مختصر
دفاع اهل بيت عليهم السﻼم
از
اصحاب رضی ﷲ عنهم
و رد شبهاتی دربارهی آنها
تهيه کننده :واحد پژوهش در جمعيت آل و اصحاب
ترجمه و اضافات :پدرام اندايش

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم:
به نام ﷲ و به ياد ﷲ و برای ﷲ .ديربازی اسـت کـه در بـين مسـلمانان اختﻼفـاتی پـيش آمـده اسـت و در
نتيجهی آن به جای آن که شمشير آنها دشمنان ﷲ تعالی و دشمنان دين را نشانه بگيرد ،اين شمشـيرها رو
به طرف خود مسلمانان جهت را برگرداندهاند .عدهای ادعای پيروی از صحابه را دارند و عدهای ديگر
ادعای پيروی از اهل بيت‡ ولی بايد دانست که اين دو گروه تبعيت شده بـا يکـديگر دشـمنی نداشـتهانـد و
سيره و سنت آنها يکی بوده است .کتابی که پيش رو داريم يکی ديگر از اسنادی است که اين امر را ثابت
میکند و بر صحت آن گواهی میدهد .ان شاء ﷲ که مفيد واقع شود و راهی برای اتحـاد مسـلمانان قـرار
گيرد.
مقدمه:
ستايش شکرگونه برای ﷲ تعالی میباشد ،او را شکر نموده و از او کمک میطلبيم و از او طلب آمرزش
شرهای ذاتيمان و نتيجهی بد اعمالمان .کسی را که ﷲ تعالی هدايت
مینماييم .به ﷲ تعالی پناه میبريم از ّ
کند ،گمراه کنندهای ندارد و کسی را که گمراه سازد ،هدايت کنندهای برای او وجود ندارد .شهادت میدهم
که پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و يکتا و بیشريک میباشد و شهادت میدهم محمد بنده و
فرستادهی او می باشد .صلوات و سﻼم بسيار بر او بر آل طيب و پاکش و تمامی اصحابش و هر کسی که
تا روز قيامت از آنها در نيکی تبعيت میکند.
اما بعد:
صادقانهترين سخن کتاب ﷲ تعالی میباشد و بهترين هدايت ،هدايت محمد و بدترين امور آنهايی هسـتند
که به شکلی جديد در دين ايجاد میشوند و هر امر جديد بدين گونه بدعت است و هر بدعتی گمراهی می-
باشد و هر گمراهيی در آتش جهنم خواهد بود.
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ْ
ب َوأخ َُر ُمتَشَابِ َه ٌ
ات ﱡم ْح َك َم ٌ
َاب ِم ْنهُ آيَ ٌ
ات فَأ ﱠمـا
ات ُه ﱠن أ ﱡم ال ِكتَا ِ
علَي َْك ْال ِكت َ
ِي أَنزَ َل َ
ﷲ عزوجل میفرمايدُ  :ه َو الﱠذ َ
الرا ِس ُخونَ فِي
الﱠذِينَ في قُلُوبِ ِه ْم زَ ْي ٌغ فَيَت ﱠ ِبعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَاء ْال ِفتْنَ ِة َوا ْب ِتغَاء تَأْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِويلَهُ إِﻻﱠ ّ ُ َو ﱠ
ْال ِع ْل ِم يَقُولُونَ آ َمنﱠا بِ ِه ُك ﱞل ِ ّم ْن ِعن ِد َربِّنَا َو َما يَ ﱠذ ﱠك ُر إِﻻﱠ أ ُ ْولُواْ ْ
ب] آل عمران ) [7 :او کسی است که کتـاب
اﻷلبَا ِ
]قرآن[ را بر تو نازل نموده است .قسـمتی از آن آيـات محکـم مـیباشـ ند و آن اصـل کتـاب اسـت و ديگـر
]آيات[ متشابه هستند .کسانی که در قلبهايشان انحراف وجود دارد از تشابه آن تبعيـت مـیکننـد تـا فتنـهای
ايجاد گردد و برداشتی غير راستين از آن انجام گيرد و تأويل و برداشت آن را کسـی نمـیدانـد جـز ﷲ و
راسخان در علم میگويند :به تمامی آن ايمان آورديم و از جانـب پروردگارمـان مـیباشـد و کسـی متـذکر
نمیشود مگر صاحبان خرد(.
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شيْئا] الـنجم
ق َ
خدواند عزت میفرمايدَ  :و َما ل ُهم بِ ِه ِمن ِعل ٍم إِن يَتبِعُونَ إِﻻ الظن َوإِن الظن ﻻ يُغنِي ِمنَ ال َح ِ
) [28 :و برای آنها علمی وجود ندارد .جز از گمان تبعيت نمیکنند و گمان ذرهای از حق ]انسان را[ بی-
نياز نمیسازد(.
َ
ﱠ
َ
ع َلـﻰ
صيبُوا قَ ْوما ً ِب َج َهالَ ٍة فَت ُ ْ
صـ ِب ُحوا َ
ﷲ تعالی میفرمايد :يَا أيﱡ َها الذِينَ آ َمنُوا إِن َجاء ُك ْم فَا ِس ٌق ِبنَبَ ٍأ فَتَبَيﱠنُوا أن ت ُ ِ
َما فَ َع ْلت ُ ْم نَاد ِِمينَ ] الحجرات ) [6 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! اگر فاسقی برای شـما خبـری آورد ،آن را
روشن سازيد ]و دربارهی آن تحقيق نماييـد[ تـا آن کـه از جهالـت قـومی بـر شـما بﻼيـی وارد نشـود و در
نتيجهی آن پشيمان گرديد(.
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چه بسا که تحريک کردن با شبهات و گمانها از اولين وسايلی بودهاند که دشمنان پيـامبران و رسـوﻻن از
آنها استفاده کردهاند و آن را بر عليه کسانی که بر راه و روش آنهـا بـودهانـد و در رکـاب تبعيـت از آنـان
قرار داشتهاند نيز مورد استفاده قرار دادهاند .در نتيجه ی آن کشمکشی بين اصحاب حق و باطل ايجاد شده
است و چه بسا که تا روز قيامت مورد استفاده قرار گيرد ]و بـا اسـتفاده از آنهـا مسـلمانان را بـا يکـديگر
دشمن نموده باشند[  .چه بسيار اخباری کـه رسـيده اسـت و بـدون تـدبر و روشـن نمـودن آنهـا بـه ديگـران
تهمتهايی زده شده است و در اين تهمت زدن افرادی نيز پافشاری کردهاند .آن چيزی که باعث شـده اسـت
تا آن اخبار قبول شوند ،فقط افکار اشتباه و تخيﻼت شخص بوده است .ولی قرآن و سنت پيامبر ديواری
صا ِدقِينَ ] البقرة :
در برابر اين افکار میباشند .به مانند آن که ﷲ میفرمايد :قُ ْل هَاتُواْ ب ُْرهَا َن ُك ْم إِن ُكنت ُ ْم َ
ْس لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم ِإ ﱠن
) [111بگو :دليلتان را بياوريد اگر راستگو میباشيد( يا آن که میفرمايدَ  :وﻻَ تَ ْق ُ
ف َما َلي َ
ع ْنهُ َم ْسؤُوﻻً] اﻹسراء ) [36 :در پـی چيـزی نبـاش کـه بـه آن علـم
ال ﱠ
ص َر َو ْالفُ َؤا َد ُك ﱡل أُولـئِكَ َكانَ َ
س ْم َع َو ْال َب َ
نداری زيرا گوش ،چشم و دلها ،تمامی آنها دربارهی آن مورد سـوال واقـع مـیشـوند( .همچنـين رسـول
فرموده است» :چه بد است سواری مردی که در پندار گرفتار باشد«) .(1همچنين فرموده است» :شـما را
از گمان برحذر میدارم؛ همانا دروغترين سخن همان گمان بردن میباشد«).(2
اولين مفسده که مرتبط با عدم تثبيت میشود همان سوء ظن میباشد .عقايد اشتباه بر اساس سـوء ظـن بنـا
میشوند و مر ديگری که بعد از آن اين عقيد اشتباه را میسازند ،ظلمـی اسـت کـه ﷲ تعـالی آن را حـرام
نموده است و آن را بين بندگانش حرام کرده است و اين که آن گناهی آشکار میباشد ،امری کامﻼً شناخته
شده است.
امام غزالی رحمه ﷲ گفته است» :نسبت به کسی اعتقاد به بدی نداشته باش مگر آن که به وضوح برايت
به گونهای روشن شود که جای برداشتی ديگر وجود نداشته باشد«.
همچنين گفته است » :بدان که سوء ظن حرام است و به مانند بـدی در سـخن مـیباشـد ...سـوء ظـن مبـاح
نمیگردد مگر توسط چيزی که ]خوردن[ مال مباح میگردد و آن مشاهدهی به عين است يا دليلـی روشـن
و عادﻻنه«).(3
در حديث آمده است» :ﷲ تعالﻰ خون و ناموس مسلمان را حرام نموده است و همين که به او سوء ظن و
گمان بد برده شود«).(4
شر ببری مگـر آن کـه امـر بـه
ابن قدامه مقدسي رحمه ﷲ گفته است» :بر تو نيست که به مسلمانی گمان ّ
شکلی روشن شود که احتمال برداشت ديگری وجود نداشـته باشـد و از روی عـدالت دربـارهی آن بـه تـو
خبر رسيده باشد و قلب تو آن را تصديق نمايد .در اين حالـت تـو دارای عـذر مـیباشـی ،زيـرا اگـر خبـر
رساننده را تکذيب کنی به خبر رساننده گمان بد بردهای و شايسته نمیباشد به کسی گمان بد بـرده شـود و
با ديگری بر خﻼف آن رفتار شود .بلکه شايسته آن است که دربارهی امر تحقيق نمايی کـه آيـا بـين خبـر
رساننده و کسی که از او خبری آمده است ،دشـمنی و حسـادت وجـود دارد؟ زيـرا در ايـن حالـت احتمـال
تهمت وجود دارد«).(5
شبههها:
ٌ
ْ
َ
ابن منظور گفته است» :الشبه :التباس ]و يکی جلوه دادن مـیباشـد[ و أمـور ُمشـتبِهة :امـوری هسـتند کـه
تشکيل شده از چيزهايی است که بعضی به بعضی ديگر شبيه میباشند«).(6
در نهج البﻼغه از أميرالمؤمنين علي آمده است» :شبهه فقط برای اين شبهه ناميـده شـده اسـت کـه شـبيه
حق میباشد .در مورد دوستان ﷲ در برابر آن بر نور يقين مـیماننـد و دليـل و راهنمـای آنهـا همـان راه
نيکوی هدايت است و اما دشمنان ﷲ در آن به گمراهی کشيده میشوند و دليل آنها کور میباشد«).(1

) (1ابوداود شماره .4972
) (2بخاري)بخارايی( شماره  4849و مسلم شماره .2563
) (3فيض القدير .157/3
) (4بيهقي در شعب اﻹيمان شماره  .6706نگاه شود به سلسلة اﻷحاديث الصحيحة ،از آلبانی .3420
) (5مختصر منهاج القاصدين ،از إبن قدامة المقدسي.
) (6لسان العرب .504/13
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از بزرگترين وسايلی که اهل تحريک به شبهات و گمانها از آن استفاده میکنند ،امور را نزد عـوام مـی-
پيچانند و به اموری که شبيه به مسائل اصلی هستند پناه میبرند و اگر در اين موردی چيزی پيدا نکردنـد
به تأويل معنای آيات کتاب و رواياتی که از لحاظ سند صحيح میباشند روی میکننـد و از آنهـا برداشـتی
می نمايند که با برداشت اصلی از آن چيزی که در دين آمده است ،فاصله دارد و بر اساس افکار اشتباه آن
را به چيزی غير از معنای ظاهری آن معرفی میکنند و همچنين به طور عمد احاديـث سـاختگی درسـت
میکنند تا به هدف خود برسند.
مورد آخر همان چيزی است که بيشتر مورد استفاده واقع میشود و روايـ ات و اسـرائيليات بسـياری مـی-
باشند که به کتابهای مسلمانان وارد شدهاند .هزاران روايت يافت میشوند که در علـوم مختلـف مسـلمانان
در کتابهايشان بدين شکل موجود میباشند .تمامی آنها به دروغ به رسول ﷲ و اهل بيت او عليهم السﻼم
و صحابه نسبت داده شدهاند.
ساختن حديث عادتی قديمی میباشد .افرادی که چنين کاری انجام میدادند ،انواع مختلفی داشـتند .بعضـی
کافرانی بودند که بين مسلمانان اظهار ايمان میکردند و کفر خود را پنهـان مـیداشـتند .احاديـث را جعـل
میکردند تا دين را خوار گردانند و امور را برای مسلمانان به رنگی ديگر نشان دهند .همچنين عدهای از
آنها اهل هوا و تعصبات مذهبی بودنـد .احاديـث را جعـل مـیکردنـد تـا بـه مذهبشـان کمـک کننـد و آن را
درست نشان دهند .همچنين در بين اين جعل کنندگان افرادی بودند که برای تشويق شدن مـردم بـه اعمـال
اسﻼمی و ترساندن آنها از آتش جهنم احاديثی را جعل میکردند ...همچنين دﻻيل ديگری نيز بـرای جعـل
حديث وجود داشته است که افرادی که در اين زمينه مطالبی را تهيه کردهاند به همهی آنها اشـاره نمـوده-
اند.
انتشار اين روايات در کتابهای فقه ،تفسير ،تاريخ ،سير و مغازی و  ...اثر بدی بر قبول عقايـدی گذاشـته
است که ﷲ تعالی برای ر ّد آنها دﻻيل محکمی بيان داشته است .در نتيجـهی آن فرقـههـا و مـذاهب بـاطلی
ايجاد شده است که بزرگی بنيان آن بر اساس همين احاديث جعلی مـیباشـد و در پـس آن اسـت کـه چنـين
افرادی ،قلبها و جانهايشان گرفتار اين چنين احاديثی میشوند.
مسلمانان اوليه دربارهی سند حديث تحقيق نمیکردند تا آن که اين فتنهها در بين آنها ايجـاد شـد .در اينجـا
بود که شروع به سوال نمودن و تحقيق دربارهی راويان حديث شـدند و اگـر آن شـخص از پيـروان سـنت
پيامبر بود حديث را از او میپذيرفتند و اگر اهل دستکاری در دين نبود ،حديثی از او قبول نمیکردند.
در نتيجه اسنادی که برای روايات رسول يا امامان رحمهم ﷲ وجود داشت ،همان چيزی بود که توسـط
آن احکام و قوانين دينی را پايه گذاری میکرد .برای شناختن هر کسی کـه در بـين اسـناد راويـان وجـود
داشت ،آنقدر سختگيری میکردند که بـه آنهـا گفتـه مـیشـد :آيـا مـیخواهيـد دختـری را بـه ازدواج او در
بياوريد؟
ابن سيرين رحمه ﷲ گفته است» :اين علم)منظور علوم دينی است( همان دين میباشد ،پس بنگريد که از
چه کسی دينتان را میگيريد«).(2
به همين دليل از ابتدا ،اسناد حديث)منظور شناسايی تک تک روايان میباشـد( قبـل از خـود حـديث آورده
شده است.
)(3
زهري رحمه ﷲ گفته است» :باﻻ رفتن سقف ايجاد نمیشود ،مگر با ]زياد کردن[ طبقات« .
أوزاعي رحمه ﷲ گفته است» :علم ]دين[ از بين نمیرود مگر با از بين رفتن اسناد«).(4
)(5
شعبه رحمه ﷲ گفته است» :درستی حديث معلوم نمیشود ،مگر با درست بودن اسناد« .
سفيان ثوري رحمه ﷲ گفته است» :اسناد سﻼح مؤمن میباشد ،اگـر سـﻼحی نداشـته باشـد ،چگونـه وارد
جنگ شود«).(1
) (1نهج البﻼغة ،خطب إمام علي )ع(  ،89/1بحار اﻷنوار للمجلسي  ،181/67موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( شيخ هادي
النجفي .271/5
) (2مقدمة صحيح مسلم .14/1
) (3الجرح والتعديل از ابن أبي حاتم .16/2
) (4التمهيد از ابن عبد البر  ،57/1طبقات الشافعية الكبرى .314/1
) (5التمهيد از ابن عبد البر .57/1
4

ابن مبارك رحمه ﷲ گفته است» :اسناد از دين میباشد و اگر اسناد نباشد ،هر کس هر چه مـیخواهـد را
میگويد«) ،(2همچنين گفته است» :مثال کسی که امر دين خود را بدون اسناد طلب میکند به ماننـد کسـی
است که از طبقهای به طبقهی ديگر ،بدون پله ،باﻻ میرود«).(3
شافعي رحمه ﷲ گفته است» :مثال کسی که در پی علم ]دينی[ بدون توجه به سند آن میرود به مانند حمل
کنندهی هيزمی است که در هيزم او ماری افعی وجود دارد و او نمیداند«).(4
و ديگر اقوال و سخنانی که دربارهی اهميت توجه به سند میباشند.
در اينجا بود که علم رجال ايجاد شد ،همان امری که اسناد روايـاتی کـه بـه رسـول و صـحابه و امامـان
رحمهم ﷲ میرسد را مورد بررسی قرار میدهد تا با درست بودن سند به درست بودن حديث پی ببرند يا
6
آن که با بررسی سند حديث جز آنکه آن را از جعل کنندگان حديث پاک مینمايند ،احاديث معلل 5و شـاذ
را نيز کنار بگذارند.
شيعيان نيز از طرق مختلف از امامان رحمهم ﷲ مطالبی دارند که آن تشويق نمودهاند تا در نقل اخبار از
آنها به سند رجوع شود و اين وقتی بود که که حجم دروغی که به آنها بسته میشد ،زياد شده بود.
امام صادق رحمه ﷲ گفته است» :ما أهل بيت صادق میباشيم ولی اطراف ما از دروغگويان خالی نمی-
باشد و در نتيجهی آن بر ما دروغ میبندند و راستگويی ما را با دروغ بستن بر ما نزد مردم باطـل مـی-
کنند«).(7
وی گفته است» :مردم به دروغ بستن بر ما ولع دارند .حديثی از من برای شما بيان میشـود و ايـن در
حالی است که آن را من نگفتهام تا آن که برداشتی غير از برداشت او)شخص دروغگو( ]از سخنان مـن[
به وجود میآيد .زيرا آنان احاديث ما را برای ]ثوابی[ که نزد ﷲ تعالی وجود دارد ،نمیخواند ،بلکه آنهـا
]برای اين کار[ فقط در پی طلب دنيا هستند و هر کدام دوست دارند رئيس شوند«).(8
همچنين گفته است» :از احاديثی که از ما روايت میشود ،چيـزی را قبـول نکنيـد مگـر آن کـه موافـق بـا
ت ]پيامبر [باشد يا آن که برای آن شاهدی از احاديث قبلی مـا وجـود داشـته باشـد .مغيـره بـن
قرآن و سن ِ
سعيد کتابهايی را تهيه کرده است که در آن احاديث پدرم وجود دارد و اين در حالی است که هيچگاه پدرم
چنين چيزهايی را نگفته است .پس از ﷲ تقوا پيشه کنيد و از ما چيزی را قبـول نکنيـد کـه مخـالف سـخن
پروردگار ما و سنت پيامبر ما محمد] [باشد .ما اگر سخن به زبان بياوريم میگوييم :ﷲ مـیفرمايـد و
رسول ﷲ میفرمايد«).(9
يونس بن عبدالرحمن گفته است» :به عراق رسيدم و جماعتی از اصحاب ابی جعفر)امـام پـنجم (و ابـی
عبدﷲ)امام ششم (در حالی که جمعيت آنها زياد بـود را يـافتم .از آنهـا ]حـديث[ شـنيدم و کتابهايشـان را
گرفتم .بعد آن را به علﻰ أبي الحسن)امام دهم (عرضه کردم .او احاديث بسياری که اصحاب ابی عبدﷲ
آنها را روايـت کـرده بودنـد را انکـار کـرد و گفـت :ابـو الخطـاب بـر ابـی عبـدﷲ دروغ بسـته اسـت .ﷲ
ابوالخطاب را لعنت کند و همچنين اصحاب ابی الخطاب را نيز ]مورد لعنت خـود قـرار دهـد[ .زيـرا ايـن
) (1شرف أصحاب الحديث  ،42جامع التحصيل .59
) (2مقدمة صحيح مسلم .15/1
) (3شرف أصحاب الحديث .42
) (4المدخل إلﻰ السنن الكبرى .211
) (5حديث معلل به حديثی گفته میشود که متن آن منظور آن را به خوبی نمیرساند).مترجم(
) (6حديث شاذ به حديثی گفته میشود که با حديثی ديگر که دارای سندی قویتر میباشد ،تضاد داشته باشد).مترجم(
) (7أعيان الشيعة لمحسن اﻷمين  ،564/3بحار اﻷنوار ،للمجلسي  217/2و.263/25
) (8بحار اﻷنوار ،للمجلسي  ،246/2جامع أحاديث الشيعة ،للبروجردي  ،226/1فرائد اﻷصول ،لﻸنصاري  ،326/1تاريخ
آل زرارة ،ﻷبي غالب الزراري  ،51اختيار معرفة الرجال ،للطوسي  ،347/1إكليل المنهج في تحقيق المطلب،
للكرباسي  ،50معجم رجال الحديث ،للخوئي  ،232/8أعيان الشيعة ،لمحسن اﻷمين  ،48/7موسوعة المصطفﻰ والعترة
)ع( ،لحسين الشاكري .429/8
) (9مستدرك الوسائل ،للميرزا للنوري 48/10هـ ،بحار اﻷنوار ،للمجلسي 211/69 250/2هـ 101/84هـ 262/96هـ ،جامع
أحاديث الشيعة ،للبروجردي  ،262/1رسائل في دراية الحديث ،للبابلي  ،253 ،237/2أصول الحديث ،لعبد الهادي
الفضلي  ،147اختيار معرفة الرجال ،للطوسي  ،489/2معجم رجال الحديث ،للخوئي  ،300/19قاموس الرجال،
للتستري .181/11 188/10
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احاديث را تا به امروز اختراع کردهاند و آنها را در کتابهای اصحاب ابی عبدﷲ قرار دادهاند .بنابراين از
ما حديثی را قبول نکنيد که خﻼف قرآن باشد«).(1
همچنين گفته است که از ابوعبدﷲ شنيديم که میگفت» :مغيره بن سعيد به عمد بر پدرم دروغ میبندنـد
و اين در حالی است که کتابهای اصحاب او را میگيرد .ياران او از ياران پدرم کتابها را میگيرند و آنها
را به مغيره میدهند و او نيز در آنها کفر و زندقه قرار میدهد و سند آن را به پدرم متصل میکند و بعد
آن را به يارانش باز میگرداند .در پس آن به آنها امر میکند آن را به نام شيعه انتشار دهنـد .هـر چـه از
ياران پدرم روايت شده است که در آنها غلو وجود دارد ،نتيجهی وارد کـردن آنهـا در کتابهايشـان توسـط
مغيره بن سعيد میباشد«).(2
مسلمانان اتفاق نظر دارند که اگر حديثی جعلی بود ،نقل کردن آن حرام است ،زيرا آن به گنـاه ،اشـاعهی
فحشاء و گمراه نمودن مسلمانان کمک میکند .اگر کسی بخواهد حديثی ضعيف يا حديثی که در صحت آن
به علت عدم اسناد را روايت کند ،میگويد :روي ،يا بلغنا ،يا ورد ،يا جـاء ،يـا نقـل ،و ديگـر مـوارد ايـن
چنينی که همگی از صيغهی تمريض میباشند و آنها از صيغهی جزم نيستند و در اين حالـت گفتـه نمـی-
شود» :قال رسول ﷲ ص« .حتی اگر با متن اسناد آن آورده شده باشد واجب نيست تا حال آن بيان شـود،
زيرا بايد به راويان آن تک تک اعتماد وجود داشته باشد ).(3
شکی وجود ندارد که سخن آنها» :آوردن خبر به همراه اسناد از بيـان حـال بـینيـاز مـیگردانـد« درسـت
نمی باشد ،زيرا بسياری از کتابهای مسلمانان وجود دارد کـه سرشـار از روايـات جعلـی هسـتند و ايـن در
حالی است که سند آنها نيز با متن حديث آورده شدهاند .چنين امری دور از ذهن نمیباشد ،زيـرا مـیدانـيم
که علمای اوليهی ما رحمهم ﷲ برای تأليف مراحلی را طی میکردند .با جمع آوری و ذکـر تمـامی آنچـه
شنيده بودند در مقام خود شروع میکردند و در انتها روايت را مورد تحقيق قرار میدادند ]به اين معنا که
شخصيت تک تک راويان را بررسی میکردند تا آن که بیارزش را از با ارزش جدا کننـد[ .بيشـتر آنهـا
در امر اول توقف میکردند به اين معنا که به جمع آوری و ذکر هر آنچه شنيده بودند ،اکتفا میکردند .اين
در حالی بود که آنها اعتقاد داشتند که در بين آن احاديث مواردی نکوهيده نيز وجود دارد ،حتی اگـر سـند
آن به همراه آن حديث باشد و سند را ذکر میکردند تا توسط آن خبر صادقانه از دروغ جدا شـود .ايـن از
روی آن بود که تحقيق ]و بررسی تک تک[ راويان برای آنها غير ممکن بود و برای آن دﻻيل گوناگونی
وجود داشت؛ به مانند آن که برای آن حديث طـرق ديگری)روايـان ديگـری( نيـز وجـود داشـته اسـت کـه
توسط آن صحيح میشدند يا آن که بعضی از راويان آن حديث راوی ضعيف)غير قابـل اعتمـاد( بـودهانـد
ولی او آنها را نمیشناخته است .چيزی که بر اين امر اضافه میشـود آنـان مطمـئن نبودنـد کـه آن حـديث
صحيح میباشد و اين امر به صراحت در مقدمهی تصنيفات آنها موجود است .با اين وجود علماء روايت
امثال اين احاديث موضوع)جعلی( بدون بيان روايی که به ساخت حديث جعلی شناخته شده است را جـايز
نمیدانند و بر اين نظر هستند که کسی که چنين کاری را انجام دهد گناهکار است و بايد توبه نمايد.
خطرناکترين چيزی که چنين افرادی بـه کـار مـیگيرنـد و از جهـل عـوام اسـتفاده مـیکننـد .آدرس دادن
احاديث میباشد ،به طوری که آن را فقط به صورت ايعاز)اشاره کردن( بيان میدارند و نـه بـه صـورت
تخريج)آدرس دقيق دادن(.
ايعاز به معنای آن است که فقط از کتابی که حديث در آن وجود دارد ،ياد شود و ايـن در حـالی اسـت کـه
نويسندهی کتاب در کنار آن حديث ذکر کرده است که آن روايت موضوع)ساختگی( میباشد؛ ولی کسـانی
که اهل شبهه پراکنی میباشند اين حقيقت را در نقل خود روشن نمیکنند .چه بسا که نويسنده بر آن حديث
رد آورده باشد و آنها از اين که آن حديث در آن کتاب به مجرد آن که وجود دارد ،سوء استفاده مـیکننـد.
) (1رجال الكشي  ،195بحار اﻷنوار ،للمجلسي  ،250/2خاتمة المستدرك للميرزا النوري  177/4هـ ،اختيار معرفة الرجال
للطوسي  ،490/2معجم رجال الحديث للخوئي .208/20 276/18
) (2تحف العقول ،ﻻبن شعبة الحراني 310هـ ،بحار اﻷنوار ،للمجلسي 332/46 250/2هـ 202/64هـ ،رسائل في دراية
الحديث ،للبابلي 528 ،253/2هـ ،موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( ،لهادي النجفي  ،163/8أصول الحديث ،لعبد الهادي
الفضلي  ،143اختيار معرفة الرجال ،للطوسي  ،491/2معجم رجال الحديث ،للخوئي  ،300/19قاموس الرجال،
للتستري .189/10
) (3مقباس الهداية  ، 417/1دراسات في علم الدراية ،لعلي أكبر غفاري  ،77رسائل في دراية الحديث ،ﻷبي الفضل حافظيان
البابلي  ،210/1الرعاية في علم الدراية ،للشهيد الثاني .165
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در نتيجهی آن برای عوام اين تصور را ايجاد میکنند که مسألهی مورد نظر از امور مسلم میباشد و اين
در حالی است که نويسندهی خود کتاب آن حديث را غير قابل استناد دانسته است.
بيشترين شبههها از اين دو گروه میباشد.
امر ديگری که وجود دارد ،همان تخريج حديث میباشد و آن پژوهشـی دربـارهی سـند روايـت و مـتن آن
میباشد تا درست بودن از ضعيف بودن آن مشخص گردد .اين علت بازگشت بسـياری از علمـاء بـه ايـن
گفته می باشد :در جستجوی صحت نقل بود و اين به مجرد آن که در فﻼن کتاب فﻼن چيزی آمده است بـه
اتفاق اهل علم چنين چيزی حجت نمیباشد.
در اينباره ابن خلدون رحمه ﷲ گفته است» :بسياری از اشتباهات در نقل حکايـات و وقـايعی کـه توسـط
مورخان ،مفسران و امامان نقل صورت میگيرد از روی اعتماد آنها به مجرد آن که نقل بیارزش يـ ا بـا
ارزش میباشد ،روی میدهد«.
ما در اين نوشته و البته به صورت مختصر – تا مورد پسند بسياری واقع شود – ان شاء ﷲ راهی را باز
میکنيم که بسياری از شبهههايی را که جدل طـوﻻنيی دربـارهی آنهـا وجـود دارد را جـواب دهـيم .همـان
شبهههايی که بر کسانی وارد است که بهترين اين امـت بعـد از پيـامبر بـودهانـد .ردهـای علمـاء را نيـر
آشکار میکنيم) (1و فساد استدﻻلی که دربارهی آنها وجود دارد را نيز آشکار میکنيم.
از ﷲ تعالی درخواست مینماييم تا به ما در آن توفيق خير دهد و آخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين.

) (1از روی اختصار عدهای از مصادر را حذف کردهايم و اگر کسی خواست میتواند آن را در جای خود و در رأس آن
 world wide webجستجو کند.
7

شبهاتی که دربارهی صحابه وجود دارد
عدالت صحابه:
از بزرگترين شبهاتی که طعنه وارد کنندگان به صحابه ايجاد میکنند و بين کسـانی کـه بـه آنهـا اعتقـاد
دارند زشت جلوه میدهند ،مسألهی عدالت صحابه میباشد.
معناى عدالت:
در لغت نامهها آمده است» :عدالت خﻼف ستم میباشد« .گفته میشود» :عدل عليه فـي القضـية فهـو
عادل« )در آن قضيه برای وی به عدالت رفتار نمود پس او عادل است( و »تعـديل الشـيء« :بـه معنـای
درست و استوار قرار دادن آن میباشد .گفته میشود» :عدلته فاعتدل« به معنای آن که او را برپا نمـودم
و برپا شد.
از اين تعاريف لغوی معلوم میشود که »عدالت« در لغت به معنای استوار شـدن مـیباشـد .همچنـين
عدل همان چيزی است که شکی در آن وجود ندارد و مردم از چنين شخصی راضی مـیباشـند و گـواهی
دادن او را قبول میکنند و به سخنان او تن در میدهند.
عدالت در اصطﻼح:
عبارات علماء در تعريف اصطﻼحی عدالت متنوع میباشـد .از مجموعـهی آنهـا ايـن بـر مـیآيـد کـه
عدالت و عدل همان شناختن انجام واجبات و متعهد بودن به آنچه به آن امر شده است و خـودداری کـردن
از چيزی است که از آن نهی شده است و همچنين کنار کشيدن از فاحشههايی است که باعث سـقوط مـی-
شود و قبول کردن حق و واجب در افعال و معامﻼت چنين شخصی و خوداری از چيزی است که به دين
و جوانمردی ضربه وارد میکند .کسی که دارای چنين صفاتی باشد او موصـوف بـه عـدالت در ديـنش و
همچنين شناخته شده به راستگويی در سخن گفتنش میباشد .قول ديگری که وجـود دارد :آن محافظـت از
دين است به طوری که خود را به تقوا و جوانمردی متعهد میکند و چنين شخصی بدعت ايجاد نمیکند و
از گناهان کبيره خودداری میکند و اصراری بر انجام گناهان صغيره ندارد.
اين بعضی از تعريفهايی است که اهل علم دربارهی عدالت در شريعت بيان داشتهانـد .بـا وجـود آن
که عبارات آنها تنوع دارد؛ ولی همگی به يک معنا باز میگـردد و آن ايـن اسـت کـه عـدالت ملکـهای در
نفس میباشد که باعث تعهد داشتن در تقوا و جوانمردی میگردد .چنين انسانی به امر شدهها عمل میکند
و از نهی شدهها خودداری میکند و از چيزی کـه در جـوانمردی خللـی ايجـاد مـیکنـد ،دوری مـینمايـد.
همچنين :چنين امری ايجاد نمیشود مگر با اسﻼم ،بالغ بودن ،عقل و سالم ماندن از فسق و فجور.
عدالت در تک تک اصحاب رسول ﷲ تحقق يافته است تمامی آنها عدول بودنـد و صـفت عـدالت
در آنها تحقق يافته است .اگر توسط بعضی از آنها گناهی انجام گرفته است هيچگاه اين کار را با اصرار
انجام نداده است ]و بلکه به طور غير عمدی مرتکب آن شده است[ .و او را به گونهای میبينيد که توبـه-
ای نصوح به جانب ﷲ تعالی نموده است .در نتيجه چنين امری در عدالت آنها خدشهای ايجـاد نمـیکنـد و
همچنين بايد خاطر نشان کرد که ما ادعا نمیکنيم آنها در برابر لغزشها عصمت داشتهاند.
عقيدی مسلمان دربارهی صحابه:
عادل معرفی نمودن صحابه توسط ﷲ تعالی و رسولش.
دﻻيل بسياری از کتاب ﷲ تعالی و سنت رسول ﷲ دربارهی عادل بودن صحابه وجـود دارد .آنقـدر
زياد هستند که برای کسی که در مورد عدالت آنها شک دارد ،شکی باقی نمیگذارد .هر حديثی که در اين
زمينه وجود دارد با سند متصل به مصطفی میرسد و حجتی باقی نمیگذارد جز اين کـه عـدالت رجـال
آنها مورد تأييد میباشند .اين امر با نگريستن در بيوگرافیها و احوال صحابه مشخص میشود .عدالت
صحابه امری ثابت شده و معلوم میباشد و اين با عادل معرفی کردن آنها توسط ﷲ تعـالی و آگـاهی دادن
او به پاکی آنها و انتخاب آنان با متن صريح قرآن کريم معلوم میشود .همـان قرآنـی کـه باطـل از پـس و
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پيش به آن راه ندارد.
برای بيان اين مسأله قبل از هر چيز بيان میداريم :گريزی جز اين وجود ندارد که اصل نزد ما ايـن
است که ﷲ و رسولش ،صحابه را ستايش نمودهاند.
قرآن کريم دارای دهها متن صريح است که دﻻلت بر ايمان و فضيلت آن صحابه رضوان ﷲ عليهم
ص ِر ِه
ع َ
وك فَإ ِ ﱠن َح ْسبَ َك ﱠ ُ هُ َو الﱠذِي أَيﱠ َد َك ِبنَ ْ
دارد .به مانند اين سخن ﷲ تعالیَ  :و ِإ ْن ي ُِريدُوا أَ ْن يَ ْخ َد ُ
ﱠ
َ
ﱠ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ف بَ ْينَ ُه ْم
ف بَيْنَ قُلُوبِ ِه ْم لَ ْو أَ ْنفَ ْقتَ َما فِي ْاﻷ َ ْر ِ
ض َج ِميعًا َما ألفتَ بَيْنَ قلوبِ ِه ْم َول ِك ﱠن ﱠ َ أل َ
َوبِ ْال ُمؤْ ِمنِينَ )َ (62وأَلﱠ َ
ع ِز ٌ
ي َح ْسب َُك ﱠ ُ َو َم ِن اتﱠبَعَ َك ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ )] (64اﻷنفال) [64 - 62 :و اگر
إِنﱠهُ َ
يز َح ِكي ٌم ) (63يَاأَيﱡ َها النﱠبِ ﱡ
بخواهند تو را فريب دهند پس ﷲ همان کسی است که با ياری او به تو و به مؤمنان قدرت داده است * و
بين قلبهای آنها الفت ايجاد کرده است .اگر تمامی آنچه را که در زمين است ،انفاق نمايی بين قلبهای آنها
نمیتوانی الفت ايجاد کنی ،ولی ﷲ بين آنها الفت ايجاد کرده است و او باعزت و بسيار با حکمت میباشد
* ای پيامبر! ﷲ برای تو و مؤمنانی که از تو تبعيت میکنند ،کافی میباشد(.
ع َلـﻰ ﱠ
ونـواْ ُ
سطا ً ِلّتَكُ ُ
سـو ُل
لر ُ
اس َو َي ُكـونَ ا ﱠ
النـ ِ
شـ َه َداء َ
همچنين ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َك َذ ِل َك َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ ﱠمةً َو َ
ش ِهيدا ً] البقرة) [ 143 :و اين چنين است که شما را امتی وسـط قـرار داديـم تـا گـواهی بـرای مـردم
علَ ْي ُك ْم َ
َ
ً
باشيد و رسول نيز گواهی بر شما باشد( .وجه استدﻻل اين آيه اين است که معنای کلمهی »وسطا« همـان
عادل و بر خير بودن میباشد ،زيرا آنها در اينجا مستقيما ً مورد خطاب اين آيه قرار گرفتهاند .بعضـی از
اهل علم ذکر نمودهاند که درست است که اين لفـظ عـام مـیباشـد؛ ولـی بـ ه طـور اختصاصـی منظـور آن
]صحابه [میباشد .گفته میشود که آن دربارهی صحابه میباشـد و شـامل شـخص ديگـری نيسـت و در
واقع آن سخنی از عدالت صحابه میباشد و آنها قبل از کسانی هستند که در اين امت بعد از آنها میآيند.
ﷲ تعالی میفرمايد :كُنتُ ْم َخي َْر أ ُ ﱠم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
عـ ِن ْال ُم َ
نكـ ِر َوتُؤْ ِم ُنـونَ
اس تَأ ْ ُم ُرونَ ِبـ ْال َم ْع ُر ِ
ت ِللنﱠ ِ
وف َوتَ ْن َهـ ْونَ َ
ِبا ّ ِ] ...آل عمران) [110 :شما بهترين امتی هستيد که برای مردم بيرون آمدهايد .به نيکی امر میکنيد و
از بدی نهی مینماييد و به ﷲ ايمان داريد .(...وجه استدﻻل آن اين است کـه بهتـرين بـودن ايـن امـت در
مقابل امتهای ديگر به صورت مطلق بيان شده است .اولين گروهی که در اين بهتر بودن داخل مـیشـوند
همان کسانی هستند که به طور مستقيم مورد خطاب ايـن آيـه در هنگـام نـزول آن مـیباشـند و آنهـا همـان
صحابه بودهاند .اين حکم میکند که آنها در هر حالتی استوار بـودهانـد و آنـان همـان کسـانی هسـتند کـه
مورد خطاب اين آيه بودهاند .خيلی بعيد است که ﷲ آنها را به بهترين امـت توصـيف نمايـد و آنهـا اهـل
عدالت و استواری نبوده باشند .آيا بهترين بودن امری غير از اين میباشد .اين وقتی قدرت مـیگيـرد کـه
ﷲ تعالی آگاه نموده است که آنها امتی وسط قرار داده است و آن عادل بودن آنها را میرساند و نـه غيـر
آن را ).(1
ص ُروا أُولَئِ َك ُه ُم
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :والﱠذِينَ آ َمنُوا َوهَا َج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
س ِبي ِل ﱠ ِ َوالﱠذِينَ َآو ْوا َونَ َ
ْال ُمؤْ ِمنُونَ َحقا لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرة ٌ َو ِر ْز ٌق َك ِري ٌم )َ (74والﱠذِينَ آ َمنُوا ِم ْن بَ ْع ُد َوهَا َج ُروا َو َجا َهدُوا َمعَ ُك ْم فَأُو َلئِ َك ِم ْن ُك ْم
ع ِلي ٌم )] (75اﻷنفال) [75 - 74 :و
ب ﱠ ِ إِ ﱠن ﱠ َ بِ ُك ِّل َ
َوأُولُو ْاﻷ َ ْر َح ِام بَ ْع ُ
ض ُه ْم أَ ْولَﻰ بِبَ ْع ٍ
ض فِي ِكتَا ِ
ش ْيءٍ َ
کسانی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه ﷲ جهاد کردند و کسانی که ]به آنها[ پناه دادند و ياری
نمودند ،آنها مؤمنانی حقيقی میباشند و برای آنها آمرزش و رزقی گرامی خواهد بود * و کسانی که بعدها
ايمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد کردند ،آنها نيز از آنان میباشند .و خويشاوندان در کتاب ﷲ ]در
ارث بردن[ بعضی بر بر بعضی ديگر برتری دارند و ﷲ به هر چيزی به طور کامل دانا میباشد(.
در اين آيه ﷲ تعالی عموم مهاجرين و انصار را به ايمان توصيف میفرمايد و با سخن خود» :حقاً«
)حقيقتاً( بر آن تأکيد مینمايد .کسی که ﷲ تعالی چنين گواهيی برای او داده است دارای باﻻترين مراتب
عدالت میباشد.
ان
همچنين ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ﱠ
سابِقُونَ ْاﻷ َ ﱠولُونَ ِمنَ ْال ُم َه ِ
ار َوالﱠذِينَ اتﱠبَعُو ُه ْم بِإِحْ َ
س ٍ
ص ِ
اج ِرينَ َو ْاﻷ َ ْن َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ٍ
ار خَا ِلدِينَ ِفي َها أَ َبدًا َذ ِل َك ْالف َْو ُز ْال َع ِظي ُم
ه
ن
اﻷ
ا
ه
ت
ح
ت
ي
ر
ج
ت
ت
ا
ن
ج
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
َ ُ
ع ْنهُ َوأ َ َ
ضوا َ
ي ﱠُ َ
َر ِ
ع ﱠد لَ ُه ْم َ
ِْ
ْ َ
ض َ
)] (100التوبة) [100 :پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و کسانی که در نيکی از آنها تبعيت
) (1الموافقات از شاطبي .41 ،40/4
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کردهاند ،ﷲ از آنها راضی میباشد و آنها ]نيز[ از او راضی هستند و برای آنها باغهايی مهيا نموده است
که از زير آن نهرها جاری می باشد .در آن تا ابد جاويدان خواهند بود و اين رستگاری باعظمتی می-
باشد(.
وجه دﻻلت آن اين است که ﷲ تعالی در اين آيه آگاه نموده است که از آنها راضی میباشد .ﷲ تعالی
رضايتمندی خود از کسی را به ثبت نمیرساند مگر آن که از کسانی باشد که ﷲ متعال از آنها راضی
است .کسی نيز اهل اين امر نمیشود مگر آن که اهل استواری در تمامی امور از روی عدل در دينش
باشد .بلکه ﷲ تعالی از کسی راضی نمیشود مگر آن که اهليت اين راضی شدن را داشته باشد؛ زيرا او
چشمهای خائن و آنچه در سينهها پنهان میشود را میداند.
طبرسي که او يکی از بزرگان علمای شيعه اثنی عشری میباشد در تفسير اين آيات گفته است» :در
اين آيه دﻻلتی بر فضيلت سابقين دارد و اين که آنها بر بقيه مزيـت داشـتهانـد .زيـرا در يـاری ديـن دچـار
انواع مشقت شدند .از آنها جدا شدن از عشيره و نزديکان است و همچنين :رسيدن دين به آنها به صورت
مستقيم و همچنين :ياری دادن اسﻼم در حالی که تعداد آنها کم بود و دشمنان زياد بودند .همچنـين :جلـوتر
ايمان آوردن و دعوت آنها به سوی آن«).(1
طباطبائي صاحب تفسير الميزان گفته است» :منظور از سابقين کسانی هستند که اسـاس ايـن ديـن را
بنا نهادند و ستونهای آن را باﻻ بردند و اين قبل از آن بود که ساختمان آن محکم شود و پرچمهـای آن را
به اهتزاز در آوردند .با ايمان و ملحق شدن به پيامبر صلی ﷲ عليه و آله از ديگران متمـايز شـدند و بـر
فتنه و عذاب ديدن صبر نمودند .آنها از ديارشان و اموالشان جدا شدند و به سوی حبشـه و مدينـه هجـرت
کردند .با ايمان و ياری رسول و پناه دادن به او و پناه دادن به مؤمنانی که به سوی آنها هجرت کردند و
با دفاع از دين قبل از اتفاقاتی که افتاد ،متمايز شدند«).(2
شکی وجود ندارد که ﷲ از بندگانی راضی نمیشود که از راهی غير از راه او تبعيـت کننـد و در
پس آن برای آنها بهشتهايی را مهيا سازد و آنها را به کاميابی عظيم برساند .اگر آنها به هدايت او تمسک
نمیجستند به رضايتمندی او دست نمیيافتند .از روی جمع بودن آنها خطا و گمراهيی متوجـه آنهـا نمـی-
شود و آنها الگو هستند و به همان دليل اولیترين نفرات میباشند .اولين چيزی که شـموليت آنهـا را مـی-
رساند ،سخن پيامبر صلی ﷲ عليه و آله است که فرموده است» :امت من بر گمراهی يا خطا اجماع پيـدا
نمیکنند«.
در روايتی ديگر آمده است» :امت من بر گمراهی جمع نمیشـوند و اگـر اختﻼفـی در آنهـا ديديـد بـر
شماست که گروه بيشتر را انتخاب کنيد«.
همچنين در روايتی ديگر آمده است» :ﷲ امت من – يا فرمـود :امـت محمـد – را در گمراهـی يکجـا
جمع نمیکند .دست ﷲ به همراه جماعت است و کسی که از آن جدا شود ،به سـوی آتـش جهـنم جـدا شـده
است«.
همچنين فرموده است» :بر شما جماعت واجب است و همانا دست ﷲ به همـراه جماعـت مـیباشـد و
ﷲ امت مرا بر چيزی غير از هدايت يکجا جمع نمیکند«.
همچنين فرموده است» :ﷲ هيچگاه امر امت مرا بر گمراهی يکجا جمع نمیکند«.
فرموده است» :امت من هرگز بر گمراهی جمع نمیشوند)اجماع نمیکنند(«.
)(3
فرموده است» :ﷲ تعالی امت مرا از جمع شدن بر گمراهی و غير آن نجات میدهد« .
به همين دليل است که أمير المؤمنين علي گفته است » :ﷲ آنها را يعنـی مهـاجرين و انصـار را بـر
گمراهی قرار نمیدهد – و با لفظی ديگر يکجا جمع نمیکند – و ]همچنين[ آنان را دچار کور ]دلی[ نمی-
نمايد«).(4
) (1مجمع البيان از طبرسي .98/5
) (2تفسير الميزان .373/9
) (3نگاه شود به اين روايات در دراسات في وﻻية الفقيه و فقه الدولة اﻹسﻼمية از منتظري .66/2
) (4شرح نهج البﻼغة ازابن أبي الحديد  ،285/10 ،89/3أعيان الشيعة از محسن أمين  ،471/1بحار اﻷنوار از مجلسي
 ،78/33 ،380/32مصباح البﻼغة مستدرك نهج البﻼغة از ميرجهاني  ،27/4كتاب اﻷربعين از قمي  ،164الغدير از
أميني  ،298/10 ،157/9نهج السعادة از محمودي .93/4
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او به خوارج در حالی که وی را به خطا محکوم کـرده بودنـد و او را گمـراه مـیدانسـتند ،فرمـود:
»اگر از روی اين سر باز میزنيد که میپنداريد من خطا کردهام و گمراه شدهام ،پس چگونه تمامی امـت
محمد صلی ﷲ عليه و آله را به گمراهی من گمراه میدانيد«).(1
از امام جعفر صادق آمده است که سوال کنندهای از او پرسيد» :آيا برای ايمـان درجـات و منـازلی
وجود دارد و مؤمنان نزد ﷲ دارای برتری نسبت به يکديگر میباشند؟ فرمود :بله .گفتم :ﷲ رحمتت کنـد
آن را برای من توصيف کن تا آن را بفهمم .فرمود :ﷲ مؤمنان را ]نسبت به يکديگر[ جلـو و عقـب مـی-
اندازد ،همان گونه که بين اسبها در روز مسابقه جلو و عقب تعيين میکند .کسانی که بـه سـوی او سـبقت
میجويند را با درجاتی برتری میدهد و هر کدام را بر درجهای قرار میدهد که به سوی آن شتافته است
و حق هيچ کس را کمتر نمیدهد .جلو افتاده را عقبتر از عقب افتاده قرار نمیدهد و برتر را از کسی کـه
برتری نداشته است عقبتر نمی گذارد .به همين دليل افراد اوليه اين امت و ]همچنين[ آخـر آنهـا را برتـری
داده است .اگر جلوتر ايمان آوردن فضيلتی بر کسی که ديرتر ايمان آورده است نداشت ،آخر اين امت را
به اولش ملحق مینمود .بله ،آنها را جلوتر از نفـرات اوليـه قـرار مـیداد اگـر فضـيلتی در جلـوتر ايمـان
آوردن وجود نداشت .ولی با درجات ايمان ﷲ اولين نفرات را پيشی داده است و با کنـد ايمـان آوردن ،ﷲ
کوتاهی کنندگان را در آخرت قرار داده است؛ به همين دليل است که نفرات آخر ]امت[ کسانی را میيابيم
که در علم از نفرات اوليه پيشی گرفتهاند و از آنها بيشتر نماز خوانده و بيشـتر روزه مـیگيرنـد و بيشـتر
حج میکنند و زکات میدهند و جهاد میکنند و انفاق مینمايند .اگر جلوتر ايمان آوردن فضـيلت بيشـتری
برای مؤمنان ،نزد ﷲ ،نسبت به يکديگر وجود نداشت ،نفرات آخر از روی زياد بودن عملشان بر نفرات
سر باز میزند که نفرات آخر به درجات ايمان نفرات اول برسند
اوليه پيشی میگرفتند؛ ولی ﷲ از اين َ
و در نتيجه کسی را که ﷲ جلوتر انداخته است ،عقب بیاندازد يا کسی که را کـه ﷲ عقـب انداختـه اسـت
جلو بياندازد.
گفتم) :همان راوی( :به من از چيزی خبـر بـده کـه ﷲ توسـط آن مؤمنـان بـه خـودش را در ايمـان
توسط آن جلو میاندازد.
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ض أ ِعد ْ
ﱠت
ض ال ﱠ
س َم ِ
ع ْر ُ
اء َواﻷ ْر ِ
ض َها َكعَ ْر ِ
سابِقوا إِلﻰ َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َر ِبّ ُك ْم َو َجنﱠ ٍة َ
فرمود :ﷲ میفرمايدَ  :
س ِل ِه] الحديد) [21 :بشتابيد به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که
ِللﱠذِينَ آ َمنُوا بِا ﱠ ِ َو ُر ُ
عرض آن به اندازهی عرض آسمان و زمين است ،مهيا شده است برای کسانی که به ﷲ و فرستادهاش
سابِقُونَ ) (10أُولَئِ َك ْال ُمقَ ﱠربُونَ )] (11الواقعة[11-10 :
سابِقُونَ ال ﱠ
ايمان آوردهاند( ،همچنين میفرمايدَ  :وال ﱠ
ُ
)و پيشی
گيرندگان پيشی گيرندگان * آنان ]بندگان[ مقرب میباشند( ،همچنين میفرمايدَ  :والسﱠابِقونَ
ِ
ْ
ﱠ
َ
ْ
ﱠ
ضوا َع ْنهُ] التوبة[100 :
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
ْاﻷ َ ﱠولُونَ ِمنَ ال ُم َه ِ
ي ﱠُ َ
ان َر ِ
ار َوالذِينَ ات َبعُو ُه ْم بِإِحْ َ
اج ِرينَ َواﻷ ْن َ
س ٍ
ص ِ
ض َ
)اولين مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها در نيکی تبعيت کردهاند ،ﷲ از آنان راضی شده است و
آنها ]نيز[ از او راضی شدهاند( با مهاجرين اوليه شروع نموده است و اين از روی درجهی زودتر ايمان
آوردن آنها میباشد ،سپس در مرحلهی دوم از انصار ستايش کرده و در سومين مرحله از تبعيت کنندگان
آنها در نيکی و هر گروهی را به ترتيب درجات و منزلتهای آنها نزد وی بيان داشته است .سپس از
کسانی ياد کرده است که ﷲ توسط آنها دوستان خود را بر يکديگر برتری داده است .ﷲ میفرمايد:
ض ُه ْم َد َر َجا ٍ
ت ] ...البقرة) [253 :آنها
علَﻰ بَ ْع ٍ
الر ُ
تِ ْلكَ ﱡ
ض ِم ْن ُه ْم َم ْن َكلﱠ َم ﱠ ُ َو َرفَ َع بَ ْع َ
ض ُه ْم َ
س ُل فَض ْﱠلنَا بَ ْع َ
رسوﻻنی بودند که بعضی را بر بعضی برتری داديم .از آنها کسی است که ﷲ با او سخن گفته است و
ض
علَﻰ بَ ْع ٍ
ض النﱠبِيِّينَ َ
بعضی از آنها را با درجاتی باﻻ برديم  .(...همچنين میفرمايدَ  :ولَقَ ْد فَض ْﱠلنَا بَ ْع َ
]اﻹسراء) [55 :و بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم( همچنين میفرمايد :ا ْن ُ
ْف
ظ ْر َكي َ
ض ً
ض َولَ ْﻶ ِخ َرة ُ أَ ْكبَ ُر َد َر َجا ٍ
يﻼ )] (21اﻹسراء) [21 :بنگر چگونه بعضی
علَﻰ بَ ْع ٍ
ت َوأ َ ْكبَ ُر ت َ ْف ِ
ض ُه ْم َ
فَض ْﱠلنَا بَ ْع َ
را بر بعضی برتری دادهايم و در آخرت درجات بزرگتر و برتری دادنها سترگتر میباشد( .همچنين
میفرمايدُ  :ه ْم َد َر َجاتٌ ِع ْن َد ﱠ ِ] آل عمران) [163 :آنها درجاتی نزد ﷲ میباشند( .همچنين میفرمايد:
) (1نهج البﻼغة  ،7/2بحار اﻷنوار از مجلسي  ،373/33المعجم الموضوعي لنهج البﻼغة از أويس كريم محمد ،427 ،30
 ،438شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد  ،112/8جواهر التاريخ از علي كوراني  ،361/1موسوعة اﻹمام علي بن
أبي طالب )ع( في الكتاب والسنة والتاريخ از محمد ريشهري .364/6
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ض ٍل فَ ْ
ت ُك ﱠل ذِي فَ ْ
ضلَهُ] هود) [3 :به هر صاحب فضيلی ،فضيلت او داده میشود( .میفرمايد :الﱠذِينَ
َ ويُؤْ ِ
سبِي ِل ﱠ ِ بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْم أ َ ْع َ
ظ ُم َد َر َجةً ِع ْن َد ﱠ ِ] التوبة) [20 :کسانی که ايمان
آ َمنُوا َوهَا َج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
آوردهاند و هجرت نمودهاند و در راه ﷲ با مالهايشان و جانهايشان جهاد کردهاند دارای درجهی عظيمتری
ع ِظي ًما )َ (95د َر َجا ٍ
ت ِم ْنهُ
نزد ﷲ میباشند( .همچنين میفرمايدَ  :وفَ ﱠ
علَﻰ ْالقَا ِعدِينَ أَجْ ًرا َ
ض َل ﱠ ُ ْال ُم َجا ِهدِينَ َ
َو َم ْغ ِف َرة ً َو َرحْ َمةً] النساء) [96-95 :ﷲ مجاهدان را از ]خانه[نشستگان با اجر باعظمتی برتری داده است
* درجات بزرگی از او و آمرزش و رحمت ]به آنها عطا میفرمايد[( .همچنين میفرمايدَ  :ﻻ َي ْست َ ِوي
ح َوقَاتَ َل أُولَئِكَ أ َ ْع َ
ظ ُم َد َر َجةً ِمنَ الﱠذِينَ أ َ ْنفَقُوا ِم ْن َب ْع ُد َوقَاتَلُوا] الحديد) [10 :کسی
ِم ْن ُك ْم َم ْن أَ ْنفَقَ ِم ْن قَ ْب ِل ْالفَتْ ِ
از شما که قبل از فتح)روز بدر( انفاق کرده است و جهاد نموده است دارای درجهی باعظمتتری نسبت
به کسانی هستند که بعد از آن انفاق نمودهاند و جهاد کردهاند( همچنين میفرمايد :يَ ْرفَ ِع ﱠ ُ الﱠذِينَ آ َمنُوا
ِم ْن ُك ْم َوالﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِع ْل َم َد َر َجا ٍ
ت] المجادلة) [11 :ﷲ کسانی از شما که ايمان آوردهاند و کسانی که به آنها
ُصيبُ ُه ْم َ
ب
ص ٌ
علم داده شده است با درجاتی باﻻ برده است( .همچنين میفرمايدَ  :ذ ِل َك ِبأَنﱠ ُه ْم َﻻ ي ِ
ظ َمأ ٌ َو َﻻ نَ َ
طئُونَ َم ْو ِطئًا يَ ِغي ُ
س ِبي ِل ﱠ ِ َو َﻻ يَ َ
ع َم ٌل
ب لَ ُه ْم بِ ِه َ
عد ّ ٍُو َني ًْﻼ ِإ ﱠﻻ ُكتِ َ
ار َو َﻻ َينَالُونَ ِم ْن َ
صةٌ فِي َ
َو َﻻ َم ْخ َم َ
ظ ْال ُكفﱠ َ
صا ِل ٌح] التوبة) [120 :زيرا تشنگی و نه خستگی و نه مشکلی در راه ﷲ به آنها نمیرسد و مسافتی را
َ
طی نمیکنند که توسط آن کافران به خشم بيافتند و به دشمن دستبرد نمیزنند مگر آن که برای آنها عملی
صالح نوشته میشود( .همچنين میفرمايدَ  :و َما تُقَ ِ ّد ُموا ِﻷ َ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر ت َِجدُوهُ ِع ْن َد ﱠ ِ] البقرة) [110 :و
آنچه برای خودتان از خير از قبل بفرستيد آن را نزد ﷲ ]بعد از مرگ[ میيابيد( .همچنين میفرمايد:
فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ ﱠرةٍ َخي ًْرا يَ َرهُ )َ (7و َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ ﱠرةٍ شَرا يَ َرهُ )] (8الزلزلة) [8-7 :پس کسی که به
شر
اندازهی کوچکترين ذرهای خير انجام دهد آن را میبيند * و کسی که به اندازهی کوچکترين ذرهای ِ
انجام دهد آن را میبيند( .اين ذکر درجات ايمان ومنزلتهای آن نزد ﷲ عزوجل میباشد«).(1
اين چنين است که سورهای در مدينه نازل نشده است ،مگر آن که از جهاد آنها در راه ﷲ سخن
س ِبي ِل ﱠ ِ بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَ ْنفُ ِس ِه ْم أ َ ْع َ
ظ ُم َد َر َجةً ِع ْن َد ﱠ ِ
به ميان آمده است :الﱠذِينَ آ َمنُوا َوهَا َج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
َوأُولَئِكَ ُه ُم ْالفَائِ ُزونَ ) (20يُبَ ِ ّ
ان َو َجنﱠا ٍ
ت لَ ُه ْم فِي َها ن َِعي ٌم ُم ِقي ٌم ) (21خَا ِلدِينَ فِي َها
ش ُر ُه ْم َربﱡ ُه ْم بِ َرحْ َم ٍة ِم ْنهُ َو ِرض َْو ٍ
ع ِظي ٌم )] (22التوبة) [22 - 20 :کسانی که ايمان آوردهاند و هجرت کردهاند و در
أَبَدًا إِ ﱠن ﱠ َ ِع ْن َدهُ أَجْ ٌر َ
راه ﷲ با مالهايشان و جانهايشان جهاد کردهاند دارای درجهی باعظمتتری نزد ﷲ میباشند و آنها همان
رستگاران هستند * پروردگارشان به آنها به رحمتی از جانب خودش و رضايتمندی و باغهايی که در آنها
نعمتهای زياد و باقی وجود داده است ،بشارت داده است * در آن تا ابد جاويدان میباشند و نزد ﷲ اجر با
عظمتی وجود دارد(.
ُ
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
ُ
ْ
ق إِﻻ أن يَقولـوا َرب َﱡنـا ﱠ ُ ] ...الحـج[40 :
ار ِه ْم بِغ َْيـ ِر َحـ ّ ٍ
ﷲ تعالی میفرمايد  :الذِينَ أخ ِر ُجـوا ِمـن د َِيـ ِ
)کسانی که به ناحق از سرزمينشـان بيـرون شـدهانـد و ايـن جـز بـرای آن نبـوده اسـت کـه مـیگوينـد:
)(2
پروردگار ما ﷲ است.(...ابوجعفر)امام پنجم( گفته است :آن برای مهاجرين نازل شده است.
سو ُل َوالﱠذِينَ آ َمنُوا َمعَهُ َجا َهدُوا بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْم َوأُولَئِ َك لَ ُه ُم ْال َخي َْراتُ
الر ُ
ﷲ تعالی میفرمايد :لَ ِك ِن ﱠ
ْ
ْ
َ
ع ﱠد ﱠ ُ لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ار خَا ِلدِينَ فِي َها َذلِكَ الفَ ْو ُز ال َع ِظي ُم )(89
ت ت َ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها ْاﻷ ْن َه ُ
َوأُولَئِكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ ) (88أ َ َ
]التوبة) [89 - 88 :ولی رسول و کسانی که همراه او ايمان آوردهاند با مالهايشان و جانهايشان جهاد
کردهاند و برای آنها خير زيادی وجود دارد ،آنها همان رستگاران هستند * ﷲ برای آنها بهشتهايی را مهيا
نموده است که در آن نهرها جاری میباشد ،در آن جاويدان خواهند بود و آن کاميابی باعظمتی میباشد(.
ير ُ
ض َﻻ َي ْستَ ِوي ِم ْن ُك ْم
س َم َاوا ِ
اث ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َما لَ ُك ْم أَ ﱠﻻ ت ُ ْن ِفقُوا ِفي َ
س ِبي ِل ﱠ ِ َو ِ ﱠ ِ ِم َ
) (1الكافي از كليني  ،42 ،41/2شرح أصول الكافي از مازندراني  ،122 ،121بحار اﻷنوار از مجلسي ،309 ،308/22
 ،9 ،8/66رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين از شيرازي  88/2در حاشيه ،موسوعة أحاديث أهل البيت
)ع( از هادي نجفي  ،503/1تفسير نور الثقلين از حويزي .246 ،205/5 ،255/2
) (2تفسير مجمع البيان ،از طبرسي ،156/7 ،التفسير الصافي ،از فيض كاشاني ،381/3 ،تفسير نور الثقلين ،از
حويزي ،501/3 ،تفسير الميزان از طباطبائي ،395/14 ،تفسير شبر ،از عبد ﷲ شبر 326ش ،تأويل اﻵيات ،از شرف
الدين حسيني.338/1 ،
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ح َوقَاتَ َل أُو َلئِ َك أ َ ْع َ
ظ ُم َد َر َجةً ِمنَ ﱠالذِينَ أ َ ْنفَقُوا ِم ْن َب ْع ُد َوقَاتَلُوا َو ُكﻼ َو َ
ع َد ﱠ ُ ْال ُح ْسنَﻰ َو ﱠ ُ
َم ْن أَ ْنفَقَ ِم ْن قَ ْب ِل ْالفَ ْت ِ
ير )] (10الحديد) [10 :و شما را چه شده است که در راه ﷲ انفاق نمیکنيد و برای ﷲ
ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِب ٌ
ميراث آسمانها و زمين میباشد .کسی از شما که قبل از فتح)روز بدر( انفاق کرده است و جهاد نموده
است دارای درجهی باعظمتتری نسبت به کسانی هستند که بعد از آن انفاق نمودهاند و جهاد کردهاند و
برای همگی ﷲ وعدهی نيکو داده است و ﷲ به آنچه انجام میدهيد ،بسيار آگاه است(.
َ
ﱠ
ْ
ُ
سنوا ِمن ُه ْم
صابَ ُه ُم ْالقَ ْر ُ
الر ُ
ﷲ جل ثناؤه میفرمايد :الﱠذِينَ ا ْست َ َجابُوا ِ ﱠ ِ َو ﱠ
ح ِللذِينَ أ ْح َ
سو ِل ِم ْن بَ ْع ِد َما أ َ َ
اس قَ ْد َج َم ُعوا َل ُك ْم فَ ْ
اخش َْو ُه ْم فَزَ ا َد ُه ْم ِإي َمانًا َوقَالُوا َح ْس ُبنَا
ع ِظي ٌم ) (172الﱠذِينَ قَا َل لَ ُه ُم النﱠ ُ
َواتﱠقَ ْوا أَجْ ٌر َ
اس ِإ ﱠن النﱠ َ
ض ٍل
سو ٌء َوات ﱠ َبعُوا ِرض َْوانَ ﱠ ِ َو ﱠ ُ ُذو فَ ْ
ﱠ ُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل ) (173فَانْقَلَبُوا ِبنِ ْع َم ٍة ِمنَ ﱠ ِ َوفَ ْ
س ْس ُه ْم ُ
ض ٍل لَ ْم َي ْم َ
ع ِظ ٍيم )] (174آل عمران) [174 -172 :کسانی که ﷲ و رسول را بعد از آن که به آن زخمی رسيد
َ
استجابت کر دند .برای کسانی از آنها که نيکی کنند و تقوا پيشه سازند اجری باعظمت وجود دارد *
کسانی که مردم به آنها گفتند :مردم بر عليه شما جمع شدهاند ،پس از آنها بترسيد! در نتيجهی آن ايمان
آنها زياد شد و گفتند :ﷲ برای ما کافی است و نيک نگهبانی میباشد * با نعمتی از جانب ﷲ و فضيلتی
بازگشتند و بدی به آنها نرسيد و از رضاتمندی ﷲ تبعيت کردند و ﷲ دارای بخشش باعظمتی میباشد(.
اء َما ًء ِليُ َ
ﷲ تعالی میفرمايد :إِ ْذ يُغَ ِ ّ
ب
علَ ْي ُك ْم ِمنَ ال ﱠ
س َم ِ
ط ِ ّه َر ُك ْم بِ ِه َويُ ْذ ِه َ
اس أ َ َمنَةً ِم ْنهُ َويُن ِ َّز ُل َ
شي ُك ُم ال ﱡنعَ َ
ان َو ِليَ ْربِ َ
ش ْي َ
ع ْن ُك ْم ِرجْ زَ ال ﱠ
ام )] (11اﻷنفال) [11 :هنگامی که خوابی برای
ط َ
َ
ط ِ
علَﻰ قُلُوبِ ُك ْم َويُثَبِّتَ بِ ِه ْاﻷ َ ْق َد َ
امنيتی از جانب او)ﷲ تعالی( شما را فرا گرفت و از آسمان آبی فرو فرستاد تا شما را توسط آن پاک کند
و پليدی شيطان را از شما ببرد و قلبهای شما را استوار کند و قدمها را ثابت قدم نمايد(.
اين آيه در غزوهی بدر نازل شد ،به ثبت رسده است که رسول ﷲ به عمر بن خطـاب در قصـ هی
حاطب بن أبي بلتعه وقتی از او سوال نمود تا او را به حال خود رها نمايد تا گردن او را بزند ،فرمـود:
»چه چيز تو را آگاه کرد ای عمر! چه بسا ﷲ بر اهل بدر اطﻼع يافت و آنها را آمرزيد و به آنها فرمود:
هرچه میخواهيد انجام دهيد ،همانا شما آمرزيده شدهايد«).(1
گفته شده است :امر در سخن وی» :اعملوا« )انجام دهيد( برای گرامی داشت است .منظور اين است
که از روی اين وعدهی صادقانه هر عمل اهل بدر مورد مؤاخذه قرار نمیگيرد .گفته شده است» :معنـای
آن میشود اعمال بد آنها آمرزيده شده است و به مانند آن است که چنين عملی انجام نشده است«).(2
نووي گفته است» :علماء گفتهاند :معنای آن آمرزش برای آنها در آخرت میباشد و اگر نه اگر برای
کسی از آنها يا غير آنها حدی واجب میشد ،آن در حد در دنيا بر وی اجرا میشد .از قاضي عياض نقـل
شده است که بر اجرای حد ]بر آنها[ اجماع وجود دارد .عمر بـر قدامـ ه بـن مظعـون حـد جـاری کـرد و
پيامبر نيز بر مسطح حد اجرا کرد و اين در حالی بود که او از اهل بدر بود«).(3
ابن قيم گفته است» :ﷲ أعلم ،اين خطـاب بـرای گروهـی اسـت کـه ﷲ سـبحانه دانسـته اسـت آنهـا از
دينشان جدا نمیشوند ،بلکه بر اسﻼم وفات خواهند نمود .آنها گاهی بعضی از گناهانی که ديگران مرتکب
میشوند را انجام میدهند ولی ﷲ سبحانه آنها را به حال خود نمیگذارد که بر آنها اصرار داشـته باشـند،
بلکه به آنها توفيق توبهی نصوح ،استغفار و انجام حسناتی را میدهد که اثر آن گناهان را پـاک مـیکنـد.
اين فقط مخصوص آنها میباشد و برای ديگران چنين چيزی وجود ندارد؛ زيـرا چنـين امـری بـرای آنهـا
تحقق يافته است و آنها مورد آمرزش واقع گشتهاند .اين امر منع نمیکند که مغفرت بـرای آنهـا بـا اسـباب
) (1مجمع البيان از طبرسي  ،270/9اﻹرشاد  ،34إعﻼم الورى  ،66بحار اﻷنوار از مجلسي ،125 ،121 ،94/21
 ،253/31تفسير نور الثقلين از حويزي  ،301/5تفسير فرات  ،421/2منتهﻰ المطلب از حلي  ،939/2دراسات في
وﻻية الفقيه از منتظري  ،741/2نظام الحكم في اﻹسﻼم از منتظري  ،438كتاب سليم بن قيس به تحقيق أنصاري ،246
در حاشيه ،اﻹيضاح از فضل بن شاذان  ،507شرح اﻷخبار از مغربي  ،301/2اﻹفصاح از مفيد  ،49اﻷربعين از
شيرازي  ،314مواقف الشيعة از ميانجي  ،255/2نهج السعادة از محمودي  ،220/5شرح نهج البﻼغة از ابن أبي
الحديد  ،11/20 ،267/17 ،285/13 ،100/4تفسير الميزان  ،236/19اﻷمثل از مكارم شيرازي  ،236/18أعيان
الشيعة  ،116 ،113/1اﻹستغاثة از كوفي  ،10/2شرح إحقاق الحق از مرعشي  ،57/18العقائد اﻹسﻼمية ،مركز
المصطفﻰ .251 ،249/3
) (2معرفة الخصال المكفرة از ابن حجر العسقﻼني.31 ،
) (3صحيح مسلم با شرح النووي.57 ،56/16 :
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خود انجام گيرد همان گونه که حکم نمیکند که آنها واجبات را با اعتماد بر اين که آمرزيده شدهاند ،ترک
کنند .اگر چنين چيزی برای آنها به شکلی حاصل شده بود که نيازی به برپا داشتن اوامر نداشتند ،پس چه
نيازی بود که آنها بعد از آن نماز بخوانند و روزه بگيرند و حج بروند و زکات بدهند و جهاد کننـد و ايـن
امری محال میباشد«).(1
سا ُء
ﷲ تعالی میفرمايد :أ َ ْم َح ِس ْبت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْد ُخلُوا ْال َجنﱠةَ َولَ ﱠما يَأْتِ ُك ْم َمث َ ُل الﱠذِينَ َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم َم ﱠ
ستْ ُه ُم ْالبَأ ْ َ
يب )(214
ص َر ﱠ ِ قَ ِر ٌ
ص ُر ﱠ ِ أ َ َﻻ إِ ﱠن نَ ْ
سو ُل َوالﱠذِينَ آ َمنُوا َمعَهُ َمتَﻰ نَ ْ
الر ُ
َوالض ﱠﱠرا ُء َو ُز ْل ِزلُوا َحتﱠﻰ يَقُو َل ﱠ
]البقرة) [214 :آيا پنداشتيد داخل بهشت میشويد و مثال کسانی که قبل از شما بودند به شما نمیرسد.
برای آنها مصيبتهای بيرونی و درونی ايجاد شد و به لرزه افتادند تا آن که رسول و کسانی که همراه او
ايمان آورده بودند گفتند :پس پيروزی و ياری ﷲ چه زمان فرا میرسد؟ آگاه باشيد که پيروزی و ياری
ﷲ نزديک است(.
طبرسي گفته است» :گفته شده است :اين دربارهی مهاجرينی از اصحاب رسول صلی ﷲ عليه و آلـه
بوده است ،آنها به سوی مدينه هجرت کردند و سرزمينشان و اموالشان را رها ساختند و بـه آنهـا ضـرر
]دنيوی[ رسيد« ).(2
در بين آنها علي بن أبي طالب گفته است:
مبينــــة آياتـ ــــه لـ ــــذوي العقـ ــــل
فجــــاء بفرقــــان مــــن ﷲ مـ ــــنزل
همان ]قرآنی کـه[ آيـات آن بـرای
با فرقانی که از ﷲ نازل شده آمده
صاحبان عقل روشن است
است
وأمسوا بحمد ﷲ مجتمعـي الشـمل
فـــــآمن أقـــــوام كـــــرام وأيـ ـــــقنوا
و اجتماع تمامی آنها مشغول حمد
اقوامی گرامی ايمان آوردهاند و به
ﷲ شده است
يقين رسيدهاند
ً
فزادهم الرحمن خبـ ـﻼ علـﻰ خبـل
وأنكــــر أقــــوام فزاغــــت قلــــوبهم
خداونـــد رحمـــان ديـــوانگی بـــر
و اقـوامی را زشــت معرفــی کــرده
ديوانگی بر آنها افزوده است
است که قلبهايشـان انحـراف يافتـه
وقوما ً غضابا ً فعلهم أحسـن الفعـل
است
و همچنين قومی خشمگين را کـه
وأمكـــن مـــنهم يـــوم بـــدر رســـوله
عمل آنها نيکوترين عمل است
در روز بـــدر فرســـتادهاش را بـــر
)(3
وقد حادثوهـا بالجﻼء وبالصـقل
آنها قادر نمود
و آنها جﻼ يافته بودنـد و صـيقلی
بأيــــديهم بــــيض خفــــاف قواطــــع
شده بودند
در دستهای آنها شمشيری سبک و
کوچ دهنده وجود داشت
ُ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
َ
ح َوقَاتَ َل أ ْولَئِكَ أ ْعظ ُم َد َر َجـة ِ ّمـنَ الـذِينَ أنفَ ُقـوا
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ﻻ يَ ْست َ ِوي ِمنكُم ﱠم ْن أنفَقَ ِمن قَ ْب ِل الفَتْ ِ
ع َد ﱠ ُ ْال ُح ْسنَﻰ ] ...الحديد) [10 :کسی از شما که قبل از فتح)روز بدر( انفاق کرده
ِمن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َو ُك ّﻼً َو َ
است و جهاد نموده است دارای درجهی باعظمتتری نسبت به کسانی هستند که بعد از آن انفاق نمودهانـد
و جهاد کردهاند و برای همگی ﷲ وعدهی نيکو داده است » .(...الحسـنﻰ :بهشـت اسـت .آن را مجاهـد و
قتادة گفتهاند) .(4ابن حزم با اين آيه استدﻻل کرده است که به طور قطعی تمامی صحابه اهـل بهشـت مـی-
ع َد ﱠ ُ ْال ُح ْسنَﻰ) و به همگی ﷲ وعدهی نيکو داده است( ).(5
باشند ،زيرا ﷲ میفرمايدَ  :و ُك ّﻼً َو َ

) (1الفوائد از ابن قيم.19 ،
) (2تفسير مجمع البيان از طبرسي .68/2
) (3ديوان أمير المؤمنين  ،107مناقب آل أبي طالب از ابن شهر آشوب  ،331/2 ،75/1بحار اﻷنوار از مجلسي ،321/19
.94/41
) (4تفسير ابن جرير .128/27
) (5الفصل .149 ،148/4
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ﷲ تعالﻰ أصحاب پيامبرش را به راستگويی و تقوا توصيف نموده است و در جاهای بسياری وعده-
ی رستگاری به آنها داده است .از آنها اين سخن ﷲ تعالی میباشد :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُواْ اتﱠقُواْ ّ َ َو ُكونُواْ َم َع
صا ِدقِينَ ] التوبة) [119 :ای کسانی که ايمان آوردهايـد! از ﷲ تقـوا پيشـه کنيـد و بـه همـراه راسـتگويان
ال ﱠ
باشيد(.
بعضی از مفسران آوردهاند که ]مع الصادقين[ برای محمد و اصحابش رضوان ﷲ عليهم میباشد).(1
منزلت کسی که به ما امر شده است تا به آنها اقتدا کنيم پوشيده نمیباشد .اين امر تا روز قيامت باقی می-
ماند .دليلی وجود ندارد که اين امر فقط برای اصﻼح افراد قبـل از مرتـد شـدن صـحابه مـیباشـد و ايـن
ادعای کسانی است که در قلبشان مرض وجود دارد ،زيرا چنين چيزی با مقياس بشری انجام مـیگيـرد و
نه با مقياس ﷲ تعالی که عﻼم الغيوب است و چيزی در آسمان و زمين و آنچه در سينهها پنهان مـیمانـد
از او مخفی نمیماند] .زيرا اگر قرار بود صحابه مرتد شوند ،ﷲ تعالی به اقتدای به آنها امر نمیفرمود
يا آن که آن را مختص به زمان پيامبر میکرد[.
ديگران گفتهاند» :آنان کسانی هستند که با عهدی که با ﷲ بستهاند صادق بودهاند و با دشـمنان او جهـاد
کردهاند و جانهايشان را در راه او و ياری رساندن رسولش و عزت دادن به دينش فدا کردهانـد ،زيـرا ﷲ
ضﻰ نَحْ بَهُ َو ِم ْن ُهم ﱠمن يَنت َِظ ُر َو َما بَ ﱠدلُوا ت َ ْبدِيﻼً
علَ ْي ِه فَ ِم ْن ُهم ﱠمن قَ َ
عا َهدُوا ﱠ َ َ
ص َدقُوا َما َ
تعالی میفرمايدِ  :ر َجا ٌل َ
]اﻷحزاب) [23 :مردانی که در آنچه ﷲ بر آن با آنها پيمان بسته است ،راستگو و صادق بودهاند .از آنهـا
کسانی هستند که پيمان خود را بسر بردهاند و برخی از آنها انتظار میکشند و تغييـری ]در عهـد و پيمـان
خود[ ندادهاند(« ).(2
شيخ مفيد که يکی از بزرگان شيعهی اثنی عشری میباشد گفتـه اسـت» :سـخن ﷲ تعـالیَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ
صا ِدقِينَ ] التوبة) [119 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! از ﷲ تقوا پيشه کنيـد و
آ َمنُواْ اتﱠقُواْ ّ َ َو ُكونُواْ َم َع ال ﱠ
به همراه راستگويان باشيد( ،در آن به ثبت رسيده است که شخص منادی غير از کسی است که بـه سـوی
او ندا داده شده است و کسی که به تبعيت امر شده است ،کسی غير از کسی است که به تبعيت از او امـر
شده باشد .اين دليلی بر اين است که کسانی که به تبعيت آنها امر شده است ،تمامی امت نمیباشـند و فقـط
گروه خاصی از آنها میباشند .بدين شکل که امر شده به تبعيت ،غير از کسـی اسـت کـه بـه تبعيـت از او
امر شده است .بنابراين با توجه به متن صريح بايد بين دو گروه فرق گذاشت و اگر نه التباس پيش میآيد
و در آن تکليفی قرار داده میشود که توان آن وجود ندارد«).(3
عبدﷲ شبر گفته اسـت» :در اينجـا منظـور همگـی راسـتگويان نمـیباشـد در ايـن صـورت هـر کسـی کـه
راستگو باشد ،شامل آن میشود ،حتی افراد کافر و هيچ وقت ﷲ سبحانه به همراه چنين فردی بـودن امـ ر
نمــیکنــد ،بلکــه منظــور از آنهــا کســانی هســتند کــه در ايمانشــان ،عهدهايشــان ،نيــتهايشــان ،سخنانشــان،
اخبارشان و شرايع آنها در تمامی احوال زمانهايشان صادق میباشند«).(4
اگر تمام تأويﻼتی که در تفسير اين آيه وجود دارد و همچنين روايات را کنار بگذاريم و قرآن را با قـرآن
تفسير کنـيم ايـن آيـه را بـه گونـهای مـیيـابيم کـه بـه وضـوح بـر ايـن سـخن ﷲ انطبـاق داردِ  :ل ْلفُ َقـ َراء
سولَهُ أ ُ ْولَ ِئ َك
ِيار ِه ْم َوأَ ْم َوا ِل ِه ْم َي ْبتَغُونَ فَ ْ
ص ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِرض َْوانا ً َو َين ُ
ْال ُم َه ِ
اج ِرينَ الﱠذِينَ أُ ْخ ِر ُجوا ِمن د ِ
صا ِدقُونَ ] الحشر) [8 :برای مهاجرين فقيری که از سرزمينشان و اموالشان بيرون شدهاند و در پی
ُه ُم ال ﱠ
فضل و رضايتمندی ﷲ میباشند و ﷲ و رسولش را ياری میدهند ،آنها همان صادقان هسـتند( .بنـابراين
آنها با اين آيه تعيين میشوند.
چه بسا که امری که بر اين مسأله دﻻلت دارد ،دعاهايی است که بر زبان امامان اهـل بيـت علـيهم السـﻼم
جاری شده است .به مانند سخن امام صادق رحمه ﷲ» :پروردگارا تو به ما امر کردهای کـه از صـاحبان
يعـواْ
يعـواْ ّ َ َوأ َ ِط ُ
امرت اطاعت کنيم و به ما امر نمودی تا به همـراه صـادقان باشـيم .تـو فرمـودهای :أَ ِط ُ
سو َل َوأ ُ ْو ِلي اﻷ َ ْم ِر ِمن ُك ْم] النساء) [59 :از ﷲ اطاعت کنيد و از رسول و صاحبان امری که از خودتان
الر ُ
ﱠ
) (1نگاه شود به طور مثال به مجمع البيان از طبرسي .122/3
) (2نگاه شود به كتاب الغيبة از نعماني .64
) (3المسائل العكبرية از شيخ المفيد .47
) (4اﻷنوار الﻼمعة في شرح الزيارة الجامعة از عبدﷲ شبر.114 ،
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صا ِدقِينَ ] التوبة[119 :
هستند اطاعت کنيد( ،همچنين فرمودهایَ  :يا أَيﱡ َها ﱠالذِينَ آ َمنُو ْا ات ﱠ ُقو ْا ّ َ َو ُكو ُنو ْا َم َع ال ﱠ
)ای کسانی که ايمان آوردهايد! از ﷲ تقوا پيشه کنيد و همراه صادقان باشيد( ،پس شنيديم و اطاعت کرديم.
پروردگار ما! در نتيجهی آن قدمهای ما را استوار بدار و ما را با مسلمانان صادقی که دوستان تو هسـتند
محشور فرما! بعد از آن که ما را هدايت نمودی ،قلبهای ما را منحرف مگردان! از نزد خودت رحمتی به
ما ببخش! و تو بسيار بخشنده میباشی«).(1
اين چنين است که امام زين العابدين رحمه ﷲ وقتی اين سخن ﷲ تعالی را میخواند :يَا أَيﱡ َها ﱠالـذِينَ آ َم ُنـواْ
صا ِدقِينَ ] التوبة) [119 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! از ﷲ تقوا پيشه کنيد و همراه
اتﱠقُواْ ّ َ َوكُونُواْ َم َع ال ﱠ
صادقان باشيد( دعايی طوﻻنی را به انجام میرساند و در آن طلب مینمود تا به صادقان ملحق شود و به
درجهی باﻻی آنها برسد).(2
ار ُر َح َماء َب ْينَ ُه ْم ت ََرا ُه ْم ُر ﱠكعا ً
ﷲ دربارهی آنها میفرمايد  :ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
سو ُل ﱠ ِ َوالﱠذِينَ َم َعهُ أَ ِشدﱠاء َ
علَﻰ الْ ُكفﱠ ِ
َ
س ُجو ِد َذ ِل َك َمثَلُ ُه ْم فِي الت ﱠ ْو َراةِ َو َمثَلُ ُه ْم ِفـي
سُ ﱠجدا ً َي ْبتَغُونَ فَ ْ
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِرض َْوانا ً ِسي َما ُه ْم فِي ُو ُجو ِه ِهم ِ ّم ْن أثَ ِر ال ﱡ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ب ﱡ
سوقِ ِه يُ ْع ِجـ ُ
عل ﻰ ُ
الـز ﱠرا َ
اﻹ ِ
ار َو َ
نجي ِل كَزَ ْرعٍ أ َ ْخ َر َج شَطأهُ فَآزَ َرهُ فَا ْستَ ْغلظ فَا ْست ََوى َ
عـ َد ﱠ ُ
ع ِليَ ِغـيظ بِ ِهـ ُم ال ُكفـ َ
ِْ
ع ِظيما ً] الفتح) [29 :محمد فرسـتادهی ﷲ اسـت ،کسـانی
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال ﱠ
ت ِم ْن ُهم ﱠم ْغ ِف َرةً َوأَجْ را ً َ
الﱠذِينَ آ َمنُوا َو َ
که همراه او هستند بر کافران شدت عمل دارند و بين خودشان مهربان میباشند .آنها را همواره در رکوع
و سجده میبينی .در پی فضل ﷲ و رضايتمندی ]او[ میباشند .در چهرههايشان اثر سجده وجود دارد ،اين
مثال آنها در تورات میباشد و مثال آنها در انجيل اين است که به مانند زراعتی میباشند که جوانهای زده
اســت و رشــد نمــوده اســت و محکــم شــده اســت و بــر ســاقهی خــود اســتوار شــده اســت و در نتيجــهی آن
کشاورزان را به شگفت وا داشته است و کافران از آنها خشمگين شدهاند .ﷲ به کسانی از آنهـا کـه ايمـان
آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند وعدهی آمرزش و اجر باعظمتی داده است(.
در اين آيه و دﻻيل ديگر دليلی بر اين وجود دارد که ﷲ تعالی توسط صحابه ،بر اساس حـق و منزلتـ ی
که به آنها داده است ،کسی را که در حق آنها کوتاهی کند را خشمگين میسازد.
امام مالك رحمه ﷲ گفته است» :به من رسيده است که وقتی مسيحيان صحابه ،همان کسانی که شـام را
فتح کردند را ديدند گفتند» :قسم به ﷲ آنها بهتر از حواريانی هستند که بـه مـا رسـيده اسـت .آنـان راسـت
گفتند؛ اين امت در کتابهای قبلی به آنها عظمـت داده شـده اسـت و بزرگتـرين و برتـرين ايـن امـت همـان
اصحاب رسول ﷲ بودهاند .ﷲ تبارك و تعالﻰ آنها را بايد خود در کتابهای نازل شده و اخبار متداول باﻻ
برده است .به همين دليل است که ﷲ سبحانه و تعالﻰ در اينجا میفرمايدَ  :ذ ِل َك َمثَلُ ُه ْم فِي ﱠ
التـ ْو َراةِ] الفـتح:
نجي ِل َكزَ ْرع أ َ ْخ َر َج ش ْ
َطأَهُ] الفتح:
اﻹ ِ
) [29اين مثال آنها در تورات میباشد( .سپس میفرمايدَ  :و َمثَلُ ُه ْم فِي ْ ِ
ٍ
) [29و مثال آنها در انجيل به مانند زراعتی است که جوانه زده است( ،فَآزَ َرهُ) به معنای رشد کـردن و
ب ﱡ
ع] الفتح [29 :به اين معنا میباشد کـه
سوقِ ِه يُ ْع ِج ُ
بلند شدن و محکم شدن میباشد( .فَا ْست ََوى عَلَﻰ ُ
الز ﱠرا َ
اصحاب رسول ﷲ رشد يافتند و او را ياری کردند و با او قدرت دادند .در نتيجه آنان به مانند زراعتـی
برای کشاورز میباشند که کافران از آنها به خشم میآيند«).(3
ابن جوزي رحمه ﷲ گفته است» :نزد جمهور اين توصيف برای تمامی صحابه میباشد«).(4
سعد بن أبي وقاص گفته است» :مردم دارای سه منزلت میباشند .دو منزلت تمام شده است و يکی باقی
مانده است .بهترينی که شما بر آن قرار داريد همين منزلتی است که باقی مانده است .سپس قرائت نمـود:
ضـ َوانا ً] الحشـر[8 :
اج ِرينَ ] الحشر) [8 :برای فقيران مهاجری که( تا آن که رسيد بـهَ  :و ِر ْ
ِ ل ْلفُقَ َراء ْال ُم َه ِ
اﻹي َمانَ ِمن
ﱠار َو ْ ِ
)و رضايتمندی( .آنان مهاجرين هستند .اين منزلت به پايان رسيده استَ  .والﱠذِينَ تَبَ ﱠو ُؤوا الد َ
) (1تهذيب اﻷحكام از طوسي  ،147/3جامع أحاديث الشيعة از بروجردي  ،402/7موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( از
هادي نجفي  ،30/8تفسير نور الثقلين از حويزي  ،281/2 ،319/1تفسير كنز الدقائق از مشهدي  ،29/2غاية المرام از
هاشم بحراني  ،343/1كشف المهم في طريق خبر غدير خم از هاشم بحراني .215
) (2نگاه شود به المراجعات از شرف الدين  ،69جامع أحاديث الشيعة از بروجردي  ،40/1أمان اﻷمة من اﻻختﻼف از
لطف ﷲ صافي  ،186مكاتيب الرسول از أحمدي ميانجي  ،573/1مجموعة الرسائل از لطف ﷲ صافي  ،74/2نهج
الحق وكشف الصدق از حلي 227هـ ،نفحات اﻷزهار از علي ميﻼني .60/2
) (3اﻻستيعاب از ابن عبد البر  ،6/1تفسير ابن كثير .204/4
) (4زاد المسير .204/4
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َق ْب ِل ِه ْم] الحشر) [9 :و کسانی که قبل از ]آمدن مهاجرين به مدينه[ سرزمين و ايمان را آماده کردند( تـا آن
صةٌ] الحشر) [9 :حتی اگر به آن نياز داشته باشـند( .گفـت :آنهـا انصـار
صا َ
که رسيد بهَ  :ولَ ْو كَانَ بِ ِه ْم َخ َ
هستند و اين مرحله نيز به پايان رسيده است .سپس قرائت نمودَ  :والﱠذِينَ َجا ُؤوا ِمن بَ ْعـ ِد ِه ْم] الحشـر[10 :
ؤُوف ﱠر ِحي ٌم] الحشر) [10 :پروردگـار مـا!
)و کسانی که بعد از آنها آمدند( تا آن که رسيد بهَ  :ربﱠنَا إِنﱠ َك َر ٌ
تو مهربان و دائما ً رحمتگر میباشی( .آن دو منزلـت بـه پايـان رسـيدند و ايـن منزلـت بـاقی مانـده اسـت.
بهترين شما کسی است که بر همين منزلت ،باقی مانده است .گفت :برای آنها طلب آمرزش نماييد!«).(1
عايشه رضی ﷲ عنها گفته است» :امر شدهاند که برای اصحاب پيـامبر طلـب آمـرزش نماينـد؛ ايـن در
حالی است که آنها را دشنام میدهند«).(2
أبونعيم رحمه ﷲ گفته است» :چه کسی حال بدتر از آن دارد که با ﷲ تعالی و رسولش مخالفت کند و از
آن دو نافرمانی نمايد؟ آيا نمیبينيد که ﷲ تعالی به پيامبرش امر میکند که از صـحابه درگـذرد و بـرای
نت فَ ّ
ظـا ً غ َِلـي َ
ب
آنها طلب آمرزش نمايد و بال رحمت بر آنان بگستراند؟ ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَ ْو ُك َ
ظ ْالقَ ْلـ ِ
ع ْن ُه ْم َوا ْستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَا ِو ْرهُ ْم فِي اﻷ َ ْم ِر ] ...آل عمران) [159 :و اگر تـرش رو
ﻻَنفَضﱡواْ ِم ْن َح ْو ِل َك فَاع ُ
ْف َ
و سنگدل بودی از اطرافت پراکنده میشدند ،پس از آنها درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و در امور
با آنها مشورت نما!  .(...همچنين میفرمايدَ  :و ْ
ض َجنَا َحكَ ِل َم ِن اتﱠبَعَكَ ِمنَ ْال ُمـؤْ ِمنِينَ ] الشـعراء[215 :
اخ ِف ْ
)با ِل ]محبتـ[ـت را بر مؤمنانی که از تو تبعيت میکنند ،بگستران!(.
پس کسی که به آنها دشـنام دهـد و بـر آنهـا بغـض بـورزد و تأويـل آنهـا و جنگهـای آنهـا را نيکـو و زيبـا
برداشت نکند ،چنين شخصی از امر ﷲ تعالی و ادبی که آموخته است و توصيهای که دربارهی آنها نموده
است ،عدول کرده است .چنين شخصی از آنان بدگويی نمیکند ،مگر از روی نيت بدی که بـه پيـامبر و
صحابهی او و اسﻼم و مسلمانان دارد«).(3
مجاهد از ابن عباس آورده است» :به اصحاب محمد دشنام ندهيد؛ زيرا ﷲ امر نموده است که برای آنها
طلب آمرزش صورت گيرد و اين در حالی است کـه مـیدانسـته اسـت آنهـا بـا يکـديگر وارد جنـگ مـی-
شوند«).(4
در ارتباط با آيهی قبلی برادران شيعهی اثنی عشری از امام صادق روايـت کـردهانـد کـه دربـارهی ايـن
َاب َي ْع ِرفُونَهُ ] ...البقرة) [146 :کسانی که به آنها کتاب دادهايـم و آن را
سخن ﷲ تعالی :الﱠذِينَ آتَ ْينَا ُه ُم ْال ِكت َ
میشناسند  (...فرموده است» :اين آيه دربارهی يهوديان و مسيحيان نازل شده است .به اين معنا کـه آنهـا
رسول ﷲ ]صلی ﷲ عليه و آله[ را میشناسند .زيرا ﷲ در تورات ،انجيل و زبور توصيف محمد] [و
سـو ُل
توصيف صحابهی او و هجرت آنها بيان شده است .اين آنجاست که ﷲ تعالی میفرمايـد  :ﱡم َح ﱠمـ ٌد ﱠر ُ
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِرض َْوانا ً ِسي َما ُه ْم فِي
س ﱠجداً يَ ْبتَغُونَ فَ ْ
ار ُر َح َماء بَ ْينَ ُه ْم ت ََرا ُه ْم ُر ﱠكعا ً ُ
ﱠ ِ َوالﱠذِينَ َم َعهُ أَ ِشدﱠاء عَلَﻰ ْال ُكفﱠ ِ
نجيـ ِل ] ...الفـتح) [29 :محمـد فرسـتادهی ﷲ
ُو ُجو ِه ِهم ِ ّم ْن أَثَ ِر ال ﱡ
اﻹ ِ
س ُجو ِد َذ ِل َك َمثَلُ ُه ْم فِي التﱠ ْو َراةِ َو َمثَلُ ُه ْم ِفـي ْ ِ
است ،کسانی که همراه او هستند بر کافران شدت عمل دارند و بـين خودشـان مهربـان مـیباشـند .آنهـا را
همواره در رکوع و سجده میبينی .در پی فضل ﷲ و رضـايتمندی ]او[ مـیباشـند .در چهـرههايشـان اثـر
سجده وجود دارد ،اين مثال آنها در تورات میباشد و مثال آنها در انجيل اين است که  ،(...ايـن توصـيف
رسول ﷲ و اصحاب او در تورات میباشد .وقتی ﷲ او را مبعوث نمود ،اهـل کتـاب او را شـناختند،

) (1الصارم المسلول  ،574و أثر را حاكم روايت کرده است  3484/2و آن را صحيح دانسته است و ذهبي با آن موافقت
کرده است.
) (2مسلم في كتاب التفسير ،حديث ] [3022صحيح مسلم .2317/4
) (3اﻹمامة 376 ،375 ،:از أبي نعيم
) (4الصارم المسلوم  574و نگاه شود به منهاج السنة  14/2و أثر را احمد در الفضائل شماره  1741 ،187روايت کره
است .سند آن را شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه صحيح دانسته است و حديث را ابن بطة منسوب دانسته است ،منهاج السنة
.22/2
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ع َرفُواْ َكفَ ُرواْ ِب ِه ] ...البقرة) [89 :وقتی نـزد آنهـا
همان گونه که ﷲ جل جﻼله میفرمايد :فَلَ ﱠما َجاء ُهم ﱠما َ
)(1
چيزی آمد که ]آن را[ میشناختند ،به آن کفر ورزيدند. «(...
ع ِن ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِإ ْذ يُ َبا ِي ُعون ََك
ي ﱠُ َ
به ذکر فضايل صحابه در قرآن باز میگرديم .ﷲ میفرمايد :لَقَ ْد َر ِ
ض َ
ْ
ت ال ﱠ
ش َج َرةِ فَ َع ِل َم َما فِي قُلُوبِ ِه ْم فَأَنزَ َل ال ﱠ
تَحْ َ
س ِكينَةَ َ
يرةً يَأ ُخـ ُذونَ َها َو َكـانَ ﱠ ُ
علَ ْي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَتْحا ً قَ ِريبا ً * َو َمغَانِ َم َكثِ َ
ْ
ْ
ّ
َ
ً
ُ
ً
ً
َ
اس عَن ُك ْم َو ِلتَكُونَ آيَة ِلل ُمؤْ ِمنِينَ
يرة ً ت َأ ُخذونَ َها فَعَ ﱠج َل ل ُك ْم َه ِذ ِه َو َك ﱠ
ِي النﱠ ِ
ع ِزيزا َح ِكيما * َو َ
َ
ع َد ُك ُم ﱠ ُ َمغَانِ َم َكثِ َ
ف أ ْيد َ
ً
ً
ص َراطا ﱡم ْستَ ِقيما] الفتح ) [20-18 :ﷲ از مؤمنان هنگـامی کـه زيـر درخـت بـا تـو بيعـت کردنـد،
َويَ ْه ِديَ ُك ْم ِ
راضی شد و آنچه در قلبهايشان بود را شناخت و بر آنها آرامش نازل نمـود و پيـروزی نزديکـی بـه آنهـا
پاداش داد * و ]همچنين[ غنيمتهای بسـ ياری کـه آنهـا را بـر مـیگيرنـد و ﷲ بسـيار بـاعزت و بسـيار بـا
حکمت میباشد * ﷲ به شما غنيمتهای بسياری را وعده داد که آنها را بر میگيريـد و آن را بـرای شـما
]از نظر زمانی[ جلو انداخت و دست مردم را از شما کوتاه کرد تا آيهای برای مؤمنان شود و شما را بـه
راه راست هدايت فرمايد(.
اين آيه دﻻلتی واضح بر عادل بودن صحابه دارد ،کسانی که در روز حديبيه همراه پيامبر بودند .وجه
بودن آنها اين است که ﷲ تعالی به رضايتمندی از آنها آگاهی داده است و گـواهی داده
دﻻلت آيه بر عادل
ِ
است که آنها دارای ايمان می باشند و آنها را از آنچه در قلبهايشان شـامل راسـتگويی ،وفـا ،شـنوا بـودن و
اطاعت وجود داشته است ،پاک گردانده است .چنين تزکيهی عظيمی از جانب خداوند عﻼم الغيوب همـان
کسی که هيچ چيز از او پنهان نمیماند ،صادر نمیشود مگر آن که آنان به قلههايی از استقامت نمودن در
اطاعت از وی ،رسيده باشند.
طبرسي گفته است» :معنای آن بيعت حديبيه میباشد .از روی همـين آيـه »بيعـت الرضـوان« نامگـذاری
شده است و ﷲ سبحانه از آنها راضی شده است و خواسته است تا آنها را بـزرگ معرفـی کنـد و بـه آنهـا
پاداش بدهد .اين آگاهيی از جانب ﷲ سبحانه می باشد بر اين که از مؤمنان وقتی با پيامبر صلی ﷲ عليه و
آله بيعت کردند ،راضی شد و آن در حديبيه زيـر درخـت معروفـی انجـام گرفـت و آن درخـت طلـح بـوده
است«).(2
تعداد صحابه رضوان ﷲ عليهم در روز بيعت رضوان هزار و دويست نفر بوده است و گفته شـده اسـت:
هزار و چهار صد و همچنين هزار و پانصد و همچنين هزار و هشتصد ).(3
ابن عباس رضی ﷲ عنهما گفته است» :ﷲ عزوجل آگاهی داده است که از آنها راضی شده است و آنـان
اصحاب شجره بودند .آنچه در قلبهايشان بود را نيز دانست .آيا کسی از ما وجود دارد که بگويـد ،بعـد از
آن بر آنها خشمگين شده است؟«).(4
اين آيه به شکلی آشکار دﻻلت بر اين دارد که ﷲ تعالی آنهـا را تزکيـه داده اسـت .آن تزکيـهای اسـت کـه
کسی از آن خبر نداده است و کسی توانايی آن را ندارد ،مگر ﷲ .آن تزکيهای در درون آنها بـود و بـه
آنچه در قلبهايشان بود باز میگشت و در اينجا بـود کـه از آنهـا راضـی شـ د» .کسـی کـه ﷲ تعـالی از او
راضی شود ،مرگ او در حالت کفر امکان پذير نمیباشد .زيرا عبارت دليلـی بـر وفـات بـر اسـﻼم دارد.
بنابراين رضايتمندی از جانب ﷲ تعالی ايجاد نمیشود ،مگر برای کسـی کـه ﷲ تعلـی مـیدانـد کـه او در
حالت اسﻼم وفات خواهد يافت«).(5

) (1بحار اﻷنوار از مجلسي  ،92/69التفسير الصافي از فيض كاشاني  ،509/6 ،45/5تفسير نور الثقلين از حويزي
 ،77/5 ،84/2 ،708 ،138 ،99/1تفسير كنز الدقائق از ميرزا محمد مشهدي  ،369/1تفسير الميزان از طباطبائي
.334/1
) (2مجمع البيان از طبرسي .176/5
) (3مجمع البيان از طبرسي  ،167/5بحار اﻷنوار از مجلسي  ،121 ،55/36 ،93/24 ،365 ،346/20روضة الكافي از
كليني  ،322تأويل اﻵيات از شرف الدين الحسيني  ،595/2البرهان  ،196/4مناقب آل أبي طالب از ابن شهر آشوب
 ،22/2تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين از ابن كرامة  ،160صحيح بخاري :كتاب المغازي ،باب عزوة الحديبية،
حديث ].[4154
) (4اﻹرشاد  ،13روضة الواعظين از نيسابوري  ،75بحار اﻷنوار از مجلسي  ،51/40 ،243/38تفسير فرات ،421/2
كشف الغمة از إربلي  ،81/1كشف اليقين از حلي .33
) (5الصواعق المحرقة.316 ،:
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آنچه که آن را تأکيد میکند آن چيزی است که از رسول ﷲ در صحيح مسلم به ثبـت رسـيده اسـت» :ان
شاء ﷲ کسی از اصحاب شجره داخل آتش جهنم نمیشود؛ همان کسانی که در زير آن بيعت نمودند«).(1
ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :رضايتمندی از جانب ﷲ ،صفتی قديم میباشد .از کسی راضی نمیشـود
مگر بندهای که موجبات رضا را برای او فراهم سازد – و کسی که ﷲ تعالی از او راضی شود هيچ وقت
بر وی خشمگين نمیشود – پس هر کسی که ﷲ تعالی دربارهی او خبر داده است که از وی راضی می-
باشد ،چنين شخصی اهل بهشت میباشـد و ايـن وقتـی اسـت کـه بعـد از ايمـان و عمـل صـالح او ،از وی
راضی شده است؛ اين يادی که از آنها شده است دليلی بر ستايش وی از آنها و مدح او از آنـان مـیباشـد.
اگر میدانست که چنين شخصی از راه خود بر میگردد و گرفتار خشم پروردگار میشـود ،هرگـز چنـين
توصيفی را برای وی به انجام نمیرساند«).(2
ابن حزم رحمه ﷲ گفته است » :کسانی که ﷲ دربارهی آنها به ما خبر داده است که آنچه در قلبهايشـان
است را می داند و از آنها راضی شده است و آرامش بر آنها نازل کرده است ،برای هيچ کس جايز نمـی-
باشد که در برابر آنها بايستد يا شکی دربارهی آنها داشته باشد«).(3
ع َلـ ْي ُك ْم
سـو ُل َ
الر ُ
س ﱠماكُ ُم ْال ُم ْسـلِمينَ ِمـن قَ ْبـ ُل َو ِفـي َهـذَا ِل َي ُكـونَ ﱠ
شـ ِهيدا ً َ
ﷲ تعالی دربارهی آنها میفرمايدُ  :ه َو َ
ْ
الصـ َﻼة َ َو ُ
آتـوا ﱠ
َوت َ ُكونُوا ُ
َصـ ُموا ِبـا ﱠ ِ ُهـ َو َمـ ْو َﻻ ُك ْم َفـنِ ْع َم ال َمـ ْولَﻰ َونِ ْعـ َم
اس َفـأَقِي ُموا
ﱠ
علَﻰ النﱠ ِ
الز َكـاةَ َوا ْعت ِ
ش َه َداء َ
ير] الحج) [78 :او کسی است که از قبل ،شما را مسلمان ناميد و برای آن رسـول شـاهدی بـر شـما
ص ُ
النﱠ ِ
می باشد و شما شاهدانی برای مردم هستيد ،پس نماز برپای داری و زکات بدهيد و به ﷲ تمسـک جوييـد.
او موﻻی شماست ،پس چه نيک مولی و چه نيک ياری رسانی میباشد(.
دربارهی اين آيه سخنانی وجود دارد :يکی از آنها اين است که معنای آن میشود تا گـواهی بـرای اعمـال
آنها باشيد ،همان اعمالی که در حق دنيا و آخرت توسط آنها ]با ﷲ تعالی[ مخالفت میکنند .همان گونه که
ﷲ تعالی میفرمايـدَ  :و ِجـي َء ِبـالنﱠ ِب ِيّينَ َو ﱡ
الشـ َه َداء] الزمـر) [69 :و پيـامبران و شـهيدان آورده مـیشـوند(.
همچنين میفرمايدَ  :و َي ْو َم َيقُو ُم ْاﻷ َ ْش َها ُد] غافر) [51 :روزی که شاهدان بر پا مـیشـوند( گفتـه شـده اسـت
»اﻷشهاد« )شاهدان( چهار دسته هستند :مﻼئک ،پيامبران ،امت محمد و جوارح .دوم :گفتـه شـده اسـت
که معنای آن میشود تا حجتی برای مردم باشيد و برای آنها حـق و ديـن را روشـن نماييـد و رسـول نيـز
شاهدی برای کمک به شما باشد .سوم :آنان شاهدانی برای پيامبران در برابر امتهايی کـه آنهـا را تکـذيب
نمودند هستند] ،آنان شاهد بر اين امر میباشند که پيامبران رسالت[ را رساندهاند بـه همـين دليـل پيـامبر
شـ ِهيدا ً] البقـرة) [143 :و رسـول بـر شـما
علَ ْي ُك ْم َ
برای آنها)صحابه (شاهدی قرار دادَ  :ويَ ُكونَ ﱠ
الرسُو ُل َ
شاهدی میباشد( ،به معنای آن که شاهدی بر شما به واسطهی اعمالتان میباشد .گفته شده است :به معنای
حجتی بر شما میباشد .همچنين گفته شده است :شـاهدی بـرای شـما مـیباشـد بـه ايـن کـه در روز قيامـت
شهادت دهد که آنچه شما شهادت داديد راست میباشد.
ﷲ تعالی میفرمايدُ  :كنت ُ ْم َخي َْر أ ُ ﱠم ٍة ] ...آل عمران) [110 :شما بهترين امت هستيد( .گفته شده است :آنها
اصحاب رسول ﷲ به صورت خاص هسـتند و همچنـين گفتـه شـده اسـت :آنهـا صـحابه مـیباشـند ولـی
عموميت آن شامل بقيهی امت نيز میشود ).(4
به هر حال تمامی آياتی که دﻻلت بر فضايل صحابه دارند را بيان نمینمـانيم زيـرا مـیترسـيم از آنچـه
خود را به آن ملزم نمودهايم و همان خﻼصه گويی میباشد ،خارج شويم .به همين دليل فقط بـه آيـاتی کـه
در زير وجود دارد اشاره میکنيم و آنچه در قبل بيان داشتيم برای کسی که دارای قلـب اسـت و او گـوش
شنوا دارد و در حالی که قلب او حاضر است ،کافی میباشد.
َ
ضـ َوانا ً
ً
َ
ُ
ضـﻼ ِ ّمـنَ ﱠ ِ َو ِر ْ
ِيـار ِه ْم َوأ ْمـ َوا ِل ِه ْم يَ ْبتَغـونَ ف ْ
ﷲ میفرمايدِ  :ل ْلفُقَ َراء ْال ُم َه ِ
اج ِرينَ الﱠذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن د ِ
اﻹي َمانَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم ي ُِحبﱡونَ َم ْن هَا َج َر ِإ َل ْي ِه ْم
ص ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
سولَهُ أ ُ ْولَ ِئ َك ُه ُم ال ﱠ
َو َين ُ
ﱠار َو ْ ِ
صا ِدقُونَ * َوالﱠذِينَ تَ َب ﱠو ُؤوا الد َ
) (1صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أصحاب الشجرة ..حديث ] .[2496صحيح مسلم .1943/4
) (2الصارم المسلول .573 ،572 :چاپ دار الكتب العلمية .تعليق :محمد محيي الدين عبد الحميد.
) (3الفصل في الملل والنحل .148/4
) (4تفسير مجمع البيان از طبرسي  ،418/1بحار اﻷنوار از مجلسي  ،334/23 ،442/22التبيان از طوسي  ،7/2مجلهی
تراثنا لمؤسسة آل البيت .28/11
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صةٌ َو َمن يُوقَ ُ
ش ﱠح نَ ْف ِسـ ِه
َو َﻻ َي ِجدُونَ فِي ُ
ُور ِه ْم َحا َجةً ِ ّم ﱠما أُوتُوا َويُؤْ ثِ ُرونَ َ
صا َ
ع َلﻰ أَنفُ ِس ِه ْم َو َل ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ
صد ِ
ﱠ
ﱠ
ُ
ان َو َﻻ
فَأ ُ ْولَئِ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ * َوالذِينَ َجاؤُوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم يَقُولونَ َربﱠنَا ا ْغ ِف ْر لَنـَ ا َو ِ ِﻹ ْخ َوانِ َنـا الـذِينَ َ
سـبَقُونَا بِ ْ ِ
اﻹ َ
يمـ ِ
ُوف ﱠر ِحـي ٌم] الحشـر) [10-8 :بـرای فقـرای مهـاجرين کـه از
تَجْ َع ْل فِي قُلُوبِنَا ِغ ّﻼً ِلّلﱠذِينَ آ َمنُوا َربﱠنَا ِإ ﱠنـ َك َرؤ ٌ
سرزمينشان و اموالشان بيرون شدهاند .در پی فضل ﷲ و رضايتمندی او میباشند و ﷲ و فرسـتادهاش را
ياری می دهند ،آنها همان صادقان هستند * و کسانی که قبـل از ]هجـرت مهـاجرين[ سـرزمين و ايمـان را
مهيا ساختند و کسی را که به سوی آنها هجرت کرده است ،دوست دارند و در سينههايشان از آنچه به آنها
میدهند نيازی حس نمیکنند و آنها را بر خودشان برتری میدهنـد حتـی اگـر نيازمنـد باشـند و کسـی کـه
آزمندی خود را بر طرف سازد آنان همان رستگاران هستند * و کسانی که بعد از آنها آمدهاند و میگويند:
پروردگار ما! ما را بيامرز و همچنين برادران ما را کـه در ايمـان از مـا سـبقت گرفتنـد و در قلبهـای مـا
کينهای برای کسانی که ايمان آوردهاند قرار مده! پروردگار ما! تو مهربان و بسيار رحمتگر هستی(.
آياتی را ديدم که دربارهی ستايش از صحابه بودند ،همان کسانی که رسول ﷲ دربارهی آنهـا فرمـوده
است» :اصحاب را دشنام ندهيد! اصحاب مرا دشنام ندهيد!«).(1
دربارهی آنها همان گونه که امام کاظم از پدرانش روايت کرده است ،فرمـوده اسـت» :مـن مـورد اعتمـاد
اصحابم می باشم و وقتی قبض روح بشوم به اصحابم آنچه وعده داده شده است ،نزديک میشود .اصحابم
مورد اعمتاد امتم میباشند و وقتی اصحابم قبض روح شوند به امتم آنچـه وعـده داده شـده اسـت ،نزديـک
می شود .اين دين همواره بر دينهای ديگر چيره خواهد بود مادامی که در بين شـما کسـانی باشـند کـه مـرا
ديدهاند«.
اين آيات بسيار میباشند و جمع آوری همهی آنها ممکن نمیباشد.
مشکلی وجود ندارد که از اسناد شيعه اثنی استفاده شـود و نقلهـايی از امامـان اهـل بيـت علـيهم السـﻼم را
دربارهی فضايل صحابه بيان داريم.
در روايات شيعه اثنی عشری آمده است که گروهی از عراق به نزد امام زين العابدين رفتنـد و دربـارهی
ابوبکر ،عمر و عثمان سخنانی را به زبان آوردند ،وقتی از کﻼم خود دست کشيدند ،به آنها فرمـود» :آيـا
ِيـار ِه ْم َوأَ ْمـ َوا ِل ِه ْم
شما مهاجرين اوليه میباشيد ]که ﷲ تعالی دربارهی آنها میفرمايد [:الﱠذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمـن د ِ
الصـا ِدقُونَ ]الحشـر) [8 :کسـانی کـه از
سـولَهُ أ ُ ْولَ ِئـ َك ُهـ ُم
َي ْبتَغُونَ فَ ْ
ﱠ
ص ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِرض َْوانا ً َو َين ُ
سرزمينشــان و اموالشــان بيــرون شــدند و فضــيلتی از جانــب ﷲ و رضــايتمندی او را مــیطلبنــد و ﷲ و
فرستادهاش را ياری میدهند و آنها همان صادقان میباشند(؟ گفتند :خير .فرمود :آيا شما ]انصار میباشيد
اﻹي َمانَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم ي ُِحبﱡونَ َم ْن َهـا َج َر إِ َلـيْ ِه ْم َو َﻻ
ﱠار َو ْ ِ
که ﷲ تعالی دربارهی آنها میفرمايدَ  [:والﱠ ِذينَ تَبَ ﱠوؤُوا الد َ
اصـةٌ َو َمـن يـُ وقَ ُ
شـ ﱠح نَ ْف ِسـ ِه
يَ ِجدُونَ فِي ُ
ُور ِه ْم َحا َجةً ِ ّم ﱠما أُوتُوا َويُؤْ ثِ ُرونَ َ
ص َ
علَﻰ أَنفُ ِس ِه ْم َولَ ْو َكـانَ بِ ِهـ ْم َخ َ
صد ِ
ْ
فَأ ُ ْولَئِ َك ُه ُم ْال ُمف ِل ُحونَ ] الحشر) [9 :و کسانی که قبل از آنها سرزمين و ايمان را مهيا نمودند .کسی کـه بـه
سوی آنها هجرت نموده است را دوست دارند و در چيـزی کـه بـه آنهـا مـیدهنـد نيـازی در سـينههايشـان
احساس نمیکنند و آنها را بر خود ترجيح میدهند حتی اگر نيازمند باشند .و کسی که آزمندی خود را بـر
طرف کند آنها همان رستگاران هستند(؟ گفتند :خير .فرمود :شما گفتيد که از هـيچ يـک از ايـن دو گـروه
نبودهايد و من شهادت میدهم که شما از کسانی نيستيد که ﷲ دربارهی آنها میفرمايدَ  :والﱠذِينَ َجـاؤُوا ِمـن
ان َو َﻻ تَ ْجعَ ْل فِي قُلُوبِنَا ِغ ّﻼً ِلّ ﱠلـذِينَ آ َم ُنـوا َرب َﱠنـا إِ ﱠنـكَ
بَ ْع ِد ِه ْم يَقُولُونَ َربﱠنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِﻹ ْخ َوانِنَا الﱠذِينَ َ
سبَقُونَا بِ ْ ِ
اﻹي َم ِ
ؤُوف ﱠر ِحي ٌم] الحشر) [10 :و کسانی که بعد از آنها آمدند و گفتند :پروردگار ما! ما را و برادران ما که
َر ٌ
از ما در ايمان سبقت گرفتند را بيامرز و در قلبهای ما کينهای برای کسانی که ايمان آوردهاند قـرار مـده!
پروردگار ما تو مهربان و بسيار رحمتگر میباشی«).(2
همواره اين چنين بود و خودش را در گروه سوم میديد و از ﷲ تعالی برای صـحابه آمـرزش مـیطلبيـد.
در يکی از دعاهايش میفرمايد» :الهی! اصحاب محمد افراد خاصی بودند که صحابه و يـار بـودن را بـه
نيکويی ادا کردند .کسانی که به به ابتﻼی نيک رسيدند و آن اين بود که او را ياری دادنـد و بـه او کمـک
) (1الغدير از اميني  ،270/10العقائد اﻹسﻼمية مركز المصطفﻰ .255/3
) (2كشف الغمة از إربلي  ،291/2الفصول المهمة از ابن الصباغ  ،864/2الصوارم المهرقة از نور ﷲ تستري ،249
الشيعة في الميزان از محمد جواد مغنية  ،293اﻹمامة وأهل البيت از محمد بيومي مهران .39/3
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کردند و در به آغوش گرفتن وی کوشيدند و او را استجابت نمودند .تا آن که حجت رسالت خود را به آنها
رساند و برای آشکار نمودن ارادهی وی از همسران و فرزندانشان جدا شـدند .بـرای اثبـات نبـوتِ وی بـا
پدران و پسرانشان جنگيدند و او را ياری دادند .در تار و پود محبت او بودند و از روی دوست داشتن او
به تجارتی اميد داشتند که شکست در آن وجود ندارد .وقتی به او تعلـق پيـدا کردنـد و نسـبت بـه او عـرق
يافتند از خـانوادهشـان ]جـدا شـدند و[ هجـرت کردنـد و وقتـی در سـايهی نزديکـی او قـرار گرفتنـد ،همـه
نزديکان خود را رها کردند .الهی آنچه را که آنهـا بـرای تـو و در راه تـو تـرک کردنـد را بـه فراموشـی
نسپار و از روی رضوانت و برای آنچه خلق را از تو ترساندن و به همراه رسولت به سـوی تـو دعـوت
دادند از آنها راضی باش! از روی آن که از سرزمين قومشان بـه سـوی تـو هجـرت کردنـد و از فراخـی
رزق و روزی به تنگدستی رسيدند و از روی کثرت عزت دادن به ديـن تـو توسـط مظلـوم آنهـا ،از آنـان
سپاسگزاری نما! مرا به کسانی برسان که از تبعيت کنندگان آنان در نيکی میباشند] ،همـان کسـانی کـه[
ان ] ...الحشر) [10 :پروردگار ما! ما و برادرانمان
میگويندَ  :ربﱠنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِﻹ ْخ َوانِنَا الﱠذِينَ َ
س َبقُونَا ِب ْ ِ
اﻹي َم ِ
را که در ايمان از ما سبقت گرفتند را بيامرز!( بهترين پاداش تو برای کسانی باشد که نيتشان را بر نيـت
آنها قرار دادهاند و هدفشان را در بصيرت آنها قرار دادهاند و در آثاری که باقی گذاشتهاند شک و لغزشی
برای آنها وجود ندارد و آنان را امام خود قرار داده و به دين آنها در آمدهاند و به هدايت آنها هدايت شده-
اند و با آنها اتفاق دارند و آنها را به چيزی که متهم نيستند ،متهم نمیکنند«).(1
عجيب نيست که امام سجاد راه و روش جد خـود أميرالمـؤمنين را در بيـان فضـايل آنهـا در بـين اهـل
عراق برگزيده است.
امام باقر گفته است» :أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب در عراق نماز صبح را بجـا آورد؛ وقتـی تمـام
شد ،مردم را موعظه نمود و گريه کرد و آنها را از ﷲ تعالی ترساند .سپس فرمود :قسم به ﷲ اقـوامی را
در زمان خليل خودم رسول ﷲ ديدم .آنان صبحگاهان و شامگاهان ژوليده روی و غبـارآلود بودنـد] ،از
شدت سجده[ بر پيشانی آنها چيزی به مانند پاچهی بز بود .شب را تا به صبح با سجده و قيام میگذراندند.
يک در ميان بر قدمها و پيشانیهای خود قرار مـیگرفتنـد و بـا پروردگارشـان مناجـات مـیکردنـد .از او
درخواست مینمودند که گردنهايشان را از آتش جهنم رهايی دهد .قسم بـه ﷲ ،آنـان را ايـن گونـه ديـدم و
تمامی آنها از ﷲ میترسيدند و هراس داشتند«).(2
زين العابدين رحمه ﷲ فرموده است» :أميرالمؤمنين نماز صبح را خواند .در جای خـود بـاقی مانـد تـا آن
که خورشيد به اندازه ی يک نيزه باﻻ رفت .رو به مردم نمود و فرمود :قسم به ﷲ ،اقوامی را ديدهام که با
سجده و نماز ،شب را برای پروردگارشان صبح نمودند .پيشانیها و زانوهای خود را جابجا میکردند .به
مانند آن بود که صدای اندوهناک جهنم در گوشهای آنها بود .وقتی ﷲ نزد آنها ياد میشد به مانند درخـت
به لرزش میافتادند«).(3
وی به معاويه میگفت» :اما بعد :برای ﷲ بندگانی وجود دارد که به ]قـرآن[ نـازل شـده ايمـان دارنـد و
تفسير آن را میدانند و در دين فقيه شدهاند و ﷲ فضيلت آنها را در قرآن کريم بيان داشـته اسـت .شـما در
) (1الصحيفة السجادية الكاملة ،اﻹمام زين العابدين )ع(  ،39رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين )ع( از سدي
علي خان مدني شيرازي  ،81/2الشيعة في الميزان از محمد جواد مغنية  ،293رسائل ومقاﻻت از جعفر سبحاني ،47
 ،427مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت .48/47
) (2الكافي از كليني  ،236/2شرح أصول الكافي از مازندراني  ،166/9وسائل الشيعة از حر عاملي  ،65/1اﻹرشاد از
شيخ مفيد  ،237/1اﻷمالي از طوسي  ،102حلية اﻷبرار از هاشم بحراني  ،182/2بحار اﻷنوار از مجلسي ،306/22
 ،303/66 ،302/64و در بيان آن گفته است :تمامی به معنای آن که بر حق اجتماع داشتهاند و به مانند شما دچار
تفرقه نشدهاند .جامع أحاديث الشيعة از بروجردي  ،408/1مستدرك سفينة البحار از نمازي  ،174/6موسوعة أحاديث
أهل البيت )ع( از هادي نجفي  ،85 ،5/6تفسير نور الثقلين از حويزي  ،141/5منتقﻰ الجمان از حسن صاحب المعالم
 ،344/2أعﻼم الدين في صفات المؤمنين از ديلمي  ،111جامع السعادات از محمد مهدي نراقي .209/1
) (3الكافي از كليني  ،236/2شرح أصول الكافي از مازندراني  ،166 ،166/9وسائل الشيعة از حر عاملي ،87 ،65/1
اﻹرشاد از شيخ مفيد  ،237/1اﻷمالي از طوسي  ،102حلية اﻷبرار از بحراني  ،182/2بحار اﻷنوار از مجلسي
 ،303/66 ،302/64 ،306/22جامع أحاديث الشيعة از بروجردي  ،408/1مستدرك سفينة البحار از شاهرودي
 ،174/6موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( از هادي نجفي  ،85 ،5تفسير نور الثقلين از حويزي  ،141/5منتقﻰ الجمان
از شيخ حسن صاحب المعالم  ،344/2أعﻼم الدين في صفات المؤمنين از ديلمي  ،111جامع السعادات از نراقي
 ،209/1النظرات حول اﻹعداد الروحي از حسن معن .87
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آن زمان دشمنان رسول)ص( بوديد و از کسانی بوديد که بعضی با رغبت و بعضی با ترس وارد اين دين
شديد .بدين ترتيب بود که کسانی که پيشی گرفته بودند بـا پيشـی گرفتنشـان رسـتگار شـدند و مهـ اجرين و
انصار با فضيلت خود کامياب شدند .شايسته نيست که کسی که به مانند آنها در دين سابقه ندارد و فضايل
اسﻼم آنها را دارا نمیباشد ،در امری با آنها مخالفت کند که آنها اهل آن هستند و به آن شايستهتر میباشند
و اگر اين چنين شود ستم و ظلم واقع شده است«).(1
او)ع( آنها را اين چنين مدح مینمود و اصحابش بعد از آن که آنها را رها ساختند را سرزنش مینمود و
میگفت » :کجايند قومی که وقتی به سوی اسﻼم دعوت شدند ،آن را قبول کردند و قرآن را خواندنـد و بـه
آن حکم نمودند .به سوی جنگ تشـويق شـدند و آن را انجـام دادنـد و ايـن در حـالی بـود کـه منتظـر تولـد
فرزندشان بودند ،شمشيرها را از نيام درآوردند .لشگر به لشگر و صف به صف بـر روی زمـين ]بـرای
جنگ[ پخش شدند .بعضی از آنها مردند و بعضی نجات يافتند .برای زندهی خود بشـارت ندادنـد و بـرای
مرده عزاداری نکردند .چشمان آنها از شدت گريـه سـياه شـد .شکمهايشـان از روی روزه فـرو رفـت .از
روی زياد دعا کردن لبهايشان خشک میشد .از شب زندهداری چهرههايشان زرد میشد .بر چهرهايشـان
غبار فروتنان وجود دارد .آنان برادران من بودند که رفتند؛ بنابراين حق ما اين است که مشتاق آنها باشيم
و دستانمان را از روی دوری آنها به دندان بگيريم«).(2
وی)ع( گفته است» :ما همراه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و آله پـدران ،پسـران ،بـرادران و عموهايمـان را
]در جنگ[ میکشتيم .اين امر برای ما فقط ايمان و تسليممان را میافـزود .بـا لقمـههـايی زنـدگی را مـی-
گذرانديم و از روی اکراه در برابر دردها صبر مینموديم و در جهاد با دشمن جديت داشتيم .مردی از ما
با ديگری از دشمن ما به مانند ]جانداران[ نر با يکـديگر روبـرو مـیشـديم .آن دو نفـر در ايـن کـه تلخـی
روزگار را به ديگری بچشاند ،تﻼش میکردند .گـاهی مـا موفـق مـیشـديم و گـاهی دشـمن مـا .وقتـی ﷲ
صداقت ما را ديد بر دشمن ما خواری نازل نمود و برای ما ياری و پيـروزی را نـازل فرمـود تـا آن کـه
اسﻼم استقرار يافت و به مرز همسايگانش رسيد و در سرزمين آن آرامش ايجاد شد .قسم به جانم ،اگر به
مانند شما رفتار مینموديم ،ستون دين برپا نمیشد و برای ايمان نهالی باقی نمیمانـد .قسـم بـه ﷲ ،از آن
خون میدوشيد و از روی تبعيت ]نکردن از ما[ پشيمان میگرديد«).(3
همچنين فرموده است» :در مورد کسی نشنيدهام و خيرخواهتر برای ﷲ در اطاعت از فرستادهاش نديـدهام
و با اطاعتتر از پيامبرش برای اطاعت پروردگارش را نديدهام و صبورتر بر مشکﻼت و گرفتاریها و
هنگام جنگ نديدهام و همچنين در جاهايی که به همراه پيامبر در ناراحتی قرار داشتهاند را نديدهام که به
مانند آنها کسانی باشن د که نام آنها را نزد شما ياد کردم .در مهاجرين خير بسياری وجود دارد که شـناخته
شده است و ﷲ به خاطر بهترين بودن اعمال آنها به آنان پاداش خير دهد«).(4
او)ع( بين اصحاب محمد)ص( به ماننـد بعضـی کـه ادعـای تبعيـت از راه و روش او را دارنـد ،فـرق
نمیگذاشت .أبي عمرو كندي گفته است» :روزی نزد علی)ع( بوديم .گفتند :ای أميرالمؤمنين از اصحابت
سخن بگو! گفت :از کدام اصحابم؟ گفتند :از اصحاب محمد)ص( .گفت :تمامی اصحاب محمد اصحاب من
میباشند«).(5

) (1بحار اﻷنوار از مجلسي  74/33 ،429/32الحاشية ،مصباح البﻼغة از ميرجهاني  ،25/4نهج السعادة از محمودي
 218/4الحاشية.
) (2نهج البﻼغة  ،234/1اﻻختصاص از شيخ مفيد  ،156بحار اﻷنوار از مجلسي  ،308/66 ،112/40 ،362/33رياض
السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين )ع( از شيرازي  ،108/2فهارس رياض السالكين از مظفر ،المعجم
الموضوعي لنهج البﻼغة از أويس كريم محمد  ،414شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد  ،291 ،210/3جواهر
التاريخ از علي كوراني  ،341/1سنن اﻹمام علي )ع( لجنة الحديث معهد باقر العلوم )ع( ،186 ،موسوعة اﻹمام علي
بن أبي طالب )ع( في الكتاب والسنة والتاريخ از محمد ريشهري  ،188/7 ،229/6نفس الرحمن في فضائل سلمان از
نوري طبرسي .169
) (3نهج البﻼغة  ،104/1مصباح البﻼغة مستدرك نهج البﻼغة از ميرجهاني  ،267/2الغارات از إبراهيم ثقفي 373/2
الحاشية ،بحار اﻷنوار از مجلسي  ،549/32موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( از هادي نجفي .162/2
) (4بحار اﻷنوار از مجلسي  ،112/33مصباح البﻼغة مستدرك نهج البﻼغة از ميرجهاني  ،32/4نهج السعادة از محمودي
 ،180/4موسوعة اﻹمام علي بن أبي طالب )ع( في الكتاب والسنة والتاريخ از ريشهري .25/6
) (5الغارات از ثقفي  ،177/1نفس الرحمن في فضائل سلمان از نوري طبرسي .210
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امام صادق رحمه ﷲ دربارهی آنها گفته است» :اصحاب رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و آله دوازده هزار نفر
بودند ...هشت هزار از مدينه و دو هزار نفر از مکه و دو هزار نفر از آزاد شدگان .در بين آنهـا قدريـه،
مرجئه ،خوارج ،معتزله و صاحب رأي ديده نشـده اسـت .آنـان شـبانه روز گريـه مـیگردنـد و مـیگفتنـد:
روحهای ما را قبض نما قبل از آن که نان ترشيده بخوريم«).(1
از وصايای امام صادق رحمه ﷲ اين بود» :يقين را به جای شک رها نکن و آشکار را به جای پنهـان و
بر چيزی که نمیبينی به جای چيزی که میبينی حکم نکن! ﷲ امر غيبت و بدبينی به برادران مؤمنت را
بسيار زشت دانسته است .پس چگونه به خودت جرأت میدهی که سخنان و اعقادات باطل و دارای تهمت
ْس لَ ُكـم
را به اصحاب رسول ﷲ نسبت دهی .ﷲ میفرمايد :إِ ْذ تَلَقﱠ ْونَهُ بِأ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ بِأ َ ْف َوا ِه ُكم ﱠما لَي َ
ع ِظي ٌم] النور) [15 :وقتی که آن را به زبان میآوريد و با دهانهايتـان
سبُونَهُ َهيِّنا ً َو ُه َو ِعن َد ﱠ ِ َ
بِ ِه ِع ْل ٌم َوتَحْ َ
میگوييد در حالی که علم و آگاهيی به آن نداريـد و آن را سـبک مـینگاريـد در حـالی کـه نـزد ﷲ بسـيار
بزرگ میباشد( .تا زمانی که میتوانی سخن و عمل نيکو را برای کسی کـه در نـزد تـو غايـب اسـت يـا
حاضر میباشد ،اسـتفاده نمـا و راهـی غيـر از آن بـر مگـزين! ﷲ مـیفرمايـدَ  :وقُ ُ
اس ُح ْسـنا ً ...
ولـواْ ِل ﱠلنـ ِ
]البقرة) [83 :و به مردم سخن نيکو بگوييـد!( ،بـدان کـه ﷲ تعـالﻰ بـرای پيـامبرش اصـحابی را برگزيـد.
گروهی از آنها را به بزرگترين شکل گرامی داشت و آنها را با تأييد ،ياری و استقامت به همراه پيامبرش
در چيزی که دوست داشتند يا کراهت داشتند ،زينت داد و با زبـان پيـامبرش محمـد صـلی ﷲ عليـه و آلـه
فضايل ،مناقب و کرامات آنها را بيان داشت .به محبت آنها اعتقاد داشته باش و فضيلت آنها را ياد کن! از
مجالست اهل بدعت برحذر باش که آن باعث میشود تا در قلب کفر و گمراهی آشکار کاشـته شـود .اگـر
در فضيلت بعضی از آنها دچار شک شـدی ،آن را بـه عـا ِلم غيب)همـان ﷲ تعـالی( واگـذار کـن! و بگـو:
»الهی! من کسی را که تو و رسولت دوست میداريد ،دوست میدارم و به کسی که تو و رسـولت بغـض
میورزيد ،بغض میورزم«).(2
امام باقر رحمه ﷲ گفته است» :اصحاب پيامبر از او پرسيدند :آيا از نفاق آنها ترسی وجود دارد؟ گفت:
نه هرگز  ...اگر شما گناه نکنيد و در پی آن از ﷲ طلب آمرزش ننماييد ،ﷲ مخلوقاتی را میآفريند که گناه
کنند و در پس آن از ﷲ طلب آمرزش نمايند و ﷲ آنها را بيامرزد.(4)«3
سا ِبقُونَ اﻷ َ ﱠولُونَ
وقتی اين روايات با اين سخن ﷲ سبحانه دربارهی مهاجرين و انصار همراه میشودَ  :وال ﱠ
ع ﱠد لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
َجْري ت َ ْحتَ َها
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
ع ْنهُ َوأَ َ
ضواْ َ
ي ُّ َ
ان ﱠر ِ
ِمنَ ْال ُم َه ِ
ار َوالﱠذِينَ ات ﱠ َبعُو ُهم ِبإ ِحْ َ
اج ِرينَ َواﻷَن َ
تت ِ
س ٍ
ص ِ
ض َ
ار خَا ِلدِينَ فِي َها أَ َبداً َذلِكَ ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظي ُم] التوبة) [100 :و پيشی گيرندکان اوليه از مهاجرين و انصار و
اﻷ َ ْن َه ُ
کسانی که از آنها در نيکی تبعيت کردهاند ،ﷲ از آنها راضی شده است و آنان ]نيز[ از او راضی شدهانـد
و برای آنها باغهايی مهيا نموده است که در زير آنها نهرها جاری است ،در آن تا ابد جاويدان خواهند بود
و اين کاميابی بسيار بزرگی است( .معلوم میگردد که وقتی ﷲ به آنها وعـدهی بهشـت و جاويـدانی در
آن را داده است ،دليلی بر اين میباشد که آنان بر ايمان و هدايت خواهند مرد .البته اين امر منافاتی با اين
ندارد که آنها دچار گناه نشوند و بايد دانست که آنها معصوم نمیباشند .وعدهی ﷲ تعالی حـق اسـت و در
آن خلف وعده صورت نمیگيرد و چه کسی از ﷲ تعالی در سخن گفتن راستگوتر میباشد و چه کسی از
ﷲ تعالی در بيان مسائل راستگوتر است.

) (1الخصال از شيخ صدوق  ،640بحار اﻷنوار از مجلسي  ،305/22حدائق اﻷنس  200مستدرك سفينة البحار از
شاهرودي  ،173/6خاتمة المستدرك از نوري طبرسي .212/2
) (2مصباح الشريعة  ،67خاتمة المستدرك از نوري طبرسي  209/1الهامش ،تفسير نور الثقلين از حويزي  ،582/3ميزان
الحكمة.2330/3 :
) (3اين حديث نشان میدهد که طلب استغفار در پی گناه بهتر از آن است که انسان گناه نکند و در عوض آن نيز طلب
استغفار ننمايد).مترجم(
) (4الكافي از كليني  ،424/2تحف العقول از ابن شعبة حراني  ،38شرح أصول الكافي از مازندراني  ،148/10بحار
اﻷنوار از مجلسي  ،42/6بحار اﻷنوار از مجلسي  ،57/67موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( از هادي نجفي ،182/9
ميزان الحكمة از ريشهري  ،1173/2تفسير العياشي .109/1
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ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :از پيشی گيرندگان بدون هيچ شرطی نيکی راضی شده است ]و رضايت
خود را اعﻼم داشته است[ ولی از تبعيت کنندگان راضی نشده است مگر آن که از آنان)پيشی گيرنـدگان(
در نيکی تبعيت کنند«).(1
از سخنان امام صادق رحمه ﷲ است که فرموده» :بعضـی از اصـحاب رسـول ﷲ صـلی ﷲ عليـه و آلـه
سنگريزه در دهانشان قرار میدادند و وقتی میخواستند سخن بگوينـ د اول مشـخص مـیکردنـد کـه آيـا آن
]سخن[ برای ﷲ و در راه ﷲ و بـرای رضـايتمندی او مـیباشـ د و در ايـن صـورت آن ]سـنگريزه[ را از
دهانشان خارج میکردند ]و بعد سخن میگفتند[ .عدهی زيادی از صحابه به سختی ]به مانند شخص غرق
شده[ نفس میکشيدند و به مانند شخص بيمار سخن میگفتند«).(2
به همين دليل امر آنها را اصﻼح نمود ،همان گونه که علـی از رسـول روايـت کـرده اسـت» :خيـر و
صﻼح اول اين امت به بیاعتنائی به دنيا و يقين میباشد و هﻼک شدن آخر اين ]امت[ با آزمندی و دچار
آرزو شدن خواهد بود«).(3
از عظمت اين گروه مثال زدنی نهی رسول ﷲ بر اين است که بعد از آنها ،از آنها به بدی ياد شود و در
حق آنها کوتاهی گردد .به مانند آن است که ﷲ او را از غيبی مطلع نموده بود که اين توهين بـه وجـود
خواهد آمد .پيامبر صلی ﷲ عليه و آله فرموده است» :وقتـی اصـحاب مـن يـاد شـدند] ،خودتـان را[ حفـظ
کنيد!«).(4
از امام رضا)ع( از پدرانش رحمهم ﷲ آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليـه و آلـه فرمـود» :کسـی کـه
پيامبری را ناسزا گويد ،کشته میشود و کسی که به اصحابم ناسزا گويد ،شـﻼق مـیخـورد« .در روايتـی
ديگر از او از پدرانش رحمهم ﷲ از رسول ﷲ آمده است» :کسی که پيامبری را دشنام دهد ،کشته می-
شود و کسی که يار)صاحب مفرد صحابه( پيامبری را دشنام دهد ،شﻼق میخورد«).(5
امام جعفر صادق)ع( از پدارنش از علی آورده است» :شما را به اصـحاب پيامبرتـان توصـيه مـیکـنم!
آنها را دشنام ندهيد .آنها کسانی هستند که بعد از او چيز جديد در دين نياورند و به پديـد آورنـدهای کمـک
نکردند و رسول ﷲ نسبت به آنها توصيه فرموده است« .در روايتی ديگر آمده است» :ﷲ ﷲ در ياران
پيامبرتان .کسانی که چيز جديدی در دين ايجاد نکردند و به پديد آورنـدهای کمـک نکردنـد و رسـول ﷲ
نسبت به آنها توصيه فرموده است«).(6
دور نيست که اين سخنان دليلی بر اين است که آنها بعد از پيامبر بدعت نگذاشتند و دين را تغيير ندادند.
علی چنين چيزی را در مورد اهل شام که بر عليه او قيام کردند بيان نداشت .همان گونه که در کتابهای
شيعه اثنی عشری از امام جعفر)ع( از پدرش آمده است که علی)ع( به کسانی کـه همـراه او مـیجنگيدنـد

) (1الصارم المسلول.572 :
) (2مصباح الشريعة  ،20بحار اﻷنوار از مجلسي  ،284/71 ،284/68مستدرك الوسائل از حر عاملي  ،21/9جامع
السعادات از نراقي .267/2
) (3أمالي از شيخ صدوق  ،189بحار اﻷنوار از مجلسي  ،300 ،164/73 ،311 ،173/70 ،311 ،173/67الخصال از
شيخ صدوق  ،79روضة الواعظين از نيشابوري  ،433وسائل الشيعة از حر عاملي ،651/2 ،16/16 ،438/2
 ،315/11الزهد از كوفي ،مقدمة التحقيق  ،3جامع أحاديث الشيعة از بروجردي  ،141 ،41/14موسوعة أحاديث
الشيعة از هادي نجفي  ،332/12 ،297/5 ،443/1تفسير نور الثقلين از حويزي .3/3
) (4نور الثقلين  ،407/4بحار اﻷنوار از مجلسي  ،276/58 ،276/55خﻼصة عقبات اﻷنوار از حامد نقوي ،182/3
نفحات اﻷزهار از ميﻼني .170/3
) (5صحيفة الرضا )ع( ،مؤسسة اﻹمام المهدي )ع(  ،299بحار اﻷنوار از مجلسي  222/76الهامش ،قاموس الرجال از
تستري  ،512/9معارج اليقين في أصول الدين از سبزواري  ،456 ،456جواهر الكﻼم از جواهري  ،437/41در
المنضود از گلپايگاني  ،257/2فقه الصادق )ع( از محمد صادق روحاني  476/25الهامش ،مسند زيد بن علي ،464
 ،495وسائل الشيعة از حر عاملي  ،213/28مستدرك الوسائل از نوري طبرسي  ،172/18جامع أحاديث الشيعة از
بروجردي  ،73/26 ،495/25حياة اﻹمام الرضا )ع( از باقر شريف القرشي .248/1
) (6أمالي از طوسي  ،332بحار اﻷنوار از مجلسي  ،306/22مستدرك سفينة البحار از شاهرودي  ،174/6من ﻻ يحضره
الفقيه از شيخ صدوق  ،191/4تهذيب اﻷحكام از طوسي  ،177/9مصباح البﻼغة مستدرك نهج البﻼغة از ميرجهاني
 ،41/3كتاب سليم بن قيس  ،446مقاتل الطالبيين از اصفهانﻰ  ،24شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد  ،120/6تفسير
نور الثقلين از حويزي  ،79/5أعيان الشيعة از محسن أمين .533/1
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گفت» :ما از روی کافر دانستن آنها با آنها نمیجنگيم و از روی آن که آنها ما را کافر بدانند با آنها نمی-
جنگيم ،بلکه نظر ما اين است که علی حق است و نظر آنها نيز اين است که علی حق میباشد«).(1
از امام باقر رحمه ﷲ آمده است » :علی)ع( هيچکـدام از کسـانی کـه بـا او جنگيدنـد را بـه شـرک و نفـاق
منسوب ننمود ،بلکه میگفت :آنها برادران ما هستند که بر ما ستم نمودهاند«).(2
مروان بن حكم گفته است» :وقتی در بصره ]در جنگ جمل[ علی ما را شکست داد .اموال مردم ]شکست
خورده[ را به خودشان بازگرداند .کسی که دارای دليلی روشن ]بر مالکيت[ بود به او عطا نمـود و کسـی
که دليلی روشن نداشت او را قسم میداد .گويندهای به او گفت :فیء ]بدست آمده از لشگر آنان[ و اسيران
را بين ما تقسيم کن! وقتی تعداد آنها زياد شد ،فرمود :کداميک از شما مادر مؤمنان را در سهم خود قبول
میکند .در نتيجه آنان ]از اين سخن خود[ دست کشيدند«).(3
وی)ع( فرموده است» :پروردگار ما يکی است .پيامبر ما يکی است و دعوت ما در اسﻼم يکی است .از
آنها میخواهيم تا در ايمان به ﷲ و تصديق رسولش چيزی بر خود بيافزايند و آنـان ايـن را قبـول نمـی-
کنند .امر يکی است و ما فقط در ريخته شدن خون عثمان با يکديگر اختﻼف داريم .البتـه مـا از ايـن امـر
]ريخته شدن خون عثمان[ بيزاری خود را اعﻼم میکنيم«).(4
چگونه میشود او از ريخته شدن خون عثمان بيزار نبوده باشـد .مسـعودی يکـی از مورخـان شـيعه بيـان
داشته است که وقتی به علی)ع( رسيد که میخواهنـد خـون او)عثمـان( را بريزنـد دو پسـر خـود حسـن و
حسين )ع( به همراه زير دستانش مأمور نمود تا با سﻼح در جلوی درب خانهی عثمان برای يـاری دادن
او قرار گيرند و به آنها امر نمود که از اين کار آنها جلوگيری کنند ...آن دو از وارد شـدن آنهـا بـه خانـه
جلوگيری کردند و درگيری ايجاد شد و حسن زخمی گشت و قنبـر گرفتـار شـد ...وقتـی خبـ ر کشـته شـدن
عثمــان بــه او رســيد بــه خانــه ی او داخــل شــد بــه شــدت غمگــين گشــت و بــه دو پســرش گفــت :چگونــه
اميرالمؤمنين کشته شد و شما جلوی درب بوديد .بر صورت حسن سيلی زد و بر سينهی حسين کوبيد ).(5
بلکه او خودش بارها حاضر شد و مردم را ]از درگيری با وی[ بازداشت ) .(6کنـاره گيـری او بعـد از آن
بود که به مدتی طوﻻنی با دست و زبانش از وی دفاع کرد و اين بعد از آن بـود کـه عثمـان گفـت» :از
شما میخواهم تا بازگرديد و اسلحههای خودتان را کنار بگذاريد و در خانههايتان بمانيد ]زيرا نمیخـواهم
توسط من خون مسلمانی ريخته شود[«.
او)ع( میگفت» :قسم به ﷲ همواره ]بعد از اين سخن او از وی نافرمانی کردم و[ از او دفاع کردم تا آن
که ترسيدم گناهکار شوم«).(7
) (1قرب اﻹسناد از حميري قمي  ،93بحار اﻷنوار از مجلسي  ،324/32جامع أحاديث الشيعة از بروجردي .93/13
) (2قرب اﻻسناد از حميري قمي  ،94دراسات في وﻻية الفقيه وفقه الدولة اﻹسﻼمية از منتظري  ،806/2نظام الحكم في
اﻹسﻼم از منتظري  ،409وسائل الشيعة از حر عاملي  ،83/15بحار اﻷنوار از مجلسي  ،324/32جامع أحاديث
الشيعة از بروجردي .93/13
) (3السرائر از ابن إدريس حلي  ،18/2تذكرة الفقهاء از عﻼمه حلي  ،425/9مختلف الشيعة از عﻼمه حلي ،453/4
جواهر الكﻼم ا جواهري  ،336/21قرب اﻹسناد از حميري قمي  ،132علل الشرائع از شيخ صدوق  ،603/2تهذيب
اﻷحكام از طوسي  ،155/6وسائل الشيعة از حر عاملي  ،78/15بحار اﻷنوار از مجلسي  ،441/33جامع أحاديث
الشيعة از بروجردي .102/13
) (4نهج البﻼغة  ،114بحار اﻷنوار از مجلسي  ،307/33المعجم الموضوعي لنهج البﻼغة از أويس كريم محمد ،409
شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد  ،141/17اﻻنتصار از عاملي .142/9
) (5مروج الذهب از مسعودي  ،441/1الغدير از أميني  ،237/9رجال تركوا بصمات علﻰ قسمات التاريخ از لطيف
قزويني .107
) (6شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد .256/10
) (7نهج البﻼغة  ،233/2بحار اﻷنوار از مجلسي  268/31الهامش ،473 ،الغدير از أميني  ،69/9 ،381/8شرح نهج
البﻼغة از ابن أبي الحديد  296/13و در شرح آن گفته است :احتمال دارد منظور او اين باشد که همانا از او آنقدر دفاع
کردم که نزديک بود خودم را در هﻼکت بياندازم و کسانی که بر عليه او شورش نموده بودند ،مرا بکشند ،از گناهی
ترسيدم که خودم را فريب دهم و آن را در آن ورطهی عظيم پنهان نمايم .احتمال دارد که منشور او اين بوده است:
بدون او در برابر مردم جهاد کردم و از او دفاع نمودم تا آن که ترسيدم که از روی ضربهی شﻼقی که به من میرسيد
و دفع کردن با دست و کمک نمودن با زبان در گناه بيافتم .به اين معنا که بيشتر از آن چيزی که او دوست داشت
رفتار نمايم .أعيان الشيعة از محسن أمين  ،443/1جواهر التاريخ از كوراني  ،191/1حياة أمير المؤمنين )ع( عن
لسانه از محمد محمديان  ،359 ،351/3موسوعة اﻹمام علي بن أبي طالب )ع( في الكتاب والسنة والتاريخ از ري-
شهري  ،264 ،261/3موسوعة شهادة المعصومين )ع( للجنة الحديث في معهد باقر العلوم )ع(.323/1 ،
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وقتی آنها در محاصره بودند توسط پسرش حسن برای تمامی محاصره شدگان آب فرستاد ).(1
سپس اين عمل را خوارج در برابر علی)ع( تکرار کردند و آن بعد از آن بود که روايتهـايی کـه در مـدح
او داشتند را کنار گذاشتند و او را به گمان خود تکفير نمودند .در اين امر بايد تدبر صورت گيرد!
أهل بيت رحمهم ﷲ از روی اقتدای به پيامبر به تمسک بـه هـدايت صـحابه سـفارش مـیکردنـد؛ زيـرا
پيامبر تشويق مینمود که به کتاب ﷲ و سنت او و هدايت آنان بعد از وفاتش تمسک جسته شود و
تأکيد نموده بود که چيره بودن اين دين فقط برای کسانی است که از آنها باقی ماندهاند.
امام صادق رحمه ﷲ گفته است» :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و آله فرموده است :آنچه در ﷲ عزوجل می-
يابيد بايد به آن عمل شود و برای شما هيچ عذری در ترک آن وجود ندارد و آنچـه در كتـاب ﷲ عزوجـل
يافت نشد به آنچه در سنت من وجود دارد ]عمل کنيد[ و در ترک سنت من هيچ عذری بـرای شـما وجـود
ندارد و آنچه در سنت من يافت نشد آن چيزی را دربارهی آن بگوييد که اصحاب من آن را گفتهاند .مثـال
اصحاب من به مانند ستارگان میباشد ،هر کدام را بگيريد هدايت میشويد و هر کدام از سخنان اصـحاب
مرا بگيريد ،هدايت شدهايد و اختﻼف نظر اصحاب من برای شما رحمتی میباشد«).(2
امام کاظم)ع( از پدرانش رحمهم ﷲ آورده است که رسول ﷲ صـلی ﷲ عليـه و آلـه فرمـود» :مـن مـورد
اعتماد اصحابم می باشم و وقتی قبض روح بشوم به اصحابم آنچه وعده داده شده است ،نزديـک مـیشـود.
اصحابم مورد اعمتاد امتم میباشند و وقتی اصحابم قبض روح شوند به امتم آنچـه وعـده داده شـده اسـت،
نزديک میشود .اين دين همواره بر دينهای ديگر چيره خواهد بود مادامی که در بين شما کسانی باشند که
مرا ديدهاند«).(3
اين چنين بوده است منزلت امامان آل بيت رحمهم ﷲ ،آنان ديگران را به عمل به سيرهی صحابه تشـويق
میکردند .اين امام حسن بود که در شرط صلحش با معاويه اين وجود داشـت کـه بـه سـيرهی ابـوبکر و
عمر رضی ﷲ عنهما عمل نمايد .او فرمود» :بسم ﷲ الرحمن الرحيم ،اين صلح نامهای است که حسن بن
علي بن أبي طالب با معاويه بن أبي سفيان دارد :با او صلح مینمايد تا وﻻيت امـر مسـلمانان را تسـليم او
گرداند بدين شرط که برای مسلمانان به کتاب ﷲ و سنت رسولش و سيرهی خلفای راشدين – در روايتی
ديگر – صالحين ،عمل نمايد«.
علي بن أبي حمزه گفته است» :به نزد ابي عبد ﷲ)ع( رسيدم و ابوبصير به او گفت :فدايت شوم آيا قرآن
را در ماه رمضان در يک شب بخوانم؟ فرمود ... :اصحاب محمد هر کدام قرآن را در يک ماه يا کمتر
میخواند«).(4
روايتی که امامان رحمهم ﷲ به تبعيت از صحابه تشويق نمودهاند بسيار میباشد.
پيامبر میفرمود» :از هيچکدام از شما چيزی دربارهی اصحاب من به من نرسد؛ زيرا دوسـت دارم در
حالی به نزد شما بيايم که دارای سينهای سالم باشم«).(5
انس گفته است» :رسول ﷲ اگر يکی از بـرادرانش را سـه روز نمـیديـد از او خبـر مـیگرفـت .اگـر
غايب بود برای او دعا میکرد و اگر حاضر بود به ديدار او میرفت و اگر بيمار بود او را عيادت مـی-
نمود«).(6
) (1دﻻئل اﻹمامة از ابن جرير طبري شيعي  ،168مدينة المعاجز از هاشم بحراني  ،235/3الدر النظيم از ابن حاتم عاملي
 ، 503موسوعة كلمات اﻹمام الحسن )ع( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم )ع(.51 ،
) (2معاني اﻷخبار از شيخ صدوق  ،50بحار اﻷنوار از مجلسي  ،307/22 ،220/2اﻻحتجاج از طبرسي .259/2
) (3نوادر راوندي  ،23بحار اﻷنوار از مجلسي  ،309/22خﻼصة عقبات اﻷنوار  ،168/3 ،80/1دراسات في الحديث
والمحدثين از هاشم معروف  ،78إحقاق الحق از تستري  ،267نفحات اﻷزهار از ميﻼني .68/12 ،157/3 ،80/1
) (4وسائل الشيعة از حر عاملي  ،215/6الكافي از كليني  ،617/2شرح أصول الكافي از مازندراني  ،53/11جامع
أحاديث الشيعة از بروجردي  ،52/15موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( از هادي نجفي ،113/9 ،273/4/ ،التفسير
الصافي .70/1
) (5مكارم اﻷخﻼق از طبرسي  ،21بحار اﻷنوار از مجلسي  ،236/16سنن النبي از طباطبائي  ،128موسوعة أحاديث
أهل البيت  ،138/1اﻷمثل از مكارم شيرازي .537/18
) (6مكارم اﻷخﻼق  ،17بحار اﻷنوار از مجلسي  ،233/16دراسات في وﻻية الفقيه  ،792/2منية المريد از شهيد ثاني
 ،195الحاشية ،سنن النبي از طباطبائي  ،122موسوعة أحاديث أهل البيت  ،139/1ميزان الحكمة از ريشهري ،50/1
 ،3224/4تفسير الميزان .314/6
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میفرمود» :زندگيی جز زندگی آخرت وجود ندارد .الهی! انصار و مهاجرين را در رحمت خودت قـرار
)(1
بده!«.
)(2
میفرمود» :مهاجرين و انصار بعضی دوستان و ياوران بعضی ديگر در دنيا و آخرت میباشند« .
پيامبر صلی ﷲ عليه و آله فقط در زمان حيات خـود فضـيلت آنهـا را بيـان نمـیداشـت – همـان گونـه کـه
بعضی میپندارند – بلکه فضيلت آنها را در حالت وفاتش نيز بيان داشته است و آن طلب آمرزشـی اسـت
که برای گناهان آنها انجام میداد .امام باقر رحمه ﷲ گفته است که رسول ﷲ فرموده است» :بودن مـن
در کنار شما برای شما خير میباشد و جدا شدن من از شما برای شما خير مـیباشـد .بـودن مـن در کنـار
شما همان است که ﷲ میفرمايدَ  :و َما َكانَ ّ ُ ِليُ َع ِ ّذ َب ُه ْم َوأَنتَ فِي ِه ْم َو َما َكانَ ّ ُ ُم َعـ ِ ّذ َب ُه ْم َو ُهـ ْم َي ْسـتَ ْغ ِف ُرونَ 
]اﻷنفال) [33 :ﷲ آنها را عذاب نمیکند ،مادامی که تو در بين آنها میباشی و ﷲ عذاب کنندهی آنها نمی-
باشد در صورتی که طلب آمرزش نمايند( ،در مورد جدا شدن من از شما اين گونه است کـه اعمـال شـما
هر دوشنبه و پنج شنبه به من عرضه میشود .اگر نيکو باشند برای آن ﷲ تعالی را حمد میگـويم و اگـر
بد باشند برای شما طلب آمرزش مینمايم«).(3
در روايت امام صادق رحمه ﷲ آمده است که رسول ﷲ فرمود» :زنده بودن من برای شما خير است و
مرگ من برای شما خير میباشد .زندگی من باعث میشود تا ﷲ توسط من شما را هدايت نمايد و شما را
از پرتگاه آتش جهنم حفظ نمايد .اما در مورد مرگم اعمال شما به من عرضه میشود ،اگر نيکـو باشـد از
ﷲ میخواهم برای شما آن را زياد کند و اگر زشت باشد برای شما از ﷲ طلب آمرزش مینمايم«).(4
پيامبر ثبات مؤمنان بر راه را سبب شدت دوسـت داشـتن صـحابه بيـان داشـته اسـت .از امـام بـاقر از
پدرانش رحمهم ﷲ آمده است که رسول ﷲ فرمود» :با ثباتترين شما در راه کسی است که اهل بيـت و
صحابهی مرا بيشتر دوست داشته باشد«).(5
از عبد ﷲ بن أبي أوفﻰ آمده است رسول ﷲ به نزد اصحابش در حالی رفت که آنها جمـع شـده بودنـد و
فرمود» :ای اصحاب محمد! ديشب منازل شما و نزديک بودن منازل شما به منزل مـن در بهشـت را ]در
خواب[ ديدم«).(6
اصحاب شامل مهاجرين و انصار و همچنين تمامی اهل بيت)ع( با يکديگر نه در مورد دوست داشتن آنها
توسط پيامبر بلکه در اين که کدام يک را بيشتر دوست دارد ،با يکديگر گفتگو مـیکردنـد .از كعـب بـن
عجره آمده است که مهاجرين و انصار و بني هاشم دربارهی آن که رسول ﷲ کدام را اولیتر میدارد و
بيشتر دوست دارد با يکديگر گفتگو میکردند؟ رسول ﷲ فرمود» :در مورد شما ای گروه انصـار! مـن
برادر شما میباشم .گفتند :ﷲ أكبر! قسم به پروردگار کعبه ،برای ما کافی است .در مورد شـما ای گـروه
مهاجرين! من از شما میباشم .گفتند :ﷲ أكبر! قسم به پروردگار کعبه برای ما کافی است .امـا در مـورد
شما ای بنیهاشم! شما از من و به سوی من میباشيد .ما ايستاديم در حـ الی کـه همگـی مـا توسـط رسـول
ﷲ خوشحال بوديم«).(7
) (1مناقب آل أبي طالب از ابن شهر آشوب  ،185/1بحار اﻷنوار از مجلسي  ،354/22 ،238 ،218/20 ،124/19تفسير
نور الثقلين از حويزي  ،244/4القمي  ،153/2الخرائج والجرائح از راوندي  ،1048/3خﻼصة عقبات اﻷنوار ،52/3
مستدرك سفينة البحار از شاهرودي  ،179/6 ،447/5تفسير الصافي از كاشاني  ،21/6 ،171/4تفسير الميزان ،6/15
الصحيح من سيرة النبي از جعفر مرتضﻰ .117 ،114 ،108/9 ،219/4
) (2اﻷمالي از طوسي  ،268بحار اﻷنوار از مجلسي  ،311/22النصائح الكافية از محمد بن عقيل  ،140جواهر التاريخ از
علي كوراني .96 ،16/2
) (3البصائر از صفار  ،464تفسير العياشي  ،54/2بحار اﻷنوار از مجلسي  ،338/23أمالي الطوسي  ،408تفسير نور
الثقلين از حويزي  ،153/2تفسير البرهان  ،79/2تفسير الصافي  ،300/2تفسير القمي  ،276/1معاني اﻷخبار صدوق
 ،113وسائل الشيعة آل البيت  ،111/16وسائل الشيعة اﻹسﻼمية  ،389/11ينابيع المعاجز از بحراني  ،106جامع
أحاديث الشيعة از بروجردي .303/13
) (4بحار اﻷنوار از مجلسي  ،398/108 ،299/27 ،550/22درر اﻷخبار از خسروشاهي .196
) (5بحار اﻷنوار از مجلسي  ،133/27الغدير از أميني  ،312/2شرح إحقاق الحق از مرعشي  ،4217/24الحاشية
.119/33 223/26
) (6شرح إحقاق الحق از تستري  ،205/223 ،187/6المسترشد از طبري شيعي  ،353الحاشية ،أهمية الحديث عند الشيعة
از عراقي .168
) (7بحار اﻷنوار از مجلسي  ،312/22مناقب آل أبي طالب از ابن شهرآشوب .112/3
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در مورد انصار شيعه اثنی عشری از امام صادق رحمه ﷲ روايت کرده است» :شمشيرها از نيام بيرون
نيامد و صفهای نماز تشکيل نشد و لشگری مهيا نشد و اذان به طور آشکار انتشار نيافت و ﷲ تعالی نازل
نفرمودَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـواْ) ...ای کسـانی کـه ايمـان آوردهايـد( تـا آن کـه فرزنـدان قبيلـههـای اوس و
خزرج)همان انصار( اسﻼم آوردند«).(1
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و آله و سلم فرموده است» :الهی! انصار و فرزندان انصار و فرزندان فرزنـدان
انصار را بيامرز! ای گروه انصار! آيا راضی نمیشويد که غير شما با گوسفند و گاو برگردند و شـما در
حالی برگرديد که رسول ﷲ همراه شما میباشد؟ گفتند :بله ،راضی شـديم .پيـامبر در آن زمـان فرمـود:
انصار ياور من و مورد توجه من میباشند .اگر مردم مسيری را انتخاب کنند و انصـار درهای را مـ ن از
درهی آنها عبور میکنم .الهی! انصار را بيامرز!«).(2
طبرسي به آن افزوده است» :راه درهی انصار را طی میکنم و اگر هجرت نبود من شخصـی از انصـار
بودم«).(3
امام صادق رحمه ﷲ گفته است» :گروهی از انصار نزد رسول ﷲ رسـيدند و بـه او سـﻼم کردنـد و او
صلی ﷲ عليه و آله جواب سﻼم آنها را داد .گفتند :ای رسول ﷲ! ما به تو نيازی داريـم .فرمـود :نيازتـان
را بگوييد! .گفتند :آن خيلی بزرگ اسـت ،فرمـود :آن چيسـت ،آن را بگوييـد؟ گفتنـد :بـرای مـا از طـرف
پروردگارت بهشت را تضمين نما! در نتيجهی آن رسول ﷲ سرش را از روی تواضع خم کـرد ،سـپس
آن را بر زمين نهاد و بعد سرش را بلند کرد و فرمود :آن را برای شما انجام مـیدهـم بـه شـرطی کـه از
احدی چيزی را نخواهيد .فرمود :بدين شکل که مردی از شما اگر در سفری بود ]و بر شـتر سـوار بـود[
اگر شﻼقش از دستش افتاد از اين کراهت داشته باشد که به مردم بگويد :آن را به من دهيـد پيـاده شـود و
آن را بردارد .هر شخصی که بر سر سفرهای نشسته بود و افرادی از او بـه آب نزديـکتـر بودنـد ،نبايـد
بگويد :آن را به من دهيد و بلکه بايد بايستد ]و خود به سراغ ظرف آب رود[ و از آن بنوشد«).(4
به زنی از انصار که خودش را به او بخشيده بود فرمود» :ﷲ تو را مورد رحمت قرار دهد و ای گروه
انصار! شما را ]نيز[ مـورد رحمـت قـرار دهـد .مـردان شـما مـرا يـاری دادنـد و زنـان شـما را ]از روی
ايمانشان[ دوست میدارم«).(5
ابن عباس رضی ﷲ عنهما گفته است» :علي بن أبي طالب و عباس بن عبد المطلب و فضل بن عبـاس
به نزد رسول ﷲ رسيدند در حالی که در بيماری به سر مـیبـرد کـه توسـط آن وفـات يافـت .گفتنـد :ای
رسول ﷲ! اين انصار هستند که در مسجد مردان و زنان آنها گريه میکنند .فرمود :چه چيزی آنها را بـه
گريه آورده است؟ گفت :میترسند که وفات يابی .فرمود :دستانتان را به من بدهيد! از بستر و کسانی کـه
در اطراف او بودند ،خارج شد تا آن که بر منبر خود نشست و ﷲ را حمد گفت و ستايش نمود ،سپس در
بين سخنانش فرمود :شما را به اين طايفه از انصار سفارش میکنم .بﻼی آنها از جانب ﷲ و فرسـتاده-
اش و مؤمنان را میدانم .آيا سرزمين را نگستراندند و ميوهها را تقسيم نکردند و ايثار ننمودنـد در حـالی
که خودشان نيازمند بودند؟ هر کدام از شما اگر امری را انجام داد که در آن برای شخصی ضرری وجود

) (1بحار اﻷنوار از مجلسي  ،312/22نفسير نور الثقلين  ،80/5تفسير مجمع البيان از طبرسي  ،217/9تفسير الميزان
.317/18
) (2اﻹرشاد  ،75إعﻼم الورى  ،126بحار اﻷنوار از مجلسي  ،172 ،159/21مستدرك سفينة البحار از نمازي ،70/10
أعيان الشيعة از محسن أمين  ،281/1كشف الغمة از إربلي  ،224/1اﻻحتجاج از طبرسي  ،211 ،90/1شجرة طوبﻰ
از حائري ،311/2/تفسير كنز الدقائق از مشهداني  ،208/2الحاشية
) (3مجمع البيان از طبرسي  ،19/5بحار اﻷنوار از مجلسي  ،137/22 ،162/21التفسير الكاشف  ،290/7تفسير الميزان
از طباطبائي  ،233/9اﻷعﻼم من الصحابة و التابعين از حاج حسين شاكري .25/11
) (4الكافي از كليني  ،21/4بحار اﻷنوار از مجلسي  ،129/22أمالي الطوسي  ،675منتهﻰ المطلب از حلي  ،544/1من ﻻ
يحضره الفقيه از شيخ صدوق  ،71/2وسائل الشيعة آل البيت  ،440/9وسائل الشيعة اﻹسﻼمية  ،307/6جامع أحاديث
الشيعة از بروجردي  ،450/8موسوعة أحاديث أهل البيت .340/8
) (5تفسير القمي  ،169/2بحار اﻷنوار از مجلسي  ،211 ،196/22الكافي از كليني  ،79/4تفسير نور الثقلين از حويزي
 ،293 ،292/4تفسير الصافي  ،196/4مسالك اﻷفهام از شهيد ثاني  ،70/7جامع أحاديث الشيعة بروجردي ،130/20
التفسير الصافي  ،56/6 ،196/4تفسير الميزان .342/16
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داشت يا منفع تی ،پس از نيکوکار انصار قبول کند و از بدکار آنها گذشت نمايد .اين آخرين مجلسی بود که
داشت تا آن که به ديدار ﷲ رسيد«).(1
همچنين پيامبر فرموده است» :انصار سپر من میباشند ،پس بدکار آنها را عفـو نماييـد و نيکوکـار آنهـا
کمک کنيد!«).(2
امام كاظم رحمه ﷲ فرموده است» :وقتی وفات رسول ﷲ نزديک شد ،انصار را صدا زده و فرمود :ای
گروه انصار! حاﻻ زمان جدايی است و من اجابت کنندهی دعوتگر ]به مرگ[ میباشم .همسايه شما شدم و
شما به نيکی حق همسايگی را به جا آورديد به نيکوترين شـکل يـاری داديـد بـا اموالتـان کمـک کرديـد و
برای مسلمانان گشايش ايجاد نموديد و محبت درونی را مبذول داشتيد .پس ﷲ به کاملترين شـکل بـه شـما
پاداش دهد«).(3
علی در مدح آنها گفته است» :قسم به ﷲ ،آنها اسﻼم را رشد دادند همان گونه که مسئوﻻن بـا در دسـت
زبان اثرگذار رشد میدهند«).(4
داشتن شﻼق و با
ِ
وی فرموده است» :اما بعد ..ای مـردم! قسـم بـه ﷲ ،در شهرنشـينان بهتـر از انصـار در عـرب وجـود
ندارد .روزی که از رسول ﷲ] عربها[ منع نمودند ،آنها به او و به مهاجرينی که همـراه او بودنـد عطـا
کردند تا آن که رساﻻت خود را به دو قبيلهی کوچک رساند .آن دو قبايل از قبايـل اوليـه عـرب نبودنـد و
نفرات بيشتری نيز نداشتند .وقتی به پيامبر و اصحابش پناه دادند و ﷲ و دينش را ياری نمودنـد .تمـامی
عرب با يک کمان به سوی آنها نشانهور شدند و يهوديان عليه آنها همپيمان گشتند و يهوديان و قبايل يکی
بعد از ديگری با آنها وارد جنگ شدند .به علت ياری دين ﷲ تنها شدند و ارتباط بـين آنهـا و عـرب قطـع
شد و آنچه از عهد و پيمان با يهوديان داشتند را از دسـت دادنـد .از جانـب اهـل نجـد ،تهامـه ،اهـل مکـه،
يمامه ،اهل حزن و سهل دچار مشکل شدند و راه دين را برپا داشتند و با افـراد خـود ،بـه دژخـيمن پشـت
گردند تا آن که رسول ﷲ عرب را به زير کشاند و قبل از آن که ﷲ روح او به سوی خود قـبض نمايـد
در آنها)انصار (چشم روشنی يافت«).(5
چه چيزی از اين بزرگتر است کـه آنهـا نـور چشـم وی شـدند و آنهـا از اهـل بيـتش گشـتند .از آنجـا کـه
أميرالمؤمنين علي)ع( گفته است» :رسول ﷲ وقتی جنگ شدت میگرفت و مردم عقب نشينی میکردند
در پس اهل بيت خود قرار میگرفت و اصحاب او از شدت شمشيرها و نيزهها به او پناه میبردند«).(6
برای ﷲ تعالی سخت نبود تا بعد از تمام اين تفاصيل آنها را امامـانی قـرار دهـد و آنهـا را وارثـان زمـين
گرداند و به آنها بر روی زمين خﻼفت بدهد .همان گونه که در محکـم کتـاب خـود مـیفرمايـدَ  :و َ
عـ َد ﱠ ُ
ف الﱠذِينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِ ّكن ﱠَن لَ ُهـ ْم دِيـنَ ُه ُم
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال ﱠ
ت لَيَ ْست َْخ ِلفَنﱠ ُهم فِي ْاﻷ َ ْر ِ
الﱠذِينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َ
ض َك َما ا ْست َْخلَ َ
ُ
شيْئا ً َو َمن َكف ََر َب ْع َد َذ ِل َك فَأ ْولَ ِئـ َك ُهـ ُم
ضﻰ لَ ُه ْم َولَيُ َب ِ ّدلَنﱠ ُهم ِ ّمن َب ْع ِد خ َْوفِ ِه ْم أَ ْمنا ً َي ْعبُدُونَنِي َﻻ يُ ْش ِركُونَ ِبي َ
الﱠذِي ْ
ارت َ َ
ْالفَا ِسقُونَ ] النور) [55 :ﷲ به کسانی از شما که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجـام مـیدهنـد ،وعـده داده
است که آنها بر روی مين خليفه می گردانـد ،همـان گونـه کـه نفـرات قبلـی را خليفـه گردانـد و بـرای آنهـا
دينشان را که به وسيلهی آن از آنها راضی شد را تمکين میدهد و ترس آنها را به ايمنی تبديل مـینمايـد.
مرا میپرستند و ذرهای به من شرک نمیورزند و کسـی کـه بعـد از آن کفـر بـورزد ،آنهـا همـان فاسـقان
هستند(.
) (1أمالي از شيخ مفيد  ،28بحار اﻷنوار از مجلسي  ،177/28 ،475/22غاية المرام از بحراني .366/2
) (2بحار اﻷنوار از مجلسي  ،146/23 ،312/22مستدرك سفينة البحار از نمازي .70/10
) (3بحار اﻷنوار از مجلسي  ،476/22موسوعة شهداء المعصومين  ،67/1غاية المرام از بحراني  ،349 ،119/2مجمع
النورين .350
) (4نهج البﻼغة  ،106/4بحار اﻷنوار از مجلسي  ،312/22شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد .184/20
) (5الغارات از ثقفي  479/2الهامش ،اﻷمالي از طوسي  ،173بحار اﻷنوار از مجلسي  ،56/34شرح نهج البﻼغة از ابن
أبي الحديد  ،89/2تفسير مجمع البيان از طبرسي  ،266/7موسوعة اﻹمام علي بن أبي طالب )ع( في الكتاب والسنة
والتاريخ از محمد ريشهري .123/7
) (6نهج البﻼغة ،خطب اﻹمام علي )ع( ،9/3 ،بحار اﻷنوار از مجلسي  ،115/33سنن النبي از طباطبائي  ،139المعجم
الموضوعي لنهج البﻼغة از أويس كريم محمد  ،398 ،106ميزان الحكمة از محمد ريشهري  ،3230/4شرح نهج
البﻼغة از ابن أبي الحديد  ،47/14حياة أمير المؤمنين )ع( عن لسانه از محمد محمديان  ،114/1معجم المحاسن
والمساوئ از أبي طالب تجليل تبريزي .195
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ﷲ عزوجل در اين آيات به مؤمنان وعده داده است کـه بـه آنهـا خﻼفـت مـیدهـد و ديـن را تمکـين داده و
امنيت بزرگی در برابر دشمنان برای آنها ايجاد میکند .گريزی وجود ندارد که آنچه وعـده داد بـه وقـوع
پيوست تا وعده ی ﷲ تعالی خلف وعده نشود .اين امر در زمان خلفـای راشـدين بـه وقـ وع پيوسـت و آنهـا
همان کسانی بودند که در هنگام نزول اين آيات از حاضران بودند و اين بر اسـاس آن بيـان مـیشـود کـه
بعضی مفسران به آن اشاره کردهاند.
از اين بشارتها در روز حفر خندق به آنها داده شد .هنگامی که مسلمانان به تکه سنگ سختی برخوردنـد.
پيامبر آمد و کلنگ را گرفت و ضربه به آن سنگ زد ،در نتيجهی آن جرقـهای ايجـاد شـد کـه بـه ماننـد
چراغی در دل شب تاريک بود و در نتيجهی آن رسول ﷲ برای پيروزی تکبير گفـت و در نتيجـهی آن
مسلمانان نيز تکبير گفتند .سپس ضربهای ديگر به آن زد و جرقهای ديگر ايجاد شد و بعد ضـربهی سـوم
را زد و جرقهی ديگری ايجاد شد .پيامبر دربارهی اولی فرمـود» :از آن بـرای مـن قصـرهای حيـره و
مدائن کسری روشن شد و جبرئيل به من خبر داد که امت من بر آن چيره میشوند ،سپس ضربهی دوم را
زدم جرقه ای زد که آن را ديديـد و بـرای مـن توسـط آن قصـرهای حمـر در سـرزمين روم روشـن شـد و
جبرئيل به من خبر داد که امت من بر آن چيره خواهند شد ،پس بشارت دهيد و مسلمانان بشارت يافتنـد و
گفتند :ستايش شکرگونه برای ﷲ است که وعدهای صادقانه به ما داد و به ما وعده داد که بعد از حصر و
محاصره ،نصر و پيروزی برای ما خواهد بود« .در نتيجهی آن منافقان گفتنـد :آيـا از سـوگندی کـه مـی-
خورد و وعدهی باطلی که میدهد تعجب نمیکنيد .به شما میآموزد که از يثرب قصرهای حيره و مـدائن
را میبيند و اين که شما آنها را فتح خواهيد کرد و اين در حالی است کـه شـما از تـرس فرقـههـای ديگـر
خندق حفر میکنيد و نمیتوانيد با آنها مستقيما ً وارد جنگ شويد؟ در نتيجهی آن آيهای از قرآن نـازل شـد:
سولُهُ ِإ ﱠﻻ ُ
غ ُرورا ً] اﻷحزاب) [12 :و هنگامی
ع َدنَا ﱠ ُ َو َر ُ
َ و ِإ ْذ َيقُو ُل ْال ُمنَافِقُونَ َوالﱠذِينَ فِي قُلُو ِب ِهم ﱠم َر ٌ
ض ﱠما َو َ
که منافقان و کسانی که در قلبهايشان مرض وجود داشت ،گفتند :ﷲ و رسولش جز وعـدهی فريـب بـه مـا
ندادهاند().(1
در اين باره اين سخن او میباشد» :شما مصر را فتح میکنيد ،وقتـی آن را فـتح کرديـد ،يکـديگر را بـه
خوبی به قبطيان توصيه کنيد؛ زيرا با آنها فاميلی داريم بدين معنا کـه مـادر ابـراهيم ]فرزنـد مـن[ از آنهـا
است ،منظورم ماريه قبطيه میباشد«).(2
در روايتی ديگر آمده است» :ﷲ ﷲ دربارهی قبطيان .شما بر آنها چيره میشويد و آنها برای شما نفـرات
و کمکی در راه ﷲ خواهند بود«).(3
از بشاراتی که دﻻلت بر عدالت صحابه و ايمان آنها دارد ،اين سخن وی میباشد» :اين پسرم – يعنی
حسن بن علی)ع( – سرور میباشد زيرا او بين دو گروه از مسلمانان صـلح برقـرار مـیکنـد .ايـن اتفـاق
همان گونه وی فرمود ،اتفاق افتاد«).(4
از آنها اين سخن وی میباشد» :در اين َحرة بهترين امتم بعد از اصحابم کشته میشوند«.
انس بن مالک گفته است :روز الحرة هفت صد نفر از حافظان قرآن کشته شدند و در بين آنها سه نفر از
اصحاب پيامبر بودند«).(5
نقل تمامی چيزها در اين باره به درازا میکشد و آنچه بيـان داشـتيم بـرای شـناخت ايـن اصـل کـه ﷲ و
رسول او امامان آل بيت تمامی صحابه را ستايش نمودهاند ،کافی میباشد.
ﺧﻼصهی سﺧنان علماء دربارهی تمام چيزی که بيان داشتيم بدين شرح است:
) (1نگاه شود به مجمع البيان از طبرسي  ،270/2بحار اﻷنوار از مجلسي  ،171 ،169/17نفس الرحمن في فضائل سلمان
از نوري طبرسي  ،148الصحيح من سيرة النبي اﻷعظم .140/9
) (2مناقب آل أبي طالب  ،109/1بحار اﻷنوار از مجلسي  ،131/18مستدرك سفينة البحار از نمازي .391/8
) (3أمالي طوسي  ،404بحار اﻷنوار از مجلسي  ،65/97 ،144/18جامع أحاديث الشيعة از برجودي  ،225/13مستدرك
سفينة البحار از نمازي .564/10
) (4إعﻼم الورى از طبرسي  12/1مناقب آل أبي طالب  ،185/3بحار اﻷنوار از مجلسي ،317 ،305 ،299 ،298/43
شرح إحقاق الحق  356/26لوامع الحقائق از آشتياني .104/1
) (5إعﻼم الورى از طبرسي  ،96/1بحار اﻷنوار از مجلسي  ،125/18إثبات الهداة  ،365/1مستدرك سفينة البحار از
نمازي  ،254/2معالم المدرستين .188/3
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 ﷲ عزوجل ظاهر و باطن آنها را تزکيه داد؛ از تزکيهی آنها توصيف آنان به اخﻼق پسنديده میباشد.
ار ُر َح َماء َب ْينَ ُه ْم ] ...الفتح) [29 :شديدترين در برابر کـافران و مهربـان بـين
از آنها :أَ ِشدﱠاء َ
علَﻰ ْال ُكفﱠ ِ
ُ
صا ِدقُونَ ] الحشر) [8 :و ﷲ و رسولش را
سولَهُ أ ْولَئِ َك ُه ُم ال ﱠ
ص ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
خودشان ،(...همچنينَ  :و َين ُ
ُ
اجـةً ِ ّم ﱠمـا أ ُ
وتـوا
ياری میدهند و آنها همـان صـادقان هسـتند( ،همچنـينَ  :و َﻻ َي ِجـدُونَ ِفـي ُ
ُور ِه ْم َح َ
صـد ِ
صةٌ ] ...الحشر) [9 :و از آنچه بـه آنهـا مـیدهنـد در سـينه-
َويُؤْ ثِ ُرونَ َ
صا َ
علَﻰ أَنفُ ِس ِه ْم َولَ ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ
هايشان نيازی احساس نمیکنند و آنها را بر خود ترجيح مـیدهنـد حتـی اگـر نيازمنـد باشـند( .امـا در
مورد درونهای آنها اين امر به ﷲ اختصاص دارد و او تنهايی به آنچه در سينههاست آگاه میباشد.
ﷲ ما را از صدق درونهای آنها و نيکی نيتهايشان آگاه نموده است؛ به طور مثال میفرمايد :فَ َع ِل َم
علَ ْي ِه ْم ] ...الفتح) [18 :آنچه در قلبهايشان بود را دانسـت و در نتيجـه بـر
َما فِي قُلُو ِب ِه ْم فَأَنزَ َل ال ﱠ
س ِكينَةَ َ
آنان آرامش نازل فرمود ،(...همچنين :ي ُِحبﱡونَ َم ْن هَا َج َر ِإ َل ْي ِه ْم ] ...الحشر) [9 :کسی که به سوی آنها
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِرض َْوانا ً ] ...الفتح[29 :
هجرت کرده است را دوست میدارند  ،(...همچنينَ  :ي ْبتَغُونَ فَ ْ
ار
ي ِ َو ْال ُم َه ِ
اب ﷲ َ
)در پی فضل و رضايتمندی از ﷲ میباشند( ،همچنين :لَقَد ت ﱠ َ
اج ِرينَ َواﻷَن َ
ص ِ
علَﻰ النﱠ ِب ّ
ع ِة ْالعُس َْرةِ ] ...التوبة) [117 :ﷲ توبهی پيامبر و مهاجرين و انصار کسانی که در
سا َ
الﱠذِينَ اتﱠ َب ُعوهُ فِي َ
زمان سختی از او تبعيت کردند را پذيرفت .(...توبهی آنان را پذيرفت زيرا صداقت نيتهـای آنهـا و
صداقت توبهی آنها را میدانست.
 از روی توفيق ﷲ برای آنها و رساندن خير ظاهری و باطنی به آنهـا ،ﷲ تعـالی مـا را آگـاه نمـوده
است که از آنها راضی شده است و توبهی آنها را پذيرفته است و به آنها وعدهی »الحسنﻰ« )بهشت(
را داده است.
 از روی تمامی اموری که آنها را بيان داشتيم به ما امر نموده است تا برای آنها طلب آمرزش کنيم .به
پيامبر امر فرموده است که آنها را گرامی دارد و حقوق آنها را حفظ نمايد و محبـت آنهـا را اشـاعه
دهد و ما نهی شدهايم که آنها را دشنام دهيم و به آنها بغض نماييم .تا آنجا که دوست داشتن آنهـا را از
عﻼمتهای ايمان قرار داده است و بغض به آنها را از عﻼمتهای نفاق و دو رويی.
 بعد از تمامی اين تفاصيل ،طبيعی است که آنهـا بهتـرين نسـل و امـانتی بـرای ايـن امـت بـودهانـد .از
اينجاست که اقتدای امت به آنها واجب است و آن تنها راه رسيدن به بهشت میباشد» :بر شماسـت تـا
به سنت من و سنت خلفای راشدين هدايت يافتهی بعد از من تمسک جوييـد«) .(1امـام مالـك دربـارهی
کسانی که به صحابه طعنه وارد میکنند ،گفته است» :آنها اقوامی هستند کـه مـیخواهنـد بـه پيـامبر
طعنه وارد کنند؛ ولی چنين کاری برای آنها امکان پذير نمیباشد و در عوض آن به اصـحابش طعنـه
وارد میکنند ،تا آنجا که میگويند :فﻼنی مرد بدی اسـت ،حتـی اگـر خـوب بـوده باشـد و اصـحاب او
صالحان بودهاند«) .(2شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :طعنه وارد کـردن بـه آنهـا ،طعنـه
وارد کردن به دين میباشد«) .(3همان گونه که ابوزرعه رازي رحمه ﷲ گفته اسـت» :اگـر مـری را
ديدی که به احدی از اصحاب رسول ﷲ طعنه وارد میکند ،بدان که او زنديق است .رسول نزد ما
حق میباشد و قرآن نيز حق میباشد .بايد توجه داشت که قرآن و سنت را فقـط اصـحاب رسـول ﷲ
به ما رساندهاند .چنين افرادی فقط میخواهند به شاهدان ما ]دربارهی قرآن و سنت[ ايراد وارد کنند تا
بدين وسيله قرآن و سنت را باطل کنند .بنابراين ايراد گرفتن به چنين افرادی سـزاوارتر اسـت و آنهـا
زنديق میباشند«).(4
به طور خﻼصه از اين مسائل و مطالب بيشتری که بيان خواهد شد ،معلوم مـیگـردد کـه عـدالت صـحابه
دليل بر عصمت آنها ندارد .فقط عصمت در چيزی وجود دارد که آنها بر آن اجماع نموده باشند و اين از
) (1أحمد  127 ،126/4و أصحاب السنن و الدارمي .اين حديث را جماعتی از محدثان صحيح دانستهاند – .نگاه شود به
جامع العلوم والحكم از ابن رجب حديث  ،387 ،38دار الفرقان ط .اﻷولﻰ 1411هـ و نگاه شود به اﻹرواء 2544
 8/107از توسع .نگاه شود به اعتقاد أهل السنة في الصحابة از محمد عبد ﷲ وهيبي.
) (2الصارم المسلول.553 ،
) (3منهاج السنة .18/1
) (4الكفاية.49 ،
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سخن پيامبر معلوم میشود .همان گونه که در قبل بيـان شـد ايـن امـت بـر گمراهـی اجمـاع نمـینماينـ د.
بنابراين عصمت در مجموع و اجماع آنها وجود دارد و در مورد افراد ،آنها معصوم نبودهاند.
حديث حوض
از شبهاتی که زياد دربارهی صحابه گفته میشود ،همان حديث حوض است .بخاری)بخارايی( از انـس
بن مالک روايت میکند که پيامبر فرمود» :در حول حوض عدهای از مردمی که از اصحابم میباشند،
از من باز داشته میشوند تا آن که آنها را میشناسم و از من دور میشوند و میگويم :آنها ،تعداد کمی از
اصحابم هستند و گفته میشود :نمیدانی بعد از تو چه چيزهايی پديد آوردند«).(1
أبي حازم از سهل بن سعد آورده است که پيامبر فرمود» :من جلوتر از شما به حوض میرسم .کسـی
که از نزد من عبور کند از آن مینوشد و کسی که ]از آن[ بنوشد هرگز تشنه نمیشود .نزد من اقوامی را
میآورند که من آنها را میشناسم و آنها مرا میشناسند ،سپس بين مـن و آنهـا فاصـله مـیافتـد .أبوحـازم:
نعمان بن أبي عياش اين را از من شنيد و گفت :آيا از سهل شنيدهای؟ گفتم :بله .گفت :شهادت میدهـم کـه
آن را از ابو سعيد خدری شنيدم و او اضافه نمود که پيامبر میفرمايد :آنها از من مـیباشـند .در جـواب
گفته میشود :نمیدانی که بعد از تو چه چيزهايی ايجاد کردند و میفرمايد :هﻼک و نابود شود کسـی کـه
بعد از من ]دين[ را تغيير دهد«).(2
از أسماء دختر ابوبكر رضی ﷲ عنهما آمده است که پيامبر فرمود» :من در کنار حوض خواهم بـود تـا
آن که کسانی را که نزد من میآورند را بنگرم .مردمی از من گرفته مـیشـوند و مـیگـويم :پروردگـارم!
آنها از من و از امت من میباشند؟ گفته میشود :آيا احساس کردی بعد از او چه کار کردنـد؟ قسـم بـه ﷲ
به گذشتهی خود بازگشتند .ابن أبي ُمليكه گفته است که او میفرمايد :الهی! ما به تو پناه میبريم از اين که
به گذشتهی خود بازگرديم يا در دينمان دچار فتنه شويم«).(3
در روايت ابن مسعود آمده است» :مردانی از شما از به من نشان داده مـیشـوند«) .(4در روايـت ديگـر
آمده است» :روز قيامت از اصحاب من گروهی در برابر من قبول نمیشوند و در پس آن از حوض بـاز
داشته میشوند« ) (5در روايت سوم آمده است» :آنها گروهی هستند که من آنان را میشناسم«).(6
سيّب از اصحاب پيامبر آمده است» :مردانی از اصحابم از حوض باز داشته میشوند و
در روايت ابن ُم َ
)(7
آنها غمگين میشوند«  .و ديگر الفاظی که وجود دارد.
کسانی که اهل شبهه پراکنی میباشند ،میگويند :با توجه به اين احاديث بسـيار کـه علمـای اهـل سـنت در
صحيحها و مسندهای خود آن را روايت کردهاند ،شکی باقی نمیماند که بيشتر صحابه دين را تغيير دادند
و دگرگون ساختند بلکه به گذشتهی جاهلی خـود بـاز گشـتند ،مگـر عـدهای کمـی کـه نعمـت ديـن را حمـل
نمودند .به هيچ حالتی امکان ندارد که اين احاديث دربارهی منافقان باشد ،زيرا در عبارت صريح آن آمده
است :صحابهی من .همچنين منافقان بعد از پيامبر دين را تغييـر ندادنـد و اگـر نـه منـافق بعـد از وفـات
پيامبر مؤمن شده است.
ردهای علماء بر اين شبهه:
قبل از رد علماء بر اين شبهه بايد بيانی خﻼصه از مفهوم و معنای »الصحبة« داشته باشيم.
تعريف »صحابﻲ«:

) (1بخاري)بخارايی( شماره  6582و لفظ برای اوست و مسلم شماره .2304
) (2بخاري)بخارايی( شماره .6585
) (3بخاري)بخارايی( شماره  6593و لفظ برای اوست و مسلم شماره .2293
) (4بخاري)بخارايی( شماره .6576
) (5بخاري)بخارايی( شماره .6585
)(6بخاري)بخارايی( شماره .6587
)(7بخاري)بخارايی( شماره .6586
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در عرف به کسی گفته میشود که همنشينی او طوﻻنی شده باشد و زياد در راه تبعيت قـرار داشـته باشـد
) .(1در اصطﻼح نزد جمهور محدثان به کسی گفته میشود و به شکلی زنده پيامبر را ديده باشد و به او
در زمان حياتش ايمان آورده باشد و بر ايمان وفات نموده باشد ).(2
وقتی اين امر شناخته میشود ،سخن در حديث حوض بدين شکل میشود که درست است روايات حـوض
صحيح میباشند و دهها صحابی آن را روايت کردهاند؛ ولی معنای اين سـخنان بـه اصـحاب پيـامبر بـاز
نمیگردد؛ زيرا:
 چگونه جايز است که ﷲ از اقوامی راضی گردد و آنها را ستايش نمايد و بـرای آنهـا در تـورات و
انجيل مثال بزند و اين در حالی است که او میداند آنها بعد از رسول ﷲ به گذشتهی خود بـاز مـی-
گردند .مگر آن که بگويند» :ﷲ تعالی ارتداد آنها را نمیدانسته است« .بايد دانست که اين سخن فقـط
شر کافر گفته میشود.
از افراد ّ
 احدی از صحابه مرتد نشدند و فقط افراد ستمگر عرب مرتد شدند .آنها کسانی بودند که هيچگـاه ديـن
را ياری نکردند و به همـين دليـل ايـن شـامل صـحابهی مشـهور نمـیشـود .همچنـين سـخن پيـامبر:
»أصيحابي« ]از آنجا که اسم مصغر میباشد[ دﻻلت بر تعداد کم آنها دارد) .(3اين افراد شـامل تمـامی
صحابهای که به کنار حوض آورده میشوند ،نمیباشند .همچنـين در روايتـی بـا لفـظ »رهـط« آورده
شده است .از ابوهريره آمده است که رسول ﷲ فرمود» :گروه کمی از اصحابی در روز قيامت به
نزد من آورده میشوند و از کنار حوض پراکنده میگردند .میگويم :پروردگارم! اصحابم؟ میفرمايد:
تو نمیدانی بعد از تو چه کار کردند و آنها به گذشتهی خود بازگشتند«)» ،(4الرهط« همان گونـه کـه
معلوم است به کمتر از ده نفر از مردان گفته میشود.
 ما تسليم اين امر نمی گرديم که منظور از اصحاب همان چيـزی اسـت کـه در عـرف مـا شـناخته شـده
است» .الصحبة« اسم جنس میباشد و حدی برای آن در شرع و زبان عربی وجـود نـدارد و ايـن در
حالی است که عرف نزد ما يکسان نمیباشد .پيامبر صحابهی خود را به چيزی مقيد نکرده اسـت و
برای آن حد و اندازهای قرار نداده است .بلکـه آن را بـه صـورت مطلـق بيـان داشـته اسـت و مطلقـی
وجود ندارد ،مگر بعد از رويت .بنابراين منظور از آن کسانی هستند که به طور مطلـق بـه او ايمـان
آوردهاند و از او تبعيت میکنند .بـه طـور مثـال بـه مقلـدان امـام ابوحنيفـه گفتـه مـیشـود» :اصـحاب
ابوحنيفه« و به مقلدان امام شافعي گفته میشـود» :أصـحاب شـافعي« و ايـن در حـالی اسـت کـه آنهـا
يکديگر را نديدهاند و با يکديگر يکجا جمع نشدهاند .همچنـين اسـت وقتـی دربـارهی مـردی از مـذهب
خودشان در گذشته سخن گفته میشود از عبارت »اصحابنا« )اصحاب ما( استفاده میشود و ايـن در
حالی است که سالهای طوﻻنی بين آنها فاصله وجود دارد .شناخت آنها توسط وی بدون رويـت آنهـا
در دنيا به سبب نشانههايی است که در آنها وجـود دارد ...در اينجـا معلـوم مـیگردنـد کـه منظـور از
پيامبر شخص صحابه نبوده است و آنان عربهايی بودند که در زمان ابوبکر صديق مرتد شـدند.
سخن او »أصحابي أصحابي« )اصحاب من اصحاب من( برای آن میباشد کـه مـیپنـدارد آنهـا مرتـد
نشدهاند و در جواب او گفته شده است :تو نمیدانی بعد از تو چه چيزهايی در دين پديد آوردند.
وقتی چنين امری به ثبت رسيد ،بدانيد که علماء دربارهی آن کسانی که از حوض پيـامبر دور مـی-
گردند اختﻼف نظر وجود دارد البته اين بعد از آن است که همگی اتفاق نظر دارند کـه منظـور از آن
صحابه نمیباشند .گفتهاند:
 منظور از آن منافقان و مرتدان میباشند .زيرا جايز است آنها با سفيدی مکـان وضـوی آنهـا محشـور
شوند .پيامبر آنها را ندا میدهد نه بخاطر آن کـه در قبـل آنهـا را ديـده اسـت .ايـن امـر را مسـلم در
) (1جامع اﻷصول از ابن أثير . 74/1
) (2نکاه شود به فتح المغيث  74/4و بعد از آن ،الباعث الحثيث169 ،و 172حاشيه شماره  ،1ودفاع عن السنة،108 ،
واﻹصابة  6/1و ديگر کتابها.
) (3لفظ »أصيحابي« )تعداد کمی از اصحاب من( در کتابهای شيعه اثنی عشری ذکر شده است :بحار اﻷنوار از مجلسي
 ،99/1 ،566/29 ،22/28 ،27/8العدد القوية از علي بن يوسف حلي ص ،198تقريب المعارف از ابي الصﻼح حلبي
 ،395شرح إحقاق الحق از سيد مرعشي  ،37/18و ديگر کتابهای بسياری ديگر.
) (4بخاري)بخارايی( شماره .6585
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حديثی که از ابوهريره آورده شده است ،بيان داشـته اسـت .او آورده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـود:
»امت من در حوض به من عرضه میشوند و من به مانند مـردی کـه شـتران را مـیرانـد] ،بعضـی[
مردم را از آن دور میسازم .آنها میگويند :ای پيامآور ﷲ! آيا ما را میشناسـی؟ مـیفرمايـد :بلـه در
شما چيزی است که در کسی ديگر وجود ندارد .شما در حالی به نزد مـن آمـدهايـد کـه از آثـار وضـو
مواضع آن سفيد میباشد .گروهی از شما را از مـن بـاز مـیدارنـد و بـه مـن نمـیرسـيد و مـیگـويم:
پروردگارم! آنها اصحاب من هستند .فرشتهای میگويد :آيا میدانی بعد از تـو چـه چيزهـايی در ديـن
وارد کردند؟«) .(1اين حديث بيانگر آن است که اهل هوی و نفاق با سفيدی آثار وضو حشر داده می-
شوند .سخن او» :منكم« ميم در اينجا ميم جمع میباشد و معنای آن میشود کـه تمـامی آنهـا بـه نفسـه
محشور میگردند و مؤمنان از آنها جدا میشوند .همان گونه که پيامبر در حديث »الصراط« فرمود
است ...» :و اين امت باقی میمانند در حالی که منافقان آن در آنها وجود دارند«) .(2اين دليلی بر اين
است که منافقان به همراه مؤمنان محشور میشوند .شکی وجود ندارد کـه منافقـان نـوعی از صـحابه
نمیباشند و نزد اهل سنت آنها از صحابه شمرده نمیشوند و هـر چـه اصـطﻼح »الصـحبة« دارای
اطﻼق باشد ،شامل آنها نمیشود .همان گونه که از قبل گفته شد ،صحابی کسی است کـه بـا ايمـان بـه
ديدار پيامبر رسيده باشد و بر حالـت اسـﻼم وفـات يافتـه باشـد .ولـی رسـول آنهـا و مرتـدان را در
بعضی از روايات با لفظ »بأصيحابي« )تعداد کمی از اصحابم( يا »من صاحبني« )از صحابهی من(
ياد کرده است .زيرا آنها در دنيا او را ديدهانـ د و بـا او همنشـينی داشـتهانـد .ايـن الفـاظ بـرای کوچـک
شمردن و تحقير آنها آمده است و نه اين که به آنها بزرگی دهد .او در ياد نمودن چنـين صـحابهای از
الفاظ مهاجرين و انصار استفاده ننموده است ،همان افرادی که در روايات بسياری با صيغهی بزرگ
شمردن ،منزلت دادن ،عظمت دادن و گرامی داشت از آنها ياد کرده است .ايـن از روی آن اسـت کـه
منافقان به ظاهر مسلمان بودند و خود را به پيامبر اين گونه معرفی میکردند .همان گونه که ﷲ جل
سـولُهُ َو ﱠ ُ َي ْشـ َه ُد ِإ ﱠن
و عﻼ میفرمايدِ  :إ َذا َج َ
اءك ْال ُمنَا ِفقُونَ قَالُوا نَ ْش َه ُد ِإنﱠ َك لَ َر ُ
سو ُل ﱠ ِ َو ﱠ ُ َي ْعلَ ُم ِإ ﱠنـ َك لَ َر ُ
ْال ُمنَا ِفقِينَ لَكَا ِذبُونَ ] المنافقون) [1 :وقتی منافقان به نزد تو میآيند ،میگويند :شهادت مـیدهـيم کـه تـو
فرستادهی ﷲ میباشی و ﷲ میداند که تو فرسـتادهی او مـیباشـی و ﷲ گـواهی مـیدهـد کـه منافقـان
دروغگو هستند( .پيامبر بعضی از منافقان را میشناخت؛ ولی تمامی آنها را نمیشناخت .بـه همـين
ب ُم َنـافِقُونَ َو ِمـ ْن
دليل ﷲ تبارك و تعالﻰ به پيامبرش محمد فرموده استَ  :و ِم ﱠم ْن َحـ ْولَ ُكم ِ ّمـنَ اﻷ َ ْعـ َرا ِ
ع ِظـ ٍيم
عـ َذا ٍ
ب َ
سـنُ َع ِ ّذبُ ُهم ﱠمـ ﱠرتَي ِْن ُثـ ﱠم ُيـ َر ﱡدو َن ِإ َلـﻰ َ
أَ ْه ِل ْال َمدِينَ ِة َم َردُواْ َ
ق ﻻَ تَ ْعلَ ُم ُهـ ْم ن َْحـ ُن نَ ْعلَ ُم ُهـ ْم َ
علَﻰ النِّفَا ِ
]التوبة) [101 :و از اعراب بيابانگردی که در اطراف شما هستند و از اهل مدينه کسانی وجود دارد
که در نفاق مهارت يافتهاند .آنها را نمیشناسی و ما آنها را مـیشناسـيم .آنهـا را دو مرتبـه بـه زودی
عذاب خواهيم نمود سپس به سوی عذابی باعظمت بازگردانده میشوند( .در اينجا روشن شده است که
پيامبر تمامی منافقان را نمیشناخت و میپنداشت که آنها از اصحاب او میباشند و اين در حالی بود
که آنها از اصحاب نبودند و بلکه از منافقان بودند.
 آن میتواند به اين معنا باشد که آنها تمامی کسانی بودهاند که با پيامبر همنشينی و »صحبة« داشته-
اند ،حتی اگر از او تبعيت نکرده باشند .بعضی از آنها را پيامبر میشناخت به مانند عبد ﷲ بن أبـي
ابن سلول که سرکردهی منفقان بود و او کسی بود که گفته بود» :اگر به مدينه باز گـرديم بـاعزت آن
را بيرون میکنيم و به ذلت میکشانيم« .همچنين گفته بود» :مثال ما و اصحاب محمد به ماننـد همـان
است که از اول گفتهاند :سگت را چاق کن تـا تـو را بخـورد« .ايـن همـانی کسـی بـود کـه ]در زبـان
عربی[ برای پيامبر صحابه ناميده میشود و همچنين تعريف آنها صحابه کسی که پيامبر در حالتی
ديده باشد و به او ايمان آورده باشد و بر همان ايمان وفـات يافتـه باشـد ،تعريفـی اسـت کـه بعـد از آن
نسبت داده شده است و اين تعريف بعدها درست شده است .در زبان عرب صـحابه بـه تمـامی کسـانی
گفته میشود که با شخصی همنشينی داشتهاند چه مسلمان باشد و چه نه و چه تبعيت کننده باشد و چـه
) (1صحيح مسلم شماره .247
) (2بخاري شماره  806و مسلم شماره .182
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نه .به همين دليل وقتی عبد ﷲ بن أبي ابن سلول اين سخن خبيث را گفت» :باعزت آن را خارج می-
کنيم و ذليل مینماييم« وقتی اين سخن به عمر رسيد او بلند شد و بـه سـوی پيـامبر رفـت و گفـت:
»ای رسول ﷲ! به من اجازه بده تا گردن اين منافق را بـزنم« .پيـامبر فرمـود» :نـه ،ای عمـر! در
نتيجهی آن مردم میگويند :محمد اصحاب خود را میکشد«) ،(1اين کسی بـود کـه از اصـحاب پيـامبر
صلوات ﷲ و سﻼمه عليه ناميده میشد و در حالی بود که او سرکردهی منافقان بود .او از کسانی بود
که آنها را ]در زبان عربی[ صحابه میناميم.
گفته شده است :منظور کسانی هستند که در زمان پيامبر بودهاند و بعد از او مرتد شدهاند و در نتيجه
پيامبر آنها را ندا میدهد و اين در حالی است که اثر وضو در آنها وجـود نـدارد پيـامبر در زمـان
حياتش آنها را به اسﻼم میشناخته است .در نتيجه گفته میشود :بعد از تو مرتد شدند.
طبرسـي يکی از بزرگان علمای شيعه اثنی عشری در تفسير خود »مجمـع البيـان« در هنگـام تفسـير
اسـ َود ْ
يمـانِ ُك ْم ] ...آل عمـران) [106 :و امـا کسـانی کـه
اين آيه :فَأ َ ﱠما الﱠذِينَ ْ
ﱠت ُو ُجـو ُه ُه ْم أَ ْك َفـ ْرتُم َب ْعـ َد ِإ َ
صورت آنها سياه میشود ،آيا بعد از ايمانتان کافر شديد (... :گفته اسـت :دربـارهی آن اخـتﻼف نظـر
وجود دارد .برای آن چهار قول را مطرح میکند و در آخـرين آنهـا مـیگويـد کـه آنهـا اهـل بـدعت و
هوای اين امت میباشند و برای آن به حديث »ارتداد« استدﻻل مـیکنـد و مـیگويـد» :چهـارمين ايـن
است که آنها اهل بدعت و هوای اين امت هستند .از علی و از قتاده آمده است که آنها با ارتداد کافر
شدهاند .همچنين از پيامبر روايت شده است» :قسم به کسی که جانم در دست اوست از کسانی که با
من همنشينی داشتهاند اطراف حوض به من عرضه میشوند ،وقتی آنها را مـیبيـنم از مـن دور مـی-
شوند و میگويم :صحابهی من ،صحابهی من ،صحابهی من .گفته میشود :تو نمیدانی که آنها بعد از
تو چه امور جديدی را در دين ايجاد کردند و آنها به گذشتهی خود بازگشتند« .آن را ثعلبی در تفسـير
خود ذکر کرده است و ابوامامه باهلي گفته است :آنها خوارج هستند .از پيامبر روايت شده است که
آنها از دين دور میشوند ،همان گونه که تير از کمان دور میشود .(2)«...
منظور ا آن اصحاب معاصی و گناهان کبيره هستند که بر توحيد وفات يافتهاند و از اهل بدعتی مـی-
باشند که به علت بدعتشان از اسﻼم خارج نشدهاند .به همين دليل آنها با آتش جهنم عذاب داده میشوند
و به علت گناهانشان مجازات میشوند و بعد ﷲ آنها را رحمت میکند و بدون عذاب داخـل بهشـت
مینمايد« ).(3
مانعی وجود ندارد که افرادی از اطـراف حـوض دور گردانـده مـیشـوند ،تمـامی ايـن مـوارد را دارا
باشند و روايات احتمال هر کـدام از ايـن مـوارد را دارد .در بعضـی از آنهـا پيـامبر فرمـوده اسـت:
»أصحابي« )اصحابم( يا »أصـيحابي –بـ ا تصـغير) «-تعـداد کمـی از اصـحابم( ،در بعضـی فرمـوده
است» :مردم از اطراف من گرفته میشوند و مـیگـويم :ای پروردگـارم از مـن و از امـت مـن مـی-
باشند« .در بعضی فرموده است» :اقوامی به نزد من آورده میشوند که آنها را میشناسم و آنهـا مـرا
میشناسند« بنابراين دور گشتگان فقط يک دسته نيستند .اين دارای حکمتـی اسـت ،زيـرا در شـريعت
مجازات بر اساس گناهان میباشد و يک مجازات تمامی کسانی را در بر میگيرد که يک گناه را بـه
طور خاص انجام داده باشند .همان گونه که از گروهی از صحابه که عمر و ابن عباس در بين آنها
ش ُروا الﱠذِينَ َ
وجود دارند در تفسير اين سخن ﷲ تعالی آوردهاند :احْ ُ
ظلَ ُموا َوأَ ْز َوا َج ُه ْم َو َما َكانُوا يَ ْعبُدُونَ 
]الصافات) [22 :کسانی که ظلم میکنند و همنوعان آنها و آنچـه عبـ ادت مـیکردنـد را حشـر نماييـد(:
»]ازواجهم[ به مانند کسانی که شبيه آنها هستند میباشند .بدين صورت که اهل زنا با اهـل زنـا آورده
میشوند و اهل ربا با اهل ربا و اهل شراب با اهل شراب«) .(4وقتی پيامبر سـبب ايـن دور کـردن از
حوض را ارتداد بيان میدارد ،همان گونه که فرموده است» :آنان به گذشتهی خود مرتد شدند« .يا آن
که در ايجاد بدعت چنين اتفاقی برای آنها افتاده است ،همان گونه که فرموده است» :تو نمیدانی بعـد

) (1بخاري)بخارايی( شماره  3518و مسلم شماره .2584
) (2تفسير مجمع البيان از طبرسي  ،360/2تفسير نور الثقلين از حويزي .382/1
) (3شرح نووي بر صحيح مسلم .137 ،136/3
) (4انظر :تفسير ابن كثير .7/4
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از تو چه چيزهای جديدی ايجاد کردند« .نتيجه حکم اين گونه میشود که هر کس از دين مرتد شـود،
يکسان است عربهايی که بعد از وفات پيامبر مرتد شدند و يا افرادی که بعد از آنهـا چنـين ارتکـابی
را انجام دادند و همچنين کسانی که اهل بدعت گذاری بودهاند در اين امر با آنها شريک میشوند .ابن
عبد البر رحمه ﷲ و ديگران گفتهاند» :هر کس در دين چيزی ايجاد نمايد که ﷲ تعالی از آن راضـی
نيست و به آن اجازه نداده است از کسانی میشود که از حول حوض طرد میشوند و از آن دور می-
گردند و ﷲ أعلم .بيشترين طرد برای کسی است که با جماعت مسلمانان اختﻼف پيدا کرده است و از
راه آنها خارج شده است و به فرقهای ديگر در آمده است ،به مانند :خوارج 1کـه بـرای خـود فرقـهای
درست کردند «...تا آن که گفته است» :تمامی آنها دين را تغييـر دادهانـد و ايـن چنـين اسـت تـاريکی
زيادهروی کنندگان در ستم ،ظلم ،خاموش کردن حق ،کشتن اهل آن و ذليل کردن آنها و علنی کنندگان
گناهان کبيره و پنهان کنندگان معاصی و تمامی اهل انحراف ،هوی و بدعت؛ برای تمامی ايـن افـراد
ترسی از اين وجود دارد که اين خبر شامل آنها شود«).(2
در اينجا مشخص شد که صحابه از تمامی اين توصيفاتی که دشمنان آنها بـرای آنـان بيـان مـیدارنـد،
پاک هستند و دور گردانده شدن از حوض سبب آن فقط ارتداد و يا دين سـازی مـیباشـد و صـحابه
دورترين مردم از اين امر هستند .بلکه آنها دشمنان مرتدان بودهاند و با آنها وارد جنگ شـدهانـد و بـا
آنها به سختترين شکل جهاد نمودند و آن بعد از مرگ پيامبر بود .اين امر را طبری در تاريخش با
سند خود از عروه بن زبير از پدرش آورده است» :عرب مرتد شدند يا به صـورت عمـومی و يـا بـه
صورت خصوصـی در هـر قبيلـه و نفـاق پـرده برداشـت و يهوديـان ،مسـيحيان جـرأت پيـدا کردنـد و
مسلمانان به مانند گروهی شدند که در شبی بارانی و سرد قرار داشتند و ايـن از روی از دسـت دادن
پيامبرشان و تعداد کم آنها و زيادی دشمنان آنها بود«).(3
با اين وجود اصحاب پيامبر با آن مرتدان درگير جنگی بزرگ شدند و با آنها پيکار نمودند تا آن کـه ﷲ
تعالی آنان را چيره گرداند و کسانی که مرتد شده بودند را به دين بازگرداندند .عدهای از آنها که دست به
شمشير شده بودند را کشتند و برای اسﻼم عزت ،قدرت و هيبت بازگشت و آن به دسـت صـحابه انجـام
گرفت .ﷲ برای اسﻼم به آنها بهترين پاداش را دهد .سعد قمي يکـی از علمـای شـيعه اثنـی عشـری گفتـه
است» :آن قوم مرتد شدند و از اسﻼم بازگشتند .بنی حنيفه به نبوت مسيلمه دعوت داد و او کسی بـود کـه
در زمان زندگی رسول ﷲ ادعای پيامبری نمود .ابوبکر لشـگريان را بـه فرمانـدهی خالـد بـن وليـد بـن
مغيره مخزومي به سوی آنها فرستاد و با آنها جنگيدند ،عدهای از آنها کشته شدند و عدهای ديگر به سمت
ابوبکر بازگشتند و آنها را »أهل الردة« ناميدند«) .(4علی گفتـه اسـت» :در حـالی کـه عـدهی زيـادی از
عرب مرتد شده بودند به نزد ابوبکر رفتم و با او بيعت نمودم .در آن اتفاقات به پا خواستم تا آن که باطل
منحرف شد و از بين رفت و کلمهی ﷲ باﻻترين کلمه قرار گرفت و اين با وجود آن بود که کافران از آن
کراهت ورزيدند .ابوبکر زمام امور را به دست گرفت .امر آسان شد و استوار گرديـد و صـادقانه رفتـار
نمود و ميانهروی کرد .از روی خيرخواهی صحابهی او شدم و مجاهدانه در آنچـه از ﷲ اطاعـت وجـود
دارد از او اطاعت کردم«).(5
اين برخورد صحابه در برابر اهل ارتداد و بدعت بود .اين از بزرگتـری شـواهد بـرای صـادقانه بـودن
دين آنها ،قوت ايمان ،به بﻼی نيک در دين گرفتار شدن و جهاد با دشمنان رسول ﷲ بعد از وفاتش می-
باشد؛ تا آن که ﷲ تعالی توسط آنها سنت را برپا داشت و بدعت را ويران نمود .همان بدعتی کـه آنهـا را
به اهل ارتداد و دست کـاری در ديـن و دور گردانـده شـدن از حـوض پيـامبر مـتهم مـیکنـد .بلکـه آنهـا
) (1فرقهی خوارج اکنون نيز موجود میباشند .اين نام را خود برای خود انتخاب کردهاند و فرقهی اباضيه از فرقههای
خوارج بنا به ادعای خودشان اکنون بيشتر جمعيت کشور عمان را تشکيل میدهند).مترجم(
) (2التمهيد  ،262/20التذكرة في أحوال الموتﻰ وأمور اﻵخرة .348/1
) (3تاريخ اﻷمم والملوك .245/2
) (4المقاﻻت والفرق از سعد قمي.4 ،
) (5الغارات از أبي إسحاق إبراهيم ثقفي كوفي اصفهاني  ،307/1منار الهدى از علي بحراني ،373 ،ناسخ التواريخ از
ميرزا تقي .532/3
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سزاوارترين مردم به حوض پيامبرشـان مـی باشـند و ايـن از روی نيکـی معاشـرت آنهـا بـا وی در زمـان
حياتش و برپا داشتن امر دين بعد از وفاتش بوده است.
اما سخن پيامبر» :نمیبينم که کسی از آنها خﻼص شود مگر به مانند اين شتران رها شده برای چرا ]به
معنای مگر عدهی کمی از آنها[« ) .(1با اين حديث احتجاج میکنند که صحابه کـافر بـودهانـد مگـر عـدهی
کمی از آنها .حجتی برای آنها وجود ندارد؛ زيرا ضمير در »منهم« فقط به آن گروهی باز میگردد که از
حوض دور گردانده میشوند و کسی از آنها خﻼص نمیشـود ،مگـر تعـداد کمـی از آنهـا و ايـن در سـياق
حديث مشخص است .متن حديث به اين گونه است» :وقتی من ايستادهام گروهی هسـتند کـه آنهـا را مـی-
شناسم .مردی از بين من و آنها خارج میشود و میگويد :جلو بياييد! میگويم :کجا؟ میگويد :قسم به ﷲ،
به سوی آتش جهنم .میگويم :جرم آنها چه بوده است؟ میگويد :آنها بعد از تو به گذشتهی خود مرتد شدند.
سپس گروهی ديگر میآيند .آنها را میشناسم .مردی از بين من و آنها خـارج مـیشـود و مـیگويـد :جلـو
بياييد! میگويم :کجا؟ میگويد :قسم به ﷲ ،به سوی آتش جهنم .میگويم :جرم آنها چه بوده است؟ میگويد:
آنها بعد از تو به گذشتهی خود مرتد شدند .نمیبينم که کسی از آنها خﻼص شود مگر به مانند اين شترانی
که برای چرا رها شدهاند ]مگر تعداد کمی[( .در اين حديث يادی از صحابه نشده است .فقط آنها مردانی
هستند که از اطراف حوض دور داشته میشوند و کسی از آنها دوباره به آن نمیرسد ،مگر تعـداد کمـی.
ابن حجر رحمه ﷲ در شرح )نمی بينم که کسی از آنها خﻼص شود مگر به ماننـد ايـن شـترانی کـه بـرای
چرا رها شدهاند( :به معنای از آن کسانی که از اطراف حوض دور داشته میشوند و آنها مـیخواهنـد بـه
آن نزديک شوند و از آن باز داشت میشوند ...معنای آن میشود به نـزد آن بـاز نمـیگردنـد مگـر کمـی؛
زيرا تعداد شتران رها شده برای چرا به نسبت بقيه شتران کم میباشد«).(2
در آخر :اگر يک ناصبی ،همان کسانی که به آل بيت رحمهم ﷲ بغض مـیورزد ،بگويـد :آن کسـانی کـه
مرتد شدند و همان کسانی که از حوض دور داشته میشوند ،علی ،حسن و حسين مـیباشـند ،شـما جـواب
آنها را چه میدهيد؟؟! در جواب گفته میشود که آنها اين چنين نبودهاند؛ زيرا برای آنها فضيلتهايی بيان
شده است .اين چنين است که ما نيز میگوييم :ابوبکر ،عمر ،عثمان و ابوعبيده نيز برای آنها فضليتهايی
بيان شده است .پس چگونه میشود علی در بين آنها نباشد و ابوبکر و عمر رضی ﷲ عنهما در بين آنها
باشند!!
]در آخر بهتر میدانم که اضافه کنم آن افرادی که از اطراف حوض دور داشته مـیشـوند ،کفـر و بـدعت
آنها به حدی نيست که آنها را کافر کند ،زيرا آنها اهل بهشت میباشند و فقـط از حـوض دور داشـته مـی-
شوند[.
بنابراين معلوم میشود که حديث حوض شامل اصحاب پيامبر نمیشود
مصيبت روز پنج شنبه
بخاري)بخارايی( و مسلم و ديگران از ابن عباس رضی ﷲ عهنما آوردهاند» :وقتی مرگ به سراغ رسول
ﷲ رسيد در خانه مردانی بودند .پيامبر فرمود :برايم چيزی بياوريد تا بر روی آن بنويسم و در نتيجه-
ی آن هيچ وقت بعد از آن گمراه نخواهيد شد .بعضی گفتند :درد بر رسول ﷲ غلبه کرده است و اين در
حالی است که قرآن نزد شما وجود دارد و کتاب ﷲ برای ما کافی میباشد .کسانی که داخل خانه بودند ،با
يکديگر اختﻼف نظر پيدا کردند و به کشمکش مشغول شـدند .يکـی از آنهـا مـیگفـت :بـه او ]کاغـذی[ را
نزديک کنيد تا برای شما چيزی بنويسد که بعد از آن گمراه نخواهيد شـد و شـخص ديگـری چيـزی ديگـر
میگفت .وقتی کشمکش و اختﻼف نظر باﻻ گرفت ،رسـول ﷲ فرمـود :بايسـتيد ]و برويـد[ عبيـدﷲ :کـه
همان ابن عباس رضی ﷲ عنهما بود گفت :مصيبتی که تمامی مصيبتها را داشت اين بود کـه از رسـول
ﷲ جلوگيری شد تا نوشتهای برای آنها بنويسد و اين از روی اخـتﻼف آنهـا و کشـمکش بـين آنهـا اتفـاق
افتاد«) .(3در روايت مسلم آمده است که گوينده ی گفـت :بـر رسـول ﷲ درد غلبـه کـرده اسـت و  ...چنـين
) (1بخاري)بخارايی( شماره .6587
) (2فتح الباري از ابن حجر .475/11
) (3بخاري)بخارايی( .4432
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شخصی عمر بود ) .(1در روايتی ديگر از ابن عباس رضی ﷲ عنهما آمده است» :روز پنجشـنبه و چـه
بود روز پنج شنبه .درد بر رسول ﷲ شدت گرفـت و فرمـود :بـرای مـن چيـزی بياوريـد تـا بـرای شـما
نوشته ای بنويسم که هرگز بعد از آن تا ابد گمراه نخواهيد شد .در آنجا اختﻼف نظر پيدا کردند و اخـتﻼف
در نزد پيامبر جايز نمیباشد .گفتند :حال او چگونه است؟ آيا او از شدت بيماری اين گونه نمیگويد؟ از
حال او جويا شويد .سخن او را رد کردند .فرمود :مرا ترک کنيد و بهتر از آن چيزی میباشم که مرا بـه
آن نسبت میدهيد .شما را به سه چيز سفارش میکنم .فرمود :مشرکان را از جزيرة العرب بيرون کنيد! و
به همان شکلی که من فرسـتادگان را روا مـیداشـتم شـما نيـز آنهـا را روا داريـد .در برابـر سـومين آنهـا
سکوت کرد يا فرمود :آن را فراموش کردم«).(2
میگويند :اختﻼف صحابه همان چيزی بود که رسول ﷲ را از نوشتن نوشتهای باز داشت .در نتيجه بر
امت عصمت حرام شد و گمراهی برای آنان به وجود آمد .برای اين امـر بـه قـول ابـن عبـاس رضـی ﷲ
عنهما استدﻻل نمودهاند که گفت» :تمام مصيبت آن است که رسول ﷲ را از اين بازدشتند که برای آنهـا
نوشتهای بنويسد« .در نتيجه رسول ﷲ میخواسته است که متنی آشکار دربارهی خﻼفت علی بنويسـد
و عمر همان کسی است که جلوی رسول ﷲ را گرفت و گفت» :بيماری بر او شدت يافته است« سـپس
گفت :نزد شما قرآن وجود دارد و کتاب ﷲ برای ما کافی است .علت آوردن اهل سنت بـر ايـن کـه عمـر
برای رسول ﷲ دلسوزی کرد را هيچ صاحب عقلی قبول نمیکند ،چه برسد به علماء.
اکثريت قريب به اتفاق صحابه بر نظر عمر در اين باره بودند و به همين دليل رسول ﷲ محيط را برای
نوشتن آن نوشته مساعد نديد ،زيرا او میدانست بعد از مرگش به آن عمل نخواهد شد.
همچنين صحابه در اين اتفاق صدايشان را بلند کردند و رسـول ﷲ را بـه شـدت بيمـاری و هـذيان مـتهم
نمودند.
رد علماء بر اين شبهه:
 اختﻼف نظر بين صحابه در آن هنگام ،امری ثابت شده میباشد .سبب اختﻼف در منظور از سخت
پيامبر بوده است و نه اين که در اطاعت از وی اختﻼف پيـدا کـرده باشـند .قرطبـي رحمـه ﷲ گفتـه
است :سبب آن اين است که هر کدام از آنها برای اجتهاد خود دليلی داشتهاند و نيت همهی آنها خـوب
بوده است .هر مجتهدی به واسطهی اجتهاد خـود ثـواب مـیبـرد و يـا يکـی ثـواب مـیبـرد و ديگـری
گناهکار نمیشود بلکه اجر نيز میبرد .اين امر در اصول به اثبات رسيده است«) .(3سپس ذکر مـی-
کند که پيامبر با آنها درشتی نکرد و آنها را سرزنش ننمود ،بلکه به همگی فرمود» :مرا ترک کند،
آنچه در آن میباشم خير است« .اين به مانند اتفاقی است که روز جنگ احزاب برای آنها اتفاق افتاد.
هنگامی که رسول فرمود» :هيچ کس نماز عصـر را نخوانـد ،مگـر در بنـیقريظـه« ) (4مردمـی از
قضا شدن آن ترسيدند و در نتيجه بيرون بنیقريظه نماز خواندنـد و ديگـران گفتنـد :نمـا نمـیخـوانيم،
مگر به همان صورت که رسول ﷲ به ما امر نمود .در نتيجهی آن رسول ﷲ بـر هيچکـدام از دو
گروه عيب نگرفت ).(5
 اما استدﻻل آنها به سخن ابن عباس» :تمامی مصيبت آن چيزی بود کـه رسـول ﷲ را از نوشـتن آن
نوشته باز داشت« .در اينجا هيچ حجتی وجود ندارد .شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ دربارهی معنای
آن گفته است» :حکم میکند که مانع مصيبت بوده است و آن مصيبتی برای کسی است که در خﻼفت
]ابوبکر[ صديق شک کند و امر بر او مشتبه شود .اگر نوشـتهای وجـود داشـت ،هـيچ شـکی ]بـرای
چنين شخصی[ به وجود نمیآمد .اما در مورد کسی که خﻼفت او را حق بداند ،هيچ مصيبتی در حـق

) (1صحيح مسلم شماره .1637
) (2رواه بخاري)بخارايی( شماره  4431و مسلم شماره .1637
) (3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم از قرطبي .559/4
) (4بخاري)بخارايی( شماره  946و مسلم شماره .1770
) (5المفهم .559/4
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او وجود ندارد و ستايش شکرگونه برای ﷲ است«) .(1آنچه کـه واضـح اسـت ايـن مـیباشـد کـه ابـن
عباس رضی ﷲ عنهما اين سخن را بعد از پيدايش اهل هـوا و اهـل بـدعت شـامل خـوارج و ديگـران
بيان نمود .همچنين اين سخن ابن عباس اجتهادی از جانب وی بود و آن بـا اجتهـاد عمـر و نظـر او
فرق داشت .آنچه که به آن يقين وجود دارد ،عمر از ابن عباس رضی ﷲ عنهما فقيهتر بوده است).(2
بلکه نه تنها با نظر عمر فرق میکرد بلکه با گروهی از صحابه نيز فرق میکرده است .همان گونه
که در حديث آمده است» :کسانی که در خانه بودند اختﻼف نظر پيدا کردند و بـه کشـمکش پرداختنـد.
يکی از آنها میگفت] :کاغذی[ به او نزديک کنيد تا برای شما نوشتهای بنويسـد کـه بعـد از آن گمـراه
نمیشويد و شخصی ديگر چيزی غير از آن میگفت«) .(3آنچه نظر عمـر را قـوی مـیکنـد موافقـت
پيامبر با اين سخن و خودداری وی از نوشتن آن نوشته میباشد .اگر او میخواسـت چيـزی بنويسـد
هيچ کسی نمی توانست مانع او شود .به اتفاق نظر مسلمانان او چندين روز بعد از آن هم زنـدگی کـرد
ولی هيچ چيزی ننوشت.
 نظری که گفته شده است که پيامبر با آن نوشـته مـیخواسـت عبـارتی بـرای خﻼفـت علـی بنويسـد
امری رد شده ،از چند جهت میباشد .اماميه میگويند :پيامبر برای خﻼفت علی متنی آشکار ارائه
نموده اسـت و او را بـه وصـی بـودن بعـد از آن ،از روی امـر ﷲ تعـالی ،قبـل از آن حادثـه نوشـتن،
منصوب داشته است .همه ی آنها بر اين عقيده اجماع دارند .شيخ مفيد گفته است» :اماميه)شيعيان اثنی
عشری( اتفاق دارند که رسـول ﷲ اميرالمـؤمنين را در حيـاتش جانشـين خـود نمـود و بـا عبـارتی
آشکار امامت او بعد از خودش را بيان نموده است .کسی که چنين چيزی را کنـار بگـذارد ،فـرض و
واجبی از دين را کنار گذاشته است«) .(4به همين دليل شيخ اﻹسﻼم ابـن تيميـ ه رحمـه ﷲ گفتـه اسـت:
»کسی که بپندارد اين نوشته دﻻلت بر خﻼفت علی دارد به اتفاق تمامی مردم گمراه میباشد .هـم از
نظر علمای اهل سنت و هم از نظر علمای شيعه .اهل سنت اتفاق نظر دارند که ابـوبکر برتـر بـوده
است و بايد جلوتر به خﻼفت میرسيد .اما در مورد شيعه آنان بر ايـن قـول هسـتند کـه علـی مسـتحق
امامت بوده است و میگويند :نصی بر امامت علی وجود دارد و آن متنـی آشـکار ،هويـدا و معروفـی
قبل از اين ماجرا بوده است؛ بنابراين نيازی به نوشتن آن در آن زمان وجود نداشته است ]زيـرا همـه
آن را میدانستند[«) .(5اگر پيامبر میخواست با آن نوشتن عبارتی آشکار بر خﻼفت علی را بيـان
دارد و آن در آخر زندگی وی بود .دليلی بر اين وجود دارد کـه قبـل از آن عبـارتی آشـکار بـرای آن
بيان نشده بود .زيرا عبارت آشکار احتياجی به دوباره تکـرار شـدن نـدارد و ايـن در حـالی اسـت کـه
پيامبر وفات نمود ولی چنين نوشتهای ننوشت .بنابراين ادعای وصی بودن علی باطل میباشد.
 با اين اوصاف معلوم میشود که علماء در منظور پيامبر از اين نوشته اختﻼف نظر دارنـد .بعضـی
از آنها بر اين نظر هستند که پيامبر میخواست چيزی بنويسد که باعث شود در احکـام اخـتﻼف بـه
وجود نيايد) .(6همچنين گفته شده است :منظور او از نوشتن بيان چيزی بود که هنگام وقوع فتنهها بـه
آن رجوع کنند ) .(7بعضی نيز گفتهاند :بيان کيفيت امـور حکومتـداری بـوده اسـت و آن همـان اخـراج
مشرکان از جزيرة العرب و مراعات کردن حال فرستادگان همان گونه که او مراعـات آنهـا را کـرده
است و همچنين فرستادن لشگر اسامه بوده است ) .(8آنچه که بيشتر علمـای محقـق بـر آن هسـ تند ايـن
است که پيامبر خواسته است خليفه بودن ابوبکر را با عبارتی آشکار بيـان دارد و از آنجـا کـه بـه

) (1منهاج السنة .9 .25/6
) (2نگاه شود به فتح البارى .134/8
) (3تخريج آن در قبل آمد.
) (4أوائل المقاﻻت.44 ،
) (5منهاج السنة .25/6
) (6شرح صحيح مسلم از نووي  ،90/11وفتح الباري از ابن حجر .209/1
) (7المفهم .558/4
) (8مختصر التحفة اﻹثني عشرية.251 ،
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تقدير ﷲ تعالی علم داشت بر آن اعتماد نمود ) .(1کسانی که بر اين نظر هستند بـه ايـن سـخنی کـه در
صحيحن از عايشه رضی ﷲ عنها آمده است ،اعتماد کردهاند و آن اين است کـه رسـول ﷲ فرمـود:
»ابوبکر و برادرت را برای من صدا بزن تـا نوشـتهای بنويسـم .آرزومنـدی آرزو نمايـد و گوينـدهای
بگويد :من برتر هستم و ﷲ و مؤمنان جز ابوبکر را قبول نمیکنند«).(2
 به ثبت نرسيده است که عمر گفته باشد» :او هذيان مـیگويـد« .بلکـه ايـن سـخن را فقـ ط بعضـی از
کسانی که در آنجا وجود داشتند به زبان آوردند .چنين تعينی در روايات وارد شده در صحيحن وجود
ندارد و فقط در آنها آمده است» :و گفتند :حال او چگونه است؟ آيا او از شدت بيماری اين گونه سخن
میگويد؟ در اينجا فقط گفتن با جمع آمده است و مفرد نمیباشد .به همين دليل بعضی از علماء انکـار
میکنند که اين لفظ از سخنان عمر باشد .ابن حجر رحمه ﷲ گفته است» :برای من اين امـر آشـکار
شده است که گويندهی ]اين سخن[ بعضی از افرادی بودهاند که تازه اسﻼم آورده بودند .آن چيـزی کـه
در نظر آنها بوده است کسی که درد بر او غلبه نمايد به وسـيلهی آن از نوشـتن آنچـه مـیخواهـد بـاز
داشته میشود«) .(3همچنين حتی اگر چنين چيزی ثبت شده باشد هيچ طعنهای به عمر و نه صحابهی
ديگر وارد نمیکند .آن از چند جهت میباشد :اول :آنچه در صحيح به اثبات رسيده است ايـن لفـظ بـا
صيغهی استفهام آمده است» :أهجر؟« )آيا از شدت بيماری اين چنين میگويد؟( اين بر خﻼف بعضی
از روايات است که با لفظ» :هجر« )از شدت بيماری اين چنين گفت( يا »يهجر« )از شـدت بيمـاری
اين چنين میگويد( آمدهاند .اين همان چيزی است که طعنه زنندگان آن را ترجيح میدهند و بر خﻼف
چيزی است که اهل تحقيق)بررسی کنندگان سـند حـديث( بـه آن توجـه کـردهانـد ) .(4آوردهانـد کـه ايـن
استفهام برای انکار آمده است به اين معنا که گفته شود» :ننويسيد!«) .(5دوم :با فـرض صـحيح بـودن
روايتی که در آن لفظ »هجـر« )از روی شـدت بيمـاری ايـن گونـه سـخن گفـت( آمـده اسـت و آن بـه
صورت استفهامی بيان نشده باشـد .چنـين چيـزی نيـز بـر گوينـدهی آن طعنـهای وارد نمـیکنـد؛ زيـرا
»هجر« در لغت به دو معنا میباشد :يکی به آن شکل است که اتفاق آن برای پيامبران نيز اتفاق می-
افتد و آن عدم روشن بودن سخن و لرزش آن و غالب شدن خشکی بر زبان به دليل حرارت لب مـی-
باشد ،همان گونه که در تبهای شديد اتفاق میافتد و نوع ديگر :جريان يـافتن سـخن بـه صـورت غيـر
منظم يا مخالف منظور میباشد که به سبب تبهای شديد بر زبان اکثر مردم جاری میشـود .در مـورد
چنين اتفاقی برای پيامبران نزد علماء اختﻼف نظر وجود دارد .چه بسا که گوينده در اينجا منظـورش
نوع اول آن بوده است و آن بدين معنا میشود که به سبب ضعف نطقش ،سخنش را نمیفهميم و دليل
آن سخنی است که بعد از آن گفته شده است و آن» :استفهموه« )ببينيد منظور او چيسـت؟( مـیباشـد.
سوم :احتمال دارد که اين لفـظ از گوينـدهی آن بـدين دليـل صـادر شـده اسـت کـه از حيـرت و تعجـب
دربارهی اين موضوع و مصيبت عظيمی که در آن وفـات وجـود داشـته اسـت ،از او سـر زده باشـد.
همان گونه که چنين حالتی برای عمر و ديگران هنگام وفات پيـامبر رخ داد ) .(6چهـارم :ايـن لفـظ
در حضور رسول ﷲ و بزرگـان صـحابه بـه زبـان آورده شـد و هـيچ کـدام از آنهـا گوينـدهی آن را
سرزنش نکردند و او را به گناه متهم ننمودند و اين دليلی بر اين است که گوينده ،در هر حالت معذور
بوده است.
 اما ادعای آن که عمر با رسول ﷲ با اين سخن مخالفت نمود» :كتاب ﷲ نزد شماسـت و كتـاب ﷲ
برای ما کافی است« و او به امر رسول که میخواست چيزی بنويسد گردن ننهاد .به چنـد دليـل رد
میشود :اول :برای عمر و صحابهای که بر نظر او بودند اين امر غالـب شـد کـه امـر رسـول بـه
نوشتن آن نوشته از روی وجوب نبوده است و آن از روی ارشاد و راهنمايی به چيز بهتر بوده اسـت
) (1شرح صحيح مسلم از نووي  ،90/11المفهم  ،558/4منهاج السنة  ،316 ،24 ،23/6الصارم الحديد في عنق صاحب
سﻼسل الحديد  ،48/2الشفا بتعريف حقوق المصطفﻰ .890/2
) (2مسلم شماره  ،2387بخاري)بخارايی( ،با اختﻼف در لفظ ،شماره .7217
) (3فتح الباري .133/8
) (4الشفا  ،886/2المفهم  ،559/4شرح صحيح مسلم  ،93/11فتح الباري .133/8
) (5المفهم .559/4
) (6المفهم .560/4
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) . (1سپس به ثبت رسيده است که اجتهاد عمر درست بوده است زيرا پيـامبر از نوشـتن آن نوشـته
خودداری نمود و اگر چنين امری واجب بود از روی اختﻼف نظری که به وجود آمده بـود ،پيـامبر
چنين کاری را ترک نمیکرد؛ زيرا او دعوت و تبليغ را از روی مخالفت کسـی تـرک نمـینمـود .بـه
همين دليل اين از موافقات عمر 2شمرده شده است) .(3دليل دوم :سـ خن عمـر» :کتـاب ﷲ بـرای مـا
کافی است« ردی بر کسی بوده است که با او مخالفت نموده بود و نـه ردّی بـر امـر پيـامبر ،(4) در
آنچه در اين سخن بوجود دارد» :عندكم كتاب ﷲ« )کتاب ﷲ نزد شما میباشد( مخاطب آن جمع می-
باشد و آنها مخالفان عمر بودهاند .دليل سوم :عمر شايسته ديد که نوشتن ترک شود – اين بعد از آن
است که به اثبات رسـيد امـر را واجـب ندانسـته اسـت – ايـن دارای مصـلحتی بـوده اسـت کـه علمـاء
ترجيحاتی را برای آن بيان داشتهاند .گفته شده است :از روی دلسوزی بر رسول ﷲ و مشکﻼتی که
نوشتن در شدت بيماری برای او داشت ،چنين سخنی را گفته است .آنچه شاهد اين قول میباشد سخن
وی است که گفت» :بر رسول ﷲ درد غلبه کرده است« و به همين دليل کراهت ورزيد که پيامبر
خود را دچار مشکل نمايد و امر بر او سخت شود ) (5اين بـه همـراه آن بـوده اسـت کـ ه حضـور ذهـن
داشت ﷲ تعالی میفرمايد  :ﱠما فَ ﱠر ْ
ش ْيءٍ ث ُ ﱠم إِلَﻰ َربِّ ِه ْم يُحْ ش َُرونَ ] اﻷنعام) [38 :ما در
ب ِمن َ
طنَا فِي ال ِكتَا ِ
کتاب از هيچ چيزی کوتاهی نکردهايم سپس فقط به سوی پروردگارشان حشر داده میشوند( ،همچنين
َيءٍ ] ...النحل) [89 :و ما کتاب را بر تو نازل نمودهايـم
علَيْكَ ْال ِكت َ
میفرمايدَ  :ون ﱠَز ْلنَا َ
َاب ِت ْب َيانا ً ِلّ ُك ِّل ش ْ
که در آن هر چيزی روشن شده است( .همچنين گفته شده است :او ترسيد آن نوشته به دست منافقان و
کسانی که در قلبشان بيماری وجود دارد ،برسد و در خلوت بر آن نوشـته چيـزی بيافزاينـ د و بعضـی
سخنان را به آن نسبت دهند ) .(6دور از ذهن نمیباشد که عمر تمامی اين موارد را مورد نظر داشته
است و چه بسا که اجتهاد او دﻻيل ديگری داشته است که علماء از آن اطﻼع نيافتهاند ،همان گونه که
اين امر در قبل ،نزد صحابهای که با او در اين امر مخالفت کردند ،پنهان ماند؛ ولی رسول ﷲ با او
موافقت نمود و نوشتن را ترک فرمود و به دليل همين ترک پيامبر بوده است که علماء اين اتفاق را
نتيجهی درايت عمر دانستهاند .دليل چهارم :عمر در برابر نوشتن آن نوشـته خـود مجتهـدی بـود و
مجتهد در دين در هر حالت معذور و بلکه مأجور میباشد ،زيرا پيامبر فرمـوده اسـت» :اگـر حکـم
کنندهای ]که اجازهی حکم کردن دارد[ در حکم خود اجتهاد نمايد و اجتهاد او درست باشد برای او دو
اجر خواهد بود و اگر اجتهاد نمايد و دچار اشتباه شود ،برای او يک اجر خواهد بود«) ،(7پس چگونه
خواهد بود وقتی که عمر در حضور رسول ﷲ اجتهاد نمود و وی او را گناهکار معرفی نکرد و
او را نکوهش ننمود بلکه با او موافقت کرد و نوشتن را ترک نمود.
 اما قول :اکثريت قريب به اتفاق بر نظر عمر بودند و به همـين دليـل رسـول ﷲ نوشـتن نوشـته را
کنار گذاشت؛ زيرا او میدانست که بعد از مرگش به آن عمل نخواهند کرد .در جواب گفته مـیشـود:
رسول به تبليغ دين امر شده بود و يکسان است که مـردم او اسـتجابت کننـد و يـا نکننـد ]در هـر دو
ع َلـ ْي ِه ْم َح ِفيظـا ً ِإ ْن
سـ ْلن َ
حالت به تبليغ دين امر شده بود[ .ﷲ تعالی میفرمايـدَ  :فـإِ ْن أَع َْر ُ
َاك َ
ضـوا فَ َمـا أَ ْر َ
علَيْكَ ِإ ﱠﻻ ْالبَ َﻼغُ ] ...الشورى) [48 :و اگر روی برگردانند تو را برای آنها حفظ کننده نفرستادهايـم و
َ
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اگر روی برگردانند بر تو فقط ابﻼغ کردن آشکار میباشد( .اگر رسول به نوشتن آن نوشته امر شده
) (1الشفا  ،887/2والمفهم  ،559/2وشرح صحيح مسلم  ،91/11وفتح الباري .209/1
) (2در چندين امر صحابه برای پيامبر نظراتی را بيان کردند و در نتيجهی آن آيهای نازل شد که سخن عمر را تأييد
مینمود .به اين موارد موافقات عمر میگويند .مثل حجاب ،وقتی عمر نزد پيامبر از بیحجابی شکايت نمود ،آيه
حجاب نازل شد).مترجم(
) (3فتح الباري از ابن حجر .209/1
) (4نووي در شرح صحيح مسلم .93/11
) (5الشفا از قاضي عياض  ،888/2و شرح صحيح مسلم از نووي  ،90/11و فتح الباري از ابن حجر .209/1
) (6الشفا  ،889/2وشرح صحيح مسلم از نووي .92/2
) (7بخاري)بخارايی( شماره  ،7352و مسلم شماره .1716
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بود ،آن را به علت عدم قبول کردن اصحابش ترک نمیکرد .همان گونه که در اول دعـوت ايـن کـار
را به علت مخالفت قومش و شدت آزار او ترک ننمود؛ بلکه آنچه به آن امر شده بود را ابـﻼغ نمـود.
دعوت او اين گونه نبود تا توسط آن کسی کـه از روشـنی جـ دا مـیشـود هـﻼک گـردد و کسـی کـه از
روشنی زنده میشود ،زنده گردد .اين امر نشان میدهد که نوشتن آن نوشته بر او واجب نبـود و اگـر
نه آن را ترک نمیکرد ).(1
 آيا علی در اين اتفاق حاضر نبود؟ برای چـه آن مطلـب را ننوشـت؟ بـرای چـه نرفـت مرکـب و قلـ م
بياورد و آن را بنويسد؟ آيا علی با منع کنندگان بود يا کسانی که از اين کار منع نکردند؟!
جهاد اسامه بن زيد رضی ﷲ عنهما
در شبهه آمده است :پيامبر برای جنگ با روم لشگری را آماده نمود و اين دو روز قبل از وفـاتش ود.
امر نمود که امير اين لشگر اسامه بن زيد رضی ﷲ عنهما باشـد و ايـن در حـالی بـود کـه او هجـده سـال
داشت .در اين لشگر گروهی از مهاجرين و انصار به مانند ابـوبکر ،عمـر ،ابوعبيـده و ديگـر صـحابهی
بزرگ و مشهور حاضر بودنـد .گروهـی از لشـگر بـه اميـر شـدن اسـامه طعنـه وارد کردنـد و گفتنـد:
»چگونه جوانی بر ما اميری کند که هنوز صورت او بدون مو میباشد؟« آنها در قبل نيز به اميـر شـدن
پدرش اعتراض کردند .در اين باره بسيار سخن گفتند تا آن که پيامبر با شنيدن اعتـراض و انتقـاد آنهـا،
شديدا ً عصبانی شد .در حالی که تب کرده بود و سرش را بسته بود ،بيرون آمد .دو مـرد شـانههـای او را
گرفته بودند و پاهای او بر روی زمين کشيده میشد و اين از شدت ضعف او بود .از منبر باﻻ رفت و ﷲ
را شکر و ستايش نمود ،سپس فرمود» :ای مردم! اين چه سـخنی اسـت کـه از بعضـی از شـما دربـارهی
امي ر شدن اسامه به من رسيده است؟ اگر به امير معرفی کردن اسامه اعتراض کنيد در امير معرفی کردن
پدرش نيز قبل از او اعتراض نموديد .قسم به ﷲ او برای امير شدن شايسته است و پسرش نيز بعد از او
برای چنين امری شايسته میباشد« .گفتهاند» :اگـر در ايـن قضـيه جسـتجو نمـاييم عمـر را از بزرگتـرين
عناصر آن میيابيم ،زيرا او بعد از وفات رسـول ﷲ بـه نـزد خليفـ ه ابـوبکر رفـت و از و خواسـت تـا
اسامه را عزل نمايد و امير را تغيير دهد .ابوبکر نيز به او گفت :مادرت بیفرزند شود .آيا بـه مـن مـی-
گويی او را عزل نمايم در حالی که رسول ﷲ اين والی بودن را به او داده است«.
ر ّدهای علماء بر اين شبهه:
 از اين اتفاق به ثبت رسيده است که رسول ﷲ در بيماری خود که بـر آن وفـات نمـود بـه اصـحابش
امر نمود تا به تخوم البلقاء در شام بروند و برای اهل موته غيرت نشان بدهند ،همان جـايی کـه زيـد
بن حارثه ،جعفر بن أبي طالب و عبد ﷲ بن رواحه در آنجا کشته شدند .اين افراد اميران رسول در
جنگ معروف موته بودند .وقتی صحابه به امر رسول ﷲ تجهيز شدن ،رسول اسـامه بـن زيـد را
امير آنها قرار داد .دربارهی امير قرار دادن اسامه گروهی اعتراض کردند و از آنها عياش بن أبـي
ربيعه مخزومي بود .عمر بر او رد آورد و بـر آن را بـرای پيـامبر بـازگو کـرد ) .(2پيـامبر نيـز
خطبه ای گفت و فرمود» :اگر به امير بـودن او اعتـراض داريـد ،در قبـل نيـز بـه اميـر بـودن پـدر او
اعتراض داشتيد .قسم بـه ﷲ ،او بـرای اميـری شايسـته بـود و محبـوبترين افـراد نـزد مـن بـود و ايـن
]اسامه [نيز بعد از او از محبوبترين افراد نزد میباشد«) .(3آنچه معلوم است اين است که کسانی که
سخنانی دربارهی امير بودن اسامه آوردند از صحابه بودند و نـه همـهی صـحابه و آنـان در آنچـه
گفتند ،اجتهاد نموده بودند؛ زيرا آنها میترسيدند که او از روی سن کم در اميری ضعيف وارد شـود.
عمر آنها را انکار نمود و خبـر را بـه رسـول ﷲ رسـاند .او نيـز شايسـ ته بـودن اسـامه را بـرای
اميری را تأييد نمود و هيچ سخنی بعد از گفتن چنين امری در بين صحابه ديگـر وجـود نداشـت .پـس
) (1منهاج السنة  ،316 ،315/6و فتح الباري .209/1
) (2نگاه شود به تاريخ طبري  ،184/3و فتح الباري از ابن حجر .152/8
) (3از سخن وی» :إن تطعنوا «...بخاري)بخارايی( شماره  ،4469و مسلم شماره .2426
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چگونه صحابه به علت سخن تعدادی از آنها مورد سرزنش واقع میشوند و اين در حالی اسـت کـه
بعضی ديگر اين افراد را انکار کردند و در پس آن نيز رسول ﷲ آنهـ ا را از ايـن سـخن گفـتن نهـی
نمود و آنها نيز از ادامه دادن آن خودداری نمودند.
 سخن کوتاهی صحابه از همراه شدن با اسامه تا آن کـه رسـول ﷲ وفـات نمـود بـه ثبـت نرسـيده
است ،بلکه آنها مبادرت به آماده شدن برای جنگ گرديدند و برای آن تجهيز شدند .از ابن إسحاق آمده
است» :رسول ﷲ أسامه بن زيد بن حارثه را به سوی شام فرستاد و بـه او امـر کـرد کـه بـر تخـوم
البلقاء و داروم از سرزمين فلسطين قدم بگذارد و مردم را تجهيز نمـود و از اسـامه مهـاجرين اوليـه
عيب گرفتند« ) .(1در الطبقات ابن سعد آمده است» :لشـگر آمـاده شـد و از مهـاجرين اوليـه و انصـار
کسی باقی نماند مگر آن که خـود را بـرای آن جنـگ آمـاده نمـود«) .(2صـحابه بـرای بيـرون رفـتن
همراه اسامه آماده شدند .تمامی لشگر آماده رفتن شدند ،ولی بعد از آن بيماری پيامبر شدت يافت و
در نتيجهی آن اسامه به نزد وی رفت و گفت» :ای رسول ﷲ! ضعيف شدهای و از ﷲ اميد دارم که
به تو عافيت عطا فرمايد ،پس به من اجازه بده تا بمانم تا آن که ﷲ تو را شفا دهد .اگر اين گونه بروم
و تو بر اين حالت باشی در جانم زخمی وجود خواهد داشت .مردم برای اين درخواست از تو کراهت
دارند ]و من برای اين کار آمدهام[ رسول ﷲ در برابر او سکوت نمود«) .(3اسامه همان کسی بـود
که از پيامبر درخواست نمود برای آن که رفتن او بـرای جنـگ را بـه تـأخير بيانـدازد تـا آن کـه از
جانب رسول اطمينان خاطر پيدا کند .رسول نيز به او اجازه داد و اگر اسامه میخواست بيـرون
برود هيچ کسی که تحت امر او بود ،اين کار را به تأخير نمیانـداخت .ايـن حقيقـت امـر بـوده اسـت.
اسامه جهاد را به تأخير نيانداخت مگر بعد از خواست او از پيامبر و اجازه دادن او بـه ايـن کـار.
فاصلهای بين امر پيامبر به اصحابش برای جنگ تا وفات وی فقـط شـانزده روز بـود .آنچـه معلـوم
است چنين زمانی برای تجهيز لشگر زمان طوﻻنيی نبوده است .بنابراين ادعای آن که صحابه بـرای
بيرون رفتن برای جهاد سنگينی حس میکردند ،امری باطل میباشد و بلکه سرعت انجـام امـری کـه
رسول ﷲ به آن امر نموده بود را نشان میدهد .دربارهی تجهيز آن لشگر گفته شده است :آن دارای
سه هزار جنگجو بود ) (4و به همراه تمامی چيزی بود که آنها به آن نياز داشتند و برای سه روز آنها
که در راه قرار بود باشند ،کافی بود .ﷲ تعالی نيز برای جهاد آنهـا پاداشـی بـه آنهـا داد و آنهـا بـرای
اسﻼم به ابتﻼئی نيکو رسيدند و بهترين چيزی که به محسنان پاداش داده میشود ،به آنها داده شد.
 به ثبت نرسيده است که رسول به ابوبکر و عمر رضی ﷲ عنهما امر نموده باشد که به لشگر اسامه
ملحق شوند و بلکه چنين امری را به شخص ديگری نيز ننمود .زيرا در عادت او نبود که اگر بـرای
سريه يا غزوهای لشگری تجهيز مینمود برای آن افراد را به نام مشخص نمايد .بلکه او بـه صـورت
عمومی اصحابش را فرا میخواند و وقتی نزد او جمع میشدند برای آنها اميری تعيين مینمود .به آن
لشگر بزرگان مهاجرين و انصار ملحق شدند .همان گونه که مورخان ذکر کردهاند عمر بن خطـاب
نيز حضور داشت ) .(5به ثبت رسيده است که او از قرارگاه اسامه در جرف خارج شـد و بـه همـراه
اسامه به مدينه بازگشت و اين وقتی بود که رسول ﷲ در حالت احتضار بـود و دوبـاره عمـر در
لشگر اسامه نام نويسی کرد .ولی وقتی ابوبکر به خﻼفت رسيد و به لشگر امر نمود که حرکت کند،
ابوبکر از اسامه اجازه خواست تا به عمر اجازه دهد که به نزد او باقی بماند و اين از روی نيـاز
وی بود .در پس آن اسامه نيز به او اجازه داد«) .(6در اينجا بـه ثبـت رسـيده اسـت کـه ملحـق شـدن
) (1سيرة ابن هشام  ،1499/4تاريخ طبري .184/3
) (2الطبقات الكبرى از ابن سعد .190/2
) (3نقل آن از شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در منهاج السنة .488/5
) (4نگاه شو به كتاب المغازي از واقدي  ،1122/3فتح الباري از ابن حجر .152/8
) (5نگاه شود به المغازي از واقدي  ،1118/3الطبقات الكبرى از ابن سعد  ،190/2تاريخ طبري  ،226/3البداية و النهاية
 ،308/6سير أعﻼم النبﻼء از ذهبي .497/2
) (6تاريخ طبري  ،226/3الطبقات الكبرى از ابن سعد  ،191/2البداية و النهاية از ابن كثير  ،309/6منهاج السنة از شيخ
اﻹسﻼم ابن تيميه .319/6 ،448/5
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عمر به لشگر اسامه از روی رغبت و اختيار خودش بود و بيرون آمدن او از لشگر به درخواست
خليفه و اجازهی امير انجام شد .پس چه سرزنشی به عمر باز میگردد؟!
 در مورد ابوبکر بيشتر مورخان بيان داشتهاند :او اصﻼً در لشگر اسامه نبوده اسـت .آنهـا بزرگـان
صحابه را که به لشگر اسامه ملحق شدند را نام بردهاند؛ ولی در بين آنها ابـوبکر وجـود نـدارد).(1
بلکه پيامبر او را جانشين پيش نمازی خـود نمـوده بـود و ايـن تـا زمـان وفـات وی ادامـه يافـت .از
اسامه روايت شده است که پيامبر قبل از بيماریاش پرچم او را گره زد و بعد وقتی بيمـار شـد بـه
ابوبکر امر نمود که به مردم نماز دهد و او نيز نماز جماعت را امامـت کـرد تـا وقتـی کـه پيـامبر
وفات نمود .اگر قبل از بيماری به او امر شده بود که به همراه لشگر اسامه حرکت کنـد ،امـر وی بـه
امامت کردن نماز جماعت در آن مدت و همچنين اجازه دادن به اسامه برای حرکت کردن در زمـان
بيماریاش موجب منسوخ شدن اميری اسامه از وی میشود .حـال چگونـه خواهـد بـود وقتـی کـه در
)(2
مورد ابوبکر چنين امری صورت نگرفته باشد«.
 اما گفتهای که عمر از مهمترين عناصـر ايـن مخالفـت بـود و او بعـد از وفـات رسـول ﷲ بـه نـزد
ابوبکر رفت و از او خواسـت تـا اسـامه را عـزل نمايـد و شـخص ديگـری را جـايگزين او کنـد .در
جواب بايد گفت :او اصﻼً مخالف نبوده است که حال از عناصر مهم باشـد يـا غيـر مهـم .ايـن مطلـب
احتياج به نقل صحيح دارد و هيچ نقل صحيحی برای اين امر وجود ندارد .اما در مورد سخن عمـر
که از ابوبکر طلب نمود تا اسامه را عزل نمايد ،اين به تنهايی نظر عمر نبود ،بلکه نظر بعضـی از
صحابهی ديگر نيز بود .دليل آن اين بود که وقتی پيامبر وفات نمود بسـياری از قبايـل عـرب مرتـد
شدند و نفاق پرده ی خود را کنار زد و دشمنان از هـر طـرف بـه مسـلمانان يـورش بردنـد .در لشـگر
اسامه بزرگترين صحابه و بهترين آنها حضور داشتند و بزرگان صحابه از اين ترس پيدا کردند کـه
مدينه بعد خارج شدن لشگر خالی شود و دشمنان به آن چيره شـوند و ايـن در حـ الی بـود کـه خليفـهی
رسول ﷲ ،مادران مؤمنان ،زنان و فرزندان در آن باقی مانده بودند .در نتيجه از ابوبکر خواستند
که حرکت جيش اسامه را متوقف نمايد تا آن که اوضاع مناسـب گـردد و جنـگ بـا مرتـدان بـه پايـان
رسد .وقتی از اين کار خودداری نمود ،بعضی از آنها از وی خواستند تا لشگر را به دست کسی دهد
که سن او بيشتر از اسامه بـوده و از اسـامه در جنگيـدن عـالمتر باشـد و در نتيجـه سـﻼمت لشـگر
بيشتر تضمين شود .اين در وقتی بود که آن شرايط سـخت بـرای آنهـا ايجـاد شـد ) .(3صـحابه در هـر
حالت دربارهی چگونگی جيش اسامه مجتهد بودند ،چه نظر آنها اين بوده است کـه لشـگر بـه حرکـت
بيافتد و چه چنين نظری را قبول نداشته باشند يا آن که نظر آنها اين باشد که اسامه عـزل شـود يـا آن
که در جای خود باقی بماند .برای چنين امری نيتـی جـز خيـر و خيرخـواهی بـرای ديـن ﷲ تعـالی و
مسلمانان نداشتند .آنها خيلی دور از اتهاماتی قرار دارند که افـرادی از رو باطـل و سـتم بـه آنهـا روا
میدارند.
 در انتها بيان میداريم که به طور صحيح در داستان لشگر اسامه حديثی از پيـامبر بـا ايـن عنـوان
وجود ندارد» :ﷲ لعنت کند کسی را که از لشگر اسامه تخلف نمايد« .اين جز دروغی نيسـت کـه بـه
پيامبر نسبت داده شده است.
صلح ُحدَيبيه
ُ
ماجرا به صورت اجمالی :رسول ﷲ در سال ششم هجری برای انجام عمره از مدينـه خـارج شـد؛ ولـی
قريش از او خواستند تا اين بار بازگردد و به جای آن سال آينده مکه را سه روز در اختيار وی قرار می-
دهند .برای آن شرطهای ظالمانهای مطرح کردند ،ولـی رسـول ﷲ آنهـا را قبـول کـرد؛ ولـی عـدهای از
) (1المغازي  ،1118/3تاريخ طبري  ،226/3سير أعﻼم النبﻼء  ،497/2الطبقات الكبرى از ابن سعد  ،190/2فتح الباري
 ،152/8البداية و النهاية از ابن كثير .308/6
) (2منبع قبلی .277 ،276/4
) (3تاريخ طبري  .225/3همچنين اين روايت را ابن کثير آورده است در البداية والنهاية  ،308/6المغازي از واقدي
.1121/3
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صحابه از اين کوتاه آمدن پيامبر تعجب کردند و از او خواستند خﻼف آن رفتار نمايد .از آنهـا عمـر
بود که گفت :آيا مگر تو حقيقتا ً
پيامبر ﷲ نمیباشی؟ فرمود :بله ،عمر گفت :آيا ما بر حق نيستيم و دشمن
ِ
ما بر باطل نيست؟ فرمود :بله ،گفت :پس بنابراين برای چه بايد در دينمان پايين بودن را بپذيريم؟ رسول
ﷲ فرمود :من فرستادهی ﷲ هستم و از او نافرمانی نمیکنم و او يـاور مـن مـیباشـد .عمـر گفـت :آيـا
نگفتی که ما به نزد بيت الحرام میرويم و در آنجا طواف میکنيم؟ فرمود :بله ،آيا به تو گفـتم کـه امسـال
میرويم؟ عمر گفت :خير .فرمود :تو به نزد آن میروی و بر آن طواف خواهی نمود .وقتی رسول ﷲ
از نوشتن صلح نامه فارغ شدن به اصحابش فرمود :بايستيد و قربانی کنيد ،سـپس سـرهايتان را بتراشـيد.
هيچ کس به امر او عمل ننمود تا آن که خودش به دستش شتری را قربانی کرد و سرتراش را صدا زد و
او سرش را تراشيد .وقتی اصحابش اين امر را ديدند ،ايستادند و قربانی کردند و سرهايشان را تراشيدند.
می گويند :چگونه بوده است که آن صحابه در برابر امر پيامبرشان کوتاهی کردند و اين که آيا عاقل قبول
میکند که گفته شود :صحابه به اوامر رسول ﷲ عمل میکردند و آن را به اجرا در میآوردند ،ولی در
ﻰ
اين حادثه اين اتفاق افتاد و آنها اطاعت نکردند و همچنين ﷲ تعالی میفرمايد :فَﻼَ َو َر ِبّ َك ﻻَ يُؤْ ِمنُونَ َحت ﱠ َ
س ِلّ ُمواْ ت َ ْس ِليما ً] النساء) [65 :پس نه و
وك ِفي َما َ
ضي َ
يُ َح ِ ّك ُم َ
ش َج َر َب ْينَ ُه ْم ث ُ ﱠم ﻻَ َي ِجدُواْ ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجا ً ِ ّم ﱠما قَ َ
ْت َويُ َ
قسم به پروردگارت ايمان نمیآورند تا وقتی که تو را بين چيزی که در آن اختﻼف نمودهانـد ،حکـم کننـده
قرار دهند و بعد از آن در درونشان هيچ سختيی بر آنچه حکم نمودی نيابند و به شدت تسليم شوند(.
ر ّدهای علماء بر اين شبهه:
 رجوع عمر به پيامبر در امر صلح و همچنين تأخير صحابه در ابتدای امر از قربـانی و تراشـيدن
سر تا آن که رسول ﷲ قربانی نمود و سر را تراشيد ،تمامی اين مطالب صحيح و ثابت شـده هسـتند
و در صحيحين به ثبت رسيدهاند) .(1برای اين دو امر بر اصـحاب رسـول ﷲ طعنـه وارد مـیکننـد؛
ولی هيچ طعنهای برای اين مسـأله بـر اصـحاب رسـول ﷲ و نـه بـر عمـر و نـه بـر هـيچ يـک از
صحابهای که شاهد حديبيه بودند ،وجود ندارد .بيان اين امر :رسول در خواب ديد که داخل مکه شده
است و کعبه را طواف میکند .اين خواب را برای اصحابش بيان داشت و اين در حالی بود که او در
مدينه قرار داشت .وقتی سال حديبيه اتفاق افتاد هيچ کس از آنها شک نکرد که اين خواب در آن سـال
اتفاق میافتد .وقتی امر صلح واقع گشت و در آن آمده بود که آنها امسال برگردند و سال آينـده بـرای
آن بازگردند ،اين امر برای اصحاب رسول ﷲ سنگين تمام شد ) .(2در نتيجه عمـر بـه نـزد رسـول
ﷲ رفت و در اين باره با او سخن گفت .اين عمل او از شک در راستگويی رسول ﷲ يا اعتراض
به وی نبود .بلکه خواست از آنچه در درون او وجود دارد ،رهايی يابد و آن اعتقاد به اين بود که آنها
به مکه داخل میشوند و کعبه را طواف مینمايند .عمر در اينجا مجتهد بود .چنـين امـری او را بـر
شدت داشتن برای حق و قوت بر ياری دين و غيرت داشتن برای آن تحريک مینمـود .بـه همـراه آن
که رسول ﷲ با آنها مشورت می کرد تا آن که نظر خود را آشکار نمايد تا به اين امر ﷲ تعالی عمل
ع ْن ُه ْم َوا ْستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَا ِو ْر ُه ْم فِي اﻷ َ ْمـ ِر ] ...آل عمـران) [159 :پـس از آنهـا درگـذر و
نمايد :فَاع ُ
ْف َ
برای آنها طلب آمرزش کن و در امر با آنها مشورت نما!( ،مواردی که با آنها مشورت نمود و نظـر
آنها را قبول کرد در اتفاقات بسياری انجام گرفت که توضيح دادن آن طول میکشد .عمر نيز اشتياق
داشت تا رسول ﷲ نظر او را برگزيند و در برابر قريش بايستد و بـا آنهـا جنـگ نمايـد و بـه همـين
دليل به نزد او رفت و بعد به نزد ابوبکر رفت .وقتی اتفاق نظر آن دو را ديد ،از اين کار خود دست
کشيد و نظر خود را ترک کرد و رسول ﷲ نيز وقتی حسن نيت و راستگويی او را ديد ،عذر او را
پذيرفت.
) (1صحيح بخاري)بخارايی( به همراه فتح الباري :كتاب الشروط ،باب الشروط في الجهاد،2732 ،2731 ،329/5 ..
وكتاب الجزية  ،3182 ،281/6و صحيح مسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب صلح الحديبية  ،1785 ،1411/3و مسند
أحمد .486/3
) (2تاريخ الطبري  ،635/2والبداية و النهاية از ابن كثير .170/4
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 اما تأخير انداختن قربانی و تراشيدن سر توسط صحابه تا آن که رسول ﷲ قربانی نمـود و سـرش
را تراشيد .اين امر از روی نافرمانی رسول ﷲ نبوده است .علماء دربـارهی ايـن امـر چنـدين دليـل
آوردهاند بدين شکل که گويی آنها از روی احتمال آن که اين امر مستحب میباشد ،اين کار خود را به
تأخير انداختهاند يا آن که اميد داشتهاند تا وحی نازل شود و صلح مذکور باطل گردد يا اختصاصـا ً بـه
داخل شدن آن به مکه در همان سال اجازه داده شود و آنها مناسک خود را کامل کنند و به همين دليل
بر آن شدند که شايد ناسخی ايجاد گردد و يا آن که عمل خود را به تأخير انداختند؛ زيرا اعتقاد داشتند
که امر کلی میباشد و احتياجی وجود ندارد که به سرعت انجام گيرد و شايد تمامی اين امور دست به
دست هم داده باشند) .(1در بعضی از روايات آمده است که رسول وقتی عدم حرف شنوی آنها را ديد
به نزد ام سلمه رضی ﷲ عنها رفت و ماجرا را برای او بيان نمود و او گفت» :ای رسول ﷲ! با آنها
فعﻼ سخن نگو ،زيرا آنها را به امر بزرگی گرفتار کردهای زيرا مشقت صلح و بازگشـت آنهـا بـدون
پيروزی را ايجاد نمودهای« ) .(2سپس به او مشورت داد ،همان گونه که در روايت بخاری)بخـارايی(
وجود دارد به اين که »بيرون برو و با هيچ کدام هيچ صحبتی ننما تا آن که قربانیات را ذبح نمايی و
سرتراش را صدا بزن تا سرت را بتراشد .او نيز بيرون رفت و با کسـی سـخن نگفـت تـا آن کـه ايـن
افعال را انجام داد .قربانیاش را ذبح نمود و سرتراش را صدا زد و سرش را تراشيد و وقتی آنها اين
عمل او را ديدند ،بپا خواستند و قربانی کردند« ) .(3ابن حجر رحمه ﷲ گفته است» :احتمال دارد کـه
او)ام سلمه( از حال صحابه فهميد که آنها احتمال دادهاند که در امر پيـامبر بـه آنهـا کـه از احـرام
بيرون بيايند برای آنها به صورت رخصت به آنها میباشد و او خودش احرام را ادامه میدهـد تـا آن
که در حق خودش آن را انجام دهد .در نتيجه به او)پيامبر (مشورت داد که از احرام بيرون بيايد تـا
آن که اين گمان آنها زوده شود و پيامبر اين مشورت را درست ديد و به آن عمل نمود ...و به مانند
اين امر در غزوهی فتح اتفاق افتاد .او در رمضان به آنها امر نمود تا روزهی خود را بخورند ،وقتی
از اين کار خودداری کردند .ظرف را در دست گرفت و نوشيد ،وقتی او را در حالت نوشيدن ديدنـد،
خود نيز شروع به نوشيدن کردند«) .(4در اينجـا نيـز وقتـی ديدنـد کـه او از احـرام بيـرون آمـد ،يقـين
حاصل کردند که اين امر در حق آنها برتر است و در نتيجه به آن مبادرت کردند.
 صحابه در روز حديبيه در حضور رسول ﷲ اين گونه رفتار نمودند .وحـی نيـز بـر رسـول ﷲ
نازل میشد .آيا ﷲ تعالی برای اين کار آنها را سرزنش نمـود؟ ﷲ تعـالی هـيچ وقـت بـه باطـل سـخن
نمیگويد .آيا رسول او عمل آنها را زشت معرفی کرد؟
 ﷲ عزوجل در سورهی فتح که آن را بعد از بازگشت از حديبيـه بـر فرسـتاهاش در راه مدينـه نـازل
ت ال ﱠ
ش َج َرةِ فَعَ ِلـ َم َمـا ِفـي قُ ُلـوبِ ِه ْم َفـأَنزَ َل
ع ِن ْال ُمؤْ ِمنِينَ إِ ْذ يُبَايِعُون ََك تَ ْح َ
ي ﱠُ َ
نمود ،میفرمايد ) :(5لَقَ ْد َر ِ
ض َ
ع ِزيـزا ً َح ِكيمـا ً] الفـتح[19-18 :
ال ﱠ
يـرة ً يَأْ ُخـ ُذونَ َها َو َكـانَ ﱠ ُ َ
س ِكينَةَ َ
علَ ْي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَتْحا ً قَ ِريبا ً * َو َم َغـانِ َم َكثِ َ
ً
)حقيقتا ﷲ از مؤمنان وقتی زير درخت با تو بيعت کردند ،راضـی شـد و آنچـه در قلبهايشـان بـود را
دانست و در نتيجهی آن ،آرامش را بر آنان نازل کرد و به آنهـا پيروزيـی نزديـک را پـاداش داد * و
]همچنين[ غنيمتهای بسياری که آن را میگيرند و ﷲ بـا عـزت و بـا حکمـت مـیباشـد( .تعـداد اهـل
حديبيه ،همان کسانی که با پيامبر در زير درخت بيعت کردند ،هـزار و چهارصـد مـرد بـود .همـان
گونه که از جابر به ثبت رسيده اسـت ) .(6در صـحيح مسـلم آمـده اسـت کـه أم بشـر گفـت :شـنيدم از
پيامبر که میفرمود» :إن شاء ﷲ کسی از اصحاب درخت همان کسـانی کـه زيـر آن بيعـت کردنـد،
داخل جهنم نمیشود«) .(7به صورت صريح و آشکار در قرآن و سـنت بـه ثبـت رسـيده اسـت کـه ﷲ
) (1فتح الباري .347/5
) (2ابن حجر در فتح الباري .347/5
) (3صحيح بخاري)بخارايی( شماره .2734
) (4فتح الباري .347/5
) (5نگاه شود به تفسير ابن كثير .182/4
) (6مسلم شماره .1856
) (7مسلم شماره .2496
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تعالی از آنها راضی شد و آرامش را بر قلبهای آنان نازل نمود .رسول گواهی داد که آنها به بهشت
میروند و از آتش جهنم نجات پيدا میکنند .با وجود اين عبارات روشن بر آنها طعنه وارد شده اسـت
و بر ﷲ تعالی و رسولش رد آورده شده است .به همـين دليـل علمـاء در برابـر تکفيـر کسـی کـه بـه
عموم صحابه نسبت کفر يا فسق دهد ،توقف نکردهاند زيرا اين عمل آنها تناقض آشـکاری بـا عبـارت
صريح قرآن و سنت دارد.
 در صحيحين از براء بن عازب به ثبت رسيده است» :علـي بـن أبـي طالـب صـلح بـين پيـامبر و
مشرکان را در روز حديبيه نوشت .او نوشت :اين نوشتهی محمد رسـول ﷲ مـیباشـد .گفتنـد :ننـويس
رسول ﷲ ،اگر قبول داشتيم که تو رسول ﷲ میباشی با تو نمیجنگيديم .پيامبر فرمـود :آن را پـاک
کن! ]علی [گفت :من کسی نبودم که آن را پاک کرد ،بلکه پيامبر با دسـتش آن را پـاک نمـود«).(1
در بعضی روايات آمده است که علی گفت» :قسم به ﷲ هيچ وقت آن را پاک نمیکـنم«) .(2آنچـه از
علی در اينجا به ثبت رسيده است به مانند آن چيزی است که از عمر در رجوع به رسول ﷲ در
امر صلح به ثبت رسيد .همان گونه کـه حقيقتـا ً طعنـهای در اينجـا بـر علـی وارد نيسـت در آنچـه از
عمر به ثبت رسيده است نيز طعنهای وارد نمیباشـد .اگـر گفتـه شـود :خـودداری او از پـاک کـردن
کلمهی »رسول ﷲ« از روی محبت او به رسول ﷲ و بزرگداشت او بود .میگوييم :آنچه عمر را
بر آن کار وا داشت انجام ياری رسول ﷲ و عزت دادن به دين او بود.
] بايد به اين نکته نيز اشـاره کـرد کـه مگـر علـی ،مقـداد ،ابـوذر و سـلمان و  ...در آن جمـع وجـود
نداشتند ،آيا آنها کاری غير از آنچه که آن جمع انجام داده بود را انجام دادند؟![.
آيات و احاديثی که از آنها نکوهش صحابه برداشت میشود
در اينجا آياتی آورده شده است که از آنها برداشت میشود که صحابه توسط آنها نکوهش شـدهانـد و رد
علماء در اين باره بيان شده است ): (3
 تمامی آياتی که در طعنه به صحابه از آنها استفاده میشـود ،بـه سـه دسـته تقسـيم مـیشـوند :گـاهی
دربارهی کافران و منافقان میباشند .گاهی به صورت عمومی میباشند و برای اين نـازل شـدهانـد تـا
شر بر حذر دارنـ د و از آن نهـ ی نماينـ د.
امت را به سوی خير تشويق نمايند و به آن امر کنند و يا از ّ
خطاب در آنها به صحابه و نفرات بعدی آنها در امـت اسـﻼمی مـیباشـد و منظـور از آنهـا طعنـه بـه
صحابه نمیباشد .آنها غالبا ً با عبارت :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُواْ) ای کسانی که ايمان آوردهايد!( آمدهانـد.
مثال برای آن به شدت در قرآن زياد میباشد و در هيچکدام از آنها طعنهای به صحابه وارد نيست.
نز َل إِلَي َْك ِمن
الر ُ
به مانند آنها خطاب ﷲ تعالی به رسولش میباشد که میفرمايد :يَا أَيﱡ َها ﱠ
سو ُل بَ ِلّ ْغ َما أ ُ ِ
اس إِ ﱠن ّ َ ﻻَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِرينَ ] المائدة[67 :
ص ُمكَ ِمنَ النﱠ ِ
سالَتَهُ َو ّ ُ يَ ْع ِ
ﱠربِّكَ َوإِن لﱠ ْم تَ ْفعَ ْل فَ َما بَلﱠ ْغتَ ِر َ
)ای رسول! آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است را ابﻼغ کن و اگر چنين کـاری انجـام نـدهی،
رسالت او را ابﻼغ ننمودهای و ﷲ تو را از مردم حفـظ مـیکنـد و ﷲ گـروه کـافران را هـدايت نمـی-
ت لَيَ ْحـبَ َ
ع َم ُلـ َك َولَت َُكـون ﱠَن
ي إِلَي َْك َو ِإلَﻰ الﱠذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل َك لَئِ ْن أَ ْش َر ْك َ
نمايد( .همچنين میفرمايدَ  :ولَقَ ْد أ ُ ِ
ط ﱠن َ
وح َ
ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ ] الزمر) [65 :و بر تو و بر کسانی که قبل از تـو بودنـد وحـی نمـوديم کـه اگـر شـرک
ت أَ ْهـ َواء ُهم
بورزی ،عملت باطل میشود و از زيانکاران میگردی( .همچنين میفرمايـدَ  :و َلـئِ ِن ات ﱠ َب ْعـ َ
اءك ِمنَ ْال ِع ْل ِم ِإنﱠ َك ِإ َذاً لﱠ ِمنَ ﱠ
الظا ِل ِمينَ ] البقرة) [145 :و اگر بعد از آن که علم بـه تـو رسـيد
ِ ّمن َب ْع ِد َما َج َ
اصـ ِب ْر َك َمـا
از هوای ]نفس[ آنها تبعيت کنی ،در اين صورت از سـتمگران مـیشـوی( .مـیفرمايـد :فَ ْ
س ِل َو َﻻ تَ ْستَ ْع ِجل لﱠ ُه ْم ] ...اﻷحقاف) [35 :همان گونه کـه رسـوﻻن اولـوالعزم
الر ُ
ص َب َر أُ ْولُوا ْال َع ْز ِم ِمنَ ﱡ
َ
ْ
َ
ُ
َ
بـ
ّ
ر
ل
و
*
ر
ث
ك
ت
َسـ
ت
ن
ن
َمـ
ت
ﻻ
و

:
فرمايـد
مـی
همچنـين
.
نکـن!(
عجلـه
آنهـا
برای
و
نما
صبر
کردند،
صبر
ْ
ِ ُ َ ِ َ ِ كَ
ْ
َ
) (1بخاري)بخارايی( شماره  ،2698و مسلم شماره .1783
) (2بخاري شماره .3184
) (3رجوع شود به اﻻنتصار للصحب واﻵل ، ...از دكتر إبرهيم بن عامر رحيلي.
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ص ِب ْر] المدثر) [7-6 :و با افزوده خواهی ]توسط صدقه دادن[ منـت نگـذار * و بـرای پروردگـارت
َفا ْ
صبر نما!( .و ديگر آياتی که به همين معنا میباشند .وقتی چنين آياتی وجود دارد که شـامل امرهـا و
نهیهای ﷲ تعالی بر رسولش میباشد و در آنها هيچ طعنهای به پيامبر وارد نمیباشـد ،بـه همـين
ترتيب در مورد طعنه وارد شدن به صحابه نيز هيچ چيزی به ثبت نرسيده است .اما نوع سوم آنها:
آياتی هستند که نوعی سرزنش برای بعضی از صحابه میباشند و نه همهی آنها .همان گونه که ﷲ
ق ] ...الحديـد[16 :
تعالی میفرمايد :أَلَ ْم َيأ ْ ِن ِللﱠذِينَ آ َمنُوا أَن تَ ْخ َ
ش َع قُ ُلوبُ ُه ْم ِل ِذ ْك ِر ﱠ ِ َو َما َنـزَ َل ِمـنَ ْال َحـ ّ ِ
)آيا برای کسانی که ايمان آوردهاند ،زمان آن نرسيده است که قلبهايشـان در برابـر يـاد ﷲ و آنچـه از
حق نازل شده است ،خاشع گردد( .همچنين میفرمايد :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُواْ َما َل ُك ْم ِإذَا قِي َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ فِي
ض ] ...التوبة) [38 :ای کسانی که ايمان آوردهايد شما را چه شده اسـت کـه
س ِبي ِل ّ ِ اثﱠاقَ ْلت ُ ْم إِلَﻰ اﻷ َ ْر ِ
َ
وقتی گفته میشود برای ]جهـاد[ در راه ﷲ بيـرون رويـد ،بـدنتان بـر روی زمـين سـنگينی مـیکنـد(.
عـد ﱠُو ُك ْم أَ ْو ِل َيـاء ت ُ ْل ُقـونَ ِإ َلـ ْي ِهم ِبـ ْال َم َو ﱠدةِ ...
عـد ّ ُِوي َو َ
همچنين میفرمايـدَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـوا َﻻ تَت ﱠ ِخـ ُذوا َ
]الممتحنة) [1 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! دشمن مـن و دشـمن خودتـان را بـه دوسـتی نگيريـد! در
حالی که محبت را به آنها القاء میکنيد( .اين آيات و آياتی که بـه همـين معنـا مـیباشـ ند ،طعنـهای بـر
صحابه وارد نمیکند و بلکه افرادی از آنها را سرزنش مینمايد و چه بسا که فقط يـک نفـر از آنهـا
را سرزنش میکند ،همان گونه که در آيهی آخر بيان شد .آن دربارهی حاطب بن أبي بلتعه نازل شده
است و اشتباه میباشد که آن را به تمامی صحابه تعميم دهيم .همچنين بايد توجه داشت که ﷲ تعالی
آنان را در آنها با وصف ايمان مورد خطاب قرار میدهد و آن دليلـی بـر پـاک معرفـی کـردن آنهـا و
ستايش آنان میباشد .اين آيات و امثال آن برای آن است که ﷲ تعالی تمامی مؤمنان ]در هـر مکـان و
زمانی[ را مورد عتاب قرار بدهد .همان گونه که ﷲ تعالی رسول و دوستش را در مـوارد متعـددی
س َوت ََولﱠﻰ * أَن َجاءهُ ْاﻷ َ ْع َمﻰ] عبس[2-1 :
مورد عتاب قرار داده است ،همان گونه که میفرمايدَ  :
ع َب َ
)ترش کرد و روی برگرداند * وقتی که شخص کوری به نزد او رسيد( .ولی پيامبر بعـد از آن ابـن
أم مكتوم را گرامی میداشت و وقتی او را مـیديـد ،مـیفرمـود» :آفـرين بـر کسـی کـه بـه خـاطر او
)(1
ي ِلـ َم ت ُ َحـ ِ ّر ُم َمـا أ َ َحـ ﱠل ﱠ ُ َلـ َك
پروردگارم مرا عتاب نمود«  .همچنين ﷲ تعالی میفرمايد :يَا أَيﱡ َها النﱠ ِب ﱡ
ور ﱠر ِحي ٌم] التحريم) [1 :ای پيامبر! چرا آنچه را که ﷲ بـر تـو حـﻼل
اجكَ َو ﱠ ُ َ
غفُ ٌ
ضاتَ أَ ْز َو ِ
تَ ْبتَغِي َم ْر َ
کرده است برای رضايت همسرانت حرام نمودهای و ﷲ بسيار آمرزنـده و دائمـا ً رحمتگـر مـیباشـد(.
ق ﱠ َ َوت ُ ْخ ِفي فِي
ع َل ْي ِه َوأَ ْنعَ ْم َ
علَ ْي ِه أَ ْم ِس ْك َ
ت َ
همچنين میفرمايدَ  :و ِإ ْذ تَقُو ُل ِللﱠذِي أ َ ْنعَ َم ﱠ ُ َ
ع َلي َْك زَ ْو َج َك َوات ﱠ ِ
َن ْف ِس َك َما ﱠ ُ ُم ْبدِي ِه ] ...اﻷحزاب) [37 :و هنگامی که به کسی که ﷲ به او نعمت داده اسـت و بـه تـو
نعمت داده است میگويی :همسرت را برای خودت نگـهدار ،از ﷲ تقـوا پيشـه کـن و آنچـه را کـه در
درونت پنهان میداری ﷲ آشکار مینمايد( .و ديگـر مثالهـايی کـه دربـارهی ايـن مسـأله وجـود دارد.
مقصود در اينجا همان تأکيدی بر تمامی آن چيزی است که در حق صحابه از جانب ﷲ تعالی عتاب
صورت گرفته است و اين مشکلدار بودن آنها را نمیرساند ،بلکه به ماننـد آن در حـق رسـول نيـز
گفته شده است و اين در حالی است که او از منزلت بسـيار واﻻيـی در نـزد پروردگـارش برخـوردار
است.
 اگر بخواهيم دربارهی آن آياتی که در سرزنش بعضی صحابه آمده است ،بحثی سالم داشته باشيم .بايد
مشخص کنيم که به چه دليل آن آيه در مورد بعضی از صحابه آمده است و به ديگران مربـوط نمـی-
شود .چنين امری احتياج به دليل روشن دارد و اگر نه هر کسی هر ادعايی که خواست مـیکنـد و آن
را به هر کدام از صحابه که خواست نسبت میدهد .همان گونه که خوارج با رجـوع بـه ايـن آيـات
علی را تکفير کردند يا ناصبیها او را فاسق معرفی نمودند .هيچ کـدام از آنهـا دليلـی روشـن بـرای
اتهامات خودشان به علی ندارند و فقط اهل سنت به دنبال دليل میباشند و آنها اعتقاد دارند که تمامی
صحابه عدالت داشتهاند.
) (1نگاه شود به تفسير بغوي  ،332/8تفسير قرطبي .213/19
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ﷲ تعالﻰ در کتابش به قویترين شکل صحابه را ستايش مینمايد و آنها را به پـاکتـرين شـکل يـاد
میکند .آگاه نموده است که از آنها راضی شده است و آنها را به ايمان و تقوا توصيف میفرمايد و به
آنهـا وعـدهی »الحسـنی« )بهشـت( را داده اسـت .ايـن آيـات ) (1شـامل سـتايش بـزرگ ﷲ عزوجــل از
صحابه میباشد و آنها را به آن صفات واﻻيی توصيف مینمايد که دﻻلت بر باﻻ بودن منزلت آنهـا
و بزرگ بودن شأن آنها دارد .او آگاه نمـوده اسـت کـه بـرای آنهـا در آخـرت اجـر ،ثـواب ،آمـرزش،
رضايتمندی و جاويدان شدن در باغهايی وجود دارد که از زير آنها نهرها جاری میشود .اين مـوارد
دﻻيلی واضح بر باطل بودن ادعای کسانی دارد که میگويند در بعضی از آيات آنها نکوهش شدهاند و
آن را وسيلهای برای بدگويی از آنها قرار میدهند .اين با وجود آن است که قرآن کتـابی محکـم مـی-
باشد و قسمتی از آن با قسمتی ديگر تناقض ندارد .همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َلـ ْو َكـانَ ِمـ ْن
غي ِْر ّ ِ لَ َو َجدُواْ فِي ِه ْ
اختِﻼَفـا ً َكثِيـرا ً] النسـاء) [82 :و اگـر از جانـب کسـی غيـر از ﷲ بـود در آن
ِعن ِد َ
اختﻼفات بسياری میيافتيد( .به شرطی که فرض کنيم در ظاهر بعضی از آيات دليلی بر آنچـه طعنـه
وارد کنندگان میگويند ،وجود داشته باشد .واجب آن است که آنها را بر اساس آيات صريح و قـاطعی
که بيان کنندهی عدالت تمامی صحابه میباشد ،برداشت کنيم .زيرا عبـارات آشـکار بسـيار زيـادی در
قرآن و سنت وجود دارد و آنها متواتر 2هستند و ايمان قطعی صحابه را در بر دارند.
ﷲ تعالﻰ کسانی را که برای آنها طلب آمرزش میکنند و از او میخواهند تا در قلبهيشـان کينـهای از
صحابه قرار ندهد را ستايش نموده و بعد از ياد از مهاجرين و انصار میفرمايدَ  :والﱠذِينَ َجاؤُوا ِمن
ان َو َﻻ تَجْ َع ْل فِي قُلُو ِبنَا ِغـ ّﻼً ِلّ ﱠلـذِي َن آ َم ُنـوا َرب َﱠنـا
َب ْع ِد ِه ْم َيقُولُونَ َربﱠنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِﻹ ْخ َوانِنَا الﱠذِينَ َ
س َبقُونَا ِب ْ ِ
اﻹي َم ِ
ؤُوف ﱠر ِحي ٌم] الحشر) [10 :و کسانی که بعد از آنها آمدنـد و مـیگوينـد» :پروردگـار مـا! مـا را
ِإنﱠكَ َر ٌ
بيامرز و ]همچنين[ برادران ما را که در ايمـان آوردن از مـا سـبقت گرفتنـد و در قلبهـای مـا کينـهای
برای کسانی که ايمان آوردهاند قرار مـده! پروردگـار مـا! تـو مهربـان و بسـيار رحمتگـر مـیباشـی(.
چگونه ممکن است که بعد از اين تفاصيل ﷲ تعـالی آنهـا را در آيـات ديگـر بـه علـت نـاقص معرفـی
کردن آنها و بغض به آنان ،مذمت و نکوهش نمايد .چنين چيزی برای هر صاحب عقلی دور از حـق
به نظر میرسد و همچنين بايد دانست که کتاب ﷲ تعالی محکم بوده و از هر اختﻼف و تضادی پاک
میباشد.
ْ
ﷲ تعالﻰ اصحاب پيامبرش را موجب خشم کفار قرار داده است .میفرمايدِ  :ليَ ِغي َ
ار ...
ظ بِ ِهـ ُم الكُ ﱠفـ َ
]الفتح) [29 :تا کافران از آنها خشمگين شوند( .محال است که برای چنين خشمگيرندگانی حجتی باقی
بگذارد تا در کتابش چيزی بيابند که آنها را نکوهش مینمايـد .ﷲ تعـالی مـیفرمايـدَ  :و َلـن يَجْ َعـ َل ّ ُ
سبِيﻼً] النساء) [141 :ﷲ برای کافران بر عليه مؤمنان راهـی بـاقی نگذاشـته
ِل ْلكَافِ ِرينَ َ
علَﻰ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َ
است( .در اينجاست که سخنی که بيان میدارد :قرآن صحابه را مذمت نموده است ،ساختگی شـناخته
میشود.
اما در مورد روايات و آثاری که از نکوهش صحابه در آنها سخن به ميان آمده است ،بايد گفت که
آنها دو نوع میباشند .يکی از انواع اين است که دروغ هستند .گاهی به طور کلی دروغ میباشند و
گاهی با دروغ از آنها کم و زياد شده است و در نتيجهی آن بيانگر نکوهش و طعنه به آنها شده است.
بيشتر نقلهايی که به طور صريح در اين باره وجود دارد را بسيار دروغگويانی روايت کردهاند که به
دروغ شناخته شدهاند .به مانند أبي مخنف لوط بن يحيﻰ و هشام بن محمد بن سائب كلبي و مانند آن
دو .به همين دليل بيشتر آثاری که اين طعنه کنندگان مطرح میکنند رواياتی است که از هشام کلبی
دربارهی صحابه روايت شده است و او از دروغگوترين مردم بود .او از پدرش و از أبي مخنف
روايت آورده است و اين در حالی است که هر دوی آنها متروک الحديث)کسی که حديث از او قبول
نمیشود( و بسيار دروغگو بودند .نوع دوم :احاديث و آثاری هستند که صادقانه میباشند .بيشتر

) (1قسمتی از آنها را در عدالت صحابه آوردهايم.
) (2متواتر به خبر يا حديثی گفته می شود که آن قدر تعداد راويان آن زياد باشند که امکان دست به يکی کردن آنها برای
تحريف آن خبر يا حديث وجود نداشته باشد).مترجم(
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موارد آن دربارهی کسانی است که در کار خود عذر داشتهاند و آن امر برای آنها گناه محسوب نمی-
شده است و از موارد اجتهادی بودند] .بايد يادآوری کرد در تمام مذاهب اسﻼمی[ آمده است که اگر
مجتهد درست اجتهاد کند دو اجر خواهد برد ]يکی برای اجتهادش و ديگری برای درست بودن آن[ و
اگر در اجتهاد خود اشتباه کند ،يک اجر برای او خواهد بود ]و آن برای سختيی است که برای اجتهاد
کشيده است[ .بيشتر نقلهای ثابت شده از صحابه بدين ترتيب میباشند .آنچه از گناهان آنها در اين
زمينه آمده است خدشهای به فضايل ،سوابق و اهل بهشت بودن آنها وارد نمیکند .زيرا از مجازات
گناه ]برای آنها[ در آخرت به انواع مختلفی جلوگيری میشود .از آنها :توبهای که آن را محو مینمايد
و نيکیهايی که باعث پاکی از آن شوند؛ زيرا نيکیها بدیها را از بين میبرند .ﷲ تعالی میفرمايد:
عن ُك ْم سَيِّئَاتِ ُك ْم َونُد ِْخ ْل ُكم ﱡم ْد َخﻼً َك ِريما ً] النساء) [31 :اگر از
ع ْنهُ نُ َك ِفّ ْر َ
ِ إن ت َ ْجتَنِبُواْ َكبَآئِ َر َما ت ُ ْن َه ْونَ َ
گناهان کبيرهای که از آنها نهی شدهايد خودداری کنيد ،بدیهای شما را پاک میکنيم و به محل داخل
سيِّئَاتِ 
سنَا ِ
ت يُ ْذ ِهبْنَ ال ﱠ
شدنی گرامی شما را داخل میکنيم(؛ ]همچنين ﷲ تعالی[ میفرمايد :إِ ﱠن ْال َح َ
]هود) [114 :نيکیها بدیها را از بين میبرند( .از آنها :مصيبتهايی است که باعث پاک شدن
سبَ ْ
ع ْن
ت أَ ْيدِي ُك ْم َويَ ْعفُو َ
صا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َ
گناهان میگردند؛ ]زيرا ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َما أَ َ
ير] الشوری) [30 :هر مصيبتی که به شما میرسد از آن چيزی است که خودتان کسب کردهايد و
َكثِ ٍ
توسط آن بسياری ]از گناهان[ بخشيده میشوند([ .از آنها دعای بعضی از مؤمنان برای بعضی ديگر
میباشد و همچنين شفاعت پيامبر برای کسی از آنها ]که ﷲ تعالی اجازه دهد[ .وقتی اين موارد
باعث برداشته شدن گناه و مجازات از گردن شخصی از امت میشود بايد خاطر نشان کرد که
صحابه به اين امر سزاوارتر میباشند و آنها به هر مدحی و برداشتن هر مذمتی از نفرات بعدی
خود در امت شايستهتر میباشند .از موارد برداشته شدن عذاب در آخرت موارد ديگری نيز وجود
دارند که از اسباب آمرزش و پاک شدن گناهان میباشند.
مثالهايی از آياتی که از آنها برداشت میشود که بر صحابه طعنه وارد شده است
آيهی منقلب شدن:
از اين آيات آيهای وجود دارد که آيهی »اﻻنقﻼب« )منقلب شدن( ناميده میشود .آن همان سخن ﷲ می-
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
علَﻰ أ َ ْعقَابِ ُك ْم َو َمن
الر ُ
ت ِمن قَ ْب ِل ِه ﱡ
باشد که میفرمايدَ  :و َما ُم َح ﱠم ٌد إِﻻﱠ َر ُ
س ُل أَفَإِن ﱠماتَ أَ ْو قُتِ َل انقَلَ ْبت ُ ْم َ
سيَجْ ِزي ّ ُ ال ﱠ
شا ِك ِرينَ ] آل عمران) [144 :محمد جز رسـولی نيسـت
ض ﱠر ّ َ َ
ع ِقبَ ْي ِه فَلَن يَ ُ
ﻰ َ
يَنقَلِبْ َ
شيْئا ً َو َ
علَ َ
که در قبل از او رسوﻻنی آمدهاند .آيا اگر وفات يابد يا کشته شود به گذشـتهی خودتـان بـاز مـیگرديـد؟ و
کسی که به گذشتهی خود بازگردد ذرهای به ﷲ ضرر نمیرساند و ﷲ بـه شـکرگزاران پـاداش مـیدهـد(.
آنان میپندارند که اين آيهی گرامی به صراحت و آشکار بيان میدارد که صحابه درست بعـد از وفـات
رسول به گذشتهی خود باز میگردند و جز عدهای کمی از آنها ثابت قدم نمیماند و در اين آيه دليلی بر
ادعای آنها میباشد زيرا ﷲ تعالی از ثابت ماندگانی سخن گفته است که شکرگزاری را با چيـزی عـوض
ِي ﱠ
ور
الشـ ُك ُ
نمیکنند .شکرگزاران نيز تعداد آنها کم میباشد ،زيرا ﷲ تعالی مـیفرمايـدَ  :وقَ ِليـ ٌل ِ ّمـ ْن ِع َبـاد َ
]سبأ) [13 :و بندگان شکرگزار من کم میباشند( .همچنين آنها از احاديث نبوی شريف دﻻيلی میآورند که
به پندار آنها اين منقلب شدن را تفسير میکند.
علماء اين شبهه را اين گونه رد مینمايند:
 بر مفسر کتاب ﷲ تعالی واجب است تا اصول تفسير شامل :اسباب نزول ،ناسخ و منسـوخ ،خـاص و
عام و ديگر علوم را بداند تا تفسير او بر اساس اصول تفسير انجام گيرد.
 مفسران سبب نزول اين آيه را در روز احد دانستهاند که شيطان فرياد کشيد» :همانا محمد کشـته شـده
است« .بعضی از منافقان نيز گفتند :محمد کشته شده است ،پس تسليم آنهـا شـويد کـه آنهـا برادرانتـان
می باشند .بعضی از صحابه گفتند :محمد کشته شده است آيا بر چيزی باقی نمیمانيد که پيامبر شما بر
سـو ٌل
آن بوده است تا آن که به او ملحق شويد؟ در نتيجهی آن ﷲ تعالی نازل فرمودَ  :و َما ُم َح ﱠم ٌد ِإﻻﱠ َر ُ
قَ ْد َخلَ ْ
س ُل ] ...آل عمران) [144 :و محمد جز رسـولی نيسـت کـه قبـل از او رسـوﻻنی
الر ُ
ت ِمن َق ْب ِل ِه ﱡ
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بودهاند() .(1علمای شيعه اماميه اثنی عشری به درست بودن اين سبب نزول آيه اقرار کردهاند .معنای
آيه را اين گرفتهاند» :ﷲ تعالی اصحاب محمد را به علت بـیتـابی و بـیقراريـی کـه بـرای آنهـا از
کشته شدن محمد در احد وجود داشت ،سرزنش نموده است«» .اگر محمد وفات میيافت يـا کشـته
میشد ،شايستهی هيچکدام از آنها نبود که از دين خود و آنچـه او آورده اسـت برگـردد .هـر شخصـی
طعم مرگ را میچشد .نه محمد مبعوث شده بود تا جاوادنه بمانـد و نـه آنهـا بلکـه بايـد بـر اسـﻼم و
توحيد میمردند و گريزی از مردن وجود ندارد؛ چه رسول ﷲ وفات يابد و چه باقی بماند .سخن ﷲ
علَﻰ أَ ْعقَا ِب ُك ْم] آل عمران) [144 :آيا اگر وفات نمايد يا کشته شـود بـه
تعالی :أَفَإِن ﱠم َ
ات أَ ْو قُتِ َل انقَلَ ْبت ُ ْم َ
گذشتهی خودتان باز میگرديد( .به معنای آن که اگر وفات يابد يا کشته شود و با وجـود علـم شـما بـه
اين که رسوﻻن خواهند رفت و تبعيت کنندگان از آنها به دين آنها بايد تمسک جويند ،چگونه با وفـات
يا کشته شدن او مرتد میشويد و دين او را ترک میکنيد«.
 اين آيه بزرگترين دليل بر عظمت ابوبکر و شجاعت و ثابت قدم بودن او دارد .زيرا بـه ايـن آيـه در
روز وفات پيامبر عمل نبود و ثابت قدم ماند و در برابر مرتدان نيز محکم ايسـتاد .ايـن از روی آن
بود که وقتی رسول ﷲ قبض روح شد و وفات او را همگـان فهميدنـد؛ منافقـان بـه جنـبش افتادنـد و
شروع به سخن پراکنی کردند و به دشمنی ايجاد کردن ،تحريک نمودند .در اينجا بود که ﷲ تعالی در
دل عمر انداخت که پيامبر قبض روح نشده است .در نتيجه ايستاد و خطبهی مشهوری را از ترس
منافقان ايراد کرد به اين که بايد به پيامبر رجوع نمود .اين امر اجتماع منافقـان را بـه تفرقـه تبـديل
کرد و کلمهی آنها را متفرق ساخت .سپس ابوبکر آمد و به پيامبر نگريست و سخن عمر را شنيد
و از او خواست تا ساکت بماند ،ولی او ادامه داد .در اينجا بـود کـه ابـوبکر شـهادت داد و مـردم بـه
سخنان او گوش دادند و گفت :اما بعد ،کسی که ﷲ تعالی را میپرسيده اسـت او اکنـون زنـده اسـت و
سو ٌل قَ ْد
نمیميرد و کسی که محمد را میپرستيده است ،همانا محمد وفات يافته استَ  :و َما ُم َح ﱠم ٌد ِإﻻﱠ َر ُ
َخلَ ْ
س ُل] آل عمران) [144 :و محمد جز رسولی نيست که قبل از او رسوﻻنی بودهانـد(.
الر ُ
ت ِمن قَ ْب ِل ِه ﱡ
تمامی آيه را خواند و مردم به گريه افتادند و کسی باقی نماند مگر آن که آن آيه را خواند .به مانند آن
بــود کــه مــردم قبــل از آن روز ايــن آيــه را نشــنيده بودنــد .از عايشــه رضــی ﷲ عنهــا در صــحيح
بخاری)بخارايی( آمده است» :ﷲ با خطبهی عمر سپس خطبهی ابوبکر منفعت ايجاد نمود (2)«...ايـن
از مواردی بود که ابوبکر شکر نمود و مردم نيز به سبب او شکر نمودند.
 قول به اين که اين آيه به صراحت و آشکارا بيان میدارد که صحابه درست بعـد از وفـات رسـول
به گذشتهی خود منقلب میگردند دليل بر دور بودن از اصول تفسير و اقـوال مفسـران مـیباشـد .اگـر
اين آيه بدين شکل تفسير به رأی شود معنای آن میشود :ﷲ به صحابهی پيامبرش بشارت میدهد
که آنها به زودی منقلب خواهند شد!!؟ در آن بـه صـورت قطعـی منقلـب شـدن بيشـتر صـحابه بعـد از
وفات دادن پيامبر توسط ﷲ تعالی آمده است و بلکه اين گونه است که تأکيد مینمايد آنها درست بعد
از وفات پيامبر منقلب میشوند!!! کسی که به طور قطعی بيان میدارد که بيشتر صـحابه درسـت
بعد از وفات پيامبر منقلب میگردند ،بايد واضح گرداند که صحابهای که منقلب میشوند کداميک از
آنان است و آنهايی که ثابت قدم میمانند ،کدام هستند و اگر نه امر برای امت دچاراختﻼط میشـود و
صحابهی منقلب شده به گذشتهاش شناخته نمیشود .همچنين جدا نکردن صـحابهی منقلـب شـده مجـال
طعنه وارد کردن به قرآن کريم را باز میکند؛ زيرا در موارد متعددی در قرآن صحابه مدح شدهاند و
به ايمان و صالح بودن ظاهری و باطنی آنها گواهی داده شده اسـت ،ولـی بـا ايـن وجـود در مـواردی
ديگر صحابه را نکوهش نموده است و به آنها بشارت ارتداد داده شده است و اين درست همان چيزی
است که طعنه واردکنندگان به دنبال آن هستند .حقی که واجب است هر مسلمان بداند اين میباشـد کـه
صحابه فقط بشری بودهاند و دچار خطا میشدند و از بين آنهـا افـرادی بـه لغـزش مـیافتادنـد .ولـی
قرآن کريم برای کسی که اهل عدالت و راستگويی باشد بـرای آنهـا گـواهی مـیدهـد .ﷲ تعـالی مـی-
) (1نگاه شود به تفسير طبري  ،258/7تفسير قرطبي  ،221/4الدر المنثور .335/2
) (2نگاه شود به صحيح بخاري)بخارايی( شماره .3670
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ضـو ْا
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
فرمايدَ  :والسﱠا ِبقُونَ اﻷ َ ﱠو ُلونَ ِمنَ ْال ُم َه ِ
ي ُّ َ
ان ﱠر ِ
ار َو ﱠالذِينَ اتﱠ َبعُو ُهم ِبإِ ْح َ
اج ِرينَ َواﻷَن َ
س ٍ
ص ِ
ض َ
ع ﱠد لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
يهـا أَ َبـدا ً َذ ِلـ َك ْال َفـ ْو ُز ْالعَ ِظـي ُم] التوبـة) [100 :پيشـی
ت تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها اﻷ َ ْن َه ُ
ع ْنهُ َوأَ َ
َ
ار خَا ِلدِينَ فِ َ
گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها در نيکی تبعيت میکنند .ﷲ از آنها راضـی
شده است و آنها ]نيز[ از او راضی شدهاند و برای آنها باغهايی مهيا ساخته است که در زير آن نهرها
کاميابی با عظمتی میباشـد( .ايـن بشـارت ﷲ
جاری میباشد و در آن تا ابد جاويدان خواهند بود .اين
ِ
سبحانه به اصحاب پيامبر می باشد و نه آن که به آنها بشارت ارتداد و منقلب شدن دين داده باشد.
 بر مفسر واجب است تا آن را به آيات قبل و بعدش مربوط دارد؛ زيـرا کامـل بـودن تفسـير و واضـح
بودن آن بدين امر مرتبط میباشد .اين آيه دربارهی غزوهی احد میباشد .خطايی کـه صـورت گرفتـه
است در همان جا واقع شده است و در سورهی ﷲ تعالی بر مؤمنان از آنچه در آن غزوه اتفـاق افتـاد
بازخواست مینمايد .اين از روی آن است که ﷲ تعالی برای آنها انکار مینمايد که به مجرد ايمـان و
بدون جهاد ،ابتﻼء و پاک شدن داخل بهشت نمیشوند .ﷲ تعالی میفرمايد :أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ ْال َجنﱠةَ
صابِ ِرينَ * َولَقَ ْد ُكنت ُ ْم تَ َمنﱠ ْونَ ْال َم ْو َ
َولَ ﱠما يَ ْعلَ ِم ّ ُ الﱠذِينَ َجا َهدُواْ ِمن ُك ْم َويَ ْعلَ َم ال ﱠ
ت ِمن قَ ْب ِل أَن ت َْلقَ ْوهُ فَقَ ْد َرأَ ْيت ُ ُموهُ
َوأَنت ُ ْم ت َن ُ
ظ ُرونَ ] آل عمران) [143 -142 :آيا پنداشتهايد که داخل بهشت میشويد و ﷲ کسانی از شـما
را که جهاد میکنند را مشخص نمینمايد و صبرکنندگان را ]نيز[ مشخص نمیکند * و در قبل آرزوی
مرگ داشتيد تا آن که آن را ديديد .شما آن را ديديد در حالی که نظارهگـر بوديـد( .درسـت بعـد از آن
سو ٌل ] ...آل عمران) [144 :و محمد جز رسولی نيست که  (...در اينجـا
میفرمايدَ  :و َما ُم َح ﱠم ٌد ِإﻻﱠ َر ُ
عتاب آنها را به واسطهی آنچه در آن غزوه انجام دادند ،ادامه میدهد .سپس در آيات بعـد بـرای آنهـا
بيان میدارد که هر پيامبری که بوده است به همراه او صالحانی جنگ و جهاد میکردند و در نتيجه-
ی آن سستی و ضعف نشان نمیدادند و برای آنها به مانند افرادی از آنان ذلت ايجاد نمیشد .در آيهی
بعد از آن ﷲ تعالی برای صحابهی پيامبر ايمان و برحذر بودن از اطاعت کافران را به ثبت رسانده
َاسـ ِرينَ 
ع َلـﻰ أَع َْقـا ِب ُك ْم فَتَنقَ ِل ُبـواْ خ ِ
است و میفرمايد :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُ َواْ إِن ت ُ ِطيعُواْ الﱠذِينَ َكفَ ُرواْ يَ ُردﱡوكُ ْم َ
]آل عمران) [149 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! اگر از کسانی که کفر میورزند اطاعـت کنيـد شـما
را به گذشتهتان باز میگردانند و در نتيجه زيانکار میشويد( بعـد از عتـاب آنهـا توسـط ﷲ تعـالی در
آيات بعد اعﻼم میدارد که از کسی که در روز قتال از روی گنـاهش روی برگردانـده اسـت ،گذشـت
اسـتَزَ لﱠ ُه ُم
ان ِإنﱠ َمـا ْ
نموده و او را عفو کرده اسـت .مـیفرمايـدِ  :إ ﱠن ﱠالـذِينَ ت ََو ﱠلـ ْواْ ِمـن ُك ْم َيـ ْو َم ْالت ََقـﻰ ْال َج ْم َعـ ِ
ش ْي َ
ال ﱠ
ور َح ِلي ٌم] آل عمران) [155 :کسانی از شما کـه
ع ْن ُه ْم ِإ ﱠن ّ َ َ
غفُ ٌ
طا ُن ِب َب ْع ِ
عفَا ّ ُ َ
سبُواْ َولَقَ ْد َ
ض َما َك َ
که در روز مﻼقات دو جمع ]اسﻼم و کفر[ روی برگرداندند فقط بـرای ايـن بـود کـه شـيطان از روی
بعضی اموری که کسب کرده بودند آنها را به لغزش واداشت .ﷲ آنها را عفو نموده است و ﷲ بسيار
آمرزنده و بسيار بردبار میباشد( .سپس ﷲ سبحانه ياد مینمايد که مؤمنان رسول را بعـد از آن کـه
در غزوهی احد دچار زخم شده بودند ،استجابت کردند و آن ملحق شدن ابوسفيان به حمراء اﻷسد بود.
سـنُواْ ِمـ ْن ُه ْم َوات ﱠ َقـواْ
صابَ ُه ُم ْالقَ ْر ُ
الر ُ
ﷲ تعالی میفرمايد :الﱠذِينَ ا ْست َ َجابُواْ ِ ّ ِ َو ﱠ
ح ِل ﱠلـذِينَ أَ ْح َ
سو ِل ِمن بَ ْع ِد َما أَ َ
اس قَ ْد َج َمعُواْ لَ ُك ْم فَا ْخش َْو ُه ْم فَزَ ا َد ُه ْم ِإي َمانا ً َوقَالُواْ َح ْس ُبنَا ّ ُ َو ِن ْعـ َم
ع ِظي ٌم * الﱠذِينَ قَا َل لَ ُه ُم النﱠ ُ
أَ ْج ٌر َ
اس ِإ ﱠن النﱠ َ
ْال َو ِكي ُل] آل عمران) [173 -172 :کسانی که ﷲ و رسول را استجابت نمودند و اين بعد از آن بود که
دچار زخم شده بودند .برای کسانی از آنها که نيکوکاری کنند و تقوا پيشه کنند اجری باعظمت خواهد
بود * کسانی که مردم به آنها گفتند» :مردم بر عليه شما جمع شدهاند پس از آنان بترسيد« در نتيجهی
آن ايمان آنها افزوده شد و گفتند :ﷲ برای ما کافی است و نيک نگهبانی میباشد( .شکی وجود نـدارد
که کسانی که به اين صفات توصيف شدهاند و اين مدح دربارهی آنها میباشد ،همان صحابهای هستند
که با نعمت و فضلی از طرف ﷲ تعالی بازگشت نمودهاند .پس چگونه آن افراد ادعا مـیکننـد کـه ﷲ
تعالی به صحابهی پيامبرش بشارت ارتـداد و منقلـب شـدن داده اسـت .چنـين ادعـايی بـا تغييـر دادن
کلمات از موضع آن انجام گرفته است؟!
 طعنه زنندگان میگويند :نمیتوان در تفسير اين آيهی گرامی طليحـه ،سـجاح و اسـود عنسـی را وارد
کرد و آن فقط درمورد صحابه آمده است .آنان کسانی بودند که منقلب شدند و از اسﻼم مرتد گرديدنـد
و در زمان زندگی پيامبر ادعای نبوت کردند و رسول ﷲ با آنها جنگيد بر آنها پيروز شـد!!؟ رد آن
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اين است که مسيلمه و اسود نزديک وفات پيامبر ظاهر شدند و عنسی قبل از وفات پيـامبر هـﻼک
شد و در مورد طليحه و سجاح آن دو بعد از وفات پيامبر مرتد شدند .در اين مسأله تمامی اهـل نقـل
اتفاق نظر دارند و اين صحابه بودند که با آنها وارد جنگ شـدند .پـس چگونـه مـیگوينـد :پيـامبر
کسی بود که مرتدان را شکست داد ]و ايـن در حـالی اسـت کـه صـحابه بـا آنهـا جنگيدنـد و آنهـا را
شکست دادند[؟! تمامی اين سخنان را به زبان میآورند تا بگويند کـه بعـ د از پيـامبر ايـن صـحابه
بودند که مرتد شدند و اين امر شامل حال افراد نامبره نمیباشد.
آيهی جهاد:
َ
از آنها آيهای است که آيهی جهاد ناميده میشود .آن آيه همان سخن ﷲ میباشد که مـیفرمايـدَ  :يـا أي َﱡهـا
اﻵخـ َرةِ فَ َمـا
ضيتُم بِ ْال َحيَاةِ الـ ﱡد ْنيَا ِمـنَ
ِ
سبِي ِل ّ ِ اثﱠاقَلْت ُ ْم إِلَﻰ اﻷ َ ْر ِ
ض أَ َر ِ
الﱠذِينَ آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِذَا قِي َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ فِي َ
شـيْئا ً
َضـ ﱡروهُ َ
ع َذابا ً أَ ِليما ً َويَ ْستَ ْبد ِْل قَ ْوما ً َ
غي َْر ُك ْم َوﻻَ ت ُ
َمت َاعُ ْال َحيَاةِ ال ﱡد ْنيَا فِي ِ
اﻵخ َرةِ إِﻻﱠ قَ ِلي ٌل * إِﻻﱠ تَن ِف ُرواْ يُعَ ِ ّذ ْب ُك ْم َ
ِير] التوبة) [39 -38 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! شما را چه شده است که وقتـی
علَﻰ ُك ِّل َ
ش ْيءٍ قَد ٌ
َو ّ ُ َ
گفته میشود» :برای ]جهاد[ در راه ﷲ بيرون رويد بر زمين سنگينی میکنيد؟ آيا به زندگی دنيا به جـای
آخرت راضی شدهايد؟ کاﻻی دنيا در برابر آخرت جز مقداری کـم نمـیباشـد * اگـر ]بـرای جهـاد[ بيـرون
نرويد] ،ﷲ تعالی[ شما را با عذابی دردناک عذاب مینمايد و به جای شما قـومی را قـرار مـیدهـد و ]در
اين صورت[ ذرهای به او ضرر نمیرسانيد و ﷲ بر هر چيزی به هر شکلی تواناست( .میگويند :در اين
دو آيه به صراحت بيان شده است که صحابه برای جهاد سنگينی حس میکردند و باقی مانـدن در زنـدگی
دنيوی را انتخاب کردند .اين با وجود آن است که آنها میدانستند که دنيا جز کاﻻيی اندک نمیباشد .تـا آن
که مورد توبيخ ﷲ سبحانه قرار گرفتند و آنها را تهديد نمود که آنها را با عذابی شديد ،عذاب خواهد نمود
و به جای آنها گروهی مؤمن و صادق را قرار میدهد.
ر ّد بر اين شبهه از چند جهت:
 مفسران اتفاق نظر دارند که اين آيه برای تشويق به جنگ تبوک میباشد .آن بعد از فتح مکه و بعد از
بازگشت پيامبر از طائف و حنين بود .به آنها امر شده بود تا در گرمای تابستان ،در زمانی که نخل
خرما میدهد و ميوهها میرسند ،جهاد کنند .پيامبر عادت داشت وقتی کـه مـیخواسـت جهـاد نمايـد،
جهت حرکت را به مسيری غير از مسير اصلی معرفی مینمـود ]تـا جاسوسـان دشـمن را از حملـهی
آنها آگاه نکنند[ .آن جنگ در گرمای شديد بوده و دارای مسافتی طوﻻنی و مصيبتهای بسيار و تعداد
دشمن زياد بود .در نتيجه حرکت کردن برای جهاد برای آنها سخت بود .در نتيجه ﷲ تعالی اين آيات
را نازل نمود تا آنها را به جهاد تشويق نمايد و از سـنگين شـدن بـر روی زمـين بترسـاند ) .(1بعضـی
علمای اماميه اين امر را ذکر نمودهاند ) .(2شکی وجود ندارد که ايـن سـنگين شـدن بـرای تمـامی آنهـا
صورت نگرفته است؛ زيرا امری دور از ذهن است که شامل تمامی آنها شـود و همـهی آنهـا گرفتـار
سنگينی و کندی گردند .آن فقط برای بيان امر به صورت نسبی برای بعضی از آنها به نسبت بعضی
ديگر میباشد .اين امری است که بسيار اتفاق میافتد و صحابه نيز بشر بودند و به مانند هـر انسـانی
گرفتار سستی و ديگر چيزها میشدند .به همين دليل بسيار زياد در قرآن مواردی وجـود دارد کـه بـه
صحابه علم میآموزد و آنها را راهنمايی میکند و آنها را تشويق نموده و میترساند؛ تا آن که آنان
را بهترين امت قرار دهد که برای مردم خارج شدهاند .برای کسی کـه در قـرآن تـدبر نمايـد ايـن امـر
معلوم میباشد که در قرآن عبارت :يا أيها الذين آمنوا) ای کسانی که ايمان آورهايد!( هشتاد و نه بار
تکرار شده است و در تمامی آنها آموزش و راهنمايی وجود دارد .به همـين دليـل ابـن مسـعود گفتـه
است» :اگر شنيدی که ﷲ بفرمايد» :يا أيها الذين آمنوا« )ای کسانی که ايمان آوردهايد!( با دقت به آن
شری نهی کرده است«) .(3سياق قرآني بدين شکل
گوش کن! زيرا يا به خيری امر نموده است و يا از ّ
) (1نگاه شود به تفسير بغوي  ،48/4تفسير ابن كثير .436/2
) (2مجمع البيان .64/2
) (3نگاه شود بع تفسير ابن كثير .80/1
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شـر نهـی مـیکنـد .ولـی گروهـی
است که به صحابه خير را آموزش میدهد و يا آن که آنهـا را از ّ
هستند که به عصمت برای بشر اعتقاد دارند و اين امر آنها را بر آن میدارد که هر خطا يا کوتـاهيی
از جانب صحابه انجام گرفته باشد ،بيانگر طعنه به آنها میباشد.
عذَابا ً أ َ ِليما ً] التوبة) [39 :و اگر بيرون نرويد شما را
 در مورد اين سخن ﷲ تعالیِ  :إﻻﱠ تَن ِف ُرواْ يُ َع ِذّ ْب ُك ْم َ
به عذاب دردناکی عذاب مینمايد( .در اينجا وعيدی از جانب ﷲ تعالی بـرای هـر کسـی کـه جهـاد را
ترک کند ،وجود دارد .ابن عباس رضـی ﷲ عنهمـا گفتـه اسـت» :رسـول ﷲ از طايفـهای از عـرب
خواست تا برای جهاد بيرون روند و آنها سنگينی نمودند و در نتيجه ﷲ باران را از آنها گرفت و اين
عذاب آنها بود«.
 بايد توجه داشت که صحابه همراه پيامبرشان برای غزوهی تبوک بيرون رفتنـد و هـيچ عـذابی از
جانب ﷲ تعالی آنها را فرا نگرفت .در رأس همهی آنها شيخين رضی ﷲ عنهما بودند .ابوبکر تمـام
مال خود را به پيامبر داد تا لشگر را تجهيـز نمايـد و بـرای خـانوادهاش هـيچ چيـز جـز ﷲ تعـالی و
رسولش باقی نماندند) .(1اضافه بر آن ﷲ سبحانه هم صحبتی و دوستی او را با آوردن آيـهای درسـت
ص َرهُ ّ ُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الﱠذِينَ َكف َُرواْ
بعد از اين آيه بيان داشته است .ﷲ تعالی میفرمايد :إِﻻﱠ تَن ُ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
احبِ ِه ﻻَ تَحْ زَ ْن إِ ﱠن ّ َ َمعَنَا] التوبة) [40 :اگر او را ياری ندهيد.
ص ِ
َار إِ ْذ يَقُو ُل ِل َ
ي اثْنَي ِْن إِ ْذ ُه َما فِي ْالغ ِ
ثَانِ َ
ﷲ او را ياری داده است و آن وقتی بود که کافران او را بيرون نمودند و او دومين دو نفری بود کـه
در غار بودند .در آن هنگام به صاحب)مفرد صحابه( خود گفت» :غمگين مباش ﷲ با ماسـت«( .در
مورد عمر نصف مال خود را به پيامبر داد ]تا لشگر را تجهيز نمايد[ .عثمان نيز هزار دينـار را
به پيامبر داد و لشگر العسره را تجهيز نمود .پيامبر نيز فرمـود :بعـد از عمـل او در امـروز هـيچ
ضرری دوبار به عثمان نمیرسد«) .(2در مورد عبدالرحمن بن عوف پيـامبر در پشـت سـر او در
اب ﷲ
غزوهی تبوک نماز خواند ) .(3در اينجا بود که ﷲ همگی آنها را عفو نموده و فرمود :لَ َقـد ﱠتـ َ
ق ِ ّمـ ْن ُه ْم
ع ِة ْالعُس َْرةِ ِمن بَ ْع ِد َما َكا َد يَ ِزي ُغ قُلُ ُ
سا َ
ي ِ َو ْال ُم َه ِ
ار الﱠذِينَ اتﱠبَعُوهُ فِي َ
اج ِرينَ َواﻷَن َ
وب فَ ِريـ ٍ
ص ِ
عَلَﻰ النﱠ ِب ّ
ُوف ﱠر ِحي ٌم] التوبة) [117 :ﷲ توبهی پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت،
علَ ْي ِه ْم ِإنﱠهُ ِب ِه ْم َرؤ ٌ
َاب َ
ث ُ ﱠم ت َ
کسانی که در ساعت سختی از او تبعيت نمودند و اين بعد از آن بود که نزديک بود قلبهای گروهی از
آنها منحرف گردد .سپس توبهی آنها پذيرفته شد و او)ﷲ تعالی( به آنها مهربان و بسيار رحمتگر می-
باشد( .ابن عباس رضی ﷲ عنهما گفته است» :کسی که ﷲ توبـهی او را بپـذيرد هرگـز تـا ابـد او را
عذاب نمیکند«.
تمامی غزوههايی
 میدانيم که غزوهی تبوك آخرين غزوهی پيامبر به همراه اصحابش بود .آنها در
ِ
که به همراه پيامبر جهاد نمودند ،به ابتﻼئی بزرگ گرفتار شدند .به مانند :غزوات بدر ،احد ،خنـدق
و بعد از آن فتح مکـه و در پـس آن غـزوهی حنـين و موتـه] .در تمـامی ايـن جهادهـا[ يـاری شـدن و
پيروزی به همراه آنها بود .بعد از تمامی اين موارد و بعد از وفـات پيـامبر آنهـا راه جهـاد را کامـل
نمودند و دين را از مرتدان حفظ کردند و ﷲ تعالی به دستان آنها سرزمينهای فارس ،عـراق ،شـام و
مصر را فتح نمود .بعد از تمامی اين تفاصيل چگونه گفته میشود که صحابه بر روی زمـين سـنگين
شدند و متمايل شدن به زندگی دنيوی را انتخاب کردند؟!
آيهی ارتداد:
ﱠ
َ
عـن
آنها با اين سخن ﷲ تعالی میخواهند به صحابه طعنه وارد کنند :يَا أيﱡ َها الذِينَ آ َم ُنـواْ َمـن يَ ْرتـَ ﱠد ِمـن ُك ْم َ
سبِي ِل ّ ِ َوﻻَ
علَﻰ ْال ُمؤْ ِمنِينَ أَ ِع ﱠزةٍ َ
ف يَأْتِي ّ ُ بِقَ ْو ٍم ي ُِحبﱡ ُه ْم َوي ُِحبﱡونَهُ أَذِلﱠ ٍة َ
علَﻰ ْال َكافِ ِرينَ يُ َجا ِهدُونَ فِي َ
دِينِ ِه فَ َ
س ْو َ
َ
َ
ع ِلي ٌم] المائدة) [54 :ای کسانی که ايمان آورده-
يَخَافُونَ ل ْو َمة ﻵئِ ٍم َذ ِل َك فَ ْ
ض ُل ّ ِ يُؤْ تِي ِه َمن يَشَا ُء َو ّ ُ َوا ِس ٌع َ
ايد! کسی از شما که از دينش مرتد شود] ،در برابر آن[ ﷲ قومی را مـیآورد کـه آنهـا را دوسـت دارد و
) (1نگاه شود به سنن أبي داود  ،1678جامع تِرمذي .3675
) (2تِرمذي شماره .3701
) (3نگاه شود به صحيح مسلم شماره .274
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آنها او را دوست می دارند .نسبت به مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران با عـزت مـیباشـند .در راه
ﷲ جهاد میکنند و از سرزنش هيچ سرزنش کنندهای نمیترسند .اين فضل ﷲ است که به هر که بخواهـد
میدهد و ﷲ وسعتدهندهی بسيار دانا میباشد(.
رد بر گفتهی آنها:
اين آيه از بزرگترين دﻻيل برای عظمت صحابه میباشد .آنها کسانی بودند که ﷲ تعالی آنان را دوست
میداشت و آنها نيز او را دوست میداشتند .جمعی از مفسران روايت کردهاند که اين آيه برای ابوبکر و
ياران او نازل شده است .طبری در تفسير خود ياد کرده است که علي بن أبي طالب فرمـود» :آن بـرای
ابوبکر و اصحابش نازل شده است!!«) .(1بعضی از مفسران نيز گفتهاند :آن برای انصار نازل شده است.
بعضی ديگر گفتهاند :آن دربارهی اهل يمن و قوم ابوموسی اشعری میباشد .در هر حالتی اين آيـه بـرای
تمامی آنها میباشد .شکی وجود ندارد که اولين کسانی که شامل اين آيـه مـیشـوند همـان ابـوبکر ،عمـر،
عثمان و علی و بقيهی صحابه رضی ﷲ عنهم اجمعين میباشند .بر اين امر طبرسی تأکيد نموده اسـت –
او يکی از علمای بزرگ شيعه بوده است – در تفسير اين آيه گفته است ...» :دربـارهی افـرادی کـه ايـن
اوصاف شامل آنها میشود ،اختﻼف نظر وجود دارد .گفته شده است :آنها ابوبکر و اصحابش میباشند که
با مرتدان جنگ نمودند ...و گفته شده است :آنها انصار میباشند ...همچنين گفته شده است :آنها اهل يمـن
هستند ...و همچنين گفته شده است :آنها اهل فارس میباشند ...و گفته شده است :آنها اميرالمؤمنين علي
و اصحاب او هستند«) .(2دليلی بر اين که صحابه و در مقدم آنها خلفای چهارگانه اولين کسانی هستند
ف َيـأْتِي ّ ُ ِب َقـ ْو ٍم ي ُِحـبﱡ ُه ْم
که عموميت اين آيه شامل حال آنها مـیشـود .ﷲ تعـالی در آن مـیفرمايـد :فَ َ
سـ ْو َ
َوي ُِحبﱡونَهُ) ﷲ قومی را میآورد کـه آنهـا را دوسـت مـیدارد و آنهـا او را دوسـت دارنـد( ]در آيـهی 100
سوره ی توبه آمد که پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار ﷲ از آنان راضی اسـت و آنهـا ]نيـز[ از
ﷲ راضی میباشند و هر چهار خليفه از اولين کسانی بودند که ايمان آوردند[ .در مورد سخن ﷲ تعـالی:
علَﻰ ْال َكافِ ِرينَ ) در برابر مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران باعزت ظاهر
علَﻰ ْال ُمؤْ ِمنِينَ أَ ِع ﱠزةٍ َ
أَذِلﱠ ٍة َ
میشوند( .دليلی واضح وجود دارد که اين در توصيف اصحاب پيـامبر مـیباشـد ،زيـرا ﷲ تعـالی مـی-
ار ُر َح َمـاء َب ْيـنَ ُه ْم] الفـتح) [29 :محمـد فرسـتادهی ﷲ
فرمايد  :ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
سو ُل ﱠ ِ َوالﱠذِينَ َمعَهُ أَ ِشدﱠاء َ
علَﻰ ْال ُكفﱠ ِ
است .کسانی که با او هستند در برابر کافران شدت عمل دارند و بين خود مهربـان مـیباشـند( .در مـورد
سبِي ِل ّ ِ َوﻻَ يَخَافُونَ لَ ْو َمةَ ﻵئِ ٍم) در راه ﷲ جهاد میکنند و از
سخن ﷲ تعالی که میفرمايد :يُ َجا ِهدُونَ فِي َ
سرزنش سرزنش کنندهای میترسند( .آنچه که معلوم است اين است که صحابه از اولـين کسـانی بودنـد
ِ
که در راه ﷲ تعالی جهاد نمودند .آياتی که بر اين امر تأکيد مینمايند ،قرآن را پـر کـردهانـد و ايـن بـرای
کسی که در آن تدبر نمايد ،واضح میباشد .اين صفت دائمی آنها بوده است .هيچ درست نمـیباشـد کـه از
روی اين آيه گفته شود که صحابه مرتد شدند .زيرا صحابه در خﻼفت ابوبکر با مرتدان جنگيدنـد و
بر عليه آنها ياری شدند و پيروز گشتند .آيا عقل سليم قبول میکند که مرتدان بر مؤمنان پيروز شوند؟!
آيهی ﺧشوع:
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
از آيات آيهای است که آيهی خشوع ناميده میشود و آن اين سخن ﷲ میباشد :أل ْم َيـأ ِن ِللـذِينَ آ َم ُنـوا أن
َاب ِمن قَ ْب ُل فَ َ
سـ ْ
ت
ت َْخ َ
طا َل َ
ق َو َﻻ َي ُكونُوا َكالﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
ع َلـ ْي ِه ُم ْاﻷ َ َمـ ُد فَقَ َ
ش َع قُ ُلوبُ ُه ْم ِل ِذ ْك ِر ﱠ ِ َو َما نَزَ َل ِمنَ ْال َح ّ ِ
ير ِ ّم ْن ُه ْم فَا ِسقُونَ ] الحديد) [16 :آيا زمان آن برای کسانی که ايمان آوردهاند ،فـرا نرسـيده اسـت
قُلُوبُ ُه ْم َو َكثِ ٌ
که قلبشان با ذکر ﷲ و آنچه از حق نازل شده است خشوع يابد و به مانند کسانی نباشند که در قبل به آنها
کتاب داده شد و زمان بر آنها دراز آمد و قلبهای آنها قسوت پيدا کرد و عدهی زيـادی از آنهـا فاسـق مـی-
باشند( .در الدر المنثور از جﻼل الدين سيوطي آمده است» :وقتی اصحاب رسول ﷲ بـه مدينـه آمدنـد و
بعد از آن که به آنها سختی رسيد به زندگی آرامی دست يافتند .به مانند آن بود کـه برخـی مسـائلی را کـه
داشتند از دست دادند )در نتيجه مجازات شدند( و ايـن آيـه نـازل شـد .در روايتـی ديگـر از پيـامبر آمـده
) (1تفسير طبري .414/10
) (2مجمع البيان .358/3
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است» :ﷲ قلبهای مهاجرين بعد هفده سال از نزول قرآن را بیحرکت شمرد و ﷲ اين آيه را نازل کـرد«
وقتی صحابه اين گونه بودند و آنها بر گفتهی اهل سنت و جماعت بهترين مردم هستند و قلبهای آنها برای
ذکر ﷲ و آنچه از حق نازل شده است بعد از هفده سال خاشع نگرديد تا آن که ﷲ تعالی آنها را بیحرکت
خواند و مورد عتاب قرار داد و آنها را از قسوت قلبی بر حذر داشت که باعث فسوق میشود؛ پس بـرای
بزرگان قريش که در سال هفتم هجری و بعد از فتح مکه ايمان آوردند ،هيچ مﻼمتی وجود ندارد«.
رد علماء بر اين شبهه:
 روايت اول نقل شده در الدر المنثور از جﻼل الدين سيوطي روايتی موقوف از اعمـش مـیباشـد و او
معروف به تدليس بوده به عﻼوهی آن که منفرد نيز میباشد .بايد توجه داشت که آن روايتی است کـه
بر خﻼف ادعای آنان سخن رسول نمیباشد ،به عﻼوه آن که برداشتی نادرسـت از آن داشـتهانـد .او
گفته است» :فعوتبوا« )عتاب شدند( و نه اين که »فعوقبوا« )مجـازات شـدند( .در روايـت ديگـر نيـز
سيوطی گفته است» :ابن مردويه از أنس آن را روايت کرده است و فقط آن را از پيامبر به صورت
مرفوع میشناسم .اين روايتی است که ابن مردويه از أنس روايت کرده است و در هيچ کتاب تفسيری
يافت نمیشود به عﻼوه آن که با روايت صحيحی از ابن مسعود متضاد میباشد .آن حديثی است کـه
مسلم در صحيحش آورده است که ابن مسعود گفت» :بين اسﻼم ما و زمانی که ﷲ ما را با ايـن آيـه
ش َع قُلُوبُ ُه ْم ِل ِذ ْك ِر ﱠ ِ) آيا زمان آن برای کسانی که ايمان آورده-
عتاب نمود :أَلَ ْم يَأْ ِن ِللﱠذِينَ آ َمنُوا أَن ت َْخ َ
اند ،نرسيده است که قلبهايشان با ذکر ﷲ خاشع گردد( .فقط چهار سال فاصله وجـود داشـت«) .(1ايـن
اضافه بر آن است که ابن مسعود از اولين کسانی بود که اسﻼم آورد و از عالمترين مردم به اسـباب
نزول قرآن بود .در نتيجهی روايت ابن مردويه شاذ و منکر میباشد ]و ارزشی ندارد[ .در اينجا ديده
می شود که سيوطی بـرای تفسـير ايـن آيـه بيسـت روايـت آورده اسـت و در آنهـا روايـت صـحيح ابـن
مسعود وجود دارد .ولی با اين وجود آنان فقط اين دو حديث را ديدهاند و در آن چنين پندار نمودهانـد
که در آن صحابه مورد مﻼمت واقع شدهاند .استدﻻل آنها به سيوطی دارای حجتی نمیباشد بلکه بر
عليــه آنــان مــیباشــد؛ زيــرا ســيوطي نــزد علمــاء بــه ايــن معــروف اســت کــه احاديــث ضــعيف و
موضوع)ساختگی( را روايت میکند و آوردن حديث توسط او دليلـی بـر صـحيح بـودن اسـناد حـديث
ندارد.
 اگر بر فرض محال دو روايت را صحيح بدانيم ،سخن ﷲ تعالی برای آنها فقط برای عتاب و تشـويق
آنها به زياد شدن خشوع و ادامهدار شدن ترس از ﷲ تعالی میباشد؛ زيرا بدون شک صحابه معصوم
نبودند بلکه خواص بشری مانند فراموشی و غفلت به سراغ آنهـا مـیآمـده اسـت .همـان طـور کـه در
آياتی که در قبل آمد بيان داشتيم آياتی از قرآن برای عتـاب پيـامبر نـازل شـده اسـت .اگـر عتـاب از
صحابه مذمت آنها از طرف ﷲ تعالی میباشد .پس دربـارهی عتـاب ﷲ تعـالی از پيـامبر چـه بايـد
گفت؟!
 اما طعنهای به صحابه زده شده است و به پندار اشتباه نفرات اوليه آنها قلبهايشان خاشع نگرديده بـود،
پس وضع نفرات بعدی آنها چه خواهد بود !...اين ادعايی اشتباه و بدگويی ظاهری میباشـد .آنچـه از
سيرهی صحابه در تاريخ به ثبت رسيده است ،دﻻلت بر قرار داشتن آنها در باﻻترين مقامات خشوع
و شدت ترس آنها از ﷲ تعالی و زياد بودن گريهی آنها در نتيجهی ترس از ابهت و عظمـت او مـی-
باشد .اين امر تا به حدی است که کسی آن را انکار نمیکند مگر افراد سـتيزهگـر يـا بـیعلـم .از آنهـا
روايتی است که شيخين از انس روايـت کـردهانـد» :رسـول ﷲ خطبـهای گفـت کـه بـه ماننـد آن را
هرگز نشيده بودم .فرمود :اگر آنچه را که من میدانستم شما نيز میدانستيد ،کمتر میخنديديد و بيشتر
گريه میکرديد .او گفت :حنين اصحاب رسول ﷲ را فرا گرفت« )» .(2حنين« همان صـدايی اسـت
که با شدت گرفتن گريه در سينه ايجاد میشود .در روايتی ديگر از مسلم آمده است» :مردم به شـدت
) (1تخريج آن در قبل آمده است.
) (2بخاري)بخارايی( شماره  ،4621صحيح مسلم شماره .2359
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به گريه افتادند وقتی آن را از رسول ﷲ شنيدند«) .(1گريه کردن بـرای بعضـی از صـحابه بـه ثبـت
رسيده است و بلکه بعضی از آنها به شدت ترس از ﷲ تعالی و ترس از ابهت و عظمـت او معـروف
هستند .در صحيحين از عايشه رضی ﷲ عنها وقتی پيامبر به ابـوبکر امـر نمـود کـه بـرای مـردم
نماز بگذارد ،آمده است ...» :گفتم :ای رسول ﷲ! ابوبکر مردی رقيق القلب است و وقتی قرآن مـی-
خواند نمیتواند جلوی گريهی خود را بگيرد«) .(2در روايتی ديگر آمده است» :اگر ابوبکر در جـای
تو قرار بگيرد از روی گريهی وی مردم هيچ چيزی ]از قرآن[ را نمیشـنوند«) .(3در الحليـة از أبـي
نعيم از عبد ﷲ بن عيسﻰ آمده است» :بر روی صورت عمر از شدت گريه دو خـط سـياه ايجـاد شـده
بود«) .(4از هشام بن حسن آمده است» :عمر در هنگام خواندن آيهای در قسمتی از قرآن آن را تکرار
نمود تا آن که نفسش بند آمد و آنقدر گريه کرد تا افتاد«) .(5عثمان به خانهی پيامبر آمـده و عايشـه
رضی ﷲ عنها به او خبر داد که چهار روز است غذايی به آنها نرسيده است .در نتيجهی آن عثمـان
گريه کرد و گفت» :خشم بر دنيا« سپس غذای بسياری برای آنها حاضر کرد و کيسهای از درهـم بـه
آنها داد«) .(6از عبدالرحمن بن عوف آمده است که بشقابی نان و گوشـت بـه او دادنـد .وقتـی ظـرف
گذاشته شد ،شروع به گريه نمود و به او گفته شد :ای ابومحمد چه چيز تو را به گريه انداختـه اسـت؟
گفت» :رسول ﷲ وفات يافت در حالی که او و خانوادهاش از نان جو سير نشدند و نمیپنداريم آنچه
برای ما باقی مانده است ،بهتر از آن باشد«) .(7ابن عمر رضی ﷲ عنهما پيامبر را هرگز ياد نمی-
نمود مگر آن که به گريه میافتاد ) .(8چنين خبرهايی از آنها بسيار زياد میباشد.
ت ِم ْن ُهم ﱠم ْغ ِف َرةً َوأ َ ْجـرا ً
ع َد ﱠ ُ الﱠذ َ
شبههی جدا کردن در اين سﺧن ﷲ عزوجلَ  :و َ
صا ِل َحا ِ
ِين آ َمنُوا َوع َِملُوا ال ﱠ
ع َِظيما ً] الفتح) [29 :ﷲ به کسانی از ]جنس[ آنها که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند وعده-
ی آمرزش و اجری بزرگ داده است(:
سـو ُل ﱠ ِ َو ﱠالـذِينَ
از شبهههای که مطرح است وجود »منهم« در اين سخن ﷲ عزوجل میباشد  :ﱡم َح ﱠمـ ٌد ﱠر ُ
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِرض َْوانا ً ِسي َما ُه ْم ِفـي ُو ُجـو ِه ِهم
سجﱠدا ً يَ ْبتَغُونَ فَ ْ
ار ُر َح َماء َب ْينَ ُه ْم ت ََراهُ ْم ُر ﱠكعا ً ُ
َم َعهُ أَ ِشدﱠاء َ
علَﻰ ْال ُكفﱠ ِ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
اسـتَ ْغلَ َ
ع َلـﻰ
ظ فَ ْ
نجي ِل َكزَ ْرعٍ أ ْخ َر َج شَطأهُ فَآزَ َرهُ فَ ْ
ِ ّم ْن أَثَ ِر ال ﱡ
اﻹ ِ
اسـت ََوى َ
س ُجو ِد ذَلِكَ َمثَل ُه ْم فِي التﱠ ْو َراةِ َو َمثَل ُه ْم فِي ِ
الز ﱠراعَ ِليَ ِغي َ
ب ﱡ
ع ِظيمـا ً
الصـا ِل َحا ِ
سُوقِ ِه يُ ْع ِج ُ
ع ِملُوا ﱠ
ت ِمـ ْن ُهم ﱠم ْغ ِفـ َرةً َوأَ ْجـرا ً َ
ع َد ﱠ ُ الﱠذِينَ آ َمنُوا َو َ
ار َو َ
ظ بِ ِه ُم ْال ُكفﱠ َ
]الفتح) [29 :محمد فرستاده ﷲ است و کسانی که با او هستند ،با شدتترين در برابر کافران هستند و بين
خودشان مهربان میباشند .آنها را در حال رکوع و سجده میبينی .از ﷲ فضل و رضايتمندی را خواستار
هستند .در چهره هايشان اثر سجده وجود دارد و اين مثال آنها در تورات اسـت و مثـال آنهـا در انجيـل بـه
مانند زراعتی است که سبز شده است و بلند گشته است و بر ساقهی خود استوار شده است .کشاورزان را
به تعجب وا داشته است و کافران توسط آنها خشمگين گشتهانـد .ﷲ بـه کسـانی از ]جـنس[ آنهـا کـه ايمـان
آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند ،آمرزش و اجر باعظمتی را وعده داده است( .میگويند» :منهم« )از
آنها( دﻻلت بر تبعيض دارد و الهامگر آن است که برای بعضی از آنها مغفرت و رضـايتمندی ﷲ وجـود
ندارد .همچنين دﻻلت بر اين دارد که در بعضی از آنها صفت ايمان و عمل صالح موجـود نمـیباشـد .در
نتيجه اين آيه مدح کننده و طعنه زننده میباشد و در آن واحد بعضی از آنها که نخبگان صحابه بودهانـد
را مدح نموده است و در مورد ديگران طعنه وارد کرده است«.
بر اين شبهه از جهات مﺧتلفی پاسﺦ وجود دارد:

) (1صحيح مسلم شماره .2359
) (2صحيح بخاري)بخارايی( شماره  ،2298صحيح مسلم شماره  418و لفظ برای اوست.
) (3صحيح بخاري)بخارايی( شماره  679و لفظ برای اوست.
) (4حلية اﻷولياء .51/1
) (5حلية اﻷولياء .51/1
) (6آن را ابن قدامة مقدسي در الرقة والبكاء 188 ،آورده است.
) (7أبو نعيم در الحلية  100/1آن را آورده است.
) (8دارمي در سننش شماره .86
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 در اين آيهی گرامی با قویترين شکل سـتايش و مـدحی از جانـب ﷲ تعـالی بـرای اصـحاب پيـامبر
وجود دارد و آنان را به آن صفات بزرگ توصيف میکند و دﻻلت بر باﻻ بودن منزلت آنها در دين و
راسخ بودن آنها در ايمان و عمل صالح دارد.
َ
ﱠ
ُ
ت ِم ْن ُهم ﱠم ْغ ِفـ َرة ً َوأ ْجـرا ً
صا ِل َحا ِ
ع ِملوا ال ﱠ
ع َد ﱠ ُ الذِينَ آ َمنُوا َو َ
 اما وجود »منهم« در اين سخن ﷲ تعالیَ  :و َ
ع ِظيما ً) ﷲ به کسانی از ]جنس[ آنها که ايمان آوردهاند و عمل صـالح انجـام دادهانـد آمـرزش و اجـر
َ
باعظمتی را وعده داده است( .به معنای تبعيض و جدا کردن اشتباه بزرگی میباشد .آنچه که مفسران
و اهل علم بر آن هستند اين است که »من« در اين آيه برای جنس آمـده اسـت و معنـای آن مـیشـود:
»وعد ﷲ الذين آمنوا من هذا الجنس« )ﷲ به کسانی از اين جنس که ايمان آوردهانـد و  ...وعـده داده
ان
است به  .(...آنها همان صحابه هستند .به مانند ايـن سـخن ﷲ تعـالیَ  :فـا ْجتَ ِنبُوا ِ ّ
الـرج َ
ْس ِمـنَ ْاﻷ َ ْو َثـ ِ
َوا ْجتَ ِنبُوا قَ ْو َل ﱡ
ور] الحج) [30 :از پليدی کـه در جـنس بـت وجـود دارد اجتنـاب کنيـد و از گـواهی
الز ِ
دروغ اجتناب نماييد!( در اينجا منظور تبعيض ]و جدا کردن نوعی خاص از بـتهـا نمـیباشـد[ بلکـه
برای بيان جنس آمده است .به اين معنا :از پليدی جنس بت اجتناب کنيد و اين پليدی شامل انواع آنهـا
»من« بيانگر جنس میباشـد و
میشود و از آنها زنا ،ربا ،شراب خواری و دروغ میباشد .در نتيجه ِ
وضعيت »منهم« در آيهی مذکور به همين ترتيب اسـت .بـه معنـای از جـنس ايـن افـراد يعنـی جـنس
صحابه .گفته میشود»أنفق نفقتك من الدراهم« )انفاق خودت را از جنس درهم قرار بده!().(1
َارةً أَ ْو َلهْواً ان َف ﱡ
ضوا ِإ َل ْيهَا َوتَ َركُوكَ َقا ِئما ً قُ ْل َما ِعن َد ﱠ ِ َﺧي ٌْر ِ ّم َن
شبههی سﺧن ﷲ تعالﻰَ  :و ِإذَا َرأ َ ْوا ِتج َ
الر ِازقِ َ
ين] الجمعة) [11 :وقتی تجارت يا لهوی را ديدند به سوی آن
اللﱠ ْه ِو َو ِم َن ال ِت ّج َ
َار ِة َو ﱠ ُ َﺧي ُْر ﱠ
پراکنده شدند و تو را ايستاده رها کردند .بگو :آنچه نزد ﷲ است از لهو و از تجارت بهتر است و ﷲ
بهترين روزی دهنده میباشد(:
میگويند :بيشتر صحابه رسول ﷲ را رها کردند و به نزد کاروانی کـه از شـام آمـده بـود ،رفتنـد .او را
تنها در خطبهی جمعه ترک کردند و رو به سوی لهو نمودند و به تجارت مشغول شدند .اين دليلی بر عدم
ديانت آنها میباشد.
جواب:
)(2
 اين ماجرا در ابتدای زمان هجرت انجام شد  .در آن زمان به آداب شرعی آگـاهيی وجـود نداشـت و
اين امری طبيعی بود .مردم در آن زمان رغبت زيادی به پايين بودن قيمت داشتند .میپنداشتند که اگر
کاروان برود ،قيمتها زياد میشود و آنها به مشکل بر بخورند .البته همهی آنهـا نمـاز جمعـه را تـرک
نکردند و بلکه بزرگان صحابه به مانند ابوبکر و عمر رضی ﷲ عنهما نزد پيامبر باقی ماندند .ايـن
امر در احاديث صحيح به ثبت رسيده است ) .(3به همين دليل اين عمل آنها شنيع معرفـی نشـد) (4و ﷲ
سبحانه نيز به آنها وعيد عذاب نداد و پيامبر نيز آنها را عتـاب ننمـود .بعـد از آن کـه ﷲ تعـالی ايـن
حکم را بيان نمود ،حتی يکی از آنها ديگر مرتکب چنين کاری نشـد و حالـت آنهـا بعـد از نـزول آيـه
بهترين شاهد میباشد.
 همچنين پراکندگی صحابه برای تجارت بوده است و نه برای لهو و لعب .زيرا ﷲ تعالی میفرمايد:
إِلَ ْي َها) به سوی آن( و آن را با صيغه ی مثنی نياورده است ]تا اين پراکندگی مربوط به هر دوی آنها،
يعنی تجارت و لهو گردد .بلکه مفرد آمده است و فقط به تجارت باز میگردد[.

) (1تفسير قرطبي  ،296/16تفسير ابن كثير .247/4
) (2در آن زمان خطبهی جمعه بعد از نماز بود و نه قبل از آن همان گونه که در تفسير سورهی جمعه از حافظ ابن كثير
از أبي داود در مراسيلش آورده است.
) (3در حديث جابر بن عبد ﷲ آمده است کسانی که نزد پيامبر باقی ماندند ،دوازده نفر بودند که از آنها ابوبکر و عمر
رضی ﷲ عنهما بودند.
) (4به معنای بر کسانی که هنگام رسيدن قافلهی تجاری به مدينه خارج شدند .کسی که قافله را آورد همان دحية بن خليفة
بود.
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شبههی فرار بسياری از صحابه در روز احد و روز حنين و نازل شدن اين آيهِ  :إ ﱠن الﱠذِي َن تَ َولﱠ ْواْ ِمن ُك ْم
ش ْي َ
ع ْن ُه ْم إِ ﱠن ّ َ َ
غفُو ٌر َح ِلي ٌم] آل
عفَا ّ ُ َ
سبُواْ َولَقَ ْد َ
ستَ َزلﱠ ُه ُم ال ﱠ
يَ ْو َم ا ْلتَقَﻰ ا ْل َج ْمعَا ِن إِنﱠ َما ا ْ
ض َما َك َ
طا ُن ِببَ ْع ِ
عمران) [155 :کسانی که روز ديدار دو جمع ]اسﻼم و کفر[ روی برگرداندند ،فقط به واسطهی بعضی
از مسائلی که کسب کرده بود ،شيطان آنها را به لغزش وا داشت و حقيقتا ً ﷲ آنها را عفو نموده است.
ﷲ بسيار آمرزنده و بسيار بردبار میباشد(.
جواب:
 فرار در روز أحد قبل از نهي اين امر بوده است و اگر گفته شود :فرار بعد از آن بوده اسـت در ايـن
عـ ْن ُه ْم ِإ ﱠن
ع َفـا ّ ُ َ
آيه آمرزيده شدن آنها برای اين کار بيان شده است .زيرا ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَ َقـ ْد َ
ور َح ِلي ٌم] آل عمران) [155 :حقيقتا ً ﷲ آنها را عفـو نمـوده اسـت .ﷲ بسـيار آمرزنـده و بسـيار
َّ َ
غفُ ٌ
بردبار است( .ﷲ تعالی برای آنها عذر آورده است و آنها را عفو نموده است .او کسی است که پـاک
بودن آنها را بيان داشته است و آنها را ستايش کرده است .پس آيا کسی پيدا میشود که بخواهد به ﷲ
تعالی اعتراض کند؟! اما در مورد فرار روز حنين ،ﷲ تعالی آگاه نموده است که آن برای ابتﻼی آنان
و تربيتشان بوده است تا آن که بر زياد بودنشان تکيه نکنند .بلکـه تکيـه آنهـا فقـط بايـد بـر ﷲ متعـال
يرةٍ َويَ ْو َم ُح َنـي ٍْن إِ ْذ أَ ْع َج َبـتْ ُك ْم َك ْثـ َرت ُ ُك ْم فَ َلـ ْم ت ُ ْغـ ِن
باشد .ﷲ تعالی میفرمايد :لَقَ ْد نَ َ
ص َر ُك ُم ّ ُ فِي َم َوا ِطنَ َكثِ َ
ض ِب َما َر ُح َب ْ
ضاقَ ْ
ع َلـﻰ
عن ُك ْم َ
علَﻰ َر ُ
علَ ْي ُك ُم اﻷَ ْر ُ
سو ِل ِه َو َ
س ِكينَتَهُ َ
ت َ
شيْئا ً َو َ
َ
ت ث ُ ﱠم َولﱠ ْيتُم ﱡم ْد ِب ِرينَ * ث ُ ﱠم أَنَز َل ّ ُ َ
ﱠ
َ
ﱠ
ً
ُ
ب الﱠذِي َن َكفَ ُرواْ َو َذ ِلـ َك َجـزَ اء ْال َكـا ِف ِرينَ ] التوبـة) [26 -25 :ﷲ در
ذ
ع
و
َا
ه
و
َر
ت
م
ل
ا
ود
ن
ج
ل
نزَ
أ
و
ن
م
ؤْ
م
َ ُ
َ
ْ َْ َ
ْال ُ ِ ِينَ َ
جاهای بسياری شما را ياری نموده است و روز حنين وقتی که زياد بودنتان شما را به شـگفت آورده
بود و اين در حالی است که آن برای شما هيچ بینيازی ]از ﷲ تعالی[ ايجاد نمیکند و زمين با وجود
وسيع بودنش برای شما تنگ شد و پشت کرده ،روی برگردانديد * سپس ﷲ آرامشش را بر فرسـتاده-
اش و بر مؤمنان نازل نمود و سربازانی را فرستاد که آنها را نمیبينيد و کسانی که کفر میورزند را
عذاب نمود و اين مجازات کافران است(] .بايد توجه داشت که ﷲ تعالی در اين آيـه از يـاری نمـودن
آنها در روز حنين ياد فرموده است .آيا ﷲ کافر را ياری میکند[ .در ضمن برای کسی پنهـان نيسـت
که در اين جبهه افراد تازه ايمانی وجود داشتند.
شبههی اين سﺧن که صحابه بعضی به بعضی ديگر دشنام دادند و با يکديگر جنگيدند:
ُ
ْ
ﷲ تعالﻰ میفرمايدَ  :وإِن َ
َ
ْ
صـ ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َمـا َفـإِن بَغـَ ْ
ُ
علـﻰ اﻷخـ َرى
َان ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
ت إِ ْحـ َداه َما َ
طائِفَت ِ
ص ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َما بِ ْالعَ ْد ِل َوأَ ْق ِس ُ
فَقَاتِلُوا الﱠتِي تَ ْب ِغي َحتﱠﻰ تَ ِفي َء إِلَﻰ أ َ ْم ِر ﱠ ِ فَإِن فَ ْ
طوا إِ ﱠن ﱠ َ ي ُِحبﱡ ْال ُم ْق ِس ِطينَ 
اءت فَأ َ ْ
]الحجرات) [9 :اگر او طا يفه از مؤمنان با يکديگر جنگيدند ،بين آنها صـلح برقـرار کنيـد و اگـر يکـی از
آنها بر ديگری ستم نمود ،پس با آن که ستم نموده است وارد جنگ شويد تـا آن کـه بـه امـر ﷲ بـازگردد.
وقتی بازگشت بين آنها از روی عدل ،صلح ايجاد کنيد و عدالت ورزيد که ﷲ عـدالت پيشـگان را دوسـت
میدارد(.
جواب:
 ﷲ تعالی ايمان و برادری آنها را به ثبت رسانده است و ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه بـا يکـديگر وارد
جنگ شدهاند ]و در آن از صيغهی مؤمنون به صورت جمله اسميه به جـای الـذين امنـوا بـه صـورت
جمله فعليه استفاده کرده است و صفتی که به صورت جملـه اسـميه بيايـد دﻻلـت بـر ثبـوت دارد و آن
صفت قویتر از وقتی است که به صورت جملهی فعليه میآيد زيرا جملهی فعليه دﻻلت بـر اسـتمرار
و تکرار دارد و نشانگر نوسان آن صفت میباشد[ .وقتی اين آيه دربارهی مؤمنان است پـس سـزاوار
صحابه میباشد که در آن بگنجند .اهل سنت میگويند :شـرط اهـل بهشـت بـودن ايـن نمـیباشـد کـه
شخص از خطا و لغزش سالم بماند ،حتی اگر گرفتار گناهان کبيره شود .بنابراين بـرای هـر کـدام از
آنها جايز بوده است که گناهی کوچک يا بزرگی را انجام دهند و بعد از آن نزد ﷲ تعالی توبه نمايد و
توبهی او پذيرفته شود .ﷲ گواهی داده است که آنها اهل بهشت میباشند .حتی اگر کسانی کـه بهشـت
رفتن آنها معين نشده است ،برای ما جايز نمیباشد که برای انجام کارهايی کـه آتـش جهـنم را واجـب
نمیگرداند ،بگوييم که آنها اهل بهشت نيستند.
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شبههی اين که صحابه علی را آزار دادند و با او وارد جنگ شـدند و ايـن در حـالی اسـت کـه پيـامبر
فرموده است» :کسی که علی را آزار دهد ،مرا آزار داده است«.
بدانيد که بزرگترين مواردی که دربارهی اختﻼف صحابه رخ داده است در زمـان اميرالمـؤمنين علـي
بوده است .در آن دو اتفاق برگ رخ داد :واقعهی جمل و واقعهی صفين .دليل آن کشته شدن عثمان بود.
اگر کسی اين امر را انکار کنـد ،انکـار او از روی سـتيزه جـويی مـیباشـد و درسـت نيسـت زيـرا آن در
تمامی مراتبش خبر متواتر می باشد .ماجرای اول به طور خﻼصه اين گونه بود کـه وقتـی عثمـان کشـته
شد طلحه ،زبير و عايشه شروع به حرکت به سوی بصـره نمودنـد .وقتـی علـی از بيـرون آمـدن آنهـا
مطلع شد ،خواست در مدينه جلوی آنها را بگيرد تا آن کـه مشـکلی بـرای اسـﻼم پـيش نيايـد و آنهـا قبـول
نکردند .او پسـرش حسـن و عمـار رضـی ﷲ عنهمـا را فرسـتاد تـا از درگيـری اهـل مدينـه و اهـل کوفـه
جلوگيری کنند .وقتی آنها به بصره رسيدند .از اهـل آن و بيـت المـال آن کمـک خواسـتند .تـا آن کـه امـام
علی به نزد آنها آمد و سعی نمود که صلح ايجاد کند و همه را متحد نمايد .ولی با کوشش ]منافقان هر دو
گروه فکر کردند که ديگری با آنها وارد جنگ شده اسـت[ و بـه کشـندگان عثمـان حملـهور شـدند و ايـن
چنين و آنچنان اتفاق افتاد .علی بر آنها پيروز شد و جنگ آنها از باﻻ آمدن آفتاب در روز پـنج شـنبه تـا
نماز عصر طول کشيد .اين امر در ده روز مانده به پايان جمادی اﻵخر انجام شد .وقتی علی چيـره شـد
به نزد أم المؤمنين رضـی ﷲ عنهـا آمـد و فرمـود» :ﷲ تـو را بيـامرزد!« او نيـز گفـت» :و تـو را ]نيـز
بيامرزد![ نيتی جز اصﻼح نداشتم« .سپس او را در خانهی عبدﷲ بن خلف در بصره سکنی داد و بعد از
سه روز به ديدار او رفت و او به علی تبريک گفت و با وی بيعت نمود .در نزد او بود که مردی گفت:
ای أميرالمؤمنين! دو مرد در جلوی درب هستند که به عايشه دشنام میدهند .در نتيجه به قعقاع بـن عمـر
امر نمود تا هر کدام از آنها را صد ضربه شﻼق بزند و پيراهنهای آنها را در بياورد .او نيز اين کار را
انجام داد .وقتی عايشه رضی ﷲ عنها خواست از بصره بيرون بيايد هر چيزی که شايسـته بـود را بـرای
او حاضر نمود و آنها شامل سواری ،توشه راه و کاﻻ بودند و به هر کسی که از لشگر آنهـا نجـات يافتـه
بود اجازه داد که بازگردد مگر آن که خودش دوست داشت که در بصره باقی بماند .به همراه او چهل زن
فرستاد و برادرش محمد را مأمور نمود تا همراه او برود .روزی که خواست حرکت کند ،علی در کنار
هودج او ايستاد و با مردم وداع کرد و آنها با او وداع کردند .عايشه رضی ﷲ عنها گفت» :ای فرزندانم!
کسی از شما غيبت کسی ديگر را ننمايد .اختﻼفی بين من و علی بـن أبـي طالـب در قـديم وجـود نداشـته
است ،مگر به مانند اختﻼفی که بين زنی و خويشاوندان او وجود داشته است و او از بهترينها میباشد«.
علی فرمود» :راست گفته است .قسم بـه ﷲ چيـزی بـين مـن و او از ايـن امـر نبـوده اسـت و او همسـر
پيامبرتان در دنيا و آخرت میباشد«) (1و برای وداع وی اميالی را به همراه او طی نمود .عايشه رضی
ﷲ عنها بعد از آن وقتی آن واقعه را ياد مینمود به گريه میافتاد به طوری که چادر او خيس میشـد .در
اين رفتار أميرالمؤمنين دليلی وجود دارد که خﻼف آن چيزی است که پنداشـته مـیشـود او نسـبت بـه ام
المؤمنين رضی ﷲ عنها از روی کفرش ،بغض میورزيده است .پشـيمانی و گريـهی او نيـز از روی آن
بود که او اين دنيا را در حالی ترک میکرد کـه غبـار آن جنـگ بـر وی متحمـل شـده بـود و از سـخن او
معلوم میشود که جز نيت نيکو نداشته است .همگان میگويند :او اجتهاد کرد ولـی در اجتهـاد خـود خطـا
نمود و هيچ گناهی برای مجتهدی که اشتباه کند وجـود نـدارد ،بلکـه از اجتهـاد خـود اجـر مـیبـرد ) .(2در
) (1نگاه شود به تاريخ طبري .61/3
) (2او اجتهاد کرد و اجتهاد او درست شد .زيرا او میخواست با أميرالمؤمنين دست به همکاری و اصﻼح بزند تا آن که
حدود ﷲ تعالی را بر کشندگان مجرم اجرا نمايد .خونهايی که در جمل ريخته شد بر گردن مجرمانی بود که عثمان را
به قتل رساند بودند .هيچ چيز از آنها به عهدهی نه علی و نه عايشه رضی ﷲ عنهما و نه کسانی بود که به همراه آن
دو بودند .اگر به اجرای حدود بر کشندگان عثمان بسنده میکردند ،حوادث تغيير میکرد و خوارج و ديگ مسائل
پيش نمیآمد و در پس آن علی کشته نمی شد .ولی ﷲ تعالی در هر چيزی حکمتی قرار داده است که گاهی آن حکمت
برای ما روشن میشود و گاهی از ما پنهان میماند.
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مورد طلحه و زبير نيز آن دو نمردند مگر آن که بـر بيعـت امـام بـاقی ماندنـد .حكـم از ثـور بـن مجـزأه
روايت کرده است که او گفت » :در روز جمل به نزد طلحه رسيدم و اين در حالی بـود کـه او در آخـرين
رمقهايش بود .به من گفت :تو کيستی؟ گفتم از اصحاب أميرالمؤمنين علي .گفت :دستت را دراز کن تا با
تو بيعت کنم .دستم را دراز کردم و با من بيعت نمود و گفت :اين بيعت با علی میباشد و درسـت پـس از
آن جانش را از دست داد .نزد علی آمدم و اين ماجرا را برای او بيان داشتم .فرمود :ﷲ أكبر ،ﷲ تعالﻰ
و رسولش راست گفتهاند .ﷲ سبحانه از اين ابا ورزيد که طلحه وارد بهشت شود ،مگر آن که بيعت من
در گردنش باشد« .در مورد زبير ،علی او را ندا داد و با او خلوت نمود و ]اين[ سخن پيـامبر را بـه
ياد او آورد» :با علی وارد جنگ میشوی در حالی که تو به او ظلم میکنی .او گفت :چيـزی را يـاد مـن
آوردی که روزگار باعث شده است که آن را فراموش کنم .بنابراين مـن هرگـز بـا تـو وارد جنـگ نمـی-
شوم«) . (1او پشيمان از اين امر از دو سپاه جدا شد و دوری کرد تا آن کـه در وادی سـباع ،مظلومانـه بـه
دست عمرو بن جرموز کشته شد .نزد دو گروه به ثبـت رسـيده اسـت کـه او بـا شمشـير زبيـر آمـد و از
علی اجازه خواست و او به وی اجازه نداد .گفت :من قاتل زبيـر هسـتم .فرمـود :آيـا بـه قتـل ابـن صـفية
افتخار میکنی؟ از رسول ﷲ شنيدم» :قاتل ابن صفية به آتش جهنم بشارت داده میشود«) .(2همچنين از
امير المؤمنين روايت شده است که عمر بن طلحه بعد از مـرگ پـدرش بـه نـزد او آمـد .او نيـز فرمـود:
» خوش آمدی ای پسر برادرم! من اميد دارم که خودم ،طلحه و زبير از کسانی باشيم که ﷲ تعالی درباره-
س ُر ٍر ﱡمتَقَا ِبلِينَ ] الحجر) [47 :و از سـينه-
علَﻰ ُ
ی آنها میفرمايدَ  :ونَزَ ْعنَا َما ِفي ُ
ُور ِهم ِ ّم ْن ِغ ٍّل ِإ ْخ َوانا ً َ
صد ِ
)(3
های آنها کينه را بر میداريم و برادرانه در تختهايی روبروی يکديگری قرار میگيرند(  .ايـن امـر و
ديگر چيزهايی اين چنين دليلی بر اين میباشد که آن دو رضي ﷲ تعالﻰ عنهما از اين دنيا نرفتند مگر به
صورتی پاک و پاک شده.
اما خﻼصهی واقعهی دوم :تاريخ نويسان ذکر کردهاند که معاويه را دو پسر عثمان به ياری طلبيدند و او
را وکيل کردند تا حق آنها را از کشندگان پدرشان بگيرد .وقتی علی از واقعه جمل فارغ شـ د و راه شـام
را در پيش گرفت ،او از دمشق بيرون آمد و به صفين رسيد .وقتی به نزد علی رسيد ،او آنها را دعوت
نمود تا با او بيعت نمايند و آنهـا از ايـن کـار خـودداری کردنـد و در پـس آن از او خواسـتند تـا کشـندگان
عثمان را به آنها تحويل دهد .قيل و قال باﻻ گرفت تا آن که بنیاميه علی را متهم نمودنـد کـه کشـندگان
عثمان را پنهان میکند .اين در حالی بود که علی خود را از کشندگان بيزار میدانست و میگفـت» :ای
معاويه! اگر با چشم عقلت و بدون چشم هوای نفست نگاه کنی مرا بـه گونـهای مـیبينـی کـه از کشـندگان
عثمان بيزار هستم« .در پس اين مسأله جنگ در بين آنها در گرفت .اهل سنت به جزه عدهی شاذی مـی-
گويند :علی در تمامی آن موارد بر حق بود و به اندازهی يک وجب از آن حق جدا نشد و کسانی کـه بـا
او در دو واقع جنگيدند خطاکارنی ستمگر بودند و نه اين که کافر بودهانـد و در ايـن امـر بـا ديگـر عقايـد
اختﻼف دارند و همچنين بر اين عقيده هستند که آنها فاسق نيز نبودهاند و اين بر خﻼف فرقهی عمريه کـه
اصحاب عمر بن عبيد که معتزلی بودهاند ،میباشد.
در مورد آن که حق با علی بوده است نيازی به بيان آن وجـود نـدارد .در مـورد بـاغی و سـتمگر بـودن
کسانی که با او جنگ نمودند نيز دليل آن اين است کـه قيـام بـر عليـه امـام حـق بغـی و سـتم مـیباشـد .از
پيامبر با سند صحيح رسيده است که فرمود» :وای بر عمار .گروهی باغی)ستمگر( او را به قتـل مـ ی-
رسانند«) . (4اين در حالی است که لشگر معاويه او را به قتل رساند .اما در مورد آن که آنها کافر نبودهاند
در نهــج البﻼغـ ه آمــده اســت کــه علــی روزی خطبــهای گفــت :و فرمــود» :بــه روزی رســيدهايــم کــه بــا
برادرانمان در اسﻼم وارد جنگ شدهايم و اين به دليل داخل شدن انحراف ،کجی و شبهه میباشد«) ،(5ﷲ
) (1نگاه شود به مستدرك حاكم  ،413/3اﻻستيعاب از ابن عبد البر  ،515/8تاريخ طبري .37/3
) (2أحمد شماره .681
) (3الطبقات الكبرى از ابن سعد .113/3
) (4بخاري)بخارايی( شماره .447
) (5نهج البﻼغة.236 ،
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تعالی میفرمايدَ  :و ِإن َ
ص ِل ُحوا َب ْينَ ُه َما َفإِن َبغ ْ
علَﻰ ْاﻷ ُ ْخـ َرى فَ َقـا ِتلُوا
َان ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا َفأ َ ْ
َت ِإحْ َدا ُه َما َ
طا ِئفَت ِ
صـ ِل ُحوا َب ْينَ ُه َمـا بِ ْال َعـ ْد ِل َوأ َ ْق ِسـ ُ
الﱠتِي تَ ْب ِغي َحتﱠﻰ ت َِفـي َء إِ َلـﻰ أَ ْمـ ِر ﱠ ِ َفـإِن َفـ ْ
طوا إِ ﱠن ﱠ َ ي ُِحـبﱡ ْال ُم ْق ِسـ ِطينَ 
اءت فَأ َ ْ
]الحجرات) [9 :اگر او طايفه از مؤمنان با يکديگر جنگيدند ،بين آنها صـلح برقـرار کنيـد و اگـر يکـی از
آنها بر ديگری ستم نمود ،پس با آن که ستم نموده است وارد جنگ شويد تـا آن کـه بـه امـر ﷲ بـازگردد.
وقتی باگشت بين آنها از روی عدل ،صلح ايجاد کنيد و عـدالت ورزيـد کـه ﷲ عـدالت پيشـگان را دوسـت
میدارد( .در اينجا ﷲ تعالﻰ دو گروهی که با يکديگر وارد جنـگ شـدهانـد را »مـؤمنين« )مؤمنـان( ]کـه
همان مرحلهای باﻻتر از مسلمانان میباشد[ ناميده است و امر نموده اسـت تـا رابطـهی بـين آنهـا اصـﻼح
گردد .دليلی بر اين که جنگ کنندگان کافر نبودهاند اين میباشد که حسن با معاويـه صـلح نمـود ]و امـام
حسن و امام حسين رضی ﷲ عنهما هر دو با او بيعت کردند و پشت سر او نماز خواندند[ .بعد از تمـامی
اين موارد نزد همگان به ثبت رسيده است که معاويه از امری که بر آن بود ،شامل جنگ و ستم بر اميـر
المؤمنين پشيمان شد و اتفاق نظر وجود دارد که برای آن گريه نمود.
شبههی سﺧنی که گفته میشود :صحابه با ﺧودشان عهد نمودند تا سنت پيامبر را تغيير دهند:
دليلی که میآورند استناد به اثری است که از ابوسعيد خدری آمده است .او گفت» :رسول ﷲ روز عيد
فطر و قربان به سوی مصلی بيرون میرفت .سپس اولين کاری که میکرد نمـاز مـیخوانـد و بعـد از آن
مقابل مردم میايستاد و اين در حالی بود که آنها در صفهايشان نشسته بودند .آنها را پند میداد و سفارش
مینمود و به آنها اموری را امر میکرد .اگر میخواست بحثی را به پايـان برسـاند آن را بـه پايـان مـی-
رساند يا اگر میخواست به چيزی امر کند به آن امر مینمود و آن را به انتها میرساند« ابو سـعيد گفتـه
است» :مردم دائما ً اين گونه بودند تا آن که مروان امير مدينه بود برای عيد قربان يا فطـر بيـرون رفـت.
وقتی به مصلی رسيديم بر منبری رفت که آن را كثير بن صلت سـاخته بـود .مـروان خواسـت تـا قبـل از
نماز از آن باﻻ رود .لباس او را کشيدم و او نيز مرا کشيد .باﻻ رفت و قبل از آن که نمـاز بخوانـد خطبـه
گفت .به او گفتم :قسم به ﷲ تغيير دادهايد! او گفت :آنچه میدانستی رفته است .گفتم :قسم به ﷲ ،آنچه می-
دانم بهتر از آن چيزی است که نمیدانم .او گفت :مردم بعد از نماز نمینشينند و به همين دليل آن را قبـل
از نماز قرار دادم«) .(1همچنين میگويند :امویها که به پندار آنها اغلبشان از صحابهی پيامبر بودهاند و
در رأس آنها معاويه بن ابوسفيان مردم را بر آن میداشتند و مجبور میکردند تـا علـی بـن أبـي طالـب را
دشنام دهند و بر منبرها او را لعنت کنند .آنها میگويند :مسلم في صحيحش در باب فضائل علـي بـن أبـي
طالب به مانند آن را آورده است و معاويه به عامﻼن خود در تمامی شهرها امر نموده بود کـه ايـن لعنـت
را خطيبان بر منابر سنت نمايند...
از ردّهای علماء بر اين شبهه:
 آنچه از ابو سعيد خدري رسيده است اگر از آن برداشت شود که صحابه سنت را تغيير دادهانـد از
عجيبترين عجايب میباشد .در آن دليلی بر برداشـت آنهـا وجـود دارد؛ بلکـه در آن دﻻلتـی بـر برپـا
داشتن سنت توسط صحابه و انکار کسی که بـا آن مخالفـت ورزد ،وجـود دارد .ايـن امـر در انکـار
صحابی جليل القدر ابوسعيد خدری از مروان میباشد و آن وقتـی بـود کـه او خطبـهی نمـاز عيـد را
جلو انداخت .اين در حالی است که مروان بن حکم از صحابه نبود و همشنينی او بـا پيـامبر ثبـت
نشده است .وقتی پيامبر وفات نمود او کـودکی بـود کـه در طـائف زنـدگی مـیکـرد .بنـابراين عمـل
مروان به نام صحابه ثبت نمیشود و اين با وجود آن است صـحابی کـه در نـزد وی حضـور داشـت،
عمل او را زشت دانسته و انکار کرد و آن صحابی ابوسعيد خدری بود.
 جلو انداختن خطبهی نماز عيد توسط مروان اگر بد نيز بوده است فقط بر اساس اجتهاد او انجام گرفته
است ]و نه آن که به سنت پيامبر نسبت داده شود[.

) (1رواه البخاري برقم .956
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سخن به اين که امويان که اغلب آنها از صحابه بودند . ...صحيح نمیباشد و جز معاويه کسی از آنها
از صحابه نبود .در مورد عثمان نيز خﻼفت او در هنگام خﻼفت خلفای راشدين بود .در مورد سخن
آنها که معاويه مردم را بر آن میداشت که علی را دشنام دهند و بر منابر او را لعنت کننـد ،احتيـاج
به سند صحيح دارد .معاويه نيز از اين اتهام آنها پاک میباشـد ،زيـرا از فضـيلت او در ديـن روايـت
وجود دارد .او کاتب وحی رسول ﷲ بود .بنابراين بسيار بعيد میباشـد کـه چنـين رفتـاری از او بـه
انجام برسد و او مردم را بر آن دارد که علی را بر منبرها لعن کنند؛ زيرا علـی فضـيلت بيشـتری
نسبت به معاويه داشت.
آنچه از صحيح مسلم به آن استدﻻل میکنند ،دليلی برای اثبات پندار آنها نمیباشد .آنها فقط بـه حـديث
عامر بن سعد بن أبي وقّاص از پدرش اشاره میکنند که گفته است» :معاويه بن أبـي سـفيان بـه سـعد
امر نمود و گفت :چه چيز تو را منع میکند که ابوتراب را دشنام ندهی؟ او گفت :از آنجا که سه چيز
است که رسول ﷲ دربارهی او گفته است را ياد میکنم و يکـی از آنهـا بـرای مـن از گلـهی شـتران
قرمز 1دوست داشتنیتر است .(2)«...نووي رحمه ﷲ گفته است» :سخن معاويه در اينجا به صراحت
امر نمودن او به سعد برای دشنام دادن او)علی (را نمیرسـاند .فقـط از او مـانع دشـنام دادن او را
پرسيد .به مانند آن است که بگويد:آيا از روی تقوا خودت را از اين کـار منـ ع مـیکنـی و يـا از روی
ترس و يا ديگر دﻻيل .اگر از روی تقوا و بزرگداشت او وی را دشنام نمیداد دليل بر نيکوکار بودن
او داشت و اگر به دليل ديگری بود ،جواب ديگری به او داده میشد .همچنين ممکـن اسـت سـعد در
بين گروهی قرار داشت که آنها دشنام میدادند و او از برحذر داشتن آنها ناتوان بود يا آن که آنـان را
انکار مینمود و در نتيجه اين سوال از وی پرسيده شد ) .(3قرطبي رحمه ﷲ گفته اسـت :سـخن او بـه
سعد بن أبي وقاص» :چه چيز تو را منع میکند کـه ابـوتراب را دشـنام نـ دهی؟« بـ ه صـ راحت امـر
دشنام دادن را نمیرساند .فقط از او سبب اين خودداری را پرسـيد تـا او دربـارهی آن سـخن گويـد يـا
نقيض آن را بيان دارد .اين امر در جواب او آشکار بود .وقتی معاويه نيز آن را شنيد سکوت اختيـار
کرد و آن را اذعان نمود و حـق را بـه حـقدار داد«) .(4چـه دور اسـت کـه از معاويـه چنـين تـوهينی
صادر شود.
معاويه اميرالمؤمنين علي را بزرگ میداشت و به فضيلت و جلوتر ايمـان آوردن او اعتـراف مـی-
کرد؛ همان گونه که سخنان به ثبت رسيدهای از او در اين باره وجود دارد .ابن کثيـر رحمـه ﷲ گفتـه
است» :ابومسلم خوﻻني و جماع تی که همراه او بودند به نزد معاويه رسيدند و به او گفتند :آيا با علی
اختﻼف داری يا تو مثل او میباشی؟ او گفت :قسم به ﷲ ،میدانم که بهتر و برتر از مـن مـیباشـد و
در امر از من حقتر است .(5)«...ابن كثير نقل کرده است که وقتی خبر قتل علی به معاويه رسـيد،
شروع به گريه نمود .زن او به او گفت :آيا برای او گريه میکنی در حالی که با او وارد جنگ شده-
ای؟ او گفت :وای بر تو آيا نمیدانی که مردم فضل ،فهم دين و علم را از دست دادند«) .(6آيا عقـل و
دين قبول میکند که معاويه علی را دشنام داده باشد و مردم را بر آن داشته باشد که علی را دشـنام
دهند و اين در حالی است که او چنين اعتقادی داشته است!!.
هيچ نقل با سند صحيح وجود ندارد که معاويه علی را دشنام داده باشد و يـا در هنگـام جـنگش بـا او
وقتی که در قيد حيات بود به او توهين نموده باشد .پس آيا معقول میباشد که بعـد از جنـگ بـا وی و
وفات وی او را دشنام داده باشد؟! بعد از کنار آمدن حسن بن علی رضی ﷲ عنهمـ ا بـ ا معاويـه او بـه

) (1شتر قرمز در آن زمان حکم ماشينهای مدل باﻻی امروزی را داشت).مترجم(
) (2مسلم شماره .2404
) (3شرح صحيح مسلم .175/15
) (4المفهم از قرطبي .278/6
) (5البداية و النهاية از ابن كثير .132/8
) (6منبع قبلی .133/8
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تنهايی خﻼفت را در دست گرفت و در آن وقت ارادهها و قلبها به سـوی او معطـوف شـد و پادشـاهی
شهرها به او رسيد .پس ديگر دشنام دادن علی برای او چه سودی داشت ) (1؟
شبههی آن که صحابه نماز را تغيير دادند:
از شبهاتی که مطرح میکنند اين است که صحابه نماز را تغيير دادند .گفته شده است» :انس بن مالـک
گفت :چيزی را نمیشناسم به مانند زمان پيامبر وجود داشته باشد .گفته شد] :حتی[ نماز .گفت :آيا آنچـه
در آن است را ضايع ننمودهايد؟ .زهری گفته است :به نزد أنس بن مالك در دمشق رسيدم و او گريه می-
کرد .گفتم :چه چی تو را به گريه انداخته است؟ چيزی را نمیشناسم که آن را درک کرده باشم ،مگر اين
نمار و آن نيز ضايع شده است .اولين کسی که سنت رسول را در نماز تغيير داد همان خليفهی مسلمانان
عثمان بن عفان و همچنين المؤمنين عايشه بودند .شيخين بخاری)بخارايی( و مسلم در صحيحشان آورده-
اند» :رسول ﷲ در منا دو رکعت خواند و ابوبکر بعد از او و عمر بعد از او اين کار را انجـام دادنـد و
عثمان در اول خﻼفت خود ]نيز اين گونه رفتار نمود[ ولی بعد آن را چهار رکعت خواند« .همچنين مسلم
در صحيحش آورده است که زهری گفت :به عروه گفتم» :برای چه عايشه نمـاز را در سـفر کامـل مـی-
خواند ]و آن را قصر)دو رکعتی([ نمیخواند؟ گفت :تأويل او به مانند تأويل عثمان است««.
ر ّد علماء:
 در اين شبهه دو حديث با يکديگر آميخته شدهاند به گونهای که گويی يک حديث میباشند .حـديث اول
را مهدي از غيﻼن از أنس آورده است» :گفت چيزی را نمیشناسم بـه ماننـد زمـان پيـامبر وجـود
داشته باشد .گفته شد] :حتی[ نماز .گفت :آيا آنچه در آن است را ضايع ننمودهايد؟« ) .(2حديث دوم نيز
رواد برادر عبدالعزيز از زهری آورده است که گفـت» :بـه نـزد أنـس بـن مالـك در
از عثمان بن أبي ّ
دمشق رسيدم و او گريه میکرد .گفتم :چه چی تو را به گريه انداخته است؟ چيزی را نمـیشناسـم کـه
آن را درک کرده باشم ،مگر اين نماز و آن نيز ضايع شده اسـت«) .(3در مـورد حـديث اول أنـس بـن
مالك منظور او اين بود» :آيا در آن امری به وجود نياورديد« زيرا آنها آن را به تأخير انداختند تا آن
که وقت آن از دست رفت و اين در زمان حجاج بود و نه در زمان صحابه.
 اما در مورد حديث دوم انس که زهري آن را روايت کرده است نيز در امارت حجاج بر عراق بـود.
انس به دمشق رفت تا از حجاج نزد خليفه شکايت کند .خليفه در آن زمان وليد بن عبـدالملك بـود ،در
مورد منظور سخن انس» :چيزی را نمیشناسم که آن را درک کرده باشم ،مگـر ايـن نمـار و آن نيـز
ضايع شده است« اين بود که زمان آن به تأخير افتاده است .با سند صحيح رسيده اسـت کـه حجـاج و
امير او وليد و ديگران نماز را از وقتش به تـأخير مـیانداختنـد .عبـدالرزاق از أبـي جـريح از عطـاء
آورده است» :وليد نماز جمعه را به تأخير انداخت تا آن که عصر شد .به آنجا رفـتم و قبـل از آن کـه
بنشينم نماز ظهر را خواندم سپس نماز عصر را خواندم و در حالی که نظارهگر نشسته بودم او خطبه
میگفت« .همچنين أبونعيم شيخ بخاري در كتـاب الصـﻼة از طريـق أبـي بكـر بـن عتبـ ه آورده اسـت:
»کنار أبي جحيفه نماز خواندم و حجاج نماز را بـه وقـت عصـر انـداخت .أبـو جحيفـ ه ايسـتاد و نمـاز
خواند .از طريق ابن عمر نيز آمده است او به همراه حجاج نماز خواند و وقتی او نمـاز را بـه تـأخير
انداخت ]نماز خواندن با او[ را ترک کرد تا ديده نشود که او به همراه وی نماز میخواند«.
 از سخن انس فهميده نمیشود که اين امر در تمام بﻼد اسـﻼمی وجـود داشـته اسـت ،بلکـه آن فقـ ط در
مورد جاهايی میباشد که اميران آنها را ديده است و خاص شـام و بصـره مـیباشـد .و اگـر نـه او بـه
مدينه آمد و گفت» :چيزی را انکار نمیکنم و زشت نمیشمارم مگر آن که شما صفهـای ]نمـاز[ را

) (1رجوع شود به الدولة اﻷموية ،از دكتر علي صﻼبي.
) (2بخاري)بخارايی( شماره .529
) (3بخاري)بخارايی( شماره .530
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درست تشکيل نمیدهيد«) .(1سبب آن اين بود که او وقتی به مدينه وارد شد که عمر بـن عبـد العزيـز
امير آن بود.
 اما در مورد آن که عثمان و عايشه نماز را تغيير دادهاند ،میگويم :نماز در اينجـا منظـور از آن ايـن
است که آن در سفر شکسته خوانده شود و يا به طور کامل .در اين امر بـين اهـل علـم اخـتﻼف نظـر
وجود دارد و اين برای کسی است که کوچکترين اطﻼعی از فقه نزد او موجود میباشد .روايت شـده
است که اين اختﻼف نظر بين صحابه نيز موجود بوده است .اما میدانيم که شکسـته خوانـدن نمـاز
در سفر ،رخصتی از جانب ﷲ میباشد .انسان حق انتخاب دارد که از آن استفاده کند و يا آن را ترک
نمايد .در نماز شکسته خواندن نيز به مانند سـاير رخصـتهـا اجـازه بـه انجـام تـرک آن وجـود دارد.
صحابه تغييری در نماز ايجاد نکردند ،به مانند آن که نماز صبح را چهار رکعت کنند يا آن که نماز
مغرب را کوتاه کنند و آن را يک رکعت قرار دهند!!؟
شبههی آن که صحابه بر عليه ﺧودشان گواهی دادند که اوامر پيامبر را انجام ندادهاند:
در اين باره استناد آنها به روايتی است که انس بن مالک از رسول ﷲ آورده است که به انصار فرمود:
»شما بعد از من تبعيض شديدی میبينيد .پس صبر نماييد تـا بـه مﻼقـات ﷲ و رسـولش در کنـار حـوض
برسيد .انس گفت :ما صبر نکرديم« .عﻼء بن مسيب از پدرش آمده است که به ديـدار بـراء بـن عـازب
رسيدم و گفتم]» :درخت[ طوبی ]در بهشت[ برای کسی اسـت کـه صـحابه و همنشـنی پيـامبر را داشـته
اسـت و در زيــر درخـت بــا او بيعــت نمـوده اســت .گفـت :ای پســر بــرادرم! نمـیدانــی مـا بعــد از آن چــه
کرديم«) .(2اين صحابی که از پيشی گيرندگان اوليه بود و با پيامبر زير درخت بيعت کرد و ﷲ از آنهـا
راضی شد و آنچه در قلبهايشان بود را دانست و در نتيجهی آن ،آنها را به پيروزی نزديک پاداش داد .بر
عليه خود و بر عليه صحابه ديگر گواهی میدهد که بعد از پيامبر دين سازی کردند .اين گـواهی دادن،
مصداق سخنی است که پيامبر فرموده است و در آن آگاه نموده است که صـحابه بعـد از او ديـن سـازی
میکنند و به گذشتهی خود باز میگردند .آيا برای شخص عاقلی امکان دارد کـه بعـد از ايـن امـر عـدالت
تمامی صحابه را بر اساس عقيدهی اهل سنت و جماعت تصديق نمايد؟
ر ّد علماء:
 آن چيزی که وجود دارد از زهری روايت شده است که أنس بن مالك گفت» :وقتی ﷲ اموال هـوازن
را به فرستادهاش غنيمت داد .او شروع به عطا کردن صد شتر به مردانی از قريش شد .انصار گفتند:
»رسول ﷲ را ﷲ آمرزيده است .او به قريش عطا مینمايد و ما را رها کرده است و اين در حـالی
است که هنوز خون آنها از شمشيرهای ما میچکد« .انس گفت :سخن آنها برای رسول ﷲ بيان شد.
کسی را به نزد انصـار فرسـتاد و آنهـا را در قبـهای از أدم جمـع نمـود و غيـر از آنهـا احـدی را فـرا
نخواند .وقتی جمع شدند رسول ﷲ به نزد آنها آمد و فرمود» :چه سـخنی اسـت کـه از شـما بـه مـن
رسيده است« .فقيهان آنها گفتند :صاحبان فکر ما ای رسول ﷲ! چيزی نگفتهانـد؛ ولـی افـرادی از مـا
هستند که جوانانی جاهل میباشند و سخن درست به زبان نمیآورند .آنها گفتهاند» :رسول ﷲ را ﷲ
آمرزيده است .او به قريش عطا مینمايد و ما را رها کرده است و اين در حالی است که هنوز خـون
آنها از شمشيرهای ما میچکد« .رسول ﷲ فرمود» :من به مردانی عطا نمودم که کمی پيشتر کافر
بودهاند .آيا راضی نمیشويد که مردم با مالهايشان بروند و شما با فرستادهی ﷲ باز گرديد .قسـم بـه
ﷲ آنچه با آن باز میگرديد بهتر از آن چيزی است که آنها با آن باز میگردند .گفتند :بله ،ای رسـول
ﷲ! راضی هستيم .به آنها فرمود» :شما بعد از من تبعيض شديدی میبينيد ،پس صبر کنيـد تـا آن کـه
به ديدار ﷲ تعالی و رسولش در کنار حوض برسيد .انس گفت :ولی صبر نکـرديم«) .(3ايـن حـديث
) (1بخاري)بخارايی( شماره .724
) (2بخاري شماره .4170
) (3بخاري شماره .3147
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همان طور که آشکار است از فضايل انصار میباشـد و بيـانگر دوسـت داشـتن رسـول ﷲ توسـط
انصار است .سخن انس» :صبر نکرديم« نيز دليلی نمیباشد که نظر او بوده است و قبول نمیشود
که آن حجتی بر عليه تمامی صحابه باشد و چه بسا که او در سخنش اشتباه کرده باشد .به همين دليـل
شارحان حديث توجهی به آن ننمودهاند.
]نکتهی ديگری که در تزکيه نفس اسﻼمی وجود دارد ،اين است که مسلمان همواره خود را پايين
س ُك ْم
ببنيد و سعی کند تا فعاليت خود را زياد نمايد .ﷲ تعالی در قرآن میفرمايد :فَ َﻼ تُزَ ﱡكوا أ َ ْنفُ َ
]النجم) [32 :پس به خودتان نسبت تزکيه داشتن ندهيد( و بلکه سعی در تزکيه بيشتر داشته باشيد.
انسان مؤمن همواره خود را در کوتاهی نسبت به ﷲ تعالی میبينيد و نفس لوامهی او مرتب وی را
مﻼمت میکند که چرا اين کار را انجام ندادی؟ چرا فﻼن کار را انجام دادی؟ پيامبر دربارهی افراد
َاج َر
مؤمن و فاجر میفرمايدِ » :إ ﱠن ْال ُمؤْ ِمنَ َي َرى ُذنُو َبهُ َكأَنﱠهُ قَا ِع ٌد تَحْ َ
علَ ْي ِه َو ِإ ﱠن ْالف ِ
ت َج َب ٍل َيخ ُ
َاف أ َ ْن َيقَ َع َ
علَﻰ أَ ْن ِف ِه فَقَا َل بِ ِه َه َك َذا«) 1مؤمن گناهان خود را ]آنقدر بزرگ میبيند[ که گويی
يَ َرى ُذنُوبَهُ َك ُذبَا ٍ
ب َم ﱠر َ
زير کوه نشسته است و میترسد بر او بيافتد و انسان بیبند و بار گناهانش ]را آنقدر کوچک میبيند[
که گويی مگسی میباشد که از جلوی صورت او رد میشود و به آن میگويد .(... :در اينجا نيز
انس از آنجا که از زمرهی انسانهای بزرگ بوده است به مانند آنها که همواره خود را مﻼمت می-
کنند ،خودش را مﻼمت نموده است[.
شرعا ً و عقـﻼً جـايز نمـیباشـد کـه از سـخنی از صـحابه را کـه طعنـهای در آن وجـود نـدارد ،چنـين
برداشتی صورت گيرد و آن را در برابر آيات محکم و بسياری که در مدح صحابه به طور عمـوم
و در مدح انصار به طور اختصاصی موجود میباشد قرار بدهيم.
چگونه از اين سخن رسول در حـديث» :پـس صـبر کنيـد تـا آن کـه ﷲ و فرسـتادهاش را در کنـار
حوض مﻼقات کنيد!« چنين برداشتی صورت گرفته است که آنهـا صـبر ننمـودهانـد و بـه مﻼقـات ﷲ
تعالی و رسولش در کنار حوض نمیرسند؟! در اينجا )حتی( بـه منزلـهی )إلـی( مـیباشـد ]و آن بـه
معنای رسيدن به آن و قرار گرفتن در آن مـیباشـد و ايـن بـر خـﻼف وقتـی اسـت کـه از ادات شـرط
استفاده شود[ ،به اين معنا که اگر صبر کنيد میرسيد] ،بلکه فرموده اسـت :صـبر کنيـد تـا زمـانی کـه
برسيد به  .[...در نتيجه در اينجا طعنهای برای آن وجود ندارد.
شايد نيز انس آن را به سبب موضعگيری قـومش در خﻼفـت بيـان داشـته اسـت و آن ايـن بـود کـه در
ابتدای امر پيشنهاد داده بودند که خليفه از انصار باشد و نه از مهاجرين .شايد نيز تأکيدی بر روايتـی
باشد که از أنس از أسيد بن حضير آمده است که مردی از انصار خدمت رسـول ﷲ رسـيد و گفـت:
»آيا مرا به کار نمیگيری همان طور که فﻼنـی را بـه کـار گرفتـی؟ فرمـود :شـما بعـد از مـن دچـار
تبعيض میشويد .پس صبر کنيد تا آن که در کنار حوض به مﻼقات من برسيد«) (2خصوصا ً اين معنا
وقتی قوی میشود که بدانيم معنای »اﻷثـرة« همـان تبعـيض قائـل شـدنی مـیباشـ د کـه بـه امـور دنيـا
اختصاص دارد.
سخن براء بن عازب» :تو نمیدانـی مـا بعـد از او چـه کـار کـرديم؟« اشـاره دارد بـه جنگهـايی کـه
صورت گرفت و موارد اينچنينی ايجاد شد .او از نتيجهی بد آنها میترسيد و اين از کمـال فضـيلت او
بود .آنچه که معلوم است اين میباشد که علي بن أبـي طالـب نيـز يکـی از شـرکت کننـدگان در ايـن
جنگ بود .اگر برداشت چنين شخصی از اين حديث درست باشد ،اين طعنه گريبان او را نيز میگيرد
و از کسانی میشود که ]نعوذ با [ بعد از پيامبر دين سازی نموده است .ولی حق آن است که گفتـه
شود :اين دو حديث نمیتواند ردّی بر مجموع دﻻيل قرآنی و حديثی باشد که دربارهی مدح صـحابه
و راضی بودن ﷲ سبحانه و رسولش از آنها میباشد .گرفتار شدن آنها به اشتباه منافاتی با فضيل و
پاک بودن ظاهری و باطنی آنها ندارد.

) (1بخاری)بخارايی(  6308و سنن تِرمذی ).2497مترجم(
) (2بخاري شماره  ،3792و مسلم شماره .1845
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شبههی اين که اﺧتﻼف صحابه عصمت را بر امت حرام نمود و باعث تفرقه و از هم پاچيدگی آنها شد:
کسی گفته است :مشکل اساسی در اين امر همان صحابه میباشند .آنها در اين که رسول ﷲ بـرای آنهـا
چيزی بنويسد اختﻼف نظر پيدا کردند .همان امری که اگر انجام میشد آنها را تا قيامت از گمراهی حفـظ
مینمود .مخالفت کردن آنها همان چيزی است که بر امت اسﻼمی اين فضيلت را حـرام نمـود و او را در
گمراهی قرار داد تا آن که تقسيم شده ،فرقه فرقه گشتند و اختﻼف پيدا نمودند و در نتيجه ضعيف شـدند و
شوکت آنها از بين رفت .آنها کسانی هستند که دربارهی خﻼفت با يکديگر مخالفت نمودند و بـه دو حـزب
حاکم و معارض تقسيم شدند .اين همان سبب متفرق شدن امـت مـیباشـد .باعـث شـد تـا آنهـا دو گـروه بـه
نامهای شيعهی علی و شيعهی معاويه گردند و آنها از کسانی شوند که در تفسير کتاب ﷲ تعالی و احاديث
رسولش با يکديگر اختﻼف پيدا کنند .در نتيجهی آن بود که مذاهب ،فرقهها ،ملتها و گروهها ايجاد شدند.
در آنها مدارس کﻼمی و فکری مختلف ايجاد شـد و فلسـفه بـافیهـايی ايجـاد شـد کـه در خـدمت مصـارف
سياسی محض قرار گرفت و به سلطه و حاکمان جواب مثبت داد .اگر صحابه نبودند مسلمانان تقسيم نمی-
شدند و هر اختﻼفی که وجود دارد نتيجهی اختﻼف بين صحابه میباشد.
رد آن:
 اين طعنه اشاره دارد به حديثی که شيخين از ابن عباس رضی ﷲ عنهما روايت کردهاند» :وقتـی درد
پيامبر شدت يافت ،فرمود :کاغذی بياوريد تا نوشتهای برای شما بنويسم که بعد از آن گمراه نخواهيد
شد .عمر گفت :در بر پيامبر غلبه کرده است و کتاب ﷲ نزد ما موجود میباشد و بـرای مـا کـافی
است .در آن اختﻼف نظر پيدا کردند و قيل و قال باﻻ گرفت .پيامبر فرمود :از کنار من بلند شـويد.
اختﻼف نزد من شايسته نمیباشد«) .(1در اين کتاب بر اين شبهه ردّهای آن را آورديم.
 اما پندار آنها که اختﻼف بين صحابه همان چيزی است که برای امت اسﻼمی ،عصمت را حرام کرده
است و آنها را در گمراهی رها ساخته و تا برپا شدن قيامت بين آنها تفرقه ايجاد نموده است .جـواب:
اين سخن باطلی میباشد؛ زيرا معنای آن اين میشود که رسول ابﻼغ چيـزی را بـرای امـتش تـرک
نموده است که در آن عصمت از گمراهی وجود دارد .به اين معنا میباشد کـه شـريعت پروردگـارش
را به مجرد اختﻼف اصحابش ابﻼغ ننموده است و در همين حالت وفات يافته است .در اين صـورت
نز َل ِإلَيْكَ ِمن ﱠربِّكَ َوإِن لﱠ ْم تَ ْفعَ ْل
الر ُ
او با اين امر پروردگارش مخالفت نموده است :يَا أَيﱡ َها ﱠ
سو ُل بَ ِلّ ْغ َما أُ ِ
اس ِإ ﱠن ّ َ ﻻَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِرينَ ] المائدة) [67 :ای رسول! آنچه
فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ص ُم َك ِمنَ النﱠ ِ
سالَتَهُ َو ّ ُ يَ ْع ِ
ت ِر َ
را که از پروردگارت بر تو نازل شده است را ابﻼغ نما! اگر اين کار را انجـام نـدهی ،رسـالت او را
ابﻼغ ننمودهای و ﷲ تو را از انسانها حفظ میکند .ﷲ گروه کفرورزنده را هدايت نمینمايد( .بنابراين
رسول گرامی تمامی آنچه که به وی امر شده بود را ابﻼغ نمود .در دين و در عقل پذيرفته نمیشود
که رسول ﷲ نوشتن چنين چيزی را تا اين زمان بحرانی عقب انداخته باشد و اين با وجود آن مـی-
باشد که او بعد از اين تأخير انداختن به مجرد اختﻼف اصحابش بيان آن را ترک نمـوده اسـت ) .(2در
سيره ی او به ثبت رسيده است که گاهی صحابه برای اجتهاد در بعضی مسائل به او رجوع مینمودند
و او امر پروردگارش را برای سخن آنها ترک نمینمود .به مانند رجوع بعضی از آنهـا بـه او بـرای
فسخ نمودن حج به همراه عمره برای کسی که با خود در قربانی نيـاورده اسـت و ايـن امـر در حجـة
الوداع صورت گرفت يا رجوع بعضـی از آنهـا بـه وی در روزی حديبيـه و همچنـين بـرای منسـوب
کردن اسامه به عنوان امير .آيا قابل تصور است که با وجود اين تفاصيل امر بـدين مهمـی از سـوی
پروردگارش که بزرگترين چيز دربارهی اختﻼف بين مسلمانان بوده است را ترک گويـد؟! اگـر گفتـه
شود :آن را در آن وقت ترک نمود زيرا از روی اختﻼف اين گونه صﻼح ديد .در جـواب گفتـه مـی-
شود :چه چيزی او را منع نمود تا بعد از آن اين نوشتن را انجام ندهد .به ثبت رسيده است که او بعـد
از اين ماجرا چندين روز زندگی نمود .روز وفات او همان گونه که در روايت انس در صحيحين به
) (1بخاري)بخارايی( شماره  ،114و مسلم شماره .1773
) (2شاه ولی ﷲ دهلوی اين چنين اين رد را آورده است.
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صورت صريح آمده است ،روز دوشنبه بود ) (1و واقعهی نوشتن به اتفاق همگان روز پنج شنبه بـود.
اگر گفته شود که او ترسيد تا آن را از وی قبول نکنند و در آن با وی مخالفت کنند ،همان گونه که در
اول مخالفت کردند .میگوييم :هيچ ضرری متوجهی وی نبود و فقط ابﻼغ بر عهدهی وی بـوده اسـت
سو َل فَقَ ْد أَ َ
الر ُ
]و نه قبول کردن يا نکردن وحی[ همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايد  :ﱠم ْن ي ُِط ِع ﱠ
طـا َ
ع َّ
علَ ْي ِه ْم َح ِفيظا ً] النسـاء) [80 :کسـی کـه از رسـول اطاعـت کنـد از ﷲ اطاعـت
س ْلن َ
َاك َ
َو َمن ت ََولﱠﻰ فَ َما أَ ْر َ
کرده است و کسی که رويگردان شود تو را حافظ آنها قرار ندادهايم( .ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه بـه
اتفاق مسلمانان ،رسول ﷲ آن نوشته را هرگز ننوشت تا آن که وفات نمود .در اينجاست کـه متوجـه
میشويم اين امر از دينی نبوده است که به او امر شده بود تا آن را ابﻼغ دارد.
 اما در مورد اين سخن» :آنان کسانی بودند که دربارهی خﻼفت با يکديگر مخالفت کردنـد و درگيـری
بين حزب حاکم و حزب متخاصم ايجاد شد و اين سبب اختﻼف امت گرديد و آنها بـه شـيعهی علـ ی و
شيعهی معاويه تقسيم شدند .«...در جواب گفته میشود :اختﻼف صحابه در زمان علـی دربـارهی
خﻼفت نبود ،بلکه دربارهی خونخواهی از عثمان بود] .مخالفان مـیگفتنـد کـه کشـندگان عثمـان را
تحويل دهيد و علی اين کار را به دﻻيل شرايط محيطی و فرهنگی که در قبايل وجـود داشـت ،غيـر
ممکن میدانست .بقيه موضوع در قبل به آن پرداخته شده است[.
 اما در مورد سخن :آنها کسانی بودند که در تفسير كتاب ﷲ تعالی و احاديث رسول ﷲ اختﻼف نظر
پيدا کردند و در نتيجهی آن مذاهب ،فرقهها ،ملتها و گروهها پديد آمد و در پس آن مدارس کﻼمـی و
فکری مختلفی ايجاد شد و فلسفه بافیهای متنوع به وجود آمد  ...تا آن که گفته میشود :اگـر صـحابه
نبودند مسلمانان تقسيم نمیشدند و در هيچ چيزی اختﻼف پيدا نمیکردند .همچنين تمامی اختﻼفاتی که
به وجود آمده است به اختﻼفات صحابه باز مـیگـردد« .در جـواب گفتـه مـیشـود :ايـن شـبيه سـازی
بزرگ و نا صحيح میباشد و طعنهای به صحابهی پيامبر میباشد که آنها از آن پاک میباشند .آنچه
از صحابه درباره ی مختلف بودن تفسير يا فهم بعضی احاديث وجود دارد ،به هيچ وجه ارتباطی بـا
نشأت گرفتن فرقهها و مدارس کﻼمی و فلسفه بافیهای متنوع ندارد .اختﻼف آنها بـه دو دسـته تقسـيم
میشود :اختﻼف تنوع و اختﻼف تضـاد) .(2بيشـتر نقلهـايی کـه در تفسـير بعضـی آيـات از صـحابه
وجود دارد از روی اختﻼف تنوع میباشد .اما در مورد اختﻼف تضـاد هـيچ چيـزی از آنهـا بـه ثبـت
نرسيده است چه در تفسير و چه در احکـام مگـر بـه تعـدادی بسـيار کـم و آنهـا از اصـول عمـومی و
مشهور در دين نمیباشند .اين امر فقط در بعضی مسائل دقيقی انجام گرفته است کـه نيـاز بـه اجتهـاد
کردن و نظر دادن وجود داشته است .با وجود اين بدانيد که اين فرقههايی که درست شدهاند بـا وجـود
زياد بودن و اختﻼف مسلک آنها – به شکر ﷲ تعالی – در اصل نشأت آنها بـه هيچـدام از صـحابه
باز نمیگردند .در هيچ بدعتی به سخن يکی از آنها استناد نشده است ،حتی اگر بعضی از اين فرقهها
ادعا کنند که به بعضی صحابه منسوب میباشند .تمامی اين فرقهها را اولين کسی که ايجاد کرده است
يا به طور آشکار کافر بودهاند و يا منافقينی بودهاند که در بين امت میزيستهاند.
شبههی اين که صحابه در مقابل نصوص)عبارات آشکار( اجتهاد میکردند:
از اين شبهات اين سخن میباشد که صحابه در برابر نصوص اجتهاد میکردند و اولين کسی که اين باب
را ايجاد کرد عمر بود .تا آنجا که کسی گفته است» :از خﻼل بحث معلوم شد که مصيبت امـت اسـﻼمی
از روی اجتهاداتی شروع شد که صحابه در برابر نصوص صريح انجام دادنـد .در نتيجـهی آن حـدود ﷲ
تعالی برداشته شد و سنت نبوی ناچيز گرديد و علماء و امامان بعـد از صـحابه بـر اسـاس اجتهـادات آنهـا
قياس نمودند و در برخی موارد عبارت آشکار نبوی را قبول نکردند و آن وقتی بود که سخن پيـامبر بـا
اجتهادات آنها فرق میکرد...اولين صحابهای که اين درب را گشود همان خليفهی دوم بود .کسی که نظـر

) (1نگاه شود به صحيح بخاري)بخارايی( شماره  ،4448و صحيح مسلم شماره .419
) (2نگاه شود به مجموع الفتاوى .58/6
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خودش را بعد از وفات رسول در برابر عبارات قرآنی قرار میداد .او سهم مؤلفة قلوبهم را قطع کـرد،
همان کسانی که ﷲ تعالی برای آنها سهمی از زکات قرار داده بود و گفت :نيازی به شما نداريم«.
ر ّدهای علماء بر اين شبهه:
 اين ادعا دارای حجت و دليل نمیباشد بنابراين ارزش نزد اهل نظر و تحقيـق نـدارد .طعنـه کننـده در
اينجا حتی يک دليل ]و مثال با سند صحيح[ نياورده است تا ادعای خودش را ثابت کند.
 طعنه به عمر به اين شکل ،طعنه وارد کردن به پيامبر میباشد ،همان کسی که به امت امر نمـوده
بود که از سنت خودش و سنت خلفای راشدين تبعيت کنند و عمر نيز يکی از آن خلفای راشدين بود.
و اين چنين فرموده است همان گونه که عرباض بن ساريه از او آورده است» :بر شماست تا بر سنت
مــن و ســنت خلفــای راشدين)رشــد يافتــه( هــدايت شــده بعــد از مــن تمســک بجوييــد و آن را بــا دنــدان
بگيريد«) .(1به همين شکل او به اقتدای به ابوبکر و عمر رضـی ﷲ عنهمـا امـر نمـوده اسـت .همـان
گونه که در حديث حذيفه آمده است که او فرمود» :به کسانی که بعد از من خواهنـد بـود ،ابـوبکر و
عمر اقتدا کنيد«) .(2اگر عمر بدين گونه بود که اين طعنـه زننـده بيـان مـیدارد و بـه نظـر شخصـی
خودش رفتار میکرد و سنت را کنار میگذاشت و او اولين کسی بود که دين را تغيير داد و به شکلی
ديگر تبديل نمود ،در اين صورت ]نعوذ با [ پيامبر به اين امت خيانت نموده است و خيرخواه آنهـا
نبوده است؛ زيرا به تبعيت از عمر و اقتدای به او امر فرموده اسـت .اگـر حالـت عمـر بـر پيـامبر
پنهان بود آيا بر پروردگار جهانيان نيز پنهان بود؟!! کسی به اقتدای به عمر امر فرموده اسـت کـه از
روی هوای نفس سخن نمیگويد و به ما آموخته است که عمر بر حق و هدايت بوده است.
 دربارهی عمر صحابهای گواهی دادهاند که از مﻼمت هيچ مﻼمت کنندهای نمـیترسـيدند .او در بـين
آنها به کتاب ﷲ تعـالی و سـنت پيـامبرش عمـل مـینمـود و همچنـين بـر آن راهـی کـه ابـوبکر در
خﻼفتش بر آن قرار داشت .ابن أبي شيبه روايت کرده است که هنگام کشـته شـدن عمـر صـحابه در
نزد وی جمع شدند و گفتند» :ﷲ به تو پاداش خير دهد .در بين ما به کتاب ﷲ عمل نمودی و از سنت
دوستت تبعيت نمودی و از آن عدول ننمودی .ﷲ به تو بهترين پاداش را بدهد .(3) «...به همين دليـل
بود که علي بن أبي طالب به آنچه که او بر آن از خير بود غبطه میخـورد و آرزو مـینمـود تـا ﷲ
تعالی را با عملی مثل عمل او ديدار نمايد.
 ايراد وارد کردن به اين که عمر سهم مؤلفة قلوبهم را قطع کرد ،جهل به شرع و مقاصد آن میباشد.
در شرع واجب شده است تا برای آن که بزرگان مردم و سران آنها ]که تازه مسلمان شدهاند[ به اسﻼم
محبت پيدا کنند و از روی نياز داشتن مسلمانان به آنها سهمی از زکات برای آنها قـرار گيـرد .وقتـی
اسﻼم قوی شد و تبعيت کنندگان از آن زياد شدند ،صحابه به اجماع رسيدند که اعطای مؤلفة قلـوبهم
کامﻼً قطع گردد ،زيرا ني ازی به آنها نداشتند .همچنين سببی که آن را برای آن به آنها عطا مـیکردنـد
نيز از بين رفته بود .تا آنجا که ابن قدامة رحمه ﷲ گفته است» :هيچ نقلی از عمر و نه عثمـان و نـه
علـی وجــود نــدارد کــه ذرای از آن)زکـات( را بــه آنهــا داده باشــند«) .(4ايــن دليلـی بــر ايــن اســت کــه
صحابه بر اين امر اتفاق نظر داشتهاند.

) (1أحمد شماره  ،17182و تِرمذي شماره  ،2676و ابن ماجه شماره .42
) (2أحمد شماره  ،23293و تِرمذي شماره .3662
) (3المصنف از ابن أبي شيبة .440/7
) (4المغني .316/9
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شبهاتی که دربارهی ص ّديق وجود دارد
شبههی آيهی غار:
ﱠ
َ
ي اثْ َنـي ِْن ِإذْ
ْ
گفته میشود اين که ﷲ تعالی میفرمايدِ  :إﻻﱠ تَن ُ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
ص َرهُ ّ ُ ِإذ أ ْخ َر َجهُ الذِينَ َك َفـ ُرواْ َثـانِ َ
َ
س ِكينَتَهُ عَلَ ْي ِه َوأَيﱠ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لﱠ ْم ت َ َر ْوهَا َو َجعَ َل َك ِل َمةَ
ص ِ
احبِ ِه ﻻَ تَحْ زَ ْن إِ ﱠن ّ َ َمعَنَا فَأنزَ َل ّ ُ َ
َار إِ ْذ يَقُو ُل ِل َ
ُه َما فِي ْالغ ِ
ع ِز ٌ
يز َح ِكي ٌم] التوبة) [40 :اگـر او را يـاری ندهيـد .ﷲ او را
الﱠذِينَ َكف َُرواْ ال ﱡ
ي ْالعُ ْليَا َو ّ ُ َ
س ْفلَﻰ َو َك ِل َمةُ ّ ِ ِه َ
وقتی کسانی که کفر می ورزند ]از سرزمينش[ بيرونش کردند ياری نمود .او دومين نفر از دو نفری بـود
که در غار بودند و به دوستش)صاحبه( گفت» :غمگين مباش ،ﷲ با ماست« در نتيجه آن ﷲ آرامشش را
بر او نازل نمود و او را با سربازانی که نمیبينيد قدرت داد و سخن کسانی که کفر مـیورزنـد را پـايين-
ترين قرار داد و سخن ﷲ همان باﻻترين ]چيز[ میباشد و ﷲ بسيار با عزت و بسـيار بـا حکمـت اسـت(.
گفتهاند :اين دﻻلت بر ايمان ابوبکر ندارد .زيرا »الصحبة« )دوست( هم برای مؤمن استفاده میشود و هم
ب
احبُهُ َوه َُو يُ َحا ِو ُرهُ أَ َكف َْر َ
ص ِ
ت بِالﱠذِي َخلَقَ َك ِمن ت ُ َرا ٍ
برای کافر .همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايد :قَا َل لَهُ َ
ث ُ ﱠم ِمن نﱡ ْ
اك َر ُجﻼً] الكهف) [37 :دوست او)صاحبه( ]کـه فـرد مـؤمنی بـود[ در حـالی کـه بـا او
س ﱠو َ
طفَ ٍة ث ُ ﱠم َ
گفتگو میکرد به او ]که فرد کافری بود[ گفت :آيا به کسی کفر میورزی که تو را از خاک سپس از نطفه
آفريد و بعد تو را به صورت مردی کامل گرداند؟!(.
ر ّدهای علماء بر آن:
 آنچه معلوم است اين میباشد که لفظ »الصاحب« در لغت برای کسی استفاده میشود که با شخص
همشنينی نمايد ،به مانند همسفر و همسر .به مجرد اين لفظ دليلی بر اين وجود ندارد که او ياور وی
باشد و يا دشمن وی و يا آن که مؤمن باشد يا کافر .اين وقتی است که به آن اتصال و اقتران نيابد.
ولی اين بر خﻼف اين است که در قرآن آمده است در قرآن »صاحبه« به او اضافه شده است ،زيرا
ﷲ تعالی ]از زبان پيامبر [میفرمايد :ﻻَ تَحْ زَ ْن ِإ ﱠن ّ َ َم َعنَا] التوبة) [40 :غمگين مباش که ﷲ با ما
میباشد( .همچنين پيامبر فرموده است» :اصحاب مرا دشنام ندهيد! قسم به کسی جانم در دست
اوست اگر کسی از شما به اندازهی کوه احد طﻼ انفاق کند به اندازهی يک مد يا نصف ]انفاق[ آنها
نمیرسد« ) .(1همچنين فرموده است» :آيا شما به خاطر من دوستم)صاحبی( را ترک میکنيد؟« ) (2و
امثال آن] .در اين موارد پيامبر از کلمهی »صاحب« به گونهای استفاده نموده است که دﻻلت بر
نيک بودن او دارد[ .اضافه شدن »الصحبة« به او در خطابش و در خطاب به مسلمانان متضمن آن
است که در آن »صحبة« دﻻلت بر دوستی دارد و اين امکان پذير نمیباشد مگر با وجود ايمان به
دوستی از طرف ابوبکر .نمیتوان لفظ »صاحبه« برای کسی که در سفر با او بوده است به کافر
اح ِب ِه ﻻَ تَحْزَ ْن ِإ ﱠن ّ َ َم َعنَا
ص ِ
بودن او اطﻼق شود .زيرا قرآن دربارهی آن میفرمايدِ  :إ ْذ َيقُو ُل ِل َ
]التوبة) [40 :هنگامی که دوست خود)صاحبه( گفت» :غمگين مباش! ﷲ با ماست( .در اينجا رسول
خبر داده است که ﷲ با او و با دوستش)صاحبه( میباشد .اين همراهی تضمين کنندهی ياری،
پيروزی و تأييد میباشد؛ زيرا او فقط در برابر دشمنش ياری میشود و هر کافری با او دشمن می-
باشد .بنابراين امکان ندارد ﷲ تعالی ياری رسان او و دشمنش به همراه يکديگر باشد .اگر او از
دشمنان وی بود ،پس برای چه غمگين شده بود و آرامش خود را از دست داده بود .بنابراين معلوم
میشود که لفظ »صاحبه« در اينجا متضمن ياور بودن و محبت بين آنها میباشد و اين مستلزم آن
است که ابوبکر به او ايمان داشته باشد .همچنين سخن ﷲ تعالی :ﻻَ تَ ْحزَ ْن) غمگين مباش( دليلی
بر آن دار که او دوست وی بوده است و او از روی دشمنانشان غمگين شده بود ]و اگر نعوذ با
دشمن پيامبر بود وقتی کافران به آنها رسيدند از آنجا که کار را يکسره میديد ،خوشحال میشد[ به
همين دليل به او فرمود :ﻻَ تَحْزَ ْن ِإ ﱠن ّ َ َم َعنَا) غمگين مباش ﷲ با ماست( و اگر او دشمن پيامبر
) (1تخريج آن در قبل آمده است.
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بود به او گفته نمیشد» :غمگين مباش ﷲ با ماست« زيرا همراهی ﷲ تعالی با پيامبرش ،پيامبر
را شاد مینمود و همراهی او با دشمنش وی را ناراحت میکرد .در نتيجه جمع شدن اين موارد با
ص َرهُ ﱠ ُ) حقيقتا ً
يکديگر جدا بودن آنها را غير ممکن میسازد .مخصوصا آن که میفرمايد :فَقَ ْد نَ َ
َار] التوبة[40 :
ي اثْنَي ِْن ِإ ْذ ُه َما فِي ْالغ ِ
ﷲ او را ياری داد( سپس میفرمايد ِ إ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الﱠذِينَ َكف َُرواْ ثَانِ َ
)هنگامی که کسانی که کفر میورزند او را ]از سرزمينش[ اخراجش نمودند و دومين نفر از دو
نفری بود که در غار بودند( .ياری او به همراه دشمنش امکان ندارد بلکه فقط ياری و پيروزی وقتی
به او میرسد که با دوست خود باشد و از دشمنش نجات يابد.
ي اثْنَي ِْن) دومين دو نفر( حال برای ضمير در »أخرجه« میباشد .بـه معنـای آن
 سخن ﷲ تعالی :ثَانِ َ
که در حالی که او پيامبری بود که دومين از آن دو نفر بود .او به يکی از دو نفر توصيف شده اسـت
و بيانگر آن است که هر دو نفر با يکديگر اخراج شدهاند .اين مانع میشود که معنايی جز اين وجـود
داشته باشد که هيچ کدام از دو نفر به تنهايی اخراج نشدهاند ،مگر آن که به همراه ديگری بودهاند .اين
دﻻلت دارد بر اين که کافران او که دومين آن دو نفر بود را بيرون نمودند و اين در حالی است که او
را به همراه همنشين او اخراج کردهاند .اين در واقـع بـدين معناسـت کـه کـافران تمـامی مهـاجرين را
ِيـار ِه ْم َوأَ ْمـ َوا ِل ِه ْم يَ ْبت َُغـونَ
اخراج نمودند .ﷲ تعالی میفرمايدِ  :ل ْلفُقَ َراء ْال ُم َهـ ِ
اج ِرينَ ﱠالـذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجـوا ِمـن د ِ
الصـا ِدقُونَ ] الحشــر) [8 :بــرای فقيــران
ضـﻼً ِ ّمـنَ ﱠ ِ َو ِر ْ
فَ ْ
نصـ ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
سـولَهُ أ ُ ْولَ ِئـ َك ُهـ ُم ﱠ
ضـ َوانا ً َويَ ُ
مهاجرين ،کسانی که از سرزمينشان و اموالشان اخراج شدند و در پـی فضـيلت و رضـايتمندی از ﷲ
میباشند و ﷲ و فرستادهاش را ياری میکنند و آنها همان راستگويان هستند( .همچنين ﷲ تعالی مـی-
ق ِإ ﱠﻻ أَن َيقُولُوا َربﱡنَا ﱠ ُ] الحج) [40 :کسانی که به ناحق از
ار ِه ْم ِبغَي ِْر َح ّ ٍ
فرمايد :الﱠذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِ
سرزمينشان بيرون شدهاند و اين جـز بـرای آن نبـوده اسـت کـه مـیگوينـد :پروردگـار مـا ﷲ اسـت(.
ار ُك ْم َو َ
ع َلـﻰ
ظـاه َُروا َ
همچنين میفرمايدِ  :إنﱠ َما يَ ْن َها ُك ُم ﱠ ُ َ
ِين َوأَ ْخ َر ُجو ُكم ِ ّمـن د َِيـ ِ
ع ِن الﱠذِينَ قَاتَلُو ُك ْم فِي ال ّد ِ
اج ُك ْم أَن ت ََولﱠ ْوهُ ْم] الممتحنة) [9 :فقط ﷲ شما را از ]دوستی[ کسانی نهی میکند که بـرای ديـن بـا
ِإ ْخ َر ِ
شما وارد جنگ شدهاند و شما را از سرزمينتان بيرون نمودهاند و برای بيرون نمودن شما پشتيبانی و
ياری کردهاند( .به اين دليل از ]دوستی با[ آنها منع شده است که آنـ ان مسـلمانان را از بقـی مانـدن در
مکه به همراه ايمانشان منع نمودند و اين در حالی بود که ترک ايمان برای آنها ممکن نبود و آنهـا را
برای آن که ايمان داشتند ،اخراج نمودند .اين دﻻلت بر آن دارد که کافران دوست او)صاحبه( را نيـز
به مانند وی اخراج نموده بودند .بايد توجه داشت که کافران فقـط دشمنانشـان را اخـراج نمودنـد و نـه
کسانی را که به مانند آنها کافر بودند .اين دﻻلـت بـر آن دارد کـه »صـحبته« )همشـنينی او( از روی
دوستی و موافقت با وی در ايمان بوده است و نه »صحبة« )همشنينی( به همراه کفر.
 اگر گفته شود :آن نشانهای برای موافق بودن میباشد و گاهی کسی خود را موافق نشـان مـیدهـد در
حالی که در باطن منافق میباشد و چنين افرادی نيز گاهی در لفظ اصحاب موجود میباشند .به ماننـد
آن که وقتی برای قتل يکی از منافقان اجازه گرفتند ،پيامبر فرمود» :نه ،زيرا مردم میگويند :محمد
اصحاب خود را میکشد«). (1اين لفظ دﻻلت بر آن دارد که مردمی شامل آن میشوند که منـافق مـی-
باشند] .البته از اين حديث میتوان ،اين برداشت را که مردم به دروغ يا از روی اشتباه چنـين سـخنی
را بگويند و نه آن که کشتن منافق توسط پيامبر را کشتن اصحاب او بيان دارند[ .همان طور که در
قبل بيان نموديم در بين مهاجرين منـافقی وجـود نداشـت .همچنـين بايـد دانسـت کـه منافقـان بـه نسـبت
مؤمنان بسيار کم بودند و از حالت بيشتر آنها با نزول قرآن و ديگـر چيزهـا پـرده برداشـته شـد .اگـر
پيامبر] در ابتدا[ آنان را نمیشناخت بر اساس زندگی با يکديگر آنان شناخته میشدند .اين که مردی
در باطن مؤمن يا يهودی يا مسيحی يا مشرک باشد امری نيست که در طـول معاشـرت زيـاد شـناخته
نشود .کسی که درون خود را بپوشاند ﷲ تعالی آن را در صورت وی و لغزشهای زبانی نمايان می-
سازد .ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَ ْو نَشَاء َﻷ َ َر ْينَا َك ُه ْم فَلَعَ َر ْفت َ ُهم بِ ِسي َما ُه ْم َولَتَ ْع ِرفَنﱠ ُه ْم فِي لَحْ ِن ْال َقـ ْو ِل َو ﱠ ُ يَ ْع َلـ ُم
) (1تخريج آن در قبل آمده است.
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أ َ ْع َما َل ُك ْم] محمد) [30 :و اگـر بخـواهيم آنهـا را بـه شـما نشـان مـیدهـيم .آنهـا را از روی چهـرهشـان
شناختهايد و آنها از لحن قولشان میشناسيد و ﷲ به اعمال شما آگاهی دارد( .بنـابراين کسـی کـه کفـر
خود را پنهان میکند از لحن صحبت او شناخته میشود .اين امـر در صـورت او نيـز گـاهی شـناخته
میشود و گـاهی شـناخته نمـیشـود .ﷲ تعـالی مـیفرمايـدَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـوا ِإ َذا َجـاءكُ ُم ْال ُمؤْ ِم َنـاتُ
ع ِل ْمتُ ُموه ﱠُن ُمؤْ ِمنَا ٍ
اج َرا ٍ
ار] الممتحنـة:
ت فَ ْ
ُم َه ِ
امت َِحنُوه ﱠُن ﱠ ُ أَ ْعلَ ُم بِإِي َمانِ ِه ﱠن فَإ ِ ْن َ
ت فَ َﻼ ت َْر ِج ُعـوه ﱠُن ِإ َلـﻰ الْ ُك ﱠفـ ِ
) [10ای کسانی که ايمان آوردهايد! اگر زنان مؤمن مهاجر به نزد شما آمدند ،آنها را امتحان کنيد .ﷲ
به ايمان آنها آگاهترين است و اگر دانسـتيد آنهـا مـؤمن مـیباشـند ،آنهـا را بـه کـافران بـاز نگردانيـد(.
صحابهای که در روايات پيامبر ياد شدهاند و آن کسانی که مسلمانان بـرای دينشـان ،آنهـا را بـزرگ
میدارند  -به شکر ﷲ تعالی – منافق نبودهاند .ايمان شخص معلـوم مـیشـود ،همـان گونـه کـه ديگـر
حالتهای قلب او شامل دوستی ،دشمنی ،شادی ،خشم ،گرسنگی و تشنگی و ديگر موارد او فهميده می-
شود .تمامی اين موارد بر ظاهر نيز تأثير میگذارد .زيرا ظـاهر از بـاطن خبـر مـیدهـد .ايـن امـری
است که هر کسی که از او تجربياتی ثبت شده است و مورد امتحان واقع شده است ،شناخته میشود.
ما به شکلی صريح میدانيم که ابن عمر ،ابن عباس ،أنس بن مالك ،ابوسعيد خدري و جابر و يا ديگر
افرادی به مانند آنها به رسول ايمان داشتهاند و او را دوسـت داشـته و بـزرگ مـیشـمردند و منـافق
نبودند .چگونه اين امر دربارهی کسی مثل خلفای راشدين از خبرهايی که از آنها آمده است و بيـانگر
ايمان محبت و ياری دادن رسول ﷲ میباشد ،و اين امر در تمـامی سـرزمينهـای مغـرب و مشـرق
اشاعه يافته است ،میتواند مصداق داشته باشد؟!! بنابراين شايسته نمیباشد کـه وجـود گروهـی منـافق
در بين آنها باعث ايجاد شدن شک به ايمان آن کسانی شود کـه در بـين امـت بـه راسـتگويی معـروف
بودهاند .امام احمد رحمه ﷲ گفته است :در بين مهاجرين به طور کل منافقی وجود نداشته اسـت؛ ايـن
از روی آن است کـه مهـاجرين فقـط بـه اختيـار خودشـان و از روی آزار کـافران بـه علـت ايمانشـان
هجرت کردند .آنها وقتی در مکه بودند ،جز از روی اختيار خودشان ايمـان نياوردنـد .بلکـه از روی
آزاری که برای آنها وجود داشت ،هيچکدام از آنها احتياجی به اين نداشت کـه ايمـان خـود را آشـکار
کند و کفر خود را پنهان نمايد ،مخصوصا ً آن که آنها به سرزمينی هجرت کردند کـه رسـول قـدرت
آنجا را در دست داشت .ولی وقتی در بين انصار اسﻼم قدرت گرفت و اشاعه يافت و بعضی از آنهـا
به قلب اي مان نياوره بودند ،به اين امر احتياج داشتند که خود را به ظاهر موافق قومشان نشـان دهنـد؛
زيـرا مؤمنـان در آن زمـان قــدرت گرفتـه بودنـد و عـزت داشــتند و دارای ثبـات بودنـد و همـراه آنهــا
شمشيری بود که کسی را که کفر میورزيد ]و با ﷲ تعالی دشمنی میکرد[ ،به قتل میرسـاندند .دوم:
در مورد عاقﻼنی که در بين بنیآدم وجود دارند ،اگر شخصی مـدت زيـادی بـا آنهـ ا معاشـرت داشـته
باشد ،راستگويی و دشمنی او نزد آنها آشکار میشود .رسول در مکه چند سالی بيشتر از ده سال با
ابوبکر معاشرت و همشنينی داشت .آيا در اين صورت برای او روشن نمیشـود کـه او دوسـت وی
میباشد و يا دشمنش و اين در حالی بود کـه ابـوبکر در سـرزمين تـرس بـا او همـراه بـود؟ آيـا ايـن
طعنهای به رسول نمیباشد.
 میپندارند که ﷲ تعالی آرامش را بر ابوبکر نازل ننمود و اين آرامـش را اختصـاص بـه رسـولش
علَ ْي ِه] التوبـة) [40 :در
س ِكينَتَهُ َ
داد بدون آن که به صحابی او بدهد] .ﷲ تعالی میفرمايد[ :فَأَنزَ َل ّ ُ َ
نتيجه ﷲ آرامش خود را بر وی نـازل کـرد( و نفرمـوده اسـت» :عليهمـا« )بـر آن دو( .اگـر ابـوبکر
ع َل ْيـ ِه« )بـر او( بـه ابـوبکر
دارای فضيلتی بود ،چنين اتفاقی نمیافتـاد .جـواب ايـن اسـت کـه آمـدن » َ
صديق باز مـیگـردد؛ زيـرا رسـول آرامـش خـود را از دسـت نـداده بـ ود و او در آن زمـان دارای
آرامش بود .بنابراين معلوم می شود که آن آرامش بر کسی نازل شده است که به آن احتياج داشت و او
همان ابوبکر بود.
 گفته میشود :غمگينی در اينجا يا از روی اطاعت اسـت و يـا معصـيت .اگـر از روی اطاعـت بـود،
پيامبر او را از اين کار منع نمینمود؛ اگر از روی معصيت بود و در نتيجهی آن مستحق نهی می-
باشد ،پس فضيلتی در آن برای او وجود ندارد .جواب :اگر ابوبکر از روی معصيت غمگين شد ،از
روی خيرخواهی برای کسی بود که از روی هوای نفس سخن نمیگويد ،زيرا پيامبر شخصی اسـت
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که به منکر سخن نمیگويد .ولی او بـه وی فرمـودِ  :إ ﱠن ّ َ َم َع َنـا] التوبـة) [40 :ﷲ بـا ماسـت( و
نفرموده است» :ﷲ با من است« .زيرا پيامبر هرگز نمیفرمايد که ﷲ تعالی با دشـمنانش مـیباشـد.
ﷲ تعالی میفرمايد :قَا َل َﻻ تَخَافَا إِنﱠنِي َمعَ ُك َما أَ ْس َم ُع َوأ َ َرى] طه]) [46 :ﷲ تعالی به موسی و هـارون
عليهما السﻼم[ فرمود :نترسيد! من با شما هستم ،میشنوم و میبينم( .در اينجـا همراهـی ﷲ تعـالی بـا
فرعون نيامده است ،زيرا او از دشمنانش بوده است.
شبههی آن که صديق همشنين غار نبوده است و همان طور که جديداً بعضی از معاصران گفتـهانـد ،او
شﺧصی ديگر بوده است.
جواب:
اين بعضی از رواياتی در اماميه است که اثبات میکند ،کسی کـه در غـار همشـنين پيـامبر بـوده اسـت،
همان صديق میباشد .آوردن آنها برای رد اين شبهه کافی مـیباشـد .ابـن كـواء بـه اميرالمـؤمنين گفتـه
ار
ي اثْنَي ِْن إِ ْذ ُه َما ِفـي ْال َغـ ِ
است :کجا بودی وقتی که ﷲ تعالی پيامبرش و ابوبکر را ياد نمود و فرمود :ثَانِ َ
احبِ ِه ﻻَ تَحْ زَ ْن إِ ﱠن ّ َ َمعَنَا] التوبة ) [40:دومين آن دو نفر بود و اين وقتی بود که آنها در غار
ص ِ
إِ ْذ يَقُو ُل ِل َ
بودند و او به همنشين خود فرمود» :غمگين مباش ﷲ با ماست«(؟ اميرالمؤمنين فرمـود» :واي بـر تـو
ای ابن كواء در رختخواب رسول ﷲ بودم«) .(1شيخ مفيد گفته اسـت» :خـارج شـ دن ابـوبکر بـه همـراه
پيامبر امری غير قابل رد میباشد و بودن او به همراه وی در غار امـری غيـر قابـل انکـار مـیباشـد و
)(2
ي اثْنَي ِْن إِ ْذ ُه َما فِي
مستحق بودن او به اسم صحابی امری شناخته شده میباشد«  .مجلسي در تفسير :ثَانِ َ
َار) دومين نفر دو نفری بود که در غار بودند( گفته است :معنای آن میشود که او و ابوبکر در غـار
ْالغ ِ
احبِ ِه) وقتـی بـا صـحابی
صـ ِ
بودهاند و نفر سومی به همراه آن دو نبوده است .سخن ﷲ تعـالی :إِ ْذ يَ ُقـو ُل ِل َ
)(3
ي اثْ َنـي ِْن بـه معنـای
خودش فرمود (:به معنای آن است که به ابوبکر فرمود . .طبرسي گفته اسـتَ  :ثـانِ َ
يکی از دو نفر است ،به مانند آن که ﷲ تعالی میفرمايد :ثَا ِل ُ
ث ثَﻼَثَ ٍة] المائدة) [73:سومين سه نفر( و آن
دو رسول ﷲ و ابوبکر بودند ) .(4علمای اماميه نيز در تفسير اين آيه اين گونه گفتهاند).(5
مسﺄلهی فدك:
فدک روستايی در حجاز بود که طايفهای از يهود آنجا زندگی میکرد .وقتی رسول ﷲ از خيبر فراغـت
يافت ،ﷲ در دل آنها ترس ايجاد نمود و در برابر فـدک بـا رسـول ﷲ صـلح نمودنـد و آن در ملکيـت
رسول ﷲ در آمد ،زيرا برای بدست آوردن آن نه اسبی تازيده شد و نه لشگری مهيا شد.
 زمين فدک از دو امر خارج نمیشود :يا ارثی از پيامبر برای فاطمه رضوان ﷲ عليها بود و يـا آن
که بخششی بود که رسول ﷲ در رو خيبر آن را به فاطمه رضی ﷲ عنها بخشيد .اگر ارث بودن آن
فرض شود و اين بر اساس روايت بخاری)بخارايی( و مسلم و ديگران بين شکل میباشـد کـه بعـد از
وفات پيامبر فاطمه رضوان ﷲ عليها به نزد ابوبکر صديق رسيد و از او ارث پيامبر در فدک و
سهم او در خيبر و ديگر موارد را خواستار شد .ابوبکر صديق گفت :از رسول ﷲ شنديم که مـی-
) (1خصائص اﻷئمة از شريف رضي ،58،الخرائج و الجرائح از قطب الدين راوندي  ،1ص ،215حلية اﻷبرار از سيد
هاشم بحراني  ،161/1مدينة المعاجز از سيد هاشم بحراني  ،461/1بحار اﻷنوار از عﻼمه مجلسي ،430/76 ،33/19
غاية المرام از سيد هاشم بحراني .23/4
) (2اﻹفصاح از شيخ مفيد.186 – 185 ،
) (3بحار اﻷنوار از عﻼمه مجلسي .33/19
) (4تفسير جوامع الجامع از شيخ طبرسي .66 – 65/2
) (5تفسير مجمع البيان از شيخ طبرسي  ،58 – 56/5التفسير اﻷصفﻰ از فيض كاشاني ،467 – 466/ ،تفسير الميزان از
سيد طباطبائي  ،279/9اﻷمثل في تفسير كتاب ﷲ المنزل از شيخ ناصر مكارم شيرازي  ،58 – 57/6اختيار معرفة
الرجال از شيخ طوسي  ،137 – 129/1معجم رجال الحديث از سيد خوئي 285 – 284/13
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فرمود» :از ما ارث برده نمیشود و آنچه را که باقی بگذاريم صدقه ]و برای فقيران[ محسـوب مـی-
شود«) .(1در روايت احمد آمده است» :از ما پيامبران ارث رسيده نمـیشـود«) .(2ايـن حـديث را فقـط
ابوبکر روايت نکـرده اسـت .بلکـه آن از أمهـات المـؤمنين ،علـي ،عبـاس ،عثمـان ،عبـدالرحمن بـن
عوف ،زبير و سعد نيز روايت شده است .دليل فاطمه برای ابوبکر استدﻻل به عموم قول سـخن ﷲ
ُوصي ُك ُم ّ ُ فِي أَ ْوﻻَ ِد ُك ْم ِلل ﱠذك َِر ِمثْ ُل َح ِ ّ
ظ اﻷُنثَيَي ِْن] النساء) [11 :سفارش ﷲ به
تعالی بود که میفرمايد :ي ِ
شما در فرزندانتان برای مذکر بهرهی دو مؤنث میباشد( .ايـن در حـالی اسـت کـه در حـديث بـا سـند
صحيح آمده است» :ما پيامبران ارث نمی گذاريم« اين حديث در نزد دو گـروه سـنی و شـيعه صـحيح
میباشد .کلينی در کـافی از أبـي عبـد ﷲ آورده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـود ...» :علمـاء وارثـ ان
پيامبران میباشند .پيامبران نه ديناری را ارث میگذارند و نه درهمی ،بلکه علم را ارث مـیگذارنـد.
کسی که آن را برگيرد ،چيز زيادی را برگرفته است« ) .(3مجلسي دربارهی آن گفته است» :حسن يـا
موثق است و آنها چيزی از صحيح کم نمیباشند«) !!(4امام خميني در كتاب خـود الحكومـة اﻹسـﻼمية
دربارهی آن گفته است :رجال حديث همگی ثقه میباشند).(5
ُنك َو ِليّا ً * يَ ِرث ُ ِنـي َو َيـ ِر ُ
ث
 اما استدﻻل به اين سخن ﷲ تبارك و تعالﻰ از جانب زكريا :فَ َهبْ ِلي ِمن لﱠد َ
ضيّا ً] مريم) [6-5 :برای من ا جانب خودت ياوری ببخش * تا از مـن و
وب َوا ْجعَ ْلهُ َربّ ِ َر ِ
ِم ْن آ ِل يَ ْعقُ َ
از آل يعقوب ارث ببرد و پروردگارم او را مورد رضايت قرار بده!( .استدﻻل به اين آيه که پيامبران
برای فرزندانشان ارث میگذارنـد ،اميـر غريـب مـیباشـد .دليـل آن دارای چنـد وجـه مـیباشـد :اول:
شايستهی هر مرد صالحی نمیباشد که از ﷲ تبارك و تعالﻰ بخواهد تا فرزندی به او دهد برای آن که
از او ارث ببرد ]و دليل فرزندار شدن را فقط ارث بردن اموال بيان کند[ .پس چگونه اين امـر را بـه
زكريا نسبت میدهند؟! بدين شکل که از ﷲ تعالی بخواهد که به او فرزندی دهد تا وارث ]اموال[ او
شود .صالحان فقط برای چيزی دعا میکنند که بهرهای به آنها برساند .به مانند فرزند صالحی که بـه
بهره بردن از او در روز قيامت اميد وجود دارد .بنابراين زکريا از ﷲ درخواست نمود که بـه او
فرزندی عطا کند که پرچم نبوت را بعد از او حمل نمايـد و او از آل يعقـوب سلسـلهی نبـوت را ارث
ببرد .دوم :مشهور است که زکريا فقير بود و به حرفهی نجاری مشغول بود .پس چه مـالی در نـزد
وی بوده است تا از ﷲ تبارك و تعالﻰ طلب نمايد که وارثی برای آن قـرار دهـد .بلکـه اصـل در نـزد
پيامبران ﷲ تبارك و تعالﻰ اين بوده است که مالی جز در حد نياز برای خود ذخيره نمیکردند ،بلکـه
ِ
آن را در راههای خير صدقه میدادنـد .سـوم :لفـظ »اﻹرث« )ارث( فقـط محصـور بـه مـال و امـوال
نمیباشد بلکه برای علم ،نبوت و پادشاهی و ديگر چيزها نيز مورد استفاده قرار میگيرد .همان گونه
ص َ
ط َف ْينَا ِم ْن ِعبَا ِدنَا] فاطر) [32 :سپس کتاب را برای
َاب الﱠذِينَ ا ْ
که ﷲ تعالی میفرمايد :ث ُ ﱠم أَ ْو َرثْنَا ْال ِكت َ
کسانی از بندگانمان که برگزيديم به ارث گذاشتيم( .همچنين میفرمايد :أ ُ ْولَ ِئـ َك ُهـ ُم ْال َو ِار ُثـونَ * ﱠالـذِينَ
س ُه ْم فِي َها خَا ِلدُونَ ] المؤمنون) [11-10 :آنها همان ارث برندگان میباشند * کسانی که
يَ ِرثُونَ ْال ِف ْر َد ْو َ
فردوس)باﻻترين درجهی بهشت( را به ارث میبرند و در آن جاويدان خواهند بود( بنابراين دﻻلتی بر
اين وجود ندارد که ارث بردنی که در آيهی قبلی بيان شد ،به ارث بردن مـال مربـوط باشـد .چهـارم:
حديث» :پيامبران نه ديناری ارث میگذارند و نه درهمی بلکه علم را ارث میگذارند« .اين حديث را
کمی قبلتر ذکر کرديم .اين حديث به صراحت بيان میدارد که مـال از پيـامبران ارث نمـیرسـد .ايـن
حديث خود برای اين برداشت کافی میباشد .اين چنين است وضعيت اين امر در ای سخن ﷲ تعـالی:
َ و َو ِر َ
ث سُلَ ْي َمانُ َد ُاوو َد] النمل) [16 :و سـليمان از داود ارث بـرد( .سـليمان از داود مـال را ارث
نبرد فقط نبوت ،حکمت و علم را ارث برد .اين مسأله دارای دو دليل میباشد :اول :مشهور است کـه
داود دارای صد همسر و سيصد ملک يمين بوده است و در نتيجهی آن فرزندان بسـيار زيـادی داشـته
) (1بخاري)بخارايی( شماره  3712و مسلم شماره .1757
) (2مسند أحمد شماره .9973
) (3الكافي .34/1
) (4مرآة العقول .111/1
) (5الحكومة اﻹسﻼمية از امام خميني.93 ،
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است .پس چگونه فقط سليمان از او ارث برده است؟!! بنابراين تخصيص دادن سليمان بـه تنهـايی
برای چنين ارث بردنی نيکو نمیباشد .دوم :اگر ارث بردن ارث بـردن مـالی بـود ،پـس چـه فايـدهای
وجود دارد که در كتـاب ﷲ تبـارك و تعـالﻰ از آن يـاد شـود .زيـرا ارث بـردن فرزنـد از پـدر امـری
طبيعی میباشد .به اين معنا کسی اعتراف نموده است که از مفسران شيعهی اثنی عشری مـیباشـد و
کتاب التفسير المبين را نوشته است .او محمـد جـواد مغنيـ ه از بزرگـان علمـای معاصـر اسـت کـه در
تفسير اين آيه گفته است :پادشاهی و نبوت را ارث برد).(1
همچنين در مذهب اماميه زن از مستغﻼت و زمين ذرهای ارث نمیبرد .شيخ کلينی بابی مستقل را در
الکافی به نام » ّ
إن النساء ﻻ يرثن من العقار شيئا ً« )زنان ذرهای از مستغﻼت ارث نمیبرند( را به اين
امر اختصاص داده است .در آن از ابوجعفر)امام پنجم (روايت کرده است» :زنـان ذرهای از زمـين
و مستغﻼت را ارث نمیبرند«) .(2از ميسر روايت کردهاند» :از ابو عبد ﷲ دربـارهی نـان پرسـيدم
که آيا ارثی برای آنان وجود دارد؟ فرمود :برای آنها قيمت آجر ،ساختمان ،چـوب و نـی وجـود دارد،
ولــی در زمــين و مســتغﻼت ميراثــی بــرای آنهــا در آن دو وجــود نــدارد«) .(3از محمــد بــن مســلم از
أبوجعفر آمده است» :زنان ذرهای از زمين يا مستغﻼت ارث نمیبرنـد« .از عبـدالملك بـن أعـين از
يکی از آن دو آمده است» :برای زنان از خانهها و مستغﻼت هيچ چيز وجود ندارد«).(4
اگر فدک ارثی از جانب پيامبر بود ،بايد به زنان پيامبر که عايشه دختر ابوبکر رضـی ﷲ عنهمـا
از آنها بود و همچنين زينب و ام کلثوم دختران پيامبر نيز قسمتی از آن میرسيد .ولـی ابـوبکر از
آنها نه به دختر خودش عايشه و نه يکی از زنان ديگر پيامبر و نه دختـرانش چيـزی نـداد تـا بـه آن
استناد شود .پس برای چه ذرهای از فدک به آنهـا نرسـيد؟!! ]همچنـين آنـان نيـز ادعـايی بـر ايـن امـر
نداشتند که بايد از فدک به آنها ارث برسد[.
اگر فدك بخشش و هديهای از جانب رسول ﷲ برای فاطمه رضوان ﷲ عليها بـود ،همـان گونـه کـه
كاشاني در تفسيرش آن را روايت کرده است) .(5بنابراين چنين امری با نظريهی عدالت بين فرزنـدان
که اسﻼم آن را به صراحت بيان داشته است ،تضاد پيدا میکرد .پس چگونه به سرور ما فاطمه فدک
عطا شده است ،بدون آن که به ديگر دختران پيامبر چيزی داده شده باشد؟!! همهی مـا مـیدانـيم کـه
واقعه ی خيبر در سال هفتم هجری رخ داد و اين در حالی است که زينب دختـر رسـول ﷲ در سـال
هشتم وفات يافت و أم كلثوم در سال نهم هجری فوت نمود .پس چگونه تصور میشود که رسول ﷲ
به رضوان ﷲ عليها چيزی عطا کرده باشد و أم كلثـوم و زينـب را رهـا سـاخته باشـد؟!! همچنـين در
تمامی روايات به ثبت رسيده است که فاطمه رضوان ﷲ عليها وقتی فدک را از ابوبکر طلب نمـود،
آن را به عنوان ارث خود از فدک مطرح کرد و نه به عنوان بخششی از رسول ﷲ .بنـابراين فـدک
نه ارثی بوده است و نه بخششی .اين همان نظر امام علی بـوده اسـت و او وقتـی خليفـهی مسـلمانان
شد ،فدک را به فرزندان خود بعد از وفات مادرش فاطمه عطا ننمود .مرتضﻰ )ملقب به علـم الهـدى(
گفته است :وقتی امر فدک به علي بن أبي طالب رسيد در ر ّد نمودن آن سخن گفت و فرمـود» :مـن
شرم میکنم که چيزی را بخواهم که ابوبکر از آن منع نموده است و عمر آن را تأييد کرده است«).(6
از خليفهی عباسي ابو العباس سفاح در يکی از بحثهايش اين مسأله بيان شده است و آن را ابن جوزی
در تلبيس إبليس نقل کرده است» :از سفاح روايت شده است که روزی خطبه میگفت و مردی ايستاد
و گفت :من آل علی میباشم .گفت :من از فرزندان علی هستم .گفـت :ای اميرالمـؤمنين در برابـر
کسی که به من ظلم کرده است ،مرا ياری بده! ]خليفه[ گفت :چه کسی به تو ظلـم کـرده اسـت؟ گفـت:
من از فرزندان علی هستم و کسی که به من ظلم کرده است ،ابـوبکر مـیباشـد و آن وقتـی بـود کـه

) (1التفسير المبين از محمد جواد مغنية 496 ،در سورهی نمل.
) (2تخريج آن در قبل آمد.
) (3بحار اﻷنوار  ،351/101اﻻنتصار از عاملي .287/7
) (4الكافي از كليني  ،129/7تهذيب اﻷحكام از طوسي .299/9
) (5تفسيره الصافي .186/3
) (6الشافي في اﻹمامة .76/4
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فدک را از فاطمه گرفت .گفت :ظلم به شما ادامه داشته است؟ گفت :بله .گفت :چه کسی بعد از او اين
کار را کرد؟ گفت :عمر .گفت :آيا ظلم به شما ادامه پيدا کرد؟ گفت :بله .گفت :چه کسی بعد از او اين
کار را کرد؟ گفت :عثمان .گفت :آيا ظلم به شما ادامه پيدا کرد؟ گفت :بله .گفت :چه کسـی بعـد از آن
اين کار را کرد؟ به اين طرف و آن طرف نگريست و در پی مکانی بود تا فرار نمايد«) .(1زيد 2پسر
امام سجاد ،پسر امام حسين ،پسر امام علي بن أبي طالب عليهم السﻼم گفته است» :اگر مـن در جـای
ابوبکر بودم به همان چيزی که ابوبکر دربارهی فدک به آن حکم کرد ،حکـم مـینمـودم«) .(3از امـام
باقر آمده است که از او سوال شد» :نظرت دربارهی ابوبکر و عمر چه میباشـد؟ آيـا در حـق شـما
ذرهای ظلم نمودهاند؟  -يا گفت :آيا با حقی از جانب شما ]از دنيـا[ رفتـهانـد؟  -فرمـود :خيـر ،قسـم بـه
کسی که قرآن را برای بندهاش نازل نمود تا برای جهانيان ترسانندهای باشد ،در حـق مـا بـه انـدازهی
کوچکترين ذرهای ظلم ننموده است .گفت :خودم را فدايت میکنم آيا با آن دو دوستی میکنی؟ فرمود:
بله ،وای بر تو! با آنها در دنيا و آخرت دوستی میکنم و اگر اشتباهی به تو گفته باشم بر گردن خودم
می باشد .سپس فرمود :مغيره و بنان را به ﷲ میسپارم که آن دو بر ما اهل بيت دروغ بستهاند«).(4
 فاطمه رضی ﷲ عنها از سخن خود کـه ارث از رسـول ﷲ را مطـرح کـرده بـود ،بازگشـت .همـان
گونه که تمامی امامان حديث و سيره آن را بيان داشتهاند .قاضي عياض رحمه ﷲ گفته است» :فاطمه
اختﻼف با ابوبکر را بعد از آن که با حديث حجت آورد ترک نمـود .بـرای ايـن قضـيه اجمـاع وجـود
دارد .وقتی حديث به او رسيد و برداشت از آن برای او روشن شد ،نظر خود را کنار گذاشـت و بعـد
از آن نه او و نه فرزندانش طلب ارث ننمودند .بعد از آن خﻼفت علی رسيد و او از عمل ابـوبکر و
عمر عدول ننمود«) .(5قرطبي رحمه ﷲ گفته است» :طلب ميراث پدری از جانب فاطمه از ابوبکر
قبل از آن بود که حديثی را بشنود که در آن خاص بودن پيـامبر بـر ايـن امـر را نشـان مـیدهـد .او
متمسک به کتاب ﷲ تعالی بود .وقتی ابوبکر با آن حـديث بـه او آگـاهی داد از خواسـتهی خـود دسـت
برداشت و به آن رجوع ننمود«) .(6در اينجاست که بازگشت فاطمه رضی ﷲ عنها به سخن ابوبکر و
آنچه که نظر عموم صحابه و امامان اهل بيت بود ،آشکار میگردد و آن عدم ارث بردن از رسـول
ﷲ میباشد .چنين قبولی از طرف وی شايستهی مقام او در دين و علم میباشد .اما جملـهی او» :او
را ترک کرد و با او سخن نگفت« در روايت وجود دارد و تِرمذي در سنن خود) (7و عمر بن شبه در
تاريخ المدينة) ،(8آوردهاند که منظور از آن اين است که فاطمه رضی ﷲ عنها سخن گفتن با صـديق
در امر ميراث را قطع نمود.
 از فاطمه رضی ﷲ عنها به ثبت رسيده اسـت کـه بعـد از آن از ابـوبکر راضـی بـود و او در حـالی
وفات نمود که از وی راضی بود .ابن ميثم بحراني که يکی از بزرگان علمـای اماميـه مـیباشـد گفتـه
) (1تلبيس إبليس.135 ،
) (2زيد پسر امام سجاد بوده است .احاديث زيادی از آل بيت عليهم السﻼم در مدح او موجود میباشد .او کتابی در زمينه
فقه نوشته است و در آن احاديثی وجود دارد که از او از پدرش)امام سجاد( از پدر بزرگش)امام حسين( از علی بن
ابيطالب عليهم السﻼم از پيامبر صلی ﷲ عليه و آله و سلم روايت شده است .کسانی که از اين کتاب استفاده میکنند ،در
يمن هستند و به آنها شيعه زيدی میگويند .نکته مهم آن است که آنها بر خﻼف تصور شيعيان اثنی عشری پنج امامی
نمیباشند .بلکه بقيه اهل بيت عليهم السﻼم را نيز قبول دارند و نام زيدی برای آنها معرف آن است که در فقه از کتاب
زيد استفاده میکنند ،مثل آن که به شيعه اثنی عشری ،جعفری نيز میگويند و اين به معنای آن نيست که آنها فقط تا امام
جعفر را قبول دارند .اين تا بدانجاست که از امام رضا نزد آنها کتابی وجود دارد که او خود آن را نوشته است و
نام آن مسند علی بن موسی الرضا میباشد .جا دارد تا برادران شيعه اثنی عشری هم به اين کتاب از امام رضا
رجوع کنند که خود آن را نوشته است و هم در فقه به کتاب زيد مخصوصا ً احاديث آن رجوع کنند .بايد اعتماد آنها بر
اساس احاديثی که در مدح زيد از بقيه اهل بيت وجود دارد ،به او جلب شود و همچنين اين کتاب توسط او نوشته شده
است و نه اين که به صورت روايت پخش شده باشد که در نتيجهی آن امکان اشتباه وجود دارد).مترجم(
) (3السنن الكبرى  ،12524و ابن كثير آن را در البداية و النهاية  253/5ذکر کرده است.
) (4شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد  ،220/16السقيفة و فدك از جوهري.110 ،
) (5شرح صحيح مسلم از نووي .73/12
) (6المفهم .563/3
) (7جامع تِرمذي شماره .1609
) (8تاريخ المدينة .127/1
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است» :ابوبکر به او گفت – ای فاطمه  :-آنچه برای پدر تو بوده است برای تو نيز میباشـد .رسـول
ﷲ از فدک روزی شما را تهيه میکـرد و بقيـهی آن را ]بـين فقـراء[ تقسـيم مـیکـرد و از آن بـرای
]جهاد[ در راه ﷲ استفاده مینمود .از جانب ﷲ آن کاری را بايد انجام دهی که او انجام میداده است.
در نتيجه از آن راضی شد و از آن بر وی عهد گرفت«) .(1به مانند آن اين سخنی است کـه دنبلـي در
شرح آن ذکر کرده است .(2گفته است :ابوبکر مطابق آن عهدی که با فاطمه رضـوان ﷲ عليهـا بسـته
بود عمل میکرد  ...بدين شـکل کـه ذکـر کـردهانـد» :ابـوبکر حبوبـات آن)فـدک( را مـیگرفـت و بـه
آنها)اهل بيت( به اندازهی کفايتشان میداد و باقی را تقسيم مینمود .سپس عمر نيـز ايـن گونـه رفتـار
نمود و عثمان نيز به همين ترتيب و بعد از او علی نيز اين گونه رفتار نمود«).(3
 اگر پيامبر ارث میگذاشت به سه قسمت تقسـيم مـیشـد :فاطمـه ،زنـانش و عبـاس عمـويش .بـرای
فاطمه نصف آنچه او ترک میکرد باقی میماند زيرا او فرع وارث ..و مؤنث بود .زنان پيـامبر در
يک هشتم آن با يکديگر شريک بودند ،زيرا فرع وارث وجـود داشـته اسـت و او فاطمـه بـود .عبـاس
عموی پيامبر نيز باقی آن را میگرفت .پس برای چه عباس و زنـان پيـامبر ارث بـاقی مانـده از
پيامبر را طلب ننمودند؟!
طعنهای که بر اسناد روايت نماز دادن ابوبکر صديق در زمان زندگی پيامبر وارد شده است:
از شبهاتی که در حق ابوبکر صديق آمده است ،طعنه بـه اسـناد روايـاتی اسـت کـه او در بـين مـردم در
زمان زندگی پيامبر نماز را امامت کرده است.4
ر ّد آن:
 (1أحاديث أبﻲ موسﻰ اشعري:
صحيح بخاري)بخارايی( :از إسحاق بن نصر از حسين از زائده از عبدالملك بن عمير از أبي برده از أبي
موسﻰ.
صحيح مسلم :از أبي بكر بن أبي شيبه از حسين بن علي از زائده از عبد الملك بن عمير از أبـي بـرده از
أبي موسﻰ.
امام حمد :عبد الل از پدرش از حسين بن علي از زائده از عبدالملك ابن عمير از أبي برده بن أبي موسـﻰ
از أبي موسﻰ.
5
در نقد اين سندها گفته میشود» :آن مرسل است .همان گونه که ابن حجر بيان داشته است و گفته است:
احتمال دارد آن را از عايشه شنيده باشد« و آن را به مصدر آن فتح الباري رجوع دادهاند .ولی نگاهی به
آنچه ابن حجر دربارهی اين اسناد گفته اسـت ،بيانـدازيم .او گفتـه اسـت» :سـخن او :از پـدرش از عايشـه
همان چيزی است که جماعتی از مالک به صـورت موصـول روايـت کـردهانـد .آن در بيشـتر نسـخههـای
موطــا بــه صــورت مرســل آمــده اســت و عايشــه در آن وجــود نــدارد ...ظــاهرا ً حــديث أبــي موســﻰ از
مراسيل)جمع مرسل( صحابه میباشد و احتمال دارد آن را از عايشه يا بﻼل گرفته باشد«) .(6در اينجا ابن
حجر ياد نموده است که در بيشتر نسخههای موطأ روايت از عايشه رضی ﷲ عنهـا وجـود نـدارد .بـرای
پايين آمدن برای بحث :اگر اين حديث از مراسيل أبي موسﻰ اشعري باشد .او احاديث خود را از عايشه
رضی ﷲ عنها و يا بﻼل روايت کرده است .در اينجا عايشه رضی ﷲ عنها فقط برای اين ياد شده است
]تا به اصطﻼح[ نياز يعقوب درونش را برآورده کند .با تمام اين وجود از روی کوتاه آمدن در بحث بـه
) (1شرح نهج البﻼغة ،از ابن ميثم بحراني ج  107 ،5چاپ تهران.
) (2الدرة النجفية 332 ،331 ،چاپ ايران.
) (3شرح نهج البﻼغة از ابن أبي الحديد ج  .4شرح نهج البﻼغة از ابن ميثم بحراني ج  107 ،5الدرة النجفية 332 ،شرح
النهج ،فارسي از علي نقي ج  960 ،5چاپ تهران.
) (4در اين فصل به ر ّد نمودن شخصی پرداخته شده است که به اسناد اين حديث از روی دروغ طعنه وارد کرده است.
نبايد تصور شود که نظرات اين شخص به مانند ديگر برادران شيعه میباشد و اين نظرات در بين برادران شيعه
عموميت ندارد).مترجم(
) (5حديث مرسل به حديثی گفته میشود که راوی اول آن حديث را از پيامبر نشنيده باشد).مترجم(
) (6فتح الباري از ابن حجر .165/2
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پايينترين درجه :حتی اگر حديث به صورت مرسل از عايشه رضی ﷲ عنها رسيده باشد؛ در آن مشکلی
برای اطﻼق وجود ندارد ،زيرا صحابه تمـامی عـدول بـودهانـد و بعضـی از آنهـا از بعضـی ديگـر نقـل
کردهاند بدون آن که تصريحی در آن وجود داشته باشد و در اين امر حرجی وجود ندارد و اين امر بسيار
شايع است .سپس به ابی برده طعنه وارد شده است .گفته شده است» :او مردی فاسق و بسـيار گناهکـار
بوده است .او در قتل حجر بن عدي اثر زيادی داشته است و جماعتی به او نسبت شهادت دروغ دادهاند«.
با رجوع به تاريخ طبری ،میيابيم که اين رواياتی که به ابـی بـرده طعنـه وارد مـیکننـد از أبـي مخنـف
يحيﻰ بن لوط میباشند که يحيﻰ بن معين دربارهی ابی مخنـف گفتـه اسـت :او ثقـه)مورد اعتمـاد( نيسـت.
ابوحاتم گفته است :متروك الحديث میباشد ]به معنای آن کـه حـديث از وی روايـت نمـیشـود[ .دارقطنـي
گفته است :أخبار او ضعيف است!!! پس گوارا باشد سند ابی برده] زيرا چنين فرد دروغگويی از او بـه
بدی ياد کرده است[ .در مورد خبر دوم که او از آن ياد کرده اسـت ،آمـده اسـت» :همچنـين از او روايـت
شده است که به ابي غاديه  -قاتل عمار بن ياسر - گفت :آيا تو عمار بن ياسر را کشتی؟ گفت :بله .گفت:
دستت را جلو بياور و آن را بوسه زد و گفت :آتش جهنم هرگز به تو نمیرسد« ]اين روايت نيز ساختگی
میباشد[ مرجع آن به شرح نهج البﻼغه از ابن أبـي الحديـد شـيعي مـیباشـد و آن را بـا اسـناد منقطـع 1از
عبدالرحمن مسعودي از ابن عياش منتوف آورده است) .(2دربارهی ابن عياش هـيچ زنـدگینامـهای وجـود
ندارد ]تا بتوان او را شناخت[ و مسعودي درست است که مورخ مشهوری میباشد؛ ولی سـخن او حجـت
نمیباشد زيرا مغال در او زياد بوده است .می بينيم که در اين طعنه به احاديث منقطع و مبتور رجوع شده
است و برای شناخت ابی برده که راويی ثقه و ثبت میباشد به ابی مخنف رجوع شده است که او راويـی
ضعيف و غير قابل اعتماد میباشد .ابی برده همان کسی است که علمای جرح و تعديل و شـناخت حـديث
و نقل دربارهی او گفتهاند» :امامی فقيه و ثبت بوده است ...از امامانی بوده است کـه بـه درجـهی اجتهـاد
رسيده بود ...ابن سعد گفته است :ثقه بوده است و احاديث بسياری از وی روايت شده اسـت .عجلـي گفتـه
است :كوفي ،تابعي و ثقه بوده است() .(3سپس سعی کـرده اسـت تـا عبـدالملك بـن عميـر را بـا ايـن سـخن
ضعيف خطاب کند» :او مدلس است و مضطرب الحديث میباشد« .آنچه بزرگان علم رجال بيـان داشـته-
اند ،حديث او به شدت صحيح میباشد؛ ولی آنچه در انتهای سخن آنها قرار داد آن است که عبد الملك بـن
عمير فقط در آخر عمرش حافظهاش ]غير قابل اعتماد شد[ و تغيير کرد .در آن هنگام  103سال داشت و
تغيير کردن حافظه در اين سن امری عجيب نمیباشد .آيا اين دليل میشود تا تمامی روايات او را در دريا
بياندازيم؟! حقيقتا ً خير ،بلکه فقط بايد آنچه را که شاگردان او در سن پيری از او شنيده بودند با چيزی که
آنها در سن جوانی شنيده بودند ،جدا نمود .بنابراين رواياتی که شاگردان اوليه او از وی روايت کردهانـد،
صحيح و موثق میباشد .اما رواياتی که شاگردان جوان ]و تازهی او در آخر عمر[ روايـت کـردهانـد ايـن
گونه نمـیباشـد .روايـت از عبـد الملـك بـن عميـر در اينجـا همـان زائـده بـن قدامـ ه بـود و او از بزرگـان
]وقديميان[ تابع تابعين بود که ابن حجر برای ]دفاع از[ او عبارتی را در تهـذيب التهـذيب آورده اسـت).(4
اضافه بر چيزی که در قبل آمد؛ برای رعايت امانت علمی و انصاف آنچه دربارهی ثقـه و مطمـئن بـودن
عبدالملك بن عمير آمده است را ذکر میکنيم .آنچه علماء دربارهی عبدالملك بن عمير گفتهاند ،بدين شـرح
است :او را عجلي ،ابن معين ،نسائي و ابن نمير ثقه و مـورد اعتمـاد دانسـتهانـد .ابـن مهـدي گفتـه اسـت:
ثوري از شدت حافظهی عبدالملك تعجب میکرد .احمد بن حنبـل گفتـه اسـت :مضـطرب الحـديث اسـت و
حفاظ دربارهی او اختﻼف نظر دارند .ابن البرقي از ابن معين آورده است :تو ثقه و مورد اعتماد میباشد
و فقط در يک حديث يا دو حديث اشتباه کرده است .ابن حجر گفته است :جماعت)يعنی صـاحبان صـحيح
سته( او را حجت میدانند .شيخين روايت از شاگردان قـديمی او از وی را حجـت مـیداننـد .در متابعـات
بعضی از متأخرين از وی روايت آوردهاند و فقط تنها عيبی که به او وارد است در سن باﻻ وقتـی کـه او
) (1سند منقطع يا حديث منقطع به حديثی گفته میشود که يکی از راويان آن راوی قبل از خود را نديده باشد .چنين حديثی
فاقد اعتبار میباشد).مترجم(
) (2شرح نهج البﻼغة .99/4
) (3رجوع شود به بيوگرافی او در سير أعﻼم النبﻼء.
) (4تهذيب التهذيب .264/3
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دارای  103سال عمر بود ،حافظهی او تغيير نمود و ابن عدی در الکامل و نه ابن حبان از او ياد ننموده-
اند ...از آنچه بيان شد واضح میگردد که ضعف او فقط در آخر حياتش بوده است؛ ولی روايت شاگردان
قديمی او از وی به مانند زايده بن قدامه ]راوی اين حديث[ قبول میشود و حجت میباشد.
بنابراين تمامی سه طرقی که از أبي موسﻰ اشعري روايت کردهاند ،صحيح میباشد.
 (2احاديث عبد ﷲ بن عمر بن ﺧطاب رضی ﷲ عنهما:
صحيح بخاري)بخارايی( :از يحيﻰ بن سليمان از ابن وهب از يونس از ابن شـهاب)زهری( از حمـزه بـن
عبد ﷲ از پدرش.
صحيح مسلم :از محمد بن رافع و عبد بن حميد – و لفظ برای ابن رافع است – از عبدالرزاق از معمر از
زهري از حمزه از عبد ﷲ بن عمر از عايشه.
اين دو حذيث حول روايت زهری میباشند .زهری به تعداد متعددی از اتهامات ،متهم شده است .از آنها:
وی مجروحی میباشد«.
»محمد بن شهاب زهري نزد يحيﻰ بن معين و عبدالحق دهلوي را ِ
امام زهري کسی است که علماء دربارهی راسخ بودن او در حديث و ثقـه و مطمـئن بـودن او و همچنـين
قدرت او در حفظ کردن هم نظر میباشند و او را مثـالی بـرای ايـن امـر بيـان مـیدارنـد .او را عمـر بـن
عبدالعزيز ،مالك بن أنس و يحيﻰ بن معين ثقه میدانند!! همچنين يحيﻰ بـن سـعيد قطـان ،مكحـول ،قتـاده،
أيوب ،عمرو بن دينار ،ابوبكر هذلي ،معمر ،علي بـن مـديني ،ابوزرعـ ه ،ابـن سـعد ،ابوزنـاد ،صـالح بـن
كيسان ،ليث ،عبد الرحمن بن إسحاق ،نسائي ،عراك بن مالك و بقيه علمای اسﻼم او را ثقه و مورد اعتماد
میدانند .ابن حجر رحمه ﷲ در تقريـب التهـذيب دربـارهی او گفتـه اسـت» :فقيـه و حـافظ مـیباشـد و در
بزرگی ،حفظ نمودن و ثبت بودن او اتفاق نظر وجود دارد«) !!(1از يحيﻰ بن معين هيچ سـ خنی دربـارهی
ضعيف دانستن او موجود نمیباشد!!!! بلکه برای ايراد گرفتن از حديث چنين سخنی دربـارهی وی چنـين
گفته شده است!!! فقط ابن معين روايت اعمش را بر زهری برتری میدهـد و ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه
زهری حافظهاش از اعمش قویتر میباشد .اين تمامی چيزی است که دربارهی اين مسأله وجود دارد.
 (3أحاديث عبد ﷲ بن زمعه:
سنن ابوداود :از عبد ﷲ بن مح ّمد نفيلي از محمد بن سلمه از محمد بن إسحاق از زهري از عبـدالملك بـن
أبي بكر بن عبدالصمد بن الحرث بن هشام از پدرش از عبد ﷲ بن زمعه.
سنن ابو داود :از احمد بن صالح از ابن أبي فديك از موسﻰ بن يعقوب از عبد ﷲ بن إسحاق از ابن شهاب
از عبيدﷲ بن عبد ﷲ بن عتبه از عبد ﷲ بن زمعه.
کسی که به اين حديث طعنه وارد کرده است ،گفته است» :در مورد حديث عبد ﷲ بن زمعه ...ابوداود از
او به دو طريق اين حديث را روايت کرده است .هر دوی آنهـا حـول زهـری مـیباشـند کـه او را معرفـی
کرديم«!! چنان صحبت نموده است که گويی زهری از بزرگترين حديث سازان بوده است!! دربـارهی او
سخن به ميان آمد.
 (4احاديث ابن عباس رضی ﷲ عنمها:
سنن ابن ماجه :از علي بن محمد از وكيع از إسرائيل از أبي إسحاق از أرقـم بـن شـرحبيل از ابـن عبـاس
رضی ﷲ عنهما.
امام أحمد :از عبد ﷲ از پدرش از يحيﻰ بن زكريا بـن أبـي زائـده از پـدرش از أبـي إسـحاق از أرقـم بـن
شرحبيل از ابن عباس رضی ﷲ عنهما.
امام أحمد :از عبد ﷲ از پدرش از وكيع ،از إسرائيل از أبي إسـحاق از أرقـم بـن شـرحبيل از ابـن عبـاس
رضی ﷲ عنهما.
اين اسناد سه گانه حول أبي إسحاق از أرقم بن شرحبيل میگردد .شخصی که به آن ايراد گرفته است گفته
است» :بعضی از اهل علم گفتهاند :او گاهی اختﻼط مـیکـرده اسـت و او را بـه همـراه ابـن عيينـه بـرای
) (1تقريب التهذيب .6296
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اختﻼطش ترک کردهاند ]و از او حديث قبول نمیکنند[« .او از ستايش علماء از وی غفلت داشته اسـت و
اين در حالی است که او صدوق و حافظ میباشد .خطايی که در روايات او وجود دارد از جانب افراد کم
سن و سال ]که در پيری او از وی روايت کردهاند[ میباشد و نه از جانب خودش .او در آخر زندگی خود
نيز اختﻼط ننمود بلکه فقط در ا ثر سن زياد که از صد سال گذشته بود ،دچار فراموشی گشته بود .تمـامی
اين موارد بيان شده در کتابهای علم رجال موجود میباشد .همچنين بیارزش نمودن اين روايت بـه علـت
سندش امری است که موجود نيست ،زيرا اين متن از طرق ديگری کـه صـحيح هسـتند نيـز روايـت شـده
است و همين برای حجت بودن و اعتبار داشتن کافی میباشد .اين اسناد صحيح بودن روايـت را قـویتـر
میکنند .زيرا ابو اسحاق سبيعی با وجود جانبداری از اهل دروغ نبـوده اسـت و نهايـت آن فقـط مـیتوانـد
متهم کردن او به تدليس باشد.
 (5روايت ابن مسعود:
زر از عبد ﷲ
سنن نسائي :از إسحاق بن إبراهيم و هناد بن سري از حسين بن علي از زائده از عاصم از ّ
بن مسعود.
عاصم بن أبي نجود كوفي رحمه ﷲ در اسناد روايت از عبد ﷲ بن مسعود وجود دارد .او حافظهی بدی
داشت ]و نه اين که قابل اعتماد نباشد[ و اگر اين حديث فقط از او روايت میشد ،ديگر قابل تبعيت نبود و
حديث ساقط میشد .ولی فقط او آن را روايت نکرده است و شکر ﷲ تعالی و ستايش او ،متن ايـن حـديث
از طرق ديگری نيز روايت شده است .اين امر برای اسقاط نشدن ايـن روايـت کـافی اسـت و بلکـه آن را
قوی میکند .زيرا عاصم دروغگو نبوده است و تنها اتهامی که به او روا میباشد اين اسـت کـه حافظـهی
بدی داشته است.
 (6حديث بريده:
امام أحمد :عبد ﷲ از پدرش از عبدالصمد بن عبدالوارث از زائده از عبد الملك بن عمير از ابن بريـده از
پدرش.
کسی که به اين حديث ايراد گرفته است دربارهی آن گفته است» :اما در مورد حديث بريـده أسـلمي کسـی
که احمد با سندش از ابن بريده از پدرش روايت کرده است .با کوتـاه نگـری در آنچـه دربـارهی روايـت
ابن بريده – چه عبدﷲ و چه سليمان – از پدرشان دربارهی آن روايت اين چنـين سـخن گفتـه شـده اسـت:
 .«...ولی اين در حالی است که عبدﷲ بن بريده و سليمان بن بريده ]دو پسر بريده [هر دو ثقه و مـورد
اعتماد بودهاند و هر دوی آنها از پدرشان روايت کردهاند .بنابراين با معلوم نشدن آن که کدام يک از آنهـا
در اين حديث روايت او آمده است ،ضرری را متوجه اين حديث نمینمايد .سپس میگويد» :در ايـن سـند
عبدالملك بن عمير وجود دارد که او را معرفی کـردم« .مـا نيـز کمـی پيشـتر جـواب او را داديـم و او را
معرفی نموديم .بنابراين اين حديث صحيح میباشد و ايرادی به آن وارد نيست و به سندهای صحيح ديگر
اين حديث افزوده میشود.
 (7حديث سالم بن عبيد:
ابن ماجه :از نصر بن علي جهضمي از عبدﷲ بن داود از سلمه بن نبيط از نعيم بن أبي هنـد از نبـيط بـن
شريط از سالم بن عبيد.
ايراد وارد کننده گفته است» :ابن ماجه دربارهی آن گفته است :اين حـديث غريـب مـیباشـد« .در جـواب
میگويم :بقيه سخن ابن ماجه رحمه ﷲ دربارهی اين حديث بدين شکل است و عبارت» :اين حديث غريب
است« را بدين صورت آورده است» :ابو عبدﷲ گفته است :اين حديث غريـب مـیباشـد و جـز نصـر بـن
علي آن را روايت نکرده است« .از سياق كﻼم معلوم است که منظور از غريب بودن ،پوشيده ،مخفـی و
دارای مخالفت نمیباشد و اين معنای لفظ »غريب« در بين مردم است .بلکه حديث غريب فقط اصطﻼحی
است که اهل سنت و جماعت از آن استفاده میکنند و آن به حديثی گفته میشود که راويان تمـامی طبقـات
آن محدود به يک نفر میباشند و اين يک نفر در هر طبقهای از سند ممکن اسـت وجـود داشـته باشـد .در
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اينجا اين حديث به ابو عبدﷲ جز از طريق نصر بـن علـي نرسـيده اسـت و ايـن حـديث بـر همـين اسـاس
غريب میباشد .سپس ايراد گيرنده گفته است» :در سند حديث مشکلی وجود دارد ...زيرا نعيم بن أبي هند
را مالک ترک کرده است ]و از او حديث قبول ننمـوده اسـت[ و از او چيـزی ]بـه عنـوان[ حـديث نشـنيده
است؛ زيرا او از علی روايت میکرد« .در جواب گفته میشود :اگر مالک از او روايـت نکـرده باشـد،
ديگران اين کار را انجام دادهاند .از او مسلم ،نسائي ،تِرمذي و ابن ماجه روايت نمودهاند .ابن حجر رحمه
ﷲ دربارهی او در تقريب التهذيب گفته است» :ثقه و مورد اعتماد میباشـد و بـه بـدعت مـتهم اسـت«).(1
پس ما به او اعتماد میکنيم و بدعت او را برای خودش رها میکنيم .سـپس ايـراد گيرنـده مـیگويـد» :از
سلمه بن نبيط بخاري)بخارايی( و مسلم روايت نکردهاند و بخاري گفت است :او اختﻼط داشته است« .در
جواب میگويم :دربارهی او احمد بن حنبل گفته است :او ثقه میباشد و وكيع به او افتخار میکرده است و
میگفت :سلمه بن نبيط ثقه است و از وی روايت میکرد .يحيﻰ بن معين دربارهی او گفته است :سلمه بن
نبيط ثقه میباشد .ابن نمير دربارهی او گفته است :سلمه بن نبيط از ثقات و كوفﻰ است و ابـو نعـيم بـه او
افتخار میکرد .عبدالرحمن گفته است :از پدرم دربارهی سلمه بن نبيط پرسيدم؟ جواب داد :مشکلی نـدارد
او شخصی صالح میباشد .ابن حجر در تقريـب التهـذيب گفتـه اسـت :ثقـ ه مـیباشـد و گفتـه شـده اسـت او
اختﻼط میکرده است ،اختﻼط او را ضعيف بيان کرده است و آن اين بوده است که وقتی »قـال« )گفـت(
میآمد میگفت» :يقال« )گفته میشود() .(2اما ضعيف بودن او نزد بخاری)بخارايی( :همان گونـه کـه در
قبل گفتيم :اختﻼط در آخر عمر به معنای ساقط شدن رواياتی نيست که شاگردان قديمی او از وی روايـت
کردهاند و فقط در مورد شاگردان جوانی که در سن باﻻی او شاگرد او شده بودند ،اين اختﻼط قابـل قبـول
است .مخصوصا ً آن که سلمه بن نبـيط از صـغار)کم سـن و سـالها( تـابعين بـوده اسـت و کسـی کـه از او
روايت کرده است همان عبدﷲ بن داود از صغار تابع تابعين میباشد .در نتيجه او در جوانی وی را ديده
است و اين قبل از پير شدن او میباشد .اما در مورد ترک کردن روايـت از وی توسـط بخـاری و مسـلم.
اين سرزنش و سرکوفتی برای چنين شخصی محسوب نمیشود و عدالت او را ساقط نمینمايـد .زيـرا آن
دو از تمامی افراد ثقه و مورد اعتماد روايت نياوردهاند و اگر نه از کسانی کـه بخاری)بخـارايی( از آنهـا
روايت نکرده است ،همان امام جعفر صادق رحمه ﷲ میباشـد و ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه امـام جعفـر
رحمه ﷲ از بزرگان افراد ثقه و مورد اعتماد بوده است و هيچ اختﻼف نظری دربارهی قبـول روايـت از
وی وجود ندارد .آيا عقل قبول میکند که ايـن اتفـاق سرزنشـی بـرای امـام جعفـر صـادق رحمـه ﷲ بـوده
است؟؟!! بخاری رواياتی را از افراد ثقه ترک کرده است و آن وقتی بوده است که افرادی که از آن ثقات
روايت آورده بودند ،ضيعف يا غير قابل قبـول بودنـد .ايـن تمـامی ايـن مسـأله مـیباشـد ،همـان گونـه کـه
دربارهی امام جعفر صادق رحمه ﷲ و ديگران چنين امری انجام شد] .بايد توجه داشت که تمامی احاديث
صحيح فقط احاديث صحيح بخاری و صحيح مسلم نمیباشند ،بلکه احاديث صـحيح بسـيار ديگـری وجـود
دارند که در صحيح بخاری و صحيح مسلم موجود نمیباشند[.
 (8أحاديث أنس:
روايات زهري عن أنس:
بخاري)بخارايی( :از أبي يمان از شعيب از زهري از أنس بن مالك انصاري.
مسلم :از عمرو ناقد و حسن حلواني و عبد بن حميد از يعقوب  -او ابن إبراهيم بن سـعد بـوده اسـت – از
پدرش از صالح از ابن شهاب)زهری( از أنس بن مالك.
مسلم :از عبدالرزاق از معمر از زهري از أنس.
امام احمد :از عبد الل از پدرش از يزيد از سفيان  -يعني ابن حسين ـ ،از زهري از أنس.
شخص ايراد گيرنده اين گونه شروع نموده است» :در مورد حديث أنس بن مالك ،از زهری روايت کرده
است و بخاری ،مسلم و احمد از او روايت نمودهاند و زهری همان کسی است که او را معرفی کـردم«!!
در جواب بايد گفت :بله زهری را به خوبی شناختيم .او رحمه ﷲ دارای قدرت قوی حافظهای بود که در
) (1تقريب التهذيب .7178
) (2نگاه شود به تهذيب الكمال  ،321 ،320/11تهذيب التهذيب .139/4
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تاريخ نادر بوده است .سپس گفته است» :اضافه بر آن که راويی که نزد بخاری از او روايت کرده اسـت
همان شعيب بن حمزه میباشد و کاتب زهری و روايات وی بود«!! هـيچ نمـیفهمـم منظـورش از اضـافه
کردن اين جمله چه میباشد؟ زيرا شعيب بن حمزه و زهري هـر دو ثقـه و مـورد اعتمـاد بـودهانـد .سـپس
سخن خود را کامل کرده است و گفته است» :از شعيب ،ابو يمان روايت کـرده اسـت و او حكـم بـن نـافع
میباشد .بايد توجه داشت که علماء در روايت ابو يمان از شعيب سخنانی گفتهاند .حتـی گفتـه شـده اسـت:
چيزی از او حتی به اندازهی يک کلمه نشنيده است« .سپس اين فرد مرجع سخن خود را تهـذيب التهـذيب
بيان کرده است!!
حال بنگريم به اقوال آن علمايی که روايت ابو يمان از شعيب را در تهذيب التهذيب ضعيف بيان کردهاند.
ابن حجر رحمه ﷲ از علماء بيوگرافی ابو يمان را بدين شکل بيان داشته است» :ابن شعيب میگفت :ابـو
يمان نزد من آمد و کتابهای شعيب را بعد از آن از من گرفت .در ماجرای اهـل حمـص بـا شـعيب ،او بـه
آنها گفت :از من اين احاديث را روايت کنيد و ابو يمان از کسانی بود که در آنجا حاضر بودند!! ابو يمان
گفت :احمد بن حنبل به من گفت :چگونه کتابهای شعيب به تـو رسـيد؟ گفـت :بعضـی از آنهـا را بـرای او
خواندم و بعضی ديگر را او برای م ن خواند و بعض ديگر را برای من روا داشت و بعضی ديگر مناوله
بودند و گفت :دربارهی تمام آنها بگو» :أخبرنا شعيب« )از شعيب خبـر آن را گـرفتم(!! يحيـﻰ بـن معـين
آمده است :از ابو يمان دربارهی حديث شعيب بن أبي حمزه سوال کردم و او گفـت :آنهـا مناولـه نيسـتند و
مناوله را هي چ کس تخريج نکرده است .ابوزرعه رازی گفته است :ابو يمان از شعيب چيزی نشنيده است،
مگر يک حديث و بقيه اجازه میباشند«)(1و از بديهیتری امور اين است که حافظ حجتی در برابر کسـی
است که حديث حفظ نکرده است و کسی که بداند حجتی بر کسی است که نمیداند و تمـامی آنهـا اجـازهی
شعيب به ابو يمان را به ثبت رساندهاند؛ ولی اين ايراد کننده تمـامی ايـن سـخنان را در دريـا غـرق کـرده
صحيح ايـن حـديث
است و به فقط به قول ابوداود احتجاج نموده است!! .نتيجه اين میشود که به سندهای
ِ
آنچه بخاری)بخارايی( و دو روايت مسلم از ابو يمان از شعيب آوردهاند اضافه میشود.
سپس به اسناد وارد شده در مسند امام أحمد بن حنبل در روايت سفيان بن حسين از زهري پرداخته است.
سخن او دربارهی عدم قبول شدن آنچه از زهری روايت کرده است ،درست میباشد جز اين که او به ذاته
ثقه و قابل اعتماد بوده است و روايت او از غير زهری به اتفاق حديث شناسان قبول میشود ،همان گونه
که ابن حجر در تقريب التهذيب و در الجرح و التعديل بدين شکل آن را بيان داشته است» :يحيﻰ بن معين
گفته است :سفيان بن حسين هيچ مشکلی نداشته است و از بزرگان شاگردان زهری نبوده است .از او گفته
است :او ثقه و مورد اعتماد میباشد و شخصی صالح بوده است و فقط حديثی که از زهری روايت کـرده
است ،اين گونه نيست .او فقط از زهری در موسم ]حديث[ شنيده است«).(2
»امام يحيﻰ بن معين از شيوخ بخـاري و مسـلم
با اين وجود ايراد گيرنده در بيوگرافی زهری گفته است:
ِ
بوده است و از امامان الجرح و التعديل میباشد .اتفاق نظر وجـود دارد کـه او عـالمترين امـام حـديث بـه
صحيح بودن و ضعيف بودن آنها میباشد در سال  320هـ وفات يافت .زندگی نامهی او در تذكرة الحفاظ
 429|2و ديگر کتابها موجود است« .اين سخن او را با طعنهای که به زهری زده بود ،مقايسه کنيد!!!
دوم :روايات حميد از أنس:
سنن نسائي :از علي بن حجر از إسماعيل از حميد از أنس.
امام أحمد :از عبد ﷲ از أبي از عبد ﷲ بن وليد از سفيان از حميد از أنس بن مالك.
ايراد گيرنده گفته است» :از آن احاديث از حميد از أنس میباشد و آن را نسائی و احمد تخريج کـردهانـد.
حميد همان حميد بن أبي حميد طويل میباشد .به صراحت آمده است که او مدلس بوده است و در احاديث
خود از انس تدليس به کار برده است و اين حديث از آن احاديث میباشد«.
او به تهذيب التهذيب ارجاع داده است تا سخن خود را اثبات کند؛ ولی با نگريستن به تهذيب التهذيب آنچه
علماء گفتهاند را اين گونه میيابيم» :ابن خراش گفته است که گفته میشود :عموم احاديثی را که از انـس
) (1تهذيب التهذيب .380/2
) (2الجرح والتعديل .227/4
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روايت کرده است از ثابت شنيده است .مؤمل از حماد گفته است :عموم آنچه حميد از انـس روايـت کـرده
است از ثابت آنها را شنيده است .أبوعبيده حداد از شعبه آورده است :حميد از انـس چيـزی نشـنيده اسـت،
مگر بيست و چهار حديث و بقيه را از ثابت شنيده است يا آن که خود گفته است که از ثابت شنيده اسـت.
ابن عدي گفته است :از او احاديث بسياری به شـکل مسـقيم وجـود دارد و امامـان از او حـديث آوردهانـد؛
ولی امری که از او آوردهاند او از انس چيزی شنيده است ،مگر به تعدادی که بيان شد و بقيه را از ثابت
و او از انس شنيده است .بيشترين روايتی که از انس آورده اسـت بـا تـدليس مـیباشـد و آنهـا را از ثابـت
شنيده است .حافظ أبوسعيد عﻼئي گفته است :بايد اقرار کرد که احاديث حميد ،تدليس شده میباشـند؛ البتـه
واسطهآن ]با انس[ معلوم است و ]او ثابت میباشد[ و ثقه و صحيح است!!«).(1
بنابراين حتی اگر اين حديث ،تدليس شده باشد؛ واسطهی ]بين حميد و انس[ شناخته شده میباشد ]و نام او
ثابت است و ثقه و مورد اعتماد میباشد[ پس طعنهای به اين سند وجود نخواهد داشت.
سپس گفته است» :اصافه بر آن که راويی که از او روايت کـرده اسـت – نـزد احمـد – همـان سـفيان بـن
حسين میباشد و او را به شما معرفی کردم«!!! به مانند آن است که سـفيان از بزرگتـرين جعـل کننـدگان
حديث میباشد و گويی علماء به صراحت نگفتهاند که او ثقه و مورد اعتماد میباشد ،مگر در احاديثی که
از زهری روايت کرده است!! از آنها يحيﻰ بن معين میباشد .سپس با تمام جرأت شـروع بـه طعنـه وارد
کردن بر انس بن مالک] کسی که امام جعفر صادق از او حديث گرفتـه اسـت[ نمـوده اسـت و ايـن در
حالی است که دو سند قوی در نزد بخاری)بخارايی( و مسلم از او وجود دارد:
بخاري :از أبي معمر از عبدالوارث از عبدالعزيز از أنس.
مسلم :از محمد بن مثنﻰ و هارون بن عبد ﷲ از عبدالصمد از پدرش از عبدالعزيز از أنس.
سپس گفته است» :در اينجا يکسان است که طرقی که به انس میرسد صـحيح باشـد يـا خيـر ،زيـرا خـود
انس اولين کسی است که دروغ گفته است!!! آن در قضيهی پرندهای کباب شده میباشد که رسول ﷲ از
ﷲ سبحانه دعا نمود تا علـی را بيـاورد )بعـد از پايـان سـخن دروغ او در ايـن روايـت را بيـان خـواهيم
داشت( و منتظر او بود و هرگاه علی میآمد تا داخل شود و به پيامبر برسد .انـس مـیگفـت» :رسـول
ﷲ حاجتی دارد ]و داخل مشو[« تا آن که رسول ﷲ خشمگين شد و به او گفت :ای انس چه چيزی تـو را
بر آن داشته است که او را بر میگردانی؟!«).(2
اما حديث پرندهی کباب شده؛ حديث را به هر شکلی نمیتوان قبول کرد و فقط بعد از نقـد اسـناد آن اسـت
که میتوان حديث را قبول يا رد نمود و در صورتی که اسناد آن قابـل اعتمـاد باشـند ،جـان نسـبت بـه آن
حديث اطمينان خاطر میيابد .ولی فقط به متن اين حديث میپردازيم که خود از بـازنگری سـند آن انسـان
را بینياز میکند .در آن ]نعوذ با [ پيامبر فرموده است» :الهی! محبوترين مخلوقی کـه نـزد تـو وجـود
دارد را بياور تا به همراه من اين پرنده را بخورد« اين بدان معناست که ﷲ تعالی علـی را از رسـول
بيشتر دوست داشته است ]زيرا او محبوبتر از پيامبر نزد وی بوده است[!!! چه بـد سـخنی اسـت کـه بـه
پيامبر نسبت داده شده است.
اما حديثی که آورده است دارای اسنادی است که در آن عبيد بـن كثيـر عـامري وجـود دارد .دربـارهی او
دوري و غﻼبي از ابن معين آوردهاند» :ثقه و مورد اعتماد نمیباشد« .ابن جنيد از ابـن معـين نقـل کـرده
است» :ك ّذاب« )بسيار دروغگو( میباشد .عبدالخالق بن منصـور گفتـه اسـت :از ابـن معـين دربـارهی او
سوال شد و گفت» :نه ،او هيچ کرامتی ندارد« و ابن معين از معدلترين انسانها بود .أبوزرعه گفته است:
»واهي الحديث بوده است و احاديث منکَری را ساخته است و شايسته نيست از او حديث روايـت شـود«.
ابن أبي حاتم گفته است» :از پدرم درباری او پرسيدم و او گفت :ضعيف الحديث و ذاهب الحديث است و
از او روايت نشده است« .صالح بن محمد گفته است :ك ّذاب بوده و حديث اختراع میکرده است و احاديث
منکَری از او مانده است و او خواهر زادهی سفيان مـیباشـد .بخاری)بخـارايی( گفتـه اسـت» :هـيچ چيـز
نيست« .آجري از أبوداود آورده است» :او حديث اختراع میکرده است و او را از نزديکان سفيان نمی-
شناسم به او گفتم» :ابن معين نيز اين گونه گفته است« .او سکوت نمود« .نسائي و ابوبكر جعابي گفتهاند:
) (1تهذيب التهذيب .35/3
) (2تمامی امامان آن را در کتابهايشان تخريج کردهاند به عنوان مثال المستدرك .130|3
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»متروك الحديث است« .ابن حبان گفته است» :او احاديث ساختگی را به افراد معتبر نسبت مـیداد و از
هشام بن عروه نسخهای از احاديث ساختگی روايت کرده است« .أبونعيم اصبهاني گفته است» :هيچ چيز
نيست و متروک میباشد«!! میبينيد که حديث با چه سندی روايت شده است.
»اما در مورد نص اين حديث که از طريق دوم روايت شده است و متن آن اگر سند صحيح باشـد ،مـورد
مﻼحظه قرار گرفته است .اين حديث وﻻء و دوستی انس را به علی بن ابی طالب میرساند .در آن بـ ا
وجود بيماریاش از کسانی که کنار او نشسته بودند خواست تا او را بنشانند ،سپس نشست و اين حديث را
در مدح علي بن أبي طالب بيان داشت .همين قدر کافی بود که توسط اين حديث يکی از دشمنان علي بن
أبي طالب از محبان او شد و اين بعد از آن بود که اين حديث را از انس شـنيد!!!« فـرض شـود کـه ايـن
طعنه زننده در اين حادثه قصد نيک گفتن از انس را داشته باشد و نه نکوهش او را .وقتی او ايـن حـديث
را تصديق میکند ،پس چگونه میپندارد که انس دشمنی علي بن أبي طالب را پنهـان مـیداشـته اسـت.
وقتی انس هدفش جلوگيری از شخص علی نبوده است ،اگر ابوبکر يا عمر يا عثمان نيز قبل از علی
میآمدند ،انس با آنها همان کار را مینمود )البته اين پندار راوی حديث میباشد( همان کاری را به آنهـا
انجام میداد که با علی انجام داد .زيـرا او قـومش را دوسـت مـیداشـت و دوسـت داشـت ايـن کسـی کـه
پيامبر از او نيک گفته بود از يکی از آنها بود .ولی با تمامی اين تفاصيل رسول ﷲ او را وقتی آنچـه
در نفس او بود را دانست .بلکه به او فرمود :تو اولين کسی نيسـتی کـه قومـت را دوسـت مـیداری .اگـر
آنچه انجام داد خطا بود )قبل از اين موارد اگـر روای صـحيح باشـد( رسـول ﷲ بـه علـت عملـش او را
توبيخ مینمود .بنابراين قصه به طور کلی باطل میباشد و نيـازی بـه سـند نـدارد .فقـط مـتن را آوردم تـا
برای مردم روشن شود که چگونه اين ايراد گيرنده فضايل را به معايب تبديل کرده است.
سپس پيمانهی اين اتهامات را به صورتی بیپروا برای انـس کامـل مـیکنـد و مـیگويـد» :بعـد از آن او
گــواهی دادن بــه حــق را بــه انجــام نرســانده اســت و آن را پوشــانده اســت .در آن زمــانی بــود کــه امــام
اميرالمؤمنين از مردم خواست تا دربارهغدير قسم بخورنـد و از آنهـا درخواسـت کـرد تـا بـه آن گـواهی
دهند .گروهی گواهی دادند و ديگران خودداری کردند و انس يکی از آنها بود .آنها را به سوی آن دعوت
داد و دعوت او به آنها رسيد .آنچه که معلوم است اين مـیباشـد کـه انسـان دروغگـو از وی حـديث قبـول
نمیشود و پوشاندن گواهی گناهی بزرگ است و عدالت شخص توسط آن از بين میرود« .میگـويم :بـه
فرض درست بودن قصه ،انس در آن دروغ نگفته است .ﷲ تعالی شاهد است که او دروغ نگفته است و
ﷲ متعال از باﻻی آسمانهای هفتگانه در کتاب گرامی خود ،عدالت او را بيان داشـته اسـت .حـال راويـان
اين قصه را بيان می داريم و دروغگو بودن آنها را در نظرات علمای شيعه بررسی مـیکنـيم .بـه زنـدگی
نامه محمد بن سنان ]يکی از راويان اين قصه[ در کتابهای رجال شيعه رجوع میکنيم .كشـي از حمدويـه
آورده است» :امکان ندارد که من احاديث محمد بـن سـنان را روايـت کـنم« .همچنـی كشـي از فضـل بـن
شاذان آورده است» :امکان ندارد که من احاديث محمد بن سنان را روايت کنم« ) .(1فضـل در بعضـی از
کتابهايش آورده است که او از کذّابان مشهور میباشد ،منظور همان ابن سنان است و عبدﷲ نمیباشد).(2
سيد هاشم معروف گفته است» :اما محمد بن سنان او متهم به دروغ بستن بـر امامـان علـيهم السـﻼم مـی-
باشد« .از فضل بن شاذان آمده است» :برای شما حﻼل نمیباشد که احاديـث محمـد بـن سـنان را روايـت
کنيد« .همچنين در بعضی از کتابهايش او را در بين ک ّذابانی مثل ابی الخطاب ،يـونس بـن ظبيـان و يزيـد
صائغ و ديگران معرفی کرده است) .(3همچنين دربارهی او گفته است» :از فضل بن شاذان آمده است که
او از ک ّذابان مشهور میباشد و بر اين اساس بر دروغگو بودن او اتفاق نظر وجود دارد«).(4
 (9احاديث عايشه رضی ﷲ عنها:

) (1رجال الكشي .332
) (2رجال الكشي .428
) (3الموضوعات في اﻵثار واﻷخبار.219 ،
) (4دراسات في الحديث .297
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بعد از بيان راويان از عايشه رضی ﷲ عنها و طرق آنها و اعتماد بر آنها گفته است» :اين طرق خالی از
افرادی نيست که به آنها طعنه وارد میشود و در نتيجهی آن دارای اعتبار نيسـتند و حجـت نمـیباشـند«.
حال به تمامی طعنههای آن رجوع میکنيم.
اول :روايات أسود بن يزيد نعيم:
بخاري)بخارايی( :از عمر بن حفص بن غياث از پدرش از أعمش از إبراهيم ،از أسود از عايشـه رضـی
ﷲ عنها.
بخاري :از مسدّد از عبد ﷲ بن داود از أعمش از إبراهيم از أسود از عايشه رضی ﷲ عنها.
بخاري :از قتيبه بن سعيد از أبي معاويه از أعمش از إبراهيم از أسود ا عايشه رضی ﷲ عنها.
مسلم :از أبي بكر بن أبي شيبه از أبي معاوية و وكيع از يحيﻰ بن يحيﻰ – و لفظ برای اوست – از معاويه
از أعمش از إبراهيم از أسود از عايشه رضی ﷲ عنها.
نسائي :از محمد بن عﻼء از أبو معاويه از أعمش از إبراهيم از أسود از عايشه رضی ﷲ عنها.
امام أحمد :از عبد ﷲ از پدرش از وكيع از أعمش از إبراهيم از أسود از عايشه رضی ﷲ عنها.
امام أحمد :از عبد ﷲ از پدرش از أبي معاويه از أعمش از إبراهيم از أسود از عايشه رضی ﷲ عنها.
ابن ماجه :از أبوبكر بن أبي شيبة از أبي معاوية و وكيع از أعمش از علي بن محمد از وكيع از أعمش از
إبراهيم از أسود ،از عايشه رضی ﷲ عنها.
در شروع دربارهی اسود گفته است :اسود از انحراف پيدا کنندگان از أميرالمؤمنين امام علي بوده است.
سپس گفته است» :راويی که از او روايت کرده است در تمام سندهای ذکـر شـده همـان إبـراهيم بـن يزيـد
نخعي میباشد و او از بزرگان تدليس است ...أبوعبد ﷲ حاكم گفته است :او در درجـهی چهـارم مدلسـين
می باشد .از گروهی روايت کرده است و در احاديـث تـدليس نمـوده اسـت و نـام آن راويـان را تغييـر داده
است و با کنايه از آنان سخن گفته است تا شناخته نشوند .گفتـه اسـت» :از عبـد ﷲ بـن محمـد بـن حمويـه
دقيقي از جعفر بن أبي عثمان طيالسي از خلف بن سالم از مشايخ ما روايت شده است که آنهـا گفتـهانـد او
زياد تدليس مینموده است و در زمرهی بسيار تدليس کنندگان میباشد .در نتيجه شروع بـه فـرق گذاشـتن
بين اخبار آنها نمودهايم بر ما تدليس حسن بن أبي حسن و إبراهيم بـن يزيـد نخعـي تـدليس شـد؛ زيـرا بـين
حسن و صحابه افراد بسياری قرار دارند که مجهول میباشند و چه بسا با تدليس از افرادی مثل عتي بـن
ضمره ،حنيف بن منتجب و دغفل بـن حنظلـ ه و امثـال آنهـا روايـت آورده اسـت؛ همچنـين بـين ابـراهيم و
اصحاب عبدﷲ افرادی مثل هني بن نويره ،سـهم بـن منجـاب و خزامـ ه طـائي وجـود دارد و چـه بسـا کـه
دربارهی آنها تدليس صورت گرفته باشد«) .(1در جواب میگويم :آنچه حاکم گفته است ،آن را فقط مقيد به
روايت ابراهيم از اصحاب عبد ﷲ بن مسعود نموده است و اين حديث به آن مربوط نمـیشـود؛ زيـرا آن
را به طور مستقيم از دايی خود اسود بن يزيد روايت کرده است .احاديث بسياری را از او روايـت کـرده
است و درباره ی او تدليس ننموده است؛ زيـرا او از مشـهورترين راويـانی اسـت کـه از او روايـت نمـوده
است .به عﻼوهی آن که حاکم رحمه ﷲ دربارهی او گفتـه اسـت» :شـايد از آنهـا تـدليس نمـوده باشـد« ]و
نگفته است» :حتما ً او ت دليس نموده است«[ ولی اين طعنه زننده امانـت علمـی را رعايـت نکـرده اسـت و
سخن را تغيير داده است و گفته است» :او از بزرگترين تدليس کنندگان میباشد«!! بـه عـﻼوهی ايـن کـه
ابراهيم نخعي در کتابهای علم رجال به تدليس توصيف نشده است.
اضافه بر اين زندگینامههايی که اين طعنه زننده به آنها رجوع کرده است ،در آنها نوشته است که نخعی
دربارهی خودش گفته است» :اگر حديثی برای شما بيان داشتم که از مردی از عبدﷲ روايت در آن آمـده
باشد] ،آن حديث را[ خودم شنيدهام و اگر گفتم :عبدﷲ چنين گفته است .آن را از طريق بيشتر از يک نفر
تا عبدﷲ روايت کردهام«) ،(2در اينجا روايت او عموما ً از ابن مسعود نمیباشـد .در اينجـا نکتـهی زيبـای
ديگری وجود دارد و آن اين است که هني بن نويره و سهم بن منجاب از ثقات و افراد مورد اعتماد مـی-
باشند!!! در مورد خزامه طائي نيز لغزشی از او به ثبت نرسيده است .در اينجا معلوم میشـود کـه سـخن
حاکم دربارهی ابراهيم نخعی اشتباه بوده است .ﷲ تعالی هر دو را رحمت نمايد.
) (1معرفة علوم الحديث.108 ،
) (2تهذيب الكمال .239/2
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سپس اين طعنه زننده شروع به متهم کردن اعمش به تدليس میگردد .او فراموش کرده است که اعمش از
بزرگان راويان اسﻼم میباشد .تا بدانجا که هر کس بر اعمش طعنه وارد کند ،فقط به خودش طعنـه وارد
کرده است .زيرا اعمش هيچگاه از روی عمد تدليس ننموده است .اضافه بر اين او از راويان معتبر نـزد
شيعه و سنی میباشد .عبدالحسين موسوي در المراجعات از او دفاع کرده است.
حال بنگريم به وقتی که اين طعنه زننده میخواست به زهری طعنه بزنـد ،او قـول ابـن معـين در برتـری
اعمش از زهری را شاهد آورد و به همراه آن که يحيﻰ بـن معـين سـخنش را کـه ايـن طعنـه زننـده آن را
اشتباه متوجه شده بود ،اين گونه شروع نمود :بهترين سندها :اعمش از ابراهمی از علقمه از عبدﷲ مـی-
باشد!!! به اين معنا که روايت اعمـش از ابـراهيم از قـویتـرين سـندها محسـوب مـیشـود و ايـن از روی
همراهی طوﻻنی بين آن دو میباشد و آن سلسلهای از سلسلههای طﻼيی میباشـد .فهميـ ديم کـه ايـن طعنـه
زننده به يحيی بن معين نيز طعنه زد و اين در حالی است کـه او از امامـان جـرح و تعـديل بـوده اسـت و
اتفاق نظر وجود دارد که او عالمترين امام حديث به صحيح و سقيم بودن آنها بوده است .سال  203هـ قـ ـ
وفات يافت و زندگی نامهی او در تذكرة الحفاظ ) (429/2و ديگر کتابها موجود میباشد.
طعنهی او به روايات اعمش و ابرهيم نخعی اساسی نـدارد و اگـر بخواهـد آن را دارای اسـاس بيـان کنـد،
ادعای خود در طعنه به زهری را با اعتماد بر اين روايت نقص کرده اسـت .سـپس بـه حفـص بـن غيـاث
طعنه وارد کرده است و گفته است» :همچنين در يکی از طرق بخاری راويی که از ابی معاويـه روايـت
کرده است ،همان حفص بن غياث میباش د و او نيز از تدليس کنندگان اسـت« .او مرجـع خـود بـرای ايـن
سخن را تهذيب التهذيب بيان کرده است .حال آنچه را که ابن حجر رحمه ﷲ در آن بيـان داشـته اسـت را
بـودن ]روايـاتش[ اجمـاع
میآوريم» :او از امامان اثبات میباشد و در ثقه و مورد اعتماد بـودن و حجـت
ِ
وجود دارد!!! جز آن که در آخر عمرش حافظهی او دچار مشکل شد .بنابراين کسی که از نوشتههـای او
روايت کند صحيحتر از کسی است که از حفظيات او روايت کند .ابوزرعه گفتـه اسـت :ابـن مـدينی گفتـه
است که سعيد قطان میگفت :حفص ثقهترين اصحاب اعمش میباشد .گفته است :من آن را انکار میکردم
تا آن که وقتی در آخر عمر او به کوفه آمدم ،پسر او عمر برای من کتـابی را آورد کـه از پـ درش اعمـش
بود و در نتيجه سخن قطان را قبول کردم .گفتم :بخاری به حفص در احاديثی که از اعمش روايـت کـرده
است ،اعتماد مینمود ،زيرا او بين آنچه به صراحت از اعمش روايت میکرد و آنچه را کـه تـدليس مـی-
نمود ،فرق میگذاشت .اين امر را ابوالفضل بـن طـاهر بيـان داشـته اسـت و همـان گونـه کـه گفتـه اسـت،
جماعت)صحيح سته( از او روايت کردهاند«).(1
حديث با اين اسناد به تنهايی همان گونه که در صحيح بخاری آمده است ،حجت میباشـد .زيـرا طعنـه در
اينجا به حفص بن غياث وارد شده است و اين اشتباه میباشد؛ زيرا حفص از ثبـتتـرين اصـحاب اعمـش
بوده است و در روايت از وی به هيچ تدليس ننموده است .چگونه ممکن است کـه او دانـش آمـوز اعمـش
بوده باشد و روايت را با واسطه از او روايت کرده است؟! روايت او از اعمش جدا از مواردی بوده است
که اعم ش تدليس نموده است و يا تدليس ننموده باشد .اين سند آشکارتر از خورشيد است؛ ولی اين شخص
در طعنه وارد کردن خود ،امانت علمی را رعايت نکرده است!
دوم :روايات عروه بن زبير رحمه ﷲ:
امام أحمد :از عبد ﷲ از پدرش از شبابه از شعبه از سعد بن إبراهيم از عروه بن زبير از عايشـه رضـی
ﷲ عنها.
بخاري :از زكريا بن يحيﻰ از ابن نمير از هشام بن عروه از پدرش از عايشه رضی ﷲ عنها.
مسلم :از أبي بكر بن أبي شيبة و أبي كريب از ابن نمير از هشام و از ابن نميرـ الفاظ آن متقارب میباشند
– از أبي هشام از پدرش از عايشه رضی ﷲ عنها.
ابن ماجه :از ابن أبي شيبة از عبد ﷲ بن نمير از هشام بن عروه از پدرش از عايشه رضی ﷲ عنها.
بخاري :از عبد ﷲ بن يوسف از مالك از هشام بن عروه از پدرش از عايشه رضی ﷲ عنها.
تِرمذي :از إسحاق بن موسﻰ انصاري از معن از مالك از هشام بن عروه از پـدرش از عايشـه رضـی ﷲ
عنها.
) (1مقدمة فتح الباري .396/1
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امام مالك در الموطأ :از هشام بن عروه از پدرش از عايشه رضی ﷲ عنها.
الموطأ :از عروه بن زبير به صورت مرسل .البته از طرق ديگر موصول میباشد.
با اين سخن خود بیاحترامی را شروع کرده است» :عروه بن زبير در خﻼفت عمر به دنيا آمد ،بنـابراين
حديث مرسل است و گريزی نيست که آن را از عايشه روايت کرده است« .میگويم :در مقابـل مـا تعـداد
زيادی روايت وجود دارد که تمامی آنها دارای سند موصول میباشند و آنها مرسل نيسـتند؛ حتـی روايـت
الموطأ به بقيهی روايات ملحق میشود؛ زيرا روايت بخاری و تِرمـذی از طريـق مالـک صـورت گرفتـه
است و هر دو سند متصل میباشند ،بنابراين روشن میشود که طريق امام مالک به صورت موصول بـه
عايشه رضی ﷲ عنها میرسد؛ ولی اين فرد در کجای کار خواهد بود ،وقتی که ﷲ تعالی بصـيرت را از
وی گرفته باشد.
اضافه بر آن در بخاری و مسلم حديثی وجود ندارد که عروه آن را از رسول روايت کرده باشد ،بلکه با
صراحت اسناد آن بعضی به عايشه رضی ﷲ عنها باز میگردد و برخی ديگر از پدرش زبير بن عـوام
از عايشه رضی ﷲ عنها روايت شده است .پس حديث الحمد دارای سند متصـل مـیباشـد .سـپس گفتـه
است» :عروه به بغض و دشمنی با امير المؤمنين مشهور بوده اسـت ،همـان گونـه کـه از او بـه همـراه
زهری صحبت شد و او معرفی گرديد .تا آنجا که در روز جمل بـا آن کـه دارای سـن کمـی بـود ،شـرکت
کرد .او و زهری برای ناقص معرفـی کـردن امـام و زهـرای طـاهره سـﻼم ﷲ عليهـا حـديث سـاختگی
درست میکردند .هيثمی حديثی از او روايت کرده است و آن را صحيح دانسته است و آن حديث درباره-
ی فضيلت زينب دختر رسول ﷲ میباشد و آن آمده است» :او بهترين دختر من میباشد«) (1اين سخن به
علي بن حسين)امام چهارم شيعيان( رسيد و در نتيجهی آن به سوی وی رفت و گفت :چه حديثی است کـه
به من رسيده است و تو آن را بيان داشتهای و اين حديث در حق فاطمه کوتاهی ايجاد مـیکنـد؟! او گفـت:
ديگر اين حديث را هرگز برای کسی نمیگويم«.
او گفته است :عروه بن زبير:
 – 1از افراد مشهوری بوده است که نسبت به علي بن أبي طالب بغض داشتند.
 – 2با وجود سن کمی که داشت در جنگ جمل حاضر شد و مرجـع ايـن سـخن خـود را تهـذيب التهـذيب
دانسته است.
 – 3او بر ضد علی و فاطمه رضوان ﷲ عليهما احاديث ساختگی درست میکرد.
مرحله به مرحله اين تهمتهای باطل را مورد بررسی قرار میدهيم:
أول :قضيهی بغض ،بدعتی است که باعث تفرقه میشود و هـيچ چيـز در پشـت آن وجـ ود نـدارد و بـرای
اثبات آن بايد مقدمات بسياری را فراهم کند.
دوم :او آورده است که عروه بن زبير در جنگ جمل حاضر شده بود .حال بنگريم به کتابهای علم رجـال
تا ببينيم در آنها چه آمده است؟ ابن حجر در تهذيب التهذيب گفته است» :ابوأسامة از هشـام بـن عـروه از
پدرش آورده است :من و أبو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام از راه روز جمل گذشتيم و او مـا را
کوچک شمارد!!! ...او در روز جمل پسـری سـيزده سـاله بـود و او را کوچـک شـمردند ]و در صـحنهی
جنگ وارد نشد[!!!«).(2
سوم :ساخت احاديثی که بر ضد علی و فاطمه بودهاند و بعد از آن ،روايتی را که آورده است ،شاهد قرار
داده است .در آن حديث از عروه بن زبير برای رضايت علی بن حسين و فاطمه خواسته شده است ]تا آن
را بيــان نــدارد[ و او نيــز بــرای رضــايتمندی وی از بيــان آن حــديث خــودداری نمــود ]و ديگــر آن را بــه
خواستهی امام سجاد ديگر بيان نداشت[؛ ولی اين حديث دارای چند معنا میباشد ]و برداشـتهای ديگـری
نيز میتواند از آن وجود داشته باشد[ .پيامبر آن را وقتی بيان داشت که زينب از مکه به مدينه رسـيد و
اين بعـد از آن بـود کـه هبـار بـن أسـود او را ترسـاند و پـای شـتر او را قطـع کـرد و در نتيجـهی آن وی

) (1طبراني در المعجم الكبير  .1051 431/22و نگاه شود به مجمع الزوائد .213/9
) (2تهذيب التهذيب .165/7
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رضوان ﷲ عليها سقط جنين نمـود .وقتـی بـه پـدرش صـلوات ﷲ و سـﻼمه رسـيد ،پيـامبر فرمـود» :او
بهترين دختر من است که اين چنين مصيبت ديده شده است«).(1
اضافه بر آن عروه بن زبير – همان گونه که خواهد آمد – رواياتی را در فضايل و مناقب فاطمه و علـی
رضی ﷲ عنهما روايت کرده است و اين ردّی بر کسی که میپندارد او از دشمان آنها بوده است.
]بايد خاطر نشان کرد که عروه بن زبير کسـی بـود کـه بـه علـت بيمـاری بايـد پـايش قطـع مـیشـد .از او
خواستند تا شراب بنوشد و بعد پای او را قطع کنند .او گفت :چگونه از ياد ﷲ غافل شوم؟ در نتيجه او به
نماز ايستاد و پای او را بدون هيچ دارويی در هنگام نماز خوانـدن وی قطـع کردنـد .همچنـين بايـد توجـه
داشت در زبان عربی صفت تفضيلی مطلق نمیباشد ،بلکه دارای استثنائاتی نيز است[.
سپس اين شخص شروع به طعنه وارد کردن به سندهای بخاری ،مسلم ،تِرمذی و ابن ماجه نموده است و
گفته است» :کسی که از او روايت را نقـل کـرده اسـت همـان فرزنـد او هشـام مـیباشـد و آن در روايـت
بخاری ،مسلمِ ،ترمذی و ابن ماجه ...موجود میباشد .او نيز از تدليس کنندگان میباشد .گفتهاند او احاديث
را به پدرش منسوب میداشت ،حتی اگر آنها را از کسانی ديگر شنيده بود .ذکر نمودهاند که مالـک از او
راضی نبود .ابن خراش گفته است :به من رسيده است که مالک او را در بيـان حـديث بـرای اهـل عـراق
سرزنش مینمود .سه مرتبه به کوفه آمد .بار اول گفت» :حدّثني أبي ،قال :سمعت عائشة« .بار دوم گفت:
»أخبرني أبي ،عن عائشة« و بار سوم گفت» :أبي ،عـن عائشـة« )همگـی بـه معنـای پـدرم حـديث را از
عايشه روايت کرده است .اين حديث نيز از آن احاديث میباشد«!
اين طعنه زننده دربارهی هشام اين گونه گفته است :مالک او را سرزنش و عتـاب نمـوده اسـت و ايـن بـا
وجود آن است که در حديثی که در بخاری)بخارايی( و تِرمذی وجود دارد را مالک خـودش از هشـام بـن
عروه روايت کرده است .به عﻼوهی آن که امام مالک در ]کتاب حديث خود[ الموطأ اين حديث را از وی
روايت کرده است .آنچه همگان آن را میدانند اين است که امام مالک در مدينه از هشام بن عروه حـديث
شنيده است و او را در رفتن آخر به کوفه سرزنش نموده است .با اين وجود اين طعنه زننـده گفتـه اسـت:
»اين حديث از آن احاديث میباشد«!
بنابراين به طور واضح برای هر فردی معلوم میشود که اين حـديث را هشـام بـن عـروه در مدينـه بيـان
داشته است و اين حديث از احاديثی نيست که امام مالک برای آنها او را مورد عتاب قرار داد .زيـرا ايـن
حديث را از او ،خودش نيز روايت کرده است .سرزنش امام مالک بر او فقط در بيان احاديثی بوده است
که آنها را برای اهل عراق بيان داشته بود ،به عﻼوهی آن که او به طور کلی راوی صحيح محسوب می-
شود.
در اينجا نکتهی ديگری وجود دارد که بايد آن را ذکر کنيم .آن روايتی است که بخاری از بدل بـن محبـر
از شعبه از سعد بن إبراهيم از عروه بن زبير از عايشه رضی ﷲ عنها بيان داشته است و آن اين است که
پيامبر به عايشه فرمود» :به ابوبکر بگو تا به مردم نماز دهـد .«...ايـن حـديث را سـعد بـن ابـراهيم از
عروه بن زبير روايت کرده است و نه پسر عروه که همان هشام میباشد .از اين حديث ايـن طعنـه زننـده
چشم پوشی کرده است ،زيرا تمامی راويان آن ثقه و مورد اعتماد هستند .از هـيچ کسـی و از هـيچ طعنـه
زننده ای و به هيچ شکلی از وجوه معتبر برای اين حديث مشکلی بيان نشده است.
سوم :روايات عبيدﷲ بن عبدﷲ بن عتبه:
بخاري :از احمد بن يونس از زائده از موسﻰ بـن أبـي عائشـ ه از عبيـدﷲ بـن عبـدﷲ بـن عتبـ ه از عايشـه
رضی ﷲ عنها.
مسلم :از احمد بن عبدﷲ بن يونس از زائده از موسﻰ بن أبي عائشه از عبيدﷲ بن عبدﷲ از عايشه رضی
ﷲ عنها.
نسائي :از محمود بن غيﻼن از أبي داود از شعبه از موسﻰ بن أبي عايشه از عبيدﷲ بن عبدﷲ از عايشـه
رضی ﷲ عنها.
نسائي :از عباس بن عبدالعظيم عنبري از عبـدالرحمن بـن مهـدي از زائـده از موسـﻰ بـن أبـي عايشـه از
عبيدﷲ بن عبدﷲ از عايشه رضی ﷲ عنها.
) (1تخريج آن در قبل آمد.
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امام أحمد :از عبد ﷲ از پدرش از عبداﻷعلﻰ از معمر از زهري از عبيدﷲ بن عبـدﷲ از عايشـه رضـی
ﷲ عنها.
او گفته است» :راويی که در بخاری ،مسلم و نسائی از عبيدﷲ روايت کرده است ،همان موسـﻰ بـن أبـي
عايشه میباشد .ابن أبي حاتم گفته است :از پدرم شنيدهام که مـیگفـت :روايـت موسـﻰ بـن أبـي عايشـه از
عبيدﷲ بن عبدﷲ در بيماری پيامبر مرا به شک مـیانـدازد« ،او مرجـع خـود را تهـذيب التهـذيب بيـان
داشته است .اين در حالی است که نويسندهی تهذيب التهذيب بعد از بيان اين عبارت گفته است» :أبو حاتم
از روی اضطراب اين سخن را گفته است و ايـن از سراسـيمه بـودن وی مـیباشـد و اگـر نـه ايـن حـديث
صحيح میباشد«)!!!(1
بلکه حتی نويسندهی تهذيب الكمال که همان اصل كتاب تهذيب التهذيب میباشد ،گفته است» :عبـدالرحمن
بن أبي حاتم گفته است که از پدرم شنيدم که میگفت :روايت موسﻰ بن أبي عايشه از عبيـدﷲ بـن عبـدﷲ
در بيماری پيامبر مرا به شک میاندازد .گفتم :دربارهی آن چه میگويی؟ گفت :او در حديث صالح می-
باشد .گفتم :آيا حديث او حجت است؟ گفت :حديث او نوشته میشود«) !!(2اين طعنـه زننـده در برابـر ايـن
ب ابـی حـاتم بـر روايـت موسـﻰ بـن أبـي عايشـه از
متون چه جوابی میتواند بدهد؟؟ اضافه بر آن که عتا ِ
عبيدﷲ بن عبدﷲ فقط از روی اضطرابی بوده است که در آن وجود دارد و اين در حالی است کـه پنـدار
ذکر اتفاق ،تعارض دارد.
طعنه زننده بر اين قرار دارد که اين روايات با خود ِ
سپس با تمام اطمينان میگويد» :و در مورد زهری که در قبل او را شناساندم«!!! اين سخن هيچ احتياجی
به رد آوردن ندارد ]و در قبل به تفصيل دربارهی آن صحبت شد[.
نتيجه :شکر ﷲ تعالی اين پنج سند به سندهای صحيح ديگر اضافه میشود.
چهارم :روايات مسروق از عايشه:
نسائي :از محمد بن مثنﻰ از بكر بن عيسﻰ صاحب بصري از شعبه از نعيم بن أبي هنـد از أبـي وائـل از
مسروق از عايشه رضی ﷲ عنها.
امام أحمد :از عبدﷲ از پدرش از بكر بن عيسﻰ از شعبه بن حجاج از نعيم بـن أبـي هنـد از أبـي وائـل از
مسروق از عايشه رضی ﷲ عنها.
امام أحمد :از عبدﷲ از پدرش از شبابه بن سوار از شعبه از نعيم بن أبي هند از أبي وائل از مسـروق از
عايشه رضی ﷲ عنها.
در اينجا به ابووائل طعنه وارد میکند و میگويد» :ابووائل همان شقيق بن سـلمه مـیباشـد و از مسـروق
حديث روايت کرده است .عاصم بن بهدله گفته است که به ابووائل گفته شـد :کـدام يـک را بيشـتر دوسـت
داری ،علی يا عثمان؟ گفت :اول علی را بيشتر دوست داشتم و بعد عثمان را ]بيشتر دوست دارم[«!! اين
طعنه زن نده فراموش کرده است که تمامی اهل سنت و جماعت عثمان را بيشتر از علی دوست میدارنـد،
زيرا به عقيدهی آنها عثمان فضيلت بيشتری نسبت به علی داشته است.
سپس شروع به طعنه وارد کردن به نعيم بن أبي هند شده است .در جواب میگوييم :نعيم بن أبي هند ثقه و
مورد اعتماد بوده است ،ولی به او نسبت اهل بدعت بودن داده شده است .میدانيم که بعضی راويان شيعه
از او حديث روايت کردهاند ،آنها حسن بن محمد بن سماعه ،احمد بن حسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم
تمار ،صفوان بن يحيﻰ ،إدريس بن فضل ،سليمان خوﻻني ،اسحاق بن جرير بجلي كوفي ،جعفر بن محمـد
بن سماعه ،حسين بن أبي سعيد هشام بن حيان مكاري ،حسين بن مختار قﻼنسي و افراد بسيار ديگری که
به اهل بدعت بودن متهم میباشند و اموال امام کاظم را از روی ظلم و دروغ برای خود حﻼل کردند و با
اين وجود ثقه محسوب میشوند و روايت از آنها معتبر میباشد!
سپس به شبابه بن سوار طعنه وارد میکند ،زيرا او مرجئه 3بود و به سوی آن دعوت مـیداد .ايـن سـخن
علمای جرح و تعديل دربارهی وی میباشد و با اين وجود روايت او ثبـت محسـوب مـیشـود و بـه علـت
) (1تهذيب التهذيب .314/10
) (2تهذيب الكمال .91/29
) (3مرجئه نام فرقهای بوده است که به جای ترس و اميد نسبت به ﷲ متعال ،فقط به ﷲ تعالی اميد داشتند .آنان گفتن
شهادتين را ايمان کامل می دانستند و فرقی بين ايمان کسی که فقط شهادتين را گفته باشد با کسی که نماز شب او ترک
نشود ،قائل نبودند).مترجم(
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عقيدهی نادرست مورد مؤاخذه قرار نمیگيرد .يحيﻰ بن معين دربارهی شبابه گفت است او در شعبه ثقه و
مورد اعتماد میباشد .همان گونه که اين طعنه زننده گفته است» :امام يحيﻰ بن معين از شيوخ بخـاري و
مسلم بوده است و از امامان جرح و تعديل میباشد .اتفاق نظر وجود دارد که او عالمترين امام حـديث در
صحيح و نادرست بودن صحت آن بوده اسـت و در سـال 302هـ ـ قـ ـ وفـات يافـت .مشخصـات او موجـود
است :تذكرة الحفاظ ) (429|2و ديگر کتابها«!!!
پنجم :روايت حمزه بن عبد ﷲ بن عمر:
ُالر ﱠزاق از َم ْع َمر از
ع ْبد ﱠ
ع ْب ُد ب ُْن ُح َم ْي ٍد – و لفظ برای اِب ِْن َرافِع میباشد – از َ
مسلم :از ُم َح ﱠمد ب ُْن َرافِع و َ َ
شه رضی ﷲ عنها.
عايِ َ
ع ْبد ﱠ بْن ُ
ع َمر از َ
ُز ْه ِرى از َح ْمزَ ة بْن َ
)(1
اين طعنه زننده اين روايت را پنهان نموده است ،زيرا هيچ طعنهای دربارهی آن نيافته است .
]نکتهی قابل ذکری که در انتهای بررسی اسناد اين حديث بيان مـیشـود ،ايـن اسـت کـه بعضـی بـرادران
شيعه میگويند» :پيامبر به عايشه فرمان داد تا به علی بگويد که بـه جـای وی نمـاز دهـد ،ولـی او بـه
جای علی به ابوبکر گفت که به جای پيامبر نماز دهد« .اين سـخن درسـت نمـیباشـد ،زيـرا ابـوبکر
هفده روز به جای پيامبر نماز داد و اگر چنين چيزی اشتباه بـود در طـی هفـده روز مشـخص مـیشـد و
پيامبر ،علی را جانشين خود در نماز جماعت قرار میداد[.
شبههی آن که ابوبکر بر عليه ﺧودش گواهی داده است:
گفته شده است» :در تاريخ به مانند اين مسأله از ابوبکر به ثبت رسيده است :وقتی ابوبکر به پرندهای که
بر روی درخت بود مینگريست ،گفت]» :درخت[ طوبی برای تو باشد ای پرنده! .از ميوهها میخوری و
بر درختان مینشينی و هيچ حساب و کتاب و مجازاتی وجود ندارد ،دوست دارم درختی در کنار جادهای
باشم تا شتری از کنار من عبور کند و از من بخورد و مرا دفع نمايد و از جنس بشر نبودم« .باری ديگر
گفته است» :ای کاش! مادرم مرا نمیزاييد و ای کاش خشتی در ديوار بودم.«...
رد علماء:
اگر فرض کنيم که چنين سخنی را ابوبکر گفته است ،آن دليلی بر قدر ايمان و ترس او از ﷲ میباشد.
چنين امری هيچ نقصانی در ايمـان او را بيـان نمـیکنـد .در صـحيحين داسـتان مـردی آمـده اسـت کـه بـه
خانوادهاش امر نمود تا ]بعد از مرگش[ او را آتش بزنند و نصف خاکستر او را در دريا بياندازند و نصف
ديگر را در خشکی .اين با وجود آن بود که هيچ کار خيری انجام نداده بود .او گفت :قسم به ﷲ ،اگـر ﷲ
تقدير نمايد که مرا عذاب نمايد ،به من عذابی را میرساند که به هيچ يک از عالميان نرسانده است .ﷲ به
خشکی امر نمود و آنچه در آن بود جمع آوری کرد و به دريا امر نمود و آنچه در آن بود را جمـع آوری
نمود ،سپس ﷲ از او سوال نمود :چه چيـز تـو را بـر آن داشـت کـه چنـين کـاری انجـام دهـی؟ گفـت :ای
پروردگارم از شدت ترس از ابهت و عظمت تو .در نتيجه آن ]ﷲ تعالی[ او را آمرزيد) .(2با وجود آن که
در قدرت ﷲ تعالی در مبعوث نمودنش شک نموده بود ،وقتی از روی ترس از ﷲ متعال چنين کـاری را
انجام داد ،گناهان او آمرزيده شد .از اين حديث معلوم میشود که ترس از ﷲ تعالی از بزرگتـرين اسـباب
آمرزش از چيزهايی است که گناه محسوب میشوند.
به مانند اين سخن را افراد زيادی از بين صحابه بيان داشتهاند و از آنها عبد ﷲ بـن مسـعود اسـت کـه
درباره ی خودش گفته است» :در اينجا مردی است که دوست دارد اگر بميرد ،مبعوث نگـردد« .همچنـين
ابوذر گفته است» :دوست دارم تا درختی باشم و بريده شوم« .بلکه در روايت صحيح از پيـامبر آمـده
است» :دوست دارم تا درختی باشم و بريده شوم« .آيا چنين سخنانی گواهی دادن بر عليه خود میباشـد؟!
همچنين بخاري از ابن مسعود روايت کرده است که پيامبر به من فرمود» :برای مـن ]قـرآن[ بخـوان!
گفتم :آيا قرآن را برای تو بخوانم در حالی که آن بر تو نازل شده است؟ فرمود :بلـه .در پـس آن سـورهی
ش ِهيدا ً
علَﻰ هَـ ُؤﻻء َ
ْف ِإ َذا ِجئْنَا ِمن ُك ِّل أ ﱠم ٍة بِ َ
ش ِهي ٍد َو ِجئْنَا بِكَ َ
نساء را خواندم تا آن که به اين آيه رسيدم :فَ َكي َ
) (1نقلی از كتاب الرد علﻰ الجاني علي الميﻼني از ماجد صقعبي.
) (2صحيح بخاري)بخارايی( شماره  ،3481صحيح مسلم شماره .2756
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]النساء) [41 :و چگونه خواهد بود وقتی که از هر امتی گواهی بياوريم و تو را بر آنها گواه قرار دادهايم(
فرمود» :حاﻻ کافی است« به او توجه نمودم و ديدم از چشمهايش اشک میريـزد«) .(1آيـا ايـن دليلـی بـر
اين نيست که کسی که از ﷲ سبحانه در دنيا میترسد ،اين کار او دليل بر قدرت صادقانه بـودن ايمـان او
به ﷲ تعالی میباشد؟ اين مريم عليها السﻼم اسـ ت کـه ﷲ بـه ماننـد آنچـه از ابـوبکر و عمـر رضـی ﷲ
عنهما گفته شده است را دربارهی او بيان داشته است :يَا لَ ْيتَنِي ِم ﱡ
نسـيّا ً] مـريم:
ت قَ ْبـ َل َهـذَا َو ُكنـتُ ن َْسـيا ً ﱠم ِ
) [23ای کاش قبل از اين مرده بودم و به طور کلـی فرامـوش شـده بـودم( .ابـن عبـاس در معنـ اى »نسـيا ً
منسيا ً« گفته است» :آن به معنای اين است که آفريده نمیشدم و هيچ چيزی نبودم« .قتاده گفته است» :به
معنای چيزی که شناخته نشده است و يـادی از وی صـورت نگرفتـه اسـت« .ربيـع بـن أنـس گفتـه اسـت:
»زائل میشدم«) .(2همچنين از علی به ثبت رسيده است که در روز جمل به پسرش حسـن گفـت» :ای
حسن! ای کاش پدرت بيست سال پيش مرده بود«) .(3همچنين از ابوذر به ثبت رسيده است» :قسم به ﷲ
دوست دارم درختی بودم و بريده میشدم«) .(4آيا اين افراد به علت ايـن سخنانشـان مـورد سـرزنش واقـع
میشوند؟ اگر اينان مورد سرزنش و مذمت واقع نمیشوند ،پس چگونه شيخين چنين سرزنشی برای آنهـا
وجود دارد؟
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ﱠ
ْ
عل ْي َها ِمن َدابﱠ ٍة] النحل) [61 :اگـر ﷲ
]ﷲ تعالی در قرآن میفرمايدَ  :ول ْو ي َُؤ ِ
اس بِظل ِم ِه ْم َما ت ََر َك َ
اخذ ﱠ ُ الن َ
مردم را برای ظلمشان مؤاخذه مینمود بر آن)زمين( يک جنبنده باقی نمیگذاشـت( .همچنـين مـیفرمايـد:
علَﻰ َ
ظ ْه ِرهَا ِم ْن َدا ﱠب ٍة] فاطر) [45 :اگر ﷲ مردم را بـه واسـطهی
َ ولَ ْو ي َُؤ ِ
سبُوا َما ت ََر َك َ
اس ِب َما َك َ
اخ ُذ ﱠ ُ النﱠ َ
آنچه کسب کردهاند مورد مؤاخذه قرار میداد بر روی آن ]زمين[ جنبندهای باقی نمیمانـد( .ايـن سـخن ﷲ
تعالی میباشد که اگر از روی عدالتش با ما رفتار نمايد ،تمامی موجودات روی زمين هﻼک میشدند .به
مانند آن اين سخن امام سجاد میباشد که در دعای خود میفرمود» :الهی! با عدالت خودت با من رفتار
ننما ،بلکه با فضيلتت اين کار را انجام بده« .اين سخن پيامبر میباشد که ﷲ تعـالی بـه حسـاب و کتـاب
هر کسی برسد ،او هﻼک میشود .همچنين در حديث معروفی فرموده است» :ميانه روی کنيد و بـر حـق
استقامت ورزيد و بدانيد که هيچيک از شما به عملش نجات نمیيابد« .پرسيدند :شـما نيـز يـا رسـول ﷲ؟
فرمود» :و حتی من« .5بايد توجه داشت که ترس از جهنم در مورد چنين افرادی به مانند ترس ما از فيلم
ترسناک می باشد .بدون آن که به نظر برسد آن موجوداتی که در فيلم هستند برای ما خطرناک مـیباشـند،
از آنها در دل انسان ترس ايجاد میشود .چنين حالتی را قرآن برای کسی که دارای قلب زندهای مـیباشـد
با سخن گفتن از احوال جهنم ايجاد میکند[.
سپس اين طعنه زننده جلوتر میرود و میگويد» :اين کتاب ﷲ تعالی است که بـا ايـن سـخن خـود بنـدگان
علَ ْي ِه ْم َوﻻَ ُه ْم يَ ْحزَ نُونَ ] يونس) [62 :آگاه باشيد کـه
مؤمنش را بشارت میدهد :أَﻻ إِ ﱠن أَ ْو ِليَاء ّ ِ ﻻَ خ َْو ٌ
ف َ
دوستان ﷲ نه ترسی برای آنها خواه بود و نه غمگين میشـوند( و در پـس آن آيـاتی در ايـن موضـوع را
بيان میدارد ،سپس میگويد :چگونه دو شيخ ابوبکر و عمر آرزو مینماينـد کـه از بشـری نباشـند کـه ﷲ
تعالی آن را بر ديگر آفريدگانش کرامت بخشيده است«.
ر ّد:
 -1اين آيـات هـيچ منافـاتی بـا تـرس بنـده از پروردگـارش نـدارد و در پـاراگراف قبلـی ايـن تـرس را در
رسول و اصحابش از جانب ﷲ تعالی بيان نموديم.
 -2دربارهی آيهی سورهی يونس ابن كثيـر در تفسـير ايـن آيـه گفتـه اسـت» :ﷲ تعـالی آگـاه مـینمايـد کـه
اولياء)دوستان( او ،همان کسانی که ايمان آوردهاند و تقوا پيشه میکنند – همـان گونـه کـه پروردگارشـان
اين گونه آنان را توصيف نموده است – و هر کسی که از ﷲ تقوا داشته باشد»ﻻ خـوف علـيهم« )ترسـی
برای آنها نخواهد( به اين معنا از ترسهايی که در آيندهی آنان در آخرت وجود دارد و »ﻻ هـم يحزنـون«
) (1صحيح بخاري شماره .5050
) (2تفسير طبري .326 ،325/8
) (3تاريخ اﻷمم و الملوك  ،537/4البداية و النهاية .251/7
) (4جامع تِرمذي .556/4
) (5صحيح مسلم ).7295مترجم(
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)آنان غمگين نمیشوند( اين برای چيزی است که در دنيا باقی گذاشتهاند«) .(1بنابراين »خـوف« )تـرس(
در اين آيه مربوط به آخرت میشود .تمامی صحابه در دنيا از ﷲ تعالی ترس داشـتند و نـه در آخـرت.
سخن ﷲ تعالی نيزَ  :وﻻَ ُه ْم َي ْحزَ نُونَ ) آنان غمگين نمیشوند( برای آن چيزی است که در پشت سر خود
در دنيا باقی گذاشتهاند و برای آن غمگين نمیشوند .شـکی وجـود نـدارد کـه تـرس ابـوبکر و صـحابه
دﻻلتی بر اين ندارد که آنها در دنيا به علت چيزی غمگين شوند] .اين اعتقاد که ترس و غمگينی نشان از
اولياء نبودن انسان دارد توهينی به امامان اهل بيت و ديگر علمای بزرگ میباشد ،زيرا آنها از آنجـا کـه
در امتحان ﷲ تعالی قرار داشتند ،دائما ً در سختی و غم بودهاند[.
اين چنين است آيات ديگر .در اينجاست که میفهميم کـه ايـن آيـه دﻻلتـی بـر عليـه خليفـهی اول ابـوبکر
ندارد .سپس اين طعنه زننده گفته است» :وقتی مؤمنی عادی که در زنـدگیاش راه مسـتقيم را مـیپيمايـد،
مﻼئکه بر وی نازل میشوند و او را به مقامش در بهشت بشارت میدهند و از عذاب ﷲ تعالی نمیترسد
و از آنچه در دنيا باقی گذاشته است غمگين نمیشود و برای او در زندگی دنيوی قبل از آن که به آخـرت
برسد ،بشارت وجود دارد .پس چرا بزرگان صحابه که نزد اهـل سـ نت بهتـرين مخلوقـات بعـد از رسـول
ﷲ میباشند ،اين گونه نبودهاند و آرزو میکردند تا نجاست ،مو و آجر باشند .اگر مﻼئک به آنها بشارت
بهشت داده باشند ،هرگز آرزو نمیکردند تا به اندازهی آنچه در دنيا بر آن آفتاب تابيده میشود ،طﻼ داشته
باشند و آن را برای رهايی از عذاب ﷲ تعالی قبل از ديدارش بدهند .ﷲ تعالی مـیفرمايـدَ  :و َلـ ْو أَ ﱠن ِل ُكـ ِّل
ْط َوهُ ْم ﻻَ ي ْ
نَ ْف ٍس َ
ض ﻻَ ْفت َ َد ْ
ظلَ َم ْ
ُظلَ ُمونَ 
ي بَ ْينَ ُهم بِا ْل ِقس ِ
ت َما فِي اﻷ َ ْر ِ
اب َوقُ ِ
س ﱡرواْ النﱠ َدا َمةَ لَ ﱠما َرأَ ُواْ ْالعَ َذ َ
ت بِ ِه َوأَ َ
ض َ
]يونس) [54 :اگر برای هر کسی که ظلم نموده اسـت آنچـه بـر روی زمـين اسـت را فديـه بدهـد و ابـراز
پشيمانی کند و اين عمل وقتی انجام گيرد که آنها عذاب را ببينند ]عذاب از آنها برداشته نمـیشـود[ و بـين
آنها به عدالت حکم میشود و آنها مورد ستم واقع نمیشوند( .همچنين میفرمايدَ  :ولَ ْو أَ ﱠن ِللﱠذِينَ َ
ظلَ ُموا َمـا
ب يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َوبَ َدا لَ ُهم ِ ّمنَ ﱠ ِ َما لَ ْم َي ُكونُوا يَحْ ت َِسـبُونَ
س ِ
ض َج ِميعا ً َو ِمثْلَهُ َم َعهُ َﻻ ْفتَ َد ْوا بِ ِه ِمن ُ
وء ْال َع َذا ِ
فِي ْاﻷ َ ْر ِ
سبُوا َو َحاقَ ِب ِهم ﱠما كَانُوا ِب ِه يَ ْستَ ْه ِزئُون] الزمر) [48 -47 :و اگـر بـرای کسـانی کـه
س ِيّئَاتُ َما َك َ
* َوبَ َدا لَ ُه ْم َ
ظلم می کنند تمامی آنچه بر روی زمين وجود دارد و به مانند آن نيز به آن اضافه شـود را فديـه بدهنـد تـا
روز قيامت از بدی عذاب نجات پيدا کنند ]از آن عذاب نجات نخواهند يافت[ و و از جانب ﷲ اموری بـر
آنها آشکار میگردد که آن را به حساب نمیآوردند * برای آنها بدیهای آنچه کسب کردهانـد آشـکار مـی-
گردد و آن چيزی که آن را مسخره میکردند ،آنها را فرا میگيرد( من نيز ا ته دلم آرزو میکـنم کـه ايـن
آيات شامل صحابهی بزرگ امثال ابوبکر صديق و عمر فاروق نشود«.
رد:
اين دو آيه بيان رويدادهايی است که ﷲ تعالی دربارهی عذاب روز قيامت بيان میفرمايد ،بدين شـکل کـه
در آنجا پشيمانی و توبه سودی نمیدهد .منظور آن در دنيا نمیباشد .هـر فـرد عـاقلی فـرق تـرس بنـده از
پروردگارش در دنيا و ترس او از وی در آخرت را میداند .شيخ صدوق که يکـی از بزرگتـرين علمـای
شيعه اثنی عشر میباشد از حسن آورده است که رسول ﷲ فرمود» :ﷲ تبارك و تعالﻰ میفرمايد :قسم
به عزت و جﻼلم برای بندهام دو ترس را در يکجا جمع نمیکنم و دو امـن را بـرای او يکجـا جمـع نمـی-
نمايم .اگر در دنيا خودش را از من ايمن ببيند در روز قيامت او را میترسانم و اگر در دنيا از من بترسد
در روز قيامت او را ايمن میدارم«).(2
از طعنهای که وارد میشود ،حجت آوردن از روايتی است که امام مالک رحمه ﷲ آن را از رسول ﷲ
دربارهی شهدای احد آورده است» :آنان کسانی هستند که برای آنها گواهی میدهم .ابوبکر صـديق گفـت:
ای رسول ﷲ! آيا ما برادران آنها نيستيم و به مانند آن که اسﻼم آوردند ،اسﻼم آورديـم و بـه ماننـد آن کـه
جهاد کردند ،جهاد نموديم؟! رسول ﷲ فرمود» :بله ،ولی نمیدانم که بعد از من چه کـار مـیکنيـد!« در
نتيجه ابوبکر گريه کرد و گريهی او زياد شد و گفت :ما بعد از تو خواهيم بود.(3)« ...
) (1تفسير ابن كثير .514/2
) (2الخصال از ابن بابويه قمي.79 ،
) (3موطأ مالك شماره .987
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ر ّد اين است که اين حديث مرسل و منقطـع در تمـامی راويـان الموطـأ مـیباشـد .شـرح حـديث نيـز بـدين
صورت است که رسول فرمود» :آنان کسانی هستند که برای آنها گواهی میدهم« بـه ايـن معنـا کـه بـه
ايمان و بخشش آنها در راه ﷲ تعالی گواهی مـیدهـم .فقـط ايـن را فرمـود ،ابـوبکر صـديق از او سـوال
نمود :ای رسول ﷲ! آيا ما برادران آنها نيستيم و به مانند آن که اسﻼم آوردند ،اسﻼم آورديم و به مانند آن
که جهاد کردند ،جهاد نموديم؟! رسول ﷲ فرمود» :بله« به اين معنا که شما مثل آنهـا مسـلمان و مجاهـد
در راه ﷲ تعالی میباشيد» .ولی نمیدانم که بعد از من چه کار میکنيد!« به اين معنا که نمیدانم بعـد از
وفات من چه کارهايی انجام خواهيد داد .ابوبکر در اينجا دربارهی خودش سـوال ننمـود ،بلکـه آن را بـا
صيغهی جمع بيان داشت .جواب نيز با همان صيغه بيان شده است به اين معنا کـه او نمـیدانـد بعـد از او
چگونه خواهند بود .در اينجا معلوم میشود که پيامبر علم غيب نداشته است ]البته اين امر در آيات قرآن
و احاديث زيادی به صراحت بيان شده است[ .بـه ايـن معنـا کـه نمـیدانـد چـه اتفاقـاتی در آينـده و بعـد از
مرگش رخ میدهد ،مگر مواردی که ﷲ او را از آنها باخبر نموده باشد .در نتيجه ابوبکر گريه نمود؛
زيرا دانست که پيامبر از آنها جدا میشود و اين در سخن ابوبکر واضح است» :ما بعد از تو خـواهيم
بود« بدين معنا که بعد از تو ای رسول ﷲ! زندگی خواهيم کرد .طبيعتا ً او برای آن گريه نکـرد کـه فکـر
کند که بعد از پيامبر در دين تغيير ايجاد میکند!!.
شبههی ﺧﻼفت ابوبکر ص ّديق)بسيار راستگو(:
کسی گفته است :با خودم عهد کردم که در اين بحث وارد نوشم مگر با اعتماد بر آنچـه کـه بـين دو فرقـه
مورد قبول میباشد .در نتيجه مواردی که فقط در يکی از دو فرقه وجود داشت را کنار گذاشتم .بـر ايـن
اساس در برتری ابوبکر و علي بن أبي طالب تحقيق نمودم و اين که خﻼفت بر اساس ادعای شيعه وجود
داشته است يا آن که بر اساس ادعای اهل سنت و جماعت بر اساس شورا انجام گرفته اسـت« ...همچنـين
گفته است» :جستجوگر در اين موضوع اگر حقيقت را بخواهد با متنی آشکار روبرو میشود که علي بن
أبي طالب را تأييد میکند ،به مانند آن که پيامبر فرموده است» :من كنت مـوﻻه فهـذا علـي مـوﻻه« ايـن
سخن را بعد از حجة الوداع انجام داد .برای تبريک گفتن به علی کاروان ايستاد و ابوبکر خودش و عمر
در جمع تبريک گويندگان بودند و به امام گفتند» :مبارک باشد ای پسر أبي طالب! صبح و شام موﻻی هر
مرد و زن مؤمن شدی« .اين عبارت چيزی است کـه شـيعه و سـنی در آن اتفـاق نظـر دارنـد .بـرای ايـن
جستجو فقط عبارات را از منابع اهل سنت و جماعت تخريج نمودم....
ر ّدهای علماء:
 در اهل سـنت دربـارهی خﻼفـت ابـوبکر اخـتﻼف نظـر وجـود دارد .گروهـی مـیگوينـد کـه خﻼفـت
ابوبکر با متن آشکار يا پنهان به ثبت رسيده است و گروهی ديگر از اهل سنت میگويند :خﻼفت او
با توافق اهل شورا انجام گرفت .گروه اول با عبارات قوی برای خﻼفت او استدﻻل میآورند .ولی بر
هر دو صورت حق از اهل سنت گرفته نمیشود.
 اما شيعيان اثنی عشری 1ادعا میکنند که خﻼفت علي بن أبي طالب با عبارت آشکار بيان شده اسـت
و آن را به چند حديث استناد میدهند که جای گفتگو در آنها وجود دارد و به آنها اشاره خواهيم نمود.
از طرف ديگر اگر فرض کنيم که عبارت آشکار دربـارهی خﻼفـت وجـود دارد ،ايـن امـر نمـیتوانـد
ادعای شيعه اثنی عشری را ثابت کند .زيرا شيعه راوندية) (2اعتقاد به امامت عباس بـن عبـد المطلـب
دارند و برای آن عبارتی ثبت شده نزد آنها وجود دارد و ادعای آنهـا بـه ماننـد ادعـای وجـود عبـارت
ثبت شده دربارهی علی میباشد.
) (1همهی شيعيان اعتقاد ندارند که خﻼفت را پيامبر به علی داده است و بلکه برخی بر اين اعتقاد هستند که فقط علی
از خلفای ديگر بهتر بوده است و ای کاش وقتی صحابه ابوبکر را انتخاب نمودند ،علی را انتخاب میکردند.
همچنين اين قول نيز نزد آنها وجود دارد که خدا را شکر که علی را بعد از خلفای ديگر قرار داد تا اشتباهات آنها را
درست نمايد).مترجم(
) (2المنهاج .500/1
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 اما در مورد سخن او» :جستجوگر در اين موضوع اگر حقيقت را بخواهد با متنی آشکار روبرو می-
شود که علي بن أبي طالب را تأييد میکند ،به مانند آن که پيامبر فرموده است» :من كنت موﻻه فهذا
علي موﻻه«.
رد:
الف -اهل حديث در صحيح بودن و ضعيف بودن اين حديث اخـتﻼف نظـر دارنـد ،بعضـی آن را ضـعيف
دانستهاند و بعضی حسن.1
ب -اما ادعای آن که اين حديث عبارتی آشکار و واضح برای خﻼفت علی میباشد .در جواب میگـويم:
دليلی که بر عدم وضوح اين عبارت وجود دارد ،خود عبارت میباشد .زيرا اين عبارت بعد از بازگشـت
پيامبر از حجة الوداع و در غدير خم اتفاق افتاده است .آنچه که معلوم است اين میباشد که بعد از حجة
الوداع تمامی مسلمانان به همراه پيامبر به مدينه بازنگشـتند ،بلکـه اهـل مکـه بـه مکـه بازگشـتند و اهـل
طائف به طائف و اهل يمن به يمن .در اينجا کسی همراه آنان نبـود ،مگـر اهـل مدينـه .اگـر آنچـه کـه در
غدير خم گفته شده بود ،ابﻼغی به تمامی انسانها بوده است ،بايد در حجة الوداع گفتـه مـیشـد کـه تمـامی
مسلمانان آنجا بودند .پيامبر در آن حج ذرهای دربارهی امامت صحبت ننمود و علی نيز هيچگاه آن را
يادآوری نکرد .در اينجاست که متوجه میشويم که امامت علی وحيی نازل شـده نبـوده اسـت و در ديـن
ﷲ از آن سخن به ميان نيامده است و همچنين بـه ابـﻼغ آن امـر نشـده اسـت .ايـن حـديث حجتـی بـرای
خﻼفت او نبوده است همچنين واضح و آشکار نبوده است!
ج -در مورد کلمهی »موﻻه« :اين کلمه به طور قطع خﻼفت را مشخص نمـیکنـد ،زيـرا ايـن لفـظ دارای
معانی متعددی میباشد .در مختار الصحاح رازي گفته است» :المولﻰ به معنای آزاد شـده و آزاد کـرده و
پسر عمو و ياری رسان و همسايه و همپيمـان و  ...مـیباشـد ...و »المـواﻻة« ضـد »المعـاداة« )دشـمنی
است(» .ال ِوﻻية« با کسره ]بر واو[ به معنای سلطان میباشد و »ال ِو َ◌ﻻية« )با کسـره يـا فتحـه ]بـر واو،
)(2
الـو ْلي« :قـرب و نزديـک بـودن و ...
هر دو به معنای[ ياری دادن است«  ،فيروزآبـادي گفتـه اسـتَ » :
ولـی چيـزی
ي« :اسم آن میباشد ]و به معنای[ دوستدار ،دوست مورد اعتماد ،ياری رسان و
الو ِل ﱡ
استَ » .
ِ
میباشد .بر آن » ِوﻻيَة« و » َوﻻيَةً« هستند يا مصدر آن مـیباشـند .بـا کسـره ]بـر واو[ بـه معنـای تـدبير،
امارت و سلطان و  ...میباشد» .ال َم ْولَﻰ« نيز بـه معنـای :مالـك ،بـرده ،آزاد کننـده ،آزاد شـده ،همشـنين،
پسر ،عمو ،اتراق کرده ،شريک ،خواهر زاده ،ولی ،پروردگار ،يـاری رسـان ،نعمـت دهنـده ،نعمـت داده
شده ،دوستدار ،تابع و داماد میباشد«).(3
در اينجا »المولی« به معنای ياری رسان و ديگر موارد میباشد .اگر معنای سلطان از آن برداشت شود،
نياز است تا دليلی واضح برای اثبات آن وجود داشته باشد ،اضافه بر آن کـه در ايـن صـورت »المـولی«
معنای والی را نيز میدهد.
]نکتهی قابل ذکر در اينجا که اثبات میکند اين کلمهی معنای دوست میدهد اين است که پيـامبر بعـد از
اين جمله فرمود» :اللهم وال من واﻻه وعاد من عاداه« .همان طور کـه مـیبينـيم در برابـر لفـظ »ولـی«
کلمهی »دشمنی« آمده است و دشمنی ضد دوستی میباشد و نه ضد سرپرسـتی .اگـر منظـور از »ولـی«
در اينجا سرپرستی باشد ،پيامبر میفرمود» :الهی کسـی کـه او را ولـی مـیگيـرد را دوسـت بـدار و بـا
طغيان کننده يا سرکشی کننده يا نافرمان از وی دشمنی نما«[.
شيخ اﻻسﻼم گفته است :در اين سخن دليلی آشکار وجود ندارد که منظور از آن خﻼفت باشد و »المولی«
4
سولُهُ َوالﱠذِينَ آ َمنُواْ] المائدة) [55 :دوسـت
به مانند »الولی« است .ﷲ تعالی میفرمايدِ  :إنﱠ َما َو ِليﱡ ُك ُم ّ ُ َو َر ُ

) (1حديث حسن به حديثی گفته میشود که راوی آن حديث انسان مورد اعتماد و جوانمردی بوده است ،ولی حافظهی او
ضعيف بوده است).مترجم(
) (2مختار الصحاح.740 ،
) (3القاموس المحيط ص.1732
) (4همان طور که میدانيم »إنما« از ادات حصر است و به غير از تأکيد بيانگر انحصار بوده و به معنای »فقط« می-
باشد .اگر در اينجا »ولی« را سرپرست معنا کنيم ،معنای آن میشود» :سرپرست و ولی شما فقط ﷲ و رسولش و ]بر
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شما فقط ﷲ و فرستادهاش و کسانی هستند که ايمان آوردهاند( .همچنين میفرمايدَ  :و ِإن تَ َ
علَ ْيـ ِه َفـإ ِ ﱠن
ظاه ََرا َ
صا ِل ُح ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال َم َﻼئِ َكةُ بَ ْع َد ذَ ِل َك َ
ير] التحريم) [4 :و اگر بر عليه او همدست
ظ ِه ٌ
ﱠ َ ُه َو َم ْو َﻻهُ َو ِجب ِْري ُل َو َ
شوند ،ﷲ و جبرئيل و مؤمنان صالح ياری رسان او میباشند و مﻼئـک بعـد از آن پشـتيبان ]او[ هسـتند(.
ش ْيئًا] الدخان) [41 :روزی که هـيچ دوسـتی،
ع ْن َم ْولًﻰ َ
]همچنين ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ي ْو َم َﻻ يُ ْغنِي َم ْولًﻰ َ
دوست ديگر را بینياز نمیکند( .اگـر قـرار بـود »مـولی« در اينجـا بـه معنـای سرپرسـت باشـد ،دو نفـر
همزمان سرپرست يکديگر میشدند و اين غير ممکن است[ .ﷲ تعالی بيان نموده است که رسول »ولی«
مؤمنان میباشد و آنها نيز »موﻻی« او هستند .همان گونه که بيـان فرمـوده اسـت کـه ﷲ تعـالی »ولـی«
مؤمنان است و آنها نيز اولياء)جمع ولی( او میباشند و همچنين بعضی از مؤمنان »ولی« بعضـی ديگـر
هستند ]اگر »ولی« فقط به معنای سرپرست بود ،چنين سـخنانی بـیمعنـا مـیشـد[» .المـواﻻة« )دوسـتی(
متضاد »المعاداة« )دشمنی( است و اين برای هر دو طرف موجود میباشد ]و يکطرفه نيست[ وقتی بـين
دو موجود ]بـه ماننـد ﷲ تعـالی و بنـدهاش[ »وﻻيـة« وجـود داشـته باشـد» ،وﻻيـة« آن کـه دارای منزلـت
باﻻتری است همان نيکوکاری و بخشش میباشد و »وﻻية« ديگری اطاعت و عبادت است .بـه ماننـد آن
کــه ﷲ تعــالی مؤمنــان را دوســت مــیدارد و مؤمنــان نيــز او را دوســت مــیدارنــد» .المــواﻻة« متضـ اد
»المعــاداة« )دشــمنی( و »المحاربــة« )جنــگ( و »المخادعــة« )فريــب دادن( اســت .کــافران ﷲ تعــالی و
رسولش را دوست نمیدارند و با ﷲ تعالی و رسولش دشمنی میکنند و جنگ مینمايند.
ولی چه شد که پيامبر در حق علی اين سﺧن را بيان نمود ) (1؟
جز اين نبوده است که علی هنگام بيرون آمدن رسـول بـرای حجـة الـوداع در يمـن بـود و او بعـد بـه
پيامبر ملحق شد و همراه او حج نمـود ) .(2در يمـن بـين او و اصـحابش مسـائلی ايجـاد شـد کـه روايـات
متعددی آنها را واضح میگردانند:
از آنها روايتی است که عمرو بن شاس أسلمي آورده است :او به همراه علي بن أبي طالـب در يمـن بـود.
بعضی در حق او ظلم نمودند و اين امر برای وی سخت آمد .وقتی به مدينه رسيد ،هر کس را که مﻼقات
میکرد نزد او شکايت مینمود .روزی روی کرد و رسول ﷲ در مسجد نشسته بود .به او نگريسـت تـا
آن که نزد او نشست] .پيامبر [فرمود» :ای يا عمرو بن شاس! همانا مرا آزار دادی« .گفتم :مالک ما ﷲ
است و بازگشت ما در ]روز قيامت[ به سوی او میباشد .به ﷲ و به اسﻼم پناه میبرم از اين کـه رسـول
ﷲ را آزار دهم .فرمود» :کسی که علی را آزار دهد ،مرا آزار داده است«).(3
امام باقر فرموده است» :پيامبر علی را به سوی يمن فرستاد .حکم او را ذکـر نمـود کـه علـی خـون
مردی مقتول را باطل اعﻼم کرد .اولياء او از يمن به نزد پيامبر رسيدند و از علی دربارهی حکمی کـه
برای آنها نموده بود ،شکايت کردند و گفتند :علی به ما ظلم کرده است و خون دوست مـا را باطـل اعـﻼم
کرده است .رسول ﷲ فرمود :علی ظالم نمیباشد«).(4
در روايتی آمده است :پيامبر وقتی رو به سوی حج نمود ،برای علی نوشت تا از يمن برای حج بيايـد.
در نتيجه او با لشگری که وی را در راه يمن همراهی مینمود] ،به سوی مکه[ راه افتادند و لباسهايی را
که از اهل نجران گرفته بودند ،به همراه او بودند .وقتی به مکه نزديک شدند ،علـی بـه تنهـايی لشـگر را
رها کرد و به نزد رسول ﷲ رسيد .در پس آن به او امر نمود که به نزد لشگر خودش برگردد .وقتی به
نزد آنها بازگشت ،ديد که آنها لباسهايی را که به همراه داشتند ،پوشيدهاند .اين کـار آن را زشـت شـمرد و
لباسها را از تن آنها درآورد و در نتيجهی آنها کينهی او را به دل گرفتند .وقتی بـه مکـه داخـل شـدند ،از
طبق روايات برادران شيعه[ علی میباشند« .در اينجاست که سرپرستی هر شخص ديگر جز اين سه باطل میشود و
فقط اين سه میتوانند وﻻيت مسلمانان را بر عهده بگيرند و اين خﻼف حکم دين و عقل میباشد).مترجم(
) (1نقﻼً عن كتاب اﻹمامة و النص ،از فيصل نور605 ،
) (2اﻹرشاد ،89 :إعﻼم الورى ،137 :الكافي ،233/2 :أمالي الطوسي ،252 :البحار،391 ،389 ،384 ،383 ،373/21 :
.396
) (3إعﻼم الورى ،137 :البحار.360/21 :
) (4البحار ،400 ،389/104 316/40 101/36238/21 :أمالي از شيخ صدوق ،348 :الكافي.372/7 :
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اميرالمؤمنين بسيار شکايت نمودند و در نتيجهی آن رسول ﷲ امر نمود تا در بين مردم ندا داده شـود:
»زبانتان را از علي بن أبي طالب کوتاه کنيد! او دربارهی ﷲ سختگير میباشد و در دين سسـتی نمـی-
ورزد«).(1
از عمران بن حصين آمده است که رسول ﷲ لشگری را مأمور نمود و علي بن أبـي طالـب را اميـر آنهـا
قرار داد .بـا لشـگر بـه راه افتـاد و بـا کنيـزی نزديکـی نمـود .ايـن کـار او را زشـت شـمردند و چهـار نفـر از
اصحاب رسول ﷲ با يکديگر قرار گذاشتند و گفتند :اگـر بـه ديـدار رسـول ﷲ برسـيم از آنچـه علـی انجـام
داده اســت ،او را بــاخبر مــیســازيم ...شــکايت آن چهــار نفــر و روی برگردانــدن رســول ﷲ را ذکــر نمــود و
همچنين سخن پيامبر که فرمود» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه« ).(2
در اينجاست که معنای واقعی عبارت معلوم میگردد.
از بريده آمده است :رسول ﷲ در لشگری ما را مأمور نمود .وقتی بازگشتيم فرمود :صـحابهی رئـيس
خودتان را چگونه ديديد؟ گفت :از او شکايت کرديم يا کسـی غيـر از مـن از او شـکايت نمـود .گفـت :در
حالی که مردی سر به زير بودم سرم را بلند کردم و ديدم چهرهی پيامبر قرمز شده است و فرمود» :هر
کس من »ولی« او هستم ،علی نيز »ولی« او میباشد«).(3
در روايتی ديگر گفته است :به همراه علی در يمن جهاد نمودم .از او ستمی ديدم و وقتی به نزد رسـول
ﷲ بازگشتم ،ماجرا را برای او بيـان کـردم .ديـدم کـه صـورت رسـول ﷲ تغييـر کـرد و فرمـود» :ای
بريده! آيا من به مؤمنان از خودشان اولیتر نيستم؟ گفتم :بله ای رسول ﷲ .فرمود» :فمن كنت موﻻه فعلي
موﻻه«).(4
در روايتی ديگر آمده است :مردی در يمن بود و علي بن أبي طالـب در حـق او کوتـاهی نمـود .او گفـت:
شکايت تو را نزد رسول ﷲ بيان میدارم .وقتی بـه نـزد رسـول ﷲ بازگشـت ،دربـارهی علـی از او
سوال نمود و او نيز از علی بد گفت .در نتيجه رسول ﷲ فرمود» :تو را به ﷲ سوگند مـیدهـم همـان
کسی که کتاب را بر من نازل فرموده است و رسالت را بـه مـن اختصـاص داده اسـت کـه ايـن سـخن تـو
باعث خشم میشود .دربارهی علي بن أبي طالب چه میگويی؟ گفت :بله ای رسول ﷲ! فرمود :آيـا نمـی-
دانی که من به مؤمنان از خودشان اولیتر میباشم؟ گفت :بله .فرمود» :فمن كنت موﻻه فعلي موﻻه«).(5
اين روايت دﻻلت بر اين دارد که سبب سخن پيامبر از روی شکايت مردم از او بوده است .میبينيم کـه
منظور از سخن وی برای وصيت نمودن ]برای جانشـينی علـی [نبـوده اسـت و آن را بعـد از جـدا شـدن
حاجيان و رفتن هر کدام به سمتی آن را بيان داشته است.
در کتابهای اماميه آمده است که سخن پيامبر دربارهی علی» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه« قبل از غدير
نيز در سالهای متعددی بيان شده است .اين دليلی بر اين میباشد که روز غدير ايـن سـخن معنـايی سـوای
روزهای ديگر که اين سخن در آنها بيان شده است ،نداشته است ،مگـر آن کـه در آن روز ايـن سـخن در
محضر بسياری از صحابه که به همراه او حج رفته بودنـد ،بيـان شـد .ايـن امـر از روی تکـرار شـکايت
مردمی بود که در يمن ]به همراه علی [بودند .بنابراين برداشت از اين سخن که آن بيان امامـت او مـی-
باشد ،فقط يک گمان اشتباه است.
از روايات برادران شيعه که اين سخن در آنها تکرار شده است اين موارد هستند:
آن در روز اعﻼم برادری بود .بدين ترتيب که رسول ﷲ بين مهاجرين و انصار پيمان برادری بسـت و
علی را کنار گذاشت .در نتيجه او به گريه افتاد و بـه خانـهاش رفـت .رسـول ﷲ بـﻼل را بـه دنبـال او
فرستاد و او نيز گفت» :ای علی! پيامبر را اجابت کن!« .او نيز به نزد پيامبر آمد .پيامبر فرمود :چه
چيز تو را به گريه انداخته است ای ابوالحسن؟! او گفـت :ای رسـول ﷲ! بـين مهـاجرين و انصـار پيمـان
برادری ايجاد کردی و در حالی که مرا میديدی من ايستاده بودم و منزلت مرا میدانستی ولی بين مـن و
) (1اﻹرشاد ،89 :إعﻼم الورى ،138 :البحار ،383/21 :المناقب.110/2 :
) (2البحار.149/38 ،320/37 :
) (3البحار.220/37 :
) (4البحار ،187/37 :الطرائف ،35 :العمدة.45 :
) (5أمالي از طوسي ،610 :البحار.130/21838/33 :
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هيچ کس پيمان برداری ايجاد نکردی .فرمود :تو را برای خودم نگه داشتهام .آيا شاد نمیشوی که بـرادر
پيامبرت شوی؟ گفت :بله ای رسول ﷲ! آن چگونه به من میرسد؟ دست او را گرفت و از منبر باﻻ بـرد
و فرمود» :الهی! اين از من است و من از او میباشم .او نسبت به من مثل هارون به موسـی مـیباشـد و
»من كنت موﻻه فهذا علي موﻻه«).(1
پيمان برادری در ابتدای هجرت انجام گرفت.
از آنها :روزی است که او با انگشتر خود صدقه داد .از زيد بـن حسـن از پـدر بـزرگش آمـده اسـت کـه
شنيدم عمار بن ياسر رضی ﷲ عنهما میگفت» :گدايی در نزد علي بن أبي طالب آمد و اين در حالی بود
که او در نماز نافله بود ،در نتيجهی انگشتر خود را در آورد و آن را به گدا عطـا نمـود .بـه نـزد رسـول
سـولُهُ
ﷲ رسيد و او را از اين امر آگاه نمود .در نتيجه بر پيامبر اين آيه نازل شدِ  :إنﱠ َمـا َو ِلـيﱡ ُك ُم ّ ُ َو َر ُ
صﻼَةَ َويُؤْ ُتـونَ ﱠ
الز َكـاةَ َو ُهـ ْم َرا ِك ُعـونَ ] المائـدة) [55 :فقـط »ولـی« شـما ﷲ و
َوالﱠذِينَ آ َمنُواْ الﱠذِينَ يُ ِقي ُمو َن ال ﱠ
رسولش و کسانی هستند که ايمان آوردهاند و نماز میخوانند و زکات میدهند و آنها فـروتن مـیباشـند(،2
رسول ﷲ آن را برای ما خواند ،سپس فرمود» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه ،اللهم وال من واﻻه وعاد من
عاداه«).(3
از آنها :حديث پرندهی کباب شده میباشد .رسول فرمود» :الهی! محبوبترين مخلوقت نزد خـودن را بـه
نزد من بياور!« در پس آن علی آمد و فرمود» :اللهم وال مـن واﻻه وعـاد مـن عـاداه« )الهـی! کسـی کـه
»ولی« او میباشد را »ولی« بدار و کسی که با او دشمنی میکند را دشمن بدار«) .(4و ديگر احاديث.
اين مواردی است که اماميه آنها را ذکر کرده است و رسول ﷲ در آنها فرموده است» :من كنـت مـوﻻه
فهذا علي موﻻه« اين همان سخن غدير است که چند بار تکرار شده است.
اگر منظور از آن امامت باشد ،احاديث قبلی باطل میشوند و اگر عکس آن باشد ،پس چه اتفاق جديدی در
غدير افتاده است؟!
در اينجاست که به ياد سخن شيخ صدوق دربارهی حديث غدير میافتم» :اگر بنگريم میبينيم که برای اين
کار پيامبر مردم را جمع نمود و برای آن خطبه گفت و منزلت آن را باﻻ دانست .بنابراين جايز نمیباشد
که آنها اين امر را در قبل میدانستند و او برای آنها آن را تکرار نموده باشد و اين امور در اين صورت
معنايی نمیدادند و اين کارها ديگر عبث محسوب میشدند و امر عبث در پيامبر وجود ندارد«).(5
اين بيان شيخ صدوق دليلی بر اين میباشد که قبل از غدير عبارتی که معنـای آن رسـاندن امامـت علـی
میباشد ،بيان نشده بود؛ زيرا جايز نمیباشد که امری را که آنها میدانستند ،برای آنها تکرار شود.
جدای از تمامی مواردی که ذکر کرديم ،در اينجا به دﻻلت صحيحی که در حديث غدير خم بيان شده است
میپردازيم .پيامبر فرموده است» :من كنت موﻻه فهذا علي موﻻه« )هر کس من »ولی« او هسـ تم پـس
اين علی »ولی« او میباشد( .اين قسمت از واقعه مورد اتفاق تمامی مسلمانان میباشد و همان طـور کـه
در ابتدا گفتيم ،صحيح است.
میگوييم :عبارت »المواﻻة« و مشتقات آن در قرآن کريم دهها بار تکرار شده اسـت و همچنـين در سـنت
شريف و آثار ديگر .تمامی آنها دﻻلت بر اين دارد که معنای »المواﻻة« اجـ رای معـانی متعـدد مشـترکی
میباشد تا آنجا که به سی معنا میرسد .در قبل به تعدادی از آنها اشـاره نمـوديم .شـکی وجـود نـدارد کـه
بسياری از اين الفاظ بـا حـديث مـا مطابقـت نـدارد .ولـی نزديـکتـرين معنـايی کـه بـرای ايـن لفـظ يعنـی
»المواﻻة« وجود دارد همان متضاد »المعاداة« )دشمنی(» ،المحاربة« )جنگيدن( و »المخادعة« )فريـب
دادن يکديگر( میباشد و اين به معنای امارت و خﻼفت نمیباشد .به همين دليـل پيـامبر نفرمـوده اسـت:
»من كنت واليه فعلي واليه« )کسی که من سرپرست او هستم ،پس علی سرپرست او میباشد( يـا الفـاظی
) (1الروضة ،11 :البحار.344/18638/37 :
) ( 2اگر»ولی« در اينجا به معنای سرپرست باشد ،هيچ کس جز ﷲ تعالی و رسولش و علی بن ابی طالب حق سرپرستی
مؤمنان را ندارد).مترجم(
) (3العياشي ،356/1 :البرهان ،482/1 :البحار.187/35 :
) (4بشارة المصطفﻰ ،202 :البحار.354/38 :
) (5معاني اﻷخبار ،67 :البحار.225/37 :
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که بدين معنا نزديک باشد .اما معنای »المولﻰ« والی و سرپرست نمیشود و اين برداشتی اشتباه میباشد،
زيرا »الوﻻية« دو طرفه میباشد ]و هر يک ولی ديگری است[ .مؤمنـان »ولـی« ﷲ تعـالی هسـتند و او
نيز »ولی« آنها میباشد .در حديث دﻻلتی آشکار وجود دارد که در اينجا »وﻻية« در آن واحد دو طرفـه
می باشد .به همين دليل لفظ حديث با »بعدی« )بعد از من( مقيد نشده است ]و پيامبر نفرمـوده اسـت بعـد
از من علی» ولی« او میباشد .[ 1بلکه سياق سخن اين گونه است که اين وﻻيت در تمامی زمانهـا و در
تمامی وجوه دو طرفه میباشد و اين امری آشکار در سياق کﻼم میباشد .شريک بودن علـی بـه همـراه
پيامبر در زمان حيات او در وﻻيت و سرپرستی امری غير ممکن میباشد و اين دليلی بر اين است کـه
اين حديث محبت نسبت به وی را میرساند ،زيرا محبت به هر دوی آنها امری غير ممکن نمیباشد ،بلکه
محبت به يکی از آنها مستلزم محبت به ديگری میباشد و اين يکسان است که آن دو در قيد حيات باشند و
يا هر دوی آنها صلوات ﷲ عليهما وفات نموده باشند .اما اگر هر دو سرپرست باشـند امـری غيـر ممکـن
است و اين امر بر کسی پوشيده نمیباشد.
اين مسأله ما را به آن سوق میدهد که امامت او در زمان خطاب مـورد نظـر نبـوده اسـت ،زيـرا در آن
نبوت وجود داشت و امامت نيابت از نبوت میباشد و قابل تصور نمیباشد ،مگر بعد از آن از پيامبر به
او انتقال صورت گيرد .اگر منظور از آن در زمانی غير از زمان خطاب بوده است و بـه زمـانی ديرتـر
از آن برگردد .اين امر برای علی بعد از ابوبکر ،عمر و عثمان اتفاق افتاد و اين همان امری است که
میتواند مورد توافق شيعيان و اهل سنت قرار گيرد و هر دو میتوانند آن را درست بدانند.
بله ،اختصاص دادن علی به اين »مواﻻة« که همان متضاد دشمنی مـیباشـد ،خـالی از علـت نمـیباشـد.
همان گونه که ذکر نموديم ،پيامبر آن را در برابر شکايت مردم از وی بيان میداشت .اين امر دﻻلت بر
علم پيامبر از طريق وحی دارد که در زمان خﻼفت او فساد و ستم به وقوع میپيوندد و بعضی از مردم
امامت او را انکار میکنند و بلکه با او وارد جنگ میشوند .در اينجا بود که علی حديث غدير را حجتی
بر اين قرار میداد که آنها بايد ملزم به دوستی و ياری دادن وی شوند.
اين به طور کامل موافق سخن امام عسگری رحمـه ﷲ دارد و آن وقتـی بـود کـه حسـن بـن طريـف از او
پرسيد» :معنای سخن رسول ﷲ که دربارهی أميرالمؤمنين فرمود» :من كنـت مـوﻻه فعلـي مـوﻻه« چـه
میباشد؟ او در جواب فرمود :منظور از آن رساندن آگـاهی بـه آن اسـت کـه در هنگـام تفرقـه ،حـزب ﷲ
شناخته شود«).(2
اين حسين بوده است که به لشگر شام میفرمود» :آيا میدانيد علی »ولی« هـر مـرد و زن مـؤمن مـی-
باشد؟ آنها گفتند :بله«)] .(3اگر اين بله گفتن آنها برای سرپرستی گفته مـیشـد ،ديگـر بـا وی جنـگ نمـی-
نمودند و آنها به معنای دوستی برای »ولی« بله گفتند[.
آيا با اين نص آنها متوجهی ايـن امـر شـدند ولـی بـا کسـی غيـر از او بيعـت کردنـد و بـا پسـرش جنـگ
کردند؟! ...همچنين نزد اماميه در احاديث جمع آوری شده توسط آنها ،آثاری وجود دارد کـه بيـانگر آن
می باشد که فهم مردم از حديث غدير خم اين نبوده است که آن دﻻلتی بر خﻼفـت او بـرای عمـوم مؤمنـان
میباشد .از آن روايات:
از أبي إسحاق آمده است :به علي بن حسين)امام سجاد (گفتم» :معناى سخن پيامبر» :مـن كنـت مـوﻻه
فعلي موﻻه «...چه میباشد(4)«...؟
أبان بن تغلب گفته است» :از ابوجعفر محمد بـن علي)امـام بـاقر (دربـارهی معنـای ايـن سـخن پيـامبر
سوال نمودم» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه«؟ فرمود :ای ابوسعيد ،از چنين چيزی سوال میکنی؟«).(1
) (1بايد يادآوری نمود که برادران شيعه اثنی عشری بر اين اعتقاد هستند که در يک زمان نمیشود دو ولی ،وﻻيت و
سرپرستی را به عهده بگيرند .با اين وجود اگر »ولی« در اينجا به معنای سرپرست بوده باشد ،بايد پيامبر از
عباراتی مثل »بعد از من« استفاده مینمود و نه آن که سخن به گونهای باشد که »وﻻيت« هر دو آنها در آن واحد
وجود داشته است) .مترجم(
) (2كشف الغمة ،303/3 :البحار ،290/22350/37 :إثبات الهداة.139/2 :
) (3أمالي از شيخ صدوق ،135 :البحار.318/44 :
) (4أمالي از شيخ صدوق ،107 :معاني اﻷخبار ،65 :البحار ،223/37 :إثبات الهداة.34/2 :
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أبي تيهان گفته است» :من گواهی میدهم که پيامبر ،علی را برپای داشت] .بعضی از[ انصـار گفتنـد :او
را فقط برای خﻼفت برپای داشت و بعضی ديگر گفتند :او را برپای داشت تا مردم بدانند کـه دوسـت هـر
کسی میباشد که رسول ﷲ دوست او میباشد«).(2
اين امر را روايتی که امام صادق رحمـه ﷲ آورده اسـت تأکيـد مـینمايـد .در آن آمـده اسـت کـه پيـامبر
فرمود» :من به هر مؤمنی از خودش اولیتر میباشم و علی بعد از من به او »اولیتـر« مـیباشـد« .بـه
من گفته شد :معنای آن چه میباشد؟ گفتم :سخن پيامبر است که فرموده است :کسی کـه دِيـن يـا قرضـی
داشته باشد و وفات نمايد ،پرداخت آن بر من میباشد و کسی که مالی را باقی بگذارد ]و وفـات نمايـد[ آن
مال برای وارثان او میباشد«).(3
در اينجا بنگريم که از اين لفظ معنايی برداشت شده است که دﻻلت بر خﻼفت عمـومی نـدارد ...کمـی در
آن تدبر کنيد ]معلوم میشود که اين لفظ برای خﻼفت علی لفظی صريح و آشکار نمیباشد[!
همچنين منسوب به امام صادق میباشد که فرمود» :وقتی رسول ﷲ ،اميرالمؤمنين علي بـن أبـي طالـب
را در روز غدير خم برپای داشت .ﷲ تعالی بر زبان جبرئيل نـازل فرمـود :ای محمـد! مـن فـردا قبـل از
ظهر ستارهای را از آسمان نازل میکنم که نور آن بر نور خورشيد غلبه مینمايد .به اصحابت بياموز که
هر کسی آن ستاره در خانهی او افتاد ،بعد از تو خليفـه مـیباشـد .رسـول ﷲ آنـان را از آن آگـاه نمـود.
تمامی آنها در منزل خود نشستند و توقع داشتند که ستاره در منزل آنها بيافتد .زمانی نگذشت که ستاره در
خانهی اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب و فاطمه فرود آمد«).(4
کسی که ا ين حديث را درست کرده است بر چيزی تأکيد نموده است که ما در صدد اثبات آن هسـتيم و آن
اين است که در آن آمده است کسانی که در غدير حاضر بودند با وجود تعداد زياد آنها چنين برداشـتی را
که پيامبر با اين سخن خود» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه« به صـراحت خﻼفـت بعـد از خـودش را بيـان
داشته است را نداشتهاند و اين عدم برداشت آنها از خﻼفت علی تا نوزدهم ذي الحجه طـول کشـيد تـا آن
که ديدند ستاره در خانهی علی سقوط نمود و در اينجا بود که فهميدند او خليفهی بعد از پيامبر میباشد.
روايات در اينباره بسيار میباشند و همهی آنها دﻻلت بر اين دارند که اين عبـارت بـه صـراحت خﻼفـت
علی را بيان نمیدارد .تعدادی ديگر از اين احاديث:
از اسلم آمده است که به عمر گفته شد :در برابر علی رفتاری مینمايی که ايـن رفتـار را نسـبت بـه هـيچ
يک از اصحاب رسول ﷲ نداری؟ گفت :او موﻻی)دوست( من است«.
امام باقر فرموده است » :دو عرب بيابان گرد به نزد عمر آمدند و از يکديگر شکايت کردند .عمر گفت:
ای ابوالحسن! برای آنها حکميت نما! کسی که بر او حکم شده بود گفت :ای اميرالمؤمنين اين بين ما حکم
نمايد؟ در نتيجهی اين حرف او ،عمر دست به گريبان او شد و گفت :وای بر تو! نمیدانی که اين کيست؟!
اين موﻻی من و موﻻی هر مؤمنی میباشد و کسی که او موﻻی او نباشد ،مؤمن نيست«).(5
از خودتان سوال کنيد :آيا ا اين فهميده می شود کـه کسـی کـه بـه سـوی بيابـان گـرد يـورش بـرد .از روی
سرپرست بودن علی اين کار را نمود؟
شايد قویتر از آنچه بيان داشتيم ،سخنانی باشد که اهل بيت دربارهی فهم از غدير خم بيان نمودهاند و اين
با ادعای پيروان آنها فرق میکند؟
اماميه ذکر نموده است که رسول ﷲ به علی فرمود :آيا راضی نمیشـوی کـه بـرادر مـن باشـی و مـن
برادر تو باشم و تو »ولی« ،وصی و وارث من باشی )(6؟
آيا میشود رسول به علی بفرمايد :تو امير و خليفهای بر من میباشی؟

) (1معاني اﻷخبار ،66 :البحار.223/37 :
) (2الخصال ،465 :البحار.213/28 :
) (3الكافي ،407/1 :البحار ،248/27 :نور الثقلين.237 ،240/4 :
) (4فرات ،452/2 :البحار.283/35 :
) (5البحار.124/40 :
) (6أمالي الطوسي ،211 :البحار.14/37 :
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امام صادق فرموده است» :وقتی رسول ﷲ مكه را فتح نمود بر صفا ايستاد و فرمود :ای بني هاشم! ای
بني عبدالمطلب! من فرستادهی ﷲ به سوی شما میباشم .من برای شما دلنگران هستم .نگوييد :محمـد از
ماست .قسم به ﷲ ،اوليای)جمع ولی( من از طرف شما و ديگران کسی نيست مگر پرهيزگاران«).(1
از رسول ﷲ روايت شده است» :ﷲ در شب اسراء فرمود :ای مﻼئک من! و سـاکنان آسـمانها و زمـين
من! و حمل کنندگان عرشم! گواهی دهيد که علی »ولی« من و »ولی« رسول من و »ولی« مؤمنان بعد
از رسول من میباشد«)] .(2آيا میشود ﷲ تعالی بفرمايد :علی سرپرست من است و بـر مـن حـق وﻻيـت
دارد[.
از رسول ﷲ آورده شده است که به علی فرمود» :تو »ولی« من میباشی و »ولی« من همان »ولی«
ﷲ است و دشمن تو ،دشمن من است و دشمن من ،دشمن ﷲ میباشد« )] .(3در اينجا نيز مـیبينيـد کـه در
برابر »ولی« دشمنی آمده است و نه سرکشی يا اطاعت نکردن يا نافرمنانی[.
پس از اين عبارات جز آن که »المواﻻة« معنای محبت میدهد ،آيا میتوان برداشت ديگری داشت.
همچنين منسوب به رسول ﷲ میباشد» :جبرئيل به نزد من پايين آمد و گفت :ای محمد! ﷲ به تو سـﻼم
میرساند و به تو میگويد :نماز را واجـب نمـودم و آن را از بيمـار ،ديوانـه و کـودک برداشـتم .روزه را
واجب نمودم و آن را از مسافر برداشتم .حج را واجب نمودم و آن را از بيمار برداشتم .زکات را واجـب
نمودم و آن را از بیچيز برداشتم .حب علي بن أبي طالب را واجب نمودم و محبت آن را بر اهل آسـمان
و زمين واجب نمودم و به هيچ کسی برای خودداری از آن رخصت نمیدهم»).(4
رسول ﷲ درباره ی اهل عبا فرموده است» :کسی که »ولی« آنها باشد» ،ولی« من است و کسی که بـا
آنها دشمنی کند با من دشمنی نموده است«)] .(5در اينجا جز آن که بيان شده است افرادی »ولی« پيامبر
می باشند ،در برابر »ولی« دشمنی آمده است و نـه نافرمـانی يـا عصـيان يـا ديگـر کلمـاتی بـه ايـن معنـا.
همچنين در بين اهل عبا فاطمه رضی ﷲ عنها نيز وجود داشته است و اين در حالی است که کسی بـرای
او ادعای امامت ننموده است[.
رباح بن حارث گفته است» :گروهی به نزد اميرالمؤمنين رسيدند و گفتند :سﻼم بر تو ای »مـوﻻی« مـا!
فرمود :چگونه »موﻻی« شما باشم و شما قومی عرب هستيد؟ گفتند :از رسول ﷲ شنديم که رسول ﷲ
در روز غدير خم فرمود» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه« .در بين آنهـا افـرادی از انصـار وجـود داشـتند و
يکی از آنها أبو أيوب انصاري صحابهی رسول ﷲ بود«).(6
از رسول ﷲ آمده است که به زيد فرمود» :تو برادر ما و موﻻی ما هستی«).(7
اين رواياتی که نقل شدند بدون آن که توضيحی دربارهی آن داده شود و ديگر احاديث بسيار زيادی دﻻلت
بر واضح بودن معنای »المواﻻة« دارند.
چه بسا که روايتی را که در آخر ذکر میکنيم تا خاتمهای برای اين دسته از روايات باشد ،منظـور مـا را
رساتر میرساند و آن نسبت به تمامی آنچه در قبل آمد رساتر میباشـد .در روايـت آمـده اسـت» :هـارون
رشيد از ]امام[ كاظم سوال کرد :شما میگوييد» :تمامی مسلمانان بردگان و کنيزان ما هستند« و شما می-
گوييد» :کسی که حقی از ما بر گردن او باشد و آن را به ما نرساند ،مسلمان نيست« ]امـام[ کـاظم در رد
او گفت» :کسانی که چنين پنداری دارند ،دروغ گفتهاند ،ولی ما ادعـای آن را داريـم کـه »وﻻی« تمـامی
مخلوقات برای ما میباشد – به معنای »وﻻء« دين – و آن جاهﻼن میپندارند که »وﻻء« پادشاهی است
و ادعای خود را اين چنين بيان میدارند و ما ادعا میکنيم که آن سخن پيامبر] [در روز غدير خم مـی-
باشد» :من كنت موﻻه فعلي موﻻه« هدفی از آن وجود ندارد مگر »وﻻء« دين«).(8
) (1صفات الشيعة ،4 :البحار.111/21 :
) (2البحار ،282/23 :تفسير فرات.342/1 :
) (3الخصال ،15 ،50/2 :أمالي الشيخ ،310 :سليم بن قيس ،153 :البحار.352 ،339 ،337/39 :
) (4الروضة ،27 :الفضائل ،155 :المحتضر ،101 :البحار.387/4754/12940/27 :
) (5أمالي از شيخ صدوق ،283 :البحار.210/35 :
) (6العمدة ،46 :البحار.177 ،148/37 :
) (7البحار.307/37337/20 :
) (8فرج المهموم ،107 :البحار.147/48 :
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اماميه از رسول ﷲ آورد است که به علی فرمود» :از ﷲ خواستم تا تو را »ولی« هر مرد مؤمن و
زن مؤمن قرار دهد و اين اين کار را انجام داد ).(1
در فرمايش او » اين کار را انجام داد« تدبر صورت گيرد .در اينجاست که تمامی معنايی که منظـور از
»المواﻻة« میباشد معلوم میگردد و اضطراب به پايان میرسد .ايـن سـخن بـر اسـاس آن کـه مـیرسـاند
رسول ﷲ سخنی مبهم را گفته است که بر مردم پوشيده مانده است ،خود به خود نفی میگردد ،زيرا بـه
او جوامع الكلم داده شده است و فرموده است :من فصيحترين)با رساترين( عرب میباشم.
آيا میشود که علی روايت غدير و ديگر روايات را متوجه نشده باشد که در آنها وﻻيـت او واجـب بيـان
شده است و بر خﻼف آن کفر و باطل میباشد .او فرموده است» :امـا بعـد :ﷲ سـبحانه محمـد را مبعـوث
نمو د و توسط او از گمراهی نجات داده است و توسط او از هﻼکت رهايی داده است و بعد از تفرقه همـه
را يکجا جمع نمود .سپس ﷲ روح او را به سوی خود قبض نمود و آنچه را که بر آن بود ادا کرد .مـردم
ابوبکر را جانشين قرار دادند و بعد از ابوبکر عمر را جانشـين نمودنـد .آن دو در سـيرهی خـود نيکـويی
نمودند و برای امت عدالت را اجرا کردند .آن دو را به گونهای يافتيم که امر را بدون ما سرپرستی کردند
و ما آل رسول ﷲ می باشيم و به امر نمودن سزاوارتر هستيم .برای اين کار آنها برايشـان طلـب آمـرزش
میکنيم«) .(2در جايی ديگر فرموده است» :سپس مسلمانان بعد از او)پيـامبر (دو اميـر را از بـين خـود
جانشين کردند .آن دو صالح بودند و سيره را زنده نمودند و با سنت دشمنی نکردنـد«) .(3دربـارهی آن دو
فرموده است» :ابوبکر آن امور را سرپرستی نمود و محکم ايستاد و ]به حق[ نزديک شد و عـدالت پيشـه
کرد و عمـر ]نيـز[ امـر را سرپرسـتی کـرد .او سـيرهی مـورد رضـايت داشـت و بزرگـواری او مبـارک
بود«).(4
آيا علی از روايت غدير و ديگر روايات متوجه نشد که وﻻيت افراد قبل از او دين سازی بوده است؟ آيا
او سخن پيامبر را متذکر نشده بود» :برای چه با آنها میجنگم؟ فرمود :برای آن که در دين چيـز جديـد
درست میکنند«).(5
آيا اميرالمؤمنين با ابوبکر ،عمر و عثمان جنگيد؟ آيا از روی ترس تقيه نمود؟ اين در حالی است که او
فرموده است» :اگر تمامی عرب برای جنگ با من پشتيبان يکديگر شوند ،از آنها عقب نشينی نمیکـنم«.
همچنين دربارهی وﻻيت آنها فرموده است» :به شکر و ستايش ﷲ چيزی جز خير در آن نديدهام« )(6؟
آيا او از روايت غدير و ديگر روايات متوجه شد که امام میباشد؛ ولی فرمـود» :الهـی! تـو مـیدانـی کـه
کسی از ما رقابتی برای سلطنت ندارد و در پی بدست آوردن چيزی فانی نمیباشد ،ولی میخـواهيم آثـار
دينت را بازگردانيم و سرزمين هايت را اصﻼح کنيم و مظلومان برای عبادت تو در امان باشند و حدودت
که تعطيل شده است ،برپا شود .«...تا آن که فرموده است» :میدانيد که شايسـته نمـیباشـد ،والـی زنـان،
خونها ،غنيمتها و احکام بر امامت مسلمانان چشم تنگ بوده و بر اموال آنها حريص باشـد .نبايـد جاهـل
باشد ،زيرا با جهل خود آنها را گمراه میکند .نبايد ستمگر باشد تا با ستم خود آن را غارت کند .نبايد ظالم
باشد که در آن صورت گروهی بر گروه ديگر برتری میدهد .نبايد رشوه گيرنده باشـد تـا در نتيجـهی آن
حقوق پايمال شود و نبايد در برابر آن بدون تﻼش بايستد] .همچنين[ نبايد سنت را کنار بگـذارد کـه در آن
صورت امت هﻼک میشود«).(7

) (1اﻻحتجاج ،84 :البحار.2/40 :
) (2البحار ،456/32 :وانظر أيضاً :البحار.569 ،568/33 :
) (3البحار.535/33 :
) (4البحار.568/33 :
) (5أمالي از طوسي ،513 :البحار ،48/28 :إثبات الهداة ،300/1 :نور الثقلين ،69/5 :نگاه شود به رواياتی ديگر که در
آنها آمده است ابوبکر ،عمر و عثمان در دين امر ساختگی ايجاد نکردند :البحار.308 ،303 ،299 ،297 ،243/32 :
) (6المناقب ،323/1 :البحار.5/6741/28 :
) (7نهج البﻼغة ،241 :من كﻼم له يبين سبب طلبه الحكم ويصف اﻹمام الحق.
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اين سخن را وقتی فرمود که در زمان حکومت او نابسامانی ايجاد شده بود و آن را در زمان و دربـارهی
ابوبکر و عمر يا ذي النورين 1نفرمود .فقط دربارهی آن دو)ابوبکر و عمر( از نيکويی سـيرهی آنهـا و
عدالت در بين امت و خيری که در وﻻيت آنها وجود داشت ،سخن به ميان آورد.
روايتی از اماميه از ابوذر غفاری به خاطرم آمد که امام رضـا آن را از پـدرانش از علـی از رسـول
ﷲ روايت کرده است و در آن آمده است» :أبوذر ص ّديق)بسيار راستگوی( اين امت اسـت«) .(2ايـن در
حالی است که او به عثمان میگفت» :از سـنت دو دوسـت)ابوبکر و عمـ ر( خـودت تبعيـت کـن! در ايـن
صورت سخنی بر عليه تو وجود نخواهد داشت«).(3
در روايتی ديگر آمده است» :وای بر تو ای عثمان! رسول ﷲ و ابوبکر و عمر را ديدهای ،آيا هدايت تـو
به مانند هدايت آنها میباشد؟«).(4
از ابن عباس رضی ﷲ عنها آمده است» :رسول ﷲ به من امر فرمود که از پنچ چيز خود را حفظ کنم:
از ناکثين همان اصحاب جمل؛ از قاسطين همان اصحاب شام؛ از خوارج همان اهل نهـروان و از قدريـه
همان کسانی که شکل مسيحيت به خـود گرفتنـد و گفتنـد :تقـدير وجـود نـدارد و از مرجئـه کسـانی کـه در
دينشان به يهوديان شبيه شدن و گفتند :خدا میداند«).(5
آيا پيامبر او را از ابوبکر ،عمر و عثمان بر حذر داشت و فرموده باشد از آنها خودت را حفظ کـن و
آنها کسانی هستند که حق امير را غصب میکنند و عملی بدتر از آن پنج دسته که بـه آنهـا اشـاره شـد بـه
پندار مخالفانشان انجام میدهند.
هرگز فهم علی بر اين نبود که خﻼفت شـيخين خـﻼف هـدايت پيـامبر مـیباشـد يـا آن کـه فـرد ديگـری
استحقاق بيشتری برای خﻼفت نسبت به آنها دارد.
علی نه از غدير و نه از غير آن برداشتی نداشت که به خﻼفت سزاوارتر میباشد .او دائما ً بر اين سخن
بود که از آن)خﻼفت خودش( کراهيت دارد .او به اين سخن ﷲ تعالی يقين داشـتَ  :و َمـا َكـانَ ِل ُمـؤْ ِم ٍن َو َﻻ
سولُهُ أَ ْمرا ً أَن َي ُكونَ لَ ُه ُم ْال ِخ َي َرة ُ ِم ْن أ َ ْم ِر ِه ْم] اﻷحزاب) [36 :بـر مـرد و زن مـؤمنی
ضﻰ ﱠ ُ َو َر ُ
ُمؤْ ِمنَ ٍة ِإ َذا قَ َ
نيست که وقتی ﷲ و رسولش به امری حکم نمودند برای آنها در انتخاب آن امر ]و برگزيدن راهی ديگر[
سـ ْب َحانَ
َار َما َكانَ لَ ُه ُم ْال ِخيَ َرة ُ ُ
اختيار داشته باشند( .همچنين اين سخن ﷲ تعالیَ  :و َرب َﱡك يَ ْخلُ ُق َما يَشَا ُء َويَ ْخت ُ
ع ﱠما يُ ْش ِركُونَ ] القصص) [68 :و پروردگار تو هر چه بخواهد میآفرينـد و انتخـاب مـیکنـد و
ﱠ ِ َوت َ َعالَﻰ َ
برای آنها حق انتخابی وجود ندارد .پاک و منزه است ﷲ و برتر از آن چيزی میباشد که آنها شرک می-
ع ِظ ٍيم] الزخرف) [31 :و گفتند :بر
علَﻰ َر ُج ٍل ِ ّمنَ ْالقَ ْريَتَي ِْن َ
ورزند( .همچنينَ  :وقَالُوا لَ ْو َﻻ نُ ِ ّز َل َه َذا ْالقُ ْرآ ُن َ
چه اين قرآن بر مردی از دو سرزمين بزرگ نازل نشده است ]و در نتيجهی اين گفتـه بـرای خواسـت ﷲ
تعالی به خود حق انتخاب دادند[(.
آيا علی از غدير و غير آن اين گونه فهميد که او امام میباشد؛ ولی بـا ايـن وجـود بـه کسـانی کـه بـرای
بيعت با او آمده بودند فرمود» :آگاه باشيد که ﷲ از باﻻی آسمانش و عرشش میداند که من برای وﻻيت و
سرپرستی امت محمد کراهت دارم و اين را برای آن قبول کردم که شما بر آن اتفاق نموديد ]و نه اين کـه
ﷲ تعالی آن را به من عطا کرده باشد[ زيرا از رسول ﷲ شنيدم که میفرمود :هر ولی امری که بعد از
من باشد بر مرز راه قرار داده میشود و مﻼئک پروندهی اعمال او را نشـر مـیدهنـد .اگـر عـادل باشـد،
برای عدلش ﷲ او را نجات میدهد و اگر ستمگر باشد ،راه بر او تنگ میشـود تـا آن کـه مفاصـل او بـه
يکديگر فشرده میشوند ،سپس در آتش جهنم انداخته میشود و اولين کسـی مـیشـود بينـی او در آن وارد

) (1ذوالنورين لقب عثمان بوده است و به معنای صاحب دو نور میباشد .زيرا او با دو دختر پيامبر يکی بعد از
ديگری ازدواج نمود و پيامبر در زمان وفات دختر دوم او که همسر عثمان بود ،ديگر دختری در خانه نداشت تا به
عقد او در بياورد .به همين دليل به عثمان فرمود» :اگر دختر سومی هم داشتم به تو میدادم«) .مترجم(
) (2عيون اﻷخبار ،70/2 :البحار.405/22 :
) (3البحار.419/22 :
) (4البحار.418/22 :
) (5الكشي ،38 :البحار.152/42 :
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میشود و صورت او سوزانده میگردد .ولی از روی آن که نظر همهی شما بـر مـن قـرار گرفتـه اسـت،
برای ترک شما کوشش نمیکنم«)(1؟!
خوانندهی عزيز آيا از اين روايت معلوم میشود که چه کسی بعد از پيامبر والـی خواهـد بـود يـا آن کـه
فقط شروطی ذکر شدهاند که خليفه بايد آنهـا را دارا باشـد؟ آيـا در آن نيامـده اسـت کـه کسـانی کـه بعـد از
پيامبر خليفه شدند از روی عدلشان نجات میيابند ،همان گونه که علی فرموده است» :مردم ابوبکر را
جانشين قرار دادند سپس ابوبکر عمر را جانشـين قـرار داد .آن دو سـيرهای نيکـو داشـتند و در بـين امـت
عدالت را پياده کردند« آيا از روی ستمشان راه بر آنها تنگ شـد] ،آيـا سـخن علـی ايـن بـود کـه آنهـا از
عدالت فاصله گرفتند يا آنها را عادل معرفی ننمود[ و اين بر خﻼف پندار کسانی است که ادعای شـيعه او
بودن را دارند؟
آيا نمیدانست که او خليفهای حق میباشد و از جانب ﷲ منصوب شده است و هر خليفهی ديگر غاصب
محسوب میشود و با اين حال به طلحه و زبير فرمود» :شما را به ﷲ قسم میدهم .آيـا شـما بـه نـزد مـن
نيامديد تا با من بيعت کنيد و مرا به سوی آن فراخوانديد در حالی که من از آن کراهت داشتم« و در جايی
ديگر فرموده است» :قسم به ﷲ رغبتی برای وﻻيت ندارم ولی شما مرا به سوی آن فرخوانديد و ترسـيدم
قبول نکنم و امت دچار اختﻼف شود؟!«).(2
آيا او اين امر را نمیدانست که وقتی مهاجرين و انصار برای بيعـت بـه سـوی او آمدنـد بـه آنهـا فرمـود:
» نيازی به اين امر شما برای من وجود ندارد و من به آنچه انتخاب نمودهايد راضی هستم«)(3؟!
به طلحه وقتی برای برای بيعت با او در نزد بيت المـال حاضـر شـدند ،فرمـود» :دسـتت را بـرای بيعـت
دراز کن! طلحه به او گفت :تو از من به آن سزاوارتر میباشی و مردم برای تو جمع شدهاند و اين جمـع
آنها برای من نمیباشد«).(4
آيا او برای بيعت کردن حق انتخاب داشت ]و اين بر اساس سخن خود او میباشد[ يا آن کـه امـر بـه ﷲ
تعالی باز میگشت و برای بشر در آن حق انتخابی وجود نداشت و طلحه و قبـل از او شـيخين امامـانی
بودند که از جانب ﷲ تعالی پذيرفته نمیشدند؟!
آيا علی نمیدانست که او از جانب ﷲ تعالی و رسولش انتخاب شده است ،ولی با اين وجود میفرمود:
»به نزد من آمديد تا با من بيعت کنيد و من گفتم :نيازی به آن نـدارم و بـه منـزل مـن داخـل شـديد و مـرا
بيرون آورديد و دست مرا گرفتيد و در نزدم من جمع شديد تا آنجا که پنداشـتم شـما قاتـل مـن مـیباشـيد و
بعضی قاتل بعضی ديگر هستيد و در پس آن با من بيعت نموديد ]به اين معنا که متعهد به اطاعت از مـن
شديد[ و من از اين امر شادمان نشدم و هيچ مسرور نشدم و ﷲ سبحانه میداند که من از حکومت بر امت
محمد کراهت دارم«)(5؟!
آيا او تمامی اين احوال را نمیدانست ولی وقتی مردم بعد از قتل عثمان نزد وی جمع شدند تا با او بيعت
کنند بـه آنهـا فرمـود » :مـرا رهـا کنيـد و از کسـی غيـر از مـن آن را بخواهيـد .مـا در آينـده در حالتهـا و
رنگهايی خواهيم بود که قلب بر آن برپا نمیشود و عقلها ثبات نمیيابند و افقهـا ابـری مـیشـود و حجتهـا
انکار میگردند .بدانيد که اگر من درخواست شما را قبول کنم ،آنچه را که میدانم برای شما پياده میکـنم
سرزنش سرزنش کنندهای را قبول نمیکنم و اگر مرا رها کنيد ]و از
و به سخن گويندهای گوش نمیدهم و
ِ
خﻼفت را از من نخواهيد[ من فردی به مانند شما هستم و هر کسی که ولی امر شـما شـود ،علـی از شـما
نسب به وی شنواتر و اطاعت کنندهتر میباشد و اين که من برای شما وزيـر باشـم بهتـر از آن اسـت کـه
امير باشم«)(6؟!

) (1أمالي الطوسي ،736 :البحار.26 ،17/32 :
) (2أمالي الطوسي ،736 :البحار.50 ،21/32 :
) (3البحار 31/32 :نقﻼً عن الكافية ﻹبطال توبة الخاطئة ،للمفيد.
) (4البحار 32/32 :نقﻼً عن الكافية ﻹبطال توبة الخاطئة.
) (5البحار.63/32 :
) (6نهج البﻼغة ،178 :من كﻼم له لما أراده الناس علﻰ البيعة بعد قتل عثمان ا ،البحار ،116/3541 ،23 ،8/32 :المناقب:
.110/2
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آيا علی اين گونه میديد که انتخاب او يا انتخابی که از طرف صحابه انجام گرفته است از انتخاب ﷲ
َار َما َكانَ لَ ُه ُم
بهتر میباشد و اين با وجود آن بود که او در قرآن میخواندَ  :و َرب َﱡك يَ ْخلُ ُق َما يَشَا ُء َويَ ْخت ُ
ْال ِخيَ َرة ُ] القصص) [68 :و پروردگارت هر چه را بخواهد میآفريند و چيزی را انتخاب میکند که آنها
حق انتخابی برای آن ندارند(.؟!
رسول ﷲ همان گونه که اماميه روايت نموده است ]در تفسـير ايـن آيـه[ ،فرمـوده اسـت» :ﷲ آدم را از
خاک همانطور که خواسـت آفريـد ،سـپس فرمـود :و انتخـاب نمـود .ﷲ مـن و اهـل بيـت مـرا بـين تمـامی
مخلوقات انتخاب نمود و مرا رسول قرار داد و علي بن أبي طالب را وصي سپس فرمـود» :مـا كـان لهـم
الخيرة« به معنای آن است که من برای بندگان حق انتخاب ندادهام ولی هـر کـه را بخـواهم انتخـاب مـی-
کنم«).(1
آيا اين را ديد؟ و آيا اين به مانند آن کسی است که بگويد :رسول ﷲ به همين منظور گفتـه باشـد :دسـتت
را برای نبوت دراز کن؟!
آيا او اين را دانست ولی با اين وجود فرمود» :قسم به ﷲ رغبتی به خﻼفت ندارم و همچنـين بـه وﻻيـت
نيازی ندارم ،ولی اين شما بوديد که مرا به سوی آن فراخوانديد و مسئوليت آن را به مـن داديـد در حـالی
که از خﻼفت بر شما کراهت داشتم«)(2؟!
آيا او با انتخاب خود توسط ﷲ تعالی از باﻻی آسمانهای هفتگانه مخالفـت نمـود؟! آيـا او مخالفـت خـود را
جايز میدانست و فقط برای اطاعت از بشر خﻼفت را قبول کرد؟!
آيا اين امر با اين فرمودهی وی موافقت میکند» :دستتان را به سوی من دراز کرديد و خودداری کردم و
آن را کشيديد و گرفتيد ،سپس به مانند شتران که برای نوشيدن به آب هجوم مـیآورنـد ،هجـوم نموديـد تـا
آنجا که کفشها پاره شدند و لباسها کشيده شدند و ضعيف زير دست و پا ماند «...اين آن چيزی بود که وی
رضی ﷲ عنه دربارهی توصيف بيعت برای خﻼفت بيان داشته است )(3؟!
آيا اين را میدانست و فرمود» :من نخواستم تا آن که مردم برای من خواستند و با آنها بيعت نکردم مگر
آن که مرا مجبور نمودند«).(4
همچنين فرموده است» :وقتی آن را در نزد شما ديدم در امر خودم و امر شما نگريستم و گفتم :اگـر امـر
شما را در دست نگيرم و درخواست شما را قبول نکنم کسی نمیتواند به مانند مـن آن را برپـا دارد و در
بين آنها به مانند من وجود ندارد«)(5؟!
آيا و آيا و آيا  ...اين سخنان دائما ً ادامه داشته است و او برای امری ابراز کراهـت مـیورزيـده اسـت کـه
همان وﻻيت امری بوده است که ﷲ تعالی به او سپرده بود و اين در حالی اسـت کـه مـیفرمايـدَ  :و َر ﱡبـ َك
ع ﱠما يُ ْش ِر ُكونَ ] القصص) [68 :و پروردگـارت
َار َما َكانَ لَ ُه ُم ْال ِخ َي َرة ُ ُ
َي ْخلُ ُق َما َيشَا ُء َو َي ْخت ُ
س ْب َحانَ ﱠ ِ َوتَ َعالَﻰ َ
هر چه را بخواهد میآفريند و انتخاب میکند و برای آنها حق انتخابی وجود ندارد .پاک و منزه اسـت ﷲ
و برتر از آن چيزی است که شرک میورزنـد( .علـی بـه ابـ ن عبـاس رضـی ﷲ عنهمـ ا وقتـی در حـال
دوخت نعلين خود بود ،فرمود» :قيمت اين نعلين چقدر میباشد؟ گفت :قيمتی ندارد .فرمود :قسم بـه ﷲ آن
نزد من از اميری شما دوست داشتنیتر است«).(6
هرگز علی با توجه به اين عبارات خﻼفت خود را منصوب شده از طرف ﷲ نمیدانسـته اسـت .اگـر او
امر را اين گونه میدانست برای آن جنگ مینمود حتی اگر تمامی عرب در مقابل وی جمع مـیشـدند ]و
اين فرمودهی خود وی میباشد[ .بلکه مشروعيت خﻼفت خود را در نتيجهی تصميمگيری شورا میدانسته
است و اين امر وقتی تأکيد میشود که قرآن به شورا امر میکند و رسول با هدايت و سنتش آن را تأکيد
مینمايد.
) (1البحار ،167/36 :الطرائف.24 :
) (2أمالي الطوسي ،740 :نهج البﻼغة ،397 :البحار.50 ،30/32 :
) (3نهج البﻼغة ،430 :البحار ،51/32 :همچنين نگاه شود به البحار = = 569/9833 ،78 ،34/32:المناقب،375/2 :
اﻹرشاد ،130 :اﻻحتجاج.161 :
) (4المناقب ،37/2 :البحار ،135 ،126 ،120/32 :كشف الغمة.238/1 :
) (5اﻹرشاد ،139 :البحار.387/32 :
) (6البحار ،113 ،76/32 :اﻹرشاد.132 :
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چگونه اين چنين نبوده است ولی او آورده است که رسول ﷲ فرمـود» :کسـی کـه بـه نـزد شـما آمـد و
خواست جماعت را متفرق سازد و امر امت را غصب نمايد و وﻻيت را بدون مشورت در دسـت بگيـرد،
او را بکشيد! ﷲ به آن اجازه داده است«).(1
به معاويه فرموده است» :مـردم از مهـاجرين و انصـار تبعيـت کردنـد و آنـان شـاهدانی بـر مسـلمانان در
سرزمينهايشان بودهاند و وﻻيت و اميری دين آنها را در دست داشتهاند .آنان بر مـن واجـب کردنـد و بـا
من بيعت نمودند .بنابراين من بر معاويه حﻼل نمیدانم که بر اين امت حکم کند و بر آنها بتازد و عصای
آنها را بشکند)به معنای آنان را دچار تفرقه کند(«.
وقتی اين به معاويه رسيد ،گفت» :آن گونه نيست که او میگويد ،پس آن مهاجرين و انصاری که اين کار
را انجام ندادهاند چه میباشد؟« فرمود :وای بر شما! اين مربوط به اهل بدر بـ دون صـحابهی ديگـ ر مـی-
باشد .بر روی زمين اهل بدری وجود ندارد ،مگر آن که با من بيعت نموده است و او به همراه مـن مـی-
باشد و يا آن که اين امر را برپای داشته است و به آن راضی میباشد .معاويه شما را از خودتان و دينتان
فريب ندهد«).(2
در جايی ديگر به معاويه فرموده است» :بيعت با من در مدينه بر تو ﻻزم است و تو در شام هستی؛ زيرا
با من گروهی بيعت نمودند که با ابوبکر و عمر و عثمان بر آنچه که با مـن بيعـت کردنـد ،بـا آنهـا بيعـت
نمودند .برای شاهد اين امر حق انتخابی وجود ندارد و برای غايب آن ردّی بر اين مسأله موجود نيست و
فقط شورا حق مهاجرين و انصار میباشد؛ اگر برای مردی جمع شدند و او را امام ناميدند اين رضای ﷲ
میباشد و اگر از امر آنها با طعنه و بدعت خروج صورت گيرد ،او را به آنچه از آن خـارج شـده اسـت،
باز گردانيد و اگر خودداری کرد با او بر اساس تبعيت از غير راه مؤمنان جنگ کنيد و اگر رویگرداند،
ﷲ از او روی بر میگرداند و داخل جهنم میشود و آن بد بازگشتگاهی میباشد«).(3
نظر او اين بود که اجماع مهاجرين و انصار بر کسی همان چيزی است که ﷲ تعالی از آن رضايتمند
میشود.
بلکه تا آنجا که بيعت خود را بدون رضايتمندی آنها جـايز نمـیدانسـت» :بيعـت مـن جـز بـا رضـايتمندی
مسلمانان نمیباشد و در بين عموم و جماعت است«).(4
همچنين او گفته است» :ﷲ آنها را بر گمراهی قرار نمیدهد و بصيرت آنها را از بين نمیبرد«).(5
در جايی ديگر به او فرموده است» :بيعت من در مدينه بر تو ﻻزم است و تو در شام هستی و اين درست
به ملزم بودن تو در بيعت با عثمان میباشد که در مدينه صورت گرفت و تو امير عمر در شـام بـودی و
همان گونه که برادرت يزيد بر او ﻻزم بود تا در مدينه با عمر بيعت کند و او امير ابوبکر در شام بود.
اما سخن تو :بيعت با من صحيح نمیباشد زيرا اهل شام آن را انجام ندادهاند .آن فقط يـک بيعـت اسـت ]و
نه اين که تک تک آنها بيعت کنند[ و برای حاضر و غايب ﻻزم است و کسی در آن اسـتثناء نمـیباشـد و
برای کسی در آن انتخابی وجود ندارد و خارج شدن از آن طعنه ]به دين[ میباشد و کوتاهی در آن سستی
]در دين[ است«).(6
همچنين به او میفرمود» :بدان که تو از فرزندان آزاد شدگانی میباشی که خﻼفت برای آنها حﻼل نمـی-
باشد و شورا دربارهی آنها تصميم نگرفته است«).(7
همچنين پسر او حسن در نوشتهی صلحی که بين آنها قرار گرفت ،فرموده است» :اين صلح نامهای بين
حسن بن علي بن أبي طالب و معاويه بن أبي سفيان میباشد :با او صلح میکند که وﻻيت امر مسلمانان را
به او بسپارد به شرط آن که در بين آنها به کتاب ﷲ و سنت فرستادهاش و سيرهی خلفای راشـدين عمـل

) (1عيون اﻷخبار.67/2 :
) (2البحار.450/32 :
) (3البحار ،76/36833/32 :همچنين نگاه شود به نهج البﻼغة ،446 :نور الثقلين.551/1 :
) (4البحار.23/32 :
) (5البحار ،78/38033/32 :شرح النهج از بحراني ،356/4 :نهج السعادة.94/4 :
) (6البحار.82 ،81/33 :
) (7المناقب ،349/2 :البحار.78/57033/32 :
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نمايد .بر معاويه بن أبي سفيان جايز نمیباشد که بعد از خودش عهد را به هيچ احـدی بسـپارد ،بلکـه امـر
بعد از او به شورای مسلمانان داده میشود«).(1
آيا با تمامی اين تفاصيل برداشت شما اين است که امير المؤمنين و پسرش رضی ﷲ عنهمـا نظرشـان بـر
اين بوده است که ﷲ و رسولش با قطعيت امامت آنها را تعيـين فرمـودهانـد يـا آن کـه آنهـا بـرای دليـل
آوردن به شورا روی کردند و شرعيت امامت را بر اساس شورای مؤمنان بيان کردهاند ،بدون آن که بـر
خﻼف پنداری که برای آنها وجود دارد يادی از سخن ﷲ تعالی يا رسولش نمـوده باشـند .ايـن در حـالی
است که با آنها مخالفت صورت گرفته است و آنها در حالتی بودند کـه بـه چنـين عبـاراتی نيـاز داشـتند و
توسط آن ]حسن بن علی رضی ﷲ عنها[ بر معاويه رد میآورد همان کسی که دليل مخالفت خود با او را
اتفاق اهل شام بر امارت خود دانست؟
آيا علی به طور مثال به او فرمود :در انتخاب اهل شام يا بيعت آنها هيچ ارزش و منزلتـی وجـود نـدارد
زيرا ﷲ و رسولش با عباراتی آشکار امامت مرا بيان داشتهاند؟ يا آن که او دليل خودش را بيعـت اهـل
مدينه با خود دانسته است تا آنجا که مشروعيت خﻼفت خود را فقط بـا بيعـت بـا صدّيق)بسـيار راسـتگو(،
فاروق)جدا کنندهی حق از باطل( و ذوالنورين)صاحب دو نور( قياس نموده است و اين که بيعت با آنها
مورد رضايتمندی ﷲ تعالی بوده است و آنها خلفای راشدين)راه يافته( بودهانـد .بنـابراين آنهـا سـزاوار آن
بودهاند که توسط نفرات بعدی مورد تبعيت واقع شوند و آنها غصب کنندهی حق آنان نبودهاند.
او بر منهج و راه و روش قرآن کريم تأکيد کرده است که ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وشَا ِو ْرهُ ْم ِفـي اﻷ َ ْمـ ِر] آل
عمران) [159 :و در امور با آنها مشورت کن!( همچنينَ  :وأَ ْم ُرهُ ْم ُ
ورى َب ْينَ ُه ْم] الشورى) [38 :و امـر
ش َ
آنها با شورای بين آنها انجام میگيرد(] .دقت شود که اين آيهی قرآن جملهی اسميه است و جملهی اسـميه
دﻻلت بر ثبوت دارد ،بنابراين معنای آن میشود که در همهی امورشان شورا صورت میگيرد ،همچنـين
در آيهی قبل »الـ« بر »أمر« میتواند الف و ﻻم استغراق باشد و آن نيز به معنای آن است که در تمامی
امور با آنها مشورت صورت گيرد[.
به همين دليل عجيب نمیباشد که علی در رد او بفرمايد» :شورا فقط برای مهاجرين و انصار میباشد و
اگر آنها بر مردی اجماع کردند و او را امام ناميدند آن همان چيزی است که ﷲ از آن راضی میباشد«.
عجيب نيست که به معاويه دربارهی مهاجرين و انصار بفرمايد» :ﷲ آنها را بر گمراهی قرار نمیدهـد و
بصيرت آنها را نمیگيرد«) .(2همچنين در حالی که خوارج او را خطاکار و گمراه معرفی کردند ،به آنها
فرمود» :آيا از من فقط برای اين امر سر باز میزنيد که میپنداريد من خطا کردهام و گمراه شـدهام ،پـس
برای چه عموم امت محمد را به گمراهی من گمراه میدانيد؟«) .(3چگونه او چنين سـخنی را بـه ميـان
نياورد در حالی که از رسول ﷲ شنيده بود» :امت من بر گمراهی جمع نمیشوند«).(4
]نکتهی قابل ذکر در اينجا اين است که اگر انتخاب خليفه حق شورا میباشـد ،پـس چـرا ابـوبکر بعـد از
خودش عمر را انتخاب نمود .جواب اين است که او قبل از وفاتش بيمار شد و در آن حالـت بـا بزرگـان
صحابه برای خليفهی بعد از خودش مشورت نمود و نتيجـهی آن مشـورت ايـن بـود کـه عمـر خليفـهی
مسلمانان شود .شايان ذکر است که در بين کسانی که او در صدد انتخاب اصلح بين آنهـا مشـورت نمـود،
علی بن ابی طالب نيز قرار داشت.
نکتهی قابل ذکر ديگر اين است که اگر عمر با علی نعوذ با دشمنی داشت ،پس را در تعيين شورا او
را نيز از افراد شورا بيان نمود[.
سپس اين ايراد گيرنده گفته است» :اجماعی کـه ادعـا مـیشـود در انتخـاب ابـوبکر در روز سـقيفه انجـام
گرفت و بعد از آن در مسجد بيعت صورت پذيرفت ،ادعايی بـدون دليـل مـیباشـد .چگونـه اجمـاع وجـود
داشته است و علی ،عباس و ديگر افراد بنیهاشم و اسامه بن زيد ،زبير ،سلمان فارسـي ،أبـوذر غفـاري،
مقداد بن أسود ،عمار بن ياسر ،حذيفه بن يمان ،خزيمه بن ثابت ،أبوبريده أسلمي ،براء بن عازب ،أ ُ ﱠبي بن
) (1كشف الغمة ،145/2 :البحار.65/44 :
) (2تخريج آن در قبل آمد.
) (3البحار.373/33 :
) (4اﻻحتجاج ،450 :إرشاد القلوب ،225/2 :البحار.36/44 399 ،350/16 68 ،20/5 225/2 :
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كعب ،سهل بن حنيف ،سعد بن عباده ،قيس بن سعد ،أبوأيوب انصاري ،جابر بن عبدﷲ ،خالد بـن سـعيد و
افراد بسيار ديگری از اين بيعت خودداری کردند .پس چـه پنـداری اسـت کـه در آن اجمـاع وجـود داشـته
است ای بندگان خدا؟! اگر علي بن أبي طالب به تنهايی از اين بيعت خودداری کرده باشد ايـن امـر بـرای
ر ّد اجماع کافی میباشد ،زيرا او تنها کانديد خﻼفت از جانب رسول بوده است ،حتـی اگـر سـخنی آشـکار
برای آن وجود نداشته باشد« .سپس برای بيان خودداری آنها از بيعت با ابوبکر به اين منابع استناد کـرده
است :تاريخ طبري ،تاريخ ابن أثير ،تاريخ الخلفاء ،تاريخ خميس ،استيعاب و هر کتابی که در آن بيعت با
ابوبکر ذکر شده باشد!؟ اين در حالی است که او به جلد کتاب و صفحهی مـورد نظـر در آن منـابع هـيچ
اشارهای نداشته است!؟؟
ر ّد:
 اگر به اين منابع رجوع کنيم ،هيچ يک از کسانی را که او ادعا نموده است بـا خليفـه ابـوبکر صـدّيق
بيعت نکردهاند را نمیيابم .به طور مثال در تاريخ طبری که بعضی از روايات آن دارای سند صحيح
هستند و بعضی ديگر سندشان ضعيف میباشد .حديث ابن عباس را آورده است که بخاری)بخـارايی(
نيز آن را تخريج نموده است .آن حديثی طوﻻنی میباشد و در آن آمده است ...» :عمر بن خطاب بر
منبر ايستاد و برای مردم خطبه گفت تا ردّی بر کسانی بياورد که میگفتند :اگـر اميرالمـؤمنين وفـات
يابد با فﻼنی بيعت میکنم« در بيان اجمالی حديث ،ماجرای سقيفه را ياد نموده اسـت» :در اخبـار مـا
وجود دارد که وقتی ﷲ پيامبر را وفات داد ،علی و زيبر و کسانی که بـا آن دو بودنـد از مـا تخلـف
کردند و در خانهی فاطمه ماندند و انصار نيـ ز مخفيانـه از مـا تخلـف کردنـد و مهـاجرين بـر خﻼفـت
ابوبکر اجماع نمودند .به ابوبکر گفتم :به نزد برادرانمان از انصار برويم .رفتـيم تـا بـر آنـان امامـت
کنيم .به دو مرد صالح از کسانی که اهل بدر بودنـد رسـيديم و آن دو گفتنـد :کجـا مـیرويـد ای گـروه
مهاجرين؟ گفتيم :میخواهي م به نزد برادرانمان از انصار برويم .آن دو گفتند :بازگرديد و خودتـان بـه
امر خودتان حکم نماييد .گفتيم :قسم به ﷲ به نزد آنها میرويم .گفت :به نزد آنهـا رفتـيم در حـالی کـه
آنها در سقيفهی بني ساعده جمع شده بودند .در بين آنها مردی بر خـود جامـه پيچيـده بـود .گفـتم :ايـن
کيست؟ گفتند :او سعد بن عباده میباشد .گفتم :وضعيت او چگونه است؟ گفتند :مريض اسـت .مـردی
از آنها ايستاد و ﷲ را شک ر و ستايش نمود و گفت :امـا بعـد ،مـا انصـار لشـگر اسـﻼم هسـتيم و شـما
قريش قوم پيامبر ما میباشيد .از لشگر دشمن که از قومتان بود به نزد ما آمديد .گفت :آنها را بر اين
ديدم که می خواهند ما را از اصل خوار گردانند و امر مـا را غصـب کننـد .بـه سـخنی کـه در قبـل بـا
ابوبکر دربارهی آن صحبت کرده بوديم در درونم بازگشتم ،خواستم تا حدودی آن را پنهان کنم و ايـن
در حالی بود که او از من واﻻتر و بردبارتر بود .وقتی خواستم سخن بگويم ،گفت :بر عهدهی رسول
تو می باشد .در نتيجه کراهت کردم که از او نافرمانی کنم .او ايستاد و ﷲ را شکر و سـتايش نمـود و
هيچ چيزی را که من میخواستم بگويم را فروگذار ننمـود مگـر آن کـه آن را گفـت و بهتـر از آن را
بيان کرد .او گفت :اما بعد ،ای گروه انصار! شما فضيلتی از خودتان را ياد نکردهايد مگر آن که شما
اهل آن میباشيد و عرب اين امر را برای کسی نمـیشناسـد مگـر طايفـهای از قـريش و آنهـا در بـين
عرب شريفترين اهل و نسب را دارند ،ولی برای شما به انتخاب يکی از اين دو نفر راضی مـیباشـم
و با هر کدام که خواستيد بيعت نماييد .او دست من و دست ابوعبيده بن جراح را گرفـت .قسـم بـه ﷲ
از سخنان او ذرهای ناراحت نشدم مگر اين سخن وی .دوست داشتم تـا گـردن مـن زده مـیشـد تـا بـه
گناهی گرفتار شوم که آن دوست داشتن امامت بر قومی باشد که ابوبکر در بين آنهـا مـیباشـد .وقتـی
سخن ابوبکر تمام شد .مردی از آنها ايستاد و گفت :من مردی مورد اعتماد در اين قضيه میباشم .از
بين ما اميری باشد و از بين شما ای قريش اميری ديگر .گفت :صداها بـاﻻ رفـت و قيـل و قـال زيـاد
شد ،وقتی از به وجود آمدن اختﻼف ترسيدم به ابوبکر گفتم :دستت را دراز کن تا با تو بيعت کنم و او
دستش را دراز نمود و با او بيعت کردم و مهاجرين نيز با او بيعـت کردنـد و انصـار نيـ ز بـا او وارد
بيعت شدند .«...سپس طبری اثری از وليد بن جميع زهري آورده است که عمرو بن حريث به سـعيد
بن زيد گفت :آيا شاهد وفات رسول ﷲ بودهای؟ گفت :بله ،گفت :چه زمانی با ابوبکر بيعت صورت
گرفت؟ گفت :روزی که رسول ﷲ وفات نمود از اين کراهت ورزيدند که چند روزی طول بکشد و
جماعتی برای آنها وجود نداشته باشد .گفت :آيا کسی با او مخالفت کرد؟ گفت :خيـر ،مگـر کسـی کـه
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مرتد بود و يا نزديک بود که مرتد شود و اين در صورتی بود که ﷲ آنها را از انصـار نجـ ات داد.
گفت :آيا کسی از مهاجرين خودداری کرد؟ گفت :خيـر ،مهـاجرين يکـی بعـد از ديگـری بـا او بيعـت
کردند ،بدون آن که او از آنها بخواهد« سپس روايـت حبيـب بـن أبـي ثابـت را آورده اسـت کـه گفـت:
» علی در خانه نشسته بود و به نزد او رفتند و به او گفتند :ابوبکر برای بيعت نشسته است ،با لباسـی
که ازار و ردايی بر آن نبود و با عجله و کراهت از آن که کوتاهی کرده باشد از خانه خـارج شـد تـا
آن که با او بيعت نمـود ،سـپس نشسـت و بـه دنبـال لباسـش فرسـتاد و آن را بـرای او آوردنـد و او را
بزرگداشت و حضور در مجلس او را ﻻزم دانست« ،سپس طبری بعد از آن حديثی را آورده است که
بخاری آن را تخريج نموده است و آن در مورد بيعت علی با ابوبکر بعد از وفـات فاطمـه مـیباشـد.
در آخر روايت انس بن مالك در بيعت با ابوبکر به صورت عمومی و بعـد از بيعـت سـقيفه را آورده
است و بعد از آن هيچ چيز ديگری نياورده است و ماجرا را به پايان رسانده اسـت ) .(1امـا در مـورد
كتاب تاريخ ابن أثير در آن هيچ چيزی يافت نمیشود که بر اساس ادعای اين ايراد گيرنده باشـد و در
آن از افرادی ياد شده باشد که از بيعت با ابوبکر خودداری کـردهانـد .در مـورد كتـاب تـاريخ الخلفـاء
منسوب به ابن قتيبه ،شايسته است تا هيچ پژوهشی دربارهی نسـبت آن بـه ابـن قتيبـه انجـام گيـرد .در
مـورد تــاريخ الخمــيس بـا وجــود تأســف در آن چيـزی نيــافتم .در مــورد كتـاب اﻻســتيعاب فــي معرفــة
اﻷصحاب از ابن عبدالبر در آن مؤلف بيشتر از هر کتاب ديگری دربارهی خﻼفت صديق دليل آورده
است.
 اگر بر فرض محال قبول کنيم که آن صحابهای که ياد شدهاند با ابوبکر برای خﻼفت بيعت نکردنـد؛
اين امر نيز خدشهای در بيعت او ايجاد نمیکند؛ زيرا برای آن نيازی به اجماع تمامی مردم نمیباشد؛
بلکه بيعت بزرگان و جمهور برای برپا داشتن امر خﻼفت کافی میباشد و اين چيـزی اسـت کـه اهـل
علم بر آن اتفاق دارند .علی در نهج البﻼغه میفرمايد :قسم به عمرم ،امامت بر پا نمیشود تا آن که
عموم مردم برای آن حاضر شوند و در غير اين صورت راهی برای آن وجود نـدارد!! ولـی اهـل آن
به کسانی حکم میکنند که از غايب هستند و برای شاهد امکان بازگشت وجـود نـدارد و بـرای غايـب
حقی انتخابی موجود نمیباشد.
سپس اين ايراد گيرنده ادامه میدهد و میگويد» :بيعت ابوبکر بدون مشورت انجام گرفت و آن در زمانی
انجام شد که مردم از آن غافل بودند و مخصوصا اهل نظر و آنها مشغول آمـاده نمـودن جسـد رسـول و
دفن او بودند .اهل مدينه در آن زمان ناراحت از وفات پيامبرشان بودند و از آنها به زور بيعت گرفته شد.
تا بدانجا که تهديد کردند اگر مخالفت کنندگان بيعت نکنند ،خانـهی فاطمـه را آتـش مـیزننـد ،پـس چگونـه
است که میگوييم آن با مشورت و اجماع صورت گرفته است؟«.
ر ّد:
 اگر بيعت با ابوبکر بدون مشورت و در غفلت مسـلمانان انجـام گرفتـه اسـت ،پـس چگونـه ايـن ايـراد
گيرنده اين سخن را با سخن قبلی خود که بعضی از صحابه از بيعت خـودداری کردنـد ،موافـق مـی-
گرداند؟! آيا تعداد مسلمانان اندک بود؟!
 اين در حالی است که اماميه بر اين حقيقت تأکيد دارند .تا آنجا که عا ِلم بـزرگ شـيعهی اثنـی عشـری
همان حسن بن موسﻰ نوبختي در کتابش فرق الشيعة تأکيد نموده و میگويـد ...» :اکثريـت و جمهـور
همراه ابوبکر شدند و در کنار او باقی ماندند و همچنين با عمر .بر آن دو اجمـاع نمودنـ د و از آن دو
راضی بودند«) .(2ابراهيم ثقفي يکی از بزرگان شيعهی اثنی عشری سخن علي بن أبي طالب را در
رسالهای که برای اصحابش تهيه نموده بود میآورد که فرموده است ...» :چيزی مـرا مسـئول ننمـود
مگر انثيال مردم برای ابوبکر و اجفال آنها برای بيعت با وی .(3)«...سـپس محقـق ايـن کتـاب انثيـال
مردم را بدين گونه شرح میدهد :جمع شدن از هر طرف به سوی ابوبکر به مانند ريخته شدن خـاک

) (1نگاه شود به تاريخ طبري .236 ،235/2
) (2فرق الشيعة ص.24 ،23
) (3الغارات .305/1
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بر وی! مجلسي گفته است :اجفال به معنای سرعت داشتن میباشد!) .(1با اين وجود اين ايـراد گيرنـده
سخنی را میگويد که نه در نزد شيعه وجود دارد و نه در نزد اهل سنت و آن اين است که ابـوبکر و
عمر از مردم به زور بيعت گرفتند!؟
 در مورد سخن او دربارهی آتش زدن خانهی فاطمه ان شاء ﷲ به زودی سخن خواهيم گفت.
 سخن او :عمر بن خطاب خودش گواهی داد که آن بيعت ناگهانی و بیانديشه بود و ﷲ تعالی مسلمانان
شر آن حفظ کرد .همچنين گفت :کسی که خواست به مانند آن را ]برای کسی ديگر[ انجام دهد،
را از ّ
پس او را بکشيد! .يا آن که گفت :کسی که به سوی به مانند آن دعوت داد ،بيعتی برای او برای کسی
که با او بيعت نمايد ،وجود ندارد« .در جواب میگويم :چنين روايتی با اين سياق نه در بخاری وجود
ندارد و نه در کتاب ديگری .بلکه در حديثی طوﻻنی که ابن عبـاس روايـت کـرده اسـت ،آمـده اسـت:
»عمر برای خطبه در مدينه ايستاد تا شبهههای که توسط يکی از مردم بيان شده بود را رد نمايـد .از
آنچه که گفت ... :سپس به من رسيده است که يکی از شما گفته است» :قسم به ﷲ ،اگـ ر عمـر وفـات
نمايد با فﻼنی بيعت میکنم .سخن کسی شما را فريب ندهد که میگويد :بيعت با ابوبکر ناگهانی بود و
شر ايجاد شدن توسط آن حفظ نمود .هيچ
او وفات يافته است ،آگاه باشيد که آن ناگهانی بود ولی ﷲ از ّ
کدام از شما به منزلت ابوبکر نمیرسيد .کسی که با مردی بدون مشـورت بـا مسـلمانان بيعـت نمايـد،
بيعتی برای او وجود ندارد و کسی که با او بيعت شد است ]و شخص بيعـت کننـده[ در هﻼکتـ ی واقـع
میشوند که همان کشتن آنها میباشد«) .(2معناى سخن عمر» :فلتة« )ناگهانی( به معنای آن است کـه
بدون آمادگی برای آن به وجود آمد .اين چنين بود بيعـت بـا ابـوبکر .آن ناگهـانی اتفـاق افتـاد و کسـی
شر شدن آن جلوگيری فرمـود.
برای آن آمادگی نداشت يا خود را مهيا ننموده بود و البته ﷲ تعالی از ّ
شر[ واضح است ،مردم برای آن اجماع کردند و کسی از آن خودداری ننمـود.
دﻻيل ]اين ايجاد نشدن ّ
خطابي گفته است» :مـیخواهـد ايـن را برسـاند کـه کسـی در فضـل و منزلـت بـه ابـوبکر نمـیرسـد؛
بنابراين کسی از شما طمع ننمايد که به مانند آنچه برای ابوبکر در بيعت اتفاق افتاد برای او نيز اتفاق
بيافتد ،بدين شکل که جمع به آسانی او را قبـول کننـد و بـر او اجمـاع نماينـ د و دربـارهی آن اختﻼفـی
وجود نداشته باشد و اين از روی تحقق يافتن بر اساس استحقاق او بوده است .بدين شکل کـه در امـر
]آن قدر روشن بود[ نظری مطرح نشود و مشورت ديگری صورت نگيرد .غيـر از او هـيچ کـس بـه
مانند او چنين اتفاقاتی برای او نمیافتد«) .(3طبيعتا ً سبب سخن عمر اين بود که او میدانست ،در بين
آنها کسی وجود دارد که میگويد :اگـر عمـر وفـات نمايـد بـا فﻼنـی بيعـت مـیکـنم ،بـه ايـن معنـا کـه
وضعيتی برای او به وجود میآورد که به مانند اتفاقی خواهد بود که برای ابوبکر تحقق يافـت .چنـين
امری را دشوار میديد و حتی غير ممکن میدانست که همگی مردم بر شخصی اجماع نمايند ،همـان
گونه که بر ابوبکر اجماع نمودند .در پس آن اگر کسی بخواهـد بـه صـورت انفـرادی بـا کسـی بيعـت
نمايد و آن را بر خﻼف جمعيت مسلمانان انجام دهد ،خودش را در معرض قتل قـرار داده اسـت .ايـن
همان معنای سخن عمر میباشد» :تغرة ً أن يقتﻼ« ]اين عبارت در نص عربـی حـديث موجـود اسـت[
بدين معنا که خودش و بيعت شده را فريب مـیدهـد و هـر دو را در معـرض قتـل قـرار مـیدهـد .در
اينجاست که معنای آنچه منظور عمر در اين ماجرا بوده است ،معلوم میشود .ولی ايراد گيرنده نقلی
نصفه و نيمه را از عمر روايت میکند و بدين ترتيب دليل سخن او معلوم نمیشـود .وقتـی سـبب ايـن
گونه سخن گفتن او معلوم میشود ،ديگری حجتی برای اين ايراد گيرنده باقی نمیماند تا به آن استناد
کند .بلکه حتی عمر در اينجا خواسته است تا فضيلت و پيش بودن ابوبکر را بيان دارد و همچنـين
اجماع نمودن مردم بر وی و جمع شدن آنها از هر طرف به سوی وی .اتفاق اين گونـه بـوده اسـت و
تاريخ بر آن گواهی میدهد .کسی که بپندارد سخن عمر بيان نقصان بـرای ابـوبکر مـیباشـد ،بايـد
بداند که او دچار فهم اشتباه شده است و اگر نه !!...

) (1المصدر قبلی .306/1
) (2صحيح بخاري شماره .6830
) (3نقلی از فتح الباري از ابن حجر .150/12
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 سپس گفته است» :علی در حق خﻼفت گفته است :اما قسم به ﷲ ابن أبي قحافه)ابوبکر (آن را پوشيد
و او میدانست جايگاه من در آن جايگاه دستهی آسياب است ،سـيل بـر مـن جـاری شـد و پرنـدهی بـه
سمت من پرواز نکرد«.
ر ّد:
 -1ما علی را باﻻتر از اين میدانيم که چنين سخنی را در حق ابوبکر فرمـوده باشـد يـا بـرای خـودش
ادعای خﻼفت داشته باشد .زيرا ابوبکر در حق او هيچ کوتاهيی ننمـود .اگـر خﻼفـت حـق علـی بـود و
همان گونه که ايراد گيرنده ادعا کرده است او برای آن به مانند دستهی آسياب بـود ،پـ س بـرای چـه بـا او
بيعت نمود .اين درحالی است که بيعت نمودن او با وی مورد اتفاق نظر شيعه و سنی میباشد.
 -2بر فرض محال علی چنين چيزی را در نکوهش ابوبکر بيان داشـته باشـد .در ايـن صـورت ]نعـوذ
با [ سرزنش بر علی آشکارتر از سرزنش بر ابوبکر میباشد ،زيرا برای ما روشن اسـت کـه اجمـاع
بر سر ابوبکر انجام پذيرفت بدون آن که کسی از آن کراهت داشته باشد .انصـار و مهـاجرين و افـرادی
از بنی هاشم که در بين آنها بودند ،بدون کراهت و بدون اجبار با او بيعت کردند .بنابراين ابوبکر خـودش
اين پيراهن را بر تن ننمود .در مورد ادعای آن که علی فرموده است :که او میداند که من برای آن بـه
مانند دستهی آسياب هستم .در جواب میگويم :از ابوبکر دور است که بر کسی پيشی بگيرد که به اثبات
رسيده است او خليفه میباشد .اگر خﻼفت حق علی بود ،پس چـرا مـردم بـا او بـه جـای ابـوبکر بيعـت
نکردند .وقتی چنين امری دانسته میشود ،اين فهم به وجود میآيد که آن کسی که در واقع به مانند دستهی
آسياب خﻼفت میباشد ،همان ابوبکر است .در مورد دﻻيلی که خﻼفت علی را به اثبات میرساند ،آنها
سست هستند و نمیتوانند حقتر بودن ابوبکر را زير سوال ببرند.
 -3با دليل واضح به اثبات رسيده است که علي بن أبي طالب با ابوبکر برای خﻼفـت بيعـت نمـود چـه
اين بيعت در اول امر باشد و چه بعد از شش ماه .پس چگونه است که گفته مـیشـود ،علـی خطبـهای را
ايراد کرده است که »خطبهی شقشقيه« ناميده میشود .اگر بگوييم او بيعت نمـوده اسـت و ايـن سـخن بـه
دروغ به وی نسبت داده شده است ،سخنی حق را گفتهايم .اگر بگويند :او از روی تقيه بيعت نموده است.
میگوييم :از علی به دور است که با عبارتی آشکار و واضح حق برای او باشد ،سپس در مقابـل فـردی
ديگر از آن حق دفاع نکرده باشد و به ظاهر با ابوبکر بيعت نموده باشد .زيرا اين امر دو رويی و تـرس
میباشد و ما علی را به شدت از آن پاک میدانيم.
 -4آيا اين ايراد گيرنده تمامی كتاب نهج البﻼغه را خوانده است يا فقط عبارتی از آن را نقـل کـرده اسـت
که ادعای او را ثابت میکند؟ اگر به نامههای علی در آن رجوع کنيم در آنها چيزهايی را میيابيم که با
آنچه اين ايراد گيرنده نقل کرده است ،تضاد دارند .در يکی از نامههايش به معاويه بدين شکل از حقانيـت
خﻼفت و بيعت با خود سخن به ميان آورده است» :با مـن کسـانی بيعـت کـردهام کـه بـا ابـوبکر ،عمـر و
عثمان بيعت کردند و بيعت با من بر همان چيزی میباشد که در بيعت با آنهـا وجـود داشـته اسـت .بـرای
شاهد حق انتخاب وجود ندارد و برای غايب حق ر ّد کردنی قابل قبول نمیباشد .شورا فقط برای مهاجرين
و انصار است و اگر آنها بر ردی اجماع نمودند و او را امام ناميدند ،اين همان چيزی است کـه ﷲ از آن
رضايت دارد .اگر کسی با طعنه وارد کردن يا بدعت از امر آنها خارج شـود ،بايـد او را بـه آنچـه از آن
خارج شده است ،بازگردانيد و اگر ابا ورزيـد بـه واسـطهی آن کـه از راهـی غيـر از راه مؤمنـان تبعيـت
نموده است ،با او بجنگيد و ﷲ به واسطهی روی بر گرداندن او از وی روی بر مـیگردانـد«) .(1پـاک و
منزه است ،پروردگارم! چگونه ممکن است علی بفرمايد» :آن را ابن أبي قحافه بر تـن کـرد« در حـالی
که در اينجا میفرمايد» :قومی با من بيعت نمودهاند که با ابوبکر ،عمر و عثمان بيعـت کردنـد« .چگونـه
ممکن است ابوبکر چنين کاری کرده باشد و با اين وجـود علـی صـحت خﻼفـت او را حجـت قـرار داده
باشد؟ چگونه ممکن است او بفرمايد» :او میدانست که من به منزلـهی آن بـه ماننـد دسـتهی آسـياب مـی-
باشم« ولی با اين وجود بفرمايد» :برای شاهد حق انتخابی وجود ندارد و از غايب ردّی قبول نمیشود«!!
اضافه بر آن که میفرمايد» :شورا فقط برای مهاجرين و انصار است و اگر بر مردی اجماع نمودند و او
) (1نهج البﻼغة ص.367 ،366
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را امام ناميدند ،اين همان چيزی است که مورد رضايت ﷲ میباشد و اگر کسی از روی طعنه يـا بـدعت
از امر آنان خارج شد ،او را به آنچه از آن خارج شده است ،بازگردانيـد و اگـر ابـا ورزيـد بـا او بجنگيـد
زيرا از راهی غير از راه مؤمنان تبعيت کرده است«!!!
سپس گفته است» :سعد بن عباده به ابوبکر و عمر هجوم برد و کوشش نمود تا آن دو را از خﻼفـت منـع
نمايد و اگر بيمار نبود در برابر آنها مقاومت میکـرد و بـا آنهـا وارد جنـگ مـیشـد «...و ديگـر سـخنان
زشتی که بيان داشته است.
ر ّد:
 -1اين روايت بر فرض محال اگر صحيح باشد ،نکوهشی برای سعد میباشد و نه گرامی داشـت او .ايـن
فعل و اين سخن در اين روايت خيلی دورتر از آن است کـه بـه صـحابهای مثـل سـعد بـن عبـاده سـرور
انصار نسبت داده شود.
 -2به مجرد آن که اين نقل از كتاب تاريخ الخلفاء منسوب به ابن قتيبه آمده باشد ،صـحيح بـودن آن اثبـات
نمیشود] .زيرا معلوم نمیباشد که اين کتاب از ابن قتيبه میباشد يا خير؟[.
 -3برای اثبات دروغ بودن اين روايت به دﻻيل و حجتهای اهل سنت رجوع نمیکنم ،بلکـه آنچـه در نهـج
البﻼغه آمده است را دليل قرار میدهـم و آن ايـن اسـت کـه علـی فرمـوده اسـت :ابـوبکر کسـی بـود کـه
مهاجرين و انصار با ا و بيعت کردند .همچنين فرموده است» :کسـی کـه بـا طعنـه يـا بـدعت از امـر آنهـا
خارج شد او را به آنچه از آن خارج شده است ،بازگردانيد!« .با فرض آن که بر اساس ادعای ايـن ايـراد
گيرنده چنين عملی را سعد انجام داده باشد ،پس چه مدح و حجتی برای هجوم سعد بـه ابـوبکر و عمـر
وجود داشته است؟ اين در حالی است که مهاجرين انصار با او بيعت نمودند ،آيا اين عمـل سـعد شـورای
مهاجرين و انصار را باطل میگرداند؟! آيا طعنه وارد کردن به آنها و خواستار جنگ شدن بـا آنهـا فعلـی
حق میباشد؟! يا آن که واجب میشود تا او را بازگردانده و به علت برگزيدن راهی غير از راه مؤمنان با
او جنگ صورت گيرد؟!! ]سوال ديگری که مطرح است ،اگر درست باشد که بعضی از صحابه با بيعـت
با ابوبکر مخالفت کردند ،پس چرا هيچ کدام از آنها اشارهای به آيات يا احاديثی ننمود که در آنهـا خﻼفـت
علی به اثبات رسيده باشد؟![.
شبههی آن که ابوبکر در جنگ با ﺧودداری کنندگان از پرداﺧت زکات ،با سنت پيامبر مﺧالفت نمود:
از شبهات ديگری که وجود دارد ،بعضی میگويند که ابوبکر در جنگ با خودداری کننـدگان از پرداخـت
زکات با سنت پيامبر خودداری و او با کسی که نزديکترين انسان بـه وی بـود ،همـان عمـر بـن خطـاب
مخالفت نمود و آن وقتی بود که به وی گفت :با آنها نجنگ من از رسول ﷲ شنيدهام که فرمود» :به من
امر شده است تا با مردم بجنگم تا آن که بگويند» :ﻻ إله إﻻ ﷲ محمد رسول ﷲ« کسی کـه آن را بگويـد،
مالش و خونش از جانب من حفظ میشود و حساب و کتاب او با ﷲ است« .ولـی ابـوبکر بـه ايـن حـديث
قانع نشد و گفت» :قسم به ﷲ با کسی که بين نماز و زکات فرق بگذارد با او میجنگم و زکات حـق مـال
است« يا گفت» :قسم به ﷲ ،اگر پایبند شتری را که به رسول ﷲ میدادند از مـن قطـع کننـد بـرای منـع
نمودن آن با آنها میجنگم« .بعد از اين سخن عمر بن خطاب قانع شـد و گفـت» :وقتـی ابـوبکر را چنـين
مصمم بر اين کار ديدم ﷲ سينهی مرا برای آن فراخ نمود« .نمیدانم چگونـه ﷲ تعـالی سـينهی قـومی را
برای مخالفت با سنت پيامبرشان فراخ نمود؟«.
جواب به اين شبهه:
 تصميم ابوبکر به جنگ با خودداری کنندگان از پرداخت زکات ،حقی میباشـد کـه موافـق بـا قـرآن و
سنت است .آن چيزی است که امت بر آن اتفاق نظر دارند و دربارهی آن ﷲ سبحانه میفرمايدَ  :فـإِذَا
سلَ َخ اﻷ َ ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم فَا ْقتُلُواْ ْال ُم ْش ِركِينَ َحي ُ
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سبِيل ُه ْم إِن ّ َ َ
فَإِن ت َابُوا َوأقا ُموا ال ﱠ
غف ٌ
صﻼةَ َوآت َُوا الزكاةَ ف َخلوا َ
تمام شد ،مشرکان ]حربی[ را هر جا که آنها را يافتيد ،بکشيد و آن را بگيريد و اسـير کنيـد و در هـر
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کمين گاهی در کمين آنها بنشينيد و اگر توبه نمودند و نماز خواندند و زکات پرداخت کردنـد ،راه آنهـا
را باز بگذاريد! همانا ﷲ بسيار آمرزنده و بسيار رحمتگر ]بـرای مؤمنـان[ مـیباشـد( .همچنـين مـی-
صﻼَةَ َوآت َُواْ ﱠ
ت ِلقَ ْو ٍم يَ ْعلَ ُمونَ ] التوبة:
ص ُل اﻵيَا ِ
ِين َونُفَ ِ ّ
فرمايد :فَإِن تَابُواْ َوأَقَا ُمواْ ال ﱠ
الزكَاة َ فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي ال ّد ِ
) [11و اگر توبه نمودند و نماز برپای داشتند و زکات دادند ،پس برادران دينی شما هستند و آيات را
برای گروهی که میدانند ،شرح میدهيم( .ﷲ سبحانه در اين دو آيه شرطهای توبه و داخـل شـدن بـه
اسﻼم را بيان داشته است و از آنچه برای آن ﻻزم میباشد ،برپـای داشـتن نمـاز و پرداخـت زکـات و
عدم جدايی انداختن بين آنها میباشد .به همين دليل عبد ﷲ بن مسعود گفته است» :به برپـای داشـتن
نماز و پرداخت زکات امر شدهايد و کسی که زکات ندهد ،نمازی برای او نخواهد بـود« .ابـن عبـاس
صﻼَةَ َوآت َُواْ ﱠ
ِين] التوبة) [11 :اگـر توبـه نماينـد و
دربارهی :فَإِن ت َابُواْ َوأَقَا ُمواْ ال ﱠ
الز َكاةَ فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي ال ّد ِ
نماز برپای دارند و زکات بدهند ،پس برادران دينی شما هستند( ،گفته است» :اين آيه خون اهـل قبلـه
را حرام مینمايد« .اين حکم میکند که اگر از انجام نماز يا پرداخت زکات خودداری نمودند ،جنـگ
با آنها مباح میگردد تا آن که به صورت کامل آن را ادا کنند .ايـن همـان کـاری بـود کـه صـدّيق بـا
خودداری کنندگان از پرداخت زکات انجام داد .ابن کثير در تعليق بر اين آيه گفتـه اسـت» :بـه همـين
دليل بوده است که صدّيق برای جنگ با خودداری کنندگان از پرداخت زکات به اين آيه و امثـال آن
اعتماد نمود ،زيرا جنگ با آنها وقتی حرام میشود که اين افعال را انجام ندهنـد و آن داخـل شـدن بـه
اسﻼم میباشد .با ارزشترين ارکان اسﻼم شهادتين میباشد و بعد از آن نماز است که حق ﷲ است
و بعد از آن پرداخت زکات میباشد کـه در آن منفعتـی بـرای فقيـران و نيازمنـدان وجـود دارد .آن بـا
ارزشترين عملی است که متعلق به مخلوقات میباشد و به همين دليل مواردی که ﷲ تعـالی نمـاز را
با زکات همراه نموده است بسيار زياد میباشند .عبدالرحمن بن زيد گفته است» :نمـاز و زکـات هـر
الصـﻼَةَ َوآتـَ ُواْ
دو واجب شدهاند و فرقی بين آنها وجود ندارد و در پس آن خواندَ  :فـإِن تـَ ابُواْ َوأَ َقـا ُمواْ
ﱠ
ﱠ
ت ِلقَ ْو ٍم يَ ْعلَ ُمونَ ] التوبة) [11 :و اگر توبه نمودند و زکات دادنـد
ص ُل اﻵيَا ِ
ِين َونُفَ ِ ّ
الز َكاةَ فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي ال ّد ِ
پس برادران شما در دين میباشند و آيات را برای قومی که میدانند ،شرح مـیدهـيم( و ]در نتيجـهی
اين آيه[ اباورزيد که نماز را بدون زکات قبول کند و گفت :ﷲ ابوبکر را رحمت نمايد که چقـدر فقيـه
بود«.
 اما در مورد سنت .بخاری)بخارايی( و مسلم در صحيحشان از ابن عمر رضی ﷲ عنها آوردهانـد کـه
رسول ﷲ فرمود» :امر شدهام تا با مردم بجنگم حتی گـواهی دهنـد» :ﻻ إلـه إﻻ ﷲ و محمـد رسـول
ﷲ « و نماز برپای دارند و زکات بدهند و اگر آن را انجام دادند ،خونهای آنهـا و امـوال آنهـا بـه حـق
اسﻼم از طرف من حفظ میشود و حساب و کتاب آنها با ﷲ میباشد«) .(1سند اين حديث صحيح است
و به وضوح روشن میسازد که حفظ شدن خون و مال فقط با ايمان محقـق مـیگـردد و ايمـان حقيقـی
محقق نمیگردد مگر با برپای داشـتن نمـاز و پرداخـت زکـات .بنـابراين وقتـی مـردم زکـات خـود را
پرداخت نکنند ،در اين حالت جنگ با آنهـا واجـب مـیشـود و بايـ د آن مـال از آنهـا گرفتـه شـود و بـه
مستحقان داده شود .اين همان عملی بود که ابوبکر صدّيق آن را انجام داد.
 آشکار است که اين ايراد گيرنده نمیداند که در کتابهای مسلمانان چه شيعه و چه سنی به ثبت رسـيده
است که به طور کامل زکات مثل نماز است .آنچه که قطعی است اين است که بر اساس قول صـحيح
و تأييد شده با قرآن و سنت تارک نماز بايد اعدام گردد ]البتـه ايـن وقتـی اسـت کـه خـود بـه آن اقـرار
نمايد[ در نتيجه زکات نيز مثل نماز است و حکم آنها يکـی مـیباشـد .محقـق ،محـدث و عـالم بـزرگ
محمد ُح ّر عاملي در كتابش وسائل الشيعة گفته است» :ابوجعفر و ابو عبدﷲ عليهما السﻼم گفتهاند :ﷲ
زکات را مثل نماز واجب نموده است و از ابوجعفر عليهما السﻼم آمده است :ﷲ تبارك و تعالﻰ زکات
صﻼَةَ َوآت َُواْ ﱠ
الز َكاةَ) نماز برپای میدارند و زکات
را با نماز همراه نموده است و میفرمايد :أَقَا ُمواْ ال ﱠ
)(2
میدهند( .پس کسی که نماز برپای دارد و زکات ندهد ،نمازی برپای نداشته است«  .رئيس محدثين
در کتابش »من ﻻ يحضره الفقيه« که يکی از چهار کتـاب اصـلی مرجـع اماميـه در فـروع و اصـول
) (1صحيح بخاري شماره  ،25صحيح مسلم شماره .21
) (2وسائل الشيعة .11/6
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میباشد آورده است» :از ابی عبدﷲ آمده است» :کسی که بـه انـدازهی قيراطـی از پرداخـت زکـات
خودداری کند ،مؤمن نمیباشد و مسلمان نيست و آن اين سخن ﷲ است که میفرمايدَ  :حتﱠﻰ إِذَا َجاء
صا ِلحا ً فِي َما ت ََر ْكتُ ] المؤمنون) [100 -99 :وقتی مـرگ
أ َ َح َد ُه ُم ْال َم ْوتُ قَا َل َربّ ِ ْ
ون * لَعَ ِلّي أَ ْع َم ُل َ
ار ِجعُ ِ
يکی از آنها فرا میرسد ،میگويد :پروردگارم! مرا بـازگردان * بلکـه در آنچـه تـرک کـردهام ،عمـل
صالح انجام دهم( و در روايتی ديگر آمده است» :نماز او قبول نمیشود« .از ابوجعفر آمـده اسـت:
»رسول ﷲ در مسجد بود و فرمود» :ای فﻼنی بايست! ای فﻼنی بايست! ای فﻼنی بايست! تا آن که
پنج نفر را جدا کرد و فرمود :از مسجد ما بيرون برويد و نماز نخوانيد! زيرا شما زکات نمیدهيـد«.
از ابوبصير از أبي عبدﷲ آمده است» :کسی که به اندازهی قيراطـی از پرداخـت زکـات خـودداری
نموده باشد و ]در آن حالت[ بميرد اگر بخواهد يهودی محسوب میشود يا مسيحی« .به اين امر اکتفاء
نشده است ،بلکه قتل چنين فردی مباح شده است .از أبّان بن تغلب از او آمده است» :دو خون هستند
که در اسﻼم از جانب ﷲ تبارك و تعالﻰ حﻼل میباشند .کسی دربارهی آن دو حکم نمیکند تـا آن کـه
ﷲ قائم ما اهل بيت را مبعوث دارد و وقتی ﷲ قائم ما اهل بيت را مبعوث داشت دربارهی آن دو
به مانند ﷲ حکم مینمايد .زناکار متأهل را سنگسار میکند و گردن کسی که زکات نمیدهد را می-
زند«) !(1پس چگونه ايـن ايـراد گيرنـده بـه ابـوبکر اعتـراض مـیکنـد کـه بـا خـودداری کننـدگان از
پرداخت زکات جنگ نمود تا آن را پرداخت کنند و اين در حـالی اسـت کـه حکـم بـه قتـل آنهـا وجـود
دارد؟!
 اعتراض عمر بن خطاب در اولين وهله به ابوبکر برای آن بود که امر برای او مشتبه شده بـود و
گفت» :چگونه با مردم میجنگی در حالی که رسول ﷲ فرموده است :امر شدهام تا با مـردم بجـنگم
تا آن که بگويند» :ﻻ إله إﻻ ﷲ« و کسی که بگويد» :ﻻ إله إﻻ ﷲ« مـال او و خـون او و جـان او از
طرف من حفظ شود مگر آن که در حق او ]حدّی از حدود اسﻼم[ انجام گيرد و حساب و کتـاب او بـا
ﷲ میباشد«  .او به کليت حديث و به ظاهر سخن استدﻻل نمود و به آخر آن که »در حق او ]حدّی از
حدود اسﻼم[ وجود دارد« توجهی ننمود و وقتی برای عمـر ايـن امـر روشـن شـد و بـرای او آشـکار
گرديد که سخن ابوبکر درست میباشد ،از او برای جنگ با آن قوم تبعيت نمود.
شبههی موضع گيری ابوبکر در برابر ﺧالد بن وليد و مقتل مالك بن نويره:
کسی گفته است :خالد بن وليد کسی بود که مالك بن نويره را کشت و بـا همسـر او ازدواج نمـود و همـان
شب با او نزديکی کرد .در نتيجهی آن عمر به خالد گفت :ای دشمن ﷲ! شخصی مسـلمان را کشـتی و بـا
همسر او ازدواج نمودی ،قسم به ﷲ تو را سنگسار میکنم؛ ولی ابوبکر از او دفـاع کـرد و گفـت :بـبخش
ای عمر! او تأويل نموده است و خطـا کـرده اسـت .زبـان خـودت را از خالـد بـه دور دار! ايـن فضـاحت
ديگری میباشد که آن را تاريخ دربارهی بزرگی از صحابه بيان داشته است!! وقتی او را ذکر میکنند با
کمال احترام و قداست ياد میکنند و بلکه به لقب »سيف ﷲ المسلول« )شمشير از غﻼف بيرون آمدهی ﷲ
تعالی( میدهند!! چگونه میشود دربارهی صحابهای چنين سخنی گفته شود و او مالك بن نويره صحابهی
گرانقدر را کشته باشد!!! او سرور بني تميم و سرور يربوع بود و ضرب مثلی برای جوانمردیَ ،کـ َرم و
شجاعت میبود .تاريخ نويسان ذکر کردهاند که خالد به مالک و اصـحابش خيانـت نمـود و بعـد از آن کـه
سﻼح را زمين گذاشتند و نماز جماعت خواندند ،آنها را با طناب بست و اين در حالی بود که بين آنها ليلﻰ
بنت منهال همسر مالك وجود داشت .او از مشهورترين زنان عرب به زيبايی بود و گفته مـیشـود کـه او
زيباتر از وی را نديده بود و در نتيجه خالد از روی زيبايی او به فتنه افتاد .مالک بـه او گفـت :ای خالـد!
ما را نزد ابوبکر ببر تا دربارهی ما حکم نمايد .در اينجا بـود کـه عبـدﷲ بـن عمـر و ابـو قتـاده انصـاري
دخالت کردند و با پافشاری از خالد خواستند تا آنها را نزد ابوبکر ببرد .ولی خالد قبول نکرد و گفت :اگر
او را نکشم ،ﷲ مرا حفظ نمی نمايد .مالک رو به همسرش نمود و به خالد گفت :اين همان چيزی است که

) (1من ﻻ يحضره الفقيه .12/2
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به خاطر آن مرا میکشی .در نتيجه خالد امر کرد تا گردن او را بزننـد و ليلـی همسـر او را بـرای خـود
برداشت و با او در همان شب نزديکی کرد.
ر ّد آن:
 اين ايراد گيرنده جز به روايات دروغی استناد نکرده است و رواياتی را که در تمامی کتابهای تاريخ
معروف وجود دارند ،فراموش کرده اسـت .از ايـن روايـات» :وقتـی خالـد بـه بطـاح رسـيد لشـگر را
ساماندهی کرد و به آنها امر نمود تا به اسﻼم دعوت دهند .به سـراغ هرکـدام از آنهـا کـه رفتنـد ،اگـر
قبول نکرد و امتناع نمود او را بکشند .ابوبکر به آنها سفارش کرده بود کـه وقتـی اتـراق کردنـد اذان
بگويند و اگر آن قوم اذان گفتند از آنها دست بِکشند و اگر اذان نگفتند آنها را بکشند و از آنها غنيمت
بگيرند .اگر اسﻼم را قبول کردند ،دربارهی زکات از آنها بپرسند ،اگر به آن اقرار کردند ]حتـی اگـر
پرداخت نکردند[ از آنها قبول کنيد و اگر ابا ورزيدند با آنها بجنگيد .گفت :لشگر بـه مالـك بـن نـويره
رسيد در حالی که به همراه او چند نفری از بني ثعلبه بن يربوع قرار داشتند و لشـگر دربـارهی آنهـا
اختﻼف نمود .در بين لشگر ابوقتاده بود که گواهی میداد آنها اذان دادهاند و اقامه داده و نماز خوانده-
اند ]ولی بعضی ديگر میگفتند :آنها اذان ندادهاند[ وقتی در اين امر اختﻼف نظر پيدا کردنـد در شـبی
سرد آنها را محاصره کردند که در آن چيزی برپا نمیشد .در نتيجه خالد امر نمود تـا منـادا نـدا دهـد:
»دفئوا أسراكم« و آن در زبان کنانه به معنای قتل میباشد .در نتيجه آن قوم فکر کردند که هدف او
قتل می باشد و در نتيجه جوابی به آن ندادند و به همين دليل ]که آنها جواب ندادند[ بـا آنهـا جنگيدنـد و
ضرار بن أزور  ،مالک بن نويره را به قتل رساند .خالد فريادی را شنيد و بيرون آمد و ديد که آنها از
آن کار فارغ شدهاند .او نيز گفت :اگر ﷲ بخواهـد امـری صـورت گيـرد ،آن را انجـام مـیدهـد« .در
روايتی ديگر آمده است :خالد ،مالك بن نويره را صـدا زد و او را از آنچـه انجـام داده بـود کـه شـامل
تبعيت از سجاح و خودداری از پرداخت زکات بود ،آگاه نمود و گفت :آيا نمیدانی آن به همراه نمـ از
میباشد؟ مالک گفت :صاحب شما)منظور پيـامبر اسـت و ريشـهی کلمـهی صـاحب همشـنينی و هـم
صحبتی میباشد( اين چنين میپندارد .خالد گفت :آيا او صاحب ما میباشـد و صـاحب تـو نيسـت؟ ای
ضرار گردن او را بزن و در نتيجه گردن او زده شد.
 در مورد ادعای آن که عمر به خالد گفت» :ای دشمن ﷲ! شخصی مسـلمان را کشـتی و بـا همسـر او
ازدواج نمودی ،قسم به ﷲ تو را سنگسـار مـیکـنم« آن را بـه تـاريخ طبـري ،أبـي الفـداء ،يعقـوبي و
اﻹصابة منسوب داشته است .اين دروغ میباشد با مراجعه به تاريخ يعقوبي و اﻹصـابة از ايـن جملـه
هيچ چيز نيافتم؟! در مورد تاريخ طبري آن را در روايتی با سند ضعيف آورده اسـت و حجـت نمـی-
باشد .آن از علﻰ ابن حميد و محمد بن اسحاق میباشد .محمد بن اسحاق دربارهی صحيح بودن روايت
او اختﻼف نظر وجود دارد و ابن حميـد همـان محمـد بـن حميـد بـن حيـان رازي مـیباشـد و ضـعيف
محسوب میشود .يعقوب سدوسي دربارهی او گفته است :روايات منکَر زيادی را روايت کرده است.
بخاری)بخارايی( گفته است :در حديث او جای نظر وجود دارد .نسائی گفته است :ثقه و مورد اعتماد
نمیباشد .جوزجاني گفته است :راه و روش پستی داشته اسـت و ثقـه و مـورد اعتمـاد نمـیباشـد .ابـن
حجر نيز در التقريب او را ضعيف معرفی کرده است) .(1پس اين حديث سـند آن ضـعيف مـیباشـد و
هيچ حجتی در آن وجود ندارد .بر فرض محال نيز اگر عمر به قتل او اشاره نموده باشـد .گفتـه مـی-
شود« اين امر يک مسألهی اجتهادی است و نظر ابوبکر بر اين بوده است که خالد کشته نشود و نظر
عمر آن بود که او کشته شود .عمر از ابـوبکر عـالمتر نبـود اسـت و ايـن امـر در نـزد شـيعه و سـنی
يکسان است.
 در مورد سخن او» :وقتی او را ذکر میکنند با کمال احترام و قداست ياد میکننـد و بلکـه بـه او لقـب
»سيف ﷲ المسلول« )شمشير از غﻼف بيرون آمدهی ﷲ تعالی( میدهند« .در جواب مـیگـويم :لقـب
»سيف ﷲ المسلول« را کسی به او داد که امام مخلوقات همان محمد مـیباشـد .همـان گونـه کـه در
صحيح بخاری از انس آمده است» :پيامبر خبر مرگ زيد ،جعفر و ابن رواجه را برای مردم بيان
داشت و آن قبل از آن بود که ]پيک[ آن خبر را بياورد .او فرمود :زيد پرچم اسﻼم را گرفت و مورد
) (1انظر :تهذيب الكمال  ،97/25تهذيب التهذيب  ،112/9تقريب التهذيب .5834
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اصابت ]شمشير[ قرار گرفت ،سپس آن را جعفر گرفت و مورد اصابت ]شمشير[ قرار گرفت ،سـپس
ابن رواحه آن را گرفت و مورد اصابت ]شمشير[ قرار گرفت .در اينجـا از چشـمان او اشـک جـاری
شد ]و فرمود[ :تا آن که شمشيری از شمشيرهای ﷲ آن را در دست گرفت تا آن که ﷲ آنها را پيروز
نمود«).(1
 در مورد سخن او» :مالك بن نويره صحابي جليل القدر« .اين امر را نه واقعيت اثبـات مـیکنـد و نـه
تاريخ .تاريخ نويسان به ثبت رساندهاند که مالک بعد از وفات پيامبر مرتد شد و زکـات را پرداخـت
ننمود و صدقهها را بين قوم خودش تقسيم نمود .وقتی خالد نزد او رفت و با او دربارهی زکات بحـث
نمود در جواب خالد گفت :صاحب)مشتق شده از همنشين و هم صحبت که منظور همان پيامبر می-
باشد( شما اين چنين میپندارد؟! معنای سخن او اين بود که اوﻻً به زکات دادن اقرار نمیکند ]و آن را
قبول ندارد ،جدای از پرداخت نکردن آن [.دوما ً پيامبر را با لفظ »صاحبكم« )همنشين شما( خاطب
نمود و اين سخن مشرکانی بود که به پيامبری محمد اقرار نمیکردند .ايـن در حـالی اسـت کـه عـدم
اقرار او به پردات نکردن زکات برای قتل او کافی میباشد .اين روايت را تمامی تاريخ نويسان بيـان
داشتهاند به مانند اصفهاني در اﻷغاني .پس چگونه او میگويد :مالك صحابي جليل القدر؟ بلکـه حتـی
تاريخ نويسان دليل ديگر بر مرگ مالک در حالت ارتداد بيان داشتهاند .گفتهاند :عمـر بـن خطـاب بـه
ديدار متمم بن نويره برادر مالک رسيد .عمر از متمم خواست تـا بعضـی از اشـعاری کـه در رثـای
برادرش سروده بود ،برای او بخواند .متمم نيز سرودههای خود را بيان کرد .وقتی عمر آن را شنيد
گفت» :اين و قسم به ﷲ در رثای او میباشد .من دوست دارم برای رثای بردارم زيـد شـعر نيکـويی
بسرايم که به مانند رثای تو برای برادرت باشد« .متمم گفت :اگر بـرادرم بـر آنچـه بـرادر تـو بـر آن
مرده بود ،میمرد ،در رثای او کاری نمیکردم .عمر گفتهی متمم را تفسير نمود و گفت :هيچ کسی
برای برادرم به مانند متمم به من تسلی خاطر نداده است ) .(2در جايی ديگر سخن متمم با سياقی ديگر
و به صورت صريح آمده است که او گفت :ای أميرالمؤمنين! برادر تو مؤمن وفات کـرد ولـ ی بـرادر
من مرتد وفات نمود .عمر گفت :هيچ کسی برای برادرم به مانند او به من تسلی خـاطر نـداده اسـت
) .(3آيا واضح نمیباشد که مالک با ارتداد مرده است؟!
 اما ازدواج او با زن مالک و نزديکی نمودن با وی در همان شب ،سخنی خﻼف واقـع مـیباشـد .ابـن
کثير ذکر کرده است که خالد زن مالک را برگزيد و وقتی ]ازدواج بـا او[ حـﻼل شـد ،بـا وی ازدواج
کرد ) .(4همچنين طبري ازدواج خالد را با اين سخن بيان نموده است ...» :خالد با أم تميم دختر منهال
ازدواج کرد و او را ترک نمود تا پـاک شـود ) .(5در الكامـل آمـده اسـت» :خالـد بـا أم تمـيم زن مالـك
ازدواج کرد«) .(6ابن خلكان همان کسی که اين ايراد گيرنده او را شاهد قرار داده اسـت ،گفتـه اسـت:
»خالد زن او را گرفت .گفته شـده اسـت کـه او آن را از فـیء خريـداری نمـود و بـا او ازدواج کـرد.
همچنين گفته شده است :او به اندازهی سه حيض عده نگه داشت ،سپس از او خواستگاری نمـود و او
قبول کرد«).(7
شبههی سﺧن حسن و حسين رضی ﷲ عنها به صدّيق که از منبر پدربزرگ ما پايين بيا؟
گفته شده است :او  -صدّيق - روزی از منبر رسول ﷲ باﻻ رفت .دو نـوهی ]پيـامبر [بـه گفتنـد» :از
منبر پدر بزرگ ما پايين بيا!« .در اينجاست که معلوم میشود او شايستهی امامت نبوده است.
بودن اين روايت:
جواب بر فرض محا ِل درست
ِ
) (1بخاري شماره .1246
) (2نگاه شود به الكامل از ابن أثير .218/2
) (3كتاب اﻷمالي از أبي عبد ﷲ اليزيدي ص.26 ،25
) (4البداية و النهاية .322/6
) (5تاريخ اﻷمم و الملوك .273/2
) (6الكامل في التاريخ .358/2
) (7وفيات اﻷعيان .14/6
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آن دو در آن زمان کودک بودند .حسن در سال سوم هجری در رمضـان بـه دنيـا آمـد و حسـين در سـال
چهارم در ماه شعبان و خﻼفت نيز در اول سال يازدهم به وقوع پيوست .اگر آنهـا چنـين کـاری را انجـام
داده باشند ،اين امر اثبات میشود که ترک تقيه واجب میباشد و اگر نه ،نه نقصانی میباشد و نـه عيبـی.
وقتی کودکان ببينند که شخصی در جای محبوب آنها قرار گرفته است ،حتی اگر امری رضايتمند باشـند،
به نزد او جمع میشوند و به او میگويند :از اين مقام کناره بگير ،و اين دليلی سر زدن آن از انسان بـالغ
و عاقل نمیباشد .درست است که آنها با ديگران فرق داشتند ولـی حکـم در مـورد آنهـا بـه ماننـد کودکـان
است و شرط برای قبول سخن آنها ،بلوغ و کامل شدن عقل میباشد .آيا نمیبينيد که پيامبران در سن چهل
سالگی مبعوث شدهاند ،مگر تعداد کمی از آنها مثل عيسی و کم بودن در چيزی به مانند عدم آن است و
حکمی برای آن صادر نمیشود.
شبههی آن که پيامبر به ابوبکر در مورد دين ،امری را نسپرد و اين دليلی بر شايسته نبودن او برای
امامت میباشد.
جواب:
اين دروغی آشکار است و کتابهای سيره و تاريخ بر دروغ بودن آن گواهی میدهند .به ثبت رسيده اسـت
که او را امير برای جنگ با ابوسفيان بعد از غزوهی احد قرار داد .همچنـين او را در جنـگ بنـي فـزاره
امير قرار داد ،همان گونه که حاکم از سلمه بن أكوع آن را آورده است .همچنين او را در سال نهـم اميـر
برای حج قرار داد و به آنها احکام حﻼل و حرام را آموخت .همچنين او را امير برای نماز دادن به مردم
در زمان بيماری قبل از وفات خود قرار داد .اين امير قرار دادن او در زمان حياتش بود و اين در حـالی
بود که او در بين آنها بود و اين امر برای واﻻ و پاک بودن او کافی میباشد .موارد ديگری نيز وجـود
داشته است که ذکر آنها در اينجا طوﻻنی میشود .بر فرض محال نيز جواب داده میشود کـه نبـود چنـين
چيزی عدم لياقت او را نمیرساند بلکه به طور عموم ،وزير و مشاور پيامبر بوده است .حاکم از حذيفه
بن يمان آورده است که از رسول ﷲ شنيدم که میفرمـود» :مـن مـیخـواهم افـرادی را بـه جاهـای دور
بفرستم تا دين و واجبات را آموزش دهند ،همان گونه که عيسی حواريون را فرستاد .بعضی از حاضران
گفتند :ای رسول ﷲ! به مانند آنها در بين ما مثل ابوبکر و عمر حاضر مـیباشـند .فرمـود :مـن از آن دو
بینياز نيستم و منزلت آنها در دين به مانند گوش و چشم میباشد«) .(1همچنين پيامبر فرموده است» :به
من چهار وزير داده شده است :دو وزير از اهـل آسـمان و دو وزيـر از اهـل زمـين .وزرای مـن از اهـل
آسمان جبرئيل و ميکائيل می باشند و وزرای من از اهل زمين ابوبکر و عمر هستند«).(2
شبههی عدم اعطای منسب به ابوبکر در زمان وقت ﺧودش:
گفته شده است :پيامبر به ابوبکر منصبی را در زمان خودش نسـپرد .بلکـه گـاهی عمـرو ابـن عـاص و
گاهی به اسامه اين امر را محول نمود .وقتی اجرا را بر اساس سورهی توبه به او سپرد ،بعد از سه روز
با وحيی از طرف ﷲ تعالی آن را ملقا کرد .چگونه عاقل راضی میشود تا امامت بـرای کسـی باشـد کـه
پيامبر بر اساس وحی ﷲ تعالی از آن راضی نباشد ،همان وحيی که شامل ده آيه از سورهی توبـه مـی-
باشد؟!.
جواب:
اين دروغی آشکار میباشد .به صورت متواتر نزد أهل تفسير ،مغازي ،سيره ،حديث و فقه و ديگر علوم
شناخته شده است که پيامبر ابوبکر را در سال نهم برای انجام حج امام قرار داد .آن اولين حجی بود که
در اسﻼم انجام شد و از مدينه ی برای آن حرکت کردند .قبـل از آن هـيچ حجـی در اسـﻼم وجـود نداشـت،
مگر حجی که عتاب بن أسيد بن أبي عاص بن أُمية از مکه انجام داد .مکه در سـال هشـتم فـتح شـد و در
همان سال حج را عتاب بن أسيد برگزار کرد و او را پيامبر بـرای اهـل مکـه امـام قـرار داد ،سـپس در
سال نهم به ابوبکر امر نمود تا حج را امامت کند و آن بعد از بازگشت از غزوهی تبـوک بـود .همچنـين
) (1مستدرك حاكم .4448 78/3
) (2تِرمذي شماره  3680و حاكم در المستدرك .3047 290/2
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به ابوبکر امر نمود تا در موسم حج ندا دهد» :بعد از امثال حجی برای فرد مشرک وجود نـدارد و کسـی
حق ندارد عريان طواف نمايد«) .(1پيامبر به کسی غير از ابوبکر وﻻيت چنين امری را محول ننمود؛
وﻻيت او در اينجا از خصوصيات خاص او است و پيامبر برای حج اميری به مانند ابوبکر قـرار نـداد.
همچنين جانشينی برای انجام امامت نمـاز جماعـت بـه ماننـد ابـوبکر قـرار نـداد .علـی در ايـن حـج از
مقتديان به وی بود .وقتی او را ديد به او گفت» :اميری هستی يا مورد امر واقع میشوی؟ علـی فرمـود:
بلکه مورد امر واقع میشوم«) .(2علی پشت سر ابـوبکر بـه همـراه بقيـه مسـلمانان نمـاز خوانـد و ايـن
وﻻيت ابوبکر بوده است و به امر او عمل مینمود ،همان گونه که ديگران بـ ه امـر او عمـل مـیکردنـد.
علی به همراه مردم در اين حج با امر ابوبکر ندا میداد .اما امور ديگری وجود داشتهانـد کـه در آنهـا
وﻻيت قرار داشته است و اين وﻻيت برای چندين نفر به طور جداگانه وضع شده بود .علـی در امـوری
دارای وﻻيت میشد ،ولی به مانند ابوبکر ،اين وﻻيت خاص نبوده است و به افراد ديگری نيز داده شده
است و فقط اين وﻻيت بوده است که مخصوص ابوبکر قرار داده شده بود .پيامبر بر ابوبکر نه وﻻيت
أسامه بن زيد را قرار داد و نه عمرو بـن العـاص .اميـر قـرار دادن اسـامه بـر وی دروغـ ی اسـت کـه در
دروغ بودن آن اتفاق نظر وجود دارد و اما در مورد عمرو عاص ،پيامبر لشگری را فرستاد که عمرو
در آن وجود داشت و آن جنگ ذات السﻼسل بر عليه بني عذره بود .آنها دايیهای عمرو بودند و پيامبر
عمرو را امير قرار داد تا از روی فاميل بودن ،تشويقی برای مسلمان شـدن آنهـا گـردد .سـپس در پـی آن
ابوعبيده جراح را فرستاد و ابوبکر و عمر و ديگر مهاجرين همراه او بودند .فرمـود» :اطاعـت کنيـد و
اختﻼف نداشته باشيد! وقتی به عمرو رسيدند گفت :به اصحاب خودم نماز میدهم و تو به اصحابت نمـاز
نمیدهی .او گفت :من به شما نماز میدهم و شما فقط برای کمک به من فرستاده شدهايد .ابوعبيـده گفـت:
رسول ﷲ به من امر کرده است تا از تو تبعيت کنم و اگر از من نافرمانی کنی من از تـو اطاعـت مـی-
کنم .عمرو خواست تا او را خلع نمايد ولی ابوبکر به او اشاره نمود که چنين کاری را انجام نده«) .(3نظر
ابوبکر بر اين بود که آن امر درستتر میباشد ،در نتيجه آنها پشـت سـر عمـرو نمـاز خواندنـد و ايـن بـا
وجود علم به آن بود که ابوبکر ،عمر و ابوعبيده از عمرو دارای فضيلت بيشتری میباشند و اين از روی
فضيلت و صﻼحيت آنها بود؛ زيرا امير بودن عمرو به آن بر میگشت که کسانی که لشگر به سـوی آنهـا
فرستاده شده بود ،نزديکان او بودند و بدين ترتيب خواسته شده بود تـا توسـط آن الفـت ايجـاد گـردد ]و آن
جنگ انجام نپذيرد[ .بنابراين وﻻيت او برای مصلحتی بود که به آن ترجيح داده شده بود .همان گونـه کـه
اسامه امير قرار داده شد تا به خونخواهی پدرش زيد بن حارثه برسد زيرا او ]توسـط روميـان[ در جنـگ
مؤته کشته شده بود .پس پيامبر چه کسی را در چيزی از امور بر ابوبکر امير قـرار داد؟! امـا سـخنی
که »بعد از سه روز از روی سورهی توبـه او را خلـع نمـود« :ايـن نيـز دروغ مـیباشـد .پيـامبر وقتـی
ابوبکر را امير حج قرار داد ،بر اساس امر او حرکت نمود و حج را در آن سال که سال نهم هجری بـود
برای مردم برپای داشت و به مدينه بازنگشت مگر بعد از انجام حج و آن را بر اساس آنچه پيامبر به او
امر نمود ،به انجام رساند؛ مشرکان در آن زمان حج بيت الحرام را به جا میآوردند و آنـان عريـان کعبـه
را طواف مینمودند و در بين مشرکان عهدهای مطلق وجود داشت .در نتيجه پيامبر ابوبکر را مأمور
نمود و به او امر نمود تا ندا دهد» :بعد از امسال هيچ مشرکی حـق حـج نـدارد و حـق نـدارد تـا کعبـه را
عريان طواف کند« .در نتيجه بر اساس امر ابوبکر در آن سال چنين ندائی داده شد و علي بن أبي طالب
از جمله کسانی بود که در آن موسم به فرمان ابوبکر چنين ندائی را سر داد .ولی بعد از آن کـه ابـوبکر
خارج شد ،پيامبر به علی بن أبي طالب امر نمود تا عهدهای مشرکان را به اجرا بگذارد .اين در حالی
بود که از عادت عرب در آن زمان اين بود که عهد بسته نمیشد و آن فسخ نمیگرديد ،مگر توسط مردی
از اهل بيت آن اشخاص .بنابراين پيامبر علی را امر نمود تا عهدهای خاصی را که با مشرکان داشت،
فسخ نمايد و برای امری ديگر او را مأمور ننمود؛ به همين دليل علـی] در آن حـج[ پشـت سـر ابـوبکر
) (1تخريج آن در قبل آمد.
) (2ابن إسحاق در السيرة . 190/4
) (3طبري در تاريخش  ،147/2و ابن عساكر در تاريخ دمشق .24/2
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نماز خواند و حج را همراه او انجام داد و به مانند بقيهی کسانی که همراه او بودند از امير بودن ابوبکر
اطاعت کرد.
شبههی آن که ابوبکر ،عمر را جانشين قرار داد و پيامبر کسی را جانشين ﺧود قرار نداد:
از آن شبهات اين است که ابوبکر عمر را جانشين خود قرار داد؛ ولی پيامبر کسی را جانشين خود قرار
نداد و بدين شکل با هدايت پيامبر مخالفت نمود!!
جواب:
پيامبر به جانشين نمودن ابوبکر اشاره نمود و آن اشاره به صورت صريح نبـوده اسـت .ولـی در زمـان
ابوبکر مسلمانان عرب زياد شدند .آنها تازه مسلمان بودند و شناختی به رموز و اشارات نداشتند ،بنابراين
بايد با نص روشن اين امر انجام میگرفت تا آن که اختﻼف و درگيری به وجـود نمـیآمـد .در هـر زمـان
مردانی وجود دارند و برای هر شرايط خاصی سخن خاصی بايـد گفـت .همچنـين جانشـين تعيـين نکـردن
جانشين توسط پيامبر به علت علم او از طريق وحی به اين امر بود که صديق خﻼفت مـینمايـد و ايـن
امر در صحيح مسلم به ثبت رسيده است .ولی به صدّيق وحی نمیشد و در نتيجه او اجتهاد نمـود و عمـل
نيکی را انجام داد و در نتيجهی انتخاب او ،عمر فاروق سرزمينها را فتح نمود و به منزلت اهل رشـد و
هدايت را باﻻ برد و کافران را ويران نمود و به نيکان ياری رساند.
]همان طور که در قبل بيان شد ،با توجه به شرايط خطرناک مسلمانان و جنگ همزمـان بـا دو ابرقـدرت
آن زمان ،اين شورا در زمان حيات ابوبکر تشکيل شد و بعد از مشورت ابـوبکر بـا بزرگـان صـحابه،
عمر را انتخاب نمود .برای اطﻼعات بيشتر میتوانيد به کتاب شيخين چاپ نشر احسان رجوع کنيد![.
شبههی سﺧن صدّيق به اين که شيطانی مرا مبتﻼ نموده است:
گفته شده است :ابوبکر گفته است» :شيطانی مرا مبتﻼ نموده است .اگر استقامت کنم ،مرا بـاز مـیدارد و
اگر انحراف پيدا کنم ،مرا برپا میدارد« .بنابراين چنين کسی شايستهی امامت نمیباشد.
جواب:
اين امر به ثبت نرسيده است ،بلکه آنچه به ثبت رسيده است آن میباشـد کـه قبـل از وفـات خـود بـه عمـر
وصيت مینمود» :قسم به ﷲ ،نه خوابيدم بلکه بردباری نمودم و به شبهه نيافتدم و دچار توهم نشدم و من
بر راهيی که در آن قرار داشتم انحراف پيدا نکردم و اهل کوشش بودم .من تو را به تقـوای از ﷲ تعـالی
وصيت میکنم .(1)«...بله در اول خطبهای که در مسند امام احمد آمـده اسـت ،گفتـه اسـت» :ای اصـحاب
رسول! من جانشين رسول هستم ولی دو امر خاص پيـامبر را از مـن نخواهيـد :وحـی و حفـظ شـدن از
شيطان« و در آخر آن خطبه گفته است» :من معصوم نمیباشم .اطاعت از من وقتی بر شما واجب مـی-
شود که با رسول موافق باشد و بر اساس شريعت ﷲ تعالی در اموری دينی باشد .اگر به خﻼف آن را به
شما امر کردم ،از من قبول نکنيد و مرا به آن آگاه کنيد« .اين سخن وی انصاف کامل میباشد.
وقتی مردم عادت داشته باشند که در هنگام مشکﻼت به وحی الهی و اطاعت از پيامبر رجوع کنند ،بـر
خليفه ﻻزم است تا هشداری اختصاصی برای اين مقام گرامی بيـان دارد .كلينـي از امـام جعفـر صـادق
آورده است» :برای هر مـؤمنی شـيطانی وجـود دارد کـه مـیخواهـد او را گمـراه کنـد« .همچنـين حـديث
مشهوری وجود دارد که اين امر را تأکيد مینمايد ،پيامبر فرموده است» :کسی از شما نمیباشـد ،مگـر
آن که همراه او جنی وجود دارد .صحابه گفتند :حتی شما ای رسول ﷲ؟! فرمود :بله ،ولی ﷲ مرا بـر او
شر او در امان می باشم« .در آنچـه کـه بيـان شـده اسـت ،چـه
غلبه داده است و او اسﻼم آورده است و از ّ
ايرادی وجود دارد؟ مؤمن را شيطان با وسوسه مبتﻼ میکند و او در آن هنگام هوشيار میباشد .ﷲ تعالی
الشـ ْي َ
سـ ُه ْم َ
ف ِ ّمـنَ ﱠ
ْصـ ُرونَ ] اﻷعـراف[201 :
میفرمايدِ  :إ ﱠن الﱠذِينَ ات ﱠ َقـواْ ِإذَا َم ﱠ
طـا ِئ ٌ
ان تـَ َذ ﱠك ُرواْ َفـإِ َذا ُهـم ﱡمب ِ
ط ِ
)کسانی که تقوا پيشه میکنند وقتی گروهی از شياطين آنها را وسوسه میکنند ،متـذکر مـیشـوند و در آن
هنگام دارای بصيرت میگردند( .بله ايراد بر تبعيت کنندگان از شيطان میباشد و اين در حالی اسـت کـه
) (1تاريخ دمشق .415/30
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او از آن کنارهگيری میکرد شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است :اين حديث از بزرگتـرين فضـايل
صدّيق میباشد و دليلی بر اين میباشد که او خواهان تکبر بر روی زمـين و فسـاد نبـ وده اسـت و او در
طلب رياست نبوده است و همچنين ظالم نيز نبوده است .او فقط به مردم امر مینمود تا از ﷲ و رسـولش
اطاعت کنند و شيطانی که او را مبتﻼ مـیکـرد ،تمـامی انسـانها را مبـتﻼ مـیکنـد؛  ...بـا سـند صـحيح از
پيامبر آمده است» :چند نفری از انصار از کنـ ار او گذشـتند و ايـن در حـالی بـود کـه او در آن شـب بـا
صفيه صحبت مینمود .فرمود :به همراه رسول شما صفيه ]دختر حيي[ میباشد .سپس فرمود :مـیترسـم
که شيطان در قلبهای شما وسوسه ايجاد کند ،شيطان به مانند خون در فرزنـدان آدم جـاری مـیباشـد« ).(1
در واقع منظور صدّيق از آن سخن اين بود که به مانند رسول معصوم نبوده است و اين فقط حـق مـی-
باشد.
اما سخنی که چگونه امامت جايز میباشد ،وقتی که برای برپا داشتن آن از زيردسـت کمـک گرفتـه مـی-
شود؟ اين سخن از روی جهل به امامت میباشد .امام خدای زيردستان خود نمـیباشـد تـا از آنهـا بـینيـاز
گردد و او فرستاده و رسول ﷲ تعالی به سوی آنها نيز نمیباشد تا واسـطهی بـين آنهـا و ﷲ تعـالی شـود.
فقط او زيردستانش شريکانی میباشند که به يکديگر کمک میکنند و اين کمک آنهـا در مصـلحت ديـن و
دنيا میباشد؛ بنابراين گريزی نيست که بايد آنها به او کمک کنند و او را ياری دهند .به مانند امير قافلهای
که آنها را در راه به حرکت میاندازد :اگر راهی را برای آنها مشخص کند ،آنها از او تبعيت مـیکننـد و
اگر اشتباه کند ،او را آگاه میکنند و راهنمايی مینمايند و اگر هجوم آورندهای بر آنها هجوم بيـاورد او بـا
آنها در مبارزهی با وی با يکديگر همکاری میکنند .ولی اگر او کاملترين آنها در علم ،قدرت و مهربانی
باشد اصﻼح امور آنها بهتر صورت میگيرد .ايـن چنـين اسـت وضـعيت امـام نمـاز جماعـت ،اگـر آن را
درست برپای دارد ،به همراه او نماز میخوانند؛ ولی اگر خطای سهوی انجام دهد ،سبحان ﷲ میگويند و
او را از اين کار باز میدارند تا آن که منحرف نشود .مردم بعد از رسول دين را از امام ياد نمیگيرند،
بلکه امامان و امت دين را از قرآن و سنت میآموزند .به همين دليل ﷲ تعـالی هنگـام اخـتﻼف نظـر بـين
مسلمانان بدين امر نمیفرمايد که برای آن به امام رجوع شود ،بلکه میفرمايد ... :فَإِن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِي َ
ش ْيءٍ
سو ِل ] ...النساء) [59 :و اگـر در چيـزی اخـتﻼف پيـدا کرديـد آن را بـه ]سـخن[ ﷲ و
الر ُ
فَ ُردﱡوهُ إِلَﻰ ّ ِ َو ﱠ
]سخن[ رسول رجوع دهيد( .بنابراين هنگام اختﻼف نظر امر به ﷲ تعالی و رسولش باز میگردد و نـه
امامان و واليان امور .بلکه امر اطاعت از وﻻيت امر تبعيت از اطاعت رسول مـیباشـد .بـه همـين دليـل
پيامبر فرموده است» :اطاعت فقط در امور نيک میباشد«) .(2همچنين میفرمايد» :اطاعتی از مخلـوق
در نافرمانی از خالق وجود ندارد«) .(3همچنين فرموده است» :کسی که شـما را بـه نافرمـانی از ﷲ امـر
میکند ،از او اطاعت نکنيد!«).(4
شبههی سﺧن ص ّديق :من بهترين شما نيستم در حالی که علی در بين شما باشد:
از شبهاتی که مطرح است اين میباشد که ابوبکر به صحابه گفت» :من بهترين شما نيسـتم در حـالی کـه
علی در بين شما میباشد« .اگر در اين سخن خود صادق باشد ،برای امامـت شايسـته نبـوده اسـت؛ زيـرا
جايز نيست تا وقتی که شخصی با فضيلتتر وجود دارد ،فرد با فضيلت کمتری امامت نمايد و اگر دروغ
گفته باشد ،دروغگو فاسق میباشد و برای امامت شايسته نيست.
جواب بر فرض محال گفته شدن چنين سخنی :امام سجاد فرموده است» :من کسی هستم که عمری گناه
کردهام  «...اگر در اين سخن خود صادق بوده باشد ]پس نعوذ با [ شايسـتهی امامـت نبـوده اسـت ،زيـرا
کسی که گناه نمايد ،شايستهی امامت نمیباشد و اين امری است کـه بـا عصـمت منافـات دارد .اگـر دروغ
گفته باشد او نيز با ابوبکر شرايط يکسانی پيدا میکند .جواب به اين سخن ،همان جواب ما به آنهـا مـی-
باشد.
) (1صحيح بخاري شماره  ،2035صحيح مسلم شماره .2175
) (2بخاري شماره  ،4340و مسلم شماره .1840
) (3أحمد شماره .1095
) (4ابن ماجه شماره .2863
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شبههی سﺧن ابوبکر :مرا کنار بگذاريد! مرا کنار بگذاريد!:
گفته شده است :سخن او »مرا کنار بگذاريد! مـرا کنـار بگذاريـد!« اسـتعفای از امامـت بـوده اسـت ،ولـی
مورد قبول واقع نشد.
جواب:
با فرض محال وجود چنين سخنی بايد گفـت أميـر المـؤمنين علـي کسـی بـود کـه بعـد از شـهادت عثمـان
خﻼفت را قبول نکرد و فقط آن را وقتی قبول کرد که مهاجرين و انصار بر آن پافشاری کردند و ايـن در
نهج البﻼغ ه آمده است .اگر چنين سخنی با سند صحيح به ابوبکر برسد ،دليل بـر عـدم طمـع او و دوسـت
داشتن رياست توسط او بوده است .ابن تيميه گفته است» :اين دروغ میباشد و در کتابهـای حـديث چنـين
چيــزی وجــود نــدارد و ســندی بــرای آن بــه ثبــت نرســيده اســت .او نگفــت» :در حــالی کــه علــی در بــين
شماست« .بلکه آنچه با سند صحيح به ثبت رسيده است اين است که در روز سقيفه گفت» :با يکی از اين
دو مرد بيعت کنيد :عمر بن خطاب و أبوعبيده بن جراح .عمر نيز به او گفت :بلکه تو سرور ما و بهترين
ما و محبوبترين ما نزد رسول ﷲ بودهای .عمر گفت :قسم به ﷲ ،دوست دارم که گردنم زده شود ،ولـی
به اين گناه گرفتار نشوم] .آن گناه[ دوست داشتن امير شدن بر قومی میباشد که ابوبکر در بين آنها وجود
دارد .همچنين اگر گفته باشد» :در حالی که علی در بين شماست« او را به مانند عمر جانشين قـرار داده
است و امر او اطاعت شده است«.
شبههی جهل ابوبکر به بعضی مسائل شرعی:
از آن شبههها اين میباشد که ابوبکر بعضی از مسائل شرعی را نمیدانست .او به قطـع دسـت چـپ دزد
امر نمود و لواطکار را آتش زد و مسألهی مادربزرگ و کﻼله را نمـیدانسـت .بـه همـين دليـل شايسـتهی
امامت نبود .علم به احکام شرعی به اجماع دو فرقه از شروط امامت است.
جواب:
 قطع دست چپ دزد در دزدی سوم موافق با حکم شرعی میباشد.
 ابوبکر هيچ کسی را در حال زنده بودن آتش نزد .بلکه روايت صحيح آن است که سـويد از ابـوذر
آورده است که او گـردن لـواطکـاری را زد و بعـد از آن جسـد او را آتـش زد .آتـش زدن ميـت بـرای
عبرت گرفتن مردم میباشد و آن به مانند به صليب کشيدن جايز است و بايد در نظر داشت کـه ميـت
با اين امور عذاب نمیشود و اين از روی عدم حيات او میباشد .ايـن بـه همـراه آن اسـت کـه علـی
بعضی زنادقه را آتش زد .همان گونه که شيخ مرتضﻰ ملقب به علم الهدى در كتاب »تنزيه اﻷنبياء و
اﻷئمة« آورده است :علی مردی که با پسر بچهای از پشت فحشاء نموده بود را آتش زد ).(1
 جواب ايراد سوم :اين ايرادگيرنده الزام آنچه در اهل سنت واجب میباشد را نمیداند؛ زيرا عالم بودن
به تمامی احکام از نزد آنها شرط امامت نمیباشد ،بلکه اجتهاد درست او مﻼک است .اين از روی آن
است که در زمان او کتابهای حديث جمع آوری شده و روايات احاديـث مشـهور در زمـان خﻼفـت او
وجود نداشته است و به همين دليل با صحابه مشورت مینمود .از عبد ﷲ بن بشـر بـه ثبـت رسـيده
است که از او دربارهی مسألهای سوال شد و او فرمود» :علمی به آن ندارم« .اين چنين بـود کـه او
حکم مذی را نمیدانست و از مقداد سوال نمود تا از رسول ﷲ سوال نمايد.
شبههی عقب انداﺧتن بيعت توسط علی با ابـوبکر و انجـام گـرفتن آن بعـد از وفـات فاطمـه رضـی ﷲ
عنها:
جواب:
اين بيعت دوم علی بود و او دو بار با ابوبکر بيعت نمود:

) (1تنزيه اﻷنبياء ص.211
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اولين آنها بعد از وفات رسول بود و دومين آنها بعد از وفات فاطمه رضی ﷲ عنها .به همين دليل اشتباه
پيش آمده است و بعضی میپندارند که علی تا بعد از وفات فاطمه بـا ابـوبکر بيعـت نکـرد ،رضـوان ﷲ
عليهم أجمعين؛ در اين باره ابن کثير رحمه ﷲ گفته است» :ولی وقتی اين بيعت دوم انجام گرفت بعضـی
از راويان به ثبت رساندند که علی قبل از آن بيعت نکرده بوده است و آن را نفی بيعـت اول دانسـتهانـد.
همان گونه که مقرر است ،مثبت مقدم بر نافی میباشد و ﷲ أعلم«) .(1بيعت اول را حاكم و بيهقي تخريج
کردهاند .عبارت آن بدين شکل میباشد :ابوسعيد خـدری آورده اسـت» :وقتـی رسـول ﷲ وفـات نمـود،
خطبای انصار ايستادند ،مردی از آنها گفت :ای گروه مهاجرين! رسول ﷲ وقتی مردی از شما را برای
کاری مسئول مینمود به همراه او مردی از ما را قرار میداد .بنابراين نظر ما اين اسـت کـه بـرای ايـن
امر دو مرد انتخاب شوند ،يکی از شما و ديگری از ما .خطبای انصار يکی بعد از ديگری چنـين سـخنی
گفتند .در پس آن زيد بن ثابت ايستاد و گفت :رسول ﷲ از مهاجرين بود و امام بايد از مهاجرين باشد و
ما انصار و يـاری رسـانان او خـواهيم بـود ،همـان گونـه کـه انصـار و يـاری رسـان رسـول ﷲ بـوديم.
ابوبکر ايستاد و گفت :ﷲ به شما پاداش خير دهد ای گروه انصار! و سـخن گوينـدهی شـما را ثابـت قـدم
گرداند .سپس گفت :اگر غير از اين انجام میداديد ،صلح و صفا بين ما انجام نمیشد .سپس زيد بن ثابـت
دست ابوبکر را گرفت و گفت :اين دوست شما می باشد ،پس بـا او بيعـت نماييـد! سـپس امـر را بـه پايـان
رساندند .وقتی ابوبکر بر منبر نشست به صورتهای مردم نگـاه کـرد و علـی را نديـد و در نتيجـه او را
خواستار شد .مردمی از انصار رفتند و او را آوردند .ابـوبکر گفـت :ای پسـر عمـوی رسـول ﷲ !کنـار
کشيدی ،آيا میخواهی از اين امر مسلمانان جدا باشی؟! گفت :سرزنشی وجـود نـدارد ای خليفـهی رسـول
ﷲ! و در پس آن با او بيعت نمود .سپس زبير بن عوام را نديد و خواستار او شد تا آن کـه او را آوردنـد.
گفت :ای پسر عمهی رسول ﷲ و حواري او! آيا میخواهی از اين امر مسلمانان جدا باشی؟! سخنی بـه
مانند سخن علی گفت :سرزنشی وجود ندارد ای خليفـهی رسـول ﷲ !و هـر دو بـا او بيعـت کردنـد ).(2
حاكم گفته است» :اين حديث به شرط شيخين صحيح میباشد ،ولی آن دو آن را تخريج نکردهاند« .بيهقی
نيز گفته است» :أبوعلي حافظ از محمد بن إسحاق بن خزيمه آورده است که مسلم بن حجـاج بـه نـزد مـن
آمد و دربارهی اين حديث سوال نمود .آن را در برگهای نوشتم و برايش خواندم و گفت :اين حديثی اسـت
که بدنهی آن يکسان میباشد و من گفتم :بدنهی آن يکسان میباشد ،بلکه بدرهی آن نيز يکسان است!«).(3
ابن كثير گفته است» :اين اسناد صحيح میباشد«).(4
]نکتهای که در جريان سقيفه وجود دارد اين است که ادعای خﻼفت توسط انصار وجود داشته است ،ولی
بعد از مشورت انصار از اين ادعای خود بازگشتند .سوال اين است که چگونه میشود شخصی از ادعای
خﻼفت خود بازگردد ،ولی اشارهای به خﻼفت علی نداشته باشد؟ چرا در آن بـين کـه مشـورت صـورت
گرفت ،سخنی از خﻼفت علی وجود نداشته است؟[.
در اينجا سوالی پيش میآيد که سبب دوباره بيعت کردن علی با ابوبکر چه بوده است؟
جواب آن اين است که فاطمه رضی ﷲ عنها از همهی مردم بيشتر برای وفات رسول ﷲ دردمند شد .او
از روی فراق پدرش شديدا ً غمگين گشت و او رضوان ﷲ عليها روز به روز پژمردهتر گرديد تـا آن کـه
بعد از شش ماه از وفات رسول ﷲ وفات نمود .ابن کثير دربارهی دردمندی فاطمه رضی ﷲ عنها گفتـه
است» :گفته شده است که او در زمانی که بعد از پيـامبر زنـده بـود ،هرگـز نخنديـد و از روی غـم ايـن
مسأله و شوق به سوی او)پيامبر (ذوب گرديد«) .(5به همين دليل علی به شـدت او را همراهـی کـرد و
در نتيجهی آن همراهی او با ابوبکر صدّيق کمرنگ گرديد .در نتيجهی آن منافقان شايعه کردند که علی
از خﻼفت صدّيق کراهت دارد .برای از بين بردن اين شايعه علی دوباره بعد از وفات فاطمه رضـی ﷲ
عنها با ابوبکر بيعت کرد.
) (1البداية والنهاية .286/5
) (2مستدرك حاكم  ،4457 80/3سنن البيهقي الكبرى شماره .16315
) (3سنن البيهقي الكبرى شماره .16316
) (4البداية والنهاية .249/5
) (5منبع قبلی .334/6
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شبههی آن که ابوبکر گفت :دوست داشتم تا از ﺧانهی فاطمه پردهدری نمیکردم و آن را رها مینمودم:
استدﻻل مینمايند کـه طبرانـي در المعجـم الكبيـر از عبـدالرحمن بـن عـوف آورده اسـت» :بـرای عيـادت
ابوبکر به نزد وی رفتم ،همان بيماريی که با آن وفات يافت .بر او سﻼم کردم و از او پرسـيدم :چگونـه
هستی .نشست  ...تا آن که گفت :من به هيچ چيز بدی نکردهام مگر سه مرتبه و دوست دارم ای کاش اين
چنين نمینمودم .يکی از آنها :دوست دارم که از خانهی فاطمه پردهدری نمیکردم و آن را رها مینمـودم
و اين که بر جنگ .« ...
جواب:
اسناد اين اثر ضعيف است .آن را طبراني در المعجم الكبير خود روايـت کـرده اسـت و بـا همـان راويـان
ضياء در المختارة و ابن زنجويه در كتاب اﻷموال و عقيلي در الضعفاء و ابن عساكر در تاريخ دمشـق و
طبري در تاريخش آن را روايت کردهاند) .(1در آن چند مشکل وجود دارد:
اول :تمامی طرق به علوان بن داود بجلي باز میگردد و او راويی ضعيف بوده و امامان ضعيف بودن او
را بيان داشتهاند .بخاری)بخارايی( دربارهی او گفته است» :من َكر الحديث میباشد« .ابن يـونس نيـز ايـن
گونه گفته است .از احاديث منکری که او بيان داشته است و به غير از اين حديث میباشند .حـافظ ذهبـي
در ميزان خود و حافظ ابن حجر در اللسان و عقيلي در الضعفاء از او ياد کردهاند) .(2عقيلي در الضـعفاء
گفته است» :حديث او تبعيت نمیشود و فقط توسط او شناخته شده است« .هيثمي در المجمع گفتـه اسـت:
»آن را طبراني روايت کرد است و در سند آن علـوان بـن داود قـرار دارد و او ضـعيف مـیباشـد و ايـن
حديث از موارد احاديث منکری است که به وی نسبت داده شده است«) .(3اگر گفتـه شـود :آن از طريقـی
ديگر روايت شده است که در آن علوان بن داود وجود ندارد بـه ماننـد روايـت ابـن عسـاكر در تـاريخش.
میگوييم :اين طريق حفظ شـده نمـیباشـد .زيـرا در آن ابـوهيثم خالـد بـن قاسـم وجـود دارد و او متـروک
الحديث است و امامان حديث و نقل کنندگان او را ترک کردهاند؛ زيـرا بسـيار دروغگـو بـوده اسـت و در
سندها دستکاری میکرده است مخصوصا ً در روايت از ليث .دانش آموزان ليث که در طبقهی او بودهانـد
با او مخالفت نمودهاند و اين در حالی است که آنها در روايت از ليث بن سعد از علوان بن داود از صالح
بن كيسان ثقه هستند .از آنها يحيﻰ بن عبدﷲ بن بكير میباشد و در روايت از ليث ثقه بوده است و از آنها
عثمان بن صالح مصري بوده است که صدوق میباشـد و از آنهـا نويسـندهی ليـث همـان ابوصـالح اسـت.
شکی وجود ندارد که جماعتی که بيان شد از ليث حديث روايت میکردند ،اين چنين شخصی را متـروک
الحديث میدانستند .اين امر اين گونه تأکيد میشود که از ليث بـن سـعد در نـزد طبرانـی سـعيد بـن عفيـر
تبعيت میکرده است و از علوان بن داود بجلي از حميد آن را روايت کرده است .سعيد بن عفير نيـز ثقـه
بوده است .بنابراين اين اثر همان گونه کـه بيـان شـد در آن علـوان بـن داود وجـود دارد و ايـن حـديث از
احاديث منکری است که از او از اين طريق روايت شده است .به همين دليل ابن عساكر در تاريخش ،در
جايی که اين روايت را تخريج نموده است ،گفته است» :آن را خالد بن قاسم المدائني روايت کرده است و
از آن علوان بن داود را انداخته است .برای او از حـديث ليـث آن وجـود دارد و در آن علـوان ذکـر شـده
است .سپس اين امر را با اسناد عالی از محمد بن رمح از ليث از علوان آورده است«) .(4میگويم :محمد
بن رمح ثقه و ثبت میباشد .بنابراين آن چهار راوی مورد ثقه و اعتماد با مدائني بسيار دروغگو مخالفت
کردهاند و در نتيجه در راويان آن حديث علوان بن داود وجود دارد و بدون هيچ شکی او ضعيف و منكر
الحديث است.
دوم :اضطراب علوان بن داود در اسناد حديثش .يکبار آن را همان گونه که در قبـل گذشـت از حميـد بـن
عبدالرحمن بن حميد از صالح بن كيسان از حميد بن عبدالرحمن بن عوف از پدرش روايت میکند و بـار
ديگر دو سند را میاندازد و به طور مستقيم از صالح بن كيسان از حميد بن عبدالرحمن از پدرش روايت
) (1معجم طبراني الكبير  ،43 62/1اﻷحاديث المختارة از ضياء  ،90/1كتاب اﻷموال ص ،175تاريخ دمشق ،421/30
ضعفاء از عقيلي .420/3
) (2نگاه شود به لسان الميزان .188/4
) (3مجمع الزوائد .367/5
) (4تاريخ دمشق .419/30
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میکند و بار ديگر آن را به صورت مرسل از صالح بن كيسان از حميد بن عبدالرحمن از ابوبكر روايت
میکند بدين شکل که روايت پدرش ]يعنی همان عبدالرحمان بنت عوف[ را نمیآورد .اضطراب او عجيب
نيست زيرا همان طور که بيان داشتيم او ضعيف است و منكر الحديث مـیباشـد و جـز ايـن از او انتظـار
نمیرود.
به همين دليل جماعتی از امامان حديث بر ضعيف بـودن ايـن اثـر اتفـاق دارنـد ،از آنهـا حـافظ عقيلـي در
الضعفاء و امام ذهبي در الميزان و حافظ ابن حجر در اللسان همان طور که در قبل آورديم.
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شبهات حول عمر
واقعهی روز پنج شنبه.
سخن از ماجرای روز پنج شنبه در هنگام سخن گفتن از صحابه به ميان آمد.
قصهی آتش زدن ﺧانهی فاطمه رضی ﷲ عنها توسط عمر.
 از ابوبکر صدّيق آوردهاند :دوست داشتم که خانهی فاطمه را آتش نمـیزدم .رد ايـن حـديث را بيـان
داشتيم و گفتيم روايت از علوان بن داود بجلي میباشد) .(1بخاري)بخارايی( ،ابوسعيد بـن يـونس ،ابـن
حجر و ذهبي گفتهاند» :منكر الحديث میباشد« .عقيلي در )الضعفاء از عقيلي.(420/3
 ابن أبي شيبه روايتی ديگر از طريق محمد بن بشر از عبيد ﷲ بن عمر از زيد بن أسلم از پدرش أسلم
آورده است.» :قتی با ابوبکر بعد از رسول ﷲ بيعت شد ،علی و زبيـر داخـل خانـهی فاطمـه دختـر
رسول ﷲ شدند و با او مشورت کردند و از امرشان بازگشتند .وقتی ايـن امـر بـه عمـر بـن خطـاب
رسيد ،بيرون رفت تا به خانهی فاطمه رسيد و گفت :ای دختر رسول ﷲ !قسم بـه ﷲ کسـی نـزد مـا
دوست داشتنیتر از پدرت نبوده است و کسی نزد ما بعد از پـدرت از تـو نـزد مـا دوسـت داشـتنیتـر
نمیباشد و قسم به ﷲ اگر آن کسانی که ]از بيعت[ خودداری کردهاند اگر ]در خانهی تو[ جمع شـوند،
خانه را بر آنها آتش میزنم .وقتی عمر بيرون رفت ،آنها نزد وی آمدند و او گفـت :آيـا مـیدانيـد کـه
عمر به نزد من آمد و به ﷲ قسم خورد ،اگر دشمنی کنيد ،خانه را بر شما به آتش میکشـم و قسـم بـه
ﷲ اگر نرويد آنچه را به آن قسم خورده است انجام میدهـد .پـس ايـ ن راه يافتگـان برويـد و بـه نظـر
خودتان بنگريد و به سوی من باز نگرديد! از نـزد او رفتنـد و بـه سـوی او بـاز نگشـتند تـا آن کـه بـا
ابوبکر بيعت کردند«).(2
رد :اين روايت منقطع است ،زيرا روايات اسلم مرسل میباشد و احاديث او از عمر منقطـع اسـت ،همـان
گونه به آن با صراحت اشاره شده است :حافظ ابن حجر) ،(3و همچنين شيخ آلباني) .(4همچنين ايـن حـديث
سخن آنها را رد مینمايد که به جای حاصل شدن آتش زدن ،تهديد آتـش زدن در آن آمـده اسـت .همچنـين
باطل میباشد ،زيرا در آن آمده است ،علی بيعت ننمود؛ زيرا در اين روايت آمده است :نزد فاطمـه بـاز
نگشتند تا آن که با ابوبکر بيعت کردند.
 در روايتی ديگر آمده است :از ابن حميد از جرير از مغيره از زياد بن كليب که گفته است :عمـر بـه
خانهی علی آمد و در آن طلحه و زبير و مردانی از مهاجرين بودند و گفت» :قسـم بـه ﷲ ،آن را بـر
شما آتش میزنم يا آن که برای بيعت با وی بيرون میآييـد .زبيـر بـا شمشـير از خـ ﻼف بيـرون آمـده
بيــرون رفــت و لغزيــد و شمشــير از دســت او افتــاد و در نتيجــه بــه او حملــه بردنــد و آن را از او
گرفتند«).(5
رد :اين روايت دارای آفات و علل میباشد .از آنها :جرير بن حازم صدوق بوده است ولـی اخـتﻼط مـی-
کرده است و به اين امر را به صراحت ابوداود و بخاری)بخارايی( در التاريخ الكبير اشـاره کـردهانـد).(6
همچنين مغيره که همان ابن مقسم میباشد .ثقه و مورد اعتماد میباشد مگر آن که در احاديث خـود را بـا
ارسال انجام میدهد خصوصا از ابراهيم .حافظ ابن حجر او را در مرتبهی سوم تدليس کنندگان قرار داده
است و آن مرتبهای است که از اين گونه راويان حديث قبول نمیشود ،مگر آن که به صراحت بـه سـماع
خود اشاره نموده باشند.
 در روايتی ديگر آمده است :بﻼذري ،وفات يافته در سال )279هـ( از سليمان تيمي از ابن عون آورده
است» :ابوبکر به سوی علی فرستاد و از او خواست تا بيعت نمايـد و او بيعـت نکـرد .عمـر آمـد و
) (1لسان الميزان  218/4ترجمة شماره  ،5708 – 1357وميزان اﻻعتدال  108/3ترجمة .5763
) (2المصنف  432/7ترجمة .37045
) (3تقريب التهذيب شماره .2117
) (4إزالة الدهش  ،37ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم اﻷلباني .73/2
) (5تاريخ طبري .233/2
).2234/2 (6
124

شعلهای از آتش در دست وی بود و فاطمه را در جلوی درب ديد .فاطمه گفت :ای پسر خطاب! آيا تو
را در حالی میبينم که میخواهی درب ]خانهی مرا[ آتش بزنی؟ گفت :بله ،اين قویتـر از آن چيـزی
است که پدرت برای آن آمده است!«).(1
رد :اين اسناد از طرف اول و از طرف آخر منقطع میباشد .سليمان تيمي از تابعين بوده است و بﻼذري
بعد از او بوده است ،پس چگونه میتواند بدون آن که او را ديده باشد و بدون واسطه از او روايت نمايد؟
همچنين ابن عون تابعي متأخر بوده است و بين او و ابوبکر انقطاع وجود دارد .دو علة نيز در آن وجود
دارد :اول :مجهول بودن مسلمة بن محارب .ابن أبي حاتم در الجرح و التعديل) (2از او ياد نکرده اسـت و
دربارهی او نه جرح وجود دارد و نه تعديل و او را نه در بين ثقات و افراد مورد اعتماد میيابيم و نه در
بين کسانی که مذمت شدهاند .دوم :انقطاع بزرگ از ابن عون که همان عبدﷲ بن عون متوفي سال )(152
هجريی بوده است میباشد .او حتی از انس حديث نشنيده است چه برسد به صدّيق که اولیتر مـیباشـد.
اين با وجود آن است که در آن بيان شده است که اين واقعـه در سـال يـازدهم هجـری واقـع شـد .همچنـين
سليمان تيمي ص ّديق را نديده است و در سال ) (143هجري وفات يافت.
 روايت :ابن خذابه در كتابش »الغدر« از زيد بن أسلم که گفـت» :بـه همـراه حمـل کننـدگان هيـزم بـه
همراه عمر به سوی درب خانهی فاطمه بود و اين وقتی بود که علی و اصحابش از بيعـت خـودداری
میکردند .عمر به فاطمه گفت :تمامی کسانی که در خانه میباشند ،بيرون بيايند يا آن که هر کس در
آن باشد را به آتـش مـیکشـم!« .گفـت :در خانـه علـی ،فاطمه،حسـن ،حسـين و جمـاعتی از اصـحاب
پيامبر بودند .فاطمه گفت :آيا آن را بر فرزندم آتش میزنی؟! عمر گفت :بله و قسم به ﷲ يـا آن کـه
از آن خارج میشوند و بيعت میکنند!!
رد :اين مؤلف دارای اسمهای مختلف بوده است از آنها »ابـن خنزابـة« و از آنهـا »ابـن خذابـة« از آنهـا
»خرداذبة« از آنها »ابن جيرانه« از آنها »ابن خيرانة« محقق بحـار اﻻنـوار »ابـن خنزابـة« را تـرجيج
داده است .ولی زركلي در اﻷعﻼم ) (3با اسم »ابن حنزابة جعفر بن الفضل بن جعفر« ياد کرده است و او
متوفي سال ) 391هـ( بوده است .كتاب او نيز »كتاب الغرر« بوده است و نه »كتاب الغدر« و برخی آن
را به اسم »العذر« ياد کردهاند .همين برای باطل بودن چنين روايتی کافی میباشد.
 روايت ابن عبد ربه در العقد الفريد) ،(4گفته است :کسانی که از بيعت با ابوبکر تخلـف کـردن ،علـی،
عباس ،زيبر و سعد بن عباده بودند .علي ،عباس و زبير در خانهی فاطمـه نشسـته بودنـد تـا آن کـه
ابوبکر ،عمر بن خطاب را برای بيرون آوردن آنها از خانهی فاطمه فرسـتاد و بـه او گفـت :اگـر ابـا
ورزيدند با آنها بجنگ! با تکهای از آتش راه افتاد تا خانه را بر آنهـا آتـش زنـد .بـه فاطمـه رسـيد ،او
گفت :ای پسر خطاب! آيا آمدهای تا خانهی ما را آتش بزنـی؟! گفـت :بلـه ،يـا آن کـه در چيـزی داخـل
شويد که امت در آن داخل شده است!!
)(5
ً
رد :أوﻻً :ابن عبد ربه از بزرگان معتزلی بود  .دوما :او مشهور به بدعت بود و او اعتقاد داشت خلفای
راشدين چهار نفر نبودهاند و آخرين آنها علی نبوده است و علي بن أبي طالب را از جملـهی خلفـاء نمـی-
دانست )اﻷعﻼم از زركلي (207/1و چنين چيزی در نزد اهل سـنت نصـب و بـدعت محسـوب مـیشـود.
سوماً :کتابهای او دربارهی ادبيات بوده است.
 روايت محمد بن جريـر طبـري در تـاريخش ) (203/3و بعـد از آن ،عمـر خواسـت تـا هيـزم و آتـش
بياورند و گفت :يا به سوی بيعت با وی بيرون میآييد يا آن را بر هر کسـی کـه داخـل آن اسـت آتـش
میزنم .به او گفتند :فاطمه در آن میباشد! گفت :حتی اگر ]او نيز در خانه باشد[!!
رد :اين روايت با اين لفظ در تاريخ طبری يافت نمیشود .آن فقط در كتاب اﻹمامة و السياسـة منسـوب و
منحول به ابن قتيبه میباشد .اين کتاب هيچ اثباتی برای آن وجود ندارد :کسانی که مشخصـات و زنـدگی-
نامهی ابن قتيبه را نوشتهاند هيچ کدام از آنها به ثبت نرساندهاند که او کتابی به نام »اﻹمامـة و السياسـة«
) (1أنساب اﻷشراف .586/1
) (2الجرح والتعديل .266/8
) (3اﻷعﻼم .126/2
) (4العقد الفريد  205/2چاپ اﻷزهرية ،سال  1321هجري.
) (5الطرائف از ابن طاووس حسني.239 ،
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نوشته است .مؤلف كتاب از ابن أبي ليلﻰ آن را به شكلی روايت کرده است که فهميده میشـود او را ديـده
است .ابن أبي ليلﻰ همان محمد بن عبـدالرحمن بـن أبـي ليلـﻰ فقيـه و قاضـي کوفـ ه بـوده اسـت و در سـال
)148هـ( وفات يافته است .ولی آنچه که معروف است اين میباشد که ابن قتيبه فقط در سال )213هـ( بـه
دني ا آمده است .به معنای آن که شصت و پنج سال بعد از او به دنيا آمده است .از کتاب فهميده میشود که
ابن قتيبه در دمشق و مراکش زندگی کرده است و اين در حالی است کـه از بغـداد بيـرون نيامـد مگـر بـه
سوی دينور.
 روايت ابن الحديد في شرح نهج البﻼغـ ه ) (56/2ابـوبکر جـوهري آن را روايـت کـرده اسـت و گفتـه
است» :ابوبکر ]جوهری[ گفت :و در روايتی ديگر آمده است که سعد بن أبي وقاص به همراه آنها در
خانهی فاطمه بود و همچنين مقداد بن اسود .آنها جمع شده بودند تا با علی بيعت کنند .عمر بـه نـزد
آنها آمد تا خانه را بر آنها آتش بزند و فاطمه خارج شد و گريه میکـرد و فريـاد مـیکشـيد .«...و در
جايی ديگر آمده است» :ابوبكر ]جوهری[ گفت :از عمر بن شـبه بـا سـندش از شـعبي گفـت :ابـوبکر
سوال نمود و گفت :زبير کجاست؟! گفته شد :نزد علی اسـت و شمشـيرش را بـر گرفتـه اسـت .گفـت:
بايست ای عمر! و ای خالد بن وليد بايست! برويد تا آن که آن دو را نزد مـن بياوريـد! رفتنـد و عمـر
داخل شد و خالد در جلوی درب در بيرون خانه ايستاد .عمر به زبير گفت :اين شمشير چيست؟ گفت:
با علی بيعت میکنيم .شمشير را از غﻼف بيرون آورد و عمر با سـنگ ضـربهای بـه آن زد و آن را
شکست ،سپس دست زيبر را گرفت و او را ايستاند و کنـار زد و گفـت :ای خالـد! او را فقـط خـودت
بگير! .سپس به علی گفت :بايست و با ابوبکر بيعت کن! ابا ورزيد که بايستد او را بلند کرد و کنار
زد همان گونه که زبير را کنار زده بود .فاطمه ديد که با آن دو چه کار کرد و در جلوی درب حجره
ايستاد و گفت :ای ابوبکر! چقدر سريع! چقدر نيکی به اهل بيت رسول ﷲ! .«...ابن أبي الحديد گفتـه
است» :خودداری علی از بيعت تا آن که بدين شکل از خانه خـارجش کردنـد را محـدثان و روايـان
اهل سيره روايت کردهاند .آنچه جوهری در اين باره گفته است را ذکر کرديم و او از رجال حديث و
از ثقات مورد اعتماد میباشد .اين امـر را بـدين شـکل افـراد ديگـری نيـز روايـت کـردهانـد کـه قابـل
شمارش نمیباشند«.
جواب :ابن أبي الحديد حجتی برای افرادی مثل خود میباشد و نه حجتی برای ما .خوانساری عـالم شـيعه
گفته است» :او عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديـد مـدائني صـاحب شـرح نهـج البﻼغـ ه و
مشهور میباشد .او از بزرگان با فضيلت و جمـع آوری کننـده مـیباشـد و از بزرگـان شـريف و دانشـمند
است که به وﻻيت اهل بيت عصمت و طهارت گردن نهـاده اسـت ...از روی منـزلتش در ديـن و غلـو او
دربارهی وﻻيت أميرالمؤمنين آن را به شکلی شريف و جامع برای هر نفيس و بيگانه شـرح داده اسـت
و شامل هر بوی خوشی را در آن قرار داده است ...محل تولـد او غـرة در ذي الحجـة ) (586اسـت و از
نوشتههای »شرح نهج البﻼغة« میباشد که مشتمل بر بيست جلد میباشد .آن را برای خزانهی کتب وزير
مؤيد الدين محمد بن علقمي نوشت .وقتی از نوشتن آن فارغ شد ،آن را به دست برادرش موفق الدين أبـي
معالي به اجرا آورد و برای آن صـد هـزار دينـار و خلعـهای بسـيار عـالی و سـواريی دريافـت کـرد«).(1
]معلوم میشود که افرادی که او را قبول دارند نيز به غلو کردن او دربارهی علی اعتراف کردهاند[.
 روايت مسلم بن قتيبه بن عمرو باهلي ،متوفﻰ سـ ال ) (276هجـري .در كتـاب »اﻹمامـة و السياسـة«
گفته است» :ابوبکر در جستجوی گروهی قرار گرفت که از بيعت بـا او خـودداری کردنـد و بـه نـزد
علی قرار گرفتند و در نتيجه عمر را به سوی آنها فرستاد .او به نزد آنها رفـت و آنهـا را نـدا داد و
در حالی بود که علی در خانه بود .آنان از بيرون آمدن ابا ورزيدند و در نتيجـ ه او خواسـت تـا هيـزم
بياورند و گفت» :قسم به کسی که جان عمر در دست اوست يا بيرون میآييد و يا آن را بر آن که در
آن است به آتش میکشم« .به او گفته شد :ای ابوحفص! در آن فاطمه وجود دارد! گفت :حتی اگر ]او
نيز وجود داشته باشد[.«...
ر ّد :در قبل دربارهی كتاب اﻹمامة و السياسة و اين آن فقط منسوب و منحول به ابن قتيبه مـیباشـد سـخن
گفتيم.
) (1روضات الجنات  .21 ،20/5وانظر الكنﻰ واﻷلقاب از قمي  ،185/1الذريعة ،آقا بزرگ تهراني .158/41
126

شبههی سقط جنين که پنداشته میشود:
 از روی افترا گفته میشود :مسعودي صاحب تاريخ »مروج الـذهب« متـوفﻰ سـ ال ) (346هجـري و
مــؤرخ مشــهور کــه تمــامی تــاريخ نويســان بعــد از او از وی تــاريخ نقــل مــیکننــد در کتــابش »إثبــات
الوصية« هنگام شرحش بر قضيهی سقيفه و خﻼفت آورده است » :بر او)علی (هجوم بردن و درب
]خانهاش[ را آتش زدند و او را به اجبار بيرون آوردند و سـيد زنـان ]فاطمـه رضـی ﷲ عنهـا[ را در
پشت درب قرار دادند تا آن که محسن را سقط نمود!!«.
ر ّد :بله مسعودي مؤرخ مشهوری بوده است؛ ولی او از اهل سنت نبوده است و حتی با وجود مشـهوريت
او سخنان او برای ما حجت نمیباشد.
ّ
 أبوالفتح شهرستاني در كتابش الملل و النحل ) (57/1آورده است» :نظام گفته است :عمر ضربهای به
شکم فاطمه در روز بيعت زد تا آن که جنينی که در آن بود ،سقط شد .او)عمر( فرياد میکشـيد خانـه
را بر کسی که در آن است به آتش بکشيد و در خانه کسی جز علی ،فاطمـه ،حسـن و حسـين نبـود«.
سخن شهرستاني در اينجا به پايان میرسد .صفدي در كتاب »الوافي بالوفيات  «76/6در حرف ألـف
هنگام ياد از إبراهيم بن سيار ،معروف به ّ
نظام و نقل سخنان و عقائد او آورده است کـه او مـیگفـت:
»عمر در روز بيعت ضربهای به شکم فاطمه زد و در نتيجهی آن محسن سقط شد!«.
ر ّد :شهرستاني در اينجا رسوايیها و گمراهیهای نظام معتزلي را بيان میدارد .از ايـن مـوارد پنـدار او
ک ه عمر به فاطمه ضربه زد تا آن که جنين او سقط شد را بيان مـیدارد .شهرسـتانی گفتـه اسـت» :سـپس
رسوايی علی را به آن اضافه کرده است و در آن از علی و ابن مسعود ايراد گرفتـه اسـت و گفتـه اسـت:
دربارهی آن دو به نظر خودم فتوا میدهم«) .(1همچنين صفدي نيز از سخن خود چنين هدفی داشـته اسـت
و آن را از رسوايیهای عقايد معتزله بر شمرده است.
شبههی نسب عمر:
نسب أميرالمؤمنين عمر بن خطاب به صورت حقيقی و بدون افتـرا ايـن چنـين اسـت :اوﻻً :او عمـر بـن
خطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدﷲ بن قرط بـن رزاح بـن عـدي بـن كعـب بـن لـؤي قرشـي
عدوي .أبوحفص بوده است) .(2دوماً :اسم و نسب مادر او :حنتمة دختر هاشم بن مغيره بن عبدﷲ بن عمر
َ
بن مخزوم بوده است .همچنين گفته شده است :او حنتمه دختر هشام بن مغيرة بوده است .بـدين ترتيـب او
خواهر ابوجهل بوده است و در حالت اول دختر عموی او بوده است .ابوعمر گفته است» :کسی که آن را
بگويد ،يعنی دختر هشام بوده است ،اشتباه کرده است ،زيرا در آن حالت خواهر ابوجهل و حارث دو پسر
هشام میشده است و اين چنين نبوده است ،بلکه دختر عموی آنها بوده است؛ زيرا هاشم و هشـام دو پسـر
مغيره بودند و با يکديگر برادر بودند .بنابراين عاسم پدر حنتمه بوده است و هشام پدر حارث و ابوجهل.
به هاشم گفته میشد :پدر بزرگ عمر)ذو الرمحين() .(3ابن منده گفته است» :مادر عمـر خـواهر ابوجهـل
بود .ابونعيم گفته است :او دختر هشام و خواهر ابوجهل بوده است و ابوجهل دايی او)عمر( بوده اسـت و
آن را از ابن اسحاق روايت کرده است .زبير گفته است :حنتمه دختر هاشم و و دختر عموی ابوجهل بوده
است ،همان گونه که ابوعمر گفته است و برای هاشم فرزندانی وجود داشته است و به آنها پرداخته نشـده
است«) .(4مادر حنتمه نيز همان شفاء دختر عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمـرو بـن هصـيص و
برای هاشم بن مغيره فرزندانی بوده است که به آنها پرداخته نشده است ) .(5سوماً :اسم خطاب)پدر عمر(
و نسب او :همان خطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدﷲ بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن
عدوي بوده است .مادر او َحيﱠه دختر جابر بن أبي حبيب فهميه بوده است .نفيل بن عبد العزى
لؤي قرشي َ
) (1الملل والنحل .52/1
) (2يلتقي نسب أمير المؤمنين مع الرسول  في كعب.
) (3اﻻستيعاب .1144/3
) (4أسد الغابه .138 ،137/4
) (5نسب قريش.301 ،
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پدر خطاب بن نفيل و عبدنهم بوده است و ادامهای برای آن ياد نشده است و در الفجار کشته شد .مادر آن
دو حيه دختر جابر بن أبي حبيب بن فهم .برادر مادر آن دو :زيد بن عمر بن نفيل بوده است).(1
اين نسب صحيح أميرالمؤمنين عمر بن خطاب بوده است و آنچه که مخالفان او بيان میدارند ،بـرای مـا
قابل قبول نيست.
شبهه در عدالت عمر:
گفته شده است» :ما بسيار از عدالت عمر شنيدهايم تا آنجا که تبديل به ضرب المثل شده است و گفته شـده
است» :در خواب نيز عدالت را رعايت مینمودی« .همچنين گفته شـده اسـت :عمـر مـیدانسـت کـه اگـر
بميرد ،عدالت نيز همراه او میميرد .دربارهی عدالت عمر سخن گفته است و اين مشکلی ندارد .ولـی در
تاريخ با سند صحيح آمده است که هنگامی که عمر در سال بيستم هجری شروع به عطا کردن نمـود ،بـه
سنت رسول ﷲ عمل ننمود و خود را به آن مقيد نسـاخت .پيـامبر در هنگـام عطـا نمـ ودن بـين تمـامی
مسلمانان فرق نمیگذاشت و هيچ کس را بر کسی ديگر برتری نمیداد .ابوبکر نيز در مدت خﻼفت خـود
اين گونه رفتـار نمـود .ولـی عمـر راهـی جديـد اختـراع کـرد و پيشـی گيرنـدگان را بـر بقيـه برتـری داد.
مهاجرين از قريش را بر ديگر مهاجرين برتر دانست .تمامی مهاجرين را بر تمـامی انصـار برتـری داد.
عرب را بر عجم برتری داد و همچنين صريح را بر مولﻰ و همچنين قبيلهی مضر را بر قبيلـهی ربيعـ ه.
برای مضر سيصد و برای ربيعه دويسـت قـرار داد و اوس را بـر خـزرج برتـری داد .ايـن برتـری دادن
چگونه عدالت میباشد ،ای صاحبان خرد؟«.
جواب:
 بله عمر در عطا نمودن برتری میداد و اين چيزی نيست که از او ايراد گرفته شود؛ زيرا دليلـی بـر
يکسان بودن عطا ]در قرآن و سنت[ وجود ندارد .بـه ثبـت رسـيده اسـت کـه گـاهی پيـامبر در عطـا
نمودن بعضی را بر بعضی ديگر برتری میداد .بخاری)بخارايی( در صحيحش از نافع از ابن عمـر
رضی ﷲ عنها آورده است» :رسول ﷲ در روز خيبر اين گونه عطا نمود .برای سواری دو سهم و
برای پياده يک سهم .نافع آن را شرح داده است و گفته است :اگر مردی به همـراه او سـواری وجـود
داشت ]دو سهم برای سواری و يک سهم برای خودش بوده است[ بنابراين او دارای سـه سـهم بـود و
اگر سواری همراه او نبود ،يک سهم به او تعلق میگرفت«).(2
 کسانی که برتری دادن را جايز دانستهاند ،گفتهاند :بلکه اصل يکسانی مـیباشـد و گـاهی برتـری داده
میشود زيرا دليلی برای برتری دادن وجود دارد .قول صحيحتر اين میباشد :اصل يکسـانی اسـت و
برتری دادن از روی مصلحتی است که ترجيح داده میشود و در اين حالت جايز است .عمر از روی
هوای نفس و هواداری اين کار را انجام نداده است .بلکه مال را بر اساس فضايل دينـی تقسـيم نمـود.
اولين پيشی گيرندگان از مهاجرين و انصار را برتری داد و بعد از آن ،صحابه را مورد برتری قرار
داد و خودش و نزديکانش را از آنها بر نشمرد .پسرش و دخترش را از ديگـران عقـبتـر قـرار داد.
ايراد فقط وقتی بر اين امر جايز است که برتری دادن از روی هوای نفس انجام شده باشد .کسـی کـه
هدف او رضايتمندی صورت ﷲ تعالی و اطاعت از فرستادهاش میباشد و آنچه ﷲ تعالی و رسـولش
آن را بزرگ شمردهاند ،بزرگ بشمارد و آن چيزی را که ﷲ متعال و فرستادهاش جلوتر انداختـهانـد،
جلوتر بياندازد ،چنين کسی ستايش میشود و نه آن که مورد سـرزنش واقـع شـود .بـه همـين دليـل آن
چيزی را به علی ،حسن و حسين عطا نمود که به ديگران به مانند آن را عطا ننمود .اين چنين بود
وضعيت عطای او به افرادی که از نزديکان پيامبر بودند و اگر يکسانی ايجاد میشد ،چنين چيـزی
انجام نمیگرفت«.
 عمر عطا شدگان را به طبقاتی تعيين میکرد :طبقهی اول اهل بدر از مهـاجرين ،سـپس اهـل بـدر از
انصار ،سپس مهاجرينی که در بدر شرکت نداشتند ،سپس انصاری که در بـ در حضـور نداشـتند ولـی
در بقيه ی جنگها حاضر بودند .سپس کسانی که شاهد صلح حديبيه و فتح مکه بودند .سپس کسانی کـه
) (1نسب قريش.347 ،
) (2صحيح بخاري شماره .4228
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در فتح قادسيه و يرموک شرکت داشتند .سپس برای مردم به طور اختصاصی حقوق تعيين مـینمـود
از آنها حسن و حسين رضی ﷲ عنها بودند .بين عرب و غير عرب اين کار را يکسان انجام میداد و
اين بر خﻼف آن چيزی است که ايرادگيرنده آن را گفته است .به اهل بدر عرب و غير عرب يکسـان
عطا میکرد .برای اميران جنگ نوشت :هر زنـی را کـه از غيـر عـرب ]در صـحنهی جنـگ[ اسـير
گرفتيد و آنها اسﻼم آوردند آنها را به هم وطنهـای ]مسـلمان[ خودشـان برسـانيد ،بـرای آنهـا آن همـان
چيزی است که بايد برای آنها باشد و بر عليه آنها آن چيزی اسـت کـه بايـد بـر عليـه آنهـا باشـد .اگـر
دوست داشتند تا به مانند يک قبيله باشند ،آنها را در عطا و بخشش يکسان قرار دهيد.
شبههی جهل عمر به أحكام:
کسی گفته است :دربارهی علم عمر بن خطاب بسيار شنيدهايم تا آن که گفته شده است او عالمترين صحابه
بوده است .همچنين گفته شده است او با پروردگارش در بسياری از نظراتش توافق داشـته اسـت و بـرای
تأييد چندين مورد از نظرات وی آياتی نازل شده است که در آنهـا عمـر بـا پيـامبر اخـتﻼف نظـر داشـته
است .ولی در تاريخ با سند صحيح آمده است که عمر با قرآن تأييد نشده است و توافق او با آن فقط بعد از
نزول آيات بوده است .يکی از صحابه در ايام خﻼفت او از وی پرسيد :ای أميرالمؤمنين من جنـب شـدهام
و آبی نمیيابم .عمر به او گفت :نماز نخوان! در پس آن به عمار بن ياسر رجوع کرد و او به وی تيمم را
ياد داد ،ولی عمر به اين قانع نشد و به عمار گفت :ما چيزی را در تو میبينيم که تو آن را در خود نمی-
بينی .پس علم عمر به آيه ی تيمم که در کتاب ﷲ تعالی نازل شده است ،کجا بوده است؟! و علم او به سنت
پيامبر که چگونگی تيمم را به آنها به مانند وضو آموزش داد کجا بوده است؟«.
رد:
 بخاري)بخاری( ايـن اثـر را بـا ايـن لفـظ روايـت نکـرده اسـت .فقـط ايـن گونـه بـود کـه از سـعيد بـن
عبدالرحمن بن أبزى از پدرش آورده است که گفت» :مردی به نزد عمر بن خطاب رسيد و گفت :من
جنب شدهام و آبی نمیيابم .عمار بن ياسر رضی ﷲ عنهما به عمـر بـن خطـاب گفـت :آيـا بـه يـادی
نمیآوری که من و تو در سفر بوديم و تو ]به اين دليل[ نماز نخوانـدی ولـی مـن در خـاک غلطيـدم و
نماز خواندم .آن را نزد پيامبر ياد نمودم و پيامبر فرمود :اين ]عملی که من انجام دادی[ بـرای تـو
کافی میباشد :پيامبر دو کف دستش را به زمين زد و آنها را فوت نمود ،سپس بـا آن دو ،صـورتش
و دستانش را مسح نمود«).(1
 آنچه که معلوم است عمر بن خطاب برای جنب بودن تيمم را جايز نمیدانست ،و اين سخن ﷲ تعـالی
را برگزيده بودَ  :و ِإن كُنت ُ ْم ُجنُبا ً فَ ﱠ
اط ﱠه ُرواْ] المائدة) [6 :و اگر جنب بوديد ،پاک شويد!( .همچنينَ  :وﻻَ
ﻰ ت َ ْغتَ ِسلُواْ] النساء) [43 :و نه آن که جنب باشيد ،مگر آن که در راه باشيد تا
ُجنُبا ً ِإﻻﱠ َ
عا ِب ِري َ
س ِبي ٍل َحت ﱠ َ
آن که غسل نماييد( .عمر بر اين نظر مانده بود تا آن که عمار واقعهای که بين آنها اتفاق افتاده بود را
بيان داشت .ولی او چنين امری را در خاطر نداشت ،به همين دليل در روايتـی کـه در صـحيح مسـلم
آمده است ،به عمار گفت» :از ﷲ تقوا پيشه کن ای عمار!« .نووی در شرح مسلم گفته است» :معنای
سخن عمر» :از ﷲ تقوا پيشه کن ای عمار!« به معنای آن است که در چيزی که روايت میکنی و آن
را ثبت میدانی« )» ،(2چه بسا که فراموش کردهای و يا بر تو مشتبه شـده اسـت و مـن بـا تـو همـراه
بودهام و چنين چيزی را به ياد نمیآورم«  .وقتی عمار به او گفت» :اگر بخـواهی آن را بيـان نمـی-
دارم ،عمر به او گفت» :نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت« به اين معنا که آن را به يـاد نمـی-
آورم دليلی بر حق نبودن نفس امر نمی باشد و بر من نيست تا تو را از روايت آن منـع کـنم .در واقـع
اين گونه بوده است که عمر اين احاديث را يادآور نشده است و عمر معصوم نبـوده اسـت ،بنـابراين
ايرادی به او وارد نمیباشد.

) (1بخاري شماره  338و مسلم شماره .368
) (2شرح نووي بر صحيح مسلم .62/4
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 در مورد سخن او» :پس علم عمر به آيهی تيمم کـه در کتـاب ﷲ تعـالی نـازل شـده اسـت ،کجـا بـوده
است؟! و علم او به سنت پيامبر که چگونگی تيمم را به آنها بـه ماننـد وضـو آمـوزش داد کجـا بـوده
است؟«.
رد :عمر اين آيه را می دانست و به آن نا آگاه نبود و او به چگونگی تيمم علم داشت ،ولی مشکلی که در
نزد او بود اين بود که آيا آن شامل جنب شـدن نيـز مـیباشـد يـا خيـر؟ ﷲ سـبحانه مـیفرمايـدَ  :و ِإن ُكنـتُم
صـ ِعيدا ً َ
ط ِيّبـا ً
ضﻰ أَ ْو َ
ﱠم ْر َ
سفَ ٍر أ َ ْو َجاء أ َ َح ٌد ِ ّمن ُكم ِ ّمن ْالغَآئِ ِط أَ ْو ﻻَ َم ْسـت ُ ُم النِّ َ
علَﻰ َ
سـاء فَ َلـ ْم ت َِجـدُواْ َمـاء فَتَيَ ﱠم ُمـواْ َ
]النساء) [43 :و اگر مريض بوديد و يا در سفری بوديد و از شما باد شکم خارج شد يـا بـا زنـان مﻼمسـه
نموديد و آبی ]برای وضو[ پيدا نکرديد ،پس با ]خاکی[ کـه در جـای بلنـد و پـاک مـیباشـد ،تـيمم کنيـد!(.
عمر جنب بودن را در اين آيه نيافت .همچنين مﻼمسهای که اين آيه آمـده اسـت را ]بنـا بـر قـول ارجـح[
مﻼمسهی با دست دانست و نه با جماع کردن .به همين دليل واجب بودن وضو را برای کسی دانسـت کـه
شخص زنی را لمس)مﻼمسه يا همان لمس از روی شهوت( نموده باشد.
شبههی حرام کردن صيغه)متعه( توسط عمر:
گفتهاند :عمر بن خطاب در مقابل نصوص صريح از سنت نبوی و بلکه قرآن حکيم اجتهاد میکرد و آنها
را با نظر شخصی خودش تأويل مینمود .به مانند آن که گفته است :دو متعه در زمان رسول ﷲ بـود و
من شما را از آنها نهی میکنم و برای آنها شما را مجازات مینمايم«.
جواب:
 در مورد تحريم متعهی حج آن صحيح میباشد ،ولی عمر آنهـا را بـه صـورت حـرام تحـريم ننمـود و
بلکه فقط مردم را به برتر از آن هدايت نمود .نهی در اينجا برای بيان اولويت تشويق نمودن به جـای
عمره را با حج انجام دادن میباشد ،اين از روی آن اسـت کـه بيـت ﷲ الحـرام در بـاقی ايـام سـ ال از
عمره کنندگان خالی نشود .اگر عمره به همراه حج انجام بگيرد از روی سهولت حاجيان آن را همراه
حج انجام میدهند و در باقی سال مسجد الحرام از عمره کنندگان خـالی مـیشـود و ايـن بـا دادن حـق
انتخاب میباشد و نه به صورت قطعی و اگر نه مباح بودن آن بر نظر عمر بـه ثبـت رسـيده اسـت.
ابن عباس رضـی ﷲ عنهمـا گفتـه اسـت» :از عمـر شـنيدم کـه مـیگفـت :بـه ﷲ قسـم مـن شـما را از
متعه)همراهی عمره با حج( نهی نکردهام .آن در کتاب ﷲ موجود میباشد و رسول ﷲ آن را انجـام
صـبي بـن معبـد در قسـمتی از
داده است به اين معنا که عمره را به حـج متصـل کـرده اسـت«) .(1از ﱡ
حديثی از او آمده است که به عمر گفت» :من حج با عمره را ]برای خودم[ حرام کردهام .عمر بـه
او گفت :به سنت)آنچه مستحب است( از پيامبرت هدايت شدهای«) .(2شکی وجود ندارد که به اتفـاق
بسياری از فقهاء به جا آوردن عمره در ماههای غير از حج برتر از متعه)عمرهای که به همـراه حـج
انجام میشود( میباشد .همچنين از ابوذر به ثبت رسيده است که او بجا آوردن عمره به همـراه حـج
را به صورت مطلق حرام نمود ،همان گونه که در صحيح مسلم از إبراهيم ت ِيّمي از پدرش از ابوذر
آمده است» :متعه در حج)انجام دادن عمره قبل از حج انجام هر دو با يک احرام( مخصوص اصحاب
محمد بوده است«).(3
 در مورد متعه کردن زنان :آن را عمر از خودش حرام ننمود ،زيرا پيامبر آن را حرام نمود .مسلم
در صحيحش از ربيع بن سبره جهني از پدرش آورده اسـت کـه او همـراه رسـول ﷲ بـود و رسـول
ﷲ فرمود» :ای مردم! من به شما اجازه دادم تا زنان را صيغه کنيد ،ولـی ﷲ آن را تـا روز قيامـت
حرام نموده است .هر کس از آن زنان چيزی نزد او میباشد ،وی را رها کند و از آنچه به آنها داده-
ايد ،چيزی پس نگيريد«) .(4بخاري و مسلم در صحيحيشان از زهري از حسن بـن محمـد بـن علـي و
برادرش عبد ﷲ از پدرشان آوردهاند» :علی به ابن عباس فرمود :پيامبر در زمان خيبر از صـيغه
) (1نسائي شماره .2736
) (2ابوداود شماره  ،1798نسائي شماره  2721و ابن ماجه شماره .2970
) (3صحيح مسلم شماره .1224
) (4صحيح مسلم برقم .1406
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و گوشت خر اهلی نهی نمود ]و آن را حـرام اعـﻼم کـرد[« ) .(1بنـابرای ازدواج موقـت در سـال فـتح
حرام شد .هيچ اشکالی در روايتی که در آن آمده است روز خيبر حرام شد ،وجود نـدارد .صـحيح آن
است که آن سال خيبر حرام نشده است» .بلکه سال خيبر گوشت خر اهلی حرام شد .ابن عباس صيغه
و گوشت خر اهلی را مباح میدانست .علي بن أبي طالب آن را زشت دانست و انکار نمود و بـه او
فرمود :رسول ﷲ صيغه نمودن زنان را حرام نمود و روز خيبر گوشت خـر اهلـی را حـرام نمـود.
علی آنها را با يکديگر همراه نمود تا روايات را برای ابن عباس رضی ﷲ عنهمـا بيـان دارد؛ زيـرا
ابن عباس آن دو را مباح میدانست .همچنين از ابن عباس روايت شده است که وقتی حـديث نهـی از
آنها به وی رسيد از نظر خود بازگشت نمود« .به همين دليل سـفيان بـن عيينـ ه مـیگفـت» :سـخن او:
»روز خيبر« به خر اهلی باز میگردد و نه به صيغه«) .(2ابوعوانه در صـحيحش آورده اسـت» :از
اهل علم شنيدهام :معنای حديث اين میباشد که روز خيبر از گوشـت خـر اهلـی نهـی آمـده اسـت ولـی
دربارهی صيغه سکوت نمود و آن فقط در روز فتح حرام شـد«) .(3همچنـين گفتـه شـده اسـت آن روز
خيبر حرام شد ،سپس مباح گرديد ،سپس باری ديگر حرام شد .ولی برای همگی به ثبت رسـيده اسـت
و در آن اتفاق نظر وجود دارد که با دهان پيامبر در سال فتح حرام شد و اين نهـی ]و حـرام بـودن[
ادامه داشت تا آن که پيامبر وفات نمـود] .بايـد توجـه داشـت کـه پيـامبر فرمـود :ﷲ آن را تـا روز
قيامت حرام نموده است[ .بعضی از علمای شيعه اثنی عشری چنين چيزی را بيان داشتهاند و گفتهانـد
صيغه در زمان پيامبر حرام شد و عمر از خودش آن را حرام نکرده است .وقتی عدهی زيادی از
مردم حرام بودن آن را نمیدانستند ،عمر از حرام بودن آن آگـاهی ايجـاد کـرد و آن را بـرای مـردم
اعﻼن کرد .ابن عمر رضی ﷲ عنهما گفته است» :وقتی عمر بن خطاب وﻻيت را در دسـت گرفـت،
خطبهای خواند و گفت :رسول ﷲ سه بار به صيغه اجازه داد ،سپس آن را حرام نمود .قسـم بـه ﷲ!
اگر بدانم کسی متأهل بوده باشد و صيغه کند ،او را سنگسار میکنم ،مگر آن که چهار نفر را بيـاورد
که رسول ﷲ بعد از حرام کردن ،آن را حﻼل کرده باشد« .به همين دليل سعيد بن مسيب گفته است:
»ﷲ عمر را رحمت کند ،اگر از صيغه نهی نمینمود ،زنا آشکارا انجام میشد«.
سﺧن عمر :اگر علی نبود ،عمر هﻼک میشد.
رد:
اگر بدون بحث تسليم اين جمله شويم .برای اين جمله سـببی وجـود دارد و آن ايـن اسـت کـه عمـر مـی-
خواست زنی را سنگسار نمايد و علی به او خبر داد که او ديوانه میباشد .در نتيجه عمـر ايـن امـر را
ترک نمود و اين سخن را بيان داشت .در اثری ديگر آمده است :عمر میخواست زنی را سنگسـار کنـد
که او حامله بود ،ولی او را از حامله بودن آن زن باخبر نمود و او اين سخن را به زبان آورد .آنچه ابـن
عبدالبر در اﻻستيعاب و محب طبري در الرياض النضرة و اضافه بر آن ابن مطهر اين دو روايت را بـه
اين دو سياق روايت کرده است .در مورد روايت اول آن را احمد در الفضائل از ابن ظبيان جنبي روايت
کرده است» :زنی را نزد عمر آوردند و او امر نمود تا آن زن سنگسار شود و او را بردند تـا سنگسـار
نمايند .علی آنها را ديد و گفت :اين چيست؟ گفتند :زنا کرده است و عمر گفته است او را سنگسار کنيد.
علی او را از دست آنها بيرون آورد و آنها را برگرداند .آنها به نزد عمر بازگشتند .او گفت :چه چيزی
شما را بازگردانده است؟ گفتند :علی ما را برگردانده است .گفت :علی چنين کاری را انجـام نـداده اسـت،
مگر آن که به چيزی آگاهی داشته است .به سوی علی فرستاد و او بازگشت به طـوری کـه نصـفه نيمـه
خشمگين بود .گفت :چه شده است که آنها را بازگرداندهای؟ گفت :مـن از پيـامبر شـنيدم کـه مـیفرمـود:
»قلم برای سه نفر ]اعمال بد را[ نمینويسد :کسی که خواب باشد تا آن که بيدار شود و بچه تا زمـانی کـه
بزرگ شود و از ديوانه تا زمانی که عاقل گردد« .گفت :بله درست است .علی گفت :اين زن از بنی فﻼن
) (1صحيح بخاري شماره  ،5115و مسلم شماره .1407
) (2فتح الباري .73/9
) (3منبع قبلی .74/9
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ديوانه می باشد و در حالی با وی نزديکی انجام شده است که او در آن حال بوده است .عمر گفت :نمـی-
دانم ]که او ديوانه است[ .گفت :من نيز نمیدانسـتم در نتيجـه او را سنگسـار ننمـود«) .(1روايـاتی در ايـن
زمينه وجود دارد که گمان چنين چيزی از آنها وجود دارد ،ولی در هيچ کـدام از آنهـا ايـن سـخن عمـر:
»اگر علی نبود ،عمر هﻼک میشد« را نيافتم .اين سخن به نفسه در سخن عمر وجود ندارد و اگر چنين
چيزی گفته شده باشد ،به دليل آن بود که او نمیدانست آن زن ديوانه میباشد و اين در آنجا که گفته است:
»نمیدانم« مشخص میشود .شکی وجود ندارد که عمر در اينجا عذر داشته است؛ زيرا ديوانه بودن آن
زن از وی پنهان مانده بود و گناهی بر گردن او نبوده است .پس چرا گفته است» :اگر علـی نبـود ،عمـر
هﻼک میشد«؟ و برای عمر هﻼک میشد؟ آيا اگر اين سخن را از روی فروتنی گفتـه باشـد ،آيـا بـا ايـن
وجود مورد نکوهش واقع میشود؟! اما در مورد روايت ديگر :آن اين است که عمـر مـیخواسـت زنـی
حامله را سنگسار نمايد .دربارهی آن تحقيق نمودم و آن را نزد ابن أبي شيبه از أبـي سـفيان از اسـتادانش
يافتم» :زنی بود که شوهر او نزد وی نبود .وقتی بازگشت او را حامله يافت و به نزد عمر برد .او نيـز
امر نمود تا سنگسار شود .معـاذ گفـت :اگـر راهـی بـرای مجـازات او وجـود داشـته باشـد ،راهـی بـرای
مجازات آنچه در شکم اوست وجود ندارد .در نتيجه عمر گفت :او را نگـه داريـد تـا آن کـه زايمـان کنـد.
پسری را زاييد که در دارای دو دندان بود .وقتی پدرش او را ديد ،گفت :پسرم! وقتی اين به عمر رسـيد
گفت :زنان به مانند معاذ را نزاييدهاند ،اگر معاذ نبود ،عمر هﻼک میشد«) .(2سـپس ابـن أبـي شـيبه گفتـه
است» :از خالد أحمر از حجاج از قاسم از پدرش از علی به مانند آن آمده است« ) .(3در سند آن حجـاج
وجود دارد و او ابن أرطاه بوده است و ضعيف محسوب میشود .او بسيار تدليس مینموده است و ذهبـی
گفته است» :حجاج بن أرطاه حجت نمیباشد« بنـابراين ايـن روايـت ضـعيف اسـت و هـيچ حجتـی در آن
وجود ندارد .در مورد روايتی که محب طبري آن را ياد نموده است» :عمر خواست تا زنـی را سنگسـار
صـالُهُ ثَ َﻼ ُثـونَ
کند که در شش ماهگی ]ازدواج[ فرزند آورد و علی به او گفت :ﷲ تعالی میفرمايـدَ  :وفِ َ
ُ
صـالهُ ِفـي
َ
ش ْهرا ً] اﻷحقاف) [15 :و جدا شـدن او ]از مـادرش[ سـی مـاه اسـت( .همچنـين مـیفرمايـدَ  :وفِ َ
عا َمي ِْن] لقمان) [14 :و شير دادن او دو سال است( .بنابراين حاملگی شش ماه است و از شيرگرفتگی دو
َ
سال .به همين دليل عمر سنگسار او را ترک کرد و گفت :اگر علی نبـود ،عمـر هـﻼک مـیشـد« آن را
عقيلي از ابن سمان از أبي حزم بن أبي أسود تخريج نموده است) .(4میگويم :سخن او ابوحزم اشتباه می-
باشد و درست آن ابوحرب بن أبي أسود است .در سند اين روايت ،عثمـان بـن مطـر شـيباني وجـود دارد.
»يحيﻰ بن معين گفته است :او ضعيف است و حديث او نوشته نمیشود و هـ يچ ارزشـی نـدارد .علـي بـن
مديني گفته است :عثمان بن مطر به شدت ضعيف میباشد .ا ُ
بوزرعه گفته اسـت :ضـعيف الحـديث اسـت.
ابوحاتم گفته است :ضعيف الحديث و منكر الحديث میباشد .صالح بغدادي گفته است :از او حديث نوشـته
نمیشود .ابوداود گفته است :ضـعيف مـیباشـد .نسـائی نيـز گفتـه اسـت :ثقـه و مـورد اعتمـاد نيسـت«).(5
»بخاري گفته است :منكر الحديث است .ابن حبان گفته است :عثمان بن مطر احاديث موضوع و ساختگی
را از افراد مطمئن روايت میکند«) .(6اگر بر فرض محال فرض کنيم که اين روايات صحيح مـیباشـند،
هيچ خدشهای به فضيلت و علم عمر وارد نمیکند .او از خطـا کـردن و لغـزش معصـوم نبـوده اسـت تـا
چنين امری نقصان او را بيان دارد .هيچ خدشهای به علم او وارد نمیکند و ﷲ تعالی حق را از زبـان او
بر نداشت .در بيشتر موقعيتها حکم ﷲ تعالی را بيان داشت» .بنابراين اگر اين امر در بين هزار امر از
او پنهان مانده باشد و سپس آن را يادگرفته باشد يا آن که فراموش کرده بود و بعد يادآوری شـد ،پـس چـه
عيبی برای او خواهد بود« .آنچه دﻻلت بر علم و فهم صحيح او از دين میباشد ،همان بازگشت به سـوی
حق و باقی نماندن بر نظر شخصی خودش بوده است .آيا چنين امری نکوهش میباشد يا نقصان میباشد؟
) (1فضائل الصحابة  707/2شماره .1209
) (2مصنف ابن أبي شيبة .558/6
) (3منبع قبلی.
) (4الرياض النضرة .161/2
) (5تهذيب الكمال .494/19
) (6ميزان اﻻعتدال .53/3
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شبههی سﺧن عمر» :همهی مردم از عمر فقيهتر هستند حتی ربات حجال«.
جواب:
 اگر اين روايت صحيح باشد و در واقع با اين لفظ نبوده است بلکه از او روايت شده است» :هر کسی
از عمر فقيهتر میباشد«  .شکی وجود ندارد که اين سخن سببی داشته است ،ولی اين ايراد گيرنـده آن
را پنهان داشته است تا توهم ايجاد شود که او بدون دليل اين سخن را گفتـه اسـت .ايـن روايـت را بـه
طور کامل سعيد بن منصور در سنن خود از شعبی روايت کرده است» :عمر بن خطاب برای مردم
خطبه گفت ،ﷲ شکر و ستايش نمود و گفت :آگاه باشيد که مهريـهی زنـان را زيـاد نگردانيـ د! بـه مـن
نرسد که کسی از شما بيشتر از آن چيزی را تعيين کند که رسول ﷲ تعيين نمود و در اين صـورت
بيشتر از آن را من از بيت المال میدهم .در ايـن هنگـام زنـی از قـريش اعتـراض نمـود و گفـت :ای
اميرالمؤمنين! آيا کتاب ﷲ سزاوارتر است تبعيت شود تـا سـخن تـو؟ گفـت :بلکـه كتـاب ﷲ عزوجـل،
برای چه؟ گفت :کمی پيشتر مردم را از اين نهی نمودی که مهريهی زنان را زيـاد نکننـد؛ ولـی ﷲ
در کتابش میفرمايدَ  :وآتَ ْيت ُ ْم إِ ْح َدا ُه ﱠن قِن َ
شـيْئا ً] النسـاء) [20 :و اگـر بـه آنهـا بـه
طاراً َفـﻼَ تَأ ْ ُخـ ُذواْ ِم ْنـهُ َ
اندازهی قنطاری)پوست گاو که از طﻼ و نقره پـر شـده باشـد( داده باشـيد ،ذرهای از آن را نگيريـد!(.
عمر نيز دو بار يا سه بار گفت» :هر کسی از عمر فقيهتر میباشد« .سـپس بـه منبـر بازگشـت و بـه
مردم گفت :من شما را نهی کردم که مهريهی زنان را زيـاد نگردانيـد ،ولـی هـر مـردی کـاری را بـا
مالش انجام میدهد که برای او روشن میباشد«) .(1بنابراين اين روايت در سند و متن باطل میباشد.
از جهت سند :در آن دو علة وجود دارد :اولی انقطاع .بيهقی در پس اين روايت گفته اسـت» :منقطـع
میباشد« زيرا شعبی عمر را درک نکرده است .ابـن ابـي رازي در كتـاب »المراسـيل« گفتـه اسـت:
»از پدرم و ابوزرعه شنيدم که شعبی از عمر مرسل میباشد .اما علة دوم :در سـند آن مجالـد وجـود
دارد و او ابن سعيد است .بخاری دربارهی وی گفته است» :يحيﻰ قطان ،و ابن مهـدي روايـات او را
از شعبی قبول نمیکردند«) .(2نسائي گفتـه اسـت» :كـوفي و ضـعيف اسـت« .جوزجـاني گفتـه اسـت:
»مجالد بن سعيد حديث او به شدت ضعيف است« .ابن عدي گفته است :از احمـد بـن حنبـل دربـارهی
مجالد پرسيدم و او گفت» :هيچ چيز نمیباشد ،حديث را منکر مینمود در حالی که مردم آن حديث را
قبول نمیکردند و فقط احتمال به آن میدادند« .همچنين ابن عـدي گفتـه اسـت» :عمـوم آنچـه روايـت
کرده است ،غير حفظ شده میباشد و ابن معين گفته است :حديث او حجت نمـیباشـد و همچنـين گفتـه
است :او ضعيف و واهـي الحـديث اسـت«) .(3ابـن حجـر گفتـه اسـت» :او قـوی نمـیباشـد و در آخـر
عمرش تغيير نمود«) .(4اما از جهت متن :در آن ايراداتی وجود دارد که بدين ترتيب میباشند :الف –
از عمر به طور صريح با سند صحيح به ثبت رسيده است که از بـاﻻ بـردن مهريـه نهـی کـرده بـود.
ابوداود از أبي عجفاء سلمي آورده است» :عمر برای ما خطبهای خواند و گفت :مهريهی زنان را باﻻ
نبريد .اگر آن گرامی داشتی در دنيا بود يا تقوايی نزد ﷲ ،پيامبر در برابر زنانش به شما سزاوارتر
بود .پس زنی برای دخترانش بيشتر از دوازده اوقيه مهريه نگيرد«) .(5اين حديث صحيح نهی عمـر
از باﻻ بردن مهريهی را آشکار مینمايد و بدين ترتيب باطل بودن روايت ديگر مشخص میشود .ب-
آن مخالفتی با نصوص صحيح و آشـکار دارد کـه بـه بـاﻻ نبـردن مهريـه و آسـ ان گـرفتن در مهريـه
تشويق میکند .از آنها حديثی است که ابوداود در سنن خود از عمـ ر آورده اسـت» :بهتـرين ازدواج
آسانترين آن ]در مهريه[ میباشد«) .(6همچنـين حـديثی اسـت کـه آن را حـاکم و ابـن حبـان در مـوارد
الظمآن از عايشه آوردهاند .او گفت :رسول ﷲ به من فرمـود» :از نيکـويی زنـی آسـان گـرفتن در
) (1سنن سعيد بن منصور شماره .579 ،569 ،595
) (2الضعفاء الصغير ص 116شماره .368
) (3تهذيب الكمال .222/27
) (4تقريب التهذيب .159/2
) (5سنن أبي داود شماره .2106
) (6سنن أبي داود شماره .2117
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امر ]ازدواج[ و پايين بودن مهريه او میباشد«) .(1همچنين آن چه مسلم در صحيحش از ابي هريـره
آورده است» :مردی به نزد پيامبر آمد و گفت :من با زنی از انصار ازدواج نمودهام .پيامبر به او
فرمود :آيا او را ديدهای؟ زيرا در چشمان انصار چيزی وجود دارد .گفت :به او نگاه کردهام .فرمود:
مهريهی او برای ازدواج چقدر است؟ گفت :چهار اوقيه .پيامبر بـه او فرمـود :چهـار اوقيـه؟ گـويی
شما از اين کوه نقره استخراج میکنيد .ما آن را نداريم که به تو بدهيم ،ولی اميـد اسـت کـه تـو را در
لشگری قرار دهيم و در نتيجه ]از غنميت آن[ به تو برسد«) .(2ديگر احاديث ديگری نيز وجـود دارد
که به کم نمودن مهريه تشويق میکنند .ج -اين آيهای که اين زن اعتراض کننده بيان داشته است تا در
برابر نهی از باﻻ بردن مهريه زنان توسط عمر قرار بگيرد ،دارای مفهومی است کـه بـا راهنمـايی
عمر منافاتی ندارد .آن دﻻلت بر کسـی دارد کـه توانـايی پرداخـت چنـين مهريـهای را دارد و تکليفـی
برای ناتوان و کسی که توانايی چنين کاری را ندارد ايجاد نمیکند ،زيرا پيامبر از مـردی کـه زنـی
از انصار را با مهريهی چهار اوقيه به ازدواج خود درآورد ،ايراد گرفت و عمل او را زشت معرفـی
کرد ،زيرا آن برای آن دو نفر زياد بود .اگر اين آيه دﻻلت بر وجود مهريهی زياد داشته باشد ،در آن
دليلی بر مباح بودن باﻻ بودن مهريه وجود ندارد و آن مثالی در جهت مبالغهی برای زياد بودن مـی-
باشد.
شبههی آن که عمر دربارهی معنای »الكﻼلة« پرسيد و معنای آن را نمیدانست.
جواب:
 -1آنچه مسلم در صحيحش از معدان بن أبي طلحه روايت کرده است ،ايـن مـیباشـد» :عمـر بـن خطـاب
روز جمعه خطبه گفت و در آن پيامبر ﷲ و ابوبکر را ياد نمود ،سپس گفت :مـن کسـانی را کـه بعـد از
خودم ]از خانوادهام[ رها میکنم نمیدانم آيا از کﻼله هستند يـا خيـر .بـه هـيچ چيـز بـه انـدازهی کﻼلـه بـه
رسول ﷲ رجوع ننمودم و او در هيچ چيزی به اندازهی آن بر من سخن نگرفت .تا آن که با انگشتش به
سينهام زد و فرمود» :ای عمر! آيا آيهای که در تابستان در آخر سورهی نساء نازل شـد ،بـرای تـو کـافی
نمیباشد؟ اگر من زنده بمانم به امر آن حکم میکنم و توسط آن به کسی که قرآن بخواند و کسی که قـرآن
نخواند حکم میکنم«) .(3از اين حديث ياد نمیگيريم که عمر از روی کوتاهیاش در علـم کسـب کـردن،
شناختی به کﻼله نداشت ،بلکه از روی آن بوده است که پيامبر میخواست تا او و صحابه از عبارات
قرآنی که نص صريح در آنها نيامده است ،استنباط نمايند و بـرای بيـان راهنمـايی فقـط کـافی دانسـت کـه
برای بدست آوردن معنای کﻼله به آن آيه اشاره نمايد .همان گونه که به عمر فرمود» :ای عمر! آيا آيه-
ای که در تابستان در آخر سورهی نساء نازل شد ،برای تو کافی نمیباشد؟« آن آيـه ايـن مـیباشـد کـه ﷲ
تعالی میفرمايد :يَ ْستَ ْفتُون ََك قُ ِل ّ ُ يُ ْفتِي ُك ْم فِي ْال َكﻼَلَ ِة] النساء) [176 :از تو فتـوا مـیخواهنـد ،بگـو ﷲ در
مورد کﻼله به شما فتوا میدهد( .نووي گفته است» :چه بسا که پيامبر برای آن درشتی نمود کـه ترسـيد
او و ديگران فقط به مطالبی تکيه کنند که برای آنها عبارت صريح وجود دارد و اسـتنباط از عبـارات را
سو ِل َوإِلَﻰ أ ُ ْو ِلي اﻷ َ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَعَ ِل َمهُ الﱠذِينَ يَ ْستَنبِ ُ
طونَهُ ِمـ ْن ُه ْم
الر ُ
رها کنند .ﷲ تعالﻰ میفرمايدَ  :ولَ ْو َردﱡوهُ إِلَﻰ ﱠ
]النساء) [83 :و اگر آن را به رسول و صاحبان امر از آنها بازگردانند .کسانی از آنها کـه آن را اسـتنباط
میکنند ،آن را خواهند دانست( .بنابراين توجه به استنباط از تأکيد شدهترين واجبات خواسته شده میباشد؛
زيرا عبارات صريح فقط بيانگر بعضی مسائل اتفاق افتاده میباشد .اگر در استنباط ]البته توسط اهـل آن[
کوتاهی صورت گيرد ،مقدار زيادی از احکام نازل شده يا قسمتی از آنها از دست میرود و ﷲ أعلم«).(4
نظر عمر دربارهی کﻼله همان نظر ابوبکر بود و اين چيزی است که جمهور علماء بر آن اتفاق دارند.
نظر علی نيز به مانند رأی آنها بوده است.

) (1صحيح ابن حبان شماره  ،4095مستدرك حاكم  ،2739 197/2موارد الظمآن شماره .1256
) (2صحيح مسلم شماره .1424
) (3صحيح مسلم شماره .1617
) (4شرح نووي بر صحيح مسلم .57/11
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شبههی فرار عمر در غزوهی حنين:
گفته شده است :عمر در جنگ حنين شکست خورد و فرار کرد.
رد:
امام ابن حجر گفته است :آنچه در روز حنين از سرورهای ما ابوبكر ،عمر و علي به ثبت رسيده است،
اين موارد میباشند .طبري گفته است :فراری کـه از آن نهـی نشـده اسـ ت ،بـه عقـب بازگشـتن بـدون نيـز
بازگشــت از جنــگ مــیباشــد بــه ماننــد آن کــه انســان بــه گروهــی بيشــتر ملحــق شــود .گفتــه اســت ... :از
عبدالرحمن بن جابر از پدرش آمده است .... :به همراه رسول ﷲ برخی مهاجرين ،انصـار اهـل بيـتش
باقی ماندند .از مهاجرينی که در اين امر ثبت شدهاند :ابوبكر ،عمر بودنـد و از اهـل بيـتش علـي بـن أبـي
طالب ،عباس بن عبد المطلب و پسر او فضل ،ابوسفيان بن حارث ،ربيعه بن حارث ،أيمن بن عبيد -همان
أيمن بن أم أيمن -و اسامه بن زيد بن حارثه بودند).(1
شبههی امر نمودن عمر فاروق به قتل بعضی از اهل شورا:
گفته شده است» :عمر بن خطاب به بﻼل امر نمود :اگر اهل شورا اختﻼف نظر پيدا کردند ،آنهايی کـه
کمتر میباشند را به قتل برسان! بدين معنا که اگر چهار نفر با سه نفر اختﻼف پيدا کردند ،آن سه نفـر را
به قتل برسان و اگر پنج نفر با دو نفر اختﻼف پيدا کردند ،دو نفر را به قتل برسان و اگر شش نفر با يک
نفر اختﻼف پيدا کردند ،آن يک نفر را به قتل برسان .گفت :آيا او را بکشم ای اميرالمؤمنين؟! گفت :او را
بکش! خواهان اختﻼفی بين مسلمانان نمیباشم!«.
جواب:
اين قصه از روی سند و متن باطل میباشد و با آنچه در صحاح از حقيقـت شـورا بـه ثبـت رسـيده اسـت،
مخالفت میکند .حقيقت امر در ماجرای شورا همان چيزی است که امام ابوبکر خﻼل بـا سـند صـحيح از
طريق عمرو بن ميمون آن را روايت کرده اسـت» :وقتـی عمـر در احتضـار مـرگ قـرار گرفـت :علـی،
عثمان ،طلحه ،زبير ،عبدالرحمن بن عوف و سعد را صدا زد .گفت :نظرم هيچ کدام از آنها نمیباشد جز
علی و عثمان .گفت :ای علی! چه بسا که آنها نزديکی تو و آنچه از علم و فقه که ﷲ به تـو داده اسـت را
بدانند ،پس از ﷲ تقوا پيشه کن و اگر وﻻيت امر در دست تو قـرار گرفـت ،بنـی فـﻼن را در رأس مـردم
قرار مده! همچنين گفت :ای عثمان! چه بسا که آنها داماد بودن تو نزد رسول ﷲ و سن و شـرف تـو را
بدانند .اگر وﻻيت اين امر در دست تو قرار گرفت ،پس از ﷲ تقوا پيشه کن! و بنیفﻼن را در رأس مردم
قرار مده! سپس گفت :صهيب را برای من صدا بزنيد! گفت :برای مردم سه بار نماز بخوان! آن قوم جمع
شوند و کار را به اين گروه بسپارند ،اگر در مورد شخصی به توافق رسيدند ،سـر هـر کسـی کـه بـا آنهـا
مخالفت کرد را بزنيد!) .(2بـه ايـن معنـا کـه عمـر امـر نمـود تـا کسـی کـه بـا شـورا در انتخـاب خليفـهی
مسلمانان ،مخالفت کند را به قتـل برسـانند .بـه سـوی آن دعـوت داد و آن همـان سـخن پيـامبر اسـت کـه
فرموده است» :اگر امر شما بر يک مرد ]برای خﻼفت[ قرار گرفت و کسی به نـزد شـما آمـد تـا شـوکت
شما را بشکند و بين جماعت تفرقه ايجاد نمايد ،او را به قتل برسانيد«).(3
شبههی انجام ندادن حد زنا توسط عمر برای مغيره بن شعبه:
از شبهاتی که مطرح است اين میباشد که عمر برای مغيره بن شعبه حد زنا را اجرا ننمود و اين با وجود
آن بود که امر به اثبات رسيده بود و چهار شاهد وجود داشتند .به چهارمين نفـر کـه رسـيد ،سـخنی را بـه
ز بان آورد تا حد اجرا نشود .به کسی که برای گواهی دادن آمده بود ،گفت :صورت مردی را میبينم کـه
توسط او ﷲ مردی از مسلمانان را بیآبرو نمیکند.
جواب:
) (1تاريخ الرسل و الملوك .168/2
) (2تاريخ دمشق .191/39
) (3صحيح مسلم شماره .1852
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انجام ندادن حد)درء الحد( به وقتی میگويند که آن به اثبات رسيده باشد و نـه آن کـه نفـر چهـارم شـهادت
نداده باشد .شاهد بودن نفر چهارم دروغ و بهتانی است که در اين سخن به ميـان آمـده اسـت .در کتابهـای
تاريخ معتبر به مانند تاريخ بخاری)بخارايی( و ابن اثير و ديگر موارد به ثبت رسيده است کـه وقتـی نفـر
چهارم که همان زياد بن ابيه بود آمد .به او گفتند» :آيا به مانند همنشينان خودت گواهی مـیدهـی؟ گفـت:
اين منزلت را میشناسم و من در مجلسی بودم و شخصی با آبرو را ديدم و در موقعيتی قـرار گـرفتم کـه
آن را استنباط کردم – به اين معنا که اين امر بر من پوشيده ماند – دو مرد را ديدم که به ماننـد گوشـهای
خر بودند .عمر گفت :آيا آن را به مانند ميلـهی در سـرمهدان ديـدی؟ گفـت :خيـر ]بلکـه اسـتنباط مـن ايـن
بود[« .اين اتفاقی بود که در حضور امير و ديگر صحابه انجام شد .در مورد لفـظ » صـورت مـردی را
میبينم که توسط او ﷲ مردی از مسلمانان را بیآبرو نمیکند« آن فقـط سـخن مغيـره بـوده اسـت و آن را
وقتی به زبان آورد که در بين شاهدان داوری میشد.
شبههی آن که عمر سهم اهل بيت از ﺧمس را نداد:
از شبهاتی که مطرح است :عمر سهم اهل بيت از خمس را نداد و اين با وجود آن اسـت کـه در قـرآن بـه
ثبت رسيده است.
جواب:
عمل عمر به مانند عمل پيـامبر بـود .آنچـه حقيقـت دارد ايـن اسـت کـه ابـوبکر و عمـر سـهم نزديکـان
پيامبر را از خمس جدا میکردند و به فقيران و مسکينهای اهل بيت آن را عطا میکردند ،همـان گونـه
که در زمان پيامبر اين عمل انجام گرفت .ايـن چيـزی اسـت کـه در مـذهب حنفـی و عـدهی بسـياری از
اماميه موجود میباشد .در مذهب شافعی اين گونه است که يک پنج خمس گرفته میشود و به ثروتمنـد و
فقير آنها داده میشود و به مذکر آنها دو برابر مؤنث آنها داده میشود و اين سهم برای بنـیهاشـم و بنـی-
عبدالمطلب میباشد .امير المؤمنين علی را نيز عملی را انجام داد که عمر انجام داده بـود .از طحـاوي
و دارقطني از محمد بن إسحاق آمده است که گفت» :از ابوجعفر محمـد بـن حسـين)امام بـاقر (پرسـيدم:
وقتی اميرالمؤمنين علﻰ بن أبي طالب وﻻيت امر مردم را در دسـت گرفـت چگونـه بـا سـهم ذوى القربـﻰ
رفتار مینمود؟ فرمود :قسم به ﷲ ،همان کاری را کرد که ابوبکر و عمر انجام دادند«).(1
شبههی نماز تراويح:
از شبهاتی که مطرح است اين می باشد که عمر در دين مسائلی را به وجود آورد که در آن وجود نداشت،
به مانند جماعت خواندن نماز تراويح .آن همان گونه که خودش اعتراف نموده اسـت ،بـدعت بـوده و هـر
بدعتی گمراهی میباشد.
جواب:
نزد اهل سنت با احاديث مشهور و متواتر به ثبت رسيده اسـت کـه پيـامبر نمـاز تـراويح را سـه شـب بـا
صحابه به صورت جماعت خواند؛ ولی در شب چهارم برای آن نماز از خانـه بيـرون نيامـد و فرمـود:
»من ترسيدم تا آن را برای خودتان واجـب بدانيـد ]زيـرا نخوانـدن نمـاز تـراويح در يـک شـب دليلـی بـر
مستحب بودن و واجب نبودن آن میباشد[ ،زيرا عمل واجب هميشه انجام میشود و رخصتی در آن وجود
ندارد«) .(2بعد از وفات او اين سنت ترک شد و عمر اين سـنت زيبـا را زنـده نمـود .در اصـول هـر دو
فرقهی شيعه و سنی آمده است» :اگر حکمی به دليل نصی بر آن و بر اساس دين تعطيل شد ،آن حکم بعد
از بر طرف شدن علت باز میگردد« .اما در مورد اعتراف عمر به بدعت بودن آن اين است که گفـت:
»آن نيک بدعتی میباشد« بنابراين منظور او اين بوده است که جماعت خواندن امری جديد میباشد و در
زمان پيامبر نبوده است .حتی اگر اين کار نيک را بدعت ناميده باشد ،امر حديث)يا همان جديد در دين(
وقتی است که اصلی از آن در دين وجود ندارد .امکان دارد او اين سخن را از روی تعريض و تنبيه بيان
داشته است و اين برای کسی است که نفس او برای او اين توهم را ايجاد کرده باشد که ايـن عمـل عمـر
) (1شرح معاني اﻵثار  ،343/3سنن البيهقي الكبرى .343/6
) (2بخاري شماره  ،924و مسلم شماره .761
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بدعت میباشد .در واقع منظور او میشود :اگر کسی اين امر را بدعت مـیپنـدارد ،بـر اسـاس پنـدارد او
بدعت نيکی است و بدين معنا میشود که اين امر بدعت نيست و اين به مانند قول امـام شـافعی اسـت کـه
گفته است:
ً
إن كان رفضا حبﱡ آل محم ٍد *** فليشهد الثقﻼن بأني رافضي
اگر دوست داشتن آل محمد رافضی بودن میباشد *** پس انسانها و جنها گواهی دهند که من رافضی
میباشم
در اينجا منظور اين نمیباشد که هر کسی آل بيت پيامبر را دوست داشته باشد ،رافضی اسـت و معنـای
آن چيز ديگری میباشد .همچنين اگر اين امر بدعت بوده اسـت ،پـس چـرا صـحابه در برابـر آن سـکوت
نمودند و برای چه با او در اين امر توافق داشتند .همچنين میدانم که اماميه از آنها روايتهايی را آورده-
اند که اين امر را تأييد مینمايد .ابوجعفر)امام باقر (گفتـه اسـت» :رسـول ﷲ در آخـرين جمعـهی مـاه
شعبان خطبه گفت .ﷲ را شکر و ستايش نمود ،سپس فرمود :ای مردم! ماهی را به شما معرفی میکنم که
در آن شبی وجود دارد که بهتر از هزار ماه میباشـد و آن مـاه رمضـان اسـت .ﷲ روزهی آن را واجـب
کرده است و در شب آن نمازی را قرار داده است که به مانند نماز هفتاد شب در ديگر ماهها میباشد«).(1
از ابي عبد ﷲ آمده است» :وقتی ماه رمضان میآمد ،رسول ﷲ به نماز خود اضافه مینمود ،من نيـز
اضافه میکنم ،پس شما نيز اضافه نماييد«) .(2اين عبارت صريحی است که جايز بودن زياد کـردن نمـاز
در ماه رمضان را میرساند و حتی امام جعفر صادق خودش به زياد نمودن آن دعوت میداد و خودش
اين کار را انجام میداد .محمد بن يحيﻰ گفته است :نزد أبي عبدﷲ بودم و از او سـوال شـد :آيـا در مـاه
رمضان بر نمازهای نافله بيافزاييم؟ فرمود :بله ،پيامبر بعد از نماز عشاء در مصـﻼی خـود قـرار مـی-
گرفت و نمازهايش را زياد مینمود و مردم در پشت او جمع میشدند و به همراه او به جماعت نماز می-
خواندند .وقتی تعداد آنها زياد شد ،آنان را رها کرد و به خانهی خود داخل شد .وقتی مردم پراکنده شـدند،
به مصﻼی خود بازگشت و همان گونه که در قبل نماز میخواند ،نمـاز خوانـد و ايـن کـار را چنـدين بـار
تکرار کرد ) . (3وی گفته است :رسول ﷲ در ماه رمضان بر نماز خود میافزود .وقتی نماز عشاء را
میخواند ،بعد از آن نماز برگزار میکرد و مردم در پشت سر او نمـاز جماعـت مـیخواندنـد او بـه خانـه
داخل میشود و سپس دوباره برای نماز میرفت و در پس آن به نزد وی مـیرفتنـد و پشـت سـر او نمـاز
جماعت میخواندند و اين کار را چندين بار تکرار میکرد .همچنين فرمود :او بعد از نماز عشاء در غير
ماه رمضان ،نمازی نمیخواند ). (4
]نکتهای که قابل ذکر است اين میباشد که عمر نماز تراويح را به شکل جماعت تشکيل نداد ،بلکه
جماعتهای متفرقی که در مسجد بودند و دو نفر دو نفر يا سه نفر سه نفر آن نماز را میخواندند را به
صورت يک صف و با يک امام به مانند زمان پيامبر قرار داد .در حديث با سند صحيح آمده است» :از
عبدالرحمن بن عبدالقارىء آمده است :به همراه عمر بن خطاب در ماه رمضان به مسجد رفتيم .در آنجا
مردم گروه گروه بودند و مردی به تنهايی نماز میخواند و مردی ديگر نماز میخواند و گروهی به وی
اقتداء میکردند .عمر گفت :قسم به ﷲ نظر من اين است که آنها پشت سر يک امام قرار بگيرند و
]همگی با يک صف نماز بخوانند[ در اين صورت بهتر خواهد بود و آنها را پشت سر ا ُبﱠي بن كعب قرار
داد« )الموطأ مالک – روايت يحيی الليثی – حديث شماره .[(250
شبههی قرار دادن سه طﻼق زن در يک لحظه:
جواب:
عمر بدعت نگذاشته است و عمر بدعت گذار نبوده است ،بلکه هيچ کدام از صحابه بدعت گذار نبودهاند.
عمل عمر به اعتبار سياست شرعي بوده است و نه از روی تشريع .بين اين دو فرق وجود دارد .تشريع:
) (1الكافي از كليني  ،66/4تهذيب اﻷحكام از طوسي .57/3
) (2تهذيب اﻷحكام از طوسي  ،60/3وسائل الشيعة .174/5
) (3تهذيب اﻷحكام .61/3
) (4منبع قبلی ،اﻻستبصار .461/1
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سنت نمودن امری است که در شريعت اسﻼم وجود ندارد .ولی سياست شرعی :قرار دادن مـردم در دور
انديشی دربارهی امری مشروع میباشد .از روی سياست شرعی مردم میتوانند با سه طﻼق زن خود را
سه طﻼقه کنند ،به معنای آن که او را مجازات نمايند .اين تشريع نمیباشد .تشريع به مانند آن است که به
طور مثال ازدواج با زن بعد از چهار طﻼق ممنوع شود .اين عملی بود که نظر عمـر بـود .ابـن عبـاس
رضی ﷲ عنهما گفته است» :طﻼق در زمان رسول ﷲ و ابوبکر و دو سال اول خﻼفت عمـر سـه بـار
انجام میشد .عمر بن خطاب گفت :مردم برای کاری میخواهند عجله کننـد و مـیخواهنـد زمـان ]آن سـه
طﻼق[ کوتاه گردد و اين صورت نبايد آن را از آنها انکار نمود و در نتيجه چنين امری ]يعنی سه طـﻼق
دادن در يک لحظه[ را انکار ننمود« )مسلم آن را روايت کرده است( .اين موردی است که صحابه نيز
با او توافق داشتند و تعداد کسانی که با اين امر موافق بودند ،بسيار زياد بوده است.
]شبهه ای که در سه طﻼقه کردن وجود دارد اين است که شايد مردی به شدت عصـبانی شـود و زن خـود
را سه طﻼقه کند و بعد از آن پشيمان گردد .در اينجاست که ديگر نمیتواند با او ازدواج کند .بايد خـاطر
نشان کرد که در اين حالت حتی يک طﻼق نيز واقع نمیشود ،زيرا شدت عصبانيت به مانند جنـون مـی-
باشد و شخص ديوانه حکمی برای او صادر نمیشود[.
شبههی اضافه کردن عبارت »الصﻼة ﺧير من النوم« در اذان ]صبح[ توسط عمر:
گفته شده است :برای چه بدعتی که در اذان وارد شده است را انجام میدهيد و آن عبارت »الصـﻼة خيـر
من النوم« )نماز بهتر از خواب است( میباشد .کسی که چنين کاری را انجام دهد ،در مقابل امر نبوی و
الهی ايستاده است؟
ردّ:
عبارت» :الصﻼة خير من النوم« )نماز بهتـر از خـواب اسـت( از اختراعـات عمـر نمـیباشـد ،بلکـه آن
سنتی ثابت شده از رسول ﷲ است .در حديث ابي محذوره آمده است» :گفتم :ای رسول ﷲ! سنت اذان
را به من بياموز! .گفت :دستی به جلوی سرم کشيد و فرمود :میگويی :ﷲ أكبر ..ﷲ أكبر ..ﷲ أكبر ..ﷲ
أكبر – و در آن صدايت را بلند میکنی – سپس میگويی :أشهد أن ﻻ إلـه إﻻ ﷲ ..أشـهد أن ﻻ إلـه إﻻ ﷲ،
أشهد أن محمداً رسول ﷲ ..أشهد أن محمدا ً رسول ﷲ – و در آنها صدايت را پايين میآوری و بـه آرامـی
آنها را میگويی – سپس صدايت را برای گواهی دادن بلند میکنی :أشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ ..أشهد أن ﻻ إله
إﻻ ﷲ ،أشه د أن محمدا ً رسول ﷲ ..أشهد أن محمدا ً رسول ﷲ .حي علﻰ الصﻼة ..حي علـﻰ الصـﻼة ،حـي
علﻰ الفﻼح ..حي علﻰ الفﻼح .اگر نماز صبح بود میگويی :الصﻼة خير من النوم ..الصﻼة خير من النوم،
ﷲ أكبر ..ﷲ أكبر .ﻻ إله إﻻ ﷲ« ) .(1آن را امام احمد ،ابوداود و نسائي روايت کردهانـد .محـذوره گفتـه
است» :برای پيامبر اذان میگفتم و اذان اول فجر میگفتم :حي علﻰ الصﻼة ..حي علﻰ الفـﻼح ،الصـﻼة
خير من النوم ..الصﻼة خير من النوم ،ﷲ أكبر ..ﷲ أكبر ﻻ إلـه إﻻ ﷲ«) .(2ايـن دليلـی بـر ايـن اسـت کـه
سخن موذن برای نماز صبح» :الصﻼة خير من النوم« توسط عمر بدعت نگذاشته شده است.
ادعای آن که آنچه از ابولؤلؤ به عمر رسيد ،دعای فاطمه رضی ﷲ عنها بر عليه وی بود:
وقتی فاطمه ،ابوبکر را دربارهی فدک پند داد؛ ابوبکر نوشتهای به او داد و آن)فدک( را به او داد .فاطمه
رضی ﷲ عنها نيز از نزد او خارج شد و عمر بن خطـاب او را ديـد .عمـر نوشـته را آتـش زد و فاطمـه
رضی ﷲ عنها بر عليه او دعا نمود و در نتيجه آن بﻼيی که ابولؤلؤ بر سر او آورد ،انجام گرفت.
جواب:
اين دروغی میباشد که هيچ عا ِلمی در آن شک نمیکند .هيچ کدام از اهل علم چنين حديثی را ثبت نکرده-
اند و اسنادی برای آن وجود ندارد .ابوبکر هرگز فدک را به کسی نداد :نه به فاطمـه رضـی ﷲ عنهـا و
نه به شخص ديگری .همچنين هيچ دعايی فاطمه رضی ﷲ عنها بر عليه عمر انجام نـداد .آنچـه ابولؤلـؤ
بر عليه عمر انجام داد ،بزرگداشت عمـر مـیباشـد .آن از آنچـه ابـ ن ملجـم بـر عليـه علـی انجـام داد،
) (1مسند أحمد شماره  ،15416سنن أبي داود شماره  ،500سنن نسائي شماره .633
) (2نسائي شماره .647
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بزرگتر است و همچنين از آنچه بر عليه حسين انجام گرفت .ابولؤلؤ کـافری بـود کـه عمـر را بـه قتـل
رساند ،همان گونه که کافری ،مؤمنی را بـه قتـل مـیرسـاند .ايـن شـهادت بزرگتـر از شـهادتی اسـت کـه
مسلمان توسط مسلمان کشته شود .کشته شده توسط کافر دارای درجـهی بـاﻻتری نسـبت بـه کشـته شـدهی
توسط مسلمانان میباشد] .همچنين او اولين شهيد محراب در اسﻼم شد[ .کشته شدن عمر توسط ابولؤلؤ،
بعد از وفات فاطمه رضی ﷲ عنها انجام شد و قتل عمر شش ماه کمتر از مدت خﻼفـت ابـوبکر و عمـر
رضی ﷲ عنها بعد از وفات وی صورت گرفت .پس از کجا فهميده شود که کشته شدن او به سبب دعايی
بوده است که قبل از اين مدت انجام شده است .اگر دعا کنندهای برای مسلمانی دعا کند که توسـط کـافری
کشته شود ،اين دعايی به نفع وی میباشد و نه بر عليه وی .به مانند آن که پيامبر برای اصحابش چنين
دعايی مینمود .به مانند آن که فرموده است» :ﷲ فﻼنی را بيامرزد تا آنجـا کـه بگوينـد :ای کـاش مـا بـه
مانند وی بوديم«) .(1اين دعا را برای هر کسی انجام داد ،او توسط آن شهيد شد.
اگر گويندهای بگويد :علی به اهل صفين و خوارج ظلم نمود و در نتيجه بﻼيی از طرف ابن ملجم بـرای
او حادث شد ،از اين امر دورتر از عقل نمیباشد .اين چنين است اگر بگويند :آل سفيان بن حرب بر عليه
حسين دعا کردند و در نتيجه چنين اتفاقی برای او افتاد.
شبههی آن که او به زنان پيامبر از بيت المال بيشتر از آن مقداری که شايسته بود ،مال عطا مینمـود
و به عايشه و حفصه از آن مال ،ساﻻلنه ده هزار درهم میداد«.
جواب:
در مورد حفصه رضی ﷲ عنها از آنجايی که او دختر وی بود از بقيه به او کمتـر عطـا مـیکـرد ،همـان
گونه که اين امر را برای پسرش عبدﷲ بن عمر به اجرا گذاشت .اين از روی کمال احتياط او در عدالت
و ترس از مقام پروردگارش و نهی نفسش از هوای آن بوده است .او بر اساس زياد بودن فضـيلت ،عطـا
را نيز زياد مینمود .به زنان پيامبر بيشتر از بقيه زنان عطا مینمود .به بني هاشم شامل آل أبي طالـب
و آل عباس بيشتر از بقيهی قبايل و طوايف عطا مینمود .فضيلت بيشتر را در نزديک بـودن آن شـخص
به رسول ﷲ در نظر میگرفت و يا بر اساس پيشی گرفتن او در ايمان و استحقاق او .مـیگفـت» :هـيچ
شخصی به اين مال از کسی ديگر سزاوارتر نمیباشد و فقط مرد و ثروت او و مرد و سختيی که در راه
دين کشيده است و مرد و سـبقت او در ايمـان آوردن و مـرد و نيـاز او را در نظـر مـیگرفـت« .بـه هـيچ
دوست و فاميل خود عطايی ننمود تا توسط آن متهم گردد .بلکه به دختر و پسر خود از کسانی که به مانند
آنها بودند ،کمتر عطا مینمود .فقط اسباب دينی محض را برای برتری دادن در نظر میگرفت .اهل بيت
پيامبر را بر تمامی افراد ديگر برتری میداد و آنها را مقدم میداشت.

) (1بخاري شماره  ،4196و مسلم شماره .1802
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شبهات حول عثمان بن عفان رضﻲ ﷲ عنه
شبههی آن که صحابه برای کشتن عثمان جمع شدند و اجماع داشتند:
گفته شده است :قاتﻼن عثمان در درجهی اول خود صحابه بودهاند و در پيشاپيش آنها ام المـؤمنين عايشـه
قرار داشته است و به کشتن او ندا میداده است و خون او را در بـين ديگـران مبـاح کـرده بـود .صـحابه
همان کسانی بودند که از دفن جسد او در قبرستان مسلمانان جلوگيری کردند و او را بـدون غسـل و کفـن
در »حش كوكب« دفن کردند...
جواب:
 صحابه در قتل عثمان شرکت نداشتند و به طور کل به آن راضی نبودند .بلکه عکس آن بود و آنها
برای آن ممانعـت ايجـاد کردنـد و در کنـار او ماندنـد .ولـی او آنهـا را از دفـاع از خـودش از تـرس
گرفتار شدن آنها به فتنه منع نمود .او میدانست که مظلوم کشته خواهد شد ،زيرا پيامبر از اين امر
به او آگاهی داد .عبدﷲ بن عمر رضی ﷲ عنهما آمده است که او فتنه را ياد نمود و فرمـود» :در آن
مظلومانه کشته میشود« .منظور از وی عثمان بود .بخاری)بخارايی( در صحيحش از ابـی موسـﻰ
آورده است» :سپس نفر ديگری آمد و اجازه خواست .به آرامی ساکت شد ،سپس فرمود :به او اجـازه
دهيد و از برای بﻼيی که بر سر او میآيد به او بشارت بهشت بدهيد! در آن هنگـام عثمـان بـن عفـان
وارد شد«) .(1بهترين صحابه در دفاع از عثمان شرکت داشتند و خشم خود را به علت قتل او اعﻼن
نمودند .اين علی بود که دو دستش را بلند کرد و بر عليه قاتﻼن دعا نمـود .از عبـدالرحمن بـن ليلـﻰ
آمده است» :علی را ديدم که دستانش را بلند نمود و گفت :الهی! من برای خون عثمـان بـه سـوی تـو
شکايت میکنم« .از عميره بن سعد آمده است» :ما به همراه علی در ساحل فـرات بـوديم .کشـتيی از
نشـآتُ ِفـي
آنجا عبور کرد که پرچمهای آن افراشته بود .علی فرمود :ﷲ میفرمايدَ  :ولَهُ ْال َج َو ِار ْال ُم َ
حْر َك ْاﻷَع َْﻼ ِم] الرحمن) [24 :و برای و) ( کشتیهای بر افراشته وجود دارد که بـه ماننـ د کـوههـا
ْالبَ ِ
میباشند( قسم به کسی که آن را در دريايی از درياهايش به حرکت در میآورد ،من عثمان را نکشتم
و به قتل او نيز کمک نکردم«) .(2از جابر بـن عبـدﷲ آمـده اسـت» :علـی فرسـتادهای بـرای عثمـان
فرستاد ]و او به وی گفت» [:به همراه من پانصد مرد قوی هستند .به من اجازه بده تا آن قوم را از تو
منع نمايم .تو کاری کردهای که آنها خون تو را به واسطهی آن حﻼل میدانند .عثمـان گفـت :پـاداش
خير به تو داده شود .دوست دارم خونم به دليل کاری که از من سر زده است ،ريخته شود«) .(3اين تا
بدانجا بود که فرزندان علی و فرزندان صـحابه در دفـاع از عثمـان شـرکت داشـتند .از محمـد بـن
سيرين آمده است» :حسن ،حسين ،ابن عمر ،ابن زبير و مروان] [تمـامی بـا سـﻼح وارد خانـهی او
شدند .عثمان گفت :از شما میخواهم تا برگرديد و اسلحهی خودتان را بر زمين بگذاريـد و در خانـه-
هايتان بمانيد«) .(4از كنانه موﻻى صفيه آمده است» :شاهد کشـته شـدن عثمـان بـودم .از آن خانـه در
جلوی من چهار جوان از قريش بيرون آمده بودند که خونی شده بودند و اسلحه در دست داشتند .آنـان
از عثمان دفاع میکردند :حسن بن علي ،عبدﷲ بن زبير ،محمد بن حاطب و مروان بن حكم«) .(5از
سلمه بن عبد الرحمن آمده است» :ابوقتاده انصاري و مردی ديگر از انصار به نزد عثمان رفتند و او
در محاصره بود .از او دربارهی حج رفتن اجازه گرفتند و به آنها اجازه داد ،سپس گفتند :اگر آن قوم
چيره شدند به همراه چه کسی ]حج[ نماييم؟ گفت :با جماعت باشيد ]و به فرقه نگراييد[! گفتند :آيا اگر
آن قوم بر تو پيروز شدند و جماعت با آنها بود چه طور؟ گفت :به جماعت ]و عدم فرقه[ هر کجا کـه
بود التزام داشته باشيد! گفت :از نزد او رفتيم ،وقتی به درب خانه رسيديم حسن بن علی را ديـديم کـه
) (1صحيح بخاري شماره .3695
) (2تاريخ المدينة .276/2
) (3تاريخ دمشق ص.403
) (4تاريخ خليفة الخياط ص.174
) (5اﻻستيعاب .1064/3
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داخل شد ،در پی او رفتيم تا ببينيم چه کار میکند .وقتی حسن به نزد او رسيد گفت :ای اميرالمؤمنين!
ما در دست تو هستيم و هر چه میخواهی به من امر کن! عثمان به او گفت :ای پسر برادرم! برگـرد
و در خانــهات بنشــين تــا آن کــه امــر ﷲ بيايــد .نيــازی بــرای مــن در ريخــتن خــون ]مســلمان[ وجــود
ندارد«) .(1عبدﷲ بن زبير گفته است» :يوم الدار به عثمـان گفـتم :بيـرون بـرو و بـا آنهـا بجنـگ! بـه
همراه تو کسانی هستند که با وجود کمتـر بـودن آنهـا ،ﷲ آنـان را يـاری داده اسـت و پيـروز گردانـده
است .قسم به ﷲ جنگ با آنها حﻼل است ]و ريختن خون آنها را برای خودت حرام ندان![ .گفت :ولی
از اين کار ابا ورزيد«) .(2در روايتی ديگر از ابن زبير آمده است» :همانا جنگ با آنهـا را ﷲ بـرای
تو حﻼل کرده است .عثمان گفت :نه و قسم به ﷲ با آنها هرگز نمیجنگم ]و خـون مسـلمانی را نمـی-
ريزم[«) .(3ابن عمر زره خود را در يوم الدار دوبار پوشيد و سﻼح برداشـت تـا آن کـه عثمـان از او
خواست تا برود و اين از روی ترس از آن بود کـه او کشـته شـود«) .(4ابـوهريره گفتـه اسـت» :بـه
عثمان گفتم :امروز توان جنگ به همراه تو را دارم .گفت :از تو میخواهم تا ]از خانهی مـن[ خـارج
شوی ]و از من دفاع نکنی[«) .(5از ابن سيرين آمده است» :زيد بن ثابت به نزد عثمـان آمـد و گفـت:
»اين انصار هستند که در جلوی درب میباشند و میگوينـد :اگـر بخـواهی بـرای بـار دوم أنصـار ﷲ
میشويم .او گفت :جنگ نه ]نمیخواهم خون مسلمانی ريخته شود[«) .(6از قيس بن أبي حـازم – ثقـه
میباشد -از سعيد بن زيد آورده است» :قسم به ﷲ ،اگر کوه احد برای آنچـه بـر عثمـان انجـام داديـد،
تکه تکه شود ،تکه تکه شدن آن حق میباشد«) .(7از خالد بن ربيع عبسي آمده اسـت» :صـدای فريـاد
حذيفه را شنيديم .ابومسعود انصاري به همراه چند نفری که من از آنها بودم به سوی مـدائن حرکـت
می کرد .گفت :سپس ياد نمود کـه عثمـان کشـته شـده اسـت .او گفـت :الهـی! مـن شـاهد نبـودهام و مـن
نکشتهام و به آن راضی نخواهم بود«) .(8از جندب بن عبدﷲ آمده است که حذيفه را مﻼقات کرد و از
أميرالمؤمنين عثمان ياد نمود .او گفت» :اگر آنها او را بکشند! گفتم :پس او کجا خواهد بود؟ گفت :در
بهشت .گفتم :قتﻼن او کجا خواهند بود؟ گفت :در آتش جهنم«) .(9از أبي بكره آمده است» :اگر آسمان
بــر زمــين بيافتــد بــرای مــن دوســت داشــتنیتــر از آن اســت کــه در قتــل عثمــان مشـ ارکت کــنم«).(10
ابوموسﻰ گفته است» :قتل عثمان اگر هدايت بود ،توسط آن برای امت شير دوشيده میشد ولـی آن
گمراهی بود و سبب شد تا خون دوشيده شود«) .(11ابن مسـعود گفتـه اسـت » :اگـر تيـری بـه سـوی
عثمان پرتاب کنم و آن تير به وی اصابت کند يا نکند ،من خوشحال نمیشوم حتی اگر به اندازهی احد
به من طﻼ داده شود«) .(12ريطه موﻻی اسامه بن زيد گفته است» :اسامه مرا به سوی عثمان فرستاد
و گفت :دوست دارم تا تونلی به خانهی تو بزنم و تو را از آن خارج کنم تا آن که به مکان امن برسی
و ]همچنين[ کسی که از تو اطاعت میکند با نافرمان از تو بجنگد«) .(13حارثه بن نعمان گفته است به
عثمان وقتی در محاصره بود گفتم» :اگر بخواهی با غير از تو میجنگم«) .(14عبدﷲ بن سﻼم گفتـه
اســت» :عثمــان را نکشــيد! اگــر ايــن کــار را انجــام دهيــد ،ديگــر هرگــز بــا يکــديگر نمــاز نخواهيــد
خواند«) .(15سمره بن جندب گفته است» :اسﻼم در قلعهای استوار قرار داشـت و آنهـا بـا قتـل عثمـان
) (1الفضائل از أحمد  465 ،464/1شماره .753
) (2مصنف ابن أبي شيبة .682 ،681/1
) (3طبقات ابن سعد .70/3
) (4تاريخ دمشق .393/39
) (5تاريخ خليفة الخياط ص.38
) (6مصنف ابن أبي شيبة  ،37082السنة از خﻼل .333/2
) (7بخاري شماره .3867
) (8تاريخ دمشق .479/39
) (9تاريخ دمشق .382/39
) (10البداية والنهاية .194/7
) (11تاريخ المدينة .1245/4
) (12مصنف ابن أبي شيبة  ،32058معجم الطبراني الكبير  ،8838 169/9تاريخ دمشق .355/3
) (13تاريخ المدينة .1211/3
) (14التاريخ الصغير  ،/76/1تاريخ دمشق .397/39
) (15فضائل الصحابة .474/1
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رخنهای به اسﻼم ايجاد کردند .آنان شرطی قرار دادند و اين رخنه تا روز قيامت برداشـته نمـیشـود.
خﻼفت در بين اهل مدينه بود و آن را بيرون کردند و ديگـر بـين آنهـا بـاز نمـیگـردد«) .(1ابـن عمـر
رضی ﷲ عنهما گفته است» :به ديدار ابن عباس رسيدم و او جانشين عثمان در موسم حـج در سـالی
بود که او به قتل رسيد .خبر قتل او را به وی دادم .امر را باعظمت دانست و گفت :قسم بـه ﷲ او از
کسانی بود که به عدالت امر میکردند ،در نتيجه آرزو نمودم که در آن روز کشته مـیشـدم«) .(2بعـد
از نقل موضعگيری صحابه دربارهی قتل عثمان بن عفان به خوبی معلوم مـیشـود کـه آنهـا در قتـل
وی مشارکت نداشتند و به قتل آن صحابهی بزرگوار راضی نبودند .در احاديث اماميه آمده اسـت کـه
مسعودي شيعه در كتابش مروج الذهب گفته اسـت ...» :وقتـی بـه علـی رسـيد کـه آنهـا مـیخواهنـد
]عثمان[ را بکشند ،دو پسر خود حسن و حسين را به همراه موالی خـودش بـا سـﻼم مـأمور نمـود در
جلوی درب خانه ی او ،وی را ياری نمايند و به آنها امر نمود تا او را در برابر آنها حفظ نمايند .زيبر
نيز پسرش عبدﷲ و طلحه پسرش محمد را فرستادند و بيشتر صحابه پسرانشان را فرستادند تا بـه آن
کسانی که گفتيم اقتداء کنند و در برابر هجوم ]باغيان[ از خانهی او محافظت کنند«).(3
 ادعای آن که أم المؤمنين عايشه رضی ﷲ عنها در پيشاپيش قـاتﻼن عثمـان بـوده اسـت ،دارای سـند
صحيح نمیباشد .اين حديث را نصر بن مزاحم روايـت کـرده اسـت .دربـارهی او عقيلـي گفتـه اسـت:
» مذهب او تشيع بوده است و در حديث او اضطراب وجود دارد و بسيار اشـتباه مـیکـرده اسـت«).(4
ذهبي گفته است» :او خﻼفت چهار خليفه را قبول نداشت ،پس او را رها کنيد ]و از او حديث روايـت
نکنيد![« ابوخيثمه گفته است» :بسيار دروغگو بوده است« .أبوحـاتم گفتـه اسـت» :واهـ ي الحـديث و
متروك)ترک شده( میباشد .دارقطني گفته است :ضعيف میباشد«) .(5جوزجاني گفتـه اسـت» :نصـر
از حق منحرف شده است« .صالح بن محمـد گفتـه اسـت» :نصـر بـن مـزاحم احاديـث ضـعيفی از او
روايت شده است و احاديث او منکر هستند« .حافظ أبي فتح محمد بن حسـين گفتـه اسـت» :نصـر بـن
مزاحم در مذهب خود غلو میکرده است«) .(6بنابراين ايـن روايـت قبـول نمـیشـود و بـه آن تـوجهی
نمیگردد ،اضافه بر آن که با احاديث صحيح منافـات دارد و بـا آنهـا در تضـاد مـیباشـد .در روايـات
صحيح به ثبت رسيده است که عايشه از کشته شدن عثمان دردمند شد و بر عليه قاتﻼن او دعا نمـود.
از مسروق -تابعي ثقه -آمده است که عايشه رضی ﷲ عنها گفـت» :او را بـه ماننـد لبـاس پـاکی رهـا
نموديد ،سپس به او نزديک شديد و به مانند قوچ او را ذبح نموديد .مشروق گفت :گفتم :اين عمـل تـو
بوده است که به مردم نوشتی و امر نمودی که بر عليه او قيام کنند .عايشـه گفـت :قسـم بـه کسـی کـه
مؤمنان به او ايمان آوردهاند و کافران به او کفـر مـیورزنـد ،بـا سـياهی بـر سـفيدی چنـين چيـزی را
ننوشتم ]و متوجهی آن ن شدم[ تا اين که در اين مجلس حاضر شدم .اعمش گف :آنها میپنداشتند کـه بـا
زبانش اين امر را بر آنها واجب کرده بود«) .(7احمد در فضائلش از عايشه آورده است کـه دربـارهی
قتل عثمان میگفت» :ای کاش فراموش شده بودم! منزلت عثمان در نزد من ،قسم به ﷲ ،بـدين شـکل
بوده است که دوست دارم امر بر عثمـان هرگـز وارد نشـود ،مگـر آن نيـز بـر مـن وارد شـود ،حتـی
دوست دارم که کشته میشدم و او کشته نمیشد«) .(8ابن شبه از طلـق بـن ُح ّ
شـان آورده اسـت کـه بـه
عايشه گفتم» :برای چه أميرالمؤمنين عثمان کشته شد؟ گفت :مظلومانـه کشـته شـد و ﷲ قـاتﻼن او را
لعنت کند«) .(9احمد در الفضائل از سالم بن أبي جعد آورده است» :ما به همراه ابـن حنيفـ ه در درهای
بوديم .شنيده شد که شخصی فرياد میکشيد و اين در حالی بود که ابن عباس در نـ زد وی بـود .گفـت:
ای ابن عباس! آيا شنيدهای که اميرالمؤمنين شبی فريادی را از جهت مربد شـنيد و فـﻼن بـن فـﻼن را
) (1تاريخ دمشق .483/39
) (2منبع قبلی .219/39
) (3مروج الذهب .345 ،344/2
) (4ضعفاء از عقيلي .300/4
) (5ميزان اﻻعتدال .253/4
) (6تاريخ بغداد .282/13
) (7مصنف ابن أبي شيبة  ،32051الطبقات الكبرى از ابن سعد  ،82/3البداية والنهاية .195/7
) (8فضائل الصحابة .462/1
) (9تاريخ المدينة  265/2و .279/2
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برای آن فرستاد .او گفت :برو و ببين صدا چيست؟ آمد و گفت :اين عايشه است که قـاتﻼن عثمـان را
لعنت میکند و اين در حالی است که آنها مردمی هستند که در آرامش میباشند .علی گفت :مـن نيـز
قاتﻼن عثمان را در صحرا و کوه لعنت میکنم .الهی قاتﻼن عثمان را لعنت فرما! الهی قاتﻼن عثمان
را در صحرا و کوه لعنت کن! سپس ابن حنيفه به او و ما روی نمود و گفت :آيـا ابـن عبـاس شـاهدی
برای عدالت او میباشد؟ گفتيم :بله! گفت :پس اين چنين بوده است«) .(1آنچه که معلوم است اين می-
باشد که تمامی تاريخ نويسان گفتهاند عايشه برای خونخواهی عثمان قيام کرد ،پس چگونه بين اين کار
او و اين سخن او يکسانی قرار میدهند» :نعثل را بکشيد او کافر شده است«؟! .امـا در مـورد محمـد
بن أبي بكر :وقتی پيامبر وفات نمود ،او چهار ماهه بـود .آيـا چنـين شخصـی از صـحابهی مشـهور
محسوب میشود؟! و اين بر خﻼف پندار آنها مـیباشـد .در مـورد طلحـ ه و زبيـر ،روايـات صـحيحی
وجود دارد که در آنها به شکلی آشکار به ثبت رسيده است کـه آنهـا بـا کشـته شـدن عثمـان در نهايـت
دردمندی قرار گرفتند و کوشش نمودند تا از او دفاع کنند .از ابي حبيبـ ه آمـده اسـت» :زبيـر مـرا بـه
سوی عثمان فرستاد و اين در حالی بود که او در محاصره بود .به نزد او در روزی گـرم رفـتم و او
بر صندلی نشسته بود و نزد او حسن بن علي ،ابوهريره ،عبد ﷲ بن عمر و عبـدﷲ بـن زبيـر بودنـد.
گفتم :زبير بن عوام مرا نزد تو فرستاده است و او به تو سﻼم میرساند و به تـو گفتـه اسـت :مـن در
اطاعت تو میباشم و آن را تغيير نمیدهم و پيمان شکنی نمیکنم .اگر بخـواهی بـه خانـهی تـو داخـل
میشوم تا مردی از آن قوم نباشم و اگر بخواهی آن را برپا مـیدارم .همانـا بنـي عمـرو بـن عـوف و
عدوني جلوی درب من میباشند و در پس آن چيزی هستند که من به آنها امر میکـنم .وقتـی ارسـالی
را شنيد گفت :ﷲ بزرگترين است و ستايش شکرگونه برای ﷲ است ،همان کسی که برادر مـرا حفـظ
نمود .به او سﻼم برسان و بعد از آن به او بگو :اگر به خانه وارد شود ،مردی از آن قوم خواهد بـود
شر
و جايی که تو در آن قرار داری نزد من دوست داشتنیتر میباشد .اميد است که ﷲ توسط تو اين ّ
را از من دفع کند .وقتی ابوهريره ارسالی را شنيد ،ايستاد و گفـت :آيـا شـما را از آنچـه دو گوشـم از
رسول ﷲ شنيده است ،با خبر نسازم؟ گفتند :بله ،گفت :من شهادت میدهم که از رسول ﷲ شـنيدم
که میگفت :بعد از من ،فتنهها و اموری ايجاد میشود .گفتيم :نجات دهنده از آنها کجاست ای رسـول
ﷲ؟ فرمود :نزد ايمن و حزب او و به عثمان بن عفان اشاره کرد] .در پس اين سخن[ مردمی ]که در
نزد عثمان بودند[ ايستادند و گفتند :بصيرت ما روشن شد ،پس به ما اجازهی جهاد میدهـی؟ عثمـان
گفت :از شما میخواهم که بر اطاعت از من باقی بمانيد و جنگی انجام نشود ]زيرا نمیخـواهم خـون
مسلمانان برای من ريخته شود[«) .(2هيچ دو نفری نيستند که با يکـديگر بـر سـر ايـن اخـتﻼف داشـته
باشند که طلحه و زبير از اولين کسانی بودند که در پی خونخواهی عثمـان و قصـاص قـاتﻼن او در
آمدند و آنها قيام ننمودند ،مگر به اين سبب.
 اما آن که گفته میشود :صحابه همان کسـانی بودنـد کـه از دفـن او در قبرسـتان مسـلمانان جلـوگيری
کردند و او در »حش كوكب« که زمين يهوديان بود ،بدون غسل و کفن دفن شد!؟
جواب :حش كوكب زمين يهوديان نبود و چنين اطﻼقی درست نمیباشد؛ زيرا »حـش« بـ ه معنـ اى بسـتان
است و آن را عثمان از كوكب – که مردی از انصار بود -خريداری نمود .وقتـی وفـات نمـود او را در
بستان خودش که با مال خودش خريداری کـرده بـود ،دفـن کردنـد .ايـن امـر چـه مشـکلی ايجـاد مـیکنـد؟
همچنين يهوديان در مدينه وجود نداشتند ،پيامبر آنها را از آن ]به علت خيانتشان[ کـوچ داد و بعـد از او
عمر به طور کل آنها را از شبه جزيره کوچ داد .همچنين مـیدانـيم کـه بيشـتر صـحابه در آن زمـان در
مدينه نبودند .قتل عثمان در زمان موسم حج انجام شد و آنها در آن زمان در مکه بودند و بعضـی ديگـر
در يمن ،شام ،كوفه ،بصره ،خراسان و در لشگرهای فاتح بودنـد و اهـل مدينـه فقـط قسـمتی از مسـلمانان
بودند.
شبههی سپردن امور توسط عثمان به ستمگران:
) (1فضائل الصحابة .455/1
) (2فضائل الصحابة  ،511/1تاريخ دمشق .373/39
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از آن شبهات اين است که عثمان وﻻيت امور را به کسانی میسپرد کـه از آنهـا سـتم ،خيانـت و ارتکـاب
امور زشت سر زده بود .به مانند وليد بن عقبه که شراب نوشيده بود و او را امام مردم در نماز قرار داد
و او نماز صبح را چهار رکعت خواند ،سپس گفت :آيا زيادتر کردهام؟ وﻻيت شام را بـه معاويـه سـپرد و
اين در حالی بود که آن يکی از چهار منظقهی مهم بود .نتيجهی آن نيز اين شد که با اميرالمؤمنين علـی
مخالفت کرد و بر عليه او در زمان خﻼفتش ستم نمود .وﻻيت مصر را به عبد ﷲ بن سعد سـپرد و او بـه
اهل خود ظلم شديدی نمود تا آن که آنها مجبور نمود که به مدينه هجرت کننـد و بـر عليـه او قيـام نماينـد.
مروان را وزير و و كاتب خود قرار داد و او در حق محمد بـن أبـي بكـر مکـر نمـود و نوشـت کـه او را
بگيريد و به قتل برسانيد .بعد از آن که مردم از اين امر غمگين شدند ،از قتل او آنها را باز نداشت و امر
را اين گونه پيش برد تا آن که او کشته شود .کسی که چنين اعمالی را انجام دهد ،ﻻيق امامت نمیباشد.
جواب:
عثمان کسانی که اوضاع بد آنها معلوم میشد را به مانند وليد ،عزل نمود .معاويه در زمان او کار بـدی
انجام نداده بود تا مستحق عزل شود ،بلکه خدمات بسياری را به انجام رساند ،به مانند آن که با روم جنگ
نمود و سرزمينهای زيادی توسط وی فتح شد .اما در مورد شکاياتی که از عبد ﷲ بن سعد انجـام گرفتـه
بود .آنها از مکر عبد ﷲ ابن سبأ ]يهودی منافق[ و برنامه ريزیهای وی بودند.
شبههی آن که عثمان حکم به )أبا مروان( بن عاص را به مدينه راه داد و اين در حالی است که رسـول
ﷲ او را اﺧراج کرده بود.
جواب:
اگر چنين داستانی صحيح باشد ،رسول آن را فقط برای اين اخراج نمود که او منافقـان را دوسـت مـی-
داشت و بين مسلمانان فتنه ايجاد میکـرد و بـه کـافران کمـک مـینمـود .ولـی کفـر و نفـاق بعـد از وفـات
پيامبر باقی نماند و در زمان خﻼفت شيخين اسﻼم قوی شد ،بنابراين بازگشت او به مدينه ديگـر ايـرادی
نداشت .همان طور که در قبل گفتيم حکمی که بين دو فرقهی شيعه و سنی يکسـان مـیباشـد آن اسـت کـه
»اگر حکمـی بـر اسـاس علتـی انجـام شـود ،اگـر آن علـت از بـين بـرود آن حکـم نيـز از بـين مـیرود«.
بازنگرداندن او توسط شـيخين از روی آن بـود کـه گمـان مـیکردنـد او همـ ان کارهـايی را کـه در زمـان
رسول انجام میداد را انجام خواهد داد؛ ولی چنين امر در زمان خﻼفت عثمـان پايـان يافتـه بـود؛ زيـرا
حکم برادرزادهی او بود .به همين دليل بـه عثمـان اعتـراض نمودنـد و او گفـت :مـن از رسـول ﷲ در
بيماريی که بر آن وفات يافت اجازه گرفتم تا حکم به مدينه بازگردد؛ ولی ابوبکر آن را از من قبول نکرد
زيرا شاهدی برای من در اجازهای که از پيامبر گرفته بودم ،وجود نداشت و عمـر نيـز بـر همـين نظـر
بود .ولی وقتی عمل به من واگذار شد ،آنچه را که بايد به آن عمل میکردم را به انجام رسـاندم .همچنـين
به ثبت رسيده است که حکم در آخر عمرش از نفاق و آنچه از مکر و اختﻼف ايجاد کـردن را کـه انجـام
میداد ،توبه نمود.
شبههی آن که عثمان به اهل بيت و نزديکانش مال زيادی را میبﺧشيد:
از آن شبههها اين است که عثمان به اهل بيت و نزديکانش مال زيادی را مـیبخشـيد و بيـت المـال را در
جايی که سزاوار نبوده است ،زياد مصرف مینمود و اين دليل بر اسراف او دارد .همان گونه که به حکم
هزار درهم عطا کرد و به مروان خمس بدست آمده از آفريقا را عطا نمود ) .(1همچنين به خالد بن سيد بن
عاص سيصد هزار درهـم داد و آن وقتـی بـود کـه او از مکـه آمـد .همچنـين ديگـر اسـرافهـای بسـيار و
بخشش های بی حد و حصر داشته است .بنابراين چگونه چنين شخصی سزاوار امامت در بين مردم مـی-
باشد.
جواب:

) (1آن خمس الخمس است و نه خمس ]به معنای يک بيست و پنجم میباشد[ آن را به عبدﷲ بن سعد فاتح آفريق داد و نه
به مروان ،میدانم که آنچه کمی قبل از طبری روايت شه بود را به عبدﷲ بن سعد استرجاع داد.
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بر فرض محال عثمان اين مالها را از جيب خود میداد و نه بيت المال .او قبل از آن که خليفه شود ،از
ثروتمندترين افراد بين مردم بود و کسی که به کتابهای سيره رجوع کند ،اين امر را میيابد .عثمان هـر
جمعه بردهای را آزاد مینمود و مهاجرين و انصار را مهمان میکرد و در هر روز به آنهـا غـذا مـیداد.
امام حسن بصری گفته است» :من شاهد ندا دهندهی عثمان بـودم کـه مـیگفـت» :ای مـردم! صـبح بـرای
عطايای خود بياييد« و آنها میآمدند و مال زيادی را دريافت میکردند» .ای مـردم! صـبح بـرای رزق و
روزیتان بياييد!« و آنها میآمدند و مال زيادی را میگرفتند .قسم به ﷲ ،حتی شنيدم که ندا داده مـیشـد:
»صبح بياييد و لباسهای خودتان را دريافت کنيد« آنها میآمدند و حليههـا را مـیگرفتنـد ) .(1کسـی کـه بـه
کتابهای تاريخ رجوع کند ،درجهی عثمان را در آنها خواهد ديد و هيچ احدی نقل نکرده اسـت کـه انفـاق
در راه ﷲ تعالی موجب سرزنش میباشد .آنچه صحيح میباشد ،دربارهی ابن أبي سرح است که به يـک
پنجم خمس را برای پاداش جهادی که نموده بود ،عطا کرد ،سپس بازگشت و آن را از او پس گرفت.
شبههی آن که عثمان به اصحاب و دوستانش مقدار زيادی از اراضی بيت المـال را عطـا نمـود و در آن
حقوق مسلمانان را از بين برد:
جواب:
آنچه او به آن اجازه داده بود ،زنده کردن زمينهای مرده بـود .هـر کسـی کـه چنـين زمـينهـايی را زنـده
نمايد ،اين سخن پيامبر برای او مصداق پيدا میکند» :زمينهای مرده بـرای ﷲ و رسـولش مـیباشـند و
کسی که چيزی از آنها را زنده نمايد ،آن ]زمين[ برای او خواهد بود«) .(2او به هيچ کس زمينی آباد شـده
يا مورد زراعت قرار گرفته را نبخشيد و اين از کتابهای تاريخ معلوم میگردد.
شبههی آن که عثمان از قصاص عبيدﷲ بن عمر درگذشت و اين در حالی بود که او هرمزان را به قتـل
رساند:
از شبهاتی که مطرح است اين است که عثمان قصاص را دربارهی عبيد ﷲ بن عمر به اجرا در نياورد و
اين در حالی بود که او هرمزان پادشاه اهواز را که در زمان عمر مسلمان شده بود ،به قتل رسـاند و ايـن
بعد از آن بود که متهم شده بود که در قتل عمر مشارکت داشته است) ،(3اين بـا وجـود آن بـوده اسـت کـه
قاتل فقط ابولؤلؤ بود و همچنين او دختر و حنيفهی نصرانی را برای چنين اتهامی به قتل رساند .صـحابه
در نزد او جمع شدند تا عبيدﷲ را قصاص نمايد ،ولی او قبول نکرد و به جای آن ديه پرداخت کرد و در
اين امر با حکم ﷲ تعالی مخالفت نمود .بنابراين او شايستهی امامت نبود.
جواب:
در اين شرايط قصاص به ثبت نرسيده است؛ زيرا وارثان هرمزان در مدينه نبودند و بلکه در فارس قرار
داشتند .وقتی عثمان آنان را به سوی مدينه فراخواند ]تا حکم قصاص را انجام دهنـد[ از روی تـرس بـه
آنجا نيامدند و اين امر را مرتضی در بعضی کتابهايش بيان داشته اسـت ) .(4شـرط قصـاص آن اسـت کـه
) (1معجم الطبراني الكبير  ،131 87/1اﻻستيعاب .1041/3
) (2بيهقي در السنن الكبرى شماره .11566
) (3قاضي ابوبكر بن العربي در العواصم من القواصم 107 ،گفته است :صحابه در چنين موضوعی در اول بسيار دخالت
داشتهاند .گفته شده است :هرمزان در قتل عمر کوشش نمود و خنجر در دست او بود و زير لباسش پنهان نموده بود.
در تاريخ الطبري  42/5گواهی عبدالرحمن بن أبي بكر صديق بر هرمزان به صورت روايت شده از سعيد بن مسيب
موجود میباشد .شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه در منهاج السنة  200/3گفته است :عبدﷲ بن عباس رضی ﷲ عنهما آورده
است که وقتی عمر مورد ضربت قرار گرفت به او گفت :تو و پدرت دوست داريد که در مدينه مردان بیدين زياد
باشند؟ ابن عباس رضی ﷲ عنهما گفت :اگر بخواهی همهی آنها را میکشيم .ابن تيميه گفته است :اين ابن عباس بود
که از عبيدﷲ بن عمر فقيهتر ،ديندارتر و دارای فضيلت بسياری بيشتر از او بوده است .او از عمر اجازه میگرد تا
بی دينان فارس موجود در مدينه را به صورت مطلق به قتل برساند و اين وقتی بود که آنها متهم به فساد شده بودند و
به جايز بودن چنين اموری اعتقاد داشتند.
) (4در روايت طبري در تاريخش  44 ،43/5از سيف بن عمر از استادانش آمده است که قماذ بن هرمزان را عثمان
صدا زد و به او دربارهی عبيدﷲ اختيار داد .قماذ باذ گفت :او را برای ﷲ و برای شما رها میکنم .نگاه شود به شرح
اين امر در التعليقات علﻰ العواصم من القواصم.108 – 106 ،
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تمامی وارثان حاضر باشند و اين در مذهب حنفی موجود میباشد .وقتی او کسی را نزد خـود نيافـت .در
نتيجه از بيت المال ،مالی ب ه آنها عطا نمود ،زيرا دختر ابولؤلؤ آتش پرسـت بـود و جفنيـه مسـيحی بـود و
پيامبر فرموده است» :مسلمان برای کافر کشته نمیشود«) (1اين نيز در نزد آنها بـه ثبـت رسـيده اسـت.
همچنين اگر عثمان ،عبيدﷲ را قصاص مینمود ،فتنهی بزرگی انجام مـیگرفـت ،زيـرا بنـي تـيم و بنـي
عدي مانع قتل بودند و میگفتند :اگر عثمان ،عبيدﷲ را قصاص کند با او وارد جنگ میشويم .عمرو بـن
العاص نيز در حالی که رئيس بني سهم بود گفت :آيا اميرالمؤمنين ديروز کشته شد و پسرش امروز کشته
میشود؟ نه ،قسم به ﷲ هرگز چنين امری صورت نمیگردد .همچنين نزد برادران شيعه بـه ثبـت رسـيده
است که امير المؤمنين علی قاتﻼن عثمان را از ترس آن که فتنهای ايجاد شود ،به قتل نرساند.
شبههی آن که عثمان سنت رسول ﷲ را تغيير داد؛ زيرا او در ِمنی چهار رکعت ﺧواند:
جواب:
عثمان در آن زمان مسافر نبود؛ زيرا او در مکه با زنی ازدواج کرده بـود و در آن خانـهای داشـت و در
آن زمان بود که در آن بقعه مبارک نماز خواند .وقتی اصحاب از حقيقت ايـن امـر مطلـع شـدند از زشـت
شمردن و اشکال گيری در اين امر خودداری کردند.
شبههی آن که عمار را زد تا آن که شکم او شکافته شد و ابن مسعود را بـه گونـهای زد کـ ه پهلـوی او
شکست و او را از عطا شدن منع نمود:
جواب:
زدن ابن مسعود و منع کردن عطا به وی ،سخنی دروغ میباشد و همچنين زدن عمار توسط وی دروغی
شاخدار است؛ زيرا اگر شکم او پاره میشد ،ديگر زنده نمیماند .علماء در اين باره جوابهايی دادهانـد کـه
مشغول شدن به آنها شايسته نمیباشد .در مقابل باطل دليل آورده نمیشود و اگر بـه سـخنانی کـه از روی
جهل گفته میشود ،جواب داده شود ،آخری برای آن وجود نخواهد داشت.

) (1بخاري)بخارايی( .111
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شبهات حول أم المؤمنين عايشه رضﻲ ﷲ عنها
عائشة رضی ﷲ عنها و فتنه:
گفته شده است» :دربارهی جنگ جمل میپرسيم .همان جنگی که ام المؤمنين عايشه آتش آن را خودش به
نفسه برافروخت .او چگونه از خانهاش خارج شده است ،در حالی که ﷲ تعالی به و امـر کـرده اسـت کـه
در آن باقی بماند .ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وقَ ْرنَ ِفي بُيُو ِت ُك ﱠن َو َﻻ ت ََبـ ﱠرجْنَ ت ََبـ ﱡر َج ْال َجا ِه ِل ﱠيـ ِة ْاﻷ ُ َ
ولـﻰ] اﻷحـزاب:
) [33و در خانههايشان بمانند و به مانند جاهليت اول آرايـش ننماينـد!(؟ سـوال مـیکنـيم :بـه کـدام حـق أم
المؤمنين جنگ با خليفهی مسلمانان همان علي بن أبي طالب را مباح دانسته است و اين در حالی است که
او ولی هر مرد و زن مؤمنی بوده است.
جواب:
 در مورد آن که عايشه آتش جنگ را شعلهور کرد ،اين دروغی بيش نيست؛ زيرا عايشه برای جنـگ
بيرون نيامد ،بلکه برای آن اين کار را انجام داد تا بين مسلمانان اصﻼح نمايد و بيرون آمدن خـود را
به مصلحت می دانست و بعد از آن متوجه شد که بيرون نيامدن او مصلحت بيشتری دارد و بـه همـين
دليل پشيمان شد .از او به ثبت رسده است که گفت» :دوسـت دارم کـه شـاخهی خرمـايی باشـم و ايـن
مسير را طی نکنم«) . (1به فرض آن که عايشـه رضـی ﷲ عنهـا بـه همـراه طلحـه و زبيـر رضـی ﷲ
عنهما با علی جنگ نموده باشد .اين جنگ شـامل ايـن سـخن ﷲ تعـالی مـیشـودَ  :و ِإن َ
ان ِمـنَ
طا ِئفَتـَ ِ
ص ِل ُحوا َب ْينَ ُه َما فَإِن َبغ ْ
علَﻰ ْاﻷ ُ ْخ َرى فَقَاتِلُوا الﱠتِي تَ ْب ِغي َح ﱠتـﻰ ت َِفـي َء ِإ َلـﻰ أ َ ْمـ ِر
ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
َت ِإحْ َدا ُه َما َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ﱠ ِ فَإِن فَ ْ
صـ ِل ُحوا
ص ِل ُحوا َب ْينَ ُه َما بِال َع ْد ِل َوأ ْق ِسطوا ِإ ﱠن ﱠ َ ي ُِحبﱡ ال ُم ْق ِس ِطينَ * ِإنﱠ َمـا ال ُمؤْ ِم ُنـونَ ِإ ْخـ َوة ٌ فَأ ْ
اءت فَأ َ ْ
ﱠ
بَيْنَ أَخ ََو ْي ُك ْم َواتﱠقُوا ﱠ َ لَ َعل ُك ْم ت ُ ْر َح ُمـونَ ] الحجـرات) [10 -9 :و اگـر دو طايفـه از مؤمنـان بـا يکـديگر
جنگ نمودند ،بين آنها صلح بر قرار کنيد و اگر يکی از آنها بر ديگری ستم نمود با آن که ستم کـرده
است ،بجنگيد تا آن که به امر ﷲ بازگردد و اگر بازگشت بين آنها از روی عدل ،صلح بر قرار کنيـد
و عدالت پيشه کنيد که ﷲ عدالت پيشهگان را دوست میدارد * مؤمنان برادر يکديگر مـیباشـند ،پـس
بين برادرنتان صلح برقرار کنيد و از ﷲ تقوا پيشه کنيد باشد که مورد رحمت واقع شويد( .در اين آيه
به ثبت رسيده است که در دو گروه مؤمن میباشند و اين با وجود آن است که يکی از آنها با ديگـری
میجنگد .وقتی اين آيه شامل مؤمنان میشود ،در بر گرفتن بهترين مؤمنان در آن اولیتر میباشد.
 امر به باقی ماندن در خانهها منافاتی با بيرون آمدن برای مصلحتی که به آن امر شـده اسـت ،نـدارد.
همان گونه که برای حج يا عمره بيرون میآمدند يا به همراه همسرشان به سفر میرفتند .اين آيـه در
زمان حيات پيامبر نازل شده است و اين در حالی است که رسول ﷲ به همراه آنها سـفر مـیرفتـه
است .همان گونه که در حجة الوداع با عايشه رضی ﷲ عنها و ديگر زنان سفر نمود .او را به همراه
عبدالرحمن برادرش فرستاد و او در پس وی رفت تا آن که در مسجد تنعيم برای عمره احـرام بسـت.
اين در حالی است که حجة الوداع قبل از وفات پيامبر و کمتر از سه ماه بعد از نزول اين آيـه بـوده
است .زنان پيامبر حج نمودند ،همان گونه که به همراه وی در خﻼفـت عمـر و ديگـر زمانهـا حـج
مینمودند .عمر نيز عثمان يا عبدالرحمن بن عـوف را وکيـل آنهـا قـرار مـیداد .بنـابراين ايـن شـامل
سفری که در آن مصلحتی بوده است ،نمیباشد و عايشه رضی ﷲ عنها اعتقاد داشت که در اين سـفر
مصلحتی برای مسلمانان وجود دارد و نظر شخصی او اين بود ،پس برای او جايز بوده است.
 اگر به تاريخ طبري رجوع کنيم که در آن حوادث سال سی و شش هجری به ثبت رسيده اسـت ،مـی-
بي نيم که عايشه به همراه طلحه و زبير برای اصﻼح بيرون آمدند و همچنين در آن ذکر شده است کـه
علی قعقاع بن عمرو را به سوی اهل بصره فرستاد تـا سـبب بيـرون آمدنشـان را شـرح دهنـد...» :
قعقاع بيرون آمد تا آن که بصره رسيد .به عايشه رسيد و بر او سﻼم کرد و گفت :ای مادر! چه چيـز
تو را به اين سرزمين آورده است؟ گفت :اصﻼح نمودن آنچه بين مردم وجود دارد .گفت :مرا به نزد
طلحه و ز يبر ببرد تا آن که سخن من و سخن آنان را بشنوی! او را نزد آن دو برد .او گفت :من از أم
المؤمنين سوال نمودم :چه چيزی او را به اين سرزمين آورده است؟ گفت :اصﻼح بين مردم .شـما دو
) (1ابن أبي شيبة شماره .37818
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نفر چه میگوييد؟ آيا از تبعيت کنندگان يا از مخالفان؟ گفتند :از تبعيت کنندگان«) .(1در اينجاسـت کـه
به ثبت میرسد که سبب کشته شدن هزاران مسلمان ،همان قاتﻼن عثمان بودهاند .گفته اسـت» :وقتـی
مردم نشستند و آرام گرفتند ،علی ،طلحه و زبير بيرون آمدند و با يکديگر توافـق نمودنـد و دربـارهی
امری که اختﻼف نظر داشتند ،سخن گفتند .آنان راهی جز صلح و کنار گذاشـتن جنـگ نيافتنـد .وقتـی
امر را اين گونه پسنديدند پراکنده شدند و امر درک نشد و هر کدام به جای خود بازگشـتند .علـی بـه
سوی لشگرش بازگشت و طلحه و زبير نيز به لشگرشان باز گشتند .عصر علی ،عبـدﷲ بـن عبـاس
را به سوی طلحه و زبير فرستاد و آن دو نيز عصر محمد بن طلحه را به سوی علی فرسـتادند تـا آن
که هر کسی با اصحاب خود سخن بگويد .گفتند :باشد .وقتی شـب رسـيد و آن در مـاه جمـادی اﻵخـر
بود .طلحه و زبير به سوی رئيسان اصحابشـان فرسـتادند و علـی نيـز بـه سـوی رئيسـان اصـحابش
فرستاد .غافل از آن که آنان کسانی بودند که به عثمان ظلم نموده بودند .آنان شب را در صلح سـپری
کردند و در آن شب چنان آرام گرفتند که به مانند آن در شبی از کسی که بر آنها اشراف داشته است،
راحت نبودهاند .اختﻼف از کسانی شـروع شـد کـه در پـس آن بودنـد و بـرای آن نقشـه کشـيده بودنـد.
کسانی که به عثمان ظلم نمودند در آن شب هرگز نخوابيدند و در پس ايجاد هﻼکت بودند ،تمامی شب
شری که
را مشورت کردند تا آن که اتفاق نظر پيدا کردند که مخفيانه جنگ درست کنند و تا آن که از ّ
گريبانگير آنها بود خﻼصی يابند .تا سپيده دم صبح نمودند و اين در حالی بـود کـه ديگـران متوجـهی
مکر آنها نشده بودند .امر را پنهانی شروع کردند و در حالی که هنوز تاريک بود .اهل قبيلهی مضر
بر سر اهل قبيلهی مضر رفتند و اهل ربيعه بر اهل ربيعه و يمانی بر يمانی و بـر گـردن آنهـا سـﻼح
قرار دادند در نتيجه در برابر اهل بصره قرار گرفتند و هر کسی بهـتزده در برابـر شخصـی ديگـر
قرار گرفت ]و در نتيجه آتش جنگ شعلهور شد[  .(2)«...همچنين طبری گفته اسـت» :عايشـه گفـت:
ای كعب از شتر نر دست بکش! کتاب ﷲ را بردار و آنها را به سوی آن دعوت کن و به او قرآنـی
داد .در پی آن قوم قرار گرفت که امام آنها سبئيه بود ،ترسيدند که صلح ايجاد شود .اين در حالی بـود
که کعب با قرآن در جلوی آنها بود و علـی در پشـت سـر آنهـا و اسـب را مـیتازانـد و آنهـا جـز بـه
پيشروی فکر ديگری نداشتند .وقتی کعب آنها را دعوت داد به سوی او تيری پرتاب کردند و او را به
قتل رساندند و عايشه را از هودجش پايين آوردند در حالی که ندا مـیداد» :ای پسـرانم! فهـيم باشـيد،
فهيم باشيد و صدای خود را باﻻ میبرد و زياد ﷲ ﷲ میگفت .میگفت :ﷲ و حساب و کتاب را ياد
کنيد!« ولی آنها پيشروی خود ادامه دادند .هنگامی که آنهـا از پيشـروی نکـردن ابـا ورزيدنـد ،اولـين
چيزی که گفت» :ای مردم! قاتﻼن عثمان و امثال آنها را لعنت کنيد!«و شروع به دعوت نمـود .اهـل
بصره شروع به فرياد و نالدين کردند و علي بن أبي طالـب آن را شـنيد و گفـت :ايـن ناليـدن چيسـت؟
گفتند :عايشه دعا میکند و همراه او بر عليه قاتﻼن عثمان و امثال آنها دعا میکنند .او نيز شروع بـه
دعا کرد و میگفت :الهی! قاتﻼن عثمان و همانندان آنها را لعنت نما!« ) .(3اين همان تاريخی است که
ابن اثير نيز در تاريخ خود آن را ثبت کرده اسـت ) .(4آنچـه بـه ايـن حقيقـت قـدرت مـیدهـد ،روايـات
صحيحی است که در آنها به ثبـت رسـيده اسـت کـه عايشـه ،زبيـر ،طلحـ ه و علـي خواهـان جنـگ بـا
يکديگر نبودهاند .به همين دليل عايشه رضی ﷲ عنها از روی مسيری که پيموده بود ،پشـيمان بـود و
میگفت» :دوست دارم که شاخهی خرمايی بودم ولی ايـن مسـير را طـی نمـیکـردم« .همچنـين گفتـه
است» :دوست داشتم به مانند حارث بن هشام ده فرزند خود را از دست میدادم ولی اين مسـير را بـا
ابن زبير طی نمیکردم«) .(5اگر او خواهان جنگ بود و نه اصﻼح پس برای چه پشيمان شد؟!

) (1تاريخ اﻷمم و الملوك .29/3
) (2منبع قبلی .39/3
) (3منبع قبلی .43/3
) (4الكامل في التاريخ .245 ،233/3
) (5حاكم در المستدرك .4609 128/3
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شبههی آن که پيامبر به سمت ﺧانه عايشه اشاره کرد و گفت :از اين جهت فتنه میباشد ،از اين جهت
فتنه میباشد ،از اين جهت فتنه میباشد و شاخ شيطان بيرون میآيد:1
بخاری)بخارايی( آورده است» :پيامبر ايستاد و خطبهای گفت و به سمت خانه عايشه اشاره کرد و گفت:
از اين جهت فتنه میباشد ،از اين جهت فتنه میباشد ،از اين جهت فتنه میباشد و شاخ شيطان بيرون می-
آيد«.
جواب:
منظور پيامبر مشرق بود و اگر منظور او خانهی عايشه بود راوی میگفت» :إلی« و نه اين که بگويد:
»نحو« .در روايت مسلم از ابن عمر رضی ﷲ عنها آمده است» :رسـول ﷲ از خانـهی عايشـه بيـرون
آمد و فرمود :رأس کفر از اين جهت میباشد و شاخ شيطان بيرون میآيد ،يعنی مشـرق«) .(2همچنـين از
ابن عمر آمده است» :او از رسول ﷲ شنيد ،در حالی که رو به مشرق کرده بود فرمود :آگاه باشـيد کـ ه
فتنه از اين جهت میآيد ،آگاه باشيد که فتنه از اين جهت میآيد و از آن شـاخ شـيطان بيـرون مـیآيـد«).(3
بنابراين منظور رسول جهت مشرق بود و نه خانهی عايشه رضی ﷲ عنها .آنچه معروف میباشـد ايـن
است که خانهی عايشه شرق منبر رسول در آن زمان بوده است .عبارتی که منظـور سـخن رسـول را
میرساند اين است که فرموده است» :جايی که قرن شيطان در میآيـد« .بخاری)بخـارايی( از ابـن عمـر
روايت کرده است که پيامبر فرمود» :الهی! در شام ما و در يمن ما برکت عطا فرما .گفتنـد :و در نجـد
ما؟ گفت :الهی! در شام ما و در يمن ما برکت عطا فرمـا .گفتنـ د :و در نجـد مـا؟ فرمـود :آنجـا لغزشـها و
فتنهها وجود دارد و شاخ شيطان از آنجا بيرون میآيد« .امر شـناخته شـده ايـن اسـت کـه منظـور از نجـد
عراق میباشد و آن در شرق مدينه واقـع شـده اسـت .4همچنـين او از رسـول ﷲ آورده اسـت» :وقتـی
خورشيد نورانی نمود ]بعد از نماز صبح[ نماز را ترک کنيد تا آن باﻻ بيايد و وقتـی خورشـيد شـروع بـه
پايين رفتن نمود ]بعد از نماز عصر[ نماز را ترک کنيـد تـا آن کـه آن پنهـان شـود .نمازتـان را در زمـان
طلوع خورشيد و غروب آن ادا نکنيد ،زيرا آن بين دو شاخ شـيطان طلـوع مـیکنـد ]و غـروب مـینمايـد[
نمیدانم آن را هشام گفته است« .همچنين از عبدﷲ صنابحي آمده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـود» :وقتـی
خورشيد طلوع مینمايد همراه او شاخ شيطان میباشد و وقتی باﻻ میرود از آن جدا میشـود و وقتـی در
باﻻترين مکان قرار میگيرد با آن همراه میشود و وقتی شروع به پايين آمدن مینمايـد ،از آن جـدا مـی-
شود .وقتی برای غروب پايين میآيد با آن همراه میشود و وقتی غروب کامل میشود از آن جدا میگردد
و رسول ﷲ از نماز خواندن در ايـن سـاعات نهـی نمـوده اسـت« .5منظـور از نجـد سـرزمين عـراق و
اطراف آن شامل سرزمينهای فارس میباشـد .همـان جـايی کـه ايـن فتنـههـا از آن درسـت شـدند :سـبئيه،
خوارج ،معتزله ،خرميه ،قرامطه ،بابيه و بهائيه.

) (1در زبان عربی وقتی میخواهند بگويند در جايی فتنهی بزرگی رخ میدهد میگويند از آنجا شاخ شيطان بيرون می-
آيد).مترجم(
) (2صحيح مسلم شماره .2905
) (3منبع قبلی.
) (4عراق جايی است که امام علی و امام حسين عليهما السﻼم در آن شهيد شدند و همچنين بهائيت در آنجا ريشه دواند و
همچنين وقتی مهدی قيام مینمايد ،در جنگ اول با عراق شکست میخورد .البته منظور از فتنهی بزرگ در مشرق
میتواند محل خروج دجال و همچنين محل شکل گيری کمونيسم باشد).مترجم(
) (5البته اين طلوع و غروب در بين دو شاخ شيطان مربوط به قرن خاصی میباشد که به آن قرن ،قرن شيطان يا قرن
شمس گفته میشود و از آنجايی که زمان آن دقيقا ً معلوم نبوده است ،پيامبر آن را به صورت عمومی بيان داشته
است .قرن شيطان قرنی است که فتنهای از مشرق ]که احتماﻻ هند بوده است[ میآيد و قدرت شيطان در آن قرن بر
انسان زياد میشود .به نظر اين حقير علت آن اين است که اين فتنه باعث میشود تا انسان از فطرت ذاتی خود فاصله
بگيرد و اين فاصله گرفتن از فطرت کمک زيادی به شيطان برای گمراه کردن مردم مینمايد .آن فتنه همان تله پاتی
است که توسط انگليسیها از هند به جاهای ديگر آورده شد .به آن قرن شمس نيز میگويند؛ زيرا عدهای در آن قرن
خورشيد را عبادت میکنند .به نظر اين حقير آن عده مهرپرستان بهائی میباشند که خورشيد را عبادت میکنند و در
هنگام طلوع و غروب به آن سجده مینمايند و در نتيجه شيطان در جلوی خورشيد قرار میگيرد تا سجدهی آنها به او
انجام گيرد).مترجم(
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شبههی بداﺧﻼقی او با پيامبر:
گفته شده است :بخاری)بخارايی( در صحيحش چيزهای عجيب و غريب از بدرفتاری او با پيامبر آورده
است تا آن که پدرش او را زد و خون از او جاری شد .از روی دور شدن از پيامبر ﷲ تعالی او را بـه
طﻼق تهديد کرد و همچنين اين که پروردگارش به جای او زنی بهتـر را جـايگزين نمايـد و ايـن داسـتانی
ديگر دارد که شرح آن به طول میانجامد.
جواب:
 در صحيح بخاری چنين امری که ايراد گيرنده بيان داشته است ،يافت نمیشود.
 در مورد سخن او» :از روی دور شدن از پيامبر ﷲ تعالی او را به طﻼق تهديد کرد و همچنين اين
که پروردگارش به جای او زنی بهتر را جايگزين نمايد« رد اين است که ما به عصمت او قائل نيستم
و هر انسانی مرتکب گناهان کبيره و صغير میشود ،مگر پيامبر .در مورد سـخن او :ﷲ تعـالی او
را به طﻼق تهديد نمود و همچنين آن که محمد کسـی بهتـر از او را جـايگزين وی نمايـد« ،صـحيح
نمیباشد .بخاری در صحيحش از عمر آورده است» :زنان پيامبر از روی حسادت نـزد وی جمـع
شدند و من به آنها گفتم :چه بسا که پروردگارش شما را بـه طـﻼق وا دارد و زنـانی بهتـر از شـما را
برای او جايگزين نمايد و در اين هنگام اين آيه نازل شد«) .(1در ظاهر اين آيه تهديدی وجود ندارد و
فقـط ﷲ تعـالی بـه پيـامبرش حـق انتخـاب داده اسـت کــه آنهـا را طـﻼق دهـد و بـه همـين جهـت آيــه
»التخيير« )انتخاب کردن( نام نهاده شده است بـه عـﻼوهی آن کـه آن مخصـوص عايشـه نمـیباشـد و
شامل بقيهی زنان او نيز است.
]همين که ﷲ تعالی به پيامبر اجازه داد که آنها را طﻼق دهد و او اين کار را انجام نداد ،دليلـی بـر ايـن
وجود دارد که به آنها عﻼقه داشته است[.
شبههی منع عايشه رضی ﷲ عنها از دفن حسن در کنار قبر پيامبر:
گفته شده است :او از اين که جنازهی حسن سرور جوانان بهشت در کنار پدر بزرگش رسـول ﷲ دفـن
شود ،ممانعت به عمـل آورد و گفـت» :کسـی را کـه دوسـت نمـیدارم بـه خانـهی مـن داخـل نکنيـد!« .او
فراموش کرده بود يا خود را به فراموشی زده بود که رسول ﷲ دربارهی او برادرش فرمود» :حسـن و
حسين سروران جوانان اهل بهشت میباشند« .همچنين فرموده بود» :ﷲ کسی که آن دو را دوسـت مـی-
دارد ،دوست بدارد و کسی که به آنها بغض میورزد ﷲ او را مـورد بغـض قـرار دهـد« ،همچنـين گفتـه
است» :من دشمن کسی هستم که با شما دشمنی کند و صلح مینمايم با کسی که بـا شـما صـلح نمايـد« ،و
ديگر سخنان بسياری که بدين معنا میباشند ...چگونه چنين کاری را انجام داده است و اين در حالی است
که آن دو ريحانههای او در اين امت بودند .همچنين گفته شده است :وقتی فاطمه زهرا که وصيت نموده
بود به صورت پنهانی دفن شود ،در کنار قبر پدرش دفن نشده ،پس برای چه جسد فرزندش در کنـار قبـر
پدربزرگش دفن نشـد؟! زيـرا از ايـن کـار »أم المـؤمنين« عايشـه ممانعـ ت بـه عمـل آورد .وقتـی حسـين
برادرش حسن را آورد تا در کنار پدربزرگش رسول ﷲ دفن نمايد .عايشه بر قاطری سوار شـد و نـدا
داد» :در خانهی من کسی را دفن ننماييد که من او را دوست نمیدارم« .در نتيجهی آن بنـیاميـه و بنـی-
هاشم را به جنگ با يکديگر کشاند .ولی امام حسين به او گفت :بـرادرش را بـر قبـر پـدربزرگش طـواف
میدهد و بعد او را در بقيع دفن میکند؛ زيرا امام حسن به او وصيت نموده بـود کـه بـه خـاطر او خـونی
ريخته نشود و درگيريی ايجاد نگردد .در اينجا بود که ابن عباس برای عايشه ابيات مشهوری را سرود:
تج ّملت تبغلت ولو عشت تفيّلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت
جواب:
 تمام رواياتی که در اين باره وجود دارد دروغ هستند و از آن اثری در کتابهای اهل سنت يافت نمی-
شود؛ بلکه بر عکس ،ابن اثير آورده است که در خبر وفات حسن بن علی رضی ﷲ عنها »حسين از

) (1صحيح بخاري)بخارايی( .4916
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عايشه برای دفن برادرش اجازه خواست و او به وی اجازه داد«) .(1در اﻻسـتيعاب آمـده اسـت»وقتی
حسن وفات يافت ،حسين نزد عايشه آمد و از او آن را خواست و او گفت :بله و ايـن کرامـت مـی-
باشد«) !(2در البداية آمده است» :حسن کسی را فرستاد و از عايشه اجـازه خواسـت و او نيـز بـه وی
اجازه داد«).(3
 اما ادعای آن که ابن عباس دربارهی أم المؤمنين اين دو بيت از شعر را سروده است .از روی رکيک
بودن اين دو بيت معلوم میگـردد کـه چنـين چيـزی را در هنگـام وفـ ات وی نسـروده اسـت .احمـد در
الفضائل از ذكوان موﻻى عايشه آورده است» :او برای ابن عباس از عايشه اجـازه خواسـت و او در
حال وفات بود و برادرزادهاش عبدﷲ بن عبدالرحمن در نزد وی بود .گفتم :اين ابن عبـاس کـه از تـو
اجازه میخواهد و او از بهترين فرزندان تو میباشد .او گفـت :مـرا از ابـن عبـاس و تزکيـهی او راه
گذاريد ]زيرا حالم به شدت بد میباشد[ .عبدﷲ بن عبدالرحمن به او گفت :او قاری کتاب ﷲ و فقيه در
دين ﷲ میباشد ،به او اجازه بده تا به تو سﻼم کند و به عيادت تو بيايد .گفت :اگـر مـیخـواهی بـه او
اجــازه بــده .او نيـ ز اجــازه داد و ابــن عبــاس داخــل شــد ،ســپس ســﻼم کــرد و نشســت و گفــت» :ای أم
المؤمنين! قسم به ﷲ ،چيزی بين تو و از بين رفتن هر سختی و آزاری ]به دليل وفاتت[ وجود نـدارد،
به کسانی که محمد آنها را دوست میدارد و حزب او – يا گفـت اصـحاب او  -ملحـق مـیشـوی و آن
وقتی است که روحت از بدنت جدا میشود .او نيز گفت :تو نيز اين گونه هستی .ابن عباس گفت :بـه
خاطر رسول ﷲ زنان او را دوست میداشتم و کسی دوست داشته نمیشد ،مگر آن کـه پـاک باشـد.
ﷲ پاک بودن تو را از باﻻی آسمانهای هفتگانه نازل نمود و مسجدی در روی زمين نيست مگر آن
که آن آيات روز و شب در آنها خوانده میشود .گردنبنـد تـو در شـبی تاريـک افتـاد و پيـامبر را در
منزل نگه داشت در حالی که مردم در جستجوی آن بودند تا آن که صبح شد و مـردم آب نداشـتند ]تـا
ص ِعيدا ً َ
ط ِيّبا ً] النساء) [43 :پـس بـا ]خـاکی[ بلنـد و پـاک
وضو بگيرند[ و ﷲ نازل فرمود :فَتَ َي ﱠم ُمواْ َ
تيمم نماييد!( ،اين رخصت برای مردم در حالی داده شد که در راه تو بودند .قسم به ﷲ تـو بـا برکـت
میباشی .او گفت :ای ابن عباس! مرا از ايـن امـر رهـا کـن! قسـم بـه ﷲ ،دوسـت دارم کـه فرامـوش
شوم«) .(4همچنين ابن عباس رضی ﷲ عنهمـا در بحـث بـا خـوارج همـان کسـانی کـه علـی ابـن ابـی
طالب با آنها جنگيد ،گفت» :اما در مورد سخن شما که جنگجو کنيز و غنيمـت مـیگيـرد ]و ايـن در
جنگ جمل بايد غنيمت و کنيز وجود داشته باشد[ آيا مادرتان عايشه را کنيز میگيريد و در مـورد او
چيزی را حﻼل میکنيد که در غير او حﻼل میدانيد و اين در حالی است که او مـادر شـما مـیباشـد؟
اگر بگوييد :ما در مـورد او چيـزی را حـﻼل مـیداريـم کـه در غيـر او حـﻼل مـیداريـم ،همانـا کفـر
ورزيدهايد! زيرا گفتهايد که او مادر ما نمیباشد و در نتيجـه کفـر ورزيـدهايـد!!! زيـرا ﷲ تعـالی مـی-
اجـهُ أ ُ ﱠم َهـات ُ ُه ْم] اﻷحـزاب) [6 :پيـامبر از مؤمنـان بـه
ي أَ ْولَﻰ ِبـ ْال ُمؤْ ِمنِي َن ِمـ ْن أَنفُ ِسـ ِه ْم َوأَ ْز َو ُ
فرمايد :النﱠبِ ﱡ
خودشان اولیتر است و همسران او مادران آنها میباشند( .در نتيجه شـما در بـين دو گمراهـی قـرار
میگيريد و راهی جز ]قبول غنيمت نگرفتن در جنگ جمل[ نداريد .گفتم :آيا اين مسأله حل شده است؟
گفتند :بله«) .(5اين روايات صحيحی هستند که آن روايت بیمنبع را رد مینمايند.
شبههی جنگ عايشه با علی در حالی که او ظالم بود:
سخنی به ميان آمده است که در حديث آمده است» :با علی میجنگی در حالی که تو به او ظلم نمودهای«.
اين حديث در کتابهای علمی مورد اعتماد يافـت نمـیشـود و بـرای آن سـند شـناخته شـدهای وجـود نـدارد.
عايشه جنگ نکرده است و برای جنگ کردن بيرون نيامد و فقط برای اصﻼح بين مسلمانان بيـرون آمـد.
او پنداشت که در بيرون آمدنش مصلحتی برای مسلمانان وجود دارد و بعد از آن برای او روشن شـد کـه
) (1الكامل في التاريخ .460/3
) (2اﻻستيعاب .392/1
) (3البداية و النهاية .44/8
) (4فضائل الصحابة  ،873/2حلية اﻷولياء .45/2
) (5خصائص أمير المؤمنين شماره .185
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نمودن بيرون آمدن ،سزاوارتر بود و وقتی بيرون آمدن خودش را يادآور میشد به گريه میافتاد تـا
ترک
ِ
آنجا که گونههايش خيس میگشت .اين چنين بوده است عموم پيشـی گيرنـدگانی کـه در آن جنـگ حاضـر
شدند .طلحه ،زبير و علی اجمعـين ،از ايـن کـار پشـيمان گشـتند .در روز جمـل آنهـا قصـد جنگيـدن بـا
يکديگر را نداشتند ،بلکه جنگ بدون انتخاب و اختيار آنها انجام گرفت .زيرا علـی ،طلحـه و زبيـر بـرای
يکديگر اشخاصی را فرستادند و بر مصلحت اتفاق نظر پيدا کردند .آن دو به اين امر رسـيدند کـه قـاتﻼن
عثمان و اهل فتنه را تحويل بگيرند و اين در حالی بود که علی به قتل عثمان راضی نبود و به آن کمک
نکرده بود .همان گونه که قسم میخورد و میفرمود» :قسـم بـه ﷲ مـن عثمـان را نکشـتم و بـه کشـتن او
کمک نکردم« .او شخصی بود که در قسم خوردنش راستگو بود .در نتيجه قاتﻼن ترسيدند کـه علـی بـا
آنها در تحويل دادن قاتﻼن اتفاق نظر پيدا کند .آنها به لشگر طلحه و زبيـر حملـه بردنـد و طلحـه و زيبـر
پنداشتند که علی به آنها حمله کرده است و شـروع بـه دفـاع از خـود نمودنـد و در اينجـا بـود کـه علـی
پنداشت که آنها بر وی حمله نمودهاند و شروع به دفاع از خود نمود و در نتيجه فتنه بدون حق انتخـاب و
اختيار آنها ايجاد شد .عايشه رضی ﷲ عنها در حالی که بر سواری سوار بود گفت» :جنگ نکـردم و بـه
جنگ نيز امر ننمودم« .اين امری است که تمامی اهل شناخت به آثار بر آن اتفاق نظر دارند.
شبههی موضعگيری أم المؤمنين عايشه در برابر کشته شدن عثمان بن عفان:
دربارهی اين شبهه در قبل سخن گفته شده است.
شبههی کدام يک از شما هستيد که سگهای حوأب او را هشدار میدهند:
از قيس بن أبي حازم آمده است که وقتی عايشه به حوأب رسيد و صـدای پـارس سـگان را شـنيد و گفـت:
»يادم نمیآيد ولی گويی از رسول ﷲ شنيدم که فرمود :کدام يک از شما زنان هستيد که سگهای حـوأب
بر او پارس میکنند؟ زبيربه او گفت :بازگرد ،باشد که ﷲ توسط تو بين مردم صلح بر قرار کنـد«) .(1از
ابن عباس آمده است که رسول ﷲ به زنـانش فرمـود» :دوسـت دارم بـدانم کـدام يـک از شـما اسـت کـه
صاحب شتری ادبب میباشد و بيرون میرود و سگهای حوأب بر او پارس میکنند و از راست و چپ او
افراد بسياری کشته می شوند ،سپس بعد از آن که نزديک است ]تا او کشته شود[ نجات میيابد«).(2
حديث صحيح است همان گونه که آلبانی آن را بيان داشته است ،ولی قسمتی از آن کـه بايـد در برابـر آن
هوشيار بود روايتی است که در آن آمده است» :طلحه و زبير گواهی دادند که آنجا آب حوأب نمیباشـد..
اين اولين گواهی دروغی بـود کـه در اسـﻼم داده شـد«) .(3شـيخ آلبـاني بـر قاضـي ابـن العربـي بـه علـت
کوتاهیاش در اين حديث عيب گرفته است و آن قسمتی از آن حديث میباشد که در آن گواهی دادن دروغ
آمده است .آنچه که واضح است اين میباشد که بيرون آمدن عايشه خطا بـوده اسـت ،ولـی در ايـن حـديث
نافرمانی و گناه ذکر نشده است .حديث به اين اشاره دارد که او در مکانی خواهد بود که در آنجا فتنههايی
واقع میشود و در آن بسياری از مردم میميرند .حتی طلحه و زبير آن را از اهميـت کـاری دانسـتند کـه
آنها انجام میدهند و توسط آن بين مردم صلح بر قرار میگردد و آنها اشتياق پيدا کردند که در نتيجهی آن
در تقدير مردم برکت حاصل شود .البته او با اين وجود خطاکار بوده اسـت .اگـر نگـاه کنـيم مـیبينـيم کـه
مواضعی بوده است که ﷲ تعالی در آنها پيامبرانش را عتاب نموده است و او به اين که بـه خطـا گرفتـار
شود از پيامبران اولیتر بوده است .موسی کسی را کشت و عهـد خـود بـا خضـر را فرامـوش کـرد و
يونس عصبانی محل دعوت خود را ترک نمود .ولی با وجود اين موارد ذرهای از فضايل آنها کم نمی-
شود ،بلکه آن به ذاته فتنهای برای کسانی است که از انصاف ،عقل و دين محروم هستند .بـه همـين دليـل
عمار بن ياسر رضی ﷲ عنهما گفته است» :قسم به ﷲ میدانم که او همسر پيامبر شما در دنيـا و آخـرت
میباشد ،ولی ﷲ توسط او شما را مبتﻼ نمود تـا مشـخص دارد کـه از او)علـی (اطاعـت مـیکنيـد يـا از

) (1آن را احمد ،ابويعلﻰ و بزار روايت کردهاند و رجال حديث احمد همگی رجال صحيح هستند.
) (2بزار آن را روايت کره است و رجال آن ثقه و مورد اعتماد هستند .نگاه شود به مجمع الزوائد .234/7
) (3سلسلة الصحيحة  227/1در حديث شماره .475
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او)عايشه رضی ﷲ عنها(« .بخاري آن را روايت کرده است .سپس آلبانی رواياتی را بيان داشته است که
در آنها تأکيد شده است که عبدﷲ بن زبير به همراه او بوده و محرم او بوده است.
رد بر شبههی روايتی که عايشه کنيزی را ديد و او را در بين مردم گرداند:
ابوبكر از وكيع از عﻼء بن عبدالكريم يامي از عمار بن عمران مردی از زيد ﷲ از زنی از عايشه که او
کنيزی را ديد و او را گرداند و گفت» :اميد است که با آن جوانان قريش را صيد کنيم«.
جواب:
در آن شخصی مجه ول است و آن زنی است که مشخصاتی از وی نيامده است و همچنـين راوی ضـعيف
ديگری دارد که همان عمار بن عمران میباشد .وعمار بن عمران همان زيدي جعفي بوده است .ابن أبـي
حاتم در الجرح و التعديل ) (392/6نام او را آورده است و هيچ جرح و تعديلی برای او بيان نداشته است.
اين اثر را ابن أبي شيبه در دو جا آورده است ،اولی شماره ) ،(17664و دومی شماره ) (22351با همان
سند ولی از لفظ »نصيب« استفاده کرده است .ابن حجر گفته است» :عمار بن عمران از سـويد بـن غفلـ ه
آورده است» :بﻼل شانههای ما را در نماز در يک سطح قرار میداد« ،و آن از اعمش میباشد و بعضی
روايات را از اعمش روايت کرده است و گفته است :حديثی که از عمار عن عمران بن مسلم روايت شود
صحيح نمیباشد و او را در بين ضعيفان ياد کرده است«) .(1اين روايت از وكيع بن جـراح از عمـار بـن
عمران از زنی از زيد از عايشه رضی ﷲ عنهما روايـت شـده اسـت و در آن عمـار بـن عمـران و زنـی
وجود دارد که هر دو مجهول میباشند ،بنابراين اين روايت قابل قبول نيست .بنـابراين ايـن روايـت قبـول
نمیشود به رغم آن که بابی که در آن اين روايت آمده است باب »تزيين السلعة للبيـع« )زينـت دادن کـاﻻ
برای فروش میباشد( به اين معنا که میخواست تا او را بفروشد.
سﺧنی دربارهی بزرگداشت منزلت عايشه در برابر ديگر زنان پيامبر:
گفته شده است :عايشه را در برابر بقيه زنان پيامبر بزرگ میکنند و اين با وجـود آن اسـت کـه رسـول
ﷲ خديجه بنت خويلد را زياد ياد میکرد و در نتيجهی آن عايشه به او گفت» :تـو زيـاد او را يـاد مـی-
نمايی ،ﷲ بهتر از او را برای تو جايگزين نمايد .فرمود :قسم به ﷲ بهتر از او برای من جايگزين نمـی-
شود؛ وقتی مردم مرا تکذيب کردند او مرا تصديق نمود و وقتـی مـرا طـرد کردنـد ،بـه مـن پنـاه داد و بـا
مالش به من کمک نمود و ﷲ توسط او به من فرزند داد و از زنانی غير از او بـرای مـن فرزنـدی قـرار
نداد«.
جواب:
أوﻻً :گفته میشود که اهل سنت بر اين اجماع ندارند که عايشه رضی ﷲ عنها بهترين زن پيامبر بـوده
است .بلکه عدهی زيادی از اهل سـنت هسـتند کـه بـر ايـن نظـر مـیباشـند .دليـل آن حـديثی اسـت کـه در
صحيحين از ابي موسﻰ و از أنس آمده است که پيامبر فرمود» :فضيلت عايشه بر ديگر زنان به مانند
برتری ثريد 2بر ديگر غذاها میباشد« .در صحيح از عمرو بن العاص آمده است که گفت» :ای رسـول
ﷲ! دوست داشتنیترين مردم نزد تو چه کسی می باشد؟ فرمـود :عايشـه .گفـتم :در بـين مـردان؟ فرمـود:
پدرش .گفتم :سپس چه کسی؟ فرمود :عمـر و چنـدين مـرد را نـام بـرد« .در مـورد سـخنی کـه دربـارهی
خديجه فرمود» :ﷲ بهتر از او را برای من جايگزين نمیکند« گفتهاند :اگر صحيح باشد ،معنای آن مـی-
شود :برای من بهتر از او را جايگزين نمیکند؛ زيرا خديجه رضی ﷲ عنها در اول اسـﻼم بـه او منفعـت
رساند و کسی به مانند برای اين کـار او وجـود نداشـت و بهتـر بـودن منظـور از ايـن جهـت اسـت .زيـرا
منفعتی که او رساند در زمان نياز بود؛ ولی عايشه هم صحبت او در آخـر پيـامبری و زمـان کامـل شـدن
دين شد .برای او علم و ايمانی حاصل شد که در زمـان اول نبـوت وجـود نداشـت و از ايـن جهـت دارای
فضيلت بيشتری بود .در نتيجه امت از عايشه رضی ﷲ عنها منفعتـی بردنـد کـه از غيـر او چنـين امـری
حاصل نشد .او علم و سنت را به حدی رسـاند کـه چنـين کـاری را شـخص ديگـری انجـام نـداد .در واقـع
) (1لسان الميزان  .272/4نگاه شود به ميزان اﻻعتدال .166/3
) (2ثريد در آن زمان بهترين غذا محسوب میشد).مترجم(
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خديجه رضی ﷲ عنها برای خود پيامبر بود؛ ولی چيزی ]از علم[ از او به مردم نرسيد و امـت منفعتـی
را که از عايشه بردند از او نبردند .اگر آموزشهايی را که او داده بود انجام نمیگرفت ،دين کامل نمیشد
و کمال ايمان با آن چيزهايی که او آموزش داده است ،برای کسانی که به آن ايمان آوردند ،ايجاد شد.
]بايد خاطر نشان کرد ،درست است که پيامبر عايشه رضی ﷲ عنها را از هر کسی بيشتر دوست
داشت ،و فرمود» :مثال او به ديگر زنان به مانند ثريد به ديگر غذاها میباشد« ولی با فضيلت ترين
زنان دنيا در طول تاريخ مريم ،آسيه ،خديجه و فاطمه عليهن السﻼم بودند ،زيرا پيامبر فرموده است:
»بهترين زنان اهل بهشت ،خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد و آسيه دختر مزاهم همسر فرعون و
مريم دختر عمران رضی ﷲ عنهن اجميعن بودهاند« )مسند احمد  2901 ،2668و  2957از ابن عباس
رضی ﷲ عنهما و به همين معنا  12391از انس سند هر چهار حديث را شيخ شعيب اﻻرنووط صحيح
دانسته است .به همين معنا سنن تِرمذی  3878و گفته است اين حديث حسن صحيح میباشد و آلبانی سند
آن را صحيح دانسته است( ،البته بهتر بودن خديجه رضی ﷲ عنها از عايشه رضی ﷲ عنها چيزی از
فضيلتهای اين بزرگوار کم نمیکند .در مورد اين که پيامبر چيز بهتری را بيشتر دوست نمیداشت،
اين امر در مورد مکه و مدينه نيز موجود بوده است .ﷲ تعالی شهر پيامبر مدينه را بيشتر از هر
شهری دوست میدارد و پيامبر شهر ﷲ تعالی يا همان مکه را از ديگر مکانها بيشتر دوست میداشت[.
شبههی آن که عايشه أم المؤمنين ناميده میشد در حالی که چنين صفتی برای ديگر زنان پيامبر وجود
نداشت:
گفته شده است :او را أم المؤمنين ناميدهاند در حالی که ديگر زنان پيامبر را اين گونه نام گذاری نکرده-
اند .همچنين برادر او محمد بن أبي بكر -با وجود منزلت باﻻ و منزلـت پـدرش و خـواهرش عايشـه – را
دايی مؤمنان نامگذاری نکردهاند و اين در حالی است که معاويه بن أبي سفيان را دايی مؤمنان ناميدهانـد؛
زيرا خواهرش ام حبيبه بنت أبي سفيان يکی از همسران پيامبر بوده است .اين در حالی است که خواهر
و پدر محمد بن أبي بكر بزرگتر و دارای منزلت بيشتری نسبت به خواهر معاويه و پدرش بودهاند.
جواب:
 اين تهمتی واضح و آشکار است و هر کسـی آن را مـیدانـد .آنچـه کـه معلـوم اسـت بـه تمـامی زنـان
ي أَ ْو َلـﻰ ِبـ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِمـ ْن أَنفُ ِسـ ِه ْم
پيامبر گفته میشود» :أم المؤمنين« .زيرا ﷲ تعالی میفرمايـد :النﱠ ِبـ ﱡ
َوأَ ْز َوا ُجهُ أ ُ ﱠم َهات ُ ُه ْم] اﻷحزاب) [6 :پيامبر از مؤمنان به خودشان اولیتر میباشد و زنان او مادران آنها
هستند( .اين امری معلوم در نزد امت میباشد.
 اما در مورد بزرگ بودن منزلت محمد بن أبي بكر .اهل سنت فقط بـرای تقـوا کسـی را بـزرگ مـی-
شمارند و نه برای نسب و دودمان .ﷲ تعـالی مـیفرمايـد :أَ ْكـ َر َم ُك ْم ِعنـ َد ﱠ ِ أَتْ َقـا ُك ْم] الحجـرات[13 :
ترين شما نزد ﷲ با تقواترين شما مـیباشـد( .اگـر از روی پيشـی گـرفتن در ايمـان ،هجـرت،
)گرامی ِ
ياری دادن و جهاد برای او منزلت قائل شويم ،او از صحابه نبوده است و نه از مهاجرين بود و نه از
انصار .اگر بخواهيم به علت علم و دينداری او بـرای وی منزلـت قائـل شـويم ،امـر ايـن چنـين نبـوده
است .اما در مورد سخن» :خواهر محمد بن ابوبکر و پدرش دارای منزلت باﻻتری نسبت به خـواهر
و معاويه و پدرش بودهاند« .گفته میشود :اين حجـت بـه دو دليـل اشـتباه مـیباشـد .زيـرا اهـل سـنت
برتری را از جانب خود شخص میدانند؛ محمد بن ابی بکر به علت نزديـک بـودن فـاميلی نسـبت بـه
ابوبکر و عايشه هيچ منفعتی نمیبرد و معاويه نيز از روی آن که محمد بن ابـی بکـر دارای فضـيلت
بيشتری نسبت به او در نسب و دودمان بوده است ،هيچ ضرری نمیکند .اين اصلی معروف نزد اهل
سنت می باشد .پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار ،همان کسانی که قبل از فتح انفاق کردند و
جنگيدند ،به مانند :بﻼل ،صهيب و خبّات و امثال آنها هيچ ضرری در مقابل دودمان کسانی که بعد از
آنها ايمان آوردند ،نکردهاند و از روی آن که ابوسفيان بن حرب و پسرش يزيد ،ابوسفيان بـن حـارث
بن عبد المطلب و عقيل بن أبي طالب و مانند آنها ،از دودمان آنان دارای منزلت بيشتری بـوده اسـت،
ضرری متوجهی آنها نمیشود.
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شبهات حول طلحه و زبير رضﻲ ﷲ عنهما
ادعای آن که طلحه و زبير گواهی دروغ دادهاند:
گفته شده است :وقتی عايشه به ماء الحوأب رسيد و سگها بـر او پـارس کردنـد ،برحـذر داشـتن شـوهرش
رسول ﷲ را يادآور شد و اين که او را نهی کرده بود که صاحب شتری باشد .گريـه کـرد و گفـت :مـرا
بازگردانيد! مرا بازگردانيد! ولی طلحه و زبير به همراه پنجاه مرد آمدند و قضيه را به شکلی ديگر نشان
دادند .آنها به ﷲ قسم خوردند که آنجا ماء الحوأب نمیباشد تا آن که راه خود را ادامـه دادنـد و بـه بصـره
رسيدند .تاريخ نويسان بيان داشتهاند که آن اولين گواهی دادن به دروغ در اسﻼم بوده است .بعـد از بيـان
اين سخن آدرس آن را طبري ،ابن اثير و مدائني و ديگر مورخانی که سال سی و شش هجری را به ثبت
رساندند ،بيان داشته است.
جواب:
چنين اثری ن ه در کتاب طبری وجود دارد و نه ابن اثير .بلکه ايـن روايـت موجـود اسـت» :زهـری گفتـه
است :به من رسيده است که وقتی طلحه و زبير به محل اتراق علی در ذي قار رسيدند ،مسير خود را بـه
سوی بصره عوض کردند و به م ْن َكدِر رفتند .در آنجا عايشه رضی ﷲ عنها صدای پارس سگان را شـنيد
و گفت :اين چه آبی است؟ گفتند» :حوأب« ،گفت» :إنا وإنا إليه راجعون)ما برای ﷲ هستيم و در روز
قيامت به سوی او باز میگرديم( من دچار لهو شدهام ،همانا از رسول ﷲ در حالی کـه زنـانش نـزد وی
بودند ،شنيدم که میفرمود» :ای کاش میدانستم که کدام يک از شما سگان حوأب بر او پارس میکننـد«.
در نتيجه خواست تا برگردد .در پس آن عبدﷲ بن زبير به نزد وی آمد .او پنداشـت کـه گفتـه شـده اسـت:
دروغ گفته است کسی که میگويد :اين حوأب اسـت .در نتيجـه بـه راه خـود ادامـه دادنـد«) .(1در روايـت
طبري و ابن اثير همان گونه که واضح میباشد ،يـادی از طلحـ ه و زبيـر نشـده اسـت و فقـط ايـن کـار را
عبدﷲ بن زبير انجام داد و اين با وجود آن است که گواهيی برای اين امر صورت نگرفت .همچنين سخن
ابن زبير که گفت» :دروغ گفته است کسی که میگويد :اينجا حوأب است« با صيغهی تمريض آمده است،
زيرا زهری گفته است» :پنداشت که او گفته است«.
شبهات حول عبد ﷲ بن عمر رضﻲ ﷲ عنهما
شبههی ﺧودداری ابن عمر از بيعت با علی:
جواب:
برای اثبات اين امر نياز به نقل صحيح مـیباشـد .ايـن در حـالی اسـت کـه بيعـت بـا علـی توسـط تمـامی
صحابهی پيامبر انجام شد و اختﻼف نظری دربارهی آن وجـود نـدارد .زيـرا نظـر آنهـا ايـن بـود کـه او
سزاوارترين شخص برای اين کار میباشد .بايد توجه داشت که ابن عمر از بزرگان صحابه بود .بنابراين
اگر از چنين امری خودداری میکرد ،به خوبی مخالفت او به ثبت میرسيد و همگان متوجه میشدند .اين
در حالی است که چنين خبری بين مردم انتشار نيافته اسـت و منبعـی بـرای آن وجـود نـدارد .فقـط تنهـای
چيزی که وجود دارد اين است که بيعت با علی در زمان ايجاد فتنه و تفرقه بين مردم انجـام گرفـت .در
نتيجه بعضی از صحابه به مانند سعد و ابن عمر در اين بيعت درنگ کردند و گفتند :ما بيعت نمیکنيم تـا
آن که مردم بيعت نمايند .اين امر را طبری بيان داشته است .اين درنگ نمودن در بيعت توسط سعد و ابن
عمر فقط در شروع آن بوده است .زيرا بعد از آن ،آنها با او بيعت کردند و اين بعـد از آن بـود کـه مـ ردم
برای بيعت با علی جمع شدند .جمع شدن مردم حول علی از شرط آن دو بوده است و اين از روی فهم
صحيح آنها در دين بوده است؛ زيرا اگر با علی بيعت میکردند و مردم با کسی ديگر بيعت مـینمودنـد،
افراد زيادی از بيعت آنها با علی تبعيت میکردند و در نتيجه تفرقهی بزرگی بـين مـردم انجـام مـیشـد.
آنچه دﻻلت بر بيعت آن دو با علی دارد ،نقلـی اسـت کـه ابـن کثيـر آن را آورده اسـت» :بـه سـوی علـی
) (1تاريخ اﻷمم والملوك  ،18/3الكامل في التاريخ .210/3
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بازگشتند و برای او پافشاری نمودند و شتر را بدست گرفت و بيعت کرد و مردم نيز با او بيعت کردند...
آن در روز پنجشنبه بيست و چهارم ذی الحجه بود .اين بعد از آن بود که مـردم بـه وی رجـوع نمودنـد و
تمامی آنها میگفتند :برای اين کار جز علی کسی صالح نمیباشد .وقتی روز جمعه رسـيد ،بـر منبـر بـاﻻ
رفت و کسی که با او بيعت ننموده بود ،بيعت نمود  .(1)«...روشن میشود که بيعت بـا علـی در دو روز
پنجشنبه و جمعه انجام گرفت .چه بسا که نقلهايی که وجود دارند و در آنها آمده است ابـن عمـ ر و سـعد و
بعضی صحابه با او بيعت ننمودند ،دربارهی روز اول بيعت بـوده اسـت و آنهـا در روز دوم بـا او بيعـت
کردند و کسی از آنها از اين امر خوداری ننمود .اين همان چيزی است که تاريخ نويسان دربارهی بيعـت
آوردهاند .همچنين روايات صحيحی وجود دارد که تأکيد مینمايند ،ابن عمر بيعت نمود ).(2
سﺧنی که در آن ابن عمر گفته است :بهترين انسانها بعد از پيامبر ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمـان
بودهاند:
گفته شده است که او گفته است :برترين مردم بعـد از پيـامبر ابـوبکر بـوده اسـت ،سـپس عمـر و سـپس
عثمان و بعد از آن برتری وجود نداشته و مردم يکسان میباشند .سپس چنين شخصـی گفتـه اسـت» :ايـن
بدان معناست که ابن عمر امام علی را در حد تودهی مردم قرار داده است ،بـدين شـکل کـه هـر شخصـی
میتواند فضيلت او را داشته باشد«.
جواب:
اين اثر از ابن عمر مشهور میباشد و اضافهی» :و مردم بعد از آن يکسان میباشند« را ابن عمر نگفتـه
است و در هيچ سندی از اين اثر ،چنين چيزی يافت نمیشود .مفهوم اين سخن بر خـﻼف برداشـت چنـين
شخصی معلوم میباشد] .او بعد از عثمان [کسی را برتر معرفی ننموده است و اين بدان معنـا نمـیباشـد
که ا و بعد از آنها به کسی برتری نداده است و اعتقاد داشته است که همگی در يک سطح میباشـند .آنچـه
به ثبت رسيده است آن میباشد که ابن عمر بعد از اين سه نفر شخصی را بر شخصی ديگر برتری نـداده
است و نه آن که او اعتقاد داشته است که بقيه در فضيلت به يـک انـدازه مـیباشـند .علمـاء در شـرح ايـن
حديث و رفع اين شبهه سخنانی گفتهاند .خطابی گفته است» :وجه آن و البته ﷲ آگاهترين اسـت ايـن مـی-
باشد که او از اشخاص دارای سن باﻻ نام برده است ،همان کسانی که رسول ﷲ هر کاری مـیخواسـت
انجام دهد با آنها مشورت مینمود .اين در حالی اسـت کـه علـی رضـوان ﷲ عليـه در زمـان رسـول ﷲ
دارای سن کمی بود .در اينجا ابن عمر نخواسته است از علی عيب بگيرد و نه اين که او عقبتر بيان کند
و حتی در فضيلت بعد از عثمان قرار دهد .فضيلت او مشهور میباشد و آن را نه ابن عمر و نه شخصی
ديگر از صحابه انکار نکرده است«) .(3ابن حجر آورده است :از بعضی از علماء رسيده است که ايـن
سخن ابن عمر قبل از آن گفته شد که بر برتر بودن علی بعد از خلفای سه گانه اجماع صورت گيرد).(4
شبهات حول ﺧالد بن وليد رضﻲ ﷲ عنه
شبههی نام گذاری ﺧالد به سيف ﷲ)شمشير ﷲ(:
در اين باره در قبل سخن گفته شد.
شبههی آن که پيامبر او را مﺄمور کرد تا به نزد بنﻲ َجذِيمه برود و صدقههـا را از آنهـا دريافـت کنـد؛
ولی او ﺧيانت نمود و با وی مﺧالفت کـرد و مسـلمانان را بـه قتـل رسـاند .در نتيجـه پيـامبر ايسـتاد و
ﺧطبهای در انکار او بيان داشت .دو دستش را به سوی آسمان باﻻ بـرد تـا آن کـه سـفيدی زيـر بغـل او
) (1البداية و النهاية .238/7
) (2برای جمع آوری اين روايات به بعضی پژوهشهای حديثی رجوع نمودم .به عنوان مثال نگاه شود به كتاب تحقيق
مواقف الصحابة في الفتنة از دكتر محمد أمحزون .75 ،59/2
) (3معالم السنن .279/4
) (4نگاه شود به فتح الباري .16/7
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ديده شد و فرمود» :الهی! از آنچه ﺧالد انجام داده است ،نزد تو بيزاری مـیجـويم« ،سـپس امـ ر را بـه
أمير المؤمنين سپرد تا کوتاهی او را تﻼفی کند و مردم را در عوض عمل او راضی گرداند.
جواب:
در اين نقل بیعلمی و تحريف وجود دارد و اين برای کسی که به سيره آگاهی داشته باشد ،پنهان نيسـت؛
پيامبر بعد از فتح مکه او را فرستاد تا آنها اسﻼم بياورند .آنان به نيکی اين کـار را انجـام ندادنـد ،بلکـه
گفتند :اسﻼم آورديم و در پس آن گفتند :صائبی شديم و صائبی شديم .در نتيجه اسﻼم آوردن آنها را قبـول
نکرد و گفت :اين اسﻼم نمیباشد .در نتيجهی آن آنها را به قتل رساند .اين کار او را بزرگان صحابه کـه
همراه او بودند ،به مانند :سالم موﻻى أبي حذيفه و عبدﷲ بن عمر و ديگران زشت شمردند .وقتـی آن بـه
پيامبر رسيد ،فرمود» :الهی! من از آنچه خالد انجام داده است ،نزد تو بيزاری میجويم«؛ زيرا او می-
ترسيد در نتيجهی آن که با آنها دشمنی ايجاد شده است ،او را مـورد مطالبـه قـرار دهنـ د .همانـا ﷲ تعـالی
ص ْو َك فَقُ ْل إِنِّي بَ ِري ٌء ِ ّم ﱠما ت َ ْع َملُونَ ] الشعراء) [216 :و اگر از تو نافرمانی کردنـد ،پـس
میفرمايد :فَإِ ْن َ
ع َ
بگو :من از آنچه انجام میدهيم ،بيزار هستم( .سپس علی را فرستاد و مالی را به او داد تا نصف ديـهی
آن افراد را پرداخت کند و برای آن تضمين کرد تا ضرر آنها را جبران کند حتی اگر به انـدازهی ظرفـی
باشد که سگ در آن غذا خورده است .آنچه باقی مانده بود را نيز به آنها برگرداند زيرا ممکن بود در اين
امر چيزی باقی مانده باشد که او به آن علم نداشته است .با اين وجود پيامبر خالد را از امير بودن عزل
ننمود ،بلکه دائما ً او را امير و در پيشاپيش ديگران قرار میداد .زيرا امير وقتـی اشـتباه يـا گنـاهی انجـ ام
میدهد از او خواسته میشود تا از آن کار خودداری کند و در اين حالت وﻻيـت او بـاقی مـیمانـد .زيـرا
خالد در برابر پيامبر معاند و نافرمان نبوده و بلکه مطيع وی بوده است؛ ولی منزلت او در فقه و دين به
اندازهی ديگران نبود و در نتيجه حکم اين امر بر وی پنهان ماند.
شبههی قتل مالك بن نويره توسط او و ازواج کردن با زن او در همان شب...
سخن دربارهی اين شبهه به ميان آمد.
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شبهات حول معاويه رضﻲ ﷲ عنه
شبههی مورد حساب و کتاب قرار ندادن معاويه توسط عمر.
شخصی گفته است» :عمر بن خطاب که به حساب و کتاب واليانش مشهور بود و آنها را به مجرد شبهه-
ای عزل مینمود را در حالی میبينيم که نسبت به معاويه بن أبي سفيان نرمی نشان میداد و هيچ وقت او
را مورد حساب و کتـاب قـرار نـداد و عمـر در طـول حيـاتش او را نيکـو معرفـی کـرد و بـا سـرزنش و
ايرادگيری به او اعتراضی نکرد .اين با وجود آن بود که افرادی بودند که کوششمندانه از معاويه شکايت
میکردند و میگفتند :او از طﻼ و ابريشم استفاده میکنـد در حـالی کـه رسـول ﷲ آنهـا را بـرای مـردان
حرام نموده است .عمر نيز به آنها جواب مـیداد :او را رهـا سـازيد او کسـرای عـرب مـیباشـد .معاويـه
بيشتر از بيست سال والی بود و اين در حالی بود که کسی با نقد يـا عـزل بـه او اعتراضـی نکـرد .وقتـی
عثمان خﻼفت مسلمانان را در دسـت گرفـت ،والـی بـودن او را گسـتردهتـر نمـود و در نتيجـه بـر ثـروت
اسﻼمی استيﻼء و چيرگی يافت و اراذل و اوباش عرب را در لشگر خود قرار داد تا توسط آنها بـر امـام
امت قيام نمايد و قدرت بر حکم نمودن ،غصب کـردن و بـه بردگـی گـرفتن مسـلمانان پيـدا کنـد و آنهـا را
مجبور نمايد تا با پسر فاسق و شرابخوار او يزيد بيعت کنند.
جواب:
 امری که به ثبت رسيده است بر خﻼف اين امر میباشد .ابن کثير در البداية آورده است» :معاويه بـه
نزد عمر رسيد و شمايلی سبز بر او بود .صحابه به او نگاه میکردند عمر به طـ رف وی جهيـد و بـا
گفتن »ای امير المؤمنين تو را به خدا تو را به خدا نمود« .عمر
چيزی به او را زد .معاويه شروع به
ِ
نيز به جمع خود بازگشت و آنها به او گفتند :امير المؤمنين برای چه او را زدی؟ اين در حـالی اسـت
که به مانند او در قومت وجود ندارد؟ گفت» :قسم به ﷲ در او جز خير نديدم و از او جز خير به من
نرسيده است ،اگر غير از اين بود ،غير از آنچه ديديد بر سر وی میآوردم .ولی او را در حالتی ديدم
و با دست خود به او اشاره کرد که دوست دارم توسط او ]به اسﻼم[ عزت برسد«).(1
 در مورد سخن» :با وجود آن که بسياری کوششمنانه از معاويه شکايت میکردند« .ايـن در واقعيـت
و تاريخ دروغ انگاشته میشـود .معاويـه چهـل سـال حـاکم شـام بـود و رابطـهی او بـا آنهـا رابطـهای
دوستانه بود .تا آنجا وﻻيت او نزد آنان قوی بود که در خونخواهی برای عثمان او را اجابت کردند و
ياری دادند .اما در مورد آن که عمر دربارهی معاويه گفته است» :او کسرای عرب میباشد« و ايـن
وقتی بوده است که او طﻼ و ابريشم به تن میکرده است .چنين چيـزی را نشـنيدهايـم و خيلـی دور از
ذهن می باشد که عمر او را برای پوشـيدن شـمايلی سـبز زده باشـد و در برابـر بـر تـن کـردن طـﻼ و
ابريشم حرام در برابر او سکوت نموده باشد؟!.
 در والی بودن شام توسط معاويه هيچ کسی بر عمر يا عثمان عيبی نگرفته است .به ثبت رسيده اسـت
که پيامبر پدر او ابوسفيان را حاکم نجران قرار داد تا آن که وفـات نمـود .بلکـه بسـياری از اميـران
پيامبر از بنیاميه بودهاند .او عتّاب بن أسيد بن أبي عاص بن أميه را بر مکه گمارد و خالد بن سعيد
بن عاص بن أميه را بر صدقههای َم ْذحج و صنعاء در يمن و او را عزل ننمود تا آن که خود وفات
نمود .عمرو را بر تيماء وخيبر و قرى عرينه گمارد و أبان بن سعيد بن عاص را بر دريـا و خشـکی
بحرين گمارد و اين وقتی بود که عﻼء بن حضرمي را عزل نمود و او دائما ً به کار خود ادامه داد تـا
آن که پيامبر وفات نمود .قبل از آن نيز او را امير لشگر برای چندين جنـگ تعيـين نمـود و از آنهـا
لشگری بود که به سوی نجد حرکت کرد«).(2
 وقتی معاويه والی شام شد ،سياست او بـا زيردسـتانش برتـرين سياسـتهـا بـود .زيردسـتان او وی را
دوست داشتند و او نيز آنها را دوست میداشت » .قبيصه بن جابر گفته است :هيچ کسی را بردبارتر،
بزرگوارتر و دارای وقار بيشتر و نرمخوتر در صحبت و دست و دلبازتر از معاويه نديدهام .بعضـی
از آنها گفتهاند :معاويه از مردی سخنی شـديدا ً بـد را شـنيد .بـه او گفتـه شـد :چـ را بـر وی اعتراضـی
) (1البداية و النهاية .125/8
) (2منهاج السنة .460/4
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ننمودی؟ گفت :من از ﷲ شرم میکنم که بردباریام نسبت به يکی از زيردستانم کم شود .در روايتـی
آمده است که مردی به او گفت :ای امير المؤمنين چه چيزی به تو بردباری داده است؟ گفت :من شرم
میکنم که جـرم کسـی از صـبر مـن بزرگتـر باشـد«) .(1بـه همـين دليـل وقتـی خواسـت بـرای عثمـان
خونخواهی کند ،با او بر آن بيعت کردند و به او اطمينان دادند که جانها و مالهايشان را برای آن کار
به مصرف برسانند و يا به خونخواهی عثمان دست يابند و يا ﷲ جانهای آنها را قبل از آن بگيرد.
 در مورد ادعای او که معاويه بر ثروت اسﻼمی چيره شد و اراذل و اوباش عرب را در قيام بر امـام
امت و چيره شدن قوی بر حکـم کـردن و غصـب نمـودن و مسـلمانان را بـه بردگـی گـرفتن ،بـه کـار
گرفت .اين دروغترين سخن دربارهی معاويه میباشد .او خواهان حکم نمودن نبود و اعتراض او بـه
امامت علي بن أبي طالب برای آن نبود ،بلکه او خواهان تسليم نمودن قـاتﻼن عثمـان بـه وی بـود و
اگر آنها را تسليم مینمود در اطاعت از وی وارد مـیشـد .ذهبـي در »السـير« از يعلـﻰ بـن عبيـد از
پدرش آورده است که گفت» :ابومسلم خوﻻني و مردمانی به همراه او به نزد معاويه رسيدند و بـه او
گفتند :آيا با علی مخالفت میکنی يا تو مثل وی هستی؟ معاويه گفت» :نه ،قسم به ﷲ میدانم که علـی
بر من فضيلت بيشتری دارد و او برای امـر حـقتـر از مـن مـیباشـد؛ ولـی آيـا نمـیدانيـد کـه عثمـان
مظلومانه کشته شد و من پسر عموی وی هستم .من فقط خواهان خونخواهی عثمان میباشم .پـس بـه
نزد او برويد و به او بگوييد :قاتﻼن عثمان را تسليم من کن و در پس آن مـن تسـليم او مـیگـردم .بـه
نزد علی رفتند و با او در اين باره سخن گفتند ،ولی او آنها را تسليم ننمود«) .(2اين سخن معاويه اين
امر را تأکيد میکند» :با علی جنگ نکردم ،مگر بـرای امـر عثمـان« .ايـن سـخنی اسـت کـه علمـای
اماميه بر آن در کتابهايشان تأکيد میکنند .شريف رضي در كتاب نهج البﻼغه در خطبـهای از علـی
آورده است» :به نظر میرسد که ما و اهل شـام در برابـر يکـديگر قـرار گـرفتيم و آشـکار اسـت کـه
پروردگار ما يکی است و پيامبر ما يکی است و دعوت مـا در اسـﻼم يکـی اسـت .در ايمـان بـه ﷲ و
تصديق فرستادهاش ما چيزی اضافه بر آنها نداريم و آنان نيز چيزی اضافه بـر مـا ندارنـد .امـر يکـی
است و اختﻼف ما فقط در خونخواهی از عثمان میباشد و ما از آن پاک هستيم«) .(3اين علی اسـت
که اختﻼف بيت خودش و معاويه را در قتل عثمان میداند و از از روی ادعای خﻼفت يا بـه بردگـی
گرفتن مسلمانان و اين بر خﻼف صحبتی است که اين ايراد گيرنده مطرح کرده است.
 در مـ ورد ســخن او کــه معاويــه بــا قــدرت و چيرگــی مســلمانان را وادار نمــود کــه بــا پســر فاســق و
شرابخوارش يزيد بيعت کنند .اين دروغ است زيرا معاويه مردم را بر بيعت بـا پسـرش يزيـد مجبـور
ننمود .ولی کوشش نمود تا از آنها پيمان بگيرد که يزيد را ولی عهد خود قرار دهد و ايـن کـار را بـه
پايان رساند .مردم برای وﻻيت عهدی يزيد بيعت نمودند و کسی از آن خودداری نکرد مگر حسين بن
علي ،عبدﷲ بن زبير] ،عبدﷲ بن عمر و عبدﷲ بن عباس و البته ايـن افـراد از بزرگتـرين مسـلمانان
حال حاضر آن زمان بودند[ .معاويه وفات نمود ولی آنها را به اين کار مجبور ننمود .در مورد يزيـد
که او فاسق و شرابخوار بوده است ،اين نيز دروغ میباشد .در اينجا محمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب
رحمه ﷲ را میآوريم که جواب اين ادعا را داده است ،زيرا او در برابر يزيد ايستاد و او آگـاهتر بـه
او بوده است .ابن كثير در البداية آورده است» :وقتی اهل مدينـه ]از اصـحاب حسـين [از نـزد يزيـد
بازگشتند ،عبدﷲ بن مطيع و اصحابش به نزد محمد بن حنفيه ]پسر علی [رفتند و از او خواسـتند تـا
يزيد را خلع نمايد ولی او ابا ورزيد .ابن مطيع گفت» :يزيد شراب مینوشد و نماز را ترک میکند و
به حکم قرآن دست درازی مینمايد« .به آنها گفت» :آيا چيزی را که يـاد مـیکنيـد ،ديـدهايـد .مـن بـه
حضور او رسيم و نزد وی باقی ماندم ،او به گونهای ديدم که از نماز به شکلی شايسته مواظبت می-
نمود و از فقهای کـه در سـنت آمـده اسـت ،سـوال مـینمـود« .گفتنـد» :آن را در جلـوی تـو بـه شـکل
مصنوعی انجام داده است« .گفت» :آيا کسی که ترس يا اميد او ،من باشم ،میتواند خشوع نمايد؟ آيـا
شما را از نوشيدن شرابی که آن را بيان میداريد ،مطلع کرده است؟ اگر شـما را مطلـع نمـوده باشـد،
) (1البداية والنهاية .138/8
) (2سير أعﻼم النبﻼء .140/3
) (3نهج البﻼغة .114/3
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پس شما در اين کار به همراه وی و شريک او بودهايد ]که در حضور شما چنين کاری را انجـام داده
است[ و اگر شما را از اين کار منع ننموده باشد ،پس بـرای آنچـه نمـیدانيـد ،نبايـد گـواهی بدهيـد!«.
گفتند» :اين سخن ما درست است ،حتی اگر ما او را در اين کار نديده باشيم« .به آنها گفـت» :ﷲ در
ق َو ُهـ ْم يَ ْعلَ ُمـونَ 
برابر کسانی که گواهيی میدهند از اين کار ابا دارد و میفرمايد :إِ ﱠﻻ َمن َ
ش ِه َد ِبـ ْال َح ّ ِ
]الزخرف) [86 :مگر کسی که به حق گواهی دهد و اين در حالی باشد که آنهـا ]بـدين مسـأله[ علـم و
آگاهی داشته باشند( و اين در امر شما وجود ندارد« .گفتند» :چه بسا که تو کراهت داری که امـر را
به کسی ديگر بسپارد و اين در حالی است که ما امر خودمان را به تو میسپاريم« .گفت» :جنگ در
اين چيزی که شما میخواهيد برای تبعيت شده و تبعيت کننده حﻼل نمیباشـد« .گفتنـد» :او بـا تـو بـه
همراه پدرت جنگ نمود« .گفت» :به مانند پدرم را بياوريد تا به مانند آنچه برای او جنگيد ،مـن نيـز
بجنگم« .گفتند» :به دو پسرت ابوالقاسم و قاسم امر کن تا به همراه ما بجنگند« .گفت» :اگر بـه آنهـا
امر کنم خودم نيز میجنگم« گفتند» :به همـراه مـا شـو تـا مـردم را بـه جنـگ تشـويق کنـيم« .گفـت:
»سبحان ﷲ!! به مردم چيزی را امر کنم که خودم آن را انجام نمیدهم و به آن راضی نمـیباشـم ،در
اين صورت چگونه در عبادتم خير خواهی نمايم؟« .گفتند» :بنابراين تو را مجبور مـیکنـيم« .گفـت:
»وقتی مردم را به تقوای از ﷲ امر میکنم و برای مخلوق به چيزی راضی نمیشوم که خشـم خـالق
در آن وجود داشته باشد .در پس آن به مکه رفت«).(1
ادعای آن که معاويه به دشنام دادن به علی امر نمود و او از کاتبان وحی نبود:
کسی گفته است» :بسيار جستجو نمودم که چه چيزی باعث میشد تا صحابه سـنت رسـول ﷲ را تغييـر
دهند .به اين نتيجه رسيدم که امويان و اغلـب آنهـا در صـحابهی پيـامبر و در رأس آن معاويـ ه بـن أبـي
سفيان که او را »كاتب الوحي« مینامند ،مردم را بر اين میداشـت و مجبـور مـیکـرد تـا علـي بـن أبـي
طالب را دشنام دهند و او را بر منبرها لعنت کنند .اين امری است که تاريخ نويسان آن را ياد کـردهانـد.
مسلم در صحيحش در باب »فضائل علي بن أبي طالـب« چنـين امـری را بيـان داشـته اسـت .معاويـه بـه
عامﻼن خود در هر شهری امر مینمود تا اين لعنت را سنت نمايند و آن را در خطبهها بر باﻻی منبرهـا
بيان دارند .در جايی ديگر گفته است» :چگونه به اجتهاد او حکم میکنند و برای او اجر قائل میشـوند و
اين در حالی بوده است که مردم را بر آن میداشـت تـا در بـاﻻی منبرهـا علـی و اهـل بيـت را لعنـت
کنند« .در جايی ديگر گفته است» :مردم را بر آن میداشت تا علی و اهل بيت فرزندان مصطفی را بر
باﻻی منبرها لعنت کنند و اين سنتی شد که شصت سال به انجام رسيد« .همچنين گفته است» :چگونـه او
را »كاتب وحي« مینامند ...اين در حالی است که وحی بـر رسـول ﷲ بيسـت و سـه سـال نـازل شـد و
معاويه يازده سال از آن را به ﷲ شرک ورزيده بود ...بعد از فتح وقتی اسﻼم آورد ،روايتی نمیيابيم کـه
در آن آمده باشد ،او در مدينه سکنی گزيد و اين در حالی است که رسول بعـد از فـ تح در مکـه نمانـد...
پس چگونه معاويه را کاتب وحی میناميد؟! آيا غير از اين است؟!«.
جواب:
 سخن دربارهی دشنام دادن علی توسط معاويه در قبل بيان شد.
 در مورد آن که معاويـه از کاتبـان وحـی بـوده اسـت ،ايـن امـری بـه ثبـت رسـيده مـیباشـد .مسـلم در
صحيحش از ابن عباس آورده است» :ابوسـفيان از پيـامبر سـه چيـز را خواهـان شـد و بـه پيـامبر
گفت :ای پيامبر ﷲ! سه چيز را به من عطا کن! فرمود :باشد .گفت :از آنها اين اسـت کـه معاويـه را
کاتبی در پيشگاه خودت قرار بده! فرمود :باشد .(2)«...همچنين احمد در مسـند و مسـلم در صـحيحش
از ابن عباس آوردهاند» :پسر بچهای بودم که در بين کودکان بازی میکردم .متوجه شدم که پيـامبر
در پشت سرم به من روی کرده است .گفتم :پيامبر نيامـده اسـت ،مگـر بـه خـاطر مـن .دوديـم و در
پشت درب منزل پنهان شدم .گفت :احساسی نداشتم و او در اين حال به نزد من آمد و پشت گردن مرا
) (1البداية و النهاية .233/8
) (2صحيح مسلم .2501
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گرفت و ضربهای ]به شوخی[ بر پشتم زد و فرمود» :بـه نـزد معاويـه بـرو و او را بـرای مـن صـدا
بزن!« و او کاتب وی بود .گفتم دويدم و گفتم :رسول ﷲ را اجابت کن که او بر نيازی میباشد«).(1
اين دو حديث ]با سند صحيح[ به ثبت میرساند که معاويه از کاتبان وحی بوده است] .در حـديث دوم
اشاره شده است که معاويه در شهری زندگی میکرد که پيامبر و ابن عباس رضـی ﷲ عنهـا در آن
حضور داشتند و آن شهر فقط مدينه بوده است[.
گفته شده است :معاويه ،حجر بن عدي را به اين دليل به قتل رساند که دشـنام دادن بـه علـی را زشـت
میشمرد:
شخصی گفته است» :وقتی صحابه به اين دليل غمگين شدند و اين عمل معاويه را منکَر دانستند ،معاويـه
امر نمود تا آنها را به قتل برسانند و آتش بزنند .در اين ميـان بزرگـانی از صـحابه مثـل حجـر بـن عـدي
كندي و اصحاب ش کشته شدند و بعضی از آنها زنده به گور گشتند ،زيرا از لعنت علی خودداری نمودنـد
و آن را زشت دانستند«.
جواب:
 علماء در صحابه بودن حجر بن عدي مشهور اختﻼف نظر دارند .بخاری)بخارايی( و ديگـران او را
از تابعين شمرهاند و بعضی ديگر او را از صحابه دانستهاند.
 معاويه به علت خودداری از دشنام دادن به علی ،حجر را به قتل نرساند .تاريخ نويسان ذکر کردهانـد
که سبب قتل حجر بن عدي همان زياد امير كوفه از طرف معاويه بوده است .زياد خطبـهای خوانـد و
آن را طوﻻنی نمود و حجر بن عدي ندا داد» :نماز« .وقتی زياد به خطبهی خـود ادامـه داد ،حجـر و
اصحابش به سوی او سنگريزه پرتاب کردند .زياد برای معاويه نامه نوشت و اين کار حجر را در آن
بيان داشت و آن را فساد بر روی زمين شمرد .اين کار را حجر در برابر کسانی که قبل از زياد والی
کوفه بودند نيز انجام میداد .در نتيجه امر نمود تا او را نزد وی بياورند و وقتی او را آوردند ،دستور
به قتل او داد .سبب سختگيری معاويه در قتل حجر همان کوشـش حجـر در سـتم بـه جماعـت و فرقـه
فرقه کردن مسلمانان بود و در نتيجه معاويه آن را فساد بر روی زمين دانست ،مخصوصا ً که اين کار
را در کوفه انجام می داد همان جايی که اصحاب فتنـه در برابـر عثمـان از آنجـا کـار خـود را شـروع
کردند .وقتی عثمان در اين امر تسامح نمود و آسانگيری کرد ،در نتيجه اين امر به کشتن او انجاميـد
و در نتيجهی آن فتنههای بزرگی گريبانگير امت شد و تا آنجا کـه گفتـه شـده اسـت ،جـوی خـون راه
افتاد .در نتيجه معاويه خواست تا با قتل حجر اين فتنه را در نطفه خاموش کند .معاويه در ايـن حکـم
که به قتل حجر بن عدي منجر شد ،به اين سخنان پيامبر عمل نمـود» :اگـر کسـی نـزد شـما آمـد در
حالی که امر همگی شما در دست مرد واحدی بود و خواست تا شوکت شما بشکند و يـا بـين جماعـت
شما تفرقه ايجاد کند ،پس او را بکشيد« .در روايتی ديگر آمده است» :فتنههـا خواهـد آمـد ،پـس اگـر
کسی خواست در امر اين امت فرقه ايجاد کند و اين در حالی بود که همگی اتفـاق نظـر داشـتند ،پـس
هر کسی میخواهد باشد ،گردن او را با شمشير بزنيد!«).(2
شبههی آن که حسن بصري رحمه ﷲ به معاويه طعنه وارد میکردا!!
طبري در تاريخش ) (232 /3در بيان حوادث سـال )51هـ ـ( و ابـن اثيـر در الكامـل ) (487 /3از حسـن
بصري نقل کردهاند که گفت» :در معاويه چهار خصلت وجود داشته است که يکی از آنهـا بـرای هﻼکـت
او کافی بوده است...
جواب:
 اين روايت حول ابومخنف میباشد .ابومخنف همان لوط بن يحيﻰ ازدي كوفي است .ذهبـی دربـارهی
او در الميزان ) (419/3و ابن حجر در اللسان ) (492/4گفتهاند» :خبر من از او فسـاد بـوده اسـت و
) (1مسند أحمد  ،2651صحيح مسلم .2604
) (2مسلم .1852
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ثقه و مورد اعتماد نمیباشد« .همچنين ابوحاتم و ديگران روايت از او را منع کـردهانـد .دربـارهی او
دارقطني گفته است» :ضعيف میباشد« .ابن معين گفته است» :ثقه و مورد اعتمـاد نيسـت« و بـاری
ديگر گفته است» :او چيزی نمیباشد« .ابن عدي او را مورد اعتماد ندانسته اسـت .عقيلـي نيـز او از
ضعيفان دانسته است) .(1به اين ترتيب اين اثر ساقط است و به دليل ضعف در سـند آن ،حجـت نمـی-
باشد .اين در مورد روايت طبری میباشد .در مورد روايت ابن اثير نيز آن را بدون سند آورده است.
ادعای بعضی که معاويه ،حسن را مسموم نمود:
شخصی گفته است» :چگونه او را صحابی عادل میدانند در حالی که به حسن بن علـی ،سـرور جوانـان
اهل بهشت سم داد و او را به قتل رساند«.
جواب:
 اين امر به ثبت نرسيده است و دليل با سند صحيح برای آن وجود ندارد.
 مردم در اين مرحله از اسﻼم دچار فتنه شدهاند و چيزی که به اين فتنـههـا دامـن مـیزنـد هـوای نفـس
است ،به طوری که هر فرقهای به ديگر فرقهها نسبتهايی را میدهد تا آنها را نکوهش کند .اگر نقلـی
برای ما در اين زمينه وجود داشته باشد ،در صورتی کـه راوی عـادل و ثقـه)مورد اعتمـاد( و دارای
حافظهی قوی باشد ،بر ما واجب است تا آن نقل را قبول کنيم.
 همانا نقل شده است که کسی که حسن را مسموم کرد ،شخصی غير از معاويه بوده است .گفتـه شـده
است :او همسر وی بوده است .همچنين گفته شده است :پدر همسر او اشعث بن قيس او را به اين کار
امر نموده بود .گفته شده است :او معاويه بوده است .همچنين گفته شده است :يزيد ايـن کـار را انجـام
داد .اين موارد از روی ضعف نقلهايی که شده است ،نشان نمیدهد کـه چـه کسـی حسـن را مسـموم
نمود .آنچه از امور که عقل اين نقل را رد میکند اين است که اگر حسن صـلح بـا معاويـه را قبـول
نمیکرد و برای خﻼفت با او میجنگيد ،چنين چيزی میتوانست درست باشد ،ولی حسن بـا معاويـه
صلح نمود و خﻼفت را به او تسليم کرد و با او بيعت نمود .پس برای چه معاويه بـه حسـن سـم داده
باشد؟!
ادعای آن که معاويه ﺧﻼفت را از شورا ﺧارج نمود و آن را به پادشاهی تبديل کرد:
گفته شده است که چگونه او را پـاک مـیدانيـد در حـالی کـه بـا چيرگـی و زورگـويی از امـت اول بـ رای
خودش بيعت گرفت و بعد از آن برای پسر فاسقش يزيد چنين کاری را انجـام داد و نظـام شـورايی را بـه
پادشاهی تبديل نمود.
جواب:
 معاويه خﻼفت را با قدرت و چيرگی به دست نگرفت .بلکه حسن بن علی رضی ﷲ عنها آن را تسليم
او نمود و اين بعد از آن بود که آنها با يکديگر صلح نمودند .اين صادقانه بودن اين سخن پيـامبر را
به اثبات میرساند» :اين پسر من ]حسن بن علی ر ضی ﷲ عنها[ سرور میباشد ،اميد اسـت کـه ﷲ
توسط او بين دو گروه از مسلمانان صلح برقرار کند«.
 در مورد بيعت گرفتن برای پسرش يزيد ،معاويه خيلی اشتياق داشت تا موافقـت مـردم را جـذب کنـد.
کوشش نمود تا برای وﻻيت عهدی يزيد بيعت بگيرد .بـا بزرگـان صـحابه و بزرگـان اقـوام و واليـان
شهرها صحبت نمود و توانست موافقت آنها را جلب نمايد .گروه گروه بـا يزيـد بيعـت کردنـد و تعـداد
زيادی از صحابه با او بيعت نمودند تا آنجا که حافظ عبدالغني مقدسي گفته است» :خﻼفت او صـحيح
بــوده اســت و شصــت نفــر از صــحابهی رســول ﷲ بــا او بيعــت نمودنــد و از آنهــا ابــن عمــر بــوده
است«) 1.(2ابن زبير و حسين با اين توافق مخالفت کردند .به علت اين مخالفت خدشهای بـه آن بيعـت
) (1نگاه شود به الضعفاء از عقيلي  .19 ،18/4برای اطﻼعت بيشتر احوال اين مرد رجوع شود به رسالة مرويات أبي
مخنف في تاريخ الطبري از دكتر يحيﻰ بن إبراهيم يحيﻰ 45 ،43،در آن شرح حال بيشتری دربارهی اين مرد آمده
است.
) (2قيد الشريد من أخبار يزيد از ابن خلدون ص.70
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وارد نمیشود .در اينجاست که میبينيم معاويه بسيار اشتياق داشت که توافق امت برای بيعت با او را
بدست بياورد .اگر معاويه میخواست با استبداد و گـرفتن بيعـت بـا قـدرت و چيرگـی رفتـار کنـد ،آن
بيعتها را به يک بيعت تبديل میکرد و ديگر سعی نمینمود از بزرگان لشگری و قـومی آن زمـان بـا
استفاده از سخن گفتن ،برای يزيد بيعت بگيرد و آن را بر مردم واجب مـینمـود .ولـی معاويـه چنـين
نکرد ،بلکه با کسانی ]مثل حسين بن علی ،عبدﷲ بن زبير ،عبدﷲ بن عمر و عبدﷲ بن عباس [کـه
مخالفت نمودند ،جنگ نکرد و راه قدرت و اجبار و زور را برای گرفتن بيعت به انجام نرساند.
 چه بسا سبب آن که معاويه سعی کرد با زبان برای يزيد بيعت بگيرد ،برای آن بوده است که اختﻼف
در بين امت انجام نگيرد و وحدت کلمه در آن زمانی که بر امت زندگی سخت شده بود و کسـانی کـه
ادعای خﻼفت داشتند زياد بودند ،حفظ گردد .او اين گونه ديد که دادن وﻻيت به يزيد به صـﻼح امـت
میباشد و با آن ريشهی فتنه خشک میگردد و اهل حل و عقد به توافق دست پيدا میکنند.
 معاويه نظامی جديد برای خﻼفت با وارث قرار دادن پسرش ،ابداع نکرد .قبل از او ابوبکر نيز امر
را به عمر بن خطاب سپرد .2او عمر را انتخاب نمـود و بـرای وﻻيـت او عهـد گرفـت و او را در
بين صحابه انتخاب کرد .در مورد کسی که بگويد ،اين جانشين تعيين کردن در زمان شيخين موروثی
نبوده است و فرزندان پادشاهی را به ارث نمیبردند .به او میگويد :اولين کسـی کـه چنـين کـاری را
انجام داد ،علی بود و او خﻼفت را بعد از خودش به پسرش حسن داد .كليني در »أصول الكـافي«
از سليم بن قيس آورده است» :وصيت اميرالمؤمنين هنگامی که برای پسرش حسن وصـيت مـی-
نمود را ديدم و به وصيت او)حسن (برای حسين و محمد – همـان ابـن حنفيـه – شـهادت مـیدهـم و
همچنين تمامی فرزندان او و رئيسان شيعيان او و اهل بيتش ]را شاهد میگيرم[ و بعـد از آن بـود کـه
قرآن و سﻼح را به او داد .(3)«...
ر ّد بر شبههی» :ای عمار گروه ستمکار تو را به قتل میرسانند«:
)(4
جواب:
ستم دو نوع است :يک نوع آن از روی عمد ]و آگاهی[ میباشد و نوع ديگر از روی برداشت غير عمدی
]و اشتباه[ .ستمی که از طرف گروه معاويه انجام شد از روی برداشت اشتباه ]و غير عمدی[ بود .به اين
معنا که آنها يقين داشتند که علی حق است ولی ظاهراً دچار ستم شده است .در حديثی دليلی وجـود نـدارد
که معاويه آنها را به سوی آتش جهنم دعوت میداده است .بلکه فقط دليلـی بـر سـتمی دارد کـه حقيقـت آن
دعوت به سوی آتش جهنم میباشد و اين در حالتی بوده است که انجام دهندهی آن متوجهی اين امر نبـوده
است .به مانند آن که کسی که از روی قوم گرايی جنگ کردن را جايز میداند ،شما به طرفداران او می-
گوييد :اين نظر او به سوی آتش جهنم دعوت میدهد .ولی خود آن شخص بر اين پندار اشتباه میباشد که
او بر راه درست و حق میباشد .به همين دليل علمای اهل سنت هرگز نگفتهاند» :صحابه معصوم بودهاند
) (1اين سخن درست نمیباشد ،بلکه ابن عمر با او بيعت ننمود و همچنين ابن عباس که بزرگ بنی هاشم بود نيز با او
بيعت نکرد و بعد شهادت حيسن در کربﻼ تعداد زيادی از مردم مدينه برای مبارزه با يزيد دست به شمشير بردند،
ولی يزيد آنها را تاراج نمود .از آنجا که معاويه دارای فضايل زيادی بوده است و خدمات زيادی برای اسﻼم انجام داده
است ،بعضی از علمای اهل سنت سعی میکنند تا اين اشتباه او که همان دادن وﻻيت عهدی به يزيد میباشد را توجيه
کنند .البته او معصوم نبوده است و شايد اگر ما به جای او بوديم ،به اشتباهات بزرگتری مرتکب میشديم .شايان ذکر
است که معاويه با يزيد فرق داشتند .تمامی صحابه با معاويه بيعت کردند .حسن و حسين دو پسر بن علی نيز با او
بيعت کردند و پشت سر او نماز خواندند .ولی همان حسينی که پشت سر معاويه نماز خواند به قيمت جانش ،نه تنها
پشت سر يزيد نماز نخواند بلکه با او جهاد نمود .برای دانستن ديدگاه اهل سنت دربارهی يزيد میتوانيد به فيلم حسن و
حسين رضی ﷲ عنها رجوع کنيد .اين فيلم در اينترنت موجود میباشد).مترجم(
) (2همان طور که در قبل گفتيم :شورای انتخاب عمر در زمان بيماری ابوبکر که با آن بيماری وفات نمود ،تشکيل شد
و برای انتخاب خليفهی مسلمانان ابوبکر با بزرگان صحابه مشورت نمود .البته نظر مؤلف در مورد انتخاب يزيد
توسط معاويه نيز اين گونه است .ولی معاويه با کسی مشورت ننمود ،بلکه به آنها توصيه کرد که با يزيد بيعت
نمايند)مترجم(.
) (3الكافي .297/1
) (4از إجابات الشيخ حامد العلي.
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و هرگز از آنها خطايی انجام نشده است« .بلکه گفتهاند» :برای آنهـا اشـتباه و گنـاه وجـود داشـته اسـت و
گاهی با برداشت اشتباه و گاهی بدون اين برداشت چنين اعمالی انجام میدادند .زيـرا آنهـا از جـنس بشـر
بودهاند .البته جز آن کـه نيکـیهـای آنهـا بيشـتر بـوده اسـت .آنهـا همـراه رسـول جهـاد نمودنـد .فضـيلت
همنشينی با پيامبر را داشتهاند که بدين ترتيب از امتهای قبلی پيشـی گرفتنـد .در فضـيلت کسـی بـه آنهـا
نزديک نمیشود ،تا آنجا که در حديث آمده است» :اگر کسی غير از آنها به اندازهی کوه احـد طـﻼ انفـاق
کند به اندازهی انفاق يک مد يا نصف آن توسط آنها نمیشود« .کسی از آنها بدگويی نمیکند ،مگر آن کـه
بدون علم اين کار را انجام دهد يا منافق باشد و يا در قلب او بيماری وجود داشته باشد.
شبههی آن که ادعا میکرده است زياد بن أبيه برادر او میباشد:
رسول ﷲ فرموده است» :برای کسی ]که از راه حﻼل[ با همسرش همبستر شود ،فرزنـد خواهـد بـود و
برای زناکار سنگ ]تا توسط آن سنگسار شود[«.
جواب:
 منظور از زياد در اينجا همان زياد بن سميه است .سميه مادر او بوده است و او کنيز حارث بن كلـده
نيز بوده است و او را به ازدواج موﻻيش عبيد درآورد .آنها در طايف بودند و اين قبل از آن بود کـه
اهل طائف اسﻼم بياورند ).(1
 قضيهی نسب زياد بـن أبيـه از قضـايای بغـرنج و پيچيـدهی تـاريخ اسـﻼمی مـیباشـد؛ زيـرا بـرای آن
سواﻻتی به وجود میآيد که جواب دادن به آنها سـخت مـیباشـد .بـه ماننـد :چـرا ايـن قضـيه در عهـد
رسول حل و فصل نشد به مانند حل و فصل شدن قضايای مشابه آن هنگام فتح مکه؟ همچنـين مثـل:
قضيهی نسب پسر کنيز زمعه بن قيس که عتبه بن أبي وقاص ادعای آن را داشـت) .(2بـرای چـه ايـن
قضيه در زمان زندگی ابوسفيان حل و فصل نشد؟ برای چه اين قضيه در زمان خﻼفت علـی حـل و
فصل نشد و مخصوصا ً هنگامی که علی زياد را والی قرار داد؟ زيرا گر آن حل و فصـل مـیشـود،
کمکی سياسی به معاويه میگشت؛ بنابراين آيا اين با انتقال زيـاد بـن ابيـه از لشـگر علـی بـه لشـگر
معاويه مربوط میباشد؟ برای چه اين قضيه در سال ) 44هـ( و بعد از آن بود که خﻼفـت بـه معاويـه
رسيد ،عرض اندام نمود؟ شايد امر اين گو نه بوده است که نسب زياد بن ابيـه مربـوط بـه ازدواجهـای
زمان جاهليت بوده است .البته اسﻼم بيان داشته است که هر آنچه از آن ازدواجها وجود داشته اسـت،
خللی به نسب شخص وارد نمیکند .در اين باره ابن اثير گفته است) :وقتی اسﻼم آمد ...بيان نمود کـه
هر فرزندی به پدرش منسوب میشود و اين منسوب شدن در هر شـکلی از ازدواج کـه وجـود داشـته
است ،درست میباشد و ذرهای بين پدر و فرزند جدايی نمیاندازد«).(3
 در مورد اين سخن که سبب سکوت ابوسـفيان در ادعـای ]پـدر[ زيـاد بـودن از تـرس تنبيـه عمـر بـن
خطاب بوده است) .(4اين سخن رده شده میباشد .به اين دﻻيل -1 :قضيه نسب زنـازاده دربـارهی آن
نص شرعی وجود دارد و جايی برای اجتهـاد بشـر بـاقی نمانـده اسـت – 2 .اسـﻼم قبـل از آمـدنش را
واجب نمیگرداند -3 .عمر قبل از ابوسفيان وفـات يافـت ،پـس چـرا ابوسـفيان بعـد از وفـات عمـر
ادعای پدر او بودن را نداشت؟  – 4در اسناد اين خبر محمد بن سائب كلبي وجـود دارد .دربـارهی او
ابن حجر گفته است) :متهم به دروغ میباشد و او را از نپذيرندههای خلفای راشدين بر شمردهاند().(5
 در مورد اتهام معاويه به ملحق نمودن نسب زياد بن ابيه به خودش ،برای اين منظور روايت صـحيح
و آشکاری وجود ندارد که اين عبـارت را تأکيـد نمايـد .همچنـين هـم صـحابه بـودن معاويـه ،عـدالت،
دينداری و فقهی که میدانست او را منع مـینمـود تـا بـر آنچـه رسـول ﷲ حکـم نمـوده اسـت ،ردّی
بياورد ،مخصوصا ً آن که معاويه يکـی از راويـان ايـن حـديث بـوده اسـت» :بـرای کسـی ]کـه از راه
) (1نگاه شود به شرح حال او در اﻹصابة  ،528 ،527/2و اﻻستيعاب ترجمة شماره  829و طبقات ابن سعد  99/7و
ديگر کتابها.
) (2نگاه شود به فتح الباري از ابن حجر.33 ،32/12
) (3الكامل في التاريخ .445/3
) (4نگه شود به داستان در اﻻستيعاب از ابن عبد البر .525/2
) (5التقريب .479
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حﻼل[ با همسرش همبستر شود ،فرزند خواهد بود و برای زناکار سنگ ]تا توسط آن سنگسار شود[«
) .(1بعد از آن که پاک بودن معاويه از اين تهمت مشخص میگردد ،اين اتهام متوجهی زيـاد بـن ابيـه
میشود در واقع او میخواسته است که نسب خود را به ابوسفيان بازگرداند .ايـن قـول را مـن ارجـح
میدانم و در خﻼل روايتی که مسلم آن را در صحيحش از طريق أبي عثمان آورده است ،واضح می-
گردد.
شبههی آن که رسول ﷲ معاويه را لعنت نموده است و امر کرده بود که اگر او را بر منبـرش يافتنـد،
به قتل برسانند:
گفته شده است :رسول ﷲ معاويه را لعنت نموده است و فرموده است :اگر معاويه را بر منبر من يافتيد،
او را به قتل برسانيد.
جواب:
 اين حديث در کتابهای اسﻼمی که در آنها نقل وجود دارد ،هرگز يافت نمیشود و اهـل معرفـت آن را
دروغی ساختگی میدانند که به پيامبر نسبت داده شده است.
 بر منبر پيامبر کسانی باﻻ رفتند که بعد از معاويه بودند و معاويه بـه اتفـاق مسـلمانان از آنهـا بهتـ ر
بوده است .اگر قتل به مجرد آن که بر منبر کسی باﻻ رفت واجب گردد ،قتل تمامی آنهـا واجـب مـی-
گردد.
شبههی آن که در روز فتح مکه او در يمن بود و بـر رسـول ﷲ طعنـه وارد مـینمـود و بـرای پـدرش
صﺧر بن حرب نامهای نوشت و اسﻼم آوردن او را زشت شمرد و گفت :آيا با وارد شدن به دين محمد،
مرتد شدهای؟.
جواب:
 اين دروغی آشکار میباشـد ،زيـرا در آن زمـان معاويـه فقـط در مکـه بـود و در يمـن قـرار نداشـت.
همچنين پدر او قبل از داخل شدن پيامبر به مکه مسلمان شد و قبل از فتح يک شب در مر الظهـران
]برای مﻼقات با پيامبر [اتراق کرد .عباس به او گفت :ابوسفيان شرف را دوست میدارد .پيـامبر
]نيز هنگام فتح مکه[ فرمود» :هر کس به خانهی ابوسفيان داخل شود ،او ايمن خواهد بود .هر کس به
مسجد الحرام داخل شود ،او ايمـن خواهـد بـود و هـر کـس سـﻼح را زمـين بگـذارد ،او ايمـن خواهـد
بود«).(2
شبههی آن که معاويه بر شرک ﺧود باقی مانده بود و از پيامبر فرار میکرد ،زيرا میدانسـت کـه اگـر
به وی دست يابد ،ﺧون او را میريزد .در نتيجه به مکه فرار کـرد و از آنجـا کـه پناهگـاهی در آن پيـدا
نکرد از روی اجبار به نزد پيامبر آمد و اسﻼم ﺧود را آشکار کرد .اسﻼم آوردن او نيز پنج ماه قبل از
وفات پيامبر بوده است.
جواب:
اين دروغی آشکار میباشد؛ زيرا معاويه به اتفاق همگان سال فتح مکه ايمان آورد و دربـارهی سـخن او:
که از مؤلفة قلوبهم بوده است( سخن گفتيم .مؤلفة قلوبهم کسانی بودند که پيامبر در سال حنـين از غنـائم
ه ََوازن به آنها عطا نمود و معاويه از کسانی بود که به او نيز عطا فرمود .پيامبر با عطـا کـردن بـرای
بزرگان اقوامی که اسﻼم آورده بودند ،مال و اموالی عطا مینمود تا محبت آنها به اسﻼم بيشتر شود .اگر
معاويه فرار کرده بود ،ديگر در بين مؤلفة قلوبهم قرار نمیگرفت .اگر او پنج ماه قبـل از وفـات پيـامبر
اسﻼم آورده بود ،هيچ چيز از غنائم حنين به او نمیرسيد.

) (1نگاه شود به فتح الباري .39/12
) (2مسلم .1780
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شبهات حول ابوهريره رضﻲ ﷲ عنه
شبههی روايت زياد ابوهريره از پيامبر:
رد:
گريزی نيست که بايد به اين اشاره کنيم که ابوهريره در دين کوتاهی نمیکـرده اسـت .بلکـه ماننـد بقيـ هی
علمای صحابه از او فتوا میخواستند و او فتـوا مـیداد و از او سـوال مـیکردنـد و او جـواب مـیداد و
برای دين کوتاهی نمینمود ،نه در زمان خلفای راشيدن و نه بعد از آنها .او کسـی بـود کـه مـورد اعتمـاد
همگان بود و منزلت او را میشناختند و با او بر اساس آنچه سزاوار او بود ،رفتار مینمودند .چه بسـيار
مسافرانی بودهاند که راه زيادی را طی میکردند تا به مﻼقات ابـوهريره ]بـرای کسـب علـم[ برسـند .چـه
بسيار اهل مدينه بودهاند که بزرگان صحابه را رها میکردند و برای سوال يـا حـديثی از رسـول ﷲ بـه
نزد او میرفتند .او از نزد خودش احاديث را زياد نمیکرد ،بلکه فقط مردم بـه حفـظ او اعتمـاد داشـتند و
اشتياق داشتند تا آن را از وی بياموزند ،زيرا او در اين امر شايسته بود .افرادی به مانند :ابن عمر ،طلحة
بن عبيدﷲ و زبير و ديگران به حافظه و مورد اطمينان بودن او گـواهی دادنـد .هنگـامی کـه از او ايـراد
گرفتند که چگونه اين تعداد زياد حديث را میداند ،گفت» :گناه من جز اين نيسـت کـه مـن حفـظ نمـودم و
آنها فراموش کردند« در منابع شيعه اثنی عشری آمده است که ابو هريره به رسـول ﷲ گفـت» :مـن از
تو حديث زياد میشنوم؛ ولی فراموش میکنم ،فرمود :ردايت را پهن کن! گفت :آن را پهن کردم و دستش
را در آن قرار داد ،سپس فرمود» :جمع کن« و جمع نمودم و بعد از آن بسياری ]از احاديث[ را فراموش
نکردم«) .(1گناه ابوهريره جز اين نبوده است که رسول ﷲ برای او دعا نمود که ﷲ تعالی به او قدرت
حفظ حديث بدهد؟! .نجاشي در بيوگرافی هشام بن محمد بن سائب آورده است ،....او مشهور به فضيلت و
علم بوده است .او به مذهب ما اختصاص دارد و دربارهی او حديث مشهوری موجود میباشد .گفته است:
به بيماری بزرگی مبتﻼ شد و علم خودم را فراموش کردم .در نتيجه به نـزد جعفـر بـن محمـد)امام جعفـر
صادق (نشستم و علم را در جامی به من نوشاند و علم من بازگشت«) . (2نجاشي گفته است که أبان بـن
تغلب از امام جعفر صادق سی هزار حديث روايت کرده است!! .بلکه بيشتر روايـان شـيعه اثنـی عشـری
بسيار بيشتر از اين تعداد حديث روايت کردهاند .به مانند محمد بن مسلم بن رباح کـه از امـام بـاقر سـی
هزار حديث روايت کرده است و همچنين از امام صادق شانزده هزار حديث را روايـت نمـوده اسـت!!!
جابر بن يزيد جعفي گفته است ابوجعفر)امام باقر (هفتاد هزار حديث به من گفت!! آنها را هرگـز بـرای
کسی بيان نداشتهام و هرگز برای کسی بيان نخواهم نمود .جـابر گفتـه اسـت :بـه ابـی جعفر)امـام بـاقر(
گفتم» :مرا فدای خودت کردهای و آن برای مقدار زيادی حديث است که از رازهايتان برای من گفتهای!!
همانهايی که برای هيچ کسی آنها را بيان نخواهم نمود!! ،و بلکه در سينهام به جوش بياينـد و مـرا ديوانـه
گردانند!!« .فرمود :ای جابر! اگر اين گونه شد به قبرسـتان بـرو و حفـرهای حفـر کـن و سـرت را بـه آن
داخل کن ،سپس بگو :محمد بن علی به من اين گونـه و آن گونـه گفـت«) .(3طوسـي بـ ا اسـنادش از جـابر
جعفي آورده است» :پنجاه هزار حديث در روايت دارم که هيچ کسی آنها را از من نشنيده است«) .(4حـر
عاملي دربارهی او گفته است» :او هفتاد هزار حديث از امام باقر روايـت کـرده اسـت و تعـداد احاديـث
روايت شدهی او صد و چهل هزار حديث میباشد!!! ظاهر اين گونه است که از طريق شفاهی هـيچ کـس
به اندازهی جابر از امامان حديث روايت نکرده است«)] .(5اين تعداد روايت در بين برادران شيعه بسـيار
بيشتر از تعداد روايات ابوهريره میباشـد .نکتـه ديگـر آن اسـت کـه اگـر روايـات ابـوهريره سـاختگی
بودند ،با بقيهی روايات تضاد پيدا میکردند؛ ولی کمتر حديث صحيحی وجود دارد که حتـی در ظـاهر بـا
روايات ديگر فرق کند و يا اين تعداد زياد حديثی که از وی روايت شـده اسـت ،حتـی در ظـاهر بـا کمتـر
) (1بحار اﻷنوار  13/18باب معجزات النبي في استجابة دعائه" نقﻼً عن الخرائج.
) (2رجال النجاشي399/2 ،
) (3اختيار معرفة الرجال از طوسي .442/2
) (4منبع قبلی .440/2
) (5وسائل الشيعة .151/20
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حديثی متفاوت ديده میشود .ممکن است بگوييد :چرا در ظاهر ،زيرا همان تعـداد حـديث کـم بـا يکـديگر
جمع میشوند .به طور مثال از انس و ابوهريره رضی ﷲ عنهما هر کدام به طـور جداگانـه روايـت شـده
است که نماز جماعت بيست و هفت برابر نماز فردی دارای ثواب میباشد ولی در حديث ديگر آمده است
بيست و پنج برابر .آنچه بين اين دو حديث جمع ايجاد میکند اين است که نماز جماعت در مسجد بيست و
هفت برابر ثواب دارد و نماز جماعت در غير مسجد بيست و پـنج برابـر ثـواب دارد و ايـن امـر در نـزد
شارحان حديث از ابتدا معلوم بوده است[.
]شبههی آن که ابوهريره يهودی بوده است:
گفته شده است :او قبل از اسﻼم يهودی بوده است .سوال اين است :آيا کسی که يهودی باشد ،ديگـر نمـی-
تواند مسلمان شود و حتما به دروغ اسﻼم خود را آشکار میکند .البته ر ّد بر ايـن اتهـام بـه قـدری واضـح
است که نيازی به توضيح ندارد .زيرا همان طور که همگان از او ياد مـیکننـد ،نـام او ابـوهريره دوسـی
بوده است .بايد در نظر داشت که دوس يکی از قبايل معروف عرب میباشد .بنابراين ابـوهريره نـه تنهـا
يهودی نبوده است بلکه حتی قبل از اسﻼم آوردن خود از يهوديان و بنیاسرائيل نبوده اسـت .بلکـه عـرب
بوده است[.
]ثقه و مورد اعتماد نبودن ابوهريره نزد علمای رجال شيعه اثنی عشری:
بايد توجه داشت که ثقه و مورد اعتماد نبودن ابوهريره در نزد علمای شيعه اثنی عشری امری جديد می-
باشد و اگر نه متقدمين علمای علم رجال شيعه اثنی عشری او را ثقـه و مـورد اعتمـاد مـیدانسـتند .بـرای
اطﻼعات بيشتر میتوانيد به کتاب ترجمه شده توسط اينجانب به نام »امام جعفر صادق عليـه السـﻼم نـزد
اهل سنت« در سايت کتابناک رجوع نماييد[.
احاديثی که ابوهريره آنها را روايت کرده است و آنها را زشت و منکر میشمارند و اين در حالی است
که آن احاديث را آل البيت عليهم السﻼم نيز روايت کردهاند] .بنابراين ﺧدشهی در آنها به ابوهريره
وارد نمیباشد[.
حديث اشتباه سهوی از پيامبر در نماز:
ابوهريره گفته است» :پيامبر يکی از دو نماز شب را برپا داشت و گمان بيشتر من بـر ايـن اسـت کـه
نماز عصر را دو رکعتی خواند ،سپس سﻼم داد و در جلوی مسجد بر چوبی تکيه داد و دست خود را بر
آن قرار داد .در بين نمازگزاران ابوبکر و عمر بودند و ترسيدند کـه بـا او سـخن بگوينـد .در پـس آن بـه
ســرعت از بــين مــردم رفــت و آنهــا گفتنــد :آيــا نمــاز کوتــاه شــده اســت؟ .مــردی بــود کــه پيــامبر او را ذو
اليدين)دارای دو دست( میخواند .او گفت :آيـا فرامـوش کـردهای يـا کوتـاه شـده اسـت؟ فرمـود :فرامـوش
نکردم و کوتاه نيز نشده است .گفت :بلکه فراموش کـردی! در نتيجـهی آن دو رکعـت خوانـد سـپس سـﻼم
گفت و بعد تکبير گفت و سجدهی ]سهود[ نمود.(1)«...
ايراد گيرندهای گفته است» :يکی از آنها اين است که انجام چنين سهو آشکاری بـرای کسـی کـه در نمـاز
قلبش به ذرهای غير از آن متوجه نمیشود يا کسی که خرد او ذرهای از آن روی بر نمـیگردانـد ،امکـان
پذير نيست .اين عمل فقط برای کسانی اتفاق میافتد که نسبت به نمازشان بیتوجه مـیباشـند و در هنگـام
مناجاتشان به لهو مشغول میگردند .دور است که پيامبران ﷲ دارای چنين حالتی از غافﻼن گردند و آنها
از سخنان جاهﻼن پاک میباشند .پيامبران ﷲ و مخصوصا ً سـرور آنهـا و آخـرين آنهـا بـاﻻتر از پنـدار
چنين افرادی می باشند .اين با وجود آن است که چنين سهوی از هيچ کس انجام نشده است و نمیپندارم که
انجام شده باشد ،مگر برای کسی که از سخنان او اين میباشد :نماز خواندم و نمیدانم نماز ضـحی را دو
رکعت خواندم يا هشت رکعت؟

) (1صحيح بخاري  ،1229صحيح مسلم .573
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اما در مورد سرور پيامبران و گشت و گذار او در بين سجده کنندگان به مانند اين سـهو انجـام نمـیشـود.
اگر توسط خودم انجام شود ،حياء میکنم و به خجالت میافتم و از کسانی که به من و عبـادت مـن اقتـداء
کردهام می ترسم و به مانند چنين امری هيچ گاه برای پيامبران ﷲ تعالی امکان پذير نمیباشد.«...
رد:
 اين حديث را افراد ديگری مثل ابن مسعود و عمران رضی ﷲ عنهما روايت کردهاند.
 انکار سهو راه و روش غلو کنندگان میباشد .از ابي صلت هروي آمده است که به امام رضا گفتم:
»در بيشتر کوفه کسانی هسـتند کـه مـیپندارنـد ،رسـول ﷲ در نمـازش دچـار سـهو نشـده اسـت .او
فرمود :دروغ گفتهاند و ﷲ آنان را لعنت کند ،کسی که سهو نمینمايد همان ﷲ است که هيچ معبـود و
پرستش شوندهی بر حقی جز او وجود ندارد«) .(1شيخ صدوق که يکی از علمای بـزرگ شـيعه اثنـی
عشری است ،گفته است» :سهو پيامبر به مانند سهو ما نمیباشـد ،زيـرا آن سـهوی از جانـب ﷲ
میباشد .او را به سهو میاندازد تا معلوم دارد که بشر نبايد معبود و پرسـتش شـوندهای جـز او اتخـاذ
کند؛ ولی سهو ما از جانب شيطان میباشد.(2)«...
 حديث سهو را فقط ابوهريره بيان نداشته اسـت و بزرگـان و سـرورانی از علمـای اهـل بيـت علـيهم
السﻼم نيز در اين امر با او موافق بودهاند و علمای قوم آنها را در منابعشان ثبت کردهانـد .از علـی
آمده است که گفت» :رسول ﷲ نماز ظهر را برای ما پنج رکعت خواند ،سـپس شـ روع بـه خوانـدن
نافله کرد .بعضی به او گفتند :ای رسول ﷲ! آيا به نماز چيزی اضافه شده است؟ فرمـود :بـرای چـه؟
گفتند :برای ما پنج رکعت نماز خواندی .در نتيجه او رو به قبله نمود و تکبيـر گفـت و ايـن در حـالی
بود که نشسته بود ،سپس دو سجده بجا آورد و در آنها قرائت قرآن و رکوعی وجود نداشت و در پس
آن سﻼم داد .او میفرمود :آن دو ]سجده[ اجباری مـیباشـند« .از امـام بـاقر آمـده اسـت» :پيـامبر
نمازی خواند و در آن قرائت را جهری ادا نمود ،وقتی تمـام شـد بـه اصـحابش فرمـود :آيـا چيـزی از
قرآن را از قلم انداختم؟ آن قوم سکوت نمودند .پيامبر فرمود :آيا در بين شـما ا ُ ﱠبـي بـن كعـب وجـود
دارد؟ گفتند :بله .فرمود :آيا چيزی از آن را از قلم انداختم؟ گفت :بلـه ای رسـول ﷲ! ايـن چنـين و آن
چنان بود  .«...از حارث بن مغيره نضري آمده است که به ابي عبدﷲ گفـتم» :مـا نمـاز مغـرب را
خوانديم و امام اشتباه سهوی نمود و بعد از دو رکعت سﻼم داد ]و نمازش را تمام کرد[ .ما نيـز نمـاز
را تکرار کرديم .فرمود :برای چه تکرار کرديد؟ آيا رسول ﷲ در دو رکعت نماز را تمام نکرد و بعد
از آن با دو رکعت ديگر آن را کامل ننمود؟ پس برای چه نمازتان را تمام ننموديد«.
] نکتهی ديگری که وجود دا رد و شايد ادامه سخن شيخ صدوق باشد اين است که اگر پيامبر در نماز
دچار اشتباه سهوی نمیشد ،پس ما از چه کسی بايد ياد بگيريم که اگـر در نمـاز اشـتباه سـهوی انجـام
داديم ،چه کاری را بايد انجام دهيم؟![.
حديث آن که پيامبر شﻼق میزد و ﺧشمگين میشد:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود» :الهی! محمد فقط بشری است که به مانند بشر خشمگين می-
شود .من از تو عهدی را خواهان هستم که در آن خلف وعده ننمايی .هر مؤمنی را که آزار دادم يا دشنام
دادم يا شﻼق زدم .اين امور را کفارهی ]گناهان[ او قرار بده و توسط آن به سوی خودت تقرب ايجاد کـن
 (3)«...گفته شده است :برای رسول ﷲ و ديگر پيامبران جايز نمیباشد تا آزار دهند يا يا دشنام بدهند يا
کسی را که سزاوار نمی باشد ،لعنت نمايند .يکسان است که آنها در حالت رضايتمندی باشند و يا در حالت
خشم .بلکه امکان ندارد که آنها بجز از روی حق ،خشمگين شوند...
جواب:
 اين حديث را غير از ابوهريره افرادی ديگر نيز روايت کـردهانـد .آن را جـابر بـن عبـدﷲ ،عايشـه و
انس نيز روايت کردهاند.
) (1بحار اﻷنوار .271/44
) (2من ﻻ يحضره الفقيه ص.360/1
) (3مسلم .2601
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 از طرق شيعه اثنی عشری از ابوجعفر)امـام بـاقر (آمـده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـود» :مـن فقـط
بشری میباشم که خشمگين میشود و راضی میگردد .هر مؤمنی را بیبهره گرداندم و يا دور نمودم
يا بر عليه وی دعا نمودم ،اين عمل را کفارهی گناهان او قـرار بـده و سـبب پـاکی او بگـردان و هـر
کافری را که به خودم نزديک کردم يا دوست داشتم يا به او عطا کردم يا بـه نفـع او دعـا نمـودم و او
اهل آن نبود ،آن را عذاب و هﻼکت او قرار بده«) .(1از ابي عبدﷲ آمده است که فرمود» :گروهـی
از يمن به نزد رسول ﷲ رسيدند .در بين آنها مردی بود که از همه بيشتر سخن میگفت و بيشتر از
بقيه از پيامبر طلب نياز میکرد .پيامبر خشمگين شد تا آنجا که بين دو چشم او نيز از روی خشـم
عرق کرد ،صورت او رنگ عوض کـرد و چنـد قـدمی برداشـت .جبرئيـل بـه نـزد او آمـد و گفـت:
»پروردگارت به تو سﻼم میرساند و به تو میفرمايد :اين مردی سخاوتمند اسـت و غـذا انفـاق مـی-
کند« .در نتيجه پيامبر از خشم خود آرام گرفت و سرش را باﻻ برد و به او فرمـود» :اگـر جبرئيـل
از جانب ﷲ به من خبر نمیداد که تو سخاوتمند هستی و غذا انفاق میکنی ،عيب تـو را بيـان مـی-
داشتم و تو را درسی برای بعد از تو قرار میدادم .آن مرد به او گفت :آيـا پروردگـارت سـخاوتمندی
را دوست میدارد؟ فرمود :بله .آن مرد گفت» :شهادت میدهم که معبود و پرسـتش شـوندهی برحقـی
جز ﷲ وجود ندارد و تو فرستادهی ﷲ می باشی .قسم به کسی کـه تـو را از روی حـق مبعـوث داشـته
است ،مالم را که به کسی دادهام بر نمیگردانم«).(2
] نکتهی ديگری که وجود دارد اين است که پيامبر در اين حديث ابوهريره فقط دعا نموده است و
اين دليل نمیشود که به اين موارد نيز گرفتار شده باشد .به مانند آن که ﷲ تعالی به او در قرآن می-
فرمايد :فَ َﻼ ت َ ُكون ﱠَن ِمنَ ْال ُم ْمت َِرينَ ] البقرة] [147 :اﻷنعام] [114 :يونس] [94 :به همين معنا آل
عمران) [60 :از شک کنندگان مباش( و اين دليلی بر اين نمیباشد که نعوذ با پيامبر شک می-
نموده است ،از روی اين عمل پيامبر ،اين دعا برای مسلمانان سنت شده است و آنان به تبعيت از
پيامبر اين دعا را مینمايند تا خطاهای آنها از بين برود[.
حديث آمدن شيطان به نزد رسول ﷲ در حالی که او در نماز بود:
ابوهريره گفته است» :رسول ﷲ نماز خواند و فرمود :شيطان به نزد من آمد و سعی کرد تـا نمـاز را
قطع کند؛ ولی ﷲ به من در برابر او قدرت داد و گردن او را فشردم .خواستم تا او را به سـتون ببنـدم تـا
صبح شود و شما به او نگاه کنيد .در آن حالت اين سخن سليمان به يادم آمد :قَا َل َربّ ِ ا ْغ ِف ْر ِلي َو َهـبْ ِلـي
ُم ْلكا ً ﱠﻻ يَنبَ ِغي ِﻷَ َح ٍد ِ ّم ْن َب ْعدِي] ص) [35 :گفت :پروردگارم! مرا بيامرز و پادشهايی به مـن بـده کـه هـيچ
کس بعد از من آن را نخواهد داشت() .(3گفته شده است :آيا شيطان جسـم دارد تـا اسـير شـود و بـه سـتون
بسته شود تا صبح مردم با چشمهايشان به آن اسير دست بسته نگاه کنند؟
جواب:
ْ
ْ
َ
َ
ﱠ
اب
از ابي عبدﷲ دربارهی اين سخن سليمانَ  :وهَبْ ِلي ُملكـا ً ﻻ يَنبَ ِغـي ِﻷ َحـ ٍد ِ ّمـ ْن بَ ْعـدِي إِ ﱠنـكَ أنـتَ ال َو ﱠهـ ُ
]ص) [35 :پادشهايی به من بده که هيچ کس بعد از من آن را نخواهد داشت ،همانا تو بسيار بخشنده می-
باشی( آمده است ]که به او[ گفتم» :آيا آنچه را دعا کرده بود به او داد؟ فرمود :بله ،به او چيزی را داد که
به هيچ انسانی بعد از او نداد .به پيامبر ﷲ غلبه بر شيطان را داد .گردن او را گرفت و به سـتون او را
بست تا آن که دست رسول ﷲ به زبان او برخورد کرد و رسول ﷲ فرمود» :اگـر دعـايی کـه سـليمان
نمود ،نبود ،آن را به شما نشان میدادم«.
]چه بهتر است که در مورد ماوراء طبيعه نظر شخصی نداشته باشيم و خود را تسليم کﻼم وحی که همان
قرآن و سنت است بنماييم[.

) (1بحار اﻷنوار .290/101
) (2الكافي .40/4
) (3بخاري  ،1210و مسلم .541
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حديث ﺧواب ماندن پيامبر از نماز صبح:
ابوهريره گفته است» :به همراه پيامبر ﷲ بوديم و بيدار نشديم تا آن که خورشيد طلـوع کـرد .در پـس
آن پيامبر فرمود :هر کسی لگام سواری خود را بگيرد زيرا اينجا جايی است که شـيطان در آن حاضـر
شده است .ابوهريره گفت :آن را انجام داديم ،سپس درخواست آب نمود و وضو گرفت سپس دو سجده به
جا آورد ،سپس نماز خواند و نماز صبح را برای ما ادا کرد«) .(1گفته شده است :اين امـری اسـت کـه در
هدايت رسول ﷲ نبوده است ...آيا او بدين گونه نبود که برای نماز به شدت مردم را تشـويق مـیکـرد و
آن چنان به نماز صبح اهميت میداد که کسانی که از آن خواب مـیماندنـد را تهديـد بـه آتـش زدن خانـه-
هايشان مینمود؟ هرگز اين گونه نبوده است و پناه بر ﷲ کـه او ايـن چنـين بـوده باشـد ...پيـامبر در آن
روز لگشری داشت که هزار ششصد نفر مرد با او بودند ...آيا عادتا ً مـیشـود ،همگـی آنهـا خـواب مانـده
باشند ...چه بسا که اين از خوارق ابوهريره بوده است!
جواب:
از سماعه بن مهران آمده است :دربارهی مردی از او پرسيدم که نماز صبح را فراموش میکند تا آن کـه
خورشيد طلوع مینمايد ،فرمود» :وقتی به يادش افتاد ،نمازش را بخواند .رسـول ﷲ وقتـی بـرای نمـاز
صبح بيدار شد که خورشيد طلوع کرده بود و بعـد از آن کـه بيـدار شـد نمـازش را خوانـد ولـی جـايش را
تغيير داد و بعد نماز خواند«) .(2از حمزه بن طيار آمـده اسـت کـه أبـي عبـدﷲ فرمـود» :ﷲ بـه نمـاز و
روزه امر کرده است .رسول ﷲ از نماز خواب ماند و ]ﷲ تعالی به او[ فرمود :من تو را میخوابـانم و
من تو را بيدار میکنم .وقتی ]بعد از وقت نماز[ بيداری شدی آن را به جای آور تا بدانند که اگـر گرفتـار
چنين چيزی شدند ،چه کاری انجام دهند .و اين گونه نباشد که بگويند :کسی که از آن خواب مانـده اسـت،
هﻼک شده است  .(3)«...سعيد اعرج آمده است که از ابـو عبـدﷲ شـنيدم کـه مـیفرمـود» :ﷲ تبـارك و
تعالﻰ رسول ﷲ را برای نماز صبح خواب گرداند تا آن خورشيد طلوع کرد ،سپس بيـدار شـد و شـروع
به خواندن دو رکعت آرام قبل از نماز صبح نمود ،سپس نماز صبح را خواند و در نمازش ]ﷲ تعـالی[ او
را دچار سهو نمود ،او دو رکعت نماز را تمام کرد و سﻼم داد .سـپس کسـی کـه بـه او ذو الشـمالين گفتـه
میشد ،آن را اين گو نه توصيف نمود .اين فقط برای آن انجام گرفت تا رحمتی برای اين امت باشـد تـا آن
که اگر مرد مسلمانی از نماز خواب ماند يا در آن دچار اشتباه سهوی شد ،بگويد :رسول ﷲ نيز اين گونه
شد«) .(4از سعيد اعرج آمده است که از ابو عبدﷲ شنيدم کـه مـیفرمـود» :رسـول ﷲ از نمـاز صـبح
خــواب مانــد و ﷲ او را در خــواب قــرار داد تــا آن کــه خورشــيد بــر وی طلــوع کــرد .ايــن رحمتــی از
پروردگارت برای مردم میباشد .آيا نديدهای که مردی که خواب میماند تـا آن کـه خورشـيد طلـوع کنـد،
مردم به وی عيب میگيرند و میگويد :در نمازت کوتاهی نکن! در اين حالت او اسوه و سنت واقـع شـد.
وقتی مردی به مردی ديگر میگويد :از نماز خواب ماندی .او میگويد :رسول نيز خواب ماند و اسـوه و
رحمتی شد .ﷲ سبحانه با آن اين امت را مورد رحمت قرار داد«).(5
حديث آن که گاو و گرگ به زبان عربی آشکار سﺧن میگويند:
ابوهريره گفته است» :رسول ﷲ نماز صبح را خواند سپس رو به مردم نمود و فرمود :مردی بر گـاو
خود سوار شد و آن را زد ]تا حرکت کند[ آن گاو گفت :من برای اين آفريده نشـدهام مـن فقـط بـرای شـخم
زدن آفريده شدهام! مردم گفتند :سبحان ﷲ گاو سخن میگويد؟ فرمـود :مـن بـه آن ايمـان دارم و ابـوبکر و
عمر و آنها حاضر میباشند .مردی مشغول چوپانی بود ،گرگی آمد و گوسفندی از آنان را برد ،به دنبـال
او رفت تا آن که نجاتش داد .گرگ به او گفت :آن را از من نجـات دادی .وضـعيت آن در روز درنـدگان
چه میباشد روزی که چوپانی جز من وجود ندارد .مردم گفتند :سبحان ﷲ گرگ سخن میگويـد! فرمـود:
) (1مسلم .680
) (2بحار اﻷنوار .103/17
) (3الكافي .164/1
) (4من ﻻ يحضره الفقيه  ،358/1بحار اﻷنوار .107/17
) (5الكافي  ،294/3بحار اﻷنوار  ،104/17تفسير نور الثقلين .256/4
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من به آن ايمان داريم و ابوبکر و عمر و آنها حاضر میباشـند«) .(1گفتـه شـده اسـت :ابـوهريره بـه بيـان
چيزهای دور از ذهن سرعت داده است و مسائل عجيبی را بيان داشته است .او اهميتی نمیداده است کـه
مواردی که عادی نيستند را بيان دارد و اين از روی شوق و سرگشـتگی بـوده اسـت تـا سـخنانی را بيـان
دارد که در حالت طبيعی موجود نمیباشند ...در اينجا نيز گفتـه اسـت کـه گـاو و گـرگ بـه زبـان عربـی
آشکار سخن میگويند.
جواب:
]اوﻻً :نگفته است که به زبان عربی سخن میگويند.
دوماً :مگر در قرآن نيامده است که سليمان با هدهد سخن گفت و متوجهی کﻼم مورچه شـده و همچنـين
آمده است که به سليمان و داود عليهما السﻼم سخن پرندگان را آموختيم .چه بسا که در اين دو مـورد نيـز
ﷲ تعالی سخن حيوانات را به آن کسی که سوار گاو شد و به آن چوپان در آن لحظه ،آموخته باشد.
سوماً [:ازعلی آمده است» :گرگ با اوب اشعث بن قيس خزاعی سخن گفت .او به نزد آن رفت و آن را
دفعهای بعد از دفعهای ديگر فراری داد .در دفعهی چهارم به او گفـت :گرگـی پـر رو تـر از تـو نديـدهام.
گرگ به او گفت :پر رو تر من کسی که از مردی روی بر میگرداند که بر روی زمين بهتر از او وجود
ندارد و نه نورانیت ر از او و نه دارای بصيرت بيشتری از او و نه کاملتر در امر ]از او بـر روی زمـين
وجود ندارد[ .شرق آن و غرب آن ]زمين[ را مالک شده است و میگويد :هيچ معبود و پرسـتش شـوندهی
بر حقی جز ﷲ وجود ندارد ولی با اين وجود او را ترک میکنند .چه کسی پر روتر است :من يـا تـو کـ ه
از اين مرد گرامی روی بر میگردانـی همـان فرسـتادهی پروردگـار جهانيـان«) .(2از ابـي عبـدﷲ آمـده
است» :سه حيوان را ﷲ در زمان پيامبر به سخن آورد :شتری که از صاحبش شکايت میکرد و ديگـر
چيزها .گرگی که به نزد پيامبر آمد و از گرسنگی به نزد وی شکايت کرد .در نتيجـهی آن رسـول ﷲ
صاحبان گوسفندان را صدا زد و فرمود :برای گرگ چيزی قرار دهيد و به آن چيزی ندادند و رفـت ...و
گاوی که از پيامبر اجازه خواست و به سوی او راهنمايی نمود .او در نخلستانی از بني سالم از انصـار
بود و گفت :ای ذريح عملی نيکو انجام میدهم و با زبان عربی فصيح فرياد میزنم به اين که هيچ معبود
و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ پروردگار جهانيان وجود ندارد و محمد فرستادهی ﷲ و سرور پيامبران
وصی او سرور وصيان است«)!!(3
میباشد و علی
ِ
حديث آن که ارث پيامبر صدقه میباشد:
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ فرمود» :به وارثان من ،دينار و درهمی نمیرسد .آنچه باقی مـی-
گذارم بعد از نفقهی زنانم و اجر کارگرانم ،صدقه میباشد ]و به اهل صدقه داده میشـود[«) .(4گفتـه شـده
است :اين مضمون حديثی است که ابوبکر به تنهايی آن را از رسول ﷲ روايت کرده اسـت و بـا حجـت
قرار دادن آن ،ارثی برای فاطمه رضی ﷲ عنها قـرار نـداده اسـت ...خليفـه آن را فقـط بـه او نسـبت داده
است و کسی جز او آن را برای وی روايت نکرده است.
جواب:
 اين روايت به صورت منفرد و واحد از ابوبکر روايت نشده است ،بلکه آن را عمـر ،علـي ،سـعد
بن أبي وقاص ،عباس ،عبدالرحمن بن عوف ،زبير بن عوام ،ابوهريره ،عايشه ،طلحـ ه ،حذيفـ ه و
ابن عباس نيز روايت کردهاند.
 با اسناد شيعه اثنی عشری از أبي عبدﷲ آمده است که رسول ﷲ فرمود» :کسی کـه راهـی را
بپيمايد که به علمی دست يابد ،ﷲ راهی را به سوی بهشت برای او قرار میدهد ...فضـيلت عـالم
بر عابد به مانند فضيلت ماه در شب بدر بر بقيه ستارگان میباشد .علماء وارثان پيامبران هسـتند

) (1صحيح بخاري .3471
) (2الثاقب في المناقب ص.72
) (3الخرائج و الجرائح .496/2
) (4بخاري  ،2776و مسلم .1760
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و پيامبران دينار و درهمی را ارث نمیگذارند ،بلکه علم را ارث مـیگذارنـد .کسـی کـه آن را از
او)پيامبر خدا( بگيرد به بهرهی بسياری دست يافته است«.
حديث آن که ابوطالب مشرک وفات يافت:
از ابوهريره آمده است که رسول ﷲ به عمويش فرمود» :بگو» :ﻻ إله إﻻ ﷲ« )هيچ معبود و پرستش
شونده ی برحقی جز ﷲ وجود ندارد( تا روز قيامت برای تو شهادت دهم .گفت :اگر قـريش بـر مـن عيـب
نمیگرفتند و نمیگفتند :در حالت بیتابی او را به اين کار واداشت ،جلوی چشمانت به آن اقرار میکردم.
شـا ُء َو ُهـ َو أَع َْلـ ُم بِ ْال ُم ْهتـَـدِينَ 
در نتيجــه ﷲ نــازل فرمــودِ  :إ ﱠنـكَ َﻻ ت َْهـدِي َمـ ْن أَ ْح َب ْبـتَ َولَ ِكـ ﱠن ﱠ َ يَ ْهـدِي َمـن يَ َ
]القصص) [56 :تو کسی را که دوست داری نمیتوانی هدايت کنی و اين ﷲ است که هـر کـه را بخواهـد
هدايت میکند و او به هدايت يافتگان آگاهتر میباشد() .(1گفته شده است :اين حديثی است که باطل گرايان
درست کردهاند تا به دشمنان آل ابي طالب کمک کنند و دولت اموی برای نشر آن عامﻼن خود را به کار
گرفت.
جواب:
 وفات ابي طالب در حالت شرم و خودداری او از گفتن شـهادتين فقـط توسـط ابـوهريره روايـت نشـده
است ،بلکه افرادی از صحابه به مانند :عباس ،ابوسعيد خدري و جابر نيز آن را روايت کردهاند.
 از طرق شيعه اثنی عشری در تفسير آيهی قبل از قمی آمده است» :آن دربارهی ابوطالـب نـازل شـده
است .رسول ﷲ میفرمود :ای عمـويم! بگـو» :ﻻ إلـه إﻻ ﷲ« تـا توسـط آن در روز قيامـت بـه تـو
منفعت برسانم .او نيز جواب میداد» :ای پسر برادرم! من به خودم آگاهتر میباشم .وقتی وفات يافت
عباس بن عبد المطلب نزد رسول ﷲ گواهی داد کـه او هنگـام مـرگ آن را گفـت .رسـول ﷲ نيـز
فرمود :من آن را از وی نشنيدهام و اميد دارم تا روز قيامت به او نفع برساند«) .(2راوندي از علمـای
شيعه گفته است که رسول ﷲ فرمود» :آسانترين عذاب در آتش جهنم ،عذاب عمـوی مـن مـیباشـد.
من او را ]با دعايم[ از اصل جحيم خارج کردم و او را بـه ضحضـاح رسـاندم .بـرای او دو کفـش از
آتش وجود دارد که توسط آن مغز سرش میسوزد«). (3
] نکتهی ديگری که وجود دارد اين است که آيا کافر وفات کـردن ابوطالـب خللـی بـه ايمـان اهـل بيـت
وارد میکند .اين که اجداد پيامبر کافر بودند ،آيا خللی به ايمان او کـه برتـرين مخلـوق بـوده اسـت،
وارد میکند .آيا افرادی مثل عمر بن خطاب ،ابن مسعود و ديگر صحابه که خيـر القـرون را تشـکيل
دادند ،به علت کافر بودن پدرانشان خللی به ايمان آنها وارد میکند .پس اين چه سخنی است که کـافر
بودن ابوطالب برای طعنه به اهل بيت استفاده میشود؟![.
حديث کنيزی که به صورت موش مسﺦ شد:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :کنيزی از بنیاسرائيل گم شد و معلوم نبود که او چه کار می-
کند .من او را جز به شـکل مـوش نديـدم و بـرای او شـير شـتر گذاشـتم و از آن ننوشـيد و بـرای او شـير
گوسفند گذاشتم و او نوشيد«) .(4گفته شده است :اين از روی کم عقلی بوده است به اين که آن زن آنچنـان
دردناک شده بود و از دست صاحبش فرار کرد .اين امر در عقل نمیگنجد؛ ولی شـيخين ايـن خرافـات را
از روی فساد عقلشان نقل قول کردهاند و آن را برای اثبات سبکسری او حجت قرار دادهاند.
جواب:
اين مواردی است که دربارهی اين موضوع در روايات علمای مذهب شـيعه اثنـی عشـری آمـده اسـت .از
اصبغ بن نباته آمده است که تعدادی از منافقان به نزد اميرالمؤمنين رسيدند و گفتند :آيا تـو گفتـهای ايـن
ماهی ]انسانی است که از روی عمل[ حرام مسخ شده است؟ فرمود :بله .گفتند :دليل خودت را به ما نشان
) (1مسلم .25
) (2بحار اﻷنوار .277/22
) (3النوادر ،از راوندي ،ص10
) (4صحيح بخاري  ،3305صحيح مسلم .2997
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بده! آنها به کنار فرات برد و ندا داد» :هناس هناس« ماهيی به او جواب داد و لبيک گفت .اميرالمـؤمنين
به او فرمود :تو کيستی؟ گفت» :از کسانی که به وﻻيت تو پشت کردند!! از آن ابا ورزيدند و مسخ شدند!!
به همراه تو مسخ شدگانی وجود دارند که به مانند ما مسخ شدهاند!! و بازگشت آنها به مانند ما میباشد!«.
اميرالمؤمنين فرمود» :داستان تو آشکار شد تا کسی کـه حاضـر مـیباشـد ،آن را بشـنود و بدانـد« .گفـت:
»بله ،ما بيست و چهار قبيله بوديم!! همگی از بنیاسرائيل!! ما نافرمانی کرديم و عصيان نموديم! وﻻيـت
خودت را به ما عرضه کردی و ما ابا ورزيديم!! از سرزمينها جدا شديم و شروع به فساد نموديم .چيزی
برای ما حاصل شد که تو به آن آگاهتر میباشی .قسم به ﷲ کسی از ما فرياد بلنـدی کشـيد و مـا را يکجـا
جمع کرد ...سپس با ديگر فريادی کشيد و گفـت :بـه قـدرت ﷲ تعـالی مسـخ شـويد! و مـا را بـه شـکلهای
مختلف مسخ نمود ...ما نيز مسخ شديم ،همان گونـه کـه مـیبينـی« .امـام کـاظم دربـارهی مسـخ شـدگان
فرموده است» :آنها دوازده گروه می باشند و برای آن علتهايی وجود دارد .فيـل پادشـاهی زناکـار و لـواط
کاری بوده است که مسخ شده اسـت .خـرس عـرب بيابـانگرد بـیغيرتـی بـوده اسـت و مسـخ شـده اسـت.
خرگوش زنی بود که به شوهرش خيانت میکرد و غسل حـ يض و جنابـت را انجـام نمـیداد و مسـ خ شـد.
خفاش مسخ شد زيرا او خرماهای مردم را میدزديد .ستارهی سهيل مسخ شد ،زيرا او مالياتچيی در يمـن
بود .غنچه مسخ شد و آن زنی بود که توسط فرشتگان هاروت و ماروت به فتنه افتاد .ميمون و خوک نيز
]فرمان ﷲ تعـالی[ تجـاوز نمودنـد .سوسـمار نيـز فرقـهای از
از قوم بنیاسرائيل بودند و در روز شنبه از
ِ
بنیاسرائيل بودند که وقتی مائده بر عيسی نازل شد ،به آن ايمان نياوردند و تکبر ورزيدند و گروهی از
آنها در دريا قرار گرفتند و گروهی ديگر در زمين .عقرب نيز مردی خبرچين و دو بهم زن بود .زنبـور
وحشی نيز قصابی بود که کـم فروشـی مـیکـرد« (1).و ديگـر احاديـث بسـياری کـه دارای ايـن مضـمون
هستند.
]سوال اين است که آيا اگر پيامبر در بين ما حضور داشت ،آيا حق داشتيم که سخن او را با عقل ناقص
بشری بسنجيم .حال که او نزد ما نمیباشد نيز تنها راه فهميدم سخن او سند احاديث میباشد ،بدين شکل
که يا مطمئن شويم راويانی که آن را روايت کردهاند ،جوانمرد و با حافظهی قوی بودهاند و يا آن که
احتمال دروغگو بودن آنها وجود داشته باشد و نتوانيم به سخن آنها استناد کنيم .در مورد اين گونه امور
غيبی نيز تنها راه متوجه شدن آن سند روايت میباشد .بايد توجه داشته باشيم که ﷲ تعالی میفرمايدِ  :إ ﱠن
ِير] البقرة] [20 :اين عبارت يا با اين لفظ و يا بدين معنا بيشتر از  33بار در قرآن
َيءٍ قَد ٌ
ﱠَ َ
علَﻰ ُك ِّل ش ْ
تکرار شده است[ )حقيقتا ً ﷲ بر هر چيزی به هر شکلی تواناست( .وقتی چنين اعتقادی در قلب وجود
داشته باشد ،ديگر اتفاق افتادن چنين اموری برای انسان عجيب نمیباشد .به عنوان مثال اصحاب کهف
سيصد و نه سال خوابيدند؛ ولی کسی که ايمان او به قدرت ﷲ تعالی کامل باشد ،هيچ گاه از چنين امری
تعجب نمیکند ،زيرا اين امر توسط بشر انجام نگرفته است ،بله قدرت ﷲ تعالی میباشد .در اثبات درست
ت فَقُ ْلنَا
س ْب ِ
ع ِل ْمت ُ ُم الﱠذِينَ ا ْعت َ َد ْوا ِم ْن ُك ْم ِفي ال ﱠ
بودن حديث ابوهريره اين آيات قرآن نيز موجود میباشندَ  :ولَقَ ْد َ
لَ ُه ْم ُكونُوا ِق َر َدة ً خَا ِسئِينَ ] البقرة]) [65 :ای بنیاسرائيل![ همانا افرادی از خودتان را که در روز شنبه
ب
نافرمانی کردند را شناختهايد که به آنها گفتيم :2ميمونهايی طرد شده باشيد!( .همچنين  :قُ ْل َياأ َ ْه َل ْال ِكتَا ِ
ه َْل ت َ ْن ِق ُمونَ ِمنﱠا ِإ ﱠﻻ أ َ ْن آ َمنﱠا ِبا ﱠ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل ِإلَ ْينَا َو َما أ ُ ْن ِز َل ِم ْن قَ ْب ُل َوأ َ ﱠن أ َ ْكث َ َر ُك ْم فَا ِسقُونَ * قُ ْل ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم ِبش ٍ َّر ِم ْن
عبَ َد ﱠ
الطا ُ
وت أُولَئِ َك ش ﱞَر َم َكانًا
غ َ
ير َو َ
ب َ
َض َ
َذ ِل َك َمثُوبَةً ِع ْن َد ﱠ ِ َم ْن لَ َعنَهُ ﱠ ُ َوغ ِ
َاز َ
علَ ْي ِه َو َج َع َل ِم ْن ُه ُم ْال ِق َر َدة َ َو ْال َخن ِ
سبِي ِل] المائدة) [60 -59 :بگو :ای اهل کتاب! آيا از ما جز برای آن که به ﷲ و آنچه
اء ال ﱠ
س َو ِ
ض ﱡل َ
َوأ َ َ
ع ْن َ
بر ما نازل شده است و آنچه از قبل نازل شده است ،ايمان آوردهايم ،انتقام میگيريد و بيشتر شما گرفتار
شرتر از آن شما را خبر دهم؟ مجازاتی نزد ﷲ است که
فسق و فجور هستيد * بگو :آيا میخواهيد به ّ
) (1مدينة المعاجز ،از بحراني42/2 ،
) (2ﷲ تعالی وقتی بخواهد چيزی را بيافريند يا تغيير شکل دهد ،فقط به آن میگويد» :بشو« و آن امر انجام میگيرد به
همين دليل در مواردی که امر به آفريده شدن يا تغيير کردن وجود دارد ،از لفظ »ﷲ تعالی گفت «:استفاده میشود .در اين
ضﻰ أَ ْم ًرا فَإِنﱠ َما يَقُو ُل لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن
باره آياتی در قرآن گرامی وجود دارد که يکی از آنها اين مورد میباشدَ  :وإِذَا قَ َ
]البقرة) [117 :و وقتی به چيزی حکم مینمايد ،به آن میگويد» :بشو« و آن انجام میگيرد( .برای اطﻼعات بيشتر می-
توانيد به آيات آل عمران  47و  ،59اﻷنعام  ،73النحل  ،40مريم  ،19يس  82و غافر  68رجوع نماييد).مترجم(
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کسی که ﷲ او را لعنت کند و بر او خشم نمايد و از آنها ميمونها و خوکها و بندگان طاغوت را قرار دهد
سوا َما ُذ ِ ّك ُروا ِب ِه أَ ْن َج ْينَا الﱠذِينَ
شرتر و راهی گمراهتر میباشند(  .فَلَ ﱠما نَ ُ
]وجود دارد[ و آنان دارای منزلتی ّ
ْ
وء َوأ َ َخ ْذنَا الﱠذِينَ َ
ع ْنهُ قُلنَا لَ ُه ْم
ع ِن ال ﱡ
يس بِ َما كَانُوا يَ ْف ُ
س ِ
ب بَئِ ٍ
ظلَ ُموا بِ َع َذا ٍ
ع ْن َما نُ ُهوا َ
عت َْوا َ
س ُقونَ * فَلَ ﱠما َ
يَ ْن َه ْونَ َ
كُونُوا قِ َر َدة ً خَا ِسئِينَ ] اﻷعراف) [166 -165 :وقتی آنچه را که به آنها متذکر شديم را فراموش کردند.
کسانی که از بدی خودداری کردند را نجات داديم و کسانی که ظلم نمودند را به عذابی بد گرفتار نموديم
و اين از روی آن بود که فسق و فجور داشتند * وقتی از چيزی که نهی شده بودند ،نافرمانی کردند به
آنها گفتيم :ميمونهايی طرد شده بگرديد!( .در اين آيات میبينيم که ﷲ تعالی عدهای را به صورت ميمون
و خوک مسخ فرمود .البته با سند صحيح از پيامبر آمده است که حيواناتی که از طريق مسخ ايجاد شده-
اند ،مقطوع النسل میباشند و از آنها نسلی باقی نمانده است[.
حديث کسی که صبح جنب بود ،پس روزه نگيرد:
ابوهريره آورده است :کسی به زمان فجر رسيد و جنب بود ،روزه نگيرد  .گفته شـده اسـت :رسـول ﷲ
بزرگتر ،بافضيلتتر و کاملتر از پندار آنها میباشد .از او دور است که تا صبح جنـب بمانـد ،مخصوصـا ً
در زمان روزه .برای پيامبران احتﻼم نيز وجود نداشته است ،زيرا آن از بازی شيطان میباشد و آنها از
آن پاک هستند.
جواب:
از امام صادق آمده است» :رسول ﷲ در ماه رمضان شـ ب نمـاز خوانـد ،سـپس جنـب شـد!! سـپس بـه
صورت عمدی غسل را عقب انداخت ،تا آن که فجر طلوع کرد«) .(2محمـد بـن حمـران از ابـي عبـدﷲ
آورده است :از او سوال نمودم که آيا شخص جنب در مسجد بنشيند؟ فرمود :خير ،ولی میتواند از آن بـه
صورت گذرا ]برای نماز[ استفاده کند ،مگر مسجد الحـرام و مسـجد مدينـه .فرمـود :اصـحاب مـا روايـت
کردهاند که رسول ﷲ فرمود» :در مسجد من احدی نخوابـد و در آن احـدی جنـب نشـود و در آن احـدی
جنب نگردد .همچنين فرمود :ﷲ به من وحی نموده است که مسجد را پاک دارم ،برای احدی حﻼل نمـی-
باشد که در آن جنب شود ،مگر من ،علی ،حسن و حسـين«) . (3از مـروزي از فقيـه آمـده اسـت» :اگـر
مردی در ماه رمضان شبی جنب شد و غسل نکرد تا آن که صبح شـود ،بـر وی روزهی پشـت سـرهم دو
ماه واجب میگردد و همچنين روزهی آن روز ،ولی با چنين امری فضل ]روزهی[ آن روز خود را نمی-
يابد«) .(4أبي بصير از ابي عبدﷲ دربارهی مردی که در شب ماه رمضان جنب شود و غسل را به عمد
ترک کند تا آن که صبح شود ،آورده است» :برده آزاد کند يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و يا شصت
فقير را غذا دهد .فرمود :اگر چنين کاری را انجام دهد به ثواب در آن روز ،روزه گرفتن نمـیرسـد«).(5
أحمد بن محمد از أبي الحسن آورده است» :از او دربارهی مردی پرسيدم که در ماه رمضان از طـرف
اهلش به او چيزی میرسد و يا آن که جنب میشود ،سپس از روی عمد میخوابد تا آن که صبح میشود.
فرمود :برای تمام کردن آن روز بايد قضای آن را به جا آورد«). (6
1

حديث ﻻ عدوى)سرايت بيماری وجود ندارد( وﻻ صفر)صفری وجود ندارد( ،بدين معنا که بيماری صفرا
شﺧص را نمیکشد و يا آن که ماه صفر يکسال حرام نمیشـود و يـک سـال حـرام( وﻻ هامـة)بيماری از
شومی جغد نيست(:
) (1اين حديث در کتابهای زيادی آمده است؛ ولی قویترين سند آن در صحيح مسلم شمارهی  2645میباشد .مضمون اين
حديث درست بر عکس اين عبارتی است که از ابوهريره نقل شده است .ولی از آنجا که در آن آمده است ،پيامبر در
حالی که جنابت او از روی احتﻼم نمود و وقتی صبح شد بيدار گشت و در آن روز روزهی خود را به انجام رساند ،اين
فصل را بدون ذکر کردن اصل حديث ادامه میدهيم).مترجم(
) (2تهذيب اﻷحكام .214/4
) (3منبع قبلی15/6 ،
) (4منبع قبلی .212/4
) (5اﻻستبصار از طوسي .87/2
) (6مسند اﻹمام الرضا194/2 ،
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ابوهريره از پيامبر آورده اسـت» :بيمـاری سـرايت نمـیکنـد و صـفر موجـود نيسـت و جغـدی ]باعـث
بيماری[ نمیشود .يک اعرابی)عرب بيابانگرد( گفت :پس ای رسول ﷲ! وضعيت شتری چگونه میباشد
وقتی که به مانند آهو در صحرا سرحال است و با شـتر نـری کـه بيمـاری جـرب دارد مـیگـردد و از آن
بيماری جرب را میگيرد؟ رسول ﷲ فرمود :چه کسی بيماری را به شتر اول سرايت داد«)] .(1اين بدين
معنا نمی باشد که شخص با بيماری که دارای بيماری واگيـردار اسـت معاشـرت کنـد ،بلکـه بـا رجـوع بـه
کتابهای شرح حديث که از اول در کنار احاديث وجود داشـته اسـت ،معلـوم مـیگـردد کـه ايـن مـوارد بـه
خودی خود وجود ندارند ،بلکه اين اذن و ارادهی ﷲ تعالی است که باعث میشود اين اسباب اثر خـود را
بگذارند .اين همان شرح عبارت »ﻻ حول وﻻ قوة اﻻ با « میباشد[.
جواب:
 اين حديث را بخاری)بخارايی( در صحيحش به غير از ابوهريره از ابن عمر و انس بن مالـک و
ديگران نيز روايت کرده است.
 در طرق شيعه اثنی عشری از جمال از ابي عبدﷲ آمده است» :از او دربارهی شـتری پرسـيدم کـه
دارای بيماری جرب بود و آن را از شـتر خـود دور نمـودم از تـرس آن کـه بيمـاری آن بـه شـتر مـن
سرايت کند و همچنين حيوان گـاهی زرد مـیشـود تـا آن کـه آب مـینوشـد .ابوعبـدﷲ فرمـود :يـک
اعرابی نزد رسول ﷲ رسيد و گفت :ای رسول ﷲ! من گوسفند و گـاوی بـا قيمـت پـايين خريـدم در
حالی که دارای بيماری جرب بودند .از خريد آن کراهت داشتم زيرا میترسيدم تا جرب آن به شتر و
گوسفند من انتقال يابد .رسول ﷲ فرمود :ای اعرابی چه کسی ]بـه حيـوان[ اول بيمـاری را سـرايت
داد؟ سپس رسول ﷲ فرمود :سـرايتی وجـود نـدارد ،تطيـری 2وجـود نـدارد ،شـوميی وجـود نـدارد،
صفری وجود ندارد و شير دادن بعد از جدا کردن کودک از شير مادر وجود ندارد« ) .(3همچنين امام
صادق فرموده است» :از جذام فرار کن به مانند آن که از شير فرار میکنی«)] . (4اين دو حديث با
يکديگر عبارتی که در شرح حديث آورده شد را تأييد میکند[.
حديث نگهبان نمودن ابوهريره برای حفظ زکات فطر و حضور شيطان برای دزدی از آن:
ابوهريره گفته است» :رسول ﷲ مرا نگهبان زکات ماه رمضان قرار داد .شخصـی آمـد و خواسـت از
آن خوراکیها بدزدد و من او را گرفتم و گفتم :قسـم بـه ﷲ ،تـو را نـ زد رسـول ﷲ مـیبـرم .گفـت :مـن
محتاج میباشم و دارای خانواده هستم و نيازمندی من شديد است .گفت :او رها کردم تا آن که صبح شـد.
پيامبر فرمود :ای ابوهريره! اسيرت ديشـب چـه کـار کـرد؟ گفـتم :ای رسـول ﷲ! از نيازمنـدی شـديد و
دارای خانواده بودن ،شکايت کرد و به او مهربانی کردم و رهايش نمودم .پيامبر فرمود :او به تو دروغ
گفته است و باز میگردد ...تا آن کـه فرمـود :آيـا مـیدانـی ايـن سـه شـب چـه کسـی بـه نـ زد تـو آمـد ،ای
ابوهريره؟! گفتم :نه .فرمود :آن شيطان بود« .گفتهاند :اين خرافات راعقل قبول نمیکند ،مگـر عقلـی کـه
ناقص باشد و نور ذهنی آن خاموش شده باشد ...چه چيـزی عجيـبتـر از ايـن سـخن ابـوهريره دربـارهی
شيطانی که نزد او آمد ،وجود دارد .آنچه ابوهريره روايت کرده اسـت عجيـب مـیباشـد ،گـاهی در مـورد
شيطان گفته است که او برای خانوادهاش غذا میدزد ]البته در اين حديث اين سخن شيطان دروغ معرفـی
شده است[ و گاهی میآورد که او هنگام شنيدن اذان ]از شدت سختيی که بر او نـازل مـیشـود[ بـاد شـکم
میدهد ]و فرار میکند[ ...و ديگر مواردی که عقلهای کامل و ذهنهای نورانی از قبول آنها ابا میورزد.
به ﷲ تعالی پناه میبريم از سبکسری و ضعيف بودن در قدرت تمايز.
جواب:
) (1صحيح بخاري  ،5717و مسلم .2220
)» (2تَ َ
طيّر« رسمی در زمان جاهليت بود .وقتی برای کاری مردد میشدند ،پرندهای را در دست میگرفتند و رها می-
کردند ،اگر به سمت راست فرار میکرد آن امر را انجام میدادند و نيکو ارزيابی میکردند و اگر به سمت چپ فرار
میکرد آن امر را انجام نمیدادند و شوم ارزيابی میکردند).مترجم(
) (3وسائل الشيعة .371/8
) (4من ﻻ يحضره الفقيه ،از شيخ صدوق 258/4
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]در قبل دربارهی امر غيبی سخن به ميان آوردم و اين مـورد و ديگـر مـوارد نيـز از آنهـا مـیباشـند .در
مورد ماوراء طبيعه چگونه به مجرد عقل میتوان حکم کرد و اين با وجود آن است که عقل دارای ابزار
مادی و حواس پنجگانه میباشد .چطور عقل ناقص بشری که هيچ علمی به ماوراء الطبيعه ندارد میتواند
دربارهی چنين چيزی حکم صادر کند!! البته يک راه برای آگاهی به ماوراء الطبيعه وجود دارد و آن راه
رجوع نمودن به کﻼم وحی که همان قرآن و سنت پيامبر میباشد و تصديق آنچه در آن آمده است ،می-
باشد و البته راهی جز شناخت سند حديث برای دست يابی به سخن پيامبر وجود ندارد ،زيرا عقل بشری
ما ناقص است .اگر قرار بود انسان همه چيز را با عقلش بفهمد ،پس چه نيازی به اين همه آيـات قـرآن و
سنتهای پيامبر وجود دارد؟! پيامبر در ابتدای امر اين همه سختی نمیکشيد و میفرمود» :برويد و بـه
عقل خودتان عمل کنيد!«[.
در کتابهای شيعه اثنی عشری از ايوب انصاری آمده است» :برای من انباری بود که در آن خرمـا قـرار
داشت .غولی آمد که به مانند نور بود و از آن برداشت .از آن نزد پيـامبر شـکايت کـرديم و او فرمـود:
»برو! وقتی او را ديدی بگو :بسم ﷲ!« رسول ﷲ را اجابت کردم و او را گرفتم و قسم خورد که ديگر
باز نگردد و او را فرستادم .سپس دوباره آمد و گفت :من چيزی را به تو متذکر میشوم :آية الکرسـی را
در خانهات بخوان ،در نتيجه شيطان و چيزی ديگری به تو نزديک نمیشود .به نزد رسـول ﷲ رفـتم و
فرمود :اسيرت چه کار کرد؟ آنچه را گفته بود ،به او خبر دادم .پيامبر فرمود :بـه تـو راسـت گفـت ،در
حالی که بسيار دروغگو میباشد«)] .(1آن حديثی که اين ايراد گيرنده به آن ايراد گرفته بـود ،دقيقـا ً شـامل
همين حديث است و به مانند همين حديث راهنمايی ايجاد کرده اسـت[ .همچنـين در اثـر از او آمـده اسـت:
»وقتی مؤذن اذان میگويد ،شيطان پشت کرده ]و فرار میکند و از شدت سختيی که به او وارد میشـود[
باد شکم میدهد«). (2
حديث زنی که به علت ظلم به گربهای داﺧل آتش جهنم شد:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :گربهای زنی را داخـل آتـش جهـنم نمـود .بـدين شـکل کـه آن
گربه را زندانی کرد و به آن غذا نداد و او را رها نکرد تا خودش از حشرههـا و پرنـدههـای کوچـک بـر
روی زمين غذا پيدا کند تا آن که آن گربه از شدت ﻻغری مرد« .گفته شده است :اين روايتی خيالی می-
باشد که هدف از آن بيان عاقبت ظلم و دشمنی میباشد.
جواب:
 اين حديث را غير از ابوهريره صحابههای ديگری مثل ابن عمر نيز روايت کردهاند.
 از طرق آل البيت از حفص بن بختري از أبي عبدﷲ آمده است که گفـت» :زنـی بـه علـت گربـهای
عذاب شد .زيرا او را زندانی کرد تا آن که از تشنگی مرد«) .(3موسﻰ بن جعفـر از پـدرانش آورده
است که رسول ﷲ فرمود» :در آتش جهنم صاحب گربهای را ديدم .آن زن را در جلو و پشـت گـاز
می گرفت و اين از روی آن بود که آن گربه را بست و به آن غذا نداد و آن را رها ننمود تا خودش از
پرندگان و حشرات بر روی زمين تغذيه نمايد«).(4
حديث زنی از روی آن که به سگی آب داد ،آمرزيده شد:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :زنی فاحشه گناهش آمرزيده شد .او بر روی چاهی سـگی را
ديد که نفس نفس میزند گفت :نز ديک است که تشنگی او را بکشد .کفشش را درآورد و آن را به چادرش
بست و برای آن آب بيرون آورد .به همين دليل آمرزيده شد«) .(5همچنين از پيامبر آورده است» :مردی
در راه قدم میگذاشت .تشنگی او شديد شد .چاهی يافت و از آن پايين رفت و از آن نوشيد .سـپس بيـرون
) (1بحار اﻷنوار .316/60
) (2العوالي ،از أحسائي ،409/1 ،مستدرك الوسائل73/4 ،
) (3منبع قبلی .267/61
) (4منبع قبلی .317/8
) (5بخاري .3321
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آمد و ديد سگی نفس نفس میزند و از شدت تشنگی ِگل میخورد! مرد از چاه پايين رفت و کفش خود را
پر از آب نمود ،سپس با دهان آن را بيرون آورد و به سگ آب داد .ﷲ سـپاس او را بـه جـای آورد و بـه
همان علـت او را آمرزيـد«) .(1گفتـه شـده اسـت :معلـوم اسـت کـه ايـن حـديث و حـديث قبلـی از تخـيﻼت
ابوهريره بوده است ،خواسته است تا توسط آنهـا پـاداش عاطفـه و دلسـوزی را بيـان دارد و توسـط آن دو
حديث برای نيکوکاری و احسان تشويق نمايد.
جواب:
از موسﻰ بن جعفر از پدرانش عليهم السﻼم آمـده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـود» :داخـل بهشـت شـدم و
دوست سگی را ديدم که به آن آب میداد«) .(2نعمـ ت ﷲ جزائـري گفتـه اسـت» :از نقلهـايی کـه خيـال را
آسوده میگرداند ،روايتی است که مردی از بنیاسرائيل در حالی که در معاصی گرفتار شده بود در يکی
از سفرهايش به نزد چاهی رسيد .ناگهان سگی را ديد که از روی تشنگی نفس نفس میزد .دلش برای آن
سوخت و عمامهاش را برداشت و کفشش را به آن بست و آب را بيرون آورد و سگ را سيراب نمود .ﷲ
تعالی به پيامبر آن زمان وحی نمود :سپاس کوشش او را به جا آوردم و از روی مهربانی به مخلـوقی از
آفريدگانم او را آمرزيدم .اين امر به گوش آن مرد رسيد و در نتيجهی آن از گناهان توبه کرد و ايـن کـار
او باعث شد تا توبه نمايد و از مجازات رها گردد«). (3
شبههی آن که او از پيامبر احاديث ساﺧتگی روايت میکرد:
شخصی گفته است» :چه بسا که نيمهی دوم دين آنها اختصاص به ابوهريره دارد ،همان کسـی کـه بـرای
آنها احاديثی را روايت میکرد که دوسـت داشـتند .در نتيجـه بـه او قـرب دادنـد و امـارت مدينـه را بـه او
واگذار کردند و برای او قصری از عقيق ساختند و اين بعد از آن بود که منهدم شده بود و همچنين بـه او
لقب »راوية اﻹسﻼم« دادند .به همين دليل برای بنیاميه آسان شـد تـا دارای دينـی جديـد باشـند کـه در آن
کتاب ﷲ و سنت فرستادهاش وجود ندارد ،مگر آن که بـر اسـاس هـوای نفـس آنهـا باشـد« .همچنـين گفتـه
است ...» :اين چنين است که آنچه از فضايل ابوبکر روايت شده است ،راوی همهی آنها عمرو عـاص و
ابوهريره بودهاند«.
جواب:
 ابوهريره در هيچ فتنهای قرار نداشت ،بلکه در تمامی آنهـا گوشـه نشـينی کـرد و هرگـز بـا احـدی از
مسلمانان جنگ ننمود .اين درست به مانند احاديث پيامبر مـیباشـد کـه در هنگـام فتنـه بايـد بـه آنهـا
تمسک جست .به مانند آن که پيامبر فرموده است» :فتنـهای خواهـد آمـد کـه نشسـته در آن بهتـر از
ايستاده میباشد و ايستاده در آن بهتر از راه رونده میباشد و کسی که از وی خواستند تا مسئوليتی را
قبول کند] ،آن را قبول نکند[ و اگر پناهگاه يا جايگاهی يافت به آن پنـاه ببـرد«) ،(4ايـن امـر همچنـين
نظر بزرگان صحابه بوده است.
 ابوهريره هﻼک شده نبود و در مدينه نيز والی نمیبود ،فقط عمر در زمان خﻼفت خود او را والی
بحرين قرار داد و آن از روی مالکيت مالی بود ]بدين ترتيب کـه[ .از محمـد بـن سـيرين آمـده اسـت:
»عمر بحرين را به ابوهريره سپرد .نزد او ده هزار وجود داشت .عمر به او گفت :از کجا ايـن مـال
را آوردی ای دشمن ﷲ! و دشمن کتابش؟ ابوهريره گفت :من دشمن ﷲ و دشمن کتـابش نيسـتم ،بلکـه
دشمن هر کسی میباشم که دشمن آن دو است .عمر گفت :پس از کجا آن را آوردی؟ گفت :اسبی که
بچه آورد و حبوباتی که آرد کردم و آن را عطا نمودم و يکی بعد از ديگری بر مال من افـزود .آنـان
جستجو کردند و همان گونه که او گفته بود ،وی را يافتند .وقتی اين امر انجام شد ،عمر او را صـدا
زد تا وی را والی گرداند ،ولی او قبول نکرد).(5
) (1بخاري  ،2363و مسلم .2244
) (2بحار اﻷنوار .65/62
) (3اﻷنوار النعمانية 66/4
) (4بخاري  ،3602و مسلم .2286
) (5تاريخ دمشق  ،370/67البداية و النهاية  ،113/8سير أعﻼم النبﻼء .612/2
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 سبب آن که امويان ابوهريره را والی مدينه قرار دادند اين بود که او از بزرگان صحابهای بود که در
مدينه باقی مانده بودند و از عالمان بود ،مخصوصا ً آن که او در زمان علی و معاويه پيش نماز بود.
اگر کسی غير از امويان نيز حکومت را در دست داشت ،او را والی مدينه مینمود .او مسئولی برای
اين امر بود ،زيرا کسی بهتر از آنها به او مسئوليت داده بود و او همان عمر بود.
 اما در مورد صداقت و ثقه و مورد اعتماد بودن او در نقل روايات .برای شـما نظـر يکـی از امامـان
دوازده گانه را بيان میدارم او همان امام چهارم زين العابدين ،علي بن الحسـين بـوده اسـت .إربلـي
که يکی از بزرگان علمای اثنی عشری میباشد از سعيد بـن مرجانـ ه آورده اسـت کـه گفـت» :روزی
نزد علي بن حسين بودم و گفتم :از ابوهريره شنيدهام که میگفت :رسول ﷲ فرموده است :کسی کـه
بردهی مؤمنی را آزاد کند ،ﷲ تعالی به ازای هر عضو آن ]بـرده[ عضـوی از وی را از آتـش جهـنم
نجات میدهد .تا آن که اگر دست ]آن برده را آزاد کرد[ دست او آزاد میشود و به ازای پا ،پای او و
به ازای عورت ،عورت او .علی)امام چهارم( فرمود :تو اين را از ابوهريره شنيدهای؟ سعيد گفت:
بله] .امام [به بردهی خود فرمود :تو آزاد هستی .اين در حالی بود که عبدﷲ بن جعفـر بـرای خريـد
آن برده به او هزار دينار میداد ،ولی آن را نفروخت ]و فرمود [:تو برای ]رضايتمندی[ صـورت ﷲ
آزاد میباشی«) !(1بنابراين عجيب نمیباشد که يکی از بزرگان علمـای شـيعه اثنـی عشـری او را در
بين رجالی ياد کند که ثقه و مورد اعتماد بودهاند و او را در بين مردان ستودهای قرار دهد .ابـن داود
حلي گفتـه اسـت» :عبـدﷲ أبـوهريره معروف)نيـک( اسـت و او يکـی از اصـحاب رسـول ﷲ مـی-
باشد«)] .(2همان طور که در قبل گفتيم ،او در قديم مورد اعتماد و از ثقات بوده اسـت و حـديث قبـول
نکردن از وی چيزی جديد میباشد[.
 در مورد سخن اين ايراد گيرنده» :تمامی روايتی که در فضايل ابوبکر میباشند از عمرو بن العاص،
ابوهريره ،عروه و عکرمه روايت شدهاند .اين افراد کسانی هستند که در برابر امام علی قرار گرفتند
و با او جنگيدند يا با سﻼح و يا با دروغگويی و بيان داشتن فضايل دشمنانش] «...تِرمـذی از عايشـه
دو حديث ،بخاری و مسلم از ابوسعيد خدریِ ،ترمذی و ابوداود از عمر ،بخاری از ابودرداء ،ابوداود
از عبدﷲ بن زعمه ،نسائی از ابن مسعود ،بخـاری و مسـلم از عايشـه ،صـحاح سـته جـز ابـوداود از
عايشه هر کدام به صورت جداگانه رواياتی داشتهاند که چنين فضايلی در آنها بيان شـده اسـت ،بـرای
اطﻼعات بيشتر میتوانيد به کتاب جمع الفوائد از محمد بن محمد بن رودانی مغربـی حـديث شـمارهی
 8515تا  8534رجوع نماييد[ .اما در مورد جنگ او با علی .ابوهريره در آن جنگ شرکت ننمود
و گوشهگيری کرد .اين تمام امر نمیباشد؛ بلکه ابوهريره دربارهی علی رواياتی را آورده است که
او را در برابر دشمنانش ياری میدهد .مثل آن که ابوهريره روايت کرده است که پيـامبر در روز
خيبر فرمود» :اين پرچم ]جنگ[ را به مردی میدهم که ﷲ و فرستادهاش او را دوست میدارند و ﷲ
با دستان او پيروزی ايجاد مینمايد ...رسول ﷲ علي بن أبي طالب را صدا زد و آن ]پـرچم[ را بـه
او داد« .فقط اين حديث نمیباشد ،بلکه او روايت کرده است که پيامبر فرمود» :کسی کـه آن دو را
دوست بدارد ،مرا دوست داشته است و کسی که به آن دو بغض بورزد به من بغض ورزيده است .آن
دو منظور حسن و حسين ]رضی ﷲ عنهما[ میباشـند«) .(3همچنـين روايـت کـرده اسـت کـه پيـامبر
فرمود» :الهی! من آن دو را دوست میدارد ،پس تو نيز آن دو را دوست بدار!«).(4
حديث ﷲ تعالی آدم را به مانند صورت او آفريده بود:

) (1كشف الغمة .241/2
) (2رجال ابن داود الحلي ص.116
) (3ابن ماجه .143
) (4بخاري .3747
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از ابــوهريره آمــده اســت کــه رســول ﷲ فرمــود :اگــر کســی از شــما ]شــخص ديگــری را زد[ از ]زدن[
صورت او خودداری کند .همچنين نگويد :ﷲ صورت تو را و صورت کسی که به صورت تو شبيهترين
میباشد را زشت نمايد؛ زيرا ﷲ آدم را بر اساس صورت او آفريده است«).(1
جواب:
حسن آورده است :پيامبر از کنار مردی از انصار گذشت و اين در حالی بود کـه او بـر صـورت غـﻼم
خود میزد و میگفت :ﷲ صورت تو و صورت کسی که به تو شبيه میباشـد را زشـت نمايـد .در نتيجـه
پيامبر به او فرمود» :بد چيزی گفتی ،زيرا ﷲ آدم را بر صورت او آفريده است بـدين معنـا کـه ]آدم را
بر اساس[ صورت مضروب ]آفريده است[ .اين جواب صـحيحی مـیباشـد و سـتايش شـکرگونه بـرای ﷲ
تعالی میباشد« )] .(2اين حديث نشان میدهد که منظور از حديث اين نيست که ﷲ تعـالی صـورت آدم را
به شکل خودش آفريده است ،بلکه منظور اين است که صورت انسان به شکلی است که ﷲ تعالی صورت
آدم را به آن شکل آفريده بود[ .حسين بن خالد گفته است که به امـام رضـا گفـتم :ای پسـر رسـول ﷲ!
مردم بر ايـن باورنـد کـه رسـول ﷲ فرمـوده اسـت» :ﷲ آدم را از روی صـورت او آفريـده اسـت« .او
فرمود» :ﷲ آنان را مجازات نمايد ،اول حديث را حذف کردهاند .رسول ﷲ از کنار دو مرد مـیگذشـت
که يکديگر را دشنام میدادند ،شنيد که يکی از آنها میگويد» :ﷲ صورت تو و صورت کسی که شبيه تو
میباشد را زشت نمايد!« .در پس آن فرمود» :ای بندهی ﷲ! چنين چيزی را به برادرت نگو! زيـرا ﷲ
آدم را به شکل صورت او)طرف مقابل تو( آفريده است«).(3
حديث ديدن ﷲ تعالی در روز قيامت:
ابوهريره گفته است» :مردم گفتند :ای رسول ﷲ! آيا پروردگارمان را روز قيامت میبينيم؟ فرمود :اگر
در ]روزی که[ ابر وجود ندارد ،برای ديدن خورشيد مشکلی داريد؟ گفتند :نه ،ای رسول ﷲ! فرمـود :آيـا
در شب چهارده ماه که ابری وجود ندارد در ديدن ماه مشکلی داريـد؟ گفتنـد :نـه ،ای رسـول ﷲ! فرمـود:
شما نيز او را در روز قيامت اين چنين میبينيـد« .گفتـه شـده اسـت :ايـن حـديث خطرنـاکی مـیباشـد کـه
صاحبان عقل را بر گرد خو جمع کرده است .آيا جايز میباشد ،ﷲ تعالی دارای شکلهای مختلفـی باشـد و
عدهای او را نشناسند و عدهای ديگر او را بشناسند؟ آيا ﷲ تعـالی دارای سـاق مـیباشـد تـا نشـان دادن آن
نشانهای برای شناخت او باشد؟ چگونه است که با ساق او شناخته میشود و ديگر اعضـای او ايـن گونـه
نيستند؟ همچنين آيا جايز میباشد که برای او حرکت و انتقال ايجاد شود و برای دو بار به نزد آنها برسد؟
آيا جايز میباشد که او بخندد؟ اين سخن چه ارزشی دارا میباشد؟
جواب:
]قبل از هر چيز بايد يادآور شد که تقليد در اصل توحيد و شناخت ﷲ تعالی در هيچ مذهبی جايز نمیباشد.
در مورد اين ايرادی که گرفته است ﻻزم میدانم که مسائلی را برای فهم صحيح بيان دارم .ﷲ تعالی در
ير] الشوری) [11 :هيچ چيزی در هيچ يک از
ْس َك ِمثْ ِل ِه َ
ش ْي ٌء َو ُه َو ال ﱠ
ص ُ
س ِمي ُع ْالبَ ِ
قرآن میفرمايد :لَي َ
صفات ذاتی به مانند او نمی باشد و او شنوای بيناست( .بنابراين وقتی در مورد ﷲ تعالی به طور مثال
میگوييم که او کسی را دوست میدارد ،اين دوست داشتن به مانند هيچ دوست داشتن ديگری نمیباشد.
همچنين وقتی برای او حرکت قائل میشويم ،طبق اين آيه بايد بدانيم که حرکت او به مانند هيچ چيز
ديگری نمیباشد .همچنين وقتی میگوييم :دست ﷲ تعالی نبايد اين دست را به هيچ دست ديگری تشبيه
نمود ،بلکه منظور از دست چيزی است که اسم آن دست میباشد و آن مخصوص ﷲ تعالی است و دست
خدايی میباشد .اگر بخواهيم اين امور را انکار کنيم به راحتی صفات ديگر را نيز میتوانيد انکار کنيم.
به طور مثال ﷲ تعالی در همين آيهی فوق فرموده است که او شنوا و بينا میباشد .نبايد بگوييم از آنجا
که مخلوق میشنود و میبيند ،پس ﷲ تعالی نمیتواند ببيند و نمیتواند بشنود .بلکه سخن و عقيدهی
صحيح اين میباشد که ﷲ تعالی میشنود و میبينيد ،ولی شنيدن و ديدن او به مانند هيچ مخلوقی نمی-
) (1مسلم .2612
) (2كنز الفوائد ص.274
) (3عيون أخبار الرضا .110/2
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باشد .در اينجا ﻻزم میدانم که به امر ديگری نيز اشاره کنم پيامبر فرموده است» :يا أبا ذر ما السموات
عند الكرسي إﻻ كحلقة ملقة بأرض فﻼة وفضل العرش علﻰ الكرسي كفضل الفﻼة علﻰ الحلقة« )ای ابوذر!
آسمانها در برابر کرسی 1به مانند انگشتری در صحرا میباشند و فضيلت عرش بر کرسی به مانند
فضيلت صحرا بر انگشتر است( .2در حديثی ديگر نيز آمده است که ﷲ تعالی از عرش خود بزرگتر
میباشد .در اينجا از آسمانها ياد شده است و اين در حالی است که همين آسمانی که ما به آن نگاه میکنيم
و انتهای آن معلوم نمیباشد ،آسمان دنيا است و شش آسمان ديگر در باﻻی آن میباشند و اين مجموعه که
بزرگی آن در قلب و ذهن جا نمیشود دارای نسبتی به کرسی هستند و آن کرسی دارای نسبتی به عرش
میباشد که در اين حديث از آن ياد شده است .اين از يک جهت بود و از جهت ديگر فقط ابوهريره اين
حديث را روايت نکرده است .احاديث در اين زمينه بسيار زياد هستند ،فقط يکی از آنها اين مورد میباشد
سنُوا ْال ُح ْسنَﻰ َو ِزيَا َدة ٌ] يونس) [26 :برای کسانی که نيکی کنند
که پيامبر فرموده استِ  :للﱠذِينَ أَ ْح َ
»الحسنی« )نيکی( و »زيادة« )بيشتر( خواهد بود و »الحسنی« به معنای بهشت است و »زيادة« به
معنای ديدن ﷲ است( اين حديث متواتر می باشد به اين معنا که راويان آن آنقدر زياد هستند که امکان
دست به يکی آنها برای جعل آن وجود نداشته است :در شرح المواهب آمده است که اين حديث را از
پيامبر اين افراد روايت کردهاند :أبي موسﻰ ،كعب بن عجره ،ابن عمر ،ا ُبﱠي بن كعب ،أنس و
ابوهريره .همچنين به صورت موقوف از اين افراد روايت شده است :ابوبکر صديق ،حذيفه ،ابن عباس
و ابن مسعود) .نظم المتناثر من الحديث المتواتر از محمد جعفر كتاني حديث شمارهی  .(310برای
اطﻼعات بيشتر میتوانيد به کتابهای ترجمه شده توسط اينجانب به نامهای »اثبات باﻻ بودن ﷲ تعالی« از
تويجری و »رد کسی که توحيد اسماء و صفات را انکار میکند« از عبدالرحمان عبدالخالق ،در سايت
کتابناک رجوع نماييد .همچنين کتاب ديگری نيز ترجمه کردهام که نام آن »بزرگترين نعمت بهشت رؤيت
ﷲ متعال« است آن قسمتی از کتاب حادی اﻷرواح الی بﻼد اﻻفراح ابن قيم جوزيه میباشد و در شرف
مجوز گيری برای چاپ میباشد[.
جايز بودن ديدن ﷲ تعالی در روز قيامت از منظر آل البيت :در قسمتی از يک حديث طوﻻنی آمده است:
»در آن اهل بهشت صدای او تعالی را میشنوند و آنها را خطاب قرار میدهد و آنها او را نگاه میکنند و
آنها از لذت بخشترين چيز نزد آنان میباشد« وی در حديثی که در آن مشغوليت اهل بهشت بـه نعمتهـا
بيان شده است ،فرموده است» :در آن حالـت آنهـا صـدايی را از زيـر عـرش مـیشـنوند :ای اهـل بهشـت
بازگشت خودتان را چگونه میبينيد؟ میگويند :بازگشت مـا بهتـرين بازگشـت اسـت و پـاداش مـا بهتـرين
پاداش میباشد .صدا را شنيدهايم و خواستار ديدن میباشـيم و آن بزرگتـرين پـاداش مـا اسـت و تـو بـه آن
وعده نمودهای و در پيمان خلف وعده نمینمايی ...در نتيجه برای آنها آشکار میشود تا آن که صورت او
تبارك و تعالﻰ را میبينند«) . (3از عاصم بن حميد از ابي عبد ﷲ آمده است که فرمود ...» :وقتی جمع
)(4
میشوند پروردگار رب تبارك و تعالﻰ برای آنها آشکار میشود ،وقتی به مینگرند ،به سجده میافتند«
 .امام سجاد بيان میفرمايد» :وأقدر أعيينا يوم لقائـك برؤيتـك« )روز ديـدارت رويـت خـودت را بـرای
چشمان ما مقدر نما!( .از ابي بصير از ابي عبد ﷲ آمده است» :به او گفتم :از ﷲ به من خبر بده! آيا
مؤمنان روز قيامت او را میبينند؟ فرمود :بله«).(5
حديث جهنم پر نمیشود تا آن که ﷲ تعالی پايش را در آن قرار میدهد:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود ...» :آتش جهنم پر نمـیشـود تـا آن کـه پـايش را در آن قـرار
میدهد و مـیگويـد :هرگـز هرگـز .در آنجاسـت کـه پـر مـیشـود و قسـمتی از آن قسـمتی ديگـر را مـی-
ض) کرسی او
س َم َاوا ِ
 - 1منظور از کرسی همان عبارتی است که در آية الکرسی آمده استَ  :و ِس َع ُك ْر ِسيﱡهُ ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
آسمانها و زمين را فرا گرفته است(.
 - 2حلية اﻷولياء 166-1؛ تفسير ابن کثير ج 2ص 419ذيل آيه الکرسی .تفسير الطبری ج 5ص 399حديث شمارهی
 .5794تفسير القرطبی ج 3ص 278ذيل آية الکرسی.
) (3لئالﻰ اﻷخبار ،از محمد توسيركاني »باب في أن أهل الجنة يسمعون صوته«.
) (4البحار126/8 ،ح  27باب الجنة و نعيمها.
) (5التوحيد ،از شيخ صدوق ،ص117ح.20
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فشارد«) .(1گفته شده است :اين حديث به حکم عقل و شرع محال و غير ممکن میباشد .آيـا مسـلمانی کـه
ﷲ تعالی را پاک میشمارد ،ايمان میآورد که ﷲ تعالی دارای پا میباشد؟ آيا عاقل تصديق میکند کـه او
آن را در جهنم قرار میدهد تا آن پر شود؟
جواب:
]همان طور که گفتيم پايی که در آيات و احاديث آمده است در هی صفتی به مانند پای مخلوقات نمیباشد،
چيزی است که اسم آن پا میباشد ولی خاص ﷲ تعالی است و پای خدايی میباشد[.
فيلسوف شيعه ملقب به صدر المتألهين همان »محمد بن إبراهيم صدر الدين شيرازي« اين حديث را حجت
قرار داده است و گفته است» :آيا صداقت آنچه را که ما گفتيم ،نمیبينی :آتش جهـنم دائمـا ً از روی خـالی
بودن و پر نشدن دردمند است تا آن که خداوند مسـلط پـايش را در آن قـرار مـیدهـد ،همـان گونـه کـه در
حديث آمده است«) . (2همچنين سيد محمدي ري شهري از علمای شيعه اثنی عشری اين حـديث را حجـت
قرار داده است ). (3
حديث پايين آمدن پروردگار در هر شب به سوی آسمان دنيا:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود» :پروردگار ما در شب ،در يک سوم آخر آن ،به سوی آسمان
دنيا پايين میآيد و میفرمايد :چه کسی مرا به دعايی میخواند تـا او را اسـتجابت کـنم .(4) «...گفتـه شـده
است :ﷲ تعالی باﻻتر از آن است که نزول نمايد و باﻻ رود و بيايـد و بـرود و دارای حرکـت و انتقـال و
ديگر اتفاقات و عارضات باشد.
جواب:
ْ
َ
صفا] الفجر) [22 :و پروردگـارت و مﻼئـک صـف
صفا َ
]مگر در قرآن نيامده استَ  :و َجا َء َرب َﱡك َوال َملكُ َ
کشيده میآيند ،چه صف کشيدنی([ .بر حديث پايين آمدن هر دو فرقـهی شـيعه و سـنی اتفـاق نظـر وجـود
دارد .از طرق آل البيت حديثی است که شيخ صدوق آن را در التوحيد آورده است و در آن حجـت آوردن
امام صادق بر دو خدايیها و کافران حجت آورده است .از او سوال شد :آيا او به سوی آسمان دنيا پايين
میآيد؟ فرمود :اين چنين میگوييم؛ زيرا روايات و نقلها آن را صـحيح مـیداننـد .سـوال کننـدهای پرسـيد:
وقتی نازل میشود آيا اين گونه نيست که عرش و آنچه حول عرش میباشد دچار صفت حـدث مـیشـود.
ابو عبدﷲ فرمود :پايين آمدن او به مانند پايين آمدن مخلوق نمیباشد] - ،اين همـان چيـزی اسـت کـه از
اول بيان اين شبهه آورديم[  -به طوری که وقتی از مکانی به مکان ديگر میرود اين گونه نيسـت کـه در
مکان اول اثری از او وجود نداشته باشد ،ولی به سوی آسمان دنيا بـدون سـختی کشـيدن و حرکـت پـايين
میآيد و او بر آسمان هفتم بر عرش خود خواهد بود ،همان گونه که بـر آسـمان دنيـا مـیباشـد«) .(5جـابر
جعفي گفته است که از ابو عبدﷲ شنيدم که میفرمود» :ﷲ تبارك و تعالﻰ در يک سـ وم آخـر شـب ،بـه
سوی آسمان دنيا پايين میآيد و ندا میدهد :آيا توبه کنندهای وجود دارد که توبهی او را بپذيرم؟ آيـا طلـب
آمرزش کنندهای وجود دارد تا او را بيامرزم؟ آيا دعا کنندهای وجود دارد که دعای او را مستجاب نمـايم؟
آيا کسی است که معيشت برای او تنگ شده باشد و مرا به دعايی بخواند و آن را برای او وسيع گـردانم؟
آيا مظلومی است که از من ياری بطلبد و من او را ياری کنم«) .(6حديث پايين آمدن را إحسائي معـروف
به ابن أبي جمهور به ثبت رسانده است و گفته است» :ﷲ تعالﻰ در يک سـوم آخـر شـب ،بـه آسـمان دنيـا
پايين میآيد و همچنين در شب عرفه به سوی اهل عرفه پايين مـیآيـد و همچنـين در شـب نيمـهی شـعبان
پايين میآيد«) . (7محسن كاشاني گفته است» :اول :در اوقات شريفی در انتظـار دعـا مـیباشـد .بـه ماننـد
روز عرفه در سال و مـاه رمضـان در بـين مـاههـا و روز جمعـه در هفتـه و وقـت سـحر در طـول شـب،
) (1بخاري  ،4850مسلم .2846
) (2تفسيره القرآن الكريم 58/1 ،وص156
) (3ميزان الحكمة 179 ،178/2 ،در باب »هل من مزيد«
) (4بخاري  ،1145ومسلم .758
) (5التوحيد ص.248
) (6بحار اﻷنوار .168/84
) (7عوالي الﻶلي ،فصل هفتم  119/1روايت 44
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ار ُه ْم َي ْستَ ْغ ِف ُرونَ ] الذاريات) [18 :و در سحرها آنها طلب آمرزش میکنند( زيـرا فرمـوده اسـت
َ و ِب ْاﻷَ ْس َح ِ
که ﷲ در هر شب ،در يک سوم آخر شب ،به سوی آسمان دنيا پايين میآيد و مـیفرمايـد :چـه کسـی مـرا
میخواند تا او را اجابت کنم؟ چه کسی از من طلب مینمايد تا به او عطا کنم؟ چه کسـی از مـن آمـرزش
میطلبد تا او را بيامرزم؟«) .(1همچنين در جايی ديگر آورده است :از رسول ﷲ سوال شد :چه زمـانی
در شب بافضيلت تر است؟ فرمود :نصف آخر آن« .نقلهايی وجود دارد که در آخر شب عرش بـه اهتـزاز
در میآيد و بادها در بهشتهای جاويدان انتشار میيابند و خداوند مسـلط بـر آسـمان دنيـا پـايين مـیآيـد و
ديگر موارد«) .(2همچنين از حديثی ديگر آورده است» :ﷲ تعالﻰ در هر شب ،بر آسمان دنيا پايين میآيد
و میفرمايد :آيا دعا کنندهای وجود دارد تا او را استجابت کنم«) .(3بلکه حتی در اين احاديث وجـود دارد
که ﷲ تعالی به سوی آسمان دنيا بر شتر پايين میآيد .عبدﷲ بن سنان آورده است که از ابو عبدﷲ شنيدم
که میفرمود» :ﷲ در روز عرفه در اول زوال خورشيد به سوی زمين بر شتری که يکـی از دو ران آن
بر آمدگی دارد پايين میآيد«) .(4ابو عبدﷲ فرموده است» :وقتی روز عرفه میرسد ،پروردگـار تبـارك
و تعالﻰ پايين میآيد«) .(5از عطاء از أبي جعفر)امام بـاقر (از پـدرش از پـدرانش از علـی از رسـول
ﷲ در حديثی طوﻻنی آمده است ...» :خداوند مسلط تبارك و تعالﻰ به سوی زمين پايين آمد ]و نه آن که
به زمين برسد[ و ستونهای بيت الحرام را ]بدون آن که در آنجا حضور داشته باشد و يا به ماننـد يکـی از
مخلوقات عمل نمايد[ باﻻ میبرد«) .(6از جابر آمده است که ابوجعفر)امام باقر(  دربارهی اين سـخن ﷲ
ظ ُرونَ إِﻻﱠ أَن يَأْتِيَ ُه ُم ّ ُ فِي ُ
تعالی :ه َْل يَن ُ
ور
اﻷمـ ُ
ي اﻷ َ ْمـ ُر َوإِ َلـﻰ ّ ِ ت ُ ْر َجـ ُع ُ
ظلَ ٍل ِ ّمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمﻶئِ َكةُ َوقُ ِ
ض َ
]البقرة) [210 :آيا انتظار میکشند که ﷲ در سايههايی از ابر و مﻼئک به نزد آنها بيايند و امر فيصله پيدا
کند .تمامی امور فقط به سوی ﷲ باز میگردد( فرموده است» :او نازل میشود در هفت قبهای از نور و
دانسته نمیشود که او در کدام يک از آنها میباشد و آن وقتی است که در ظهر به کوفه نـازل مـیشـود و
اين وقتی است که نازل میشود«) .(7ابو عبدﷲ فرموده است» :در شب جمعه پروردگار تبارك و تعالﻰ
به سوی آسمان دنيا فرود میآيد و وقتی طلوع فجر انجام گرفت او بر روی عرش بر باﻻی بيت المعمور
میباشد«) . (8امام باقر فرموده است» :ﷲ تبارك و تعالﻰ در سايهای از مﻼئک به سوی زمين بـر »آدم
بواد« فرود میآيد که به آن روحاء گفته میشود و آن واديی بين طائف و مکه میباشد«) .(9ابـو عبـدﷲ
فرموده است» :پروردگارت از اول شب جمعـه بـه سـوی آسـمان دنيـا پـايين مـیآيـد«) .(10امـام صـادق
فرموده است ...» :در آن هنگام خداوند مسلط در سايهايی از ابر و به همراه مﻼئک پايين میآيد و امر
فيصله پيدا میکند و اين در حالی است که رسول ﷲ در پيشگاه او میباشد و در دستش ابـزاری جنگـی
از جنس نور موجود میباشد  .(11)«...علي بن حسين)امام سجاد( فرموده است» :دانستم که ﷲ در آخر
روز عرفه در بين مﻼئکش به سوی آسمان دنيا خارج میشود«) .(12بلکه حتی در اين احاديث آمده اسـت
که ﷲ متعال برای زيارت قبور امامان پايين میآيد!! از أبي وهب قصري آمده است :داخل مدينـه شـدم و
به نـزد ابـو عبـدﷲ رسـيدم و بـه او گفـتم :خـودم را فـدايت مـیکـنم در حـالی بـه نـزد تـو آمـدم کـه قبـر
اميرالمؤمنين را زيارت نکردم .فرمود» :بد کاری انجام دادی! اگر از شـيعهی مـا نبـودی بـه تـو نمـی-
نگريستم .آيا آن را زيارت نمیکنی در حـالی کـه ﷲ تعـالی بـه همـراه مﻼئـک آن را زيـارت مـینمايـد و
) (1المحجة البيضاء .285/2
) (2المحجة البيضاء .373/2
) (3منبع قبلی .15/5
) (4رياض العلماء .404/2
) (5بصائر الدرجات از صفار ص.426
) (6تفسير العياشي  ،37/1بحار اﻷنوار .50 ،49/5
) (7تفسير الصافي  ،83/1بحار اﻷنوار .25/19
) (8تفسير البرهان ،از هاشم بحراني146/3 ،
) (9البرهان .300/2
) (10فروع الكافي .414/3
) (11تفسير البرهان .343/2
) (12مستدرك الوسائل .47/10
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پيامبران عليهم السﻼم آن را زيارت میکنند و مؤمنان آن را زيارت میکنند!! ،گفتم :خودم را فدايت مـی-
کنم ،اين امر را نمیدانستم  .(1)«...از منيع بن حجاج از صفوان جمال آمـده اسـت کـه هنگـامی بـه خيـره
آمدن ابو عبدﷲ به من فرمود :آيا به نزد قبر حسين رفتهای؟ گفـتم :فـدايت شـوم آيـا آن را زيـارت مـی-
نمايی؟ فرمود» :چگونه آن را زيارت نکنم در حالی که ﷲ آن را در هر شب جمعه زيارت مـینمايـد بـه
همراه مﻼئک و پيامبران و اوصياء به سوی آن فرود میآيد .و محمد برترين پيامبر میباشد و ما برترين
وصی هستيم صفوان گفت :خودم را فدايت میکنم ،آيـا آن را در هـر جمعـه زيـارت نمـايم تـا بـ ه زيـارت
پروردگار برسم؟ فرمود :بله ،ای صفوان خودت را به زيارت قبر حسين ملـزم گـردان و توسـط آن ،ايـن
فضيلت را کسب کن«) .(2در حديثی طوﻻنی از امام صادق آمده است ...» :تا آن که ﷲ تعالی حسـين
را زيارت میکند و با او دست میدهد و همراه او بر تخت مینشيند«)] .(3از ﷲ تعالی طلب مینمـايم کـه
هيچ گاه اين چنين سخنانی را از کسی قبول نکنم و در آخرت به همراه اهل بيت و يـاران حقيقـی آنهـا در
يکجا قرار داشته باشم .فکر میکنم مؤلف از بحث اصلی که بحثی توحيدی میبود خارج شده است و فقط
به اين احاديث استناد کرده است تا برائت ابوهريره از کسانی که به او تهمت میزنند را اعﻼم دارد و نه
اين که چنين احاديثی با اين الفاظ در نزد مسلمانان قابل قبول است[.
حديث نزديکی نمودن پيامبر ﷲ تعالی سليمان با صد زن در يک شب:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :سليمان پسر داود گفت :امشب با صد زن نزديکی میکـنم
و هر کدام از آنها پسر بچهای به دنيا میآورد که در راه میجنگد .فرشتهای به او گفت :بگو» :إن شاء
ﷲ« )به اميد ﷲ( ولی او نگفت!! با آنها نزديکی نمود! هيچ کدام از آنها فرزندی نياورد جز يک زن ]کـه
بچهای ناقص الخلقه[ و به صورت نصف انسان به دنيا آورد) .ابوهريره گفت ( :پيـامبر فرمـوده اسـت:
اگر میگفت» :إن شاء ﷲ« چنين اتفاقی برای او نمیافتاد و به نياز خـود اميـدوارتر بـود«) .(4گفتـه شـده
است :در اين حديث چند وجه وجود دارد :يکی :قدرت بشری برای کسـی کـه بتوانـد در يـک شـب چنـين
کاری را انجام دهد و آن انسان هر چقدر میخواهد قوی باشد .آنچه ابوهريره از نزديکی سليمان با آنها
آورده است ،با حالتهای طبيعی فرق میکند و عادتا ً ممکن نمیباشد .دوم :برای پيامبر ﷲ تعـالی سـليمان
ترک »ان شاء ﷲ« گفتن جايز نبوده است.
جواب:
به مانند اين احاديث را امامان و علمای آل بيت رحمهم ﷲ روايت کردهاند .از امـام صـادق آمـده اسـت:
»وقتی داود را ﷲ خليفهای بر روی زمين قرار داد و بر او زبور را نازل نمود – تا آن که فرمـود - :در
آن هنگام برای داود نود و نه زن بود که بعضی از آنها آزاد بودند و بعضی کنيز«) . (5از أبـي الحسـن 
آمده است» :سليمان بن داود هزار زن در يک قصـر داشـت ،سيصـد عـدد آزاد و هفتصـ د کنيـز و رسـول
ﷲ قدرت چهل و اندی مرد را داشت و نـزد او نـه زن وجـود داشـت و در هـر شـبانه روز بـا آن زنـان
نزديکی مینمود«) .(6از أبي الحسـن  آمـده اسـت» :سـليمان بـن داود هـزار زن در يـک قصـر داشـت.
سيصد عدد زن آزاد و هفتصد عدد کنيز و هر شبانه روز بـا آنهـا نزديکـی مـینمـود« .جزائـري بـر ايـن
روايت توضيحی آورده است» :احتمال دارد منظور از »طواف« ]عبارتی کـه در ايـن احاديـث و حـديث
ابوهريره آمده است و به نزديکی ترجمه شده است[ ديدار باشد ولی معنای قویتر طواف نزديکی کردن
است« .از أبي جعفر  آمده است» :سليمان قلعهای داشت که شياطين آن را برای او ساخته بودند .در آن
هزار خانه وجود داشت و در هر خانه زنی که با او نزديکی مینمود .هفتصد نفـر از آنهـا کنيـز بودنـد و
سيصد نفر آزاد .ﷲ تعالی به او قدرت چهل مرد در نزديکی با زنان را داده بود و با تمامی آنهـا نزديکـی
) (1تهذيب اﻷحكام .20/6
) (2بحار اﻷنوار .101/60
) (3صحيفة اﻷبرار .140/2
) (4صحيح بخاري .5242
) (5تفسير البرهان43/4 ،
) (6فروع الكافي .567/5
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مینمود و با آنها نياز خود را برآورده میکرد«) . (1توسيركاني گفته است» :برای او صـد زن در هـزار
خانهی شيشهای که بر چوب قرار داشتند ،وجـود داشـت و از أبـي الحسـن آمـده اسـت :سـليمان دارای
هزار زن در يک قصر بود«) . (2جزائري ذکر کرده اسـت» :سـليمان هـزار زن را در بسـتر همراهـی
مینمود .هفتصد زن کنيز بودند و سيصد نفر آزاد بودند و گفته شده است :او در يک شب بـا همـهی آنهـا
نزديکی مینمود «...گفته است» :میگويم :در هر شبانه روز با آنها نزديکی مینمود«) .(3كاشـاني گفتـه
است :از سليمان روايت شده است که گفت :امشب با صد زن نزديکی میکنم تـا هـر کـدام از آنهـا پسـر
بچهای بياورد ...او نگفت» :إن شاء ﷲ« )به اميد ﷲ( در نتيجه آن پسرانی که خواسته بود بر وی حـرام
شدند«) .(4أما مسألهی فراموشی در قرآن کريم در چند جای ذکر شده است .به مانند آن که ﷲ تعالی مـی-
ش ْيءٍ ِإ ِنّي فَا ِع ٌل َذلِكَ غَداً * ِإ ﱠﻻ أَن َيشَا َء ﱠ ُ] الكهف) [24 -23 :و نگو :چيزی را فردا
فرمايدَ  :و َﻻ تَقُولَ ﱠن ِل َ
انجام میدهم * مگر آن که ان شاء ﷲ بگويی( قمي از أبي عبدﷲ  ذکر کرده است کـه سـبب نـزول ايـن
آيه اين است که از رسول ﷲ دربارهی سه مسأله سوال شد و رسول ﷲ فرمود» :فردا به تو خبر می-
دهم و استثناء ننمود)ان شاء ﷲ نگفت( و در نتيجه چهل روز وحـی بـر وی قطـع شـد تـا آن کـه پيـامبر
غمگين گشت.(5)«...
حديث ضربه زدن پيامبر ﷲ تعالی موسی به چشم فرشتهی مرگ:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :موسی به صورت فرشتهی مرگ کوبيـد و چشـم او از کاسـه
بيرون آمد .آن فرشته به سوی ﷲ تعالی باگشت و گفت» :تو مرا به سـوی بنـدهای فرسـتادی کـه خواهـان
مرگ نمی باشد و برای آن چشم مرا از کاسه درآورد« .ﷲ چشم او را به وی برگرداند .فرمود :بـه سـوی
ا و بازگرد و به او بگو :اگر خواهان زنده بودن هستی دستت را بر روی پوست گاو قرار بده! به اندازهی
تعداد موهای زير دستت میتوانی به تعداد آنها به اندازهی سال زندگی کنی  .(6)«...گفته شـده اسـت :ايـن
برای ﷲ تعالی جايز نمیباشد و همچنين نه برای پيامبرانش و نه برای مﻼئکش .آيا شايستهی حق تبـارك
و تعالﻰ اين میباشد که بندهای را برگزيند که به مانند جبّاران خشمگين شـود؟؟ همچنـين پيـامبری کـه بـه
مانند جاهﻼن از مرگ کراهت داشته باشد...
جواب:
]اول بايد گفت که اين نيز از عالم غيب و ماوراء الطبيعه میباشد و نـه عقـل مجـالی بـرای درک درسـت
بودن آن دارد و نه فطرت[ .حديث زدن فرشتهی مرگ توسط موسی در روايـات شـيعهی اثنـی عشـری
نيز موجود است .جزائري و تويسركاني آوردهاند» :وقتی فرشتهی مرگ آمد تا روح او را قبض نمايد ،به
او سيلی زد و کور شد .در نتيجه گفت :ای پروردگارم! تو مرا به سوی بندهای فرستادی که خواهان مرگ
نمیباشد .ﷲ به او وحی نمود تا دستش را بر روی پوست گاو قرار دهد و به تعداد موهای زير دستش به
ازای هر کدام يک سال میتواند زنده بماند«) .(7إربلي گفته است» :سرشت بشری بر اساس فطرت خـود
از مرگ کراهت دارد و از آن دارای نفرت مـیباشـد و در آن دوسـت داشـتن زنـده بـودن و تمايـل بـه آن
وجود دارد ،اين امر حتی در نزد پيامبران عليهم السﻼم نيـز موجـود مـیباشـد ...بـه ماننـد آن را حکايـت
موسی با فرشتهی مرگ بيان میدارد«).(8
حديث فرار کردن سنگ برای دور کردن لباس موسی از وی:

) (1قصص اﻷنبياء ،از نعمت ﷲ جزائري ص407
) (2الﻶلي ،از توسيركاني 100/1 ،في سلوك سليمان
) (3اﻷنوار النعمانية 182/3 ،باب نور الحب ودرجاته
) (4المحجة البيضاء 282/6 ،باب »بيان أقسام ما به العجب وتفصيل عﻼجه«.
) (5تفسير القمي 32 ،31/2و.34
) (6مسلم .2372
) (7لئالي اﻷخبار  ،91/1اﻷنوار النعمانية .205/4
) (8المحجة البيضاء .209/4
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ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :بنیاسرائيل به صورت عريان حمام مـیکردنـد و بعضـی بـه
بدیهای بعضی ديگر نگاه مینمودند؛ ولی موسی به تنهـايی حمـام مـیکـرد .آنهـا گفتنـد» :قسـم بـه ﷲ،
چيزی موسی را از حمام به همراه ما باز نمیدارد مگر آن که او دارای بيماربی فتق میباشد« .يک بـار
او رفت تا حمام نمايد ،لباسش را بر روی سنگی قرار داد ]و به اذن ﷲ تعالی[ سـنگ بـه حرکـت افتـاد و
لباس را با خود برد! موسی به دنبال آن رفت و میگفت :ای سنگ! لباسم ]و به حرکت خود ادامه داد[ تا
آن که بنیاسرائيل شرمگاه موسی را ديدند .«...گفته شده است در اين حديث چيزی ديده میشود که بـر
اساس عقل محال و غيرممکن میباشد .زيرا امکان نـدارد کـه شـرمگاه کلـيم ﷲ در بـين قـومش آشـکار
گردد؛ زيرا چنين امری بر او ايراد وارد میکنـد و از مقـام او مـیکاهـد ،مخصوصـا ً در حـالی کـه او در
حالتی ببيند که عريان سنگ را صدا میزند و اين در حالی است که سنگ نـه مـیشـنود و نـه مـیبينـد...
سپس آن ايستاد در حالی که موسی در جلوی مردم عريان بود و مردم در حالتی به او نگاه میکردند که
عورتش به مانند ديوانهای پيدا شده بود !...همچنين سخن بنـیاسـرائيل دربـارهی فتـق داشـتن موسـی را
کسی جز ابوهريره روايت نکرده است...
جواب:
اين حديث را امام صادق نيز فرموده است» :بنیاسرائيل میگفتند :آنچه مردهـا آن را دارا مـیباشـند را
موسی ندارد .وقتی موسی میخواست تا غسل و حمام نمايد به جايی مـیرفـت تـا احـدی از مـردم او را
نبيند .روزی در ساحل رودخانه حمام میکرد و لباسی را بر روی تخته سنگی قرار داده بود .ﷲ به تخته
سنگ امر فرمود تا از او دور شود تا آن بنیاسرائيل به او بنگرند و بدانند که او آن گونه نيسـت کـه آنهـا
سﻰ فَبَ ﱠرأَهُ ﱠ ُ ِم ﱠما قَالُوا َو َكانَ ِعن َد
میگويند .ﷲ تعالی میفرمايد :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا َﻻ تَ ُكونُوا َكالﱠذِينَ آ َذ ْوا ُمو َ
ﱠ ِ َو ِجيها ً] اﻷحزاب) [69 :ای کسانی که ايمان آوردهايد! به مانند کسانی نباشيد که موسی را آزار دادند،
در نتيجه ﷲ پاکی او را آشکار کرد و او نزد ﷲ بسـيار بـا منزلـ ت بـوده اسـت() .(1جزائـري گفتـه اسـت:
»جماعت اهل حديث گفتهاند» :آن را بعيد انگاشتن بعد از آن که با سند صحيح روايت شده است ،درسـت
نيست .ديدن او توسط آنها در آن وضعيت ،از طرف موسی به طور عمد انجام نگرفته است و او نمـی-
دانست کسی او را میبيند يا خير؛ عريان به دنبال لبـاس رفتـنش بـرای آن بـوده اسـت کـه از آنچـه بـه او
نسبت داده شده است ،دور انگاشته شود و از امور مورد تنفر نبوده است«)] . (2چه بسا که اگر اين اتفـاق
نمیافتاد ،بنیاسرائيل در طول تاريخ شايعه میکردند که موسی مرد نبوده است و يا دارای بيماری فتق
بوده است[.
حديث طلب شفاعت از پيامبران در روز قيامت:
]در اين حديث آمده است که انسانها در روز قيامت به نزد آدم و پيامبران الوالعزم عليهم السﻼم میروند
و از آنها میخواهند تا اهل توحيد در طول تاريخ بشری و همچنين تمـامی انسـانهايی کـه در َحـ َبس قـرار
دارند را شفاعت نمايند .پيامبر سه بار شفاعت مـینمايـد ،يکبـار بـرای انجـام گـرفتن حسـاب و کتـاب و
يکبار برای نجات اهل توحيدی که ﷲ تعالی به شفاعت آنها اذن مـیدهـد تـا از آتـش جهـنم نجـات يابنـد و
يکبار برای باز شدن درب بهشت برای اهل بهشت؛ ولی هر کدام از آنها از اين کار خودداری مـیکنـد و
دليلی برای عدم توانايی چنين شفاعت بزرگی را بيـان مـیدارنـد – بـه ماننـد خـوردن از ميـوهی ممنوعـه
توسط آدم ،انجام دعای ويرانی تمامی کافران توسط نوح و گفتن سه دروغ توسـط ابـراهيم و  ...تـا
آن که اهل توحيد به نزد محمد عليه الصﻼة و السﻼم میروند و او برای افرادی از آنها کـه ﷲ تعـالی اذن
میدهد ،اين شفاعت را به انجام میرساند[ .گفته شده است :مقام پيامبران ﷲ تعالی و برگزيدگان او از اين
مقدس سنت پيامبر ما عظمت دادن به پيـامبران و دادن نهايـت
عادات و ايرادات پاک میباشد .از سنتهای
ِ
هيبت و بزرگی به آنها میباشد -...تا آن که گفته است - :حديث ابوهريره در اينجا از روی ناسزا گفتن و
بیاحترامی به آنها میباشد و گفتن چنين سخنی از رسول ﷲ دور و بعيـد اسـت و از سـنت او بـه طـور
) (1تفسير القمي .179/2
) (2قصص اﻷنبياء250 ،
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کامل فاصله دارد .به ﷲ پناه میبريم از اين که چنين اموری را به پيامبران ﷲ تعالی نسـبت دهـيم کـه در
اين حديث بیارزش به آن اشاره شده است .آدم از ارتکاب گناهی که باعث خشم ﷲ تعالی میشده است،
پاک بود و درختی که از آن نهی شده بود ،برای تزکيه نفس و راهنمايی او چنـين امـری صـورت گرفتـه
بود و همچنين نوح از آن که تنها ]دعای هر پيامبری که حتما ً مستجاب میشده است[ را بر عليـه هﻼکـت
دشمنان ﷲ تعالی انجام دهد ،پاک بوده است.
جواب:
اين حديث را انس بن مالك ،ابوسعيد خدری ،ابوبكر و ابن عباس  نيز روايت کردهاند.
ش َج َرةَ فَت َ ُكونَا ِمنَ ﱠ
]در مورد آدم ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َﻻ ت َ ْق َر َبا َه ِذ ِه ال ﱠ
الظا ِل ِمينَ ] البقرة] [35 :اﻷعراف:
) [19و به اين درخت نزديک نشويد که در نتيجهی آن از ستمگران میشويد( به وضوح از اين آيه معلوم
میشود که خودداری از خوردن ميوهی درخت امری مستحب و نافله نبوده و بلکه کامﻼً واجب بوده
ض ِمنَ
علَﻰ ْاﻷ َ ْر ِ
است .در مورد نوح نيز ﷲ تعالی از زبان او میفرمايدَ  :وقَا َل نُو ٌح َربّ ِ َﻻ تَذَ ْر َ
ارا] نوح) [27 -26 :و نوح گفت:
اج ًرا َكفﱠ ً
ْال َكافِ ِرينَ َديﱠ ً
ُضلﱡوا ِعبَا َد َك َو َﻻ يَ ِلدُوا ِإ ﱠﻻ فَ ِ
ارا )ِ (26إنﱠ َك ِإ ْن تَ َذ ْر ُه ْم ي ِ
پروردگارم! بر روی زمين از کافران خانهای را رها نساز)همگی را هﻼک گردان( * زيرا اگر آنها را
رها کنی ،بندگانت را گمراه میکنند و فرزندی نمیآورند مگر فاجر و کافر([.
از طريق امامان آل البيت از جعفر بن محمد)امام جعفر صادق(  آمده است» :وقتی روز قيامت می-
رسد ،ﷲ مخلوقات را در تپهای حشر مینمايد – تا آن که فرمود - :آنها میايستند تا آن عرق تمامی
بدنشان را فرا میگيرد و میگويند :ای کاش ﷲ بين ما حکم مینمود ،حتی اگر آن حکم به جهنم رفتن ختم
شود – تا آن که فرمود - :سپس به نزد آدم میروند و میگويند :تو پدر ما هستی و تو پيامبر میباشی.
از پروردگارت بخواه تا بين ما حکم نمايد حتی اگر به جهنم برويم .آدم میگويد» :من برای اين کار
نمیباشم .پروردگارم با دستش مرا آفريد و مرا بر عرش خود قرار داد و مﻼئکه به من سجده کردند،
سپس به من امر نمود و من نافرمانی نمودم ).(1
حديث افتادن ملﺧی از طﻼ بر پيامبر ﷲ تعالی ايوب:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :ايوب عريان غسل مینمود و در آن هنگام جرادی از طﻼ
بر وی افتاد .او آن را در لباسش قرار داد .پروردگارش به او ندا داد :آيا تو را از هر چيزی که بخـواهی
بینياز نکردهام؟ گفت :بله ،ای پروردگار! ولی مرا از برکتت بینياز ننمودهای«) .(3گفته شده است :کسی
به اين حديث تمايل ندارد مگر آن که بصيرت او کور و دارای احساسی تاريک باشد .آفريدن ملخ از طﻼ
آيهای از آيات و خوارق عادات میباشد .سنت ﷲ در آفريدنش اين است که چيـزی را بـه ماننـد چيـزی
ديگر نمیآفريند ،مگر هنگام ضرورت و آن وقتی است که احتياج به اثبات نبوت وجود دارد و آن معجزه
آورده میشود تا دليلی برای نبوت و راهنمايی بر رسالت باشد...
جواب:
اين حديث را امامان اهل بيت نيـز روايـت کـردهانـد .از ابـي عبـدﷲ آمـده اسـت :ﷲ بـر او در خانـهاش
پروانه هايی از طﻼ باراند .او شروع به جمع نمودن آن نمود که ناگهان بادی وزيد و همه را برد مگـر آن
چيزی که در پشت وی بود و آن را گرفت .جبرئيل به او گفت :چگونه سير نمیشوی ای ايـوب؟ گفـت:
چه کسی از رزق و روزی پروردگارش سير میشود؟«) .(4از هشام بن سالم آمده است که ابي عبـدﷲ 
فرمود» :ﷲ بر أيوب از آسمان پروانههايی از طﻼ باراند و ايوب شروع بـه جمـع آوری آنچـه در خـارج
خانه بود و انتقال آنها به داخل خانه نمود .جبرئيل گفت :چه وقت سير میشوی ای ايـوب؟ گفـت :چـه
کسی از بخشش پروردگارش سير میشود؟«) .(5امام صادق دربارهی عﻼيم ظهور حجت فرموده است:
2

) (1بحار اﻷنوار  ،35/8تفسير العياشي .311 ،310/2
)» (2الجراد« به معنای ملخ میباشد؛ ولی گاهی برای پروانه نيز استفاده میشود).مترجم(
) (3صحيح بخاري .279
) (4بحار اﻷنوار .344/12
) (5منبع قبلی .352/12
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»سپس مهدی به کوفه باز میگردد و از آسمان ملخهايی از طﻼ باريده میشود ،همان گونه که ﷲ در بين
بنیاسرائيل بر ايوب آنها را باراند.(1)«...
حديث ايراد گرفتن از موسی وقتی که مورچهای او را گاز گرفت و او ﺧانهی آنها را آتش زد:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمـود :مورچـهای پيـامبری از پيـامبران را گـاز گرفـت – بـر اسـاس
روايت تِرمذی او همان موسﻰ بن عمران بود -در نتيجه امر نمود تا زمين آن مورچهها آتش زده شود.
ﷲ تعالی بر وی وحی نمود که مورچهای تو را گاز گرفت و امتی از امتهايی که ﷲ را تسبيح میکنند را
آتش زدی«) .(2گفته شده است :ابوهريره نسبت به پيامبران عليهم السﻼم حريص بوده اسـت و مصـائب و
اتفاقات عجيبی را بيان میدارد که خاک به چشمها فرو میرود و گوشها از آن مـیخراشـ ند .پيـامبران ﷲ
تعالی دارای بيشرين صبر و گشادهترين سينه و باﻻترين منزلتی بودهاند که اين سخنان افراد خرافـاتی بـه
آنها تعلق ندارد.
جواب:
در لئالﻰ اﻷخبار اين سخن پيـامبر ذکـر شـده اسـت :پيـامبری از پيـامبران زيـر درختـی نشسـته بـود کـه
مورچهای او را گاز گرفت .اسباب آﻻت خود را از زير آن جمع نمود و بيرون برد و امر نمود تا با آتش
سوزانده شود .ﷲ تعالی به او وحی نمود ،آن فقط يک مورچه بود ) . (3از امام جعفر صادق آمده اسـت:
»در مورد کشتن مارها و مورچهها در خانه وقتی آزار میرسانند ،سـوال شـد .فرمـود :اگـر آزار دادنـد،
کشتن آنها و آتش زدن آنها مشکلی ندارد!!«) .(4اگر آتـش زدن خانـهی حيوانـات از روی حـديث مشـهور
جايز نمیباشد ،پس برای چه رسول ﷲ همت گمارد تا گروهی را که در خانههايشان نماز میخوانند ]و
به مسجد نمیروند را با خانه هايشان[ آتش بزند و ايـن بـر اسـاس آن چيـزی اسـت کـه امامـان اهـل البيـت
روايت کردهاند؟! ابي عبدﷲ فرموده است» :مردم در زمان رسول ﷲ در رفتن به مسـجد بـرای نمـاز
کوتاهی میکردند .در نتيجه رسول ﷲ فرمود :نزديک است تا برای آن که قـومی کـه نمـاز خوانـدن در
مسجد را ترک نمودهاند ،امر نمايم که بر در خانههايشان هيزم گذاشته شود و تا آن)هيزمها( آتش زده شود
و خانههايشان بر آنها سوزانده شود«) .(5همچنين فرموده است» :رسول ﷲ همت گمـارد تـا گروهـی را
در خانههايشان آتـش زنـد کـه در منزلشـان نمـاز مـیخواندنـد و نمـاز را جماعـت ادا نمـیکردنـد. (6)«...
همچنين قومی از سبئيه را آتش زد و فرمود:
**** أوقدت ناري ودعوت قنبرا ً
لما رأيت اﻷمر أمر منكرا ً
)(7
وقتی امری را امر منکَری میبينم * آتشم را شعلهور میکنم و علی را فرا میخوانم.
حديث دو نوزادی که از عالَم غيب سﺧن گفتهاند:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرموده است» :در بين بنیاسرائيل مردی بود کـه بـه او جـريح گفتـه
میشد .در حال نماز بود که مادرش به نزد او آمد و وی را صدا زد .او گفـت :جـواب وی را بـدهم و يـا
نماز بخوانم؟ مادرش گفت» :الهی! او را نميـران تـا آن کـه صـورت زنـان فاحشـه را ببينـد« .جـريح در
صومعه ی خود بود که زنی خواهان ارتباط با وی شد و او خودداری کرد .به نـزد چوپـانی رفـت و بـا او
ارتباط گرفت و پسر بچهای به دنيا آورد و گفت» :آن ]بچه[ از جريح است« .به نزد او رفتند و صومعه-
اش را خراب کردند و او را بيرون آوردند و دشنام دادند .او وضو گرفت و نماز خواند سپس به نزد پسر
بچه رفت و گفت :چه کسی پدرت میباشد ای بچه؟ پسر بچه گفت» :پدر من همـان چوپـان اسـت!«.«...
گفته شده است :جريح از پيامبران نبود و همچنين آن کودک .بنابراين امکان ندارد که بـه دسـت آنهـا امـر
) (1إلزام الناصب .279 ،252/2
) (2صحيح بخاري  ،3019صحيح مسلم .2241
) 326/5 (3باب »في أوصاف النمل«
) (4منبع قبلی .271/64
) (5تهذيب اﻷحكام  ،25/3اﻷنوار النعمانية .358/1
) (6التهذيب266/3 ،
) (7البحار352/19 ،
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غير عاديی انجام گيرد؛ زيرا امر غير عاديی فقط از پيامبران انجام میگيرد و برای بيان ناتوانی بشر در
مقابل آنها می باشد؛ تا پيامبری آنها برای اشخاصی که در نزد آن پيامبر میباشند ،اثبات گردد .سـخن ايـن
دو نوزاد و خبر دادن آنها از غيبيات چيزی است که فطرتی که ﷲ تعالی انسانها را بـر اسـ اس آن آفريـده
است ،قبول نمیکند...
جواب:
]شايسته ديدم که اول بيان دارم که کارهای غير عادی و خارق العادت فقط از پيامبران صورت نمیگيرد.
اين امری است که هر دو فرقهی شيعه و سنی در آن اتفاق نظر دارند .کاری که غير عادی باشد ،دﻻلـت
بر سه امر دارد :يکی آن که معجزه است و اين فقط توسط پيامبران انجام میگيرد تا ناتوانی قوم خـود را
در برابر معجزهای که آوردهاند ،بيان دارند .مثال آن قرآن گرامی میباشد کـه بعـد از  1400سـال هنـوز
کسی نتوانسته است يک سوره به مانند آن بياورد .اما دو نوع ديگـر امـور غيـر عـادی همـان کرامـات و
خارقات هستند .کرامات توسط اولياء ﷲ انجام میگيرد ،به مانند نازل شدن مائده بر مريم عليها السـﻼم و
همين شخصی که در اين حديث به آن اشاره شده است ولی خارقه عملی اسـت کـه اوليـاء الشـيطان انجـام
می دهند و آن جادوگری و فريب دادن مردم است تا توسـط آن ﷲ تعـالی انسـانها را مـورد آزمـايش قـرار
دهد .بزرگترين شخصی که دارای اين خارقات میباشد ،همان دجـال اسـت کـه در آخـر زمـان بـا ادعـای
مهدويت و همچنين پيامبری و همچنين خدايی و با جادو و اين امور خارقه مـردم را فريـب مـیدهـد .امـا
فرق اين سه مورد :معجزه عملی است که توسط آن انسانهای ديگر و مخالفان پيامبران به مبـارزه طلبيـده
می شوند .اما در مورد فرق بين کرامت و خارقة بايد با رجوع دادن آن به قـرآن و سـنت انجـام گيـرد .بـه
عنوان مثال شخصی در نـواحی هرمزگـان ادعـای اوليـاء ﷲ بـودن نمـود .او بـر روی آب راه مـیرفـت.
خواستند او را با قرآن محک بزنند ،ديدند حتی توانايی روخوانی قرآن را نيـز نـدارد چـه برسـد بـه درک
مفاهيم آن .برای شناخت فرق بين اولياء ﷲ و اولياء الشيطان میتوانيد به کتـاب اوليـاء الـرحمن و اوليـاء
الشيطان از ابن تيميه رحمه ﷲ رجوع نماييد[.
اين حديث را امامان نيز روايت کردهاند!! در قصص از راوندی از ابوجعفر)امام باقر (آمده است» :در
بين بنیاسرائيل عابدی بود که به او جريح گفته میشد و در صومعهی خودش عبادت میکرد .مادرش به
نزد او آمد و در حالی که مشغول نماز بود وی را صدا زد .او نيز جواب نداد و مادرش بازگشـت .سـپس
]باری ديگر[ به نزد او رفت و او را صدا زد .او جواب نداد و با مادرش سخن نگفت و مادرش بازگشت
در حالی که میگفت :برای او دعا میکنم تا از جانب بنیاسرائيل خوار شود .فردای آن روز که فرا رسيد
زنی فاجر آمد و در کنار صومعهی او نشست .او وضع حمل نمـود و ادعـا کـرد کـه آن فرزنـد از جـريح
میباشد .در بين بنیاسرائ يل شايعه شد که کسی که مردم را برای زنا کردن مﻼمت مـیکنـد ،خـودش زنـا
نموده است .پادشاه امر کرد که به صليب کشيده شود .مادرش در حالی که بر صورت خـودش مـیزد بـه
سوی وی رفت .جريح به او گفت» :آرامش داشته باش! اين فقط دعای تو میباشـد!« .وقتـی مـردم آن را
از وی شنيدند ،گفتند :چگونه آن را متوجه شويم؟ گفت :کـودک را بياوريـد .او را آوردنـد و جـريح او را
گرفت و گفت :پدرت کيست؟ کودک گفت :فﻼن چوپان از بنی فﻼن«).(1
حديث کافری که آمرزيده شد:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود» :مردی دربارهی خـودش ]در گناهـان[ اسـراف نمـود .وقتـ ی
مرگ او فرا رسيد به فرزندانش وصيت کرد و گفت» :وقتی من مـردم ،پـس مـرا آتـش بزنيـد ،سـپس آرد
کنيد سپس در بادی قرار دهيد تا در دريا بيافتم .قسم به ﷲ ،اگر بر من توانايی يابد ،مرا بـه شـدت عـذاب
میکند به شکلی که هيچ کسی را اين گونه عذاب نکرده است« .آنها اين کار را انجام دادند .ﷲ بـه زمـين
فرمود :آنچه را گرفتهای پس بده! در نتيجه او ايستاد و ﷲ تعالی بـه او فرمـود :چـه چيـزی تـو را بـر آن
داشت که اين کار را انجام دهی؟ گفت :از روی ترس از ابهت و عظمت تـو ای پروردگـارم يـا گفـت :از
روی ترس از تو .در نتيجه به علت آن آمرزيده شد«).(2
) (1قصص اﻷنبياء از جزائري ص.517
) (2صحيح مسلم .2756
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جواب:
]بايد خاطر نشان کرد که احاديث بسيار زيادی وجود دارد که دﻻلت بر اين دارند که کسی که ﻻ اله اﻻ ﷲ
گفته باشد و توحيد را رعايت کرده باشد ،اگر ذرهای در قلب او خير وجود داشته باشد ،بهشت رفتن او
حتمی میباشد ،حتی اگر مدتی در جهنم بماند ،بعد از آن داخل بهشت میشود .اين احاديث آن قدر زياد و
مشهور میباشند که احتياجی به بيان آنها وجود ندارد .يکی از آنها چنان بر اين تأکيد داشته است که
پيامبر دربارهی آن فرموده است ...» :زمانی میرسد که کسی روزه ،نماز ،قربانی و صدقه را نمیداند
و در بين آنها پيرمردان سالخورده و پيرزنان میگويند :ما از پدرانمان شنيدهايم که »ﻻ اله اﻻ ﷲ« و ما
نيز آن را میگوييم .در نتيجه اين سخن آنها در حالی که آشنايی به روزه ،نماز ،قربانی و صدقه ندارند،
همين سخن آنها را از عذاب جهنم نجات میدهد .1«..ناگفته نماند که اين حديث را حذيفه روايت کرده
است و او در مورد اعتماد بودن شهرهی خاص و عام بوده است[.
اما روايت اين حديث در طرق شيعه اثنی عشری .امام زين العابدين فرموده است» :در بين بنیاسرائيل
مردی بود که به فرزندانش وصيت نمود و گفت» :وقتی من مردم مرا بگيريد و آتش بزنيد ،وقتی تبديل به
خاکستر شدم مرا آرد نماييد و در بادی طوفاتی قرار دهيد تا نصف من در خشکی بيافتد و نصف ديگر
من در دريا .گفتند :وقتی وفات کرد آنچه را که وصيت نموده بود ،فرزندانش انجام دادند ،وقتی او را
پراکنده کردند ،ﷲ جل جﻼله به خشکی فرمود» :آنچه در تو ]از خاکستر آرد شده[ است را جمع کن و به
دريا فرمود :آنچه در خودت وجود دارد را جمع کن!« در آن حالت آن مرد در پيشگاه ﷲ تعالی ايستاد.
ﷲ به او فرمود» :چه چيز تو را بر آن داشت که به فرزندانت وصيت نمايی که چنين کاری را بر تو
انجام دهند؟« گفت» :آنچه مرا بر آن داشت عزت تو و ترس از تو بود« .ﷲ جل جﻼله فرمود» :من از
دشمنی تو راضی گشتهام و ترس را به ايمنی تبديل میکنم و تو را میآمرزم«).(2
حديث آن که پيامبر جنب بوده است:
گفتهاند از ضعف اين مرد سخنی است که از پيامبر آورده اسـت» :بـرای نمـاز اقامـه داده شـد و صـفها
ميزان گرديد و رسول ﷲ به سوی ما آمد ،وقتی در محل نماز خود قرار گرفت ،به يادش آمـد کـه جنـب
میباشد«) .(3سپس دربارهی آن گفتهاند» :به سوی ﷲ تعالی به آن بيزاری میجوييم و بـرای رسـول ﷲ
چنين امری جايز نمیباشد .او کسی بود که در تمامی اوقات پاک میبود و هميشه وضو گرفتـه محسـوب
می شد و وضو گرفتن او در حالی کـه بـه ذاتـه دارای وضـو بـوده اسـت ،نـوری بـر نـور ديگـر مـیبـود.
پيامبران ﷲ تعالی همگی از اين امر پاک بودهاند و آن معصوم میبودند .ايـن امـری اسـت کـه شايسـتهی
صدّيقان و بندگان مؤمن صالح نيز نبوده است«.
جواب:
]جنب شدن پيامبر در بسياری از احاديث ديگر نيز ذکر شده است و يکی از آنها خـودداری پيـامبر از
خواندن قرآن در حالت جنابت بوده است .اين حديث را کتابهای بسياری ياد کردهاند و از علـی در سـنن
ابوداود  229و سنن ابن ماجه  594و سـنن ترمـذی  146و از علـی و عمـر رضـی ﷲ عنهمـا در السـنن
الصغری و  ...اين حديث آمده است[.
ابي عبدﷲ فرموده است» :علی برای مردم در حالی نمازگزارد که پاک نبود .آن وقـت ظهـر بـود .او
داخل شد و خارج گرديد .منادای علی ندا داد که امير المؤمنين بـرای مـردم بـدون طهـارت نمـاز داده
است ،پس آن)نماز( را تکرار کنيد و شاهد اين امر را به غايب برساند«).(4
حديث کسی با عمل ﺧود داﺧل بهشت نمیشود ،مگر آن که ﷲ تعالی او را مورد رحمت قرار دهد:
) (1سنن ابن ماجه  4049و شيخ آلبانی سند آن را صحيح دانسته است .المستدرک حاکم  8460و  ،8636سند هر دو
حديث را حاکم به شرط مسلم صحيح دانسته است).مترجم(
) (2اﻷنوار النعمانية ،از نعمت ﷲ جزائري 276/4
) (3بخاري .275
) (4اﻻستبصار .433/1
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ابوهريره از پيامبر آورده است» :کسـی را عملـش وارد بهشـت نمـینمايـد ]بلکـه ﷲ تعـالی بايـد او را
رحمت نمايد[ گفتند :ای رسول ﷲ! حتی تو؟ فرمود :نه و حتی من« ) .(1گفته شده :با اين حـديث بـا کتـاب
سـ ْعيُ ُكم
ﷲ در بسياری از آياتش مخالفت شده است .از اين مورد میباشدِ  :إ ﱠن َه َذا َكانَ لَ ُك ْم َجـزَ اء َو َكـانَ َ
ﱠم ْش ُكورا ً] اﻹنسان) [22 :اين برای شما پاداشی میباشد و کوشش شما مورد سپاسگزاری قرار میگيرد(.
جواب:
]اول بايد اشاره به اين امر نمود که ﷲ تعالی آنقدر کوچک نمیباشد که با اعمال بندگان حتـی پيـامبران و
صالحان بتوان به اندازهی بزرگی او ،وی را عبادت نمود .در حديثی ديگر آمده است :ﷲ براي عبادتش،
فرشتگان را به گونههاي مختلف آفريد ،در بـين آنهـا فرشـتگانی هسـتند كـه از روز آفـرينششـان تـا روز
قيامت ،براي او قيام ميكنند ]و نيز[ فرشتگانی كه از روز خلقشـان تـا روز قيامـت ،در ركـوع و خشـوع
خواهند بود و فرشتگانی كه از لحظهي خلقتشان تا روز قيامت ،در سجدهانـد ،وقتـي روز قيامـت فـرا مـي
رسد ]ﷲ[ تعالي بر آنها تجلي ميكند ،و آنها به سوی وجه كريمش نگريسته و ميگوينـد :پـاك هسـتي ،آن
چنان كه حق عبادتت بود ترا عبادت نكرديم« .2اين حديث را عبدﷲ بن عمرو روايت کرده است[.
اما در مورد اين حديث در کتابهای شيعه اثنی عشری :عﻼمه مجلسی در شرح تفسير اين آيه گفتـه اسـت:
»احتمال دارد معنای آيه اين باشد که عذاب از احدی برداشته نمیشود ،مگـر از روی رحمـت ﷲ تعـالی.
همان گونه که از پيامبر روايت شده است :قسم به کسی که جان من در دست اوست ،هيچ انسانی وجـود
ندارد که با عملش داخل بهشت شود .گفتند :و نه تو ای رسـول ﷲ! فرمـود :و نـه مـن مگـر آن کـه ﷲ بـا
رحمت و فضلش مرا در بر گيرد] .(3)«...همچنين مشهور میباشد که امام سجاد در دعايش میفرمـود:
»الهی! مرا با عدالتت مورد حساب و کتاب قرار مده! بلکه با فضلت اين کار را برای من انجام بده![.
حديث آن که پيامبر چوپانی گوسفند نموده است:
از ابوهريره آمده است که پيامبر فرمود» :پيامبری مبعوث نشـده اسـت ،مگـر آن کـه چوپـانی گوسـفند
کرده است«) .(4گفته شده است :اين برای پايين آوردن پيامبر در منتهای کار میباشد.
جواب:
]اين حديث را جز ابوهريره افراد ديگری نيز به مانند ابوسعيد خدری روايت کردهاند[.
ابوجعفر)امام باقر( :فرموده است که پيامبر فرمود» :پيامبری نبوده است ،مگر آن که چوپانی گوسفند
نموده است«).(5
]دليل آن میتواند خلوت نمودن با ﷲ تعالی باشد .آنچنان که چوپانی گوسفند را وسيلهای برای رقـت قلـب
پيدا کردن معرفی نمودهاند ،بر خﻼف چوپانی شتر که چنين چوپانانی خشن میگردند .در ضمن بايد گفت
چوپانی کردن چه اشکالی برای پيامبران داشته است .آيا اين کاری است که از منزلت تقوا و فروتنی آنها
میکاهد؟ آيا آنها به مانند انسانهای مادیگرا و پر مدعا از اين گونه کارهای حﻼل خودداری میکردند؟[.
حديث ﺧتنه شدن ابراهيم بعد از سنت هشتاد سالگی:
ايراد گيرنده حديثی را که او روايت کرده است انکار میکند .در آن حديث آمده است» :ابـراهيم بعـد از
هشتاد سالگی ختنه نمود«).(6
جواب:
اين حديث را امامان اهل بيت نيز روايـت کـردهانـد .از امـام کـاظم آمـده اسـت کـه رسـول ﷲ فرمـود:
»اولين کسی که در راه ﷲ جنگ نمود ابراهيم خليل بود و آن وقتی بودن که روم ،لوط را اسير گرفته
) (1بخاري  ،5673و مسلم .2816
 - 2ابن عساكر در تهذيب تاريخ دمشق ،(133/3) :و بخاري در التاريخ الكبير.(1517) :
) (3مجمع البيان  ،23/3تفسير الصافي  ،111/2نور الثقلين  ،706/1بحار اﻷنوار .11/7
) (4بخاري .2262
) (5المحجة البيضاء  ،128/4اللئالي .24/5
) (6بخاري  ،3356و مسلم .2370
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بود و ابراهيم به سوی آنها حرکت نمود و او را از دستان آنها نجات داد و اولـين کسـی کـه ختنـه نمـود
ابراهيم در سن هشتاد سالگی بود«). (1
حديث ع ُْمر آدم:
از ايراداتی که از ابوهريره میگيرند ،حديث روايت شده توسط او میباشد که در آن آمده است :آدم از
پروردگارش دربارهی داود سوال نمود :عمر او را چقدر قرار دادهای؟ فرمود :شصـت سـال .گفـت :ای
پروردگارم! از عمر من چهل سال به عمر او بيافزا تا آن که عمر او صد سال شود .ﷲ فرمود :در اين
صورت نوشته میشود و امر تمام شده و تغيير نمیکند .وقتی عمر آدم تمام شد ،فرشتهی مرگ به نزد او
آمد تا روحش را قبض نمايد .آدم گفت :آيا چهل سال از عمر من باقی نمانده است؟ فرشتهی مرگ به او
گفت :آيا آن را برای پسرت داود قرار ندادی؟ او انکار کرد و فرزندان او نيز انکار کردند.(2)«...
جواب:
اين حديث را امامان اهل بيت نيز روايت کردهاند .ابوجعفر)امام باقر( فرموده است» :آدم به اسم داود
پيامبر برخورد کرد و ديد که عمر او چهل سال میباشد .گفـت» :ای پروردگـارم! چقـدر عمـر داود کـم
است و عمر من زياد میباشد؟! ای پرورگارم! از عمر من به داود سی سال اضافه کن! اين امر را برای
او به اجرا بگذار و آن را برای او نزد خودت به ثبت برسان! و در ازای آن از عمر من کم کـن! روايـت
کرد :ﷲ از عمر او سی سال برای داود اضافه نمود و به خيال او چنين چيزی نزد ﷲ به ثبت نرسيده بود
و اين در حالی بود که از عمر آدم سی سال کم نمود و اين امر نزد ﷲ به ثبت رسيده بود ...وقتی عمـر
آدم به پايان رسيد ،فرشتهی مرگ به سوی او پايين آمد تا روح او را قبض نمايد .آدم به او گفت» :ای
فرشتهی مرگ از عمر من سی سال باقی مانده است .فرشتهی مرگ به او گفت :آيا آن را برای فرزنـدت
داود قرار ندادی .آدم گفت :ای فرشتهی مرگ! اين امر را به ياد نمیآورم .فرشتهی مـرگ بـه او گفـت:
»ای آدم! جهل نداشته باش! آيا از ﷲ نخواستی آن را برای داود به ثبت برسانی و آن از عمر تو کم شود؟
در نتيجه آن را برای داود در زبور به ثبت رساند و از عمر تو در ذکر آن را کم کرد« ) .(3مجلسي گفتـه
است» :در اين باره نقلهايی وجود دارد و در بابهای داستانها و قصص آدم آمـدهانـد .در بعضـی از آنهـا
آمده است که بر سن داود شصت سال اصافه نمود تا صد سال کامل شود .اين نقل از ديگر نقلها درست-
تر میباشد و ﷲ أعلم«). (4
حديث بحث کردن آدم با موسی:
از احاديث روايت شده توسط او که از آنها ايراد میگيرند ،حديثی است که آدم و موسی به بحث مـی-
پردازند .گفته شده است :بر اساس اين حديث آن دو قدريه 5بودهاند .در آن آدم بر موسی در بحث غلبه
مینمايد و برای او دليلی میآورد که شايستهی پيامبران نمیباشد و بايد آنها را از آن پاک دانست«.
جواب:
اين حديث را به طور کامل بخاری)بخارايی( از حميد بن عبدالرحمن از ابـوهريره آورده اسـت و در آن
رسول ﷲ فرموده است» :آدم و موسی با يکديگر بحث نمودند .موسی به او گفت :تو آدم هسـتی و
خطايت تو را از بهشت خارج نمود .آدم به او گفت :تو موسی هستی که ﷲ تعالی تو را برای رسالت و
سخن گفتن با تو برگزيد سپس بر امری مرا مﻼمت میکنی که قبل از آن که آفريده شوم بـرای مـن تقـدير

) (1قصص اﻷنبياء ،از نعمت ﷲ جزائري113،
) (2تِرمذي .3368
) (3تفسير البرهان .301/2
) (4البحار10/14 ،
) (5قدريه فرقهای بودند که به تقدير و قضا و قدر ﷲ تعالی اعتقاد نداشتند و بر عکس آن جبريه بودند که تمامی امور را
جبر میدانستند .ولی عقيده ی اسﻼمی در اين مسأله نزد شيعه و سنی يکسان است و آن اين است که جبر و اختيار هر
دو وجود دارند و در بعضی مسائل با يکديگر مخلوط میشوند).مترجم(
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شده بود .رسول ﷲ فرمود :آدم برای موسی دو بار دليل آورد«) .(1ايـن حـديث را امامـان اهـل بيـت
نيز روايت کردهاند .ابي عبدﷲ فرموده است» :موسی از پروردگارش خواست تا او آدم را در يکجا
قرار دهد .موسی به او گفت» :ای پدرم! آيا ﷲ تو را با دستش نيافريد و در تو روحی را که مالکش بود
را ندميد و مﻼئک او بر تو سجده نکردند و به تو امر نمود تا از آن درخت ]ميوه[ نخوری؟ پس برای چه
نافرمانی کردی؟« او گفت» :ای موسی! در تورات اين امر را چند سال قبل از خطای من يافتهای؟ گفت:
سی سال .گفت :آن اين چنين بوده است .امام صادق فرمود :آدم با دليلش بر موسی غلبـه نمـود«).(2
مجلسي در بيان اين حديث گفته است» :يافتن خطای او قبل از آفريده شدنش چيزی بوده است که يـا روح
موسی بر آن در لوح دست پيدا کرده بود يا آن که در تورات يافته بود که تقدير خطـای آدم سـی سـال
قبل آفرينش او نوشته شده بود .خبر صحيح حالت دوم را تأييد میکند .سخن او» :فح ّج« به معنای پيروز
شدن بر او در بحث میباشد و اين امر به قضا و قدر باز میگردد«) .(3عبدالصاحب :گفتـه اسـت» :آنچـه
از جواب آدم به موسی فهميده میشود اين است که خطای او بر اساس تقديری بوده اسـت کـه قبـل از
آفرينش آدم در عالَم ذر نوشته شده بود .میگويم :ارواح دو هزار سـال قبـل از وجودشـان آفريـده شـدند.
اين مسألهای است که دربارهی آن نظرات مختلفی وجود دارد و باعث هـﻼک شـدن بسـياری از مـردم بـه
علــت اشــتباه فهــم و تأمــل در آن و عــدم تعقــل در حقيقــت آن شــده اســت .آن مســألهی قضــا و قــدر ﷲ
تعالی)تقدير( قبل از وجود آن چيز میباشد«)] . (4قرآن نيز به اين امر اشاره میفرمايد و بيان میدارد که
ﷲ تعالی قبل از آن که به مﻼئک بفرمايد به او سجده کنند و قبل از آن که او را در بهشت قرار دهد و از
ض َخ ِليفَةً] البقرة:
او بخواهد تا از درخت ممنوعه استفاده نکند ،به مﻼئک میفرمايد :إِ ِنّي َجا ِع ٌل فِي ْاﻷ َ ْر ِ
) [30من بر زمين جانشينی ]برای موجودات ديگر[ قرار میدهم( .آيات  30تا  38سورهی بقره در ايـن-
باره سخن میگويند[.
حديث راه رفتن عﻼء حضرمﻲ به همراه سربازانش بر روی دريا:
گفته شده است :چقدر احاديث او دربارهی امور غيـر عـادی زيـاد اسـت .همـين کـافی اسـت کـه بـه پنـدار
خودش گفته است .به همراه عﻼء بن حضرمي چهار هزار نفر بودند و به سوی بحـرين حرکـت نمودنـد.
رفتند تا آن که به خليجی در دريا رسيدند .کسی قبل از آنها از آن عبور نکرده بود و کسی بعد از آنهـا از
آن عبور نخواهد کرد! ابوهريره گفته است :عﻼء افسار اسبش را گرفت و بر روی آب شروع به حرکـت
نمود و جيش بعد از او به راه افتادند .او گفت :قسم به ﷲ ،پايی از ما و نه کفشی و نه سم چهارپايی خيس
نمیشود...
جواب:
]ﻻزم به ذکر است که در قبل بيان داشتيم اعمال عجيب فقط توسط پيامبران انجام نمیگيـرد ،بلکـه اوليـاء
ﷲ نيز دارای چنين قدرتی هستند[.
شيخ صدوق آورده است :اميرالمؤمنين در راهی عبور میکرد و بـه همـراه او شخصـی خيبـری وجـود
داشت .او از رودی که جريان داشت ،عبور کرد و آن خيبری لگام سواری خود را گرفـت و از روی آب
عبور کرد!! سپس امير المؤمنين او را ندا داد :چه عجيب .اگر آنچه را میدانی مـن نيـز مـیدانسـتم بـه
مانند تو از روی آن عبور میکردم و امير المؤمنين  به او فرمود :در جای خود بمان و به دستش به آن
اشاره کرد و آن منجمد شد!! و از روی آن گذشت ،وقتی خيبری آن را ديد عقب رفـت و بـه او گفـت :ای
جوان! چه گفتی که اين آب تبديل به سنگ شد؟!! امير المؤمنين به او فرمود :تو چـه گفتـی تـا آن کـه از
روی آب گذشتی؟!! خيبري گفت :ﷲ را با اسم اعظم او دعـا کـردم . (5)«...بحرانـي در معـاجزة بـابی را
) (1بخاري  ،3409و مسلم .2652
) (2تفسير القمي .44/1
) (3بحار اﻷنوار .163/11
) (4اﻷنبياء29 ،28،،
) (5مدينة المعاجز ،از هاشم بحراني ،430/1 ،مجمع النورين ،از ابي الحسن مرندي ،180 ،مشارق أنوار اليقين ،از رجب
برسي  ،271الوﻻية التكوينية ﻵل محمد )ع( ،از علي عاشور252 ،147 ،
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النبيـون مـن إحيـاء المـوتﻰ وإبـراء اﻷكمـة واﻷبـرص
آورده است که نام آن را »أنه  أُعطـي مـا أُعطـي ّ
والمشي علﻰ الماء« )به او چيزی داده شده بود که بـه پيـامبران داده شـده بـود و آن زنـده کـردن مـرده،
شفای بيماری پيسی و برص و قـدم گذاشـتن بـر روی آب()] .(1البتـه همـان طـور کـه در قبـل گفتـيم فـرق
معجزه و کرامت اين است که معجزه به مبارزه میطلبد ،ولی کرامت اين گونه نيست .و فرق کرامـت بـا
خارقة همان فرق در انجام دهندهی آن میباشد که اولی توسـط اوليـاء ﷲ انجـام مـیگيـرد و دومـی توسـط
اولياء الشيطان[.
حديث نهﻲ از راه رفتن با يک کفش:
از آنها حديثی است که در آن از راه رفتن با يک کفش نهی شده است.
جواب:
اين حديث را امامان اهل بيت عليهم السﻼم نيز روايت کردهاند .از صـادق جعفـر بـن محمـد از پـدرش از
پدرانش از اميرالمؤمنين آمده است» :رسول ﷲ از راه رفتنی شخصی با يک دمپايی يـا يـک خـف در
حالی که ايستاده اين کار را انجام میدهد ،نهی نموده است«) . (2از ابي بصير از امام باقر  آمـده اسـت:
»با يک دمپايی راه نرو! زيرا شيطان در بعضی از احوال بر انسان سرعت میيابد. (3)«...
حديث شوم بودن فقط در زن و مرکب ]و ﺧانه[ میباشد:
از آنها حديثی است که شوم بودن فقط در زن و مرکب میباشد] .مرکب در آن زمـان اسـب و شـتر و ...
بود و در اين زمان خودرو ،موتور سيکلت و  ...میباشد .در ضمن در اصل ايـن حـديث شـوم بـودن بـه
منزل و خانه نيز اطﻼق شده است اين حديث متفق عليه میباشد[.
جواب:
خالد بن نجيح از ابي عبدﷲ  آورده است که فرمود» :در نزد او شوم بودن ياد شد و فرمود :در سه چيز
است ،زن ،مرکب و خانه .شوم بودن زن زياد بودن مهريه و آزار دادن شوهر توسـط او مـیباشـد .شـوم
بودن مرکب نيز در چموش بودن و جلوگيری کردن از سوار شدن بر آن میباشـد و در مـورد خانـه نيـز
شر بودن همسايگان و زياد بودن عيبهای آن میباشد«).(4
تنگ و کوچک بودن و همچنين ّ
حديث اگر کسی از شما از ﺧواب بيدار شد ،دستش را بشويد:
از آنها حديثی است که او از پيامبر روايت کرده است که فرمود» :هر وقت کسـی از شـما از خـوابش
بيدار شد ،قبل از آن که به ظروف دست بزند ،دستش را بشويد ،زيرا نمیداند که در هنگام خـواب دسـت
او به چه چيزهايی برخورد کرده است«).(5
جواب:
اين حديث را امامان آل بيت نيز روايت کردهاند .عبدالكريم بن عتبه گفته است» :از او دربارهی مردی
سوال کردم که از خواب بيدار میشود ،در حالی که هنوز ادرار نکرده است ،قبل از آن که دستش را
بشويد آن را در ظرفی داخل میگرداند .فرمود :نه ،زيرا او نمیداند که در شب هنگام خواب دستش کجا
بوده است ،پس بايد دستش را بشويد«).(6
حديث آن که هر کسی سگی را ]بدون دليل موجه مثل نگهبانی يا چوپانی يا شکار[ نگهـداری نمايـد بـه
ازای هر روز يک قيراط از اجرهای او کم میشود:

) (1مدينة المعاجز ،از هاشم بحراني513/3 ،
) (2البحار 329 ،328/76 ،باب جوامع مناهي النبي  ومتفرقاتها
) (3منبع قبلی 191/80 ،كتاب الطهارة باب آداب الخﻼء
) (4الكافي  ،568/5بحار اﻷنوار .149/73
) (5بخاري  ،162و مسلم .278
) (6البحار 333/80 ،كتاب الطهارة باب سنن الوضوء وآدابه
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ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود» :کسی که سگی نگه دارد مگر سگ چوپان يا شکار يا نگهبان
هر روز به اندازهی يک قيراط از اجر او کم میشود«).(1
جواب:
ابو عبدﷲ فرموده است» :کسی که سگی نگه دارد به ازای هر روز يک قيراط از اعمال صاحب آن کم
میشود«)» . (2کسی که مالک سگی شود مگر برای درگيری يا نگهبانی از اجر او روزی دو قيـراط کـم
میشود«). (3
حديث کسی که در تشييع جنازه شرکت کند و به دنبال جنازه حرکت نمايد برای او يک قيراط اجر ﺧواهد
بود:
از آنها اين است که ابن عمر رضی ﷲ عنمها از وی شنيد که پيامبر فرمـوده اسـت» :کسـی کـه در پـی
جنازه رود برای او يک قيراط اجر خواهد بود« .گفته شده است :احاديث ابوهريره زياد بود و او تصديق
نمیشد تا آن که از عايشه خواست تا از او روايت کند و در اينجا بود که مورد تصديق قرار گرفـت .ايـن
امر در حديث به ثبت رسيده است.
جواب:
]شايد اين ثواب بزرگ برای آن است که انسان ياد مرگ میافتد و دوست داشتن دنيا توسط او کم میشود
و اين حقيقتی است که دلبستن به دنيا و فراموش کردن مرگ ،بزرگترين چيزی است که باعث گمراهی و
ضﻼلت میشود[.
ابي بصير گفته است از ابوجعفر)امام باقر( شنيدم که میفرمود» :کسی که به همراه جنازه قـدم بگـذارد
تا آن که بر آن نماز جنازه بخواند و بعد از آن برگردد برای او يک قيراط اجر خواهد بود .اگر به همراه
آن برود تا آن که دفن شود ،برای او دو قيراط خواهد بود و هر قيراط به مانند کوه احد مـیباشـد«) . (4از
اصبغ بن نباته آمده است که امير المؤمنين  فرمـود» :کسـی کـه تشـييع جنـازه نمايـد ﷲ بـرای او چهـار
قيراط اجر می نويسد .قيراطی برای به دنبال آن رفتن ،قيراطی برای نماز بر آن ،قيراطی برای انتظـاری
که از دفن آن میکشد و قيراطی برای غمگساری او«). (5
حديث کسی که ديدار ﷲ تعالی را دوست داشته باشد ،ﷲ تعالی ديدار او را دوست میدارد:
ابوهريره آورده است که پيامبر فرمـود» :کسـی کـه ديـدار ﷲ را دوسـت داشـته باشـد ،ﷲ ديـدار او را
دوست دارد و کسی از ديدار ﷲ کراهت داشته باشد ،ﷲ از ديدار او کراهت دارد«).(6
جواب:
اين حديث در »الكافي« آمده است .از ابي عبد ﷲ  آمده است» :گفتم – منظور راوی است : -ﷲ تو را
نيکوتر گرداند آيا کسی که ديدار ﷲ را دوست داشته باشد ،ﷲ ديدار او را دوسـت دارد و کسـی از ديـدار
ﷲ کراهت داشته باشد ،ﷲ از ديدار او کراهت دارد؟ فرمود :بله .گفتم :قسم بـه ﷲ ،مـا از مـرگ کراهـت
داريم .فرمود :منظور آن نمی باشد ]منظور دوست داشتن ديدار ﷲ وفات نمـودن نمـیباشـد[ بلکـه آن فقـط
ديدن ]محل زندگی آخرت در هنگام قرار گرفتن در قبر میباشد[ وقتـی چيـزی را ببينـد کـه دوسـت دارد،
ِ
دوست دارد آن امر)بهشت و مقدمهی آن قيامت( جلو بيافتد و در اين حالت ﷲ تعـالی ديـدار او را دوسـت
میدارد و او نيز در آن هنگام ديدار ﷲ را دوست مـیدارد و کسـی کـه چيـزی را ببنيـد کـه نسـبت بـه آن
کراهت دارد و چيزی مبغوضتر از آن که ]به قيامت[ و ديدار ﷲ برسد ،نزد وی وجود ندارد ،ﷲ نيز بـه
ديدار او بغض دارد«) .(7همچنين اين حديث از امام سجاد روايت شده است» :از سخن ﷲ میباشد که
) (1صحيح مسلم .1575
) (2الكافي ،از كليني ،552/6 ،باب الكﻼب
) (3عوالي الﻶلي144 ،143/1 ،
) (4فروع الكافي173/3 ،
) (5منبع قبلی173/3 ،
) (6بخاري  ،6507و مسلم .2683
) (7فروع الكافي .134/3
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کسی که ديدار ﷲ را دوست داشـته باشـد ،ﷲ ديـدار او را دوسـت دارد و کسـی کـه از ديـدار ﷲ کراهـت
داشته باشد ،ﷲ از ديدارش کراهت دارد .همان گونه که در روايات آمده است منظور آن ]دوست داشتن و
کراهت داشتن[ در هنگام مرگ ]وقتـی جـای شـخص را در بهشـت يـا جهـنم بـه او نشـان مـیدهنـد[ مـی-
باشد.«...
حديث کم کردن پنجاه نماز به پنج نماز:
گفته شده است :بخاری)بخارايی( در صحيح خود ماجرای عجيبـی را روايـت کـرده اسـت کـه در معـ راج
پيامبر و ديدار او با پروردگارش اتفاق افتاد .در آن رسول میفرمايد» :سپس بر من پنجاه نمـاز واجـب
شد و من قبول کردم تا آن که به نزد موسی آمدم و گفت :چه کار کردی؟ گفت :بر مـن پنجـاه نمـاز اجـب
شد .گفت» :من از تو به انسانها آگاهتر میباشم ،به شدت با بنیاسرائيل درگير شدم و امت تو توانـايی آن
را ندارد .پس به سوی پروردگارت برگرد و از او کم شدن آن را بخواه!« .بازگشتم و از او خواستم و او
آن را چهل عدد قرار داد ،سپس اتفاقات قبلی افتاد و سی نماز گرديد و بعد از آن بـه همـين ترتيـب بيسـت
عدد گرديد ،سپس ده عدد شد .به نزد موسی آمدم و گفت :به مانند قبل و در نتيجـه ]ﷲ تعـالی[ آن را پـنج
نماز قرار داد .به نزد موسی رفتم ،گفت :چه کار کردی؟ گفتم :آن را پنج عدد گرداند ،به مانند سخن قبـل
را به من گفت] .من نيز به او[ سﻼم ]خداحافظی[ دادم و به من ندا داده شده کـه واجـب مـن قطعـی شـد و
برای بندگانم آسان گرفتم و به هر نيکيی ده برابر آن پاداش میدهم«) .(1بله میخوانم و تعجب میکـنم از
اين عقايدی که علمای اهل سنت و جماعت به آن قائل هستند .اين با وجود آن است که آنها از شيعيان کـه
از امامان اهل بيت تبعيت میکنند ،ايراد میگيرند که چرا به بداء اعتقاد دارند.
جواب:
حر عاملي در وسائل خود بابی را با اين نام قرار داده است» :باب استحباب صﻼة ألف ركعة في كل يـوم
وليلة بل كل يوم وكل ليلة إن أمكن« )باب مستحب بودن خواندن هزار رکعت نمـاز در هـر شـبانه روز و
بلکه در هر روز و در هر شب ،اگر امکان داشته باشد« در آن نه حديث از امامان اهل بيت وجود دارد،
به آنها رجوع گردد ) . (2همچنين بابی دارد به نام »باب استحباب صﻼة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل في
كل يوم وفي كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة« )باب مسـتحب يـودن خوانـدن هـزار رکعـت در
يک شبانه روز و بلکه در هر روز و در هر شب در مـاه رمضـان و ديگـر ]زمانهـا[ در صـورت وجـود
قدرت() .(3از ابي جعفر)امام باقر(  آمده است» :قسم به ﷲ ،علی به مانند برده غذا میخورد – تا آنجا
که میفرمايـد - :و در هـر شـبانه روز هـزار رکعـت نمـاز مـیخوانـد«) . (4از او آمـده اسـت» :علـي بـن
حسين)امام سجاد (در هر شبانه روز هزار رکعت نماز میخواند به مانند آنچه که امير المؤمنين انجـام
میداد«) . (5شيخ صدوق از ابي بصير روايـت کـرده اسـت کـه امـام صـادق فرمـود» :شـيعيان مـا اهـل
پرهيزگاری هستند – تا آن که فرمود – و اهل زهد و عبادت میباشند و در هر شـبانه روز پنجـاه و يـک
رکعت نماز میخوانند!!!«] .اين تعـداد رکعـت تقريبـا ً معـادل تعـداد رکعتهـای واجـب و مسـتحب مؤکـد و
مستحب غير مؤکد در اهل سـنت و جماعـت مـیباشـد[ .حـائري در بـ اب »النوافـل اليوميـة« گفتـه اسـت:
»نوافل روزانه به اندازهی دو برابر نمازهای واجب است و آنها سی و چهار رکعت میباشند ]و به همراه
نمازهای واجب  51عدد میشوند[ ) . (6اين حديث را ابن بابويه قمي )شيخ صدوق( از امام زيـن العابـدين
 روايت کرده است]» :پدرش برای او بيان داشت[ ...رسول ﷲ از پروردگـارش هنگـامی کـه او را
به چيزی امر مینمود ،درخواستی نمینمود و به او رجوع نمیکرد .وقتی موسی آن را از او خواست و
از امت او نزد وی شفاعت نمود ،ديگر به خود اجازه نداد تا شـفاعت بـرادرش موسـی را رد نمايـد .در
نتيجه به سوی پروردگارش بازگشت و از او خواست تا نمازها را به پنج نمـاز کـم نمايـد .موسـی از او
) (1صحيح بخاري .3207
) (2الوسائل71/3 ،
) (3منبع قبلی176/5 ،
) (4البحار310/82 ،ح16
) (5منبع قبلی15/41 ،ح 6و 309/82ح10
) (6أحكام الشيعة ،از ميرزا حائري172/1 ،
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خواست تا به سوی پروردگارش برگردد و از او کم کردن ]نمازها[ را خواهان شود .او گفت :ای پسـرم!
پيامبر برای امتش کم کردن ]نمازها را خواست[ به طوری کـه ثـواب پنجـاه نمـاز را ببرنـد .ﷲ مـی-
س ِيّئَ ِة فَﻼَ يُجْ زَ ى ِإﻻﱠ ِمثْلَ َها َو ُه ْم ﻻَ ي ْ
ُظلَ ُمـونَ ] اﻷنعـام:
ع ْش ُر أَ ْمثَا ِل َها َو َمن َجاء ِبال ﱠ
سنَ ِة فَلَهُ َ
فرمايدَ  :من َجاء ِب ْال َح َ
) [160کسی که با نيکی بيايد برای او ده برابر آن خواهد بود و کسی که با بـدی بيايـد ،جـز بـه ماننـد آن
مجازات نمیشود و آنها مورد ظلم قرار نمیگيرند(«) . (1اين بيـانی از طـرف امـام مـیباشـد کـه ايـن کـم
نمودن رحمتی از جانب ﷲ تعالی و لطف او به بندگان مؤمنش میباشد .آيت ﷲ العظمﻰ ميرزا شيخ جواد
تبريزي در رد کسی که از او دربارهی اين حديث پرسيد ،جواب داد» :روايت از جهت سند هيچ مشـکلی
ندارد .شيخ صدوق آن را همچنين در »الفقيه« روايت کرده اسـت و آن در ضـمن بعضـی روايـات ديگـر
آمده است .پيامبر از پروردگارش خواست تا نماز امت را کم نمايد و آسان کند و ﷲ سبحانه آن را به ده
رکعت کم نمود ،سپس پيامبر هفت رکعت به آن افـزود .ايـن درخواسـت او در ايـن امـر همـان شـفاعتی
برای امت بوده است و پروردگارش نيز او را اجابت نمود و آن کرامتی برای وی میباشد«).(2
امری مهم در روايتی که توسط ابوهريره صورت گرفته است:
وقتی به روايات ابوهريره در کتب تسعه )صحيح بخاری)بخارايی( ،صحيح مسلم ،سنن أبـي داود ،سـنن
تِرمذي ،سنن لنسائي ،سنن ابن ماجه ،موطأ مالك ،مسند أحمد و صحيح دارمي( مینگريم تقريبا ً تمامی آنها
را به گونهای میيابيم که صحابهای ديگر با او در تمامی آن روايات اشتراک داشتهاند ]بدين معنا که به
غير از ابوهريره شخصی ديگر يا اشخاصی ديگر نيز آن را روايت کردهاند[ و اين فقط در هشت حديث
مصداق ندارد!! آيا چنين امری را تصديق میکنيد؟
آن هشت حديث عبارتند از:
» -1وق تی مردی بر گاوی سوار شد] «...اين حديث در قبـل بـه آن پرداختـه شـد[ .سـنن ِترمـذي المناقـب
حديث شماره .3610
» -2قرأ رسول ﷲ يَ ْو َمئِ ٍذ تُ َح ّد ُ
ارهَا] الزلزلـة ) «[4 :رسـول ﷲ در آن روز قرائـت نمـود(... :
ِث أ َ ْخبَ َ
سنن تِرمذي صفة القيامة حديث شماره .2353
» -3أتدرون من المفلس) «..آيا میدانيد بیچيز چه کسی میباشد] ...انسانی است که نماز میخواند و ...
و مال کسی را میخورد و به ديگری ناسزا میگويد و  ...تا آن که روز قيامت ثواب نماز او را به يکـی
میدهند و ثواب روزهاش را به ديگری و  ...تا آن که هيچ ثـوابی بـرای او نمـیمانـد و وارد جهـنم مـی-
شود[( ،صحيح مسلم ،البر والصلة ،حديث شماره .4678
» -4أول من يُدعﻰ يوم القيامة) «.اولين کسی که روز قيامت صدا زده میشود( ،مسند أحمد ،بـاقي مسـند
المكثرين حديث شماره .8558
» -5أظلكم شهركم) «...اين ماه شما ]رمضان[ شما را در سايهی خود قـرار مـ یدهـد] .زيـرا[  ،(..مسـند
أحمد ،باقي مسند المكثرين حديث شماره .10365
» -6أعذر ﷲ إلﻰ امرئ« )ﷲ تعالی برای کسی که ]به سن شصت سالگی برسد[ عذری قبول نمـیکنـد(،
صحيح بخاري)بخارايی( ،الرقاق ،حديث شماره .5940
» -7أقرب ما يكون العبد) «...نزديکترين حالت بنده ]به پرودگارش در حالت سجده میباشد ،پس دعايتان
در سجده را زياد کنيد[( ،صحيح مسلم ،الصﻼة ،حديث رقم 744
» -8بينا أيوب يغتسل« )وقتی ايوب حمام میکـرد يـا غسـل مـینمـود] ،(...بـه ايـن حـديث در ايـن کتـاب
پرداخته شد[ .صحيح بخاري ،الغسل ،حديث شماره .270
در انتها بعضی از روايات ابوهريره دربارهی آل بيت را میآوريم و آن را به کسانی هديه میکنيم که
آنان را دوست دارند ،ولی در مورد موضعگيری ابوهريره دربارهی آنان در اشتباه هستند:
) (1علل الشرايع ،ص132ح1
) (2صراط النجاة في أجوبة اﻻستفتاءات 423/3 ،سؤال 1233
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رسول ﷲ در روز خيبر فرمود» :اين پرچم ]جنگ[ را به مردی میدهم که ﷲ و فرستادهاش او را
دوست میدارند و ﷲ با دستان او پيروزی ايجاد مینمايد .عمر بن خطاب گفت :امير بودن را دوست
نداشتهام مگر در آن روز .گفت :آماده بلند شدن بودم به اميد آن که به من داده شود .رسول ﷲ علي
بن أبي طالب را صدا زد و آن ]پرچم[ را به او داد و فرمود :برو و به چيزی توجه نکن تا آن کـه ﷲ
توسط تو پيروزی حاصل کند .علی کمی حرکت نمود و ايستاد و تـوجهی نکـرد و فريـاد بـرآورد :ای
رسول ﷲ! با اين مردم برای چه چيزی بجنگم؟ فرمود :با آنها بجنگ تا آن که گـواهی دهنـد کـه هـيچ
معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و محمد فرستادهی ﷲ میباشد .وقتی اين کار را
انجام دادند خون و مال آنها برای تو حرام میشود مگر کسـی کـه حقـی بـر گـردن او ]از روی جـرم
نمودن به مانند دزدی که دست او قطع میشود[ باشد و حساب و کتاب آنها با ﷲ میباشد ]و حکمی از
طرف ما برای آنها صادر نمیشود[«.
پيامبر دربارهی حسن فرمود» :الهی! من او را دوست میدارم ،پس او را دوست بدار و کسی کـه
او را دوست میدارد را نيز دوست بدار!« ابوهريره گفته است» :بعـد از آن کـه رسـول ﷲ چنـين
سخنی را گفت ،هيچ کسی دوست داشتنیتر از حسن بن علی برای من نبوده است«).(1
دوست داشتن اين مرد دائما ً وجود داشته است و آن بعد از آن بود که ديـدم رسـول ﷲ بـا او چگونـه
رفتار نمود .ديدن حسن در حجر پيامبر بود و او انگشـتان خـود را در ريـش پيـامبر مـینمـود و
پيامبر زبانش را ]جهت تبرک[ در دهان او قرار میداد ،سـپس فرمـود» :الهـی! او را دوسـت مـی-
دارم ،پس او را دوست بدار!« ).(2
به همراه علي بن أبي طالب بودم هنگـامی کـه رسـول ﷲ او را بـه سـوی اهـل مکـه بـرای برائـت
فرستاد] .پيامبر [فرمود :چه ندا میداديد؟ ]علی [فرمود :ندا میداديم :جز مؤمن داخل بهشت نمـی-
شود و کسی عريان حق طواف کردن ندارد و کسی که بين او و رسول ﷲ عهدی وجود دارد ،پايان
آن چهار ماه میباشد و اگر چهار ماه تمـام شـد ،ﷲ و رسـولش از مشـرکان بيـزار مـیباشـند .بعـد از
امسال مشرکی نبايد حج بيت الحرام به جا آورد .فرمود :به گونهای ندا داديم که صدايم گرفت«) .(3در
روايتی ديگر آمده است» :به همراه علي بن أبي طالب بوديم و مشرکان را ندا میداديـم تـا آنجـا کـه
علی صدايش گرفت يا از گلويش گﻼيه کرد يا ندا دادن برايش سخت شد و در آن هنگام من به جای
او ندا دادم ...ما میگفتيم :بعد از امسال مشرکی حج نمینمايد .بعد از امسال مشرکی حـج نمـینمايـد.
کسی عريان حق طواف کردن ندارد و جز مؤمن کسـی داخـل بهشـت مـیشـود و کسـی کـه بـين او و
رسول ﷲ عهدی مدت دار وجود دارد .مدت آن چهار ماه است و وقتی چهار ماه به پايان رسيد ،ﷲ
و فرستادهاش از مشرکان بيزار میباشند .او گفت :به مانند آن بود که مشرکان میگفتند :نه بلکه يـک
ماه مانده است و به آن میخنديدند«)] .(4البته نتيجهی اين خندههايشان را ديدند[.
امام باقر از عبيدﷲ بن أبي رافع آورده است که به ابوهريره گفتم» :علي بن أبي طالـب ،رضـوان
ﷲ عليه ،وقتی در عراق بود در نماز جمعه سورهی جمعه و إِذَا َجاءكَ ْال ُمنـَ ا ِفقُونَ ] منظـور سـورهی
منافقون است[ ،را میخواند .ابوهريره گفت :رسول ﷲ نيز اين چنين عمل مینمود«).(5
پيامبر با محبت دست به گردن حسن مـیانـداخت) .بخاري)بخـارايی( بـاب مناقـب حسـن و حسـين
رضی ﷲ عنهما(.
از عمير بن اسحاق آمده است :به »همراه حسن بن علي رضی ﷲ عنهما در راههای مدينـه قـدم مـی-
گذاشتيم تا آن که به ديدار ابوهريره رسيديم .حسن فرمود» :خودم را فدايت کنم آن چـه در شـکمت
میباشد را آشکار کن! تا آن را بوسه زنـم زيـرا رسـول ﷲ را ديـدم کـه آن را بوسـه مـیزد .گفـت:

) (1بخاري  ،5884و مسلم .2421
) (2حاكم در المستدرك .4791 185/3
) (3نسائي .2958
) (4ابن حبان .3820
) (5منبع قبلی .2806
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شکمش را آشکار کرد و ناف او را بوسه زد تا آن که عورت او آشکار نگردد«)] .(1اين از بـرای آن
بود که ابوهريره مدت زيادی برای کسب علم به کاری مشغول نشده بود و در آن زمان گرسنگی را
تحمل میکرد[.
رسول ﷲ به نزد ما بيرون آمد در حالی که حسن و حسين رضی ﷲ عنهما همراه او بودند .يکی از
آنها بر اين شانهی او بود و ديگری بر شانهی ديگر .يک بار اين يکی را بوسه میزد و يـک بـار آن
يکی تا آن که به نزد ما رسيد .مردی به او گفت :ای رسول ﷲ! آيا آن دو را دوست میداری؟ فرمود:
بله ،کسی که آن دو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسـی کـه بـه آنهـا بغـض نمايـد بـه مـن
بغض نموده است«).(2
حسين بن علي رضی ﷲ عنهما را نديدم مگر آن که چشمم پر از اشک میشد .اين به دليل آن بود که
رسول ﷲ روزی بيرون آمد و مرا در مسجد يافت و دست مرا گرفت و مرا با خـود بـرد و مـن بـه
همراه او به راه افتادم ،تا آن که به بازار بني قينقاع رسيد .گفت :با من سـخن نگفـ ت و مـیچرخيـد و
نگاه می کرد ،سپس بازگشت و من به همراه او بازگشـتم .در مسـجد نشسـت و دسـتهايش را بـر زانـو
گذاشت و فرمود :کودک را برای من صدا بزن! در اين هنگام حسين با شدت تمام آمـد تـا آن کـه در
حجر او واقع شد و بعد دست خود را در ريش رسول ﷲ وارد نمـود و رسـول ﷲ شـروع بـه بـاز
کردن دهان حسين نمود تا آن که ]از روی تبرک[ دهانش را بر دهان او قرار داد و فرمود» :الهـی!
من او را دوست میدارم ،پس تو نيز او را دوست بدار«).(3
ابوهريره آورده است که رسول ﷲ فرمود» :فرشتهای از آسمان نـازل شـد و بـه مـ ن بشـارت داد:
فاطمه سرور زنان امت من میباشد و حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت« ).(4
از سعيد بن أبي سعيد مقبري آمده است» :به همراه ابوهريره بودم که حسن بن علي بن أبي طالب به
نزد ما آمد .سﻼم نمود و جواب سـﻼم او را داديـم .ابـوهريره متوجـهی او نشـده بـود .مـا گفتـيم :ای
ابوهريره! اين حسن بن علی میباشد که بر ما سﻼم نمود ،او را در آغوش گرفت و گفت :سﻼم بر تو
ای سرور من .سپس گفت :از رسول ﷲ شنيدم که میفرمود :او سرور میباشد«).(5
مساور سعدي گفته است» :وقتی حسن بن علي رضی ﷲ عنهما وفات يافت ،ابوهريره را ديدم که در
مسجد رسول ﷲ ايستاده بود و روزی که حسن وفات يافت ،گريه میکرد و با صدای بلند ندا میداد:
ای مردم! امروز دوست داشته شده توسط رسول ﷲ وفات يافته است ،پس گريه کنيد!«).(6
ما به همراه پيامبر نماز عشاء میخوانديم .وقتی سجده میکرد حسن و حسـين رضـی ﷲ عنهمـا بـر
پشت او سوار میشدند و وقتی سرش را بلند میکرد آن دو را به همراه خود بلند مینمود ،سپس وقتی
سجده مینمود آن دو باز میگشتند .وقتی نماز تمام شد ،گفتم :آيا آن دو را نزد مادرشان ببرم؟ فرمود:
جرقهای زده شد و آنها در داخل نور آن خواهند بود تا آن که به نزد مادرشان برسند ).(7

در اينجا جلد اول كتاب »دفاعا ً عن اﻵل واﻷصحاب« به پايان رسيد و قسمت دوم آن را ان شـاء ﷲ تهيـه
خواهيم نمود و در آن به مسائل ديگری میپردازيم.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ﻻ إله إﻻ أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
وصلﻰ ﷲ علﻰ نبينا محمد وعلﻰ آله وصحبه وسلم.
وآﺧر دعوانا أن الحمد رب العالمين.
) (1احمد  ،10403و ابن حبان .6965
) (2احمد  ،9671حاكم در المستدرك .4777 182/3
) (3حاكم در المستدرك .4791 185/3
) (4تِرمذي .3781
) (5حاكم در المستدرك .4792 185/3
) (6تاريخ دمشق  ،295/13سير أعﻼم النبﻼء  ،277/3البداية و النهاية .44/8
) (7سير أعﻼم النبﻼء .256/3
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