عقد له يومئذليقطع منكم  والء

نا و نواهللا حسيب بي االسباب بينكم و بين نبيكم قطعتمبذلك منها الرّجاء و لكنكم 
  3 .بينكم في الدنيا و االخره

پيامبر گويا شما هيچ اطالعي از فرمايش پيامبر در روز غدير خم نداشتيد به خدا قسم 
طمع  يچمحكم ساخت كه جاي ه در همان روز آن چنان امر واليت را براي علي 9اكرم

اي را با پيامبرتان و هر رابطهو اميدي براي شما باقي نگذاشت ولي شما آن را رعايت نكرده 
  .البته خداوند متعال ميان ما و شما حكم خواهد فرمود. قطع نموديد

  

                                                 
  80/ نمل -1
  300)/ عليه و آله صلي اهللا(بنقل از كتاب فاطمه الزهرا عليها السالم بهجه قلب المصطفي 1/173الخصال   -2
  1/187احتجاج طبرسي   -3



 

 

  9اصحاب راستين رسول خدااصحاب راستين رسول خدا
 9آيا در بين اصحاب رسول خدا: عرض كرد لب به امام صادقتغابان بن 

  مخالفت كرد؟  بابكربا ا 9كسي درباره غصب مقام خالفت و جانشيني رسول اكرم
: ناز مهاجري. آري، دوازده نفر از صحابه با او مخالفت كردند:  رمودندحضرت ف

ابوذر غفاري، مقداد بن  ،موي بود، سلمان فارسيخالد بن سعيد بن العاص كه اُ
  .اسود، عمار بن ياسر و بريده اسلمي

هان، سهل و عثمان پسران حنيف، خزيمه بن ثابت تيم بن ثابو الهي: انصارو از 
  . انصاريابي بن كعب و ابو ايوب ذوالشهادتين، 

پائين بياورند ولي پس  9خدا ايشان در نظر داشتند كه ابابكر را از منبر رسول
تصميم به تذكر به ابابكر نسبت به حق  علي بن ابيطالبامام از مشورت با 

گرفته و در آن روز كه روز جمعه بود به دور منبر را  م حضرت امام عليمسلّ
  .يكي به ايراد سخن پرداختند جمع شده و يكي

  
  : : خالصه كالم اصحابخالصه كالم اصحاب

ه كرا بيان نمود  9اين سخن پيامبر اكرم ،پس از انذار ابابكر :خالد بن سعيد
اميركم بعدي و خليفتي فيكم بذلك  اال انّ علي بن ابيطالب: حضرت فرمودند

  ...اوصاني ربي
دگارم مرا به اين پرور، است همانا پس از من امير و خليفه شما علي ابن ابيطالب

  ...سفارش كرده است 
كرديد و نكرديد و ندانيد كه (زبان فارسي گفت  او بلند شده و با :سلمان فارسي

اي ابابكر هنگام پيشامدهاي مجهول به چه كسي :  و سپس ادامه داد) چه كرديد
و در  يبر مي وي به كه پناهكرد و چون از جواب پرسش درمانده شتكيه خواهي 

پيامبر  سنّتويل قرآن و تر و به تأكبر كسي كه از تو داناتر و به پيامبر نزدي تقدم
  ... اي داري؟تر است چه عذر و بهانهعالم



 

 

ت فخال: فرمودند 9دانيد كه رسول خدا مي همه شما: او نيز گفت: ابوذر غفاري
و پس از او متعلق به دو فرزند او حسن و  پس از من از آن علي بن ابيطالب

  ...ين و سپس به فرزندان پاك و طاهر نسل من خواهد رسيدحس
اي ابابكر از ظلم و تجاوز دست بردار و بر گناهت گريه نما و  :مقداد بن اسود

از تو و ما  9آن واگذار، تو خود از بيعتي كه پيامبركار خالفت را به صاحب اصلي 
  ...گرفته با خبري امتو ساير 

اي است كه حق از باطل ، اين چه صدمهيه راجعوناناهللا و انا ال: بريده اسلمي
آيا به  ؟اياي يا خود را به فراموشي زدهكند اي ابابكر آيا فراموش كردهتحمل مي
علي بن : در زمان حياتش ما را امر فرمود كه 9كه رسول خداآوري ياد نمي
  ...؟مرا به لقب اميرالمؤمنين بخواني ابيطالب

دانيد كه هيچ والّا بدانيد كه اهل بيت لمانان اگر مياي گروه مس :عمار بن ياسر
 ،كه از همه به پيامبر نزديكتر كار خالفت سزاوارترند خصوصاً عليبه  9پيامبر

  .و سرپرست شماست وليو 
ي را كه خداوند براي غير تو قرار داده انكار مكن و قاي ابابكر ح :ابي بن كعب

  .ي و برگزيده او مخالفت منمادرباره وص 9پيش از ديگران با رسول خدا
شهادت  9دانيد كه رسول خدااي مردم آيا مي :خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين

دهم پس بدانيد كه شهادت مي: گفت. پذيرفت گفتند آريمي مرا به جاي دو نفر
اهل بيت من ميان حق و باطل را : شنيدم كه فرمود 9كه خود از زبان رسول خدا

  .ا شوددتقئمه و پيشوايان شمايند كه بايد به ايشان اكنند و آنان اجدا مي
چون علي  9دهم كه رسول خدااي ابابكر من شهادت مي :ابوالهيثم بن تيهان

منظور پيامبر از اين : گفتند انصارمردم معرفي فرمود، گروهي از  غدير خم بهدر را 
ده كه پس از منظور پيامبر اين بو: كار فقط براي خالفت بوده و برخي ديگر گفتند

او باشد، و در اين باب بحث باال گرفت، ) بردگان آزاد شده(دار موالي وي علي عهده
فرستاديم تا منظور ايشان را  9تا اينكه ما مردماني از خودمان را نزد رسول خدا

هل ايمان بعد از من علي سرپرست همه ا«: ، پس فرمود به ايشان بگوئيدجويا شوند
 و اين بود تمام آنچه من شاهد» من است امتين مردم براي ترخواهخير است و او 



 

 

خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد انكار نمايد، دم، پس هر كه ميوگواه آن ب
  .استما داوري وعده گاه  وهمانا روز جدايي 
مسجد (را در همين مكان  9دهم كه رسول خدامن شهادت مي :سهل بن حنيف

اي : فرمودرا گرفته بود مي علي بن ابيطالبست ديدم در حالي كه د )9النبي
 باشد،مي مردم اين علي پس از من امام شما و وصي من در زمان حيات و بعد از مرگم

زودتر در  ه از همهكهايم و هموست هايم و برآورنده وعده ادا كننده بدهكارياو است 
پيروي نموده و او از كند پس خوشا به حال كسي كه ه ميحكنار حوض با من مصاف

  .را تنها گذارد يياريش كند و واي بر كسي كه از او تخلف نموده و و
فرمودند اهل بيت من شنيدم كه مي 9از رسول خدا :عثمان بن حنيف

. ندشويد تنها ايشان سرپرستان شمايستارگان اهل زمينند پس بر ايشان مقدم ن
علي فرمود؟ : ياننداهل بيت شما ك 9خدا اي رسول: مردي به پا خاسته و گفت

  ...علي و پاكان از فرزندان او   .من ولده و الطاهرون
اي بندگان خدا در رعايت حق اهل بيت پيامبرتان از غضب  :انصاريابو ايوب 

اهل بيت من : ندفرمودايد كه ميشنيده 9خداوند بپرهيزيد، شما بارها از رسول خدا
  ...ندفرموده به علي بن ابيطالب مياربعد از من امامان شمايند و در اين حال اش

سرپرست شما شدم : پس ابابكر كه جوابي نداشت گفت: فرمودند امام صادق
  .ترين شما نبودم، مرا رها كنيد، مرا رها كنيددر حالي كه به

عمر نيز با كالمي تند ابابكر را از منبر پايين آورده و تا سه روز هيچكدام به 
بن جبل ذو خالد بن وليد و سالم مولي خديفه و معامسجد نيامدند تا اينكه عمر 

چند هزار نفر با شمشيرهاي برهنه ابابكر را به مسجد آورده و عمر رو به همراه 
د ناي ياران علي اگر كسي از شما مان: كرده و گفت 9اصحاب حقيقي رسول خدا

  1...روز گذشته حرفي بزند سرش را از تن جدا خواهيم كرد
اسداهللا علي بن  حضرتدفاع از مقام خالفت حقه در ابي بن كعب  ـ2

 و رد غاصبين در ميان خطبه ابابكر قيام كرده و شروع به صحبت كرد ابيطالب
  :است و اين جمالت خالصه دفاع ابي بن كعب
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ايد آيا ان زدهيايد و يا خود را به نسآيا فراموش كرده انصاراي گروه مهاجرين و 
  : ندو فرمود ندجانشين براي ما قرار دادبه عنوان علي را  9دانيد رسول خدانمي
يه فهذا اميرهبمن كنت مواله فهذا علي مواله و من كنت ن.   

هر كس كه من موالي اويم پس علي موالي اوست و هر كه من پيامبر اويم 
  .امير اوست علي
 اي علي تو براي من چون هارون براي موسي هستي، اطاعت از: ندفرموددر ادامه  و

  .تو بر همه بعد از من واجب است همان طور كه اطاعت از من در حياتم واجب است
كنم، از ايشان شما را نسبت به اهل بيتم سفارش خير مي: ندفرمود همچنين
  .و ايشان را امير كرده و برايشان امير نشويدجلو نيفتيد 

  1...كه اي علي تو هدايت كننده گمراهاني : و در پايان فرمودند
اي از اصحاب راستين رسول عده اينكه متوجه اعتراض اين احاديث به جزاز 
كه  يابيمميدربه خوبي نيز شويم اين نكته را نسبت به دستگاه خالفت مي 9اكرم

بلكه از  اندير را براي خلفاء و ديگر اصحاب متذكر شدهدغحديث ايشان نه تنها 
اسالم و به هدايت در  رصدكجي  نمودنو روايات گوناگون در صدد راست  احاديث
ترديد ايشان آن اصحاب و بي اند، استفاده كردهگمراهي عظيم اصحابآوردن 

محمد رسول اهللا بودند كه در شأنشان نازل شده است  9حقيقي پيامبر اكرم
ون عبالذين يتّو درباره ايشان است  2والذين آمنوا معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم

ربنا اغفرلنا و الخواننا الذين ايشان بايد دعا كرد و گفت  هو ب 3الرسول النبي االمي
ايشان تالش خويش را در هدايت جامعه به عمل آوردند وليكن  4.سبقونا بااليمان

  .سودي به حال مردم غفلت زده و دل مرده نبخشيد
فقط منحصر به زمان سقيفه و  ،ياد آوري و راهنمائي كردن ،البته اين تذكر

شود بلكه در شورايي كه به خالفت عثمان منجر شد حضرت بكر نميخالفت ابا
ها ولي آنجا هم گوش خويش را بر امر خالفت بيان فرمودفضايل و حقانيت  علي

  .خورده بودمهر ها ها كور و قلبكر و چشم
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در شورا يك يك فضايل  عليامام : فرمودند حضرت باقر محمد بن علي
  : ندفرمودو  ندشمردبرخويش را 

شود كه رسول شما را به خدا قسم آيا در بين شما كسي جز من يافت مي
كرده باشند آن زمان كه  منصوباو را به امر خدا در غدير خم به خالفت  9خدا

همگي به  »ه و عاد من عاداهمن واال المن كنت مواله فعلي مواله اللهم و«: فرمود
  1.نه: اتفاق گفتند

در نظر علماي اهل سنت نيز ثابت و محقق ) ر خمغدي(خالصه آنكه اين موضوع 
و ما اينك نام راويان حديث غدير را بصورت  2.است و از متواترات و مسلمات است

 ير في الكتاب و السنه و االدب، جكاملتر از قول عالمه اميني از كتاب شريف الغد
ين الزم به ذكر است تمامي ا: كنيمبرايتان نقل مي صفحه چهلبخش اول،  يك

ز منابع معتبر اهل سنت است ااسامي با مشخصات كامل و با نقل منابع كه عمدتاً 
  .كنيمبه نقل اسامي اكتفا ميصرفاً در كتاب آمده است و ما اينك 

  

                                                 
  1/279احتجاج طبرسي  -1
از هفتاد و چند طريق و جزري مقري از هشتاد طريق و ابـن  احمد بن حنبل اين حديث را از چهل طريق روايت كرده و ابن جرير طبري  - 2

عقده از يكصد و پنج طريق و ابو سعيد سجستاني از يكصد و بيست طريق و ابوبكر جعايي از يكصد و بيسـت و پـنج طريـق و در تعليـق     
و پنجاه طريـق بـراي آن ثبـت    يكصد ) يكي از شعراي غدير در قرن دوازدهم هجري(از امير محمد يمني  30هدايت العقول ص ) حاشيه(

  .گرديده است



 

 

   9راويان حديث غدير خم از صحابه پيغمبر
 ابوهريره دوسي .1
  ابو فضالة االنصاري .2
  ابو الهيثم بن التيهان .3
  ابو بكر بن ابي قحافه .4
  د بن زراره انصارياسع .5
  ام هاني بنت ابي طالب سالم اهللا عليهما .6
  بريده بن خصيب ابو سهل اسلمي .7
  جبله بن عمرو االنصاري .8
  جرير بن عبداهللا بن جابر بجلي .9

10. حه ابن جوين ابوقدامهب ني رَع  
  حذيفه بن اسيد ابو سريحه غفاري .11
  عليهاهللاصلواتالسبطحسنحضرتمجتبيامام .12
  مغيره المخزوميوليدبننخالدبـ  ابوسليمان .13
  رفاعه بن عبدالمنذر االنصاري .14
  زيد ـ يزيد بن شراحيل انصاري .15
  سعد بن عباده انصاري خزرجي .16
  سعيد بن سعد بن عباده انصاري .17
  مان سمره بن جندب فزارييابو سل .18
  ابو امامه صدي ابن عجالن .19
  عامر بن عمير نميري .20
  ابو الطفيل عامر بن واثله .21
  عبدالرحمن بن يعمر الديلي .22
  عبداهللا بن بشير مازني .23
  يمزوخعبداهللا بن حنطب القرشي، الم .24
  عبداهللا بن ابي اوفي علقمه اسلمي .25
  اهللا بن ياميلدعب .26
  ابو طريف عدي بن حاتم .27
 ابو اليقظان عمار بن ياسر .28
  عبداهللا ابن ابي عبداالسد مخزومي .29
  عبداهللا بن ثابت انصاري .30
  

  عبداهللا بن ربيعه .31
  عبداهللا بن عمربن الخطاب .32
  عفان عثمان بن .33
  بن عامر جهني عقبة .34
  عماره الخزرجي االنصاري .35
  ابو نجيد عمران بن حصين خزاعي .36
  عمرو بن عاص .37
  فاطمه بنت حمزه بن عبدالمطلب .38
  ابو محمد كعب بن عجره انصاري .39
  ناجيه بن عمرو خزاعي .40
 مدنيزهريوقاصابيابنعتبهابنمرقانهاشم .41
  جيفه وهب بن عبداهللا الشوائيحابو   .42
  ف االنصاريابو زينب بن عو .43
  ابو عمره بن عمرو بن محصن انصاري .44
  محرثپسرخالدبن) يا خالد(ابوذويب خويلد  .45
  ابي بن كعب انصاري .46
   9زوجه پيغمبر  ـام سلمه  .47
  براء بن عازب انصاري .48
  جابر بن عبداهللا انصاري .49
  جبير بن مطعم بن عدي قرشي نوفلي .50
  أبوجنيده جندع بن عمرو بن مازن االنصاري .51
  قاء خزاعيحبيب بن بديل بن ور .52
  حسان بن ثابت .53
  ابو ايوب خالد بن زيد انصاري .54
  عمروالخزاعيابن)بنابرمشهور(خويلدابوشريح .55
  ابو سعيد زيد بن ثابت .56
 )پدر عطيه عوفي(سعد بن جناده عوفي  .57
  عمر بن الخطاب .58
 عمرو بن شراحيل .59
 )اهللا عليهاسالم(صديقهفاطمه .60
  



 

 

  قيس بن سعد بن عباده انصاري خزرجي .61
  و كندي زهريمقداد ابن عمر .62
 نعمان بن عجالن انصاري .63
  وهب بن حمزه   .64
  ابو يعلي انصاري .65
  ابو قدامه انصاري .66
  ابو رافع قبطي .67
  اسامه بن زيد بن حارثه كلبي .68
  اسماء بنت عميس الخثعميه .69
  ابوحمزه انس بن مالك انصاري خزرجي .70
 خزرجي مدنيانصاريوديعهبنابوسعيدثابت .71
جابربن سمره بن جناده، أبوسليمان  .72

 ئيالسوا
  ابوذر جندب بن جناده غفاري .73
74. بشي ابن جناده السلوليح  
  حذيفه بن اليمان اليماني .75
  امام حسين شهيد  .76
  خزيمه بن ثابت انصاري ذو الشهادتين .77
  زيد بن ارقم انصاري .78
  ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص .79
  ابو سعيد سعد بن مالك االنصاري .80
  ابو عبداهللا سلمان فارسي .81
  سهل بن حنيف انصاري .82
 ديضميره االس .83
  عامر بن ليلي بن ضمره .84
  قحافه ابيبكربن دختر ابي  عايشه .85
  سعيد بن زيد القرشي  .86

  ابو مسلم سلمه بن عمرو بن اكوع  .87
الخزرجي، سعداالنصاري،بنسهلابوالعباس .88

  الساعدي
  طلحه بن عبيداهللا .89
  عامر بن ليلي غفاري .90
  9پيغمبرعمويهاشمبنعبدالمطلببنعباس .91
  قاء سيد خزاعهعبداهللا بن بديل بن ور .92
  عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب هاشمي .93
  عبداهللا بن عباس .94
  ابو عبد الرحمن عبداهللا بن مسعود .95
  )برادر براء بن عازب(عبيدبن عازب انصاري  .96
  اهللا عليهصلواتطالبابيبنعلياميرالمومنين .97
مخزومي ربيب  عبداالسد بن سلمه ابي عمربن .98

  9پيغمبر 
  عمرو بن حمق خزاعي. 99

  )ابو مريم –يا (ابوطلحه الجهنيمرهعمروبن. 100
  قيس بن ثابت بن شماس انصاري. 101
  ابو سليمان مالك بن حويرث. 102
  ابو برزه فضله بن عتبه اسلمي. 103
  ابو وسمه وحشي بن حرب حبشي حمصي. 104
  ثقفيوهببنمرهبنيعلي)بضم ميم(ابومرازم. 105
  زبير بن عوام قريشي. 106
  عبداهللا انصاريزيد بن . 107
  عبدالرحمن بن عبد رب انصاري. 108
  عبدالرحمن بن عوف قريشي. 109
  بن بسر عطية. 110

  
م الغدير ذكر گرديده است نام كساني است اين اسامي كه در كتاب ثمين و قي

  .اندرا روايت كردهغدير كه حديث 



 

 

صد و ده اينها يك: فرمايندميكلماتشان پس از ذكر اين نامها عالمه اميني در ادامه 
باره داستان غدير را درروايت آنها  هستند كه 9پيغمبر) صحابه(تن از بزرگان ياران 

ايم خيلي بيشتر از اينها باشد و طبيعت حال ايم و شايد آنچه بدست نياوردهخم يافته
كه راويان  كندايجاب مي) نظر بخصوصياتي كه در اجتماع غدير خم وجود داشته(

زيرا آنان كه در آن روز باين داستان . چندين برابر نامبردگان باشندحديث مزبور 
اند و بالطبع اين اند زياده بر يكصد هزار تن بودهگوش فرا داده و آنرا درك نموده

اند، سخن راندههمه از اين واقعه  هاي خودبه سرزمينگروه عظيم پس از بازگشت 
ه از حوادث مهم و غير عادي در وطن آنچه همانطور كه هر مسافري پس از عود ب

كند، آري اين گروه عظيم هم كسان و دوستان خود بيان ميه طي مسافرت ديده ب
منتهي آناني كه . اندو اين داستان تاريخي و مهم را همگي بازگو كرده. اندچنين بوده

از  اين داستان مهم را اند حقد دروني آنها مانع بوده از اينكههائي در دل داشتهكينه
بنابراين، اين تعداد كه نام آنها برده شد، از ! ل و اشاعه دهندقآن گروه بسيار ن

جمله اشخاصي هستند كه اين واقعه را از آنجماعت نقل نموده اند، و چه بسيار 
كساني هم كه پس از درك اين مجمع بزرگ و شنيدن اين امر هم قبل از آنكه 

موفق به بيان مشهودات و مسموعات  بوطن و مسكن خود برسند و يا پيش از آنكه
ها و پهنه صحراي حجاز خود شوند دست حوادث آنها را نابود ساخته يا در بيابان

  1.مرگ گريبانشان را گرفته است
  دهد؟ها شبهه مذكور را پاسخ نميآيا اين جواب

  : از اصحاب خويش فرمودندبه يكي  امام صادق: جمله آخر
 او كسي بود كه براي !!!عجيب است بيطالبوه كه چقدر غصب حق علي بن ا

داشت ولي نتوانست حق خويش را بگيرد در  ده هزار نفر شاهد حق خويشاز  دفاع
  2.گيردحق خويش را با دو شاهد از ديگران مي هر كسحالي كه 
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  برد؟برد؟  به غاربه غار  را در بستر خوابانيد و ابابكر را با خودرا در بستر خوابانيد و ابابكر را با خود  امام عليامام علي  9چرا پيامبرچرا پيامبر
در زماني كه از مكه به سمت مدينه هجرت فرمود ابـابكر   9پيامبر اكرم ـ  3

ي صـ اگـر و . را در جاي خـويش در بسـتر خوابانيـد    را با خود برده و علي
او را در معرض  9بوده است چرا پيامبر اكرم علي 9حقيقي رسول خدا

كـدام يـك سـزاوارتر بـر     !! كننـد و ابابكر را از آنجا دور مـي  همرگ قرار داد
  هستند؟ 9اايت رسول خدوص

  جواب 
  : شوداين شبهه با كنار هم گذاشتن چند مطلب واضح ميپاسخ 

آن قدر روايت در منابع سني هست  ي وصايت حضرت عليابر :مطلب اول
 ،تي به جز افراد نادانسكه چنين دستاويزهاي س) آنچه در صفحات قبل گذشت(

  .كندرا به خود مشغول نميكس ديگري 
را با خود بردند و  خليفه دوم 9رد كه آيا رسول خدابايد بررسي ك :مطلب دوم

با برنامه قبلي  9روانه شد؟ در فرض اول پيامبر 9يا اينكه او به همراه پيامبر
به  9ولي در فرض دوم او خود بدون نظر پيامبر بردهابابكر را به همراه خويش 

  .دنبال ايشان روانه شده است
مطلع  9ر از هجرت و سفر رسول خدانوشته است نه تنها ابابك طبريآنطور كه 

نويسد او مي: روانه كرده است 9خويش را به همراه رسول خدا ،نبوده بلكه به اصرار
كرد كه شما نيز به مدينه مهاجرت درخواست مي 9كه ابابكر مرتباً از رسول خدا

تا  نددادكه گويا منتظر امر خدا بودند او را به آينده حواله مي 9كنيد ولي پيامبر اعظم
  : فرمايندرسد پس ايشان به ابابكر مياينكه امر خدا مي

 حابه الصحابه قال لصيا رسول اهللا ا: ابوبكرفقال  الي المدينهقد اذن لي بالخروج
  1 ...الصحابه 
يا رسول اهللا همراهي : به من اجازه هجرت و خروج از مكه داده شده ابابكر گفت :يعني

  .دهندپيامبر نيز به او اجازه مي) كندرا مي 9سول خدادرخواست همراهي با ر(همراهي 
  : اما همين طبري در صفحاتي قبل آورده است
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  .داشتند را ايشان قتل قصد و كردند اجتماع 9خدا رسول خانه درب مشركين كه وقتي
  1 ...قال لعلي بن ابي طالب نم علي فراشي 

و بدان كه آسيبي به تو دهند كه به جاي من بخواب دستور مي خود به حضرت علي
  .نخواهد رسيد

ا از هجرت و مكان غاري ر علي 9و در همان جا آورده است كه پيامبر خدا
 غاردر واقع ابوبكر از مكان  .خواستند در آن پنهان شوند آگاه كرده بودندكه مي

  .بردار شده بودندخ 9به وسيله پيامبر اكرم  مطلع نبوده ولي امام علي
چهار خليفه به ترتيب؛ ابابكر،  9معتقدند كه رسول خدا سنّتاهل  :مطلب سوم

با بردن  9حال اگر ايشان بگويند كه پيامبر اكرم. اندداشته عمر، عثمان و علي
اند پس قصد نجات جان ابابكر را داشته) رفته كه بردن نبوده بلكه او خود(ابابكر 

در معرض  از ايشان را يكياز همه تي مهمتر ح را نبرده و... چرا عمر، عثمان و
در به  خليفه دومدانند نقش ند؟ در حالي كه همه مياهخطر شمشيرها قرار داد

پس . و بلكه از خود ابابكر هم بيشتر است امتخالفت رسيدن ابابكر از همه 
  .است قضيه طور ديگري بودهحقيقتاً 

كتاب  چون ابوالقاسم ابن صباغ در سنّتاي از علماي اهل عده :مطلب چهارم
را خوف از خبر كردن  9توسط پيامبر اكرم  اوهمراه بردن به النور و البرهان علت 

  : نداقريش توسط او بيان كرده
  : گفتندگويد از قريش شنيدم كه ميحسان بن ثابت مي

عل 9 امر رسول اهللافنام في فراشه و خشي من ابن ابي قحافه أن يدلّهم عليه  اًي
    .لغارفاخذه معه و مضي الي ا

كه  ندبخوابد و از ابابكر ترسيدآن حضرت  بستربه علي امر فرمودند كه در  9رسول خدا
  .خود به غار بردندهمراه  هپس او را ب ،مبادا خبر هجرت را به كفار بدهد

خواهد بود كه  بابكربراي اعظيم فضاحتي اين قضيه باشد  چنيناگر حقيقت 
  .را پاك نخواهد كرد يحتضاين ف) در صورت وجود(هيچ فضيلتي 
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جنگ و  ضرا از معر عليامام  9در موارد مشابهي رسول خدا :مطلب پنجم
  .دادند مي كشته شدن رهانيده و ابابكر و ديگران را در معرض شمشيرها قرار

اصحاب را به جنگ برده و همه را  9به عنوان مثال در جنگ تبوك رسول خدا
عنوان خليفه خويش در مدينه به را به  در معرض مرگ قرار داده ولي علي

از آن گريان شد  عليامام اي دارد كه جاي گذاشتند و اين اشاره به همان واقعه
اما ترضي أن : براي ايشان دادند و فرمودندمهمي خبر از افتخار  9و رسول خدا

  1تكون مني بمنزله هارون من موسي الّا انك لست بنبيٍ
  .انند هارون نسبت به موسي باشي جز آنكه تو پيامبر نيستيآيا راضي نيستي كه نسبت به من م

تواند بگويد كه در معرض شمشير قرار دادن ابابكر و عمر و حال شيعه هم مي
در  عليحضرت امام ه و حفظ جان م احتياج به ايشان بودعثمان داللت به عد

  .است ارزش جان حضرت مرتضي عالمتآن برهه 
 9امري كي درباره ابابكر وارد شده و كجا رسول خداو  نصچنين  ،عالوه بر اين

تعريفي كرده و حتي  اش با آن حضرت در غارو همراهي از او درباره اين مصاحبت
  .انداي در آن باره فرمودهجمله

 9پيامبر بستردر  عليامام اين در حالي است كه هم درباره خوابيدن 
در مدينه  يشانن اي ماندهم دربارهو  ودبا آن حضرت به غار خزيده ب زمانيكه ابوبكر
افتخاراتي هم در قرآن و هم در  ،9امر رسول خداو تبعيت از  9به جاي پيامبر

  .شده كه همگان آرزوي فضيلتي چون آن را دارندنقل  آن حضرتدر مورد احاديث 
  الدبيت مفتخر به ممه اليلدر ل 9جاي رسول اكرم دراو به خاطر خوابيدن 

من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رئوف بالعبادمن الناس و. 2  
گذرند و خدا با و بعضي از مردم از جان و نفس خويش به خاطر كسب رضايت الهي مي

  .رئوف و مهربان است يچنين بندگان
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ك مفتخر به ودر جنگ تب 9و در هنگام ماندن در مدينه به جاي پيامبر اكرم
  1.ديگرد موسي مني بمنزله هارون من تنا مدال

 و ورود ايشان به غار به همراهي ابابكر 9هجرت پيامبر اكرم در حالي كه درباره 
  .رودسوره توبه نازل گرديد كه خود در واقع از مثالب خليفه به شمار مي 40آيه 
خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ اذ إره اهللا نصروه فقد نصاال ت
كينته عليه و ايده بجنود لم تروها و سن انّ اهللا معنا فانزل اهللا ل لصاحبه ال تحزويق

  2 .اهللا هي العليا و اهللا عزيز حكيم ةسفلي و كلملالذين كفرو ا ةجعل كلم
ياري كرده است آنگاه كه كافرين او را خارج كردند و دومي اگر او را ياري نكنيد خداوند او را 

. ود گفت محزون نباش همانا خداوند با ماستب شهمراهكس كه آنآنان هنگامي كه در غار بودند به 
تأييد فرمود و كلمه ديدي اش را بر پيامبر نازل كرد و با سپاهياني كه آنان را نميپس خداوند سكينه

  .بلند مرتبه است و خداوند عزيز و حكيم است ،كافرين را پست قرار داد و كلمه خداوند
ب، عمر بن خطاب را ديدم از او پرسيدم از در عالم خوا: گويدمي شيخ مفيد

يلت او در فض: شود؟ گفتفضيلتي براي ابابكر اثبات مي سوره توبه 40 هآي يكجا
  : يه از شش راه استاين آ

در واقع آنها  كه نمودهابابكر ياد پس از سخداوند پيامبر را ياد كرده و : اول اينكه
  .استذكر كرده يكديگر را با 

  .و تن يكجا بودندهر د: دوم اينكه
  .استنموده  را معرفيوي  ،او اضافه كرده و به عنوان صحابي 9او را به پيامبر: سوم

  .ال تحزنشفقت پيامبر نسبت به او چون فرموده : چهارم
  .اينكه فرموده خدا با ماست: پنجم
   فانزل اهللا سكينه عليهنزول سكينه بر ابابكر بوده : ششم

ذكر  9اينكه خداوند ابابكر را دومي پيامبر: فرمود به او گفتممقامه اهللاشيخ مفيداعلي
  )اولي و دومي(كرده اين فضيلتي براي او نيست بلكه اين صرف يك شمارش است 

  نيست زيرا ممكن است  خليفه اولو اما اجتماع ايشان در يك مكان نيز فضيلتي براي 
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انند كه مسجد دگر در يك مكان جمع شوند و همه ميمؤمن و كافري با همدي
    هم و در آن جا نيز مؤمن و منافق و كافر گرد  .تر استبا فضيلتر النبي از غا

 معارجسوره  37و  36به آيه  و همچنين نتوان به آيات منافقيآمدند كه ميمي
و بلكه نزديك شدن آنها  9كه در اين آيات اجتماع كفار با پيامبر .استشهاد كرد

  .ن بيان كرده استبه آن حضرت را در يك مكا
شيطان، حيوانات و حتي  ،)نوح(طور كشتي نوح كه محل اجتماع رسول  و همين

طور زندان محل  كند و همينمؤلف اضافه مي. (سگ در كنار يكديگر بوده است
 اي كافر و مشرك بوده است آيا اين كه كافري با مسلماناجتماع يوسف نبي با عده

  )؟مع شوند فضيلتي براي آن كافر استپيامبري در يك مكان جبا بلكه  و
معرفي كرده اين  9اما اينكه گفتي خداوند او را به عنوان صاحب و همراه پيامبر

كه انسان مؤمن با شخص كافر  امكان داردافتخاري نيست زيرا به صراحت قرآن 
   1...كفرت بالذي خلقك من ترابله صاحبه و هو يحاوره اقال : مصاحب باشند

آيا به خدايي كه تو را از خاك خلق نمود : گفتآن كافر او در مقام گفتگو به ) مانبا اي(يار 
  ؟كافر شدي

مصاحب گفته و  ان و انساني كه در كنار يكديگر باشند نيزويحتي در عرب به ح
  . گويندبه آن حيوان صحابي آن انسان مي
  .ه فبئس الصاحببفاذا خلوت      إنّ الحمار مع الحمار معليه

   .مصاحبي است دپس هنگامي كه با او خلوت كني ب... ر همراه خر ديگر همانا خ
 9خداواما اينكه گفتي رسول پس از اين جهت نيز افتخاري براي ابوبكر نيست 

اين نيز قباحتي براي او  )صه مخورغ( ال تحزناز روي مهرباني به او فرمودند 
و در  اندار خوبي نهي كردهيا اينكه او را از ك 9شود زيرا پيامبر اكرمشمرده مي

كسي را  9چگونه ممكن است پيامبركه معاذ اهللا واقع حزن و اندوه او خوب بوده 
اند كه چنين است و يا اينكه او را از كار بدي نهي كردهاز كار خوبي نهي كنند؟ 

از معصيتي بوده كه آن مرد دچارش شده بود و  9پس در واقع نهي رسول خدا
  .عصيان او دارداين آيه داللت به 
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داللت بر فضيلت ابابكر دارد چون پيامبر فرموده  انّ اهللا معناو اما اينكه گفتي لفظ 
تعبير با لفظ جمع  9اينگونه نيست چون اوالً رسول خدا. است، خدا با من و ابابكر است

  : كند با لفظ جمعاز نفس شريف خود كرده مانند اينكه خداوند تعبير از خود مي
حافظونلن نزلنا الذكر و انا له انا نح.   

  .كنيم و ما حافظ آن هستيمهمانا ما ذكر را نازل مي
عرض كرد يا رسول اهللا من براي علي غصه  9و ثانياً گفته شده كه ابابكر به پيامبر

: فرمودند 9پيامبر خدا )كند؟كه اآلن با شمشيرهاي برهنه قريش چه مي(خورم مي
و اما اينكه گفتي خداوند  ني با من و برادرم عليغصه مخور، خدا با ماست يع

اگر چنين باشد پس  فانزل اهللا السكينه عليهآرامش را بر ابابكر نازل فرموده است 
به وسيله سپاهياني به او وند ني كمك كردن خداعبايد ادامه آيه نيز بر او داللت كند ي

او صاحب سكينه باشد بايد يعني اگر  و ايده بجنود لم تروهابينند كه مردم نمي
رسول  نبوتو اين انكار ) زيرا اين دو جمله با هم آمده است(صاحب سپاهيان هم باشد 

  1.ق به اوست نه شخص ديگريلاست زيرا اين جنود متع 9خدا
كردي براي تو و رفيقت بهتر بود زيرا در و بايد گفت اگر اين مطلب را كتمان مي

آن نازل شده و حرفي از  9پيامبربر وجود نازنين اين آيه مسلماً سكينه و آرامش 
بر او نازل نشده و اگر خداوند مؤمن  سكينهمصاحب و يار غار در آيه نيست يعني 

سراغ داشت حتماً  9در غار به همراه رسول خودش 9ديگري را غير پيامبر
كه مؤمنيني در كنار ديگر كرد زيرا در دو موضع را بر او هم نازل مي سكينه

  : را بر ايشان نيز نازل كرديم سكينه :فرمايدمي هستند خداوند 9برپيام
 زمهم كلمه التقويلعلي رسوله و علي المؤمنين و ا هتسكينفانزل اهللا2  

  .پس خدا آرامش را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل كرد و آنان را با كلمه تقوا مالزم نمود
 نين و انزل جنوداً لن تروهاعلي رسوله و علي المؤمه تسكينثم انزل اهللا3  

  .بينيد فرستادآنگاه خدا آرامش را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل فرمود و لشكرهايي كه شما نمي
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را مخصوص پيامبرش كرده و كس سكينه و اينكه خداوند در آيه غار فقط (
 اينكه ديگري را شامل نكرده است يا داللت بر اين دارد كه كسي همراه او نبوده 

ذكر كرده و يا اينكه  9خود آيه است زيرا نفر دومي را همراه پيامبر صريحمخالف 
  )هذا هو الحق .سكينه شامل حال او شود مؤمن نبوده كه ،آن همراه

  1.بي بدهد و من از خواب بيدار شدمعمر نتوانست جوا: فرمايدشيخ مفيد مي
يشان مخصوصاً و اوصياء ا :ما وقتي به سراغ انبياء گذشته :پنجممطلب 

رويم موارد مشابه مي )عليهما السالمو  آله وعلي نبينا (حضرت موسي و هارون 
حضرت امام يابيم كه اگر كسي بگويد در معرض خطر قرار دادن را ميزيادي 

و و او را در برابر شمشيرها قرار دادن به خاطر كم اهميت بودن وجود او  علي
چنين  ،بايد در مورد آن موارد مشابه هم عدم نياز مسلمين در آينده به اوست

  .دارد سنّتنياز به انكار حقايق بيشتري از قرآن و  ،بگويد كه بيان آن
  : در قومش قرار دادهارون را به عنوان خليفه خويش  ،به عنوان مثال حضرت موسي

 يه هارون اخلفني في قوميخو قال موسي ال. 2  
  .من خليفه باشدر قوم : و موسي به برادرش هارون گفت

  : اما اين قوم نيت قتل هارون را داشتند همان طور كه خود هارون به موسي گفت
قال يابن ام انّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني. 3  

خواستند مرا به قتل تا آنجا كه  ضعيف پنداشتنداي فرزند مادرم، اين قوم مرا : هارون گفت
  .برسانند

ا به جاي خود در بين قومي كافر و خونريز قرار داد كه موسي هارون ر نيا ايآ
در حالي كه خداوند او را به عنوان وزير و خليفه  ؟هارون است يارزشبي عالمت

  .موسي معرفي كرده است
در غار ترديدهائي جدي  9پيامبربا  آخر اينكه درباره اصل همراهي ابوبكر مطلب

در غار بوده  9سي همراه پيامبر اكرمدر اينكه ك. وجود دارد كه بايد بدان پاسخ داد
قحافه ابياست به خاطر صراحت قرآن شكي نيست لكن در اين مورد كه آيا او ابوبكربن

                                                 
  142/ اعراف  -2      657/  2احتجاج طبرسي -1

  150/همان  -3   



 

 

ما در اين جا فهرست وار به . يعني همان خليفه اول بوده باشد ترديدهائي وجود دارد
  .گذاريمي شما مياين حرف و حديث ها اشاره كرده و قضاوت را بر عهده

يا از ابابكر و يا حتي اوالد او حديثي در كتب  و 9هيچگاه از پيامبر اكرم ـ1
 9ي بر همراهي ابابكر با پيامبرنمنابع سني مب صحاح اهل سنت و غير آن كتب از

  . در غار ذكر نشده است
بنابر نقل صحيح ترين كتاب اهل سنت يعني صحيح بخاري مادر ايشان  ـ2

  :عايشه دختر ابابكر گفته است
  .ي ما نازل نشده استدرباره 1اي به جز آيه افكچ آيههي

و منظور  2ما انزل اهللا فينا شيئاً من القران اال ان اهللا انزل عذري: قالت عايشه
باشد  9تواند زنان پيامبرزيرا منظور او نمياست خاندان ابوبكر كلمه ما، عايشه از 

ي احزاب نازل شده سورهايات زيادي از جمله آيات  9زنان پيامبري چون درباره
ي ما نازل نشده است به اي دربارهحال كه عايشه دختر ابابكر گفته هيچ آيه. است

 40آيه در  9مصاحب پيامبرمنظور از اصرار دارند كه بگويند چه دليلي اهل سنت 
  بوده است؟ خليفه اولي توبه سوره
كر از مكه به مدينه در كتاب صحيح بخاري رواياتي است كه صريحاً مهاجرت اباب ـ3

و طبق  داندندانسته و او را يار و همسفر عمر بن خطاب در اين سفر مي 9را با پيامبر
  قاعدتاً به مدينه مهاجرت كرده است و  9زودتر از پيامبراين روايات او اصالً 

توانسته است كه در سفر هجرت آن حضرت از مكه به مدينه به همراه آن نمي
: كندابن عمر نقل مي: روايات از اين قبيلند. به غار وارد شودحضرت بوده باشد و 

 هك مهاجرين سالم مولي ابن حذيفه در مسجد قبا به عنوان امام جماعت اولين گروه
ه و زيد و عامر بن ربيعه قرار داشتند نماز را بر پا مبين ايشان ابوبكر و عمر و ابوسل

في  9جرين االولين و اصحاب النبيم المهاؤكان سالم مولي ابي حذيفه يكرده است 
  3مسجد قبا فيهم ابوبكر و عمر و ابو سلمه و زيد و عامر بن ربيعه
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هنگامي كه اولين گروه مهاجرين به : تر همان ابن عمر گفته استو از اين روشن
بيايند سالم مولي ابي حذيفه بر  9موضع قبا رسيدند قبل از آنكه رسول خدا

  .دانستاو از همه بيشتر قرآن را مي ايشان امام جماعت شد زيرا
وضع قبا ـ قبل مقدم رسول مـ ةعن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون االولون العصب

  1كان يؤمهم سالم مولي ابي حذيفه و كان اكثرهم قراناً 9اهللا
اين روايت نيز كه به خاطر قرائن فراوان از جمله اينكه گفته است گروه اول 

موضع نماز را در قبا معرفي كرده و امام را هم سالم مولي ه ديگر اينكمهاجرين و 
و همان روايت قبل است شود كه مشخص ميابي حذيفه و راوي هم يكي است 

  .نبوده است 9ربابوبكر يار غار پيامكه كند داللت مي
دانم چرا اهل سنت نمي 9ي يار غار پيامبرحال با وجود ترديدهاي جدي درباره

  .بوده است 9گان شيعه معتقدند كه ابوبكر يار غار پيامبربزراز اي عده و
در اين جمله خالصه كنم كه اوالً در همراهي را در پايان بايد جواب خويش 

و ثانياًً در صورت اثبات اصل  ههايي وجود داشتحرف و حديث 9ابوبكر با پيامبر
ن ابابكر داز بر 9توان گفت كه هدف پيامبر اكرمماجرا به داليلي كه گذشت نمي

  .حفظ جان او بوده است
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  ؟؟ندندحق خويش را از خلفا نستاندحق خويش را از خلفا نستاند  چرا امام عليچرا امام علي

فردي شـجاع بـوده    شيعه و سني اجماع بر اين مطلب دارند كه علي ـ4
شجاعت او تمام شد و به اين خاطر بـا   9است آيا بعد از وفات رسول اكرم

كـه فـردي   بـا اين  ابابكر بيعت كرد و سپس با دو خليفه ديگر؟ چرا علي
شجاع و دلير بود و ياوران و دوستان زيادي داشت با خلفـاء جنـگ نكـرده    

ابـابكر   9بلكه با ايشان بيعت نمود؟ در حقيقت خليفه بر حق بعد از پيامبر
هم بـا او مخالفـت    كردند و عليو اجماع است زيرا اصحاب بر او اتفاق 

ترس نبوده زيرا كه از روي  خليفه اولو اين نجنگيدن او با  نكرده و نجنگيد
او شجاع بود و ياران زيادي داشت و اگر كسي بگويد از ترس فتنه نجنگيده 

  است بايد گفت پس چرا با معاويه جنگيد؟
  جواب

اي بايد گفت آنچه كه تمام منابع سني و شيعه بر آن اجماع دارند اين است كه عده
 بيعت يفه اول و دومخلگاه با خلفاء مخصوصاً هيچ 9اصحاب رسول خدا از بزرگانِ

اند نكرده و تعدادي از ايشان نيز به اجبار و اكراه پس از مدتي با ايشان بيعت نموده
ه اجماعي از اصحاب تشكيل نشدگونه هيچ  خليفه اولپس در واقع بر سر خالفت 

  .است 9خليفه بر حق رسول اكرم وه كسي بگويد اك
  

  ؟؟!!ابابكرابابكر  تتاجماع بر خالفاجماع بر خالف

بكر اشاره وبيعت با اب جهتلفت عده زيادي از اصحاب امخ وري بهينابن قتيبه د
  : و اين جمله را آورده كه. است كرده كه بزرگترين ايشان علي بن ابيطالب

فلم يبايع علي كرّم اهللا وجهه حتي ماتت فاطمه رضي اهللا عنها. 1  
  .وفات يافت 3بيعت نكرد تا اينكه فاطمه علي

طلحه و زبير و مرداني از  رگي چون علياست كه اصحاب بز طبري نيز آورده
  : ور شده و گفت حمله به منزل علي دومياباء كرده و  ولياز بيعت با ا نمهاجري
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  1.عليكم او لتخرجن الي البيعه حرقنّال
  .مگر آنكه بسوي بيعت خارج شويدسوزانم شما را مي

ه هيچ كبل كه نه تنها علي: استاو در صفحات ديگري از كتاب خويش آورده 
اف وجوه نصرفلما رأي علي ابكر بيعت نكردند، ي هاشم تا شش ماه با ابونبيك از 

                  .الناس عنه ضرع الي مصالحه ابابكر
از روي (گرداندند مصالحه با ابابكر را ديد مردم از او روي مي پس هنگامي كه علي 

     2.پذيرفت) هااكر
بر خالف ادعاي (شود مشخص ميكه  علياز اين جمالت كمي ياران حضرت 

و ) ياران زيادي داشت چرا با خلفاء نجنگيدكه  واهي شبه انداز كه گفته است علي
گردد مي بر سر خالفت ابابكر واضح 9عدم وجود اجماع بين اصحاب پيامبرهمچنين 

 )است سنّتطبق نقل طبري كه از اعاظم اهل (هاشم دانند كه در بين بنيمي همه 
دو فرزند او عبداهللا و عبيداهللا و  9صحاب كباري چون عباس عموي پيامبرا
برخوردار  سنّتاز جاللت قدري در نزد مسلمين به ويژه اهل كه مخصوصاً عبداهللا (

و بلكه مخالفت  نكردهبيعت  ابوبكرو بزرگان ديگري از اصحاب وجود دارند كه با  )است
  ؟ابابكر را مبتني بر اجماع اصحاب دانستتوان خالفت چگونه مياند حال نيز نموده

اجماع اصحاب است و  سنّتاهل در نزد  خليفه اولپس زماني كه مدرك خالفت 
اي از ايشان كه اطالع كافي از اين اجماع حاصل نشده و فقط عدهبه قول خود ايشان 

    ادعاي اجماع نيز ندارند منابع خودشان ندارند و يا مغرض بوده و نيت صالحي 
همين  بدون اجماع بوده و از اساس باطل است و به وبايد گفت كه خالفت ا كننديم

  .منوال به طريق اولي خالفت عمر و عثمان نيز بر باد است
دانسته و بر آن  9نبوي نصرا  9ك خالفت رسول اكرموليكن شيعه مال

  .نمايد مي اقامه دليل نسبت به حضرت ابي الحسن المرتضي
فقط منحصر به كتب  خليفه اولجود اتفاق و اجماع بر خالفت البته بيان عدم و

  .نيست سنّتتاريخي مهم اهل 
  : يز مذكور استنايشان  هبلكه در كتب روايي معتبر
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صحيح بخاري و مسلم :كر ناست تفلما توفي ةفاطم ةحيامن الناس وجه  كان لعلي
  .1لك االشهرتايع و مبايعته و لم يكن ب علي وجوه الناس فالتمس مصالحه ابابكر

 مردم به علي 3در زمان حيات حضرت فاطمه: صحيح بخاري و مسلم
وفات يافتند  هللا عليهاگذاشتند پس هنگامي كه حضرت زهرا سالم ااحترام مي

روي گرداندند پس علي مصالحه و بيعت با ابابكر را پذيرفتند، در  مردم از علي
بخاري در قسمت ديگر  .دنمودنبيعت نبا او ) قبل از آن(در آن ماه ها حالي كه 

تأكيد  اولي تكتابش به صراحت از قول خليفه دوم به عدم وجود اجماع بر خالف
  :كرده و نوشته است

و  ا عليان االنصارخالفونا و اجتمعوا باسرهم في سقيفه بني ساعدة و خالف عنّ إالّ
  2الزبير و من معهما
  : عمر گفته است

ا مخالفت كرده و همگي در سقيفه بني ساعده جمع شدند در انصار در امر خالفت با م
  . همين امر علي و زبير و كساني كه با اين دو همراه بودند با ما مخالفت كردند

  .نمودندمخالفت مي وليآيد كه عده زيادي با خالفت اجمله خليفه دوم اينگونه برمياز
  : روج الذهب آورده استممسعودي نيز در كتاب 

 و لم يبايعه احد من بني هاشم ... ه فصار الي الشام عبن عباده و لم يبايخرج سعد
   3 .رضي اهللا عنها ةحتي ماتت فاطم

هاشم نيز خلفاء بيعت نكرده و احدي از بني هرگز با انصارسعد بن عباده بزرگ 
  .با ابابكر بيعت نكردند3تا زمان حيات حضرت صديقه اطهر

  : به تاريخ يعقوبي است نوشته است معروفكه احمدبن ابي يعقوب در كتاب خويش 
  4.ابابكر ابوسفيان بن حرب ةبيعف عن و كان فيمن تخلّ
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كه (بود بن حرب ابابكر سر پيچي كرد ابوسفيان با يكي از كساني كه از بيعت 
  .)ذكر شده است يفضايل سنّتبايد گفت براي او در كتب اهل 

از بيعت با ابابكر سر پيچي كردند  كهابن ابي الحديد نيز اسماء بعضي از كساني 
  : را اين گونه آورده است

 بن عوام، خالد بن سعيد، عباس بن عبد المطلب و پسرانش زبير، علي
و بزرگ  انصارهاشم، عده قابل توجهي از  ، ابوسفيان و همه بنيعبداهللا و عبيداهللا

   1.عباده ايشان سعد بن
ك بين شيعه و سني بوده ديگر كه مشترن منابع به جز كتاب مروج الذهب اي

د و همه اين منابع نيز بر اين مطلب نباشمي سنّتهمگي از منابع معتبر و اساسي اهل 
اجماع داشتند كه بر بيعت ابابكر اجماعي از اصحاب نبوده بلكه كبار اصحاب چون 

 با ابابكر بيعت نكردند حال چه شده است كه اين ...امه بن زيد وسهاشم، زبير و ابني
و اگر دانم نمي ،اندخالفت خليفه خويش را بر اجماع اصحاب بنا كرده تحجيآقايان 

  اين را نگويند چه بگويند؟
  .كننداين از اجماع پوچي كه ايشان ادعا مي

ابابكر و ديگر خليفه اول با  حال كه اجماع نقض شد پس چرا حضرت علي
  خلفاء بر سر خالفت جنگ نكردند؟

كمي ياران  ،علتآيد بر مي سنّتگاشته شده از كتب اهل ن آنچه كه از سطورِ
  .است حضرت مرتضي

گردان  يرو خليفه اولعلت بيعت حضرت را با كه صحيحين دقت در عبارات 
توجهي مردم بيكه طبري سخنان كنند و همچنين شدن مردم از ايشان بيان مي

همين دليل  گويد بهرا به صراحت نوشته است و مي اميرالمؤمنين به حضرت
  .كند اين امر را به خوبي اثبات مي 2،با ابابكر بيعت كرده است علي

آن شير  علي بن ابيطالبحضرت امام موالي ما اگر كنيد  مي آيا شما گمان
چنين انحراف عظيمي در  نددادغالب خدا تنها چهل يار وفادار داشتند اجازه مي

 عدل ظهور تا و امروز تا كه گردد داثاح عالم اين در كجي چونان و ؟اسالم پيدا شود

  ؟شته باشدااين انحراف و كجي ادامه د )سالم اهللا عليه(منتظر مهدي محض
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همچنين  يش ووخبر گرفتن حق  )ينعليه افضل صلوات المصلّ(اگر آن شير خدا 
رسيده بود  يشانبه ا 9ياري يافته و يا امري از جانب خدا و رسولشان حق همسر

سبقت و خويشاوندي و حتي از  ،منقبتلحاظ كساني كه از ند دادآيا اجازه مي
ب كرده و صترين مكان ممكن بودند حق او را غحيث قبيله و عشيره در پست

د و بر منبر برادر و پسر عم و موصي خويش يعني نخوانب!!! خويش را امير المؤمنين
  1جاي گيرند؟؟ 9رسول اهللا

ياران  كه حضرت علي ندشي معتقدجمله سليمان خرا از سنّتاگر واقعاً اهل 
سر  خليفه اولافراد زيادتري از بيعت با اين است كه منظور پس  زيادي داشتند

اين براي سليمان خراشي و ديگر تابعين  و؟ دانيمرا نمي آنهاند كه ما نام اكردهپيچي 
 لِدر او زندحرفي دو پهلو ميكند زيرا او كفايت مي خليفه اولاو براي نقض خالفت 

و در آخر حرف از كثرت ياران  كنداجماع بر خالفت ابابكر مي اشاره بهشبهه 
  !!زند مي علي

اجماع با وارد  ابايد گفت كه هيچ يك زير ؟كدام يك از اين دو صحيح است
بر  9شكند يعني اگر حتي يك نفر از اصحاب رسول خدامي نشدن حتي يك نفر

ديگر اجماعي تشكيل ) ز اينهاستد بيش اكه تعدا(راضي نبوده باشد خالفت ابابكر 
 انصارنيز داراي ياران و  عليامام  ،صريح تاريخنقل و در عين حال طبق نشده 

  .ندافراواني براي اخذ حق خويش از خلفاء نبوده
طلب  انصاراز  اند كه حضرت عليدر كتب خويش نوشته سنّتحتي اهل 

پس گرفتن حق خويش از ابابكر  ايشان در ياريبه ياري كرده ولي هيچ يك حاضر 
   2.نداهنشد

منابع حقه شيعه نيز بر آن پاي فشاري شده است در اين همان چيزي است كه 
در كتاب خويش به نام  )رضوان اهللا تعالي عليه(به عنوان مثال مرحوم طبرسي 

  : احتجاج چنين آورده
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س پس از جنگ نهروان در مجلسي نشسته بودند و در آن مجل حضرت علي
تا اينكه از حضرت سؤال شد چرا با ابابكر و . شداز جريان امور گذشته مذاكره مي
   1؟جنگيديد ويهعمر جنگ نكرده ولي با زبير و معا

پيوسته مظلوم واقع شده و  ،من از روز نخست زندگي: فرمودند حضرت علي
  .يافتمدستبرد ديگران مي دموررا  ودحقوق خ

يا اميرالمؤمنين چرا دست به شمشير نبرده و : اشعث بن قيس برخاسته و گفت
پس خوب  ياي اشعث مطلبي را پرسيد: ندفرمودحضرت  د،حق خويش را نستاندي

من توجه  حجتده و به خاطر بسپار، و به حقيقت كالم و فرا به پاسخش گوش 
  : كن كه من از شش تن از انبياي گذشته تبعيت و پيروي نمودم

  : فرمايدمي اشند درباره، كه خداواول از حضرت نوح
فدعا به أنّي مغلوب فانتصرر.2   

  .ياري كنس مرا من شكست خورده و مغلوب هستم پ: پس پروردگارش را خواند و گفت
پس اگر كسي بگويد او از قوم خود خوف نداشته، منكر كالم خدا و كافر بدان 

  .شده است
   :فرمايد مي ، كه خداوند درباره اودوم از حضرت لوط

هأو آويي الي ركن شديد لو أنّ لي بكم قو3  
  .گرفتمبر شما قوه و توانايي داشتم و يا در كنار ستون و ركن محكم و استواري پناه مياي كاش 

لوط اين كالم را براي مطلبي غير از ترس گفته مسلماً : پس اگر كسي بگويد
  .كافر است وگرنه اوصياي انبياء در اين مقام معذورترند

  : در اين آيه كه م از حضرت ابراهيم خليلسو
و أعتز لكم و ما تدعون من دون اهللا.4   

   .كنمخوانيد عزلت جسته و كناره گيري مياز شما و از آنچه كه غير از خدا مي
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كافر است، وگر نه  ،پس اگر كسي بگويد او اين سخن را براي غير ترس گفته
  .معذورتر است 9وصي رسول خدا
به خاطر  .1كمتخفمنكم لما  ررتفف: در اين آيه، ضرت موسيچهارم از ح

  .ترس، از شما فرار كردم
ي وصپس اگر كسي با وجود اين آيه منكر ترس موسي شود كافر است وگر نه 

  .معذورتر است
  :پنجم از سخن هارون برادر آن حضرت در اين آيه كه گفت

إنّ القوم استضعفوني و كادو يقتلونني اابن ام.2   
  .مرا بكشند بودهمانا اين قوم مرا ضعيف و خوار شمردند و نزديك ) برادرم(اي پسر مادرم 

 9ي رسول خداصاگر كسي منكر ترس هارون باشد مسلماً كافر است وگر نه و

  . معذورتر است
 به خاطر خير البشر پيروي و تبعيت نمودم كه 9دو ششم از برادرم محم

و  هجرت نمودهاي خود خوابانيده و خود از مكه احتياط و خوف از قريش مرا در ج
، اگر كسي منكر ترس آن حضرت از دشمنان باشد كافر است نددر غار مخفي شد

  . ي او معذورتر استصوگرنه و
اي اميرالمؤمنين ما همه : در اين وقت همه مردم يكپارچه برخاسته و گفتند

و  اهل و گناهكاريمدريافتيم كه فرمايش شما صحيح و عمل شما حق است و ما ج
   3.باشيدانيم كه شما در ترك دعوي و سكوت و تسليم شدن خود معذور ميميما 

كه نجنگيدن : خواهند بفرمايندبا اين بيان مي در واقع حضرت مرتضي
هور دشمنان قاز زمان م ايايشان با خلفاء چون انبياء گذشته است كه در برهه

از  دعا كند كه نبايد اميرالمؤمنينتواند ايعني كسي نميشدند ميخويش 
با نداشتن يار و ناصر كافي دشمنان خوف داشته و بلكه بايد با ايشان با وجود 

حضرت شش تن از رسوالن خدا را نام آن كردند زيرا مقاتله ميدشمن خويش 
برند كه هر يك در مقطعي از زمان به واسطه ترس از دشمن مخفي شده و يا مي
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 9وصي رسولكه  امام عليكنند پس را پنهان مي اينكه دعوت خويش
آنچه در اينجا بيانش حائز اهميت است اين است . نددر اين باره معذورترهستند 

 9نسبت به پيامبر عليكه امام اند زياد نقل كردهاين حديث را  سنّتاهل كه، 
  .به موسي استنسبت چون هارون هم

هارون را جانشين  ،ت كه موسيقرآن كريم درباره موسي و هارون آورده اس
خويش در بين قومش قرار داد ولي آن مردم گوساله پرست شده و هارون نيز 

 داشتند،كه آن مردم قصد كشتن هارون را تا آنجا نتوانست جلو ايشان را بگيرد 
تواند به اين پيامبر خدا اعتراض كند كه چرا هارون با قوم خويش حال كسي نمي

يعني هارون كه هم پيامبر و مبر خدا و جانشين پيامبر خدا پس وقتي پيا !نجنگيد
با  تواند به عدم جنگ حضرت عليهم خليفه پيامبر است چنين كرد كسي نمي

براي  پيامبري است كه حضرت علي اين يكي از آن شش. خلفاء ايراد بگيرد
 ديگري بكند و در مورد پنج نآن اشاره ميبه عملكرد خويش ت فعل جيح اثبات

  »خوب دقت بفرماييد« .نيز وضع به همين منوال است
اگر چه طبق احاديث آينده علت واقعي عمل موال ترس و خوف از دشمنان 

با اين بيان در اصطالح با دليلي جدلي و با ذكر  نبوده است، لكن امام علي
ما در . اند مخاطب پرداخته تاسكامثالهايي از موضع گيريهاي انبياء گذشته به 

  .نائي و حقيقي آن خواهيم پرداختاقنقل احاديث ديگر به بيان دليل ضمن 
يش با علت نجنگيدن خو در حديث ديگري حضرت امام علي بن ابيطالب

  : فرمايندمي خلفاء را اينگونه بيان
ترس بود و نه كراهت از از روي به خدا سوگند كه منع از گرفتن حق خويش نه 

داشتم زيرا آن حضرت مرا خبر  با رسول خدا آن نبود جز وفا به عهدي كه ،مرگ
  : داده بود كه
 هارون من موسي ةلعهدي و انك بمنزستغدربك و تنقض  مةاالان.   

نند كمرا درباره تو نقض مي وصيتدارند و پيمان و  مي جفا و مكر روا نسبت به تو امتاين 
پس من عرض كردم اي . تيهارون نسبت به موسي هس يو اين را بدان كه تو نزد من بمنزله

تي با آنان مبارزه كن و فاگر يار و ياوري يا: من چيست؟ فرمودند ظيفهرسول خدا در آن زمان و



 

 

حق خود را بگير، در غير اين صورت سكوت كرده و خون خود را حفظ كن تا آن زماني كه 
  1.مظلومانه به من ملحق شوي

 هايامتاي در اند چنين واقعهاين بود كه سؤال كننده بد به خاطرر حديث اول ذك
پس از رفتن او از بين ايشان موسي  امتقبل هم اتفاق افتاده و به عنوان مثال 

قصد قتل هارون خليفه موسي را كرده و عوض اينكه به سخنان او گوش فرا دهند 
رو به سامري آورده و به گوساله او توجه پيدا نمودند و هارون نيز با ايشان مقاتله 

تواند بگويد كه چرا اسالم حادث شد و كسي نمي امتدر  ًعيناو اين ماجرا نكرد 
شود به همان دليل با منحرفين قتال نفرمود زيرا جواب داده مي حضرت علي

  .كه هارون نبي با مرتدين قتال نكرد
براي نجنگيدن و ، ديگر حضرت علي بن ابيطالباشاره به دليل حديث دوم 

رسول ي است كه عهد و پيمان ،دليلو آن كند يخلفاء مبيعت كردن اجباري با 
نكه اگر ياري يافتي نبرد كن و ني بر ايمببسته است  با اميرالمؤمنين 9خدا
  .ت را حفظ كندت را بگير و الّا سكوت كرده و خوحقّ

خوانيم مي در روايت ديگري از حضرت ابي عبداهللا جعفر بن محمد الصادق
قدرتمندي نبوده و قوي انسان  عليامام  مگر: د كهكه وقتي از ايشان سؤال ش

: ؟ حضرت فرمودندباشد مقيدامر خدا نيز محكم و به عمل كردن آن  يكه درباره
گذشته حق خويش از  پس چه چيز مانع شد كه ايشان: داسؤال كننده ادامه د ،بلي

كتاب  اي درآيه: فرمودند صادقالد؟ حضرت ابي عبداهللا نكننو غاصبين را دفع 
  : كدام آيه؟ فرمودند: عرض كرد. نمودميرا از اين كار منع  خدا علي

   2 .اًممنهم عذابا اليبنا الذين كفروا لوتزيلوا لعذّ،يآيه
        شدند ما كافرين ايشان را عذابي دردناك مي از هم جدا) در نسل(و كافرين  نمؤمني اگر

و قرار داده در پشت كافرين و منافقين را مؤمن هائي  امانتخداوند عزوجل  همانا .كرديممي
ها خواست كه آن ودايع و امانتچنين نبود كه پدران كافر و منافق را بكشد زيرا مي علي

  3.خارج گردند
  ها و اوالدهاي صالح در انسان سومي شده و آن وجود در اين حديث اشاره به دليل
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با نكشتن  و حضرت علياست  هاي افرادي منافق و چه بسا كافراصالب و پشت
 سنّت اين و. بردپدران كافر امكان به دنيا آمدن فرزندان پاك و صالح را از بين نمي

عرض كرد ما  طور كه كسي به حضرت موال بوده همان هميشگي موال علي
چشيدن را براي  يكشيم ولي شما گويا افرادها هر كس را كه ببينيم ميدر جنگ

كشيد؟ حضرت اسداهللا علي اي را نميكنيد و عدهخاب ميذوالفقار انت طعم
نگرم پس اگر در هاي آينده او ميآري چنين است من در نسل: فرمودند مرتضي

دنيا آمدن آن فرزند مؤمن اين پدر و  مؤمني نباشد او را كشته و الّا براينسل او هيچ 
  .گذارميا جد را باقي مي

به مقاتله با آن منافقين و  رت عليكالم اينكه اگر بنا بود حض هصخال
آمد كه عده زيادي از غاصبين كه حق ايشان را غصب كرده بودند برآيند الزم مي

ياران حضرت همان چند نفر معدود كه  در حالي كهايشان بپردازند ياري مردم به 
آن قوم غاصب  باخواستند با قدرت الهي ايشان مياگر بودند و در روايت آمده مي

بوده و هنوز به صلب و  آن گروه غاصب كنند پس فرزندان مؤمني كه در نسل نبرد
شدند پس حضرت بهترين كار م ديگري منتقل نشده بودند نيز تماماً نابود ميحر يا

نكردن با يعني جنگ  9پيامبر اكرم وصيتعمل نمودن به  ،و آنرا عمل فرموده 
  .اين قوم غاصب بوده است

 نآمده و آن نابودي ريشه اسالم نوپا و كافر شددر خبر ديگر علت ديگري 
  .باشدمسلمانان تازه مسلمان شده مي

اصحابنا قال قلت البي عبداهللا عن بعض رابن ابي عمي نع علي لم كف 
  1ا كفاراًان يرجعو ةفاخمعن القوم؟ قال 

 عرض گويد به امامكند كه مينقل مي ابن ابي عمير از بعضي ياران امام صادق
: از مبارزه با آن قوم غاصب چشم پوشيدند؟ حضرت فرمودند حضرت عليچرا : كردم

  .ترسيد كه مردم به كفر برگردندزيرا مي
كشاند مي يياران با وفا ماجرا را به چنان سرانجامعدم وجود  يهمه اينها به عالوه

ه كنج ترين ايشان بتكيه زده و صالح 9ترين افراد برمسند رسول اكرمكه نااليق
  .دلت خزيده و از حق خويش محروم گردنخانه عز
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به تنهايي و يا با اكتفا  چرا حضرت علي بن ابيطالب : ممكن است كسي بگويد
؟ نهايت امر اين بود كه او در اين ندبه همان چند نفر يار معدود به ضد خلفاء قيام نكرد

ان مؤمني كراهت دارد شد، مگر قتل و شهادت در راه خدا و حق براي انسراه كشته مي
  كه فرزند همين امام است چنين نكرد؟ و مگر حضرت حسين بن علي 

ر عياشي در كتاب نصدر جواب اين مطلب روايتي كه محدث جليل القدر ابي 
  : يمشورا متذكر مي ستتفسير خويش آورده ا

ن تنها كسي كه مأمور بود ولو بدون وجوديار و ناصر با دشم: فرمودند امام صادق
   1 .سبيل اهللا ال تكلف اال نفسكفي قاتل :اند به دليل آيهبوده 9خداد رسولبجنگ

  .تو بر آن مكلف نيستپس تو خود تنها در راه خدا به كارزار برخيز كه جز شخص 
  :شود به دليلديگران اگر يار و ياوري يافتند قتال واجب مي يولي درباره

تهالي فئ اًزرفا لقتال او متحياال متح2  
  .كندنيز به امر خداوند كار مي )سالم اهللا عليه(و بايد دانست كه امام 

 بالقول و هم بامره يعملون ونهيسبقال.  
بايد گفت كه اوالً ايشان نيز  سيدالشهداء حسين بن عليحضرت  ياما درباره

 راي از جانب خداوند بوظيفه به امر خداوند عمل كرده و همين طور تمام ائمه
به ايشان  9ارسول خد ز طرفدارند كه آن وظيفه از طريق پدرشان و ا دهعه
شهر جد  ،ت دعوت عمومي مردم كوفههايشان نيز به جشود و ثانياً، قل ميمنت

و  در واقع ياور ظاهري ايشان را به سمت كوفه كشاندو خويش مدينه را رها كرده 
چون برادر خويش  همند اگر بگوييد چرا زماني كه بي وفايي ياران خويش را ديد

چون پدرشان كه با ابابكر بيعت هم كه با معاويه بيعت كرد و باالتر  امام مجتبي
در شود كه در آن زمان همان اثري كه بيعت نكردند؟ گفته مييد يز كرد چرا با

و اسالم  بود مجتبيبن علي الو امام حسن  حضرت علي بن ابيطالب عمل 
بوده و  8ن زمان در شهادت حضرت حسين بن عليو شيعه را حفظ نمود در اي

  .إن كان دين جدي ال يستقيم اال بقتلي فياسيوف خذينيبه قول خود ايشان 
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  با اصحاب جمل، معاويه و خوارجبا اصحاب جمل، معاويه و خوارج  علت جنگ حضرت عليعلت جنگ حضرت علي
ست برداشتن از قتال با هاي پيشين كه باعث دگفت كه علت در اينجا بايد

، )معاويه و يارانش(طين سقا) صحاب جملا(غاصبين گرديده بود درباره ناكثين 
  .كندديگر صدق نمي) خوارج( ارقينم

  .اي جنگ با اين سه گروه داشتندركه ايشان ياران زياد و فراواني ب: اوالً
هاي آينده نموده و اگر كسي در در زمان جنگ توجه به اصالب و نسل: ثانياً

  .رساندندنسلش مؤمني وجود دارد او را به قتل نمي
مبني بر جنگ با اين سه دسته كه  9تر عهد رسول خدااز همه مهم: لثاًثا

جنگ با خلفاء است، آن حضرت را ترغيب به  درباره 9درست عكس عهد پيامبر
  .كند جنگ با ايشان مي

  
  و مارقينو مارقين  اسطيناسطينققناكثين، ناكثين، با با درباره جنگ درباره جنگ   9عهد پيامبرعهد پيامبر

في از اعالم اهل سليمان بن ابراهيم قندوزي حنو  1متقي هندي در كنز العمال
  : اندروايت كردهاز اهل سنت  يو ديگر بزرگان الموده ينابيعدر كتاب  سنّت

 علي في قتال الناكثين و القاسطين و المارقين 9عهد الي رسول اهللا : قال2  
اصحاب عايشه در (كثين درباره جنگ با نا 9كه رسول خدا: فرمودند حضرت علي

  .از من عهد گرفتند) يعني خوارج(و مارقين ) يه در صفيناصحاب معاو(قاسطين ) جنگ جمل
باره نيز به كثرت رسيده است لكن ما به همين يك البته روايات شيعه در اين

  .كنيماكتفا مي سنّتروايت از كتب اهل 
براي پس گرفتن حق  خليفه اول و دومبا  پس نجنگيدن حضرت علي

داليلي كه ذكر به نها نيست بلكه تأييد ايشان و حكومت جائرانه آ عالمتخويش 
شد باعث دست كشيدن از حق و بيعت كردن با خلفاء بود كه همان داليل در 

  .جنگ با معاويه و ديگران موجود نبود
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  داللت حديث منزلت بر خالفت امام عليداللت حديث منزلت بر خالفت امام علي
مستحق خالفت  9بعد از وفات پيامبر اكرم گويد عليشيعه مي ـ 5

علي نسبت به من بمنزله هارون : بر فرمودبه اين دليل كه پيامبوده است 
م كه هارون جانشين موسي نشد و قبل از او يبيناما مي نسبت به موسي است

پس در واقع اين دليل  .موسي يوشع بن نون بوده استجانشين وفات يافته و 
  .شيعه بر باد است

   جواب
ر همان طور كه قبالً هم گذشت روايت منزلت يعني همين روايت مذكور د

م ادر اكثر بلكه تمبا اختالف كمي تمام كتب روايي شيعه در عالوه بر نقل  ،سؤال
  .نيز ذكر شده است سنّتكتب روايي اهل 

، سنن يذترم، سنن حنبلسند احمد ممنابعي چون صحيح بخاري، صحيح مسلم، 
 همگي. ..و ، مناقب ابن مغازليةدوالمابيع ن، يابن ماجه، جامع االصول ابن اثير، كنز العمال

  . اند اين روايت را نقل كرده
  : متن روايت

 ك؟ فقال له عاخرج م: ال له عليقه تبوك فومع الناس في غز 9خرج رسول اهللا
هرون من موسي الّا  ةبمنزلمني اما ترضي أن تكون : ي اهللا ال فبكي علي فقال لهنب

  1 .الّا و انت خليفتيان اذهب انه ال ينبغي  انك لست بنبيٍّ
آيا من : عرض كردند خارج شدند علي به همراه مردم براي غزوه تبوك 9اكرم رسول

 عالمتبه ( در اين حال حضرت علياجازه ندادند  9هم با شما همراه شوم رسول اكرم
شوي كه براي من مانند هارون آيا راضي نمي: نيز فرمودند 9گريه كردند رسول خدا) حزن

بدان سزاوار نيست كه . ارون اينست كه تو پيامبر نيستيبراي موسي باشي و تنها فرق تو با ه
  .من به جائي بروم مگر اينكه تو خليفه من باشي
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    خالفت حضرت عليخالفت حضرت عليبر بر وجه داللت حديث منزلت وجه داللت حديث منزلت 
همان طور كه هارون در زمان حيات موسي خليفه او بر قومش  بايد گفتـ  1
در زمان ه در شهر باقي ماند بر مسلمينِ 9رسول اكرم يهخليف عليامام  بود

جانشين ايشان  9شدند حال كسي كه در زمان حيات رسول خداجنگ تبوك 
آيا ) منظور حديث منزلت است(كند گردد و چنان مدال افتخاري را دريافت ميمي

  .از همه بر جانشيني ايشان در زمان وفاتشان سزاوارتر نيست
 9رسول اكرم يهدرست است كه كسان ديگري هم در بعضي از نبردها خليف ـ2

 )موسي من هرون بمنزله مني تنا( حديث همفتخر ب كه كسي تنها لكن شدندمي در مدينه
هاي ديگر وجود اميرالمؤمنين و همچنين در جنگ باشندمي گشته امام علي

به غير از جنگ تبوك  گاه حضرت علي بن ابيطالب و هيچمورد نياز بوده  علي
   .در مدينه نماندند

 )من موسيهارون انت مني بمنزله (به همراه حديث  امام علي ينجانشيـ 3
ن اين حديث وبد يو اين اثر در جانشين براي خالفت است بودن ايشاندليل بر حق 

اند اما هيچ در مدينه جانشين شده 9ه افراد ديگري نيز به جاي پيامبرلب .باشدنمي
به  يدر مواقع ديگران هم كه كسي بگويد. اندنشده ،ي مفتخرنصيك به اين چنين 
  .انددر مدينه مانده 9جاي پيامبر اكرم

كند آن هم در زمان در مدينه خالفت مي 9به جاي پيامبرآيا كسي كه ـ 4
شود از كسي كه حتي براي رساندن حيات ايشان و حديث منزلت براي او صادر مي

، و اصالً سزاوارتر نيست 9رسول اكرم يسوره برائت لياقت ندارد براي جانشين
هم كه  را عمر حتي براي يك بايابابكر و كه شود بگوييد آيا در منبعي يافت مي

هيچ كتابي چنين  9شده به جاي پيامبر خالفت كرده باشند؟ به جان رسول خدا
  .ه استددروغي را ثبت نكر

فضل خدا به آن به در بررسي آيات حضرت موسي و هارون مطلب ديگري كه ـ 5
ي پيامبر هارون را به عنوان خليفه خويش در زمان اكه موسين است كنيم ااشاره مي
رسد اين كند حال علت اينكه او پس از موسي به خالفت نميمعرفي ميد حيات خو

مسلماً پس از  پس از موسي نبود كه اگر بودو بود كه زودتر از موسي از دنيا رفت 
هارون  مانند البشد اما حضرت علي بن ابيطاو مي ي خليفه نيزمرگ موسي 



 

 

خليفه و جانشين ايشان  9مبردر حيات موسي خليفه او بود در زمان حيات پياكه 
مانع مفقود در اصطالح پس  ندزنده بود 9پس از وفات پيامبربه عالوه و  ندشد
  .ب كرده و از مقام الهيش منع كردندصاي حق او را غولي عده هبود

الفت او برسد از آنكس كه پس از در واقع كسي كه در زمان حيات شخصي به خ
كند كه آن و در اصل خالفت تفاوتي نمي مرگ او به خالفت برسد افضل است

توان ايراد گرفت پس نمي ،رسول زنده باشد ولي غايب و يا اينكه از دنيا رفته باشد
زودتر از  نيست به دليل اينكه هارون الفت حضرت عليبر خ نص ،كه حديث

است زيرا هارون در زمان غيبت موسي كه در حكم با مرگ او  از دنيا رفته موسي
  .كند خليفه او شده استتفاوتي نمي

  : هارون از نظر آيات قرآني داراي مناصب زير بوده است ـ 6
  1 .ا له من رحمتنا اخاه هرون نبياًبنو وه: نبي خدا ـ الف

  .كرديم عطا نبوتو از لطف و مرحمتي كه داشتيم برادرش هارون را مقام 
  2 .و اجعل لي وزيراً من اهلي هرون اخي :وزير موسيـ  ب

  .و از اهل من هارون، برادرم را وزير و معاون من قرار بده
  3 .و اجعل لي وزيراً من اهلي هرون اخي :اهل موسيـ  ج

  .و از اهل من هارون، برادرم را وزير و معاون من قرار بده
  4 .م علي موسي و هرونسال: مورد سالم خدا واقع شدهـ  د

  .سالم و تحيت بر موسي و هارون باد
  5 .تناايĤهرون ب هثم ارسلنا موسي و اخا :برادر موسيـ  هـ

  .مان فرستاديمپس آنگاه موسي و برادرش هارون را با آيات 
  6 .قومي فيو قال موسي الخيه هرون اخلفني  :خليفه موسيـ  و

  .جانشين من در قوم من باش تو: و موسي به برادرش هارون گفت
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له معي ردءاً افصح مني لساناً فارس و اخي هرون هو :كار موسيار و مدديـ ز
  1 .خيكعضدك بأ اخاف أن يكذبون قال سنشد يصدقني اني

گويد را با من بفرست تا پشتيبان من باشد و مرا تر از من سخن ميو برادرم هارون كه فصيح
ضاي كه ما تقا(خداوند فرمود رسم اين فرعونيان مرا تكذيب كنند تو همانا من ميتصديق كند 

  .گردانيمو به همدستي برادرت هارون بازويت را قوي مي) را پذيرفته تو
   :رسالت تبليغ در شريكـ  ح
يهمأل و فرعون الي هرون و موسي هم بعد من بعثنا ثم.2  

  .و اشراف مملكت او فرستاديم آنگاه بعد از آن رسوالن، موسي و هارون را به سوي فرعون
إذهبا الي فرعون انه طغي3  

  .برويد به سوي فرعون كه او سخت به راه كفر و طغيان شتافته است
مقام براي حضرت هارون بايد دانست كه فقط يكي از اين  8پس از اثبات اين 

توان سلب شد و با سلب آن يك مقام مي مقامات از حضرت علي بن ابيطالب
  .امات را اثبات كردديگر مق
ّي بمنزله هرون من موسيانت من حضرت نيز در هارون  ماتاقيعني تمام م

  .وجود دارد اميرالمؤمنين
بعدي نبي ال انه إال حضرت از را نبوت فقط الّا كلمه و استثناء اين با 

ها در وجود نازنين منصبرده پس در واقع تمام آن كسلب  اميرالمؤمنين
ها خالفت و منصبثابت است كه يكي از اين  ابيطالبحضرت علي بن 

  .جانشيني موسي است ولو اينكه اين خالفت در زمان حيات او باشد
 بر هوارد نصوصتنها يكي از داليل و  »منزلت«مطلب ديگر اينكه روايت ـ 7

بوده و صدها روايت ديگر در كتب خود  خالفت حضرت ابي الحسن المرتضي
 يهمحكم بر خالفت اله يدليل كه هر كدام به تنهايي موجود است سنّتاهل 

  .خواهد بود حضرت موال
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در واقعه تبوك صادر شده است و  »منزلت«به اتفاق شيعه و سني حديث ـ  8
هايي كه در آن جنگ است يعني رسول اكرم فتهايزوه نيز جنگي صورت نغدر اين 

او را به همراه خويش  )اتويعني تمام غز(بوده  نياز به حضرت علي بن ابيطالب
عده زيادي از كردند ولي در اين نبرد به اين علت و به علت اينكه خارج مي

مسلمين در مدينه مانده بودند و در بين ايشان تعداد زيادي از منافقين هم حضور 
سول رها نيز در ديگر جنگ ،بوده 1الزاميدر مدينه  وجود امام علي داشتند

گذاشتند لكن هيچ كدام مفتخر به حديثي چون مي اي در مدينهخليفه 9خدا
در مدينه ابطال قول كساني است ها وجود اين خليفه اند، لكنحديث منزلت نشده

در زمان  يشانزيرا ا! نداي معلوم نكردو خليفه نداز دنيا رفت 9گويند پيامبركه مي
چگونه  دنكردخليفه معلوم مي ندشدبراي مدتي كه از شهر خارج ميحيات خويش 

  ؟اي نينديشيده استچاره انبراي پس از مرگش
در  9او به جاي پيامبركه براي اثبات خالفت ابابكر به نمازي  سنّتاهل ـ 9

در صورت وقوع چنين  كنند اما اوالًاد ميناست است هاندزمان حيات ايشان خو
 9اين نماز به اجازه رسول خداكه شود اي از روايات طبري مشخص ميحادثه

حالت مريضي به همان ابابكر با  پس از اطالع از نمازِ 9بوده زيرا پيامبر اكرمن
  .2اندكردهه امقمسجد رفته و او را عقب زده و در حالت نشسته نماز را ا

ثانياً اگر چنين فضيلتي براي ابابكر ثابت شود باالتر از آن براي حضرت  و
فه و نيمه نصابابكر يك نماز ثابت است زيرا اگر  اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب

طبق حديث منزلت و واقعه  خوانده است حضرت علي 9به جاي رسول خدا
جانشيني ايشان در مدينه در غزوه تبوك نمازهاي متعددي را به جاي رسول 

اند طبري اقتدا كرده ايشانده و مسلمين باقي مانده در مدينه به نمواقامه  9خدا
  3.روز نوشته است مدت اين نمازها را بيش از ده

حال شما خواننده گرامي با انصافي كه خود داريد به شبهه و جوابهاي داده شده 
  .مطلب است توجه كرده و راه حق را انتخاب نمائيد 9كه شامل 
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  را پنهان نمودند؟را پنهان نمودند؟  نص بر خالفت حضرت علينص بر خالفت حضرت علي  9آيا اصحاب پيامبرآيا اصحاب پيامبر
را پنهان  خالفت علي نص ،اگر اصحاب: شودبه شيعه گفته ميـ  7

كردند و چيزي در مورد فضايل كرده بودند فضايل او را نيز پنهان مي
شود مي كردند و اين بر خالف واقعيت است پس معلومروايت نمي علي

 وجود داشت اصحاب آن را نقل  ي در مورد خالفت علينصكه اگر 
برخالفت واقعه بزرگي است و رخدادهاي بزرگ  نصكردند چون كه مي
  .شندباخيلي معروف و مشهور  بايد

  جواب 
بايد گفت كه ايشان در آن  خالفت حضرت عليبر  نصپنهان كردن درباه 

را پنهان كرده و عده زيادي از ايشان پس از  نص )سقيفه(خاصي زماني برهه 
بخشيد همان طور كه اآلن را ظاهر كرده ولي ديگر سودي نمي نصب خالفت غص
قع ادر مو نصوصاين  ييابيم كه همهمي سنّتب اهل زيادي را در كت نصوص ما

  .ابابكر بيان گرديدندالزم برمال نشده و پس از خالفت 
نيز براي هميشه توسط ايشان مخفي مانده و هيچ  نصوصبا اين حال خيلي از 

  .خارج نگرديد انكتم يگاه از پس پرده
را بسياري از نيز مشكلي نداشتند زي عليامام فضايل  ياين اصحاب درباره

بر خالف حكم فطرت و عقل و حتي شرع معتقدند كه براي خالفت نياز  ايشان
گردد و چه بسا كه مفضول بر  منصوببه عنوان خليفه نيست كه افضل مردم زمان 

افضل مقدم شود همان طور كه ابن ابي الحديد معتزلي در كتاب خويش بر اين 
   1.مطلب تصريح كرده است

آن قدر زياد است  ابي الحسن المرتضيفضايل حضرت  و ديگر مطلب آنكه
اند در مورد اين مقدار فضايل را كتمان كرده هااي با اينكه بسياري از آنكه عده

  .نتوانستند سكوت كنند
اسالم گذشت كه حتي ذكر همين مقدار فضايل محدود كه  امتالبته زماني بر 

و  سبممنوع گرديد و بلكه توسط حكومت بني اميه ذكر شده  سنّتدر كتب اهل 
ها  و مأذنه منابر زبر فرا علي بن ابي طالبدشنام به حضرت اميرالمؤمنين 
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و اصحاب نيز از ترس حكومت معاويه بن ابي سفيان در مقابل آن  يافترسميت 
  علي القوم الظالمين لعنة اهللا أال 1.اي نيز به آن عمل نمودندو عده ندسكوت كرد

چون سلمان و اباذر  9اكرم از اصحاب واقعي رسولاي كه عده البته ناگفته نماند
  .ندا هرا مخفي نكردند بلكه در جلسات متعدد آن را به خلفاء متذكر شد نصنه تنها ... و

يكي اينكه عموم  :دنرا بپذير سهبايد يكي از اين  اهل سنت اين نكات توجه بهبا 
ما نسبت به خالفت ي را كه اآلن در كتب شنصوصاين  9اصحاب رسول خدا

موجود است به خلفاء تذكر داده و با ايشان مبارزه كردند كه اگر  حضرت علي
تاريخ و حديث دروغ گفته است هاي  بابگويد چنين بوده به شهادت تمام كتكسي 

  .اندزيرا ايشان چنين نكرده
در زمان غصب  نصوصاينكه اين  توانند قبول كنند دومين چيزي كه آنها مي

  .ه استگرديدپنهان شده و بعداً كمي از آن آرام آرام مكشوف خالفت 
وارد شده  سنّتباطل بوده و بعداً در كتب اهل  نصوصاصالً اين اينكه و سوم 

است كه چنين چيزي ممكن نبوده بلكه محال است زيرا اين كتب در دست اهل 
ين اثبات ا دو اگر كسي در صد .بوده و شيعه در آن دخلي نداشته است سنّت

غير قابل تحمل خواهد بود سنّتعي برآيد شين و زشتي آن بر اهل مد.  
كند از آن اي معتقدند بعضي از رواياتي كه تأييد شيعه را ميبه عالوه اينكه عده
  .حذف گرديده است

ماند كه اين  مي فقط مورد دوم باقي ،آنكه مورد اول و سوم ممكن نيستحال 
از اصحاب در زمانيكه الزم بود نصوص وارده بر ي زيادي عدهنظر شيعه است يعني 

  .را كتمان كردند حضرت عليخالفت 
 و ماجراي سقيفه آشنا باشد به وضوح نسناهل تكتب تاريخي با اگر كسي خوب 

 يابد كه در واقعه غصب خالفت چگونه تمام فضايل حضرت علي بن ابي طالب مي
وارده درباره  نصوصي از نصسي به كبه اين دليل بود كه مبادا  آن ورا منكر شدند 

  .خالفت حضرت اشاره نمايد
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را به اجبار به مسجد وارد كردند و از ايشان  آن زماني كه اميرالمؤمنين علي
قصد كشتن حضرت را  دوميو با كرده و حضرت ا ،نمودندرا درخواست بيعت با ابابكر 

در  ،ايدرا كشته ادر رسول خداايشان به او فرمودند اگر مرا بكشيد بنده خدا و بر ،نمود
موجود است را انكار كرده  سنّتآنجا بالفاصله عمر اين فضيلتي كه اآلن در كتب اهل 

 اين روي صورت گرفتنيستيد و اين انكار از  كه شما برادر رسول خدا داشتو اعالم 
است رو شده و  ريحي كه بر خالفت حضرت علي بن ابيطالبص نصوصكه مبادا 
يعني در آن شرايط فضايل اميرالمؤمنين . دآوردر ه از چنگ غاصبين برا  خالفت

  1.وارده برخالفت ايشان نصوصنيز مورد انكار قرار گرفت چه برسد به  علي
و ديگر افراد حاضر در آن جا كتمان نيست پس به چه  دوميو جداً اگر اين كار 
  .شودكاري كتمان گفته مي

  
    نتيجهنتيجه
وارده بر خالفت  نصوصو خلفاء پس از ايشان  9ااي از اصحاب رسول خدعده

را در بدو امر غصب خالفت كتمان و بلكه انكار كردند و سپس  حضرت علي
  .وقتي خيالشان از غصب راحت گرديد بعضي از آن را بيان نمودند

ايشان توسط  يل نيز بايد گفت كه تمام فضايل حضرت عليادرباره فض
و اين مقدار كم هم به دليل  ههمچنان مكتوم ماند هاآشكار نشد بلكه بسياري از آن

زيادي فضايل حضرت از پس پرده برون افتاده و اصحاب نيز به جز در زمان بني 
خللي  اين اصحابا اين فضايل به خالفت ا اين فضايل مشكلي نداشتند زيرا باميه ب

ام شد خلفا برخي از فضائل ام شايد يكي از عللي كه باعث مي .آمدوارد نمي
را نقل كنند آن بود كه ايشان از پاسخ دادن به سئواالت مردم و بسياري  علي

روي آورده و  ماندند و در اين شرايط به حضرت امام علي از موارد ديگر وامي
پرداختند  براي توجيه كار خويش و پوشاندن جهلشان به نقل فضائل آن موال مي

  ؟كنيد چرا از آن حضرت سوال مي: كه كسي نگويد
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  پيامبران خدا و واليت امام عليپيامبران خدا و واليت امام علي
گويند كه هيچ پيامبري نبوده مگر آنكه به واليت شيعيان ميـ  8
شود كه انبياء به توحيد و دعوت كرده است به شيعه گفته مي علي

حق است  ،و اگر اين واليت اند نه به واليت عليكردهاخالص دعوت مي
ده همان طور كه به نماز و روزه چرا خداوند متعال در قرآن به آن امر نفرمو

  .امر فرموده است... 
   جواب

  : آمده است ذيل هايدر كتب روايي ما احاديث زيادي مانند حديث
خداوند اي علي : ندشنيدم كه فرمود رسول خدااز : گويدابي سعيد خدري ميـ  1

  1.ه استاليت تو راهنمائي كردوا به را مبعوث نكرده است مگراينكه او ر هيچ پيامبري
چه چيزي  رفرمودند در شب معراج از رسوالن قبل پرسيدم ب 9رسول خدا ـ 2

اليت علي بن ابي طالب و امامان از وتو و  نبوتبر : ايد؟ جواب دادندهيدمبعوث گرد
2.شمايه ذر  

روايت است كه  8از امام هفتم حضرت ابي الحسن موسي بن جعفر الكاظمـ  3
ند صحف انبياء گذشته نوشته شده است و خداو در جميع علي توالي: فرمودند

   .3و واليت وصيش علي 9محمد نبوتمگر بر را مبعوث نفرمود پيامبري هيچ 
نيز به وفور يافت  سنّتالبته اين روايات منحصر به كتب شيعه نيست در كتب اهل 

  : به عنوان مثال در كتاب شواهد التنزيل نوشته حاكم حسكاني آمده است. شودمي
ا اسري بي الي السماء اذاً ملك قد : 9لي رسول اهللاقال : عود قالسم نن ابعلم

: ي فقال لي يا محمد سل من ارسلنا من قبلك من رسلنا علي ما بعثوا؟ قلتناتا
علي  واليةعلي واليتك يا محمد و : معاشر الرسل و النبيين علي ما بعثكم اهللا؟ قالوا

    4بن ابي طالب
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به آسمان سير  هنگامي كه مرا: به من فرمودند 9اخد رسول ند كهن مسعود روايت كبا
اند بپرس به اي محمد از رسوالني كه قبل از تو مبعوث شده: اي نزد من آمد و گفتفرشته دادند

بر چه چيزي خداوند شما را : اند؟ من از رسوالن و پيامبران پرسيدمچه چيزي مبعوث شده
علي واليت  خداوند ما را بر واليت تو اي محمد و بر: مبعوث كرده است؟ همگي پاسخ دادند

  . مبعوث كرده است بن ابيطالب
 سنّتناگفته نماند كه ذكر اين روايت و امثال آن فقط منحصر به اين كتاب اهل 

ابيع الموده نمناقب خوارزمي، و يديگر اهل سنت چون هاي كتاب نيست و شما در
  1.كنيد مي ردقندوزي حنفي نيز به اين روايت برخو

  ت چيست؟ااما معناي اين رواي
مخصوصاً حضرت  :بايد گفت كه وقتي سخن از واليت حضرات معصومين

كنند اي گمان ميآيد عدهبه ميان مي الحسن المرتضي علي بن ابيطالب ابي
كه حرف و حديثي تازه و بدعتي جديد گذارده شده و اين در حالي است كه اين 

  .و همين طور در قرآن كريم نيز آمده است :بياءواليت در كتب ديگر ان
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  بعضي از آيات واليت در قرآن كريمبعضي از آيات واليت در قرآن كريم
 ةالزكا يؤتونو  ةالذين آمنوا الذين يقيمون الصالو و رسوله اهللا انما وليكم  ـ 1

  1و هم راكعون
و مؤمنيني هستند كه نماز گذارده و در شك ولي و سرپرست شما خداوند و رسول او بي

  .پردازندكات ميحالت ركوع ز
مؤمنين  از ايعده و او رسول بالعرض و خدا اوالً رستپسر و ولي واضح طور به

  .هستند
كه ان شاء اهللا ترديدي نيست لكن ممكن است كسي  9درباره خدا و رسول

  توان فهميد؟و ديگر ائمه را مي بگويد از اين آيه چگونه واليت حضرت علي
نكه شيعه و سني درباره شأن نزول اين آيه كه به غير از اي: در جواب بايد گفت

اين نكته نيز قابل تأمل  2،است اتفاق دارند مخصوص حضرت علي بن ابي طالب
ل بيان شده و رسول جمم يكام خداي عزوجل در قرآن به گونهاست كه اكثر اح

  .اندتبيين فرمودهتفصيالً آن را  9اهللا
 9كرده است اما رسول خدا... وقرآن كريم امر به نماز و زكات وحج  مثالً

ابي نصا زكات به چه يگردد و  هاند اين نماز به چه كيفيتي بايد اقامتوضيح داده
بايد پرداخت گردد و يا اينكه يك حج مقبول چه شرايطي داشته و از چه اركاني 

 9در كنار خدا و رسولسومي را  قرآن كريم ولي به همين قياس. برخوردار است
را مشخص  هستند كه مصداق اين ولي 9في كرده و اين رسول خدابه مردم معر

كه در آينده به طور مفصل  :اثني عشرر كه در احاديث ائمه وهمان ط. كنندمي
به تعريف مصداق اين آيه پرداخته و اسم تمام  9خواهد آمد رسول اكرم

  . اندسرپرستان مؤمنين را به طور واضح بيان كرده
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  1 .طيعوا الرسول و اولي االمر منكماطيعوا اهللا و ا ـ 2

  .رسول او و سرپرستان امر اطاعت كنيدو از خدا 
كه  بيان نموده 9براي كسي غير از خدا و رسولرا اين آيه نيز اثبات واليت 

  2.بل درباره اين آيه نيز صادق استعيناً توضيح آيه ق
  اشد؟بجداً اگر اين آيات امر به واليت نيست پس امر به چه چيزي مي

  
  واليت در كتب ساير انبياءواليت در كتب ساير انبياء

اما اين واليت چگونه در كتب ساير انبياء ذكر شده و بيان گرديده است؟ 
جز واليت  :ور از واليت اهل بيتظخواننده گرامي بايد دقت داشته باشد كه من

واليت حضرت علي بن نيست يعني هر كجا گفته شود  خدا چيز ديگري
 )تعالي عليه رضوان اهللا(خ صدوق يور كه شهمان ط ،يعني واليت خدا ابيطالب

بن  علي ةوالي: اند كه حضرت فرمودندروايت كرده9در كتاب امالي از رسول اكرم
  3اهللا ةابي طالب والي

كه در اين صورت در كتب انبياء گذشته و حتي در قرآن كريم هر كجا سخن از 
. يز بيان نموده استرا ن حضرت علي بن ابيطالب تاهللا به ميان آيد، والي يةوال

پس همو هم  ستتوضيح اين مطلب اين است كه چون خدا ولي و سرپرست شما
  . باشدولي و سرپرست شما مي فرموده كه حضرت علي بن ابي طالب

گويد چون خداوند شود كه شيعه مي مي و فرق شيعه و سني نيز همين جا معلوم
كنيم و است ما از او پيروي ميقرار داده  را ولي متعال حضرت علي بن ابي طالب

ابابكر و  كس ديگري را مثالً به جاي حضرت علي بن ابي طالباگر خداي عزوجل 
روايات زيادي كه خود  با وجودپذيرفت لكن سني يا عمر را ولي قرار داده بود شيعه مي

را  داند كه خداوند حضرت علي بن ابي طالبميو در منابع معتبرش نقل كرده 
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دهد بلكه كس ديگري دل نمي يشانمع االسف نه تنها به واليت ا ،1ار داده استقر ولي
 او را ولي و با مؤمنيني كه اين امر خدا را استماع كرده و ولينشانده  ايشانرا به جاي 

  .كنداند دشمني ميخويش قرار داده
كجاست كسي كه به دنبال حقيقت باشد و در كدام زمين است آنكه تعصب  !آه
  ركورانه نداشته باشد؟؟كو

و هر پيامبري كه مأمور . نيستجز واليت خدا  نتيجه كالم اينكه واليت علي
و اين همان . شده است رت عليضمور به واليت حأاهللا شده باشد م ةيبه وال

خداوند (: است كه فرمودند فرمايش حضرت ابو جعفر باقر العلوم محمد بن علي
گر به واليت ما و بيزاري و برائت از دشمنان ما و هيچ پيامبري را مبعوث نكرد م

كل امه رسوال منهم  بعثنا فيو لقد : اين همان سخن خداست كه در كتابش فرموده
  2).ان اعبدو اهللا و اجتنبوا الطاغوت

د و يي پيغمبري فرستاديم تا به خلق ابالغ كند كه خداي يكتا را بپرستامتوهمانا در ميان هر 
  .كنيد دوري از طاغوت

 ،و اجتناب از طاغوت را :واليت ائمه ،عبادت خدا را يعني امام محمد باقر
اند و اين سخن به اين معنا است كه كسي ان ايشان تفسير فرمودهندشم ازبرائت 

تواند خدا را بپرستد و عبادت كند پس اگر گفته نمي :جز از راه واليت ائمه
 ،رهنمود فرموده است :ه واليت ائمهشود كه خداوند انبياء گذشته را نيز بمي

كه  ،است :يعني به ايشان دستور پرستش خدا را داده و اين همان واليت ائمه
شود و اين واليت با سرپرستي كساني به چيز ديگري منجر نميجز به عبادت خدا 

بر مردم واليت كرده و حتي به غير آنچه كه  سنّتقرآن و  نصكه در مقابل 
او را ها روا داشته و تغيير احكام كنند و در دين خدا بدعتكم ميخداوند فرموده ح

 واليت ،واليت خدا و آن واليت ،واليتاين حقيقتاً د يكي نبوده و ندهفرمان مي
  .ت استوشيطان و طاغ
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  اهللاهللا  واليةوالية  علي بن ابي طالبعلي بن ابي طالب  ةةواليوالي  حديثحديثپيرامون پيرامون   ييننسخسخ
حضرت  حضرات معصومين و مخصوصاً توالي كه عرض شد طور همان

 همان واليت خدا است زيرا معناي واليت ايشان پرستش اميرالمؤمنين علي
  .كنمباره نظر شما را به دو آيه جلب مي و اطاعت از اوست در اين انه خداصالخ

ما را به راه  المستقيم الصراط اهدنا :فرمايدميخداي متعال  كه حمد سوره در اول آيه
  .راست هدايت فرما

نظور از صراط مستقيم را حضرت مولي الموحدين علي بن ابي شيعه و سني م
  : اندي نيز ذكر كردهاتدانسته و رواي طالب

  : فرمودند 9از ابن عباس روايت كرده كه رسول خدا سنّتقندوزي از علماي اهل 
و الصراط المستقيم و انت موال من انا مواله و انا  حيا علي انت الطريق الواض

  1ةالوالد خبيثُو ال يبغضك اال  ةال يحبك اال طاهر الوالد ةؤمنمولي كل مؤمن و م
اي علي تو راه روشن و صراط مستقيم و موالي هر كس كه من موالي اويم هستي و من 

كه حالل زاده است و با تو كسي موالي هر مرد و زن مؤمن هستم و تو را دوست ندارد مگر 
  .كه حرام زاده استكسي  دشمن نيست مگر آن

بته اين يكي از صدها روايت مذكور در كتب شيعه و سني است كه علي بن ال
  2.را به عنوان صراط مستقيم معرفي كرده است ابي طالب

  : فرمايدخداوند در سوره يس همين صراط مستقيم را توضيح داده و ميبا اين اوصاف 
عبدوني او ان شيطان انه لكم عدو مبين لم اعهد اليكم يا بني آدم ان التعبدوا الَأ

  3هذا صراط مستقيم
دشمن آشكار شماست او اي فرزندان آدم آيا با شما عهد نبستم كه شيطان را نپرستيد زيرا 

  .و مرا بپرستيد كه اين راه مستقيم است
به اين صورت عبادت خداي عزوجل و نپرستيدن شيطان معناي صراط مستقيم 

و سني به فراواني ذكر شده و  كه در كتب شيعه 9است و اين با حديث صحيح نبوي
معرفي فرموده تنازعي ندارد  در آن صراط مستقيم را حضرت علي بن ابي طالب
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يعني عبادت خدا و نپرستيدن شيطان و اگر كسي  عليامام زيرا حقيقت واليت 
  .است د نداند در راه واليت حضرت علي بن ابي طالبوچنين باشد ولو اينكه خ

ن كس كه آتر گردد و تر و روشنآوردم تا كالم قبل واضحاين سخن را در اينجا 
 واليةاهللا و چه كسي در  واليةخواند بداند كه چه كسي در اين سطور را مي

نيز بداند هر چه نيست  عليامام واليت دايره الشيطان است و آن كس كه در 
در واليت  قدر كه به زعم خود خداوند را بپرستد چون از راه آن وارد نشده حقيقتاً

ي براي او اثري ندارد، عبادتي رعد و دوها جز بشيطان و طاغوت بوده و اين عبادت
  .اي نا آشنا به احكام دين و قرآن استهاي نفساني عدهكه منشأ آن بدعت

  

 عبـــادت بـــي واليـــت حقـــه بازيســـت    
ــي  ــر نمــ ــرا منكــ ــدچــ ــواهي بدانــ  خــ

  

ــت     ــه سازيسـ ــت خانـ ــجدش بـ ــاس مسـ  اسـ
ــي واليـــــت آ  ــوي بـــ ــتيباز بوضـــ  ســـ

  

    
  امامت و واليت جعل و قرارداد خداستامامت و واليت جعل و قرارداد خداست

آخرين سخن در اين بخش اينست كه امامت و واليت و خالفت در قرآن كريم 
مفاهيمي هستند كه نياز به جعل يعني قراردادن الهي داشته و مردم در اين 

  . ها بايد تابع اين جعل خداوند باشندمقوله
وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا1كنند قرار داديمن اماماني كه به امر ما هدايت ميما از ايشا.   
يا داود انا جاعلك خليفة في االرض2 اي داود ما تو را خليفه در زمين قرار داديم.  
اني جاعل في االرض خليفه3 دهممن در زمين خليفه قرار مي.  
ًاني جاعلك للناس اماما4 من تو را اي ابراهيم امام قرار دادم  
وزيراً من اهلي هارون اخي واجعل لي5 برادر من است تو  خدايا از اهلم هارون كه

  .به عنوان وزيرم قرار بده
توان به اين نتيجه رسيد كه مقام با توجه به آيات فوق و ديگر آيات مشابه مي

امامت و خالفت مقامي جعلي از طرف خداست و بر سقيفه نشينان نيست كه 
امر به پيروي از آن شخص  شخص كرده و مردم رااي مبخواهند امام و يا خليفه

  .كنند
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  9از خلفا و همسران پيامبراز خلفا و همسران پيامبراي اي   انحرافات عدهانحرافات عدهدفاع از دفاع از 
با تمسك به بعضي از آيات قرآن و قضاياي تاريخي و ... مؤلف كتاب اسئله

اي از اصحاب همچنين بعضي از امور ذوقي خويش در پي اثبات حقانيت خلفاء و عده
در مورد اذيت و آزار  9و يا تبرئه بعضي از همسران رسول اكرم تفدر غصب خال

و جنگ با ايشان بوده و نهايت سعي خويش را در اين  حضرت اميرالمؤمنين علي
دليل براي اثبات مدعي خويش  30زمينه به خرج داده است تا آنجايي كه بيش از

با بياني ديگر و بعضي اقامه نموده كه البته بعضي از اين داليل تكرار سخن قبل او 
سخنان او  ترينفاقد اصول علمي است لذا ما در اينجا به مهم ارزش ونيز بسيار بي

  .جوئيمپاسخ داده و از خداوند منان استعانت مي
  

  !!خداوند متعال خلفا را ياري كرده استخداوند متعال خلفا را ياري كرده است
گويد كه خلفاء كافر بودند پس چرا خداوند ايشان را ياري شيعه مي ـ 1
گرفت و اين در حالي  ميدست ايشان فتوحاتي عظيم صورت كرد و به مي

بلكه نگرفت نه تنها فتوحاتي صورت  است كه در زمان حضرت علي
كه بر ياري صالحان و الهي  سنّتآيا اين با  ،جامعه دچار اختالف گرديد

  .باشدنابودي كافران و منافقان استوار است سازگار مي



 

 

  جواب
  افتخار يا ننگ؟افتخار يا ننگ؟  ،،فتوحاتفتوحات

 هايينجام داده و كشور گشائيا 9مورد فتوحاتي كه خلفاء پس از رسول اكرمدر 
هاي آن جواب متفكرين و عقالمطرح است كه براي  اساسي ند چند سؤالاهكه نمود

  .واضح است
  : سؤال اول

اي از طريق كشور، شهر، روستا و حتي قبيلههيچ  9آيا در زمان رسول اكرم
ول زمان حيات طدر  9ند و آيا رسول اكرمشدت به اسالم ودعجنگ ابتدائي 

خويش و حتي در زمان قدرت اسالم براي گسترش اسالم و تبليغ آن با گروهي 
 شود كه سپاه اسالم حتي يك مورد يافت ميآيا اند؟ به جنگ و نزاع پرداختهابتداء

  1به جز براي دفاع مجهز شده باشد؟
  : سؤال دوم

كي از اين اند كه يتبليغ دين موظف شده براي 9مگر اين نبوده كه رسول اكرم
  : استفاده نمايندرا سه راه 
 لهم بالتي هي احسندو جا ةسنحال ةالموعظو  ةبالحكمسبيل ربك ادع الي2  

اي رسول ما خلق را با حكمت و موعظه نيكو به راه خدا دعوت كن و با بهترين طريق با آنها 
  .مجادله كن

، موعظه حسنه و جدال احسن مشروع است و دعوت به اسالم فقط از راه حكمت
  .كنداز مسلمان كردن اجباري مردم منع نمي 3)ه في الدينااكرال ( يمگر آيه كريمه

                                                 
همان پيماني كه معروف به صلح حديبيه بود توسط مشـركين  . ركين مكه صورت گرفتفتح مكه نيز به خاطر پيمان شكني مش -1

ن فتح هيچ خوني ريخته نشد و به دستور آبه كرات نقض شد و اين نقض پيمان در نهايت منجر به فتح مكه گرديد عالوه بر اين در 
  .نه خويش مانده بود در امان اسالم بودپيامبر صلي اهللا عليه و آله هر كس در خانه خدا، يا خانه ابوسفيان و يا خا
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  : سؤال سوم
در يك مورد  وها مورد پسند بود آيا نبايد كه ولاگر فتوحات و كشور گشايي

اجبار و  شخصاً با توسل به زور وبر آن قرار گرفته و  9سيره عملي رسول خدا
و يا اينكه الاقل يك روايت صحيح چه  ؟جنگ و خونريزي به تبليغ اسالم بپردازد

هايي كه كتب شيعه از آن حضرت در تأييد كشور گشائي چه دردر منابع سني و 
 ؟كنند به ما رسيده باشد مي ها در مورد آن به خلفاء خويش افتخاراآلن سني

چه آيه و روايت و يا به استناد  اخلفاء بپس  .روايتي كه ضعيف آن هم وجود ندارد
و خونريزي ايشان را دعوت به اسالم  اي به مردم حمله كرده و با اجبارسيره
اميرالمؤمنين هاي  در تأييد جنگ 9اند؟ در حالي كه همين رسول اكرم كرده
ند كه اآلن در كتب شيعه و سني موجود ا هروايات زيادي را انشاء فرمود علي
اين ترتيب اگر نبردهاي خلفاء نيز مورد تأييد بود بايد همانطور كه  كه به .است
 9از زبان نبي اكرم 9پيامبرهاي اميرالمؤمنين پس از رحلت  جنگ يهدربار

. روايات تأييدي رسيده است درباره ايشان و فتوحاتشان احاديثي به ما رسيده باشد
  .و ايشان را تأييد كرده باشد

  : سؤال چهارم
در دعوت اقوام و ملل به دين اسالم نوشتن نامه و دعوت  9اكرمروش رسول 

  : ايشان به توحيد و يگانه پرستي بوده است يعني در واقع همان امر خدا كه فرمود
  1لهم با لتي هي احسندادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جا

و با بهترين طريق با آنها  اي رسول ما خلق را با حكمت و موعظه نيكو به راه خدا دعوت كن
  .مجادله كن

قبل از  تند عربيِ يلكن خلفاء به جاي پيروي از اين آيه و دستور الهي با خو
خويش به كشورها حمله كرده و حتي بدون احترام به فرهنگ و تمدن آن  سالمِا

 هاي با ارزش و نابود كردن آثار فرهنگي آن اقوام ملل به سوزاندن كتاب
ها حتي از قطع كه در جنگ 9رسول اكرم سنّتبا اعمال يا اين پرداختند آ مي

كه ؟ و اين در شرايطي است باشديكسان ميشدند مي كردن درختان نيز مانع
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هايي نبردهاي خلفاء هاي دفاعي بوده ولي جنگجنگ هاي رسول اكرمجنگ
  .باشدشرعي مي حجتابتدايي و بدون هيچ 

  : سؤال پنجم
ها تبليغ اسالم بوده است يا دنيا طلبي ب از كشور گشائيبه نظر شما قصد اصحا

   ؟اسالم يبه بهانهو اضافه كردن به محدوده حكومتي خويش 
توان به دنيا طلبي اصحابي چون تب تاريخي معتبر ميكبا مراجعه سطحي به 

ها طلبيدنيا دست يافت كه علت اين ... و غيره وقاصطلحه و زبير و سعد بن ابي 
  .جستجو كردتوان شرعي مي حجتهاي بدون ر گشائيرا در كشو

كند كه منشأ اين اي از خالدبن وليد نقل ميطبري نيز در تاريخ خود جمله
هاي نجومي برخي از  درباره ثروت 1.فتوحات را دنيا طلبي معرفي كرده است

كه همه در اثر اين فتوحات بوده است مسعودي به ... اصحاب چون طلحه و زبيرو
  2.در مروج الذهب سخن رانده است تفصيل

  : سؤال ششم
خويش را  سنّتيا اينكه  ادهد رواجآيا خلفاء در فتوحاتي كه داشتند اسالم را 

و دين  ويشو روش خ سنّتدادند؟ در تمام فتوحات خلفاء جز ترويج ترويج مي
چيز  :دست كاري شده اسالم و اجتناب از تبيين اسالم ناب و دين اهل بيت

  .شودفت نميديگري يا
  : سؤال هفتم

كردند غصب نمي ار علي بن ابي طالب الكونيناگر خلفاء حق حضرت مولي 
اسالم ناب و حقيقي را به تمام دنيا  ،رسيدند خودو ايشان به مقام الهي خويش مي

  ؟ندكردرسانده و حقيقت را بر ايشان نمايان نمي
  . تماماً ثمره فتوحات خلفاستاين گرفتاري كه اآلن در تمام كشورهاي اسالمي هست 

عربي به ظاهر مسلمان اين مناطق را به چالش كشانده فسادهايي كه در كشورهاي 
  .است و اين عقب ماندگي كشورهاي به ظاهر اسالمي از ثمرات زحمات خلفاست

                                                 
  به بعد 2/341مروج الذهب  -2    9صفحه  4تاريخ طبري جلد  -1

   



 

 

اي از مردم ايران محسوس است به همين ين عدهدحتي اين كمبودي كه در ت
  .خاطر است

خود به تبليغ دين پرداخته و دين را به  ،ده بودند كه صاحب امرو اگر اجازه دا 
تحميل  كه به بعضي كشورها به اجباراسالمي فه و نيمه صندنيا معرفي كند آيا اين 
  ؟!شدگرديد كامل ارائه نمي

  : سؤال هشتم
 هااين فتوحات، خونريزي ،كشورهاي غير مسلمان از اسالمآيا عمده علت نفرت 

چهره خشني كه ايشان از همان روز اول پايه گذار آن  باشد؟ا نميهو كشور گشايي
هاي كفر براي نشان دادن صورتي زشت از بودند هنوز مايه سوء استفاده دولت

  .اسالم است
  : سؤال نهم

در هيچ يك از اين  هايي كه حضرت علي بن ابي طالب يكي از علتآيا 
نياوردند اين شنيع ين اعمال فتوحات شركت نكرده و در زمان خويش هم رو به ا

  اند؟نيست كه اين گونه تبليغ زوري و اجباري را تاب نياورده و تأييد نكرده
  : سؤال دهم

مفتخر  او آيا خلفاء براي چنين فتوحات و گسترش اسالم از طرف خدا و يا رسول
مسلمان در تمام امورش نياز به اجازه و (اند؟ به امري عمومي و يا خصوصي گشته

قل  .گويددروغ مياگر كسي بگويد آري بداند كه ) دارد 9وري از خدا و رسولدست
هايي مگر چنين جنگ گوئيمما مي ،و اگر بگويد خير هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
هايي كه حضرت براي جنگ 9ارد؟ رسول خداند 9نياز به امر و اجازه خدا و رسول

وارد فرموده  نصشود امر و وبرو ميدر زمان خالفت خويش با آن ر اميرالمؤمنين
  1.كنند نبردرقين ستند كه با ناكثين و قاسطين و ماو با ايشان پيمان ب
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  .به جنگ با اين سه گروه پرداخت 9و او به خاطر امر نبوي
نشدني،  هاي فراموشهاي عظيم، نبردهاي سنگين، غارتآيا چنين خونريزي

دختران و زنان اين  ،تجاوز به نواميستر دردناكهاي فجيع و از همه كتاب سوزي
  ندارد؟ اي از رسول رحمتاشارهيا كشورها به اسم كنيز نياز به امر و 

  : همدياز لسؤا
   هاي مسيحي چيست؟هاي صليبي دولتارتباط اين فتوحات با جنگ

  : سؤال دوازدهم
للعالمين معرفي  ةرحمآيا دين پيامبري كه خداوند متعال ايشان را به عنوان 

كرده سزاوار است كه اينگونه با خشونت و خونريزي معرفي شده و دين پر از 
  ف شده منتشر شود؟يناقص و تحر ،رحمت او با اجبار و زحمت

  : سؤال سيزدهم
تنها كسي كه اجازه جنگيدن به دليل تنزيل قرآن  سنّتدر بسياري ازروايات اهل 

ال بر مبناي تأويل قرآن را كسي كه اجازه نبرد و قتو تنها  9را دارد رسول اكرم 
جميع بر اين اساس  1.معرفي شده است خواهد داشت امام اميرالمؤمنين علي

تنزيل قرآن باشد و يا بر اساس تأويل قرآن، درباره  به خاطرها يا بايد نبردها و جنگ
توان گفت رخصت دارند آيا مي تأويل امام علي يدرباره و 9تنزيل رسول اكرم

لفاء و فتوحات ايشان نه مبناي تنزيل قرآن را داشته است و نه هاي خكه جنگ
   ؟بناء دليل شرعي نداشته است ومبناي تأويل بلكه جداي از دين و قرآن عمل شده 
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  و دهها سؤال ديگر؟؟؟
افتخار است يا اسباب ننگ و  يبا اين وجود آيا اين فتوحات شرم آور مايه

  سرافكندگي؟؟؟
هاي داخلي و جنگ موجود در زمان اميرالمؤمنين علي اختالفات ياما درباره

ها وه بر اين كه در تمام اين جنگكه عالآن زمان بايد به اين نكته اشاره نمود 
مظلوم واقع شده و در همه آنها نيز پيروز گرديدند حضرت  حضرت علي

تا حد ممكن از بروز جنگ جلوگيري كرده و تا آنجايي كه  اميرالمؤمنين علي
  .كان داشت از ايجاد اختالف در جامعه اسالمي پرهيز داشتندام

تا هاي منبع تاريخي رجوع كنيد صدق اين مطلب به كتاببه براي پي بردن 
تا چه اندازه با فرستادن قاصدها و ارسال  دريابيد كه حضرت علي بن ابي طالب

م به جهت و هعاص و لشكر شام  معاويه و عمرو ،ها هم براي عايشه و سپاهشنامه
  .فرمودناع ميتاماز سركشي  آنها را خوارج در صدد هدايت ايشان بر آمده و

با دست  هاي فراواني كه حضرت علي بن ابي طالبتواند منكر نامهكسي نمي
نوشت و ايشان را به بازگشتن به خويش براي سپاه عايشه و معاويه و خوارج مي

  1.خواند بشوداسالم فرا مي ملّتآغوش 
  .ي هم گرديدفته نماند كه همين اقدامات اسباب هدايت عده زيادگنا

ها توسط اين جنگ يدرباره ثال امر خداوند و رسول اوتامهمه اينها يك طرف و 
  .نيز يك طرف حضرت ولي امر ابي الحسن المرتضي
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  درباره جنگ با نا كثين و قاسطين و مارقيندرباره جنگ با نا كثين و قاسطين و مارقين  امر خدا و رسولامر خدا و رسول
هاي پيش آمده هم مطابق امر در جنگ عمل حضرت علي بن ابي طالب

  .باشدمي 9احاديث رسيده توسط رسول رحمت مطابقخداوند متعال و هم 
اگر دو دسته از مؤمنين با هم بجنگند بين ايشان صلح بر : فرمايد مي قرآن كريم

تا كند با گروه سركش بجنگيد  يپس اگر گروهي بر ديگري سركش .قرار كنيد
  1.گردد زماني كه به امر خدا بر

طلحه و زبير و عايشه به همراه گروه ناكثين و پيمان شكنان نسبت به امارت 
سركشي كردند، امارتي كه هيچ يك از خلفاء پيشين  طالبحضرت علي بن ابي

بر نيز حتي از بيعتي عمومي چون بيعتي كه با حضرت انجام شد  هسزاوار آن نبود
به خالفت جنين با تهديد آتش و قتل  خوردار نبودند ابابكر كه با بيعتي ناگهاني

رسيد، عمر نيز توسط مسلمين انتخاب نشد بلكه ابابكر او را خليفه خويش قرار 
كه  يشش نفري به خالفت رسيد لكن تنها كس يداد، عثمان نيز توسط شوراي

يعني  9مردم با او بيعتي عمومي و از روي اختيار كردند خليفه رسول اكرم
يعني سپاه كنان شگروه پيمان با اين حال بود  تضيحضرت ابي الحسن المر
شروع به فساد  با حمله به بصره بيعت با او را شكسته وعايشه و طلحه و زبير 

سوره حجرات با ايشان جنگيد تا  9نيز با پيروي از آيه كردند حضرت علي
  .ريشه فساد را قطع كند
علت نهايتاً خوارج نيز به بوده و لشكرش نيز به همين ترتيب و معاويه و عمروعاص 

پس  .همين آيه مقابل شمشير حضرت قرار گرفتند استنادكشتار و فساد به سركشي، 
  .استبوده مبناي وحي بر  در واقع طبق اين آيه قرآن عمل امام علي

مبني بر اينكه  9خداامر رسول ي دربارهشيعه و سني منابع در  بر همين اساس
ناي تأويل جنگ خواهد كرد و اينكه رسول بر مب بن ابي طالبامام علي 

احاديثي مارقين بجنگند قاسطين و كثين و اند كه با نااز ايشان عهد گرفته 9اكرم
  2.شودبه طور فراوان يافت مي

  است با آن نبردهاي  آيا جنگي كه مورد تأييد امر قرآن كريم و حديث اعالي نبوي
  ؟يكي است يروايو  شرعي و دليل قرآني حجتدنيا طلبانه بدون 
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جاهد اليوم اآلخر و المسجد الحرام كمن آمن باهللا و  ةالحاج و عمار ةسقايجعلتم أ
  1في سبيل اهللا ال يستون عند اهللا

آيا رتبه سقايت و آب دادن به حاجيان و تعمير مسجد الحرام را با مقام آنكس كه به خدا و روز 
  .نزد خدا يكسان نيستدر شمريد هرگز آن ان ميايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده يكس قيامت

اي بگويد اگر خلفاء بد بودند چرا خداوند گوينده در صورتيكهاينكه مطلب آخر 
خوبي ايشان است  عالمتالهي و اين فتوحات  نصرتاين  و ايشان را ياري فرمود؟

  .فرمايدزيرا خداوند كافران را ياري نمي
رها نصپس بخت ال ،كشور گشايي و خونريزييعني  نصرتشود اگر جواب داده مي

 .اندههمه مورد تأييد خداوند قرار گرفت... وها يها و انگليسئيو در زمان حال امريكا
خدا و  نصرتدم عشوند و اگر و خونريزي پيروز ميزيرا ايشان نيز در دنيا با جنگ 

و  هرسيدپس اين همه پيامبري كه به شهادت قرآن به قتل  ،ياري او يعني شكست
  .كشته شدند همه شكست خورده و خداوند ايشان را ياري نفرموده است

  :اند آورده است هاي مؤمني كه توسط ظالمين كشته شده خداي متعال درباره قوم
 لما اصابهم و ما ضعفوا ي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوانبو كاين من. 2  

اند و به خاطر دي از پيروانش جنگيدهچه بسيار رخ داده كه همراه پيامبري، جمعيت زيا
  .اندآنچه در راه خدا به آنها رسيد سست و ضعيف نشده

لكن اگر معناي اين  .اندياران انبيائي كه كشته و مجروح گرديده يعني زياد بودند
  ...الهي باشد كه وا مصيبتا  نصرتعدم شكست 

اري از كبار كه در جنگ احد به ظاهر شكست خوردند و بسي 9آيا رسول اكرم
  كرد؟نان اصحاب خويش چون حمزه را از دست دادند به اين خاطر بود كه خدا ياريش

شكست و پيروزي ايشان بر دشمنانشان باشد ، اگر مالك خوب و بد بودن افراد
زيرا يا (باهللا از بدترين بندگان بودند  ذبايد گفت كه بسياري از انبياء خدا العيا

از بهترين  و همچنين بسياري از كفار و منافقين 3)اندشتهگكشته شده و يا تكذيب 
  .اندبندگان بوده زيرا در موارد زيادي بر بندگان مؤمن خدا پيروز شده
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 وعده ما براي مشاهده اين ياري خدا نهايي از آن خدا و ياران خداست و نصرتبله 
مسجد  در كنار )امصلوات اهللا عليه(بن الحسن  ةحجپس از ظهور حضرت  ،و پيروزي

در آن زمان كه او حق را اقامه كرده و  .باشد النبي و علني نمودن پيروزي حق بر باطل
  ...خدا نيست و اال نصرتهاي مقطعي دليل بر لكن اين پيروزيو .باطل را بسوزاند

آيا كشته شدن يحيي و زكريا و بسياري از انبياء عظام گذشته دليل بر اين است 
ر به حق بوده است؟ آيا قتل سيد الشهداء فاتل كان قآكه ايشان باطل بوده و 

 عالمت العياذ باهللاو  امام حسين بدي عالمتتوسط يزيد  8حسين بن علي
  ؟.است شراب خوارصالح بودن يزيد 

ها دليل بر هاي مقطعي بعضي از خلفاء در جنگاما بايد گفت كه اين پيروزي
ن نيز بر دشمنان خود بلكه بر بر ايشان نيست زيرا خيلي از ظالميياري كردن خدا 

هاي ظاهري پيروزي شدند ولي اگر شما بخواهيد بدانيداقوام مؤمن و صالح پيروز مي
  : هاي خداوند مربوط است به اين آيه توجه فرماييدسنّتخلفاء به كدام يك از 

ّيعلمون واملي لهم إنّ كيدي متينهم من حيث البوا باياتنا سنستدرجوالذين كذ1  
دانند آنها را به عذاب و ني كه آيات ما را تكذيب كردند به زودي از جائي كه نميو كسا
  .رسدبه آنها ميما دهيم، همانا كه مكر شديد روزي چند به ايشان مهلت مي. افكنيمهالكت مي

  : و همچنين آيه
عقاب كان فكيف اخذتهم ثم كفروا للذين فامليت قبلك من برسل استهزئ لقدو2  

يش از تو هم استهزاء شدند پس به كافرين فرصت دادم تا آنگاه كه به عقوبت رسوالن پ
  .گرفتار و با عقاب سخت به كيفر رسانديم

 ذب موسي فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكيركو اصحاب مدين و3  
و نيز اصحاب مدين همه رسوالن خود را تكذيب كردند و موسي نيز تكذيب شد و ما هم 

  .را مهلت داده و سپس به عقوبت گرفتيم و چقدر مؤاخذه من از كافران سخت خواهد بودكافران 
 المصيرأكو ن من قريه امليت لها و هي ظالمه ثم اخذتها واليي4  
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و بسا شهر و دياري كه با آنكه ستمكار بودند مهلت داديم تا روزي كه آنها را به انتقام 
  .گرفتيم و بازگشت خلق به سوي من است

ماً و ثا اوال يحسبنّ الذين كفروا انّما نملي لهم خير النفسهم انّما نملي لهم ليزدادو
  1لهم عذاب مهين

همانا ما به آنها . براي آنها بهتر است حالشانما به  نو البته كافران گمان نكنند كه مهلت داد
آن سخت  سبب به دهيم تا بر سركشي و گناه خود بيفزايند و آنها را عذابي رسد كهمهلت مي

  .خوار و ذليل شوند
دهد استدراج، يعني كه خداوند به قومي كه ايشان را دوست ندارد مهلت مي سنّت

و خيال كنند كه خداوند ايشان را عذاب  ،تر كنندتا بار اعمال ننگين خويش را سنگين
كه به ايشان داده و بلكه بر است هايي و اين به خاطر كثرت نعمت. كندنمي

ولي ناگهان تازيانه عذابش را بر سر ايشان فرود . انشان به ظاهر پيروز كرده استدشمن
  .هايشان را نابود كندهايشان را بسوزاند و بدعتد بدننآورد و از جايي كه گمان نبر

ي الهي براي پيروزي خلفاي خويش بر سنّتاگر به دنبال  يسليمان خراش
نهايي  نصرترا كه هنوز يو چنگ زند زا نصرت سّنتتواند به نمي دگردديگران مي

ي كه خلفاء را به سنّتبه عرصه عالم بانگ نزده است آن  منصورشده و ندا نازل خ
  .استدراج است و ال غير سنّتكرد ظاهر پيروز مي
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  عايشهعايشه
كند مي شيعه براي عايشه احترامي قائل نيست و بلكه او را به خيانت متهم ـ 2

 اگر برّي دانسته و درضمنر قرآن كريم از خيانت مدر حالي كه خداوند او را د
 نيز عمر و ابابكر همچنين و گرديدند؟ دفن او حجره در 9پيامبر چرا بود بد او

هاي خوبي نبودند چرا انسان اگر نيز شوندمي واقع مذمت مورد شيعه توسط كه
  اند؟سپرده شده به خاك 9در جوار رسول اكرم

  جواب 
براي اثبات فضيلتي درباره آن كساني كه نسبت به آنها بنگريد كه اين جاهل 

آيا دفن . تعصب دارد چگونه مبتال به اراجيف و كلمات خنده داري شده است
دانند و دفن دو خليفه آن را ملك عايشه مي سنّتكه اهل اي در خانه 9پيامبر

به  براي ايشان فضيلت است؟ جداً تعصب كار انسان را 9 ماول در كنار رسول اكر
مخصوصاً حضرت  ت معصومينارساند كه فضايل غير قابل انكار حضرجايي مي

داري را به عنوان فضيلت  لب خندهارا انكار كرده و چنين مط علي بن ابي طالب
جعلي براي اي فضايل بخواهد خليفه نو با امثال اي .براي خلفاء خويش بيان كند

  !!!بتراشد 9رسول اكرم
  . چند قسمت است كه بايد كامالً بررسي شود اما شبهه مذكور داراي

  

  و نظر شيعه درباره اوو نظر شيعه درباره اوعايشه عايشه 
و هرگز او را زني فاجره به همان معنا كه است زني پاكدامن از نظر شيعه عايشه 

او را داند بلكه همان گونه كه خداي عزوجل قرآن كريم او را از آن بري دانسته نمي
ه بود مبري دانسته شيعه نيز او را پاك ك و تهمتي كه به او زده شدفاز ماجراي ا

گويد و لعنت خدا و مي و هر كس كه غير اين را به شيعه نسبت دهد دروغ. داندمي
  .بر او باد 9رسول

به وظايفي كه خداي اينست كه وي دانند اما، ايرادي كه شيعيان به او وارد مي
  .است عمل ننموده، گردانيدهعزوجل براي او تعريف فرموده و او را به آن موظف 

اي كه جا ندارد و هر كس را به همان اندازهشيعه نسبت به كسي تعصب بي
اي در مذاهب غير شيعه لكن عده. كندخداوند گفته دوست داشته و احترام مي



 

 

ها و حتي معايب و زشتيافراد را تعصباً دوست داشته و از همين جهت نيز تمام 
و گيرند ميان در كتاب خويش فرموده را ناديده هايي كه خداوند متعال از ايشمذمت

  .كنندجفا مي 9و رسول او خدادر حق به اين افراد  محبتبه خاطر 
اند و علت عدم احترام شده مذمتدر قرآن كريم  خدادو تن از همسران رسول 

همسري  رفاي صبايد متذكر شد كه عده. شيعه نيز به اين دو از همين حيث است
دانند كه اين منطق از نظر قرآن كريم ميرا فضيلتي برايشان 9خدارسول  با، اين دو

دو زن از زنان انبياء  كه، آيدمنطق قرآن كريم از اين جا به دست مي .مردود است
همسر لوط و همسر نوح هستند، البته قرآن به  ،آن دوكه كرده  مذمتگذشته را 

صت رف1.از جهنميان شمرده استايشان را  ايشان اكتفا نكرده بلكه مذم  
  

  نظر قرآن كريم درباره عايشهنظر قرآن كريم درباره عايشه
به كه است  9خداسخن از دو زن رسول  5تا  3آيات  در سوره تحريم ـ 1

خيانت كرده و خداوند عمل ايشان را معصيت دانسته و به اسرار از در سرّي  يشانا
باره  نايبحث مفصلي در . (نمايد مي همين سبب ايشان را با لحني تند امر به توبه

 كهاند   بوده حفصهعايشه و  ،اين دو زنروايات شيعه و سني  از نقل به 2).گذشت
  3.قبالً ذكر شده استروايات آن 

  : كند مي امر 9در سوره احزاب خداي متعال به عايشه و ديگر زنان رسول اكرم ـ 2
ّنتيو آ ةالصالاالولي و اقمن  ةالجاهليج جن تبرّو ال تبرّ و قرن في بيوتكن 
  4 .اهللا و رسولهو اطعن  ةالزكا

ت پيشين ليهاو اي زنان پيامبر درخانه هايتان قرار بگيريد و بنشينيد و مانند دوران ج
به فقيران بدهيد و از امر خدا و را د و نماز به پا داريد و زكات مال يآرايش و خود آرائي مكن

  .رسول اطاعت كنيد
داند كه عايشه به اين آيه عمل نكرده شد ميهر انساني كه كمي از تاريخ اسالم آگاه با

ان جانشين عمر قيام كرده و مردم را بر عليه او شورانده فو از طرفي به ضد عثمان بن ع
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آن به مخالفت و حرب و جنگ كسي كمر بسته كه جنگ با او جنگ با از است و باالتر 
  .بوده است امام المتقين علي بن ابي طالب 9خليفه پيامبريعني  9 1خدارسول 

ابن ابي الحديد به اين معصيت او اقرار كرده ولي سپس اضافه كرده است كه 
  2.عايشه پس از اين اقدام توبه نموده و از عمل خويش پشيمان شده است

شود اگر بر شيعه اثبات شود كه عايشه واقعاً توبه كرده شيعه در جواب گفته مي
مگر در بين دارد و حرمتش را پاس مي دگذارمياحترام به او به عنوان مادر مؤمنين 

همان كسي كه افتد بن يزيد رياحي نمير اصحاب ابي عبداهللا الحسين چشم ما به ح
اول در سپاه مخالف بود لكن چون توبه كرد و برگشت شيعيان به او احترام گذاشته 

داريم اصل گناه او يقين به  به طور حتمروند لكن ما در مورد عايشه و به زيارتش مي
  .و اشاره به توبه او بكند در تاريخ به ما نرسيده است حچيزي كه حتي تلوي كنولي

خود بمانيم و اين در حالي است كند كه به يقين سابق پس عقل سالم حكم مي
با رسيده بلكه اخباري از باقي ماندن او بر دشمني به ما نه تنها از توبه او خبري ن كه
كند و اي راست مينها مو را بر بدن هر انسان آزادهوارد شده كه ذكر آ :بيتاهل

هميشه  لرزاند رواياتي كه ما با وجود اطمينان به صحت آنقلب هر راد مردي را مي
به نظر شما  .ه باشدكنيم كه اي كاش اين اخبار غلط بوده و صحت نداشتآرزو مي

در جوار  يعني حضرت امام حسن مجتبي 9آيا منع از دفن پاره تن رسول اهللا
  3چيست؟ عالمتجد خويش 

 مذمتخالصه اينكه عايشه در اين دو آيه قرآن كريم مخصوصاً در آيه اول مورد 
قرارگرفته و نسبت به آيه دوم اطاعت نكرده و من ديگر درباره سفارشاتي كه پيامبر 

سخن نموده  حضرت علي بن ابي طالب محبتبه او درباره واليت و  9اكرم
                                                 

مسـند احمـد حنبـل    (ابصر النبي علياً و فاطمه و حسناً و حسيناً فقال انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم : عن ابي هريره قال - 1
  )1/253ينابيع الموده قندوزي حنفي (قال رسول اهللا يا علي حربك حربي و سلمك سلمي  )64/ و مناقب ابن  مغازلي 2/442
عايشه و طلحه و الزبير رحمهم اهللا فانهم تابوا ولوال التوبـه لحكـم لهـم    ّاصحاب الجمل فهم عند اصحابنا هالكون كلّهم االو اما  -2

انـد مگـر عايشـه و    اصحاب جمل در نزد ما اهل سنت همگي هالك شده    ).1/9شرح نهج البالغه ( .بالنار الصرار هم علي البغي
طلحه و . كندواقعاً تعصب با انسان چه مي. اند و اگر توبه نكرده بودند ايشان نيز در جهنم بودندهطلحه و زبير، زيرا ايشان توبه كرد

 به ما بگويند عايشه كي و كجا از عمل خويش پشيمان شده اسـت؟  وشدند چه زماني براي توبه داشتند؟  زبير كه در جنگ كشته
  . اندهل و ابولهب هم توبه كردهند ابوجاهاگر ايشان توبه كردتوان گفت  پس در نتيبجه مي

  1/321منتهي االمال  -125/ 100بحاراالنوار  – 6/150كافي  -3



 

 

حوأب هاي حديث سگ با عنوانكه در منابع اهل سنت نيز حديثي متعرض و نگفته 
 .مخالفت شدعمالً اين سفارشات و اوامري كه تماماً توسط عايشه . شومنمينقل شده 

هاي عايشه در برابر ها و بد رفتارينيز نسبت به بداخالقي سنّتدر منابع اهل 
ه همگي داللت بر شود كمطالب فراواني يافت مي 9رحمت رسول اكرم و عطوفت

ابن اثير در . نمايدو عايشه مي 9رسول خدا ما بيني فوق العاده محبتعدم وجود 
  .. .:باشد آورده استكتاب جامع االصول كه از كتب معتبره سني مي

ت اشد ما كنت غضباً فقال لي ابواي قومي اليه فقلت واهللا ال كنو : قالت عايشه
پس از اينكه  1ا و لكن احمد اهللا الذي انزل برائتياقوم اليه و ال احمده و الاحمدكم

به نزد عايشه كه در  9خداوند برائت عايشه را از ماجراي افك نازل فرمود پيامبر
بسيار عصباني بودم و به شدت غضبناك : گويدو ميامنزل پدرش بود وارد شدند 
كن پس گفتم  و در مقابلش قيام برو 9به نزد پيامبر: پس پدر و مادرم به من گفتند

روم و هرگز نه او را و نه شما را ستايش و به سمت او نمي ههرگز براي او بپا نخواست
نمايم و لكن از خدايي كه برائت مرا از تهمت نازل تشكر نمينكرده و از او و شما 

مانند اين كلمات را بخاري نيز در صحيحش ذكر نموده  .كنمستايش ميفرمود 
اند كه عايشه دختر ابابكر دو در صحيحين روايت كرده بخاري و مسلم هر 2.است
خوابيدم پس خواندند و من نيز درمقابل ايشان مينماز مي 9پيامبر خدا: گويدمي

خواستند به سجده روند با چشم خيره و يا نيشگون به من هرگاه كه حضرت مي
شان از سجده فهماندند كه پايم را از مقابل ايشان جمع كنم ولي پس از اينكه ايمي

  3.گستراندمشدند باز من پايم را ميبلند مي
ها كه از عايشه بيان شد و واقعاً اگر تمام اين اوصاف و حاالت و اخبار و مخالفت

 سنّتسنداً و داللتاًٌ قبول دارند بدون ذكر نام گفته شود اهل  سنّتهمه را اهل 
  !اهند كرد؟چه قضاوتي خوشخصي كه مرتكب چنين فجايعي شده  يدرباره
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به خاطر عالقه به خليفه محبوب خويش  سنّتهمان طور كه گفته شد اهل 
را در  9هاي عايشه را ناديده گرفته و بلكه فضايلي چون دفن پيامبرتمام زشتي

اي كه بر من الزم است كه بيان كنم اوالً خانه. انداو براي وي تراشيده يحجره
زيرا ست متعلق به عايشه نبوده است، ده ادر آن دفن ش 9پيكر پاك رسول اكرم

تواند و كسي نمي نشده استبراي او ثابت  9اين ملكيت هرگز در زمان رسول خدا
اق محلي بوده كه عايشه در آن زندگي اين ملكيت را به اثبات برساند زيرا اين ات

 كرده نه خانه و اتاقي كه پيامبر به او هبه و يا عطاء كرده باشند فقط صرفمي
گي بوده است آيا اگر شما ازدواج كنيد و همسرتان را به منزل بياوريد آن محل زند

  شود و يا اينكه هنوز ملك شماست؟ مي متعلق به همسرتان
شود زوج خارج نمي يتآن منزل از ملك ،م است كه با اسكان زوجه در منزليمسلّ

  . بلكه صرفاً محل زندگي آن زنست و بس
به او رسيده است نيز باطل 9از رسول اكرم و اگر كسي بگويد اين ملك پس

د و نگذارپس از خويش ارث نمي 9رسول اكرم سنّتاست زيرا طبق اعتقاد اهل 
پس از  9پس اگر اموال رسول خدا 1صدقه است مرگپس از  يشانمام اموال ات

ولي همان ابابكر و  ؟دانيدايشان صدقه است چرا شما خانه را از آن عايشه مي
فدك را از پاره جگر ) گذارندمين پيامبران ارث(حديث جعلي  دستناعمري كه به ا

از عايشه به عنوان  9غصب كردند براي دفن شدن در كنار پيامبر 9رسول خدا
ي نه كسب اجازه نمودند و در واقع اين حديث جعلي را فقط دربارهصاحب خا

  .عمل كردند 3حضرت فاطمه
كسي منتقل نشد و پس از حيات به  9اين خانه در زمان پيامبر ،پس اوالً

 9معتقد به ارث براي رسول خدا سنّتكه اهل با در نظر گرفتن اين مطلب ايشان 
و  هبه عايشه منتقل شدخانه بگويد پس از ارتحال ايشان  يكسشود نمينيستند 

را به عنوان فقط عايشه  9اگر ارث هم باشد بايد گفت كه مگر رسول خدا ثانياً
  دانيد؟ميعايشه را مالك خانه ا وارث داشتند كه شم

                                                 
پس از خـويش  لي اهللا عليه و آله صاند كه پيامبر اشاره به حديثي است كه اهل سنت از ابوبكر نقل كرده و در آن حديث منكر شده -1

البته اين حديث جعلي دستاويزي بود كه بـه  . بلكه تمام اموال ايشان پس از رحلت به عنوان صدقه محسوب مي شود. ارث بگذارد
  .وسيله آن بتوانند ارث حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها را عضب كنند و او را از فدك منع بنمايند



 

 

به جز دختر بزرگوار خويش كه وارث اصلي ايشان در زمان ارتحال  9رسول خدا
و طبق قانون اسالم به زن يك هشتم از ارث شوهر اند همسر بوده 9داراياست 

حال اگر مردي چند همسر داشته باشد اين يك هشتم  .رسد البته از غير زمين مي
با صرف نظر  اكنونكند  ا تقسيم شده و نصاب يك هشتم تغيير نميبين همه اين زنه

 9پيامبرود كه ارث باگر بنا است   برده از اينكه اصالً عايشه از زمين و خانه ارث نمي
رسيد كه اين اندازه بعيد است به مي 9ارث پيامبر   از    تقسيم شود به عايشه

به تبع خلفاء اين خانه را  سنّت اندازه يك وجب مكان باشد چه برسد به اينكه اهل
 محبت عالمترا در منزل او  9ملك مسلم عايشه دانسته و غير از اينكه دفن پيامبر

اند نه خانه در منزل خويش دفن شده 9در حالي كه پيامبر(اند به او تلقي كرده
  .نمودنداجازه ميبلكه براي دفن در آن محل از او كسب ) عايشه

براي ايشان  9ود كه دفن خلفاء نيز در جوار رسول خداشاز اينجا معلوم مي
و اوالد طاهرين او و جميع  3فضيلتي نيست زيرا اين محل ارث فاطمه طاهره

هم هست يعني خلفاء براي دفن  9پيامبرسادات الي يومنا هذا و ارث ديگر زنان 
و  3صديقه طاهرهو  9بايد از جميع زنان پيامبر 9شدن در خانه رسول اكرم

اگر اآلن كسي بخواهد براي ايشان درباره غصبي كه و . د او كسب رضايت كننداوال
ل زكه وارثان آن من 3حضرت زهرا ذرارينمايد بايد از تمام اند كسب اجازه كرده

  .طلب اجازه نمايد هستند
در منزل خويش بوده و ربطي به عايشه ندارد  9پس در واقع دفن رسول خدا
محسوب شود و ضمناً دفن خلفاء در كنار رسول كه بخواهد فضيلتي براي او 

نه تنها براي ايشان فضيلتي نخواهد بود بلكه به طور يقين در محلي  نيز 9خدا
اند مدفون گشته اعالم نكرده ،غير غصبي كه مالكان آن رضايت خويش را از تصرف

  .ايشان استو عيوب و اين از مثالب 

١ 
٩ 

١ 
٨ 



 

 

  9ارتداد اصحاب پس از پيامبرارتداد اصحاب پس از پيامبر
گويند ايشان پـس  خرده گرفته و مي 9به اصحاب رسول اكرم شيعيان ـ  3

اين ارتداد بـه چـه معنـي اسـت و ديگـر       مرتد شدند اوالً 9از رسول اكرم
هاي ناشايستي بودند چرا خداوند در انسان9اينكه اگر اصحاب رسول اكرم

 هـاي آيـه  ، آل عمران157و  156جاي جاي قرآن كريم مانند سوره اعراف 
از ايشان سـتايش   29آيه  فتح و 64و  63و  62 هايآيه فال، ان173و  172

-تكويني و تشريعي خداوند شهادت مي سنّتبه عمل آورده است؟ در واقع 

شما شـيعيان  پس چرا . اندامتدهد كه پيروان هر پيامبري بهترين افراد آن 
  دانيد؟ياران و اصحاب پيامبر را كافر مي

  اب جو
در روز غدير خم و ديگر ايام نسبت به  9اگويد اصحاب رسول خد مي شيعه

هاي الزم و اطاعت از ايشان تضمين واليت و وصايت حضرت علي بن ابي طالب
و از واليت مرتد  لكن عده زيادي از ايشان بر اين پيمان نماندندداده  را به نبي خدا

حرام و ا كه اگر از اسالم مرتد شده بودند نكاح با ايشان شدند نه از اصل اسالم، چر
  .گشتمال و ناموس ايشان نيز حالل مي

 9پيامبراز بعد  ،مردم: روايت است كه فرمودند باقرمحمد امام از حضرت 
و آن سه نيز مقداد، ابوذر و سلمان بودند اما . همگي به جز سه نفر مرتد شدند

  1.)و برگشتند(همين مردم پس از زمان اندكي متوجه اشتباه و گناه خويش گشته 
نازل  9دانست همانطور كه در قرآن كريم آياتي در تعريف اصحاب پيامبر  بايد

توان يافت و در اينجاست كه و نكوهش ايشان به وفور مي مذمتشده آياتي هم در 
اي فقط به آياتي كه در مورد اصحاب راستين و مدح ايشان نازل شده چنگ عده

را در  9ن و اصحاب پيامبراصحاب، جميع اطرافيا مذمتل از آيات فاغبا ت زده و
دين طريق تمام اعمال و كردار همه اصحابي را كه و بدسته افراد ممدوح وارد كرده 

ايشان در دلشان رسوخ كرده توجيه و  محبتالبته خود از ايشان راضي هستند و 
  .اندذم از ايشان را ممنوع كرده
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افراد منافقي نيز  9مبه عالوه اينكه مسلماً و يقيناً در بين اصحاب پيامبر اكر
  .اند كه تمام فرق اسالمي با تكيه به آيات قرآن بر آن معتقدندوجود داشته

  .شودياتي كه اصحاب را نكوهش كرده است، در ذيل بيان ميچند مورد از آ
اقلتم الي االرض ثيا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل اهللا ا ـ 1

  1 .نياارضيتم بالحيوه الد
بخاك  خدا امر شويدكه چون براي جهاد در راه شما را چه شده اي كساني كه ايمان آورديد 

  .ايدايد آيا راضي به زندگاني دنيا عوض حيات ابدي آخرت شدهزمين دل بسته
  2 .وماً غيركمقالّا تنفروا يعذبكم عذاباً اليماً و يستبدل  ـ 2

جهاد بيرون نشويد خدا شما را به عذابي دردناك معذب بدانيد كه اگر در راه دين خدا براي 
  .گماردشما برميخواهد كرد و قومي ديگر براي جهاد بجاي 

ه و قلو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً ال تبعوك و لكن بعدت عليهم الشـ 3
  3 .اذبونكون باهللا لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم و اهللا يعلم انهم لفسيحل
ي رسول اگر اين مردم را براي منفعت آني و فوري و سفر كوتاه تفريحي دعوت كني البته تو ا

پرهيزند و به زودي به خدا سوگند را پيروي خواهند كرد ليكن از سفري كه مشقتي دارد مي
شديم اينان خود را به دست هالكت همانا براي سفر آماده ميخورند كه اگر توانايي داشتيم مي
  .گويندداند كه آنها به حقيقت دروغ ميند و خدا ميسپارمي

  4لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلّبوا لك االمورـ4
  .نمودندكارها را براي تو برعكس ميگري و انهدام اسالم بودند وفتنهاز اين پيش هم آنها بدنبال 

و  امرنا من قبل قد أخذنايقولوا  ةتسؤهم و ان تصبك مصيب ةحسنان تصبك ـ 5
  5 .يتولّوا و هم فرحون

يب شود سخت بر آنها ناگوار آيد و اگر تو را از جهاد نصاي خوش اگر تو را در حادثه
روي در كار خود نيك پيش بيني كرديم و آنها از دين ، ه ماكزحمتي و رنجي پيش آيد گويند 

  .گردانند در حالي كه شادمانند
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    1 .كم و لكنهم قوم يفرقونمنكم و ما هم منلو يحلفون باهللا انهم  ـ 6
و حال آنكه باطناً از كنند كه ما هم براستي از شما مؤمنانيم و آنها دائم به خدا قسم ياد مي

  .ترسند مي هم عقيده شما نيستند و ليكن اين قومشما و 
يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يومن باهللا و يؤمن و و منهم الذين يؤذون النبي ـ 7

  2 .ذون رسول اهللا لهم عذاب اليمؤللذين آمنوا منكم و الذين ي ةحمر للمؤمنين و
ساده و زود گويند او خوب شخص مي ،آزارندو بعضي از آنان هستند كه دائم پيغمبر را مي

رسول به خدا ايمان آورده و به . باوري است بگو اي پيغمبر زود باوري من لطفي بنفع شماست
منان رحمت الهي است و براي آنان كه رسول را آزار دهند مؤمؤمنان اطمينان دارد و براي 

  .عذاب دردناك مهيا است
و لنكوننّ من الصالحين فلما  قنّدنصانا من فضله لتو منهم من عاهد اهللا لئن اـ8

اقاً من قلوبهم الي يوم فنبهم قوا و هم معرضون فاعبه و تولَّ بخلواا هم من فضله تآ
  3ما و عدوه و بما كانوا يكذبون اهللا أخلفوايلقونه بما 

ما شد البته پيغمبر  نصيببعضي از آنها اين گونه با خدا عهد بستند كه اگر نعمت و رحمتي 
شان گشت نصيبو با اين عهد باز چون فضل و نعمت خدا م يشورا تصديق كرده و از نيكان مي

اين تكذيب و  يدر نتيجهبر آن بخل ورزيدند و از دين روي گردانيده و از حق اعراض كردند 
  .آنها را تا روز مالقات خداوند ظلمت كده نفاق گردانيد دلِ اي كه كردند خداوندخلف وعده

  4 .وراء الحجرات اكثرهم ال يعقلون نان الذين ينادونك مـ9
  .عقل هستندخوانند اكثر آنها بيبلند ميات به صداي به حقيقت مردمي كه تو را از پشت حجره

  5 .ايها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ياـ10
  .اي مؤمنان هرگاه فاسقي خبري براي شما آورد تحقيق كنيد

اسالمكم بل اهللا يمنّ عليكم ان يمنون عليك أن اسلموا قل التمنّوا علي ـ11
  6 .اكم لاليمان ان كنتم صادقينهد
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ا اسالم خود بر من منت منهيد بلكه اگر گذارند بگو شما بآنها بر تو به مسلمان شدن منت مي
  .گوئيد خدا بر شما منّت دارد كه شما را به سوي ايمان هدايت فرموده استراست مي

و اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا و يستأذن فريق ـ12
لو دخلت  منهم النبي يقولون انّ بيوتنا عوره و ما هي بعوره ان يريدون اال فراراً و

 اا الّا يسيراً و لقد كانوا عاهدوهوا بلبثّتعليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه التوها و ما 
   1 .اهللا من قبل ال يولّون االدبار و كان عهد اهللا مسئوالً

اي از آن منافقين گفتند اي يثربيان ديگر شما را در مدينه جاي ماندن و در آن وقت طايفه
گفتند يم ر آن حال گروهي از آنها براي رفتن از پيغمبر اجازه خواسته ونيست باز گرديد و د

و مقصودشان جز فرار از جنگ گفتند ي ندارد در صورتي كه دروغ ميهاي ما ديوار و حفاظخانه
غارت هجوم آورند سپس از آنها هايشان از پي نبود و اگر دشمنان دين از اطراف به شهر و خانه

با خدا  و آنهاكنند و شرك كنند آنها براي آن، جز اندكي، درنگ نمير تقاضاي بازگشت به كف
  .پشت نكند و خلق بر عهد خدا مسئول خواهند بودعهد محكم بسته بودند كه به جنگ 

يعلم انك لرسوله و و اهللا  9رسول اهللالاذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك ـ13
نهم جنّه فصدوا عن سبيل اهللا انهم ساء ما ن لكاذبون اتخذوا ايمايلمنافقااهللا يشهد انّ 
  2 .كانوا يعملون

داند دهيم كه تو رسول خدائي و خدا ميچون منافقان نزد تو آمده و گفتند كه ما گواهي مي
هاي خود را سپر دهد كه منافقان دروغ گويانند قسمكه تو رسول اويي و خدا هم گواهي مي

  .كنندقيقتاً كه بد است آنچه كه آنها عمل مياند حو از راه خدا باز داشتهگرفته 
لهم كانهم خشب ولقو اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و إن يقولوا تسمع ـ14

   3 .فاحذر هم قاتلهم اهللا فاني يؤفكون ومسنّده يحسبون كلّ صيحه عليهم هم العد
دهي د گوش ميآورد و اگر سخن گوينهايشان تو را به شگفت ميو آنگاه كه آنها را ببيني جسم

پندارند آنها دشمنند از ميگويي كه چوبي تكيه داده شده هستند كه هر صدايي را به ضرر خود 
  .گرداندبر حذر باش خدايشان بكشد چه قدر از حق باز ميايشان 
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  1.لونفعلم تقولون ماالتفعلون كبر مقتاً عنداهللا أن تقولوا ما ال تيا ايها الذين آمنوا ـ15
بزرگ است از  .دهيدگوئيد چيزي را كه انجام نميچرا ميايد ايمان آورده اي كساني كه

  .دهيدحيث خشم در نزد خداوند آن كه بگوئيد چيزي را كه انجام نمي
  2 .يا ايها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين اذوا موسيـ16

  .ند نباشيديازردبايد مانند آن مردمي كه پيغمبرشان موسي را اي كساني كه ايمان آورده
  3 .نا الي المدينه ليخرجنّ االعزّ منها االذلرجعيقولون لئن ـ17

 )يعني خودشان(مراجعت كرديم حتماً بايد عزتمندان  ند اگر به مدينهيگوآنها مي
  .ون كنندررا از شهر بي) 9يعني پيامبر(ذليالن 

در 9 سول اكرماي از اصحاب رعده مذمتالبته اينها مقدار كمي از آياتي است كه در 
  .قرآن كريم موجود است و تعداد حقيقي آن بسيار بيشتر است

افرادي دنيا دوست و  9ون اين آيات اينست كه در بين اصحاب پيامبرممض
اند رغبت و كاهل بودهبي 9دنيا طلب و كساني كه نسبت به جهاد در كنار پيامبر

ق عذاب خداوند و دروغگو و مستح و همچنين در بين ايشان افراد هوجود داشت
هاي غمناك و از غصه 9هاي پيامبراز شاديگروهي كه . اندنيز بودهگر فتنه

را  9دلشاد شده و همواره با كلمات و افعال خويش اسباب اذيت پيامبر 9پيامبر
اصحاب افرادي اين نمودند و در بين ادبي با او تكلم مينمودند، با بيمي فراهم

 9اي از آنها نيز به خاطر اينكه به رسول خداه و عدهپرداختفاسق نيز به جوالن 
  .گذاشتنداند بر او منت ميايمان آورده

منافقيني به  9ه كتاب خدا، در بين اصحاب پيامبرمطبق صريح آيات كري
اول ، كه حتي فرد هكه چهره و گفتار ايشان آن قدر فريبنده بود 4خوردندچشم مي

نيز ممكن بود به ايشان از اين جهت مايل  9عالم امكان يعني نبي اهللا االعظم
 كرد او نيز فريب آنها راخداوند آنها را به پيامبر خويش معرفي نميشود و اگر 

  : پروردگار است كه به او فرمودخورد و اين سخن  مي
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مردوا علي النفاق ال  المدينةو ممن حولكم من االعراب منافقون و من اهل (
  1.)مرتين ثم يردون الي عذاب عظيمتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم 

از اعرابي كه در اطراف شما هستند منافقاني بوده كه بر اين نفاق بعضي از اهل مدينه نيز خو 
  .شناسيمشناسي، ما آنان را مياند اي رسول تو آنان را نميگرفته

آنچنان  9اي از مردم مدينه و اصحاب پيامبرشود كه عدهاز اين آيه فهميده مي
نيز از روي سخنانشان ايشان را  9فاق خو گرفته بودند كه حتي پيامبربر ن
 9شناختند و اگر خداي متعال اراده نفرموده بود ممكن بود ظاهر ايشان پيامبر مي

كنند كه تمام اصحاب اي ادعا ميحال چگونه است كه عده 2.را نيز بفريبد
  اند؟انسانهاي صالحي بوده 9پيامبر

گفتار و كردارشان با  9هايي از اصحاب رسول خداكه گروهدر اينجا اضافه كنم 
فعل ايشان گناه بزرگي را در نزد خدا و هم سازگاري نداشته و اين عدم تطابق قول 

  .برايشان رقم زده است
را ذليل و خود را  9اند كه پيامبر اكرمدر بين اين گروه اصحاب كساني بوده

كردند و ذليلي كه خود گمان مي خداعزيز دانسته و تصميم داشتند كه آن عزيز 
  !!را از مدينه اخراج كنند) 9رسول اكرم(

به  9اصحاب پيامبر اكرمبرخي از حال با وجود چنين آيات و اوصافي كه درباره 
توان به آياتي كه مدح اصحاب در آن شده تمسك كرد و همه ما رسيده آيا مي

وده و از همه جانبداري را شامل آيات مدح نم 9اطرافيان و اصحاب رسول خدا
هايي وارسته بدانيم؟ ما در قرآن كريم به غير از تعريف كرده و همه ايشان را انسان

به تنهايي  توان به مدح و يا حتي ذمايم پس نميايشان را هم ديده مذمتاصحاب، 
  .ردحكم واحد صادر ك 9اكتفا كرده، و براي همه اصحاب پيامبر اكرم

ها و قت الزم را به آن مبذول داشت اينست كه مدحنكته مهمي كه بايد د
مربوط به صادق نيست بلكه  ،صحابهمه اي موجود در آيات درباره هاتعريف

و براي كسب فضيلت تنها است  9اصحاب راستين، مؤمن و با اخالص رسول خدا
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تبعيت، اطاعت و  شمول آياتو شرط الزم . كنداكتفا نميرف صحابي بودن ص
  .باشدمي 9ول اكرماز رسپيروي 
اند به يع و ناپسندي كه مرتكب شدهنتبرئه خلفاء از اعمال شدر باب  سنّتاهل 

اند اول اينكه همه اصحاب را بندگان صالح و مخلص معرفي دو چيز تمسك كرده
معرفي صالح اصحاب  يهدستخلفاء خويش را نيز وارد حالت اين در  واند كرده

اند در حالي كه اين با آيات قرآن تشان مبرّي كردهر زشاكرده و ايشان را از رفت
آيد وجود ميبرسازگار نيست زيرا كه آنچه از اين دو  9رسول اكرم سنّتكريم و 

رخنه كرده و تعدادشان  9افراد منافق و ناسالمي است كه در اصحاب رسول خدا
  .نيز اندك نبوده است

مال و فضيلت محسوب را ك 9مصاحبت با نبي رحمتصرفاً  سنّتاهل : ثانياً
از همين اي هاي عدهها و ستمكرده و اين فضيلت جعلي را دستمايه توجيه ظلم

حجرات  29مهربان در آيه شريفه  ياند و اين در حالي است كه خداصحابه قرار داده
صفات اصحاب برگزيده را بيان كرده كه اولين آن همراهي حقيقي با آن حضرت 

   .معيت داشته باشد 9پيامبر سم شريف جبا  صرفاً شانسمجاست نه 
 9همراهي ظاهري كه عموم اصحاب با رسول اكرم و حقيقت مصاحبت در
  .باشداند فضيلتي محسوب نشده و آنچه كه فضيلت است تقوي و عمل صالح ميداشته

زند كه با هم انسان مؤمن و كافري را مثال مي فخداوند متعال در سوره كه
ين معناست كه ممكن است فرد كافري صحابي انسان مصاحب هستند، و اين بد

  . مؤمن و پاكدامن باشد
قال له صاحبه و هو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. 1  

  »كافر شدي آفريدتآيا به خدائي كه نخست ازخاك «: در مقام گفتگو و اندرز به او گفت يار او
شودكمالي محسوب نمي9رف مصاحبت با رسول اكرمپس ص.  

فضائلي براي ياران حقيقي رسول كه در برگيرنده كه اين آيات اگر بپذيريم ما ا
 را به دنبال خويش يدك9است تماماً هر كس را كه نام صحابي و يار پيامبر 9خدا
آن  درباره حالِمشتمله بر فضائل شود در اين صورت نيز اين آيات  ميكشد شامل  مي

ل فعلي ايشان است نه تعاريفي كه زمان اصحاب بوده است و مالك در قضاوت حا
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. خداي متعال از ايشان در گذشته به خاطر جهاد و جانفشاني خويش كرده است
نه (بلكه در گذشته خداوند از ايشان راضي بوده است آنهم به خاطر اعمال نيكشان 

كه در  ايهيدولي امروز اگر آن اعمال پسند )9به علت مصاحبت با رسول خدا
ت ايشان بوده ترك شود و از جانب ايشان مورد فراموشي و گذشته مالك فضيل

غفلت قرار گيرد نه تنها آن فضيلت بر ايشان ثابت نيست بلكه بر آنها خرده گرفته 
 .ايدشود كه چرا شما با آن مقام و درجه اعالء اين چنين به قهقري برگشتهمي

لعم باعورا را نيز كه همانطور كه پروردگار عالم قارون را كه از قوم موسي بوده و ب
جالب در اينجا . اند مذمت كرده است هاي صالحي بوده هر دو در بدو امر انسان

شود كه صراحتاً است بدانيم كه در روايات اهل سنت نيز احاديث معتبري يافت مي
  . كندداللت مي 9بر عدم عدالت عده زيادي از اصحاب پيامبر

فيهم ثمانية اليدخلون الجنّة حتّي يلج  في اصحابي اثناعشر منافقاً :9عن النبي
  1الجمل في سم الخياط

در بين اصحابم دوازده نفر منافق وجود دارد كه هشت نفر ايشان : فرمودند 9پيامبر اكرم
  .هرگز وارد بهشت نخواهند شد

به اعتراف  9گردد در بين اصحاب رسول خداهمانطوركه از حديث مشخص مي
اند كه تعدادي از ايشان هرگز وارد بهشت بودهاني گخودآنحضرت منافق پيشه

توان تمام ايشان را عادل دانست و همه را حال كه چنين است آيا مي. شوندنمي
در بين : اند فرموده 9خوانندگان عزيز دقت بفرمايند كه پيامبرياراني وفادار ناميد؟ 

صحاب اصحابم منافقيني وجود دارند يعني منافقيني را نيز داخل در كلمه ا
  .توان گفت كه كلمه صحابي صرفاً بار مثبت به همراه دارد پس نمي: اند فرموده

را  9نفر از اصحاب پيامبر 30كند كه بخاري از قول ابن ابي مليكه نقل مي
  2.ترسيدندهمگي از اينكه منافق باشند مي درك كردم كه
هستند كه كه خود در عدالت خويش شك دارند و نگران ي كسانيآيا ما درباره

توانيم به عدالت و وثوقشان و بلكه باالتر از آن كفر كسي كه مبادا منافق باشند مي
  به ايشان توهين كند حكم نمائيم؟
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  آيه بيعت رضوانآيه بيعت رضوان
يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل  لقد رضي اهللا عن المؤمنين اذ

  1 .بهم فتحاً قريباًاثاو السكينه عليهم 
قلب  آنچه درنان كه زير درخت با تو بيعت كردند به حقيقت خشنود گشت و از خدا از مؤم

  .برايشان نازل كرد و به فتحي نزديك پاداش داد راوقار و اطمينان  پس بود آگاه استآنها 
از اين آيه جهت ساختن فضيلت براي خلفاء خويش استفاده كرده و  سنّتاهل 

اند پس خداوند از ايشان ن شركت كردهدر بيعت رضوا گويند خليفه اول و دوممي
  گيرد؟به اعمال اين دو خرده ميراضي است و چرا شيعه 

 9شود كه خداوند از آن دسته از مؤمنيني كه با رسول اكرمدر جواب گفته مي
نفر را ثابت كرد زيرا ايمان چند اند راضي است و حال بايد ايمان آن بيعت كرده

و : فرمايد مي خداوند متعالمهم ست به همين دليل ساني متفاوت القلبي با ايمان 
يعني خداي عزوجل ايمان را  2.تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنالم قالت االعراب آمنا قل 

  .از ايشان سلب كرده ولي اسالم را پذيرفته است
فرق اسالم و ايمان در اين است كه اگر كسي به زبان اقرار به شهادتين كند به 

حليت ، ناموس ،د و احكام مسلمان مانند حرمت مال، جانگويناو مسلمان مي
رسوخ اعتقاد به قلب و شود ولي ايمان يعني بر او جاري مي... نكاح، طهارت وي و

كه  يپذيرفته است پس خداوند از مؤمنينعمل كردن به آنچه به عنوان ايمان 
  .نه از هر كس كه بيعت كرده استراضي شده اند ايمان آورده

گر آنكه خداي عزوجل اين گروه را به خاطر اين عمل پسنديده ديمطلب و 
اين كردار را تغيير دهند و بيعت بشكنند باز ستايش كرده است حال اگر ايشان 

  هم خداوند از ايشان راضي است يا نه؟
اي در زمان حيات كه عدهنبايد اين واقعه رخدادي نادر و كمياب تلقي شود زيرا 

همان طور كه خداوند در كتاب  .ين برگشتندو از د مرتد شدههم  9رسول اكرم
  : خويش خبر داده و فرموده است
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ن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و عمن يرتدد منكم  و
  1 .االخره و اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون

بميرد لت كفر خويش برگردد و در همين حا از دين بوده، كه از اهل ايمانآن كسي  اگر
  .اعمالش در دنيا و آخرت نابود شده و در نهايت هم به جهنم جاودان وارد خواهد شد

رضايت اعالم اين است كه اگر آيه بيعت رضوان و  ة فوقمنظور ما از آوردن آي
درباره تمام ديگر و هم چنين آيات در اين آيه  9خداوند از اصحاب رسول اكرم

مدح تمام ايشان را كرده باشد و در بين اين گروه نازل شده و  9اصحاب رسول خدا
اند با اين حال اگر اين اصحاب از دين رفتهخلفاء نيز بوده و از مؤمنين به شمار مي

و بر آن برگشتن از دين اصرار كرده و كافر از دنيا روند نه تنها در خويش برگردند 
 :فرمايدكه مي به دليل اين قسمت آيهگردند بلكه آخرت دچار عذاب الهي مي

حبطت اعمالهم في الدنيا و االخره كسب كرده  الًدر دنيا نيز تمام فضائلي كه قب
   .گرددبودند حبط شده و ديگر اين فضايل شامل ايشان نمي

اند نه گذشته ايشان كه چه فضائلي حال فعلي افراد است كه چگونه ،پس مالك
از رضايت هميشگي خداوند به  و در ساير آيات هم سخندر اين آيه  .اندداشته

و به همين دليل ميان نيامده بلكه اين رضايت به خاطر عملي از اعمال ايشان بوده 
 رضايت خداوند بوده دست بكشد يهاش كه ماياست كه اگر كسي از كار گذشته

  .دچار غضب و سخط خداوند خواهد شد
توبه : فرمايدند ميپس از ايمان به كفر برگردكه افرادي  يخداي متعال درباره

  .ايشان نيز پذيرفته نخواهد شد
پذيرفته  همانا كساني كه بعد از ايمان كافر شدند و بر كفر خويش افزودند هرگز توبه آنها

  2.نشود و حقيقاً ايشان گمراهند
  .شوندهرگز مورد مغفرت خداوند واقع نمي اين اشخاصفرمايد و در جاي ديگر مي

بر ند سپس كافر شدند باز ايمان آورده دگر بار كافر شدند پس آنان كه نخست ايمان آورد
  3.كندهدايت نميكفر خويش فزودند اينان را خداوند نخواهد بخشيد و به راهي 
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در  كه هاي مؤمن بودعده يهمطلب دربار اينآيد گونه كه از آيات بر ميهمان
كسي بيايد و فضايل گر احال اند ايمان از دنيا رفتهه و بيروي آوردنهايت به كفر 

شود عقل و شرع بر او خرده گرفته ميظر نايشان را در زمان ايمانشان بيان كند، از 
تمام حسنات و فضائلشان حبط و نابود گرديده و خداوند نيز ارتداد  به واسطهاو زيرا 

  .هرگز از ايشان راضي نخواهد شد
قعه در وا 9حال اگر به فرض مثال يكي از مؤمنين كه حقيقتاً با رسول خدا

حديبيه بيعت كرده و خداوند از او به صراحت قرآن كريم راضي شده مرتد گردد 
آيه رضوان در شأن او نازل و تواند بگويد كه او مورد رضاي خداوند است كسي مي

  ؟شده و او هنوز انسان خوبي است
به خاطر بيعت رضوان مفتخر به 9اصحاب رسول اكرماز اي هعد متر بگويواضح

لكن ، ستاين فضيلت بسيار باال .آن رضايت خداست كه مضمونفضيلتي گرديدند 
بيعتي كه در غدير با همان حضرت مبني بر  9اگر ايشان پس از رحلت رسول خدا

ر كنند و زي نقضكردند را  طالب وصايت و خالفت حضرت ولي اهللا علي بن ابي
  ؟خيريا ماند ميپا گذارده و بشكنند باز اين آيه و اين فضيلت براي ايشان باقي 

طبق آيات قرآن كريم اگر چنين جنايتي توسط اين عده اصحاب صورت گرفته 
مطلب  قسمت اولدرباره اما ... ماند وباشد ديگر اين فضيلت براي اين گروه باقي نمي

 ني بر خالفت حضرت علي بن ابي طالبمبت 9كه آيا ايشان بيعتي با رسول اكرم
مراجعه كرد و  )اعلي اهللا مقامه(توان به كتاب الغدير عالمه اميني اند يا خير ميكرده

  .و منابع ايشان بررسي نمود سنّتدر آنجا مفصل ماجرا را از طريق خود اهل 
ب به كتاتوان  ميمثال بيعت شده كه به عنوان اين در منابع شيعه نيز تصريح به 

  .دكرمراجعه  37بحار االنوار جلد 
بيعت آن  نكثاند با اين بودهدر واقع اين گروه اصحاب كه داراي چنان فضيلتي 

  .اندفضايل را نابود كرده و از بين برده
باشند هرگز از ديني كه خداوند از آن  بله اگر ايشان پيروان واقعي رسول خدا

ها و اباذرها و گشته و مانند سلمانخارج ن 1راضي است يعني دين همراه با واليت
اسالم خواهند بود، البته در اديان گذشته هم  ملّتفتخار جميع مايه ا... مقدادها و
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ل نداده بودند بلكه در ميان ايشان نيز هاي صالحي تشكيانسانرا همه پيروان انبياء 
كه از توان به زن نوح و لوط خوردند كه ميمردان و زناني نا شايست به چشم مي

و آيات  1تر بودند اشاره كرداز نظر جسمي به آن دو پيامبر هم نزديك هصحاب
كه در چنين  2.پيروان موسي و ياران او را در قرآن كريم بررسي نمود مذمت

ي مبني بر اينكه تمام اصحاب سنّتخداوند : كردوضعيتي است كه حكم خواهيم 
خودش در قرآن كريم درباره اصحاب انبياء گذشته افرادي صالح باشند نداشته بلكه 

هايي ها و خرده گيرينكوهش و نزديكان پيامبران خدا و حتي رسول مكرم اسالم
  اولواال لبابالّا ما يتذكر و . را براي اولواال لباب متذكر شده است

  
  9 رابطه خلفا با پيامبررابطه خلفا با پيامبر

ن خود را به ايشا 9هاي بدي بودند چرا رسول اكرماگر خلفاء انسان ـ 4
اي از ايشان عدهبا پست و مقام عطا كرده و و نزديك كرده و به ايشان 

  ي سببي بر قرار كرده است؟رابطه
گفت بايد حقيقت در و نيستند صالحي مردم اينها كه دانستندنمي 9خدا رسول آيا

دانستند او را دانستند كه عايشه كافر خواهد شد و چون نمينمي 9كه پيامبر
  !!!داند عايشه كافر استط شيعه است كه ميطالق ندادند و فق

  جواب 
 دشذكر هم  درقبلهمان طور كه  بايد گفت 9مهاي رسول اكردرباره ازدواج

ه دختر صچون ازدواج با حفهم بودصورت گرفته روي ترحم ها از اين ازدواجبسياري از 
زم به همچنين الو  ،است گرفتهصورت از روي ترحم  3سنّتكه طبق منابع اهل عمر 

شهادتين و اسالم زباني حرمت نكاح با كافر و به صرف گفتن  ،در ازدواج ذكر است
چنين بوده زيرا هم ايشان شود كه درباره عايشه و حفصه دختران خلفاء زايل مي هكافر

  .كندگفتند و اين شهادتين ازدواج با ايشان را حالل ميشهادتين ميو هم پدرانشان 
خود را به ايشان نزديك  9ايشان بد بودند چرا رسول خداا درباره اينكه اگر ام
با دختر ابوسفيان نيز ازدواج كردند در حالي كه  9كرد بايد گفت كه رسول اكرممي

  .ابوسفيان به زبان و دل كافر بوده و بعداً هم صادقانه ايمان نياورد ،به شهادت تاريخ
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خداوند و استدراج او كيد و مكر اما حقيقت مطلب همان طور كه قبالً گذشت 
  .دننسبت به اين افراد بوده كه به ايشان مهلت دهد تا به گناه خويش بيافزي

دانستند مي 9پيامبرو اگر عايشه و پدرش بد بودند كه  كسي ايراد كند چنانچه
دهيم خود را از ايشان دور نكردند جواب مي 9شوند چرا رسول خداكه كافر مي

يعني نوح و لوط كه الهي ديگر انبياي  يمورد درباره به غير از اينكه مشابه اين
زناني كافر داشتند وجود دارد اين نكته حائز اهميت است كه خود سؤال كننده در 

  .دچار مشكل شد 9سؤال خويش گفته است كه عايشه پس از پيامبر اكرم
و او را به عقوبت كاري كه هنوز نكرده است مبتال كنند  9خدا پس چرا رسول

عقوبت پيش از  هموارهگردد او را طالق دهند ميلت اينكه بعداً از دين خارج به ع
  .گناه در نزد همه عقال مذموم است

  
  9  موقعيت خلفا در زمان پيامبرموقعيت خلفا در زمان پيامبر

گاه هيچ 9مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه رسول خداامر 
آن بر نيامده و يا  گذار نكردند مگر اينكه ايشان از پساهاي مهمي به خلفاء وپست

آن را به نحو  و سپس يداهللا العليا حضرت علي بن ابي طالب از آن عزل شده
  .انداحسن به نتيجه رسانده

لواء و پرچم اسالم را بعضاً و  1اندهايي كه ايشان فرار نكردهدر جنگبه طور مثال 
و انداخته  سپاه اسالم را به اضمحالل كشانده، دين را به خطر ،اندنمودهحمل ميرا 

  .اندبر اصل اسالم برانگيختهرا طمع دشمن 
انه خلفاء حضرت علي بن ابي حها پس از رجوع مفتضولي در همين جنگ

   2.اندرا پيروز و پرچمش را به اهتزاز در آوردهاسالم  طالب
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و  با چنين رفتاري عالوه بر نشان دادن لياقت حضرت علي 9رسول خدا
لياقت تبليغ يك سوره حتي عرضگي آن دسته افراد را كه بيلياقتي و فضائل او بي
اند به همگي اثبات رضه فرماندهي يك لشگر را از خويش نشان ندادهرا نداشته و ع

هيچ ذكري از شجاعت فوق العاده  سنّتاينجانب در جميع كتب اهل  ،نمودندمي
ا هم نيافتم كه ها اسم يك نفر رام و حتي در اين كتابننموده پيدا گانهسهخلفاء 

و اين  ابابكر و يا عمر كشته شده به دستيعني  )ابي بكر او عمر يدبِ لَتقُ( نوشته باشند
ها و شجاعت يهدربار سنّتدر حاليست كه عبارات حيرت انگيزي در كتب اهل 

و حتي ذكر اسامي كساني  ب علي بن ابي طالبلهاي امام اسداهللا الغادالوري
  1.شودبه فراواني يافت مياند   دوزخ واصل شده بهكه به دست ايشان 

 يهاي حساسهاي مهم و پستدانم منظور سؤال كننده از منسبنمي نحاال م
فرمودند كدام منسب و كدام به خلفاء در زمان خويش اعطا مي 9كه پيامبر اكرم

بله از نظر بسياري از محققين  .شدپست است؟ اي كاش يك مورد را متذكر مي
ت ابوبكر هيچگاه براي اسالم تيري رها نكرد و خوني نريخت و شمشيري از اهل سن

  . نيام خارج نساخت
سيفاً  بسهم وال سلّ لم يرم قطّ هم عند العرب ترةًهو اضعف المسلمين جنانا و اقلّ

  2...وال اراق دماً
در زمان حيات خويش  9با اين حال شبهه انداز ادعا كرده است كه پيامبر

احتياج به دليل ندارد  گزاف يادعا ،اند مسلماًمهمي به ابابكر و عمر دادههاي مسئوليت
خواهد، شبهه انداختن هم نياز به برهان ندارد الجرم صرف ادعا دليل نمي و همچنين

   .نياز به دليل و برهان داردمطلبي را بيان كند اگر كسي بخواهد عالمانه و بي غرض 
  

                                                 
شـخص   فـالن : محمدبن عمر واقدي از اعالم اهل سنت در كتاب مشهور خويش يعني  مغازي   بارها اين جمله را تكرار كرده اسـت  - 1

ي تعداد كشته گان مشركين در روز بدر او به عدد چهـل و نـه   به عنوان مثال درباره. كشته شد مشرك به دست علي بن ابي طالب
كنـد ولـي   به درك واصل كرده و اسامي تمام را ذكر مـي  نفر ايشان را علي بن ابيطالب 22كند كه نمايد و سپس اضافه ميمي اشاره

/ مغـازي . (به ميان نيامده اسـت  ي از مقام منسب و يا حتي فرماندهي و شجاعت قابل اعتنائي از جانب خلفاءهيچ كجاي اين كتاب ذكر
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  : انصار و اهلبيتانصار و اهلبيت
در جنگ صفين  با علي انصاره همواره به خاطر همراهي علماي شيع ـ 5

واگذار  كنند لكن به خاطر اينكه خالفت را به علياز ايشان تمجيد مي
اگر !!! نامند عجب مقياس و ترازوي عجيبياند اين گروه را مرتد مينكرده

باشند بهترين مردم و اگر در كنار مخالفان  كاري از كارها با علي در
كيست كه با او بودن مالك حق و  مگر علي .تد و دنيا طلبندباشند مر

  .مالك باطل استمفارقت از او 
  جواب 

خداي عزوجل براي اينكه مردم بتوانند اعمال خويش را بسنجند ميزاني در 
نمود كه از  مي اختيار ايشان قرار داده است كه اگر اين ميزان نبود هر كس ادعا

  .تر استر و اعمالش نيكوتهمه مردم به
وجود نازنين خود آن حضرت بوده است كه  9اخدميزان در زمان حيات نبي 

ه ند حال پس از ايشان چبسنجبايد افراد اعمال و رفتار خويش را با آن حضرت 
  كسي ميزان اعمال است؟ و چه كسي ترازوي سنجش كردار خلق است؟

هاي مه گروهشود اين هاگر كسي بگويد قرآن كريم ميزان است به او گفته مي
اند همگي معتقد به قرآن بوده و آن را كتاب مختلفي كه يكديگر را تكفير كرده

نه تنها نتوانسته است كه از تفرقه دانند لكن اين قرآن منزل از جانب خداوند مي
هاي متفرق به وسيله اسالمي جلوگيري كند بلكه در خيلي از موارد گروه امتبين 

 ياند و اين صريح آيهير كرده و از همديگر تبري جستههمين قرآن يكديگر را تكف
ل من القرآن ما هو نزّنو آيه شريفه و  1يضل به كثيراً و يهدي به كثيراً يكريمه

  .باشدمي 2شفاء و رحمه للمؤمنين و ال يزيد الظامين الّا خساراً
متحد  را امتپس در نتيجه بايد در كنار اين قرآن چيز ديگري باشد كه آن چيز 

  .كرده و ميزان اعمال ايشان باشد
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ممكن است به ذهن كسي برسد كه چيزي كه در كنار قرآن باعث وحدت بوده 
د و اين نباشمي 9اصحاب پيامبر اكرماست همه  امتو ميزان سنجش اعمال 

  .رسيمميبه هر يك از اصحاب چنگ بزنيم به هدايت اگر بدين معناست كه 
صحيحي در اختيار نداريم  نصرا براي اين مطلب لكن اين امر صحيح نيست زي

نافقيني م 9در بين اصحاب رسول خداكريم و ديگر اينكه به تأكيد صريح قرآن 
و همچنين اند   معرفي نفرموده را به عموم مسلمين آنهااند كه حضرت وجود داشته

كه همين اصحاب  همگي داراي عصمت نبوده و نهايتاً اين 9اصحاب رسول خدا
  .اندپرداختهو جنگ با يكديگر ب حرنبوده بلكه به مواقع زيادي با هم موافق در 

باشند به جاي  امتباعث هدايت و ميزان  9در واقع اگر همه اصحاب رسول خدا
كه تصور آن هم رعب و  ايجاد اتحاد، اختالف توصيف ناشدني به وجود خواهد آمد

ب مالك سنجشند در اختالف اگر همه اصحا .كند وحشت را بر دل انسان حاكم مي
و ابابكر به كدام يك بايد چنگ زد و يا در  بين حضرت علي بن ابي طالب

اختالفي كه اين دو با سعد بن عباده و ابوسفيان و اختالف بين اسامه و ابابكر و عمر 
و در هنگام  ؟در جريان تبعيد ابوذر آيا او ميزان است يا عثمان ندحجتداشتند كدام 
  ؟؟؟يا طلحه و زبير مالك سنجشند يا حضرت علي بن ابي طالبجنگ جمل آ

ه و روش قيهر كدام يك سلنند زيرا زاند بگويد كه همگي ميتوامسلماً كسي نمي
و اين سبب اختالفي عظيم در  باشدمي يهاي ديگرناقض روشهر يك داشته كه 
لو كان من  و. خواهد آوردوجود را به تفرقه و چند سخني شود كه در آن دين مي

اختالفاً كثيراًا فيه ودعند غير اهللا لوج. 1  
  .يافتندو اگر از غير خدا بود در آن اختالف بسيار مي

به اين شكل كه هر كدام را كه شما  ندحجتيكي از ايشان كسي بگويد و اگر 
و شما اختيار كنيد و از او تبعيت كنيد ولو با ديگري نزاع و دشمني انتخاب كنيد 

خدا با  حجتل اينكه وا خواهد داشتباز دو مشكل . استته باشيد صحيح هم داش
باشد و دوم اينكه  منصوب 9انتخاب مردم نيست بكله بايد از طرف خدا و رسول

به هر كدام چنگ بزنيم ترجيح بال مآيد يعني اينكه بدون وجود پيش مي حرج
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در نتيجه بر . ايمجيح دادهو را برايشان ترا فضيلتي در اين نفر نسبت به ديگران ما
م و دفاع از خويش داشته و بتواند مردم را خدا الزم است كه كسي را كه قدرت تكلّ

كند و آن شخص نيست  منصوبايشان  ها به سمت هدايت سوق دهد براز گمراهي
  .مگر وجود محترم امام معصوم

  : اند كهخويش اين روايت را ذكر كرده مختلفدر منابع  سنّتاهل 
نها بودم پس ابوثابت به اجازه او عه رضي اهللا مدر نزد ام سل: گويدب ميشابن حو

ابت دلت در اين دوران با چه كسي است؟ او وثاب: ام سلمه به او گفت وارد منزل شد
اي زيرا قسم به حق رسيده: ام سلمه گفت. كردم من تبعيت از علي: جواب داد

علي : فرمودشنيدم كه مي 9ايامبر خدبه كسي كه جانم به دست قدرت اوست از پ
  1 .الحوض ردا علييحتي لن يفترقامع الحق و القرآن و الحق و القرآن مع علي و

شوند تا اينكه علي همراه حق و قرآن است و حق و قرآن همراه علي و اين دو از هم جدا نمي
  .در كنار حوض كوثر به من برسند

است آن  لحسن علي بن ابي طالبحال وقتي كه هميشه حق با حضرت ابي ا
باطل است و شيعه  فرقه ديگري است مسلماًو كسي كه از حضرت جداست و در گروه 

حضرت مولي علي  رب العباد از جانبكه  9پيامبر خدا طبق فرمايشكسي است كه 
اطاعت از امر را به عنوان ميزان براي بندگان خويش معرفي فرموده  بن ابي طالب
را ميزان قرار داده و هر  كرده و حضرت علي بن ابي طالب 9ا خدخدا و رسول 

جداست در راه گمراهي و  موالدر طريق مستقيم و هر كس كه از  يشان استكس با ا
ه در كنار او نبودند مذموم و فيه سقيضزماني كه در ق انصارتي ح .داندمي ضاللت

د به نبايد بگوي سنّتهل ا. ندحدومدر صفين مفتخر به همركابي او بودند مزماني كه 
را را ميزان قرار داده و هر كس با ايشان باشد  9اصحاب ديگر پيامبرو چه دليل خلفاء 

ي كه ذكر شد درباره خلفاء نص؟ آيا چنين اندباطل تصور كردهرا حق و هر كه نباشد 
ت وجود دارد؟ و آيا اصالً ممكن است چند نفر كه تاريخ اختالف بزرگي از ايشان ثبنيز 

  باشند؟حق و باطل همگي ميزان و عصمت ايشان محال است كرده 

                                                 
  ، براي اطالع از ديگر منابع اهل سنت به كتاب مذكور مراجعه كنيد1/269ينابيع الموده قندوزي حنفي  -1



 

 

حق و بايد به عنوان ميزان  9آن هم از طرف خدا و رسول خدا ،مسلماً يك نفر
ن يك نفر هم به نقل آبراي مردم معين گردد و  9پس از رحلت رسول اكرمباطل 

  .باشدنمي روايات شيعه و سني كسي جز حضرت ابي الحسن المرتضي
از خروارها سندي است  تيشگذشت تنها م سنّتايتي كه از طريق كتب اهل رو

  . كه دليل بر اين مدعاست
اند براي اطمينان خاطر بيشتر به چند حديث ديگر كه از كتب سني منتخب شده

  : كامالً توجه بفرمائيد
  1.الحق و الباطلبين انت الصديق االكبر و انت الفاروق الذي يفرق   :9عن النبي
  .كنداي هستي كه بين حق و باطل را جدا ميتو راستگوي بزرگ و تو جدا كنندهاي علي 
  2 .يا علي انت الصراط المستقيم: 9عن النبي

  .اي علي تو صراط مستقيم هستي: فرمودند 9پيامبر
 يا عمار، ان رايت علياً قدسلك وادياً و سلك الناس وادياً : قال 9عن النبي

  2 ع الناسفاسلك مع عليٍّ ود
علي در راه سرزميني است و مردم در راه اگر ديدي كه  اي عمار: فرمودند 9 پيامبر

  .سرزميني ديگر، پس تو همراه علي باش و مردم را رها كن
 يعني علياًذا مع  ، الحقالحق مع ذا: قال 9عن النبي. 3  

  .است  از پيامبر روايت شده كه حق همراه آن مرد يعني علي
  4 .يا علي انك قسيم الجنه و النار: 9 عن النبي

  .اي علي بدرستي كه تو تقسيم كننده بهشت و آتشي: فرمودند 9 پيامبر
  5اللهم ادر الحق معه حيث مادار و كيف ما دار: 9عن النبي 

  .گونه كه علي بگردد، بگردانخدايا حق را هر كجا و هر بار: فرمودند 9پيامبر
در كتب معروف مناقب اهل  بوده و 9 ول نبي اكرمه هر دو از قروايت آخر كدو 
كند كه ميزان اعمال و ترازوي سنجش افراد كسي  مي داللت بر اين نقل شده سنّت
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هر كس با او  ونيست زيرا او راه مستقيم است  جز حضرت علي بن ابي طالب
واليت اوست كه هر كس سنجش اعمال ميزان براي و . گمراهي است نباشد در
  .باشد بهشتي و الّا جهنمي خواهد بود كه اين حقيقت معناي ميزان است داراي آن

نه تنها ميزان  حضرت علي بن ابي طالب سنّتگفته نماند طبق منابع اهل نا
حالل زادگي بگويم تر اعمال است بلكه ميزان براي تشخيص طيب والدت و يا ساده

  .باشدعني حرام زادگي هم ميبه مو خبث والدت 
وانا  مواله انا من مولي انت علي يا 9اهللا رسول قال :قال عنهما اهللا رضي عباس ابن نع
  1.)الحديث( الوالده خبيث اال يبغضك وال الوالده طاهر اال يحبكال مومنه، و مومن كل مولي

  .و همان حضرت ميزان ايمان و نفاق نيز شمرده شده است
ز طريق كتب مورد الخواص ا ةسبط بن جوزي از اعالم سني در كتاب تذكر

مسند احمد حنبل، سنن  ،مانند صحيح مسلم كتاب االيمان سنّتاعتماد اهل 
از حضرت علي بن ابي  ختلفبا الفاظ مرا اين روايات ... سنن ابن ماجه و ،ترمذي
  : نقل كرده كه فرمودند طالب
نافقانه ال يحبني اال مومن وال يبغضني الّا م 9واهللا انه مما عهد الي رسول اهللا. 2  

مگر رد كه مرا دوست ندابه من فرمودند اين بود  9يكي از سخناني كه پيامبربه خدا قسم 
  .مؤمن و با من دشمن نباشد مگر منافق

به » يث حسن صحيحهذا حد«ترمذي پس از تأييد حديث مذكور كه با جمله 
  : آورده است صحت و خوبي اين روايت اذعان كرده

طالبابيبنعلي ببغضهم االّ نصاراال معشر المنافقين نعرف ناك ان يقول ابوالدرداء كان.3  
شناختيم مگر بواسطه اينكه نمي انصارما منافقين را از ميان : گفتابو درداء دائما مي

  .داشتند دشمني با علي
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شيوخ وهابي  هچبراي  سنّتكتب اهل  درحال با وجود اين همه روايات معتبر 
شيعه را  را ميزان قرار داده و كه چرا امام اميرالمؤمنين گيرندبه شيعه ايراد مي

باشد حق  عليد هركس با يگويبه چه دليل مي: دهندمسخره كرده و ادامه مي
  ؟و هر كس مخالف او باشد باطل است

اطالع نداشته و يا اينكه آنها منابع و روايات خويش از گويا فرقه ضاله و هابيت 
اقع هر چه را كه با اهداف شوم و ديكته شده توسط را هم قبول ندارند و در و

استعمار برايشان تطابق دارد پذيرفته و هر چه كه به نفع ايشان نيست ولو از 
  .پندارندارزش ميروايات صحيح مذكور در كتب بزرگ خودشان باشد مردود و بي

 صحيح تر از اينها روايات واردههمچنين و  مذكور شيعه به دليل وجود روايات
همراهي و جدائي از امام  ،حب و بغض ، مالك حق و باطل رادر كتب خويش

  . دانسته و براي عمل خويش دليل دارد المتقين و ميزان الدين علي بن ابيطالب
وهابي بايد براي اينكه خلفاء خويش و بلكه هواي نفس خويش را مالك 

تفعلوا فاتقوا  نو لفان لم تفعلوا كند كه  هحق و باطل دانسته دليل اقامتشخيص 
   1للكافرينو الحجاره اعدت النار التي وقودها الناس 

كار و بترسيد از آتشي كه هيزمش مردم بدو اگر اين كار را نكرديد و هرگز نتوانيد كرد پس 
  ...مهيا شده است هاي خارا است كه براي كافرانسنگ
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  يا دوستييا دوستي  سرپرستيسرپرستي  ؛؛حديث غديرحديث غدير
 نصاينست كه چرا  9اصحاب رسول اكرمبه يكي از انتقادات شيعه  ـ 6

شود چه كسي گفته اند گفته ميانكار كرده غدير را درباره واليت علي
است اگر  از حديث غدير واليت علي 9است كه منظور پيامبر اكرم

كه در  9شدند آيا شما از اصحاب پيامبرچنين بود اصحاب همه متوجه مي
 را شما واليت و سرپرستي. فهميدميبيشتر اند   واقعه غدير حاضر بوده

  .اندنشده متوجه را ن كه آنجا بودند چنين چيزيفهميده ولي ايشا
  جواب 

ه كند با صرف نظر از هر مذهب و اعتقادي الحظاگر كسي واقعه غدير را خوب م
از سخنراني غدير  9كه دارد به راحتي متوجه خواهد شد كه منظور پيامبر اكرم

  . پس از خويش بوده استتعيين جانشين براي 
نباشد و كسي بگويد چون  حجتاگر فهم و درك افراد از نقل اقوال و احاديث 

اين توانيد ايد نميشما در آن محلي كه اين حديث صادر شده حضور نداشته
 حجتبه اين حديث عمل كرده و آن را حديث را بفهميد و در نتيجه قادر نيستيد 

ت نداشته و حتي گر هيچ حديث و روايتي حجيافعال خويش قرار دهيد پس دي
از آن چه كه بين خدا و  ،مهمتر ايم ونبوده چون ما در زمان نزول قرآن هم

در هنگام نزول قرآن گذشته خبر نداريم پس قرآن هم براي ما قابل  9رسول
  .ديناستفاده نيست و در نتيجه دين بي

    ايد واقعه غدير نبوده ايست كه كسي بگويد چون شما در طهغلاين چه م آخر
من كنت مواله فعلي  كالم ،از جمله 9توانيد درباره منظور پيامبر اكرمنمي
اند شما هم بايد قضاوت كنيد و هر چه كه حاضرين در آن ماجرا فهميده مواله

  .آن را تصديق كنيد
ان مرا هم بپذيريم باز نقضي به عقيده و مذهب يغير منطق رفحاما اگر ما اين 

ر آن قدر واضح و مبرهن بوده يدر روز غد 9شود زيرا سخن رسول خداوارد نمي
كنيم يعني واليت كه تمام حاضرين همان مطلبي را كه ما امروز از آن برداشت مي



 

 

از آن سخن متوجه شده را  علي بن ابي طالبموال و وصايت و خالفت حضرت 
  .كندو تمام قرائن و شواهد اين نكته را تأييد مي

نكشيدن كالم  ان مطلب از وضوح كافي برخوردار است و به خاطر به درازوچ
  .رسانيمتمام ميافقط به يك مورد اشاره كرده و اين بخش را به 

بوديم پس به غدير  در سفري همراه پيامبر: گويدازب رضي اهللا عنهما ميعبراء بن 
زير درختي آماده  جايي در و براي پيامبرداد نماز جماعت  يخم رسيديم منادي ندا

: را گرفته و فرمودند شد ايشان نيز نماز ظهر را اقامه كرده و سپس دست علي
همه تصديق كردند . و سزاوارترم يدانيد كه من از همه مؤمنين به ايشان اولآيا نمي

هر كس كه من  اخداوند: را گرفته و فرمودند پس دست علي. و گفتند آري
دوست است او  وست، خدايا هر كس كه با عليموالي ا اويم پس علي يموال

 خليفه دوم 9رسول خدا پس از اين كالمِ .را دوست بدار و با دشمن او دشمن باش
  : عرض كردرسيد و  و دستبوسي ايشان عليحضرت به خدمت 
  1.يدالي هر زن و مرد با ايمان گرديدباد اي پسر ابوطالب زيرا كه موان گوارايت

  
  معناي حديث غديرمعناي حديث غدير

كرده و بيان مقام  واليت و سرپرستي حضرت عليداللت بر يث غدير حد
  : دليل اين مطلب. نمايد مي 9براي پيامبر اكرمرا جانشيني ايشان 

ها نيز كه تي خليفه دوم سنيحاين واليت و سرپرستي را همه حاضرين  ـ 1
ت يسحت و امباص(: متوجه شده كه با جمله 2اي هم نبودهداراي فهم فوق العاده

  .به اين موضوع اقرار كرده )كل مؤمن و مؤمنهو موال موالي 
از كلمه مولي دوستي حضرت امير المؤمنين  9اگر منظور پيامبر اكرم ـ 2
مطلب را كه چندان مهم هم نيست با چنين آب و تابي و اين بوده چرا  علي
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ثير را اند؟ چرا اين جمعيت كقرائت خطبه و گرفتن اقرار از مؤمنين بيان فرموده
متوقف كرده  را دوست داشته باشيد فقط براي اينكه بگويد علي ابن ابي طالب

  يف و دور از شأن ايشان نيست؟سخ 9؟ آيا اين عمل براي پيامبر اكرماست
به دوستي با مؤمنين امر نكرده پس چرا  ددعتمگر قرآن كريم قبالً در موارد م

را  ضرت علي بن ابي طالبراتي حخو مؤ با چنين مقدمات 9ديگر پيامبر خدا
  اند؟به عنوان دوست مؤمنين معرفي كرده

 ستيود از واليت حضرت علي بن ابي طالب 9اگر منظور پيامبر اكرم ـ 3
ايشان بوده چرا در اول سخن خويش از مردم اقرار گرفتند كه آيا مرا به عنوان 

معني  سرپرست خويش قبول داريد يا نه؟ وقتي اول كالم سخن از واليت به
شود؟ آيا اليت به معناي دوستي تلقي ميو ،سرپرستي است آيا در ميان كالم

خواهد بفرمايد كه كه از مردم صورت گرفت نمي رراقا نفتبا اين گر 9رسول اكرم
را نيز به عنوان  عليحضرت مرا به عنوان ولي خود قبول داريد پس بايد  ونچ

  ولي و سرپرست بپذيريد؟
است  نگرفتهبه معناي دوست  روايتدر اين  را ي وليفنصهيچ انسان م ـ 4

نيز بر اين مطلب اذعان كرده و در كتب خويش  سنّتحتي بزرگاني از علماي اهل 
  .اندهدآن را مسطور كر

الخواص  ةبه عنوان مثال سبط بن جوزي در كتاب معروف خويش يعني تذكر
و منابع مختلف به  اسناد و الفاظذكر ل حديث اعالي غدير با پس از ذكر مفص

كه در اين زمينه  وي پردازدميكلمه مولي كه در حديث وارد شده  بررسي معناي
مفصالً به ميدان وارد شده ده معنا از كلمه مولي در لغت عرب آورده كه به ترتيب 

بنده، آزاد كننده بنده، خود عبد و بنده، يار و ناصر، پسر عمو، هم  مالك: عبارتند از
ميت، همسايه، آقايي كه بايد از او اطاعت شود و در  وصيتي امور پيمان، متول

  .و سزاوارتر ياولبه معني نهايت 
از معاني نه گانه يك هيچ : نويسداو در ادامه با بررسي داليل عقلي و ادبي مي

تواند از كلمه مولي در حديث اعالي غدير ادبياتي عرب نميو اول به دليل عقلي 
فتعين الوجه العاشر و هو االولي : پس. باشد ده شدهارا 9متوسط حضرت نبي اكر

  .به يمن كنت اولي به من نفسه فعلي اول: و معناه



 

 

چون هيچ يك از معاني نه گانه اولي با، سياق حديث سازگار نيست پس : يعني
  : شودعين شده و در واقع حديث اين گونه معنا ميدرباره لفظ مولي ممعناي دهم 

تر و سزاوارترم هر كس كه من از او به خودش اولي: فرمودند9كه رسول اكرم
اليت و ومعناي  ،و اين حقيقت(تر است نيز بر او سزاوارتر و اولي پس علي

  .)است اولويت امر خالفت براي حضرت امام علي بن ابيطالب
حافظ ابوالفرج اصفهاني نيز در كتاب ، از علماي بزرگ ما: نويسداو در ادامه مي

ين با نقل حديث اعالي غدير همين معناي دهم را كه به معناي واليت حرالبمرج 
  1.ذيرفته و بر آن تأكيد نموده استو سرپرستي است پ

ديدگان شما گذشت تماماً نقل قول از عالم بزرگ اين سطوري كه از مقابل 
از حقيقت را بيان نموده اي داشته و گوشه انصافاي سني مذهبي است كه تا اندازه

است، پس بايد به سليمان خراشي كه با انكار حقايق و مسلمات تاريخ و بستن افترا 
قصد تاريك جلوه دادن روشني حقيقت را دارد گفت كه سبط بن جوزي و حافظ 

اند لكن آنها هم از معناي حديث اعالي غدير اصفهاني كه شيعه نبوده جابوالفر
فهمند، حتي خليفه لم آن را ميعا نفينصاند كه شيعه و مهمان چيزي را فهميده

فهميده است و را واليت و سرپرستي  اعالي غديردوم شما نيز از معناي حديث 
چيزي جز واليت دانند كه معناي حديث اعالي غدير نيز خود مي سنّتاكثر اهل 

لكن بيشتر به توجيه  باشدنمي امير المؤمنين علي نابي الحسحضرت  يمطلقه
  .كننددر انكار حقيقت مي آن روي آورده و سعي

هاي استعمارگر و و اين فرقه گمراه وهابي است كه با دستورالعمل از قدرت
مستبد سعي در انكار حقيقت و پوشاندن واقعيت كرده و هر هاي تفرقه انداز دولت

ها و ايراد اي را براي تحريف واقعيتشكسته ستين ناپاكي قلمآاز چند گاهي از 
يريدون ليطفئوا نور اهللا بافواههم : داندكند و نميقايق خارج ميها و انكار حتهمت
  2 .م نوره و لو كره الكافرونتو اهللا م
خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش كنند و البته خدا نور خود را هر چند كافران خوش مي

  .كندندارند كامل مي
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  : القاء شبهه در امامت ائمه دوازده گانهالقاء شبهه در امامت ائمه دوازده گانه
اذعان و اعتراف  :زده امام شيعه ابه بزرگواري و عظمت دو سنّتم اهل ومع

مقام عظيم  هب اشارهدارند و اين به دليل وجود روايات زيادي است كه در كتب ايشان 
طي  :زيادي از ايشان براي زيارت قبور ائمه ي ، حتي عدهردو رفيع اين بزرگواران دا

  :ي اين امامان معصومشاهد مشرفهمطريق كرده و خود را به عتبات عاليات و 
لكن با . جويندب ميخدا به محضر او تقرّو با زيارت قبور اين عباد صالح رسانند مي

بر مبناي دستورهاي  گروههابيت در حجاز، اين فرقه بديع و گمراه وروي كار آمدن 
از   به مبارزه با تمام مظاهر اسالم نابالًصادره توسط دشمنان اسالم، علماً و عم

ا بپرداخته و  داندازميو هر چه كه مردم را به ياد ايشان  :جمله اهل بيت
ه بر مبارزه وو عالاند برخاستهو مبارزه ، به مخالفت چون قبور ايشان آل اهللا مظاهر

اعتقادي نيز سعي در فريب  از نظر ،تخريب قبور ايشانمانند  :عملي با اهل بيت
ترين استراتژي ايشان شكستن قداست اهل هتمام جوامع اسالمي داشته و خبيثان

مقام قدسي و ملكوتي اين عزيزان  يلو عوامانه دربارهايجاد شبهات وو  :بيت
ها البته در اين كار هدف ايشان عالوه بر جمعيت شيعه، ديگر گروه. درگاه خداست

دراقصي نقاط عالم نسبت  سنّتزيرا عموم اهل . باشدنيز مي سنّتاهل ي هاو دسته
باشند و اين وهابيت است كه بدگمان مي نظريات وهابيت ظنين و به عقايد، افكار و

زمين معرفي كرده قصد دارد خويش را به عنوان سردمدار احياء اسالم در سرتاسر 
توحيد محض را بمباران نمايد وبايد گفت تمام اينها  ،و در لواي مبارزه با شرك

هاي استعمارگر براي ريشه كني اسالم به هاي دولتسفارتخانه اوامري است كه از
  .گرددديكته ميشيوخ وهابي 

 امامتدر باب ... اسئلة ترين شبهاتي كه در كتابرسي مهمما در اين جا به بر
  .پردازيم و به لطف خداوند پاسخي در خور براي آن ذكر خواهيم كردوارد شده مي



 

 

  احترامي قائل نيست؟احترامي قائل نيست؟  آيا شيعه براي امام حسنآيا شيعه براي امام حسن
و در اين مورد هيچ عباست  لفرزند فاطمه و از آ ن بن عليحس ـ 1

 به فرزندان حسن امامتندارد پس چرا  فرقي با برادرش حسين
شيعه درباره  اصالً. ادامه يافته است نرسيده و در فرزندان حسين
و اوالد او را دوست  گويد زيرا حسن مي اعتقادش به اهل بيت دروغ

د كه ما تمام اهل بيت نكند و بعد ادعا ميننك مي ننداشته و بلكه به او توهي
  ي هست؟ كننده را دوست داريم آيا جواب قانع

  جواب
كسي كه خود را در عقايد پوچ خود اسير كرده و نسبت به ديگر اعتقادات با 

يد تا آنجا كه نما و ديگران را باطل تصور مي حقّمخود را كامالً تعصب بنگرد 
گريخته و براي سخن خويش از طرف مقابل جواب واب از شنيدن جو  زده يسخن

ل يخه سليمان خراشي كه اين جمالت ياوه را نوشته و در تب اند مادرا محال مي
ئيم اوالً اين سخنان آن قدر پوچ است گوداند ميواب آن را غير ممكن ميجخويش 
سخ دادن لكن حال ما كه قصد پا .ارددمي واي را به خندهزن جوان مردهكه هر 
آيا در مملكت شما يعني عربستان كه اين كتب را بر عليه پرسيم كه از تو ميداريم 

دهند كه از خويش دفاع كرده و پاسخ به شيعه اجازه مي كندشيعه منتشر مي
د؟ و يا اينكه آنجا آن قدر خفقان شديد است كه كتابي نشبهات تو را نيز منتشر كن

نشده و اگر كتابي از كتب شيعه به دست آيد  جز كتب مورد تأييد وهابيت يافت
  .هاستحكم و جزاي آن اعدام و تحمل سخت ترين مجازات

مگر نه اينست كه در كشور شما عربستان جزاي كسي كه كتاب الغدير عالمه 
را در اختيار داشته باشد اعدام  )اعلي اهللا مقامه(عظيم الشأن عبد الحسين اميني 

به وفور براي طالبين  سنّتع ممالك شيعه كتب اهل است ولي در كشور ما و جمي
هاي بين المللي ايران اين كتب به آن قابل دسترسي بوده و در تمام نمايشگاه

اي هاز حجاز نشسته، شبهاي حال تو در گوشه. شودگذاشته ميعموم  معرض
شوي كه اين شبهه هيچ جوابي ندارد اگر واقعاً به كني و بعد مدعي ميمطرح مي

اصفهان و تهران آمده و جواب خويش را با قم و نبال جواب هستي به مشهد و د
  .استدالل و برهان دريافت نما



 

 

  اي الهي استاي الهي استههضضفريفري  امامتامامت
كه امام بلكه خداست  1ةماكان لهم الخيرد نهيچ اختياري ندار امامت يارهمردم درب

ضرت امام حسن كند و اگر شيعه پس از حگزيند و اوست كه تعيين امام ميرا برمي
  اوو نه همه اوالد او صرفاً و اوالد برگزيده  را در امام حسين امامت مجتبي

بيان  :اينست كه از طريق احاديث صحيح شيعه و سني اسامي ائمهبخاطر د دانمي
يافت اي كه بدان معتقد است مي، و اگر در آن روايات نام ديگري جز اين ائمه2شده

  .ان عقيده را داشت كه نسبت به اين دوازده امام داردمسلماً به ايشان نيز هم
مطلب مهمي كه بايد به آن خوب عنايت كرد اين است كه اگر كسي چنين 

اشكال وارد كرده و بگويد چرا ايرادي وارد كند بايد درباره همه افعال خداوند 
 د هارون ادامه يافت و چرا دراز طريق اوال نبوتفرزندان موسي پيامبر نشده و 

فرزندان يعقوب فقط يوسف به رسالت رسيده و يازده برادر او از اين  نبي
  ؟...موهبت الهي محروم ماندند و چرا

 ضبرگزيد و كسي حق ندارد اعترا نبوتخداوند يوسف را به  ،در بين دوازده برادر
  3 .لونأفعل و هم يسي مايسئل عالكند كه چرا ديگر برادران به رسالت نرسيدند زيرا 

  .گيرندمورد سؤال قرار مي مردم هستند كهشود و كار خداوند سؤال نمياز 
 اراده و مشيت خداي متعال بر اين قرار گرفته است كه فرزندان امام حسين

اگر چه از حضرت باقر  .به اين مقام نرسند امام شده و فرزندان امام حسن
د زيرا مادر امام ائمه از طريق پدر حسيني و از طريق مادر حسني هستن العلوم
  .است حضرت امام حسن مجتبياز اوالد  باقر
   :شد سؤال الرضا اباالحسن حضرت هشتم امام از
ولدالحسن نالحسين دو ولد في االمامه صار ةعلّ الي8؟   

 اوالد امام حسن و دركرد جريان پيدا  در بين فرزندان امام حسين امامتچرا 
   ؟جاري نشد
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قرار  حسينامام را در اوالد  امامتجهت آنكه خداوند به : حضرت فرمودند
  1.توان نمودنمي و از فعل و كردار حق تعالي سؤال داد نه اوالد امام حسن
ت خداوندي كرده و و مشي اشاره به اراده الحجج مندر اينجا حضرت ثا

 امامتبه  اين گونه اراده كرده پس اوالد امام حسين اند چون خداوندفرموده
  .پيدا نكردادامه  امامت سيده و در نسل حضرت مجتبير

مندان هايي هم در روايات ما ذكر شده كه عالقهالبته براي اين مورد حكمت
  .چون علل الشرايع مراجعه فرمايند يهاي جامعتوانند به كتابمي

گويد او مي: بيان كردهاست كه ربيع بن عبداهللا  يروايت ،سخن آخر در اين مورد
هم  امامت: گفتگفتگويي رخ داد او مي امامت يعبداهللا بن حسن دربارهو ن ن مبي

بلكه اين : من گفتم. باشدمي و هم در اوالد امام حسين در اوالد امام حسن
عوض شدني  قيامتبوده و اين تا روز  امر فقط در فرزندان حضرت امام حسين

ولي در اوالد حضرت امام  باشد در اوالد امام حسين امامتچرا : او گفت. نيست
نباشد در حالي كه هر دو آقاي جوانان اهل بهشتند و در فضيلت مساوي  حسن

از برادر خويش افضل است  يسنودن ببزرگتر به خاطر  بوده و حتي امام حسن
موسي و هارون هر دو : من گفتم. در افضل باشد نه در مفضول امامتپس بايد 

خالفت را در اوالد  و نبوتباالتر، لكن خداوند  پيامبر بودند و موسي از هارون
چيزي به وديعت نگذاشت و همان خدا نيز چنين هارون قرار داد و در اوالد موسي 

به همان طريق حكم كرده و در اوالد امام  و امام حسين درباره امام حسن
هر جوابي كه تو . نگذاشت در اوالد امام حسنو را گذاشت  امامت حسين
ا به ربه اوالد هارون و نرسيدن آن نبوتموسي و هارون بدهي و علت رسيدن  درباره

و امام  اوالد امام حسين امامتاوالد موسي را بيان كني عيناً جواب تو درباره 
او ساكت شد و من به محضر مبارك امام  خواهد بود نبودن اوالد امام حسن
به من افتاد چون چشم مبارك حضرت  مشرف شدم :صادق جعفر بن محمد

م كردي، ربيع كه چه خوب با عبداهللا بن حسن تكلّاي به تو احسنت  :فرمودند
  2.خداوند تو را ثابت نگهدارد
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امامان خويش اختياري ندارد و نه  يدر واقع اصل جواب اينست كه شيعه درباره
چون خدا و  وباشد كس در اين مورد صاحب اختيار نمي تنها شيعه بلكه هيچ

شيعه نيز از خدا و اند مان را يكي پس از ديگري تعيين و معرفي كردهاما 9رسول
  .كنداطاعت مي 9رسول او

امام حسن  با حضرتاما آخرين مطلب تهمتي است كه درباره دشمني 
عالم دروغ آن را همه و اوالد آن حضرت به جماعت شيعه زده شده كه  مجتبي

اف در او باشد مگر اينكه به نصي از اااي نيست كه ذرهدانند و هيچ انسان آزادهمي
و هر كس با سفري كوتاه مدت به مدينه و از  .كنداين سخن اقرار ميبودن كذب 

با ديدن قبر ويران و بدون زائر امام حسن ، جمله رياز اين طرف به شهرهاي ايران 
مرقد مطهر و پر از جمعيت نواده همان امام در ري يعني  يو مشاهده مجتبي

 شود كه چه كسي با امام حسنبدالعظيم حسني به خوبي متوجه ميحضرت ع
  .دوست و چه كسي دشمن است

ي نبه مقابله با ائمه اث... و امامتبا ادعاي  اي از اوالد حضرت مجتبيبله عده
وب از طرف خداوند هستند پرداخته و اسباب مزاحمت براي اين نصكه م :عشر

با ثال امر خداوند تامحيث شيعيان به خاطر خاندان را فراهم نمودند كه از اين 
  .اي ندارندارتباط حسنهايشان 
در عقيده شيعه امام  امام حسن مجتبي ،اكبرسبط حضرت به هر حال ولي 

  .افضل و باالتر است دوم و از حضرت سيد الشهداء حسين بن علي
  



 

 

  حديث كساءحديث كساء
 ود كه تطهيرشمي حديث كساء شامل چهار نفر از خانواده حضرت علي ـ 2

  چيست؟ عصمت و تطهير در ديگران كردن شامل دليل پس كرده، بيان را ايشان
  جواب

حديث كساء بايد گفت كه كساني كه در زير آن كساء و عباء قرار گرفتند  يدرباره
و دو  3ان صديقه اطهرشبا همسر علي و حضرت امير مؤمنان 9رسول خدا

دند ولي اين محدوديت افراد در زير بو 8پسرشان يعني امام حسن و امام حسين
باشد بلكه هر كس را كه اين پنج تن تطهير نمي يكساء دليل بر محدود شدن دايره

كه ( باشندر و از پليدي پاك ميبه تطهير او حكم كنند به خاطر اينكه خودشان مطه
ر يعني چون اين پنج نف. او نيز مطهر خواهد بود ،)ها دروغ استيكي از اين پليدي

طبق  .رند هر كس را كه حكم به تطهير او كنند او نيز مطهر استپاك و مطه
اين پنج تن آل عبا به معرفي امامان كه به زودي خواهد آمد فراوان  نصوص
 ،اند پس در واقع تمام دوازده امامگانه پرداخته و به تطهير ايشان حكم كردهدوازده

  .گردنديم مطهر و شامل آيه تطهير
عدالت و علم كسي يقين داشته  ،شما به صداقتاگر كه است  مانند اين ،در مثال

  پذيريد؟ديگري شهادت دهد آيا شما نميكس د حال او به همين فضايل درباره يباش
  

  شرايط امامتشرايط امامت
و امام ) عقليعني بلوغ و (تكليف است  امامتشيعه معتقد است از شروط  ـ 3

رسيده چگونه اين  مامتاسالگي به  5يا  3در سن  غائب حضرت مهدي
امام شيعه شرايط ديگري نيز براي  ؟شرط در مورد او رعايت نشده است

جز  ياو را كسو مانند اينكه از همه پسران پدرش بزرگتر باشد  ستگذاشته ا
 مردم داناتراز همه  و به بدن او درست آيد 9پيامبر زره. امام غسل ندهد

اند و بعضي تر نبودهرادرانشان بزرگدر حالي كه بعضي از ائمه از همه ب .باشد
و بعضي آمد بر بدن بعضي برابر نمي 9را امام بعدي غسل نداده و زره پيامبر

  .اندرسيده امامتزيرا در سن كودكي به . تر نبودنداندااز همه 



 

 

  جواب
درباره اين شروط بايد گفت به شيعه چه مربوط كه براي امام خود شرط بگذارد 

و امامان قبل براي شناختن ائمه بعد  9ي است كه از طريق رسول خدابلكه اينها صفات
 ازبه دست مردم  امامتو اينها صرف عالئم و صفات امام است و معين شده از خويش 

  .جمله گروه شيعيان نيست كه بخواهند براي امام خويش شرايطي را معين كنند
مذكور  كه صفاتزم است بيان شود اين است اما در باب همين صفات آنچه ال

بيان نگرديده بلكه سؤال كننده  همگي به عنوان صفات امام معصوم ،در سؤال
  .ش وارد نموده استخنحق و باطل را مخلوط كرده و بعضي از اكاذيب را در س

شيعه را به تكليف است و  ،بيان كرده امامتكه به عنوان شرط ي اهخصشماولين 
خبر است  ه از وجود چنين شرط و صفتي بيشيعدر حالي كه روح آن معتقد دانسته 

هم گذاشته  نبوتراي بو بلكه  امامتزيرا در هيچ آيه و روايتي چنين شرطي براي 
كرد ولي هنوز به  نبوتو يا  امامتو بيان نگرديده است كه اگر كسي ادعاي  ،شدهن

  .رد نماييد لتكليف و بلوغ شرعي نرسيده بود ادعاي او را به صرف همين دلي
  

  عيسي و يحيي در كودكيعيسي و يحيي در كودكي  وتوتنبنب
سن  كند كه درالن خويش را معرفي ميخداوند عزوجل دو پيامبر از رسو

  : اندكودكي به اين مقام رسيده
  : درباره حضرت يحيي فرموده است

 ناه اليتايا يحيي خذ الكتاب بقوه وحكم اًصبي. 1  
و به او در سن كودكي  بگير نبوتبه او خطاب كرديم اي يحيي كتاب آسماني را با قوت 

  .بخشيديمو يا حكم نبوت حكمت 
  : ي را هم اين گونه معرفي فرمودهسيعو همچنين 

المهد في كان من منكلّ كيف قالوا نبياً جعلني و الكتاب اتاني عبداهللا اني قال اًصبي.2  
يم آن طفل گفت همانا من بنده خدا ؟گهواره سخن بگوئيمدر آنها گفتند ما چگونه با طفل 

  .عطا فرمود نبوتو شرف  كه مرا كتاب آسماني
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هايي باطل هشرط دوم نيز از جمل .نيست امامتپس تكليف و بلوغ از شرايط 
هيچ يك از منابع شيعه و علما و  زيرااست كه به عنوان شرايط امام بيان گرديده 

 اند كهحتي عوام شيعه چنين شرط و صفتي براي امام قائل نيستند و هرگز نگفته
  .پدر خويش باشد ترين پسرِاز صفات امام اينست كه بايد بزرگ

اما درباره غسل دادن امام توسط امام ديگر مسلماً اين به عنوان يكي از صفات 
اند و توسط امام پس از خويش غسل داده شده :همه ائمهو امام بر شمرده شده 
در بغداد  8به عنوان مثال چون حضرت كاظم موسي بن جعفراينكه كسي بگويد 

در مدينه بودند پس  به شهادت رسيدند و فرزندشان امام علي بن موسي الرضا
حضرت امام  يا بگويد كهو  اند غسل نداده امام رضارا فرزندشان  امام كاظم

در آن سرزمين رها آن حضرت در كربال شهيد شده و بدن نازنين  حسين
اه يزيد و ابن زياد بودند و در قيد اسارت سپ گرديد و فرزندشان امام سجاد

شود جواب داده مي :بدن شريف پدر به كربال حاضر شوند تدفيننتوانستند براي 
مودن مسافت و معتقديم كه پي ريمكراماتي سراغ دا :كه ما براي امامان معصوم

ها و درها و رهانيده شدن و گذشتن از سد دروازه) ي االرضط(زياد در زماني اندك 
  .آيدبه حساب نمي ها چيزيكرامتدر برابر آن از يوق اسارت 

هم انبياء  البته بايد متذكر شد كه قرآن كريم وجود چنين كراماتي را براي غير
جايز دانسته و بيان فرموده كه ممكن است كسي پيامبر نباشد ولي به خاطر قرب 

  .اي باشدو اعمال خارق العاده تامبه درگاه الهي داراي كر
ي فوق قدرت بشري براي آصف بن برخيا وزير كرامتنمل  در سوره مباركه

حضرت سليمان ذكر فرموده كه اين بهترين دليل براي وجود چنين كراماتي در 
   1.اولياء و مقربان درگاه الهي است
اي دور به كاخ سليمان آن هم بدون هيچ فاصله انتقال تخت بلقيس از فاصله

و يا همين صف بن برخيا وزير سليمان توسط آ 2)قبل ان يرتد اليك طرفك(زماني 
كه نيروي يكي از اجنه  3)قبل أن تقوم من مقامك(جابه جايي در فاصله زماني كم 
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تر از پيمودن مسير مدينه تا بغداد س مشكلبحاضر در مجلس سليمان بود كاري 
اذن خدا و رهيدن از قيد اسارت و برگشتن به كربال و سپس ه در زماني كم ب

  .باشدجاي اول ميبازگشتن به 
 امامتيكي توسط آصف بن برخيا كه از مقام  ،در آيه افعال مذكورِدر حالي كه 

و ديگري توسط جني از 1است د بودهودمي محبرخوردار نبوده و فقط داراي عل
آيا واقعاً از نظر . تسا و تفصيل ماجرا در آيات سوره نمل موجوداجنه صادر گشته 

به اندازه يك جن و يا عالمي كه مقداري  :صومينائمه مع سنّتاي از اهل عده
به خداي خويش تقرب نداشته و داراي چنين ) آصف بن برخيا( 2از علم را داشته

  اند؟اي نبودههاي خارق العادهقدرت
داراي  اي تراوش كند كه اگر حضرت زين العابدينممكن است به ذهن عده

ي هم ست اسارت برهند و چنين اتفاقاند از دتوانستهاند كه ميچنين قدرتي بوده
بدن شريف پدرشان واقع  تدفينراي كربال و در ماجراي برگشتن ايشان به صح

  شده پس چرا تا شام در قيد اسارت بودند و خود را آزاد نفرمودند؟
) همان طور كه بعداً هم به طور تفصيل بيان خواهد شد(در جواب اين سخن 

كند و اگر قرار باشد او است و به امر او عمل ميبايد گفت امام مطيع امر خداوند 
 امتحانونه ده خويش استفاده نمايد پس مردم چگدر تمام امور از قدرت فوق العا

  .شده و خوب و بد از هم تميز داده شوند
بر بدن امام است سؤال كننده گويا اين  9صفت ديگر درست درآمدن زره پيامبر
 هايو اندازه ةمختلفافرادي با هياكل  :هگونه تصور كرده است كه در بين ائم

پس چگونه اند رسيده امامتاند حتي بعضي در سن كودكي به متغاير وجود داشته
ساله متناسب در آمده با هيكل خرد و  63اين زره با وجود اينكه مثالً بر بدن پيامبر 
ل سا9 تمقام امام تصدي در زمانكه  8نازنين حضرت جواد االئمه محمد بن علي

در واقع اين نشانه را به استهزا گرفته است در تناسب داشته است؟ بيشتر نداشتند 
در اين زره اعجازي است كه هر كدام حالي كه بايد گفت كه به اذن خداي عزوجل 
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آن با آن را برتن كنند بر بدن ايشان سازگار شده و با قدرت الهي اندازه  :از ائمه
و اگر كسي غير از امام آن را بر تن كند بر  گرددبدن شريف هر امامي منطبق مي

و لطف او لب هرگز از قدرت اليتناهي خداوند شود البته اين مطبدن او سازگار نمي
باشد زيرا او خدايي دور و بعيد نمي در حق بندگان براي شناخت امام معصوم

  .است هايي به مردم معرفي نمودهاست كه پيامبران و اولياء خويش را از چنين راه
ها در قبال تمام انبياء و اوصياء صورت گرفته كه بسياري از آنها نصرتامثال اين 

پروردگار  .از قبيل عصاي موسي و يد بيضاي عيسي در قرآن كريم مذكور است
عالم از روي صفت لطف خويش براي معرفي انبياء و اولياء خويش به مردم از 

  1.شود ريم به وفور يافت ميكرده كه در قرآن ك هايي استفاده مي نشانه
اقرار و  :اهل بيت اعلميت هاي مذهبي بهعلم هم كه تمام فرقه يهدربار

  .و اگر خفاش انكار نور آفتاب را بكند عيبي بر آفتاب نيستاند اعتراف كرده
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  براي رفتن به بهشت اطاعت از امام واجب نيستبراي رفتن به بهشت اطاعت از امام واجب نيست
كند و ايت ميكف 9براي رفتن به بهشت فقط اطاعت از خدا و رسول ـ 4

در زمان  9اطاعت كس ديگري چون امام الزم نيست زيرا پيامبر اكرم
نيازي به امام ندارند و اگر حيات و مرگش امام مردم بوده و هست و مردم 

الزم بود  9ديگري براي رفتن به بهشت جز اطاعت خدا و رسول چيز
حتها يطع اهللا و رسوله يدخله جنات تجري من ت من :فرمودخداوند مي

در اين آيه هم فقط اطاعت از خدا و رسول شرط 1االنهار خالدين فيها
  .رفتن به بهشت معرفي شده است

  جواب
شد، بايد بار سئوال كننده ميبناشي از عدم تفكر و تد هك در جواب به اين شبهه

قرآن كريم در بحث اطاعت به جز اطاعت از خدا و رسول موضوع اطاعت از : گفت
يا ايها الذين آمنو اطيعوا اهللا : نيز بيان فرموده است در آنجا كه فرمودهولي امر را 

   2و اطيعو الرسول و اولي االمر منكم
لكن اطاعت از رسول و اولي االمر در يك رديف بيان شده كه اين امر از فعل 

شود به مشخص مي براي رسول و اولي االمر استعمال گرديده ركاًتاطيعوا كه مش
تر در آيه كريمه دوبار كلمه اطيعوا يعني اطاعت كنيد ذكر شده يك بار بيان واضح

براي خداوند يعني از خدا اطاعت كنيد و يك بار براي رسول و اولي االمر به اين 
ي و قمعني كه از رسول و اولي االمر اطاعت كنيد چون اطاعت از خدا ذاتي و حقي

است پس اطاعت از رسول و اولي اعتبار خداوند به اطاعت از رسول و اولي االمر 
از اولي االمر اطاعت بايد و هر كس از رسول اطاعت كند است االمر يك اطاعت 

   .د و هر كس از اولي االمر اطاعت نمايد از رسول اطاعت كرده استنك
 باشدميخدا درباره خدا و رسول صادق نيست زيرا اطاعت از رسول اطاعت از و اين 

  .ولي اطاعت از خدا اطاعت از رسول نيست 3»اطاع اهللارسول فقد اليطع من «و 
زيرا خداوند داراي واليت ذاتي و رسول و اولي االمر داراي واليت اعتباري و عرضي 

تر كسي به خداوند واليت را تفويض نكرده و او ذاتاً مقام واليت را هستند به بيان ساده
  .اندواليت و مطاع بودن شدهداراست لكن رسول و اولي االمر توسط خدا داراي مقام 
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شود كه اگر جايي شرط ورود به بهشت را اطاعت از خدا و با اين مقدمه واضح مي
زيرا اطاعت  شودهم ميعت از اولي االمر طاااين شرط شامل رسول بيان كرده است 

امر  يو اولي االمر يعني كسي كه سرپرست بودهاز رسول و اولي االمر يك اطاعت 
  .به دليل همين مقام بايد اطاعت شود و عهده دارد را بهواليت 

شود كه در تمام فرامين به عالوه اينكه اطاعت حقيقي از خدا و رسول زماني واقع مي
  .انسان مطيع محض بوده و از هواي نفس و شيطان پيروي ننمايد انو دستوراتش
ت ابي الحسن رسول فرمان نسبت به واليت و سرپرستي حضر ترين دستورات خدا واز مهم
  .باشدالمصلين ميافضل صلوات و ائمه پس از ايشان عليهم  المرتضي

ي و اينكه كسي بگويد براي ورود به بهشت اطاعت از خدا و رسول مطلبي است كلّ
حقي است كه از آن اراده باطل  يهملجكافي است اين عمل به همين شرط فقط 
خدا و اطاعت از ش دخواديق و اعمال در مص ، بايدخدا و رسول زيرا انسان مطيعِ(شده 
و به همين دليل است كه در بسياري از آيات كريمه شرايطي براي ورود  )بكند رسول

  .است 9لورسبه بهشت بيان شده كه در واقع مصاديق اطاعت از خدا و 
و الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون1  

ند و كارهاي نيك و شايسته كردند آنان اهل بهشتند و در آن و كساني كه ايمان آورد
  .خواهند بود) متنعم(بهشت جاويد 
ا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرينام حسبتم ان تدخلوا الجنه لم2   

كنيد به بهشت داخل خواهيد شد بدون آنكه خدا آنان را كه جهاد كردند و آنها آيا گمان مي
  و مقاومت نمودند معلوم گرداند؟ را كه صبر
 ان اهللا اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنه يقاتلون في سبيل اهللا

  3...تلونقيقتلون و يف
خدا از اهل ايمان جان و مالشان را به بهاي بهشت خريداري كرده است آنان كه در راه خدا 

  .شوندانند و خود كشته ميرسكنند و دشمنان دين را به قتل ميجهاد مي
ق الذين اتقوا ربهم الي الجنه زمراً يو س4  

  .و آنانرا كه از پروردگارشان ترسيدند و تقوي پيشه كردند فوج فوج به سوي بهشت برند
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 ا عرفوا من الحقواذا سمعوا ما انزل الي الرسول تري اعينهم تفيض من الدمع مم
 و ما جاء نا من الحق و نطمع ان من باهللاوين و ما لنا نالشاهدمع بنا آمنا فاكتبنا ريقولون 
  1 ...بهم اهللا بما قالوا جنات تجري من تحتها االنهاراثنا ربنا مع القوم الصالحين فايدخل

بيني كه اشك از ديده آنها جاري كه بر اين رسول فرستاده شده بشنوند ميرا و چون آياتي 
پس نام ما را در  مگويند پروردگارا ما ايمان آورديو مي اندانيت آنرا شناختهشود زيرا حقّمي
چرا ما به خدا و كتاب حق كه به ما رسيده ايمان » گويندمي«و گواهان بنويس  يزمره

پس . ي صالحان داخل گرداندداريم پروردگارمان ما را در زمره طمعنياوريم در صورتي كه 
  .داد كه زير آن نهرها جاري است هايي پاداشبخاطر آنچه گفتند خدا به آنها باغ

ولئك ا. ..بهملذنو اهللا فاستغفروا ارووالذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذك
   2...من ربهم و جنات ةهم مغفرؤجزا

و كساني كه هرگاه كار ناشايستي از ايشان سرزند يا به نفس خويش ظلمي كنند خدا را به 
تغفار كنند پاداش عملشان آمرزشي از جانب پروردگارشان و ياد آورند و از گناه خود توبه و اس

   ....بهشتهائي است كه
شود هر كدام براي رفتن اين آيات كه امثال آن در قرآن كريم به وفور يافت مي

چيزي را به عنوان  يبراي ورود به جنات خداونداشاره كرده و اي به بهشت به نكته
  .است قرار دادهشرط 

صالح، ديگري جهاد و صبر، آيه بعدي فروختن مال و جان به يكي ايمان و عمل 
و چون تقوا، طمع ورود به بهشت و توبه از جمله اين شروط مواردي خداي عزوجل و 
شبهه اين ال كسي چون ح .تسا در آيات قرآن مذكوراست كه مصاديق فراواني 

بصورت م فقط به يك آيه قرآن كري امامتي براي زير سؤال بردن اصل هابانداز و
ناقص چنگ زده و آن را مالك ورود به بهشت معرفي كرده است، كه اگر چنين 

تواند آنچه را كه مايل است از آيات قرآن كريم ذكر كند و از همان باشد هر كس مي
  .بود زخ خواهدوآيه به تنهايي نتيجه بگيرد كه چنين كسي مسلماً جايگاهش د

فقط نياز به توبه دارد، ايمان و عمل  به عنوان مثال كسي بگويد ورود در بهشت
 135براي اين مطلب به آيه  و تشرط نيس 9رسول خداصالح و اطاعت از خدا و 
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استناد كند و يا حتي باالتر بگويد ورود به بهشت فقط سوره آل عمران 136و 
طور كه ر زبان است همانبمشروط به داشتن طمع به آن و جاري كردن اين طمع 

اي كه گفتند اي كاش ما با خوبان بوديم را مائده جزاي قول عده سوره 85در آيه 
حال ) توجه كنيد فقط گفتند، خبري از عمل صالح نيست(بهشت قرار داده است 

  .كسي بگويد براي ورود به بهشت همين يك شرط كافي است
البته اين سخن آن قدر جاهالنه است كه به جز شخص مغرض و مريض القلب و 

  .ديماننمياهل بدان تكلم جيا مغرور و 
شبهه انداز جاهل ما نيز فقط يك آيه قرآن در طول عمرش آن هم بدون تعقل 

معرفي  9و رسول خدا طاعت از خدااشرط ورود به بهشت را  كهخوانده است 
دانستم كه كرده پس او نتيجه گرفته است اطاعت از امام شرط نيست اي كاش مي

 ،تزكا يود به بهشت شرط ايمان، اقامه نماز، ايتاچرا او نتيجه نگرفته است كه ور
 هدنمو 9را هم ندارد زيرا آيه فقط اشاره به اطاعت خدا و رسول خدا هللاحج بيت ا

و به اعتقاد شبهه انداز اگر شرط ديگري هم داشت حتماً در آيه آمده بود ولي او 
و ... و تزكا يايتا نماز ويعني همين اقامه  9 و رسول داند كه اطاعت از خدانمي

  .اعت از ولي امر و امام كه اكمل شرايط دخول در بهشت استاز جمله اط
را براي  امامتط مهم كه شر سنّتبعضي از روايات اهل براي حسن ختام به 

  : كنيمدخول در بهشت متذكر شده اشاره مي
الجواز: 9ي نبقال ال ال يجوز الصراط اال من كتب له علي. 1   

براي او آنرا  عبور از صراط را ندارد مگر كسي كه علي هجازا: ودندفرم 9خدا رسول
  .نوشته باشد
شلم ي 9ض آل محمدغاال و من مات علي ب :9 قال النبيرائحه الجنه م. 2   

اهللا  تصلوا(بدانيد و آگاه باشيد كسي كه بميرد و بغض آل محمد : فرمودند 9خدا رسول
  .كندشت را استشمام نميرا داشته باشد بوي به) عليهم اجمعين

ةالجاهلي ةزمانه مات ميت من مات و لم يعرف امام: 9 قال النبي. 3   
  .ت مرده استكسي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد بر مرگ جاهلي: فرمودند 9 خدا رسول
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يوم : 9قال النبي بجواز من  جاء نم يدخل الجنة االّ الحوض العلي  القيامةعلي
   1 البعلي بن ابي ط

شود و وارد بهشت نمي دايستدر روز قيامت علي بر روي حوض مي: فرمودند 9خدا رسول
  .ي ورود بياورداجازه مگر كسي كه از علي ابن ابي طالب

  
  نداردندارد  اسالماسالمبوجود آمده و ربطي به بوجود آمده و ربطي به   9شيعه پس از پيامبرشيعه پس از پيامبر

 اليوم :فرمايد مي كامل گرديد زيرا خداوند 9دين در دوران پيامبر ـ 5
و مذهب شيعه بعد از . امروز دين شما را كامل گردانيدم لكم دينكم تملاك

  .پديد آمده است 9وفات پيامبر 
   جواب

به كمال رسيد هيچ كس نزاعي ندارد  9درباره اينكه دين در زمان پيامبر اكرم
لكن بايد ديد كه . و اختالفي نيز از جانب شخص و يا گروهي گزارش نشده است

دينش را تكميل فرموده و نعمت روز وزي كه خداي متعال در آن منظور از آن ر
چه در آن روز ام به مردم عرضه داشت چه روزي بوده و مخويش را به صورت ت

  .اده استرخ داتفاقي 
مسلماً در آن روز مسأله مهمي صورت داده است كه خداوند متعال آن مسأله را 

م وابع معتبر سني شخصي از قطبق من .به عنوان اكمال دين معرفي فرموده است
به خدا سوگند اگر ما در دين خويش چنين روزي : يهود به خليفه دوم گفت

حتماً بود داشتيم كه خداوند آن را به عنوان روز كامل شدن دينمان معرفي نموده 
  .داشتيمگرفتيم و آن را بزرگ ميآن روز را عيد مي

  2.حقيقت هستند اگر چه بعضي از جاهلين درصدد كتمان و پوشاندن

  156ح  119/ مناقب ابن  مغازلي  -1                                                 
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كه منظور از  سني به اين مطلب اقرار نمودهبزرگ لكن بسياري از علماي 
در روز غدير و در پي اعالم واليت امام المتقين و مذكور آيه  نزول ،تكميل دين

  .باشدمي علي بن ابي طالبمنين ؤخليفه رسول رب العالمين اميرالم
بن  علي و سوره مائده 67آيه  ذيل 49تفسير كبير صفحه  12فخر رازي در جلد 

 واليةال نصباب  19سطي معروف به ابن مغازلي در كتاب مناقب صفحه امحمد و
سكاني حمعروف به حاكم عبداهللا از علماي قرن پنجم داهللا بن يعبو  في غدير خم

بن سوره مائده، سبط  3به بعد ذيل آيه  156صفحه  1در كتاب شواهد التنزيل جلد
باب ثاني و قندوزي حنفي در  265صفحه  1كره الخواص جلد جوزي در كتاب تذ

اهل از جمله علماي  365صفحه  3و جلد  347صفحه  1جلد لمودهاكتاب ينابيع 
مطالعه نموده و  ةًمباشري هستند كه نگارنده اين سطور يكايك كتب مذكورشان را تسن
اند كه آيه سوم شده همبزرگان سني ديگري نيز وجود دارند كه متذكر اين م اًسلمم

در روز غدير و به  مت عليكم نعمتيملكم دينكم و ات اكملتاليوم سوره مائده يعني 
به واليت مطلقه الهيه نازل  طالب امام اميرالمؤمنين علي بن ابي اعالم نصبهنگام 

ند ركه دا 1يمكال مذهب فقهي و لفين اين كتب فارغ از هر گونهومو گرديده 
كه مربوط به اعالم واليت ) لكم دينكم اكملتاليوم (ن نزول آيه أش باالتفاق روايت

  .انداست را در كتب خويش نقل نموده منين عليؤامام اميرالم
اشعري است و ديگري  ،شافعي و در كالم ،كسي چون ابن مغازلي كه در فقه

  .انداست اين روايت را آورده ،حنفي چون قندوزي كه داراي مذهبِ
منظور خودشان  سنّتبزرگان اهل و با عنايت به اينكه  ذكر اسنادحال با توجه به 

دانسته و اين  از اكمال دين را اعالن واليت امام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب
آيد كه براي ما سئوال بوجود مياند كردهمطلب را در كتب خويش به وضوح نقل 

ده و ادعا شيش را منكر مفهوم مطالب خومولي تصرف كرده و ي آنها در كلمه چرا
نه قبول سرپرستي ت سكنند كه منظو از واليت محبت و دوستي آن حضرت امي

  .اي است كه بطالن آن به وضوح روشن استايشان و اين خود گزافه
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را مبني بر نزول آيه اكمال دين يعني همان  سنّتكه اعتراف بزرگان اهل  اكنون
بريم  ميكرديم به اين نكته اساسي پي سوره مائده در روز غدير مالحظه سه آيه 

همان و اين است بر مبناي واليت كه منظور حقيقي اين آيه بيان كامل شدن دين 
  .بنا و ركن استوار شيعه بر آن پي ريزي شده استچيزي است كه 

را قبول كرده  در واقع كساني كه در روز غدير واليت حضرت اميرالمؤمنين علي
  .هستند 9اينان گروه شيعه و پيرو محمد و آل محمدو بر آن استوار ماندند 

و كساني كه نقض عهد كرده و يا پيروي از گروهي نمودند كه بيعت شكستند 
 زعنّننثم ل: 9ي غير از محمد و آل محمدانايشان نيز شيعه هستند لكن شيعه كس

  1صلياًياً ثم لنحن اعلم بالذين هم اولي بها تعلي الرحمن ع هم اشدشيعه اي من كلّ
اند را بيرون تر بودهاي كساني از آنان كه بر خداي رحمان سركشاز هر گروهي و دسته

  .خواهيم كشيد پس از آن به كساني كه براي درآمدن به جهنم سزاوارترند خود داناتريم
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  پيشينه تاريخي شيعهپيشينه تاريخي شيعه
داند كه اگر كسي با كلمات خداي متعال در قرآن كريم آشنا باشد به خوبي مي

 ،به وجود آمده باشد نيست 9اي كه بعد از رحلت رسول اكرم شيعه گروه و فرقه
ت برخوردار است و اين ديگرانند كه بايد لقبه قدمت عالم ختي مدقبلكه شيعه از 

  .به دنبال اصل و نسب و ريشه تاريخي خويش بگردند و آن را جستجو كنند
به  )عليهم السالم و و آله علي نبينا(در قرآن كريم پيروان صادق انبياء الهي 

  .اندعنوان شيعيان ايشان معرفي شده
   1 .الن هذا من شيعته و هذا من عدوهتفوجد فيها رجلين يقت ـ 1

پس موسي در آنجا ديد كه دو مرد با هم به قتال مشغولند اين يك از شيعيان وي و آن يك 
  .بوداز دشمنان او 

   2 .من عدوه علي الذي هتفاستغاثه الذي من شيع ـ 2
  .خواست شدادخواهي و ياري بر عليه دشمن كه شيعه موسي بود از اودر آن حال آن شخص 
كسي كه شيعه او نيست  ،به عنوان شيعه او و در مقابل پيرو حضرت موسي

ن كس كه شيعه پيامبري از آ، در واقع ستبه عنوان دشمن او معرفي گرديده ا
تمي مرتبت خوست و اين درباره حضرت پيامبران الهي نيست دشمن و عدو ا

نيز صادق است يعني اگر كسي شيعه ايشان نباشد مسلماً  9محمد بن عبداهللا
  .عدو و دشمن ايشان است

   3 .براهيم إذ جاء ربه بقلب سليمالو ان من شيعته  ـ 3
  .همانا ابراهيم از شيعيان اوست، آنگاه كه با قلبي سليم نزد پروردگارش آمد

يكي از شيعيان حضرت نوح معرفي نيز حضرت ابراهيم را به عنوان در اينجا 
  .اينها پيشينه تاريخي تشيع است. فرموده است
كنيم آيا شما دقت به اين سه آيه نظر افكنديم از ديگران سؤال مي حال كه با

  ...هم داراي چنين سابقه تاريخي هستيد و يا اينكه
اين گروه : به من گفت 9مسجد النبي  مردي از اهالي مدينه در :ودفرمبزرگي مي

را ع ست شده است؟ و با اين سؤال قصد توهين به تشيرگمراه شيعه از چه زماني د
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به او گفتم خداوند متعال در چند جاي قرآن نام شيعه را به نيكي ياد كرده . داشت
 ، و مبدأ ايجاد اين فرقه از چههبگو ببينم گروه سني از چه زماني ايجاد شد. است

  شود؟تاريخي بوده است و آيا در قرآن كريم چيزي درباره مدح سني يافت مي
فبهت الذي كفر1  

در ادامه عالوه بر آيات قرآن كريم كه در باال ذكر شد به چند روايات از روايات 
كه همگي داللت بر اصالت و قدمت شيعه و  پردازيماهل سنت درباره شيعه مي

  .كندمدح اين گروه ناجيه مي
آمنوا و عملوا الصالحات  نإن الذي(لما نزلت هذه االيه : ابن عباس قال نع

هو انت و شيعتك تأتي انت و  لعليٍ 9قال النبي 2)اولئك هم خير البريه
     3مقمحين راضين مرضيين و يأتي عدوك غضباناًشيعتك يوم القيامه 

دند و كارهاي شايسته انجام ايمان آور ههمانا كسانيك«هنگاميكه اين آيه : عباس گويد ابن
 و مراد از آنها تو: فرمودند علي به 9پيامبر. نازل شد» دادند بهترين مخلوقات هستند

مرضي هستيد و دشمنان تو و آئيد كه راضي شيعيان تو هستيد كه در روز قيامت در حالي مي
  .ندهستعصباني و خوار و سرافكنده آيند در حاليكه  مي
 انّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم «ال رسول اهللا ت: قال ةربرعن ابي

   5وضحو بينك ال همقال هم انت و شيعتك يا علي و ميعاد ما بين 4»خير البريه
همانا كساني كه ايمان آوردند و كارهاي « يآيه 9 روايت كند كه رسول خدا هابي برر

آنها تو و اي علي : كرده و فرمودندرا تالوت » .شايسته انجام دادند بهترين مخلوقات هستند
  .شيعيان تو هستند و حوض كوثر وعدگاه تو و آنان است

ائزونفشيعه علي هم ال: 9قال النبي6   

  .، آنها، رستگارندي عليشيعه: فرمودند 9پيامبر
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يقول في عليٍ 9عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال لقد سمعت رسول اهللا ...
   1ون يوم القيامهشيعه علي هم الفائز

: فرمودندمي شنيدم كه در مورد علي 9روايت كند كه از رسول خدا 2جابربن عبداهللا
  .، آنها، رستگاران روز قيامت هستندشيعيان علي
ما ترضي انك معي في الجنه و الحسن و الحسين و ذرياتنا ا9قال رسول اهللا
  2اننا و عن شمائلناازواجنا خلف ذرياتنا و اشياعنا عن ايم ظهورنا و فخل

آيا راضي نيستي كه در بهشت با من هستي، حسن و : فرمودند علي به  9رسول خدا
حسين و فرزندانمان پشت سر ما و همسران ما پشت سر فرزندانمان و شيعيان ما سمت راست 

  .و چپ ما هستند
نقدر روايات متعددي درباره شيعه و فضيلت آن در كتب آكه  به دينم سوگند

وري آن نياز به زماني طوالني و نگارش  آذكر شده است كه جمع  سنّتيي اهل روا
كتابي مفصل دارد حال با اين وجود متحيرم كه چرا افرادي كوردل، مزدور و 

  .دارندنمي ند و جز زحمت مادازپرخورشيد تاباني مي مغرض به انكار وجود چنين
عه وارد شده ولي نه عجيب اينجاست كه در كتب روايي شيعه و سني مدح شي

سني هيچ روايتي كه نامي از سني در آن باشد  بتكدر نه در كتب شيعه و حتي 
گويند شيعه از امروزه به ما ميجاي تعجب دارد كه چگونه ف اوصاذكر نشده با اين 

  !!! كجا آمده و چه كسي آن را تأسيس كرده است
 اهللا  نّولليق موتها من بعدو لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به االرض

   3اكثرهم ال يعقلونبل دهللا مقل الح
و اگر از آنها بپرسي كه چه كسي از آسمان آب را نازل كرد تا زمين را با پس از مرگش با 

  .كنندآن حيات بخشد گويند خداوند، بگو حمد مخصوص خداست، بلكه اكثر آنها تعقل نمي
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  درباره شيعهدرباره شيعه : روايات اهل بيتروايات اهل بيت
شود كه عالوه بر نشان دادن واني يافت مينابع متعلق به شيعيان روايات فرادر م

وصاً قدمت وجودي اين صشيعه داللت بر اصالت و حقانيت و مخ كرامتفضيلت و 
به يكي از اين روايات نگاهي انداخته و طالبين را به كتب  نمايد ما تبركاًگروه مي

  1.نمائيمئي مياتر راهنممفصل
خداوند سبحان در : نقل شده كه فرمودند 8د بن علي الباقراز امام محم

وحدانيت خويش يگانه بود پس به كلمه اي تكلم فرمود كه آن كلمه نوري شد و از 
را خلق كرد سپس به كلمه ديگري  :نور محمد و علي و خاندان ايشان  ،آن

نور  ن نور ساكن فرمود و آنآن روح را در آتكلم فرمود پس آن كلمه روح شد و 
قرار داد پس ما روح خدا و كلمه او هستيم  :هاي ما ائمههمراه با روح را در بدن

  .كه به واسطه ما از خلقش در حجاب است
قديس تدر هر صورت ما را در سايه عرش سبزش در حالي كه مشغول تسبيج و 

 اي نبود قرار داد سپس شيعيان ما را آفريد وبوديم و هيچ خورشيد و ماه و جنبنده
   2.انداند زيرا از شعاع نور ما آفريده شدهايشان شيعه ناميده شده

اي از كجا و كي بوده و چه قدمت و سابقه فهميد كه شيعهتوان از اين روايت مي
نقل نمودم و خود واقف لذت مؤمنين شيعه براي دارد البته اين حديث را فقط 

سنن كه اهل توايات همان ر ،هستم كه در اين موضوع براي بحث با مخالفين
  .كندگذشت كفايت مي
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  رسانند؟رسانند؟سودي ميسودي مياند اند     با اينكه از دنيا رفتهبا اينكه از دنيا رفته : آيا اهلبيتآيا اهلبيت
اي هستند كه العادهاگر علي و دو فرزندش رضي اهللا عنهم داراي اين قدرت خارق ـ 6

د رسانناند باز هم فايده و سود ميكند و حتي با اينكه مردهشيعه آن را روايت مي ايهتابك
  خودشان كاري نكردند و به خودشان سودي نرساندند؟چرا تا وقتي زنده بودند براي 

و  9يكي از اصول صحيح و غير قابل خدشه شيعه بحث توسل به رسول اكرم 
اي در باب پاسخگويي به شبهه باال چند جمله است ما قبل از :ائمه معصومين 

جواب درباره شبهه فوق  اصل توسل به اين خاندان سخن گفته و سپس به ايراد
  : خواهيم پرداخت

  توسل، شرك يا توحيدتوسل، شرك يا توحيد
كنند كه معني توسل درخواست كمك مستقيم از اي انسان جاهل گمان ميعده

انديشند كه اگر كسي براي رسيدن به حاجات كسي غير از خداست و اينگونه مي
 خويش كس ديگري را در محضر خداي مهربان واسطه و وسيله كند اين شرك و

داده و نكاح با او !!! وي به قتل اين مشرك و كافرتكفر است و بر همين مبني نيز ف
  1.شمرندرا نيز باطل مي

                                                 
... اليجوز ترويج بنات اهل السنه من ابنـاء الشـيعه   : نويسدهيأت دائم فتواي سعودي در پاسخ استفتايي در مورد ازدواج با شيعه مي - 1

ها جايز نيست و اگر ازدواجي صورت گرفت باطل است چون عادت شيعه توسـل  كمونيست ازدواج دختران اهل سنت با پسران شيعه و
گوينـد  آنان كه يا علي، يا حسـين مـي  : نويسدهمين گروه در پاسخ استفتاء ديگري مي. ترين شرك استبه اهل بيت است و اين بزرگ

حيواني را كه ايشان ذبح كـرده باشـند نيـز حـرام اسـت      باشند و ازدواج با آنان جايز نيست خوردن مشرك و از ملت اسالم خارج مي
اين در حالي است كه همين گروه ازدواج با يهودي و مسـيحي  ) 3/373و جلد  18/298واالفتاء جلد  العلميةللبحوث  اللجنة الدائمةفتاوي (

 كتابيـة يجوز للمسلم أن يتـزوج  ) 30/توبه!!!(انددانند جايز دانستهرا كه به صراحت قرآن يكي عزير را و ديگري عيسي را فرزند خدا مي

ازدواج مسلمان با زن اهل كتاب، يهودي باشـد  )98و18/97همان كتاب جلد ( العفيفه الحرّةإذا كانت محصنه و هي  –يهوديه او نصرانيه 

  .يا نصراني جايز است بشرط آنكه محصنه، آزاد و پاكدامن و عفيف باشد



 

 

  توسل در قرآن كريمتوسل در قرآن كريم
ه رن مجيد امر به توسل فرموده و سيآوجل در قركه خداي عزّ جالب توجه است

  .و روش بزرگان دين و انبياء الهي نيز بر همين منوال بوده است
  وا اليه الوسيلهغيا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا و ابت: آمده است 35ده آيه درسوره مائ

  .خدا توسل جوييدسمت ايد تقواي الهي پيشه كنيد و به اي كسانيكه ايمان آورده
  : فرمايدرا تأييد كرده و مي 9نيز توسل به رسول اكرم  64در سوره نساء آيه 

 اهللا ا ودجوتغفرواهللا و استغفر لهم الرسول لك فاسءوانفسهم جاو لو انهم إذ ظلموا
  تواباً رحيماً

برخود به گناه ستم كردند از كردار خود به خدا توبه نموده و به تو  كه يكه گروه و اگر هنگامي
  .يافتندي توبه و مهربان ميآنها استغفار كني البته در اين حال خدا را پذيرنده ايكردند كه بررجوع مي

مورد تأييد است  9اين توسل فقط در زمان حيات رسول اكرم اگر كسي بگويد
ده و كالم خدا را منحصر به بوخالف ظاهر آيه قرآن ادعا بايد به او گفت اينگونه 

  .است نمودن خاصزمان 
  :به يعقوب گفتنداشاره كرد كه توسل برادران يوسف توان به مياز همين قبيل 

ّينئاطخنّا ك ايا ابانا استغفرلنا ذنوبنا ان تقصيراتمان از خدا آمرزش طلب  اياي پدر بر
  :و او هم قبول كرده و گفت خطاكاريمكه ما درباره يوسف 

 قال سوف استغفرلكم ربي انه هو الغفور الرحيم1 : به زودي از درگاه خدا براي شما
   .طلبم كه او بسيار آمرزنده و مهربان استآمرزش مي

ن كريم آكه قر را نام برديه پيراهن يوسف آتوان ميو از همين دسته آيات 
  :فرمايددرباره حضرت يوسف اين پيامبر بزرگ و معصوم الهي مي

ت بصيراًيأي بي هذا فالقوه علي وجه اصإذهبوا بقمي2   
   .يوسف گفت اين پيراهنم را ببريد و بر صورت پدرم قرار دهيد تا بينا شود
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تواند چشم يك بوده است ميكه چيزي جز تار و پود نپيراهن يوسف  وقتي
پيراهن توسط دو پيامبر از پيامبران و اين طلب شفاء از اين انسان نابينا را شفا دهد 

و اوالد  9پس چگونه پيامبر خدابزرگ خدا يعني يوسف و يعقوب صورت گرفته 
و  9اكرم به رسولتوسل اگر  .دنطاهرين آن حضرت قادر به شفا دادن كسي نباش

مسلماً استشفاء از پيراهن يوسف ك از قبر و ضريح ايشان شرك باشد خاندان او و تبر
شود زيرا ما اينها را محسوب نميتر است لكن اينگونه امور شرك شركش جلي

دير است ق ءدانيم بلكه معتقديم كه خدايي كه علي كل شي صاحب اثر نميالًمستق
  .در اين امور اثر قرار داده است و الغير

چيزي در پيراهن يوسف بوده چه ز وهابيت در اينجا است كه سؤال اساسي ما ا
د تا بيناييش يافكنبين را به صورت پدرم آكند است كه يوسف به برادرانش امر مي

  كند؟برگردد و يعقوب نيز چنين مي
باهللا خداوند در او حلول كرده بود يا اينكه حقيقت مطلب در اين است  ذآيا العيا

به ( ؟راهن تعلق آن به نبي خدا يعني يوسف صديق استاين پي وصيتكه تنها خص
اگر صرف تعلق اين پيراهن به يوسف  .)يعني پيراهن من توجه كنيد يكلمه قميص

جواز تبرك به هر چه كه  تمآيا اين عال، صديق تبرك را از آن جايز كرده است
چه متعلق آيا اگر كسي از قبر، ضريح و هر  ؟باشدنمي ،و اولياست  متعلق به انبياء

و خاندان طاهرين  9حضرت محمد بن عبداهللا  مخصوصاً اشرف انبياءبه يك نبي 
  ؟؟؟توان او را مشرك و كافر خوانداو تبرك بجويد مي

و خاندان معصومش  9آيا پيراهن يوسف در مذهب وهابيت از روح رسول اكرم
ستشفاء پيراهن تبرك و اه بتر است كه بتوان تر و گراميمقرب در نزد خداوند

  ؟توان توسل پيدا كردن 9رسول خداجست لكن به اهل بيت 
همه اينها به يك طرف و از طرف ديگر بايد گفت همان رب العالمين كه امر 

و استعانت و كمك گرفتن را ) 5/حمد(فرموده است اياك نعبد و اياك نستعين 
 :رمايدفدر سوره مباركه بقره دو مرتبه ميمنحصراً از خودش اجازه داده است 

واستعينوا بالصبر و الصاله1 فرمايدمي و امر به استعانت از صبر و نماز.   
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آيا صبر و نماز همان خدا هستند يا چيزي : شود اينكهپرسشي كه مطرح مي
است اگر كسي بگويد صبر و نماز در مفهوم همان وجود خداوند ! ؟هستند غير خدا

اسالم خارج گرديده است و اگر بگويد رگه جترديد گمراه شده و از دايره و او بي
شود حال چيزي غير خدا هستند كه حقيقتاً نيز چنين است به او گفته مي ،اين دو

كه ذات پاك خداوند امر به استعانت به چيزي غير از خويش را صادر فرموده اين 
شود اگر معلوم مي ،چيز ديگرو يا خواهد باشد صبر يا نماز غير خدا هر چه مي

خدا استعانت بجويد مشرك كه  از ه امر خداوند از چيز يا كس ديگري غيركسي ب
ها موحدتر است ناگفته نماند كه اين نتيجه چيزي بلكه از همه انسان ؛هيچ ،نيست

اي را حتي فوق توسل به اثبات رسانده و در باب استعانت نيز كه از توسل دايره
  .تر دارد به تكلم پرداخته استوسيع
  

  نّتنّتسستوسل در توسل در 
خورد كه همگي صراحتاً بر روايات زيادي به چشم مي سنّتتبر اهل مع كتبدر 

به . كندميداللت  :و خاندان پاك و طاهر ايشان 9جواز توسل به رسول خدا
  : هايي از اين روايات توجه فرماييدنمونه

اين روايت را به  288صفحه  24باب  1جلد  المودهقندوزي حنفي در ينابيع 
  : ايات ديگري كه از نظر مفهوم شباهت به اين حديث دارند ذكر كرده استهمراه رو
 ابن عباس قالعن :عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟  9ل عن النبيئس

  غفرلهاب عليه وتقال سأله بحق محمد و علي و فاطمه والحسن والحسين إال تبت علي ف
در مورد كلماتي كه حضرت آدم از پروردگارش  9از پيامبر اكرم: ابن عباس روايت كند

او خداوند را به : فرمودند 9اش پذيرفته شد سئوال شد؟ پيامبرآنها توبهبه خاطر دريافت كرد و 
اش را بپذيرد پس خداوند نيز خواند كه توبه :حق محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين

  .اش را پذيرفت و او را آمرزيدتوبه
 سنّتترين كتب اهل از كتاب مناقب ابن مغازلي كه از معروف او اين روايت را

  .نقل كرده است 89حديث  63صفحه  ،باشددر منقبت مي



 

 

و علم ادم ذيل آيه  78ي صفحه نسكاحدر حاشيه كتاب شواهد التنزيل حاكم 
 9از پيامبر ن علييمؤمنالاين روايت وارد شده كه امام امير 1االسماء كلّها

آدم ... :در حديثي طوالني فرمودند 9پيامبر اكرم ،سؤال كردند بقره 31درباره آيه 
رود او بر زمين در هند قرار گرفته و مرتب به خاطر گناه فاز بهشت و  هبوطپس از 

را به سمت او فرستاد و از علت بكاء او  كرد تا اينكه خداوند جبرئيلخويش گريه مي
ند و بيرون شدن از بهشت و نگراني از جويا شد و او نيز علت را دوري از جوار خداو

الكلمات فان  ءفعليك بهوال: جبرئيل نيز در جواب گفت. معرفي كردگناه خويش 
اللهم اني اسالك بحق محمد و آل محمد سبحانك : تك و غافر ذنبك، قلباهللا قابل تو

و اين  أ و ظلمت نفسي فتب علي انك انت التواب الرحيمءسو تملال اله اال انت ع
  .كلماتي بود كه خداوند به آدم تعليم دادو آل محمد عليهم السالم  دوسل به محمت

 صفحه ناقلين اين روايات طبق نقل حاشيه شواهد التنزيل عبارتند از كفايه الطالب
121، و 19صفحه  1جلدعمال سيوطي ذيل همين آيه، منتخب كنزال ورثالمن در...  
حديث  673صفحه 2جلد الصحيحينيه اين حديث را در كتاب مستدرك علي بش

با عبارت هذا  82صفحه  2جلديرغو معجم ص 489صفحه 5جلدو دالئل النبوه . 4227
توانيد كند ميآن مي تيحجو يا عبارات ديگر كه داللت بر  2حديث صحيح االسناد

  .فرماييدبمالحظه 
ذوات ذكر شد توسل به  سنّتحال بر طبق اين احاديث كه از كتب خود اهل 

قبل از حضور مادي و ظاهري در اين عالم نه تنها  :محمد و آل محمد دسمق
يه گرديده است هر جوابي كه صبلكه به انبياء بزرگي چون حضرت آدم تو زجاي

وهابيت به اين گونه روايات دهند عيناً جواب ماست درباره توسل به اين خاندان 
  .مادي پس از ارتحال ايشان از اين عالم

ديگر سودي به حال از اين عالم پس از ارتحال  9پيامبر اكرم نددآنهايي كه معتق
اين دسته روايات مذكور در كتب  با رسانند و توسل به ايشان ممنوع استنمي كسي
  : كنند؟ رواياتي كه در ادامه هم بايد به آن توجه فراوان نمودچه مي تسناهل 
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اكثروا من الصاله : 9عن ابي امامه قال النبيتكل يوم جمعه فان صاله  يف عليي ام
  1منزله يتعرض علي في كل يوم جمعه فمن كان اكثر هم علي صاله كان اقربهم من

در هر روز جمعه بر من بسيار صلوات بفرستيد پس : فرمودند 9ابي امامه گويد رسول خدا
ه شود و هر كه بيشتر صلوات فرستادهمانا صلوات امت من در هر روز جمعه به من عرضه مي

  .باشد جايگاهش نسبت به من نزديكتر است
تبلغنيثما كنتم فصلّوا علي فان صالتكم يح: 9 النبي قال2   

هاي هر كجا كه باشيد بر من صلوات بفرستيد پس همانا صلوات: فرمودند 9ارسول خد
  . رسدشما به من مي
9 عن ابي بكر عن النبي :عند قبري فاذا صلّي كاً لبي م لكّفان اهللا و اكثروا الصاله علي
علي تي قال ذلك الملك يا محمي عليك الساعهد انّ فالن بن فالن صلّرجل من ام3   

بر من بسيار صلوات بفرستيد همانا خداوند در : روايت كند كه فرمودند 9 پيامبر ابوبكر از
فرشته اي را گماشته است و هرگاه يكي از شما بر من صلوات فرستد آن كنار مرقد من فرشته

  .هم اكنون بر تو صلوات فرستاد شخصگويد اي محمد همانا فالن مي
9عن مجاهد عن النبي :سنوا حاكم فامئكم وسيباسما انكم تعرضون علي

الصاله علي4  
 نم شما با نام و سيماي ظاهريتان بر همانا: روايت كند كه فرمودند 9 پيامبر مجاهد از
  . ت بفرستيدشويد پس بر من نيكو صلواعرضه مي
9 عن ابي هريره عن النبي :من صلّي علي  عند قبري سمعته و من صلّي علي
   5غنيباً و كّل بها ملك يبلّئاغ

كنار مرقدم بر من صلوات بفرستد  سهر ك: روايت كند كه فرمودند 9هريره از پيامبرابي
  . به من استاي موكل رساندن آن شنوم و هر كه در غياب من صلوات بفرستد فرشتهمي
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من الصاله فيه : قال 9 ن النبيع فانّ صالتكم ) اي في يوم الجمعه(فاكثروا علي
إنّ : ارمت فقال قالوا يا رسول اهللا و كيف تعرض صالتنا عليك و قد معروضه علي

   1اهللا عزوجل حرم علي االرض اجساد االنبياء
تيد، همانا صلوات شما به من در روز جمعه بسيار بر من صلوات بفرس: فرمودند 9 پيامبر
شود در حاليكه بدن اي رسول خدا چگونه صلوات ما بر شما عرضه مي: گفتند. شودعرضه مي

همانا خداوند عزوجل بدن پيامبران را بر : پس فرمودند پوسيده شده است) پس از وفات(شما 
   .زمين حرام كرده است

نز العمال عالء الدين هندي خروار از كتاب كبه عنوان مشتي از كه اين روايات 
براي حيات نوعي همگي داللت بر نقل شد باشد مي سنّتكه از كتب مشهور اهل 

حتي پس از مرگ و شنيدن اصوات مردم حتي پس از رحلت از  9رسول گرامي
ها نيست شود كه موت نبي اكرم از قبيل ديگر مردن مي پس واضح. كنددنيا مي

ديگر مردم بود و در اين جهت با ديگران اختالفي زيرا اگر او نيز با مردن چون 
و  2انك ال تسمع الموتيكريمه نداشت بايد گفت اين سخنان او با صريح آيه 

البته امثال اين سازگار نبود 3سمع من في القبورو ما انت بمهمچنين با آيه 
ز شود كه ما فقط به مقداري ابسيار زياد يافت مي ،روايات در موضوعات مختلف

  .اشاره كرديم سنّتآن، و صرفاً فقط از يكي از كتب اهل 
كساني كه در در قرآن كريم صراحتاً به چنين حياتي اشاره شده و فرموده است 

آيا  4اند و مبادا كه ايشان را مرده به حساب آوريدرسند زندهراه خدا به قتل مي
ها ه اعتقاد سنيتوان تصور كرد كه كساني چون خليفه دوم و خليفه سوم كه بمي

و در واقع پس از مرگ نيز  اند داراي چنين حياتي باشندبه قتل رسيدهدر راه خدا 
ولي اشرف  ،برخوردار بوده ديگر اموات از آن محرومندكه اي از حيات نشئه از

  ند؟ نصيباز آن بي بهره و بي 9موجودات و اكمل مخلوقات يعني نبي اكرم
اي چون خليفه دوم و سوم و ديگران كمالي را ههابيون عددر واقع به اعتقاد و
جديدي  مطلببگذريم،  در آن رتبه كمال راهي ندارند؟ 9دارند كه رسول اكرم
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خليفه اهل  ود عمرابوبكر و كه اينست اذعان نمود  بدانادله فوق بايد كه در كنار 
 9هر دو در سيره عملي خويش هم در حيات و هم پس از وفات نبي اكرم سنّت

   .اندشدهاين بزرگوار متوسل به 
 : گفتاب يعني خليفه دوم روايت شده كه در هنگام قحطي مياز فرزند خطّ

 نبينا فاسقناإاللهم نّا كنّا نتوسل اليك بنبينا فسقينا و انّا نتوسل اليك بعم. 1  
 دادي االن نيز به عباس عموي شديم پس به ما باران مي خدايا ما به پيامبرمان متوسل مي

  .شويم پس بر ما باران ببار پيامبر متوسل مي
از دنيا رفتند  9از عايشه نقل شده كه گفته است هنگامي كه پيامبر خدا 

بر سر جنازه ايشان حاضر شده و پس از اينكه پارچه را از روي صورت آن ابوبكر 
را بر آن حضرت انداخت و ايشان را بوسيد و گريه كرد و ود حضرت كنار زد خ

   2...خداداي تو اي نبي فپدر و مادرم به : سپس گفت
شنود براي كس سودي ندارد و اگر او صداي كسي را نمي 9اگر مرده پيامبر

ه بزرگان شما در مقام عمل غير از اين بوده و كسي چون ابوبكر كه رپس چرا سي
را  9شود جنازه بي جان پيامبربسيار تعظيم و تكريم مي سنّتدر نزد اهل 
آيا ابابكر كه پس  .تر با او تكلم كرده استاو گريه كرده و از همه مهم بوسيده و بر

از وفات پيامبر ايشان را با جمله يا رسول اهللا صدا زده است طبق فتاواي وهابيت 
  3.مشرك شده و از دين خارج گرديده است
توان به اين روايت توجه كرد مي سنّتباز درباره تأييد توسل در كتب اهل 

از آن به عنوان حديث  5و ابن حجر 4يرثچون ابن ك سنّتبزرگان اهل  روايتي كه
  : اندصحيح ياد كرده

قحطي شديدي به مردم رسيد پس مردي به نزد قبر  خليفه دومدر زمان 
اي  كواك فانهم قدهلمتيا رسول اهللا استقس اهللا تعالي ال: مده و گفتآ 9پيامبر

را در خواب ديد كه  9ان نما پس پيامبرت از خداوند طلب بارامترسول خدا براي 
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برو سالمش برسان و به او خبر بده كه به زودي باران  عمربه نزد : به او فرمودند
خواهد آمد و به او بگو كيسه سخاوت را باز كن پس آن مرد به نزد او آمد و به او 

و كوشش هميشه گريه كرد و گفت خداوندا با وجود تالش  عمرخبر داد پس 
توان دريافت كه آن مرد به با دقت در مضمون اين روايت مي 1.امبوده ناتوان
متوسل شده و در توسلش نتيجه ديده است و حتي به خليفه دوم خبر  9پيامبر

  .داده و او وي را از توسل نهي نكرده است
شود به وضوح تأييد صد در صد توسل مشاهده مي سنّتدر اين روايت معتبر اهل 

خبر ها از وجود چنين رواياتي در كتب خويش بيو وهابيها كه شايد خود سني
اينكه اين  كردند و ياباشند كه اگر خبر داشتند يا اينكه اعتقاد خويش را تصحيح مي

  .نمودندروايات را از كتاب هاي خويش حذف مي
اخبار ديگري هم يافت  سنّتكنم از قبيل اين روايات در كتب اهل يد ميكباز تأ

  2.ي در خانه اگر كس است يك حرف بس استشود ولمي
  

  رجوع به اصل مطلبرجوع به اصل مطلب
اي درباره تعداد زيادي هاي فوق العادهقدرت سنّتهاي اهل در بسياري از كتاب

و جالب اين است كه هيچ كس از ايشان معترض  3از بندگان خدا ادعا شده است
اند چرا در زمان دهاند اگر اينان داراي چنين قدرتي بواند و نگفتهاين ادعا نگشته

  .اندحيات خويش كاري براي خود نكرده
 9و اوالد طاهر رسول خدا  :اما در همين زمينه وقتي از امامان معصوم

هاي الل ايشان نيز آيد انكارها و اعتراضات شروع شده و زبانبه ميان ميسخن 
  .كندقدرت كالم و رد اين مناقب را پيدا مي

  23535حديث  8/431كنز العمال  -1                                                 
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 :هاي فوق بشري اهل بيت جرات و قدرتمع در هر حال اگر براي انكار
ها در زمان حيات براي نفع رساندن به خويش را بهانه از اين قدرت ناستفاده نكرد

اوالً همه انبياء و اولياء بايد گفت  هرفتگو همين مطلب را دليل اين مدعي  هكرد
كنند مگر در ها استفاده از اين قدرت هر وقت مايل بودهكه اند گونه نبودهالهي اين

اند و مگر درباره ايد كه بسياري از پيامبران را به قتل رساندهقرآن كريم نخوانده
ايد العزم با آن يد بيضا و عصاي شگفت انگيز نديدهوموسي بن عمران آن پيامبر اول

و از قدرت خارق العاده خويش نيز  1كه چگونه توسط بني اسرائيل اذيت شده
ايد كه با آن خبر دادن از غيبيات و يسي بن مريم را نديدهكند و آيا عاستفاده نمي

چگونه در هنگام دسيسه بني اسرائيل از اعجاز  2جانخلق كردن پرندگان از گل بي
با آن  9دانيد كه خاتم پيامبرانبرد و آيا نميبهره نميخويش بر عليه ايشان 

ر جنگ احد با يقين بر آن معتقد هستند چگونه دمعجزات و خوارق عادات كه فر
  .گرددم به خانه برمينهزلشگري م

بر  شاهدعدم قدرت اين بزرگان است و يا اين كه دليل بر آيا اين گونه مطالب 
كه د ننمايمياين است كه ايشان از آن قدرت الهي فقط در مواردي استفاده 

  . كنندخداوند به ايشان اذن داده و امر او را در اين زمينه مراعات مي
يكون طيراً باذن اهللا وابري الطير فانفخ فيه ف ةهيئكخلق لكم من الطين اني ا
   3حي الموتي باذن اهللاه واالبرص باذن اهللا و اُاالكه
ل مجسمه مرغي ساخته و بر آن نفس قدسي بدمم تا به امر خدا مرغي گاز  من براي شماو 

   .مردگان را به امر خدا زنده كنمگردد و كور مادرزاد و مبتال به پيسي را به امر خدا شفا دهم و 
و  اينكه كسي بگويد اگر علي بن ابي طالب .دقت كنيد» باذن اهللا«به جمله 

د يشوكه شما به ايشان متوسل ميهستند اي داراي قدرت فوق العاده :او اوالد
كردند و مثالً خويش را از چنگال بايد در زمان حيات خويش براي خود كاري مي

اي است زيرا به صراحت قران كريم انبياء عظام ادند سخن بيهودهدمرگ نجات مي
همگي  )عليهم السالم ه ونبينا و آل علي(و موسي و محمد  الهي كساني چون ابراهيم

  .انددهياند لكن همگي نيز طعم مرگ را چشهاي فوق العاده بودهداراي قدرت
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اي نبوده است ادهداراي قدرت فوق الع علي بن ابي طالبامام در ثاني اگر 
چه كسي به اقرار براي كند و پس چه كسي در خيبر را با آن هيأت خاص از جا مي

توان با خود قياس كرد نمي بله امام را... و 1دگردميعلماي بزرگ شما خورشيد بر
كند نه به امر نفس و هواي خويش، هر كجا امر باشد از به امر خدا كار ميزيرا او 

تواند به برد و آنجا كه مأمور نباشد انسان ضعيفي چون فالني ميآن قدرت بهره مي
يفي در محراب او نحگردن او طناب بندد و او را به مسجد كشيده و يا حتي موجود 

به ظاهر  8بينيد امام حسن و امام حسيناگر مي. را با ضربه شمشير از پاي درآورد
 به اين علت است برندنمي براي پيشبرد خويش از آن قدرت و اعجاز الهي استفاده

كه ايشان امامند و امام كسي است كه از قدرت الهي براي نفع خويش استفاده 
  .شودنكند و تنها به امر خدا است كه كاري را مرتكب مي

لونماليسبقونه بالقول و هم بامره يع2   
  .كه هرگز پيش از امر خدا كاري نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او كنند

اين است فرق اساسي امام با ديگران، زيرا ساير افراد مصالح خويش را در نظر 
كرده باشد  كرامتگيرند و در اين صورت است كه اگر خداوند به ايشان قدرتي مي

هاي ظاهري و پوچ دنيايي باشد آن را در راه مصالح خويش ولو اين قدرت از قدرت
رفتار و اعجازاتش به امر  و تمام اعمال كنند لكن امام معصومهزينه مي
داند كه خداوند تشنه در حال تشنگي افتاد و مي اگر و اينگونه نيست كهخداست 

در بين آنها فرزندان كه كامي او را دوست دارد با اين حال براي خويش و اوالدش 
خورد به واسطه همان قدرت آبي را فراهم كرده و صغير و كوچكي نيز به چشم مي

  .مان اعجاز منكوب كنددشمن را به ه
  : فرمودند :ائمه كه كنيم بيشتري توجه مطلب اين به امام شناخت در بايد ما :آخر حرف
 ا احدبنال يقاس3 :ما را با خودتان قياس نكنيد. هيچ كس با ما قابل قياس نيست.  
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  با فضائل بني اميه فرقي نداردبا فضائل بني اميه فرقي ندارد 8حسينحسين فضائل امام حسن و امامفضائل امام حسن و امام
در د فضائلي كه در علي رضي اهللا عنه يافته است او را شيعه به خاطر وجو ـ 7

توانيد فضائلي هم براي آيا شما شيعيان مي دهدامامت به ديگران ترجيح مي
ايشان  امامتحسن و حسين رضي اهللا عنهما ارائه دهيد و به همين سبب به 

حسن و  امامتپس درباره تواند چنين ادعايي بكند نميمعتقد شويد كسي 
مانند ايشان ادعا توانند يعه دستش خالي است و حتي بني اميه هم ميحسين ش

  .امامند و در اين زمينه بين ايشان تفاوتي نيستكنند كه معاويه و يزيد 
  جواب

 ،وجود فضائل كثيره در كتب شيعه و سني كه همگي درباره امام ابي محمد
ست كه چيزي ابوده  8حسين بن علي ،و امام ابي عبداهللا 8علي نبحسن 

ما ضمن نقل بعضي از فضائل  .انصافي فراوان داردبي انكار آن احتياج به جهالت و
تأكيد منابع اهل سنت بر اين نكته هم با ذكر فقط البته  8اين دو امام معصوم

در كتب بني اميه يا درباره  انصاركنيم كه اگر فضائلي درباره ديگر مهاجر و مي
كتب  ايشان در آندرباره لبي نيز ثقدح و مذمت،  ها يافت شود عالوه بر اينكهسني

  .قابل عرض اندام نيست 8در برابر فضائل اين دو امام نقل شده بلكه
  1 .انّه كان ياخذه و الحسن و يقول اللهم انّي احبهما 9 عن النبيـ1

 بار خدايا من اين: فرمودگرفت و ميرا در آغوش مي 8 و حسين حسن 9پيامبر همانا
  .ست دارمرا دو دو

   2من الدنيا ياتهما ريحان: 9 قال النبيـ 2
  .ي من از دنيا هستندآن دو ريحانه: فرمودند 9پيامبر

و هو يقول  9البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي علي عاتق النبيـ 3
  3اللهم اني احبه فاحبه

حاليكه پيامبر ديدم در  9را سوار بر گردن پيامبر8حسن بن علي: بن عازب گويد براء
  .او را دوست بداراو را دوست دارم پس تو نيز  نفرمودند بار خدايا همانا ممي
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غداه و عليه مرحل من شعر اسود فجاء الحسن  9خرج النبي: قالت عايشهـ 4
بن علي فادخله ثم جاء الحسين فادخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علي 

  1ذهب عنكم الرجس اهل بيت و يطهركم تطهيراًله ثم قال انما يريد اهللا ليخفاد
از (باي مويي سياه رنگي بر تن داشتند عدر حاليكه  9پيامبر يك روز صبح: عايشه گفت

 بر او وارد شد و او را داخل فرمود سپس حسين 8خارج شدند پس حسن بن علي) منزل
داخل فرمودند و سپس آمدند پس او را نيز  3آمد پس او را نيز با خود داخل كرد سپس فاطمه

همانا خداوند اراده كرده است كه از «: و او را نيز داخل كردند سپس فرمودندآمدند   علي
  .پليدي را محو كند و شما را مطهر قرار دهد، شما اهل بيت

يعني  سنّتناگفته نماند كه همين يك روايت كه از معتبرترين كتب اهل 
و مخصوصاً  :ت براي اهل بيتنقدر فضيلآصحيح مسلم به ما رسيده است 

د كه به تنهايي كميت تمام روايات نماياثبات مي 8يننحس يهموضوعنا هذا دربا
  . كندفضائل ديگر صحابه را لنگ مي

فاطمه فاني  دعصبتهم البيهم ما خال ول فانَّ بٍأكل و لد 9عن عمر عن النبي
   2صبتهمعانا ابوهم و 
منسوب به پدر خويش هر فرزندي : دندروايت كند كه فرمو9از پيامبر شخصي

  .ا من پدر آنها هستمزيرفاطمه سالم اهللا عليها،  انبه جز فرزند است
هذا الرجل يعني الحسن بن علي بعد ما رايت هن ابي ع ريره قال ال ازال احب

و هو يدخل  9يصنع به ما صنع قال رايت الحسن في حجر النبي 9رسول اهللا
   3يدخل لسانه في فيه ثم يقول اللهم اني احبه 9النبي و 9اصابعه في لحيه النبي

كند او با اين مرد چگونه رفتار مي 9كه ديدم رسول خدا همواره از وقتي: هريره گفتابي
در دامان  اشاره كرد و گفت ديدم كه حسن 8را دوست دارم و به حسن بن علي

زبان خود را در دهان  9و پيامبركرد بود و انگشتان خود را در ريش پيامبر وارد مي 9پيامبر
  .فرمود بار خدايا همانا من او را دوست دارمكرد و مياو وارد مي
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بيتك اهل اي 9النبي سئل قال مالك بن انس عن الحسين و الحسن قال اليك احب1  
كداميك از اهل بيت، نزد شما : انس بن مالك روايت كند كه از رسول خدا پرسيده شد

   8 حسن و حسين: دندمحبوبترند؟ فرمو
هما الناس الحسين يتواثبان علي ظهره فباعد يصلي و الحسن و 9اهللا كان رسول
   2دعوهما با بي هما و امي من احبني فليحب هذين 9فقال

بر پشت حضرت سوار  8مشغول نماز بودند كه حسن و حسين 9روزي رسول خدا
رهايشان كنيد : فرمودند) از نمازپس ( 9شدند، مردم خواستند كه مانع شوند ولي رسول خدا

  .فدايشان باد، هر كه مرا دوست دارد بايد اين دو را دوست بدارد مپدر و مادر
من :يقول 9النبي عن ابغضني فقد ابغضهما من و احبني فقد الحسين و الحسن احب3   

را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر  8هر كه حسن و حسين: فرمودند 9پيامبر
  . با آنها دشمني كند با من دشمني كرده استكه 
ن فاطمه سيده نساء اهل الجنه و ان ا... يقول 9رسول اهللا تعن حذيفه قال سمع

  4شباب اهل الجنهاالحسن و الحسين سيد 
و سرور زنان اهل  همانا فاطمه سيده: فرمودندمي 9حذيفه گويد شنيدم كه رسول خدا
  .ا و سرور جوانان اهل بهشت هستندبهشت است و همانا حسن و حسين آق

رهما في الناضما في الجنه و في ابغحبها من... ليوفي حديث ط 9قال النبي5   
هر كه آن دو را دوست بدارد در بهشت است و هر كه : در حديثي طوالني فرمودند 9پيامبر

  .دشمن آنها باشد در آتش است
حسين مني و انا من حسين: 9قال النبي6   

  .حسين از من است و من از حسينم: فرمودند 9پيامبر
به ... ، تذكره الخواص، شواهد تنزيل والمودهرواياتي از همين قبيل در كتاب ينابيع 

 12شود به حدي كه اينجانب فقط در كتاب كنز العمال در جلدوفور يافت مي
 در فضائل امام حسن ورا شمردم كه همگي روايت  82بيش از 13و در جلد 80تعداد

  .ده بودندشنقل  8امام حسين
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    !!؟؟فضائل بني اميهفضائل بني اميه
با عنوان فضائل بني اميه يافت نكرديم بلكه  فصلي سنّتي اهل يدر كتب روا ام

اند اي كه در اين كتب از ايشان بالخصوص ذكر شده و مدح گرديدهتنها خانواده
 لكن درباره افرادي چون معاويه 1.باشندمي :خاندان رسالت و اهل بيت عصمت

ر افكار خوانندگان نويشود كه جهت تو ابوسفيان فضائلي در اين مصادر يافت مي
  .مينمايگرامي به بعضي از اينها اشاره مي

شود را يك له عشاء محسوب ميفانكه  وتيرهمعاويه بعد از نماز عشاء نماز ـ 1
 آورد پس كسي به ابن عباس در اين زمينه گزارش داد و او هم گفتركعت به جا مي

  2.است 9رهايش كنيد او از اصحاب رسول اهللا 
  شود؟مي شمرده او فضائل از كندمي معاويه گذاريبدعت بر داللت كه حديث اين واقعاً

نقل شده است از كتاب صحيح مسلم كه در اين روايت  او رايكي ديگر از فضائل 
  : كنيممالحظه ميبا هم 
 مر معاويه بن ابي سفيان سعداً ا: قال هقاص عن ابيوعن عامر بن سعد بن ابي

سعد بن ابي وقاص امر كرد و گفت چرا تو به  همعاويه ب ؟ب ابا ترابسفقال ما منعك ان ت
  3.تا آخر روايت ...كني و لعن نمي سب )  يعني امام علي بن ابي طالب(ابي تراب 

ابي ب و لعن امام المؤمنين علي بن سدر اين حديث يكي ديگر از فضائل معاويه كه 
و اجباري  )جيمحالمصلين و علي عدوه اسفل دركات ال واتعليه افضل صل(طالب 

كتاب باشد وارد شده است و اين در حالي است كه همين مسلم در كردن اين لعن مي
يعني باب حرمت  4الصحابه رضي اهللا عنهم سبباب تحريم : بابي را با عنوان شصحيح

  .ذيل آن رواياتي را آورده استباز كرده و در  9ب بر اصحاب رسول خداس
  اند؟جزء صحابه نبوده آيا واقعاً امام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب
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اينها لعن كه كند در صورتي نميير معاويه و بني اميه فچگونه كسي حكم به تك
را بر روي منابر علني كرده و بدان  بزرگ يعني امام اميرالمؤمنين يصحابهبر 

 امتي بلكه ايشان را از اجالّگيرد ه تنها كسي به ايشان ايراد نميندادند دستور مي
ر كسي به گدهد ولي ااسالم شمرده و عنوان مسخره خال المؤمنين به ايشان مي

باب تحريم (به استناد همين روايات  .خلفاي ايشان جمله ناپسندي را حواله دهد
 شمرندش را مباح ميناو را تكفير و خو )الصحابهسب.  

علي المنابر  اض لعن عليفثم است :نويسدسبط بن جوزي از قول غزالي مي
هالف شهر و كان ذلك بامر معاويه النه اول من فعل ذلك و سب1  مدت هزار ماه لعن

پذيرفت زيرا او عملي مشهور بود و اين كار به دستور معاويه صورت مي، بر امام علي بر منابر
  .كردي لعن و سب مياولين كسي بود كه بر امام عل

هر ديني : توان به اين قول ابن مسعود كه گفته استباز از فضائل بني اميه مي
  2.آفتي دارد و آفت اين دين بني اميه هستند توجه كرد

بني اميه را در خواب بر منابرشان  9پيامبر خدا: گويدسعد بن مصيب نيز مي
تاد اين فقط دنيايي سوحي فرپس بسيار اندوهگين شدند پس خدا به ايشان  ندديد

اين قول  و روشن گرديد 9است كه به ايشان داده شده پس چشم رسول خدا 
   3اك االّ فتنه للناسنيريا التي اؤو ما جعلنا الر: خدا است كه فرمود

  .اي براي مردم قرار نداديميايي را كه به تو نشان داديم، جز فتنهؤو ر... 
الحديد كه در مقدمه شرح بر نهج البالغه نگاشته  در نهايت به اين سخن ابن ابي

  : است توجه فرماييد
 د منهم حالكون كلهم عند اصحابنا اليحكم الهصفين فانهم بو اما عسكر الشام

   4هم و االتباع جميعاًؤاالّ بالنار الصرار هم علي البغي و موتهم عليه رؤسا
و بر  هالك و نابودند) ا ما معتزليانوي(از نظر ما اهل سنت در صفين همگي  ماما سپاه شا

شود زيرا آنها بر بغي و ستمشان اسرار ورزيدند و رئيس هيچيك از آنها مگر با آتش حكم نمي
  .و همگي هالك شدند شان همگي بر آن راه مردندتابعو 
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 سنّتهمه اينها بخشي است از فضائل بني اميه و معاويه كه در كتب اهل بلي، 
  .گاشته شده استن

كنند كه شيعه  مي اي ادعااين اوصاف چگونه عده بال باعث تعجب است كه حا
تواند فضائلي پيدا كند و بلكه فضائل بني اميه از ايشان بيشتر نمي 8سنينحدرباره 

  .ترنداولي امامتبر  8است و با همين دليل بني اميه از امام حسن و امام حسين
د سخن اساسي را زد و آن هم اين حال كه به كذب بودن اصل ادعا پي برديم باي

كنند بلكه او اقرار نمي امامتاست كه شيعه به خاطر وجود فضائل در كسي به 
دانسته و معتقد است امام يعني كسي  9از جانب خدا و رسول نصوصرا م امامت

ي گمان كسآن را به ما معرفي كرده باشند هرگز اين نيست كه  9رسولكه خدا و 
كند حقيقت او اقرار مي امامتضائل موجود در يك شخص به كند شيعه بر اساس ف

لي در او ندارد و ئامام ارتباطي با وجود فضا يك امامتمطلب اين است كه اعتقاد به 
  .اين شبهه رأساً بي معني و بدون هر گونه تحقيق علمي مطرح گرديده است

  
  شيعه دليلي بر امامت دوازده امام نداردشيعه دليلي بر امامت دوازده امام ندارد

كه ازده گانه خويش ندارد رواياتي هم وامامان د تامامشيعه دليلي بر  ـ 8
كند اسم دوازده امام ايشان را ندارد بلكه اگر اشاره به دوازده امير مي

ايمان شخص را مشروط به شناخت دوازده امام كنيم كه اين گفتار صحت 
اند بايد شيعه است پس درباره كساني كه قبل از تكميل دوازده امام مرده

اي كه قبل از كامل شدن تعداد اند حتي ائمهاليمان مردهگفت كه ناقص ا
اين شناختند آنها هم از اند چون امام بعدي خويش را نميدوازده نفر مرده

  .قول مستثني نيستند



 

 

  سنّتسنّتائمه دوازده گانه از منابع اهل ائمه دوازده گانه از منابع اهل   امامتامامتدالئل شيعه بر دالئل شيعه بر 
  .كنيمدر روايات سني به اين گونه روايات زياد برخورد مي

 ةجاهلي ةعليه مات ميت ةمن مات و ال بيع: 9 النبيقال1  
  .است مرده تجاهلي مرگ نيست بر او بر كه بيعتي حالي در بميرد هركس :فرمودند 9خدا رسول
 ةجاهلي ةمن مات بغير امام مات ميت:9 قال النبي2   

  .ت مرده استهر كس بدون امام بميرد بر مرگ جاهلي: فرمودند 9 خدا رسول
ةجاهلي ةو لم يعرف امام زمانه مات ميت من مات3   

  .است مرده تجاهلي مرگ بر نشناسد را خود زمان امام و بميرد كس هر :فرمودند 9 خدا رسول
  : همه اين روايات در تأييد اين قول خداوند است كه فرمود

 مهماكل اناس بامدعوا نيوم4   
  .كنيما با پيشوايشان دعوت مياي رسول ما بياد آر روزي را كه ما گروهي از مردم ر

و روايات آن چيزي كه قابل استفاده است اين كه هر زماني مجموع اين آيه از 
اين حال د و با او بيعتي نكرده باشد و در سمردم امامي داشته و هر كس كه او را نشا

  .جاهلي يعني خارج از دايره اسالم از دنيا رفته است نهم از دنيا برود به مرد
ثابت شد كه خداوند در هر زماني امامي دارد كه شناخت او بر خلق  حال كه

آيد كه اين امامان را به خلق خويش معرفي كرده و الزم است بر خداوند الزم مي
  .ايشان را به سمت آن ائمه هدايت كند

  

                                                 
  154863ح  6/64و جلد  464همان ح  -2    463ح  1/103كنز العمال  -1

  71/اسراء -4      372/ 3ينابيع الموده  -3   
   



 

 

  : ائمهائمه معرفي عموميمعرفي عمومي
از چنان شهرتي برخوردار است كه هيچ  سنّتروايت ثقلين در كتب اهل 

  .اندي اين روايت را اين گونه نوشتهسنبزرگان . ي را جرأت بر انكار آن نيستمنكر
اوشك ان ادعي فاجيب و اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا : 9قال رسول اهللا

  1اهل بيتي فانظروا ماذا تخلفون فيهما عزوجل و عترتي
) ز رحلت پيامبركنايه ا(نزديك است كه خوانده شوم و اجابت كنم : فرمودند 9خدا رسول

اهل بيتم  مگذارم، كتاب خداوند عزوجل و عترتگرانبها ميو همانا من در بين شما دو امانت 
  .پس مراقب چگونگي رفتار با آنها باشيد

معرفي شده است اول  9در حديث ثقلين دو خليفه و جانشين براي پيامبر
روايات بحث در بسياري از  :كتاب خدا يعني قرآن و دوم اهل بيت و عترت او

تمسك و چنگ زدن به هر دوي اينها بيان عدم انفكاك اين دو از يكديگر و لزوم 
توان به اين نكته مهم دست پيدا كرد روايت مياين شده است با توجه به مضمون 

كه جانشين پيامبر و امام پس از او حتماً بايد از عترت و اهل بيت او باشد و با 
كه در بسياري » شويدو چنگ بزنيد هرگز گمراه نمياگر به اين د«توجه به عبارت 

كنيم كه اگر كسي از نقل هاي حديث ثقلين آمده است به اين مهم دست پيدا مي
  .د گمراه شده و به بيراهه رفته استنزبغير اهل بيت چنگ  امامتبه 

را از آن  9پس از رسول اكرم ،امامتحديث ثقلين به طور كلي خالفت و  در
شناخت اهل بيت همين روايت صحيح مسلم كافي سته و براي دان :اهل بيت

، 3حضرت فاطمه طاهره امام علي ،در ماجراي كساء 9است كه پيامبر خدا
   2.اندا اهل بيت خويش ناميدهر 8امام حسن و امام حسين

ب اهل ترين كتبا عنايت به حديث ثقلين و حديث كساء كه هر دو در معتبر
به ايشان  9پيامبر اكرماز ن كساني كه بايد بعد آيافت توان درآمده است مي سنّت

 :يشانا و اوالد نيز شامل امام علي و همسر هانآند و يشانچنگ زد اهل بيت ا
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باشند البته همين مسلم در ذيل حديث ثقلين با نقل قولي جميع اوالد امام مي
ا به توان در همين جا اين نتيجه ردانسته كه مي 9را اهل بيت پيامبر علي

اي اش اعالم كرد، لكن ما ادلهائمه دوازده گانه امامتعنوان دليل شيعه براي 
  .پردازيمتر نيز داريم كه به بيان آن نيز ميواضح
  

  روايت ائمه و خلفاي اثني عشرروايت ائمه و خلفاي اثني عشر
عليكم اثني عشر  اويكون ةقائماً حتي تقوم الساعاليزال الدين : 9قال رسول اهللا

   1خليفه كلهم من قريش
كه  ،گمارمدين تا روز قيامت بر پاست و بر شما دوازده جانشين مي: فرمودند 9خدا رسول

  .قريش هستندهمگي از 
  : ن سمرهبعن جابر 
من كلهم :قال انه يبا فقال اسمعها لم ةكلم فقال اميراً عشر اثنا ليكون :9النبي قال 

   2قريش
ام، كه نشنيده رمود كه آنرافاي ير وجود دارد پس كلمهما دهدواز: فرمودند 9خدا رسول

  .همگي از قريش هستند: پدرم گفت كه فرمودندپس 
انا سيد النبيين و علي سيد الوصيين و انّ اوصيائي بعدي اثنا : 9قال رسول اهللا

   3خر هم القائم المهديآاولهم علي و عشر 
نا باشد و هماسيد اوصياء مي من سيد انبياء هستم و علي: فرمودند 9 رسول خدا

  .است و آخرينشان مهدي اوصياء بعد از من دوازده نفرند اولين ايشان علي
قريش كلهم من ةعشر خليف ااثن ييكون بعد: 9 قال النبي4   

  .پس از من دوازده خليفه و جانشين وجود دارد كه همگي از قريش هستند: فرمودند 9خدا رسول
كتاب خويش به نام  است در سنّتحنفي كه از علماي اهل  سليمان قندوزي

لذوي القربي براي احاديث ائمه دوازده گانه از مصادر جمع الفوائد،  المودهينابيع 
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كه همگي از السمطين اني و فرائد دموده القربي هم ،يذسنن ابي داود، سنن ترم
  1.باشد آدرس داده استمي سنّتمصادر اهل 

نيز از كتبي چون صحيح طور كه مالحظه فرموديد به غير از اين مصادر ما همان
  .بخاري و مسلم و كنز العمال اين روايت را نقل نموده و آدرس آن را ذكر كرديم

دوازده نفرند و  9آيد خلفاي پيامبراما همان طور كه از مضمون روايت بر مي
زده خليفه ادر دايره اين دوكه همگي از قبيله قريش خواهند بود و نتيجتاً هر كس 

  .نبوده و غصب مقام ايشان را نموده است 9اكرم نگنجد جانشين رسول
شود نظر درباره مصداق اين دوازده نفر و اينكه اين روايت شامل چه كساني مي

او  ،كنيمآورده جلب مي هدالمودر كتاب ينابيع كه شما را به ترجمه گفتار قندوزي 
  : باشد اين گونه نوشته استكه خود حنفي مذهب و سني مي

احاديثي كه داللت بر وجود دوازده خليفه پس از : اندگفتهين بعضي از محقق
كند بسيار مشهور و از طرق زيادي به ما رسيده است پس رسول مي 9رسول اكرم

جانشين  اهل بيت و عترتشاناند كه پس از ايشان دوازده نفر از نستهادمي 9اكرم
ر از عترت ايشان است دوازده بزرگوا ،ايشان خواهند شد و منظور از اين دوازده نفر

اند زيرا ممكن نيست كه اين حديث حمل بر خلفاي بعد ايشان كه صحابه بوده
شود زيرا ايشان چهارتن بوده ولي روايت اشاره به ) عمر و عثمان و علي ،ابابكر(

اميه باشند زيرا هاي بنيكماو باز ممكن نيست كه منظور حكند مي دوازده نفر
باشند به جز عمر بن عبد العزيز بيشتر از دوازده نفر ميعالوه بر اينكه ايشان 

اند زيرا در ر اينكه ايشان از بني هاشم نبودهاند و ديگهمگي ظالم و خطا كار بوده
ل حمم رسيده است و باز ممكن نيست كه ههاشم كلهم من بني 9روايات پيامبر 

قل وده و آيه دوازده نفر ببر حاكمان بني عباس شود زيرا ايشان هم بيش از 
اين اً نمودند پس ناچاررا كم رعايت مي 2في القربي المودهلكم عليه اجراً االّ ئالاس

شود بر ائمه اثنا عشر از اهل بيت و عترت گانه حمل ميحديث خلفاي دوازده
 ...ترين ايشان وبا تقويزيرا ايشان اعلم اهل زمان و بزرگوارترين مردم،  9پيامبر

  3.نمايدن معنا را حديث ثقلين تأييد و تحكيم ميو اي .باشندمي
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و وارد شده  9گانه پيامبربا توجه به احاديثي كه پيرامون جانشينان دوازده
از جانشينان پيامبر، منظور  كهتوضيح قندوزي پيرامون معناي آن، مشخص شد 

ده و ايشانند كه خليفه بر حق آن بو 9ايشاندوازده نفر از خاندان و عترت پاك 
  .اندب مقام ملكوتي ايشان را كردهغصديگران و جناب بوده 

 غير متعين 9حال ممكن است كسي بگويد اين دوازده نفر از خاندان رسول خدا
شوند ما جهت جواب به اين سؤال و تبيين ده و شامل تمام اوالد آن حضرت ميبو

نام تك رواياتي است كه اشاره به  سنّتنماييم كه در كتب اهل بيشتر عرض مي
اند و ما با ذكر اين روايات هرگونه راه عذر و تك اين دوازده امام و خليفه نيز كرده

  .لطف خدا خواهيم بست به بهانه جويي بهانه را بر هر انسان
  

  رواياتي كه صراحت به نام امامان دوازده گانه كرده استرواياتي كه صراحت به نام امامان دوازده گانه كرده است
مايان ساخته ن يشانتي كه خداي متعال بر سر شيعه گذارده و راه را بر انّبه م

براي شناخت دين خويش هيچ احتياجي به كتب ديگران ندارد لكن ما براي  ،تسا
به عنوان وصي و خليفه  :هم نام ائمه سنّتاينكه همه بدانند كه در منابع اهل 

  .نگاريممي، تكميل بحث ذكر شده اين روايت را جهت 9پيامبر
  : خالصه روايت اين است كه
پرسد درباره وصي و جانشينشان سؤال مي 9رممردي يهودي از پيامبر اك

  :فرماينددر جواب مي 9پيامبر خدا
 إن وصيي علي بن ابي طالب و بعده سبطاي الحسن و الحسين تتلوه تسعه ائمه

  من صلب الحسين
 8و حسن و حسين و بعد از او دو نوه من بدرستيكه جانشين من علي ابن ابي طالب

  .آيندمي هستند كه پس از حسين و نه امام از فرزندان حسين
 همقال يا محمده نعلي فابمضي نه علي فاذا بقال اذا مضي الحسين فا... لي  فسم

 فابنهموسي فاذا مضي موسي  فابنهجعفر مضي فاذا جعفر  فابنهمحمد فاذا مضي محمد 



 

 

 الحسن فابنهعلي فاذا مضي علي  فابنهمحمد فاذا مضي محمد  فابنهعلي فاذا مضي علي 
   1الي آخر الروايه... الحجه محمد المهدي فهوالء إثنا عشر  فابنهفاذا مضي الحسن 
از ميان  وقتي كه حسين : پس اسم آنها را برايم بگو حضرت فرمودند: مرد يهودي گفت

جعفر پس از جعفر فرزند او  ششما رفت فرزندش علي پس از او فرزندش محمد و پس از او فرزند
فرزندش علي و  شرزندش علي و پس از علي فرزندش محمد و پس از محمدموسي و پس از او ف

  .پس آنها دوازده امام هستند مهدي حجةپس از او فرزندش حسن و پس از حسن فرزند او 
 ،مثال آن را كه به شعر در آمده استا ونيز اين روايت  سنّتبعضي از اهل 

  : انددر كتب خويش ذكر كرده اينگونه
         ...........               ...........    
 سائل عـن حـب اهـل البيـت هـلو

ــي    ــي و دم ــزوج بلحم ــات مم  هيه
 و الحســــــنان بعــــــده  ةحيــــــدر

 جعفـــر الصـــادق و ابـــن جعفـــر   
ــداً    ــه محمـ ــم ابنـ ــا ثـ ــي الرضـ  اعنـ
ــوه  ــو تلــ ــالي و يتلــ ــن التــ  الحســ
ــادتي    ــي و ســــ ــانّهم أئمتــــ  فــــ

  

 اقــــرّ إعالنــــاً بــــه ام اجحــــد     
 حـــبهم و هـــو الهـــدي و الرّشـــد

ـــم ـــحمد   ثــ ــه مــ ــي و ابنــ  علــ
ــيد    ــي السـ ــوه علـ ــي و يتلـ  موسـ
 ثــــم عليــــاً و ابنــــه المســــدد   
ــد   ــن المفتقـ ــن الحسـ ــد بـ  محمـ

 2شــــر و فنّــــدواعو ان لحــــاني م
  

  

  : و باز از شاعر ديگري آورده است
  

ــد ــلّ محمـ ـــماء كـ ــه اسـ ــا ربعـ  بـ
ــر   ــيدين و جعفـ ــين السـ ــا لحسـ  و بـ

  

ـــم علـــي   ــماء كلّهـ ـــه اسـ  و اربعـ
 3يو موسي اجرنـي اننـي لهـم ولـ    

  

را به  :توان رواياتي كه سلسله وار نام ائمهع شيعه نيز به وفور ميبدر منا
و كتاب اثر خزاز قمي االثر  ةكفاير شده مشاهده كرد كتاب ارزشمند ترتيب متذكّ
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از جمله كتابهايي هستند كه جلد  هفتشيخ عاملي در  ةگرانسنگ اثبات الهدا
  .اندكرده يرا جمع آور رانين بزرگواا امامتو ادله  نصوصبيشتر 

صادر  9كه از لسان مبارك نبوياي مختلفه نصوصبا تمام اين اوصاف و با وجود 
از امامان  1هاي متعدد حضرت شيخ حر عامليگرديده است و به عالوه طبق نقل

توان ادعا كرد كه امام چگونه مي ،هاي نوراني دوازده اماممبني بر ذكر اسم :هدي
  دانسته است؟شناخته و نام او را نميخويش را نميامام پس از  ،معصوم

در بسياري از روايات شيعه موجود است كه حتي مردم عادي نيز نام امامان 
  .انداند و احاديث فراواني را در اين باره نقل كردهدانستهگانه را ميدوازده

امام پس  :اي از ائمهبا اين وجود جاي بسي تأسف است كه كسي بگويد عده
علمش از علم خدا و رسول  در حالي كه امام علي ،اندشناختهز خويش را نميا
فوق اين شبهات مضحك است كه بتوان آن را بدين  امامتنشأت گرفته و امر  9او

  .وسيله متزلزل نمود
بر اهل آن زمان الزم و واجب است  ،هر زمان نكته پاياني اينكه شناخت امامِ
آيد و مي بر 2يات من مات و لم يعرف امام زمانههمان طور كه اين مطلب از روا

رساند كه اگر كسي امام زمان خويش را بشناسد و قبل نهايتاً ما را به اين نتيجه مي
به عنوان مثال . از تكميل دوازده امام از دنيا برود باز در ايمانش خللي وارد نيست

كند و امام مي زندگي مردي در زمان حضرت اباعبداهللا جعفر بن محمد الصادق
شناسد حال قبل از شهادت حضرت از دنيا زمان خويش يعني همان حضرت را مي

رود و امام بعد از ايشان را نديده و نشناخته است با اين اوصاف بر طبق احاديث مي
چون بر او فقط شناخت امام زمان  ةجاهلي ةتيملم يعرف امام زمانه مات مات و من 

رجي نيست كه حشناخته ديگر بر او امام خويش را ميخويش الزم بوده و او هم 
  .هاي بعد را نشناخته و از دنيا رحلت كرده باشدامام زمان

در اين باب  فياميدوارم كه با ذكر روايت مربوطه و توضيحات الزمه جواب مك
  .اي در اين زمينه مسدود شده باشدبيان گرديده و راه هرگونه شبهه
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  8 زهرازهرا هاي حضرت فاطمههاي حضرت فاطمهمظلوميتمظلوميت  انكار فضائل وانكار فضائل و
پيرامون مقام ملكوتي و الهوتي پاره تن شبهه القاء وي در اين كتاب سعي بر 

و در  لفاءخ ت باو تالش در طبيعي نشان دادن ارتباط آن حضر 9پيامبر خدا
  .نموده است :نهايت انكار شهادت آن حضرت به دست دشمنان اهلبيت

اي در بين اهل سنت است كه نسبت به پاره تن عادت فرقه البته اين جريان يك
هاي ها و سخنرانيمحبت بوده و اين مشخصه از كتب، خطبهبي 9پيامبر خدا

  .ايشان نمايان است
  

  سالم اهللا عليهاسالم اهللا عليهاعصمت حضرت زهرا عصمت حضرت زهرا 
چرا شيعيان اعتقاد به عصمت فاطمه رضي اهللا عنها دارند ولي دو  ـ 1

دانند در حالي كه اين دو مثل مه نميرا معصوكلثوم  ام خواهر ايشان رقيه و
  هستند؟ 9فاطمه از دختران رسول خدا

  
  9پيامبرپيامبر فرزندانفرزندان
هاي قاسم و ابراهيم و چهار دختر دو پسر به نام: عبارتند از 9رسول خدا فرزندان

كه  1هاي فاطمه، زينب، رقيه و ام الكلثوم و در واقع آن حضرت شش اوالد داشتهبه نام
توان پي برد كه مولف كتاب كمي توجه مياند حال با ر بودهچهار تن ايشان دخت

خواهر نام برده دو 8كه براي حضرت فاطمه اطالع و كم سواد بودهچقدر بي..... اسئله
   2.انداست در حالي كه ايشان به اقرار منابع سني خواهر سومي نيز به نام زينب داشته
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زينب نيز در كار باشد و آن  براي ذكر نكردن اسمديگري البته ممكن است دليل 
و گرديده  8زينب به عنوان خواهر حضرت زهراعدم ذكر نام كه باعث ديگري  امر

به عثمان او  يعالقهاكتفاء كند، كلثوم  ام رقيه وبه ذكر نام باعث شده شبهه انداز فقط 
ثوم يكي پس از مرگ ديگري لكرقيه و امباشد زيرا ميبن عفان خليفه و جانشين عمر 

همسران او بوده و چون شبهه انداز ميزان و مالكش در دوستي و دشمني تنها خلفاء 
اند را ذكر كه همسران عثمان بوده 9ول خداسفقط نام آن دو دختر ر ،اندسه گانه

  .گرديده است 9كرده و گويا اصالً منكر وجود زينب بنت رسول اهللا
با انتقاد از ه اهمرور شبهه مذكبررسي در حال از همه اين مطالب كه بگذريم 

يعني حضرت صديقه  9درباره اعتقاد به عصمت پاره تن پيامبر شبهه انداز  ،شيعه
اين مطلب را  )السالم لها و علي ابيها و بعلها و بنيها افضيعل(طاهره فاطمه زهرا 

طبيعتاً بايد ايشان هم اند   ديگري داشتهكه چون حضرت خواهران  ،كرده است بيان
  . عصمت باشندداراي مقام 

  : جواب ما در اين موضوع داراي چند بخش است
قرآن كريم حضرت مريم رازني برگزيده و داراي مقام طهارت معرفي كرده : اول

   :است و فرموده
 رك و اصطفاك علي نساء العالمينو إنّ اهللا اصطفاكطه1  

  .داده است اي مريم خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان، برتري
خواهران او از رسيدن به  يكه ديگر زنان حت تاين مقام و درجه، جايگاهي اس

باشد اما با اينكه بن زكريا مي يآن قاصرند يكي از خواهران حضرت مريم، مادر يحي
از جايگاه خاصي برخوردار است لكن هيچ گاه به عظمت و افتخاري كه حضرت 

قرآن كريم فقط مريم را  وفته است مريم در باب مقام عصمت رسيد دست نيا
دختران يك  ،داراي اين مقام معرفي كرده است و اين در شرايطي است كه هر دو

  .اندپدر و مادر و از يك سرچشمه جاري بوده
 اند پس بايدمعصومه 8اصالً اگر قرار باشد كسي بگويد چون حضرت فاطمه

بايد در بسياري از موارد جه باشد در نتييگر خواهرانشان نيز داراي چنين مقامي د
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گردند اعتراض دو خواهر داراي مقام ملكوتي مييكي از كه يكي از دو برادر و يا 
  ؟دباشصحيح ميشما اين اعتراض به نظر آيا كرده و 
و اعتقاد شيعه و حتي ) سالم اهللا عليها(مقام الهوتي حضرت فاطمه طاهره : دوم

 1نساء عالمين ةسيد ه رفيع براي آن بانو وبه اين جايگااهل سنت بسياري از اعاظم 
 كمترينباشد بلكه از  9كه نشأت گرفته از رابطه نسبي با پيامبر خدا نيست چيزي 

در . است 9فضائل آن حضرت و مناقب آن بانو اين است كه او دختر پيامبر خدا 
ندارد همان طور كه عصمت و  9واقع عصمت ايشان ربطي به نسبت با پيامبر خدا

  .باشدرت مريم كبري مربوط به پدر و مادر و اجدادش نميطها
يكي از داليل ارادت شيعيان نسبت به اين بانوي بزرگ عالقمنديشان به تبعيت : سوم

هايي را از ايشان اكرام 9پيامبر اكرم سنّتو در  باشدرحمت مي 9كامل از پيامبر
   .ه آن را سراغ ندارنداند كه درباره كس ديگري شبيديده 3نسبت به دخترشان فاطمه

 9كه پيامبر خدا ذكر نشدههيج منبع تاريخي در و بيان نكرده هيچ كس 
كسي . بوسيده باشند8دخترانشان را به جز دست حضرت فاطمه ي ازدست يك

نگفته است كه ايشان دهان و زبان دختري از دخترانشان جز حضرت فاطمه 
فقط مخصوص آن حضرت بوده ها تعظيمها و را بوسيده باشند و اين اكرام8ازهر

  .اندو خواهرانشان در آن شريك نبوده
نزول آيه تطهير در شأن و  ،3ياز حضرت صديقه اطهرتامديگر دليل : چهارم

هاي حتي گروه سنّتمنزلت ايشان است و اين مطلبي است كه هيچ يك از اهل 
  .آن اقرار نكننداز آن فرار كرده و به  ستا وهابي و حتي خود شبهه انداز نتوانسته

، طبري در ذخائر 3، ترمذي در سنن2بزرگاني از ايشان چون مسلم در صحيح
و بسياري از علماي ايشان كه شمارش  5حاكم حسكاني در شواهد التنزيل 4العقبي

نحصار آن در همـين يـك   و حتي اعليهما السالم  به مقام عصمت زهرا 32شبهه .... حتي خود شبهه انداز در كتاب خويش يعني اسئله  - 1                                                 
شـود كـه   مـي عليه السـالم  حديث كساء شامل چهار نفر از خانواده علي : اقرار كرده است و گفته) صلي اهللا عليه و آله(دختر حضرت رسول 
 چه شده است كه چند صفحه جلوتر منكر چنين مقـام شـده و  ) ... عليهم السالمعلي، فاطمه، حسن و حسين (گردد تطهير شامل آنها مي

  .دانمفقط از سر ايراد گرفتن به جان شيعه افتاده است نمي
  1049صفحه  2424حديث  9صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه باب  -2
  3880فضل فاطمة بنت محمد صلي اهللا عليها و سلم حديث  61سنن ترمذي كتاب المناقب باب  -3
  به بعد 10صفحه  2شواهد التنزيل جلد  -5    21/ذخائر العقبي  -4

   



 

 

همگي به نزول آيه تطهير در شأن حضرت فاطمه  ،آن از حد و حصر خارج است
  .اذعان دارند 8 طاهره

تماماً فضائل  يابيم كه مي كنيمكتب شيعه و سني مراجعه ميما وقتي به : پنجم
اند و نقل نموده 3فراواني را درباره سرور زنان عالم يعني حضرت فاطمه زهرا 

اند كه هيچ كدام را درباره احدي حتي شده هايي در مورد آن حضرت متذكرويژگي
در كه سيده است اند حتي كار به جاي رقائل نشده 9ديگر فرزندان پيامبر اكرم 

باز كرده و  8 باب مناقب فاطمهبابي مجزا با عنوان  1كتاب صحيح بخاري و مسلم
آنچه كه در اين دو كتاب . اند به ميان نياورده 9هيچ يادي از ديگر اوالد پيامبر

از دو كتاب كه هر كه مؤلفين  هاين بود ،ارنده اين سطور را در پي داشتگتعجب ن
باشند در تمام موارد پس از ذكر اسامي صحابه مي سنّتهل باالترين كتب در نزد ا

عرض ادب به و رضي اهللا عنها با كلمه رضي اهللا عنه  9و حتي همسران پيامبر
عرض  3ايشان نموده است و فقط مورد پس از نام مبارك حضرت فاطمه زهرا

و السالم عليها الصاله و مسلم با جمله  عليها السالماند و بخاري با جمله ب كردهدا
 سنّتالبته در ديگر كتب اهل . اندعالم نشان داده زنان ارادت خويش را به سرور

بر او  9يعني تنها كسي كه ايشان به جز پيامبر .نيز وضعيت به همين منوال است
  .هستندسالم اهللا عليها اند حضرت فاطمه  سالم و صلوات فرستاده

در  سنّتكه فقط از كتب اهل  چندبه رواياتي را ما خواننده عزيز حال نظر ش
 مايگيبه پوچي و بينمايم كه خود جلب ميشود اين زمينه انتخاب شده و ذكر مي

و متوجه خواهيد شد كه جز انسان جاهل و يا مزدور  هردب شبهه كتاب اسئله پي
سخني بر زبان جاري كرده  3تواند در رد عصمت معصومه كبري فاطمه زهرانمي

ديگر زنان ولو نزديكان و خواهرانشان مقايسه و سنجش و يا و يا بين ايشان و 
  .خداي ناكرده ادعاي تساوي بين ايشان نمايد
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  سنّتسنّتدر كتب اهل در كتب اهل  3 زهرازهرا فضائل حضرت فاطمهفضائل حضرت فاطمه
كحوا ابنتهم نإن بني هشام بن مغيره استأذنوني أن ي: علي المنبر 9قال رسول اهللا ـ 1

بن ابيطالب ان اان يحب علي اال م ثم الآذن لهم علي بن ابيطالب فال آذن لهم ثم ال آذن له
  1ني ما آذاهايمارابها و يؤذ ينييرب منّي ةابنتي بضعما تهم فانّنو ينكح اب ييطلق ابنت

خواهند كه دخترشان را به ازدواج علي بن ابي اجازه مي نيعني اوالد هشام بن مغيره از م
مگر در يك صورت و آن هم . دهمي نميادرآورند ولي من اصالً چنين اذن و اجازه طالب

همانا دخترم پاره تن من است هر . دختر مرا طالق دهد و دختر ايشان را بگيرد اينكه علي
  .چه او را بيازارد مرا آزرده است

ترضينّ أن تكوني أال ... :في حديث طويل 3البنته فاطمه 9 نبيلقال ا ـ 2
  2 ...ةماالّ ههذنساء  ةنساء المؤمنين او سيد ةسيد
  3ةالنساء اهل الجن ةفاطمه سيد: 9قال النبي ـ 3

  .همه زنان اهل بهشت است سرور 3 فاطمه: فرمودند 9اعظم پيامبر
  4مني فمن اغضبها اغضبني ةبضع ةفاطم: 9 قال النبيـ  4

پاره تن من است هر كس با او دشمني كند با من  3 فاطمه: فرمودند 9اعظم پيامبر
  .دشمني كرده است

تدرين لم سميت  ةيا فاطم: ةلفاطم 9قال رسول اهللا :قال: عن علي ـ 5
و ذريتها  فطمهاوجل قد قال انّ اهللا عزّ ةقال علي يا رسول اهللا لم سميت فاطم ةفاطم

   5عن النار يوم القيامه
: فرمودند )سالم عليهما و الهما(كه رسول خدا به حضرت فاطمه : فرمايندمي علي حضرت
به رسول خدا عرض كردند  حضرت علي  استداني براي چه اسم تو فاطمه مي فاطمه جان

سـنن ترمـزي،     1056صـفحه   2429صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل فاطمه بنت النبي عليها الصاله و السالم ح -1                                                 
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دور كرد او و بريد و بدرستي كه خداوند عزوجل : براي چه نام ايشان فاطمه است؟ فرمودند
  )فاطمه يعني بريده شده(. اش را از آتش در روز قيامتذريه
و انّما  ثمطتولم انّ ابنتي فاطمه حوراء اذلم تحض : 9 قال رسول اهللا ـ 6

  1و محبيها عن النار فطمهاعزوجل نّ اهللا ال ةفاطمسماها 
اي است كه به هيچ عنوان همانا دخترم فاطمه سالم اهللا عليها حوريه: فرمودند 9خدا رسول

چون خداوند عزوجل او را و  نام گرفتبدرستي كه او فاطمه  گرددپليد نمي شود وحايض نمي
  . است) بريده(ور گردانيده محبين او را از آتش د

  2ةفاطم :قال .زيد قالوا يا رسول اهللا من احب اليك بن ةعن اسام ـ 7
ترين شخص نزد شما چه كسي پرسيدند محبوب 9اجمعي از رسول خد: گويداسامه مي

  .3 فاطمه: حضرت فرمودند. است
لسانك لت جع ةقبلت فاطم ااذلك  يا رسول اهللا ما :قلت .عايشه قالتعن  ـ 8
 ةالجنانه لما اسري بي ادخلني جبرئيل  9فقالأن تعلقها عسالً  ريدتها كأنّك مفي ف
فصارت نطفه في ظهري فلما نزلت من السماء واقعت خديجه  تهالفاك ةي تفاحنفناول

  3من تلك النطفه كلما اشتقت الي تلك التفاحه قبلتهاففاطمه 
 انآيد زبانتبه نزد شما مي 3گامي كه فاطمهچرا هن: گفتم 9به رسول خدا: گويدعايشه مي

وقتي به : ايشان فرمودند. دنوشيد گويي كه از ايشان عسل مييدهرا در دهان ايشان قرار مي
معراج رفته بودم جبرئيل بر من داخل شد و سيبي از بهشت برايم آورد پس من آن سيب را خوردم 

 3قرار دادم پس فاطمه 3د آن را در خديجهاي شد در صلبم وقتي از آسمان به پايين آمو نطفه
  .گيرمشوم او را در آغوش مياز آن نطفه است و هرگاه مشتاق آن سيب مي

  4نّ اهللا عزوجل يغضب لغضبك و يرضي لرضاكايا فاطمه : 9 نبيلقال ا ـ 9
كند به غضب تو و راضي همانا خداوند غضب مي 3اي فاطمه: فرمودند 9رسول خدا

  .تو شود به رضايمي

                                                 
      35/ذخائر العقبي  -2    26/ همان  - 1

   
          39/همان  -4    36/همان  - 3   



 

 

  1انك سيده نساء العالمين ينَّضاما تر: في حديث طويل البنته فاطمه: 9قال النبي ـ10
شوي كه سرور زنان آيا راضي نمي: فرمودند 3به دخترشان فاطمه  9پيامبر اكرم
  .جهانيان باشي

يا اهل الجمع  ،بجحكان يوم القيامه نادي مناد من تحت ال ااذ: 9قال رسول اهللا ـ 11
  2تريد ان تمرّ علي الصراط 9محمدا ابصاركم ونكّسوا رؤسكم فهذه فاطمه بنت غضو

دهد  مي در آن هنگام كه قيامت برپا شود منادي از پشت حجابها ندا: فرمودند 9رسول خدا
كه اي اهل محشر همگي چشمانتان را ببنديد و سرهايتان را به پايين بيفكنيد كه اين 

  .خواهد از روي صراط عبور كند مي است كه 9دختر محمد 3فاطمه
منّي يربيني ما رابها و يؤذيني ما آذاها فمن فاطمه بضعه : 9عن النبي ـ 12

  3يناغضبها اغضب
پاره تن من است هر چه او را بيازارد مرا آزرده است و  3فاطمه: فرمودند 9پيامبر خدا 

  .هر چه او را به غضب درآورد مرا غضبناك كرده است
  4احب اهلي الي فاطمه: 9 يقال النب ـ 13

  .است 3ام نزد من فاطمهترين شخص در خانوادهمحبوب: فرمودند 9رسول خدا
فاطمه بضعه مني، يقبضني ما يقبضها و يبسطني ما يبسطها : 9 قال النبي ـ 14

  5و إن االنساب تنقطع به يوم القيامه غير نسبي و سببي و صهري
تن من است هر كس با او دشمني كند مرا دشمن داشته پاره  3فاطمه: فرمودند 9رسول خدا

ها در روز قيامت ي پيوندها و خويشاونديو هركس او را خوشحال كند مرا شاد نموده و بدانيد همه
  .چه سببي و چه نسبي شود مگر كساني كه با من به هر شكلي خويشاوند باشندگسسته مي
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البته بر اساس حاشيه ايه اهللا العظمي مرعشـي در صـفحه مـذكور     355/و مناقب ابن  مغازلي    106صفحه  12كنزالعمال جلد  -2
و ابـن   2/282و عالمه ذهبي در ميزان االعتـدال   3/153همان كتاب اين روايت را حاكم نيشابوري در مستدرك علي الصحيحين 
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و انما سماها  ثو لم تطم ضتح ابنتي فاطمه حوراء آدميه لم: 9عن النبي ـ 15
  1اهللا فاطمه الن اهللا تعالي فطمها و محبيها من النار

زني بهشتي به شكل انسان است هرگز چون  3دخترم فاطمه: فرمودند 9پيامبر اكرم
همانا خداوند نام او را فاطمه نهاد به اين سبب كه او . شود و پليدي نداردديگر زنان حيض نمي

  .آتش دور ساخته استو دوستانش را از 
و پاره تن اوست كه در  9از درياي فضائل دختر پيامبراي قطرهتنها  تاين روايا
بسياري از اين روايات داللت بر محبوبيت فوق العاده . موجود است سنّتكتب اهل 

و بسياري ديگر دال بر عصمت آن دردانه آن حضرت در نزد پرد بزرگوارشان 
ب حتي يك روايت ولو بسيار نازلتر درباره تين كمه كه البته در.نمايدهستي مي

جداً اگر رواياتي كه رضايت و غضب . ذكر نگرديده است 9ديگر فرزندان پيامبر
را مدار رضايت و غضب خدا معرفي كرده است اگر گوياي  3حضرت فاطمه

  .تواند باشدعصمت آن حضرت نباشد دليل بر چه چيزي مي
ها انتخاب شده است صرفاً كه تماماً از كتب سنيكنم اين فضائلي باز تكرار مي

  .باشدحضرت شريك نمي نبوده و كس ديگري با آ 3منحصر به حضرت فاطمه
و ديگر دختران  3حال اگر كسي ايراد بگيرد كه چرا شيعه بين حضرت فاطمه

داند بايد به او گفت و ايشان را داراي مقام عصمت ميتفاوت قائل است  9پيامبر
و  شوددر كتب روايي معتبر سني همانطور كه گذشت به وفور يافت مي اين تمايز

و ديگر فرزندان  3خود چنين فرقي را بين حضرت فاطمه سنّتعلماي اهل 
خود چنين تمايزي را بين  9اند باالتر از ايشان رسول خداگذاشته 9رسول اكرم

را بر  3مهاند و بلكه خود خداوند متعال در عرشش حضرت فاطايشان قرار داده
دارد بايد به خداوند قهار و  يري بخشيده است پس اگر كسي اعتراضتديگران بر

خدايند و  شيعه امام علي در نتيجه چون شيعيانِ. جبار و حكيم معترض شود
كنند، هر كه را كه او برتري بخشيده تعظيم كرده و هر كس را كه از او پيروي مي

د نوب بنگرخين اوصاف كساني كه چنين نيستند نمايد با ااو تقبيح كند، تحقير مي
  كنند؟و بيابند كه شيعه چه كسي هستند؟ و از چه كسي پيروي مي
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  با خلفابا خلفا 33فاطمهفاطمه رابطه حضرترابطه حضرت
در زمان خالفت ابوبكر مورد  9گويند فاطمه پاره تن محمدشيعه ميـ 2

د و اش را آتش بزنناهانت قرار گرفته و پهلوي او را شكستند و خواستند خانه
سوال اينست كه علي . او را زدند كه بر اثر آن فرزندش محسن را سقط كرد

  كجا بود و چرا حق فاطمه را نگرفت در صورتي كه او شجاع و دلير بود؟ 
   جواب
  . شودما به اين شبهه در چند بخش خالصه ميپاسخ 

 دش واقع اهانت موردخليفه اول  زمان در 9اخد رسول گرامي دختر آيا :اول بخش
  خير؟ يا

و فجايع ديگر از  3آيا داستان حمله به خانه حضرت فاطمه زهرا :بخش دوم
  هاي شيعيان است يا اينكه در كتب اهل سنت نيز بدان اشاره شده است؟افسانه

اگر تمام اين فجايع و جنايات ادعا شده صحت دارد پس در آن  :بخش سوم
  ؟نشتافت 9به ياري دختر پيامبر زمان چرا امام علي

بخش پاسخ گوئيم كه انشاء اهللا و  هبا اين شرايط ما بايد به اين سوال در س
  .امر خواهيم پرداختاين كامالً به پروردگار عزيز دريغ بالطف بي



 

 

  
  
  

  : بخش اولبخش اول
در زمان ابوبكر مورد اهانت واقع در زمان ابوبكر مورد اهانت واقع  9ااخدخد آيا دختر گرامي رسولآيا دختر گرامي رسول

  يا خير؟يا خير؟  ندندشدشد
 به چنين دأب و روشي عمل گذشته  ما در جواب اين سوال همانطور كه در

صرفاً از كتب اهل سنت و مخصوصاً از صحاح استفاده كرده و از منابع شيعه  كرديممي
گيريم ما با مراجعه به بابهاي مختلف كتاب صحيح بخاري و كتب صحيح اي نميبهره

هائي كه توسط اهانتبه  وضوح مسلم كه معتبرترين كتب در نزد اهل سنت است به
  . كنيمتر گرامي رسول خدا صورت گرفته دست پيدا ميخلفا به دخ

 749فحهص 4241 و 4240حديث )40(خيبر غزوه باب بخاري صحيح مغازيال كتاب در
) 16... (ال نورث 9و همچنين در كتاب الجهاد و السير صحيح مسلم باب قول النبي

  788صفحه  1759حديث 
  : اين حديث آمده است

3ان فاطمة: عن عايشه
تسأله  2ارسلت الي ابوبكر الصديق 9سول اهللابنت ر 1

و فدك و ما بقي من خمس خيبر فقال  عليه بالمدينةمما افاء اهللا  9ميراثها من رسول اهللا
في هذا  9ال نورث ما تركنا صدقة انما يأكل آل محمد«قال  9رسول اهللا ابوبكر انّ

الها التي كان عليها في عهد عن ح 9رسول اهللا شيئاً من صدقةر يهللا ال اغو اني و ا» المال
فابي ابوبكر أن يدفع الي فاطمة منها  9و ال عملنَّ فيها بما عمل به رسول اهللا 9رسول اهللا
يت و عاشت بعد ي توفّمه حتّلّكبكر في ذلك فهجرته فلم تي اب ت فاطمة عليدشيئاً فوج

   3...بابكر وصلي عليهادفنها زوجها علي ليالً ولم يؤذن بها ا يتستة اشهر فلما توفّ 9النبي
  ترين كتب بعد از قرآن ذكرآنچه از اين حديث كه از نظر اهل سنت در صحيح

                                                 
  .در صحيح بخاري الصديق ندارد -2      .ذكر شده استعليها السالم ندارد و در صحيح بخاري عليها السالم  در صحيح مسلم -1

  .نماز خواند آمده استعليهما و آلهما السالم در صحيح مسلم صلّي عليها علي  يعني علي بر فاطمه  -3   جج



 

 

پس از رحلت پدر بزرگوارشان  3كه حضرت زهرااين است شود شده فهميده مي 
كنند و او نيز با استناد ميراث آن پدر را ميبه سراغ ابوبكر رفته و از او درخواست 

را از ارث پدر  9خودش آنرا روايت نكرده دختر پيامبربه حديثي كه كسي جز 
ظالم للعالمين از  ةرحمو در اينجاست كه سرور زنان دو عالم و دختر  همحروم كرد

    تا زمان مرگ نيز به همين دليل با او تكلم  ناراحت شده و با او قهر كرده و اول
ار دنيا را به سمت د 9ه از ارتحال پيامبرافرمايند و در نهايت پس از شش منمي

ايشان را شبانه دفن كرده و بر او  اميرالمومنين علي. نمايندمي دارالبقا ترك
  .دهندنماز گذارده و به ابابكر خبر نمي

نقل نكرده و  9مبركسي جز او آنرا از پيا هبه استناد روايتي ك خليفه اول
يرثني و آيه و  1وورث سليمان داودآيه چون هممخالف صريح آيات قرآن كريم 

را از حق خويش محروم نموده  9باشد دختر پيامبرمي 2يرث من آل يعقوب
پي  در 9گردد اينست كه دختر پيامبرآنچه از همين حديث واضح مي. است

خواهد پس از خويش به آيا پيامبري كه مي) اتسأله ميراثه(ميراث پدر بودند 
قط در گوش ابابكر گفته و خويشان و بستگانش ارثي ندهد اين مطلب مهم را ف

  !دهد كه شما از من ارث نخواهيد برد؟حتي به فاميل و بستگانش اطالع نمي
بري لكن او با علم و يا اينكه به دختر خويش گفته بوده است كه از من ارث نمي

  !كرده است؟؟پدر را ابابكر طلب ارث  زانكه نبايد از پدر خويش ارث ببرد به اي
توان از يك طرف به سستي و پوچي ادعاي ابابكر و ب فوق ميبا كمي توجه به مطل
پي برد 3هت سرور بانوان عالم جضرت صديقه طاهراز طرف ديگر به مظلومي .  

كتاب فضائل  در است حديث اين كنندهنقل كه  مسلم صحيح كتاب همين
  :ابه مطلب قابل توجهي را نقل كرده استحالص

كند كه پيامبر ايشه بوده و او نقل ميراوي اين روايت نيز چون حديث قبل ع
و فاطمه زهرا عليهم افضل  امام حسن و امام حسين و اميرالمؤمنين علي 9اكرم

  وجود  ر، اعالم طهارتيهبائي جمع كرده و با قرائت آيه تطرا در زير عصلوات المصلين 
  3.اندنمودهرا اين بزرگواران از هر گونه پليدي 

ندي به من عطا كن كه از من و خاندان يعقـوب  زكريا گفت فرز 6/ مريم  -2    سليمان از داود ارث برد 16/ نمل -1                                                 
  .اندگذاشتهها براي فرزندانشان ارث ميشود كه پيامبران نيز چون ديگر انساناز اين آيه و آيه فوق برداشت مي. ارث ببرد

  1049صفحه  2424حديث ) 9(صلي اهللا عليه و آله صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه باب فضائل اهل بيت النبي  -3   ج



 

 

دروغ،  مانندرا از هر پليدي 3فاطمه زهرا صحيح مسلم در يك جا حضرت
و در جاي ديگر نوشته است كه خليفه فرمايش آن  پاك دانستهشك و جهل 

  . ي طلب ارث پدر رد كرده استحضرت طاهره را درباره
در واقع قبول نكردن فرمايش آن حضرت و برنگرداندن فدك و عطا نكردن ارث 

جاهل به  3ر است يا آنكه حضرت زهرابه آن حضرت مستلزم يكي از دو ام 9پيامبر
تر آنكه درباره ارث نبردن احكام خدا بوده و ابوبكر از ايشان عالمتر بوده است و جالب

به ايشان چيزي نگفته و تنها به ابابكر در  9آن حضرت از پدر بزرگوار خويش، پيامبر
  . كه اين فرض مسلماً مضحك و باطل است. انداين باره اطالع داده بوده

اند لكن دنيا طلبي و حب مال ايشان را به دانستهامر دوم اينكه بي بي دو عالم مي
من  الي اهللا المتاب و اعوذ بهاند سوق داده است سمت مالي كه حقي در آن نداشته

كه اين فرض نيز چون مورد قبل به دليل طهارت ايشان به شهادت بزرگان  هذا المقال
اول و  ماند و آن هم خطا و غلط خليفهيك فرض مياهل سنت محال است پس صرفاً 

  . اهانت نمودن او به آن حضرت و قبول نكردن قول آن سرور زنان عالم
از ابوبكر  3آيد اينست كه حضرت زهراآنچه كه از متن روايت منع ارث برمي

ناراحت شده و تا پايان عمر با او تكلم نكرده و حتي او اجازه شركت در نماز و دفن 
نمايد اگر اينها داللت بر توهين به آن حضرت نمي. ن حضرت را پيدا نكرده استآ

  . كندبگوئيد داللت بر چه چيزي مي
تر شود توجه شما را به حديث ديگري كه باز از اما براي اينكه مطلب واضح

حديث  1رض الخمس باب فمعتبرترين كتب اهل سنت يعني صحيح بخاري كتاب 
  :كنمب شده جلب ميانتخا 550صفحه  3093
ّفغضبت فاطمةال نورث ما تركنا صدقة : قال 9رسول اهللا فقال لها ابوبكر ان 

ت و عاشت بعد رسول يي توفرته حتّجزل مهاتت ابابكر فلم جرفه 9اهللا بنت رسول
  اشهر ةستّ 9اهللا

نچه گذاريم آاند ما ارث نميفرموده 9عرض كرد كه پيامبر 9ابوبكر به دختر گرامي پيامبر
بر او غضب كرده و با او قهر نمودند و اين  9از ما بماند صدقه است پس فاطمه دختر پيامبر

  . صورت گرفت ادامه داشت 9قهر و هجران تا زمان وفات ايشان كه شش ماه بعد از پيامبر



 

 

بر ابابكر تأكيد  9در اين روايت صحيح بخاري صراحتاً به غضب دختر پيامبر
ند صفحه جلوتر يعني در همان صحيح بخاري كتاب كه البته در چ است دهكر

  : آمده است 667صفحه  3767حديث  31باب  9فضائل اصحاب النبي 
فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني :9 قال رسول اهللا  

  . يعني فاطمه پاره تن من است هر كس او را به غضب درآورد مرا به غضب درآورده است
آمده  1056صفحه  2449حديث  15باب  ابةحلصاو در صحيح مسلم كتاب فضائل 

  مني يريبني ما رابها و يؤذيني ما آذاها بضعةانما ابنتي :... 9قال رسول اهللا : است
  . پاره تن من است هر چه او را بيازارد و اذيت كند مرا آزرده و اذيت كرده است 3فاطمه : يعني

در معتبرترين كتب : كه رسيمبه اين نتيجه مي با توجه به روايات مذكور فوق
  : كه ذكر شدهاهل سنت 

آيد را غضبناك كرده است و اين غضب اذيت او به حساب مي 9دختر پيامبر اولي
با ديگر انسانها متفاوت است  3و در همان كتب ذكر شده كه غضب حضرت فاطمه

  . است 9و اذيت او اذيت رسول گرامي 9بلكه غضب او غضب پيامبر اكرم
اذيت خداي متعال  9اذيت رسول خدا 57ه احزاب آيه كريمه در سور همچنين

معرفي شده و سزاي چنين عمل ناپسندي دوري از رحمت و مشمول لعنت در دنيا 
و اين آيه  1و چشيدن عذابي خوار كننده در دوزخ بيان شده استشدن و آخرت 

  . است :ناي عملي شيعه در تبري از اعدا اهلبيت بم
گونه توهين و هيچخليفه اول كنند كه در زمان عا ميحال به آن كساني كه اد

 آيا: شوداست گفته مي توسط او انجام نگرفته 9به دختر طاهره پيامبر اكرمآزاري 
ا كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم را هم قبول نداريد؟ آيا اين كتاب كه در مش

ضعيفي  تر بوده و از نظر شما اهل سنت هيچ روايتنزد شما از همه كتب صحيح
تر خدر آن وجود ندارد در اين آدرسهايي كه داده شده به بيان اذيت و اهانت به د

شود كه فرقه وهابيت ؟ از اينجا معلوم مياست ختهردانپتوسط ابابكر  9پيامبر
جداً وهابيون به كجا . قبول ندارندحتي كتابهاي معتبر در نزد اهل سنت را نيز 

  ز ايشان بيزارند؟اند كه حتي اهل سنت نيز اوابسته
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  : : بخش دومبخش دوم
و فجايع ديگر از و فجايع ديگر از   33آيا داستان حمله به خانه حضرت فاطمه زهراآيا داستان حمله به خانه حضرت فاطمه زهرا

  هاي شيعيان است يا اينكه در كتب اهل سنت به آن اشاره شده است؟هاي شيعيان است يا اينكه در كتب اهل سنت به آن اشاره شده است؟افسانهافسانه
در كتاب كنز العمال كه از معروفترين كتب روايي در نزد اهل سنت است پس از 

از دستگاه خالفت و  9تر معصومه پيامبرذكر روايات زياد از ناراضايتي دخ
ما كه پردازد به نقل يكي از مشهورترين روايات اهل سنت مي 1مخصوصاً ابابكر

ضمن بيان روايت متوجه خواهيم شد آيا در زمان ابابكر به خانه حضرت فاطمه 
  اي گرديده است يا خير؟حمله 3زهرا
ي ال آسي انّ: مرض موته عن عبدالرحمن بن عوف ان ابابكر الصديق قال له في

فأما الالتي فعلتها وددت اني ... ي لم افعلهنّعلي شيء اال علي ثالث فعلتهن وددت انّ
قوه علي الحرب و تركته و ان كانوا قد غلّ فاطمة ولم افعلها اني لم اكشف بيت 

لين ابي عبيده جكنت قذفت االمر في عنق احد الرساعدة وددت اني يوم سقيفه بني 
  2 ...او عمر فكان اميراً و كنت وزيراً و بن جراح
بر هيچ چيز : كه بواسطه آن مرد به من گفت يضرابوبكر در م: گويدبن عوف مي حمنعبدالر

اول اي . كنم اي كاش آنها را انجام نداده بودمخورم مگر بر سه كار كه آرزو ميتأسف نمي
كردم ولو اينكه درِ آنرا براي آنرا رها مينمودم و كاش به خانه فاطمه حمله نكرده و آنرا باز نمي

  . شده بودند عجنگ بسته و در آن مجتم
ي ابو عبيده و يا عمر واگذاشته و ه كار خالفت را بر عهدهفاي كاش در روز سقي: دوم اينكه

  ...شدمخود كمك كار ايشان مي

                                                 
جالب است در اين بخش روايات زيادي ذكـر شـده كـه همگـي داللـت بـر       . 584ابي بكر صفحه  خالفـة باب  5كنز العمال جلد  -1

ولين روايتي كه متقي هندي در بخش خالفت ابابكر آورده است به بيان حتي ا. از ابابكر است) عليها السالم(نارضايتي حضرت فاطمه 
  .توسط دستگاه خالفت پرداخته استصلي اهللا عليه و آله غصب ارث دختر پيامبر 
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و حمله به بيت ايشان  3در اين روايت صراحتاً به جسارت به حضرت زهرا
  . اي نيسته شده است كه انكار آن كار سادهاشار

  : نيز در كتاب تاريخ خويش نوشته است طبري
وتا ال من المهاجرين فقال ورجو الزبير طلحة يه في عمر بن الخطاب منزل علي

عليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر  الي البيعة فخرج نَّجاولتخرعليكم  قنَّرحو اهللا ال
  1ا عليه فاخذوهوفسقط السيف من يده فوثب

آمده در حاليكه در آن خانه طلحه و زبير وعده  عليحضرت به سراغ منزل  خليفه دوم
پس . شك خانه را آتش زده و يا اينكه از آن خارج شويدپس گفت بي. ديگري از مهاجرين بودند

  . تندزبير با شمشير برهنه از خانه بيرون آمده لكن شمشير از دستش افتاد و ايشان او را گرف
نيز كه از كتب تاريخي معتبر اهل سنت است  السياسةدر كتاب االمامه و 

توان ديد، ل ميشده است را به طور مفص 3هائي كه به حضرت زهراماجراي ظلم
  :كنيمهائي از آن را جهت تنوير افكار مخاطبين در اينجا ذكر ميما ترجمه قسمت

يعت نكرده و در نزد علي بن همانا ابابكر سراغ قومي را گرفت كه با او ب
را به نزد ايشان فرستاد و او هم به نزد  دوميجمع شده بودند پس  ابيطالب

ايشان آمده و از پشت در ايشان را صدا زد ولي آن گروه خارج نشده پس هيزم 
قسم به كسي كه جان عمر به دست اوست بايد از خانه خارج  :طلبيده و گفت

به او گفته شد اي عمر در اين خانه !! زنملش آتش ميشده يا اينكه خانه را با اه
پس همگي به جز  !!زنمكند او نيز گفت فاطمه را هم آتش ميفاطمه زندگي مي

علي خارج شده و با ابوبكر بيعت كردند زيرا علي قسم ياد كرده بود كه از خانه 
: وگفتپس فاطمه به پشت در آمد . خارج نشود مگر اينكه قرآن را جمع آوري كند

را در بيت ما رها كرده و  9هيچ مردي را بدتر از شما سراغ ندارم جنازه پيامبر
يا اينكه با ما مشورت نمائيد خود سرانه براي  بدون اينكه حق ما را رعايت كنيد و

  !ايد؟خليفه و جانشين مشخص نموده 9پيامبر
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با تو سرپيچي رفت و گفت آيا علي را كه از بيعت  دوميدر اين هنگام عمر به نزد 
عازم  كني؟ ابوبكر نيز قنفذ را براي آوردن عليكرده است مجبور به بيعت نمي

  . دشونمي كرده و پس از سه مرتبه رفت و برگشت موفق به آوردن علي
اي كه همراهش بودند به در خانه فاطمه رسيدند و بلند شده و با عده دوميپس 

اي پدر جان اي رسول اهللا : فرمايدلند ميچون در زدند شنيدند كه فاطمه با صداي ب
زيادي از  ي پس عده!! ها كه ما بعد از تو از جانب عمر و ابوبكر چشيديمچه سختي

  . آن گروهي كه با عمر بودند به خاطر شنيدن اين صدا گريستند و برگشتند
ضوا به الي ابوبكرمرجوا علياً فخو بقي عمر و معه قوم فا  
از  ماما(ج ساختند ره باقي مانده بودند علي را از خانه خااي كو عده دوميپس س

ه او را بيرون آوردند، از اين جمله فتح خانه به خوبي واضح خانه خارج نشد بلك
  ....و او را به سمت ابوبكر روانه كردند) است
  1.كرديم غضبناك را او ماا زير برويم فاطمه خانه به هم با تا بيا گفت ابوبكر به عمر پس

به ايشان اذن  3به نزد آنحضرت رفته و طلب ورود كردند لكن فاطمه زهرا پس
  . داخل شدن در منزل را نداده ايشان ناچار به نزد علي رفته و او ايشان را وارد خانه كرد

پس زمانيكه در محضر فاطمه وارد شدند صورت خويش را از ايشان برگردانده و 
ولي فاطمه جواب سالم ايشان را هم  هپس بر او سالم كرد. به سمت ديوار كرد

به  3فاطمه زهرا. در اينجا ابابكر به سخن درآمده و كلماتي را بر زبان راند. دنندا
رضايت و خشنودي : فرمود 9آيا به خاطر داريد كه پدرم رسول خدا: آندو فرمودند

فاطمه رضايت من و سخط او سخط من است پس هر كس فاطمه را دوست داشته 
وست دارد و هر كس او را راضي كند مرا راضي كرده و هر كس فاطمه باشد مرا د

  . را به سخط درآورد مرا به سخط درآورده است
من خدا : پس فاطمه فرمود. همين گونه شنيديم 9آندو گفتند بله از رسول خدا

گيرم كه شما دو نفر مرا به غضب درآورده و مرا راضي نكرديد و مالئكه را شاهد مي
. مبر را مالقات كنم شكايت شما دو نفر را حتماً به محضر او خواهم كردو اگر پيا

                                                 
كتابي كه اين داستان را نوشته است از منابع اصـلي  . فانا قد اغضبناها فاطمةطلق بنا الي چنين است فقال عمر البي بكر ان السياسةو مة متن االما - 1

. انـد را غضـبناك كـرده   عليهاالسـالم تاريخي و مهم اهل سنت است با اين حال آورده است كه ابابكر و عمر خود معتقد بودند كه فاطمـه طـاهره   
  .استصلي اهللا عليه و آله غضب پيامبر ) عليها سالم اهللا(طمه همانطور كه گذشت در صحيح بخاري آمده است كه غصب فا



 

 

فاطمه ... برمپناه ميبه خدا پس ابوبكر گفت من از غضب او و غضب تو اي فاطمه 
. كنيمآورم بر تو نفرين ميبه خدا قسم پس از هر نمازي كه به جاي مي: نيز فرمود
صالة اصليها اهللا عليك في كل و اهللا الدعونّ: وهي تقول1  

  . ارزيدذكر اين ترجمه با علم به طوالني بودن آن به درك چند مطلبي اساسي مي
  3مله عمر به خانه حضرت فاطمه زهرا ح: نكته اول
  از خانه بيرون آوردن اجباري امام اميرالمؤمنين: نكته دوم

 آندو اعتراف وخليفه اول و دوم بر 3فاطمه حضرت غضب و خشم :سوم نكته
  .غضب ينبرا

و نفرين كردن  خليفه اول و دوماز  3راضي نشدن حضرت فاطمه: نكته چهارم
  .آن حضرت بر ايشان پس از هر نماز

ترين كتب قابل ذكر است كه همه اين نكات به طور صريح در يكي از عالي
هايي با اين حال گروه. نگاشته شده است االمامة و السياسةتاريخي اهل سنت به نام 

كنند كه شيعه به نت و وهابيون به انكار اين امور پرداخته و حتي ادعا مياز اهل س
  . اهانت كرده است 3دروغ مدعي است كه ابابكر به حضرت فاطمه

  :احمد بن يعقوب در كتاب تاريخ يعقوبي نگاشته است
به ابابكر و عمر خبر رسيد كه جماعتي از مهاجرين و انصار به همراه علي بن ابي 

فاق جماعتي به سراغ ايشان تاند پس به ادختر پيامبر اجتماع كرده فاطمةزل طالب در من
فاتوا في جماعة حتي رفته تا اينكه به خانه حمله كرده و بدان هجوم آوردند 

و گرفته او خارج شد و عمر شمشير را از پس علي با شمشير از خانه  هجمواالدار
فاطمه خارج شده و فرمود بايد  فاق آن جماعت داخل خانه شد پستبه ا سپسشكست 

  2...موهايم را پريشان كرده و به درگاه خدا ضجه خواهم زد از خانه من بيرون روي و االّ
ابن ابي الحديد در چند جاي كتاب معروف خويش يعني شرح نهج البالغه به 

 سالم اهللا عليها اشاره كرده و در ضمنِ شهيدةداستان حمله به خانه حضرت فاطمه 
ما وقع باطن خويش را بر همگان روشن نموده و با اعالم طرفداري از خلفاي بيان 

  . خود را براي هميشه سياه كرده استروي  خويش
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  : او در جائي از كتاب خويش آورده است
يصليا  ها اوصت االّانها ماتت و هي واجدة علي ابي بكر و عمر و انّ يو الصحيح عند

ور المغفورة لهما و كان االولي بهما اكرامها و احترام عليها و ذلك عند اصحابنا من االم
رقة و اشفقا من الفتنه ففعال ما هو االصلح بحسب ظنهما و كانا من فمنزلها لكنهما خافا ال

علي  ر الوقوفتعذّيالدين و قوة اليقين بمكان مكين الشك في ذلك و االمور الماضية 
رين المشاهدين سها بل لعل الحاضبالد شاهدها و من ق ها و اسبابها و ال يعلم حقائقها االّلعل

 مر فال يجوز العدول عن حسن االعتقاد فيهما بماجري و اهللا ولين االلها ال يعلمون باط
صغائر التي ال لبل كان من باب ا كبيرة فانّ هذا لو ثبت انه خطأ لم يكن. المغفرة و العفو

  1تضي التبري و ال توجب زوال التولّيقت
گرامي خواهشمنديم به ترجمه متن باال كه اين نويسنده اهل سنت در خواننده 

  .كتاب خويش آورده كامالً توجه فرماييد
از دنيا رفت در حاليكه از ابوبكر و عمر  3آنچه در نزد من صحيح است كه فاطمه زهرا

از آن  3هالبته اين ناراحتي فاطم. ت فرمود كه آن دو بر او نماز نخواننددلگير بود و او وصي
دو در نزد دوستان ما از اموري است كه بر ابوبكر و عمر بخشيده شده و ايشان به خاطر راضي 

تر بود او را اكرام كرده و منزل او را حرمت نكردن او دچار ترك اولي شدند و بر ايشان اولي
كب لكن ايشان از تفرقه و فتنه ترسيده و آنچه را كه گمان كردند بهتر است مرت. پاس دارند

شك ابابكر و عمر از لحاظ دين و قوه يقين در جايگاهي بس رفيعند و هرگز در اين بي. شدند
ي اموري كه بر ايشان با در هر صورت قضاوت درباره. اي وجود نداردمطلب شك وشبهه

فاطمه گذشت نياز به دانستن اسباب و علل آن دارد كه كسي جز آنهايي كه در آنجا بودند به 
پس نتيجتاً ما از . دانندم ندارند بلكه بسياري از ايشان نيز باطن ماجرا را نميحقيقت آن عل

: اعتقاد نيكوئي كه به اين دو داريم عدول نكرده و خداوند نيز آمرزنده است در نهايت اينكه
و اثبات شود اين ظلمها از قبيل گناه صغيره بوده  3اگر ظلمهاي ايشان نسبت به فاطمه

  .گرددزوال محبتشان نميمنجر به دشمني با اين دو و و باشد  نميره كبي
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بنگريد كه چگونه ابن ابي الحديد پس از اثبات نارضايتي حضرت صديقه 
از ابابكر و عمر از آندو دفاع كرده و ظلمهاي ايشان را در حق آن  3شهيده

آيا ظلم به كسي كه غضب و رضايت او محور . داندمي هحضرت از قبيل گناه صغير
و خداوند است گناهي صغيره  9پيامبر اكرمخداوند متعال و رضايت  غضب و

  .1و من الناس من يتخذ من دون اهللا انداداً يحبونهم كحب اهللا. شودمحسوب مي
عمر  نعما ص فاطمةو رأت : او در صفحات ديگري از كتابش نوشته است

جت الي باب رخيات و غيرهن فمت و ولوت و اجتمع معها نساء كثير من الهاشخرفص
م عمر لت رسول اهللا و اهللا الاكيا اغرتم علي اهلبمبابكر ما اسرع أحجرتها و نادت يا 

اي زده چون كارهاي عمر را در روز حمله به خانه خود ديد ضجه 3فاطمه 2قي اهللالحتي ا
پس به سمت در خانه رفته و  داو جمع شدن ركه بسياري از زنان هاشمي و غير ايشان به دو

ام با قسم زماني كه زندهتا اي ابوبكر چه قدر زود بر اهل بيت پيامبر جفا كرديد به خدا : فرمود
  .عمر تكلم نخواهم كرد

و اما حديث الهجوم علي بيت : و در جلد ديگري از كتاب خويش آورده است
... ة ما يرويه المرتضي و الشيعه فقد تقدم الكالم فيه و الظاهر عندي صح 3فاطمة

  3عليه بة له اولي من كونه طعناًقون منفهو بان يك
در نظر من صحيح بوده و آنچه كه سيد مرتضي و شيعه در  3و اما حديث حمله به خانه فاطمه

  ايطعن و خردهو يا عمر اين كار به جاي اينكه براي ابابكر  يول... گويند درست استاين باره مي
  !!!باشد منقبت و افتخاري است 

را  3حديث سوزاندن خانه فاطمه: كتابش آورده است وي در قسمت ديگري از
  4.اندكسان ديگري به جز شيعه هم نقل نموده

                                                 
  49صفحه  6شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد معتزلي جلد  -2                           165/ بقره  -1

  283صفحه  16همان جلد  -4      168صفحه  17شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد معتزلي جلد  -3   
      



 

 

 يكي از متأخرين از اهل سنت به نام عبدالرحمن احمد البكري كتابي را با عنوان
صفحه  400نگاشته و در اين كتاب كه قريب به  »حياة الخليفه عمر بن الخطاب من«

  . لف زندگاني خليفه دوم پرداخته استدارد به بيان زواياي مخت
سيرته مع اهل البيت يعني برخورد و روش : يكي از فصول اين كتاب با عنوان

حديث : در اين فصل كه از بخشهاي. خليفه دوم با اهل بيت نام گذاري شده است
از سهمي كه خدا بر  9برمنع كردن خويشان پيام ،3سوزانيدن در خانه فاطمه

مفصالً پيرامون  ،تشكيل شده... بود، منع كردن ايشان از خمس وايشان قرار داده 
كه ما شده در زمان ابابكر سخن گفته  3حمله عمر به خانه حضرت فاطمه زهرا
  . پردازيمدر اينجا به نقل فرازهايي از كتاب او مي

 205صفحه  2ريد جلد فاز كتاب معروفش عقدال ياو از قول ابن عبد ربه اندلس
سرباز زدند علي و  ،كساني كه از بيعت با ابوبكر: مصر نوشته است طبع االزهريه

اما علي و عباس و زبير در خانه فاطمه نشسته . عباس و زبير و سعد بن عباده بودند
از خانه فاطمه خارجشان كند و به او تا اينكه ابوبكر عمر را به سراغ ايشان فرستاد تا 

فاقبل بقبس (اي از آتش پس او با شعله .ند با ايشان مقاتله كنوگفت اگر خارج نش
او را ديده و  3در اينحال فاطمه. براي سوزاندن در به سمت ايشان آمد) من نار
  1.اي كه خانه ما را بسوزاني گفت آري مگر اينكه با ابوبكر بيعت كنيدآيا آمده: فرموده

نقل  114صفحه  4اله از كتابش اعالم النساء جلد حاو سپس از قول عمر رضا ك
 ةبير و سعد بن عبادزعمر را به دنبال علي و عباس و  ،خليفه اولپس : كند كهمي

عمر نيز بدانجا . د فرستادنكردكه در خانه فاطمه نشسته و از بيعت خودداري مي
به : پس هيزم طلبيد و گفت. ولي هيچ يك خارج نشدند. آمده و ايشان را طلبيد

انه خارج نشويد خانه را با اهلش آتش كسي كه جان عمر به دست اوست اگر از خ
نيز زندگي  3فاطمه زهرا 9كسي گفت در اين خانه دختر پيامبر. خواهم زد

  2.او گفت فاطمه را نيز آتش خواهم زد. كندمي
وي در ادامه از قول ابوالفتح شهرستاني از بزرگان اهل سنت از كتابش ملل و 
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 ت الجنين من بطنها و كان يصيح قفاطمة يوم البيعة حتي ال ضرب بطنان عمر
  1ن فيها و ما كان في الدار غير علي و فاطمة و الحسن و الحسينماحرقوا دارها ب

اي زد ضربه هگرفتند چنان به شكم فاطمعمر در روزي كه براي ابوبكر بيعت مي
نه را با اهلش زد كه خابا اين حال همينطور فرياد مي يكه فرزندش سقط شد و

آتش بزنيد و اين در حالي بود كه در آن لحظه كسي جز علي و فاطمه و حسن و 
  . در خانه نبودكس ديگري  ،حسين

درباره اين  تاحمد البكري پس از ذكر اين جنايات شعري را كه يكي از اهل سن
  : آوردرا مي ،و از آن تعظيم كرده است هواقعه سرود

  
ــر ــا عمــ ــي قالهــ ــه لعلــ  وقولــ

 قت دارك ال ابقي عليك بهاحر
 ما كان غير ابي حفض يفـوه بهـا  

  

ــم بملقيهـــا     ــرم بســـامعها اعظـ  اكـ
 ايع و بنـت المصـطفي فيهـا   بـ ان لم ت

 امـــام فـــارس عـــدنان و حاميهـــا   
  

  

و  3خالصه ترجمه شعر اينست كه حمله عمر به خانه حضرت فاطمه
لم الذين ظلموا و سيعسبحان اهللا  .او بودهعالئم دالوري و شجاعت  ،جسارتهاي وي

نومنقلب ينقلب اي2  
لكن به طور كامل جواب  ،بخش دوم جواب ما با وجودي كه به نظر طوالني شد

كنند ظلم و جنايتي در حق سرور زنان عالميان آن دسته از وهابيون كه ادعا مي
و جاي ترديدي براي كسي باقي نگذاشت  را داده ،توسط خلفا صورت نگرفته است

پردازيم كه نظر شما تكميل پاسخ شبهه مذكور به بخش ديگري مي در ادامه براي
  : نمايمرا به آن جلب مي
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  : بخش سوم
نشتافت با اينكه او شجاع نشتافت با اينكه او شجاع  9به ياري دختر پيامبربه ياري دختر پيامبر عليعلي چرا امامچرا امام

  و دلير بود؟ و دلير بود؟ 
 توان برداشت كرد اين استميمنابع اهل  مذكور هاي تاريخيِاز نقل مطلبي كه

زهرا سالم اهللا عليها پس از اينكه عمر و ياران او  هده فاطمكه حضرت صديقه شهي
ستمكاران قرار  و وارد خانه شدند مورد ظلم و ستمِ هرا محصور كرد امام علي

  )تاريخ يعقوبي(حق ايشان روا شد  درو آن جنايتها  گرفته
و حتي زبير با شمشير به قومي كه در خانه را آتش زده و  در واقع امام علي

چون مورد ظلم ستمكاران قرار گرفته و سارت داشتند حمله كردند لكن قصد ج
امام مأمور به امر خداست از نيروي الهي خويش استفاده نكرده كه اگر چنين بود 

شدند و همگي هرگاه قصد مخالفت داشتند جبراً توسط مردم هرگز امتحان نمي
وم به طريق مستقيم اي چون نيروي الهي و رباني امام معصنيروهاي فوق العاده

ند از نتواگشتند حقيقتاً امام و رسول تا حدي و آن هم به امر خدا ميبرمي
د و اگر چنين نباشد مردم ديگر مختار نمعجزات و قدرتهاي ملكوتي استفاده ببر

تواند انسان بدي باشد زيرا اگر خواست بدي بكند امام با نبوده و هيچ كس نمي
 نسازد و اين نقص هدف خلقت و اختيار انساود ميقدرت معنوي خويش او را ناب

  : بوده و هرگز اين آيه خداوند كه
ًانا هديناه السبيل اما شاكراً او كفورا1 عملي نخواهد شد .  

از بيت و اهل بيت خويش دفاع فرمودند آن قوم مهاجم  پس از اينكه امام علي
عالميان روا داشتند كه  نساء ةهايي را در حق سيدوارد خانه شده و چنان جسارت

  . تاريخ از ذكر آن شرمسار است
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گويد انه به ماجرا بنگرد هرگز از روي جهل و تعصب نميقوقتي كس اينگونه محق
  .افسانه و دورغ است 3كه ماجراي حمله به خانه حضرت فاطمه 

كه  اي صورت گرفته بود امام عليو چنين دليل بياورد كه اگر چنين حمله
گرفتند و اصالتاً اينكه ايشان نشسته و الهي بودند جلو ايشان را ميداراي قدرت 

  . كند با غيرت ايشان سازگار نيستنظاره كنند كه كس به همسرشان توهين مي
اي در آن قرار داشتند به گونه خالصه كالم اينكه اوالً شرايطي كه امام علي

آن توان مقابله با آن  بود كه حتي انسانهاي بسيار قوي و قدرتمند نيز هرگز در
همه دشمني را نداشته و به جز اتفاقي كه براي امام و خانواده آن حضرت افتاد 

  .افتاداتفاق ديگري نميبراي ايشان نيز 
از قدرت فوق العاده الهي خويش  و ثانياً اگر كسي بگويد چرا امام علي

هي است و اگر بنا شود كه امام مأمور به او امر الاستفاده نكردند جواب داده مي
از قدرت ملكوتي خويش ... شود وباشد كه در تمام مواردي كه به او ظلم مي

  . استفاده كند براي مردم اختياري باقي نخواهد ماند
اي را نكرده اين در حالي است كه خود خداي متعال براي خويش نيز چنين اراده

او نيز مصداق دارد يعني  اي كه در اين مورد زده شده دربارهو همين سخن جاهالنه
توان اعتراض جاهالنه كرد وگفت كه اگر خدائي هست چرا وقتي به او هم مي
عذاب را جهراً نفرستاده و به  ،پذيردشود و مخالفت او صورت ميمعصيت او مي

  . دهدعاصيان مهلت مي
و مگر خداوند قدرت و قوت ندارد؟ اما همانطور كه گفته شد خداي متعال و اولياء ا

چنين سنتي در سنن خويش ندارند كه هرگاه كسي مخالفت و عصيان نمود 
  . بالفاصله او را مورد قهر و غضب قرار داده و او را عذاب كنند

  



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  : ائمهائمه ايجاد شبهه پيرامون عصمتايجاد شبهه پيرامون عصمت
انه وهابيون القـاء شـبهاتي پيرامـون عصـمت اهلبيـت و      حيكي از تالشهاي مذبو

  .است:ن بزرگوار اامام
ته فساد اين گونه القاءات آنقدر مبرهن است كه عده زيادي از اهل سـنت نـه   الب

و در واقع سني دوازده اند   تنها عصمت بلكه امامت امامان دوازده گانه را نيز پذيرفته
  1.امامي هستند

كند كـه  معصوم است چرا دعا مي اي مانند اينكه اگر امام علي شبهات مسخره
ا بعضي ديگـر از امامـان   بشد و ادعاي مخالفت بعضي از ائمه خداوند گناهان او را ببخ

  . اندبدان چنگ زده :وهابيون براي رد عصمت ائمهكه دستاويزهايي است 
اهل سنت بـه   ربا استفاده از كتب معتب :مه ئما در اينجا براي اثبات عصمت ا

  . اختصار شبهات مذكور را پاسخ خواهيم داد
  

  اهل سنتاهل سنت  توسط كتبتوسط كتب : ائمهائمه اثبات عصمتاثبات عصمت
در بسياري از كتابهاي اهل سنت روايات معتبر متعددي وجود دارد كه داللـت بـر   

نمايـد  و ديگر اهل بيت عصمت و طهارت مـي  عصمت حضرت اميرالمومنين علي
  : بعضي از اين روايات عبارتند از

 9كند كه پيامبر اكـرم صحيح مسلم از قول عايشه دختر ابي بكر نقل مي - 1
علي و برادرش حضرت حسـين بـن علـي و حضـرت      روزي حضرت حسن بن
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را در زير عباي خويش جمع كرده و سپس اين آيه  :فاطمه و حضرت علي
  : را تالوت فرمودند

 ًانما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا 1  
  . رتان نمايدخداوند اراده كرده است كه فقط از شما اهل بيت پليدي را دور كرده و تطهي: يعني

همانطور كه مالحظه فرموديد اين روايت كه در معتبرترين كتب سني ذكر شده 
و از جملـه   :وجودي اهـل بيـت  طهارت داللت بي چون و چرا بر عصمت و بلكه 

  . نمايدمي :امام علي و دو فرزند معصومشان يعني امام حسن و امام حسين
آيه : ست آورده استاهل سنت ا 2ترمذي در كتاب سنن كه از صحاح سته - 2

سـلمه  در خانـه ام  3انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا
و  ن، فاطمـه، حسـ  9نازل شده است پس هنگامي كه اين آيه نازل شد پيـامبر 

اللهـم  : را صدا زده و زير كسائي جمع نمود و سـپس فرمـود   :حسين و علي
يعني خداوندا ايشان اهلبيت :  م تطهيراًهوالء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهره
اي : گويد گفـتم مي هام سلم .رشان نمايمنند پس هر پليدي را از ايشان دور كن و تطه

تـو جايگـاه خـودت را    : فرمودنـد 9رسول خدا آيا منهم با ايشانم؟ رسول اكـرم 
  4)ولي اين مقام از آن تو نيست؟(داري و خوب زني هستي 
شده اشاره  9به عصمت و طهارت خاندان رسول اكرم اًباز در اين حديث صراحت

با محصور نمودن اهل بيت خويش در زير كساء منظور از اهل بيت 9 و رسول خدا
ام سـلمه كـه از زنـان رسـول      ،اند و در ضـمن ام المـومنين  رسالت را معين فرموده

حديث جزو اهلبيـت محسـوب نشـده و آيـه تطهيـر       بوده است به صراحت 9خدا
  . شودنمي9 او و ديگر زنان و خويشان پيامبرشامل حال 

                                                 
 1049صفحه  2424ي صلي اهللا عليه و آله حديث فضائل اهل بيت النب 9صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه باب  – 33/ احزاب  -1

صحاح سته اهل سنت شش كتاب است كه در نزد ايشان اعتبار فراوان دارد و عمل به احاديث آن را واجب دانسـته و در بـين    -2
صحيح بخـاري ، صـحيح   : اين شش كتاب عبارت است از. ايشان معروف است كه پس از قرآن كتابي به صحت اين كتب نمي رسد

  )340/ به نقل از خزائن مال احمد نراقي (مسلم، سنن ترمذي، سنن نسائي، سنن ابي داود و سنن ابن ماجه 
  992/ صفحه  3796حديث  32سنن ترمذي كتاب المناقب باب  -4      33/ احزاب  -3

 
 



 

 

 9صحيح مسلم از قـول زيـد بـن ارقـم حـديث آورده اسـت كـه پيـامبر         - 3
 :اندفرموده

فخـذوا بكتـاب اهللا و    رتارك فيكم ثقلين اولهما كتاب اهللا فيه الهدي و النو انَأ.. .
  1...استمسكوا به و اهل بيتي

گـذارم اول كتـاب خـدا و    بهـا در نـزد شـما مـي    روم ولي دو چيز گرانيعني من از نزد شما مي
  .ديگر اهل بيتم را

در كنـار قـرآن   9ت و اهلبيت رسـول خـدا  ترهمينطور كه از روايت مشهود است ع
گذاشته شده است و تمسك و چنگ زدن به ايشان رمز نجات و رهـايي از گمراهـي و   

ه امـر بـه   د چگوننضاللت بر شمرده است حال اگر اين عترت و اهل بيت معصوم نباش
  .تمسك به ايشان آن هم در تمام موارد و آن هم در رديف كتاب خدا توجيه پذير است

در كنار قرآن ذكر شود و امر به تمسك به ايشان از  9وقتي نام اهل البيت پيامبر
  !شودبراي ما صادر شود آيا نتيجه اي جز عصمت ايشان حاصل مي9طرف پيامبر

را به امام علي 9چه دليل اهل بيت پيامبربه شما حال ممكن است كسي بگويد 
  كنيد؟ميتفسير و اوالد او  :بن ابي طالب

ايت صحيح مسلم منظور از اهل بيت وگوئيم خود زيد بن ارقم در ادامه ردر جواب مي
وقتي حصين بن سبره كه حـديث را از زيـدبن ارقـم نقـل     . را بيان كرده است 9پيامبر

زيد اهـل   ي؟ يعني ايته يا زيد؟ اليس نساءه من اهل بيتهمن اهل بو : كرده از او سوال كرد
زنان او از اهـل  : كيانند آيا زنان او از اهل بيت او نيستند؟ او در جواب گفت9بيت پيامبر

او كساني هستند كه صدقه بر ايشان حرام است ) حقيقي(او هستند لكن اهل بيت  خانه
صـحيح مسـلم در سـومين    . ستندو ايشان آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس ه
را از دايـره اهـل بيـت رسـول      9روايت كه پس از اين روايت آورده اساساً زنـان پيـامبر  
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باشـند بـا   مـي  آل علي 9در مورد اينكه اهل بيت پيامبر، ما. دانديمخارج  9اكرم
زيدبن ارقم و صحيح مسلم موافقيم لكن به دليل روايتي كه خود مسلم در صحيح چنـد  

او در . شناسـيم نمـي  9وتر نقل كرده افراد ديگر را به عنوان اهل بيت پيـامبر صفحه جل
همـانطور كـه مـا در صـفحات قبـل       2424چند صفحه جلوتر در حديث كساء شـماره  

فاطمـه و حسـن و    :حضـرات معصـومين    9ت پيامبربيآورديم نوشته است كه اهل 
ايـن مطلـب را از   ند  باشـ حسين و علي بن ابي طالب عليهم افضل صلوات المصلين مـي 

از گفتار زيـد   9دانند كه فرمايش پيامبرو همه مي. نقل نموده است 9قول خود پيامبر
  . بن ارقم ارجح است

هستند به  :اوالد علي و دختر او و علي9حال كه معلوم شد اهل بيت پيامبر
  . شودميداللت حديث ثقلين كه ذكر شد عصمت ايشان نيز واضح و مبرهن 

ي مفسر بزرگ اهل سنت در كتاب معـروف خـويش بـه نـام     حاكم حسكان - 4
كرده است كه همگـي داللـت    :شواهد التنزيل آيات زيادي را تأويل به ائمه

  : نمايدبر عصمت ايشان مي
عبداهللا بن عمـر  اهل سنت توبه از قول فرزند خليفه دوم  119وي در تفسير آيه : الف

  : آورده است
بـا   فرمايـد كـه مـي  يعني منظور امـر خـدا    1و اهل بيته يعني محمداً: وكونوا مع الصادقين

  . است كه بايد با ايشان همراه باشيم :صادقين همراه باشيد محمد و اهل بيت او 
و ثانياً امـر بـه   9 در كنار نام رسول اكرم9اوالً ذكر كردن نام اهل بيت پيامبر

  . نمايدمي :همراهي كردن با ايشان داللت بر عصمت اهل بيت 
معصوم نبودند نبايد خداوند متعال از مـا بخواهـد كـه در     :اگر اهل بيت زيرا 
  . همراه با ايشان بوده و به ايشان اقتدا كنيم و اموراتمانكارها 
از قول جابر بن عبداهللا انصاري از رسـول   2اهدانا الصراط المستقيمدر تفسير آيه : ب
را حجت  همسرش و پسرانش همانا كه خداوند علي و: اندنقل كرده كه فرموده9 ماكر

خويش بر خلقش قرار داده و ايشانند درهاي علم در امت مـن پـس هـر كـس بـه      
  3.واسطه ايشان هدايت يابد به صراط مستقيم هدايت يافته است
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اهدنا الصـراط المسـتقيم يعنـي صـراط محمـد و آل      و از قول ابي بريده نقل كرده كه 
از ايشان يعني مورد غضب خـدا   پس وقتي ايشان صراط مستقيمند تخلف 1:محمد

  . نمايدواقع شدن و از راه گمراه شدن و اين داللت بر عصمت ايشان مي
محقق هندي كه از علماي بزرگ اهل سنت است در كتاب كنز العمـال از   - 5

  : نقل كرده است كه فرمودند 9رسول اكرم
ار همانا مثل اهل بيت من در بين شما مانند كشتي نوح است هر كس بر آن سو

  2.شود نجات يابد و هر كس باز ماند هالك شود
شـود زيـرا   به روشني استنباط مـي  :از اين روايت نيز عصمت اهل بيت رسالت 

مثل ايشان چون كشتي نوح است يعني نجات منحصراً فقـط در همراهـي بـا ايشـان     
هر كس در كنار ايشان باشد نجات يافته و هركس از ايشان تخلف كند هـالك  . است

اين همان معناي عصمت است زيرا اگر ايشان معصوم نبودند چه امتيـازي بـر    شود و
و از ايشان جلو و يا عقـب   هالزم باشد با اين خاندان بود آنهاديگر مردم داشتند كه بر 

شود از ايـن امـر معنـايي    مسلماً وقتي امر به تبعيت محض از اين خاندان مي. نيفتند
  .توان فهميدجز عصمت نمي

روايات كه عموماً از كتب صحاح اهل سنت و ديگر كتب معتبره ايشان  تمام اين
ذكر گرديد و روايات بسيار ديگري كه به علت اختصار از بيان آن خودداري نموديم 

حال چـرا  . نمايدتماماً داللت بر عصمت مطلقه آل محمد عليهم الصاله و السالم مي
هاتي كه بيـان شـد اصـرار بـر     پايه و اساس چون شبياي با تمسك به شبهات بعده

نمايند امري است كه براي رسيدن به جواب آن نياز به علـم  عدم عصمت ايشان مي
  . انساب و امثال آن دارد

در پايان اين بخش الزم به ذكر است كه تمام اختالفاتي كه وهابيون آنهـا را بـه   
ليـات  عنسبت داده و بدين وسيله قصد انكار عصمت ايشـان را دارنـد از ج   :ائمه

ي اختالف عمل ظاهري بين عملكـرد  اما درباره. بوده و مصدر قابل اعتمادي ندارند
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بايد گفت كـه ايـن    و قيام امام حسين بعضي از ائمه مانند صلح امام حسن
ي حيحعمل صـ  اختالف در وظيفه دو امام است نه اين كه اگر صلح امام حسن

  . و يا بالعكسغلط بوده  بوده است پس قيام و جنگ امام حسين
برخوردهاي مختلـف و عملكردهـاي متفـاوتي الزم اسـت      ،زيرا در شرايط مختلف
اي از زمان با مشركين قتال و نبرد كرده و زمـاني  در برهه9همانطور كه رسول اكرم

عملكرد امام حسن و اگر كسي به اختالف . اندديگر با ايشان پيمان صلح امضاء نموده
اين ايراد و اشـكال بـه عملكـرد    قيام ايراد وارد كند  در مورد صلح و 8امام حسين
تعصبات تشـخيص   العياذ باهللا واردتر است لكن انسان سالم و به دور از 9رسول اكرم

دهد كه در شرايط مختلف تدابير گوناگوني الزم است و اين اختالف در تدابير چه مي
  1.دارددر يك نفر و چه در افراد متعدد ربطي به عصمت و يا عدم آن ن

 اگـر حضـرت علـي بـن ابـي طالـب       درمورد ديگري شبهه انداز گفتـه اسـت  
مـثالً   ؟نمايندمعصومند چرا براي مغفرت گناهان خويش از خداوند طلب غفران مي

چرا در دعاهاي مختلفي كه از ايشان نقل شده چون دعاي كميل بسيار از خداونـد  
  2؟نماينددرخواست غفران و رحمت مي

اگر اين گونه داليل براي عدم عصمت امام المتقـين  گوئيم  مي در جواب ما نيز
تـر  كفايت كند بايد گفت كه شبيه اين داليل و بلكه متقن علي بن ابي طالب

هاي اسالمي بر عصمت ايشان اجمـاع  كه تمام گروه 9از آن را درباره رسول خدا
  . توان اقامه كرددارند مي

  :مايدفرمي9قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم
  ذنبك و ما تأخر منليغفرلك اهللا ما تقدم3 تا خدا بيامرزد گناهان گذشته و آينده تو را  

  براي گناهت استغفار كن 4و استغفر لذنبك: فرمايدو در جاي ديگر مي
ي وعده غفران گناهان ئاند كه قرآن در جاشده يمرتكب گناهان 9آيا رسول خدا

  نمايد؟استغفار از گناهان را به ايشان ميايشان را و در جاي ديگر امر به 

                                                 
: توانند بـه منـابع مربوطـه از جملـه    طالبين براي تحقيق پيرامون علل صلح و قيام امام حسن و امام حسين عليهما السالم مي -1

 .ه كتاب السبطان في موقفيهما اثر آيه اهللا سيد علينقي نقوي مراجعه كننداستراتژي صلح و قيام، ترجم

 55/غافر -4    2/فتح  -3  )دعاي كميل... (اللهم اغفرلي الذنوب التي تهتك العصم و -2
  
  



 

 

 9در كتاب صحيح بخاري از قول ابو هريره نقـل شـده اسـت كـه پيـامبر اكـرم      

به خدا قسم كه من در هر روز بيش از هفتاد مرتبه از خدا طلـب مغفـرت   : فرمودند
  1.كنمنموده و به سوي او توبه مي

هنگامي كه  9رسول خدا  نقل كرده كه9و باز از قول ابن عباس از پيامبر اكرم
  : .... خواندند كه قسمتي از آن چنين استشدند دعايي ميبراي تهجد بيدار مي

2....رت مت و ما اخّفاغفرلي ما قد  
شـدند  داخل مسجد مي9هرگاه پيامبر: بل نيز در مسند آورده استحنو احمد 

درهـاي رحمتـت را   پروردگارا گناهانم را بيامرز و : نددداصلوات فرستاده و ادامه مي
  3.به سمت من باز فرما

همانطور كه به اين چند روايت كه از كتب صحاح اهل سـنت بيـان شـد توجـه     
نماينـد در  از خداي خويش طلب غفران مـي  نيز 9رسول اكرم يافتيد كه فرموديد

معصوم بوده و قرآن كـريم نيـز در    9حاليكه به اجماع تمام فرق اسالمي نبي اكرم
 9مله در آيات اول سوره نجم بر عصمت حضرت ختمي مرتبـت آيات مختلف از ج

  . نمايدتصريح مي
پس در نتيجه بايد گفت اگر كسي از خداي خـويش طلـب غفـران نمـوده و بـه      
درگاه او توبه نمايد دليل بر اين نيست كه مرتكب گناه و معصيت شـده و مخالفـت   

  .امر پروردگار را نموده است
اي متعال دوست دارد كه بنـدگان او حتـي عبـاد    خد ،بلكه در مقام دعا و تضرع

و اقـرار بـه    ،ار بداننـد طـا كـ  خود را مقصر و خ ،از عصيان و گناه نيز معصوم و پاك
آري . تقصير و گناه در پيشگاه خداي عزوجل ربطي به عصمت و عدم عصمت ندارد

اگر كسي در محضر مردم و مخلوقين اقرار به گناه كنـد او در هـر صـورت معصـوم     
كـار  زيرا اگر راست بگويد و گنه. نمايدوده و خود اقرار به عدم عصمت خويش مينب

مستقيماً عدم عصمت خويش را اقرار كـرده و اگـر دروغ بگويـد و گنـاهي را      ،باشد
رود همـانطور كـه   مرتكب نشده باشد به واسطه اين دروغ عصمتش زير سـوال مـي  
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ابوبكر بن ابي قحافه بسيار نقل  منابع معتبر سني در حاالت و گفتارهاي خليفه اول
  :گفتاند كه ميكرده
ي و كان معه ملك و ان لي شيطاناً يعتريني فاذا حكان يعصم بالو9ان رسول اهللا
  1فان استقمت فاعينوني و ان زغت فقوموني ....فاجتنبوني تغضب

... كند يبه خاطر وحي معصوم بودند ولي من شيطاني دارم كه مرا گمراه م 9رسول خدا : يعني
  .پس اگر ديديد در راه مستقيم بودم مرا تقويت كنيد و اگر لغزيدم مرا به راه آوريد

نه به خداي عزوجل روشـن   »كه خطاب به مردم است «به وضوح از سخنان ابوبكر
معصوم بودنـد   9كند كه رسول اكرماست كه او معصوم نيست زيرا خودش اقرار مي

دهد پس در هنگام غضب و عصبانيت نزديك م ميولي من شيطاني دارم كه مرا فريب
  . به راه برگردانيد من نشويد و اگر ديديد كه در حالت انحراف هستم مرا

كنـد زيـرا او   منشأ اين سخنان هر چه كه باشد داللت بر عدم عصمت ابوبكر مـي 
خود اقرار بر لغزش و خطا و عدم عصمت خـويش كـرده اسـت و     ،اگر راست بگويد

و اين سخنان كه خطاب . كندباز داللت بر عدم عصمت وي مي دبگوياگر دروغ هم 
معصوم من الخطا البه مردم است كجا قابل قياس است با فرمايشات امام العارفين و 

كه در دعا و انابه تضرع داشته و خـود را در محضـر    باليقين اميرالمومنين علي
اي كسـي  عـده  بگذاريـد امـامِ  . داندخداوند و نه در برابر مردم مقصر و خطا كار مي

باشد كه خود به نزد ايشان اقرار به گناه و خطا كرده و امام ما نيز كسي باشـد كـه   
به صراحت كتب اهل سنت آيه تطهير در شان او نازل شده و خداوند او را از گناه و 

  . خطا و هرگونه پليدي طاهر دانسته است
و  2او ويلي و واي بر من بـوده  اي كسي باشد كه آخرين كلماتبگذاريد امام عده

يعنـي بـه خـداي كعبـه      فزت و رب الكعبـه امام ما هم كسي باشد كه آخرين كلمات او 
  .ه استبودرستگار شدم 

                                                 
 14050حديث  5/590كنز العمال  -1

ويلي و ويل المي ان لم يغفـر  : از عثمان روايت شده كه آخرين كالمي كه عمربن خطاب بر زبان جاري كرد و سپس مرد اين بود -2
مچنين مرحوم شيخ حر عاملي صاحب وسائل الشيعه در كتـاب ديگـرش بـه نـام     و ه) 36061حديث  12/687كنز العمال (اهللا لي 

االولياء ابونعيم كه از منابع اهل سنت است نقل كرده كه خليفـه دوم اهـل سـنت در     حليةاز كتاب  303صفحه  4جلد  ةاثبات الهدا
 .اي كاش عذره يعني مدفوع بودم و انسان نبودم: گفتساعات پاياني حيات خويش مي



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  مهدويتمهدويت
ترين اعتقادات و ضروريات اسالم يعنـي مهـدويت   وهابيون با انكار يكي از اساسي

ه نـابودي بنيـادي اسـالم    درصدد مضمحل كردن اساس اعتقاد به امامت و در نتيج
، مهـدي بهاتي چون تشكيك در طول عمـر امـام   با ش آنها. هستند 9محمدي

بـه خـاطر    مهـدي حضرت ايجاد شبهه در والدت ايشان و ترديد در اصل وجود 
در صـددند  هايي كه بعضاً درباره اسامي و القاب آن حضرت شده اسـت  اختالف نقل

همان اعتقاد به امامت امام حـي و زنـده   كه ركن ركين حيات اسالم و تشيع را كه 
  . اطي را به مردم معرفي نمايندقاست تخريب كرده و يك اسالم الت

به تبع بزرگان وهابي، سليمان خراشي نيز عقيده به مهدويت را اعتقاد به امـري  
اين در حالي است كه بسياري از بزرگان اهل سنت بـا  اي دانسته و موهوم و افسانه
هـائي  اي از ايشان نيـز كتـاب  اك وهابيون به مبارزه پرداخته و عدهاين نظريه خطرن

  1.انددر اين باره نگاشته
حضـرت  كتب روايي ايشان نيز مملـو از روايـاتي اسـت كـه صـراحتاً بـه وجـود        

تا آنجائي كه فقط در يكي از كتب ايشان بـه نـام ينـابيع    . كندتاكيد مي مهدي
حضـرت  روايـت در بـاب    169تعـداد  حنفـي تنهـا در جلـد سـوم      قنـدوزي موده لا

و موضوع انتظار و قيام آن حضرت ذكر شده است و اين اعتقاد از قـديم   مهدي
االيام در بين اهل سنت درباره مهدويت بوده و مع االسف فرقه ضـاله وهابيـت كـه    

                                                 
توان به كتاب المهدي المنتظر في ضوء االحاديث و االثـار الصـحيحه تـاليف دكتـر عبـدالعليم عبـدالعظيم       به عنوان مثال مي -1

المكيه در مكه مكرمه به چاپ رسيده و با داليل متقن به اثبات وجود حضرت مهدي عليه السـالم و رد   مكتبةالبستوي كه اتفاقاً در 
 .است اشاره كرد شبهات پيرامون آن حضرت پرداخته



 

 

اين موضـوع را هـم كـه مـرتبط بـا ايـن        باشندمي :منكر تمام فضائل اهل بيت
  . دهدر و طعن قرار ميخانواده است مورد انكا

و يا  9را به عنوان فرزند پيامبر ،مهدي ، حضرتبايد گفت كه اگر در روايات
ليفـه دوم و يـا كـس    فرزنـد خ را  يشانمعرفي نكرده و به جاي آن ا 3پسر فاطمه

هاي وهابيت در ايـن بـاره پـر    كردند االن تمام جهان توسط بوقديگري معرفي مي
  . شده بود

گذريم در متون اهل سنت مطالب چشمگيري را مبني بر اثبات از اين غصه كه ب
يابيم كه به تعداد انگشت شماري از آن اشاره و عقيده انتظار مي مهديحضرت 

   1.شودمي
  : است آورده است معتبر بسيار ايشان نزد در كه سنت اهل سته صحاح از ترمذي سنن

ل مـن اهـل بيتـي    ال تذهب الدنيا حتي يملك العـرب رجـ  : 9قال رسول اهللا -1
  2.ي اسمه اسميطيوا

دنيا سپري نخواهد شد مگراينكه مردي از اهل بيتم كه هـم نـام   : فرمودند9رسول اكرم
  . دومن است بر عرب حاكم ش

ابو عيسي ترمذي مولف كتاب مذكور پس از نقـل ايـن روايـت در تاييـد آن     
  .اين حديثي خوب و صحيح است .هذا حديث حسن صحيح: نوشته است

                                                 
تـوان بـه اشـعار يكـي از بزرگـان      يابيم كه به عنوان نمونه ميدر اشعار و كلمات بزرگان سني مطالبي رامبني بر اثبات مهدويت مي - 1

  : شافعي مذهب در اين زمينه اشاره كرد

 
  
  
  
  

  
  )3/352قندوزي حنفي  ةينابيع المود(

 وســائلي عــن حــب اهــل بيــت هــل
 مـــيواهللا مخلـــوط بلحمـــي و د 

ــده    ــنان بعــ ــدره و الحســ  حيــ
 و جعفـــر الصـــادق و ابـــن جعفـــر
 اعنــي الرضــا ثــم ابنــه محمــد     
 و الحســـن التـــالي و يتلوتلـــوه  

  

ــد   ــم ام اجع ــاً به ــر اعالن  اس
 حــبهم هــم الهــدي و الرشــد 
 ثـــم علـــي و ابنـــه محمـــد
ــوه علــي الســند  موســي ويتل
ــدد    ــه المس ــي و ابن ــم عل  ث
ــن الحســن الممجــد  محمــد ب

  

   .611صفحه  2230حديث ) ما جاء في المهدي( 52ن باب سنن ترمذي كتاب الفت -2  



 

 

ي اسمه اسمي قال عاصـم و انـا   طيلي رجل من اهلبيتي يوا: قال9النبيعن  -2
ل اهللا ذلـك اليـوم   لولم يبق من الدنيا اال يـوم لطـو  : قال ةابو صالح عن ابي هرير

  1.هذا حديث حسن صحيح: قال ابو عيسي. حتي يلي
مردي از اهلبيت من به حكومت خواهد رسـيد كـه هـم نـام مـن      : فرمودند 9رسول خدا

اگر از دنيا به جز يك روز باقي نماند خداونـد آن روز را  : گفته است هادامه ابوهريراست در 
  . آنقدر طوالني خواهد كه او به واليت و حكومت برسد

كه آنهم از صحاح  محمدبن يزيد قزويني معروف به ابن ماجه در كتاب سنن
بـاز كـرده كـه مـا بعضـي       2اهل سنت است بابي به عنوان باب خروج المهـدي 

  .كنيم تش را در اينجا نقل مياواير
    3المهدي من ولد فاطمة: 9قال النبي -3

  . مهدي از اوالد فاطمه است: فرمودند: 9پيامبر اكرم
   4المهدي منا اهل البيت يصلحه اهللا في ليلة :9قال رسول اهللا -4

مهـدي از مـا اهلبيـت اسـت كـه خداونـد امـر او را در يـك شـب          : فرمودند 9ي اكرمبن
  .كند اصالح مي

 50 از كتاب كنز العمال نيز كه از كتب معتبر اهل سنت است با نقـل بـيش  
  . به اثبات اين امر پرداخته است مهديحضرت روايت درباره موضوع 

  . پردازيمما نيز به چند نمونه از روايات مذكور مي
ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اخـتالف  : 9قال النبي -5

فيمأل االرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلمـاً وجـوراً و يرضـي     من الناس و زلزال
 5...اً بالسوية وحعنه ساكن السماء و ساكن االرض و يقسم المال صحا

                                                 
2231همان آدرس حديث  -1

  

  698صفحه  34سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب  -2
 4086حديث  699صفحه  34سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب  -3

              4085همان، حديث  -4 
38653حديث  262صفحه  14كنز العمال جلد  -5

 

  



 

 

ي مهـدي كـه مـردي اسـت از قـريش اسـت از قـريش و از        دربـاره : فرمودنـد  9پيامبر اكرم
  ...ده وكند كه بين مردم اختالف افتاخاندان من بشارت دهيد او زماني خروج مي

  1ولد فاطمةالمهدي من عترتي من : 9قال النبي -6
  .است3 فاطمه مهدي از خانواده من و از اوالد :فرمودند9اكرم پيامبر

 2في ليلةالمهدي من اهل البيت يصلحه اهللا : 9عن النبي - 7

  . مهدي از اهل بيت بوده و خداوند كار او را در يك شب اصالح كند: فرمودند9اكرم نبي
  3هفا الذي يصلي عيسي ابن مريم خلمنّ:  9عن النبي  -8

   .خوانداز ما كسي است كه عيسي پشت سر او نماز مي: فرمودند 9 انبياء خاتم
حتي تمتلي االرض ظلماً و عدواناً ثـم يخـرج    تقوم الساعةال : 9عن النبي  -9

  4رجل من عترتي فيملؤها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وعدوانا
شود مگر آنكـه زمـين پـر از ظلـم و جـور شـود و       امت بر پا نميقي: فرمودند 9 اكرم پيامبر

سپس مردي از خاندانم خروج كند پس زمين را پر از قسط و عدل كند همانگونه كـه پـر از   
  . ظلم و عدوان شده است

يا فاطمه والذي ... 3 لفاطمة:  9قال رسول اهللا : طبري نيز نگاشته است  - 10
اذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاً و تظـاهرت   ما مهدي هذه االمههبعثني بالحق ان من

  5...الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم علي بعض
اي فاطمه به آن خدايي كـه مـرا بـه حـق مبعـوث      : فرمودند 3 زهرا فاطمه به9خدا رسول

  ...كرد همانا مهدي امت از حسن و حسين است
مهدي ال: المهدي من ولدك و في حديث آخر قال: 3لفاطمة 9قال النبي  - 11

  6من ولدي وجهه كالكوكب الدري
  مهدي از اوالد توست : فرمودند 3 دخترشان فاطمه به 9اكرم پيامبر
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   :فرمودند ديگر حديث در و
  درخشان ستاره چون است يصورت را او است من فرزندان از مهدي

يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حتـي  لولم يبق من الدنيا االّ: قال9عن النبي  - 12
اهللا قـال  من ولدي اسمه كاسمي فقال سلمان من اي ولدك يا رسـول   يبعث رجالً

  1من ولدي هذا و ضرب بيده علي الحسين
  اي آن را طوالني كند اگر نماند از دنيا مگر يك روز خداوند به اندازه: رسول اكرم فرمودند

دام فرزنـد شـما بـه    سـوال شـد از كـ   . كه مردي از اوالد من كه هم نام من است خروج كنـد 
   ؟ فرمودند از حسينوجود خواهد آمد

   پردازدبه ذكر اين حديث مي  2پس از ذكر نسب امام زمان يسبط بن جوز
يخرج في آخر الزمان رجل من ولـدي اسـمه كاسـمي و    : 9قال رسول اهللا  - 13

 3كنتيه ككنيتي يمأل االرض عدالً كما ملئت جوراً

كه از اوالد من اسـت نـام او    كندمردي در آخر الزمان خروج مي: فرمودند9رسول اكرم
نام من و كنيه او چون كنيه من اسـت پـس زمـين را همانگونـه كـه پـر از جـور شـده پـر از          

  . كندعدالت مي
يكي از ذكر نقل كرده است كه به  المودةقتدوزي نيز روايات فراواني را در ينابيع 

  .كنيم آنها بسنده مي
  4د كفر بما انزل علي محمدمن انكر خروج المهدي فق :9قال رسول اهللا -14

هر كس كه قيام مهدي را انكار كند پـس بـه آنچـه كـه بـر محمـد       : فرمودند 9نبي خدا
  .نازل شده كافر شده است

                                                 
136/ ذخاير العقبي  -1 

 

ن بن علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي هو محمد بن الحس: او نوشته است -2
 506/ 2تذكره الخواص : بن ابي طالب عليهم السالم 

     506/ 2تذكره الخواص جلد  -3

3/295قندوزي حنفي  المودةينابيع  -4
 

  



 

 

د كه اهل سنت نيز در يتوان به اين نتيجه رسبا توجه به رواياتي كه ذكر شد مي
 را به روشني بيان تي شخص حضرت مهديحمنابع خويش اعتقاد به مهدويت 

اي از ايشان چون فرقه وهابيت سعي در انكار اند اما آنچه كه هست عدهكرده
  . مشتبه ساخته استنيز واقعيات و حقايق داشته و اين كار امر را بر عوام ايشان 

  
  :ي مهمنكته

اين مطلب بر كسي پوشيده نيست كه امر انتظار منجي و اعتقاد به ظهور مردي 
شود امري مورد قبول و  بدترين زمانها آشكار مي آسماني كه براي نجات بشريت در

  . باشد پذيرش تمام اديان الهي و حتي برخي از مكاتب غير الهي مي
شود كه به دين خويش هر چه كه باشد معتقد  ن معتقدي يافت نميؤمو هيچ م

  . بوده لكن امر انتظار منجي را خرافه بپندارد
ه داللت بر وجود و ظهور منجي فلذا با صرف نظر از تمام روايات و آياتي ك

توان به اين نتيجه رسيد كه  مندي از عقلي سليم مي نمايد فقط درصورت بهره مي
چون خداي عزوجل راه رسيدن به تمام كماالت را براي انسان هموار كرده و هرگز 
آرزوئي منطقي در وجود او قرار نداده است مگر اينكه اسباب رسيدن به آن را نيز 

د پس حال كه همه انسانها در مذاهب مختلف آرزوي رسيدن به عدالت آفريده باش
جهاني توسط يك عادل الهي را دارند بر خدا الزم است كه آن عدالت گستر جهاني 

در حقيقت همين آرزو و اميد بر ظهور عدالت گستر . را به عالم وجود ارزاني دارد
  .اوست وجود بهترين دليل بر

الرسل لئال يكون للناس حجة بعد1  

                                                 
165/ـ نساء 1  



 

 

  



 

 

  
  

  
  

  
كند در كند در   شيعه از روي ترس و هر جا كه به سود اوست تقيه ميشيعه از روي ترس و هر جا كه به سود اوست تقيه مي

  ..داندداند  حاليكه عقل و شرع تقيه را مردود ميحاليكه عقل و شرع تقيه را مردود مي
و  :هـا و جسـارتهايي كـه نسـبت بـه ائمـه اطهـار        ي اهانت مولف كتاب در ادامه

اجراي دستور  به دليلدوستان و شيعيان ايشان به خرج داده با لحني تمسخر آميز 
و پيـروان ايشـان    :طـاهرة به استهزاء عتـرت  متعال مبني بر رعايت تقيه خداي 

ي  درباره 1اهللا يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهونداند كه  پردازد و نمي مي
  .وي و همفكرانش نازل گشته است

   :نويسنده وهابي در سؤال بيست و هفتم كتابش آورده است
  

يد از اينكه در راه خدا كشته شوند و يا علت تقيه فقط ترس است و امامان نبا
  2.و با مردم منافقانه برخورد كنند هداشكنجه شوند ترسي به خود راه د

  
   جواب

كـالم او را دريابيـد كـه چگونـه اوالد پـاك رسـول        خوانندگان عزيز با دقت لب
و صالحترين بندگان خداي عزوجل و عباد معصوم او را العياذ بـاهللا منـافق    9خدا

. نسبت داده است تته و آنچه را كه خود سزاوار آنست به مقربان درگاه احديپنداش
خداي عزوجل ما در اين جا در حد وسع خـويش بـه   ي اين اوصاف به لطف  با همه

  .گذاريم ي شما وامي بررسي مقوله تقيه پرداخته و قضاوت را بر عهده
  

  .رها كند كه حيران وسرگردان باشندخداوند ايشان را استهزاء كند و در گمراهي : 15/ ـ بقره1                                                 
  .جويد به درگاه خداي عزوجل پناه برده و استغفار ميندارد اين سخنان  اي از نقل با اين كه چارهـ مولف كتاب طوباي هدايت 2



 

 

  : : معناي لغوي تقيهمعناي لغوي تقيه
و همـانطور كـه راغـب اصـفهاني در      ي وقايه منشـعب گشـته   كلمه تقيه از ماده

است به معناي حفظ الشي مما يوذيـه و يضّـره يعنـي محافظـت از      1مفردات آورده
در واقع تقيـه يعنـي از   . باشد رساند مي چيزي در برابر آنچه كه او را آزار و ضرر مي

ناگفته معلوم است كه بـر اسـاس   . چيزي در مقابل ضررها و صدمات مراقبت كردن
بايد در جايي صورت پذيرد كه خـوف   تقيه :ي تقيه و روايات آل اهللا معناي لغو

دسـتور   مشـمول پس تقيه در مورد جلب منفعت كاربرد نداشته و  .ضرر وجود دارد
  . گردد  خداي عزوجل نمي

  
  : : ناي عقلي تقيهناي عقلي تقيهببمم

برد كه اگر جـان   هر انساني با هرگونه اعتقاد و مذهب و مسلك بدين امر پي مي
محتـرم اسـت    ناموسش و ناموس او يا ديگري كه چون او جان ومال و آبرو و مال و

اي كـه عقـل تجـويز     به هر سبب و وسيله ،در معرض خطر و آزار و اذيت قرار گيرد
  .اي دفع نمايد كند خود و ديگران را از آن مهلكه برهاند و اذيت و ضرر را به گونه

به كتمان و اخفاي دين و او را  ،گاهي اوقات براي اينكه جانش را حفظ كند عقل
كنـد و حتـي    مذهب واداشته، گاهي نيز با توجه به شرايط او را به دفاع دعوت مـي 

بـه قتـل و    مـأمور عقل براي فـرار از ضـرر و نجـات از مهلكـه او را      ،برخي از مواقع
  . دنماينابودي ضرر رساننده 

 با در نظر گرفتن تمام ايـن اوصـاف اگـر كسـي در مسـيري مخـوف در چنگـال       
با اخفاي اعتقاد و يا مال و دارائي خـويش از دسـت او    پسظالمي به اسارت بيفتد 

ه طـ روبگريزد و يا اينكه اگر او را بر عزم قتل خويش اسـتوار ديـد او را بكشـد و از    
هالكت نجات يافته و به نزد خويشانش باز گردد هيچ عـاقلي او را مـذمت نكـرده و    

اعتقاد كه گاهي جبـراً بـا دروغ نيـز همـراه     براي اين مخفي نگه داشتن را كسي او 
  . كند است مالمت نمي
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طبيعتاً وقتي كه قتل آن موذي طبق شرايطي كه عقل بپـذيرد جـايز اسـت آيـا     
  جايز نيست؟ آزار و اذيت اودروغ و كتمان عقايد براي رهايي از 

در سوراخ كردن كشتي آن قـوم مسـكين بـراي    نيز ر ضخترديد عمل حضرت  بي
رار كردن از دست ظـالم اسـت ولـو    فبر  يشادي عقلاردست ظالم نيفتد  اين كه به

  .شتي صورت پذيردكاينكه با سوراخ كردن مختصري در 
ي عقلي كه مورد تأييد همـه عقـالي دورانهـاي مختلـف      حال با بيان اين مقدمه

كـنم كـه پـس از فقـدان جانسـوز نبـي        باشد به ايـن نكتـه تصـريح مـي     بوده و مي
اند كه بـه هـر نحـوي كـه      ادوار دشمنان تشيع در پي اين بودهدر تمام  9رحمت

او را از مذهبش منصـرف كـرده و   يا شده احدي از شيعه را باقي نگذارند مگر اينكه 
  .در غير اين صورت خونش را بر زمين بريزنديا 

در تاييد حكم عقـل و در   :و به همين دليل است كه خداي حكيم و آل اهللا 
كرده و ... ستان و پيروان خويش را مأمور به حفظ جان ومالدو ،ارشاد به سمت آن

  . دان فرموده ايشان را امر به تقيه مي
و دوسـتان ايشـان در رعايـت تقيـه      :با اين وجود يعني در شرايطي كه ائمه 

مخالفـان  و تاريخ پر است از جنايـات دشـمنان    باز اند هنمود عمل مي زيركانهبسيار 
  . روان ايشانو پي :يعه در حق اهلبيت ش

مشرف بودم كه مردي بـر   گويد در خدمت باقر العلوم منهال بن عمرو مي
در : آن حضرت وارد شد و پس از رد و بدل شدن سالم از حضرت سوال نمود كه

آيا زمان آن نرسيده اسـت كـه   : فرمودند بريد؟ امام باقر چه حالي به سر مي
بني اسرائيل است كه پسرانشـان را  ل ما، در اين امت چون ثَحال ما را بدانيد؟ م

گذاشتند پس اين امت نيز پسران ما را كشته و  كشتند و دختران را زنده مي مي
  1.گذارند دخترانمان را زنده مي
را يكـي يكـي از دم    9كنيم كه چگونه اهلبيت پاك پيامبر هرگز فراموش نمي

ماس بـه حلقومشـان   تيغ گذراندند و بسياري را نيز با زهر جفا جگر دريده و زهر ال
  . خورانيدند
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ر اعتقادشـان چونـان گوسـفندي ذبـح     خاطچه بسيار بودند شيعياني كه فقط به 
چه بسيار بودند آنهايي كه زنده زنده در گـور و يـا   و شده و در خون خود غلطيدند 

كـه بـه آتـش     :ديوارها مدفون شدند و چه بسيار بودند محبين اهلبيـت  زيردر 
نازنينشان در آتش بغض و نفرت و كينه دشـمنان بـه جـز     سوزانده شدند و از بدن

كتـاب مقاتـل الطـالبيين اثـر ابـوالفرج      . مختصر خاكستري چيز ديگري يافت نشـد 
اصفهاني مملو است از اسامي ساداتي كه تا سال سيصد و سيزده هجري بـه دسـت   

در اين شرايط و با وجود چنـين دشـمن خونخـوار و    . اند مخالفان به شهادت رسيده
دانـد آيـا عقـل هـيچ      ظالم و كينه توزي كه قتل شيعه را سبب دخول در جنت مي
كنـد كـه    ، حكـم نمـي  عاقلي، نصراني باشد يا يهودي، بت پرست باشد يـا مجوسـي  

و براي اينكـه نـابود    نمايدشيعه بايد خود را در برابر اين دشمن قسم خورده حفظ 
ايد و آيا اگر كسي به خاطر عـدم  نم به اخفاي دين و تقيه نمي هنشود آيا او را توصي

تقيه اسباب دردسر براي خويش و ديگران را فـراهم كنـد او را مالمـت و سـرزنش     
   ؟نمايد نمي

بـه تقيـه و مراقبـت از    شيعه را سفارش  ،ناگفته واضح است كه هر صاحب عقلي
ه حكم تقيه را آنهم براي شيعه روا كاما تنها عقل وهابيون است  .نمايد مي خويشتن

اشته و بسيار تمايل دارند كه شيعيان اعتقادات درونـي خـويش را در جـايي كـه     ند
  . نبايد، بر مال سازند

و عذابنـد و يـا اينكـه    حال يا اين گروه در مورد عقل خويش از مشكلي در رنـج  
ي ندارند  ا و ايشان نيز كه هيچ واهمه ختهشكار ساآمايلند شيعيان اعتقاد خويش را 

   !واقعاً كه واعجبا. ي مظلوم بردارند آن شيعهبدون خوف سر از بدن 
چون شـيعه از مظـالم يـك     ،اقليتكند كه اگر يك گروه  ترديد عقل حكم مي بي

گروه اكثريت در امان نبود براي حفظ جان خويش تقيه كرده و جان و مال خويش 
  . ظالم برهاند آن را از چنگ و دندان

اگر كسي را در حجاز و برخـي از   گذرد كه آري دورانهايي بر شيعه گذشته و مي
. راني بنامند بهتر است از اينكه او را شيعه و رافضي بخواننـد صبالد ديگر يهودي و ن

درست است كه شيعه در اقليت اسـت امـا   ترديد به خود راه ندهيد،  !خواننده عزيز



 

 

اكثـرهم ال   و كثرت ديگران از باب 1من عبادي الشكورو قليل قبيل ت از اين قلّ
  . است 2عقلوني

عقيده مـا  : محمد رضا مظفر در كتاب عقائد االماميه آورده استاهللا  آيةمرحوم 
تقيه اينست كه دشمنان در اين زمينه به شيعه اماميه سرزنش كرده و آن   درباره

ي اين دشمنان و آتش بغـض   گويا اينكه كينه. پندارند ايشان مي عنرا جزو مطا
ه تمام شيعيان گردن را در مقابـل آنهـا گرفتـه و    شود مگر اينك ايشان آرام نمي

  3.اجازه دهند كه ايشان سرشان را از تن جدا سازند
عيناً همانطور كه مرحوم مظفر هم فرمودند انكار تقيه توسط دشـمنان شـيعه و   

داننـد ناديـده گـرفتن حكـم      اين كه مـي آن با ترسو خواندن شيعيان درباره رعايت 
كـه تـك تـك افـراد را      گيـرد  مـي ايـن رو صـورت    و فقط ازقطعي عقل است فقط 

ـ يريـدون ليط : دانند كـه  ولي نمي. همه را از دم تيغ بگذرانند شناسائي كرده و وا فئ
  .4هم و اهللا متم نوره و لو كره الكافرونهنور اهللا بافوا

  
  : : آيات و روايات در موضوع تقيهآيات و روايات در موضوع تقيه

ر اين غووثهم حدود در اينجا الزم است كه براي ف ،پس از تبيين لزوم عقلي تقيه
  . نها نيز بهره كافي ببريمآحكم عقل و شرع به محضر آيات و روايات وارد شده و از 

 :در ابتدا بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه ما شيعه و پيرو محمد و آل محمد
شيعه و چـه  از طريق آيات و روايات چه  ،بوده و زمانيكه بر ما از طرق عقلي و نقلي

يعنـي ائمـه دوازده گانـه جانشـينان خـدا و       :كه آل محمد سني مشخص شد 
و خلفاي ايشان بر روي زمينند و معلوم شد كه اطاعت محض از ايشـان   9رسول

تبعيت كرده و در هر حكمي از از شقاوت است ديگر از ايشان  شرط نجات و رهايي
  .نمائيم جمله تقيه از آنها پيروي مي
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و مذهب شيعه با اسـتفاده از كتـب    :در صفحات گذشته داليل حقانيت ائمه
كند كه اگر كسي را به عنوان امـام   اهل سنت بررسي گرديد و عقل سليم حكم مي

و ترديـد يكـي از سفارشـات     بـي . و رهبر برگزيـديم از او اطاعـت و تبعيـت نمـائيم    
دستورات ائمه هدي عليهم افضل صلوات المصلين رعايت تقيه بوده و اين امر فـرع  

امامت ايشان از جانب خداي مهربان اسـت كـه البتـه در صـفحات      اثبات خالفت و
  . قبل به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفت

ايـراد بگيـرد در    :تواند به احكام صادره از جانب ائمـه مـا    سني و وهابي نمي
حاليكه خود در كتب خويش حقانيت ايشان، علـم و فضـل و تقـواي ايشـان را بـه      

  . اثبات رسانده است
ترنـد و از همـه در    از همه عـالم  عليهم السالم عترت پاك پيامبر عليه وپس اگر 

استنباط حكم خدا نيرومندترند و اگر ايشانند كه بايـد اطاعـت و پيـروي     و قضاوت
وارد اشكال  وخرد  ديگر نبايد به خاطر تعصبات جاهلي به حكم و نظر ايشان ،شوند
خالـدبن وليـد را بـه     توسـط  صادره زنا و قتل عمد اهل سنتي كه عمل زشت. كرد

 1نهنـد  و مهر صـحت بـر آن مـي    شمردند تاييد كرده خاطر اينكه وي را مجتهد مي
منطقـي و   را به خاطر نظـرات عقالنـي و  3چگونه است كه امام باقر و امام صادق

   ؟نمايند قابل تطبيق بر آيات قرآن تخطئه و ايشان و پيروانشان را تمسخر مي
  !العجب كل العجب

  

ـ خالد بن وليد ، مالك بن نويره مسلمان را به خاطر زيبايي همسرش به تهمت ارتداد به قتل رسانيد و با همسـر وي زنـا نمـود و    1                                                 
اين قتل و زنا زمانيكه گند اين عمل زشت تمام مدينه را پر كرد ابوبكر در پي توجيه برآمده و اعالن كرد كه خالد مجتهد بوده و در 

   !نه وي را از مجازات اعدام رهانيدخطا كرده است و اينگو
و مـن   18صـفحه   2و تاريخ يعقوبي جلد  68اين واقعه در بسياري از منابع معتبر اهل سنت از جمله تاريخ خليفه بن خياط صفحه 

 . يل ذكر شده استصبه تف 219الخليفه عمربن خطاب صفحه  حياة



 

 

  :  طاهرةطاهرة  در احاديث عترتدر احاديث عترتتقيه تقيه 
عمل بر مبناي تقيه در شهري كه بايد تقيه كرد واجب : فرمودند امام صادق

كسـي  : نيز فرمودند همچنين حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا 1.است
بـه   و حضرت اباعبـداهللا جعفـر بـن محمـد الصـادق      2.كه تقيه ندارد دين ندارد

ي دينتان رعايت كرده و آنرا با تقيـه   خدا را دربارهتقواي  :فرمودند روفعبداهللا بن يع
شما شيعيان در بين سائر مردم مانند زنبـور عسـل در بـين پرنـدگان     . پنهان داريد

هستيد كه اگر مردم از محبت شما نسـبت بـه اهلبيـت خبـردار شـوند شـما را بـا        
  3.زبانشان خواهند خورد

وارد شـده كـه    ظمدر حديث ديگري از امام هفتم حضرت ابـا الحسـن الكـا   
  4.ام است راست گفته الصالةتارك اگر بگويم كه ترك كننده تقيه مانند : فرمودند

مومني كه تقيه ندارد ماننـد بـدني اسـت كـه سـر      : نيز فرمودند 9پيامبر اكرم
تقيه دين من و دين پدران بزرگوار : فرمودند و در نهايت حضرت صادق 5.ندارد

  6.من است
دودي از احاديثي است كه در كتب معتبره شـيعه در بـاب   اين روايات تعداد مح

  .ايراد است تقيه وارد شده و همگي صحيح و بي
حجيت فرمايشـات   س از اينكه ما امامت و واليت وبا وجود اين روايات معتبره پ

در صفحات گذشته از طرق (يعني امامان اثني عشر را ثابت كرديم  :ائمه اطهار 
يلي براي مخالفت اوامر ايشان من جمله رعايـت تقيـه   ديگر دل) منابع سني گذشت

  . ماند در برابر دشمنان باقي نمي
ي از آيات قرآن كـريم بـه اثبـات     ا استفادهبلكن با اين اوصاف براي اتمام حجت 

م قرار داده و بـراي  كَمشروعيت تقيه پرداخته و خداي متعال و كالم مقدس او را ح
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دهند از راه آيات كريمه قرآن بـه بررسـي ايـن     مي 1آنهائي كه داد حسبنا كتاب اهللا
  .پردازيم موضوع مي

  
  : : آيات قرآن كريمآيات قرآن كريم  ههواسطواسطه ه اثبات تقيه باثبات تقيه ب

ما براي اثبات تقيه از طريق قرآن كريم به دو دسته از آيات نـوراني آن تمسـك   
مبني بر حفظ جـان  عقل دسته اول آياتي هستند كه با صراحت به حكم . كنيم مي

. كننـد  ود و ديگران كه تقيه نام دارد ارشاد كرده و آنرا امضاء مـي و مال و ناموس خ
آياتي هستند كه خبـر از تقيـه انبيـاء عظـام و بنـدگان صـالح خـدا        نيز دسته دوم 

  .دهد مي
  .دهيم دو آيه را انتخاب كرده و درمقابل ديدگان شما قرار مي ،براي دسته اول

المؤمنون الكافرين اولياء من  خذال يت: ي آل عمران آيه بيست و هشتمـ سوره1
ـ دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس مـن اهللا فـي شـيء االّ ان تتقـوا مـنهم تق      ة و ب

  يحذركم اهللا نفسه و الي اهللا المصير
نبايد اهل ايمان مؤمنان را واگذاشته و از كافران دوست برگزينند و هر كه چنين كنـد رابطـه   

ي در حذر بودن از شر آنها تقيه كند و خـدا شـما را از خـود    او با خدا مقطوع است مگر آنكه برا
  . ترساند و بازگشت به سوي خدا خواهد بود مي

در اين آيه كه صراحتاً به تقيه در برابر دشمنان اشـاره شـده اسـت بـه مـؤمنين      
. ه نموده و خود را حفـظ كننـد  يتق ،دهد كه در برابر كفار در صورت خوف اجازه مي

  .اي بفرمائيد توجه ويژه ةباالّ أن تتقوا منهم تقلطفاً به جمله 

ي اسـت و هـم   خود معتقد است كه قرآن كريم هـم هـاد   26ي بقره آيه  ـ در حاليكه قرآن كريم در آيات متعددي از جمله سوره1                                                 
به سراغ متشابهات برود و به مفسرين واقعي مراجعه نكنـد توسـط آيـات قـرآن گمـراه      تأكيد كرده كسي كه تنها  گمراه كننده و

مخالفين شيعه براي تبعيت نكردن از رسول خدا صلي اله عليه و آله و اهلبيت عليهم السالم به تبعيت از خليفـه دوم   خواهد شد
. گويـد  ر چند جاي كتاب خويش به نقل اين داستان پرداخته كه ابن عباس مـي بخاري د. دانند ن را براي هدايت كافي ميفقط قرآ

بيائيد تا چيزي براي شما بنويسم كه هرگز گمراه نشويد پـس  : زمانيكه پيامبر صلي اهللا عليه و آله در بستر احتضار بودند فرمودند
صحيح بخاري كتـاب  (. قرآن براي ما بس است درد مرگ بر پيامبر غلبه كرده، در حاليكه قرآن در دست شماست همان: عمر گفت
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اي به ايـن صـراحت كـه حتـي     ي عزيز متحير باشد كه چگونه آيه شايد خواننده
هـاي   كلمه تقيه نيز در آن ذكر شده در قرآن كريم وجود دارد ولي با اين حال فرقه

ه چـرا زمانيكـ  : گوينـد  و شيعيان خـرده گرفتـه و مـي    :غير شيعه به ائمه اطهار
كنيد؟ آيا  در مقابل ما تقيه مي... خواهيم شما را بكشيم يا آبرويتان را ببريم و يا مي

بردنـد و   اند؟ آري ايشان نيز اگر در اقليـت بسـر مـي     آنها اين آيه از قرآن را نخوانده
صـدها   ،ترديد ايـن آيـه كـه هـيچ     ار و خونخوار در كمين ايشان بود بيغددشمني 

در حاليكـه  . پرداختنـد  به هم آميخته و به اثبات تقيه مي ي نامربوط به بحث را آيه
اكنون بسياري از مفسرين ايشان رأساً از تفسير ايـن آيـه شـانه خـالي كـرده و بـا       

  . اند گذشته آن زيركي خاصِ خويش از كنار
من كفر باهللا من بعد ايمانه اال من اكـره و قلبـه   : ي نحل آيه يكصد و شش ـ سوره2

  .لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اهللا و لهم عذاب عظيممطمئن بااليمان و
هر آنكس بعد از آنكه به خدا ايمان آورده باز كافر گرديد نه آنكه از روي اجبار به زبان كـافر  
شده و دلش در ايمان ثابت باشد بلكه به اختيار كافر شد و دلش آكنده از كفر گرديـده بـر آنهـا    

  . سخت دوزخ خواهد بودخشم و غضب خدا و عذاب 
. توجـه نماينـد   االّ من اكره و قلبـه مطمـئن بااليمـان   در اين آيه نيز به جملـه  

خداوند متعال همانطور كه در آيه قبل با يك االّ بحـث تقيـه را اسـتثناء فرمـود در     
 دهد كه اگر كسي به خاطر حفظ جان و اين آيه نيز با يك استثناي ديگر اجازه مي

كفر را بر زبان جاري ساخته ولي در دل ايمـان  دردسر شد كلمه مال خويش دچار 
ايمان دارد از قلب وي خبر داشته و عـالم بـر   را حفظ نمايد زيرا آنكسي كه او بدان 

  . باشد ما في الضمير انسانها مي
باشـد بلكـه    در اينجا خوب است اشاره كنم كه چنين عملي نـه تنهـا كفـر نمـي    

زيرا نفاق آنست كه انسان . گنجد نفاق هم نمي يولهبرخالف زعم شبهه انداز در مق
نموده و خويش مد ديگران اظهار ايمان Ĥدر درون خويش كافر باشد ولي براي خوش

ايمان داشته و به سبب خـوف  در درون كسي ولي اگر  .را مؤمن و معتقد جلوه دهد
انـواع نفـاق    اظهار كند ايـن در هـيچ يـك از   از انسانها ايمان را اخفاء و بلكه كفر را 

انداز چون بزرگـان خـويش از    هشود كه شبهشود و از اينجا معلوم مي گنجانده نمي



 

 

كنـد   ي لفظي نفاق عاجز است وگمان ميندرك معناي حقيقي كلمات از جمله معا
كه اگر كسي ايمان خويش را پنهان كند دچار نفاق شده است و بـه همـين دليـل    

را به خاطر كتمان عقيـده و ايمـان واقعـي     عليهم السالمعليه و عترت پاك پيامبر 
حكيم و در حاليكه اين امر تقيه بوده و مورد تأييد پروردگار . كند متهم به نفاق مي

زيـرا زمـاني اخـتالف    . شـود  ي گفته نمـي ئباشد و مسلماً بدان نفاق و دورو خبير مي
ه شـود بـه   ظاهر با باطن مذموم است كه اوالً تعمداً ظاهر از باطن زيباتر جلـوه داد 

گر باشد  كه در درون نيست در برون به جهت منافع مادي جلوه ياين معنا كه ايمان
  .و ثانياً اين اخفاي عقيده از روي هوي و هوس بوده و به امر پروردگار عالم نباشد

  :دهدقسم دوم آياتي است كه از تقيه بندگان پاك و صالح خدا خبر مي
فجعلهـم جـذاذاً االّ كبيـراً    : لي شصت و سهپنجاه و هشت ا ـ سوره انبياء آيات1

ه لمن الظـالمين قـالوا سـمعنا فتـي     نلهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا ا
هم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به علي اعين الناس لعلهـم يشـهدون قـالوا أأنـت     يذكر

  .إن كانوا ينطقونفعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم 
قـوم ابـراهيم   . بـت بـزرگ آنهـا تـا بـه او رجـوع كننـد        پس ابراهيم همه بتها را شكست به جز

جواني ابراهيم نام بتـان  شنيديم كه گفتند كسي كه چنين كرده همانا از ظالمين است گفتند ما 
ار او جمـع  او را حاضر سازيد در حضور جماعت تا بـر ايـن كـ   : كرد قوم گفتند را به بدي ياد مي

 بلكه اين كارِ: به او گفتند اي ابراهيم تو با خدايان ما چنين كردي؟ ابراهيم گفت. گواهي دهند
  !گويند شما از اين بتان سؤال كنيد اگر سخن ميبزرگ ايشان است بت 

دهـد   مـي  طبق گزارشي كه خداي تبارك و تعالي از داستان حضرت ابراهيم
پرسند كه آيـا تـو چنـين     ست لكن وقتي از او مياو بوده كه بتها را درهم شكسته ا

  . نابود ساخته است آنها را خورد و ،بلكه اين بت بزرگ: گويد اي؟ مي كرده
بزرگ خدا كه خداوند او را اسوه و الگوي اين امـت معرفـي كـرده     آيا اين پيامبر

در اين مقام مرتكب ترس و دروغ شده؟ بايد گفت دربـاره نسـبت تـرس بـه      1است
شك او پاك و معصوم بوده و از هرگونه خطا و  خن خواهيم گفت وليكن بيزودي س
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پس به امر خداي مهربان به مصلحت حفظ جان و مصـالح ديگـر   . استعصياني مبرّ
الهـي   تقيه كرده و در مقام تعليم به امتهاي بعد به خوبي از پس استادي ايـن سـرّ  

  . برآمده است
رجـل مـؤمن مـن آل فرعـون يكـتم       و قال: ي غافر آيه بيست و هشت ـ سوره2

  ... ايمانه اتقتلون رجالً أن يقول ربي اهللا
داشت با فرعونيان گفت آيـا مـردي را بـه     و مرد با ايمان از آل فرعون كه ايمانش را پنهان مي

  ؟كشيد گويد پروردگار من خداست مي ميجرم اينكه 
مـان دچـار خطـر    در اين آيه نيز مومني از خاندان فرعون كه در صورت ابـراز اي 

مـال در   خواهد شد ايمان خويش را كتمان كرده و اين همان تقيه و حفظ جـان و 
  . برابر دشمنان خداست

م از دست مكر و حيله آنها نجات پيدا كرده و خداونـد  هو شايد به همين سبب 
  1ه اهللا سيئات ما مكروابفوق: برد داستان او را با اين آيه به پايان مي

  . و مكر فرعونيان او را محفوظ داشت پس خدا از شر
اذهبا الـي فرعـون انـه طغـي     : ي چهل و سه و چهل و چهاري طه آيه ـ سوره3

   فقوالله قوالً ليناً لعلّه يتذكر او يخشي
پس اي موسي و هارون به سمت فرعون رفته كه او بسيار در راه طغيان شتافته اسـت و بـا او   

  . باشد كه متذكر شود و يا از خدا بترسدبا كمال آرامي و نرمي سخن گوئيد 
نيز كه دو پيامبر از انبياء الهـي   8اين دستور خداي تعالي به موسي و هارون

ي حقيقت تقيه و حفظ جان در برابر ظالم است زيـرا پروردگـار    هستند در بردارنده
خواهد با فرعون طاغي و جبار به نرمـي و ماليمـت تكلـم كننـد و      نها ميآمتعال از 

مانـد و   پاسـخ مـي  ياما در اينجا سوالي ب. رود ين عمل يك نوع تقيه به شمار ميهم
  آن اينست كه آيا تقيه عمل انسانهاي ترسو و بزدل است؟
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  گيرد؟گيرد؟  آيا تقيه از بزدلي نشأت ميآيا تقيه از بزدلي نشأت مي
بايد گفت كه اوالً ترس در همه موارد مذمت نشده و چه بسيار جاهايي است كه 

آيا اگر كسي با جسارت خـود را   .كنند نرا تقبيح ميعقل و شرع آنرا تأييد و تارك آ
در  ي وحشي كند اين عمل او عقالً و شرعاً پذيرفته اسـت؟ و  داخل دهان شيردرنده

انـد آيـا    ترسـيده  اند كه از دشمنان خونخوار مـي  بوده:بسياري از انبياء خدا ثاني
  توان ايشان را استهزا كرده و تهمت بزدلي به ايشان زد؟  مي

بارها از اين خوف خـويش پـرده    عليه السالم ن عمران علي نبينا و آله وموسي ب
نيـز دچـار    در داده اسـت داوود نبـي   1اني اخاف أن يقتلون :برداشته و نداي

ففزع منهم قالوا اذ دخلوا علي داود : فرمايد ترس شده در آنجا كه خداي متعال مي
همانگونه كه حضرت باري نيز دچار خوف و ترس شد  ابراهيم خليل 2ال تخف

  3س منهم خيفةً قالوا التخففاوج: فرمايد تعالي مي
ا  : نيز دچار خوف شد و خدا از داستان او خبر داده است كـه  لوط نبي ولمـ

  4ان جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم و ضاق بهم ذرعاً و قالوا ال تخف
ي داده است كه ها جا اصالً بايد گفت كه ترس و خوف را خداي مهربان در سينه

زيـرا اگـر انسـان از     .نظام خلقت از هم نپاشد و نسل بشر بالجملـه مقطـوع نگـردد   
خود راه ندهد ودر برابر مخوفات خائف و ترسان نباشد به راحتـي   مهلكات خوف به

مگـر   .زنـد  خود را در ورطه نابودي انداخته و تيشه هالكت را بـه ريشـه خـود مـي    
  5كهلديكم الي التهقوا بايلوالت :ايد كه نخوانده

  . خود را به مهلكه و خطر نياندازيد
اين ترس و خوف حتي در حيوانات به طور غريزي وجود داشته و تا ايـن انـدازه   

بله اگر از اين حـد بگـذرد بـه     .نجات دهد مطلوب استاز مهالك كه انسان خود را 
  33/و شبيه آن در قصص  14/ ترسم كه فرعونيان مرا بكشند شعرا ـ مي1                                                 

 22/گفتند نترس ص سخت ترسيد پسنگاميكه فرشتگان بر او داخل شدند ـ ه2

  ابراهيم سخت از آن مالئكه بيم ناك شد پس گفتند نترس اي ابراهيم سـ پ3
  33/ عنكبوت. ـ و چون رسوالن ما به نزد لوط آمدند او از آمدن ايشان دلتنگ و اندوهگين شد پس گفتند ترسان مباش4
 195/ـ بقره5



 

 

ونـد و  آنجـائي هـم كـه خدا   . بزدلي موصوف شده و از حد اعتدال خارج خواهد شد
از  يكنند به دليل نه مالئكه انبياء خويش و اولياء الهي را به عدم خوف سفارش مي

و حمايـت و   ي يـاري  دلـداري و وعـده  فت غريزي نيسـت بلكـه بـه معنـاي     صيك 
گويد خوف و ترس به خود راه ندهيد يعني مـن   حفاظت از ايشان است و اينكه مي

  . بخشم شما را ياري كرده و نصرت مي
لي ندارد كه مومني از پرتگاهي بترسد و بر لبه آن راه نـرود و كسـي او   پس اشكا

او را سرزنش كرده و مـتهم   گر پا بر لبه پرتگاه بگذارد عقالكند بلكه ا را مالمت نمي
و از همين قبيل است تقيه در برابر قاتل و ظالمي كه . كنند ميديوانگي و به جنون 

  . باشد منتظر ابراز عقيده او ميصرفاً  قصد ظلم و تعدي نسبت به او را داشته و
كنم كه تقيه عملي عقالئي و بر مبنـاي حكـم صـريح عقـل      در نهايت تاكيد مي

سليم است و به دليل اينكه افراد گمان نكنند كه بايد در شرايط خطرنـاكي كـه در   
شوند بازهم دين خويش را آشكار سـازند   صورت ابراز عقيده دچار صدمه و ضرر مي

ارشـاد   لن خويش دين را ياري كنند خداوند در قرآن بـه ايـن حكـم عقـ    و به گما
  . كرده و آنرا امضاء نموده است

همان خدائي كه در صورت قدرت به مسلمين و مؤمنين امر به جهاد با دشمنان 
كرده است در صورت بروز سختي و دشواري آنها را مأمور به تقيه نموده و تارك هر 

  . ي تفاوتي نداردامر با ديگردو يك از اين 
  



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  عزاداري از بدعتهاي شيعيان استعزاداري از بدعتهاي شيعيان است
سليمان خراشي در كتابش با تمسخر شـيعيان و طبـق رويـه باطـل خـويش بـا       

شيعه را در موضوع عزاداري و گريه بر بزرگان دين و بالخصوص  ،ادعائي بدون دليل
 عليـه  سرور و ساالر شهيدان سيد الكونين حضرت ابا عبـداهللا الحسـين صـلوات اهللا   

  . بدعتگذار معرفي كرده و فعل او را در اين زمينه تابع هوي و هوس دانسته است
  

اب مبتني بر حبآيا اين است. گريه بر حسين مستحب است: گويند شيعيان مي
  دليل است يا هوي و هوس؟ اگر مبتني بر دليل است، دليلش كجاست؟

   اند؟ ردهچرا اهلبيت كه شما مدعي تبعيت از آنها هستيد چنين نك
   جواب

نقص داده  ما براي اينكه به شبهه مذكور به لطف خداي متعال جوابي كامل و بي
چند سوال ديگر نيـز اضـافه كـرده و بـا اسـتعانت از خـداي        وي يباشيم به شبهه

  . ورزيم آنها مبادرت ميبه پاسخگوئي  تبارك و تعاليمهربان 
ياء الهي خالف صبري اسـت كـه   آيا گريه و عزاداري بر عزيزان و اول :سوال اول

  خدا بدان سفارش فرموده است؟ 
آيا در منابع معتبر اهل سنت دليلي بر مشروعيت گريـه و عـزاداري    :سوال دوم

  شود؟ عزيزان يافت مي
چه دليـل و روايتـي بـر اسـتحباب گريـه بـر حضـرت ابـا عبـداهللا           :سوال سوم

  وجود دارد؟ الحسين
و ديگـر   ت ابـا عبـداهللا الحسـين   بـر حضـر   :آيا اهلبيـت   :سوال چهارم

  اند؟ كرده معصومين عزاداري و گريه مي



 

 

  
  صبر و عزاداريصبر و عزاداري

قبل از آنكه موضوع را به طور مبسوط بررسي نمائيم نيـاز اسـت كـه معنـائي از     
گيـري   به محضر خواننده عزيز ارائه داده و از همين طريق بحث خويش را پـي صبر 
سواء علينا اجزعنـا ام  : فرمايد و جهنم ميخداي متعال در مورد اهل عذاب . نمائيم

از ايـن آيـه و   . بر ما يكسانست كه جزع نموده و يا صـبر نمـائيم   1صبرنا مالنا من محيص
شود كه مفهوم جزع در مقابل صبر بوده و هـر كـس كـه     آيات مشابه آن روشن مي

ب مرتكرا ي با صبر صبر پيشه نكند در صورتي كه به جزع مشغول باشد عملي مناف
  .شده است

راغب اصفهاني كه از مفسرين و لغويين بزرگ عالم اسالم بالخصوص اهل سـنت  
  :باشد در معناي جزع نوشته است مي

2ا هو بصدده و يقطعه عنهالجزع ابلغ من الحزن و هو حزن يصرف االنسان عم  
بـه   جزع عملي است كه از حزن و اندوه فراتر و حزني را جزع گويند كه انسـان را از رسـيدن  

  . سازد آنچه كه در پي آنست واداشته و او را از آن جدا مي
كند و او را از رسيدگي بـه   شخص را مختل ميدر واقع حزن شديدي كه زندگي 

با اين بيان روشن شد كه گريه . دارد جزع نام دارد يش بازميجتماعامور شخصي و ا
شـته و مغـايرتي نيـز بـا     و عزاداري بر عزيزان و اولياء الهي هيچ منافاتي با صبر ندا

  . مقام صابرين ندارد
از اين سخنان گذشته ما در قرآن كريم در قصص برخـي از انبيـاء بـه صـراحت     

  . يابيم با درجه صبر وبردباري ميرا عدم تنافي گريه و عزاداري 
همه ما از جزئيات داستان حضرت يعقوب و يوسف علـي نبينـا و آلـه و عليهمـا     

پس از  ت آيات قرآن مجيد يعقوبحدانيم كه به صرا السالم مطلع هستيم و مي
شنيدن خبر دريده شدن يوسف توسط گرگ اعالن داشت كه در اين مصيبت صبر 

قـال بـل    .رفـت  را پيشه خواهد كرد و از مقام او نيز جز چنين عملي انتظـار نمـي  
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، يـامين بر اسـارت بن او دو مرتبه با شنيدن خ 1سولت لكم انفسكم امراً فصبر جميل
  2فصبر جميل: مصائب خويش را همراه با صبر معرفي كرده و باز تاكيد نمود

او عكس العمل خويش را در برابر مصائب وارده صبري كه جميـل و نيكـو باشـد    
قـال انمـا   بـرد   معرفي نمود و در عين حال محزون و مكروب روزگار را به سر مـي 

داراي صـبر جميـل اسـت لكـن بـر ايـن       يعقوب در عين اينكـه   3اشكوا بثي و حزني الي اهللا
  . برد مصائب محزون است واين حزن را به خدا شكايت مي

يعنـي   .توان گفت كه صبر با حزن و غم و انـدوه قابـل جمـع اسـت     ترديد مي يب
در ادامـه بايـد   . شخصي هم صابر باشد و هم محزون بـر مصـائب  مغايرتي ندارد كه 

كه در اثر گريه و اندوه بـر مصـائب    گفت كه اين حزن يعقوب تا جائي ادامه داشت
: دوشـ  مـي نور  وارده بينائي چشمان خويش را از دست داده و چشمانش سفيد و بي

و تولي عنهم و قال يا اسفي علي يوسف و ابيضت عيناه من الحزن و هم كظيم4  
فرمائيد يعقوب از شدت حزن بر يوسف و در اثـر   همانطور كه در آيه مشاهده مي

و اين در حـالي بـود كـه بـه وضـوح      . الي چشمانش سفيد و نابينا شدهاي متو گريه
برويـد  : گفت دانست كه يوسفش زنده و در قيد حيات است و به همين دليل مي مي

ي ايـن   همه 5يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و اخيه: جو كنيدتو از يوسف جس
شد حـال   و اظهار ميها فقط در هجران يوسف و فراق او به اين شدت ابراز  دارياعز
ي با آن درجه از مقـام معنـوي كـه داشـت     بنتوان گفت كه پيامبر خدا، يعقوب  مي

گفت كه صبر جميل خواهم كرد و در عـين حـال بـه حـدي      نستجيرباهللا دروغ مي
  نمود كه چشمانش كور و نابينا گشت؟ گريه مي

ز از لوث شرك شايد وهابيون در پي ارشاد يعقوب نبي بر آمده و بخواهند او را ني
  !كنند شيئانيده و به جايگاه موحدين راهنماره
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و جسورند كه هيچ ابـا ندارنـد    حاي وقي كه ما سراغ داريم به اندازه ياين وهابيون
و در اعلـي درجـه توحيـد بسـر     كه از جانب خدا براي هدايت ما آمـده  را پيامبري 

  . حق و باطل بدانند، متهم به شرك كرده و فقط خود و عقايد خود را مالك برد مي
اي كـه   ي اين سطور هستي آيا تا بحال فكر كـرده  اي عزيزي كه مشغول مطالعه

اگر پيامبري كه از جانب خدا براي هدايت بشريت به توحيد و يگانه پرستي مبعوث 
را بـا   مردمشده خود به شرك آن هم چنين شركي مبتال باشد پس چه كسي بايد 

پيامبراني كـه خداونـد   . را از شرك و ثنويت برهاند ايشانمعارف الهي آشنا سازد و 
سواد  در قرآن كريم ايشان را به عنوان معلم بشريت معرفي نموده است اگر خود بي

باشند و در بين شاگردانشان كساني چون وهابيون علم و سوادشان از انبياء بيشـتر  
خداي متعال  آيا. باشد پس ارسال اين پيامبران چه سود و نفعي در پي داشته است

افحسبتم . اسـت  ي سرتاسر لعب و بازي مرتكب شدهلالعياذ باهللا كاري بيهوده و عم
در انتهـاي ايـن بخـش الزم اسـت ايـن       1ثاً و انكم الينا ال ترجعونبانما خلقناكم ع

مطلب را مجدداً گوشزد نمايم كه صبر آن زمان به كنـار رفتـه و انسـان از او تهـي     
شكايت از خدا پرداخته و اينگونه بردبـاري خـويش را از    گردد كه در مصائب به مي

دست دهد و گريه و عزاداري در مصيبتها هيچ منافاتي بـا درجـه و مقـام صـابرين     
  . ندارد

كردنـد و   است كه در مصيبت پسر عزيزشان ابراهيم گريه مي 9اين رسول خدا
بـه آن   شود ولي چيـزي را كـه خـدا    گريد و قلب محزون مي چشم مي: فرمودند مي

  2.گوئيم و ما اي ابراهيم بر تو محزون و غصه داريم ت ندارد نميرضاي
سـنن ابـن   و اين روايت كه در معتبرترين كتب اهل سنت يعني صحيح بخـاري  

كند كه صبر بـا گريـه و    ماجه ذكر شده است خود به خوبي بر مدعاي ما داللت مي
ان جاري كنـد كـه خـالف    حزن و اندوه تعارضي ندارد بلكه اگر انسان سخني بر زب

و در واقع در اين مصيبت بـه شـكايت از فعـل خـداي مهربـان و       باشد رضايت خدا
  . است عملي در تضاد با صبر مرتكب شدهكيم بپردازد ح
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اين رسول خداست كه بر يكي از نوادگان خويش در حاليكه مشـغول جانكنـدن   
اين رحمتي : فرمودند كردند مي كرد و در جواب آنهايي كه اعتراض مي بود گريه مي

  1.است كه خدا در اوالد آدم قرار داده و او فقط به بندگان رحيمش مهربان است
ديد كه اسالف اين وهابيون با نوادگـان   اگر بود و مي 9واقعاً اين رسول رحمت

و فرزندان دلبندش پس از او چه كردند و چه مصائبي بر سر آنها وارد ساختند چـه  
هـاي جگـر، جگـر     و پـاره  3ي دختـرش فاطمـه  غريبانـه  كرد؟ اگر نالـه هـاي   مي

ي علــي اصــغر و رأس بــر نيــزه حســين  و حلقــوم دريــده اش مجتبــي گوشــه
نمـود؟ آيـا ايـن مصـائب از      ديد چگونه گريه كرده و عزاداري مي را مي عزيزش

در  9ي خردسال رسـول اكـرم   يوسف دردناكتر و از جانكندن نوههجران مصيبت 
  .وزتر نبودمقابل ديدگانش جانس

كنـد و   بيند گريه مي اين رسول خداست كه وقتي جانكندن سعدبن عباده را مي
كنـد ولكـن    اي را با گريه و حزن ما عذاب نمي خدا مرده !؟شنويد آيا نمي: فرمايد مي

   2.شود ميكه از زبان خارج است ي نعذاب به خاطر سخ
با داد و فرياد نهـي  اين رسول خداست كه چون ديد عمر زني را از تشييع جنازه 

يـد و بـه جـان    رگ او را رها كن اي عمر زيـرا كـه چشـم مـي    : كند به او فرمودند مي
  3دعها يا عمر فان العين دامعة و النفس مصابةمصيبت وارد شده است 

با ذكر اين آيات قرآن كريم و اين روايات كه همگـي از معتبرتـرين كتـب اهـل     
اي بـاقي   بود جاي هيچ شك و شبههسنت كه معروف به صحاح است انتخاب شده 

ي نداشـته  فرماند كه گريه و عزاداري بر مصائب نه تنها با صـبر و بردبـاري تنـا    نمي
خـود در   و يعقـوب نبـي   9ظام خدا چون خـاتم االنبيـاء  بلكه اولياء و انبياء ع

بـا ايـن فكـر     9شود كه تا چه اندازه نبـي اكـرم   گريستند و روشن مي مصائب مي
دانسته اسـت مبـارزه كردنـد     را مخصوصاً از سوي بانوان مردود ميجاهلي كه گريه 

پـس از آن بزرگـوار   اي كه در زمان آن حضرت به مقاصد خويش نرسيدند  لكن عده
ـ  .ي اسالمي غالـب كردنـد   چگونه افكار خرافي و ضد انساني خويش را به جامعه از ب
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غـايرتي نـدارد و   آيات و روايات به روشني ثابت شد كه عزاداري و گريـه بـا صـبر م   
آنچه كه در تعارض با صبر است شكايت از مصيبت و بيان سـخنان شـرك آلـود و    

و بردبـار باشـد و هـم در     توانـد صـبور   هم مي ،كفر آميز است پس در نتيجه انسان
گيري از فضل و رحمت الهي در اين بخش به دو  با بهره. دار مصيبت محزون و غصه

آيا صبر بـا گريـه و عـزاداري در    : اول اينكه. مسوالي كه مطرح شده بود پاسخ دادي
آيا در منابع اهل سنت دليلي بر مشروعيت گريـه و عـزاداري   : ضديت است؟ و دوم

شود يا خير؟ حال كه پاسخ اين دو سوال روشن گرديد سخن را در بخش  يافت مي
و گيـريم   است پي مـي  ديگر كه پيرامون گريه بر مصائب حضرت سيد الشهداء

  الموفق المعيناهللا هو 
  
    8اب گريه و عزاداري بر حضرت سيد الشهدا حسين بن علياب گريه و عزاداري بر حضرت سيد الشهدا حسين بن عليحبحباستاست

 مولف وهابي در نتيجه انكار فضيلت بكاء و گريه بـر حضـرت سـيد الشـهداء    
را هوي و هوس معرفي كرده و با ايـن كـه خـود بـه خـوبي از       حبابدليل اين است

لـيكن   مطلـع اسـت   روايات وارده بر فضائل گريه برحضرت ابا عبداهللا الحسـين 
ش نموده و بـراي جلـب رضـايت    يخويش را تسليم هوي و هوس آلوده نفساني خو

بـر   ابليس و اصحاب او همانطور كه بيش از هزار سال است كه رويه بزرگان ايشـان 
لكـن بـر مـؤمنين الزم اسـت      .پـردازد  اين مدار دور زده است به يـاوه سـرائي مـي   

: مفكـرانش در كتـاب خـويش خبـرداده كـه     بدانندكه خداي مهربان از حال او و ه
الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذي كثيراًاولتسمعن من الذين اوتو1  

  . اي مومنين بي شك از مشركين و آنهايي كه صاحب كتابند اذيتهاي فراواني خواهيد شنيد
و ان : كـرده اسـت  سـفارش  و به اهل ايمان نيز صبر و تقـوي در برابـر آنهـا را    

  2ا و تتقوا فان ذلك من عزم االمورتصبرو

ها و زخم زبانهاي فراواني را خواهيد شنيد و اگر صبر پيشه كـرده و   ترديد از مشركين و اهل كتاب اذيت بي 186/ آل عمران  ـ1/2                                                 
 .يد پس آن سبب استواري در كارهاستتقوي را رعايت كن

   



 

 

 گريـه و عـزاداري بـر حضـرت     حباباز اين سخنان گذشته ما بـراي اثبـات اسـت   
و براي اينكه بر همه تبيين گردد كـه مـالك ايـن سـخن هـوي و هـوس        اباعبداهللا
اي  نمونهپيرامون اين عمل مقدس پرداخته و  :اي از روايات آل اهللا پاره ذكربه  ،نيست

  .يمئنما نوراني ايشان را در راستاي تبيين موضوع مذكور در اينجا نقل مياز كلمات 
هـر  : ندفرمود مي مرتب پدرم حضرت زين العابدين: فرمودند ـ امام باقر1

اي كـه بـر    گريان شود به انـدازه  مؤمني كه چشمش براي قتل حسين بن علي
  1.شت ساكن كندهاي به هايش روان گردد خداوند او را بدين سبب در غرفه گونه
حاضر  با جماعتي از اهل كوفه به نزد حضرت صادق: گويد ـ زيد شحام مي2

بر آن حضرت وارد شد پس امام او  ):شاعر اهل بيت(بوديم پس جعفر بن عفان 
 به من خبر رسيده كه تـو بـراي حسـين   : را نزديك خود فرا خوانده و فرمودند

پـس شـروع بـه خوانـدن كـرد و       بخـوان : فرمودند .آري: گويي گفت خوب شعر مي
و آنهـايي كـه دور آن بزرگـوار بودنـد گريسـتند بـه        حضرت صادق آل محمـد 

  . اي كه محاسن حضرت از اشك چشمشان خيس گرديد اندازه
شعري بگويـد   اي جعفر هيچ كس نيست كه براي حسين: ... پس فرمودندس

ده و گناهـانش را  او را در بهشـت سـاكن كـر   و بگريد و بگرياند مگر اينكه خداونـد  
  2.بيامرزد

) قتـل (همانـا روز  : ... فرمودنـد  ـ امام ثامن الحجج علي بـن موسـي الرضـا   3
عزيـزان  . چشمهاي ما را مجروح كرده و اشك ما را سرازير نموده اسـت  حسين

پـس بـر   . ما در كربال ذليل شده و تا روز قيامت كرب و بال را ارث ما ساخته اسـت 
ند گريه كنندگان زيرا گريه بر او گناهان بـزرگ را  يربايد بگ كسي چون حسين

  3فعلي مثل الحسين فليبك الباكون .سازد نابود مي
خواهي بـراي   اگر مي: به پسر شبيب فرمودند ـ حضرت رضا علي بن موسي4

چيزي گريه كني پس براي حسين گريه كن كه او را چون گوسفندي سر بريدند و 
  ....نندي در زمين نداشتند كشته شدندبا او هجده نفر از اهلبيتش كه ما
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هايـت روان   اي گريستي كه اشكت بر گونه ه اي پسر شبيب اگر بر حسين به انداز
  1.بخشد شد خداوند هر گناه كوچك و بزرگ، كم و زياد تو را مي

گريه و جزع بر بنده در هـر غصـه اي مكـروه اسـت     : فرمودند ـ امام صادق5
  2.ي كه گريه و جزع بر او اجر داردمگر گريه و جزع بر حسين بن عل

ام هـيچ   مـن كشـته گريـه   : فرمودنـد  8ـ حضرت ابا عبداهللا حسين بن علي 6
  3.گريد كند مگر اينكه مي مؤمني مرا ياد نمي

از حلقوم بريده به دختر خـويش   ـ امام غريب و شهيد حضرت سيد الشهدا7
اد كرده و هر زمان كـه  شيعيان من هرگاه آب گوارا نوشيديد مرا ي: سكينه فرمودند

  4.و كسي به شهادت از دنيا رفته بر من گريه كنيد تغريبي در غرب شنيديد
در ضمن دعايي كه براي زوار و عزاداران جدشان حضـرت   ـ حضرت صادق8

انـد اينگونـه گريـه كنـان بـر جدشـان را دعـا         انشاء فرموده ابا عبداهللا الحسين
چشمهايي كه به خاطر دلسوزي بر ما گريـان   خدايا رحمتت را بر آن:... فرمايند مي
هـاي   گيرد و آن ناله نمايد و آتش مي شود و بر آن قلوبي كه به سبب ما جزع مي مي

  5.خيزد نازل فرما بلندي كه به خاطر مصائب ما برمي
ياد  كسي كه در نزد او حسين: فرمودند ـ امام جعفر بن محمد الصادق9

ال مگسي اشك خارج گردد ثـواب او بـر خداسـت و    ي ب شود و از چشم او به اندازه
  6.شود خداوند به كمتر از بهشت براي او راضي نمي

خواننده عزيز اين مقدار روايات را در عدد بيست ضرب كرده و بداند عدد حاصله 
در كتب مـا   گريه بر حضرت سيد الشهدا حبابحداقل رواياتي است كه در است

انم تارك اين همه روايات معتبر پيـرو هـوي و   و چقدر مشتاقم كه بد. موجود است
  ؟باشد ميانها عامل و پايبند دبه حكم عقل و شرع ب آنكس كههوس است يا 
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هـاي امـام   هـاي امـام   مخصوصاً برمصيبتمخصوصاً برمصيبت  :مصائب اهلبيتمصائب اهلبيتبربر  :هاي ائمههاي ائمه  گريهگريه
  حسينحسين

شبهه انداز با لحني عاري از مبـاني علمـي بـه راحتـي مـدعي شـده اسـت كـه         
با وجود  .اند كرده گريه و عزاداري نمي ابا عبداهللابر مصائب حضرت  :اهلبيت

پايـه    روشني بطالن سخن وي فقط به جهت اتمام حجت رواياتي را در رد سخن بي
  .نمايم و اساس او ذكر مي

در هنگـام احتضـار آنقـدر بـر      9رسول خدا: گويد ـ ابن عباس در حديثي مي1
  1.گريستند كه از هوش رفتند مظلوميت امام علي

زماني كه جبرئيل خبـر شـهادت حسـين    : عايشه دختر ابابكر نقل كرده استـ 2
داد حضـرت گريسـتند و جبرئيـل ايشـان را دلـداري       9را به پيامبر بن علي

  2.داد مي
م يگشت ـ ابن عباس در روايتي طوالني نقل كرده است كه چون از صفين بازمي3

ـ  گذر امام المتقين علي بن ابي طالب  اه سـرزمين نينـو  و اصحاب آن حضرت ب
كه در اين زمين بر عترت طـاهره   را سپس آن بزرگوار با صداي بلند مصائبي. افتاد

ثم بكي بكاء طويالً و . بيان كرده و آنقدر گريستند كه از هوش رفتند خواهد رسيد
  3بكينا معه حتي سقط لوجهه و غشي عليه طويالً

 ه امـام حسـن  نشسته بودند ك 9روزي رسول خدا: گويد ـ ابن عباس مي4
گريستند و فرمودند بيا به نـزد مـن اي    9پس پيامبر هكه كودكي بودند وارد شد

در آخر امر او را با سـم شـهيد خواهنـد    :... پسرم پس او را بر زانو نشانده و فرمودند
حتـي  كرد و در آن زمان مالئكه و هفت آسمان و زمين بر او بگرينـد و همـه چيـز    

يا بر او بگريند پس هر كس بر مصيبت حسـنم گريـه   آسمان و ماهيان در گانپرند
  4...كند چشمش در روزي كه چشمها كور است كور نخواهد شد
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به همراه فاطمـه و  : فرمودند الصالحين اميرالمومنين قدوةـ امام العارفين و 5
. بوديم پس به ما توجهي كـرده و گريسـتند   9در نزد پيامبر :حسين حسن و

  چه سبب بود؟ ي شما را  گريه: من گفتم
آن : گفـتم . كنم براي آنچه كه بعد از مـن بـر شـما خواهـد رسـيد      گريه مي: فرمودند

ي  شـود ضـربه   اي كه بر سـر تـو وارد مـي    كنم به خاطر ضربه گريه مي: چيست؟ فرمودند
و سمي كه  رفتهخورد و خنجري كه به ران حسن فرو  كه به صورت فاطمه مي اي سيلي

   1.پس همه گريستيم. شهادت حسين خاطركنم به  مي شود و گريه بدان مسموم مي
در روزي كـه امـام    حضرت ابا عبداهللا الحسـين : فرمودند ـ امام صادق6

را مسموم كرده بودند وارد بر برادر شـدند و چـون چشمشـان بـه بـرادر       حسن
كنيـد؟   پرسـيدند بـر چـه گريـه مـي      امام مجتبـي . افتاد شروع به گريه كردند

پس امام حسن . كنم اند گريه مي ل شما و آنچه كه بر سر شما آوردهبه حا: فرمودند
  2...لكن هيچ روزي چون روز تو نيست اي ابا عبداهللا: فرمودند مجتبي

ي  براي مـن شـعري دربـاره   : فرمودند امام صادق: گويد ـ ابوعماره شاعر مي7
 بخوان پس خواندم و حضرت گريه كرده و صـداي گريـه از خانـه بلنـد     حسين
  3...گرديد

رسيد در آن روز محزون  پدرم چون روز عاشورا مي: فرمودند ـ حضرت رضا8
امروز روزي است كـه حسـين صـلوات    : فرمودند و مصيبت زده و گريان بودند و مي

  4.اهللا عليه در آن كشته شده است
 را به مصائب ابـا عبـداهللا  3دختر خويش فاطمه  9ـ چون پيامبر اكرم9

: زنان دو عالم سالم اهللا عليها به شـدت گريسـتند و فرمودنـد   مطلع ساختند سرور 
: فرمودنـد  9پدرجان اين مصائب در چه زماني واقع خواهـد شد؟حضـرت رسـول   

پس گريه ريحانه قلـب رسـول   . زماني كه نه من و نه علي و نه تو هيچ يك نباشيم
 9شدت يافته و فرمود پس چه كسي بر او اقامـه عـزا كنـد؟ نبـي خـدا      9خدا
گريـه   يشانبر مردان ا متماي فاطمه، زنان امتم بر زنان اهلبيتم و مردان ا: دندفرمو
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كنند پس در قيامت تـو   خواهند كرد و گروه گروه عزاي او را در هر سال تجديد مي
زنان را و من مردان را و هـر كـس كـه بـر مصـائب حسـين گريـه كـرده اسـت را          

  1.يمساز دستگيري كرده و با شفاعت خويش وارد بهشت مي
بيسـت   حضرت زين العابدين علي بن الحسين: فرمودند ـ امام صادق10

   2.گريستند سال يا چهل سال بر پدر بزرگوار خويش حضرت سيد الشهداء
اهللا ارواحناه فداه در زيارت جد غريب خـويش بـه آن حضـرت     بقيةـ حضرت 11

بر شما به جاي  هر آينه هر صبح و شام بر شما ندبه كرده و: فرمايند كه خطاب مي
  3.گريم اشك خون مي

م هشتم حضرت علي بن موسي الرضا عليه االف التحيه و الثنا در هنگـام  ـ اما12
خروج اجباري از مدينه به سمت طوس به اهلبيت خويش امر فرمودند كه بر من با 

  4.صداي بلند گريه كنيد
اثبـات ايـن    هستند همگـي در پـي   يواليحص ال يعداين روايات و امثال آنها كه 

خود بر مصائب خـويش بـيش از همـه عـزاداري و گريـه       :مدعاست كه اهلبيت
اند و در بطن سخنان اين وهابي خود فروخته جز القاء شبهه و ايجاد تفرقه  كرده مي

  . چيز ديگري نهفته نيست
اي  شافعي كه خود از ائمـه اربعـه اهـل سـنت اسـت در قصـيده      محمد بن ادريس 

نوحـه سـرائي كـرده و رثـاي آن      ئب حضـرت سيدالشـهدا  در مصـا به او منسوب 
ي او  ما نيز كتاب خويش را با مرثيهكه حضرت را بر زبان خويش جاري ساخته است 

  .رسانيم به اتمام مي
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ــ ــاوب عنّ ــواد كئت ــي و الف  بي
 فمن مبلغ عني حسـين رسـالة  

  جــرم كــان قميصــهالقتــيالً بــ
ـ   فللسي ه ف اعـوال و للـرمح رنّ

ــتزلزلـــت الـــدنيا ال د ل محمـ
 هاشم آل من المبعوث علي ييصلّ

 ــي فار ــب و ارقّ عين ــاد غري  ق
 تهــا انفــس و قلــوبهو ان كر

 غ بمـاء االرجـوان خضـب   صبي
  وللخيل من بعد الصهيل نحيب

 الجبـال تـذوب   لهم صمدو كا
ــزّ ــوه انّ ذالَو يغ ــبي بن  1عجي

  

  
*****  

مطالعه دقت  به طور كامل و بادر پايان به تمام عزيزاني كه اين كتاب را 
متوجه و يا  دننمايم كه اگر در موردي از جوابها احساس نمودميند عرض ا فرموده

شيعه است بلكه با مراجعه به سخن د كه اين آخرين ند گمان نكننشوقانع نمي
هم جواب را بار ديگر بررسي كرده و هم از اجوبه ايشان  ،بزرگان و اساتيد فن

نمايد اين است كه  اي كه سفارش بدان ضروري مي نكتهآخرين . دنياستفاده نما
است كه بايد به دنبال  درد و مرضي مثَل يك شبهه مثَل مهمواره بدانيي ما  همه

  .مداواي آن رفت
  
  ومن اهللا التوفيق

  412/ـ البكاء للحسين عليه السالم 1                                                 
ــاز گرديــد و دل مــن محزونســت  انــدوه مــن ب
 پس كيست كه از من پيغامي به حسـين رسـاند  

 در حاليكه بـدون گنـاهي كشـته شـده و گويـا      
 ها نالـه هـا   مشير فريادها و براي نيزهپس براي ش

ــد    ــزل شـ ــد متزلـ ــراي آل محمـ ــا بـ  دنيـ
  شود وه كه بر پيامبر هاشمي صلوات فرستاده مي

ــواب از آن دور شــد  ــن ضــعيف و خ  و چشــم م
ــوش نيايــد      ــا را خ ــه نفســها و دله ــر چ  اگ
ــده   ــگ شـ ــوان رنـ ــا آب ارغـ ــراهنش بـ  پيـ

 هائيسـت  و براي اسب پس از شـيحه زدن ضـجه  
 وهها برايشان سخت آب شودو نزديك است كه ك

 شود اين بسيار عجيب است و با فرزندان او جنگ مي
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