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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  

  مقدمه مترجم:
کـه در بـين مسـلمانان اختالفـاتی پـيش آمـده اسـت و در به نام هللا و به ياد هللا و برای هللا. ديربازی اسـت 

ی آن به جای آن که شمشير آنها دشمنان هللا تعالی و دشمنان دين را نشانه بگيرد، اين شمشـيرها رو نتيجه
ای ديگر را دارند و عده ای ادعای پيروی از صحابهاند. عدهبه طرف خود مسلمانان جهت را برگردانده

انـد و ولی بايد دانست که اين دو گروه تبعيت شده بـا يکـديگر دشـمنی نداشـته ‡بيت  ادعای پيروی از اهل
سيره و سنت آنها يکی بوده است. کتابی که پيش رو داريم يکی ديگر از اسنادی است که اين امر را ثابت 

ن قـرار دهد. ان شاء هللا که مفيد واقع شود و راهی برای اتحـاد مسـلماناکند و بر صحت آن گواهی میمی
  گيرد.

  مقدمه:
م و از او طلب آمرزش طلبيباشد، او را شکر نموده و از او کمک میستايش شکرگونه برای هللا تعالی می

ی بد اعمالمان. کسی را که هللا تعالی هدايت بريم از شّرهای ذاتيمان و نتيجه. به هللا تعالی پناه مینماييممی
دهم ای برای او وجود ندارد. شهادت میه گمراه سازد، هدايت کنندهای ندارد و کسی را ککند، گمراه کننده

دهم محمد بنده و باشد و شهادت میشريک میی برحقی جز هللا وجود ندارد و يکتا و بیکه پرستش شونده
باشد. صلوات و سالم بسيار بر او بر آل طيب و پاکش و تمامی اصحابش و هر کسی که ی او میفرستاده

  کند.امت از آنها در نيکی تبعيت میتا روز قي
  ما بعد:ا

و بدترين امور آنهايی هسـتند  باشد و بهترين هدايت، هدايت محمد ترين سخن کتاب هللا تعالی میصادقانه
-شوند و هر امر جديد بدين گونه بدعت است و هر بدعتی گمراهی میکه به شکلی جديد در دين ايجاد می

  هنم خواهد بود.باشد و هر گمراهيی در آتش ج
ا فرمايد: میهللا عزوجل  ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمـَّ ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

اِسُخوَن فِي الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَِّبعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاء اْلِفتْنَِة َوا ُ َوالرَّ ّ ْبِتغَاء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ 
ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ األْلبَابِ  (او کسی است که کتـاب  ]7[آل عمران :  اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ّمِ

د و آن اصـل کتـاب اسـت و ديگـر نباشـ قسـمتی از آن آيـات محکـم مـی[قرآن] را بر تو نازل نموده است. 
ای کننـد تـا فتنـهکسانی که در قلبهايشان انحراف وجود دارد از تشابه آن تبعيـت مـی[آيات] متشابه هستند. 

دانـد جـز هللا و ايجاد گردد و برداشتی غير راستين از آن انجام گيرد و تأويل و برداشت آن را کسـی نمـی
باشـد و کسـی متـذکر گويند: به تمامی آن ايمان آورديم و از جانـب پروردگارمـان مـیر علم میراسخان د 

  مگر صاحبان خرد). د شونمی
[الـنجم  َوَما لَُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َال يُْغنِي ِمَن اْلَحّقِ َشْيئاً فرمايد: خدواند عزت می

- ای از حق [انسان را] بیکنند و گمان ذره(و برای آنها علمی وجود ندارد. جز از گمان تبعيت نمی  ]28:  
 سازد).نياز نمی

بُِحوا َعلَـ فرمايد: هللا تعالی می ى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالٍَة فَتُصـْ
ايد! اگر فاسقی برای شـما خبـری آورد، آن را (ای کسانی که ايمان آورده ]6[الحجرات :  َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

ی آن تحقيق نماييـد] تـا آن کـه از جهالـت قـومی بـر شـما باليـی وارد نشـود و در روشن سازيد [و درباره
  .ی آن پشيمان گرديد)نتيجه
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اند که دشمنان پيـامبران و رسـوالن از و گمانها از اولين وسايلی بوده چه بسا که تحريک کردن با شبهات 
انـد و در رکـاب تبعيـت از آنـان اند و آن را بر عليه کسانی که بر راه و روش آنهـا بـودهآنها استفاده کرده

د شده ی آن کشمکشی بين اصحاب حق و باطل ايجااند. در نتيجهورد استفاده قرار دادهماند نيز قرار داشته
است و چه بسا که تا روز قيامت مورد استفاده قرار گيرد [و بـا اسـتفاده از آنهـا مسـلمانان را بـا يکـديگر 

. چه بسيار اخباری کـه رسـيده اسـت و بـدون تـدبر و روشـن نمـودن آنهـا بـه ديگـران ]دشمن نموده باشند 
. آن چيزی که باعث شـده اسـت اند و در اين تهمت زدن افرادی نيز پافشاری کرده تهمتهايی زده شده است 

ديواری  تا آن اخبار قبول شوند، فقط افکار اشتباه و تخيالت شخص بوده است. ولی قرآن و سنت پيامبر
[البقرة :  قُْل َهاتُواْ بُْرَهاَنُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ فرمايد:  می  باشند. به مانند آن که هللادر برابر اين افکار می

َوالَ تَْقُف َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ فرمايد: باشيد) يا آن که میيلتان را بياوريد اگر راستگو می(بگو: دل] 111
(در پـی چيـزی نبـاش کـه بـه آن علـم  ]36[اإلسراء :  السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً 

 شـوند). همچنـين رسـولی آن مورد سـوال واقـع مـیمامی آنها دربارهنداری زيرا گوش، چشم و دلها، ت
همچنين فرموده است: «شـما را . )1(»فرموده است: «چه بد است سواری مردی که در پندار گرفتار باشد 

  .)2(باشد»دارم؛ همانا دروغترين سخن همان گمان بردن میاز گمان برحذر می
باشد. عقايد اشتباه بر اساس سـوء ظـن بنـا شود همان سوء ظن میبا عدم تثبيت می ولين مفسده که مرتبطا

کـه هللا تعـالی آن را حـرام  اسـت  ظلمـی سازند،اين عقيد اشتباه را می بعد از آن مر ديگری که شوند ومی
باشد، امری کامالً شناخته میگناهی آشکار اين که آن نموده است و آن را بين بندگانش حرام کرده است و 

  .شده است 
نسبت به کسی اعتقاد به بدی نداشته باش مگر آن که به وضوح برايت «: گفته است  رحمه هللامام غزالی 

  ای روشن شود که جای برداشتی ديگر وجود نداشته باشد».به گونه
باشـد... سـوء ظـن مبـاح بدان که سوء ظن حرام است و به مانند بـدی در سـخن مـیهمچنين گفته است: «

ی به عين است يا دليلـی روشـن گردد و آن مشاهدهگردد مگر توسط چيزی که [خوردن] مال مباح مینمی
  .)3(و عادالنه»

خون و ناموس مسلمان را حرام نموده است و همين که به او سوء ظن و هللا تعالى در حديث آمده است: «
  .)4(گمان بد برده شود»

«بر تو نيست که به مسلمانی گمان شّر ببری مگـر آن کـه امـر بـه : گفته است  حمه هللامقدسي ره ابن قدام
ی آن بـه تـو و از روی عـدالت دربـاره شکلی روشن شود که احتمال برداشت ديگری وجود نداشـته باشـد 

باشـی، زيـرا اگـر خبـر خبر رسيده باشد و قلب تو آن را تصديق نمايد. در اين حالـت تـو دارای عـذر مـی
باشد به کسی گمان بد بـرده شـود و ای و شايسته نمیننده را تکذيب کنی به خبر رساننده گمان بد بردهرسا

ی امر تحقيق نمايی کـه آيـا بـين خبـر با ديگری بر خالف آن رفتار شود. بلکه شايسته آن است که درباره
ايـن حالـت احتمـال  رساننده و کسی که از او خبری آمده است، دشـمنی و حسـادت وجـود دارد؟ زيـرا در

  .)5(تهمت وجود دارد»
  : هاهشبه

تَبِهةٌ: باشـد] و [و يکی جلوه دادن مـی التباسالشبه: «: گفته است  ابن منظور امـوری هسـتند کـه أمـور ُمشـْ
  .)6(باشند»تشکيل شده از چيزهايی است که بعضی به بعضی ديگر شبيه می

ه فقط برای اين شبهه ناميـده شـده اسـت کـه شـبيه به«شآمده است:  أميرالمؤمنين علياز  هنهج البالغدر 
راه همـان آنهـا و راهنمـای  ماننـد و دليـلآن بر نور يقين مـیبرابر . در مورد دوستان هللا در باشد حق می

 .)1(»باشد شوند و دليل آنها کور میمی هنيکوی هدايت است و اما دشمنان هللا در آن به گمراهی کشيد 

 
 .4972 شمارهبوداود ا) 1(
 .2563 شمارهمسلم  و 4849 (بخارايی) شمارهبخاري) 2(
 . 3/157) فيض القدير 3(
 .3420 از آلبانیسلسلة األحاديث الصحيحة،  نگاه شود به . 6706 شمارهشعب اإليمان در ) بيهقي 4(
 . إبن قدامة المقدسياز ) مختصر منهاج القاصدين، 5(
 . 13/504) لسان العرب 6(
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-کنند، امور را نزد عـوام مـیاهل تحريک به شبهات و گمانها از آن استفاده میاز بزرگترين وسايلی که 
برند و اگر در اين موردی چيزی پيدا نکردنـد پيچانند و به اموری که شبيه به مسائل اصلی هستند پناه می

اشـتی کننـد و از آنهـا برد باشند روی میبه تأويل معنای آيات کتاب و رواياتی که از لحاظ سند صحيح می
نمايند که با برداشت اصلی از آن چيزی که در دين آمده است، فاصله دارد و بر اساس افکار اشتباه آن می

و همچنين به طور عمد احاديـث سـاختگی درسـت  کنند را به چيزی غير از معنای ظاهری آن معرفی می
  کنند تا به هدف خود برسند.می

-ت و اسـرائيليات بسـياری مـیاشود و روايـ فاده واقع میمورد آخر همان چيزی است که بيشتر مورد است
د که در علـوم مختلـف مسـلمانان نشو. هزاران روايت يافت میاند د که به کتابهای مسلمانان وارد شدهنباش

و اهل بيت او عليهم السالم  د. تمامی آنها به دروغ به رسول هللانباشدر کتابهايشان بدين شکل موجود می
 .اند داده شدهنسبت  و صحابه

 ، انواع مختلفی داشـتند. بعضـیدادند باشد. افرادی که چنين کاری انجام میساختن حديث عادتی قديمی می
. احاديـث را جعـل داشـتند کردند و کفر خود را پنهـان مـیبين مسلمانان اظهار ايمان میکافرانی بودند که 

ای از ان به رنگی ديگر نشان دهند. همچنين عدهکردند تا دين را خوار گردانند و امور را برای مسلمانمی
کردنـد تـا بـه مذهبشـان کمـک کننـد و آن را آنها اهل هوا و تعصبات مذهبی بودنـد. احاديـث را جعـل مـی

درست نشان دهند. همچنين در بين اين جعل کنندگان افرادی بودند که برای تشويق شدن مـردم بـه اعمـال 
کردند... همچنين داليل ديگری نيز بـرای جعـل م احاديثی را جعل میاسالمی و ترساندن آنها از آتش جهن

-ی آنها اشـاره نمـودهاند به همهحديث وجود داشته است که افرادی که در اين زمينه مطالبی را تهيه کرده
  .اند 

ه انتشار اين روايات در کتابهای فقه، تفسير، تاريخ، سير و مغازی و ... اثر بدی بر قبول عقايـدی گذاشـت
هـا و مـذاهب بـاطلی ی آن فرقـه. در نتيجـهبيان داشته است  یآنها داليل محکمرّد است که هللا تعالی برای 

چنـين اسـت کـه باشـد و در پـس آن ايجاد شده است که بزرگی بنيان آن بر اساس همين احاديث جعلی مـی
  د.نشوقلبها و جانهايشان گرفتار اين چنين احاديثی می ،افرادی

ها در بين آنها ايجـاد شـد. در اينجـا کردند تا آن که اين فتنهی سند حديث تحقيق نمیليه دربارهمسلمانان او
ويان حديث شـدند و اگـر آن شـخص از پيـروان سـنت ای ربود که شروع به سوال نمودن و تحقيق درباره

  کردند.و قبول نمیبود، حديثی از انپذيرفتند و اگر اهل دستکاری در دين بود حديث را از او می پيامبر
وجود داشت، همان چيزی بود که توسـط  رحمهم هللايا امامان  در نتيجه اسنادی که برای روايات رسول

کرد. برای شناختن هر کسی کـه در بـين اسـناد راويـان وجـود آن احکام و قوانين دينی را پايه گذاری می
خواهيـد دختـری را بـه ازدواج او در مـی شـد: آيـاکردند که بـه آنهـا گفتـه مـیداشت، آنقدر سختگيری می

  بياوريد؟
باشد، پس بنگريد که از اين علم(منظور علوم دينی است) همان دين می: «گفته است ابن سيرين رحمه هللا 

  .)2(»گيريد چه کسی دينتان را می
آورده باشـد) قبـل از خـود حـديث اسناد حديث(منظور شناسايی تک تک روايان می ،به همين دليل از ابتدا

  شده است.
  .)3(»شود، مگر با [زياد کردن] طبقات باال رفتن سقف ايجاد نمی: «گفته است  زهري رحمه هللا

  .)4(»رود مگر با از بين رفتن اسناد علم [دين] از بين نمی: «گفته است أوزاعي رحمه هللا 
  .)5(»د شود، مگر با درست بودن اسنا«درستی حديث معلوم نمی: گفته است  رحمه هللا هشعب

باشد، اگـر سـالحی نداشـته باشـد، چگونـه وارد می : «اسناد سالح مؤمنگفته است  سفيان ثوري رحمه هللا
  .)1(»جنگ شود 

 
شيخ هادي موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)  ،67/181، بحار األنوار للمجلسي 1/89إمام علي (ع) خطب  ) نهج البالغة،1(

 . 5/271النجفي 
 . 1/14) مقدمة صحيح مسلم 2(
 .2/16ابن أبي حاتم از ) الجرح والتعديل 3(
 .1/314، طبقات الشافعية الكبرى 1/57ابن عبد البر از ) التمهيد 4(
 .1/57ابن عبد البر از ) التمهيد 5(
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خواهـد را باشد و اگر اسناد نباشد، هر کس هر چه مـیاز دين می: «اسناد گفته است  ابن مبارك رحمه هللا
کند به ماننـد کسـی ون اسناد طلب مید خود را ب کسی که امر دينل ا: «مثهمچنين گفته است ، )2(»گويد می

  .)3(»رود باال می ،بدون پله ،ی ديگرای به طبقهاست که از طبقه
رود به مانند حمل کسی که در پی علم [دينی] بدون توجه به سند آن میل  ا«مث:  گفته است   شافعي رحمه هللا

  .)4(»داند نمی ی هيزمی است که در هيزم او ماری افعی وجود دارد و اوکننده
  باشند.ی اهميت توجه به سند میو ديگر  اقوال و سخنانی که درباره

و صـحابه و امامـان  در اينجا بود که علم رجال ايجاد شد، همان امری که اسناد روايـاتی کـه بـه رسـول
رند يا دهد تا با درست بودن سند به درست بودن حديث پی ببرسد را مورد بررسی قرار میمی  رحمهم هللا

 6و شـاذ  5نمايند، احاديث معللاز جعل کنندگان حديث پاک میرا  حديث جز آنکه آنآن که با بررسی سند 
  .را نيز کنار بگذارند 

اند تا در نقل اخبار از مطالبی دارند که آن تشويق نموده رحمهم هللاشيعيان نيز از طرق مختلف از امامان 
  شد، زياد شده بود.که که حجم دروغی که به آنها بسته می آنها به سند رجوع شود و اين وقتی بود 

-باشيم ولی اطراف ما از دروغگويان خالی نمیمی أهل بيت صادقما «: گفته است  صادق رحمه هللامام  
-بندند و راستگويی ما را با دروغ بستن بر ما نزد مردم باطـل مـیی آن بر ما دروغ میباشد و در نتيجه

  .)7(»کنند 
شـود و ايـن در . حديثی از من برای شما بيان میمردم به دروغ بستن بر ما ولع دارند «: ه است گفت وی

ام تا آن که برداشتی غير از برداشت او(شخص دروغگو) [از سخنان مـن] حالی است که آن را من نگفته
خواند، بلکه آنهـا نمیآيد. زيرا آنان احاديث ما را برای [ثوابی] که نزد هللا تعالی وجود دارد، به وجود می

  .)8(»[برای اين کار] فقط در پی طلب دنيا هستند و هر کدام دوست دارند رئيس شوند 
شود، چيـزی را قبـول نکنيـد مگـر آن کـه موافـق بـا از احاديثی که از ما روايت می«همچنين گفته است: 
بـن  همغيـرجـود داشـته باشـد. ] باشد يا آن که برای آن شاهدی از احاديث قبلی مـا وقرآن و سنِت [پيامبر

کتابهايی را تهيه کرده است که در آن احاديث پدرم وجود دارد و اين در حالی است که هيچگاه پدرم سعيد  
چنين چيزهايی را نگفته است. پس از هللا تقوا پيشه کنيد و از ما چيزی را قبـول نکنيـد کـه مخـالف سـخن 

فرمايـد و مـی گوييم: هللابان بياوريم میزا اگر سخن به ] باشد. مپروردگار ما و سنت پيامبر ما محمد[
  .)9(»فرمايد می رسول هللا

) و ابـی «به عراق رسيدم و جماعتی از اصحاب ابی جعفر(امـام پـنجمگفته است: الرحمن يونس بن عبد 
ايشـان را ) در حالی که جمعيت آنها زياد بـود را يـافتم. از آنهـا [حـديث] شـنيدم و کتابهعبدهللا(امام ششم

) عرضه کردم. او احاديث بسياری که اصحاب ابی عبدهللا (امام دهمعلى أبي الحسنگرفتم. بعد آن را به 
آنها را روايـت کـرده بودنـد را انکـار کـرد و گفـت: ابـو الخطـاب بـر ابـی عبـدهللا دروغ بسـته اسـت. هللا 

ايـن زيـرا عنت خـود قـرار دهـد]. ابوالخطاب را لعنت کند و همچنين اصحاب ابی الخطاب را نيز [مورد ل

 
 . 59، جامع التحصيل 42) شرف أصحاب الحديث 1(
 . 1/15) مقدمة صحيح مسلم 2(
 . 42حاب الحديث ) شرف أص3(
 .211) المدخل إلى السنن الكبرى 4(
  رساند.(مترجم)شود که متن آن منظور آن را به خوبی نمی) حديث معلل به حديثی گفته می5(

 باشد، تضاد داشته باشد.(مترجم)تر میشود که با حديثی ديگر که دارای سندی قوی) حديث شاذ به حديثی گفته می6(
 . 25/263و 2/217، بحار األنوار، للمجلسي 3/564حسن األمين ) أعيان الشيعة لم7(
، تاريخ  1/326، فرائد األصول، لألنصاري 1/226، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي 2/246) بحار األنوار، للمجلسي 8(

، ، إكليل المنهج في تحقيق المطلب1/347، اختيار معرفة الرجال، للطوسي 51آل زرارة، ألبي غالب الزراري 
، موسوعة المصطفى والعترة  7/48، أعيان الشيعة، لمحسن األمين 8/232، معجم رجال الحديث، للخوئي 50للكرباسي 

 . 8/429(ع)، لحسين الشاكري 
هـ، جامع 96/262هـ 84/101هـ 69/211 2/250هـ، بحار األنوار، للمجلسي 10/48) مستدرك الوسائل، للميرزا للنوري 9(

، أصول الحديث، لعبد الهادي  253، 2/237، رسائل في دراية الحديث، للبابلي 262/ 1دي أحاديث الشيعة، للبروجر
، قاموس الرجال،  300/ 19، معجم رجال الحديث، للخوئي 2/489، اختيار معرفة الرجال، للطوسي 147الفضلي 
 . 11/181 10/188للتستري 
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اند. بنابراين از اند و آنها را در کتابهای اصحاب ابی عبدهللا قرار دادهاحاديث را تا به امروز اختراع کرده
  .)1(ما حديثی را قبول نکنيد که خالف قرآن باشد»

بندنـد درم دروغ میبه عمد بر پبن سعيد  همغير«گفت: شنيديم که می همچنين گفته است که از ابوعبدهللا
گيرند و آنها گيرد. ياران او از ياران پدرم کتابها را میو اين در حالی است که کتابهای اصحاب او را می

کند و بعد دهد و سند آن را به پدرم متصل میدهند و او نيز در آنها کفر و زندقه قرار میرا به مغيره می
شار دهنـد. هـر چـه از تکند آن را به نام شيعه انبه آنها امر میگرداند. در پس آن می زآن را به يارانش با

ی وارد کـردن آنهـا در کتابهايشـان توسـط ياران پدرم روايت شده است که در آنها غلو وجود دارد، نتيجه
  .)2(»باشد می بن سعيد  همغير

ی به گنـاه، اشـاعه مسلمانان اتفاق نظر دارند که اگر حديثی جعلی بود، نقل کردن آن حرام است، زيرا آن
. اگر کسی بخواهد حديثی ضعيف يا حديثی که در صحت آن کند فحشاء و گمراه نمودن مسلمانان کمک می

ديگـر مـوارد ايـن  نقـل، ويـا جـاء، يا ورد،  يابلغنا، يا روي،  گويد:به علت عدم اسناد را روايت کند، می
-ی جزم نيستند و در اين حالـت گفتـه نمـیباشند و آنها از صيغهی تمريض میچنينی که همگی از صيغه

حتی اگر با متن اسناد آن آورده شده باشد واجب نيست تا حال آن بيان شـود، . »قال رسول هللا ص شود: «
  .)3( زيرا بايد به راويان آن تک تک اعتماد وجود داشته باشد 

گردانـد» درسـت نيـاز مـیشکی وجود ندارد که سخن آنها: «آوردن خبر به همراه اسناد از بيـان حـال بـی
باشد، زيرا بسياری از کتابهای مسلمانان وجود دارد کـه سرشـار از روايـات جعلـی هسـتند و ايـن در نمی

دانـيم باشد، زيـرا مـیچنين امری دور از ذهن نمی. اند حالی است که سند آنها نيز با متن حديث آورده شده
کردند. با جمع آوری و ذکـر تمـامی آنچـه ی را طی میی ما رحمهم هللا برای تأليف مراحلکه علمای اوليه

دادند [به اين معنا که کردند و در انتها روايت را مورد تحقيق قرار میشنيده بودند در مقام خود شروع می
. بيشـتر آنهـا ]ارزش را از با ارزش جدا کننـد کردند تا آن که بیشخصيت تک تک راويان را بررسی می

کردند. اين ردند به اين معنا که به جمع آوری و ذکر هر آنچه شنيده بودند، اکتفا میکدر امر اول توقف می
در حالی بود که آنها اعتقاد داشتند که در بين آن احاديث مواردی نکوهيده نيز وجود دارد، حتی اگـر سـند 

شـود. ايـن از  کردند تا توسط آن خبر صادقانه از دروغ جداآن به همراه آن حديث باشد و سند را ذکر می
روی آن بود که تحقيق [و بررسی تک تک] راويان برای آنها غير ممکن بود و برای آن داليل گوناگونی 

داشت؛ به مانند آن که برای آن حديث طـرق ديگری(روايـان ديگـری) نيـز وجـود داشـته اسـت کـه  د وجو
انـد قابـل اعتمـاد) بـودهشدند يا آن که بعضی از راويان آن حديث راوی ضعيف(غير توسط آن صحيح می
شـود آنـان مطمـئن نبودنـد کـه آن حـديث . چيزی که بر اين امر اضافه میشناخته است ولی او آنها را نمی

ی تصنيفات آنها موجود است. با اين وجود علماء روايت باشد و اين امر به صراحت در مقدمهصحيح می
ساخت حديث جعلی شناخته شده است را جـايز امثال اين احاديث موضوع(جعلی) بدون بيان روايی که به 

  .دانند و بر اين نظر هستند که کسی که چنين کاری را انجام دهد گناهکار است و بايد توبه نمايد نمی
کننـد. آدرس دادن گيرنـد و از جهـل عـوام اسـتفاده مـیترين چيزی که چنين افرادی بـه کـار مـیرناکطخ

دارند و نـه بـه صـورت به صورت ايعاز(اشاره کردن) بيان می باشد، به طوری که آن را فقطاحاديث می
  . 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 
نی باشد؛ ولی کسـای کتاب در کنار آن حديث ذکر کرده است که آن روايت موضوع(ساختگی) مینويسنده

کنند. چه بسا که نويسنده بر آن حديث باشند اين حقيقت را در نقل خود روشن نمیکه اهل شبهه پراکنی می
کننـد. رد آورده باشد و آنها از اين که آن حديث در آن کتاب به مجرد آن که وجود دارد، سوء استفاده مـی

 
هـ، اختيار معرفة الرجال   4/177رك للميرزا النوري ، خاتمة المستد2/250، بحار األنوار، للمجلسي 195) رجال الكشي 1(

 .20/208 18/276، معجم رجال الحديث للخوئي 2/490للطوسي 
هـ، رسائل في دراية  202/ 64هـ 46/332 2/250هـ، بحار األنوار، للمجلسي 310) تحف العقول، البن شعبة الحراني 2(

، أصول الحديث، لعبد الهادي  8/163ت (ع)، لهادي النجفي هـ، موسوعة أحاديث أهل البي528، 2/253الحديث، للبابلي 
، قاموس الرجال،  300/ 19، معجم رجال الحديث، للخوئي 2/491، اختيار معرفة الرجال، للطوسي 143الفضلي 
 . 10/189للتستري 

ي الفضل حافظيان  ، رسائل في دراية الحديث، ألب77، دراسات في علم الدراية، لعلي أكبر غفاري 1/417) مقباس الهداية 3(
 . 165، الرعاية في علم الدراية، للشهيد الثاني 1/210البابلي 
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باشد و اين مورد نظر از امور مسلم میی کنند که مسألهی آن برای عوام اين تصور را ايجاد میدر نتيجه
  ی خود کتاب آن حديث را غير قابل استناد دانسته است.در حالی است که نويسنده

  باشد.ها از اين دو گروه میبيشترين شبهه
 و مـتن آن روايـت  د ی سـنباشد و آن پژوهشـی دربـارهامر ديگری که وجود دارد، همان تخريج حديث می

بـه ايـن  علت بازگشت بسـياری از علمـاء ن از ضعيف بودن آن مشخص گردد. اينتا درست بود  باشد می
باشد: در جستجوی صحت نقل بود و اين به مجرد آن که در فالن کتاب فالن چيزی آمده است بـه گفته می

  .باشد اتفاق اهل علم چنين چيزی حجت نمی
ت در نقل حکايـات و وقـايعی کـه توسـط گفته است: «بسياری از اشتباها ابن خلدون رحمه هللاباره در اين

بـا  اارزش يـ گيرد از روی اعتماد آنها به مجرد آن که نقل بیمورخان، مفسران و امامان نقل صورت می
  دهد».باشد، روی میارزش می

ان شاء هللا راهی را باز  –تا مورد پسند بسياری واقع شود   –ما در اين نوشته و البته به صورت مختصر  
ی آنهـا وجـود دارد را جـواب دهـيم. همـان هايی را که جدل طـوالنيی دربـارهه بسياری از شبههکنيم کمی

ردهـای علمـاء را نيـر انـد. بـوده هايی که بر کسانی وارد است که بهترين اين امـت بعـد از پيـامبرشبهه
  يم.کنی آنها وجود دارد را نيز آشکار میو فساد استداللی که درباره  ) 1(کنيمآشکار می

  
 آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين.  و نماييم تا به ما در آن توفيق خير دهد از هللا تعالی درخواست می 

 
تواند آن را در جای خود و در رأس آن  ايم و اگر کسی خواست میای از مصادر را حذف کردهاز روی اختصار عده ) 1(

world wide web جستجو کند. 
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  وجود دارد  ی صحابهی که دربارهشبهات
  : هصحابت عدال

کنند و بين کسـانی کـه بـه آنهـا اعتقـاد ايجاد می از بزرگترين شبهاتی که طعنه وارد کنندگان به صحابه
  باشد.می ی عدالت صحابهدهند، مسألهشت جلوه میدارند ز
  

  :تى عدالامعن
عدل عليه فـي القضـية فهـو «: شود . گفته می»باشد ها آمده است: «عدالت خالف ستم میدر لغت نامه

بـه معنـای : »تعـديل الشـيء« و» (در آن قضيه برای وی به عدالت رفتار نمود پس او عادل است) عادل
» به معنای آن که او را برپا نمـودم دلته فاعتدلشود: «عباشد. گفته میدادن آن میدرست و استوار قرار 

  . و برپا شد 
. همچنـين باشـد شود که «عدالت» در لغت به معنای استوار شـدن مـیاز اين تعاريف لغوی معلوم می

هی باشـند و گـواعدل همان چيزی است که شکی در آن وجود ندارد و مردم از چنين شخصی راضی مـی
  .دهند کنند و به سخنان او تن در میدادن او را قبول می

  
   :اصطالحت در عدال

آيـد کـه ی آنهـا ايـن بـر مـیباشـد. از مجموعـهعبارات علماء در تعريف اصطالحی عدالت متنوع می
به آن امر شده است و خـودداری کـردن  چهعدالت و عدل همان شناختن انجام واجبات و متعهد بودن به آن

-هايی است که باعث سـقوط مـیکه از آن نهی شده است و همچنين کنار کشيدن از فاحشهاست زی از چي
که به دين است شود و قبول کردن حق و واجب در افعال و معامالت چنين شخصی و خوداری از چيزی 

کند. کسی که دارای چنين صفاتی باشد او موصـوف بـه عـدالت در ديـنش و و جوانمردی ضربه وارد می
باشد. قول ديگری که وجـود دارد: آن محافظـت از چنين شناخته شده به راستگويی در سخن گفتنش میهم

کند و کند و چنين شخصی بدعت ايجاد نمیدين است به طوری که خود را به تقوا و جوانمردی متعهد می
  کند و اصراری بر انجام گناهان صغيره ندارد.از گناهان کبيره خودداری می

  
انـد. بـا وجـود آن ی عدالت در شريعت بيان داشتههايی است که اهل علم دربارهاز تعريف اين بعضی

ای در گـردد و آن ايـن اسـت کـه عـدالت ملکـهکه عبارات آنها تنوع دارد؛ ولی همگی به يک معنا باز می
کند عمل می هاچنين انسانی به امر شدهگردد. باشد که باعث تعهد داشتن در تقوا و جوانمردی مینفس می

نمايـد. کنـد، دوری مـیکند و از چيزی کـه در جـوانمردی خللـی ايجـاد مـیها خودداری میو از نهی شده
  .شود مگر با اسالم، بالغ بودن، عقل و سالم ماندن از فسق و فجورهمچنين: چنين امری ايجاد نمی

  
بودنـد و صـفت عـدالت عدول  فته است تمامی آنهاتحقق يا عدالت در تک تک اصحاب رسول هللا

در آنها تحقق يافته است. اگر توسط بعضی از آنها گناهی انجام گرفته است هيچگاه اين کار را با اصرار 
-بينيد که توبـهای میانجام نداده است [و بلکه به طور غير عمدی مرتکب آن شده است]. و او را به گونه

کنـد و ای ايجـاد نمـینين امری در عدالت آنها خدشهای نصوح به جانب هللا تعالی نموده است. در نتيجه چ
  اند.ها عصمت داشتهکنيم آنها در برابر لغزشهمچنين بايد خاطر نشان کرد که ما ادعا نمی

  
  :ی صحابهی مسلمان دربارهعقيد

  .توسط هللا تعالی و رسولش عادل معرفی نمودن صحابه
ی عادل بودن صحابه وجـود دارد. آنقـدر درباره هللاداليل بسياری از کتاب هللا تعالی و سنت رسول 

گذارد. هر حديثی که در اين زياد هستند که برای کسی که در مورد عدالت آنها شک دارد، شکی باقی نمی
گذارد جز اين کـه عـدالت رجـال رسد و حجتی باقی نمیمی زمينه وجود دارد با سند متصل به مصطفی

شود. عدالت مشخص می ها و احوال صحابهين امر با نگريستن در بيوگرافیباشند. اآنها مورد تأييد می
باشد و اين با عادل معرفی کردن آنها توسط هللا تعـالی و آگـاهی دادن صحابه امری ثابت شده و معلوم می

شود. همـان قرآنـی کـه باطـل از پـس و او به پاکی آنها و انتخاب آنان با متن صريح قرآن کريم معلوم می
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  يش به آن راه ندارد.پ
داريم: گريزی جز اين وجود ندارد که اصل نزد ما ايـن برای بيان اين مسأله قبل از هر چيز بيان می

  . اند را ستايش نموده صحابه ،و رسولش است که هللا
  رضوان هللا عليهمها متن صريح است که داللت بر ايمان و فضيلت آن صحابه قرآن کريم دارای ده 

ُ  َحْسبَكَ  فَإِنَّ  يَْخَدُعوكَ  أَنْ  يُِريُدوا َوإِنْ ه مانند اين سخن هللا تعالی: دارد. ب   بِنَْصِرهِ  أَيََّدكَ  الَِّذي  هُوَ  َّ
َ  نَّ َولَكِ  قُلُوبِِهمْ  بَْينَ  أَلَّْفتَ  َما َجِميعًا اْألَْرِض  فِي َما أَْنفَْقتَ  لَوْ  قُلُوبِِهمْ  بَْينَ  َوأَلَّفَ ) 62(  َوبِاْلُمْؤِمِنينَ    بَْينَُهمْ  أَلَّفَ  َّ

ُ  َحْسبُكَ  النَّبِيُّ  يَاأَيَُّها ) 63( َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  إِنَّهُ  (و اگر   ] 64 -  62 [األنفال: )64(  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اتَّبَعَكَ  َوَمنِ  َّ
ه است * و  بخواهند تو را فريب دهند پس هللا همان کسی است که با ياری او به تو و به مؤمنان قدرت داد 

بين قلبهای آنها الفت ايجاد کرده است. اگر تمامی آنچه را که در زمين است، انفاق نمايی بين قلبهای آنها  
باشد  توانی الفت ايجاد کنی، ولی هللا بين آنها الفت ايجاد کرده است و او باعزت و بسيار با حکمت می نمی

  . باشد)کنند، کافی میيت میو و مؤمنانی که از تو تبعت * ای پيامبر! هللا برای 
وَن ا: فرمايد همچنين هللا تعالی می اِس َويَكـُ ى النـَّ َهَداء َعلـَ واْ شـُ ةً َوَسطاً لِّتَكُونـُ وُل َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ سـُ لرَّ

 ] (و اين چنين است که شما را امتی وسـط قـرار داديـم تـا گـواهی بـرای مـردم143: البقرة[ َعلَْيُكْم َشِهيداً 
ی «وسطاً» همـان وجه استدالل اين آيه اين است که معنای کلمه ).باشيد و رسول نيز گواهی بر شما باشد 

اند. بعضـی از باشد، زيرا آنها در اينجا مستقيماً مورد خطاب اين آيه قرار گرفتهعادل و بر خير بودن می
ه طـور اختصاصـی منظـور آن باشـد؛ ولـی بـ اند که درست است که اين لفـظ عـام مـیاهل علم ذکر نموده

باشـد و شـامل شـخص ديگـری نيسـت و در ی صحابه میشود که آن دربارهباشد. گفته می] میحابه[ص
  آيند.باشد و آنها قبل از کسانی هستند که در اين امت بعد از آنها میمی  واقع آن سخنی از عدالت صحابه

ٍة أُخْ فرمايد: هللا تعالی می وَن كُنتُْم َخْيَر أُمَّ ِر َوتُْؤِمنـُ ِن اْلُمنكـَ ْوَن عـَ اْلَمْعُروِف َوتَْنهـَ ِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بـِ
..ِ ّ کنيد و ايد. به نيکی امر می] (شما بهترين امتی هستيد که برای مردم بيرون آمده110[آل عمران:  .بِا
ن است کـه بهتـرين بـودن ايـن امـت در آن اي استداللوجه  ).نماييد و به هللا ايمان داريد...ی نهی مید از ب

شـوند مقابل امتهای ديگر به صورت مطلق بيان شده است. اولين گروهی که در اين بهتر بودن داخل مـی
باشـند و آنهـا همـان همان کسانی هستند که به طور مستقيم مورد خطاب ايـن آيـه در هنگـام نـزول آن مـی

انـد و آنـان همـان کسـانی هسـتند کـه ر حالتی استوار بـودهکند که آنها در هاند. اين حکم میبوده صحابه
آنها را به بهترين امـت توصـيف نمايـد و آنهـا اهـل  اند. خيلی بعيد است که هللامورد خطاب اين آيه بوده

گيـرد کـه باشد. اين وقتی قدرت مـیعدالت و استواری نبوده باشند. آيا بهترين بودن امری غير از اين می
رساند و نـه غيـر میرا ه نموده است که آنها امتی وسط قرار داده است و آن عادل بودن آنها هللا تعالی آگا

  .)1( آن را

ِ  َسِبيلِ  فِي َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا آَمنُوا َوالَِّذينَ فرمايد: هللا تعالی می   ُهمُ  أُولَئِكَ  َونََصُروا آَوْوا َوالَِّذينَ  َّ
  ِمْنُكمْ  فَأُوَلئِكَ  َمعَُكمْ  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا  بَْعدُ  ِمنْ  آَمنُوا  َوالَِّذينَ ) 74( َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغِفَرةٌ  لَُهمْ  َحقا اْلُمْؤِمنُونَ 

ِ  ِكتَابِ  فِي بِبَْعٍض  أَْولَى بَْعُضُهمْ  اْألَْرَحامِ  َوأُولُو  َ  إِنَّ  َّ (و   ]75 - 74 [األنفال: )75(  َعِليمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َّ
انی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه هللا جهاد کردند و کسانی که [به آنها] پناه دادند و ياری  کس

باشند و برای آنها آمرزش و رزقی گرامی خواهد بود * و کسانی که بعدها  نمودند، آنها مؤمنانی حقيقی می
[در   در کتاب هللا خويشاوندان اشند. و بآنان می  ز ايمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد کردند، آنها نيز ا

  .  باشد)دانا می به طور کامل چيزی هر و هللا به   ارث بردن] بعضی بر بر بعضی ديگر برتری دارند 
فرمايد و با سخن خود: «حقاً»  در اين آيه هللا تعالی عموم مهاجرين و انصار را به ايمان توصيف می

هللا تعالی چنين گواهيی برای او داده است دارای باالترين مراتب  کسی که نمايد. اً) بر آن تأکيد می ت(حقيق 
  باشد. عدالت می

لُونَ  َوالسَّابِقُونَ فرمايد: همچنين هللا تعالی می   بِإِْحَسانٍ  اتَّبَعُوُهمْ  َوالَِّذينَ  َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْألَوَّ
ُ  َرِضيَ    اْلعَِظيمُ  اْلفَْوزُ  ذَِلكَ  أَبًَدا فِيَها َخاِلِدينَ  اْألَْنَهارُ  تَْحتََها تَْجِري َجنَّاتٍ  لَُهمْ  دَّ َوأَعَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  َّ

)100( :پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و کسانی که در نيکی از آنها تبعيت   ] 100 [التوبة)

 
 .41،  4/40شاطبي از ) الموافقات 1(
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ضی هستند و برای آنها باغهايی مهيا نموده است  باشد و آنها [نيز] از او رااند، هللا از آنها راضی میکرده
- باشد. در آن تا ابد جاويدان خواهند بود و اين رستگاری باعظمتی میکه از زير آن نهرها جاری می

  .  باشد)
باشد. هللا تعالی  وجه داللت آن اين است که هللا تعالی در اين آيه آگاه نموده است که از آنها راضی می

رساند مگر آن که از کسانی باشد که هللا متعال از آنها راضی  کسی را به ثبت نمیرضايتمندی خود از 
شود مگر آن که اهل استواری در تمامی امور از روی عدل در دينش  است. کسی نيز اهل اين امر نمی

  شود مگر آن که اهليت اين راضی شدن را داشته باشد؛ زيرا او باشد. بلکه هللا تعالی از کسی راضی نمی
  داند. شود را میها پنهان میچشمهای خائن و آنچه در سينه 

باشد در تفسير اين آيات گفته است: «در که او يکی از بزرگان علمای شيعه اثنی عشری میطبرسي 
انـد. زيـرا در يـاری ديـن دچـار اين آيه داللتی بر فضيلت سابقين دارد و اين که آنها بر بقيه مزيـت داشـته

رسيدن دين به آنها به صورت از آنها جدا شدن از عشيره و نزديکان است و همچنين: انواع مشقت شدند. 
مستقيم و همچنين: ياری دادن اسالم در حالی که تعداد آنها کم بود و دشمنان زياد بودند. همچنـين: جلـوتر 

  .)1(به سوی آن» آنها ايمان آوردن و دعوت 
از سابقين کسانی هستند که اسـاس ايـن ديـن را «منظور : گفته است  لميزاناطباطبائي صاحب تفسير 

بنا نهادند و ستونهای آن را باال 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 هللا عليه و آله از ديگران متمـايز شـدند و بـر 

نمودند. آنها از ديارشان و اموالشان جدا شدند و به سوی حبشـه و مدينـه هجـرت  فتنه و عذاب ديدن صبر
و پناه دادن به او و پناه دادن به مؤمنانی که به سوی آنها هجرت کردند و   کردند. با ايمان و ياری رسول

  .)2(با دفاع از دين قبل از اتفاقاتی که افتاد، متمايز شدند»
شود که از راهی غير از راه او تبعيـت کننـد و در ندگانی راضی نمیاز ب شکی وجود ندارد که هللا

پس آن برای آنها بهشتهايی را مهيا سازد و آنها را به کاميابی عظيم برساند. اگر آنها به هدايت او تمسک 
-از روی جمع بودن آنها خطا و گمراهيی متوجـه آنهـا نمـی. يافتند جستند به رضايتمندی او دست نمینمی

-باشند. اولين چيزی که شـموليت آنهـا را مـیترين نفرات میآنها الگو هستند و به همان دليل اولی شود و
رساند، سخن پيامبر صلی هللا عليه و آله است که فرموده است: «امت من بر گمراهی يا خطا اجماع پيـدا 

  کنند».نمی
اختالفـی در آنهـا ديديـد بـر شـوند و اگـر من بر گمراهی جمع نمی ت در روايتی ديگر آمده است: «ام

  .شماست که گروه بيشتر را انتخاب کنيد»
گمراهـی يکجـا را در  –يا فرمـود: امـت محمـد  –همچنين در روايتی ديگر آمده است: «هللا امت من 

کند. دست هللا به همراه جماعت است و کسی که از آن جدا شود، به سـوی آتـش جهـنم جـدا شـده جمع نمی
  .»است 

و باشـد است: «بر شما جماعت واجب است و همانا دست هللا به همـراه جماعـت مـی همچنين فرموده
  .کند»امت مرا بر چيزی غير از هدايت يکجا جمع نمی هللا

  ».کند هيچگاه امر امت مرا بر گمراهی يکجا جمع نمی همچنين فرموده است: «هللا
  کنند)».شوند(اجماع نمیفرموده است: «امت من هرگز بر گمراهی جمع نمی

  .)3(دهد»فرموده است: «هللا تعالی امت مرا از جمع شدن بر گمراهی و غير آن نجات می
هللا آنها را يعنـی مهـاجرين و انصـار را بـر : «گفته است  أمير المؤمنين علي به همين دليل است که

-ر کور [دلی] نمیو [همچنين] آنان را دچا –کند و با لفظی ديگر يکجا جمع نمی  –دهد  گمراهی قرار نمی
  .)4(»نمايد 

 
 .5/98طبرسي از ) مجمع البيان 1(
 . 9/373) تفسير الميزان 2(
 .2/66منتظري از فقه الدولة اإلسالمية  دراسات في والية الفقيه ونگاه شود به اين روايات در  ) 3(
مجلسي  از ، بحار األنوار 1/471محسن أمين از ، أعيان الشيعة 10/285، 3/89ابن أبي الحديد از) شرح نهج البالغة 4(

از  ، الغدير 164قمي از ، كتاب األربعين 4/27ميرجهاني از البالغة مستدرك نهج البالغة ، مصباح 33/78، 32/380
 . 4/93محمودي از ، نهج السعادة 10/298، 9/157أميني 
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دانسـتند، فرمـود: به خوارج در حالی که وی را به خطا محکوم کـرده بودنـد و او را گمـراه مـی او
ام، پس چگونه تمامی امـت ام و گمراه شدهپنداريد من خطا کردهزنيد که میاگر از روی اين سر باز می«

  .)1(»دانيد میمحمد صلی هللا عليه و آله را به گمراهی من گمراه 
ای از او پرسيد: «آيا برای ايمـان درجـات و منـازلی آمده است که سوال کننده از امام جعفر صادق

باشند؟ فرمود: بله. گفتم: هللا رحمتت کنـد وجود دارد و مؤمنان نزد هللا دارای برتری نسبت به يکديگر می
-ان را [نسبت به يکديگر] جلـو و عقـب مـیهللا مؤمنآن را برای من توصيف کن تا آن را بفهمم. فرمود: 

کند. کسانی که بـه سـوی او سـبقت اندازد، همان گونه که بين اسبها در روز مسابقه جلو و عقب تعيين می
دهد که به سوی آن شتافته است ای قرار میدهد و هر کدام را بر درجهجويند را با درجاتی برتری میمی

دهد و برتر را از کسی کـه افتاده را عقبتر از عقب افتاده قرار نمی دهد. جلوو حق هيچ کس را کمتر نمی
گذارد. به همين دليل افراد اوليه اين امت و [همچنين] آخـر آنهـا را برتـری برتری نداشته است عقبتر نمی

داده است. اگر جلوتر ايمان آوردن فضيلتی بر کسی که ديرتر ايمان آورده است نداشت، آخر اين امت را 
داد اگـر فضـيلتی در جلـوتر ايمـان نمود. بله، آنها را جلوتر از نفـرات اوليـه قـرار مـیاولش ملحق میبه 

هللا  ،آوردن وجود نداشت. ولی با درجات ايمان هللا اولين نفرات را پيشی داده است و با کنـد ايمـان آوردن
يابيم آخر [امت] کسانی را میبه همين دليل است که نفرات ؛ کوتاهی کنندگان را در آخرت قرار داده است 

گيرنـد و بيشـتر اند و از آنها بيشتر نماز خوانده و بيشـتر روزه مـیکه در علم از نفرات اوليه پيشی گرفته
نمايند. اگر جلوتر ايمان آوردن فضـيلت بيشـتری کنند و انفاق میدهند و جهاد میکنند و زکات میحج می

گر وجود نداشت، نفرات آخر از روی زياد بودن عملشان بر نفرات برای مؤمنان، نزد هللا، نسبت به يکدي
به درجات ايمان نفرات اول برسند زند که نفرات آخر ر باز میاز اين سَ  گرفتند؛ ولی هللاوليه پيشی می

اندازد يا کسی که را کـه هللا عقـب انداختـه اسـت و در نتيجه کسی را که هللا جلوتر انداخته است، عقب بی
  . بياندازد جلو 

توسـط آن مؤمنـان بـه خـودش را در ايمـان  به من از چيزی خبـر بـده کـه هللا: گفتم: (همان راوی)
  .اندازد توسط آن جلو می
  أُِعدَّتْ  َواْألَْرِض  السََّماءِ  َكعَْرِض  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  إِلَى  َسابِقُوا :فرمايد می فرمود: هللا

ِ  آَمنُوا  نَ ِللَِّذي َّ ] (بشتابيد به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که  21 [الحديد: َوُرُسِلهِ  بِا
اش  ی عرض آسمان و زمين است، مهيا شده است برای کسانی که به هللا و فرستادهعرض آن به اندازه

بُونَ  أُولَئِكَ ) 10(  السَّابِقُونَ  َوالسَّابِقُونَ  : فرمايد همچنين می، اند)ايمان آورده   ] 11- 10 [الواقعة:  ) 11(  اْلُمقَرَّ
  َوالسَّابِقُونَ فرمايد: همچنين می، باشند)(و پيشی گيرندگاِن پيشی گيرندگان * آنان [بندگان] مقرب می

لُونَ  ُ  َرِضيَ  بِإِْحَسانٍ  اتََّبعُوُهمْ  َوالَِّذينَ  َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْألَوَّ ]  100 [التوبة:  َعْنهُ  َوَرُضوا  َعْنُهمْ  َّ
اند، هللا از آنان راضی شده است و  (اولين مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها در نيکی تبعيت کرده

ی زودتر ايمان  اند) با مهاجرين اوليه شروع نموده است و اين از روی درجهآنها [نيز] از او راضی شده 
ی دوم از انصار ستايش کرده و در سومين مرحله از تبعيت کنندگان  مرحلهسپس در  ، باشد آوردن آنها می

آنها در نيکی و هر گروهی را به ترتيب درجات و منزلتهای آنها نزد وی بيان داشته است. سپس از  
  : فرمايد می توسط آنها دوستان خود را بر يکديگر برتری داده است. هللا  کسانی ياد کرده است که هللا

 َُسلُ  تِْلك ْلنَا الرُّ ُ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمْنُهمْ  بَْعٍض  َعلَى  بَْعَضُهمْ  فَضَّ (آنها   ] 253 [البقرة: ... َدَرَجاتٍ  بَْعَضُهمْ  َوَرفَعَ  َّ
رسوالنی بودند که بعضی را بر بعضی برتری داديم. از آنها کسی است که هللا با او سخن گفته است و  

ْلنَا  َولَقَدْ  :فرمايد ). همچنين می... يمبعضی از آنها را با درجاتی باال برد    بَْعٍض  َعلَى النَّبِيِّينَ  بَْعضَ  فَضَّ
  َكْيفَ  اْنُظرْ فرمايد: همچنين می (و بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم)  ]55 [اإلسراء: 

ْلنَا (بنگر چگونه بعضی  ] 21 [اإلسراء:  )21(  تَْفِضيًال  رُ َوأَْكبَ  َدَرَجاتٍ  أَْكبَرُ  َولَْآلِخَرةُ  بَْعٍض  َعلَى بَْعَضُهمْ  فَضَّ
باشد). همچنين  ها سترگتر میايم و در آخرت درجات بزرگتر و برتری دادنرا بر بعضی برتری داده

ِ  ِعْندَ  َدَرَجاتٌ  ُهمْ  فرمايد: می َّ  :فرمايد باشند). همچنين می(آنها درجاتی نزد هللا می  ] 163 [آل عمران  :

 
،  427، 30أويس كريم محمد از ، المعجم الموضوعي لنهج البالغة 33/373مجلسي از ، بحار األنوار 2/7) نهج البالغة 1(

، موسوعة اإلمام علي بن  1/361كوراني ي علاز ، جواهر التاريخ 8/112ابن أبي الحديد از ة شرح نهج البالغ ،438
 .6/364شهري محمد رياز أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ 
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 ْفَْضلَهُ  فَْضلٍ  ِذي  ُكلَّ  تِ َويُؤ :فرمايد شود). می(به هر صاحب فضيلی، فضيلت او داده می ] 3  [هود : َالَِّذين  
ِ  َسبِيلِ  فِي  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا  آَمنُوا  ِ  ِعْندَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  َوأَْنفُِسِهمْ  بِأَْمَواِلِهمْ  َّ َّ  :کسانی که ايمان  ] 20 [التوبة)
تری  ی عظيماند دارای درجهاند و در راه هللا با مالهايشان و جانهايشان جهاد کردهاند و هجرت نمودهآورده

ُ  َوفَضَّلَ : فرمايد باشند). همچنين مینزد هللا می   ِمْنهُ  َدَرَجاتٍ ) 95( َعِظيًما أَْجًرا  اْلقَاِعِدينَ  َعلَى  اْلُمَجاِهِدينَ  َّ
اجر باعظمتی برتری داده است   ا (هللا مجاهدان را از [خانه]نشستگان ب ] 96-95 نساء: [ال َوَرْحَمةً  َوَمْغِفَرةً 

  يَْستَِوي  الَ : فرمايد ). همچنين می]فرمايد * درجات بزرگی از او و آمرزش و رحمت [به آنها عطا می
(کسی  ] 10 [الحديد: َوقَاتَلُوا بَْعدُ  ِمنْ  أَْنفَقُوا الَِّذينَ  نَ مِ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  أُولَئِكَ  َوقَاتَلَ  اْلفَتْحِ  قَْبلِ  ِمنْ  أَْنفَقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ 

تری نسبت  ی باعظمت از شما که قبل از فتح(روز بدر) انفاق کرده است و جهاد نموده است دارای درجه
ُ  يَْرفَعِ : فرمايد ) همچنين میاند اند و جهاد کردهبه کسانی هستند که بعد از آن انفاق نموده   آَمنُوا  لَِّذينَ ا َّ

اند و کسانی که به آنها  (هللا کسانی از شما که ايمان آورده] 11 [المجادلة: َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ 
ٌ  يُِصيبُُهمْ  الَ  بِأَنَُّهمْ  َذِلكَ : فرمايد علم داده شده است با درجاتی باال برده است). همچنين می   نََصبٌ  َوالَ  َظَمأ

ِ  َسِبيلِ  فِي  َمْخَمَصةٌ  َوالَ    َعَملٌ  بِهِ  لَُهمْ  ُكتِبَ  إِالَّ  َنْيًال  َعُدوٍّ  ِمنْ  َينَالُونَ  َوالَ  اْلُكفَّارَ  يَِغيُظ  َمْوِطئًا  يََطئُونَ  َوالَ  َّ
و مسافتی را   د رسمیتشنگی و نه خستگی و نه مشکلی در راه هللا به آنها نزيرا (] 120 [التوبة:  َصاِلحٌ 
برای آنها عملی  زنند مگر آن که دستبرد نمیکه توسط آن کافران به خشم بيافتند و به دشمن  کنند یمطی ن

ُموا َوَمافرمايد: شود). همچنين میصالح نوشته می ِ  ِعْندَ  تَِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  ِألَْنفُِسُكمْ  تُقَّدِ َّ  :و   ] 110 [البقرة)
:  فرمايد يابيد). همچنين میآن را نزد هللا [بعد از مرگ] می  آنچه برای خودتان از خير از قبل بفرستيد 

 ْةٍ  ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  فََمن ةٍ  ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  َوَمنْ ) 7( يََرهُ  َخْيًرا  ذَرَّ (پس کسی که به   ] 8- 7 [الزلزلة: )8(  يََرهُ  َشرا ذَرَّ
ای شِر  ی کوچکترين ذرهه به اندازهبيند * و کسی کای خير انجام دهد آن را میی کوچکترين ذرهاندازه

  .)1( »باشد می  هللا عزوجلتهای آن نزد  درجات ايمان ومنزلبيند). اين ذکر انجام دهد آن را می 

سخن   ای در مدينه نازل نشده است، مگر آن که از جهاد آنها در راه هللاين چنين است که سوره
ِ  َسِبيلِ  فِي َوَجاَهُدوا اَوَهاَجُرو آَمنُوا الَِّذينَ : به ميان آمده است  ِ  ِعْندَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  َوأَْنفُِسِهمْ  بِأَْمَواِلِهمْ  َّ َّ  

ُرُهمْ  ) 20(  اْلفَائُِزونَ  ُهمُ  َوأُولَئِكَ    فِيَها  َخاِلِدينَ ) 21(  ُمِقيمٌ  نَِعيمٌ  فِيَها  لَُهمْ  َوَجنَّاتٍ  َوِرْضَوانٍ  ِمْنهُ  بَِرْحَمةٍ  َربُُّهمْ  يُبَّشِ
َ  إِنَّ  ًداأَبَ  اند و در  اند و هجرت کرده(کسانی که ايمان آورده ] 22 - 20 [التوبة: )22( َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ِعْنَدهُ  َّ

باشند و آنها همان  تری نزد هللا میی باعظمت اند دارای درجهراه هللا با مالهايشان و جانهايشان جهاد کرده
حمتی از جانب خودش و رضايتمندی و باغهايی که در آنها  رستگاران هستند * پروردگارشان به آنها به ر

د و نزد هللا اجر با  نباش نعمتهای زياد و باقی وجود داده است، بشارت داده است * در آن تا ابد جاويدان می
  . عظمتی وجود دارد)

ّقٍ إِالَّ أَن  فرمايد: هللا تعالی می ِر حـَ اِرِهْم بَِغيـْ ن ِديـَ وا مـِ ُ ..الَِّذيَن أُْخِرجـُ َّ ا  وا َربُّنـَ  ]40: [الحـج  .يَقُولـُ
گوينـد: انـد و ايـن جـز بـرای آن نبـوده اسـت کـه مـی(کسانی که به ناحق از سرزمينشـان بيـرون شـده

 )2(آن برای مهاجرين نازل شده است.: (امام پنجم) گفته است ابوجعفر).پروردگار ما هللا است...

ُسولُ  لَِكنِ فرمايد: هللا تعالی می   اْلَخْيَراتُ  لَُهمُ  َوأُولَئِكَ  َوأَْنفُِسِهمْ  بِأَْمَواِلِهمْ  َجاَهُدوا  َمعَهُ  آَمنُوا  َوالَِّذينَ  الرَّ
ُ  أََعدَّ ) 88( اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَئِكَ    )89(  اْلعَِظيمُ  اْلفَْوزُ  َذِلكَ  فِيَها َخاِلِدينَ  اْألَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري  َجنَّاتٍ  لَُهمْ  َّ
اند با مالهايشان و جانهايشان جهاد  (ولی رسول و کسانی که همراه او ايمان آورده ] 89 -  88 [التوبة: 

آنها همان رستگاران هستند * هللا برای آنها بهشتهايی را مهيا   ،و برای آنها خير زيادی وجود دارد  د انکرده
  .  باشد)و آن کاميابی باعظمتی می د بود باشد، در آن جاويدان خواهناست که در آن نهرها جاری مینموده 

ِ  َسِبيلِ  فِي  تُْنِفقُوا أَالَّ  لَُكمْ  َوَما: فرمايد هللا تعالی می َّ  ِ َّ ِ   ِمْنُكمْ  يَْستَِوي الَ  َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  ِميَراثُ  َو

 
،  309، 22/308مجلسي از ، بحار األنوار 122، 121مازندراني از ، شرح أصول الكافي 42، 2/41كليني از ) الكافي 1(

موسوعة أحاديث أهل البيت  در حاشيه،  2/88شيرازي از ، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين 9، 66/8
 . 246، 5/205، 2/255حويزي از ، تفسير نور الثقلين 1/503هادي نجفي از (ع) 

از ، ، تفسير نور الثقلين3/381فيض كاشاني، از ، التفسير الصافي، 7/156طبرسي، از تفسير مجمع البيان، ) 2(
شرف  از  ش، تأويل اآليات،326عبد هللا شبر از ، تفسير شبر، 14/395طباطبائي، از  ميزان التفسير  ،3/501حويزي، 

  . 1/338الدين حسيني، 
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ُ  َوَعدَ  َوُكال  َوقَاتَلُوا  بَْعدُ  ِمنْ  أَْنفَقُوا  الَِّذينَ  نَ مِ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  أُوَلئِكَ  َوقَاتَلَ  اْلفَتْحِ  قَْبلِ  ِمنْ  أَْنفَقَ  َمنْ  ُ  اْلُحْسنَى  َّ َّ   َو
کنيد و برای هللا  (و شما را چه شده است که در راه هللا انفاق نمی ] 10 [الحديد: )10(  َخبِيرٌ  تَْعَملُونَ  بَِما 

روز بدر) انفاق کرده است و جهاد نموده  کسی از شما که قبل از فتح( . باشد ميراث آسمانها و زمين می 
اند و  اند و جهاد کردهتری نسبت به کسانی هستند که بعد از آن انفاق نمودهی باعظمت است دارای درجه 

  دهيد، بسيار آگاه است). ی نيکو داده است و هللا به آنچه انجام میبرای همگی هللا وعده
ِ  َجابُوا اْستَ  الَِّذينَ  : فرمايد می  جل ثناؤههللا َّ ُسولِ  ِ   ِمْنُهمْ  أَْحَسنُوا ِللَِّذينَ  اْلقَْرحُ  أََصابَُهمُ  َما  بَْعدِ  ِمنْ  َوالرَّ

  َحْسبُنَا  َوقَالُوا إِيَمانًا  فََزاَدُهمْ  فَاْخَشْوُهمْ  َلُكمْ  َجَمعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَُهمُ  قَالَ  الَِّذينَ ) 172(  َعِظيمٌ  أَْجرٌ  َواتَّقَْوا
 ُ ِ  ِمنَ  بِنِْعَمةٍ  فَانْقَلَبُوا ) 173(  اْلَوِكيلُ  َونِْعمَ  َّ ِ  ِرْضَوانَ  َواتَّبَعُوا  ُسوءٌ  يَْمَسْسُهمْ  لَمْ  َوفَْضلٍ  َّ َّ  ُ َّ   فَْضلٍ  ُذو  َو

(کسانی که هللا و رسول را بعد از آن که به آن زخمی رسيد   ] 174 - 172: [آل عمران ) 174(  َعِظيمٍ 
دند. برای کسانی از آنها که نيکی کنند و تقوا پيشه سازند اجری باعظمت وجود دارد *  استجابت کر

ی آن ايمان  اند، پس از آنها بترسيد! در نتيجه کسانی که مردم به آنها گفتند: مردم بر عليه شما جمع شده
جانب هللا و فضيلتی   باشد * با نعمتی از آنها زياد شد و گفتند: هللا برای ما کافی است و نيک نگهبانی می

  .  باشد) بازگشتند و بدی به آنها نرسيد و از رضاتمندی هللا تبعيت کردند و هللا دارای بخشش باعظمتی می 

يُكمُ  إِذْ : فرمايد هللا تعالی می لُ  ِمْنهُ  أََمنَةً  النُّعَاسَ  يُغَّشِ َرُكمْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َعلَْيُكمْ  َويُنَّزِ   ِهبَ َويُذْ  بِهِ  ِليَُطّهِ
(هنگامی که خوابی برای   ] 11 [األنفال:  )11(  اْألَْقَدامَ  بِهِ  َويُثَبِّتَ  قُلُوبُِكمْ  َعلَى  َوِليَْربِطَ  الشَّْيَطانِ  ِرْجزَ  َعْنُكمْ 

امنيتی از جانب او(هللا تعالی) شما را فرا گرفت و از آسمان آبی فرو فرستاد تا شما را توسط آن پاک کند  
  .  شما ببرد و قلبهای شما را استوار کند و قدمها را ثابت قدم نمايد) و پليدی شيطان را از 
 یهقصـ در  خطـاب عمر بن به  ی بدر نازل شد، به ثبت رسده است که رسول هللاين آيه در غزوه

وقتی از او سوال نمود تا او را به حال خود رها نمايد تا گردن او را بزند، فرمـود:  هحاطب بن أبي بلتع
تو را آگاه کرد ای عمر! چه بسا هللا بر اهل بدر اطالع يافت و آنها را آمرزيد و به آنها فرمود: «چه چيز 
  .)1(»ايد خواهيد انجام دهيد، همانا شما آمرزيده شدههرچه می
(انجام دهيد) برای گرامی داشت است. منظور اين است  «اعملوا»شده است: امر در سخن وی:   گفته

گيرد. گفته شده است: «معنـای ی صادقانه هر عمل اهل بدر مورد مؤاخذه قرار نمیکه از روی اين وعده
  .)2(است»شود اعمال بد آنها آمرزيده شده است و به مانند آن است که چنين عملی انجام نشده آن می

باشد و اگر نه اگر برای اند: معنای آن آمرزش برای آنها در آخرت میگفته است: «علماء گفتهنووي 
نقـل قاضي عياض شد. از شد، آن در حد در دنيا بر وی اجرا میکسی از آنها يا غير آنها حدی واجب می

حـد جـاری کـرد و  بـن مظعـون هقدامـ بـر  . عمرشده است که بر اجرای حد [بر آنها] اجماع وجود دارد 
  .)3(»اهل بدر بود  از نيز بر مسطح حد اجرا کرد و اين در حالی بود که او پيامبر

دانسـته اسـت آنهـا از  هللا سـبحانهاين خطـاب بـرای گروهـی اسـت کـه هللا أعلم، «: گفته است  ابن قيم
ز گناهانی که ديگران مرتکب ه بر اسالم وفات خواهند نمود. آنها گاهی بعضی اکشوند، بلدينشان جدا نمی

گذارد که بر آنها اصرار داشـته باشـند، دهند ولی هللا سبحانه آنها را به حال خود نمیشوند را انجام میمی
کنـد. دهد که اثر آن گناهان را پـاک مـیرا می ی نصوح، استغفار و انجام حسناتیبلکه به آنها توفيق توبه

ديگران چنين چيزی وجود ندارد؛ زيـرا چنـين امـری بـرای آنهـا  باشد و برایاين فقط مخصوص آنها می
کند که مغفرت بـرای آنهـا بـا اسـباب اين امر منع نمی. اند تحقق يافته است و آنها مورد آمرزش واقع گشته

 
، 125، 121، 21/94مجلسي از ، بحار األنوار 66، إعالم الورى 34، اإلرشاد 9/270طبرسي از ) مجمع البيان 1(

دراسات في   ،2/939حلي از ، منتهى المطلب 2/421، تفسير فرات 5/301حويزي از ، تفسير نور الثقلين 31/253
،  246أنصاري تحقيق ه ، كتاب سليم بن قيس ب438منتظري از ، نظام الحكم في اإلسالم 2/741منتظري از والية الفقيه 

از  ، األربعين 49مفيد از ، اإلفصاح 2/301مغربي از ، شرح األخبار 507فضل بن شاذان از ، اإليضاح هحاشيدر 
بن أبي  از ا، شرح نهج البالغة 5/220محمودي از نهج السعادة  ،2/255ميانجي از ، مواقف الشيعة 314شيرازي 

، أعيان  18/236مكارم شيرازي از األمثل  ،19/236، تفسير الميزان 20/11، 267/ 17، 13/285، 4/100الحديد 
لعقائد اإلسالمية، مركز ا، 18/57مرعشي از إحقاق الحق  ، شرح2/10كوفي از ، اإلستغاثة 116، 1/113الشيعة 

 . 251، 3/249المصطفى 
 . 31ابن حجر العسقالني، از ) معرفة الخصال المكفرة 2(
 .  57، 16/56شرح النووي: ا ) صحيح مسلم ب3(
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اند، ترک کند که آنها واجبات را با اعتماد بر اين که آمرزيده شدهخود انجام گيرد همان گونه که حکم نمی
اگر چنين چيزی برای آنها به شکلی حاصل شده بود که نيازی به برپا داشتن اوامر نداشتند، پس چه . کنند 

نيازی بود که آنها بعد از آن نماز بخوانند و روزه بگيرند و حج بروند و زکات بدهند و جهاد کننـد و ايـن 
  .)1(باشد»امری محال می

ا اْلَجنَّةَ  ُخلُواتَدْ  أَنْ  َحِسْبتُمْ  أَمْ  :فرمايد هللا تعالی می   اْلبَأَْساءُ  َمسَّتُْهمُ  قَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  َمثَلُ  يَأْتُِكمْ  َولَمَّ
اءُ  ُسولُ  يَقُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا َوالضَّرَّ ِ  نَْصرُ  َمتَى  َمعَهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  الرَّ ِ  نَْصرَ  إِنَّ  أَالَ  َّ   )214( قَِريبٌ  َّ

رسد.  شويد و مثال کسانی که قبل از شما بودند به شما نمی(آيا پنداشتيد داخل بهشت می ]214 :[البقرة 
های بيرونی و درونی ايجاد شد و به لرزه افتادند تا آن که رسول و کسانی که همراه او  برای آنها مصيبت 

اشيد که پيروزی و ياری  آگاه ب ؟ رسد ايمان آورده بودند گفتند: پس پيروزی و ياری هللا چه زمان فرا می
  . هللا نزديک است) 

ی مهاجرينی از اصحاب رسول صلی هللا عليه و آلـه «گفته شده است: اين درباره: گفته است  طبرسي
شان و اموالشان را رها ساختند و بـه آنهـا ضـرر بوده است، آنها به سوی مدينه هجرت کردند و سرزمين

  .)2( [دنيوی] رسيد»
  

  : گفته است  أبي طالب علي بن در بين آنها 
ــــنزل   فجــــاء بفرقــــان مــــن هللا ـم

آمده شده با فرقانی که از هللا نازل 
  است 

ـــــقنوا    فـــــآمن أقـــــوام كـــــرام وأـي
اند و به اقوامی گرامی ايمان آورده

  اند يقين رسيده
  وأنكــــر أقــــوام فزاغــــت قلــــوبهم

و اقـوامی را زشــت معرفــی کــرده 
است که قلبهايشـان انحـراف يافتـه 

  است 
  م يـــوم بـــدر رســـولهوأمكـــن مـــنه

اش را بـــر در روز بـــدر فرســـتاده
  آنها قادر نمود 

  بأيــــديهم بــــيض خفــــاف قواطــــع
در دستهای آنها شمشيری سبک و 

  کوچ دهنده وجود داشت 

  
  
  

ـــل ـ ـــذوي العـق ـ ـــه ـل ـ ــة آياـت   مبينــ
همان [قرآنی کـه] آيـات آن بـرای 

  صاحبان عقل روشن است 
  وأمسوا بحمد هللا مجتمعـي الشـمل

ا مشغول حمد و اجتماع تمامی آنه
  هللا شده است 

ـالً علـى خبـل   فزادهم الرحمن خـب
ــر  ــوانگی بـ ــان ديـ ــد رحمـ خداونـ

  ديوانگی بر آنها افزوده است 
  وقوماً غضاباً فعلهم أحسـن الفعـل

و همچنين قومی خشمگين را کـه 
  عمل آنها نيکوترين عمل است 
  )3(وقد حادثوهـا بالجالء وبالصـقل

و آنها جال يافته بودنـد و صـيقلی 
  بودند  شده

وا  :فرمايد هللا تعالی می     ِذيَن أَنفَقـُ َن الـَّ ةً مـِّ ْن أَنفََق ِمن قَْبِل اْلفَتْحِ َوقَاتََل أُْولَئَِك أَْعَظُم َدَرجـَ َال يَْستَِوي ِمنكُم مَّ
ُ اْلُحْسنَى ... َّ ح(روز بدر) انفاق کرده (کسی از شما که قبل از فت ]10: [الحديد  ِمن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكّالً َوَعَد 

انـد تری نسبت به کسانی هستند که بعد از آن انفاق نمودهی باعظمت است و جهاد نموده است دارای درجه
 مجاهـد وآن را . بهشـت اسـت الحسـنى: «. ی نيکو داده است ...)اند و برای همگی هللا وعدهو جهاد کرده

-رده است که به طور قطعی تمامی صحابه اهـل بهشـت مـیبا اين آيه استدالل ک. ابن حزم )4(اند گفته قتادة
ُ اْلُحْسنَى: فرمايد می باشند، زيرا هللا َّ   . )5( ی نيکو داده است)(و به همگی هللا وعده َوُكّالً َوَعَد 

 
 . 19ابن قيم، از ) الفوائد 1(
 . 2/68طبرسي از ) تفسير مجمع البيان 2(
، 19/321مجلسي از ، بحار األنوار 2/331، 1/75ابن شهر آشوب از ، مناقب آل أبي طالب 107) ديوان أمير المؤمنين 3(

41/94. 
 .  27/128) تفسير ابن جرير 4(
 .  149، 4/148) الفصل 5(
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- را به راستگويی و تقوا توصيف نموده است و در جاهای بسياری وعده برشپيامهللا تعالى أصحاب     
َ َوُكونُواْ َمَع :  باشد ی به آنها داده است. از آنها اين سخن هللا تعالی میی رستگار ّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ 
اِدقِينَ  ايـد! از هللا تقـوا پيشـه کنيـد و بـه همـراه راسـتگويان (ای کسانی که ايمان آورده ]119[التوبة:  الصَّ

  .باشيد)
  .)1(باشد می رضوان هللا عليهم شصحابو ا اند که [مع الصادقين] برای محمد هآورد ن امفسر ی ازبعض    

-مر تا روز قيامت باقی میاباشد. اين است تا به آنها اقتدا کنيم پوشيده نمی دهمنزلت کسی که به ما امر ش
و ايـن  باشـد مـی . دليلی وجود ندارد که اين امر فقط برای اصالح افراد قبـل از مرتـد شـدن صـحابهماند 

گيـرد و ادعای کسانی است که در قلبشان مرض وجود دارد، زيرا چنين چيزی با مقياس بشری انجام مـی
مانـد ها پنهان مـینه با مقياس هللا تعالی که عالم الغيوب است و چيزی در آسمان و زمين و آنچه در سينه

فرمود تعالی به اقتدای به آنها امر نمیمرتد شوند، هللا  ماند. [زيرا اگر قرار بود صحابهاز او مخفی نمی
  . کرد]می به زمان پيامبريا آن که آن را مختص 

و با دشـمنان او جهـاد  اند صادق بوده د انبسته اند: «آنان کسانی هستند که با عهدی که با هللاديگران گفته
انـد، زيـرا هللا ش فدا کردهاند و جانهايشان را در راه او و ياری رساندن رسولش و عزت دادن به دينکرده

َ َعلَْيِه فَِمنْ :  فرمايد تعالی می َّ ن يَنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِديالً ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا  ن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهم مَّ  ُهم مَّ
اند. از آنهـا بوده (مردانی که در آنچه هللا بر آن با آنها پيمان بسته است، راستگو و صادق ]23[األحزاب: 

تغييـری [در عهـد و پيمـان  کشند واز آنها انتظار میبرخی و اند بسر برده خود را پيمانکسانی هستند که 
  .)2( )»اند خود] نداده

ِذيَن : «سـخن هللا تعـالی باشد گفتـه اسـت:ی اثنی عشری میمفيد که يکی از بزرگان شيعهشيخ  ا الـَّ ا أَيُّهـَ يـَ
اِدقِينَ آَمنُواْ اتَّقُواْ  َ َوُكونُواْ َمَع الصَّ ّ   ايد! از هللا تقوا پيشه کنيـد و (ای کسانی که ايمان آورده ]119: [التوبة

در آن به ثبت رسيده است که شخص منادی غير از کسی است که بـه سـوی ، به همراه راستگويان باشيد)
از کسی است که به تبعيت از او امـر کسی غير  ،او ندا داده شده است و کسی که به تبعيت امر شده است 

باشـند و فقـط تمامی امت نمی ،شده باشد. اين دليلی بر اين است که کسانی که به تبعيت آنها امر شده است 
غير از کسـی اسـت کـه بـه تبعيـت از او  ،باشند. بدين شکل که امر شده به تبعيت گروه خاصی از آنها می

آيد صريح بايد بين دو گروه فرق گذاشت و اگر نه التباس پيش می امر شده است. بنابراين با توجه به متن
  .)3(شود که توان آن وجود ندارد»و در آن تکليفی قرار داده می

باشـد در ايـن صـورت هـر کسـی کـه «در اينجـا منظـور همگـی راسـتگويان نمـی :گفته اسـت  عبدهللا شبر
 رهللا سبحانه به همراه چنين فردی بـودن امـ  شود، حتی افراد کافر و هيچ وقت راستگو باشد، شامل آن می

هايشــان، سخنانشــان، کنــد، بلکــه منظــور از آنهــا کســانی هســتند کــه در ايمانشــان، عهدهايشــان، نيــت نمــی
  .)4(باشند»اخبارشان و شرايع آنها در تمامی احوال زمانهايشان صادق می

ايات را کنار بگذاريم و قرآن را با قـرآن گر تمام تأويالتی که در تفسير اين آيه وجود دارد و همچنين روا
َراء : انطبـاق دارد  يـابيم کـه بـه وضـوح بـر ايـن سـخن هللای مـیتفسير کنـيم ايـن آيـه را بـه گونـه ِلْلفُقـَ

ِ َوِرْضَواناً َويَن َّ َن  َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ّمِ َّ ُصُروَن 
اِدقُونَ  پی  دراند و شان و اموالشان بيرون شده(برای مهاجرين فقيری که از سرزمين ]8: [الحشر ُهُم الصَّ

بنـابراين . دهند، آنها همان صادقان هسـتند)باشند و هللا و رسولش را ياری میفضل و رضايتمندی هللا می
  شوند.ن میآنها با اين آيه تعيي

چه بسا که امری که بر اين مسأله داللت دارد، دعاهايی است که بر زبان امامان اهـل بيـت علـيهم السـالم 
ای کـه از صـاحبان «پروردگارا تو به ما امر کردهرحمه هللا: جاری شده است. به مانند سخن امام صادق 

واْ : ای. تـو فرمـودهامرت اطاعت کنيم و به ما امر نمودی تا به همـراه صـادقان باشـيم َ َوأَِطيعـُ ّ واْ  أَِطيعـُ
ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكمْ  (از هللا اطاعت کنيد و از رسول و صاحبان امری که از خودتان  ]59[النساء:  الرَّ

 
 .  3/122طبرسي از  مجمع البياننگاه شود به طور مثال به ) 1(
 .64نعماني از كتاب الغيبة نگاه شود به ) 2(
 .47شيخ المفيد از  ) المسائل العكبرية3(
 .114عبدهللا شبر، از  ) األنوار الالمعة في شرح الزيارة الجامعة 4(
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َ َوكُونُواْ مَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن : ایهمچنين فرموده ،هستند اطاعت کنيد) ّ اِدقِينَ آَمنُواْ اتَّقُواْ   ]119: [التوبة َع الصَّ
پس شنيديم و اطاعت کرديم.  ،ايد! از هللا تقوا پيشه کنيد و همراه صادقان باشيد)(ای کسانی که ايمان آورده

ی آن قدمهای ما را استوار بدار و ما را با مسلمانان صادقی که دوستان تو هسـتند پروردگار ما! در نتيجه
ما را هدايت نمودی، قلبهای ما را منحرف مگردان! از نزد خودت رحمتی به محشور فرما! بعد از آن که 

  .)1(باشی»ما ببخش! و تو بسيار بخشنده می
واْ : خواند وقتی اين سخن هللا تعالی را میزين العابدين رحمه هللا اين چنين است که امام  ِذيَن آَمنـُ يَا أَيَُّها الـَّ

َ َوكُونُواْ َمَع ال ّ اِدقِينَ اتَّقُواْ  ايد! از هللا تقوا پيشه کنيد و همراه (ای کسانی که ايمان آورده ]119: [التوبة  صَّ
به صادقان ملحق شود و به  تانمود رساند و در آن طلب میصادقان باشيد) دعايی طوالنی را به انجام می

  .)2(ی باالی آنها برسد درجه
دٌ : فرمايد ی آنها میدرباره هللا     َحمَّ ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى الُْكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً  مُّ َّ ُسوُل  رَّ

ْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَلُُهْم فِ  ِ َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم ّمِ َّ َن  داً َيْبتَغُوَن فَْضالً ّمِ ي ي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهمْ سُجَّ  فـِ
مُ  يَظ بِهـِ اَع ِليَغـِ رَّ ُب الـزُّ نِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعجـِ ُ  اْإلِ َّ َد  اَر َوعـَ اْلُكفـَّ

ْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً  اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ی هللا اسـت، کسـانی حمد فرسـتاده(م ]29: [الفتح الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
باشند. آنها را همواره در رکوع که همراه او هستند بر کافران شدت عمل دارند و بين خودشان مهربان می

هايشان اثر سجده وجود دارد، اين باشند. در چهرهبينی. در پی فضل هللا و رضايتمندی [او] میو سجده می
ای زده باشند که جوانهآنها در انجيل اين است که به مانند زراعتی میباشد و مثال  مثال آنها در تورات می

ی آن در نتيجــه و ی خــود اســتوار شــده اســت اســت و رشــد نمــوده اســت و محکــم شــده اســت و بــر ســاقه
اند. هللا به کسانی از آنهـا کـه ايمـان کشاورزان را به شگفت وا داشته است و کافران از آنها خشمگين شده

  . ی آمرزش و اجر باعظمتی داده است)اند وعدهعمل صالح انجام داده اند وآورده
 یحـق و منزلتـ بر اساس  ،صحابهتوسط در اين آيه و داليل ديگر دليلی بر اين وجود دارد که هللا تعالی 

  سازد.را خشمگين می، کسی را که در حق آنها کوتاهی کند که به آنها داده است 
که شـام را  کسانی همان ،به من رسيده است که وقتی مسيحيان صحابه: «ست گفته ا مام مالك رحمه هللا

که بـه مـا رسـيده اسـت. آنـان راسـت  ی هستند فتح کردند را ديدند گفتند: «قسم به هللا آنها بهتر از حواريان
گفتند؛ اين امت در کتابهای قبلی به آنها عظمـت داده شـده اسـت و بزرگتـرين و برتـرين ايـن امـت همـان 

آنها را بايد خود در کتابهای نازل شده و اخبار متداول باال تعالى    هللا تبارك واند.  بوده  اب رسول هللاصح
ْوَراةِ : فرمايد در اينجا میتعالى  سبحانه وبرده است. به همين دليل است که هللا  : [الفـتح ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التـَّ

نِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ : فرمايد می سپس .باشد)(اين مثال آنها در تورات می ]29 : [الفتح َوَمثَلُُهْم فِي اْإلِ
به معنای رشد کـردن و ( فَآَزَرهُ ، (و مثال آنها در انجيل به مانند زراعتی است که جوانه زده است) ]29

اعَ باشد). می و محکم شدن بلند شدن رَّ باشد کـه به اين معنا می] 29لفتح: [ا فَاْستََوى عَلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ
ياری کردند و با او قدرت دادند. در نتيجه آنان به مانند زراعتـی  ارشد يافتند و او ر اصحاب رسول هللا
  .)3(»آيند باشند که کافران از آنها به خشم میبرای کشاورز می

  .)4(باشد»می«نزد جمهور اين توصيف برای تمامی صحابه : گفته است  ابن جوزي رحمه هللا
باشند. دو منزلت تمام شده است و يکی باقی مردم دارای سه منزلت می: «گفته است  سعد بن أبي وقاص 

: است. سپس قرائت نمـود  همانده است. بهترينی که شما بر آن قرار داريد همين منزلتی است که باقی ماند 
 َِلْلفُقََراء اْلُمَهاِجِرين جری که) تا آن که رسيد بـه(برای فقيران مها] 8: [الحشر : ً َوانا  ]8: [الحشـر َوِرضـْ

يَماَن ِمن لت به پايان رسيده است. ز(و رضايتمندی). آنان مهاجرين هستند. اين من ُؤوا الدَّاَر َواْإلِ َوالَِّذيَن تَبَوَّ
 

از ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) 7/402بروجردي از ، جامع أحاديث الشيعة 3/147طوسي از ) تهذيب األحكام 1(
از  ، غاية المرام 2/29مشهدي از ئق ، تفسير كنز الدقا2/281، 1/319حويزي از ، تفسير نور الثقلين 8/30نجفي هادي 

 . 215هاشم بحراني از  ، كشف المهم في طريق خبر غدير خم 1/343هاشم بحراني 
از ، أمان األمة من االختالف 1/40بروجردي از ، جامع أحاديث الشيعة 69شرف الدين از لمراجعات نگاه شود به ا) 2(

، نهج 2/74لطف هللا صافي از ، مجموعة الرسائل 1/573ميانجي أحمدي از ، مكاتيب الرسول 186طف هللا صافي ل
 .2/60علي ميالني از هـ، نفحات األزهار 227حلي از الحق وكشف الصدق  

 . 4/204، تفسير ابن كثير 6/ 1ابن عبد البر از ) االستيعاب 3(
 . 4/204) زاد المسير 4(
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تـا آن  )ده کردند (و کسانی که قبل از [آمدن مهاجرين به مدينه] سرزمين و ايمان را آما] 9[الحشر:  قَْبِلِهمْ 
گفـت: آنهـا انصـار  .(حتی اگر به آن نياز داشته باشـند) ]9[الحشر:  َولَْو كَاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ : که رسيد به

ِدِهمْ : سپس قرائت نمود . هستند و اين مرحله نيز به پايان رسيده است  ] 10: [الحشـر َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَعـْ
ِحيمٌ  د) تا آن که رسيد به:(و کسانی که بعد از آنها آمدن (پروردگـار مـا!  ]10: [الحشر َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ

ه اسـت. باشی). آن دو منزلـت بـه پايـان رسـيدند و ايـن منزلـت بـاقی مانـد تو مهربان و دائماً رحمتگر می
  . )1(»ييد!باقی مانده است. گفت: برای آنها طلب آمرزش نما ،همين منزلت  بهترين شما کسی است که بر

ايـن در طلـب آمـرزش نماينـد؛  اند که برای اصحاب پيـامبرامر شده: «عايشه رضی هللا عنها گفته است 
  . )2(»دهند آنها را دشنام میحالی است که 

«چه کسی حال بدتر از آن دارد که با هللا تعالی و رسولش مخالفت کند و از : گفته است  نعيم رحمه هللاأبو 
کند که از صـحابه درگـذرد و بـرای امر می بينيد که هللا تعالی به پيامبرشايد؟ آيا نمیآن دو نافرمانی نم

ِب : فرمايد آنها طلب آمرزش نمايد و بال رحمت بر آنان بگستراند؟ هللا تعالی می يَظ اْلقَلـْ اً َغلـِ َولَْو ُكنَت فَظـّ
واْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهمْ  (و اگر تـرش رو  ]159: [آل عمران  َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمِر ...الَنفَضُّ

شدند، پس از آنها درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و در امور و سنگدل بودی از اطرافت پراکنده می
ْؤِمنِينَ : فرمايد همچنين می .با آنها مشورت نما! ...)  ]215: [الشـعراء َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلمـُ

  . کنند، بگستران!)(باِل [محبتـ]ـت را بر مؤمنانی که از تو تبعيت می
پس کسی که به آنها دشـنام دهـد و بـر آنهـا بغـض بـورزد و تأويـل آنهـا و جنگهـای آنهـا را نيکـو و زيبـا 

ی آنها نموده ای که دربارهبرداشت نکند، چنين شخصی از امر هللا تعالی و ادبی که آموخته است و توصيه
و  کند، مگر از روی نيت بدی که بـه پيـامبراست، عدول کرده است. چنين شخصی از آنان بدگويی نمی

  .)3(ی او و اسالم و مسلمانان دارد»صحابه
دشنام ندهيد؛ زيرا هللا امر نموده است که برای آنها  به اصحاب محمد : «آورده است ابن عباس  از  مجاهد  

-دانسـته اسـت آنهـا بـا يکـديگر وارد جنـگ مـید و اين در حالی است کـه مـیطلب آمرزش صورت گير
  .)4(»شوند 

ی ايـن انـد کـه دربـارهروايـت کـرده ی اثنی عشری از امام صادقی برادران شيعهی قبلدر ارتباط با آيه
ايـم و آن را نی که به آنها کتاب داده(کسا] 146: رة[البق الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ ...: سخن هللا تعالی

ی يهوديان و مسيحيان نازل شده است. به اين معنا کـه آنهـا اين آيه درباره«شناسند ...) فرموده است: می
] و در تورات، انجيل و زبور توصيف محمد[ شناسند. زيرا هللارسول هللا [صلی هللا عليه و آله] را می

وُل : فرمايـد ه است. اين آنجاست که هللا تعالی مید ها بيان شی او  و هجرت آنتوصيف صحابه سـُ ٌد رَّ َحمـَّ مُّ
داً يَْبتَغُوَن فَْضالً مِّ  ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء عَلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّ ِ َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم فِي َّ َّ َن 

ْن  نِجيـِل ...ُوُجوِهِهم ّمِ ي اْإلِ ی هللا (محمـد فرسـتاده ]29: [الفـتح أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهْم فـِ
باشـند. آنهـا را است، کسانی که همراه او هستند بر کافران شدت عمل دارند و بـين خودشـان مهربـان مـی

هايشـان اثـر باشـند. در چهـرهو رضـايتمندی [او] مـی بينی. در پی فضل هللاهمواره در رکوع و سجده می
ايـن توصـيف  ،...) باشد و مثال آنها در انجيل اين است کهسجده وجود دارد، اين مثال آنها در تورات می

او را مبعوث نمود، اهـل کتـاب او را شـناختند،  باشد. وقتی هللاو اصحاب او در تورات می رسول هللا

 
با آن موافقت  ذهبين را صحيح دانسته است و آ و 2/3484 روايت کرده است حاكمرا أثر  ، و574) الصارم المسلول 1(

 . کرده است
 .4/2317] صحيح مسلم 3022) مسلم في كتاب التفسير، حديث [2(
 أبي نعيماز  376، 375) اإلمامة:، 3(
روايت کره  1741، 187شماره الفضائل  را احمد در أثر و 2/14منهاج السنة نگاه شود به  و 574) الصارم المسلوم 4(

منهاج السنة منسوب دانسته است، ابن بطة را حديث  و  ه صحيح دانسته استشيخ اإلسالم ابن تيمي آن را  است. سند
2/22  . 
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ا َعَرفُواْ َكفَُرواْ بِِه ...: فرمايد می جاللهجل  همان گونه که هللا ا َجاءُهم مَّ (وقتی نـزد آنهـا  ]89: [البقرة فَلَمَّ
  .)1(شناختند، به آن کفر ورزيدند...)»چيزی آمد که [آن را] می

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِي: فرمايد می گرديم. هللادر قرآن باز می به ذکر فضايل صحابه َّ َن إِْذ يُبَايِعُونََك لَقَْد َرِضَي 
ُ  أَثَابَُهْم فَتْحاً قَِريباً *تَْحَت الشََّجَرةِ فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم وَ  َّ اَن  ُذونََها َوكـَ َوَمغَانَِم َكثِيَرةً يَأْخـُ

ُ َمغَانَِم َكثِيَرةً تَأْخُ  َّ َل لَُكْم َهِذِه َوَكفَّ أَْيِدَي النَّاِس عَنُكْم َوِلتَكُوَن آيَةً لِّْلُمْؤِمنِيَن َعِزيزاً َحِكيماً * َوَعَدُكُم  ُذونََها فَعَجَّ
ْستَِقيماً  هللا از مؤمنان هنگـامی کـه زيـر درخـت بـا تـو بيعـت کردنـد، ( ]20-18 [الفتح: َويَْهِديَُكْم ِصَراطاً مُّ

نها آرامش نازل نمـود و پيـروزی نزديکـی بـه آنهـا راضی شد و آنچه در قلبهايشان بود را شناخت و بر آ
گيرنـد و هللا بسـيار بـاعزت و بسـيار بـا اری کـه آنهـا را بـر مـیيهای بسـ پاداش داد * و [همچنين] غنيمت 

گيريـد و آن را بـرای شـما های بسياری را وعده داد که آنها را بر میباشد * هللا به شما غنيمت حکمت می
ود و شما را بـه ای برای مؤمنان شخت و دست مردم را از شما کوتاه کرد تا آيه[از نظر زمانی] جلو اندا

  د). ايمراه راست هدايت فر
دند. وجه بو دارد، کسانی که در روز حديبيه همراه پيامبر  اين آيه داللتی واضح بر عادل بودن صحابه

ز آنها آگاهی داده است و گـواهی داده آنها اين است که هللا تعالی به رضايتمندی ا داللت آيه بر عادل بودنِ 
باشند و آنها را از آنچه در قلبهايشان شـامل راسـتگويی، وفـا، شـنوا بـودن و است که آنها دارای ايمان می

خداوند عالم الغيوب همـان  ی عظيمی از جانب است. چنين تزکيه طاعت وجود داشته است، پاک گرداندها
هايی از استقامت نمودن در شود مگر آن که آنان به قله، صادر نمیماند کسی که هيچ چيز از او پنهان نمی

  رسيده باشند. ،اطاعت از وی
باشد. از روی همـين آيـه «بيعـت الرضـوان» نامگـذاری ت حديبيه میع«معنای آن بي: گفته است  طبرسي

و بـه آنهـا  ه است و هللا سبحانه از آنها راضی شده است و خواسته است تا آنها را بـزرگ معرفـی کنـد د ش
باشد بر اين که از مؤمنان وقتی با پيامبر صلی هللا عليه و پاداش بدهد. اين آگاهيی از جانب هللا سبحانه می

و آن در حديبيه زيـر درخـت معروفـی انجـام گرفـت و آن درخـت طلـح بـوده  د آله بيعت کردند، راضی ش
  .)2(است»

ار و دويست نفر بوده است و گفته شـده اسـت: در روز بيعت رضوان هزرضوان هللا عليهم تعداد صحابه 
  .)3( ار و پانصد و همچنين هزار و هشتصد زهزار و چهار صد و همچنين ه

آگاهی داده است که از آنها راضی شده است و آنـان  : «هللا عزوجلابن عباس رضی هللا عنهما گفته است 
ی از ما وجود دارد که بگويـد، بعـد از اصحاب شجره بودند. آنچه در قلبهايشان بود را نيز دانست. آيا کس

  .)4(؟»آن بر آنها خشمگين شده است 

ای اسـت کـه . آن تزکيـهاين آيه به شکلی آشکار داللت بر اين دارد که هللا تعالی آنهـا را تزکيـه داده اسـت 
بـه  ای در درون آنها بـود و. آن تزکيهکسی از آن خبر نداده است و کسی توانايی آن را ندارد، مگر هللا

او  ز«کسـی کـه هللا تعـالی ا. د گشت و در اينجا بـود کـه از آنهـا راضـی شـ می زآنچه در قلبهايشان بود با
باشد. زيرا عبارت دليلـی بـر وفـات بـر اسـالم دارد. راضی شود، مرگ او در حالت کفر امکان پذير نمی

در او کـه  دانـد هللا تعلـی مـیشود، مگر برای کسـی کـه بنابراين رضايتمندی از جانب هللا تعالی ايجاد نمی
  . )5(حالت اسالم وفات خواهد يافت»

 
حويزي از ، تفسير نور الثقلين 6/509، 5/45فيض كاشاني از ، التفسير الصافي 69/92مجلسي از ) بحار األنوار 1(

طباطبائي از ، تفسير الميزان 1/369ا محمد مشهدي ميرزاز ، تفسير كنز الدقائق 77/ 5، 2/84، 708، 138، 1/99
1/334. 

 .5/176طبرسي از ) مجمع البيان 2(
از  ، روضة الكافي 121، 36/55، 24/93، 365، 20/346مجلسي از ، بحار األنوار 5/167طبرسي از ) مجمع البيان 3(

ابن شهر آشوب از قب آل أبي طالب ، منا4/196برهان ، ال2/595شرف الدين الحسيني از ، تأويل اآليات 322كليني 
بخاري: كتاب المغازي، باب عزوة الحديبية،  ، صحيح 160ابن كرامة از ، تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين 2/22

 ].4154حديث [
،  2/421، تفسير فرات 51/ 40، 38/243مجلسي از ، بحار األنوار 75نيسابوري از ، روضة الواعظين 13) اإلرشاد 4(

 . 33حلي از ، كشف اليقين 1/81إربلي از  كشف الغمة
 . 316) الصواعق المحرقة:، 5(
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در صحيح مسلم به ثبـت رسـيده اسـت: «ان  کند آن چيزی است که از رسول هللاآنچه که آن را تأکيد می
  .)1(شود؛ همان کسانی که در زير آن بيعت نمودند»شاء هللا کسی از اصحاب شجره داخل آتش جهنم نمی

شـود باشد. از کسی راضی نمی«رضايتمندی از جانب هللا، صفتی قديم می: گفته است هللا  رحمه هابن تيمي
و کسی که هللا تعالی از او راضی شود هيچ وقت   –ای که موجبات رضا را برای او فراهم سازد  مگر بنده

-ضی میی او خبر داده است که از وی راپس هر کسی که هللا تعالی درباره –شود بر وی خشمگين نمی
از وی  ،باشـد و ايـن وقتـی اسـت کـه بعـد از ايمـان و عمـل صـالح اوباشد، چنين شخصی اهل بهشت می

 .باشـد اين يادی که از آنها شده است دليلی بر ستايش وی از آنها و مدح او از آنـان مـی؛ راضی شده است 
شـود، هرگـز چنـين یگردد و گرفتار خشم پروردگار مدانست که چنين شخصی از راه خود بر میاگر می

  .)2(رساند»توصيفی را برای وی به انجام نمی
ی آنها به ما خبر داده است که آنچه در قلبهايشـان درباره « کسانی که هللا: گفته است ابن حزم رحمه هللا 

-داند و از آنها راضی شده است و آرامش بر آنها نازل کرده است، برای هيچ کس جايز نمـیاست را می
  .)3(ی آنها داشته باشد»در برابر آنها بايستد يا شکی دربارهباشد که 

ْيُكْم : فرمايد ی آنها میهللا تعالی درباره ِهيداً َعلـَ وُل شـَ سـُ وَن الرَّ ذَا ِلَيكـُ ي هـَ ُل َوفـِ ن قَبـْ ِلميَن مـِ اكُُم اْلُمسـْ ُهَو َسمَّ
وا  َالةَ َوآتـُ أَقِيُموا الصـَّ َم َوتَُكونُوا ُشَهَداء َعلَى النَّاِس فـَ ْولَى َونِعـْ نِْعَم اْلمـَ ْوَالُكْم فـَ َو مـَ ِ هـُ َّ ا ُموا بـِ اةَ َواْعتَصـِ كـَ الزَّ

شما را مسلمان ناميد و برای آن رسـول شـاهدی بـر شـما  ،او کسی است که از قبل( ]78: [الحج النَِّصيرُ 
تمسـک جوييـد. باشد و شما شاهدانی برای مردم هستيد، پس نماز برپای داری و زکات بدهيد و به هللا می

  .باشد)او موالی شماست، پس چه نيک مولی و چه نيک ياری رسانی می
شود تا گـواهی بـرای اعمـال ی اين آيه سخنانی وجود دارد: يکی از آنها اين است که معنای آن میدرباره

ان گونه که کنند. هممخالفت می [با هللا تعالی] آنها توسطآنها باشيد، همان اعمالی که در حق دنيا و آخرت 
َهَداء: فرمايـد هللا تعالی می النَّبِيِّيَن َوالشـُّ يَء بـِ شـوند). (و پيـامبران و شـهيدان آورده مـی] 69: [الزمـر َوجـِ
شـوند) گفتـه شـده اسـت (روزی که شاهدان بر پا مـی ]51: [غافر َويَْوَم يَقُوُم اْألَْشَهادُ  فرمايد:همچنين می

و جوارح. دوم: گفتـه شـده اسـت  هستند: مالئک، پيامبران، امت محمد » (شاهدان) چهار دسته األشهاد «
و برای آنها حـق و ديـن را روشـن نماييـد و رسـول نيـز  م باشيد د شود تا حجتی برای مرکه معنای آن می

شاهدی برای کمک به شما باشد. سوم: آنان شاهدانی برای پيامبران در برابر امتهايی کـه آنهـا را تکـذيب 
 اند بـه همـين دليـل پيـامبرباشند که پيامبران رسالت] را رساندهد، [آنان شاهد بر اين امر مینمودند هستن

ِهيداً ) شاهدی قرار داد: برای آنها(صحابه سُوُل َعلَْيُكْم شـَ (و رسـول بـر شـما  ]143[البقـرة:  َويَُكوَن الرَّ
باشد. گفته شده است: به معنای ن میی اعمالتابه معنای آن که شاهدی بر شما به واسطه ،باشد)شاهدی می

باشـد بـه ايـن کـه در روز قيامـت باشد. همچنين گفته شده است: شـاهدی بـرای شـما مـیحجتی بر شما می
  باشد.شهادت دهد که آنچه شما شهادت داديد راست می

ٍة ... فرمايد:هللا تعالی می يد). گفته شده است: آنها (شما بهترين امت هست] 110: [آل عمران ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ
باشـند ولـی به صورت خاص هسـتند و همچنـين گفتـه شـده اسـت: آنهـا صـحابه مـی اصحاب رسول هللا

  .)4( شود ی امت نيز میعموميت آن شامل بقيه
ترسـيم از آنچـه نمـانيم زيـرا مـیدارند را بيان نمی به هر حال تمامی آياتی که داللت بر فضايل صحابه

باشد، خارج شويم. به همين دليل فقط بـه آيـاتی کـه ايم و همان خالصه گويی میلزم نمودهخود را به آن م
کنيم و آنچه در قبل بيان داشتيم برای کسی که دارای قلـب اسـت و او گـوش در زير وجود دارد اشاره می

  باشد.، کافی میحاضر است حالی که قلب او  رد و شنوا دارد 
َواناً ِلْلفُقََرافرمايد: می هللا ِ َوِرضـْ َّ َن  الً مـِّ وَن فَضـْ َواِلِهْم يَْبتَغـُ ء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديـاِرِهْم َوأَمـْ

يَماَن ِمن قَْبِلِهمْ  ُؤوا الدَّاَر َواْإلِ اِدقُوَن * َوالَِّذيَن تَبَوَّ َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك ُهُم الصَّ َّ ْن َهاَجَر إَِلْيِهْم  يُِحبُّوَن مَ َويَنُصُروَن 

 
 .  4/1943]. صحيح مسلم 2496) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة.. حديث [1(
 دار الكتب العلمية. تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد.  چاپ . 573، 572) الصارم المسلول: 2(
 .4/148صل في الملل والنحل ) الف3(
  ی ه، مجل2/7طوسي از ، التبيان 23/334، 22/442مجلسي از ، بحار األنوار 1/418طبرسي از ) تفسير مجمع البيان 4(

 . 11/28تراثنا لمؤسسة آل البيت 
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ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُ  مَّ ِه َوَال يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ّمِ وَق ُشحَّ نَْفسـِ
اِن َوَال فَأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَ يمـَ بَقُونَا بِاْإلِ ِذيَن سـَ ا الـَّ ْخَوانِنـَ ا َوِإلِ ا اْغِفْر لَنـَ

يمٌ  حـِ َك َرُؤوٌف رَّ بـرای فقـرای مهـاجرين کـه از ( ]10-8 [الحشـر: تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغّالً لِّلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنـَّ
اش را باشند و هللا و فرسـتادهيتمندی او میاند. در پی فضل هللا و رضاسرزمينشان و اموالشان بيرون شده

دهند، آنها همان صادقان هستند * و کسانی که قبـل از [هجـرت مهـاجرين] سـرزمين و ايمـان را ياری می
هايشان از آنچه به آنها مهيا ساختند و کسی را که به سوی آنها هجرت کرده است، دوست دارند و در سينه

دهنـد حتـی اگـر نيازمنـد باشـند و کسـی کـه نها را بر خودشان برتری میکنند و آدهند نيازی حس نمیمی
گويند: اند و میآزمندی خود را بر طرف سازد آنان همان رستگاران هستند * و کسانی که بعد از آنها آمده

پروردگار ما! ما را بيامرز و همچنين برادران ما را کـه در ايمـان از مـا سـبقت گرفتنـد و در قلبهـای مـا 
  . رحمتگر هستی) ! تو مهربان و بسياراند قرار مده! پروردگار ماای برای کسانی که ايمان آوردههکين

ی آنهـا فرمـوده درباره همان کسانی که رسول هللا ند،بود  صحابهاز ی ستايش آياتی را ديدم که درباره
  .)1(»«اصحاب را دشنام ندهيد! اصحاب مرا دشنام ندهيد!: است 

مـن مـورد اعتمـاد : «ی آنها همان گونه که امام کاظم از پدرانش روايت کرده است، فرمـوده اسـت درباره
شود. اصحابم باشم و وقتی قبض روح بشوم به اصحابم آنچه وعده داده شده است، نزديک میاصحابم می

روح شوند به امتم آنچـه وعـده داده شـده اسـت، نزديـک  باشند و وقتی اصحابم قبض مورد اعمتاد امتم می
شود. اين دين همواره بر دينهای ديگر چيره خواهد بود مادامی که در بين شـما کسـانی باشـند کـه مـرا می
  ».اند ديده

  .باشد ی آنها ممکن نمیباشند و جمع آوری همهاين آيات بسيار می
اده شـود و نقلهـايی از امامـان اهـل بيـت علـيهم السـالم را مشکلی وجود ندارد که از اسناد شيعه اثنی استف

  بيان داريم. ی فضايل صحابهدرباره
ی در روايات شيعه اثنی عشری آمده است که گروهی از عراق به نزد امام زين العابدين رفتنـد و دربـاره

آيـا : «آنها فرمـود  ابوبکر، عمر و عثمان سخنانی را به زبان آوردند، وقتی از کالم خود دست کشيدند، به
َواِلِهْم فرمايد:] ی آنها میباشيد [که هللا تعالی دربارهشما مهاجرين اوليه می ن ِديـاِرِهْم َوأَمـْ الَِّذيَن أُْخِرُجوا مـِ

اِدقُوَن [الحشـر: ُم الصـَّ َك هـُ ولَهُ أُْولَئـِ َ َوَرسـُ َّ ِ َوِرْضَواناً َويَنُصُروَن  َّ َن  (کسـانی کـه از  ]8 َيْبتَغُوَن فَْضالً ّمِ
طلبنــد و هللا و از جانــب هللا و رضــايتمندی او را مــی لتیسرزمينشــان و اموالشــان بيــرون شــدند و فضــي

باشيد گفتند: خير. فرمود: آيا شما [انصار می؟ باشند)دهند و آنها همان صادقان میاش را ياری میفرستاده
يِْهْم َوَال َوالَّذِ  ]فرمايد:ی آنها میکه هللا تعالی درباره اَجَر إِلـَ يَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن هـَ ُؤوا الدَّاَر َواْإلِ يَن تَبَوَّ

وَق شُـ  ن يـُ ةٌ َومـَ ْم َخَصاصـَ اَن بِهـِ ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو كـَ مَّ ِه يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ّمِ حَّ نَْفسـِ
زمين و ايمان را مهيا نمودند. کسی کـه بـه ر(و کسانی که قبل از آنها س] 9: [الحشر ْفِلُحونَ فَأُْولَئَِك ُهُم اْلمُ 

هايشـان دهنـد نيـازی در سـينهسوی آنها هجرت نموده است را دوست دارند و در چيـزی کـه بـه آنهـا مـی
مندی خود را بـر دهند حتی اگر نيازمند باشند. و کسی که آزکنند و آنها را بر خود ترجيح میاحساس نمی

طرف کند آنها همان رستگاران هستند)؟ گفتند: خير. فرمود: شما گفتيد که از هـيچ يـک از ايـن دو گـروه 
ن : فرمايد ی آنها میدهم که شما از کسانی نيستيد که هللا دربارهايد و من شهادت مینبوده اُؤوا مـِ َوالَِّذيَن جـَ

ا إِ بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَ  وا َربَّنـَ ِذيَن آَمنـُ يَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغّالً لِّلـَّ ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاْإلِ َك نَا َوِإلِ نـَّ
ِحيمٌ  (و کسانی که بعد از آنها آمدند و گفتند: پروردگار ما! ما را و برادران ما که  ]10: [الحشر َرُؤوٌف رَّ

! اند قـرار مـدهای برای کسانی که ايمان آوردهرفتند را بيامرز و در قلبهای ما کينهاز ما در ايمان سبقت گ
  .)2(»باشیرحمتگر می پروردگار ما تو مهربان و بسيار

طلبيـد. ديد و از هللا تعالی برای صـحابه آمـرزش مـیهمواره اين چنين بود و خودش را در گروه سوم می
اصحاب محمد افراد خاصی بودند که صحابه و يـار بـودن را بـه  الهی!: «فرمايد در يکی از دعاهايش می

نيکويی ادا کردند. کسانی که به به ابتالی نيک رسيدند و آن اين بود که او را ياری دادنـد و بـه او کمـک 

 
 .  3/255، العقائد اإلسالمية مركز المصطفى 10/270ميني از ا) الغدير 1(
،  249نور هللا تستري از ، الصوارم المهرقة 2/864ابن الصباغ از الفصول المهمة  ،2/291إربلي از ) كشف الغمة 2(
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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 
وی بـا  ی وی از همسران و فرزندانشان جدا شـدند. بـرای اثبـات نبـوتِ ی آشکار نمودن ارادهرساند و برا

و پود محبت او بودند و از روی دوست داشتن او  پدران و پسرانشان جنگيدند و او را ياری دادند. در تار
ت بـه او عـرق به تجارتی اميد داشتند که شکست در آن وجود ندارد. وقتی به او تعلـق پيـدا کردنـد و نسـب

ی نزديکـی او قـرار گرفتنـد، همـه شـان [جـدا شـدند و] هجـرت کردنـد و وقتـی در سـايهيافتند از خـانواده
نزديکان خود را رها کردند. الهی آنچه را که آنهـا بـرای تـو و در راه تـو تـرک کردنـد را بـه فراموشـی 

اه رسولت به سـوی تـو دعـوت را از تو ترساندن و به همرنسپار و از روی رضوانت و برای آنچه خلق 
فراخـی  زدادند از آنها راضی باش! از روی آن که از سرزمين قومشان بـه سـوی تـو هجـرت کردنـد و ا
از آنـان  ،رزق و روزی به تنگدستی رسيدند و از روی کثرت عزت دادن به ديـن تـو توسـط مظلـوم آنهـا

باشند، [همـان کسـانی کـه] در نيکی می انسپاسگزاری نما!  مرا به کسانی برسان که از تبعيت کنندگان آن
ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَ :  گويند می يَماِن ...َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ ما و برادرانمان  (پروردگار ما! ]10: [الحشر قُونَا بِاْإلِ

ا بر نيـت که نيتشان ر بهترين پاداش تو برای کسانی باشد را که در ايمان از ما سبقت گرفتند را بيامرز!) 
اند شک و لغزشی اند و در آثاری که باقی گذاشتهاند و هدفشان را در بصيرت آنها قرار دادهآنها قرار داده

-اند و به هدايت آنها هدايت شدهبرای آنها وجود ندارد و آنان را امام خود قرار داده و به دين آنها در آمده
  .)1(»کنند ه متهم نيستند، متهم نمیاند و با آنها اتفاق دارند و آنها را به چيزی ک

را در بيـان فضـايل آنهـا در بـين اهـل  أميرالمـؤمنينراه و روش جد خـود  عجيب نيست که امام سجاد 
  . عراق برگزيده است 

در عراق نماز صبح را بجـا آورد؛ وقتـی تمـام  : «أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب گفته است  باقرامام 
هللا تعالی ترساند. سپس فرمود: قسم به هللا اقـوامی را  زو گريه کرد و آنها را ارا موعظه نمود ، مردم شد 

ديدم. آنان صبحگاهان و شامگاهان ژوليده روی و غبـارآلود بودنـد، [از  در زمان خليل خودم رسول هللا
گذراندند. ی بز بود. شب را تا به صبح با سجده و قيام میشدت سجده] بر پيشانی آنها چيزی به مانند پاچه

کردنـد. از او گرفتنـد و بـا پروردگارشـان مناجـات مـیهای خود قرار مـیيک در ميان بر قدمها و پيشانی
نمودند که گردنهايشان را از آتش جهنم رهايی دهد. قسم بـه هللا، آنـان را ايـن گونـه ديـدم و درخواست می
  .)2(»ترسيدند و هراس داشتند می هللا تمامی آنها از

نماز صبح را خواند. در جای خـود بـاقی مانـد تـا آن المؤمنين أمير: «فرموده است رحمه هللا دين زين العاب
ام که با ی يک نيزه باال رفت. رو به مردم نمود و فرمود: قسم به هللا، اقوامی را ديدهکه خورشيد به اندازه

کردند. به خود را جابجا میها و زانوهای شب را برای پروردگارشان صبح نمودند. پيشانی  ،سجده و نماز
شد به مانند درخـت مانند آن بود که صدای اندوهناک جهنم در گوشهای آنها بود. وقتی هللا نزد آنها ياد می

  .)3(»افتادند به لرزش می
برای هللا بندگانی وجود دارد که به [قـرآن] نـازل شـده ايمـان دارنـد و  ما بعد:ا: «گفت به معاويه می وی

در  اند و هللا فضيلت آنها را در قرآن کريم بيان داشـته اسـت. شـمادانند و در دين فقيه شدهمیتفسير آن را 

 
سدي  از دين (ع) ، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساج39) الصحيفة السجادية الكاملة، اإلمام زين العابدين (ع) 1(

، 47جعفر سبحاني از ، رسائل ومقاالت 293جواد مغنية  محمداز ، الشيعة في الميزان 2/81مدني شيرازي علي خان 
 .47/48، مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت 427

از  د ، اإلرشا1/65حر عاملي از ، وسائل الشيعة 9/166مازندراني از ، شرح أصول الكافي 2/236كليني از ) الكافي 2(
،  22/306مجلسي از ، بحار األنوار 2/182هاشم بحراني از ، حلية األبرار 102طوسي از ، األمالي 1/237مفيد شيخ 

اند و به مانند شما دچار  در بيان آن گفته است: تمامی به معنای آن که بر حق اجتماع داشته  ، و66/303، 64/302
، موسوعة أحاديث 174/ 6نمازي از ، مستدرك سفينة البحار 1/408بروجردي از . جامع أحاديث الشيعة اندتفرقه نشده

حسن صاحب المعالم  از ، منتقى الجمان 5/141حويزي از ، تفسير نور الثقلين 85، 6/5نجفي هادي از أهل البيت (ع) 
 .1/209نراقي  محمد مهدي از ، جامع السعادات 111ديلمي از ، أعالم الدين في صفات المؤمنين 2/344

،  87، 1/65حر عاملي از ، وسائل الشيعة 166، 9/166دراني مازناز ، شرح أصول الكافي 2/236كليني از كافي ) ال3(
مجلسي  از ، بحار األنوار 2/182بحراني از ، حلية األبرار 102طوسي از ، األمالي 1/237مفيد از شيخ اإلرشاد 

شاهرودي  از ، مستدرك سفينة البحار 1/408ردي بروجاز ، جامع أحاديث الشيعة 66/303، 64/302، 22/306
، منتقى الجمان  5/141ويزي از ح، تفسير نور الثقلين 85، 5نجفي هادي از ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) 6/174

نراقي  از ، جامع السعادات 111ديلمي از ، أعالم الدين في صفات المؤمنين 2/344شيخ حسن صاحب المعالم از 
 . 87حسن معن از اد الروحي ، النظرات حول اإلعد1/209



 22

آن زمان دشمنان رسول(ص) بوديد و از کسانی بوديد که بعضی با رغبت و بعضی با ترس وارد اين دين 
جرين و او مهـ شی گرفته بودند بـا پيشـی گرفتنشـان رسـتگار شـدند . بدين ترتيب بود که کسانی که پيشديد 

انصار با فضيلت خود کامياب شدند. شايسته نيست که کسی که به مانند آنها در دين سابقه ندارد و فضايل 
باشند تر میهستند و به آن شايسته  آنها مخالفت کند که آنها اهل آندر امری با    ،باشد اسالم آنها را دارا نمی

  .)1(»و اگر اين چنين شود ستم و ظلم واقع شده است 
نمود و آنها را رها ساختند را سرزنش می نمود و اصحابش بعد از آن کهاو(ع) آنها را اين چنين مدح می

کجايند قومی که وقتی به سوی اسالم دعوت شدند، آن را قبول کردند و قرآن را خواندنـد و بـه : «گفت می
حـالی بـود کـه منتظـر تولـد آن حکم نمودند. به سوی جنگ تشـويق شـدند و آن را انجـام دادنـد و ايـن در 

فرزندشان بودند، شمشيرها را از نيام درآوردند. لشگر به لشگر و صف به صف بـر روی زمـين [بـرای 
ی خود بشـارت ندادنـد و بـرای جنگ] پخش شدند. بعضی از آنها مردند و بعضی نجات يافتند. برای زنده

هايشـان از روی روزه فـرو رفـت. از چشمان آنها از شدت گريـه سـياه شـد. شکم .مرده عزاداری نکردند 
هايشـان شد. بر چهرهايشان زرد میداری چهرهشد. از شب زندهدعا کردن لبهايشان خشک می د روی زيا

بنابراين حق ما اين است که مشتاق آنها باشيم  ؛غبار فروتنان وجود دارد. آنان برادران من بودند که رفتند 
  .)2(»ندان بگيريمو دستانمان را از روی دوری آنها به د 

ما همراه رسول هللا صلی هللا عليه و آله پـدران، پسـران، بـرادران و عموهايمـان را : «وی(ع) گفته است 
-هـايی زنـدگی را مـیافـزود. بـا لقمـهمان را میکشتيم. اين امر برای ما فقط ايمان و تسليم[در جنگ] می

ی از ما م و در جهاد با دشمن جديت داشتيم. مرد نموديگذرانديم و از روی اکراه در برابر دردها صبر می
شـديم. آن دو نفـر در ايـن کـه تلخـی از دشمن ما به مانند [جانداران] نر با يکـديگر روبـرو مـی یديگر با

شـديم و گـاهی دشـمن مـا. وقتـی هللا کردند. گـاهی مـا موفـق مـیروزگار را به ديگری بچشاند، تالش می
ری نازل نمود و برای ما ياری و پيـروزی را نـازل فرمـود تـا آن کـه صداقت ما را ديد بر دشمن ما خوا

قسم به جانم، اگر به  .اسالم استقرار يافت و به مرز همسايگانش رسيد و در سرزمين آن آرامش ايجاد شد 
آن  زا ،مانـد. قسـم بـه هللاشد و برای ايمان نهالی باقی نمینموديم، ستون دين برپا نمیمانند شما رفتار می

  .)3(»گرديد دوشيد و از روی تبعيت [نکردن از ما] پشيمان میون میخ
ام اش نديـدهتر برای هللا در اطاعت از فرستادهام و خيرخواهدر مورد کسی نشنيده: «همچنين فرموده است 

ها و ام و صبورتر بر مشکالت و گرفتاریتر از پيامبرش برای اطاعت پروردگارش را نديدهو با اطاعت 
ام که به اند را نديدهدر ناراحتی قرار داشته  ام و همچنين در جاهايی که به همراه پيامبرجنگ نديده  هنگام

د که نام آنها را نزد شما ياد کردم. در مهاجرين خير بسياری وجود دارد که شـناخته نکسانی باش هامانند آن
  .)4(»ير دهد شده است و هللا به خاطر بهترين بودن اعمال آنها به آنان پاداش خ

عـای تبعيـت از راه و روش او را دارنـد، فـرق حاب محمد(ص) به ماننـد بعضـی کـه اد او(ع) بين اص    
از اصحابت أميرالمؤمنين روزی نزد علی(ع) بوديم. گفتند: ای : «گفته است كندي أبي عمرو  گذاشت.نمی

من  صحاب اصحاب محمد ا  (ص). گفت: تمامیصحاب محمد سخن بگو! گفت: از کدام اصحابم؟ گفتند: از ا
  .)5(»باشند می

 
محمودي از ، نهج السعادة 4/25ميرجهاني از الحاشية، مصباح البالغة  33/74، 32/429مجلسي از ) بحار األنوار 1(

 الحاشية.  4/218
، رياض  66/308، 40/112، 33/362مجلسي از ، بحار األنوار 156مفيد از شيخ ، االختصاص 1/234) نهج البالغة 2(

مظفر، المعجم  از ، فهارس رياض السالكين 2/108ازي شيراز رح صحيفة سيد الساجدين (ع) السالكين في ش
، جواهر  291، 3/210ابن أبي الحديد از ، شرح نهج البالغة 414أويس كريم محمد از الموضوعي لنهج البالغة 

، موسوعة اإلمام علي  186، ، سنن اإلمام علي (ع) لجنة الحديث معهد باقر العلوم (ع)1/341علي كوراني از التاريخ 
از  ، نفس الرحمن في فضائل سلمان 7/188، 6/229شهري ريمحمد از (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ  بن أبي طالب

 .169نوري طبرسي 
 2/373إبراهيم ثقفي از ، الغارات 2/267ميرجهاني از ، مصباح البالغة مستدرك نهج البالغة 1/104) نهج البالغة 3(

 .162/ 2هادي نجفي از ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) 32/549مجلسي از بحار األنوار الحاشية، 
محمودي  از ج السعادة ، نه4/32ميرجهاني از باح البالغة مستدرك نهج البالغة ، مص33/112مجلسي از ) بحار األنوار 4(

 . 6/25شهري يراز ، موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ 4/180
 .210نوري طبرسي از ، نفس الرحمن في فضائل سلمان 1/177ثقفي از ) الغارات 5(
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صلی هللا عليه و آله دوازده هزار نفر  صحاب رسول هللا: «ی آنها گفته است درباره رحمه هللامام صادق 
بودند... هشت هزار از مدينه و دو هزار نفر از مکه و دو هزار نفر از آزاد شدگان. در بين آنهـا قدريـه، 

گفتنـد: گردنـد و مـیديده نشـده اسـت. آنـان شـبانه روز گريـه مـی رأيصاحب مرجئه، خوارج، معتزله و 
  .)1(»روحهای ما را قبض نما قبل از آن که نان ترشيده بخوريم

را به جای پنهـان و  ريقين را به جای شک رها نکن و آشکا: «اين بود رحمه هللا از وصايای امام صادق 
نکن! هللا امر غيبت و بدبينی به برادران مؤمنت را بينی حکم بينی به جای چيزی که میبر چيزی که نمی

دهی که سخنان و اعقادات باطل و دارای تهمت بسيار زشت دانسته است. پس چگونه به خودت جرأت می
ا فرمايد: می نسبت دهی. هللا صحاب رسول هللارا به ا م إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكم مَّ لَْيَس لَكـُ

ِ َعِظيمٌ  َّ آوريد و با دهانهايتـان (وقتی که آن را به زبان می ]15[النور:  بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهيِّناً َوُهَو ِعنَد 
نگاريـد در حـالی کـه نـزد هللا بسـيار آن را سـبک مـی وکه علم و آگاهيی به آن نداريـد در حالی گوييد می

توانی سخن و عمل نيکو را برای کسی کـه در نـزد تـو غايـب اسـت يـا ی که میباشد). تا زمانبزرگ می
ناً ...: فرمايـد هللا مـی راهـی غيـر از آن بـر مگـزين! ، اسـتفاده نمـا وباشد حاضر می اِس ُحسـْ واْ ِللنـَّ  َوقُولـُ

رگزيـد. بـرای پيـامبرش اصـحابی را ب تعـالى هللابـدان کـه ، (و به مردم سخن نيکو بگوييـد!) ]83: [البقرة
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 هللا عليـه و آلـه 

داشته باش و فضيلت آنها را ياد کن! از آنها اعتقاد   ت داشت. به محب  ايل، مناقب و کرامات آنها را بيانفض
شود تا در قلب کفر و گمراهی آشکار کاشـته شـود. اگـر مجالست اهل بدعت برحذر باش که آن باعث می

در فضيلت بعضی از آنها دچار شک شـدی، آن را بـه عـاِلم غيب(همـان هللا تعـالی) واگـذار کـن! و بگـو: 
دارم و به کسی که تو و رسـولت بغـض يد، دوست میدار«الهی! من کسی را که تو و رسولت دوست می

  .)2(»ورزمورزيد، بغض میمی
از او پرسيدند: آيا از نفاق آنها ترسی وجود دارد؟ گفت:  اصحاب پيامبر«: گفته است رحمه هللا امام باقر 
آفريند که گناه ... اگر شما گناه نکنيد و در پی آن از هللا طلب آمرزش ننماييد، هللا مخلوقاتی را مینه هرگز

  .)4(»3کنند و در پس آن از هللا طلب آمرزش نمايند و هللا آنها را بيامرزد 
لُوَن : شود ی مهاجرين و انصار همراه میقتی اين روايات با اين سخن هللا سبحانه دربارهو َوالسَّابِقُوَن األَوَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبعُوُهم بِإِ  ّ ِضَي  ْحَساٍن رَّ
(و پيشی گيرندکان اوليه از مهاجرين و انصار و  ]100: [التوبة األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 
انـد ند، هللا از آنها راضی شده است و آنان [نيز] از او راضی شدهاکسانی که از آنها در نيکی تبعيت کرده

و برای آنها باغهايی مهيا نموده است که در زير آنها نهرها جاری است، در آن تا ابد جاويدان خواهند بود 
ی بهشـت و جاويـدانی در به آنها وعـده گردد که وقتی هللا. معلوم میو اين کاميابی بسيار بزرگی است)

باشد که آنان بر ايمان و هدايت خواهند مرد. البته اين امر منافاتی با اين را داده است، دليلی بر اين می آن
ی هللا تعالی حـق اسـت و در باشند. وعدهندارد که آنها دچار گناه نشوند و بايد دانست که آنها معصوم نمی

باشد و چه کسی از فتن راستگوتر میگيرد و چه کسی از هللا تعالی در سخن گآن خلف وعده صورت نمی
  هللا تعالی در بيان مسائل راستگوتر است.

 
از مستدرك سفينة البحار  200، حدائق األنس 22/305مجلسي از ، بحار األنوار 640صدوق از شيخ ) الخصال 1(

 .  2/212طبرسي نوري از ، خاتمة المستدرك 6/173شاهرودي 
، ميزان  3/582حويزي از الهامش، تفسير نور الثقلين  1/209طبرسي نوري از خاتمة المستدرك ، 67اح الشريعة ) مصب2(

 . 3/2330الحكمة: 
و در عوض آن نيز طلب  دهد که طلب استغفار در پی گناه بهتر از آن است که انسان گناه نکنداين حديث نشان می )3(

 .(مترجم)استغفار ننمايد
، بحار  10/148مازندراني از ، شرح أصول الكافي 38ابن شعبة حراني از ف العقول ، تح 2/424كليني از ) الكافي 4(

، 9/182هادي نجفي از ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) 67/57مجلسي از ، بحار األنوار 6/42مجلسي از األنوار 
 .1/109، تفسير العياشي 2/1173شهري رياز ميزان الحكمة 
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«از پيشی گيرندگان بدون هيچ شرطی نيکی راضی شده است [و رضايت  :گفته است  رحمه هللا هابن تيمي
خود را اعالم داشته است] ولی از تبعيت کنندگان راضی نشده است مگر آن که از آنان(پيشی گيرنـدگان) 

  .)1(نيکی تبعيت کنند»در 
صـلی هللا عليـه و آلـه  صـحاب رسـول هللاز ا بعضـی«: است که فرموده رحمه هللا از سخنان امام صادق

کـه آيـا آن  نـد کرد د اول مشـخص مـینـ سخن بگوي ند خواستو وقتی می ند داد قرار می انسنگريزه در دهانش
د و در ايـن صـورت آن [سـنگريزه] را از باشـ [سخن] برای هللا و در راه هللا و بـرای رضـايتمندی او مـی

ی زيادی از صحابه به سختی [به مانند شخص غرق ]. عدهند گفت[و بعد سخن می ند کرد خارج می اندهانش
  .)2(گفتند»کشيدند و به مانند شخص بيمار سخن میشده] نفس می

«خيـر و : ده اسـت روايـت کـر از رسـول به همين دليل امر آنها را اصالح نمود، همان گونه که علـی
باشد و هالک شدن آخر اين [امت] با آزمندی و دچار اعتنائی به دنيا و يقين میاين امت به بیول اصالح 

  .)3(آرزو شدن خواهد بود»
در از آنها به بدی ياد شود و   ،بر اين است که بعد از آنها  عظمت اين گروه مثال زدنی نهی رسول هللاز 

بـه وجـود  توهين نبود که ايه او را از غيبی مطلع نمود  مانند آن است که هللاحق آنها کوتاهی گردد. به 
«وقتـی اصـحاب مـن يـاد شـدند، [خودتـان را] حفـظ : خواهد آمد. پيامبر صلی هللا عليه و آله فرموده است 

  .)4(»کنيد!
«کسـی کـه : صلی هللا عليـه و آلـه فرمـود  رسول هللاکه آمده است  رحمهم هللا از امام رضا(ع) از پدرانش

در روايتـی . »خـورد شود و کسی که به اصحابم ناسزا گويد، شـالق مـیپيامبری را ناسزا گويد، کشته می
-«کسی که پيامبری را دشنام دهد، کشته می: آمده است  رسول هللاز رحمهم هللا  ديگر از او از پدرانش

  .)5(خورد»فرد صحابه) پيامبری را دشنام دهد، شالق میشود و کسی که يار(صاحب م
کـنم! شما را به اصـحاب پيامبرتـان توصـيه مـی: «آورده است  امام جعفر صادق(ع) از پدارنش از علی

ای کمـک آنها را دشنام ندهيد. آنها کسانی هستند که بعد از او چيز جديد در دين نياورند و به پديـد آورنـده
در ياران : «هللا هللا در روايتی ديگر آمده است ». نسبت به آنها توصيه فرموده است  نکردند و رسول هللا

 ای کمـک نکردنـد و رسـول هللاپيامبرتان. کسانی که چيز جديدی در دين ايجاد نکردند و به پديد آورنـده
  .)6(»نسبت به آنها توصيه فرموده است 

ير ندادند. يبدعت نگذاشتند و دين را تغ عد از پيامبردور نيست که اين سخنان دليلی بر اين است که آنها ب
چنين چيزی را در مورد اهل شام که بر عليه او قيام کردند بيان نداشت. همان گونه که در کتابهای   علی

جنگيدنـد به کسانی کـه همـراه او مـی شيعه اثنی عشری از امام جعفر(ع) از پدرش آمده است که علی(ع)

 
 . 572) الصارم المسلول: 1(
، جامع  9/21عاملي حر از ، مستدرك الوسائل 71/284، 68/284مجلسي از ، بحار األنوار 20صباح الشريعة ) م2(

 . 2/267نراقي از السعادات 
از  ، الخصال 300، 73/164، 311، 70/173، 311، 67/173مجلسي از ، بحار األنوار 189صدوق از شيخ ) أمالي 3(

،  2/651، 16/16، 2/438حر عاملي از ، وسائل الشيعة 433ابوري شنياز ، روضة الواعظين 79صدوق شيخ 
، موسوعة أحاديث  141، 14/41بروجردي از ، جامع أحاديث الشيعة 3كوفي، مقدمة التحقيق از ، الزهد 11/315

 . 3/3حويزي از ، تفسير نور الثقلين 12/332، 5/297،  1/443هادي نجفي از الشيعة 
،  3/182حامد نقوي از ، خالصة عقبات األنوار 58/276، 55/276مجلسي از ، بحار األنوار 4/407) نور الثقلين 4(

 .3/170ميالني از نفحات األزهار 
از  الهامش، قاموس الرجال  76/222ي مجلساز ، بحار األنوار 299) صحيفة الرضا (ع)، مؤسسة اإلمام المهدي (ع) 5(

، در  41/437جواهري از ، جواهر الكالم 456، 456سبزواري از ، معارج اليقين في أصول الدين 9/512تستري 
،  464بن علي  الهامش، مسند زيد 25/476روحاني محمد صادق از ، فقه الصادق (ع) 2/257گلپايگاني از المنضود 

از  ، جامع أحاديث الشيعة 18/172طبرسي نوري از ، مستدرك الوسائل 28/213عاملي حر از ، وسائل الشيعة 495
 . 1/248باقر شريف القرشي از حياة اإلمام الرضا (ع)  ،26/73، 25/495بروجردي 

، من ال يحضره 6/174شاهرودي از ، مستدرك سفينة البحار 22/306مجلسي از ، بحار األنوار 332طوسي از ) أمالي 6(
ميرجهاني از باح البالغة مستدرك نهج البالغة ، مص9/177طوسي از ، تهذيب األحكام 4/191صدوق از شيخ الفقيه 

، تفسير 6/120ابن أبي الحديد از ، شرح نهج البالغة 24صفهانى از ا، مقاتل الطالبيين 446، كتاب سليم بن قيس 3/41
 .1/533أمين محسن از ، أعيان الشيعة 5/79حويزي از نور الثقلين 
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-جنگيم و از روی آن که آنها ما را کافر بدانند با آنها نمیدانستن آنها با آنها نمی ما از روی کافر: «گفت 
  .)1(»باشد جنگيم، بلکه نظر ما اين است که علی حق است و نظر آنها نيز اين است که علی حق می

فـاق علی(ع) هيچکـدام از کسـانی کـه بـا او جنگيدنـد را بـه شـرک و ن«: آمده است باقر رحمه هللا از امام 
  .)2(»اند گفت: آنها برادران ما هستند که بر ما ستم نمودهمنسوب ننمود، بلکه می

ت داد. اموال مردم [شکست سعلی ما را شک[در جنگ جمل] وقتی در بصره  : «گفته است مروان بن حكم  
سـی خورده] را به خودشان بازگرداند. کسی که دارای دليلی روشن [بر مالکيت] بود به او عطا نمـود و ک

ای به او گفت: فیء [بدست آمده از لشگر آنان] و اسيران داد. گويندهکه دليلی روشن نداشت او را قسم می
ياد شد، فرمود: کداميک از شما مادر مؤمنان را در سهم خود قبول زن! وقتی تعداد آنها را بين ما تقسيم ک

  .)3(»کند. در نتيجه آنان [از اين سخن خود] دست کشيدند می
پروردگار ما يکی است. پيامبر ما يکی است و دعوت ما در اسالم يکی است. از : «) فرموده است وی(ع

-چيزی بر خود بيافزايند و آنـان ايـن را قبـول نمـی خواهيم تا در ايمان به هللا و تصديق رسولشآنها می
بتـه مـا از ايـن امـر کنند. امر يکی است و ما فقط در ريخته شدن خون عثمان با يکديگر اختالف داريم. ال

  .)4(»کنيم[ريخته شدن خون عثمان] بيزاری خود را اعالم می
شود او از ريخته شدن خون عثمان بيزار نبوده باشـد. مسـعودی يکـی از مورخـان شـيعه بيـان چگونه می

 خواهنـد خـون او(عثمـان) را بريزنـد دو پسـر خـود حسـن وداشته است که وقتی به علی(ع) رسيد که می
ی عثمان برای يـاری دادن مور نمود تا با سالح در جلوی درب خانهبه همراه زير دستانش مأ حسين (ع)

او قرار گيرند و به آنها امر نمود که از اين کار آنها جلوگيری کنند... آن دو از وارد شـدن آنهـا بـه خانـه 
ر کشـته شـدن درگيری ايجاد شد و حسن زخمی گشت و قنبـر گرفتـار شـد... وقتـی خبـ جلوگيری کردند و 

ــه شــدت غمگــين گشــت و بــه دو پســرش گفــت: چگونــه عثمــان بــه او رســيد بــه خانــه ی او داخــل شــد ب
  .)5( ی حسين کوبيد د و بر سينهزاميرالمؤمنين کشته شد و شما جلوی درب بوديد. بر صورت حسن سيلی 

يـری او بعـد از آن کنـاره گ .)6( بلکه او خودش بارها حاضر شد و مردم را [از درگيری با وی] بازداشت 
از : «گفـت  بود که به مدتی طوالنی با دست و زبانش از وی دفاع کرد و اين بعد از آن بـود کـه عثمـان

خـواهم هايتان بمانيد [زيرا نمیهای خودتان را کنار بگذاريد و در خانهخواهم تا بازگرديد و اسلحهشما می
   ».توسط من خون مسلمانی ريخته شود]

قسم به هللا همواره [بعد از اين سخن او از وی نافرمانی کردم و] از او دفاع کردم تا آن «: گفت او(ع) می
  .)7(»که ترسيدم گناهکار شوم

 
 . 13/93بروجردي از ، جامع أحاديث الشيعة 32/324مجلسي از ، بحار األنوار 93قمي حميري از ) قرب اإلسناد 1(
، نظام الحكم في 2/806ي منتظراز ، دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 94حميري قمي از ) قرب االسناد 2(

، جامع أحاديث 32/324مجلسي از ، بحار األنوار 15/83حر عاملي از ، وسائل الشيعة 409منتظري از اإلسالم 
 . 13/93بروجردي از الشيعة 

،  4/453حلي ه عالماز ، مختلف الشيعة 9/425حلي ه عالماز ، تذكرة الفقهاء 2/18إدريس حلي  ابناز ) السرائر 3(
، تهذيب 2/603صدوق از شيخ ، علل الشرائع 132حميري قمي از ، قرب اإلسناد 21/336جواهري ا جواهر الكالم 

، جامع أحاديث 33/441ي مجلساز ، بحار األنوار 78/ 15حر عاملي از ، وسائل الشيعة 6/155طوسي از األحكام 
 . 13/102بروجردي از الشيعة 

،  409أويس كريم محمد از ، المعجم الموضوعي لنهج البالغة 33/307مجلسي از ، بحار األنوار 114) نهج البالغة 4(
 . 9/142عاملي از  ، االنتصار 17/141بن أبي الحديد ااز  شرح نهج البالغة 

طيف  از ل، رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ 9/237أميني از  ، الغدير1/441مسعودي از ) مروج الذهب 5(
 .107قزويني 

 . 10/256ابن أبي الحديد از ) شرح نهج البالغة 6(
، شرح نهج  9/69، 8/381أميني از ، الغدير 473الهامش،  31/268مجلسي از ، بحار األنوار 2/233) نهج البالغة 7(

احتمال دارد منظور او اين باشد که همانا از او آنقدر دفاع  :  ر شرح آن گفته استد و 13/296ابن أبي الحديد از البالغة 
از گناهی ، کردم که نزديک بود خودم را در هالکت بياندازم و کسانی که بر عليه او شورش نموده بودند، مرا بکشند

که منشور او اين بوده است:  ی عظيم پنهان نمايم. احتمال داردترسيدم که خودم را فريب دهم و آن را در آن ورطه
رسيد  ی شالقی که به من میبدون او در برابر مردم جهاد کردم و از او دفاع نمودم تا آن که ترسيدم که از روی ضربه 

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  
، حياة أمير المؤمنين (ع) عن 1/191كوراني از ، جواهر التاريخ 1/443محسن أمين از لشيعة . أعيان ارفتار نمايم

-رياز (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ ، موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب 359، 3/351محمد محمديان از لسانه 
 . 1/323لوم (ع)، ، موسوعة شهادة المعصومين (ع) للجنة الحديث في معهد باقر الع264، 3/261شهري 



 26

  .)1( وقتی آنها در محاصره بودند توسط پسرش حسن برای تمامی محاصره شدگان آب فرستاد 
د که روايتهـايی کـه در مـدح سپس اين عمل را خوارج در برابر علی(ع) تکرار کردند و آن بعد از آن بو

   او داشتند را کنار گذاشتند و او را به گمان خود تکفير نمودند. در اين امر بايد تدبر صورت گيرد!
کردنـد؛ زيـرا سـفارش مـی به تمسک بـه هـدايت صـحابه از روی اقتدای به پيامبر أهل بيت رحمهم هللا

بعد از وفاتش تمسک جسته شود و  و هدايت آنان و سنت او نمود که به کتاب هللاتشويق می پيامبر
  اند.باقی مانده تأکيد نموده بود که چيره بودن اين دين فقط برای کسانی است که از آنها

-میهللا عزوجل آنچه در  :صلی هللا عليه و آله فرموده است  رسول هللا«: گفته است رحمه هللا صادق امام 
 كتـاب هللا عزوجـلا هيچ عذری در ترک آن وجود ندارد و آنچـه در يابيد بايد به آن عمل شود و برای شم

يافت نشد به آنچه در سنت من وجود دارد [عمل کنيد] و در ترک سنت من هيچ عذری بـرای شـما وجـود 
اند. مثـال ی آن بگوييد که اصحاب من آن را گفتهندارد و آنچه در سنت من يافت نشد آن چيزی را درباره

شويد و هر کدام از سخنان اصـحاب باشد، هر کدام را بگيريد هدايت مید ستارگان میاصحاب من به مانن
  .)2(باشد»ايد و اختالف نظر اصحاب من برای شما رحمتی میمرا بگيريد، هدايت شده

«مـن مـورد  :صـلی هللا عليـه و آلـه فرمـود  رسول هللاآورده است که  رحمهم هللامام کاظم(ع) از پدرانش 
شـود. باشم و وقتی قبض روح بشوم به اصحابم آنچه وعده داده شده است، نزديـک مـیبم میاعتماد اصحا

باشند و وقتی اصحابم قبض روح شوند به امتم آنچـه وعـده داده شـده اسـت، اصحابم مورد اعمتاد امتم می
باشند که  شود. اين دين همواره بر دينهای ديگر چيره خواهد بود مادامی که در بين شما کسانینزديک می

  .)3(اند»مرا ديده
ی صحابه تشـويق ، آنان ديگران را به عمل به سيرهرحمهم هللاين چنين بوده است منزلت امامان آل بيت 

ی ابـوبکر و کـه بـه سـيره بود که در شرط صلحش با معاويه اين وجود داشـت  امام حسناين کردند. می
حسن بن ای است که اين صلح نامه هللا الرحمن الرحيم،بسم ما عمل نمايد. او فرمود: «هی هللا عنعمر رض

نمايد تا واليت امـر مسـلمانان را تسـليم او با او صلح می :دارد  بن أبي سفيان همعاويبا علي بن أبي طالب 
در روايتی  –ين د ی خلفای راشو سيره  بدين شرط که برای مسلمانان به کتاب هللا و سنت رسولش گرداند 
  .عمل نمايد»صالحين،  –ديگر 

فدايت شوم آيا قرآن  (ع) رسيدم و ابوبصير به او گفت:بي عبد هللا«به نزد ا: ه گفته است علي بن أبي حمز
هر کدام قرآن را در يک ماه يا کمتر  ان در يک شب بخوانم؟ فرمود: ... اصحاب محمد ضمرا در ماه ر

  .)4(خواند»می
  . باشد اند بسيار میتشويق نموده هبه تبعيت از صحاب رحمهم هللاروايتی که امامان 

ی اصحاب من به من نرسد؛ زيرا دوسـت دارم در فرمود: «از هيچکدام از شما چيزی دربارهمی پيامبر
  .)5(ای سالم باشم»حالی به نزد شما بيايم که دارای سينه

گرفـت. اگـر ديـد از او خبـر مـیاگر يکی از بـرادرانش را سـه روز نمـی «رسول هللا: گفته است  انس
-رفت و اگر بيمار بود او را عيادت مـیکرد و اگر حاضر بود به ديدار او میغايب بود برای او دعا می

  .)6(»نمود 

 
عاملي  ابن حاتم از ، الدر النظيم 3/235هاشم بحراني از ، مدينة المعاجز 168طبري شيعي ابن جرير از ) دالئل اإلمامة 1(

 . 51، موسوعة كلمات اإلمام الحسن (ع) لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع)، 503
 .2/259طبرسي از تجاج ، االح22/307، 2/220سي  مجلاز ، بحار األنوار 50صدوق از شيخ ) معاني األخبار 2(
، دراسات في الحديث 3/168، 1/80، خالصة عقبات األنوار 22/309مجلسي از ، بحار األنوار 23راوندي ) نوادر 3(

 . 12/68، 3/157، 1/80ميالني از ، نفحات األزهار 267تستري از ، إحقاق الحق 78هاشم معروف از والمحدثين 
، جامع 11/53اني مازندراز ، شرح أصول الكافي 2/617كليني از ، الكافي 6/215عاملي حر از ة ) وسائل الشيع4(

، التفسير 9/113، 273/ 4هادي نجفي، /از ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) 15/52بروجردي از أحاديث الشيعة 
 . 1/70الصافي 

أحاديث ، موسوعة 128طباطبائي از سنن النبي ، 16/236مجلسي از ، بحار األنوار 21طبرسي از ) مكارم األخالق 5(
 . 18/537مكارم شيرازي از ، األمثل 1/138أهل البيت 

ثاني شهيد از ، منية المريد 2/792، دراسات في والية الفقيه 16/233مجلسي از ، بحار األنوار 17) مكارم األخالق 6(
،  1/50شهري رياز ، ميزان الحكمة 1/139لبيت أهل ا ، موسوعة أحاديث122طباطبائي از ، الحاشية، سنن النبي 195

 .6/314، تفسير الميزان 4/3224
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«زندگيی جز زندگی آخرت وجود ندارد. الهی! انصار و مهاجرين را در رحمت خودت قـرار  فرمود:می
  )1(.بده!»

    .)2(باشند»ان بعضی ديگر در دنيا و آخرت میفرمود: «مهاجرين و انصار بعضی دوستان و ياورمی
همـان گونـه کـه  –داشـت پيامبر صلی هللا عليه و آله فقط در زمان حيات خـود فضـيلت آنهـا را بيـان نمـی

بلکه فضيلت آنها را در حالت وفاتش نيز بيان داشته است و آن طلب آمرزشـی اسـت  –پندارند بعضی می
«بودن مـن : فرموده است  د. امام باقر رحمه هللا گفته است که رسول هللاداکه برای گناهان آنها انجام می

باشـد. بـودن مـن در کنـار باشد و جدا شدن من از شما برای شما خير مـیدر کنار شما برای شما خير می
ُ : فرمايد می شما همان است که هللا ّ بَُهْم َوأَنَت فِيِهْم َوَما َكاَن  ُ ِليُعَّذِ ّ بَُهْم َوَما َكاَن  ّذِ تَْغِفُرونَ  ُمعـَ ْم يَسـْ  َوهـُ

-ی آنها نمیباشی و هللا عذاب کنندهکند، مادامی که تو در بين آنها می(هللا آنها را عذاب نمی ]33: [األنفال
در مورد جدا شدن من از شما اين گونه است کـه اعمـال شـما  ،باشد در صورتی که طلب آمرزش نمايند)

گـويم و اگـر شود. اگر نيکو باشند برای آن هللا تعالی را حمد میبه من عرضه می هر دوشنبه و پنج شنبه
  .)3(نمايم»بد باشند برای شما طلب آمرزش می

«زنده بودن من برای شما خير است و : فرمود  آمده است که رسول هللاصادق رحمه هللا در روايت امام 
ود تا هللا توسط من شما را هدايت نمايد و شما را شیباشد. زندگی من باعث ممرگ من برای شما خير می

شود، اگر نيکـو باشـد از از پرتگاه آتش جهنم حفظ نمايد. اما در مورد مرگم اعمال شما به من عرضه می
  .)4(نمايم»خواهم برای شما آن را زياد کند و اگر زشت باشد برای شما از هللا طلب آمرزش میهللا می
بيـان داشـته اسـت. از امـام بـاقر از  شـتن صـحابهاراه را سبب شدت دوسـت د  ثبات مؤمنان بر پيامبر

راه کسی است که اهل بيـت و  درترين شما : «با ثبات فرمود  آمده است که رسول هللا رحمهم هللا پدرانش
  .)5(ی مرا بيشتر دوست داشته باشد»صحابه

در حالی رفت که آنها جمـع شـده بودنـد و  به نزد اصحابش رسول هللاآمده است  عبد هللا بن أبي أوفىاز 
ل شما و نزديک بودن منازل شما به منزل مـن در بهشـت را [در زفرمود: «ای اصحاب محمد! ديشب منا

  .)6(خواب] ديدم»
همچنين تمامی اهل بيت(ع) با يکديگر نه در مورد دوست داشتن آنها و اصحاب شامل مهاجرين و انصار 

كعـب بـن کردنـد. از ه کدام يک را بيشتر دوست دارد، با يکديگر گفتگو مـیبلکه در اين ک توسط پيامبر
دارد و تر میکدام را اولی ی آن که رسول هللادرباره بني هاشم انصار و  مهاجرين وه آمده است که  عجر

«در مورد شما ای گروه انصـار! مـن فرمود:  کردند؟ رسول هللابيشتر دوست دارد با يکديگر گفتگو می
قسم به پروردگار کعبه، برای ما کافی است. در مورد شـما ای گـروه هللا أكبر!  باشم. گفتند:در شما میبرا

قسم به پروردگار کعبه برای ما کافی است. امـا در مـورد هللا أكبر! باشم. گفتند: مهاجرين! من از شما می
الی کـه همگـی مـا توسـط رسـول تاديم در حـ سباشيد. ما ايهاشم! شما از من و به سوی من میشما ای بنی

  .)7(خوشحال بوديم» هللا
 

، تفسير 22/354، 238، 20/218، 19/124مجلسي از ، بحار األنوار 1/185ابن شهر آشوب از ) مناقب آل أبي طالب 1(
،  3/52قبات األنوار ، خالصة ع3/1048راوندي از ، الخرائج والجرائح 2/153القمي  ، 4/244حويزي از نور الثقلين 

،  15/6، تفسير الميزان 6/21، 4/171كاشاني از ، تفسير الصافي 6/179، 5/447شاهرودي از مستدرك سفينة البحار 
 .117، 114، 9/108، 4/219جعفر مرتضى از الصحيح من سيرة النبي 

از  ، جواهر التاريخ 140د بن عقيل محماز ، النصائح الكافية 22/311مجلسي از ، بحار األنوار 268طوسي از ) األمالي 2(
 . 96، 2/16علي كوراني 

، تفسير نور 408، أمالي الطوسي 23/338مجلسي از ، بحار األنوار 2/54، تفسير العياشي 464صفار از ) البصائر 3(
ق  ، معاني األخبار صدو1/276، تفسير القمي 2/300، تفسير الصافي 2/79، تفسير البرهان 2/153حويزي از الثقلين 

، جامع 106بحراني از ، ينابيع المعاجز 11/389سالمية ، وسائل الشيعة اإل16/111، وسائل الشيعة آل البيت 113
 .13/303بروجردي از أحاديث الشيعة 

 . 196خسروشاهي از ، درر األخبار 108/398، 27/299، 22/550مجلسي از ) بحار األنوار 4(
، الحاشية  24/4217مرعشي از ، شرح إحقاق الحق 2/312أميني از  ، الغدير27/133مجلسي از ) بحار األنوار 5(

26/223 33/119 . 
حاشية، أهمية الحديث عند الشيعة  ، ال353طبري شيعي از ، المسترشد 223/205، 6/187تستري از ) شرح إحقاق الحق 6(

 . 168عراقي از 
 .3/112ب ابن شهرآشواز ، مناقب آل أبي طالب 22/312مجلسي از ) بحار األنوار 7(
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«شمشيرها از نيام بيرون : روايت کرده است رحمه هللا  صادقدر مورد انصار شيعه اثنی عشری از امام 
نيامد و صفهای نماز تشکيل نشد و لشگری مهيا نشد و اذان به طور آشکار انتشار نيافت و هللا تعالی نازل 

ا أَيُّهَـ : نفرمود  واْ يـَ ِذيَن آَمنـُ هـای اوس و ايـد) تـا آن کـه فرزنـدان قبيلـه(ای کسـانی کـه ايمـان آورده ...ا الـَّ
  .)1(خزرج(همان انصار) اسالم آوردند»

«الهی! انصار و فرزندان انصار و فرزندان فرزنـدان : رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم فرموده است 
شويد که غير شما با گوسفند و گاو برگردند و شـما در اضی نمیانصار را بيامرز! ای گروه انصار! آيا ر

 :در آن زمـان فرمـود  . پيـامبرباشد؟ گفتند: بله، راضی شـديمحالی برگرديد که رسول هللا همراه شما می
ن از ای را مـ باشند. اگر مردم مسيری را انتخاب کنند و انصـار درهانصار ياور من و مورد توجه من می

  .)2(! انصار را بيامرز!»یهکنم. البور میی آنها عدره
کنم و اگر هجرت نبود من شخصـی از انصـار ی انصار را طی میه آن افزوده است: «راه درهطبرسي ب

  .)3(بودم»
رسـيدند و بـه او سـالم کردنـد و او  انصار نزد رسول هللا زگروهی ا: «گفته است  رحمه هللا صادقامام 

م آنها را داد. گفتند: ای رسول هللا! ما به تو نيازی داريـم. فرمـود: نيازتـان صلی هللا عليه و آله جواب سال
را بگوييد!. گفتند: آن خيلی بزرگ اسـت، فرمـود: آن چيسـت، آن را بگوييـد؟ گفتنـد: بـرای مـا از طـرف 

سرش را از روی تواضع خم کـرد، سـپس  ی آن رسول هللاپروردگارت بهشت را تضمين نما! در نتيجه
دهـم بـه شـرطی کـه از آن را برای شما انجام مـیر زمين نهاد و بعد سرش را بلند کرد و فرمود: آن را ب

احدی چيزی را نخواهيد. فرمود: بدين شکل که مردی از شما اگر در سفری بود [و بر شـتر سـوار بـود] 
پيـاده شـود و  اگر شالقش از دستش افتاد از اين کراهت داشته باشد که به مردم بگويد: آن را به من دهيـد 

تـر بودنـد، نبايـد ای نشسته بود و افرادی از او بـه آب نزديـکبر سر سفرهشخصی که آن را بردارد. هر 
  .)4(»ز آن بنوشد امن دهيد و بلکه بايد بايستد [و خود به سراغ ظرف آب رود] و  هبگويد: آن را ب

ا مورد رحمت قرار دهد و ای گروه هللا تو ر« بخشيده بود فرمود: به زنی از انصار که خودش را به او
انصار! شما را [نيز] مـورد رحمـت قـرار دهـد. مـردان شـما مـرا يـاری دادنـد و زنـان شـما را [از روی 

  .)5(»دارمايمانشان] دوست می
 فضل بن عبـاس عباس بن عبد المطلب و : «علي بن أبي طالب ورضی هللا عنهما گفته است ابن عباس 

بـرد کـه توسـط آن وفـات يافـت. گفتنـد: ای د در حالی که در بيماری به سر مـیرسيدن به نزد رسول هللا
کنند. فرمود: چه چيزی آنها را بـه اين انصار هستند که در مسجد مردان و زنان آنها گريه میرسول هللا! 

کـه ترسند که وفات يابی. فرمود: دستانتان را به من بدهيد! از بستر و کسانی گريه آورده است؟ گفت: می
در اطراف او بودند، خارج شد تا آن که بر منبر خود نشست و هللا را حمد گفت و ستايش نمود، سپس در 

-و فرسـتاده کنم. بالی آنها از جانب هللابين سخنانش فرمود: شما را به اين طايفه از انصار سفارش می
م نکردند و ايثار ننمودنـد در حـالی ها را تقسيدانم. آيا سرزمين را نگستراندند و ميوهاش و مؤمنان را می

هر کدام از شما اگر امری را انجام داد که در آن برای شخصی ضرری وجود ؟  که خودشان نيازمند بودند 

 
، تفسير الميزان  9/217طبرسي از ، تفسير مجمع البيان 5/80، نفسير نور الثقلين 22/312مجلسي از ) بحار األنوار 1(

18/317. 
،  10/70نمازي از ، مستدرك سفينة البحار 172، 21/159مجلسي از ، بحار األنوار 126، إعالم الورى 75) اإلرشاد 2(

، شجرة طوبى 211، 1/90طبرسي از ، االحتجاج 224/ 1إربلي از ، كشف الغمة 281/ 1محسن أمين از أعيان الشيعة 
 ، الحاشية2/208مشهداني از ، تفسير كنز الدقائق 2/311حائري/از 

، تفسير الميزان 7/290، التفسير الكاشف 22/137، 21/162مجلسي از  ، بحار األنوار5/19طبرسي از ) مجمع البيان 3(
 . 11/25حاج حسين شاكري از التابعين  عالم من الصحابة و، األ9/233طباطبائي از 

، من ال  1/544حلي از ، منتهى المطلب 675أمالي الطوسي ، 22/129مجلسي از ، بحار األنوار 4/21كليني از ) الكافي 4(
اديث ، جامع أح6/307، وسائل الشيعة اإلسالمية 9/440، وسائل الشيعة آل البيت 2/71صدوق از شيخ يحضره الفقيه 

 .8/340، موسوعة أحاديث أهل البيت 8/450دي رجوبراز الشيعة 
يزي  از حو، تفسير نور الثقلين 4/79كليني از ، الكافي 211، 22/196مجلسي از ، بحار األنوار 2/169فسير القمي ) ت5(

،  20/130دي رجوبر، جامع أحاديث الشيعة 7/70شهيد ثاني از ، مسالك األفهام 4/196، تفسير الصافي 293، 4/292
 .16/342، تفسير الميزان 6/56، 4/196التفسير الصافي 
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تی، پس از نيکوکار انصار قبول کند و از بدکار آنها گذشت نمايد. اين آخرين مجلسی بود که عداشت يا منف
  .)1(»رسيد  داشت تا آن که به ديدار هللا

باشند، پس بدکار آنها را عفـو نماييـد و نيکوکـار آنهـا فرموده است: «انصار سپر من می همچنين پيامبر
  .)2(کمک کنيد!»

ده و فرمود: ای زنزديک شد، انصار را صدا   وقتی وفات رسول هللا: «فرموده است رحمه هللا  كاظم  امام  
باشم. همسايه شما شدم و دعوتگر [به مرگ] میی  گروه انصار! حاال زمان جدايی است و من اجابت کننده

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 هللا به کاملترين شـکل بـه شـما 

  .)3(»پاداش دهد 
بـا در دسـت  مسئوالناسالم را رشد دادند همان گونه که آنها  ،قسم به هللا: «ا گفته است در مدح آنه علی

  .)4(»دهند اثرگذار رشد می داشتن شالق و با زبانِ 
قسـم بـه هللا، در شهرنشـينان بهتـر از انصـار در عـرب وجـود  !مـردمای ما بعد.. ا: «فرموده است  وی

نمودند، آنها به او و به مهاجرينی که همـراه او بودنـد عطـا  [عربها] منع ندارد. روزی که از رسول هللا
ی کوچک رساند. آن دو قبايل از قبايـل اوليـه عـرب نبودنـد و کردند تا آن که رساالت خود را به دو قبيله
و اصحابش پناه دادند و هللا و دينش را ياری نمودنـد. تمـامی  نفرات بيشتری نيز نداشتند. وقتی به پيامبر

ور شدند و يهوديان عليه آنها همپيمان گشتند و يهوديان و قبايل يکی يک کمان به سوی آنها نشانهعرب با 
بعد از ديگری با آنها وارد جنگ شدند. به علت ياری دين هللا تنها شدند و ارتباط بـين آنهـا و عـرب قطـع 

نجـد، تهامـه، اهـل مکـه،  آنچه از عهد و پيمان با يهوديان داشتند را از دسـت دادنـد. از جانـب اهـل و شد 
ن پشـت ژخـيمخـود، بـه د  افـراد  بايمامه، اهل حزن و سهل دچار مشکل شدند و راه دين را برپا داشتند و 

عرب را به زير کشاند و قبل از آن که هللا روح او به سوی خود قـبض نمايـد  تا آن که رسول هللا گردند 
  .)5(») چشم روشنی يافت در آنها(انصار

ز آنجـا کـه اشـدند و آنهـا از اهـل بيـتش گشـتند.  رگتر است کـه آنهـا نـور چشـم ویزن بچه چيزی از اي
کردند گرفت و مردم عقب نشينی میوقتی جنگ شدت می رسول هللا: «(ع) گفته است أميرالمؤمنين علي

  .)6(»بردند ها به او پناه میگرفت و اصحاب او از شدت شمشيرها و نيزهدر پس اهل بيت خود قرار می
مـين زاز تمام اين تفاصيل آنها را امامـانی قـرار دهـد و آنهـا را وارثـان  د برای هللا تعالی سخت نبود تا بع

ُ : فرمايـد بر روی زمين خالفت بدهد. همان گونه که در محکـم کتـاب خـود مـی هاگرداند و به آن َّ َد  َوعـَ
اِلَحاِت لَيَْستَخْ  ْم ِديـنَُهُم الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ نَنَّ لَهـُ ِلفَنَُّهم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمّكِ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً يَْعبُُدونَنِي َال يُْشِركُوَن بِي َشْيئاً َوَمن كَ  لَنَُّهم ّمِ ُم فََر بَْعَد َذِلَك فَأُْولَ الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَّدِ َك هـُ ئـِ
دهنـد، وعـده داده اند و عمل صالح انجـام مـی(هللا به کسانی از شما که ايمان آورده ]55[النور:  اْلفَاِسقُونَ 

گردانـد، همـان گونـه کـه نفـرات قبلـی را خليفـه گردانـد و بـرای آنهـا است که آنها بر روی مين خليفه می
نمايـد. دهد و ترس آنها را به ايمنی تبديل مـین میی آن از آنها راضی شد را تمکيدينشان را که به وسيله

ورزند و کسـی کـه بعـد از آن کفـر بـورزد، آنهـا همـان فاسـقان ای به من شرک نمیپرستند و ذرهمرا می
  . هستند)

 
 .2/366بحراني  از ، غاية المرام  28/177، 22/475مجلسي از ، بحار األنوار 28مفيد از شيخ ) أمالي 1(
 . 10/70نمازي از ، مستدرك سفينة البحار 23/146، 22/312مجلسي از ) بحار األنوار 2(
، مجمع  349، 2/119بحراني از ، غاية المرام 1/67، موسوعة شهداء المعصومين 476/ 22سي مجلاز ) بحار األنوار 3(

 .350النورين 
 .20/184ابن أبي الحديد  از ، شرح نهج البالغة 22/312مجلسي از ، بحار األنوار 4/106) نهج البالغة 4(
ابن  از ، شرح نهج البالغة 34/56مجلسي ز ا، بحار األنوار 173طوسي از الهامش، األمالي  2/479ثقفي از ) الغارات 5(

، موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة  7/266طبرسي از ، تفسير مجمع البيان 2/89أبي الحديد 
 .7/123شهري ريمحمد از  والتاريخ 

، المعجم 139طباطبائي از  ، سنن النبي33/115مجلسي از ، بحار األنوار 3/9) نهج البالغة، خطب اإلمام علي (ع)، 6(
، شرح نهج  4/3230شهري محمد رياز ، ميزان الحكمة 398، 106أويس كريم محمد از الموضوعي لنهج البالغة 

حاسن ، معجم الم1/114محمد محمديان از ، حياة أمير المؤمنين (ع) عن لسانه 47/ 14ابن أبي الحديد از البالغة 
 .195أبي طالب تجليل تبريزي از والمساوئ 
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دهـد و ديـن را تمکـين داده و در اين آيات به مؤمنان وعده داده است کـه بـه آنهـا خالفـت مـیهللا عزوجل 
. گريزی وجود ندارد که آنچه وعـده داد بـه وقـوع کند رابر دشمنان برای آنها ايجاد میامنيت بزرگی در ب

ع پيوسـت و آنهـا وی هللا تعالی خلف وعده نشود. اين امر در زمان خلفـای راشـدين بـه وقـ پيوست تا وعده
د کـه شـواز حاضران بودند و اين بر اسـاس آن بيـان مـی ت همان کسانی بودند که در هنگام نزول اين آيا

  اند.بعضی مفسران به آن اشاره کرده
از اين بشارتها در روز حفر خندق به آنها داده شد. هنگامی که مسلمانان به تکه سنگ سختی برخوردنـد. 

ای ايجـاد شـد کـه بـه ماننـد ی آن جرقـهآمد و کلنگ را گرفت و ضربه به آن سنگ زد، در نتيجه پيامبر
ی آن برای پيروزی تکبير گفـت و در نتيجـه ی آن رسول هللاجهچراغی در دل شب تاريک بود و در نتي
ی سـوم ای ديگر ايجاد شد و بعد ضـربهای ديگر به آن زد و جرقهمسلمانان نيز تکبير گفتند. سپس ضربه

«از آن بـرای مـن قصـرهای حيـره و  ی اولی فرمـود:درباره ی ديگری ايجاد شد. پيامبررا زد و جرقه
ی دوم را شوند، سپس ضربهد و جبرئيل به من خبر داد که امت من بر آن چيره میمدائن کسری روشن ش

ای زد که آن را ديديـد و بـرای مـن توسـط آن قصـرهای حمـر در سـرزمين روم روشـن شـد و زدم جرقه
من خبر داد که امت من بر آن چيره خواهند شد، پس بشارت دهيد و مسلمانان بشارت يافتنـد و  هجبرئيل ب

ای صادقانه به ما داد و به ما وعده داد که بعد از حصر و ستايش شکرگونه برای هللا است که وعدهگفتند: 
-دی کـه مـیی آن منافقان گفتنـد: آيـا از سـوگندر نتيجه. »محاصره، نصر و پيروزی برای ما خواهد بود 

ای حيره و مـدائن آموزد که از يثرب قصرهکنيد. به شما میدهد تعجب نمیی باطلی که میخورد و وعده
هـای ديگـر و اين در حالی است کـه شـما از تـرس فرقـه بيند و اين که شما آنها را فتح خواهيد کرد را می

: ای از قرآن نـازل شـد ی آن آيهارد جنگ شويد؟ در نتيجهوتوانيد با آنها مستقيماً کنيد و نمیخندق حفر می
َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغُروراً  َوإِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي ُ َّ ا َوَعَدنَا  َرٌض مَّ (و هنگامی  ]12: [األحزاب  قُلُوبِِهم مَّ

ی فريـب بـه مـا گفتند: هللا و رسولش جز وعـده ،مرض وجود داشت  منافقان و کسانی که در قلبهايشان که
  .)1(اند)نداده

يکـديگر را بـه  ،يد، وقتـی آن را فـتح کرديـد کنح میتباشد: «شما مصر را فمی در اين باره اين سخن او
خوبی به قبطيان توصيه کنيد؛ زيرا با آنها فاميلی داريم بدين معنا کـه مـادر ابـراهيم [فرزنـد مـن] از آنهـا 

  .)2(باشد»است، منظورم ماريه قبطيه می
ها برای شما نفـرات شويد و آنيان. شما بر آنها چيره میقبطی دربارههللا هللا در روايتی ديگر آمده است: «

  .)3(و کمکی در راه هللا خواهند بود»
يعنی  –«اين پسرم : باشد می و ايمان آنها دارد، اين سخن وی از بشاراتی که داللت بر عدالت صحابه

کنـد. ايـن اتفـاق باشد زيرا او بين دو گروه از مسلمانان صـلح برقـرار مـیسرور می –حسن بن علی(ع) 
  .)4(اتفاق افتاد» فرمود، همان گونه وی

  . شوند»باشد: «در اين َحرة بهترين امتم بعد از اصحابم کشته میمی از آنها اين سخن وی
گفته است: روز الحرة هفت صد نفر از حافظان قرآن کشته شدند و در بين آنها سه نفر از   انس بن مالک

  .)5(بودند» اصحاب پيامبر

و  کشد و آنچه بيـان داشـتيم بـرای شـناخت ايـن اصـل کـه هللامی نقل تمامی چيزها در اين باره به درازا
  باشد.اند، کافی میرا ستايش نموده امامان آل بيت تمامی صحابه رسول او

  :ی تمام چيزی که بيان داشتيم بدين شرح استدربارهعلماء ی سخنان هخالص    

 
، نفس الرحمن في فضائل سلمان  171، 17/169مجلسي از ، بحار األنوار 2/270طبرسي از مجمع البيان نگاه شود به ) 1(

 .9/140، الصحيح من سيرة النبي األعظم 148طبرسي نوري از 
 . 8/391نمازي از ، مستدرك سفينة البحار 18/131مجلسي از ، بحار األنوار 1/109) مناقب آل أبي طالب 2(
، مستدرك  13/225دي برجواز ، جامع أحاديث الشيعة 65/ 97، 18/144مجلسي از ، بحار األنوار 404طوسي ) أمالي 3(

 .10/564نمازي از سفينة البحار 
، 317، 305، 299، 43/298مجلسي از ، بحار األنوار 3/185مناقب آل أبي طالب  1/12طبرسي از ) إعالم الورى 4(

 . 1/104آشتياني از امع الحقائق لو 26/356شرح إحقاق الحق 
از ، مستدرك سفينة البحار 1/365اة ، إثبات الهد18/125مجلسي از ، بحار األنوار 1/96طبرسي از ) إعالم الورى 5(

 . 3/188، معالم المدرستين 2/254نمازي 
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  باشد. توصيف آنان به اخالق پسنديده می ی آنهااز تزکيه؛ ن آنها را تزکيه داد طظاهر و باهللا عزوجل
(شديدترين در برابر کـافران و مهربـان بـين  ]29[الفتح:  أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم ...از آنها: 

اِدقُونَ  همچنين: ،خودشان...) َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك ُهُم الصَّ َّ و رسولش را (و هللا  ]8: [الحشر َويَنُصُروَن 
وا  همچنـين: ،دهند و آنها همـان صـادقان هسـتند)ياری می ا أُوتـُ مـَّ ةً ّمِ ُدوِرِهْم َحاجـَ ي صـُ ُدوَن فـِ َوَال يَجـِ

-دهنـد در سـينه(و از آنچه بـه آنهـا مـی ]9[الحشر:  َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ ...
امـا در  .دهنـد حتـی اگـر نيازمنـد باشـند)و آنها را بر خود ترجيح مـی کنند هايشان نيازی احساس نمی

. باشد هاست آگاه میاختصاص دارد و او تنهايی به آنچه در سينه مورد درونهای آنها اين امر به هللا
فَعَِلَم : فرمايد هايشان آگاه نموده است؛ به طور مثال میما را از صدق درونهای آنها و نيکی نيت   هللا

دانسـت و در نتيجـه بـر (آنچه در قلبهايشان بود را  ]18[الفتح:  َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم ...
(کسی که به سوی آنها  ]9: [الحشر يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم ...  همچنين:  ،ازل فرمود...)آنان آرامش ن

ِ َوِرْضَواناً ...همچنين: ، )... دارند هجرت کرده است را دوست می َّ َن   ]29[الفتح:  يَْبتَغُوَن فَْضالً ّمِ
لَقَد تَّاَب هللا َعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر همچنين:  ،باشند)(در پی فضل و رضايتمندی از هللا می

ی پيامبر و مهاجرين و انصار کسانی که در (هللا توبه  ]117:  [التوبة  الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرةِ ...
هـای آنهـا و ی آنان را پذيرفت زيرا صداقت نيت توبه. زمان سختی از او تبعيت کردند را پذيرفت...)

 . دانست ی آنها را میصداقت توبه
 فيق هللاواز روی ت  را آگـاه نمـوده برای آنها و رساندن خير ظاهری و باطنی به آنهـا، هللا تعـالی مـا

» (بهشت) الحسنىی «ی آنها را پذيرفته است و به آنها وعدهاست که از آنها راضی شده است و توبه
 . را داده است 

  از روی تمامی اموری که آنها را بيان داشتيم به ما امر نموده است تا برای آنها طلب آمرزش کنيم. به
و حقوق آنها را حفظ نمايد و محبـت آنهـا را اشـاعه  امر فرموده است که آنها را گرامی دارد  پيامبر

که دوست داشتن آنهـا را از  تا آنجا .ايم که آنها را دشنام دهيم و به آنها بغض نماييمدهد و ما نهی شده
 . به آنها را از عالمتهای نفاق و دو رويی متهای ايمان قرار داده است و بغض عال

 از انـد بـودهه آنهـا بهتـرين نسـل و امـانتی بـرای ايـن امـت بعد از تمامی اين تفاصيل، طبيعی است ک .
باشد: «بر شماسـت تـا اينجاست که اقتدای امت به آنها واجب است و آن تنها راه رسيدن به بهشت می

ی دربـارهامـام مالـك  .)1(ی بعد از من تمسک جوييـد»به سنت من و سنت خلفای راشدين هدايت يافته
 خواهنـد بـه پيـامبرکنند، گفته است: «آنها اقوامی هستند کـه مـید میکسانی که به صحابه طعنه وار

باشد و در عوض آن به اصـحابش طعنـه طعنه وارد کنند؛ ولی چنين کاری برای آنها امکان پذير نمی
فالنی مرد بدی اسـت، حتـی اگـر خـوب بـوده باشـد و اصـحاب او : گويند کنند، تا آنجا که میوارد می

«طعنه وارد کـردن بـه آنهـا، طعنـه : گفته است  رحمه هللا هشيخ اإلسالم ابن تيمي .)2(اند»صالحان بوده
«اگـر مـری را : گفته اسـت  رازي رحمه هللا هبوزرعهمان گونه که ا. )3(باشد»وارد کردن به دين می

نزد ما  . رسولکند، بدان که او زنديق است طعنه وارد می  ديدی که به احدی از اصحاب رسول هللا
 سنت را فقـط اصـحاب رسـول هللا و باشد. بايد توجه داشت که قرآنباشد و قرآن نيز حق مییحق م

ی قرآن و سنت] ايراد وارد کنند تا خواهند به شاهدان ما [دربارهاند. چنين افرادی فقط میبه ما رسانده
وارتر اسـت و آنهـا بدين وسيله قرآن و سنت را باطل کنند. بنابراين ايراد گرفتن به چنين افرادی سـزا

  .)4(باشند»زنديق می
گـردد کـه عـدالت صـحابه به طور خالصه از اين مسائل و مطالب بيشتری که بيان خواهد شد، معلوم مـی

باشند و اين از  اجماع نموده بر آن ر چيزی وجود دارد که آنهاد دليل بر عصمت آنها ندارد. فقط عصمت 

 
 نگاه شود به –. اندصحيح دانسته نامحدثتی از جماعرا حديث اين الدارمي.  أصحاب السنن و و 127، 4/126) أحمد 1(

  2544اإلرواء نگاه شود به  هـ و1411، دار الفرقان ط. األولى 387، 38حديث ابن رجب از جامع العلوم والحكم 
 محمد عبد هللا وهيبي.از   اعتقاد أهل السنة في الصحابةنگاه شود به توسع. از  107/8

 . 553) الصارم المسلول، 2(
 . 1/18) منهاج السنة 3(
 .49ة، ) الكفاي4(
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د. نـ نمايه در قبل بيـان شـد ايـن امـت بـر گمراهـی اجمـاع نمـیشود. همان گونه کمعلوم می سخن پيامبر
  . اند آنها معصوم نبوده ،بنابراين عصمت در مجموع و اجماع آنها وجود دارد و در مورد افراد 

  
  حديث حوض 

شود، همان حديث حوض است. بخاری(بخارايی) از انـس گفته می ی صحابهاز شبهاتی که زياد درباره
باشند، ای از مردمی که از اصحابم می«در حول حوض عدهفرمود:    ند که پيامبرکروايت می بن مالک

تعداد کمی از آنها، گويم: شوند و میشناسم و از من دور میشوند تا آن که آنها را میاز من باز داشته می
  .)1(»دانی بعد از تو چه چيزهايی پديد آوردند شود: نمیستند و گفته میهاصحابم 

رسم. کسـی «من جلوتر از شما به حوض می: فرمود  آورده است که پيامبر سهل بن سعد  ازأبي حازم 
شود. نزد من اقوامی را نوشد و کسی که [از آن] بنوشد هرگز تشنه نمیکه از نزد من عبور کند از آن می

أبوحـازم: فتـد. اشناسند، سپس بين مـن و آنهـا فاصـله مـیشناسم و آنها مرا میآورند که من آنها را میمی
دهـم کـه ای؟ گفتم: بله. گفت: شهادت میاين را از من شنيد و گفت: آيا از سهل شنيده نعمان بن أبي عياش

باشـند. در جـواب فرمايد: آنها از من مـیمی آن را از ابو سعيد خدری شنيدم و او اضافه نمود که پيامبر
نابود شود کسـی کـه و هالک فرمايد: د کردند و میدانی که بعد از تو چه چيزهايی ايجاشود: نمیگفته می

  .)2(بعد از من [دين] را تغيير دهد»
فرمود: «من در کنار حوض خواهم بـود تـا  رضی هللا عنهما آمده است که پيامبربكر دختر ابوأسماء از 

دگـارم! گـويم: پرورشـوند و مـیآورند را بنگرم. مردمی از من گرفته مـیآن که کسانی را که نزد من می
شود: آيا احساس کردی بعد از او چه کار کردنـد؟ قسـم بـه هللا باشند؟ گفته میآنها از من و از امت من می

بريم از اين که به تو پناه می افرمايد: الهی! مگفته است که او می  هابن أبي ُمليكی خود بازگشتند.  به گذشته
  .)3(ويم»ی خود بازگرديم يا در دينمان دچار فتنه شبه گذشته

در روايـت ديگـر . )4(»شـوند «مردانی از شما از به من نشان داده مـی: آمده است  در روايت ابن مسعود 
د و در پس آن از حوض بـاز نشومن قبول نمی در برابرآمده است: «روز قيامت از اصحاب من گروهی 

  .)6(شناسم»آمده است: «آنها گروهی هستند که من آنان را میدر روايت سوم  )5( شوند»داشته می
شوند و «مردانی از اصحابم از حوض باز داشته می:  آمده است   از اصحاب پيامبرابن ُمَسيّب  در روايت  

  .د و ديگر الفاظی که وجود دار. )7(»شوند آنها غمگين می
گويند: با توجه به اين احاديث بسـيار کـه علمـای اهـل سـنت در باشند، میکسانی که اهل شبهه پراکنی می

ادند د ماند که بيشتر صحابه دين را تغيير اند، شکی باقی نمیها و مسندهای خود آن را روايت کردهصحيح
کمـی کـه نعمـت ديـن را حمـل ای ی جاهلی خـود بـاز گشـتند، مگـر عـدهرگون ساختند بلکه به گذشتهگو د 

ی منافقان باشد، زيرا در عبارت صريح آن آمده نمودند. به هيچ حالتی امکان ندارد که اين احاديث درباره
دين را تغييـر ندادنـد و اگـر نـه منـافق بعـد از وفـات  ی من. همچنين منافقان بعد از پيامبراست: صحابه

  . مؤمن شده است  پيامبر
  

  :شبهه ردهای علماء بر اين
  .» داشته باشيمالصحبةقبل از رد علماء بر اين شبهه بايد بيانی خالصه از مفهوم و معنای «

  
  :»صحابي« تعريف

 
 . 2304 شماره مسلم   وبرای اوست لفظ  و 6582(بخارايی) شماره بخاري) 1(
 . 6585(بخارايی) شماره ) بخاري2(
 . 2293شماره مسلم  برای اوست و لفظ  و 6593(بخارايی) شماره ) بخاري3(
 . 6576(بخارايی) شماره ) بخاري4(
 . 6585(بخارايی) شماره ) بخاري5(
 .6587اره (بخارايی) شم)بخاري6(
 .6586(بخارايی) شماره )بخاري7(
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 شود که همنشينی او طوالنی شده باشد و زياد در راه تبعيت قـرار داشـته باشـد در عرف به کسی گفته می

را ديده باشد و به او  کلی زنده پيامبرشود و به شدر اصطالح نزد جمهور محدثان به کسی گفته می .)1(
 .)2( در زمان حياتش ايمان آورده باشد و بر ايمان وفات نموده باشد 

شود که درست است روايات حـوض شود، سخن در حديث حوض بدين شکل میوقتی اين امر شناخته می
بـاز  اصـحاب پيـامبر اند؛ ولی معنای اين سـخنان بـهها صحابی آن را روايت کردهباشند و دهصحيح می

  :گردد؛ زيرانمی

 چگونه جايز است که هللا يد و بـرای آنهـا در تـورات و از اقوامی راضی گردد و آنها را ستايش نما
-ی خود بـاز مـیبه گذشته داند آنها بعد از رسول هللانجيل مثال بزند و اين در حالی است که او می

دانسته است». بايد دانست که اين سخن فقـط تداد آنها را نمیگردند. مگر آن که بگويند: «هللا تعالی ار
 .شود از افراد شّر کافر گفته می

  احدی از صحابه مرتد نشدند و فقط افراد ستمگر عرب مرتد شدند. آنها کسانی بودند که هيچگـاه ديـن
: شـود. همچنـين سـخن پيـامبری مشـهور نمـیرا ياری نکردند و به همـين دليـل ايـن شـامل صـحابه

اين افراد شـامل تمـامی  .)3(باشد] داللت بر تعداد کم آنها دارد » [از آنجا که اسم مصغر میأصيحابي«
» آورده رهـط«باشند. همچنـين در روايتـی بـا لفـظ شوند، نمیای که به کنار حوض آورده میصحابه

روز قيامت به فرمود: «گروه کمی از اصحابی در   آمده است که رسول هللا  شده است. از ابوهريره
فرمايد: گويم: پروردگارم! اصحابم؟ میگردند. میشوند و از کنار حوض پراکنده مینزد من آورده می

» همان گونـه کـه الرهط«، )4(»ی خود بازگشتند دانی بعد از تو چه کار کردند و آنها به گذشتهتو نمی
 شود.معلوم است به کمتر از ده نفر از مردان گفته می

  گرديم که منظور از اصحاب همان چيـزی اسـت کـه در عـرف مـا شـناخته شـده اين امر نمیما تسليم
باشد و حدی برای آن در شرع و زبان عربی وجـود نـدارد و ايـن در میاسم جنس  »الصحبةاست. «

ی خود را به چيزی مقيد نکرده اسـت و صحابه باشد. پيامبرحالی است که عرف نزد ما يکسان نمی
ای قرار نداده است. بلکـه آن را بـه صـورت مطلـق بيـان داشـته اسـت و مطلقـی اندازه برای آن حد و

که به طور مطلـق بـه او ايمـان  هستند وجود ندارد، مگر بعد از رويت. بنابراين منظور از آن کسانی 
شـود: «اصـحاب کنند. بـه طـور مثـال بـه مقلـدان امـام ابوحنيفـه گفتـه مـیاند و از او تبعيت میآورده
» و ايـن در حـالی اسـت کـه آنهـا شـافعيأصـحاب «: شـود گفته می شافعينيفه» و به مقلدان امام ابوح

ی مـردی از مـذهب . همچنـين اسـت وقتـی دربـارهاند اند و با يکديگر يکجا جمع نشدهيکديگر را نديده
 شود و ايـن درشود از عبارت «اصحابنا» (اصحاب ما) استفاده میخودشان در گذشته سخن گفته می

بدون رويـت آنهـا  حالی است که سالهای طوالنی بين آنها فاصله وجود دارد. شناخت آنها توسط وی
گردنـد کـه منظـور از هايی است که در آنها وجـود دارد... در اينجـا معلـوم مـیدر دنيا به سبب نشانه

شـدند.  مرتد  نبوده است و آنان عربهايی بودند که در زمان ابوبکر صديق شخص صحابه پيامبر
پنـدارد آنهـا مرتـد باشد کـه مـی» (اصحاب من اصحاب من) برای آن میأصحابي أصحابيسخن او «

  دانی بعد از تو چه چيزهايی در دين پديد آوردند.ر جواب او گفته شده است: تو نمید اند و نشده
-دور مـی ی آن کسانی که از حوض پيـامبرری به ثبت رسيد، بدانيد که علماء دربارهموقتی چنين ا

گردند اختالف نظر وجود دارد البته اين بعد از آن است که همگی اتفاق نظر دارند کـه منظـور از آن 
  اند: باشند. گفتهنمی صحابه

 زيرا جايز است آنها با سفيدی مکـان وضـوی آنهـا محشـور باشند منظور از آن منافقان و مرتدان می .
ر آن کـه در قبـل آنهـا را ديـده اسـت. ايـن امـر را مسـلم در دهد نه بخاطآنها را ندا می شوند. پيامبر
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فرمـود:  آورده شده است، بيان داشـته اسـت. او آورده اسـت کـه رسـول هللا حديثی که از ابوهريره
رانـد، [بعضـی] شوند و من به مانند مـردی کـه شـتران را مـی«امت من در حوض به من عرضه می

فرمايـد: بلـه در شناسـی؟ مـیآور هللا! آيا ما را میويند: ای پيامگسازم. آنها میمردم را از آن دور می
 ايـد کـه از آثـار وضـوشما چيزی است که در کسی ديگر وجود ندارد. شما در حالی به نزد مـن آمـده

گـويم: رسـيد و مـیدارنـد و بـه مـن نمـیباشد. گروهی از شما را از مـن بـاز مـیمواضع آن سفيد می
دانی بعد از تـو چـه چيزهـايی در ديـن گويد: آيا میای میمن هستند. فرشتهپروردگارم! آنها اصحاب 

-اين حديث بيانگر آن است که اهل هوی و نفاق با سفيدی آثار وضو حشر داده می. )1(وارد کردند؟»
کـه تمـامی آنهـا بـه نفسـه  شود باشد و معنای آن می» ميم در اينجا ميم جمع میمنكمشوند. سخن او: «

در حديث «الصراط» فرمود  شوند. همان گونه که پيامبرردند و مؤمنان از آنها جدا میگمحشور می
اين دليلی بر اين  .)2(مانند در حالی که منافقان آن در آنها وجود دارند»اين امت باقی می  ... و«:  است 

صـحابه شوند. شکی وجود ندارد کـه منافقـان نـوعی از است که منافقان به همراه مؤمنان محشور می
» دارای الصـحبةشوند و هـر چـه اصـطالح «شمرده نمی باشند و نزد اهل سنت آنها از صحابهنمی

شود. همان گونه که از قبل گفته شد، صحابی کسی است کـه بـا ايمـان بـه اطالق باشد، شامل آنها نمی
تـدان را در آنهـا و مر رسيده باشد و بر حالـت اسـالم وفـات يافتـه باشـد. ولـی رسـول ديدار پيامبر

ی من) (از صحابه «من صاحبني»(تعداد کمی از اصحابم) يا   «بأصيحابي»با لفظ    بعضی از روايات 
انـد. ايـن الفـاظ بـرای کوچـک و بـا او همنشـينی داشـته د انـ ياد کرده است. زيرا آنها در دنيا او را ديده

ای از ياد نمودن چنـين صـحابهشمردن و تحقير آنها آمده است و نه اين که به آنها بزرگی دهد. او در 
ی بزرگ الفاظ مهاجرين و انصار استفاده ننموده است، همان افرادی که در روايات بسياری با صيغه

ايـن از روی آن اسـت کـه  .شمردن، منزلت دادن، عظمت دادن و گرامی داشت از آنها ياد کرده است 
هللا جل کردند. همان گونه که نه معرفی میاين گو  منافقان به ظاهر مسلمان بودند و خود را به پيامبر

ُ يَشْـ : فرمايد می عال و َّ ولُهُ َو َك لََرسـُ ُ يَْعلَُم إِنـَّ َّ ِ َو َّ َهُد إِنَّ إَِذا َجاءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل 
دهـيم کـه تـو گويند: شهادت مـیآيند، مینزد تو می(وقتی منافقان به  ]1: [المنافقون اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ 

دهـد کـه منافقـان باشـی و هللا گـواهی مـیی او مـیداند که تو فرسـتادهباشی و هللا میی هللا میفرستاده
شناخت. بـه همـين شناخت؛ ولی تمامی آنها را نمیبعضی از منافقان را می پيامبر .دروغگو هستند)

ْن : فرموده است  محمد  ه پيامبرشبتعالى  هللا تبارك ودليل  افِقُوَن َومـِ َراِب ُمنـَ َن األَعـْ ْولَُكم مـِّ ْن حـَ َوِممَّ
َردُّ  مَّ يـُ تَْيِن ثـُ رَّ بُُهم مـَّ نُعَّذِ ْم سـَ ُن نَْعلَُمهـُ ْم نَحـْ يمٍ أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدواْ َعلَى النِّفَاِق الَ تَْعلَُمهـُ َذاٍب َعظـِ ى عـَ  وَن إِلـَ

گردی که در اطراف شما هستند و از اهل مدينه کسانی وجود دارد از اعراب بيابان(و  ]101: [التوبة
شناسـيم. آنهـا را دو مرتبـه بـه زودی شناسی و ما آنها را مـیاند. آنها را نمیفتهيا مهارت که در نفاق 

. در اينجا روشن شده است که )شوند عذاب خواهيم نمود سپس به سوی عذابی باعظمت بازگردانده می
باشند و اين در حالی بود پنداشت که آنها از اصحاب او میشناخت و میتمامی منافقان را نمی  پيامبر

 .که آنها از اصحاب نبودند و بلکه از منافقان بودند 
 اند که با پيامبرتواند به اين معنا باشد که آنها تمامی کسانی بودهآن می همنشينی و «صحبة» داشته-

عبد هللا بن أبـي شناخت به مانند می . بعضی از آنها را پيامبرتبعيت نکرده باشند  اند، حتی اگر از او
ی منفقان بود و او کسی بود که گفته بود: «اگر به مدينه باز گـرديم بـاعزت آن که سرکرده ابن سلول

مـان به ماننـد ه گفته بود: «مثال ما و اصحاب محمد  کشانيم». همچنينذلت میبه کنيم و را بيرون می
[در زبـان  بخـورد». ايـن همـانی کسـی بـود کـه اند: سگت را چاق کن تـا تـو رااست که از اول گفته
در حالتی  شود و همچنين تعريف آنها صحابه کسی که پيامبرصحابه ناميده می  عربی] برای پيامبر

کـه بعـد از آن  ديده باشد و به او ايمان آورده باشد و بر همان ايمان وفـات يافتـه باشـد، تعريفـی اسـت 
نسبت داده شده است و اين تعريف بعدها درست شده است. در زبان عرب صـحابه بـه تمـامی کسـانی 

چه مسلمان باشد و چه نه و چه تبعيت کننده باشد و چـه  اند شود که با شخصی همنشينی داشتهگفته می
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-باعزت آن را خارج می«: اين سخن خبيث را گفت عبد هللا بن أبي ابن سلول نه. به همين دليل وقتی 
رفـت و گفـت:  رسيد او بلند شد و بـه سـوی پيـامبر ن سخن به عمروقتی اي» نماييمکنيم و ذليل می

فرمـود: «نـه، ای عمـر! در  «ای رسول هللا! به من اجازه بده تا گردن اين منافق را بـزنم». پيـامبر
ين کسی بـود کـه از اصـحاب پيـامبر ا، )1(کشد»گويند: محمد اصحاب خود را میمی می آن مرد نتيجه

ی منافقان بود. او از کسانی بود سرکردهاو شد و در حالی بود که ناميده می سالمه عليه لوات هللا وص
 . ناميمصحابه می[در زبان عربی] که آنها را 

 گفته شده است: منظور کسانی هستند که در زمان پيامبر  ر نتيجه اند و د اند و بعد از او مرتد شدهبوده
در زمـان  دهد و اين در حالی است که اثر وضو در آنها وجـود نـدارد پيـامبرآنها را ندا می پيامبر

 : بعد از تو مرتد شدند.د شوشناخته است. در نتيجه گفته میحياتش آنها را به اسالم می
  م تفسـير » در هنگـامجمـع البيـان« يکی از بزرگان علمای شيعه اثنی عشری در تفسير خود طبرسـي

انُِكْم ...اين آيه:  َد إِيمـَ ْرتُم بَعـْ وُهُهْم أَْكفـَ َودَّْت ُوجـُ ا الَِّذيَن اسـْ (و امـا کسـانی کـه  ]106: [آل عمـران فَأَمَّ
ی آن اخـتالف نظـر گفته اسـت: دربـاره...)  :شود، آيا بعد از ايمانتان کافر شديد صورت آنها سياه می

گويـد کـه آنهـا اهـل بـدعت و کند و در آخـرين آنهـا مـیمی وجود دارد. برای آن چهار قول را مطرح
گويـد: «چهـارمين ايـن کنـد و مـیباشند و برای آن به حديث «ارتداد» استدالل مـیهوای اين امت می

و از قتاده آمده است که آنها با ارتداد کافر  است که آنها اهل بدعت و هوای اين امت هستند. از علی
روايت شده است: «قسم به کسی که جانم در دست اوست از کسانی که با  براند. همچنين از پيامشده

-بيـنم از مـن دور مـیشوند، وقتی آنها را مـیاند اطراف حوض به من عرضه میمن همنشينی داشته
دانی که آنها بعد از شود: تو نمیی من. گفته میی من، صحابهی من، صحابهگويم: صحابهشوند و می

ی خود بازگشتند». آن را ثعلبی در تفسـير يدی را در دين ايجاد کردند و آنها به گذشتهتو چه امور جد 
روايت شده است که  آنها خوارج هستند. از پيامبر: گفته است  باهليه مامابوخود ذکر کرده است و ا

 .)2(شود ...»شوند، همان گونه که تير از کمان دور میآنها از دين دور می
  اند و از اهل بدعتی مـیمعاصی و گناهان کبيره هستند که بر توحيد وفات يافته منظور ا آن اصحاب-

شوند اند. به همين دليل آنها با آتش جهنم عذاب داده میباشند که به علت بدعتشان از اسالم خارج نشده
 اخـل بهشـت د کند و بدون عذاب آنها را رحمت می شوند و بعد هللاو به علت گناهانشان مجازات می

 .)3( نمايد»می
 را دارا شـوند، تمـامی ايـن مـوارد مانعی وجود ندارد که افرادی از اطـراف حـوض دور گردانـده مـی 

فرمـوده اسـت:  ايـن مـوارد را دارد. در بعضـی از آنهـا پيـامبر زد و روايات احتمال هر کـدام انباش
در بعضـی فرمـوده  ،» (تعـداد کمـی از اصـحابم)-تصـغيرا بـ –أصـيحابي يا «) » (اصحابمأصحابي«

-گـويم: ای پروردگـارم از مـن و از امـت مـن مـیشوند و مـیاست: «مردم از اطراف من گرفته می
شناسم و آنهـا مـرا شوند که آنها را میباشند». در بعضی فرموده است: «اقوامی به نزد من آورده می

سـت، زيـرا در شـريعت شناسند» بنابراين دور گشتگان فقط يک دسته نيستند. اين دارای حکمتـی امی
گيرد که يک گناه را بـه باشد و يک مجازات تمامی کسانی را در بر میمجازات بر اساس گناهان می

در بين آنها  ابن عباسو همان گونه که از گروهی از صحابه که عمر   .طور خاص انجام داده باشند 
 لَِّذيَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَْعبُُدونَ اْحُشُروا ا:  اند وجود دارند در تفسير اين سخن هللا تعالی آورده

 :کردنـد را حشـر نماييـد)دت مـیاکنند و همنوعان آنها و آنچـه عبـ (کسانی که ظلم می ]22: [الصافات 
باشند. بدين صورت که اهل زنا با اهـل زنـا آورده [ازواجهم] به مانند کسانی که شبيه آنها هستند می«

. وقتی پيامبر سـبب ايـن دور کـردن از )4(»ربا با اهل ربا و اهل شراب با اهل شراب  شوند و اهلمی
ی خود مرتد شدند». يا آن دارد، همان گونه که فرموده است: «آنان به گذشتهحوض را ارتداد بيان می

بعـد  دانیکه در ايجاد بدعت چنين اتفاقی برای آنها افتاده است، همان گونه که فرموده است: «تو نمی
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شود که هر کس از دين مرتد شـود، از تو چه چيزهای جديدی ايجاد کردند». نتيجه حکم اين گونه می
آنهـا چنـين ارتکـابی  مرتد شدند و يا افرادی که بعد از يکسان است عربهايی که بعد از وفات پيامبر

ابن  .شوند نها شريک میاند در اين امر با آد و همچنين کسانی که اهل بدعت گذاری بودهرا انجام دادن
هر کس در دين چيزی ايجاد نمايد که هللا تعالی از آن راضـی «: اند ديگران گفته عبد البر رحمه هللا و

-شوند و از آن دور میشود که از حول حوض طرد میو به آن اجازه نداده است از کسانی می  نيست 
ت مسلمانان اختالف پيدا کرده است و از ی است که با جماعبيشترين طرد برای کسهللا أعلم.  وند د گر

ای خـود فرقـه بـرای کـه 1ای ديگر در آمده است، به مانند: خوارجاست و به فرقه هرج شد اراه آنها خ
انـد و ايـن چنـين اسـت تـاريکی درست کردند...» تا آن که گفته است: «تمامی آنها دين را تغييـر داده

دن حق، کشتن اهل آن و ذليل کردن آنها و علنی کنندگان رکروی کنندگان در ستم، ظلم، خاموش  زياده
گناهان کبيره و پنهان کنندگان معاصی و تمامی اهل انحراف، هوی و بدعت؛ برای تمامی ايـن افـراد 

  .)2(ترسی از اين وجود دارد که اين خبر شامل آنها شود»
دارنـد، ای آنـان بيـان مـیدر اينجا مشخص شد که صحابه از تمامی اين توصيفاتی که دشمنان آنها بـر

 باشـد و صـحابهپاک هستند و دور گردانده شدن از حوض سبب آن فقط ارتداد و يا دين سـازی مـی
انـد و بـا اند و با آنها وارد جنگ شـدهدورترين مردم از اين امر هستند. بلکه آنها دشمنان مرتدان بوده

ود. اين امر را طبری در تاريخش با ب  برترين شکل جهاد نمودند و آن بعد از مرگ پيامآنها به سخت 
«عرب مرتد شدند يا به صـورت عمـومی و يـا بـه  :از پدرش آورده است بن زبير  هعروسند خود از 

صورت خصوصـی در هـر قبيلـه و نفـاق پـرده برداشـت و يهوديـان، مسـيحيان جـرأت پيـدا کردنـد و 
داشتند و ايـن از روی از دسـت دادن  مسلمانان به مانند گروهی شدند که در شبی بارانی و سرد قرار

  .)3(و تعداد کم آنها و زيادی دشمنان آنها بود» پيامبرشان
و با آنها پيکار نمودند تا آن کـه هللا  با آن مرتدان درگير جنگی بزرگ شدند  اصحاب پيامبربا اين وجود 

ای از آنها که دست به ندند. عدهتعالی آنان را چيره گرداند و کسانی که مرتد شده بودند را به دين بازگردا
انجـام  شمشير شده بودند را کشتند و برای اسالم عزت، قدرت و هيبت بازگشت و آن به دسـت صـحابه

يکـی از علمـای شـيعه اثنـی عشـری گفتـه  . سعد قميگرفت. هللا برای اسالم به آنها بهترين پاداش را دهد 
ی حنيفه به نبوت مسيلمه دعوت داد و او کسی بـود کـه «آن قوم مرتد شدند و از اسالم بازگشتند. بن است:

وليـد بـن خالـد بـن ادعای پيامبری نمود. ابوبکر لشـگريان را بـه فرمانـدهی  در زمان زندگی رسول هللا
ای ديگر به سمت ای از آنها کشته شدند و عدهبه سوی آنها فرستاد و با آنها جنگيدند، عده مخزوميه مغير

ی زيـادی از در حـالی کـه عـده«: گفتـه اسـت  علی. )4(» ناميدند»أهل الردةها را «ابوبکر بازگشتند و آن
عرب مرتد شده بودند به نزد ابوبکر رفتم و با او بيعت نمودم. در آن اتفاقات به پا خواستم تا آن که باطل 

 از آن کافرانکه بود با وجود آن و اين  قرار گرفت  کلمه ی هللا باالترينمنحرف شد و از بين رفت و کلمه
کراهت ورزيدند. ابوبکر زمام امور را به دست گرفت. امر آسان شد و استوار گرديـد و صـادقانه رفتـار 

ی او شدم و مجاهدانه در آنچـه از هللا اطاعـت وجـود روی کرد. از روی خيرخواهی صحابهنمود و ميانه
  .)5(»دارد از او اطاعت کردم

بزرگتـری شـواهد بـرای صـادقانه بـودن  زداد و بدعت بود. اين ادر برابر اهل ارت اين برخورد صحابه
-بعد از وفاتش می دين آنها، قوت ايمان، به بالی نيک در دين گرفتار شدن و جهاد با دشمنان رسول هللا

. همان بدعتی کـه آنهـا را باشد؛ تا آن که هللا تعالی توسط آنها سنت را برپا داشت و بدعت را ويران نمود 
کنـد. بلکـه آنهـا مـتهم مـی تداد و دست کـاری در ديـن و دور گردانـده شـدن از حـوض پيـامبربه اهل ار

 
های  ی اباضيه از فرقهاند و فرقهباشند. اين نام را خود برای خود انتخاب کردهی خوارج اکنون نيز موجود می) فرقه1(

 دهند.(مترجم)خوارج بنا به ادعای خودشان اکنون بيشتر جمعيت کشور عمان را تشکيل می
 .1/348التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة ، 20/262) التمهيد 2(
 .2/245األمم والملوك ) تاريخ 3(
 .  4سعد قمي، از ت والفرق ) المقاال4(
از ، ناسخ التواريخ 373علي بحراني، از ، منار الهدى 1/307هاني فصكوفي اأبي إسحاق إبراهيم ثقفي از ت ا) الغار5(

 .3/532ميرزا تقي 



 37

باشـند و ايـن از روی نيکـی معاشـرت آنهـا بـا وی در زمـان سزاوارترين مردم به حوض پيامبرشـان مـی
  .حياتش و برپا داشتن امر دين بعد از وفاتش بوده است 

خالص شود مگر به مانند اين شتران رها شده برای چرا [به  بينم که کسی از آنها: «نمیاما سخن پيامبر
ی انـد مگـر عـدهکنند که صحابه کـافر بـوده. با اين حديث احتجاج می)1( ی کمی از آنها]»معنای مگر عده

گردد که از می  زهم» فقط به آن گروهی باکمی از آنها. حجتی برای آنها وجود ندارد؛ زيرا ضمير در «من
شـود، مگـر تعـداد کمـی از آنهـا و ايـن در سـياق آنها خالص نمی زشوند و کسی احوض دور گردانده می

-ام گروهی هسـتند کـه آنهـا را مـیوقتی من ايستادهحديث مشخص است. متن حديث به اين گونه است: «
گويد: قسم به هللا، گويم: کجا؟ میگويد: جلو بياييد! میمیشود و شناسم. مردی از بين من و آنها خارج می

ی خود مرتد شدند. گويد: آنها بعد از تو به گذشتهگويم: جرم آنها چه بوده است؟ میبه سوی آتش جهنم. می
گويـد: جلـو شـود و مـیشناسم. مردی از بين من و آنها خـارج مـیآيند. آنها را میسپس گروهی ديگر می

گويد: گويم: جرم آنها چه بوده است؟ میگويد: قسم به هللا، به سوی آتش جهنم. میگويم: کجا؟ میبياييد! می
بينم که کسی از آنها خالص شود مگر به مانند اين شترانی ی خود مرتد شدند. نمیآنها بعد از تو به گذشته
نشده است. فقط آنها مردانی   از صحابهدر اين حديث يادی    .)اند [مگر تعداد کمی]که برای چرا رها شده

رسد، مگر تعـداد کمـی. آنها دوباره به آن نمی زشوند و کسی اهستند که از اطراف حوض دور داشته می
بينم که کسی از آنها خالص شود مگر به ماننـد ايـن شـترانی کـه بـرای در شرح (نمیابن حجر رحمه هللا 

خواهنـد بـه د و آنها مـیشونکه از اطراف حوض دور داشته می آن کسانی زاند): به معنای اچرا رها شده
گردنـد مگـر کمـی؛ شود به نـزد آن بـاز نمـیشوند... معنای آن میآن نزديک شوند و از آن باز داشت می

  .)2(باشد»زيرا تعداد شتران رها شده برای چرا به نسبت بقيه شتران کم می
ورزد، بگويـد: آن کسـانی کـه بغض مـی بيت رحمهم هللا آلدر آخر: اگر يک ناصبی، همان کسانی که به 

باشـند، شـما جـواب شوند، علی، حسن و حسين مـیمرتد شدند و همان کسانی که از حوض دور داشته می
هايی بيان اند؛ زيرا برای آنها فضيلت شود که آنها اين چنين نبودهدر جواب گفته می ؟؟!دهيد آنها را چه می

هايی گوييم: ابوبکر، عمر، عثمان و ابوعبيده نيز برای آنها فضليت ت که ما نيز میشده است. اين چنين اس
ن آنها نباشد و ابوبکر و عمر رضی هللا عنهما در بين آنها در بي شود علیبيان شده است. پس چگونه می

  !!باشند 
د، کفـر و بـدعت شـوندانم که اضافه کنم آن افرادی که از اطراف حوض دور داشته مـی[در آخر بهتر می

-باشند و فقـط از حـوض دور داشـته مـیآنها به حدی نيست که آنها را کافر کند، زيرا آنها اهل بهشت می
  شوند.]

  شود نمی شامل اصحاب پيامبر حوض حديث شود که  بنابراين معلوم می
  

  مصيبت روز پنج شنبه 
اند: «وقتی مرگ به سراغ رسول هرضی هللا عهنما آورد ابن عباس  ديگران از   ومسلم    و  (بخارايی)بخاري

-چيزی بياوريد تا بر روی آن بنويسم و در نتيجه  مفرمود: براي  رسيد در خانه مردانی بودند. پيامبر  هللا
غلبه کرده است و اين در  گمراه نخواهيد شد. بعضی گفتند: درد بر رسول هللا آنی آن هيچ وقت بعد از 

باشد. کسانی که داخل خانه بودند، با و کتاب هللا برای ما کافی می حالی است که قرآن نزد شما وجود دارد 
گفـت: بـه او [کاغـذی] را يکديگر اختالف نظر پيدا کردند و به کشمکش مشغول شـدند. يکـی از آنهـا مـی

گمراه نخواهيد شـد و شـخص ديگـری چيـزی ديگـر  آننزديک کنيد تا برای شما چيزی بنويسد که بعد از 
کـه هللا: عبيـد  فرمـود: بايسـتيد [و برويـد] کش و اختالف نظر باال گرفت، رسـول هللاگفت. وقتی کشممی

ها را داشت اين بود کـه از رسـول رضی هللا عنهما بود گفت: مصيبتی که تمامی مصيبت  ابن عباسهمان 
فـاق کشـمکش بـين آنهـا ات اخـتالف آنهـا وآنها بنويسد و اين از روی ای برای جلوگيری شد تا نوشته هللا

ی گفـت: بـر رسـول هللا درد غلبـه کـرده اسـت و ... چنـين آمده است که گويندهمسلم در روايت . )3(افتاد»

 
 .6587 (بخارايی) شماره) بخاري1(
 .475/ 11ابن حجر از  ) فتح الباري 2(
 .4432 خارايی)(ب) بخاري3(
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در روايتی ديگر از ابن عباس رضی هللا عنهما آمده است: «روز پنجشـنبه و چـه . )1( بود  شخصی عمر
وريـد تـا بـرای شـما شدت گرفـت و فرمـود: بـرای مـن چيـزی بيا بود روز پنج شنبه. درد بر رسول هللا

ای بنويسم که هرگز بعد از آن تا ابد گمراه نخواهيد شد. در آنجا اختالف نظر پيدا کردند و اخـتالف نوشته
گويد؟ از ؟ آيا او از شدت بيماری اين گونه نمیباشد. گفتند: حال او چگونه است جايز نمی پيامبر د در نز

باشم که مرا بـه : مرا ترک کنيد و بهتر از آن چيزی میحال او جويا شويد. سخن او را رد کردند. فرمود 
و بيرون کنيد!  جزيرة العرب کنم. فرمود: مشرکان را از  دهيد. شما را به سه چيز سفارش میآن نسبت می

داشـتم شـما نيـز آنهـا را روا داريـد. در برابـر سـومين آنهـا ه همان شکلی که من فرسـتادگان را روا مـیب
  . )2(آن را فراموش کردم»سکوت کرد يا فرمود: 

ای باز داشت. در نتيجه بر را از نوشتن نوشته گويند: اختالف صحابه همان چيزی بود که رسول هللامی
امت عصمت حرام شد و گمراهی برای آنان به وجود آمد. برای اين امـر بـه قـول ابـن عبـاس رضـی هللا 

را از اين بازدشتند که برای آنهـا  که رسول هللاند که گفت: «تمام مصيبت آن است عنهما استدالل نموده
بنويسـد  ی خالفت علیخواسته است که متنی آشکار دربارهمی در نتيجه رسول هللا .ای بنويسد»نوشته

شدت يافته است» سـپس  را گرفت و گفت: «بيماری بر او و عمر همان کسی است که جلوی رسول هللا
علت آوردن اهل سنت بـر ايـن کـه عمـر  .تاب هللا برای ما کافی است گفت: نزد شما قرآن وجود دارد و ک

 کند، چه برسد به علماء.حب عقلی قبول نمیادلسوزی کرد را هيچ ص برای رسول هللا
محيط را برای  اکثريت قريب به اتفاق صحابه بر نظر عمر در اين باره بودند و به همين دليل رسول هللا

 دانست بعد از مرگش به آن عمل نخواهد شد.زيرا او می نوشتن آن نوشته مساعد نديد،
را بـه شـدت بيمـاری و هـذيان مـتهم  همچنين صحابه در اين اتفاق صدايشان را بلند کردند و رسـول هللا

  نمودند.
 

  :هشبهبر اين علماء  رد
 اختالف نظر بين صحابه ت باشد. سبب اختالف در منظور از سخدر آن هنگام، امری ثابت شده می

گفتـه  قرطبـي رحمـه هللابوده است و نه اين که در اطاعت از وی اختالف پيـدا کـرده باشـند.  پيامبر
ی آنها خـوب اند و نيت همهسبب آن اين است که هر کدام از آنها برای اجتهاد خود دليلی داشته: است 

و ديگـری  د بـربـرد و يـا يکـی ثـواب مـیی اجتهاد خـود ثـواب مـیبوده است. هر مجتهدی به واسطه
-سپس ذکر مـی. )3(امر در اصول به اثبات رسيده است» نبرد. ايشود بلکه اجر نيز میگناهکار نمی
با آنها درشتی نکرد و آنها را سرزنش ننمود، بلکه به همگی فرمود: «مرا ترک کند،  کند که پيامبر

زاب برای آنها اتفاق افتاد. باشم خير است». اين به مانند اتفاقی است که روز جنگ احآنچه در آن می
مردمـی از  )4( قريظـه»«هيچ کس نماز عصـر را نخوانـد، مگـر در بنـی: فرمود  هنگامی که رسول

خـوانيم، قريظه نماز خواندنـد و ديگـران گفتنـد: نمـا نمـیقضا شدن آن ترسيدند و در نتيجه بيرون بنی
بـر هيچکـدام از دو  ی آن رسول هللابه ما امر نمود. در نتيجه مگر به همان صورت که رسول هللا

 .)5( گروه عيب نگرفت 
 اما استدالل آنها به سخن ابن عباس: «تمامی مصيبت آن چيزی بود کـه رسـول هللا  را از نوشـتن آن

ی معنای دربارهرحمه هللا  هشيخ اإلسالم ابن تيمينوشته باز داشت». در اينجا هيچ حجتی وجود ندارد.  
کند که مانع مصيبت بوده است و آن مصيبتی برای کسی است که در خالفت آن گفته است: «حکم می

ای وجـود داشـت، هـيچ شـکی [بـرای شک کند و امر بر او مشتبه شود. اگر نوشـته [ابوبکر] صديق
ر مورد کسی که خالفت او را حق بداند، هيچ مصيبتی در حـق د آمد. اما چنين شخصی] به وجود نمی
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باشـد کـه ابـن آنچه کـه واضـح اسـت ايـن مـی .)1(شکرگونه برای هللا است» او وجود ندارد و  ستايش
عباس رضی هللا عنهما اين سخن را بعد از پيدايش اهل هـوا و اهـل بـدعت شـامل خـوارج و ديگـران 

و نظـر او  بيان نمود. همچنين اين سخن ابن عباس اجتهادی از جانب وی بود و آن بـا اجتهـاد عمـر
. )2(تر بوده است از ابن عباس رضی هللا عنهما فقيه  آن يقين وجود دارد، عمر  فرق داشت. آنچه که به

کرده است. همان گونه کرد بلکه با گروهی از صحابه نيز فرق میفرق می نظر عمرکه نه تنها با لب
که در حديث آمده است: «کسانی که در خانه بودند اختالف نظر پيدا کردند و بـه کشـمکش پرداختنـد. 

ای بنويسـد کـه بعـد از آن گمـراه گفت: [کاغذی] به او نزديک کنيد تا برای شما نوشتهاز آنها میيکی 
کنـد موافقـت را قـوی مـی آنچه نظر عمـر .)3(گفت»شويد و شخصی ديگر چيزی غير از آن مینمی

سـد خواسـت چيـزی بنوي. اگر او میباشد با اين سخن و خودداری وی از نوشتن آن نوشته می پيامبر
توانست مانع او شود. به اتفاق نظر مسلمانان او چندين روز بعد از آن هم زنـدگی کـرد هيچ کسی نمی

 . ولی هيچ چيزی ننوشت 
 نظری که گفته شده است که پيامبر خواسـت عبـارتی بـرای خالفـت علـیبا آن نوشـته مـی  بنويسـد

متنی آشکار ارائه  رای خالفت علیب گويند: پيامبرباشد. اماميه میچند جهت می زا ،امری رد شده
نموده اسـت و او را بـه وصـی بـودن بعـد از آن، از روی امـر هللا تعـالی، قبـل از آن حادثـه نوشـتن، 

ی آنها بر اين عقيده اجماع دارند. شيخ مفيد گفته است: «اماميه(شيعيان اثنی منصوب داشته است. همه
را در حيـاتش جانشـين خـود نمـود و بـا عبـارتی  اميرالمـؤمنين عشری) اتفاق دارند که رسـول هللا

آشکار امامت او بعد از خودش را بيان نموده است. کسی که چنين چيزی را کنـار بگـذارد، فـرض و 
 :گفتـه اسـت  رحمـه هللا هشيخ اإلسالم ابـن تيميـ به همين دليل . )4(واجبی از دين را کنار گذاشته است»

باشد. هـم از دارد به اتفاق تمامی مردم گمراه می فت علی«کسی که بپندارد اين نوشته داللت بر خال
برتـر بـوده  ابـوبکرنظر علمای اهل سنت و هم از نظر علمای شيعه. اهل سنت اتفاق نظر دارند که 

رسيد. اما در مورد شيعه آنان بر ايـن قـول هسـتند کـه علـی مسـتحق است و بايد جلوتر به خالفت می
نصی بر امامت علی وجود دارد و آن متنـی آشـکار، هويـدا و معروفـی : گويند امامت بوده است و می

قبل از اين ماجرا بوده است؛ بنابراين نيازی به نوشتن آن در آن زمان وجود نداشته است [زيـرا همـه 
را بيـان  خواست با آن نوشتن عبارتی آشکار بر خالفت علیمی اگر پيامبر. )5(دانستند]»آن را می

. دليلی بر اين وجود دارد کـه قبـل از آن عبـارتی آشـکار بـرای آن ر زندگی وی بود دارد و آن در آخ
بيان نشده بود. زيرا عبارت آشکار احتياجی به دوباره تکـرار شـدن نـدارد و ايـن در حـالی اسـت کـه 

 باشد.باطل می ای ننوشت. بنابراين ادعای وصی بودن علیوفات نمود ولی چنين نوشته پيامبر
 شود که علماء در منظور پيامبراف معلوم میبا اين اوص  از اين نوشته اختالف نظر دارنـد. بعضـی

خواست چيزی بنويسد که باعث شود در احکـام اخـتالف بـه می از آنها بر اين نظر هستند که پيامبر
بـه ها همچنين گفته شده است: منظور او از نوشتن بيان چيزی بود که هنگام وقوع فتنه. )6(وجود نيايد 

اند: بيان کيفيت امـور حکومتـداری بـوده اسـت و آن همـان اخـراج بعضی نيز گفته. )7( آن رجوع کنند 
و مراعات کردن حال فرستادگان همان گونه که او مراعـات آنهـا را کـرده  جزيرة العرب مشرکان از 

تند ايـن آنچه که بيشتر علمـای محقـق بـر آن هسـ . )8( است و همچنين فرستادن لشگر اسامه بوده است 
را با عبارتی آشکار بيـان دارد و از آنجـا کـه بـه  خواسته است خليفه بودن ابوبکر است که پيامبر
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کسانی که بر اين نظر هستند بـه ايـن سـخنی کـه در  .)1( تقدير هللا تعالی علم داشت بر آن اعتماد نمود 
فرمـود:  ست کـه رسـول هللاند و آن اين اصحيحن از عايشه رضی هللا عنها آمده است، اعتماد کرده

ای ای بنويسـم. آرزومنـدی آرزو نمايـد و گوينـده«ابوبکر و برادرت را برای من صدا بزن تـا نوشـته
 .)2(کنند»بگويد: من برتر هستم و هللا و مؤمنان جز ابوبکر را قبول نمی

 به ثبت نرسيده است که عمر ط بعضـی از گويـد». بلکـه ايـن سـخن را فقـ گفته باشد: «او هذيان مـی
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 

ين دليل بعضی از علماء انکـار باشد. به همگفتن با جمع آمده است و مفرد نمی طگويد؟ در اينجا فقمی
«برای من اين امـر آشـکار : گفته است  ابن حجر رحمه هللاباشد.  کنند که اين لفظ از سخنان عمرمی

اند که تازه اسالم آورده بودند. آن چيـزی کـه ی [اين سخن] بعضی از افرادی بودهشده است که گوينده
خواهـد بـاز ی آن از نوشـتن آنچـه مـیيد به وسـيلهدر نظر آنها بوده است کسی که درد بر او غلبه نما

ی و نه صحابه ای به عمرهمچنين حتی اگر چنين چيزی ثبت شده باشد هيچ طعنه.  )3(شود»داشته می
يـن لفـظ بـا اآنچه در صحيح به اثبات رسيده است : اول: باشد کند. آن از چند جهت میديگر وارد نمی

اين بر خالف بعضی ) گويد؟(آيا از شدت بيماری اين چنين می» أهجر؟ی استفهام آمده است: «صيغه
از روايات است که با لفظ: «هجر» (از شدت بيماری اين چنين گفت) يا «يهجر» (از شـدت بيمـاری 

دهند و بر خالف اند. اين همان چيزی است که طعنه زنندگان آن را ترجيح میگويد) آمدهاين چنين می
انـد کـه ايـن . آورده)4( انـد رسی کنندگان سـند حـديث) بـه آن توجـه کـردهچيزی است که اهل تحقيق(بر

دوم: با فـرض صـحيح بـودن  .)5(استفهام برای انکار آمده است به اين معنا که گفته شود: «ننويسيد!»
روايتی که در آن لفظ «هجـر» (از روی شـدت بيمـاری ايـن گونـه سـخن گفـت) آمـده اسـت و آن بـه 

کنـد؛ زيـرا ای وارد نمـیی آن طعنـهچنـين چيـزی نيـز بـر گوينـدهده باشـد. صورت استفهامی بيان نش
-يکی به آن شکل است که اتفاق آن برای پيامبران نيز اتفاق می :باشد «هجر» در لغت به دو معنا می

-افتد و آن عدم روشن بودن سخن و لرزش آن و غالب شدن خشکی بر زبان به دليل حرارت لب مـی
افتد و نوع ديگر: جريان يـافتن سـخن بـه صـورت غيـر در تبهای شديد اتفاق می باشد، همان گونه که

در مـورد  .شـود باشد که به سبب تبهای شديد بر زبان اکثر مردم جاری میمنظم يا مخالف منظور می
چنين اتفاقی برای پيامبران نزد علماء اختالف نظر وجود دارد. چه بسا که گوينده در اينجا منظـورش 

فهميم و دليل قش، سخنش را نمیشود که به سبب ضعف نطدين معنا میآن بوده است و آن بنوع اول 
. باشـد (ببينيد منظور او چيسـت؟) مـی : «استفهموه»آن سخنی است که بعد از آن گفته شده است و آن

ی آن بـدين دليـل صـادر شـده اسـت کـه از حيـرت و تعجـب سوم: احتمال دارد که اين لفـظ از گوينـده
ی اين موضوع و مصيبت عظيمی که در آن وفـات وجـود داشـته اسـت، از او سـر زده باشـد. رهدربا

چهـارم: ايـن لفـظ . )6( رخ داد  و ديگران هنگام وفات پيـامبر همان گونه که چنين حالتی برای عمر
ی آن را آنهـا گوينـده زو بزرگـان صـحابه بـه زبـان آورده شـد و هـيچ کـدام ا در حضور رسول هللا

ش نکردند و او را به گناه متهم ننمودند و اين دليلی بر اين است که گوينده، در هر حالت معذور سرزن
  بوده است.

 اما ادعای آن که عمر با رسول هللا » :كتـاب هللانزد شماسـت و  كتاب هللابا اين سخن مخالفت نمود 
خواست چيزی بنويسد گردن ننهاد. به چنـد دليـل رد که می او به امر رسول و »برای ما کافی است 

بـه  ای که بر نظر او بودند اين امر غالـب شـد کـه امـر رسـولو صحابه شود: اول: برای عمرمی
 نوشتن آن نوشته از روی وجوب نبوده است و آن از روی ارشاد و راهنمايی به چيز بهتر بوده اسـت 
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از نوشـتن آن نوشـته  درست بوده است زيرا پيـامبر رسيده است که اجتهاد عمر سپس به ثبت .  )1(
 خودداری نمود و اگر چنين امری واجب بود از روی اختالف نظری که به وجود آمده بـود، پيـامبر

بـه  .نمـود کرد؛ زيرا او دعوت و تبليغ را از روی مخالفت کسـی تـرک نمـیچنين کاری را ترک نمی
: «کتـاب هللا بـرای مـا ن عمـرخدليل دوم: سـ . )3(شمرده شده است  2از موافقات عمرهمين دليل اين 

در ، ) )4کافی است» ردی بر کسی بوده است که با او مخالفت نموده بود و نـه رّدی بـر امـر پيـامبر
-مخاطب آن جمع می )باشد » (کتاب هللا نزد شما میعندكم كتاب هللاآنچه در اين سخن بوجود دارد: «

اين بعد از آن  –شايسته ديد که نوشتن ترک شود  عمراند. دليل سوم: بوده  شد و آنها مخالفان عمربا
ايـن دارای مصـلحتی بـوده اسـت کـه علمـاء  – است که به اثبات رسـيد امـر را واجـب ندانسـته اسـت 

کالتی که و مش اند. گفته شده است: از روی دلسوزی بر رسول هللاترجيحاتی را برای آن بيان داشته
باشد سخن اين قول می آنچه شاهد نوشتن در شدت بيماری برای او داشت، چنين سخنی را گفته است. 

 درد غلبه کرده است» و به همين دليل کراهت ورزيد که پيامبر وی است که گفت: «بر رسول هللا
ه حضـور ذهـن اين بـه همـراه آن بـوده اسـت کـ  )5( خود را دچار مشکل نمايد و امر بر او سخت شود 

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُرونَ :  فرمايد داشت هللا تعالی می ا فَرَّ (ما در  ]38[األنعام:  مَّ
همچنين  ،شوند)ايم سپس فقط به سوی پروردگارشان حشر داده میکتاب از هيچ چيزی کوتاهی نکرده

ْلنَا َعلَْيكَ فرمايد: می ايـم (و ما کتاب را بر تو نازل نموده ]89: [النحل اْلِكتَاَب تِْبيَاناً لُِّكّلِ َشْيٍء ... َونَزَّ
او ترسيد آن نوشته به دست منافقان و  :همچنين گفته شده است   .که در آن هر چيزی روشن شده است)

د و بعضـی کسانی که در قلبشان بيماری وجود دارد، برسد و در خلوت بر آن نوشـته چيـزی بيافزاينـ 
تمامی اين موارد را مورد نظر داشته  باشد که عمردور از ذهن نمی. )6( سخنان را به آن نسبت دهند 

همان گونه که  ،اند است و چه بسا که اجتهاد او داليل ديگری داشته است که علماء از آن اطالع نيافته
با او  ، پنهان ماند؛ ولی رسول هللای که با او در اين امر مخالفت کردند نزد صحابه ،اين امر در قبل

بوده است که علماء اين اتفاق را  و به دليل همين ترک پيامبر و نوشتن را ترک فرمود  موافقت نمود 
در برابر نوشتن آن نوشـته خـود مجتهـدی بـود و  . دليل چهارم: عمراند دانسته ی درايت عمرنتيجه

«اگـر حکـم : فرمـوده اسـت  باشد، زيرا پيامبرر میمجتهد در دين در هر حالت معذور و بلکه مأجو
ی حکم کردن دارد] در حکم خود اجتهاد نمايد و اجتهاد او درست باشد برای او دو ای [که اجازهکننده

پس چگونه ، )7(اجر خواهد بود و اگر اجتهاد نمايد و دچار اشتباه شود، برای او يک اجر خواهد بود»
او را گناهکار معرفی نکرد و  اجتهاد نمود و وی ضور رسول هللادر ح خواهد بود وقتی که عمر

 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 هللا  نوشـتن نوشـته را

شـود: آن عمل نخواهند کرد. در جواب گفته مـی دانست که بعد از مرگش بهکنار گذاشت؛ زيرا او می
به تبليغ دين امر شده بود و يکسان است که مـردم او اسـتجابت کننـد و يـا نکننـد [در هـر دو  رسول

ْيِهْم َحِفيظـاً إِْن : فرمايـد حالت به تبليغ دين امر شده بود]. هللا تعالی می ْلنَاَك َعلـَ ا أَْرسـَ وا فَمـَ إِْن أَْعَرضـُ فـَ
ايـم و (و اگر روی برگردانند تو را برای آنها حفظ کننده نفرستاده ]48: [الشورى إِالَّ اْلبََالغُ ... َعلَْيكَ 

و ( ]82: [النحل فَإِن تََولَّْواْ فَإِنََّما َعَلْيَك اْلبَالَغُ اْلُمبِينُ : فرمايد همچنين می  ،باشی)تو فقط ابالغ کننده می
به نوشتن آن نوشته امر شده   باشد). اگر رسولکردن آشکار می  اگر روی برگردانند بر تو فقط ابالغ

 
 . 1/209، وفتح الباري 11/91، وشرح صحيح مسلم 2/559، والمفهم 2/887) الشفا 1(
را تأييد  ای نازل شد که سخن عمری آن آيهنظراتی را بيان کردند و در نتيجه برای پيامبر ) در چندين امر صحابه2(

حجابی شکايت نمود، آيه از بی  نزد پيامبر گويند. مثل حجاب، وقتی عمرمی ات عمرنمود. به اين موارد موافقمی
  حجاب نازل شد.(مترجم)

 .1/209ابن حجر از  ) فتح الباري 3(
 .11/93شرح صحيح مسلم در نووي ) 4(
 . 1/209ابن حجر از فتح الباري  ، و11/90نووي از شرح صحيح مسلم  ، و2/888قاضي عياض از ) الشفا 5(
 . 2/92نووي از ، وشرح صحيح مسلم 2/889) الشفا 6(
 .1716 شمارهمسلم  ، و7352 (بخارايی) شماره) بخاري7(
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کرد. همان گونه که در اول دعـوت ايـن کـار بود، آن را به علت عدم قبول کردن اصحابش ترک نمی
را به علت مخالفت قومش و شدت آزار او ترک ننمود؛ بلکه آنچه به آن امر شده بود را ابـالغ نمـود. 

شـود هـالک گـردد و کسـی کـه از ا مـید آن کسی کـه از روشـنی جـ  طا توسدعوت او اين گونه نبود ت
دهد که نوشتن آن نوشته بر او واجب نبـود و اگـر شود، زنده گردد. اين امر نشان میروشنی زنده می

 .)1( کرد نه آن را ترک نمی
 آيا علی  م در اين اتفاق حاضر نبود؟ برای چـه آن مطلـب را ننوشـت؟ بـرای چـه نرفـت مرکـب و قلـ

  با منع کنندگان بود يا کسانی که از اين کار منع نکردند؟! بياورد و آن را بنويسد؟ آيا علی
 

  جهاد اسامه بن زيد رضی هللا عنهما 
وفـاتش ود.  زبرای جنگ با روم لشگری را آماده نمود و اين دو روز قبل ا  در شبهه آمده است: پيامبر

و ايـن در حـالی بـود کـه او هجـده سـال  ضی هللا عنهما باشـد امر نمود که امير اين لشگر اسامه بن زيد ر
ی . در اين لشگر گروهی از مهاجرين و انصار به مانند ابـوبکر، عمـر، ابوعبيـده و ديگـر صـحابهداشت 

طعنـه وارد کردنـد و گفتنـد:  . گروهـی از لشـگر بـه اميـر شـدن اسـامهحاضر بودنـد  بزرگ و مشهور
قبل نيز به اميـر شـدن  باشد؟» آنها دردون مو میهنوز صورت او ب «چگونه جوانی بر ما اميری کند که

با شنيدن اعتـراض و انتقـاد آنهـا،  بسيار سخن گفتند تا آن که پيامبر هپدرش اعتراض کردند. در اين بار
هـای او را شديداً عصبانی شد. در حالی که تب کرده بود و سرش را بسته بود، بيرون آمد. دو مـرد شـانه

ت ضعف او بود. از منبر باال رفت و هللا د شد و اين از شدند و پاهای او بر روی زمين کشيده میگرفته بو
ی را شکر و ستايش نمود، سپس فرمود: «ای مردم! اين چه سـخنی اسـت کـه از بعضـی از شـما دربـاره

رفی کردن ر شدن اسامه به من رسيده است؟ اگر به امير معرفی کردن اسامه اعتراض کنيد در امير معيام
پدرش نيز قبل از او اعتراض نموديد. قسم به هللا او برای امير شدن شايسته است و پسرش نيز بعد از او 

اگـر در ايـن قضـيه جسـتجو نمـاييم عمـر را از بزرگتـرين : «اند هباشد». گفتبرای چنين امری شايسته می
رفـت و از و خواسـت تـا  ه ابـوبکرفـ بـه نـزد خلي وفات رسـول هللا زيابيم، زيرا او بعد اعناصر آن می

-فرزند شود. آيا بـه مـن مـیاسامه را عزل نمايد و امير را تغيير دهد. ابوبکر نيز به او گفت: مادرت بی
  . اين والی بودن را به او داده است» گويی او را عزل نمايم در حالی که رسول هللا

  
  :هشبهبر اين علماء های ردّ 
  است که رسول هللاز اين اتفاق به ثبت رسيده  در بيماری خود که بـر آن وفـات نمـود بـه اصـحابش

زيـد موته غيرت نشان بدهند، همان جـايی کـه  بروند و برای اهل شامدر تخوم البلقاء امر نمود تا  به 
در  در آنجا کشته شدند. اين افراد اميران رسول هعبد هللا بن رواح و جعفر بن أبي طالب ، هبن حارث

اسـامه بـن زيـد را  تجهيز شدن، رسول وته بودند. وقتی صحابه به امر رسول هللاجنگ معروف م
عياش بن أبـي گروهی اعتراض کردند و از آنها  ی امير قرار دادن اسامهامير آنها قرار داد. درباره

نيـز  . پيـامبر)2( بـازگو کـرد  بر او رد آورد و بـر آن را بـرای پيـامبر بود. عمر مخزوميه ربيع
ای گفت و فرمود: «اگر به امير بـودن او اعتـراض داريـد، در قبـل نيـز بـه اميـر بـودن پـدر او هخطب

اعتراض داشتيد. قسم بـه هللا، او بـرای اميـری شايسـته بـود و محبـوبترين افـراد نـزد مـن بـود و ايـن 
ه کسانی که آنچه معلوم است اين است ک. )3(باشد»] نيز بعد از او از محبوبترين افراد نزد می[اسامه

و آنـان در آنچـه  ی صـحابهآوردند از صحابه بودند و نـه همـه ی امير بودن اسامهسخنانی درباره
که او از روی سن کم در اميری ضعيف وارد شـود.  د ترسيدنگفتند، اجتهاد نموده بودند؛ زيرا آنها می

ته بـودن اسـامه را بـرای نيـز شايسـ  . اورسـاند  آنها را انکار نمود و خبـر را بـه رسـول هللا عمر
اميری را تأييد نمود و هيچ سخنی بعد از گفتن چنين امری در بين صحابه ديگـر وجـود نداشـت. پـس 

 
 . 1/209فتح الباري  ، و316، 6/315) منهاج السنة 1(
 . 8/152ابن حجر از فتح الباري   ، و3/184طبري اريخ نگاه شود به ت) 2(
 .  2426 شمارهمسلم  ، و4469 شماره(بخارايی) بخاري »«إن تطعنوا... از سخن وی: ) 3(
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شوند و اين در حالی اسـت کـه به علت سخن تعدادی از آنها مورد سرزنش واقع می چگونه صحابه
ا را از ايـن سـخن گفـتن نهـی آنهـ  سول هللار زبعضی ديگر اين افراد را انکار کردند و در پس آن ني

 . نمود و آنها نيز از ادامه دادن آن خودداری نمودند 
 سخن کوتاهی صحابه از همراه شدن با اسامه تا آن کـه رسـول هللا  وفـات نمـود بـه ثبـت نرسـيده

آمده ابن إسحاق  دند و برای آن تجهيز شدند. ازا مبادرت به آماده شدن برای جنگ گردياست، بلکه آنه
تخـوم ه را به سوی شام فرستاد و بـه او امـر کـرد کـه بـر بن زيد بن حارث هأسام رسول هللا« :است 

مهـاجرين اوليـه  از سرزمين فلسطين قدم بگذارد و مردم را تجهيز نمـود و از اسـامهداروم  بلقاء وال
انصـار «لشـگر آمـاده شـد و از مهـاجرين اوليـه و : آمده است  لطبقات ابن سعد در ا. )1( عيب گرفتند»

بـرای بيـرون رفـتن  صـحابه. )2(کسی باقی نماند مگر آن که خـود را بـرای آن جنـگ آمـاده نمـود»
شدت يافت و  آماده شدند. تمامی لشگر آماده رفتن شدند، ولی بعد از آن بيماری پيامبر همراه اسامه

هللا اميد دارم که ای و از هد به نزد وی رفت و گفت: «ای رسول هللا! ضعيف ش ی آن اسامهدر نتيجه
به تو عافيت عطا فرمايد، پس به من اجازه بده تا بمانم تا آن که هللا 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 

همان کسی بـود  اسامه. )3(او سکوت نمود» در برابر ام] رسول هللادارند [و من برای اين کار آمده
درخواست نمود برای آن که رفتن او بـرای جنـگ را بـه تـأخير بيانـدازد تـا آن کـه از  که از پيامبر
خواست بيـرون می نيز به او اجازه داد و اگر اسامه اطمينان خاطر پيدا کند. رسول جانب رسول

ايـن حقيقـت امـر بـوده اسـت.  .انـداخت ا به تأخير نمیبرود هيچ کسی که تحت امر او بود، اين کار ر
و اجازه دادن او بـه ايـن کـار.  جهاد را به تأخير نيانداخت مگر بعد از خواست او از پيامبر اسامه
آنچـه معلـوم  به اصحابش برای جنگ تا وفات وی فقـط شـانزده روز بـود. ای بين امر پيامبرفاصله

بنابراين ادعای آن که صحابه بـرای النيی نبوده است. وزمان طاست چنين زمانی برای تجهيز لشگر 
باشد و بلکه سرعت انجـام امـری کـه کردند، امری باطل میبيرون رفتن برای جهاد سنگينی حس می

ی تجهيز آن لشگر گفته شده است: آن دارای دهد. دربارهبه آن امر نموده بود را نشان می رسول هللا
و به همراه تمامی چيزی بود که آنها به آن نياز داشتند و برای سه روز آنها    )4(  و بود جسه هزار جنگ

که در راه قرار بود باشند، کافی بود. هللا تعالی نيز برای جهاد آنهـا پاداشـی بـه آنهـا داد و آنهـا بـرای 
 .شد  شود، به آنها دادهاسالم به ابتالئی نيکو رسيدند و بهترين چيزی که به محسنان پاداش داده می

 به ثبت نرسيده است که رسول   به ابوبکر و عمر رضی هللا عنهما امر نموده باشد که به لشگر اسامه
يرا در عادت او نبود که اگر بـرای زملحق شوند و بلکه چنين امری را به شخص ديگری نيز ننمود. 

که او بـه صـورت نمود برای آن افراد را به نام مشخص نمايد. بلای لشگری تجهيز میسريه يا غزوه
نمود. به آن شدند برای آنها اميری تعيين میخواند و وقتی نزد او جمع میعمومی اصحابش را فرا می

 اند عمر بن خطـاب همان گونه که مورخان ذکر کرده .لشگر بزرگان مهاجرين و انصار ملحق شدند 
و بـه همـراه  ف خارج شـد در جر . به ثبت رسيده است که او از قرارگاه اسامه)5( نيز حضور داشت 

در  در حالت احتضار بـود و دوبـاره عمـر به مدينه بازگشت و اين وقتی بود که رسول هللا اسامه
به خالفت رسيد و به لشگر امر نمود که حرکت کند،  لشگر اسامه نام نويسی کرد. ولی وقتی ابوبکر

زد او باقی بماند و اين از روی نيـاز هد که به ند اجازه  اجازه خواست تا به عمر از اسامه ابوبکر
در اينجا بـه ثبـت رسـيده اسـت کـه ملحـق شـدن . )6(نيز به او اجازه داد» وی بود. در پس آن اسامه

 
 .3/184طبري ، تاريخ 4/1499) سيرة ابن هشام 1(
 .2/190ابن سعد  از ) الطبقات الكبرى 2(
 .  5/488منهاج السنة ه در شيخ اإلسالم ابن تيمي آن از ) نقل3(
 . 8/152ابن حجر از ، فتح الباري 3/1122واقدي از كتاب المغازي نگاه شو به ) 4(
النهاية  ، البداية و3/226طبري ، تاريخ 2/190ابن سعد از ، الطبقات الكبرى 3/1118واقدي از المغازي ود به نگاه ش) 5(

 .2/497ذهبي از ، سير أعالم النبالء 6/308
شيخ  از ، منهاج السنة 309/ 6ابن كثير از النهاية  ، البداية و 2/191ابن سعد از لطبقات الكبرى ا، 3/226طبري ) تاريخ 6(

 .6/319، 5/448 هم ابن تيمياإلسال
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آمدن او از لشگر به درخواست  ناز روی رغبت و اختيار خودش بود و بيرو به لشگر اسامه عمر
 !؟گردد باز می مر. پس چه سرزنشی به عانجام شد ی امير و اجازهخليفه 

 در مورد ابوبکر اند: او اصالً در لشگر اسامهبيشتر مورخان بيان داشته  نبوده اسـت. آنهـا بزرگـان
 .)1(وجـود نـدارد  اند؛ ولی در بين آنها ابـوبکرملحق شدند را نام برده صحابه را که به لشگر اسامه

از  .ايـن تـا زمـان وفـات وی ادامـه يافـت  او را جانشين پيش نمازی خـود نمـوده بـود و که پيامبربل
اش پرچم او را گره زد و بعد وقتی بيمـار شـد بـه قبل از بيماری روايت شده است که پيامبر اسامه

 امر نمود که به مردم نماز دهد و او نيز نماز جماعت را امامـت کـرد تـا وقتـی کـه پيـامبر ابوبکر
ه بود که به همراه لشگر اسامه حرکت کنـد، امـر وی بـه اگر قبل از بيماری به او امر شد وفات نمود. 

امامت کردن نماز جماعت در آن مدت و همچنين  اجازه دادن به اسامه برای حرکت کردن در زمـان 
د. حـال چگونـه خواهـد بـود وقتـی کـه در شواش موجب منسوخ شدن اميری اسامه از وی میبيماری

 )2(.چنين امری صورت نگرفته باشد» ابوبکر مورد 
 ای که عمراما گفته از مهمترين عناصـر ايـن مخالفـت بـود و او بعـد از وفـات رسـول هللا  بـه نـزد

در  .رفت و از او خواسـت تـا اسـامه را عـزل نمايـد و شـخص ديگـری را جـايگزين او کنـد  ابوبکر
مطلـب او اصالً مخالف نبوده است که حال از عناصر مهم باشـد يـا غيـر مهـم. ايـن جواب بايد گفت: 

 احتياج به نقل صحيح دارد و هيچ نقل صحيحی برای اين امر وجود ندارد. اما در مورد سخن عمـر
طلب نمود تا اسامه را عزل نمايد، اين به تنهايی نظر عمر نبود، بلکه نظر بعضـی از  که از ابوبکر

قبايـل عـرب مرتـد وفات نمود بسـياری از  ی ديگر نيز بود. دليل آن اين بود که وقتی پيامبرصحابه
ی خود را کنار زد و دشمنان از هـر طـرف بـه مسـلمانان يـورش بردنـد. در لشـگر شدند و نفاق پرده

بزرگترين صحابه و بهترين آنها حضور داشتند و بزرگان صحابه از اين ترس پيدا کردند کـه  اسامه
ی الی بـود کـه خليفـهمدينه بعد خارج شدن لشگر خالی شود و دشمنان به آن چيره شـوند و ايـن در حـ 

خواستند  ، مادران مؤمنان، زنان و فرزندان در آن باقی مانده بودند. در نتيجه از ابوبکررسول هللا
که حرکت جيش اسامه را متوقف نمايد تا آن که اوضاع مناسـب گـردد و جنـگ بـا مرتـدان بـه پايـان 

ند تا لشگر را به دست کسی دهد رسد. وقتی از اين کار خودداری نمود، بعضی از آنها از وی خواست
در جنگيـدن عـالمتر باشـد و در نتيجـه سـالمت لشـگر  بـوده و از اسـامه که سن او بيشتر از اسامه

ه در هـر صـحاب. )3( بيشتر تضمين شود. اين در وقتی بود که آن شرايط سـخت بـرای آنهـا ايجـاد شـد 
اين بوده است کـه لشـگر بـه حرکـت  ، چه نظر آنهای چگونگی جيش اسامه مجتهد بودند حالت درباره

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 هللا تعـالی و 

ر دارند که افـرادی از رو باطـل و سـتم بـه آنهـا روا مسلمانان نداشتند. آنها خيلی دور از اتهاماتی قرا
 دارند.می

 که به طور صحيح در داستان لشگر اسامه مداريدر انتها بيان می حديثی از پيـامبر  بـا ايـن عنـوان
«هللا لعنت کند کسی را که از لشگر اسامه تخلف نمايد». اين جز دروغی نيسـت کـه بـه : وجود ندارد 

  .است  نسبت داده شده پيامبر
 

  ه ي ُصلح ُحَديب
در سال ششم هجری برای انجام عمره از مدينـه خـارج شـد؛ ولـی  رسول هللاماجرا به صورت اجمالی: 

-قريش از او خواستند تا اين بار بازگردد و به جای آن سال آينده مکه را سه روز در اختيار وی قرار می
ای از آنهـا را قبـول کـرد؛ ولـی عـده هللای مطرح کردند، ولـی رسـول دهند. برای آن شرطهای ظالمانه

 
فتح الباري  ، 2/190ابن سعد از الطبقات الكبرى ، 2/497سير أعالم النبالء ، 3/226طبري تاريخ ، 3/1118) المغازي 1(

 .6/308ابن كثير از  النهاية  لبداية و، ا8/152
 . 277، 4/276 منبع قبلی) 2(
واقدي  از المغازي ، 6/308البداية والنهاية  ورده است در . همچنين اين روايت را ابن کثير آ3/225) تاريخ طبري 3(

3/1121. 
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 آنهـا عمـر زتعجب کردند و از او خواستند خالف آن رفتار نمايد. ا از اين کوتاه آمدن پيامبر صحابه
گفت: آيا ما بر حق نيستيم و دشمن   باشی؟ فرمود: بله، عمرتو حقيقتاً پيامبِر هللا نمیمگر بود که گفت: آيا  

د: بله، گفت: پس بنابراين برای چه بايد در دينمان پايين بودن را بپذيريم؟ رسول ؟ فرمونيست  ما بر باطل
گفـت: آيـا  باشـد. عمـرکنم و او يـاور مـن مـیی هللا هستم و از او نافرمانی نمیمن فرستاده: فرمود  هللا

گفـتم کـه امسـال  کنيم؟ فرمود: بله، آيا به تورويم و در آنجا طواف مینگفتی که ما به نزد بيت الحرام می
 روی و بر آن طواف خواهی نمود. وقتی رسول هللاگفت: خير. فرمود: تو به نزد آن می  رويم؟ عمرمی

از نوشتن صلح نامه فارغ شدن به اصحابش فرمود: بايستيد و قربانی کنيد، سـپس سـرهايتان را بتراشـيد. 
قربانی کرد و سرتراش را صدا زد و هيچ کس به امر او عمل ننمود تا آن که خودش به دستش شتری را 

. او سرش را تراشيد. وقتی اصحابش اين امر را ديدند، ايستادند و قربانی کردند و سرهايشان را تراشيدند 
گويند: چگونه بوده است که آن صحابه در برابر امر پيامبرشان کوتاهی کردند و اين که آيا عاقل قبول می
آوردند، ولی در کردند و آن را به اجرا در میعمل می امر رسول هللاشود: صحابه به اوکند که گفته می

فَالَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّى : فرمايد و همچنين هللا تعالی می کردند اطاعت نآنها اين حادثه اين اتفاق افتاد و 
ُموَك فِيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدواْ فِي أَنفُِسِهمْ  ا قََضْيَت َويَُسلُِّمواْ تَْسِليماً  يَُحّكِ مَّ (پس نه و  ]65[النساء:  َحَرجاً ّمِ

انـد، حکـم کننـده آورند تا وقتی که تو را بين چيزی که در آن اختالف نمودهقسم به پروردگارت ايمان نمی
  .ند)قرار دهند و بعد از آن در درونشان هيچ سختيی بر آنچه حکم نمودی نيابند و به شدت تسليم شو

  
  :هشبهبر اين علماء های ردّ 
 رجوع عمر به پيامبر  در امر صلح و همچنين تأخير صحابه در ابتدای امر از قربـانی و تراشـيدن

قربانی نمود و سر را تراشيد، تمامی اين مطالب صحيح و ثابت شـده هسـتند  سر تا آن که رسول هللا
کننـد؛ مـی د طعنـه وار صـحاب رسـول هللابر ا برای اين دو امر. )1(اند و در صحيحين به ثبت رسيده

و نـه بـر هـيچ يـک از  و نـه بـر عمـر ای برای اين مسـأله بـر اصـحاب رسـول هللاولی هيچ طعنه
در خواب ديد که داخل مکه شده   اين امر: رسول  . بيانای که شاهد حديبيه بودند، وجود ندارد صحابه

اصحابش بيان داشت و اين در حالی بود که او در  کند. اين خواب را برایاست و کعبه را طواف می
مدينه قرار داشت. وقتی سال حديبيه اتفاق افتاد هيچ کس از آنها شک نکرد که اين خواب در آن سـال 

افتد. وقتی امر صلح واقع گشت و در آن آمده بود که آنها امسال برگردند و سال آينـده بـرای اتفاق می
بـه نـزد رسـول  در نتيجه عمـر. )2( سنگين تمام شد  حاب رسول هللاآن بازگردند، اين امر برای اص

يا اعتراض  رفت و در اين باره با او سخن گفت. اين عمل او از شک در راستگويی رسول هللا  هللا
به وی نبود. بلکه خواست از آنچه در درون او وجود دارد، رهايی يابد و آن اعتقاد به اين بود که آنها 

او را بـر چنـين امـری  .در اينجا مجتهد بود  عمر .نمايند شوند و کعبه را طواف میمیبه مکه داخل 
. بـه همـراه آن نمـود تحريک میشدت داشتن برای حق و قوت بر ياری دين و غيرت داشتن برای آن 

ل کرد تا آن که نظر خود را آشکار نمايد تا به اين امر هللا تعالی عمبا آنها مشورت می  که رسول هللا
ِر ...: نمايد  (پـس از آنهـا درگـذر و  ]159: [آل عمـران فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األَمـْ

مواردی که با آنها مشورت نمود و نظـر ، برای آنها طلب آمرزش کن و در امر با آنها مشورت نما!)
نيز اشتياق  عمر .کشد يح دادن آن طول میآنها را قبول کرد در اتفاقات بسياری انجام گرفت که توض

و در برابر قريش بايستد و بـا آنهـا جنـگ نمايـد و بـه همـين  نظر او را برگزيند  داشت تا رسول هللا
رفت. وقتی اتفاق نظر آن دو را ديد، از اين کار خود دست   دليل به نزد او رفت و بعد به نزد ابوبکر

نيز وقتی حسن نيت و راستگويی او را ديد، عذر او را  کشيد و نظر خود را ترک کرد و رسول هللا
 . پذيرفت 

 
،  2732، 2731، 5/329فتح الباري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد.. (بخارايی) به همراه ) صحيح بخاري1(
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 . 3/486أحمد 

 .4/170ابن كثير از النهاية  ، والبداية و2/635) تاريخ الطبري 2(



 46

 اما تأخير انداختن قربانی و تراشيدن سر توسط صحابه تا آن که رسول هللا  قربانی نمـود و سـرش
ی ايـن امـر چنـدين دليـل نبوده است. علماء دربـاره را تراشيد. اين امر از روی نافرمانی رسول هللا

باشد، اين کار خود را به شکل که گويی آنها از روی احتمال آن که اين امر مستحب می اند بدينآورده
اند تا وحی نازل شود و صلح مذکور باطل گردد يا اختصاصـاً بـه اند يا آن که اميد داشتهتأخير انداخته

مين دليل داخل شدن آن به مکه در همان سال اجازه داده شود و آنها مناسک خود را کامل کنند و به ه
بر آن شدند که شايد ناسخی ايجاد گردد و يا آن که عمل خود را به تأخير انداختند؛ زيرا اعتقاد داشتند 

باشد و احتياجی وجود ندارد که به سرعت انجام گيرد و شايد تمامی اين امور دست به که امر کلی می
تی عدم حرف شنوی آنها را ديد وق  در بعضی از روايات آمده است که رسول.  )1(دست هم داده باشند 

! با آنها رسول هللابه نزد ام سلمه رضی هللا عنها رفت و ماجرا را برای او بيان نمود و او گفت: «ای 
زيرا مشقت صلح و بازگشـت آنهـا بـدون  ایفعال سخن نگو، زيرا آنها را به امر بزرگی گرفتار کرده

ت داد، همان گونه که در روايت بخاری(بخـارايی) سپس به او مشور. )2( ای»پيروزی را ايجاد نموده
ات را ذبح نمايی و وجود دارد به اين که «بيرون برو و با هيچ کدام هيچ صحبتی ننما تا آن که قربانی

او نيز بيرون رفت و با کسـی سـخن نگفـت تـا آن کـه ايـن  .سرتراش را صدا بزن تا سرت را بتراشد 
بح نمود و سرتراش را صدا زد و سرش را تراشيد و وقتی آنها اين اش را ذ افعال را انجام داد. قربانی

«احتمال دارد کـه : گفته است  . ابن حجر رحمه هللا)3( عمل او را ديدند، بپا خواستند و قربانی کردند»
بـه آنهـا کـه از احـرام  اند که در امر پيـامبرفهميد که آنها احتمال داده او(ام سلمه) از حال صحابه

دهـد تـا آن و او خودش احرام را ادامه می باشد بيرون بيايند برای آنها به صورت رخصت به آنها می
ز احرام بيرون بيايد تـا ا) مشورت داد که در حق خودش آن را انجام دهد. در نتيجه به او(پيامبرکه 

به مانند  ... واين مشورت را درست ديد و به آن عمل نمود  آن که اين گمان آنها زوده شود و پيامبر
ود را بخورند، وقتی ی خی فتح اتفاق افتاد. او در رمضان به آنها امر نمود تا روزهاين امر در غزوه

رف را در دست گرفت و نوشيد، وقتی او را در حالت نوشيدن ديدنـد، ظاز اين کار خودداری کردند. 
در اينجـا نيـز وقتـی ديدنـد کـه او از احـرام بيـرون آمـد، يقـين . )4(خود نيز شروع به نوشيدن کردند»

 ادرت کردند.حاصل کردند که اين امر در حق آنها برتر است و در نتيجه به آن مب
 صحابه در روز حديبيه در حضور رسول هللا اين گونه رفتار نمودند. وحـی نيـز بـر رسـول هللا 

شد. آيا هللا تعالی برای اين کار آنها را سرزنش نمـود؟ هللا تعـالی هـيچ وقـت بـه باطـل سـخن نازل می
 عمل آنها را زشت معرفی کرد؟ گويد. آيا رسول اونمی

  اشکه آن را بعد از بازگشت از حديبيـه بـر فرسـتاهفتح ی در سورههللا عزوجل  در راه مدينـه نـازل
أَنَزَل  :)5( فرمايد نمود، می وبِِهْم فـَ ي قُلـُ ا فـِ َم مـَ ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرةِ فَعَلـِ َّ لَقَْد َرِضَي 

ُ َعِزيـزاً َحِكيمـاً السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتْ  َّ اَن  ُذونََها َوكـَ انَِم َكثِيـَرةً يَأْخـُ  ]19-18 [الفـتح: حاً قَِريباً * َوَمغـَ
(حقيقتاً هللا از مؤمنان وقتی زير درخت با تو بيعت کردند، راضـی شـد و آنچـه در قلبهايشـان بـود را 

و پـاداش داد * زيـی نزديـک را ی آن، آرامش را بر آنان نازل کرد و به آنهـا پيرودانست و در نتيجه
تعـداد اهـل . باشـد)گيرند و هللا بـا عـزت و بـا حکمـت مـیهای بسياری که آن را می[همچنين] غنيمت 

در زير درخت بيعت کردند، هـزار و چهارصـد مـرد بـود. همـان  حديبيه، همان کسانی که با پيامبر
گفـت: شـنيدم از أم بشـر اسـت کـه  آمـدهصـحيح مسـلم در . )6( به ثبت رسيده اسـت  گونه که از جابر

کسی از اصحاب درخت همان کسـانی کـه زيـر آن بيعـت کردنـد،  إن شاء هللافرمود: «که می پيامبر
در قرآن و سـنت بـه ثبـت رسـيده اسـت کـه هللا  ربه صورت صريح و آشکا. )7(شود»داخل جهنم نمی
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گواهی داد که آنها به بهشت  رسولامش را بر قلبهای آنان نازل نمود. تعالی از آنها راضی شد و آر
کنند. با وجود اين عبارات روشن بر آنها طعنه وارد شده اسـت روند و از آتش جهنم نجات پيدا میمی

رد آورده شده است. به همـين دليـل علمـاء در برابـر تکفيـر کسـی کـه بـه  و بر هللا تعالی و رسولش
زيرا اين عمل آنها تناقض آشـکاری بـا عبـارت  اند عموم صحابه نسبت کفر يا فسق دهد، توقف نکرده

 . صريح قرآن و سنت دارد 
  براء بن عازب از صحيحين در  علـي بـن أبـي طالـب «: به ثبت رسيده است صـلح بـين پيـامبر  و

باشـد. گفتنـد: ننـويس ی محمد رسـول هللا مـیمشرکان را در روز حديبيه نوشت. او نوشت: اين نوشته
فرمـود: آن را پـاک  جنگيديم. پيامبرباشی با تو نمیتيم که تو رسول هللا میاشد رسول هللا، اگر قبول 

. )1(با دسـتش آن را پـاک نمـود» ] گفت: من کسی نبودم که آن را پاک کرد، بلکه پيامبرکن! [علی
آنچـه از . )2(کـنم»گفت: «قسم به هللا هيچ وقت آن را پاک نمی در بعضی روايات آمده است که علی

در  در رجوع به رسول هللا اينجا به ثبت رسيده است به مانند آن چيزی است که از عمر در علی
وارد نيسـت در آنچـه از  ای در اينجـا بـر علـیامر صلح به ثبت رسيد. همان گونه کـه حقيقتـاً طعنـه

باشـد. اگـر گفتـه شـود: خـودداری او از پـاک کـردن ای وارد نمیبه ثبت رسيده است نيز طعنه عمر
را  گوييم: آنچه عمرو بزرگداشت او بود. می ی «رسول هللا» از روی محبت او به رسول هللالمهک

 و عزت دادن به دين او بود. بر آن کار وا داشت انجام ياری رسول هللا
 ... بايد به اين نکته نيز اشـاره کـرد کـه مگـر علـی، مقـداد، ابـوذر و سـلمان و]  در آن جمـع وجـود

  نها کاری غير از آنچه که آن جمع انجام داده بود را انجام دادند؟!].نداشتند، آيا آ
  

  شود برداشت می ی که از آنها نکوهش صحابه حاديث ا آيات و
  
انـد و رد توسط آنها نکوهش شـده شود که صحابهدر اينجا آياتی آورده شده است که از آنها برداشت می

  : )3( علماء در اين باره بيان شده است 
  آياتی که در طعنه به صحابهتمامی شـوند: گـاهی شـود، بـه سـه دسـته تقسـيم مـیاز آنها استفاده می

انـد تـا باشند و برای اين نـازل شـدهد. گاهی به صورت عمومی مینباشی کافران و منافقان میدرباره
د. نـ ی نمايد و از آن نهـ نـ ند و يا از شّر بر حذر دارند و به آن امر کنامت را به سوی خير تشويق نماي

باشـد و منظـور از آنهـا طعنـه بـه خطاب در آنها به صحابه و نفرات بعدی آنها در امـت اسـالمی مـی
. انـد آمده )ايد!(ای کسانی که ايمان آورده يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ باشد. آنها غالباً با عبارت: نمی صحابه

وارد نيست.  ای به صحابههيچکدام از آنها طعنهباشد و در مثال برای آن به شدت در قرآن زياد می
ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن : فرمايد باشد که میمی  خطاب هللا تعالی به رسولش  هابه مانند آن يَا أَيَُّها الرَّ

ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  ّ بَِّك َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َو َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ   رَّ ّ  ]67: [المائدة إِنَّ 
(ای رسول! آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است را ابالغ کن و اگر چنين کـاری انجـام نـدهی، 

-کنـد و هللا گـروه کـافران را هـدايت نمـیای و هللا تو را از مردم حفـظ مـیرسالت او را ابالغ ننموده
ونَنَّ : فرمايد ين میهمچن .نمايد) َك َولَتَكـُ بََطنَّ َعَملـُ َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَحـْ

(و بر تو و بر کسانی که قبل از تـو بودنـد وحـی نمـوديم کـه اگـر شـرک  ]65[الزمر:  ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
َواءُهم  :فرمايـد گردی). همچنين میاران میشود و از زيانکبورزی، عملت باطل می َت أَهـْ ئِِن اتَّبَعـْ َولـَ

ن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إَِذاً لَِّمَن الظَّاِلِمينَ  (و اگر بعد از آن که علم بـه تـو رسـيد  ]145[البقرة:  ّمِ
ا : فرمايـد مـی. شـوی)از هوای [نفس] آنها تبعيت کنی، در اين صورت از سـتمگران مـی بِْر َكمـَ فَاصـْ

ُسِل َوَال تَْستَْعِجل لَُّهْم ... (همان گونه کـه رسـوالن اولـوالعزم  ]35: [األحقاف َصبََر أُْولُوا اْلعَْزِم ِمَن الرُّ
َك : فرمايـد همچنـين مـی. صبر کردند، صبر نما و برای آنهـا عجلـه نکـن!) تَْكثُِر * َوِلَربـِّ نُن تَسـْ َوَال تَمـْ
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منـت نگـذار * و بـرای پروردگـارت با افزوده خواهی [توسط صدقه دادن] (و  ]7-6 [المدثر: فَاْصبِرْ 
باشند. وقتی چنين آياتی وجود دارد که شـامل امرهـا و و ديگر آياتی که به همين معنا می .صبر نما!)

باشـد، بـه همـين وارد نمی يامبرای به پباشد و در آنها هيچ طعنهمی های هللا تعالی بر رسولشنهی
اما نوع سوم آنها:  .نيز هيچ چيزی به ثبت نرسيده است  ترتيب در مورد طعنه وارد شدن به صحابه

. همان گونه که هللا ی آنهاباشند و نه همهمی آياتی هستند که نوعی سرزنش برای بعضی از صحابه
ّقِ ...أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُ : فرمايد تعالی می َن اْلحـَ َزَل مـِ ِ َوَما نـَ َّ  ]16[الحديـد:  وا أَن تَْخَشَع قُُلوبُُهْم ِلِذْكِر 

اند، زمان آن نرسيده است که قلبهايشـان در برابـر يـاد هللا و آنچـه از (آيا برای کسانی که ايمان آورده
آَمنُواْ َما َلُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم انِفُرواْ فِي  يَا أَيَُّها الَِّذينَ : فرمايد همچنين می. حق نازل شده است، خاشع گردد)

ِ اثَّاقَْلتُْم إِلَى األَْرِض ... ّ ايد شما را چه شده اسـت کـه (ای کسانی که ايمان آورده ]38: [التوبة َسبِيِل 
. کنـد)شود برای [جهـاد] در راه هللا بيـرون رويـد، بـدنتان بـر روی زمـين سـنگينی مـیوقتی گفته می

اْلَمَودَّةِ ...: فرمايـد چنين میهم ْيِهم بـِ وَن إِلـَ اء تُْلقـُ ُكْم أَْوِليـَ ُدوَّ ي َوعـَ ُدّوِ ُذوا عـَ وا َال تَتَّخـِ ِذيَن آَمنـُ ا الـَّ ا أَيُّهـَ  يـَ
ايد! دشمن مـن و دشـمن خودتـان را بـه دوسـتی نگيريـد! در (ای کسانی که ايمان آورده ]1[الممتحنة: 

ای بـر د، طعنـهنباشـ اين آيات و آياتی که بـه همـين معنـا مـی. کنيد)می حالی که محبت را به آنها القاء
نمايد و چه بسا که فقط يـک نفـر از آنهـا کند و بلکه افرادی از آنها را سرزنش میوارد نمی صحابه

نازل شده  هحاطب بن أبي بلتعی  ی آخر بيان شد. آن دربارهکند، همان گونه که در آيهرا سرزنش می
همچنين بايد توجه داشت که هللا تعالی تعميم دهيم.  باشد که آن را به تمامی صحابهتباه میاست و اش

دهد و آن دليلـی بـر پـاک معرفـی کـردن آنهـا و آنان را در آنها با وصف ايمان مورد خطاب قرار می
هـر مکـان و باشد. اين آيات و امثال آن برای آن است که هللا تعالی تمامی مؤمنان [در ستايش آنان می

را در مـوارد متعـددی  زمانی] را مورد عتاب قرار بدهد. همان گونه که هللا تعالی رسول و دوستش
 ]2-1 [عبس: َعبََس َوتََولَّى * أَن َجاءهُ اْألَْعَمى: فرمايد همان گونه که می ،مورد عتاب قرار داده است 

ابـن بعـد از آن  ولی پيامبر .خص کوری به نزد او رسيد)(ترش کرد و روی برگرداند * وقتی که ش
فرمـود: «آفـرين بـر کسـی کـه بـه خـاطر او ديـد، مـیداشت و وقتی او را مـیرا گرامی می أم مكتوم

ُ لَـ : فرمايد همچنين هللا تعالی می. )1(پروردگارم مرا عتاب نمود» َّ لَّ  ا أَحـَ ُم مـَ ّرِ َم تُحـَ َك يَا أَيَُّها النَّبِيُّ لـِ
ِحيمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ َّ (ای پيامبر! چرا آنچه را که هللا بـر تـو حـالل  ]1[التحريم:  تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َو

. باشـد)ای و هللا بسيار آمرزنـده و دائمـاً رحمتگـر مـیکرده است برای رضايت همسرانت حرام نموده
َ َوتُْخِفي فِي َوإِْذ تَقُوُل ِللَِّذي أَْنعَ : فرمايد همچنين می َّ ُ َعَلْيِه َوأَْنعَْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق  َّ َم 

ُ ُمْبِديِه ... َّ (و هنگامی که به کسی که هللا به او نعمت داده اسـت و بـه تـو  ]37[األحزاب:  َنْفِسَك َما 
، از هللا تقـوا پيشـه کـن و آنچـه را کـه در دارگويی: همسرت را برای خودت نگـهنعمت داده است می

ی ايـن مسـأله وجـود دارد. و ديگـر مثالهـايی کـه دربـاره .نمايد)داری هللا آشکار میدرونت پنهان می
از جانب هللا تعالی عتاب   مقصود در اينجا همان تأکيدی بر تمامی آن چيزی است که در حق صحابه

نيـز  رساند، بلکه به ماننـد آن در حـق رسـولا را نمیدار بودن آنهصورت گرفته است و اين مشکل
پروردگـارش برخـوردار در نـزد منزلت بسـيار وااليـی  از او گفته شده است و اين در حالی است که

 .است 
 ی آن آياتی که در سرزنش بعضی صحابه آمده است، بحثی سالم داشته باشيم. بايد اگر بخواهيم درباره

-در مورد بعضی از صحابه آمده است و به ديگران مربـوط نمـی آيه مشخص کنيم که به چه دليل آن
کنـد و آن شود. چنين امری احتياج به دليل روشن دارد و اگر نه هر کسی هر ادعايی که خواست مـی

دهد. همان گونه که خوارج با رجـوع بـه ايـن آيـات که خواست نسبت می را به هر کدام از صحابه
فاسق معرفی نمودند. هيچ کـدام از آنهـا دليلـی روشـن بـرای را ها او بیرا تکفير کردند يا ناص علی

باشند و آنها اعتقاد دارند که تمامی ط اهل سنت به دنبال دليل میندارند و فق  اتهامات خودشان به علی
 . اند عدالت داشته صحابه
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  ترين شکل صحابهدر کتابش به قویهللا تعالى تـرين شـکل يـاد به پـاکنمايد و آنها را را ستايش می
فرمايد و به کند. آگاه نموده است که از آنها راضی شده است و آنها را به ايمان و تقوا توصيف میمی

از هللا عزوجــل شـامل سـتايش بـزرگ  )1( ی «الحسـنی» (بهشـت) را داده اسـت. ايـن آيـات آنهـا وعـده
که داللت بر باال بودن منزلت آنهـا نمايد باشد و آنها را به آن صفات وااليی توصيف میمی صحابه

و بزرگ بودن شأن آنها دارد. او آگاه نمـوده اسـت کـه بـرای آنهـا در آخـرت اجـر، ثـواب، آمـرزش، 
شود. اين مـوارد که از زير آنها نهرها جاری میوجود دارد رضايتمندی و جاويدان شدن در باغهايی 

اند و يند در بعضی از آيات آنها نکوهش شدهگوداليلی واضح بر باطل بودن ادعای کسانی دارد که می
-دهند. اين با وجود آن است که قرآن کتـابی محکـم مـیای برای بدگويی از آنها قرار میآن را وسيله

ْن فرمايد: يگر تناقض ندارد. همان گونه که هللا تعالی مید باشد و قسمتی از آن با قسمتی  اَن مـِ ْو كـَ َولـَ
ِ لََوجَ  ّ (و اگـر از جانـب کسـی غيـر از هللا بـود در آن  ]82[النسـاء:  ُدواْ فِيِه اْختِالَفـاً َكثِيـراً ِعنِد َغْيِر 

به شرطی که فرض کنيم در ظاهر بعضی از آيات دليلی بر آنچـه طعنـه  .يافتيد)اختالفات بسياری می
ح و قـاطعی گويند، وجود داشته باشد. واجب آن است که آنها را بر اساس آيات صريوارد کنندگان می

برداشت کنيم. زيرا عبـارات آشـکار بسـيار زيـادی در  باشد،ی عدالت تمامی صحابه میکه بيان کننده
 . را در بر دارند  هستند و ايمان قطعی صحابه 2قرآن و سنت وجود دارد و آنها متواتر

 ای از هيشـان کينـهخواهند تا در قلبکنند و از او میکسانی را که برای آنها طلب آمرزش می هللا تعالى
َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن : فرمايد و بعد از ياد از مهاجرين و انصار می  قرار ندهد را ستايش نموده  صحابه

يَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَ ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاْإلِ لـَّ بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ ّالً لِّ ا ا غـِ وا َربَّنـَ ِذيَن آَمنـُ
ِحيمٌ  گوينـد: «پروردگـار مـا! مـا را و کسانی که بعد از آنها آمدنـد و مـی( ]10[الحشر:  إِنََّك َرُؤوٌف رَّ

ای بيامرز و [همچنين] برادران ما را که در ايمـان آوردن از مـا سـبقت گرفتنـد و در قلبهـای مـا کينـه
. باشـی)رحمتگـر مـی روردگـار مـا! تـو مهربـان و بسـيارپ اند قرار مـده!هد برای کسانی که ايمان آور

چگونه ممکن است که بعد از اين تفاصيل هللا 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 

ب هللا تعالی محکم بوده و از هر اختالف و تضادی پاک رسد و همچنين بايد دانست که کتابه نظر می
 . باشد می

  اصحاب پيامبرشهللا تعالى فرمايد را موجب خشم کفار قرار داده است. می :... اَر ُم اْلكُفـَّ  ِليَِغيَظ بِهـِ
اقی گيرندگانی حجتی ب(تا کافران از آنها خشمگين شوند). محال است که برای چنين خشم ]29[الفتح: 

ُ : فرمايـد نمايـد. هللا تعـالی مـیند که آنها را نکوهش میگذارد تا در کتابش چيزی بيابب ّ َل  ن يَْجعـَ َولـَ
(هللا برای کافران بر عليه مؤمنان راهـی بـاقی نگذاشـته  ]141: [النساء ِلْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيالً 

رآن صحابه را مذمت نموده است، ساختگی شـناخته ق :دارد در اينجاست که سخنی که بيان می .است)
 شود.می

 اما در مورد روايات و آثاری که از نکوهش صحابه   در آنها سخن به ميان آمده است، بايد گفت که
باشند و  باشند. يکی از انواع اين است که دروغ هستند. گاهی به طور کلی دروغ میآنها دو نوع می

ی آن بيانگر نکوهش و طعنه به آنها شده است.  ياد شده است و در نتيجه گاهی با دروغ از آنها کم و ز
اند که به  بيشتر نقلهايی که به طور صريح در اين باره وجود دارد را بسيار دروغگويانی روايت کرده

مانند آن   كلبي و هشام بن محمد بن سائب  و  أبي مخنف لوط بن يحيى اند. به مانند دروغ شناخته شده
کنند رواياتی است که از هشام کلبی  ين دليل بيشتر آثاری که اين طعنه کنندگان مطرح میبه هم. دو

  أبي مخنفروايت شده است و او از دروغگوترين مردم بود. او از پدرش و از  ی صحابهدرباره
روايت آورده است و اين در حالی است که هر دوی آنها متروک الحديث(کسی که حديث از او قبول  

باشند. بيشتر  نوع دوم: احاديث و آثاری هستند که صادقانه می  غگو بودند.و د) و بسيار درشونمی

 
  ايم. هآورد قسمتی از آنها را در عدالت صحابه) 1(
شود که آن قدر تعداد راويان آن زياد باشند که امکان دست به يکی کردن آنها برای  ) متواتر به خبر يا حديثی گفته می2(

 وجود نداشته باشد.(مترجم) آن خبر يا حديث تحريف 
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- اند و آن امر برای آنها گناه محسوب نمیی کسانی است که در کار خود عذر داشتهموارد آن درباره
که اگر  اجتهادی بودند. [بايد يادآوری کرد در تمام مذاهب اسالمی] آمده است  د است و از موار شده

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  

گناهان آنها در اين   باشند. آنچه ازبدين ترتيب می  کشيده است]. بيشتر نقلهای ثابت شده از صحابه
کند. زيرا از مجازات  ای به فضايل، سوابق و اهل بهشت بودن آنها وارد نمیزمينه آمده است خدشه

نمايد  ای که آن را محو می شود. از آنها: توبهمیجلوگيری در آخرت به انواع مختلفی [برای آنها] گناه 
:  فرمايد برند. هللا تعالی میها را از بين میدیها بهايی که باعث پاکی از آن شوند؛ زيرا نيکی و نيکی

 ً ْدَخالً َكِريما اگر از  ( ] 31: [النساء إِن تَْجتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعنُكْم سَيِّئَاتُِكْم َونُْدِخْلُكم مُّ
کنيم و به محل داخل  اک میهای شما را پ ايد خودداری کنيد، بدیای که از آنها نهی شدهگناهان کبيره

  السَّيِّئَاتِ  يُْذِهْبنَ  اْلَحَسنَاتِ  إِنَّ فرمايد: می ]کنيم)؛ [همچنين هللا تعالیشدنی گرامی شما را داخل می
هايی است که باعث پاک شدن  برند). از آنها: مصيبت ها را از بين می ها بدی ] (نيکی 114[هود: 

  َعنْ  َويَْعفُو  أَْيِديُكمْ  َكَسبَتْ  فَبَِما  ُمِصيبَةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما فرمايد: میگردند؛ [زيرا هللا تعالی گناهان می 
ايد و  دهررسد از آن چيزی است که خودتان کسب ک(هر مصيبتی که به شما می ] 30[الشوری:  َكثِيرٍ 

بعضی ديگر   از آنها دعای بعضی از مؤمنان برای. شوند)]توسط آن بسياری [از گناهان] بخشيده می
برای کسی از آنها [که هللا تعالی اجازه دهد]. وقتی اين موارد   باشد و همچنين شفاعت پيامبرمی

طر نشان کرد که  اشود بايد خباعث برداشته شدن گناه و مجازات از گردن شخصی از امت می
نفرات بعدی   باشند و آنها به هر مدحی و برداشتن هر مذمتی از به اين امر سزاوارتر می صحابه

وارد برداشته شدن عذاب در آخرت موارد ديگری نيز وجود  م باشند. از تر می خود در امت شايسته 
 د. باشنسباب آمرزش و پاک شدن گناهان میدارند که از ا

  
  طعنه وارد شده است شود که بر صحابهمثالهايی از آياتی که از آنها برداشت می

  :ی منقلب شدنآيه
- می شود. آن همان سخن هللاقلب شدن) ناميده میمنی «االنقالب» (ای وجود دارد که آيهاز اين آيات آيه

اَت أَْو قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكمْ : فرمايد باشد که می ُسُل أَفَإِن مَّ ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُّ َوَمن  َوَما ُمَحمَّ
ُ الشَّاِكِرينَ يَنقَِلْب َعلََى َعِقبَ  ّ َ َشْيئاً َوَسيَْجِزي  ّ (محمد جز رسـولی نيسـت  ]144: [آل عمران ْيِه فَلَن يَُضرَّ 

و  ؟گرديـد ی خودتـان بـاز مـیاند. آيا اگر وفات يابد يا کشته شود به گذشـتهکه در قبل از او رسوالنی آمده
 .دهـد)رساند و هللا بـه شـکرگزاران پـاداش مـیای به هللا ضرر نمیی خود بازگردد ذرهکسی که به گذشته

درست بعـد از وفـات  دارد که صحابهی گرامی به صراحت و آشکار بيان میپندارند که اين آيهآنان می
ماند و در اين آيه دليلی بر ای کمی از آنها ثابت قدم نمیگردند و جز عدهی خود باز میبه گذشته رسول

 تعالی از ثابت ماندگانی سخن گفته است که شکرگزاری را با چيـزی عـوض باشد زيرا هللادعای آنها می
ُكورُ َوقَِليـٌل : فرمايـد باشد، زيرا هللا تعالی مـیاران نيز تعداد آنها کم میزکنند. شکرگنمی اِدَي الشـَّ ْن ِعبـَ  مـِّ
آورند که داليلی می  باشند). همچنين آنها از احاديث نبوی شريف(و بندگان شکرگزار من کم می  ]13:  [سبأ

  .کند به پندار آنها اين منقلب شدن را تفسير می
  : نماينداين شبهه را اين گونه رد میعلماء 

  بر مفسر کتاب هللا تعالی واجب است تا اصول تفسير شامل: اسباب نزول، ناسخ و منسـوخ، خـاص و
 . رد عام و ديگر علوم را بداند تا تفسير او بر اساس اصول تفسير انجام گي

 اند که شيطان فرياد کشيد: «همانا محمد کشـته شـده مفسران سبب نزول اين آيه را در روز احد دانسته
است». بعضی از منافقان نيز گفتند: محمد کشته شده است، پس تسليم آنهـا شـويد کـه آنهـا برادرانتـان 

مانيد که پيامبر شما بر باشند. بعضی از صحابه گفتند: محمد کشته شده است آيا بر چيزی باقی نمیمی
وٌل : ی آن هللا تعالی نازل فرمود در نتيجه ده است تا آن که به او ملحق شويد؟آن بو ٌد إِالَّ َرسـُ َوَما ُمَحمَّ

ُسُل ... (و محمد جز رسـولی نيسـت کـه قبـل از او رسـوالنی  ]144[آل عمران:  قَْد َخلَْت ِمن َقْبِلِه الرُّ
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اند. معنای اميه اثنی عشری به درست بودن اين سبب نزول آيه اقرار کردهعلمای شيعه ام. )1(اند)بوده
قراريـی کـه بـرای آنهـا از تـابی و بـیرا به علت بـی اند: «هللا تعالی اصحاب محمد آيه را اين گرفته
يافت يـا کشـته وفات می در احد وجود داشت، سرزنش نموده است». «اگر محمد  کشته شدن محمد 

ی هيچکدام از آنها نبود که از دين خود و آنچـه او آورده اسـت برگـردد. هـر شخصـی شد، شايستهمی
مبعوث شده بود تا جاوادنه بمانـد و نـه آنهـا بلکـه بايـد بـر اسـالم و  چشد. نه محمد طعم مرگ را می

ابد و چه باقی بماند. سخن هللا يوفات   ؛ چه رسول هللامردند و گريزی از مردن وجود ندارد توحيد می
اَت أَْو قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَاِبُكمْ : تعالی (آيا اگر وفات نمايد يا کشته شـود بـه  ]144: [آل عمران أَفَإِن مَّ
به معنای آن که اگر وفات يابد يا کشته شود و با وجـود علـم شـما بـه  .گرديد)ی خودتان باز میگذشته

آنها به دين آنها بايد تمسک جويند، چگونه با وفـات اين که رسوالن خواهند رفت و تبعيت کنندگان از 
 .کنيد»شويد و دين او را ترک میيا کشته شدن او مرتد می

 اين آيه بزرگترين دليل بر عظمت ابوبکر  و شجاعت و ثابت قدم بودن او دارد. زيرا بـه ايـن آيـه در
محکم ايسـتاد. ايـن از روی آن عمل نبود و ثابت قدم ماند و در برابر مرتدان نيز  روز وفات پيامبر

؛ منافقـان بـه جنـبش افتادنـد و قبض روح شد و وفات او را همگـان فهميدنـد  ی رسول هللاتبود که وق
دشمنی ايجاد کردن، تحريک نمودند. در اينجا بود که هللا تعالی در به سخن پراکنی کردند و به شروع  
هوری را از ترس مشی يجه ايستاد و خطبهقبض روح نشده است. در نت انداخت که پيامبر دل عمر

رجوع نمود. اين امر اجتماع منافقـان را بـه تفرقـه تبـديل  منافقان ايراد کرد به اين که بايد به پيامبر
را شنيد  نگريست و سخن عمر آمد و به پيامبر ی آنها را متفرق ساخت. سپس ابوبکرکرد و کلمه

شـهادت داد و مـردم بـه  کـه ابـوبکر ادامه داد. در اينجا بـود  ولی اوو از او خواست تا ساکت بماند، 
پرسيده اسـت او اکنـون زنـده اسـت و سخنان او گوش دادند و گفت: اما بعد، کسی که هللا تعالی را می

ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد : پرستيده است، همانا محمد وفات يافته است ميرد و کسی که محمد را مینمی َوَما ُمَحمَّ
ُسلُ َخلَ   .انـد)(و محمد جز رسولی نيست که قبل از او رسوالنی بوده ]144: [آل عمران ْت ِمن قَْبِلِه الرُّ

تمامی آيه را خواند و مردم به گريه افتادند و کسی باقی نماند مگر آن که آن آيه را خواند. به مانند آن 
ــد. از عايشــه ر ــه را نشــنيده بودن ــن آي ــل از آن روز اي ــردم قب ــه م ــود ک ــا در صــحيح ب ضــی هللا عنه

ايـن  )2(»...ی ابوبکر منفعت ايجاد نمود ی عمر سپس خطبههخطبا هللا ب«: بخاری(بخارايی) آمده است 
 . شکر نمود و مردم نيز به سبب او شکر نمودند  از مواردی بود که ابوبکر

  دارد که صحابهصراحت و آشکارا بيان میقول به اين که اين آيه به درست بعـد از وفـات رسـول 
باشـد. اگـر گردند دليل بر دور بودن از اصول تفسير و اقـوال مفسـران مـیی خود منقلب میبه گذشته

دهد بشارت می ی پيامبرشبه صحابه شود: هللاعنای آن میماين آيه بدين شکل تفسير به رأی شود 
در آن بـه صـورت قطعـی منقلـب شـدن بيشـتر صـحابه بعـد از !!؟ قلب خواهند شد نمکه آنها به زودی 
نمايد آنها درست بعد توسط هللا تعالی آمده است و بلکه اين گونه است که تأکيد می وفات دادن پيامبر

درسـت  دارد که بيشتر صـحابهکسی که به طور قطعی بيان می !!!شوند منقلب می از وفات پيامبر
شوند کداميک از ای که منقلب میگردند، بايد واضح گرداند که صحابهمنقلب می  فات پيامبربعد از و

شـود و مانند، کدام هستند و اگر نه امر برای امت دچاراختالط میآنان است و آنهايی که ثابت قدم می
ه مجـال ی منقلـب شـد ن صـحابهد شود. همچنين جدا نکراش شناخته نمیی منقلب شده به گذشتهصحابه

اند و کند؛ زيرا در موارد متعددی در قرآن صحابه مدح شدهطعنه وارد کردن به قرآن کريم را باز می
به ايمان و صالح بودن ظاهری و باطنی آنها گواهی داده شده اسـت، ولـی بـا ايـن وجـود در مـواردی 

درست همان چيزی  ديگر صحابه را نکوهش نموده است و به آنها بشارت ارتداد داده شده است و اين
باشـد کـه است که طعنه واردکنندگان به دنبال آن هستند. حقی که واجب است هر مسلمان بداند اين می

افتادنـد. ولـی شدند و از بين آنهـا افـرادی بـه لغـزش مـیاند و دچار خطا میفقط بشری بوده صحابه
-. هللا تعـالی مـیدهـد هی مـیگـوا بـرای آنهـا قرآن کريم برای کسی که اهل عدالت و راستگويی باشد 

 
 .2/335، الدر المنثور 4/221، تفسير قرطبي 7/258فسير طبري نگاه شود به ت) 1(
 .3670(بخارايی) شماره يح بخاريصحنگاه شود به ) 2(
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ُ َعْنُهْم وَ : فرمايد  ّ ِضَي  لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهم بِإِْحَساٍن رَّ واْ َوالسَّابِقُوَن األَوَّ َرضـُ
داً  ا أَبـَ يمُ  َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيهـَ ْوُز اْلعَظـِ َك اْلفـَ پيشـی ( ]100: [التوبـة َذلـِ

کنند. هللا از آنها راضـی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها در نيکی تبعيت می
اند و برای آنها باغهايی مهيا ساخته است که در زير آن نهرها شده است و آنها [نيز] از او راضی شده

هللا ايـن بشـارت  .باشـد)آن تا ابد جاويدان خواهند بود. اين کاميابِی با عظمتی میباشد و در جاری می
 .باشد و نه آن که به آنها بشارت ارتداد و منقلب شدن دين داده باشد می پيامبرصحاب به اسبحانه 

  بر مفسر واجب است تا آن را به آيات قبل و بعدش مربوط دارد؛ زيـرا کامـل بـودن تفسـير و واضـح
باشد. خطايی کـه صـورت گرفتـه ی احد میی غزوهباشد. اين آيه دربارهن آن بدين امر مرتبط میبود 

ی هللا تعالی بر مؤمنان از آنچه در آن غزوه اتفـاق افتـاد است در همان جا واقع شده است و در سوره
به مجرد ايمـان و  نمايد کهنمايد. اين از روی آن است که هللا تعالی برای آنها انکار میبازخواست می

أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُواْ اْلَجنَّةَ : فرمايد شوند. هللا تعالی میبدون جهاد، ابتالء و پاک شدن داخل بهشت نمی
ابِِريَن * َولَقَْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمن قَ  ُ الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنُكْم َويَْعلََم الصَّ ّ ا يَْعلَِم  ْبِل أَن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َولَمَّ

شويد و هللا کسانی از شـما ايد که داخل بهشت میآيا پنداشته( ]143 -142 [آل عمران: َوأَنتُْم تَنُظُرونَ 
کند * و در قبل آرزوی نمايد و صبرکنندگان را [نيز] مشخص نمیکنند را مشخص نمیرا که جهاد می

درسـت بعـد از آن  .گـر بوديـد)ا ديديد. شما آن را ديديد در حالی که نظارهمرگ داشتيد تا آن که آن ر
ٌد إِالَّ َرُسوٌل ...: فرمايد می (و محمد جز رسولی نيست که ...) در اينجـا  ]144: [آل عمران َوَما ُمَحمَّ

ای آنهـا . سپس در آيات بعـد بـردهد ی آنچه در آن غزوه انجام دادند، ادامه میعتاب آنها را به واسطه
-کردند و در نتيجهبوده است به همراه او صالحانی جنگ و جهاد می که دارد که هر پيامبریبيان می

ی شد. در آيهدادند و برای آنها به مانند افرادی از آنان ذلت ايجاد نمیمینی آن سستی و ضعف نشان 
اطاعت کافران را به ثبت رسانده ايمان و برحذر بودن از   ی پيامبربعد از آن هللا تعالی برای صحابه

ِرينَ : فرمايد است و می واْ َخاسـِ اِبُكْم فَتَنقَِلبـُ ى أَْعقـَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنَُواْ إِن تُِطيعُواْ الَِّذيَن َكفَُرواْ يَُردُّوكُْم َعلـَ
کنيـد شـما  ورزند اطاعـت اگر از کسانی که کفر می ايد!ای کسانی که ايمان آورده(] 149: [آل عمران

شويد) بعـد از عتـاب آنهـا توسـط هللا تعـالی در گردانند و در نتيجه زيانکار میتان باز میرا به گذشته
دارد که از کسی که در روز قتال از روی گنـاهش روی برگردانـده اسـت، گذشـت آيات بعد اعالم می

ْواْ : فرمايـد نموده و او را عفو کرده اسـت. مـی ِذيَن تََولـَّ تََزلَُّهُم إِنَّ الـَّ ا اسـْ اِن إِنَّمـَ ى اْلَجْمعـَ ْوَم اْلتَقـَ نُكْم يـَ  مـِ
َ َغفُوٌر َحِليمٌ  ّ ُ َعْنُهْم إِنَّ  ّ کسانی از شما کـه ( ]155[آل عمران:  الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُواْ َولَقَْد َعفَا 

يـن بـود کـه شـيطان از روی که در روز مالقات دو جمع [اسالم و کفر] روی برگرداندند فقط بـرای ا
بعضی اموری که کسب کرده بودند آنها را به لغزش واداشت. هللا آنها را عفو نموده است و هللا بسيار 

را بعـد از آن کـه  نمايد که مؤمنان رسولياد می هللا سبحانهسپس . باشد)آمرزنده و بسيار بردبار می
بود. حمراء األسد د و آن ملحق شدن ابوسفيان به ی احد دچار زخم شده بودند، استجابت کردندر غزوه

واْ : فرمايد هللا تعالی می ْنُهْم َواتَّقـَ نُواْ مـِ ِذيَن أَْحسـَ ُسوِل ِمن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلقَْرُح ِللـَّ ِ َوالرَّ ّ ِ الَِّذيَن اْستََجابُواْ 
َم  أَْجٌر َعِظيٌم * الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاسَ  ُ َونِعـْ ّ قَْد َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إِيَماناً َوقَالُواْ َحْسبُنَا 

(کسانی که هللا و رسول را استجابت نمودند و اين بعد از آن بود که  ]173 -172 [آل عمران: اْلَوِكيلُ 
يشه کنند اجری باعظمت خواهد دچار زخم شده بودند. برای کسانی از آنها که نيکوکاری کنند و تقوا پ

ی اند پس از آنان بترسيد» در نتيجهبود * کسانی که مردم به آنها گفتند: «مردم بر عليه شما جمع شده
شکی وجود نـدارد  .باشد)آن ايمان آنها افزوده شد و گفتند: هللا برای ما کافی است و نيک نگهبانی می

ای هستند باشد، همان صحابهی آنها میاين مدح دربارهاند و که کسانی که به اين صفات توصيف شده
کننـد کـه هللا اند. پس چگونه آن افراد ادعا مـینعمت و فضلی از طرف هللا تعالی بازگشت نموده اکه ب

تغييـر دادن . چنـين ادعـايی بـا بشارت ارتـداد و منقلـب شـدن داده اسـت  ی پيامبرشتعالی به صحابه
 ؟! فته است انجام گرکلمات از موضع آن 

 ی گرامی طليحـه، سـجاح و اسـود عنسـی را وارد توان در تفسير اين آيهگويند: نمیطعنه زنندگان می
کرد و آن فقط درمورد صحابه آمده است. آنان کسانی بودند که منقلب شدند و از اسالم مرتد گرديدنـد 

رد آن !!؟ د بر آنها پيروز شـد ادعای نبوت کردند و رسول هللا با آنها جنگي و در زمان زندگی پيامبر
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هـالک  ظاهر شدند و عنسی قبل از وفات پيـامبر اين است که مسيلمه و اسود نزديک وفات پيامبر
مرتد شدند. در اين مسأله تمامی اهـل نقـل  شد و در مورد طليحه و سجاح آن دو بعد از وفات پيامبر

 گوينـد: پيـامبرنگ شـدند. پـس چگونـه مـیبودند که با آنها وارد ج اتفاق نظر دارند و اين صحابه
بـا آنهـا جنگيدنـد و آنهـا را  کسی بود که مرتدان را شکست داد [و ايـن در حـالی اسـت کـه صـحابه

 ايـن صـحابه از پيـامبر د آورند تا بگويند کـه بعـ شکست دادند]؟! تمامی اين سخنان را به زبان می
  باشد.مبره نمیبودند که مرتد شدند و اين امر شامل حال افراد نا

  
  جهاد:ی هآي

ا : فرمايـد باشد که مـیمی شود. آن آيه همان سخن هللای جهاد ناميده میای است که آيهاز آنها آيه ا أَيُّهـَ يـَ
ِ اثَّاقَلْتُْم إِلَى األَْرِض أََرِضيتُم بِالْ  ّ ا الَِّذيَن آَمنُواْ َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم انِفُرواْ فِي َسبِيِل  َرةِ فَمـَ َن اآلخـِ ْنيَا مـِ َحيَاةِ الـدُّ

ْبُكْم َعَذاباً أَِليماً َويَْستَْبِدلْ  ْنيَا فِي اآلِخَرةِ إِالَّ قَِليٌل * إِالَّ تَنِفُرواْ يُعَّذِ ْيئاً  َمتَاعُ اْلَحيَاةِ الدُّ وهُ شـَ رُّ قَْوماً َغْيَرُكْم َوالَ تَضـُ
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  ّ ايد! شما را چه شده است که وقتـی ای کسانی که ايمان آورده( ]39 -38 [التوبة: َو

کنيد؟ آيا به زندگی دنيا به جـای شود: «برای [جهاد] در راه هللا بيرون رويد بر زمين سنگينی میگفته می
گـر [بـرای جهـاد] بيـرون باشـد * اايد؟ کاالی دنيا در برابر آخرت جز مقداری کـم نمـیآخرت راضی شده

دهـد و [در نمايد و به جای شما قـومی را قـرار مـینرويد، [هللا تعالی] شما را با عذابی دردناک عذاب می
گويند: در اين می. رسانيد و هللا بر هر چيزی به هر شکلی تواناست)ای به او ضرر نمیاين صورت] ذره

کردند و باقی مانـدن در زنـدگی اد سنگينی حس میدو آيه به صراحت بيان شده است که صحابه برای جه
باشد. تـا آن دانستند که دنيا جز کااليی اندک نمیدنيوی را انتخاب کردند. اين با وجود آن است که آنها می

عذاب خواهد نمود  ،که مورد توبيخ هللا سبحانه قرار گرفتند و آنها را تهديد نمود که آنها را با عذابی شديد 
  . دهد ها گروهی مؤمن و صادق را قرار میو به جای آن

  
  :از چند جهت رّد بر اين شبهه

 باشد. آن بعد از فتح مکه و بعد از ر دارند که اين آيه برای تشويق به جنگ تبوک میظمفسران اتفاق ن
در زمانی که نخل امر شده بود تا در گرمای تابستان، از طائف و حنين بود. به آنها  بازگشت پيامبر

، خواسـت جهـاد نمايـد عادت داشت وقتی کـه مـی . پيامبر، جهاد کنند رسند ها میدهد و ميوها میخرم
ی نمـود [تـا جاسوسـان دشـمن را از حملـهجهت حرکت را به مسيری غير از مسير اصلی معرفی می

داد های بسيار و تعو دارای مسافتی طوالنی و مصيبت   بوده  آنها آگاه نکنند]. آن جنگ در گرمای شديد 
دشمن زياد بود. در نتيجه حرکت کردن برای جهاد برای آنها سخت بود. در نتيجه هللا تعالی اين آيات 

بعضـی . )1( را نازل نمود تا آنها را به جهاد تشويق نمايد و از سـنگين شـدن بـر روی زمـين بترسـاند 
شـدن بـرای تمـامی آنهـا شکی وجود ندارد که ايـن سـنگين  .)2( اند علمای اماميه اين امر را ذکر نموده

ی آنهـا گرفتـار صورت نگرفته است؛ زيرا امری دور از ذهن است که شامل تمامی آنها شـود و همـه
سنگينی و کندی گردند. آن فقط برای بيان امر به صورت نسبی برای بعضی از آنها به نسبت بعضی 

بودند و به مانند هـر انسـانی  افتد و صحابه نيز بشرباشد. اين امری است که بسيار اتفاق میديگر می
شدند. به همين دليل بسيار زياد در قرآن مواردی وجـود دارد کـه بـه گرفتار سستی و ديگر چيزها می

ترساند؛ تا آن که آنان می و کند و آنها را تشويق نمودهآموزد و آنها را راهنمايی میعلم می صحابه
اند. برای کسی کـه در قـرآن تـدبر نمايـد ايـن امـر را بهترين امت قرار دهد که برای مردم خارج شده

ايد!) هشتاد و نه بار (ای کسانی که ايمان آوره  يا أيها الذين آمنواباشد که در قرآن عبارت:  معلوم می
گفتـه  . به همـين دليـل ابـن مسـعود ر تمامی آنها آموزش و راهنمايی وجود دارد د تکرار شده است و 

با دقت به آن  )ايد!» (ای کسانی که ايمان آوردهيا أيها الذين آمنوافرمايد: «اگر شنيدی که هللا ب« است:
بدين شکل   سياق قرآني.  )3(»گوش کن! زيرا يا به خيری امر نموده است و يا از شّری نهی کرده است 

 
 .2/436، تفسير ابن كثير 4/48تفسير بغوي نگاه شود به ) 1(
 .2/64) مجمع البيان 2(
 .1/80تفسير ابن كثير نگاه شود بع ) 3(
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کنـد. ولـی گروهـی دهد و يا آن که آنهـا را از شـّر نهـی مـیخير را آموزش می است که به صحابه
دارد که هر خطا يا کوتـاهيی به عصمت برای بشر اعتقاد دارند و اين امر آنها را بر آن می هستند که

 . باشد انجام گرفته باشد، بيانگر طعنه به آنها می از جانب صحابه
 در مورد اين سخن هللا تعالی : ًْبُكْم َعذَاباً أَِليما (و اگر بيرون نرويد شما را  ]39 [التوبة: إِالَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ

در اينجا وعيدی از جانب هللا تعالی بـرای هـر کسـی کـه جهـاد را  .نمايد)به عذاب دردناکی عذاب می
ای از عـرب از طايفـه : «رسـول هللاترک کند، وجود دارد. ابن عباس رضـی هللا عنهمـا گفتـه اسـت 

و در نتيجه هللا باران را از آنها گرفت و اين  خواست تا برای جهاد بيرون روند و آنها سنگينی نمودند 
 .»عذاب آنها بود 

 بايد توجه داشت که صحابه همراه پيامبرشان ی تبوک بيرون رفتنـد و هـيچ عـذابی از برای غزوه
تمـام  ی آنها شيخين رضی هللا عنهما بودند. ابوبکرجانب هللا تعالی آنها را فرا نگرفت. در رأس همه

اش هـيچ چيـز جـز هللا تعـالی و داد تا لشگر را تجهيـز نمايـد و بـرای خـانواده يامبرمال خود را به پ
ای درسـت و دوستی او را با آوردن آيـه تیصحب هم هللا سبحانهاضافه بر آن  .)1(رسولش باقی نماندند 

ُ فرمايد: بعد از اين آيه بيان داشته است. هللا تعالی می ّ  إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُرواْ إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ 
َ َمعَنَا ّ (اگر او را ياری ندهيد.  ]40[التوبة:  ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ 

ين دو نفری بود کـه دوم او هللا او را ياری داده است و آن وقتی بود که کافران او را بيرون نمودند و
در  .)»در غار بودند. در آن هنگام به صاحب(مفرد صحابه) خود گفت: «غمگين مباش هللا با ماسـت 

نيز هزار دينـار را  داد [تا لشگر را تجهيز نمايد]. عثمان نصف مال خود را به پيامبر مورد عمر
: بعـد از عمـل او در امـروز هـيچ نيز فرمـود  را تجهيز نمود. پيامبر هالعسرداد و لشگر  به پيامبر

در پشـت سـر او در  پيـامبر عبدالرحمن بن عوفدر مورد . )2(رسد»ضرری دوبار به عثمان نمی
اَب هللا : همگی آنها را عفو نموده و فرمود  در اينجا بود که هللا .)3( ی تبوک نماز خواند غزوه د تـَّ لَقـَ

ْنُهْم عَلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنصَ  اِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرةِ ِمن بَْعِد َما َكاَد يَِزيُغ قُلُوُب فَِريـٍق مـِّ
ِحيمٌ  ی پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت، (هللا توبه  ]117:  [التوبة  ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُؤوٌف رَّ

يت نمودند و اين بعد از آن بود که نزديک بود قلبهای گروهی از کسانی که در ساعت سختی از او تبع
-رحمتگر می بسياری آنها پذيرفته شد و او(هللا تعالی) به آنها مهربان و سپس توبه  .آنها منحرف گردد 

ی او را بپـذيرد هرگـز تـا ابـد او را کسی که هللا توبـه: «رضی هللا عنهما گفته است بن عباس باشد). ا
 ». د کنعذاب نمی

 ی پيامبرآخرين غزوهتبوك ی  دانيم که غزوهمی به همراه اصحابش هايی بود. آنها در تمامِی غزوه
جهاد نمودند، به ابتالئی بزرگ گرفتار شدند. به مانند: غزوات بدر، احد، خنـدق  که به همراه پيامبر

هادهـا] يـاری شـدن و ی حنـين و موتـه. [در تمـامی ايـن جو بعد از آن فتح مکـه و در پـس آن غـزوه
آنهـا راه جهـاد را کامـل  پيروزی به همراه آنها بود. بعد از تمامی اين موارد و بعد از وفـات پيـامبر
های فارس، عـراق، شـام و نمودند و دين را از مرتدان حفظ کردند و هللا تعالی به دستان آنها سرزمين

شود که صحابه بر روی زمـين سـنگين ی. بعد از تمامی اين تفاصيل چگونه گفته ممصر را فتح نمود 
  ؟!ندگی دنيوی را انتخاب کردند زشدند و متمايل شدن به 

  
  :ی ارتدادهآي

ن : خواهند به صحابه طعنه وارد کنند آنها با اين سخن هللا تعالی می نُكْم عـَ دَّ مـِ ن يَْرتـَ واْ مـَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنـُ
ُ بِقَ  ّ ِ ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي  ّ ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل  َوالَ ْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ّ ِ يُْؤتِيِه َمن يََشاُء َو ّ -مان آورده(ای کسانی که اي ]54[المائدة:  يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئٍِم َذِلَك فَْضُل 
آورد کـه آنهـا را دوسـت دارد و ايد! کسی از شما که از دينش مرتد شود، [در برابر آن] هللا قومی را مـی
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باشـند. در راه دارند. نسبت به مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران با عـزت مـیآنها او را دوست می
د. اين فضل هللا است که به هر که بخواهـد ترسنای نمیکنند و از سرزنش هيچ سرزنش کنندههللا جهاد می

  .باشد)ی بسيار دانا میدهندهدهد و هللا وسعت می
  :ی آنهارد بر گفته

باشد. آنها کسانی بودند که هللا تعالی آنان را دوست می اين آيه از بزرگترين داليل برای عظمت صحابه
و  برای ابوبکر اند که اين آيهن روايت کردهداشتند. جمعی از مفسراداشت و آنها نيز او را دوست میمی

آن بـرای : «فرمـود  علي بن أبي طالب ياران او نازل شده است. طبری در تفسير خود ياد کرده است که 
. اند: آن برای انصار نازل شده است بعضی از مفسران نيز گفته.  )1(!!»ابوبکر و اصحابش نازل شده است 

باشد. در هر حالتی اين آيـه بـرای اشعری میبوموسی ی اهل يمن و قوم ااند: آن دربارهبعضی ديگر گفته
شـوند همـان ابـوبکر، عمـر، باشد. شکی وجود ندارد که اولين کسانی که شامل اين آيـه مـیتمامی آنها می

 –د. بر اين امر طبرسی تأکيد نموده اسـت نباشی صحابه رضی هللا عنهم اجمعين میعثمان و علی و بقيه
ی افـرادی کـه ايـن دربـاره ...«: در تفسير اين آيه گفته است  –از علمای بزرگ شيعه بوده است  او يکی

باشند که و اصحابش می  ف نظر وجود دارد. گفته شده است: آنها ابوبکرالشود، اختاوصاف شامل آنها می
ه است: آنها اهل يمـن باشند... همچنين گفته شد با مرتدان جنگ نمودند... و گفته شده است: آنها انصار می

 ميرالمؤمنين عليشده است: آنها ا هگفت وباشند... هستند... و همچنين گفته شده است: آنها اهل فارس می
اولين کسانی هستند  و در مقدم آنها خلفای چهارگانه ی بر اين که صحابه. دليل)2(و اصحاب او هستند»

بُُّهْم : فرمايـد تعـالی در آن مـیشـود. هللا که عموميت اين آيه شامل حال آنها مـی ْوٍم يُحـِ ُ بِقـَ ّ أْتِي  ْوَف يـَ فَسـَ
 100ی دارد و آنهـا او را دوسـت دارنـد) [در آيـهآورد کـه آنهـا را دوسـت مـی(هللا قومی را می َويُِحبُّونَهُ 

[نيـز] از  ی توبه آمد که پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار هللا از آنان راضی اسـت و آنهـاسوره
: . در مورد سخن هللا تعـالیلين کسانی بودند که ايمان آوردند]باشند و هر چهار خليفه از اوهللا راضی می

 َةٍ َعلَى اْلَكافِِرين (در برابر مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران باعزت ظاهر   أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ
-باشـد، زيـرا هللا تعـالی مـیمـی ارد که اين در توصيف اصحاب پيـامبروجود د  واضح ی. دليلوند)شمی

نَُهمْ : فرمايد  اء َبيـْ ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحمـَ َّ ُسوُل  ٌد رَّ َحمَّ ی هللا (محمـد فرسـتاده ]29 [الفـتح: مُّ
در مـورد  .باشـند)ه با او هستند در برابر کافران شدت عمل دارند و بين خود مهربـان مـیاست. کسانی ک

ِ َوالَ يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئِمٍ :  فرمايد سخن هللا تعالی که می ّ کنند و از (در راه هللا جهاد می  يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل 
از اولـين کسـانی بودنـد  ت اين است که صحابهآنچه که معلوم اس. ترسند)ای میسرزنِش سرزنش کننده

انـد و ايـن بـرای نمايند، قرآن را پـر کـردهکه در راه هللا تعالی جهاد نمودند. آياتی که بر اين امر تأکيد می
باشـد کـه از ين صفت دائمی آنها بوده است. هيچ درست نمـیا. باشد کسی که در آن تدبر نمايد، واضح می

با مرتدان جنگيدنـد و  در خالفت ابوبکر مرتد شدند. زيرا صحابه که صحابهروی اين آيه گفته شود 
  ؟!کند که مرتدان بر مؤمنان پيروز شوند گشتند. آيا عقل سليم قبول می زبر عليه آنها ياری شدند و پيرو

  
  خشوع:ی هآي

وا أَن أَ : باشد می شود و آن اين سخن هللای خشوع ناميده میای است که آيهاز آيات آيه ِذيَن آَمنـُ أِْن ِللـَّ لَْم يـَ
ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّقِ َوَال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبُل فَ  َّ ْت تَْخَشَع قُُلوبُُهْم ِلِذْكِر  ُد فَقَسـَ ْيِهُم اْألَمـَ َطاَل َعلـَ

ْنُهْم فَاِسقُونَ  اند، فـرا نرسـيده اسـت يا زمان آن برای کسانی که ايمان آورده(آ ]16: [الحديد  قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ّمِ
که قلبشان با ذکر هللا و آنچه از حق نازل شده است خشوع يابد و به مانند کسانی نباشند که در قبل به آنها 

-ی از آنهـا فاسـق مـید ی زيـاو قلبهای آنها قسوت پيدا کرد و عده دراز آمد کتاب داده شد و زمان بر آنها 
بـه مدينـه آمدنـد و  «وقتی اصحاب رسول هللا: آمده است  جالل الدين سيوطياز الدر المنثور در . د)باشن

بعد از آن که به آنها سختی رسيد به زندگی آرامی دست يافتند. به مانند آن بود کـه برخـی مسـائلی را کـه 
آمـده  ديگـر از پيـامبر داشتند از دست دادند (در نتيجه مجازات شدند) و ايـن آيـه نـازل شـد. در روايتـی
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» شمرد و هللا اين آيه را نازل کـرد حرکت بیهفده سال از نزول قرآن را مهاجرين بعد قلبهای  است: «هللا
ی اهل سنت و جماعت بهترين مردم هستند و قلبهای آنها برای وقتی صحابه اين گونه بودند و آنها بر گفته

حرکت هفده سال خاشع نگرديد تا آن که هللا تعالی آنها را بیذکر هللا و آنچه از حق نازل شده است بعد از 
شود؛ پس بـرای قسوت قلبی بر حذر داشت که باعث فسوق می زخواند و مورد عتاب قرار داد و آنها را ا

  . بزرگان قريش که در سال هفتم هجری و بعد از فتح مکه ايمان آوردند، هيچ مالمتی وجود ندارد»
  

  :ههبشبر اين رد علماء 
  باشـد و او روايتی موقوف از اعمـش مـیسيوطي جالل الدين از الدر المنثور روايت اول نقل شده در

باشد. بايد توجه داشت که آن روايتی است کـه ی آن که منفرد نيز میمعروف به تدليس بوده به عالوه
انـد. او داشـته باشد، به عالوه آن که برداشتی نادرسـت از آننمی بر خالف ادعای آنان سخن رسول

در روايـت ديگـر نيـز ). » (مجـازات شـدند فعوقبوانه اين که « ) و» (عتاب شدند فعوتبواگفته است: «
به صورت  آن را روايت کرده است و فقط آن را از پيامبرأنس  از  ابن مردويه  سيوطی گفته است: «

و در هيچ کتاب تفسيری روايت کرده است   أنساز ابن مردويه  که   ت شناسم. اين روايتی اسمرفوع می
باشد. آن حديثی است کـه متضاد می شود به عالوه آن که با روايت صحيحی از ابن مسعود يافت نمی

بين اسالم ما و زمانی که هللا ما را با ايـن آيـه «گفت:  مسلم در صحيحش آورده است که ابن مسعود 
ِ  أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَن تَْخَشعَ : عتاب نمود  َّ -(آيا زمان آن برای کسانی که ايمان آورده قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر 

. ايـن )1(»فقط چهار سال فاصله وجـود داشـت . اند، نرسيده است که قلبهايشان با ذکر هللا خاشع گردد)
از اولين کسانی بود که اسالم آورد و از عالمترين مردم به اسـباب  اضافه بر آن است که ابن مسعود 

در اينجا ديده . باشد [و ارزشی ندارد]و منکر می ابن مردويه شاذ ی روايت قرآن بود. در نتيجه نزول
شود که سيوطی بـرای تفسـير ايـن آيـه بيسـت روايـت آورده اسـت و در آنهـا روايـت صـحيح ابـن می

 انـد نمودهپندار چنين آن در اند و . ولی با اين وجود آنان فقط اين دو حديث را ديدهوجود دارد  مسعود 
باشد بلکه بر به سيوطی دارای حجتی نمی اند. استدالل آنهاواقع شدهمورد مالمت  که در آن صحابه
ــی ــان م ــه آن ــد علي ــرا  ؛باش ــيوطيزي ــث ضــعيف و  س ــه احادي ــروف اســت ک ــن مع ــه اي ــاء ب ــزد علم ن

کند و آوردن حديث توسط او دليلـی بـر صـحيح بـودن اسـناد حـديث موضوع(ساختگی) را روايت می
 . ندارد 

  اگر بر فرض محال دو روايت را صحيح بدانيم، سخن هللا تعالی برای آنها فقط برای عتاب و تشـويق
باشد؛ زيرا بدون شک صحابه معصوم دار شدن ترس از هللا تعالی میآنها به زياد شدن خشوع و ادامه

مـان طـور کـه در آمـده اسـت. هنبودند بلکه خواص بشری مانند فراموشی و غفلت به سراغ آنهـا مـی
نـازل شـده اسـت. اگـر عتـاب از  در قبل آمد بيان داشتيم آياتی از قرآن برای عتـاب پيـامبر هآياتی ک
چـه بايـد  ی عتـاب هللا تعـالی از پيـامبرباشد. پس دربـارهمذمت آنها از طرف هللا تعالی می صحابه

 ؟! گفت 
 ات اوليه آنها قلبهايشان خاشع نگرديده بـود، است و به پندار اشتباه نفرزده شده ای به صحابه اما طعنه

باشـد. آنچـه از اين ادعايی اشتباه و بدگويی ظاهری می...! پس وضع نفرات بعدی آنها چه خواهد بود 
در تاريخ به ثبت رسيده است، داللت بر قرار داشتن آنها در باالترين مقامات خشوع   ی صحابههسير

-س از ابهت و عظمـت او مـیری تی آنها در نتيجهاد بودن گريهو شدت ترس آنها از هللا تعالی و زي
از آنهـا . علـمگـر يـا بـیکند مگر افراد سـتيزه. اين امر تا به حدی است که کسی آن را انکار نمیباشد 

ای گفـت کـه بـه ماننـد آن را خطبـه رسـول هللا«: انـد روايـت کـرده روايتی است که شيخين از انس
خنديديد و بيشتر دانستيد، کمتر میمی زدانستم شما نيد: اگر آنچه را که من میهرگز نشيده بودم. فرمو

» همان صـدايی اسـت حنين«. )2( را فرا گرفت» اصحاب رسول هللا حنينکرديد. او گفت: گريه می
«مردم به شـدت : شود. در روايتی ديگر از مسلم آمده است که با شدت گرفتن گريه در سينه ايجاد می
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 .2359شماره ، صحيح مسلم 4621(بخارايی) شماره بخاري) 2(
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گريه کردن بـرای بعضـی از صـحابه بـه ثبـت . )1(شنيدند» افتادند وقتی آن را از رسول هللا به گريه
رسيده است و بلکه بعضی از آنها به شدت ترس از هللا تعالی و ترس از ابهت و عظمـت او معـروف 

امـر نمـود کـه بـرای مـردم  به ابـوبکر هستند. در صحيحين از عايشه رضی هللا عنها وقتی پيامبر
-ابوبکر مردی رقيق القلب است و وقتی قرآن مـیرسول هللا! گفتم: ای ... «: ز بگذارد، آمده است نما

در روايتی ديگر آمده است: «اگر ابوبکر در جـای  .)2(ی خود را بگيرد»تواند جلوی گريهخواند نمی
أبـي از ليـة لحدر ا. )3(شـنوند»ی وی مردم هيچ چيزی [از قرآن] را نمیتو قرار بگيرد از روی گريه

بر روی صورت عمر از شدت گريه دو خـط سـياه ايجـاد شـده : «آمده است عبد هللا بن عيسى از نعيم 
ای در قسمتی از قرآن آن را تکرار عمر در هنگام خواندن آيه: «آمده است هشام بن حسن  از .  )4(»بود 

آمـده و عايشـه  ی پيامبرانهبه خ . عثمان)5(»نمود تا آن که نفسش بند آمد و آنقدر گريه کرد تا افتاد 
 ی آن عثمـانها به او خبر داد که چهار روز است غذايی به آنها نرسيده است. در نتيجهنرضی هللا ع

ای از درهـم بـه خشم بر دنيا» سپس غذای بسياری برای آنها حاضر کرد و کيسه« گريه کرد و گفت:
ی نان و گوشـت بـه او دادنـد. وقتـی ظـرف آمده است که بشقاب عبدالرحمن بن عوف از. )6(»آنها داد 

چه چيز تو را به گريه انداختـه اسـت؟ محمد گذاشته شد، شروع به گريه نمود و به او گفته شد: ای ابو
پنداريم آنچه اش از نان جو سير نشدند و نمیوفات يافت در حالی که او و خانواده ول هللارس: «گفت 

-را هرگز ياد نمی رضی هللا عنهما پيامبر . ابن عمر)7(»شد برای ما باقی مانده است، بهتر از آن با
 .باشد چنين خبرهايی از آنها بسيار زياد می. )8( افتاد نمود مگر آن که به گريه می

 
ْغِفَرةً َوأَ هللا عزوجل: ی جدا کردن در اين سخن هشبه اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ راً َوَعَد  جـْ

 ً -اند وعدهاند و عمل صالح انجام داده(هللا به کسانی از [جنس] آنها که ايمان آورده ]29: [الفتح َعِظيما
  :ی آمرزش و اجری بزرگ داده است)

ِذيَن : باشد می هللا عزوجل» در اين سخن منهمهای که مطرح است وجود «از شبهه ِ َوالـَّ َّ وُل  سـُ ٌد رَّ َحمـَّ مُّ
ِ َوِرْضَواناً ِسيمَ َمعَهُ أَشِ  َّ َن  داً يَْبتَغُوَن فَْضالً ّمِ وِهِهم دَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْينَُهْم تََراهُْم ُركَّعاً ُسجَّ ي ُوجـُ اُهْم فـِ

نِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشطْ  ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهْم فِي اْإلِ ى ّمِ تََوى َعلـَ تَْغلََظ فَاسـْ أَهُ فَآَزَرهُ فَاسـْ
ْنُهم مَّ  اِلَحاِت مـِ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصـَّ َّ اعَ ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد  رَّ راً َعِظيمـاً سُوقِِه يُْعِجُب الزُّ َرةً َوأَجـْ  ْغفـِ

ترين در برابر کافران هستند و بين تند، با شدت محمد فرستاده هللا است و کسانی که با او هس( ]29: [الفتح
بينی. از هللا فضل و رضايتمندی را خواستار باشند. آنها را در حال رکوع و سجده میخودشان مهربان می

هايشان اثر سجده وجود دارد و اين مثال آنها در تورات اسـت و مثـال آنهـا در انجيـل بـه هستند. در چهره
ی خود استوار شده است. کشاورزان را ز شده است و بلند گشته است و بر ساقهمانند زراعتی است که سب

انـد. هللا بـه کسـانی از [جـنس] آنهـا کـه ايمـان به تعجب وا داشته است و کافران توسط آنها خشمگين گشته
(از  گويند: «منهم»آمرزش و اجر باعظمتی را وعده داده است). می ،اند اند و عمل صالح انجام دادهآورده

آنها) داللت بر تبعيض دارد و الهامگر آن است که برای بعضی از آنها مغفرت و رضـايتمندی هللا وجـود 
باشـد. در ندارد. همچنين داللت بر اين دارد که در بعضی از آنها صفت ايمان و عمل صالح موجـود نمـی

انـد بوده ها که نخبگان صحابهباشد و در آن واحد بعضی از آننتيجه اين آيه مدح کننده و طعنه زننده می
  . را مدح نموده است و در مورد ديگران طعنه وارد کرده است»

  :وجود دارد پاسخبر اين شبهه از جهات مختلفی 

 
 . 2359 شماره) صحيح مسلم 1(
 .  برای اوست لفظ و 418 شماره  ، صحيح مسلم 2298 (بخارايی) شمارهبخاري) صحيح 2(
 .  برای اوستلفظ  و 679 شماره(بخارايی) ) صحيح بخاري3(
 . 1/51) حلية األولياء 4(
 . 1/51) حلية األولياء 5(
 .  آورده است 188الرقة والبكاء، در ابن قدامة مقدسي  آن را) 6(
 .  آن را آورده است 1/100الحلية در ) أبو نعيم 7(
 . 86 ش شمارهسنندر ) دارمي 8(
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 ترين شکل سـتايش و مـدحی از جانـب هللا تعـالی بـرای اصـحاب پيـامبرمی با قویای گردر اين آيه 
کند و داللت بر باال بودن منزلت آنها در دين و میو آنان را به آن صفات بزرگ توصيف  وجود دارد 

 .راسخ بودن آنها در ايمان و عمل صالح دارد 
  :اما وجود «منهم» در اين سخن هللا تعالی ًرا َرةً َوأَجـْ ْغفـِ اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ َوَعَد 

 ً انـد آمـرزش و اجـر اند و عمل صـالح انجـام دادهکه ايمان آورده(هللا به کسانی از [جنس] آنها  َعِظيما
باشد. آنچه که مفسران به معنای تبعيض و جدا کردن اشتباه بزرگی می .باعظمتی را وعده داده است)

شـود: و اهل علم بر آن هستند اين است که «من» در اين آيه برای جنس آمـده اسـت و معنـای آن مـی
انـد و ... وعـده داده » (هللا به کسانی از اين جنس که ايمان آوردهن هذا الجنسوعد هللا الذين آمنوا م«

اِن : . آنها همان صحابه هستند. به مانند ايـن سـخن هللا تعـالی)است به ... َن اْألَْوثـَ ْجَس مـِ اْجتَنِبُوا الـّرِ فـَ
ورِ  اجتنـاب کنيـد و از گـواهی  (از پليدی کـه در جـنس بـت وجـود دارد ] 30: [الحج َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

باشـد] بلکـه هـا نمـیدروغ اجتناب نماييد!) در اينجا منظور تبعيض [و جدا کردن نوعی خاص از بـت 
برای بيان جنس آمده است. به اين معنا: از پليدی جنس بت اجتناب کنيد و اين پليدی شامل انواع آنهـا 

باشـد و ن» بيانگر جنس می. در نتيجه «مِ باشد شود و از آنها زنا، ربا، شراب خواری و دروغ میمی
ی مذکور به همين ترتيب اسـت. بـه معنـای از جـنس ايـن افـراد يعنـی جـنس وضعيت «منهم» در آيه

  .)1(» (انفاق خودت را از جنس درهم قرار بده!)أنفق نفقتك من الدراهمشود«. گفته میصحابه
  

َن  َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً تعالى:  ی سخن هللا  هشبه ِ َخْيٌر ّمِ َّ أَْو لَْهواً انفَضُّوا إِلَْيَها َوتََرُكوَك قَائِماً قُْل َما ِعنَد 
اِزقِينَ  ُ َخْيُر الرَّ َّ (وقتی تجارت يا لهوی را ديدند به سوی آن    ] 11[الجمعة:  اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َو

از تجارت بهتر است و هللا  و د هللا است از لهو و تو را ايستاده رها کردند. بگو: آنچه نز  پراکنده شدند
  :باشد)بهترين روزی دهنده می 

را رها کردند و به نزد کاروانی کـه از شـام آمـده بـود، رفتنـد. او را  گويند: بيشتر صحابه رسول هللامی
ر عدم ی جمعه ترک کردند و رو به سوی لهو نمودند و به تجارت مشغول شدند. اين دليلی بتنها در خطبه
  باشد.ديانت آنها می

  جواب:
  در آن زمان به آداب شرعی آگـاهيی وجـود نداشـت و )2(اين ماجرا در ابتدای زمان هجرت انجام شد .

پنداشتند که اگر می  .اين امری طبيعی بود. مردم در آن زمان رغبت زيادی به پايين بودن قيمت داشتند 
ی آنهـا نمـاز جمعـه را تـرک . البته همهکل بر بخورند آنها به مش شود وکاروان برود، قيمتها زياد می

باقی ماندند. ايـن  نکردند و بلکه بزرگان صحابه به مانند ابوبکر و عمر رضی هللا عنهما نزد پيامبر
هللا  و )4(. به همين دليل اين عمل آنها شنيع معرفـی نشـد )3( ر احاديث صحيح به ثبت رسيده است د امر 

نيز آنها را عتـاب ننمـود. بعـد از آن کـه هللا تعـالی ايـن  عذاب نداد و پيامبر نيز به آنها وعيد  سبحانه
حکم را بيان نمود، حتی يکی از آنها ديگر مرتکب چنين کاری نشـد و حالـت آنهـا بعـد از نـزول آيـه 

 .باشد بهترين شاهد می
 همچنين پراکندگی صحابه فرمايد: عالی میبرای تجارت بوده است و نه برای لهو و لعب. زيرا هللا ت

إِلَْيَها  ی مثنی نياورده است [تا اين پراکندگی مربوط به هر دوی آنها، (به سوی آن) و آن را با صيغه
  .گردد]يعنی تجارت و لهو گردد. بلکه مفرد آمده است و فقط به تجارت باز می

  

 
  .4/247تفسير ابن كثير ، 16/296) تفسير قرطبي 1(
حافظ ابن كثير ه از جمع یهتفسير سوری جمعه بعد از نماز بود و نه قبل از آن همان گونه که در در آن زمان خطبه) 2(

  ش آورده است.مراسيلدر أبي داود از 
و عمر  باقی ماندند، دوازده نفر بودند که از آنها ابوبکر آمده است کسانی که نزد پيامبر حديث جابر بن عبد هللادر ) 3(

 . رضی هللا عنهما بودند
  دحية بن خليفة ی تجاری به مدينه خارج شدند. کسی که قافله را آورد همان به معنای بر کسانی که هنگام رسيدن قافله) 4(

 . بود
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إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْواْ ِمنُكْم  :  بسياری از صحابه در روز احد و روز حنين و نازل شدن اين آيه فرار   ی هشبه
ُ َعْنُهْم إِنَّ  ّ َ َغفُوٌر َحِليمٌ  يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيَطاُن ِببَْعِض َما َكَسبُواْ َولَقَْد َعفَا  ّ   آل]

ی بعضی  ند، فقط به واسطه(کسانی که روز ديدار دو جمع [اسالم و کفر] روی برگرداند ] 155:  عمران
زش وا داشت و حقيقتاً هللا آنها را عفو نموده است.  ن آنها را به لغاز مسائلی که کسب کرده بود، شيطا

  باشد). هللا بسيار آمرزنده و بسيار بردبار می 
  جواب:

  ايـن اين امر بوده است و اگر گفته شود: فرار بعد از آن بوده اسـت در  نهياز أحد قبل در روز فرار
ْنُهْم إِنَّ : فرمايد آيه آمرزيده شدن آنها برای اين کار بيان شده است. زيرا هللا تعالی می ُ عـَ ّ ا  ْد َعفـَ َولَقـَ

َ َغفُوٌر َحِليمٌ  ّ  :حقيقتاً هللا آنها را عفـو نمـوده اسـت. هللا بسـيار آمرزنـده و بسـيار ( ]155[آل عمران
ذر آورده است و آنها را عفو نموده است. او کسی است که پـاک هللا تعالی برای آنها ع .بردبار است)

شود که بخواهد به هللا بودن آنها را بيان داشته است و آنها را ستايش کرده است. پس آيا کسی پيدا می
، هللا تعالی آگاه نموده است که آن برای ابتالی آنان حنين  روزفرار تعالی اعتراض کند؟! اما در مورد  

بوده است تا آن که بر زياد بودنشان تکيه نکنند. بلکـه تکيـه آنهـا فقـط بايـد بـر هللا متعـال  و تربيتشان
ِن : فرمايد باشد. هللا تعالی می ْم تُغـْ َرتُُكْم فَلـَ تُْكْم َكثـْ ْيٍن إِْذ أَْعَجبـَ ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٍ َويَْوَم ُحنـَ ّ لَقَْد نََصَرُكُم 

ى َعنُكْم َشْيئاً َوَضاقَْت عَ  ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلـَ ّ ْدبِِريَن * ثُمَّ أَنَزَل  لَْيُكُم األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُم مُّ
افِِرينَ  َزاء اْلكـَ َك جـَ هللا در ( ]26 -25 [التوبـة: اْلُمْؤِمنِيَن َوأَنَزَل ُجنُوداً لَّْم تََرْوَها َوعذََّب الَِّذيَن َكفَُرواْ َوذَلـِ

جاهای بسياری شما را ياری نموده است و روز حنين وقتی که زياد بودنتان شما را به شـگفت آورده 
کند و زمين با وجود نيازی [از هللا تعالی] ايجاد نمیبود و اين در حالی است که آن برای شما هيچ بی

-دانديد * سپس هللا آرامشش را بر فرسـتادهروی برگر ،وسيع بودنش برای شما تنگ شد و پشت کرده
ورزند را بينيد و کسانی که کفر میاش و بر مؤمنان نازل نمود و سربازانی را فرستاد که آنها را نمی

[بايد توجه داشت که هللا تعالی در اين آيـه از يـاری نمـودن  .عذاب نمود و اين مجازات کافران است)
کند]. در ضمن برای کسی پنهـان نيسـت آيا هللا کافر را ياری می آنها در روز حنين ياد فرموده است.

  . د شتنکه در اين جبهه افراد تازه ايمانی وجود دا
  

  ی اين سخن که صحابه بعضی به بعضی ديگر دشنام دادند و با يکديگر جنگيدند:هشبه
َرى َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا : فرمايد می هللا تعالى ى اْألُخـْ َداهَُما َعلـَ ْت إِحـْ إِن بَغـَ ا فـَ ِلُحوا بَْينَُهمـَ فَأَصـْ

ِ فَإِن فَاءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطو َّ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر  َّ  ا إِنَّ 
يفه از مؤمنان با يکديگر جنگيدند، بين آنها صـلح برقـرار کنيـد و اگـر يکـی از (اگر او طا ]9: [الحجرات 

آنها بر ديگری ستم نمود، پس با آن که ستم نموده است وارد جنگ شويد تـا آن کـه بـه امـر هللا بـازگردد. 
صلح ايجاد کنيد و عدالت ورزيد که هللا عـدالت پيشـگان را دوسـت  ،گشت بين آنها از روی عدلزوقتی با

  .دارد)می
  جواب:

 تعالی ايمان و برادری آنها را به ثبت رسانده است و ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه بـا يکـديگر وارد  هللا
ی مؤمنون به صورت جمله اسميه به جـای الـذين امنـوا بـه صـورت اند [و در آن از صيغهجنگ شده

لـت بـر ثبـوت دارد و آن جمله فعليه استفاده کرده است و صفتی که به صورت جملـه اسـميه بيايـد دال
ی فعليه داللت بـر اسـتمرار آيد زيرا جملهی فعليه میتر از وقتی است که به صورت جملهصفت قوی

ی مؤمنان است پـس سـزاوار باشد]. وقتی اين آيه دربارهو تکرار دارد و نشانگر نوسان آن صفت می
باشـد کـه بهشـت بـودن ايـن نمـی گويند: شـرط اهـلباشد که در آن بگنجند. اهل سنت میمی صحابه

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 هللا تعالی توبه نمايد و 

باشند. حتی اگر کسانی کـه بهشـت آنها اهل بهشت می ی او پذيرفته شود. هللا گواهی داده است کهتوبه
باشد که برای انجام کارهايی کـه آتـش جهـنم را واجـب رفتن آنها معين نشده است، برای ما جايز نمی

  گرداند، بگوييم که آنها اهل بهشت نيستند.نمی
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 اسـت کـه پيـامبر را آزار دادند و با او وارد جنگ شـدند و ايـن در حـالی ی اين که صحابه علیهشبه

  فرموده است: «کسی که علی را آزار دهد، مرا آزار داده است».
  

 المـؤمنين علـيميررخ داده است در زمـان ا ی اختالف صحابهبدانيد که بزرگترين مواردی که درباره
. بود  ی صفين. دليل آن کشته شدن عثمانی جمل و واقعهبوده است. در آن دو اتفاق برگ رخ داد: واقعه

و درسـت نيسـت زيـرا آن در  باشـد اگر کسی اين امر را انکار کنـد، انکـار او از روی سـتيزه جـويی مـی
کشـته  باشد. ماجرای اول به طور خالصه اين گونه بود کـه وقتـی عثمـانتمامی مراتبش خبر متواتر می

مـدن آنهـا از بيـرون آ شروع به حرکت به سوی بصـره نمودنـد. وقتـی علـی شد طلحه، زبير و عايشه
خواست در مدينه جلوی آنها را بگيرد تا آن کـه مشـکلی بـرای اسـالم پـيش نيايـد و آنهـا قبـول  ،مطلع شد 

نکردند. او پسـرش حسـن و عمـار رضـی هللا عنهمـا را فرسـتاد تـا از درگيـری اهـل مدينـه و اهـل کوفـه 
واسـتند. تـا آن کـه امـام جلوگيری کنند. وقتی آنها به بصره رسيدند. از اهـل آن و بيـت المـال آن کمـک خ

به نزد آنها آمد و سعی نمود که صلح ايجاد کند و همه را متحد نمايد. ولی با کوشش [منافقان هر دو   علی
ور شـدند و ايـن حملـه گروه فکر کردند که ديگری با آنها وارد جنگ شده اسـت] و بـه کشـندگان عثمـان

و جنگ آنها از باال آمدن آفتاب در روز پـنج شـنبه تـا  بر آنها پيروز شد  چنين و آنچنان اتفاق افتاد. علی
چيـره شـد  ده روز مانده به پايان جمادی اآلخر انجام شد. وقتی علینماز عصر طول کشيد. اين امر در 

هللا تـو را بيـامرزد!» او نيـز گفـت: «و تـو را [نيـز «رضـی هللا عنهـا آمـد و فرمـود:  أم المؤمنينبه نزد 
در بصره سکنی داد و بعد از عبدهللا بن خلف ی سپس او را در خانه. الح نداشتم»بيامرزد!] نيتی جز اص

او بود که مردی گفت:  د تبريک گفت و با وی بيعت نمود. در نز سه روز به ديدار او رفت و او به علی
 عمـرقعقاع بـن دهند. در نتيجه به دو مرد در جلوی درب هستند که به عايشه دشنام می أميرالمؤمنين!ای 

های آنها را در بياورد. او نيز اين کار را امر نمود تا هر کدام از آنها را صد ضربه شالق بزند و پيراهن
انجام داد. وقتی عايشه رضی هللا عنها خواست از بصره بيرون بيايد هر چيزی که شايسـته بـود را بـرای 

کسی که از لشگر آنهـا نجـات يافتـه  او حاضر نمود و آنها شامل سواری، توشه راه و کاال بودند و به هر
بود اجازه داد که بازگردد مگر آن که خودش دوست داشت که در بصره باقی بماند. به همراه او چهل زن 

در کنار  . روزی که خواست حرکت کند، علیفرستاد و برادرش محمد را مأمور نمود تا همراه او برود 
ا او وداع کردند. عايشه رضی هللا عنها گفت: «ای فرزندانم! م وداع کرد و آنها بهودج او ايستاد و با مرد 

در قـديم وجـود نداشـته  بـن أبـي طالـب کسی از شما غيبت کسی ديگر را ننمايد. اختالفی بين من و علی 
». باشد ها میبهترين زاست، مگر به مانند اختالفی که بين زنی و خويشاوندان او وجود داشته است و او ا

ز ايـن امـر نبـوده اسـت و او همسـر ااست گفته است. قسم بـه هللا چيـزی بـين مـن و او ر: «فرمود  علی
برای وداع وی اميالی را به همراه او طی نمود. عايشه رضی  و )1(»باشد در دنيا و آخرت می  پيامبرتان

در شـد. می افتاد به طوری که چادر او خيسنمود به گريه میهللا عنها بعد از آن وقتی آن واقعه را ياد می
شـود او نسـبت بـه ام ی وجود دارد که خالف آن چيزی است که پنداشـته مـیدليل أميرالمؤمنيناين رفتار 

ی او نيـز از روی آن ورزيده است. پشـيمانی و گريـهالمؤمنين رضی هللا عنها از روی کفرش، بغض می
حمـل شـده بـود و از سـخن او کرد کـه غبـار آن جنـگ بـر وی متبود که او اين دنيا را در حالی ترک می

گويند: او اجتهاد کرد ولـی در اجتهـاد خـود خطـا شود که جز نيت نيکو نداشته است. همگان میمعلوم می
در  .)2( بـرد نمود و هيچ گناهی برای مجتهدی که اشتباه کند وجـود نـدارد، بلکـه از اجتهـاد خـود اجـر مـی

 
 .3/61تاريخ طبري  نگاه شود به) 1(
به همکاری و اصالح بزند تا آن که  دست  أميرالمؤمنينخواست با او اجتهاد کرد و اجتهاد او درست شد. زيرا او می) 2(

را  حدود هللا تعالی را بر کشندگان مجرم اجرا نمايد. خونهايی که در جمل ريخته شد بر گردن مجرمانی بود که عثمان
و نه عايشه رضی هللا عنهما و نه کسانی بود که به همراه آن   ی نه علیبه قتل رساند بودند. هيچ چيز از آنها به عهده

کرد و خوارج و ديگ مسائل کردند، حوادث تغيير میبسنده می د. اگر به اجرای حدود بر کشندگان عثماندو بودن
شد. ولی هللا تعالی در هر چيزی حکمتی قرار داده است که گاهی آن حکمت کشته نمی آمد و در پس آن علیپيش نمی

 . ماندشود و گاهی از ما پنهان میبرای ما روشن می
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 هثـور بـن مجـزأاز . حكـم بـاقی ماندنـد  بيعـت امـاممورد طلحه و زبير نيز آن دو نمردند مگر آن که بـر 
در روز جمل به نزد طلحه رسيدم و اين در حالی بـود کـه او در آخـرين : «روايت کرده است که او گفت 

. گفت: دستت را دراز کن تا با صحاب أميرالمؤمنين عليرمقهايش بود. به من گفت: تو کيستی؟ گفتم از ا
باشد و درسـت پـس از م و با من بيعت نمود و گفت: اين بيعت با علی میتو بيعت کنم. دستم را دراز کرد 

هللا تعالى  ،: هللا أكبرآمدم و اين ماجرا را برای او بيان داشتم. فرمود  آن جانش را از دست داد. نزد علی
من ه وارد بهشت شود، مگر آن که بيعت از اين ابا ورزيد که طلح هللا سبحانهاند. راست گفته شرسول و

را بـه  او را ندا داد و با او خلوت نمود و [اين] سخن پيـامبر ، علیزبيردر مورد ». در گردنش باشد 
کنی. او گفت: چيـزی را يـاد مـن شوی در حالی که تو به او ظلم میياد او آورد: «با علی وارد جنگ می

-بـا تـو وارد جنـگ نمـیآوردی که روزگار باعث شده است که آن را فراموش کنم. بنابراين مـن هرگـز 
. او پشيمان از اين امر از دو سپاه جدا شد و دوری کرد تا آن کـه در وادی سـباع، مظلومانـه بـه )1(شوم»
آمـد و از  نزد دو گروه به ثبـت رسـيده اسـت کـه او بـا شمشـير زبيـر .کشته شد  عمرو بن جرموزدست 
ابـن صـفية هسـتم. فرمـود: آيـا بـه قتـل  اجازه خواست و او به وی اجازه نداد. گفت: من قاتل زبيـر علی

همچنين از . )2(»شود ه آتش جهنم بشارت داده میابن صفية بشنيدم: «قاتل  از رسول هللا؟ کنیمی رافتخا
: ه بعد از مـرگ پـدرش بـه نـزد او آمـد. او نيـز فرمـود عمر بن طلحروايت شده است که  ر المؤمنينامي
-خوش آمدی ای پسر برادرم! من اميد دارم که خودم، طلحه و زبير از کسانی باشيم که هللا تعالی درباره«

تَقَابِِلينَ : فرمايد ی آنها می ْن ِغّلٍ إِْخَواناً َعلَى ُسُرٍر مُّ -(و از سـينه ]47: [الحجر َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهم ّمِ
ايـن امـر و  .)3(گيرند)هايی روبروی يکديگری قرار میادرانه در تخت داريم و برهای آنها کينه را بر می

از اين دنيا نرفتند مگر به  رضي هللا تعالى عنهماباشد که آن دو ديگر چيزهايی اين چنين دليلی بر اين می
  . صورتی پاک و پاک شده

  
به ياری طلبيدند و او   عثماناند که معاويه را دو پسر  ی دوم: تاريخ نويسان ذکر کردهی واقعهاما خالصه

و راه شـام  د از واقعه جمل فارغ شـ  را وکيل کردند تا حق آنها را از کشندگان پدرشان بگيرد. وقتی علی
رسيد، او آنها را دعوت  را در پيش گرفت، او از دمشق بيرون آمد و به صفين رسيد. وقتی به نزد علی

ر خـودداری کردنـد و در پـس آن از او خواسـتند تـا کشـندگان نمود تا با او بيعت نمايند و آنهـا از ايـن کـا
را متهم نمودنـد کـه کشـندگان  اميه علیرا به آنها تحويل دهد. قيل و قال باال گرفت تا آن که بنی عثمان

ای « گفـت:دانست و میخود را از کشندگان بيزار می اين در حالی بود که علی. کند عثمان را پنهان می
بينـی کـه از کشـندگان ای مـیبا چشم عقلت و بدون چشم هوای نفست نگاه کنی مرا بـه گونـهمعاويه! اگر 

-ی شاذی مـیسنت به جزه عده لعثمان بيزار هستم». در پس اين مسأله جنگ در بين آنها در گرفت. اه
بـا  جدا نشد و کسانی کـه حق آن زی يک وجب امامی آن موارد بر حق بود و به اندازهتدر  گويند: علی

انـد و در ايـن امـر بـا ديگـر عقايـد او در دو واقع جنگيدند خطاکارنی ستمگر بودند و نه اين که کافر بوده
ه کـه عمريی اند و اين بر خالف فرقها فاسق نيز نبودههاختالف دارند و همچنين بر اين عقيده هستند که آن

  .باشد اند، میکه معتزلی بودهصحاب عمر بن عبيد ا
. در مـورد بـاغی و سـتمگر بـودن بوده است نيازی به بيان آن وجـود نـدارد  که حق با علیدر مورد آن 

باشـد. از دليل آن اين است کـه قيـام بـر عليـه امـام حـق بغـی و سـتم مـی زکسانی که با او جنگ نمودند ني
-ی«وای بر عمار. گروهی باغی(ستمگر) او را به قتـل مـ با سند صحيح رسيده است که فرمود:  پيامبر
اند . اين در حالی است که لشگر معاويه او را به قتل رساند. اما در مورد آن که آنها کافر نبوده)4(»رسانند 

ايــم کــه بــا بــه روزی رســيده: «ای گفــت: و فرمــود روزی خطبــه ه آمــده اســت کــه علــینهــج البالـغـ  در
هللا ، )5(»باشد ايم و اين به دليل داخل شدن انحراف، کجی و شبهه مینگ شدهبرادرانمان در اسالم وارد ج

 
 . 3/37، تاريخ طبري 8/515ابن عبد البر از ، االستيعاب 3/413حاكم مستدرك  ود بهنگاه ش) 1(
 .681 شماره) أحمد 2(
 .3/113ابن سعد  از ) الطبقات الكبرى 3(
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اتِ  فرمايد:تعالی می َرى فَقـَ لُوا َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن الُْمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا َبْينَُهَما فَإِن بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى اْألُخـْ
ى يَء إِلـَ ِطينَ  الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفـِ بُّ اْلُمْقسـِ َ يُحـِ َّ ُطوا إِنَّ  ْدِل َوأَْقسـِ ا بِاْلعـَ ِلُحوا َبْينَُهمـَ اءْت فَأَصـْ إِن فـَ ِ فـَ َّ ِر   أَمـْ

(اگر او طايفه از مؤمنان با يکديگر جنگيدند، بين آنها صـلح برقـرار کنيـد و اگـر يکـی از ] 9: [الحجرات 
است وارد جنگ شويد تـا آن کـه بـه امـر هللا بـازگردد.  آنها بر ديگری ستم نمود، پس با آن که ستم نموده

صلح ايجاد کنيد و عـدالت ورزيـد کـه هللا عـدالت پيشـگان را دوسـت  ،وقتی باگشت بين آنها از روی عدل
مؤمنـان) [کـه (» مـؤمنينانـد را «دو گروهی که با يکديگر وارد جنـگ شـده هللا تعالىدارد). در اينجا می

ی بـين آنهـا اصـالح باشد] ناميده است و امر نموده اسـت تـا رابطـهمسلمانان می ای باالتر ازهمان مرحله
با معاويـه صـلح نمـود [و امـام  باشد که حسناند اين میگردد. دليلی بر اين که جنگ کنندگان کافر نبوده

تمـامی خواندند]. بعد از  زحسن و امام حسين رضی هللا عنهما هر دو با او بيعت کردند و پشت سر او نما
اين موارد نزد همگان به ثبت رسيده است که معاويه از امری که بر آن بود، شامل جنگ و ستم بر اميـر 

  .پشيمان شد و اتفاق نظر وجود دارد که برای آن گريه نمود  المؤمنين
  

  :را تغيير دهند شود: صحابه با خودشان عهد نمودند تا سنت پيامبری سخنی که گفته میهشبه
روز عيد  رسول هللاآمده است. او گفت: «  آورند استناد به اثری است که از ابوسعيد خدریمی  دليلی که

خوانـد و بعـد از آن کرد نمـاز مـیمی هرفت. سپس اولين کاری کفطر و قربان به سوی مصلی بيرون می
داد و سفارش پند میايستاد و اين در حالی بود که آنها در صفهايشان نشسته بودند. آنها را مقابل مردم می

-خواست بحثی را به پايـان برسـاند آن را بـه پايـان مـیکرد. اگر مینمود و به آنها اموری را امر میمی
رساند» ابو سـعيد گفتـه نمود و آن را به انتها میخواست به چيزی امر کند به آن امر میرساند يا اگر می

ن امير مدينه بود برای عيد قربان يا فطـر بيـرون رفـت. مرواکه است: «مردم دائماً اين گونه بودند تا آن 
سـاخته بـود. مـروان خواسـت تـا قبـل از  كثير بن صلت وقتی به مصلی رسيديم بر منبری رفت که آن را 

آن که نمـاز بخوانـد خطبـه  زو او نيز مرا کشيد. باال رفت و قبل ا از آن باال رود. لباس او را کشيدمنماز 
-دانستی رفته است. گفتم: قسم به هللا، آنچه میايد! او گفت: آنچه میبه هللا تغيير دادهگفت. به او گفتم: قسم  

نشينند و به همين دليل آن را قبـل دانم. او گفت: مردم بعد از نماز نمیدانم بهتر از آن چيزی است که نمی
اند و بوده ی پيامبراز صحابه  ها که به پندار آنها اغلبشانگويند: امویهمچنين می.  )1(از نماز قرار دادم»

را  أبـي طالـب  کردند تـا علـی بـنداشتند و مجبور میدر رأس آنها معاويه بن ابوسفيان مردم را بر آن می
باب فضائل علـي بـن أبـي ش در مسلم في صحيحگويند: دشنام دهند و بر منبرها او را لعنت کنند. آنها می

نموده بود کـه ايـن لعنـت  ربه عامالن خود در تمامی شهرها ام به مانند آن را آورده است و معاويهطالب 
  . ..را خطيبان بر منابر سنت نمايند 

  
  :هشبهبر اين علماء از رّدهای 

 سعيد خدري آنچه از ابو رسيده است اگر از آن برداشت شود که صحابه انـد از سنت را تغيير داده
آنهـا وجـود دارد؛ بلکـه در آن داللتـی بـر برپـا باشد. در آن دليلی بر برداشـت ترين عجايب میعجيب 

و انکار کسی که بـا آن مخالفـت ورزد، وجـود دارد. ايـن امـر در انکـار  داشتن سنت توسط صحابه
ی نمـاز عيـد را باشد و آن وقتـی بـود کـه او خطبـهاز مروان می صحابی جليل القدر ابوسعيد خدری

ثبـت  نبود و همشنينی او بـا پيـامبر از صحابه ر حالی است که مروان بن حکمد جلو انداخت. اين 
کـرد. بنـابراين عمـل وفات نمود او کـودکی بـود کـه در طـائف زنـدگی مـی نشده است. وقتی پيامبر

شود و اين با وجود آن است صـحابی کـه در نـزد وی حضـور داشـت، مروان به نام صحابه ثبت نمی
 . بود  وسعيد خدریعمل او را زشت دانسته و انکار کرد و آن صحابی اب

 نيز بوده است فقط بر اساس اجتهاد او انجام گرفته   بد توسط مروان اگر    د ی نماز عيجلو انداختن خطبه
 . نسبت داده شود] است [و نه آن که به سنت پيامبر

 
 .  956) رواه البخاري برقم 1(
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  . ...باشد و جز معاويه کسی از آنها صحيح نمیسخن به اين که امويان که اغلب آنها از صحابه بودند
نيز خالفت او در هنگام خالفت خلفای راشدين بود. در مورد سخن   ابه نبود. در مورد عثماناز صح

را دشنام دهند و بر منابر او را لعنت کننـد، احتيـاج  داشت که علیآنها که معاويه مردم را بر آن می
ديـن روايـت  باشـد، زيـرا از فضـيلت او دربه سند صحيح دارد. معاويه نيز از اين اتهام آنها پاک می

باشـد کـه چنـين رفتـاری از او بـه بود. بنابراين بسيار بعيد می وجود دارد. او کاتب وحی رسول هللا
فضـيلت بيشـتری  را بر منبرها لعن کنند؛ زيرا علـی انجام برسد و او مردم را بر آن دارد که علی

 . نسبت به معاويه داشت 
 حـديث باشد. آنها فقط بـه يلی برای اثبات پندار آنها نمیکنند، دلآنچه از صحيح مسلم به آن استدالل می

بـه سـعد بن أبـي سـفيان  همعاويکنند که گفته است: «از پدرش اشاره میعامر بن سعد بن أبي وقّاص 
او گفت: از آنجا که سه چيز ؟ دهینکند که ابوتراب را دشنام امر نمود و گفت: چه چيز تو را منع می

ی شـتران کنم و يکـی از آنهـا بـرای مـن از گلـهی او گفته است را ياد میهدربار است که رسول هللا
صراحت  هسخن معاويه در اينجا ب«: رحمه هللا گفته است نووي  .)2(»..تر است.دوست داشتنی 1قرمز

رسـاند. فقـط از او مـانع دشـنام دادن او را ) را نمیبرای دشنام دادن او(علی امر نمودن او به سعد 
کنـی و يـا از روی ع مـیز اين کـار منـ اپرسيد. به مانند آن است که بگويد:آيا از روی تقوا خودت را 

داد دليل بر نيکوکار بودن نام نمیشترس و يا ديگر داليل. اگر از روی تقوا و بزرگداشت او وی را د 
در  سـعد شد. همچنين ممکـن اسـت او داشت و اگر به دليل ديگری بود، جواب ديگری به او داده می

داشتن آنها ناتوان بود يا آن که آنـان را دادند و او از برحذر بين گروهی قرار داشت که آنها دشنام می
سـخن او بـه : رحمه هللا گفته اسـت . قرطبي )3( نمود و در نتيجه اين سوال از وی پرسيده شد انکار می

راحت امـر ه صـ دهی؟» بـ نـ کند کـه ابـوتراب را دشـنام ه چيز تو را منع می«چ: سعد بن أبي وقاص 
ی آن سـخن گويـد يـا خودداری را پرسـيد تـا او دربـارهرساند. فقط از او سبب اين دشنام دادن را نمی

نقيض آن را بيان دارد. اين امر در جواب او آشکار بود. وقتی معاويه نيز آن را شنيد سکوت اختيـار 
 تـوهينیچـه دور اسـت کـه از معاويـه چنـين . )4(دار داد»کرد و آن را اذعان نمود و حـق را بـه حـق

 صادر شود.
 يميرالمؤمنين عله امعاوي داشت و به فضيلت و جلوتر ايمـان آوردن او اعتـراف مـیرا بزرگ می-

ای از او در اين باره وجود دارد. ابن کثيـر رحمـه هللا گفتـه ؛ همان گونه که سخنان به ثبت رسيدهکرد 
تی که همراه او بودند به نزد معاويه رسيدند و به او گفتند: آيا با علی جماع مسلم خوالني و«ابو  :است 
باشـد و دانم که بهتر و برتر از مـن مـیباشی؟ او گفت: قسم به هللا، میف داری يا تو مثل او میاختال

به معاويه رسـيد،  نقل کرده است که وقتی خبر قتل علی . ابن كثير)5(تر است...»در امر از من حق
-وارد جنگ شدهکنی در حالی که با او شروع به گريه نمود. زن او به او گفت: آيا برای او گريه می

آيا عقـل و . )6(دانی که مردم فضل، فهم دين و علم را از دست دادند»ای؟ او گفت: وای بر تو آيا نمی
را دشـنام  را دشنام داده باشد و مردم را بر آن داشته باشد که علی کند که معاويه علیدين قبول می

 !!.دهند و اين در حالی است که او چنين اعتقادی داشته است 
 يچ نقل با سند صحيح وجود ندارد که معاويه علیه  را دشنام داده باشد و يـا در هنگـام جـنگش بـا او

باشد که بعـد از جنـگ بـا وی و وقتی که در قيد حيات بود به او توهين نموده باشد. پس آيا معقول می
ا معاويـه او بـه ا بـ مـ نهکنار آمدن حسن بن علی رضی هللا عوفات وی او را دشنام داده باشد؟! بعد از 
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ها و قلبها به سـوی او معطـوف شـد و پادشـاهی تنهايی خالفت را در دست گرفت و در آن وقت اراده
  ؟ )1( برای او چه سودی داشت  شهرها به او رسيد. پس ديگر دشنام دادن علی

  
  : نماز را تغيير دادند ی آن که صحابههشبه

نماز را تغيير دادند. گفته شده است: «انس بن مالـک  کنند اين است که صحابهاز شبهاتی که مطرح می
. گفت: آيا آنچـه وجود داشته باشد. گفته شد: [حتی] نماز شناسم به مانند زمان پيامبرگفت: چيزی را نمی

-رسيدم و او گريه می دمشقدر أنس بن مالك به نزد : ايد؟. زهری گفته است در آن است را ضايع ننموده
شناسم که آن را درک کرده باشم، مگر اين و را به گريه انداخته است؟ چيزی را نمیکرد. گفتم: چه چی ت

ی مسلمانان را در نماز تغيير داد همان خليفه اولين کسی که سنت رسول.  نمار و آن نيز ضايع شده است 
-ردهيشه بودند. شيخين بخاری(بخارايی) و مسلم در صحيحشان آوالمؤمنين عاهمچنين  عثمان بن عفان و

در منا دو رکعت خواند و ابوبکر بعد از او و عمر بعد از او اين کار را انجـام دادنـد و  رسول هللا«: اند 
مسلم همچنين  .عثمان در اول خالفت خود [نيز اين گونه رفتار نمود] ولی بعد آن را چهار رکعت خواند»

-نمـاز را در سـفر کامـل مـیی گفت: به عروه گفتم: «برای چه عايشه ش آورده است که زهرصحيحدر 
  .خواند؟ گفت: تأويل او به مانند تأويل عثمان است»»خواند [و آن را قصر(دو رکعتی)] نمی

  
  علماء: ردّ 
 باشند. حـديث اول ای که گويی يک حديث میاند به گونهدر اين شبهه دو حديث با يکديگر آميخته شده

وجـود  شناسم بـه ماننـد زمـان پيـامبرا نمی«گفت چيزی ر: آورده است  أنساز غيالن از مهدي را 
نيز  مدو. حديث )2( ايد؟»داشته باشد. گفته شد: [حتی] نماز. گفت: آيا آنچه در آن است را ضايع ننموده

در أنـس بـن مالـك از زهری آورده است که گفـت: «بـه نـزد عبدالعزيز برادر عثمان بن أبي رّواد از 
شناسـم کـه چه چی تو را به گريه انداخته است؟ چيزی را نمـی کرد. گفتم:رسيدم و او گريه می دمشق

أنـس بـن اول حـديث در مـورد . )3(و آن نيز ضايع شده اسـت» زآن را درک کرده باشم، مگر اين نما
منظور او اين بود: «آيا در آن امری به وجود نياورديد» زيرا آنها آن را به تأخير انداختند تا آن  مالك

 .ت و اين در زمان حجاج بود و نه در زمان صحابهکه وقت آن از دست رف
 آن را روايت کرده است نيز در امارت حجاج بر عراق بـود.  زهريکه نس دوم ا حديث در مورد ما ا

در ، بـود  وليد بن عبـدالملكانس به دمشق رفت تا از حجاج نزد خليفه شکايت کند. خليفه در آن زمان 
اسم که آن را درک کرده باشم، مگـر ايـن نمـار و آن نيـز شنچيزی را نمی« مورد منظور سخن انس:

اين بود که زمان آن به تأخير افتاده است. با سند صحيح رسيده اسـت کـه حجـاج و » ضايع شده است 
عطـاء از أبـي جـريح از الرزاق عبـد انداختنـد. را از وقتش به تـأخير مـی زامير او وليد و ديگران نما

به تأخير انداخت تا آن که عصر شد. به آنجا رفـتم و قبـل از آن کـه ه را جمعنماز : «وليد آورده است 
گر نشسته بودم او خطبه بنشينم نماز ظهر را خواندم سپس نماز عصر را خواندم و در حالی که نظاره

: ه آورده اسـت طريـق أبـي بكـر بـن عتبـ از كتـاب الصـالة در أبونعيم شيخ بخاري همچنين  ».گفت می
ه ايسـتاد و نمـاز أبـو جحيفـ خواندم و حجاج نماز را بـه وقـت عصـر انـداخت. نماز  هأبي جحيفکنار «

نيز آمده است او به همراه حجاج نماز خواند و وقتی او نمـاز را بـه تـأخير  طريق ابن عمرخواند. از 
 ». خواند انداخت [نماز خواندن با او] را ترک کرد تا ديده نشود که او به همراه وی نماز می

 در  طشود که اين امر در تمام بالد اسـالمی وجـود داشـته اسـت، بلکـه آن فقـ يده نمیاز سخن انس فهم
باشـد. و اگـر نـه او بـه باشد که اميران آنها را ديده است و خاص شـام و بصـره مـیمورد جاهايی می
هـای [نمـاز] را شمارم مگر آن که شما صفکنم و زشت نمیچيزی را انکار نمی: «مدينه آمد و گفت 

 
 دكتر علي صالبي. از الدولة األموية،  شود به ع وجر) 1(
 .529 (بخارايی) شماره) بخاري2(
 .530بخارايی) شماره (بخاري) 3(



 65

 عمر بـن عبـد العزيـزکه  شد  . سبب آن اين بود که او وقتی به مدينه وارد )1(»دهيد کيل نمیدرست تش
 . امير آن بود 

  گويم: نماز در اينجـا منظـور از آن ايـن اند، میيشه نماز را تغيير دادهعا عثمان ور مورد آن که د اما
ن اهـل علـم اخـتالف نظـر مر بـيااست که آن در سفر شکسته خوانده شود و يا به طور کامل. در اين 

باشد. روايت شـده وجود دارد و اين برای کسی است که کوچکترين اطالعی از فقه نزد او موجود می
دانيم که شکسـته خوانـدن نمـاز می مانيز موجود بوده است. ا است که اين اختالف نظر بين صحابه

ز آن استفاده کند و يا آن را ترک سان حق انتخاب دارد که انباشد. ادر سفر، رخصتی از جانب هللا می
. هـا اجـازه بـه انجـام تـرک آن وجـود دارد نمايد. در نماز شکسته خواندن نيز به مانند سـاير رخصـت 

تغييری در نماز ايجاد نکردند، به مانند آن که نماز صبح را چهار رکعت کنند يا آن که نماز   صحابه
  !؟ !مغرب را کوتاه کنند و آن را يک رکعت قرار دهند 

  
  :اندرا انجام نداده ی آن که صحابه بر عليه خودشان گواهی دادند که اوامر پيامبرهشبه

فرمود:  که به انصارآنها به روايتی است که انس بن مالک از رسول هللا آورده است   د در اين باره استنا
سـولش در کنـار حـوض بينيد. پس صبر نماييد تـا بـه مالقـات هللا و رشديدی می تبعيض «شما بعد از من 

 بـراء بـن عـازب  از پدرش آمده است که به ديـدارعالء بن مسيب . گفت: ما صبر نکرديم»برسيد. انس 
را داشـته  رسيدم و گفتم: «[درخت] طوبی [در بهشت] برای کسی اسـت کـه صـحابه و همنشـنی پيـامبر

نــی مـا بعــد از آن چــه دااسـت و در زيــر درخـت بــا او بيعــت نمـوده اســت. گفـت: ای پســر بــرادرم! نمـی
زير درخت بيعت کرد و هللا از آنهـا  اين صحابی که از پيشی گيرندگان اوليه بود و با پيامبر. )2(کرديم»

يک پاداش داد. بر د ی آن، آنها را به پيروزی نزراضی شد و آنچه در قلبهايشان بود را دانست و در نتيجه
 ،دنادين سازی کردند. اين گـواهی د  ه بعد از پيامبردهد کعليه خود و بر عليه صحابه ديگر گواهی می

فرموده است و در آن آگاه نموده است که صـحابه بعـد از او ديـن سـازی  مصداق سخنی است که پيامبر
گردند. آيا برای شخص عاقلی امکان دارد کـه بعـد از ايـن امـر عـدالت ی خود باز میکنند و به گذشتهمی

  ی اهل سنت و جماعت تصديق نمايد؟دهتمامی صحابه را بر اساس عقي
  
  علماء: ردّ 
 وقتی هللا اموال هـوازن گفت: أنس بن مالك ه است که د آن چيزی که وجود دارد از زهری روايت ش»

. انصار گفتند: د غنيمت داد. او شروع به عطا کردن صد شتر به مردانی از قريش شاش  را به فرستاده
نمايد و ما را رها کرده است و اين در حـالی و به قريش عطا میرا هللا آمرزيده است. ا «رسول هللا

بيان شد.  چکد». انس گفت: سخن آنها برای رسول هللاست که هنوز خون آنها از شمشيرهای ما می
ای از أدم جمـع نمـود و غيـر از آنهـا احـدی را فـرا کسی را به نزد انصـار فرسـتاد و آنهـا را در قبـه

و فرمود: «چه سـخنی اسـت کـه از شـما بـه مـن  د به نزد آنها آم رسول هللا نخواند. وقتی جمع شدند 
انـد؛ ولـی افـرادی از مـا صاحبان فکر ما ای رسول هللا! چيزی نگفته فقيهان آنها گفتند:. رسيده است»

را هللا  اند: «رسول هللاآورند. آنها گفتهباشند و سخن درست به زبان نمیهستند که جوانانی جاهل می
نمايد و ما را رها کرده است و اين در حالی است که هنوز خـون رزيده است. او به قريش عطا میآم

فرمود: «من به مردانی عطا نمودم که کمی پيشتر کافر  چکد». رسول هللاآنها از شمشيرهای ما می
از گرديد. قسـم بـه ب ی هللاشويد که مردم با مالهايشان بروند و شما با فرستادهاند. آيا راضی نمیبوده

گردند. گفتند: بله، ای رسـول گرديد بهتر از آن چيزی است که آنها با آن باز میهللا آنچه با آن باز می
بينيد، پس صبر کنيـد تـا آن کـه هللا! راضی هستيم. به آنها فرمود: «شما بعد از من تبعيض شديدی می

ايـن حـديث . )3(گفت: ولی صبر نکـرديم» به ديدار هللا تعالی و رسولش در کنار حوض برسيد. انس
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توسـط  باشـد و بيـانگر دوسـت داشـتن رسـول هللامی همان طور که آشکار است از فضايل انصار
شود باشد که نظر او بوده است و قبول نمینيز دليلی نمی سخن انس: «صبر نکرديم»است.  انصار

ر سخنش اشتباه کرده باشد. به همين دليـل که آن حجتی بر عليه تمامی صحابه باشد و چه بسا که او د 
 . اند شارحان حديث توجهی به آن ننموده

 ی ديگری که در تزکيه نفس اسالمی وجود دارد، اين است که مسلمان همواره خود را پايين  [نکته
  ْنفَُسُكمْ أَ  تَُزكُّوا  فََال فرمايد: ببنيد و سعی کند تا فعاليت خود را زياد نمايد. هللا تعالی در قرآن می

] (پس به خودتان نسبت تزکيه داشتن ندهيد) و بلکه سعی در تزکيه بيشتر داشته باشيد.  32[النجم: 
ی او مرتب وی را  بينيد و نفس لوامهانسان مؤمن همواره خود را در کوتاهی نسبت به هللا تعالی می 

ی افراد درباره م دادی؟ پيامبرکند که چرا اين کار را انجام ندادی؟ چرا فالن کار را انجا مالمت می
  اْلفَاِجرَ  َوإِنَّ  َعلَْيهِ  يَقَعَ  أَنْ  يََخافُ  َجبَلٍ  تَْحتَ  قَاِعدٌ  َكأَنَّهُ  ُذنُوبَهُ  يََرى  اْلُمْؤِمنَ  إِنَّ فرمايد: « مؤمن و فاجر می

بيند] که گويی  را [آنقدر بزرگ می(مؤمن گناهان خود  1» َهَكذَا بِهِ  فَقَالَ  أَْنِفهِ  َعلَى  َمرَّ  َكُذبَابٍ  ُذنُوبَهُ  يََرى 
بيند]  بند و بار گناهانش [را آنقدر کوچک میترسد بر او بيافتد و انسان بیزير کوه نشسته است و می 

گويد: ...). در اينجا نيز  آن می ه شود و بباشد که از جلوی صورت او رد میکه گويی مگسی می 
- همواره خود را مالمت میکه است به مانند آنها  ی انسانهای بزرگ بودهاز آنجا که از زمره  انس

 کنند، خودش را مالمت نموده است]. 
 ای در آن وجـود نـدارد، چنـين باشـد کـه از سـخنی از صـحابه را کـه طعنـهجـايز نمـی عقـالً  شرعاً و

به طور عمـوم  ر مدح صحابهد برداشتی صورت گيرد و آن را در برابر آيات محکم و بسياری که 
 . باشد قرار بدهيمبه طور اختصاصی موجود می صارو در مدح ان

 چگونه از اين سخن رسول اشدر حـديث: «پـس صـبر کنيـد تـا آن کـه هللا و فرسـتاده  را در کنـار
انـد و بـه مالقـات هللا حوض مالقات کنيد!» چنين برداشتی صورت گرفته است که آنهـا صـبر ننمـوده

باشـد [و آن بـه ی (إلـی) مـیر اينجا (حتی) بـه منزلـهرسند؟! د در کنار حوض نمی تعالی و رسولش
باشـد و ايـن بـر خـالف وقتـی اسـت کـه از ادات شـرط معنای رسيدن به آن و قرار گرفتن در آن مـی

رسيد، [بلکه فرموده اسـت: صـبر کنيـد تـا زمـانی کـه استفاده شود]، به اين معنا که اگر صبر کنيد می
 ای برای آن وجود ندارد.نهبرسيد به ...]. در نتيجه در اينجا طع

 گيری قـومش در خالفـت بيـان داشـته اسـت و آن ايـن بـود کـه در شايد نيز انس آن را به سبب موضع
تأکيدی بر روايتـی  ز. شايد نيابتدای امر پيشنهاد داده بودند که خليفه از انصار باشد و نه از مهاجرين

و گفـت:  د رسـي انصار خدمت رسـول هللا آمده است که مردی از أسيد بن حضيراز أنس باشد که از 
دچـار  ز مـنگيری همان طور که فالنـی را بـه کـار گرفتـی؟ فرمـود: شـما بعـد ا«آيا مرا به کار نمی

اين معنا خصوصاً  )2(شويد. پس صبر کنيد تا آن که در کنار حوض به مالقات من برسيد»تبعيض می
بـه امـور دنيـا  کـه د باشـ مـی یعـيض قائـل شـدن» همـان تباألثـرةشود که بدانيم معنای «وقتی قوی می

 . اختصاص دارد 
  براء بن عازب سخن» :دانـی مـا بعـد از او چـه کـار کـرديم؟» اشـاره دارد بـه جنگهـايی کـه تو نمی

ترسيد و اين از کمـال فضـيلت او ی بد آنها میصورت گرفت و موارد اينچنينی ايجاد شد. او از نتيجه
نيـز يکـی از شـرکت کننـدگان در ايـن  علي بن أبـي طالـب باشد که یبود. آنچه که معلوم است اين م

گيرد جنگ بود. اگر برداشت چنين شخصی از اين حديث درست باشد، اين طعنه گريبان او را نيز می
] بعد از پيامبرو از کسانی می دين سازی نموده است. ولی حق آن است که گفتـه  شود که [نعوذ با

 ی مدح صـحابهتواند رّدی بر مجموع داليل قرآنی و حديثی باشد که دربارهشود: اين دو حديث نمی
باشد. گرفتار شدن آنها به اشتباه منافاتی با فضيل و از آنها می شرسول هللا سبحانه وو راضی بودن 

 پاک بودن ظاهری و باطنی آنها ندارد.
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  :و از هم پاچيدگی آنها شد عث تفرقهعصمت را بر امت حرام نمود و با  هصحاباختالف  ی اين که  هشبه
بـرای آنهـا  باشند. آنها در اين که رسول هللاکسی گفته است: مشکل اساسی در اين امر همان صحابه می

شد آنها را تا قيامت از گمراهی حفـظ چيزی بنويسد اختالف نظر پيدا کردند. همان امری که اگر انجام می
زی است که بر امت اسالمی اين فضيلت را حـرام نمـود و او را در نمود. مخالفت کردن آنها همان چيمی

گمراهی قرار داد تا آن که تقسيم شده، فرقه فرقه گشتند و اختالف پيدا نمودند و در نتيجه ضعيف شـدند و 
ی خالفت با يکديگر مخالفت نمودند و بـه دو حـزب کت آنها از بين رفت. آنها کسانی هستند که دربارهوش

. باعـث شـد تـا آنهـا دو گـروه بـه باشـد ارض تقسيم شدند. اين همان سبب متفرق شدن امـت مـیحاکم و مع
ی معاويه گردند و آنها از کسانی شوند که در تفسير کتاب هللا تعالی و احاديث ی علی و شيعهنامهای شيعه

ها ايجاد شدند. گروه ها، ملتها وی آن بود که مذاهب، فرقهبا يکديگر اختالف پيدا کنند. در نتيجه  رسولش
هـايی ايجـاد شـد کـه در خـدمت مصـارف بـافی در آنها مدارس کالمی و فکری مختلف ايجاد شـد و فلسـفه

- اگر صحابه نبودند مسلمانان تقسيم نمی .سياسی محض قرار گرفت و به سلطه و حاکمان جواب مثبت داد 
  باشد.ی اختالف بين صحابه میشدند و هر اختالفی که وجود دارد نتيجه

  
  : آن رد
 اند: «وقتـی درد اين طعنه اشاره دارد به حديثی که شيخين از ابن عباس رضی هللا عنهما روايت کرده

ای برای شما بنويسم که بعد از آن گمراه نخواهيد شدت يافت، فرمود: کاغذی بياوريد تا نوشته  پيامبر
باشد و بـرای مـا کـافی زد ما موجود میغلبه کرده است و کتاب هللا ن گفت: در بر پيامبر شد. عمر

فرمود: از کنار من بلند شـويد.  است. در آن اختالف نظر پيدا کردند و قيل و قال باال گرفت. پيامبر
 . در اين کتاب بر اين شبهه رّدهای آن را آورديم. )1(باشد»من شايسته نمی د اختالف نز

 ست که برای امت اسالمی، عصمت را حرام کرده اما پندار آنها که اختالف بين صحابه همان چيزی ا
. جـواب: ايجاد نموده است خته و تا برپا شدن قيامت بين آنها تفرقه ااست و آنها را در گمراهی رها س

غ چيـزی را بـرای امـتش تـرک ابال شود که رسولباشد؛ زيرا معنای آن اين میاين سخن باطلی می
باشد کـه شـريعت پروردگـارش دارد. به اين معنا می نموده است که در آن عصمت از گمراهی وجود 

را به مجرد اختالف اصحابش ابالغ ننموده است و در همين حالت وفات يافته است. در اين صـورت 
بَِّك َوإِن لَّْم تَفْ : او با اين امر پروردگارش مخالفت نموده است  ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ عَْل يَا أَيَُّها الرَّ

َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ  ّ ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ  ّ (ای رسول! آنچه   ]67:  [المائدة  فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َو
را که از پروردگارت بر تو نازل شده است را ابالغ نما! اگر اين کار را انجـام نـدهی، رسـالت او را 

نمايد). بنابراين کند. هللا گروه کفرورزنده را هدايت نمیو را از انسانها حفظ میت  ای و هللابالغ ننموده
شود تمامی آنچه که به وی امر شده بود را ابالغ نمود. در دين و در عقل پذيرفته نمی  رسول گرامی
-آن مـی نوشتن چنين چيزی را تا اين زمان بحرانی عقب انداخته باشد و اين با وجود  که رسول هللا

در . )2( باشد که او بعد از اين تأخير انداختن به مجرد اختالف اصحابش بيان آن را ترک نمـوده اسـت 
نمودند ی او به ثبت رسيده است که گاهی صحابه برای اجتهاد در بعضی مسائل به او رجوع میسيره

ز آنهـا بـه او بـرای . به مانند رجوع بعضی انمود و او امر پروردگارش را برای سخن آنها ترک نمی
قربانی نيـاورده اسـت و ايـن امـر در حجـة  درفسخ نمودن حج به همراه عمره برای کسی که با خود 

الوداع صورت گرفت يا رجوع بعضـی از آنهـا بـه وی در روزی حديبيـه و همچنـين بـرای منسـوب 
ن مهمـی از سـوی به عنوان امير. آيا قابل تصور است که با وجود اين تفاصيل امر بـدي کردن اسامه

ی اختالف بين مسلمانان بوده است را ترک گويـد؟! اگـر گفتـه وردگارش که بزرگترين چيز دربارهرپ
-شود: آن را در آن وقت ترک نمود زيرا از روی اختالف اين گونه صالح ديد. در جـواب گفتـه مـی

ت رسيده است که او بعـد شود: چه چيزی او را منع نمود تا بعد از آن اين نوشتن را انجام ندهد. به ثب
در صحيحين به  از اين ماجرا چندين روز زندگی نمود. روز وفات او همان گونه که در روايت انس

 
 .  1773 شمارهمسلم  ، و114(بخارايی) شماره ) بخاري1(
 .  وی اين چنين اين رد را آورده استشاه ولی هللا دهل) 2(
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ی نوشتن به اتفاق همگان روز پنج شنبه بـود. واقعه و )1( صورت صريح آمده است، روز دوشنبه بود 
با وی مخالفت کنند، همان گونه که در اگر گفته شود که او ترسيد تا آن را از وی قبول نکنند و در آن  

ی وی بـوده اسـت ی وی نبود و فقط ابالغ بر عهدهگوييم: هيچ ضرری متوجهاول مخالفت کردند. می
َ : فرمايد [و نه قبول کردن يا نکردن وحی] همان گونه که هللا تعالی می ّ اَع  ُسوَل فَقَْد أَطـَ ْن يُِطعِ الرَّ مَّ

ً َوَمن تََولَّى فََما أَ  (کسـی کـه از رسـول اطاعـت کنـد از هللا اطاعـت  ]80[النسـاء:  ْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظا
ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه بـه  .ايم)تو را حافظ آنها قرار نداده ويگردان شود رکرده است و کسی که 

کـه متوجـه  هرگز ننوشت تا آن که وفات نمود. در اينجاست را آن نوشته  اتفاق مسلمانان، رسول هللا
 .شويم اين امر از دينی نبوده است که به او امر شده بود تا آن را ابالغ دارد می

 ی خالفت با يکديگر مخالفت کردنـد و درگيـری اما در مورد اين سخن: «آنان کسانی بودند که درباره
ی و ی علـ بين حزب حاکم و حزب متخاصم ايجاد شد و اين سبب اختالف امت گرديد و آنها بـه شـيعه

ی دربـاره در زمان علـی شود: اختالف صحابهی معاويه تقسيم شدند...». در جواب گفته میشيعه
را  گفتنـد کـه کشـندگان عثمـانبود. [مخالفان مـی ی خونخواهی از عثمانخالفت نبود، بلکه درباره

داشـت، غيـر را به داليل شرايط محيطی و فرهنگی که در قبايل وجـود اين کار  تحويل دهيد و علی
 . . بقيه موضوع در قبل به آن پرداخته شده است]دانست ممکن می

  حاديث رسول هللا وتعالی  تفسير كتاب هللاما در مورد سخن: آنها کسانی بودند که در  اختالف نظر
ها پديد آمد و در پس آن مدارس کالمـی و ها و گروهها، ملت ی آن مذاهب، فرقهپيدا کردند و در نتيجه

اگـر صـحابه  شود:های متنوع به وجود آمد ... تا آن که گفته میکری مختلفی ايجاد شد و فلسفه بافیف
کردند. همچنين تمامی اختالفاتی که شدند و در هيچ چيزی اختالف پيدا نمینبودند مسلمانان تقسيم نمی

ايـن شـبيه سـازی  :شـود گفتـه مـی جـواب در . گـردد»به وجود آمده است به اختالفات صحابه باز مـی
باشند. آنچه باشد که آنها از آن پاک میمی ی پيامبرای به صحابهباشد و طعنهصحيح می  بزرگ و نا
ی مختلف بودن تفسير يا فهم بعضی احاديث وجود دارد، به هيچ وجه ارتباطی بـا درباره از صحابه

. اختالف آنها بـه دو دسـته تقسـيم های متنوع ندارد ها و مدارس کالمی و فلسفه بافینشأت گرفتن فرقه
 . بيشـتر نقلهـايی کـه در تفسـير بعضـی آيـات از صـحابه)2(اختالف تضـاد  اختالف تنوع وشود: می

هـيچ چيـزی از آنهـا بـه ثبـت تضـاد  اختالفاما در مورد . باشد وجود دارد از روی اختالف تنوع می
ر کـم و آنهـا از اصـول عمـومی و مگـر بـه تعـدادی بسـيا نرسيده است چه در تفسير و چه در احکـام

باشند. اين امر فقط در بعضی مسائل دقيقی انجام گرفته است کـه نيـاز بـه اجتهـاد مشهور در دين نمی
اند بـا وجـود هايی که درست شدهبا وجود اين بدانيد که اين فرقه .کردن و نظر دادن وجود داشته است 

 در اصل نشأت آنها بـه هيچـدام از صـحابه –لی به شکر هللا تعا –اختالف مسلک آنها  وزياد بودن 
ها گردند. در هيچ بدعتی به سخن يکی از آنها استناد نشده است، حتی اگر بعضی از اين فرقهباز نمی

ها را اولين کسی که ايجاد کرده است باشند. تمامی اين فرقهادعا کنند که به بعضی صحابه منسوب می
  . اند زيستهاند که در بين امت میو يا منافقينی بودهاند يا به طور آشکار کافر بوده

  
 : کردنده در مقابل نصوص(عبارات آشکار) اجتهاد میبصحای اين که هشبه

کردند و اولين کسی که اين باب باشد که صحابه در برابر نصوص اجتهاد میاز اين شبهات اين سخن می
«از خالل بحث معلوم شد که مصيبت امـت اسـالمی : بود. تا آنجا که کسی گفته است  را ايجاد کرد عمر

ی آن حـدود هللا از روی اجتهاداتی شروع شد که صحابه در برابر نصوص صريح انجام دادنـد. در نتيجـه
و امامان بعـد از صـحابه بـر اسـاس اجتهـادات آنهـا  تعالی برداشته شد و سنت نبوی ناچيز گرديد و علماء

بـا  ارت آشکار نبوی را قبول نکردند و آن وقتی بود که سخن پيـامبرقياس نمودند و در برخی موارد عب
ی دوم بود. کسی که نظـر ای که اين درب را گشود همان خليفهاولين صحابه...کرد اجتهادات آنها فرق می

 
 .  419 شمارهصحيح مسلم  ، و4448 (بخارايی) شمارهصحيح بخارينگاه شود به ) 1(
 .  6/58مجموع الفتاوى نگاه شود به ) 2(
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داد. او سهم مؤلفة قلوبهم را قطع کـرد، در برابر عبارات قرآنی قرار می ودش را بعد از وفات رسولخ
  . کات قرار داده بود و گفت: نيازی به شما نداريم»زانی که هللا تعالی برای آنها سهمی از همان کس

  
  :هشبهبر اين علماء های ردّ 
 باشد بنابراين ارزش نزد اهل نظر و تحقيـق نـدارد. طعنـه کننـده در اين ادعا دارای حجت و دليل نمی

 . ادعای خودش را ثابت کند اينجا حتی يک دليل [و مثال با سند صحيح] نياورده است تا 
 عمر هه بطعن عنه وارد کردن به پيامبرط ،به اين شکل همان کسی که به امت امر نمـوده  ،باشد می

نيز يکی از آن خلفای راشدين بود.   بود که از سنت خودش و سنت خلفای راشدين تبعيت کنند و عمر
و آورده است: «بر شماست تا بر سنت ه از اعرباض بن ساريو اين چنين فرموده است همان گونه که  

مــن و ســنت خلفــای راشدين(رشــد يافتــه) هــدايت شــده بعــد از مــن تمســک بجوييــد و آن را بــا دنــدان 
به همين شکل او به اقتدای به ابوبکر و عمر رضـی هللا عنهمـا امـر نمـوده اسـت. همـان  .)1(بگيريد»

نی که بعد از من خواهنـد بـود، ابـوبکر و : «به کساآمده است که او فرمود  گونه که در حديث حذيفه
دارد و بـه نظـر شخصـی بدين گونه بود که اين طعنـه زننـده بيـان مـی اگر عمر .)2(عمر اقتدا کنيد»

گذاشت و او اولين کسی بود که دين را تغيير داد و به شکلی کرد و سنت را کنار میخودش رفتار می
به اين امت خيانت نموده است و خيرخواه آنهـا  ] پيامبرديگر تبديل نمود، در اين صورت [نعوذ با

 اگـر حالـت عمـر بـر پيـامبرو اقتدای به او امر فرموده اسـت.  زيرا به تبعيت از عمر ؛نبوده است 
پنهان بود آيا بر پروردگار جهانيان نيز پنهان بود؟!! کسی به اقتدای به عمر امر فرموده اسـت کـه از 

 . يد و به ما آموخته است که عمر بر حق و هدايت بوده است گوروی هوای نفس سخن نمی
 ی عمردرباره ترسـيدند. او در بـين ای نمـیاند که از مالمت هيچ مالمت کنندهای گواهی دادهصحابه

در  نمـود و همچنـين بـر آن راهـی کـه ابـوبکرعمـل مـی آنها به کتاب هللا تعـالی و سـنت پيـامبرش
صـحابه در  رده است که هنگام کشـته شـدن عمـرکه روايت بن أبي شيبخالفتش بر آن قرار داشت. ا

نزد وی جمع شدند و گفتند: «هللا به تو پاداش خير دهد. در بين ما به کتاب هللا عمل نمودی و از سنت 
به همين دليـل . )3(» دوستت تبعيت نمودی و از آن عدول ننمودی. هللا به تو بهترين پاداش را بدهد...

نمـود تـا هللا خـورد و آرزو مـیبه آنچه که او بر آن از خير بود غبطه می ي بن أبي طالب علبود که 
 .تعالی را با عملی مثل عمل او ديدار نمايد 

   اين که عمرايراد وارد کردن به باشد آن می مقاصد  شرع وه جهل ب ،را قطع کرد  سهم مؤلفة قلوبهم .
اند] به اسالم ردم و سران آنها [که تازه مسلمان شدهدر شرع واجب شده است تا برای آن که بزرگان م

محبت پيدا کنند و از روی نياز داشتن مسلمانان به آنها سهمی از زکات برای آنها قـرار گيـرد. وقتـی 
مؤلفة قلـوبهم به اجماع رسيدند که اعطای  اسالم قوی شد و تبعيت کنندگان از آن زياد شدند، صحابه

کردنـد ازی به آنها نداشتند. همچنين سببی که آن را برای آن به آنها عطا مـیکامالً قطع گردد، زيرا ني
«هيچ نقلی از عمر و نه عثمـان و نـه : رحمه هللا گفته است ابن قدامة نيز از بين رفته بود. تا آنجا که 

ايــن دليلـی بــر ايــن اســت کــه . )4(ای از آن(زکـات) را بــه آنهــا داده باشــند»علـی وجــود نــدارد کــه ذر
  .اند بر اين امر اتفاق نظر داشته ابهصح

  

 
 .42 شمارهابن ماجه  ، و2676شماره رمذي تِ  ، و17182 شماره) أحمد 1(
 .3662 شمارهرمذي تِ  ، و23293 شماره) أحمد 2(
 .440/ 7ابن أبي شيبة از مصنف ) ال3(
 . 9/316) المغني 4(
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  وجود دارد   يق صدّ ی ی که دربارهشبهات
 

  غار:ی ی آيههشبه
ْيِن إِْذ : فرمايد شود اين که هللا تعالی میگفته می انَِي اثْنـَ ُرواْ ثـَ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفـَ ّ إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ 

ُ َسِكينَتَهُ عَلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَّْم تَ ُهَما فِي اْلغَاِر إِ  ّ َ َمعَنَا فَأَنَزَل  ّ َرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ ْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ 
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ّ ِ ِهَي اْلعُْليَا َو ّ (اگـر او را يـاری ندهيـد. هللا او را  ]40[التوبة:  الَِّذيَن َكفَُرواْ السُّْفلَى َوَكِلَمةُ 

ورزند [از سرزمينش] بيرونش کردند ياری نمود. او دومين نفر از دو نفری بـود وقتی کسانی که کفر می
هللا با ماست» در نتيجه آن هللا آرامشش را  ،که در غار بودند و به دوستش(صاحبه) گفت: «غمگين مباش

-ورزنـد را پـايينبينيد قدرت داد و سخن کسانی که کفر مـیه نمیبر او نازل نمود و او را با سربازانی ک
باشد و هللا بسيار با عزت و بسـيار بـا حکمـت اسـت). ترين قرار داد و سخن هللا همان باالترين [چيز] می

شود و هم » (دوست) هم برای مؤمن استفاده میالصحبةاند: اين داللت بر ايمان ابوبکر ندارد. زيرا «گفته
قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمن تَُراٍب : فرمايد افر. همان گونه که هللا تعالی میبرای ک

اَك َرُجالً  (دوست او(صاحبه) [کـه فـرد مـؤمنی بـود] در حـالی کـه بـا او  ]37[الكهف:  ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ
ورزی که تو را از خاک سپس از نطفه د کافری بود] گفت: آيا به کسی کفر میکرد به او [که فرگفتگو می

 آفريد و بعد تو را به صورت مردی کامل گرداند؟!).
  
  بر آن:علماء های ردّ 
  شود که با شخص  » در لغت برای کسی استفاده میالصاحب باشد که لفظ «است اين می  معلومآنچه

ر. به مجرد اين لفظ دليلی بر اين وجود ندارد که او ياور وی  همشنينی نمايد، به مانند همسفر و همس
.  يابد و اقتران ن به آن اتصال. اين وقتی است که باشد و يا دشمن وی و يا آن که مؤمن باشد يا کافر 

ولی اين بر خالف اين است که در قرآن آمده است در قرآن «صاحبه» به او اضافه شده است، زيرا  
َ َمعَنَا: فرمايد ] میيامبرهللا تعالی [از زبان پ ّ (غمگين مباش که هللا با ما  ] 40 [التوبة:  الَ تَْحَزْن إِنَّ 

فرموده است: «اصحاب مرا دشنام ندهيد! قسم به کسی جانم در دست   باشد). همچنين پيامبرمی
ی يک مد يا نصف [انفاق] آنها  اندازه  ی کوه احد طال انفاق کند بهاوست اگر کسی از شما به اندازه

  و  )2(  کنيد؟»«آيا شما به خاطر من دوستم(صاحبی) را ترک می: . همچنين فرموده است )1( رسد»نمی
ای استفاده نموده است که داللت بر  ی «صاحب» به گونهاز کلمه  آن. [در اين موارد پيامبرمثال ا

» به او در خطابش و در خطاب به مسلمانان متضمن آن  الصحبةاضافه شدن « بودن او دارد]. نيک 
مگر با وجود ايمان به  باشد است که در آن «صحبة» داللت بر دوستی دارد و اين امکان پذير نمی 

» برای کسی که در سفر با او بوده است به کافر  صاحبهتوان لفظ «. نمیاز طرف ابوبکردوستی 
َ َمعَنَا: فرمايد ی آن میاو اطالق شود. زيرا قرآن درباره  بودن  ّ   إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ 

  (هنگامی که دوست خود(صاحبه) گفت: «غمگين مباش! هللا با ماست). در اينجا رسول ] 40 [التوبة: 
ی ياری،  باشد. اين همراهی تضمين کننده (صاحبه) میخبر داده است که هللا با او و با دوستش

- شود و هر کافری با او دشمن میباشد؛ زيرا او فقط در برابر دشمنش ياری میپيروزی و تأييد می 
دشمنش به همراه يکديگر باشد. اگر او از   و باشد. بنابراين امکان ندارد هللا تعالی ياری رسان او 

اده بود. بنابراين معلوم  د ين شده بود و آرامش خود را از دست دشمنان وی بود، پس برای چه غمگ 
باشد و اين مستلزم آن  » در اينجا متضمن ياور بودن و محبت بين آنها می صاحبه شود که لفظ «می

(غمگين مباش) دليلی   الَ تَْحَزنْ : به او ايمان داشته باشد. همچنين سخن هللا تعالی  است که ابوبکر
دوست وی بوده است و او از روی دشمنانشان غمگين شده بود [و اگر نعوذ با   بر آن دار که او

به   شد] ديد، خوشحال میبود وقتی کافران به آنها رسيدند از آنجا که کار را يکسره می دشمن پيامبر
َ َمعَنَاهمين دليل به او فرمود:  ّ   او دشمن پيامبر(غمگين مباش هللا با ماست) و اگر  الَ تَْحَزْن إِنَّ 
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  ، پيامبرشد: «غمگين مباش هللا با ماست» زيرا همراهی هللا تعالی با پيامبرشگفته نمی و بود به ا
کرد. در نتيجه جمع شدن اين موارد با  نمود و همراهی او با دشمنش وی را ناراحت میرا شاد می

ُ  نََصَرهُ  فَقَدْ  مايد: فرسازد. مخصوصا آن که میيکديگر جدا بودن آنها را غير ممکن می َّ   ًحقيقتا)
  ] 40 [التوبة: إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُرواْ ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَارِ  فرمايد هللا او را ياری داد) سپس می

و دومين نفر از دو   ورزند او را [از سرزمينش] اخراجش نمودند (هنگامی که کسانی که کفر می 
نفری بود که در غار بودند). ياری او به همراه دشمنش امکان ندارد بلکه فقط ياری و پيروزی وقتی  

 رسد که با دوست خود باشد و از دشمنش نجات يابد. به او می
 سخن هللا تعالی : ِثَانَِي اثْنَْين » ی آن باشد. بـه معنـا» میأخرجه(دومين دو نفر) حال برای ضمير در

حالی که او پيامبری بود که دومين از آن دو نفر بود. او به يکی از دو نفر توصيف شده اسـت ر که د 
اين وجـود  زشود که معنايی جاند. اين مانع میدو نفر با يکديگر اخراج شده رو بيانگر آن است که ه

اند. اين به همراه ديگری بودهاند، مگر آن که داشته باشد که هيچ کدام از دو نفر به تنهايی اخراج نشده
داللت دارد بر اين که کافران او که دومين آن دو نفر بود را بيرون نمودند و اين در حالی است که او 

اند. اين در واقـع بـدين معناسـت کـه کـافران تمـامی مهـاجرين را را به همراه همنشين او اخراج کرده
وَن ِلْلفُقَ : فرمايد اخراج نمودند. هللا تعالی می َواِلِهْم يَْبتَغـُ ن ِديـاِرِهْم َوأَمـْ وا مـِ ِذيَن أُْخِرجـُ اِجِريَن الـَّ َراء اْلُمهـَ

اِدقُونَ  ُم الصــَّ َك هــُ ولَهُ أُْولَئــِ َ َوَرســُ َّ ُروَن  َواناً َويَنصــُ ِ َوِرضــْ َّ َن  الً مــِّ (بــرای فقيــران  ]8: [الحشــر فَضــْ
شدند و در پـی فضـيلت و رضـايتمندی از هللا  مهاجرين، کسانی که از سرزمينشان و اموالشان اخراج

-کنند و آنها همان راستگويان هستند). همچنين هللا تعالی مـیاش را ياری میباشند و هللا و فرستادهمی
ُ : فرمايد  َّ به ناحق از  (کسانی که ]40: [الحج الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحّقٍ إِالَّ أَن يَقُولُوا َربُّنَا 

گوينـد: پروردگـار مـا هللا اسـت). اند و اين جـز بـرای آن نبـوده اسـت کـه مـیسرزمينشان بيرون شده
ى : فرمايد همچنين می اَهُروا َعلـَ اِرُكْم َوظـَ ن ِديـَ يِن َوأَْخَرُجوُكم مـِّ ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الّدِ َّ إِنََّما يَْنَهاُكُم 

کند که بـرای ديـن بـا کسانی نهی می [دوستی] (فقط هللا شما را از ]9[الممتحنة:  تََولَّْوهُمْ إِْخَراِجُكْم أَن 
و برای بيرون نمودن شما پشتيبانی و   اند تان بيرون نمودهاند و شما را از سرزمينشما وارد جنگ شده

بقـی مانـدن در را از ان ان مسـلمانآنها منع شده است که آنـ [دوستی با]  زبه اين دليل ا. )اند ياری کرده
منع نمودند و اين در حالی بود که ترک ايمان برای آنها ممکن نبود و آنهـا را  به همراه ايمانشان مکه

برای آن که ايمان داشتند، اخراج نمودند. اين داللت بر آن دارد که کافران دوست او(صاحبه) را نيـز 
کافران فقـط دشمنانشـان را اخـراج نمودنـد و نـه  اشت کهد به مانند وی اخراج نموده بودند. بايد توجه 

کسانی را که به مانند آنها کافر بودند. اين داللـت بـر آن دارد کـه «صـحبته» (همشـنينی او) از روی 
 .» (همشنينی) به همراه کفرصحبةدوستی و موافقت با وی در ايمان بوده است و نه «

 دهـد در د و گاهی کسی خود را موافق نشـان مـیباشای برای موافق بودن میاگر گفته شود: آن نشانه
باشند. به ماننـد باشد و چنين افرادی نيز گاهی در لفظ اصحاب موجود میحالی که در باطن منافق می

گويند: محمد «نه، زيرا مردم می: فرمود  آن که وقتی برای قتل يکی از منافقان اجازه گرفتند، پيامبر
-شوند که منـافق مـیفظ داللت بر آن دارد که مردمی شامل آن میاين ل. )1(کشد»اصحاب خود را می

که مردم به دروغ يا از روی اشتباه چنـين سـخنی  توان، اين برداشت راباشند. [البته از اين حديث می
را کشتن اصحاب او بيان دارند]. همان طور که در  را بگويند و نه آن که کشتن منافق توسط پيامبر

ر بين مهاجرين منـافقی وجـود نداشـت. همچنـين بايـد دانسـت کـه منافقـان بـه نسـبت قبل بيان نموديم د 
اگـر مؤمنان بسيار کم بودند و از حالت بيشتر آنها با نزول قرآن و ديگـر چيزهـا پـرده برداشـته شـد. 

ن که مردی شدند. ايمی شناخت بر اساس زندگی با يکديگر آنان شناخته[در ابتدا] آنان را نمی پيامبر
باطن مؤمن يا يهودی يا مسيحی يا مشرک باشد امری نيست که در طـول معاشـرت زيـاد شـناخته  در

- های زبانی نمايان مینشود. کسی که درون خود را بپوشاند هللا تعالی آن را در صورت وی و لغزش
ُم َولَْو نََشاء َألََرْينَاَكُهْم فَلَعََرْفتَُهم بِِسيَماهُ : فرمايد سازد. هللا تعالی می ُ يَْعلـَ َّ ْوِل َو ْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَْحِن اْلقـَ
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شـان دهـيم. آنهـا را از روی چهـرهگـر بخـواهيم آنهـا را بـه شـما نشـان مـی(و ا ]30[محمد:  أَْعَماَلكُمْ 
بنـابراين کسـی کـه کفـر  .شناسيد و هللا به اعمال شما آگاهی دارد)ايد و آنها از لحن قولشان میشناخته

در صـورت او نيـز گـاهی شـناخته اين امـر شود. کند از لحن صحبت او شناخته میرا پنهان میخود 
اُت : فرمايـد شـود. هللا تعـالی مـیو گـاهی شـناخته نمـی د شومی اءكُُم اْلُمْؤِمنـَ وا إِذَا جـَ ِذيَن آَمنـُ ا الـَّ ا أَيُّهـَ يـَ

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانِِهنَّ  َّ ارِ ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ  ى الُْكفـَّ وُهنَّ إِلـَ : [الممتحنـة  فَإِْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فََال تَْرِجعـُ
ايد! اگر زنان مؤمن مهاجر به نزد شما آمدند، آنها را امتحان کنيد. هللا (ای کسانی که ايمان آورده ]10

. ا بـه کـافران بـاز نگردانيـد)باشـند، آنهـا رترين است و اگر دانسـتيد آنهـا مـؤمن مـیبه ايمان آنها آگاه
آنهـا را بـزرگ  نشـان،اند و آن کسانی که مسلمانان بـرای ديياد شده ای که در روايات پيامبرهصحاب

شـود، همـان گونـه کـه ديگـر اند. ايمان شخص معلـوم مـیمنافق نبوده –به شکر هللا تعالی  -دارند می
-او فهميده می  نگی و تشنگی و ديگر موارد حالتهای قلب او شامل دوستی، دشمنی، شادی، خشم، گرس

دهـد. ايـن امـری گذارد. زيرا ظـاهر از بـاطن خبـر مـیشود. تمامی اين موارد بر ظاهر نيز تأثير می
شود. کسی که از او تجربياتی ثبت شده است و مورد امتحان واقع شده است، شناخته می هر است که 

و يا ديگر  جابر سعيد خدري و، ابوأنس بن مالك، باسابن ع،  ابن عمردانيم که  ما به شکلی صريح می
شـمردند و منـافق بـزرگ مـی و اند و او را دوسـت داشـتهايمان داشته افرادی به مانند آنها به رسول
ی کسی مثل خلفای راشدين از خبرهايی که از آنها آمده است و بيـانگر نبودند. چگونه اين امر درباره

هـای مغـرب و مشـرق باشد، و اين امر در تمـامی سـرزمينمی ل هللايمان محبت و ياری دادن رسو
باشد کـه وجـود گروهـی منـافق بنابراين شايسته نمی تواند مصداق داشته باشد؟!!، میاشاعه يافته است 

در بين آنها باعث ايجاد شدن شک به ايمان آن کسانی شود کـه در بـين امـت بـه راسـتگويی معـروف 
ايـن ؛ در بين مهاجرين به طور کل منافقی وجود نداشته اسـت : مه هللا گفته است اند. امام احمد رحبوده

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 

آنها وجود داشت، هيچکدام از آنها احتياجی به اين نداشت کـه ايمـان خـود را آشـکار آزاری که برای 
قـدرت  کـه رسـول د آنها به سرزمينی هجرت کردنکند و کفر خود را پنهان نمايد، مخصوصاً آن که 

آنجا را در دست داشت. ولی وقتی در بين انصار اسالم قدرت گرفت و اشاعه يافت و بعضی از آنهـا 
مان نياوره بودند، به اين امر احتياج داشتند که خود را به ظاهر موافق قومشان نشـان دهنـد؛ به قلب اي

زيـرا مؤمنـان در آن زمـان قــدرت گرفتـه بودنـد و عـزت داشــتند و دارای ثبـات بودنـد و همـراه آنهــا 
دوم: . رسـاندند کرد]، به قتل میورزيد [و با هللا تعالی دشمنی میشمشيری بود که کسی را که کفر می

معاشـرت داشـته  اآدم وجود دارند، اگر شخصی مـدت زيـادی بـا آنهـ در مورد عاقالنی که در بين بنی
در مکه چند سالی بيشتر از ده سال با  شود. رسولار میکد آنها آشزباشد، راستگويی و دشمنی او ن

دوسـت وی  شـود کـه اومعاشرت و همشنينی داشت. آيا در اين صورت برای او روشن نمی ابوبکر
در سـرزمين تـرس بـا او همـراه بـود؟ آيـا ايـن  باشد و يا دشمنش و اين در حالی بود کـه ابـوبکرمی

 .باشد نمی ای به رسولطعنه
 پندارند که هللا تعالی آرامش را بر ابوبکرمی نازل ننمود و اين آرامـش را اختصـاص بـه رسـولش 

ُ َسِكينَتَهُ َعلَْيهِ : فرمايد]میداد بدون آن که به صحابی او بدهد. [هللا تعالی  ّ (در ] 40 [التوبـة: فَأَنَزَل 
» (بـر آن دو). اگـر ابـوبکر عليهمـانتيجه هللا آرامش خود را بر وی نـازل کـرد) و نفرمـوده اسـت: «

هِ افتـاد. جـواب ايـن اسـت کـه آمـدن «دارای فضيلتی بود، چنين اتفاقی نمی و) بـه ابـوبکر » (بـر اَعَليـْ
ود و او در آن زمـان دارای آرامـش خـود را از دسـت نـداده بـ  گـردد؛ زيـرا رسـولمـی زبا صديق

شود که آن آرامش بر کسی نازل شده است که به آن احتياج داشت و او ود. بنابراين معلوم میآرامش ب
 . بود  همان ابوبکر

 طاعـت بـود، ايـا معصـيت. اگـر از روی شود: غمگينی در اينجا يا از روی اطاعت اسـت و گفته می
-ی آن مستحق نهی مینمود؛ اگر از روی معصيت بود و در نتيجهاو را از اين کار منع نمی پيامبر

از روی معصيت غمگين شد، از  اگر ابوبکر: باشد، پس فضيلتی در آن برای او وجود ندارد. جواب 
شخصی اسـت  گويد، زيرا پيامبرنمیروی خيرخواهی برای کسی بود که از روی هوای نفس سخن 
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ا: فرمـود  بـه وی گويد. ولی اوکه به منکر سخن نمی َ َمعَنـَ ّ (هللا بـا ماسـت) و  ]40 [التوبـة: إِنَّ 
باشـد. فرمايد که هللا تعالی با دشـمنانش مـیهرگز نمی نفرموده است: «هللا با من است». زيرا پيامبر

([هللا تعالی به موسی و هـارون  ]46[طه:  قَاَل َال تََخافَا إِنَّنِي َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى: فرمايد لی میهللا تعا
بينم). در اينجـا همراهـی هللا تعـالی بـا شنوم و میعليهما السالم] فرمود: نترسيد! من با شما هستم، می
 . فرعون نيامده است، زيرا او از دشمنانش بوده است 

 
انـد، او همشنين غار نبوده است و همان طور که جديداً بعضی از معاصران گفتـه صديقی آن که ههشب

  .شخصی ديگر بوده است
  جواب:

بـوده اسـت،  کند، کسی کـه در غـار همشـنين پيـامبراين بعضی از رواياتی در اماميه است که اثبات می
گفتـه  ميرالمـؤمنينبـه ا . ابـن كـواءباشـد مـی باشد. آوردن آنها برای رد اين شبهه کافیمی همان صديق

اِر  کجا بودی وقتی که هللا تعالی پيامبرش و ابوبکر را ياد نمود و فرمود:: است  ي اْلغـَ ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فـِ
َ َمعَنَا ّ آن دو نفر بود و اين وقتی بود که آنها در غار  (دومين ]40: [التوبة إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ 

بـر تـو  يا: «وفرمـود  ميرالمؤمنينا؟ بودند و او به همنشين خود فرمود: «غمگين مباش هللا با ماست»)
ن ابـوبکر بـه همـراه د «خـارج شـ : گفته اسـت  مفيد شيخ . )1(»بودم ل هللادر رختخواب رسو كواءابن  ای

باشـد و ر غار امـری غيـر قابـل انکـار مـید شد و بودن او به همراه وی باامری غير قابل رد می پيامبر
ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي : تفسيردر . مجلسي )2(باشد»مستحق بودن او به اسم صحابی امری شناخته شده می

کر در غـار شود که او و ابوب(دومين نفر دو نفری بود که در غار بودند) گفته است: معنای آن می اْلغَارِ 
اِحبِهِ : سخن هللا تعـالی اند و نفر سومی به همراه آن دو نبوده است.بوده وُل ِلصـَ (وقتـی بـا صـحابی  إِْذ يَقـُ

ْينِ : گفته اسـت  . طبرسي)3( .خودش فرمود:) به معنای آن است که به ابوبکر فرمود  انَِي اثْنـَ بـه معنـای  ثـَ
(سومين سه نفر) و آن  ]73[المائدة: ثَاِلُث ثَالَثَةٍ : فرمايد ی میيکی از دو نفر است، به مانند آن که هللا تعال

  .)5(اند در تفسير اين آيه اين گونه گفته زعلمای اماميه ني .)4( و ابوبکر بودند  دو رسول هللا
  

  فدك: یهمسأل
از خيبر فراغـت  وقتی رسول هللاکرد. ای از يهود آنجا زندگی میحجاز بود که طايفهدر روستايی فدک 

و آن در ملکيـت  نـد صـلح نمود  در دل آنها ترس ايجاد نمود و در برابر فـدک بـا رسـول هللا يافت، هللا
  در آمد، زيرا برای بدست آوردن آن نه اسبی تازيده شد و نه لشگری مهيا شد. رسول هللا

  
 شود: يا ارثی از پيامبرزمين فدک از دو امر خارج نمی  بود و يـا آن  رضوان هللا عليهاه فاطمبرای

در رو خيبر آن را به فاطمه رضی هللا عنها بخشيد. اگر ارث بودن آن   ود که رسول هللاکه بخششی ب
باشـد کـه بعـد از فرض شود و اين بر اساس روايت بخاری(بخارايی) و مسلم و ديگران بين شکل می

در فدک و  رسيد و از او ارث پيامبر د ابوبکر صديقبه نز رضوان هللا عليها فاطمه وفات پيامبر
-شنديم که مـی گفت: از رسول هللا سهم او در خيبر و ديگر موارد را خواستار شد. ابوبکر صديق

 
سيد  از  ، حلية األبرار215، ص 1قطب الدين راوندي از  الجرائح ، الخرائج و58شريف رضي،از ) خصائص األئمة 1(

،  76/430، 19/33مجلسي ه عالماز  ، بحار األنوار1/461بحراني سيد هاشم  از مدينة المعاجز ،1/161بحراني هاشم 
 . 4/23بحراني سيد هاشم  از غاية المرام

 .186 – 185مفيد، از شيخ ) اإلفصاح 2(
 . 19/33مجلسي ه عالماز  ) بحار األنوار3(
 . 66 – 2/65شيخ طبرسي از  ) تفسير جوامع الجامع4(
از   تفسير الميزان، 467 – 466/ فيض كاشاني،از  التفسير األصفى، 58 – 5/56شيخ طبرسي از  ع البيان) تفسير مجم5(

اختيار معرفة ، 58 – 6/57شيرازي شيخ ناصر مكارم از  األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل، 9/279سيد طباطبائي 
 285 – 13/284سيد خوئي از  ، معجم رجال الحديث137 –  1/129شيخ طوسي از   الرجال
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-شود و آنچه را که باقی بگذاريم صدقه [و برای فقيران] محسـوب مـی«از ما ارث برده نمی: فرمود 
. ايـن حـديث را فقـط )2(شـود». در روايت احمد آمده است: «از ما پيامبران ارث رسيده نمـی)1(»شود 

عبـدالرحمن بـن ، عثمـان، عبـاس، علـي، أمهـات المـؤمنينروايت نکـرده اسـت. بلکـه آن از  ابوبکر
قول سـخن هللا دليل فاطمه برای ابوبکر استدالل به عموم  .نيز روايت شده است  سعد  زبير و، عوف

ُ فِي أَْوالَِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ األُنثَيَْينِ :  فرمايد تعالی بود که می ّ (سفارش هللا به  ]11:  [النساء  يُوِصيُكُم 
ايـن در حـالی اسـت کـه در حـديث بـا سـند . باشد)ی دو مؤنث میشما در فرزندانتان برای مذکر بهره

گذاريم» اين حديث در نزد دو گـروه سـنی و شـيعه صـحيح ارث نمیصحيح آمده است: «ما پيامبران 
ان رثـ اعلمـاء و ...فرمـود: « آورده اسـت کـه رسـول هللا أبـي عبـد هللاباشد. کلينی در کـافی از می

گذارنـد. بلکه علم را ارث مـی ،یمگذارند و نه درهباشند. پيامبران نه ديناری را ارث میپيامبران می
يـا حسن «: ی آن گفته است درباره . مجلسي)3( »رد، چيز زيادی را برگرفته است کسی که آن را برگي

الحكومـة اإلسـالمية خـود  كتاب در خميني امام !! )4(باشند»است و آنها چيزی از صحيح کم نمی موثق
 .)5(باشند ی آن گفته است: رجال حديث همگی ثقه میدرباره

  زكريااز جانب تعالى  هللا تبارك واما استدالل به اين سخن : ِرُث ي َويـَ فََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليّاً * يَِرثُنـِ
 ً (برای من ا جانب خودت ياوری ببخش * تا از مـن و  ]6-5 [مريم: ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضيّا

استدالل به اين آيه که پيامبران  از آل يعقوب ارث ببرد و پروردگارم او را مورد رضايت قرار بده!).
باشـد: اول: باشـد. دليـل آن دارای چنـد وجـه مـیگذارنـد، اميـر غريـب مـیبرای فرزندانشان ارث می

بخواهد تا فرزندی به او دهد برای آن که  تعالى هللا تبارك وباشد که از مرد صالحی نمی  ری هشايسته
ث بردن اموال بيان کند]. پس چگونه اين امـر را بـه از او ارث ببرد [و دليل فرزندار شدن را فقط ار

دهند؟! بدين شکل که از هللا تعالی بخواهد که به او فرزندی دهد تا وارث [اموال] او نسبت می  زكريا
ای به آنها برساند. به مانند فرزند صالحی که بـه کنند که بهرهشود. صالحان فقط برای چيزی دعا می

نمود که بـه او  ت سدرخوا از هللا قيامت اميد وجود دارد. بنابراين زکريابهره بردن از او در روز 
ی نبـوت را ارث فرزندی عطا کند که پرچم نبوت را بعد از او حمل نمايـد و او از آل يعقـوب سلسـله

ی نجاری مشغول بود. پس چه مـالی در نـزد فقير بود و به حرفه دوم: مشهور است که زکريا. ببرد 
طلب نمايد که وارثی برای آن قـرار دهـد. بلکـه اصـل در نـزد  تعالى هللا تبارك وتا از وی بوده است 

کردند، بلکـه اين بوده است که مالی جز در حد نياز برای خود ذخيره نمی تعالى هللا تبارك وپيامبراِن 
 فقـط محصـور بـه مـال و امـوال )» (ارث اإلرث «لفـظ دادنـد. سـوم: های خير صدقه میآن را در راه

گيرد. همان گونه باشد بلکه برای علم، نبوت و پادشاهی و ديگر چيزها نيز مورد استفاده قرار مینمی
سپس کتاب را برای ( ]32[فاطر:  ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا:  فرمايد که هللا تعالی می

ِذيَن  فرمايد:گذاشتيم). همچنين میکسانی از بندگانمان که برگزيديم به ارث  وَن * الـَّ ُم اْلَواِرثـُ َك هـُ أُْولَئـِ
باشند * کسانی که (آنها همان ارث برندگان می ]11-10 [المؤمنون: يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخاِلُدونَ 

آن جاويدان خواهند بود) بنابراين داللتی بر  برند و دری بهشت) را به ارث میفردوس(باالترين درجه
: به ارث بردن مـال مربـوط باشـد. چهـارم ،ی قبلی بيان شد اين وجود ندارد که ارث بردنی که در آيه

گذارند». اين حديث را گذارند و نه درهمی بلکه علم را ارث میحديث: «پيامبران نه ديناری ارث می
رسـد. ايـن دارد که مـال از پيـامبران ارث نمـیصراحت بيان میکمی قبلتر ذکر کرديم. اين حديث به 

: باشد. اين چنين است وضعيت اين امر در ای سخن هللا تعـالیحديث خود برای اين برداشت کافی می
 ََوَوِرَث سُلَْيَماُن َداُوود :(و سـليمان از داود ارث بـرد). سـليمان] 16 [النمل  از داود را ارث  مـال

مشهور است کـه : اول: باشد نبرد فقط نبوت، حکمت و علم را ارث برد. اين مسأله دارای دو دليل می
ی آن فرزندان بسـيار زيـادی داشـته داود دارای صد همسر و سيصد ملک يمين بوده است و در نتيجه

 
 .1757شماره مسلم  و 3712 (بخارايی) شماره) بخاري1(
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بـه تنهـايی  نسليمادادن تخصيص بنابراين ؟!! از او ارث برده است  است. پس چگونه فقط سليمان
ای اگر ارث بردن ارث بـردن مـالی بـود، پـس چـه فايـده باشد. دوم:برای چنين ارث بردنی نيکو نمی

از آن يـاد شـود. زيـرا ارث بـردن فرزنـد از پـدر امـری  تعـالى كتـاب هللا تبـارك ووجود دارد که در 
باشـد و ثنی عشری مـیی اباشد. به اين معنا کسی اعتراف نموده است که از مفسران شيعهطبيعی می

ه از بزرگـان علمـای معاصـر اسـت کـه در محمـد جـواد مغنيـ  را نوشته است. او لتفسير المبينکتاب ا
  .)1(تفسير اين آيه گفته است: پادشاهی و نبوت را ارث برد 

 برد. شيخ کلينی بابی مستقل را در ای ارث نمیهمچنين در مذهب اماميه زن از مستغالت و زمين ذره
برند) را به اين ای از مستغالت ارث نمی» (زنان ذرهإّن النساء ال يرثن من العقار شيئاً ه نام «الکافی ب

ای از زمـين زنـان ذره: «) روايت کرده است ر(امام پنجمفامر اختصاص داده است. در آن از ابوجع
ی نـان پرسـيدم هدربـار هللا از ابو عبد : «اند روايت کردهميسر  از. )2(»برند و مستغالت را ارث نمی

که آيا ارثی برای آنان وجود دارد؟ فرمود: برای آنها قيمت آجر، ساختمان، چـوب و نـی وجـود دارد، 
از محمــد بــن مســلم از . )3(»ولــی در زمــين و مســتغالت ميراثــی بــرای آنهــا در آن دو وجــود نــدارد 

از عبـدالملك بـن أعـين  . از»برنـد ای از زمين يا مستغالت ارث نمیزنان ذره: «آمده است  جعفروأب
 . )4(»ها و مستغالت هيچ چيز وجود ندارد برای زنان از خانه: «يکی از آن دو آمده است 

 اگر فدک ارثی از جانب پيامبر بود، بايد به زنان پيامبر  که عايشه دختر ابوبکر رضـی هللا عنهمـا
از  رسيد. ولـی ابـوبکرآن مینيز قسمتی از  آنها بود و همچنين زينب و ام کلثوم دختران پيامبر زا

و نه دختـرانش چيـزی نـداد تـا بـه آن  آنها نه به دختر خودش عايشه و نه يکی از زنان ديگر پيامبر
[همچنـين آنـان نيـز ادعـايی بـر ايـن امـر  ؟!!ای از فدک به آنهـا نرسـيد استناد شود. پس برای چه ذره

 نداشتند که بايد از فدک به آنها ارث برسد].
  رسول هللای از جانب خشش و هديهبفدك اگر  بـود، همـان گونـه کـه  رضوان هللا عليها هفاطمبرای

ی عدالت بين فرزنـدان . بنابراين چنين امری با نظريه)5(در تفسيرش آن را روايت کرده است  كاشاني
 پس چگونه به سرور ما فاطمه فدک .کرد که اسالم آن را به صراحت بيان داشته است، تضاد پيدا می

دانـيم کـه ی مـا مـیهمه ؟!!چيزی داده شده باشد  عطا شده است، بدون آن که به ديگر دختران پيامبر
در سـال  ی خيبر در سال هفتم هجری رخ داد و اين در حالی است که زينب دختـر رسـول هللاواقعه

 ل هللاشود که رسودر سال نهم هجری فوت نمود. پس چگونه تصور میأم كلثوم  هشتم وفات يافت و  
همچنـين در ؟!! را رهـا سـاخته باشـد  زينـب  أم كلثـوم وچيزی عطا کرده باشد و  رضوان هللا عليهابه 

طلب نمـود،  وقتی فدک را از ابوبکر رضوان هللا عليها تمامی روايات به ثبت رسيده است که فاطمه
بنـابراين فـدک . ز رسول هللاو نه به عنوان بخششی  مطرح کرد خود از فدک آن را به عنوان ارث 

ی مسـلمانان بـوده اسـت و او وقتـی خليفـه نه ارثی بوده است و نه بخششی. اين همان نظر امام علی
 علـم الهـدى)ه ملقب بمرتضى (وفات مادرش فاطمه عطا ننمود.  زشد، فدک را به فرزندان خود بعد ا

مـن « خن گفت و فرمـود:س آن ند رسيد در رّد نمو علي بن أبي طالب وقتی امر فدک به  :گفته است 
  .)6(»کنم که چيزی را بخواهم که ابوبکر از آن منع نموده است و عمر آن را تأييد کرده است شرم می

  در يکی از بحثهايش اين مسأله بيان شده است و آن را ابن جوزی بو العباس سفاح  اعباسي  ی  هخليفاز
گفت و مردی ايستاد روزی خطبه می روايت شده است که سفاح«از : نقل کرده است تلبيس إبليس در 

هستم. گفـت: ای اميرالمـؤمنين در برابـر  باشم. گفت: من از فرزندان علیمی و گفت: من آل علی
کسی که به من ظلم کرده است، مرا ياری بده! [خليفه] گفت: چه کسی به تو ظلـم کـرده اسـت؟ گفـت: 

کـه  د باشـد و آن وقتـی بـو، ابـوبکر مـیهستم و کسی که به من ظلم کرده است  من از فرزندان علی

 
 نمل. ی هسوردر  496محمد جواد مغنية، از ) التفسير المبين 1(
 . آن در قبل آمد ) تخريج2(
 . 7/287عاملي از  ، االنتصار 101/351حار األنوار ) ب3(
 . 9/299طوسي از ، تهذيب األحكام 7/129كليني از ) الكافي 4(
 . 3/186) تفسيره الصافي 5(
 . 4/76) الشافي في اإلمامة 6(
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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 

به شما ادامه پيدا کرد؟ گفت: بله. گفت: چه کسـی بعـد از آن کار را کرد؟ گفت: عثمان. گفت: آيا ظلم 
پسر  2يد ز. )1(اين کار را کرد؟ به اين طرف و آن طرف نگريست و در پی مکانی بود تا فرار نمايد»

اگر مـن در جـای : «عليهم السالم گفته است علي بن أبي طالب امام پسر  ،امام حسين رپس ،امام سجاد 
از امـام . )3(»نمـودمی فدک به آن حکم کرد، حکـم مـیزی که ابوبکر دربارهابوبکر بودم به همان چي

باشـد؟ آيـا در حـق شـما ی ابوبکر و عمر چه مینظرت درباره: «آمده است که از او سوال شد  باقر
فرمـود: خيـر، قسـم بـه  -انـد؟ يا گفت: آيا با حقی از جانب شما [از دنيـا] رفتـه -اند؟ ای ظلم نمودهذره

ی ای باشد، در حـق مـا بـه انـدازهنمود تا برای جهانيان ترساننده لاش نازه قرآن را برای بندهکسی ک
کنی؟ فرمود: کنم آيا با آن دو دوستی میای ظلم ننموده است. گفت: خودم را فدايت میکوچکترين ذره

باشم بر گردن خودم  کنم و اگر اشتباهی به تو گفتهبله، وای بر تو! با آنها در دنيا و آخرت دوستی می
 .)4(»اند سپارم که آن دو بر ما اهل بيت دروغ بستهباشد. سپس فرمود: مغيره و بنان را به هللا میمی

 فاطمه رضی هللا عنها از سخن خود کـه ارث از رسـول هللا  بـود، بازگشـت. همـان  هرا مطـرح کـرد
«فاطمه : رحمه هللا گفته است عياض  . قاضياند گونه که تمامی امامان حديث و سيره آن را بيان داشته

جمـاع وجـود ااختالف با ابوبکر را بعد از آن که با حديث حجت آورد ترک نمـود. بـرای ايـن قضـيه 
ديث به او رسيد و برداشت از آن برای او روشن شد، نظر خود را کنار گذاشـت و بعـد حدارد. وقتی 

رسيد و او از عمل ابـوبکر و  ن خالفت علیاز آن نه او و نه فرزندانش طلب ارث ننمودند. بعد از آ
«طلب ميراث پدری از جانب فاطمه از ابوبکر : رحمه هللا گفته است . قرطبي )5(عدول ننمود»  عمر

دهـد. او بـر ايـن امـر را نشـان مـی قبل از آن بود که حديثی را بشنود که در آن خاص بودن پيـامبر
ی خـود دسـت با آن حـديث بـه او آگـاهی داد از خواسـته متمسک به کتاب هللا تعالی بود. وقتی ابوبکر

در اينجاست که بازگشت فاطمه رضی هللا عنها به سخن ابوبکر و . )6(برداشت و به آن رجوع ننمود»
ز رسـول اث بردن گردد و آن عدم اربود، آشکار می و امامان اهل بيت  آنچه که نظر عموم صحابه

«او ی او: اما جملـه. باشد ی مقام او در دين و علم میی شايستهباشد. چنين قبولی از طرف ومی هللا
در  هعمر بن شب و )7(خود   سنن دررمذي  تِ در روايت وجود دارد و    را ترک کرد و با او سخن نگفت»

 اند که منظور از آن اين است که فاطمه رضی هللا عنها سخن گفتن با صـديقآورده ،)8(تاريخ المدينة
 .طع نمود در امر ميراث را ق

 از فاطمه رضی هللا عنها به ثبت رسيده اسـت کـه بعـد از آن از ابـوبکر  راضـی بـود و او در حـالی
باشـد گفتـه که يکی از بزرگان علمـای اماميـه مـیابن ميثم بحراني  وی راضی بود. زوفات نمود که ا

 
 . 135) تلبيس إبليس، 1(
باشد. او کتابی در زمينه  موجود می بوده است. احاديث زيادی از آل بيت عليهم السالم در مدح او زيد پسر امام سجاد )2(

فقه نوشته است و در آن احاديثی وجود دارد که از او از پدرش(امام سجاد) از پدر بزرگش(امام حسين) از علی بن  
کنند، در ابيطالب عليهم السالم از پيامبر صلی هللا عليه و آله و سلم روايت شده است. کسانی که از اين کتاب استفاده می

گويند. نکته مهم آن است که آنها بر خالف تصور شيعيان اثنی عشری پنج امامی ند و به آنها شيعه زيدی میيمن هست
باشند. بلکه بقيه اهل بيت عليهم السالم را نيز قبول دارند و نام زيدی برای آنها معرف آن است که در فقه از کتاب نمی

گويند و اين به معنای آن نيست که آنها فقط تا امام می نيز جعفری ،یکنند، مثل آن که به شيعه اثنی عشرزيد استفاده می
نزد آنها کتابی وجود دارد که او خود آن را نوشته است و   را قبول دارند. اين تا بدانجاست که از امام رضا جعفر

  اب از امام رضاباشد. جا دارد تا برادران شيعه اثنی عشری هم به اين کتنام آن مسند علی بن موسی الرضا می
بر  هااعتماد آنبايد رجوع کنند که خود آن را نوشته است و هم در فقه به کتاب زيد مخصوصاً احاديث آن رجوع کنند. 

اساس احاديثی که در مدح زيد از بقيه اهل بيت وجود دارد، به او جلب شود و همچنين اين کتاب توسط او نوشته شده 
 ی آن امکان اشتباه وجود دارد.(مترجم)پخش شده باشد که در نتيجهاست و نه اين که به صورت روايت 

 .  ذکر کرده است 5/253النهاية    البداية وآن را در  ابن كثير  ، و12524) السنن الكبرى 3(
 . 110جوهري، از فدك   ، السقيفة و16/220ابن أبي الحديد از ) شرح نهج البالغة 4(
 .12/73نووي از ) شرح صحيح مسلم 5(
 .3/563المفهم ) 6(
 .1609 شمارهرمذي تِ ) جامع 7(
 .1/127) تاريخ المدينة 8(
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باشـد. رسـول ز میآنچه برای پدر تو بوده است برای تو ني: -ای فاطمه  –ابوبکر به او گفت : «است 
کـرد و از آن بـرای ی آن را [بـين فقـراء] تقسـيم مـیکـرد و بقيـهاز فدک روزی شما را تهيه می هللا

داده است. نمود. از جانب هللا آن کاری را بايد انجام دهی که او انجام می[جهاد] در راه هللا استفاده می
در دنبلـي به مانند آن اين سخنی است کـه  .)1(»و از آن بر وی عهد گرفت  د در نتيجه از آن راضی ش
بسـته  رضـوان هللا عليهـا دی که با فاطمهگفته است: ابوبکر مطابق آن عه .)2شرح آن ذکر کرده است 

گرفـت و بـه انـد: «ابـوبکر حبوبـات آن(فـدک) را مـیبدين شـکل کـه ذکـر کـرده.. کرد .بود عمل می
نيـز ايـن گونـه رفتـار  رنمود. سپس عمقی را تقسيم میداد و بای کفايتشان میآنها(اهل بيت) به اندازه

  .)3(نمود و عثمان نيز به همين ترتيب و بعد از او علی نيز اين گونه رفتار نمود»
 اگر پيامبر شـد: فاطمـه، زنـانش و عبـاسگذاشت به سه قسمت تقسـيم مـیارث می  عمـويش. بـرای

در  د. زنان پيـامبروو مؤنث ب فرع وارث..ماند زيرا او کرد باقی میفاطمه نصف آنچه او ترک می
يک هشتم آن با يکديگر شريک بودند، زيرا فرع وارث وجـود داشـته اسـت و او فاطمـه بـود. عبـاس 

ارث بـاقی مانـده از  و زنـان پيـامبر گرفت. پس برای چه عباسنيز باقی آن را می عموی پيامبر
  را طلب ننمودند؟! پيامبر

  
  :وارد شده است در زمان زندگی پيامبر روايت نماز دادن ابوبکر صديقای که بر اسناد هطعن

در بـين مـردم در او آمده است، طعنه بـه اسـناد روايـاتی اسـت کـه  از شبهاتی که در حق ابوبکر صديق
  .4نماز را امامت کرده است  زمان زندگی پيامبر

  : آنردّ 
  : ) أحاديث أبي موسى اشعري1 

أبي ه از أبي برد از  عبدالملك بن عميره از زائد از   حسيناز    إسحاق بن نصراز :  (بخارايی)بخاريصحيح  
  موسى. 

ه از أبـي بـرد از  عبد الملك بن عميره از زائد از  حسين بن عليه از أبي بكر بن أبي شيباز سلم: صحيح م
  أبي موسى. 

 بن أبي موسـى هأبي برد ز ا الملك ابن عميرعبد ه از زائد از  حسين بن علياز پدرش از  مام حمد: عبد اللا
  أبي موسى. از 

اشته است و گفته است: د بيان  ابن حجرهمان گونه که  است. 5شود: «آن مرسلدر نقد اين سندها گفته می
اند. ولی نگاهی به رجوع داده فتح البارياحتمال دارد آن را از عايشه شنيده باشد» و آن را به مصدر آن 

«سـخن او: از پـدرش از عايشـه : اد گفته اسـت، بيانـدازيم. او گفتـه اسـت ی اين اسنآنچه ابن حجر درباره
هـای انـد. آن در بيشـتر نسـخههمان چيزی است که جماعتی از مالک به صـورت موصـول روايـت کـرده

ــدارد  ــده اســت و عايشــه در آن وجــود ن ــه صــورت مرســل آم ــي موســى ظــاهراً ... موطــا ب از حــديث أب
ابن در اينجا . )6(و احتمال دارد آن را از عايشه يا بالل گرفته باشد»باشد  (جمع مرسل) صحابه میمراسيل

از عايشه رضی هللا عنهـا وجـود نـدارد. بـرای  روايت موطأ های ياد نموده است که در بيشتر نسخه حجر
باشد. او احاديث خود را از عايشه  شعريمراسيل أبي موسى اپايين آمدن برای بحث: اگر اين حديث از 

روايت کرده است. در اينجا عايشه رضی هللا عنها فقط برای اين ياد شده است  عنها و يا بالل رضی هللا
درونش را برآورده کند. با تمام اين وجود از روی کوتاه آمدن در بحث بـه  [تا به اصطالح] نياز يعقوب 

 
 هران. چاپ ت 107، 5ابن ميثم بحراني ج از ) شرح نهج البالغة، 1(
 يران. چاپ ا 332، 331) الدرة النجفية، 2(
شرح  332رة النجفية، الد 107، 5ابن ميثم بحراني ج از . شرح نهج البالغة 4ابن أبي الحديد ج از ) شرح نهج البالغة 3(

 .  چاپ تهران 960، 5علي نقي ج از النهج، فارسي 
) در اين فصل به رّد نمودن شخصی پرداخته شده است که به اسناد اين حديث از روی دروغ طعنه وارد کرده است.  4(

دران شيعه  باشد و اين نظرات در بين برانبايد تصور شود که نظرات اين شخص به مانند ديگر برادران شيعه می
 عموميت ندارد.(مترجم)

  نشنيده باشد.(مترجم) شود که راوی اول آن حديث را از پيامبر) حديث مرسل به حديثی گفته می5(
 .2/165ابن حجر از  ) فتح الباري 6(
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در آن مشکلی ؛ د حتی اگر حديث به صورت مرسل از عايشه رضی هللا عنها رسيده باشترين درجه: پايين
انـد و بعضـی از آنهـا از بعضـی ديگـر نقـل تمـامی عـدول بـوده برای اطالق وجود ندارد، زيرا صحابه

اند بدون آن که تصريحی در آن وجود داشته باشد و در اين امر حرجی وجود ندارد و اين امر بسيار کرده
«او مردی فاسق و بسـيار گناهکـار : طعنه وارد شده است. گفته شده است  شايع است. سپس به ابی برده

اند». نسبت شهادت دروغ دادهاو اثر زيادی داشته است و جماعتی به   قتل حجر بن عديه است. او در  د بو
أبـي مخنـف کننـد از طعنـه وارد مـی يابيم که اين رواياتی که به ابـی بـردهبا رجوع به تاريخ طبری، می

او ثقـه(مورد اعتمـاد) نيسـت. : ی ابی مخنـف گفتـه اسـت ارهدرب يحيى بن معينباشند که می يحيى بن لوط
 دارقطنـيشـود]. باشد [به معنای آن کـه حـديث از وی روايـت نمـیمی : متروك الحديث گفته است  بوحاتما

[زيرا چنين فرد دروغگويی از او بـه  پس گوارا باشد سند ابی برده !!!است  ضعيفاو  : أخبارگفته است 
«همچنـين از او روايـت : ورد خبر دوم که او از آن ياد کرده اسـت، آمـده اسـت در م .بدی ياد کرده است]

گفت: بله. گفت: ؟ را کشتی عمار بن ياسرآيا تو  :گفت  - قاتل عمار بن ياسر -  هاديغبي  ه است که به اد ش
رسد» [اين روايت نيز ساختگی دستت را جلو بياور و آن را بوسه زد و گفت: آتش جهنم هرگز به تو نمی

از  1منقطـعباشـد و آن را بـا اسـناد مـی بن أبـي الحديـد شـيعيالبالغه از ا نهجشرح باشد] مرجع آن به می
ای وجـود نامـههـيچ زنـدگی ابن عياشی . درباره)2(آورده است  ابن عياش منتوفاز الرحمن مسعودي بد ع

لی سـخن او حجـت باشد؛ ودرست است که مورخ مشهوری می مسعوديندارد [تا بتوان او را شناخت] و 
بينيم که در اين طعنه به احاديث منقطع و مبتور رجوع شده می .باشد زيرا مغال در او زياد بوده است نمی

باشد به ابی مخنف رجوع شده است که او راويـی است و برای شناخت ابی برده که راويی ثقه و ثبت می
ه علمای جرح و تعديل و شـناخت حـديث باشد. ابی برده همان کسی است کضعيف و غير قابل اعتماد می

ی اجتهـاد «امامی فقيه و ثبت بوده است... از امامانی بوده است کـه بـه درجـه: اند ی او گفتهو نقل درباره
گفتـه  . عجلـيه بوده است و احاديث بسياری از وی روايت شده اسـت ثقرسيده بود... ابن سعد گفته است: 

را بـا ايـن سـخن  بـدالملك بـن عميـرسپس سعی کـرده اسـت تـا ع .)3()ه بوده است ثق و تابعي ،: كوفياست 
-آنچه بزرگان علم رجال بيـان داشـته .باشد»«او مدلس است و مضطرب الحديث می: ضعيف خطاب کند 

عبد الملك بـن باشد؛ ولی آنچه در انتهای سخن آنها قرار داد آن است که اند، حديث او به شدت صحيح می
سال داشت و  103اش [غير قابل اعتماد شد] و تغيير کرد. در آن هنگام فظهفقط در آخر عمرش حاعمير 

شود تا تمامی روايات او را در دريا باشد. آيا اين دليل میتغيير کردن حافظه در اين سن امری عجيب نمی
ا چيزی که حقيقتاً خير، بلکه فقط بايد آنچه را که شاگردان او در سن پيری از او شنيده بودند ب؟! بياندازيم

انـد، آنها در سن جوانی شنيده بودند، جدا نمود. بنابراين رواياتی که شاگردان اوليه او از وی روايت کرده
انـد ايـن ی او در آخر عمر] روايـت کـردهی که شاگردان جوان [و تازهواياتباشد. اما رصحيح و موثق می

ه بـود و او از بزرگـان بـن قدامـ  هزائـد ن در اينجـا همـاعبـد الملـك بـن عميـر باشـد. روايـت از گونه نمـی
. )4(آورده اسـت  تهـذيب التهـذيب [وقديميان] تابع تابعين بود که ابن حجر برای [دفاع از] او عبارتی را در 

ی ثقـه و مطمـئن بـودن ه بر چيزی که در قبل آمد؛ برای رعايت امانت علمی و انصاف آنچه دربارهضافا
اند، بدين شـرح گفته عبدالملك بن عميری کنيم. آنچه علماء دربارهمیآمده است را ذکر  عبدالملك بن عمير

: گفتـه اسـت  بـن مهـديانـد. اثقه و مـورد اعتمـاد دانسـته ابن نمير نسائي و، بن معين، اعجلياست: او را 
اسـت و  : مضـطرب الحـديث گفتـه اسـت  حمد بن حنبـلکرد. اتعجب می عبدالملكی از شدت حافظهثوري 

باشد تو ثقه و مورد اعتماد می: آورده است  ابن معيناز ابن البرقي ر دارند. او اختالف نظی حفاظ درباره
و فقط در يک حديث يا دو حديث اشتباه کرده است. ابن حجر گفته است: جماعت(يعنی صـاحبان صـحيح 

بعـات داننـد. در متاقـديمی او از وی را حجـت مـیاز شاگردان روايت ند. شيخين نداسته) او را حجت می
و فقط تنها عيبی که به او وارد است در سن باال وقتـی کـه او  د انبعضی از متأخرين از وی روايت آورده

 
ين حديثی شود که يکی از راويان آن راوی قبل از خود را نديده باشد. چن) سند منقطع يا حديث منقطع به حديثی گفته می1(

 باشد.(مترجم)فاقد اعتبار می
 . 4/99) شرح نهج البالغة 2(
 سير أعالم النبالء.شود به بيوگرافی او در  عوج) ر3(
 .3/264) تهذيب التهذيب 4(
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-ی او تغيير نمود و ابن عدی در الکامل و نه ابن حبان از او ياد ننمودهسال عمر بود، حافظه  103دارای 
ش بوده است؛ ولی روايت شاگردان گردد که ضعف او فقط در آخر حياتاند... از آنچه بيان شد واضح می

  باشد.شود و حجت میقديمی او از وی به مانند زايده بن قدامه [راوی اين حديث] قبول می
  .باشد اند، صحيح میروايت کرده شعريأبي موسى ا بنابراين تمامی سه طرقی که از

  
  : رضی هللا عنهماحاديث عبد هللا بن عمر بن خطاب ا) 2

بـن  هحمـز(زهری) از ابن شـهاب از  يونساز  ابن وهب از  يحيى بن سليماناز  :ی)(بخارايبخاريصحيح 
  از پدرش.عبد هللا 

از معمر از عبدالرزاق از  – است  ابن رافعبرای لفظ  و –عبد بن حميد   محمد بن رافع واز :  صحيح مسلم
  . از عايشهعبد هللا بن عمر  ه ازحمز از زهري 

باشند. زهری به تعداد متعددی از اتهامات، متهم شده است. از آنها: اين دو حذيث حول روايت زهری می
  . »باشد می یمجروح ویِ ار دهلويالحق عبد  يحيى بن معين ونزد زهري محمد بن شهاب «

ی راسخ بودن او در حديث و ثقـه و مطمـئن بـودن او و همچنـين دربارهعلماء کسی است که  امام زهري
عمـر بـن دارنـد. او را باشند و او را مثـالی بـرای ايـن امـر بيـان مـیقدرت او در حفظ کردن هم نظر می

، هيحيى بـن سـعيد قطـان، مكحـول، قتـاد همچنين  !!دانند ثقه می يحيى بن معين و مالك بن أنسعبدالعزيز، 
بوزنـاد، صـالح بـن ا، ابـن سـعد، هبوزرعـ ابوبكر هذلي، معمر، علي بـن مـديني، اأيوب، عمرو بن دينار، 

او را ثقه و مورد اعتماد  اسالم یعلما هبقي و عراك بن مالكعبد الرحمن بن إسحاق، نسائي،  كيسان، ليث، 
در باشـد و مـی حـافظو  فقيـه«: ی او گفتـه اسـت دربـاره تقريـب التهـذيب رحمه هللا در ابن حجر دانند. می

ی خنی دربـارههيچ سـ  يحيى بن معيناز !! )1(بزرگی، حفظ نمودن و ثبت بودن او اتفاق نظر وجود دارد»
چنـين ی وی که برای ايراد گرفتن از حديث چنين سخنی دربـاره!!!! بلباشد ضعيف دانستن او موجود نمی

دهـد و ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه گفته شده است!!! فقط ابن معين روايت اعمش را بر زهری برتری می
  . ی اين مسأله وجود دارد رهباشد. اين تمامی چيزی است که درباتر میاش از اعمش قویزهری حافظه

  
  : ه) أحاديث عبد هللا بن زمع3

عبـدالملك بـن از  زهرياز  محمد بن إسحاقه از محمد بن سلماز  نفيليعبد هللا بن محّمد از بوداود: سنن ا
  . هعبد هللا بن زمعاز پدرش از  أبي بكر بن عبدالصمد بن الحرث بن هشام

 ابن شهاب از  عبد هللا بن إسحاقاز  موسى بن يعقوب از  ن أبي فديكاباز  حمد بن صالحاز ا  بو داود:سنن ا
  . هعبد هللا بن زمعه از هللا بن عبد هللا بن عتبعبيد  از 

از  بوداود ا... هحديث عبد هللا بن زمعکسی که به اين حديث طعنه وارد کرده است، گفته است: «در مورد 
باشـند کـه او را معرفـی وی آنهـا حـول زهـری مـیاو به دو طريق اين حديث را روايت کرده است. هر د 

ی او کرديم»!! چنان صحبت نموده است که گويی زهری از بزرگترين حديث سازان بوده است!! دربـاره
  سخن به ميان آمد.

   
  : رضی هللا عنمهاحاديث ابن عباس ا) 4

 ابـن عبـاساز  شـرحبيلأرقـم بـن از  أبي إسحاقاز  إسرائيلاز  وكيعاز  علي بن محمد از ابن ماجه: سنن 
  .رضی هللا عنهما

أرقـم بـن از أبـي إسـحاق ه از پـدرش از يحيى بن زكريا بـن أبـي زائـد از پدرش از عبد هللا از مام أحمد: ا
  . رضی هللا عنهما ابن عباساز  شرحبيل

 سابـن عبـااز  أرقـم بـن شـرحبيلاز  أبي إسـحاقاز  إسرائيلاز وكيع، از پدرش از  عبد هللاز مام أحمد: ا
  . رضی هللا عنهما

گردد. شخصی که به آن ايراد گرفته است گفته می أرقم بن شرحبيلاز أبي إسحاق اين اسناد سه گانه حول 
کـرده اسـت و او را بـه همـراه ابـن عيينـه بـرای اند: او گاهی اختالط مـیاست: «بعضی از اهل علم گفته

 
 .6296) تقريب التهذيب 1(
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او از ستايش علماء از وی غفلت داشته اسـت و کنند]». اند [و از او حديث قبول نمیاختالطش ترک کرده
باشد. خطايی که در روايات او وجود دارد از جانب افراد کم اين در حالی است که او صدوق و حافظ می

باشد و نه از جانب خودش. او در آخر زندگی خود اند] میسن و سال [که در پيری او از وی روايت کرده
ثر سن زياد که از صد سال گذشته بود، دچار فراموشی گشته بود. تمـامی در اد بلکه فقط نيز اختالط ننمو

ارزش نمودن اين روايت بـه علـت همچنين بی. باشد اين موارد بيان شده در کتابهای علم رجال موجود می
سندش امری است که موجود نيست، زيرا اين متن از طرق ديگری کـه صـحيح هسـتند نيـز روايـت شـده 

تـر باشد. اين اسناد صحيح بودن روايـت را قـویجت بودن و اعتبار داشتن کافی میاست و همين برای ح
توانـد اسحاق سبيعی با وجود جانبداری از اهل دروغ نبـوده اسـت و نهايـت آن فقـط مـی و. زيرا ابند کنمی

  . متهم کردن او به تدليس باشد 
  
  : ابن مسعود ت) رواي5

 عبد هللاز  زرّ از  عاصمه از زائد از  حسين بن علياز  يبن سرهناد  إسحاق بن إبراهيم واز نسائي: سنن 
  . بن مسعود 

ی بدی وجود دارد. او حافظه بد هللا بن مسعود سناد روايت از عارحمه هللا در  كوفيعاصم بن أبي نجود 
نبود و شد، ديگر قابل تبعيت داشت [و نه اين که قابل اعتماد نباشد] و اگر اين حديث فقط از او روايت می

متن ايـن حـديث  ،شد. ولی فقط او آن را روايت نکرده است و شکر هللا تعالی و ستايش اوحديث ساقط می
از طرق ديگری نيز روايت شده است. اين امر برای اسقاط نشدن ايـن روايـت کـافی اسـت و بلکـه آن را 

ی باشد اين اسـت کـه حافظـهکند. زيرا عاصم دروغگو نبوده است و تنها اتهامی که به او روا میقوی می
  بدی داشته است.

  
  : ه) حديث بريد6

ه از ابن بريـد از  عبد الملك بن عميره از زائد از  عبدالصمد بن عبدالوارث از پدرش از  امام أحمد: عبد هللا
  . پدرش

کسـی أسـلمي  هحديث بريـد ی آن گفته است: «اما در مورد کسی که به اين حديث ايراد گرفته است درباره
ی روايـت ربـارهد آنچـه  رروايت کرده است. با کوتـاه نگـری د  ه از پدرشابن بريد  ش ازسند ا حمد به اک

ی آن روايت اين چنـين سـخن گفتـه شـده اسـت: از پدرشان درباره –چه عبدهللا و چه سليمان  –ابن بريده 
] هر دو ثقه و مـورد يدهه [دو پسر برسليمان بن بريد  و هعبدهللا بن بريد ...». ولی اين در حالی است که 

هـا اند. بنابراين با معلوم نشدن آن که کدام يک از آناند و هر دوی آنها از پدرشان روايت کردهاعتماد بوده
در ايـن سـند گويد: «نمايد. سپس میآمده است، ضرری را متوجه اين حديث نمی در اين حديث روايت او

و را داديـم و او را امـا نيـز کمـی پيشـتر جـواب . »کـردمجود دارد که او را معرفی عبدالملك بن عمير و
باشد و ايرادی به آن وارد نيست و به سندهای صحيح ديگر معرفی نموديم. بنابراين اين حديث صحيح می

  . شود اين حديث افزوده می
  
  : ) حديث سالم بن عبيد7

نبـيط بـن از  نعيم بن أبي هنـد  از بن نبيط هسلماز  عبدهللا بن داود  از نصر بن علي جهضمياز ابن ماجه: 
  . سالم بن عبيد از  شريط

در جـواب  .باشـد»مـی حـديث غريـب ی آن گفته است: اين ايراد وارد کننده گفته است: «ابن ماجه درباره
ی اين حديث بدين شکل است و عبارت: «اين حديث غريب گويم: بقيه سخن ابن ماجه رحمه هللا دربارهمی

نصـر بـن باشـد و جـز مـیحديث غريـب  اين: گفته است  هللاعبد  بو: «اورده است است» را بدين صورت آ
معلوم است که منظور از غريب بودن، پوشيده، مخفـی و كالم ياق آن را روايت نکرده است». از س علي

باشد و اين معنای لفظ «غريب» در بين مردم است. بلکه حديث غريب فقط اصطالحی دارای مخالفت نمی
شود که راويان تمـامی طبقـات کنند و آن به حديثی گفته میسنت و جماعت از آن استفاده میاست که اهل 

ای از سند ممکن اسـت وجـود داشـته باشـد. در باشند و اين يک نفر در هر طبقهآن محدود به يک نفر می
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سـاس نرسـيده اسـت و ايـن حـديث بـر همـين ا نصر بـن علـيجز از طريق  عبدهللا اينجا اين حديث به ابو
 نعيم بن أبي هند باشد. سپس ايراد گيرنده گفته است: «در سند حديث مشکلی وجود دارد... زيرا غريب می

را مالک ترک کرده است [و از او حديث قبول ننمـوده اسـت] و از او چيـزی [بـه عنـوان] حـديث نشـنيده 
و روايـت نکـرده باشـد، شود: اگر مالک از ادر جواب گفته می. کرد»روايت می است؛ زيرا او از علی

رحمه ابن حجر اند. روايت نموده  ابن ماجه  رمذي وتِ ،  نسائي،  مسلماند. از او  ديگران اين کار را انجام داده
. )1(مـتهم اسـت» بـدعت باشـد و بـه «ثقه و مورد اعتماد می: گفته است  تقريب التهذيب ی او در هللا درباره

گويـد: «از کنيم. سـپس ايـراد گيرنـده مـیبرای خودش رها میکنيم و بدعت او را پس ما به او اعتماد می
در . داشته است»ط اختالاو : گفت است  بخارياند و روايت نکرده مسلم و(بخارايی)  بن نبيط بخاري  هسلم

کرده است و به او افتخار می وكيعباشد و او ثقه می:  گفته است   حمد بن حنبلی او اگويم: دربارهجواب می
بن  ه: سلمی او گفته است درباره يحيى بن معينکرد. ثقه است و از وی روايت می بن نبيط هسلمگفت: می

بـه او  بـو نعـيمو ا است  كوفى و ثقات از بن نبيط  ه: سلمی او گفته است درباره ابن نميرباشد. ه مینبيط ثق
اب داد: مشکلی نـدارد جو؟ پرسيدم بن نبيط هسلمی گفته است: از پدرم درباره عبدالرحمنکرد. افتخار می

باشـد و گفتـه شـده اسـت او ه مـی: ثقـ گفتـه اسـت  تقريـب التهـذيب در ابن حجر باشد. او شخصی صالح می
اختالط او را ضعيف بيان کرده است و آن اين بوده است که وقتی «قـال» (گفـت) ، کرده است می طاختال

د بخاری(بخارايی): همان گونـه کـه در اما ضعيف بودن او نز .)2()شود » (گفته میقالگفت: «يآمد میمی
قبل گفتيم: اختالط در آخر عمر به معنای ساقط شدن رواياتی نيست که شاگردان قديمی او از وی روايـت 

اند و فقط در مورد شاگردان جوانی که در سن باالی او شاگرد او شده بودند، اين اختالط قابـل قبـول کرده
بـوده اسـت و کسـی کـه از او  تـابعين (کم سـن و سـالها)صـغار ازبن نبـيط  هسلماست. مخصوصاً آن که 
باشد. در نتيجه او در جوانی وی را ديده تابع تابعين میصغار از هللا بن داود عبد روايت کرده است همان 

. اما در مورد ترک کردن روايـت از وی توسـط بخـاری و مسـلم. باشد است و اين قبل از پير شدن او می
نمايـد. زيـرا آن شود و عدالت او را ساقط نمیی برای چنين شخصی محسوب نمیاين سرزنش و سرکوفت

اند و اگر نه از کسانی کـه بخاری(بخـارايی) از آنهـا دو از تمامی افراد ثقه و مورد اعتماد روايت نياورده
باشـد و ايـن بـا وجـود آن اسـت کـه امـام جعفـر روايت نکرده است، همان امام جعفر صادق رحمه هللا می

ی قبـول روايـت از رحمه هللا از بزرگان افراد ثقه و مورد اعتماد بوده است و هيچ اختالف نظری درباره
کند که ايـن اتفـاق سرزنشـی بـرای امـام جعفـر صـادق رحمـه هللا بـوده وی وجود ندارد. آيا عقل قبول می

افرادی که از آن ثقات  بخاری رواياتی را از افراد ثقه ترک کرده است و آن وقتی بوده است که؟؟!! است 
باشـد، همـان گونـه کـه روايت آورده بودند، ضيعف يا غير قابل قبـول بودنـد. ايـن تمـامی ايـن مسـأله مـی

[بايد توجه داشت که تمامی احاديث  .رحمه هللا و ديگران چنين امری انجام شد جعفر صادق ی امام درباره
بلکه احاديث صـحيح بسـيار ديگـری وجـود  باشند،صحيح فقط احاديث صحيح بخاری و صحيح مسلم نمی
  باشند].دارند که در صحيح بخاری و صحيح مسلم موجود نمی

  
  : ) أحاديث أنس8

  : زهري عن أنسروايات 
  . أنس بن مالك انصارياز  زهرياز  شعيب از  أبي يماناز : (بخارايی)بخاري
از  – بـوده اسـت  ابن إبراهيم بن سـعد  وا -يعقوب از  عبد بن حميد  حلواني وحسن  عمرو ناقد واز مسلم: 

  . أنس بن مالك(زهری) از ابن شهاب از  صالحپدرش از 
  .أنساز  زهرياز  معمراز  بدالرزاقاز عمسلم: 

  . أنساز  هرياز زيعني ابن حسين ـ،  -سفيان از  يزيد از پدرش از  عبد اللاز حمد: امام ا
از زهری روايت کرده  حديث أنس بن مالك،مورد  شخص ايراد گيرنده اين گونه شروع نموده است: «در

!! اند و زهری همان کسی است که او را معرفی کـردم»است و بخاری، مسلم و احمد از او روايت نموده
ای بود که در در جواب بايد گفت: بله زهری را به خوبی شناختيم. او رحمه هللا دارای قدرت قوی حافظه
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او روايت کرده اسـت  زاست: «اضافه بر آن که راويی که نزد بخاری ا تاريخ نادر بوده است. سپس گفته
فهمـم منظـورش از اضـافه باشد و کاتب زهری و روايات وی بود»!! هـيچ نمـیهمان شعيب بن حمزه می

انـد. سـپس هـر دو ثقـه و مـورد اعتمـاد بـودهزهري  و هشعيب بن حمزباشد؟ زيرا کردن اين جمله چه می
 حكـم بـن نـافعه است و گفته است: «از شعيب، ابو يمان روايت کـرده اسـت و او سخن خود را کامل کرد 

اند. حتـی گفتـه شـده اسـت: اشت که علماء در روايت ابو يمان از شعيب سخنانی گفتهد باشد. بايد توجه می
 تهـذيب التهـذيب  ی يک کلمه نشنيده است». سپس اين فرد مرجع سخن خود راچيزی از او حتی به اندازه

  !! ن کرده است بيا
اند. ضعيف بيان کرده تهذيب التهذيب حال بنگريم به اقوال آن علمايی که روايت ابو يمان از شعيب را در 

ابـو : گفت میابن شعيب «: رحمه هللا از علماء بيوگرافی ابو يمان را بدين شکل بيان داشته است ابن حجر 
. در ماجرای اهـل حمـص بـا شـعيب، او بـه رفت يمان نزد من آمد و کتابهای شعيب را بعد از آن از من گ

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 

ن خواند و بعض ديگر را برای من روا داشت و بعضی ديگر مناوله خواندم و بعضی ديگر را او برای م
!! يحيـى بـن معـين » (از شعيب خبـر آن را گـرفتم)أخبرنا شعيب ی تمام آنها بگو: «بودند و گفت: درباره

ه سوال کردم و او گفـت: آنهـا مناولـه نيسـتند و شعيب بن أبي حمزی حديث آمده است: از ابو يمان درباره
چ کس تخريج نکرده است. ابوزرعه رازی گفته است: ابو يمان از شعيب چيزی نشنيده است، مناوله را هي

تری امور اين است که حافظ حجتی در برابر کسـی و از بديهی)1(باشند»مگر يک حديث و بقيه اجازه می
ی هداند و تمـامی آنهـا اجـازاست که حديث حفظ نکرده است و کسی که بداند حجتی بر کسی است که نمی

ی اين ايراد کننده تمـامی ايـن سـخنان را در دريـا غـرق کـرده ؛ ولاند شعيب به ابو يمان را به ثبت رسانده
شود که به سندهای صحيحِ ايـن حـديث نتيجه اين می !!.است و به فقط به قول ابوداود احتجاج نموده است 

  . شود د اضافه میانآنچه بخاری(بخارايی) و دو روايت مسلم از ابو يمان از شعيب آورده
پرداخته است.  زهرياز سفيان بن حسين در روايت مسند امام أحمد بن حنبل سپس به اسناد وارد شده در 

باشد جز اين که او به ذاته ی عدم قبول شدن آنچه از زهری روايت کرده است، درست میسخن او درباره
شود، همان گونه فاق حديث شناسان قبول میثقه و قابل اعتماد بوده است و روايت او از غير زهری به ات

 يحيى بن معين«: ن شکل آن را بيان داشته است يد بالتعديل    الجرح و در  و  تقريب التهذيب که ابن حجر در 
هيچ مشکلی نداشته است و از بزرگان شاگردان زهری نبوده است. از او گفته   : سفيان بن حسينگفته است 

شد و شخصی صالح بوده است و فقط حديثی که از زهری روايت کـرده بااست: او ثقه و مورد اعتماد می
  .)2(است، اين گونه نيست. او فقط از زهری در موسم [حديث] شنيده است»

 مسـلم شيوخ بخـاري واز يحيى بن معين با اين وجود ايراد گيرنده در بيوگرافی زهری گفته است: «اماِم 
باشد. اتفاق نظر وجـود دارد کـه او عـالمترين امـام حـديث بـه می التعديل الجرح وبوده است و از امامان 

تذكرة الحفاظ  ی او در هـ وفات يافت. زندگی نامه  320باشد در سال  صحيح بودن و ضعيف بودن آنها می
  !!! ای که به زهری زده بود، مقايسه کنيد ديگر کتابها موجود است». اين سخن او را با طعنه و 429|2
  

  : أنساز د : روايات حميدوم
  . أنساز  حميد از  إسماعيلاز  علي بن حجراز نسائي: سنن 

  . أنس بن مالكاز حميد از  سفياناز  عبد هللا بن وليد از  أبياز  عبد هللاز مام أحمد: ا
انـد. باشد و آن را نسائی و احمد تخريج کـردهايراد گيرنده گفته است: «از آن احاديث از حميد از أنس می

باشد. به صراحت آمده است که او مدلس بوده است و در احاديث می حميد بن أبي حميد طويلن هماحميد 
  .باشد»تدليس به کار برده است و اين حديث از آن احاديث می خود از انس

آنچه تهذيب التهذيب ارجاع داده است تا سخن خود را اثبات کند؛ ولی با نگريستن به  تهذيب التهذيب او به 
عموم احاديثی را که از انـس  شود:میگفته است که گفته  ابن خراش«: يابيماند را اين گونه میتهعلماء گف
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عموم آنچه حميد از انـس روايـت کـرده : گفته است  حماد  ازمؤمل روايت کرده است از ثابت شنيده است. 
چيـزی نشـنيده اسـت، حميد از انـس : ه آورده است شعباز حداد  هأبوعبيد است از ثابت آنها را شنيده است. 

مگر بيست و چهار حديث و بقيه را از ثابت شنيده است يا آن که خود گفته است که از ثابت شنيده اسـت. 
انـد؛ از او احاديث بسياری به شـکل مسـقيم وجـود دارد و امامـان از او حـديث آورده: گفته است  ابن عدي

مگر به تعدادی که بيان شد و بقيه را از ثابت اند او از انس چيزی شنيده است، ولی امری که از او آورده
باشـد و آنهـا را از ثابـت و او از انس شنيده است. بيشترين روايتی که از انس آورده اسـت بـا تـدليس مـی

باشـند؛ البتـه بايد اقرار کرد که احاديث حميد، تدليس شده می: گفته است  حافظ أبوسعيد عالئيشنيده است. 
  . )1(»!!باشد] و ثقه و صحيح است است و [او ثابت می آن [با انس] معلومواسطه

باشد [و نام او ی [بين حميد و انس] شناخته شده میبنابراين حتی اگر اين حديث، تدليس شده باشد؛ واسطه
   ای به اين سند وجود نخواهد داشت.باشد] پس طعنهثابت است و ثقه و مورد اعتماد می
همـان سـفيان بـن  –نـزد احمـد  –راويی که از او روايت کـرده اسـت سپس گفته است: «اصافه بر آن که 

از بزرگتـرين جعـل کننـدگان  سـفيانبه مانند آن است که !!! باشد و او را به شما معرفی کردم»حسين می
باشد، مگر در احاديثی که اند که او ثقه و مورد اعتماد میباشد و گويی علماء به صراحت نگفتهحديث می

نـه وارد عسپس با تمام جرأت شـروع بـه ط. باشد می يحيى بن معينيت کرده است!! از آنها از زهری روا
از او حديث گرفتـه اسـت] نمـوده اسـت و ايـن در  [کسی که امام جعفر صادق کردن بر انس بن مالک

  : حالی است که دو سند قوی در نزد بخاری(بخارايی) و مسلم از او وجود دارد 
  . أنساز  عبدالعزيزاز  الوارث عبد  از أبي معمراز بخاري: 

  . أنساز  العزيزعبد از پدرش از  عبدالصمد از  هارون بن عبد هللا محمد بن مثنى واز مسلم: 
رسد صـحيح باشـد يـا خيـر، زيـرا خـود سپس گفته است: «در اينجا يکسان است که طرقی که به انس می

از  باشد که رسول هللای کباب شده میپرندهی انس اولين کسی است که دروغ گفته است!!! آن در قضيه
را بيـاورد (بعـد از پايـان سـخن دروغ او در ايـن روايـت را بيـان خـواهيم  هللا سبحانه دعا نمود تا علـی

گفـت: «رسـول برسد. انـس مـی آمد تا داخل شود و به پيامبرمی داشت) و منتظر او بود و هرگاه علی
تا آن که رسول هللا خشمگين شد و به او گفت: ای انس چه چيزی تـو را هللا حاجتی دارد [و داخل مشو]» 
  .)2(»؟!گردانیبر آن داشته است که او را بر می

توان قبول کرد و فقط بعد از نقـد اسـناد آن اسـت حديث را به هر شکلی نمی ؛ی کباب شدهپرندهحديث اما 
آن قابـل اعتمـاد باشـند، جـان نسـبت بـه آن  توان حديث را قبول يا رد نمود و در صورتی که اسناد که می

پردازيم که خود از بـازنگری سـند آن انسـان يابد. ولی فقط به متن اين حديث میحديث اطمينان خاطر می
] پيامبرنياز میرا بی فرموده است: «الهی! محبوترين مخلوقی کـه نـزد تـو وجـود  کند. در آن [نعوذ با

 را از رسـول اين پرنده را بخورد» اين بدان معناست که هللا تعالی علـیدارد را بياور تا به همراه من 
!!! چه بـد سـخنی اسـت کـه بـه نزد وی بوده است] بيشتر دوست داشته است [زيرا او محبوبتر از پيامبر

  . نسبت داده شده است  پيامبر
ی او د دارد. دربـارهوجـو عبيد بـن كثيـر عـامريه آورده است دارای اسنادی است که در آن کاما حديثی 

نقـل کـرده  ابـن معـيناز ابن جنيد باشد». اعتماد نمی د «ثقه و مور: اند آورده ابن معيناز غالبي  دوري و
ی او دربـارهابـن معـين از : گفتـه اسـت  الخالق بن منصـورعبد باشد. » (بسيار دروغگو) میاب كّذ «: است 

: ه گفته است أبوزرعترين انسانها بود.  ن از معدلسوال شد و گفت: «نه، او هيچ کرامتی ندارد» و ابن معي
بوده است و احاديث منَکری را ساخته است و شايسته نيست از او حديث روايـت شـود».  واهي الحديث «

 و است  ذاهب الحديث و  ضعيف الحديث ی او پرسيدم و او گفت: «از پدرم دربار: گفته است  ابن أبي حاتم
کرده است و احاديث بوده و حديث اختراع می اب : كّذ گفته است   محمد   صالح بناز او روايت نشده است».  

«هـيچ چيـز  :باشـد. بخاری(بخـارايی) گفتـه اسـت ی سفيان مـیمنَکری از او مانده است و او خواهر زاده
-کرده است و او را از نزديکان سفيان نمی«او حديث اختراع می: آورده است  داود وأب ازآجري نيست». 

: اند گفته بوبكر جعابيا  نسائي و.  فتم: «ابن معين نيز اين گونه گفته است». او سکوت نمود»شناسم به او گ
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داد و از «او احاديث ساختگی را به افراد معتبر نسبت مـی :گفته است  ابن حباناست».  متروك الحديث «
«هيچ چيز : گفته است  أبونعيم اصبهانيای از احاديث ساختگی روايت کرده است». ه نسخههشام بن عرو

  بينيد که حديث با چه سندی روايت شده است. می !!باشد»نيست و متروک می
اما در مورد نص اين حديث که از طريق دوم روايت شده است و متن آن اگر سند صحيح باشـد، مـورد «

ا رساند. در آن بـ می را به علی بن ابی طالب  مالحظه قرار گرفته است. اين حديث والء و دوستی انس
حديث را اين  اش از کسانی که کنار او نشسته بودند خواست تا او را بنشانند، سپس نشست و  وجود بيماری

علي بن بيان داشت. همين قدر کافی بود که توسط اين حديث يکی از دشمنان  علي بن أبي طالب در مدح  
فـرض شـود کـه ايـن  »!!!يد شـن از محبان او شد و اين بعد از آن بود که اين حديث را از انس أبي طالب 

او ايـن حـديث  طعنه زننده در اين حادثه قصد نيک گفتن از انس را داشته باشد و نه نکوهش او را. وقتی
 .داشـته اسـت را پنهـان مـی علي بن أبي طالب دشمنی  پندارد که انسکند، پس چگونه میرا تصديق می

نيز قبل از علی  بوبکر يا عمر يا عثماننبوده است، اگر ا هدفش جلوگيری از شخص علی وقتی انس
باشد) همان کاری را به آنهـا نمود (البته اين پندار راوی حديث میبا آنها همان کار را می آمدند، انسمی

داشـت و دوسـت داشـت ايـن کسـی کـه انجام داد. زيـرا او قـومش را دوسـت مـی داد که با علیانجام می
او را وقتی آنچـه  کی از آنها بود. ولی با تمامی اين تفاصيل رسول هللاز او نيک گفته بود از ي پيامبر

داری. اگـر در نفس او بود را دانست. بلکه به او فرمود: تو اولين کسی نيسـتی کـه قومـت را دوسـت مـی
بـه علـت عملـش او را  آنچه انجام داد خطا بود (قبل از اين موارد اگـر روای صـحيح باشـد) رسـول هللا

باشد و نيـازی بـه سـند نـدارد. فقـط مـتن را آوردم تـا به طور کلی باطل می هبنابراين قص .نمود توبيخ می
  . برای مردم روشن شود که چگونه اين ايراد گيرنده فضايل را به معايب تبديل کرده است 

 بعـد از آن اوگويـد: «کنـد و مـیکامـل مـی پروا برای انـسی اين اتهامات را به صورتی بیسپس پيمانه
ــود کــه امــام  ــه انجــام نرســانده اســت و آن را پوشــانده اســت. در آن زمــانی ب گــواهی دادن بــه حــق را ب

غدير قسم بخورنـد و از آنهـا درخواسـت کـرد تـا بـه آن گـواهی از مردم خواست تا درباره اميرالمؤمنين
به سوی آن دعوت دهند. گروهی گواهی دادند و ديگران خودداری کردند و انس يکی از آنها بود. آنها را 

باشـد کـه انسـان دروغگـو از وی حـديث قبـول داد و دعوت او به آنها رسيد. آنچه که معلوم است اين مـی
گـويم: بـه می .رود»شود و پوشاندن گواهی گناهی بزرگ است و عدالت شخص توسط آن از بين مینمی

ت که او دروغ نگفته است و در آن دروغ نگفته است. هللا تعالی شاهد اس فرض درست بودن قصه، انس
هللا متعال از باالی آسمانهای هفتگانه در کتاب گرامی خود، عدالت او را بيان داشـته اسـت. حـال راويـان 

کنـيم. بـه زنـدگی داريم و دروغگو بودن آنها را در نظرات علمای شيعه بررسی مـیاين قصه را بيان می
 حمدويـه ازكشـي کنيم. کتابهای رجال شيعه رجوع مینامه محمد بن سنان [يکی از راويان اين قصه] در 

فضـل بـن از كشـي را روايـت کـنم». همچنـی  محمد بـن سـنانآورده است: «امکان ندارد که من احاديث 
در بعضـی از . فضـل )1( را روايت کنم» محمد بن سنان«امکان ندارد که من احاديث آورده است:  شاذان

. )2(باشد باشد، منظور همان ابن سنان است و عبدهللا نمیمشهور می کتابهايش آورده است که او از کذّابان
-او متهم به دروغ بستن بـر امامـان علـيهم السـالم مـیمحمد بن سنان «اما : گفته است  سيد هاشم معروف

را روايـت  محمـد بـن سـنانباشد که احاديـث آمده است: «برای شما حالل نمیفضل بن شاذان  . از»باشد 
يزيـد  ، يـونس بـن ظبيـان ودر بعضی از کتابهايش او را در بين کّذابانی مثل ابی الخطاب . همچنين »کنيد 

آمده است که  فضل بن شاذانی او گفته است: «از . همچنين درباره)3(ديگران معرفی کرده است  صائغ و
  . )4(باشد و بر اين اساس بر دروغگو بودن او اتفاق نظر وجود دارد»او از کذّابان مشهور می

  
  : ه رضی هللا عنهاشيحاديث عاا) 9
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بعد از بيان راويان از عايشه رضی هللا عنها و طرق آنها و اعتماد بر آنها گفته است: «اين طرق خالی از 
باشـند». ی آن دارای اعتبار نيسـتند و حجـت نمـیشود و در نتيجهافرادی نيست که به آنها طعنه وارد می

  . کنيمهای آن رجوع میحال به تمامی طعنه
  أسود بن يزيد نعيم: روايات اول: 

از عايشـه رضـی أسود از إبراهيم، از  أعمشاز پدرش از عمر بن حفص بن غياث از : (بخارايی)بخاري
  هللا عنها.
   از عايشه رضی هللا عنها. أسود از  إبراهيماز  أعمشاز  عبد هللا بن داود  از مسّدد از بخاري: 
  ا عايشه رضی هللا عنها. أسود از  إبراهيماز  أعمشه از معاوي أبياز  بن سعيد  هقتيباز بخاري: 

ه معاوياز  – برای اوست  لفظ و  –يحيى بن يحيى  از   وكيع  أبي معاوية وه از  أبي بكر بن أبي شيباز مسلم:  
  . از عايشه رضی هللا عنها أسود از  إبراهيماز  أعمشاز 

  از عايشه رضی هللا عنها.  أسود از  راهيمإباز  أعمشه از أبو معاوياز  عالءمحمد بن از نسائي: 
  . يشه رضی هللا عنهاعااز أسود از  إبراهيماز  أعمشاز  وكيعاز پدرش از  عبد هللاز مام أحمد: ا

  . يشه رضی هللا عنهاعااز  أسود از  إبراهيماز  أعمشه از أبي معاوي از پدرش از عبد هللاز امام أحمد: 
از  أعمشاز  وكيعاز  علي بن محمد از أعمش از  وكيع أبي معاوية واز  بةأبوبكر بن أبي شياز  ابن ماجه:  

  . يشه رضی هللا عنهاعااز أسود، از  إبراهيم
بوده است.  أميرالمؤمنين امام عليی اسود گفته است: اسود از انحراف پيدا کنندگان از در شروع درباره

إبـراهيم بـن يزيـد سندهای ذکـر شـده همـان  سپس گفته است: «راويی که از او روايت کرده است در تمام
ی چهـارم مدلسـين گفته است: او در درجـه أبوعبد هللا حاكمباشد و او از بزرگان تدليس است... می نخعي

باشد. از گروهی روايت کرده است و در احاديـث تـدليس نمـوده اسـت و نـام آن راويـان را تغييـر داده می
عبـد هللا بـن محمـد بـن حمويـه ت تا شناخته نشوند. گفتـه اسـت: «از ساآنان سخن گفته  زاست و با کنايه ا

انـد او از مشايخ ما روايت شده است که آنهـا گفتـه خلف بن سالماز  عفر بن أبي عثمان طيالسياز ج دقيقي
. در نتيجه شروع بـه فـرق گذاشـتن باشد ی بسيار تدليس کنندگان مینموده است و در زمرهزياد تدليس می

تـدليس شـد؛ زيـرا بـين  إبراهيم بـن يزيـد نخعـي و حسنحسن بن أبي ايم بر ما تدليس هد آنها نمو بين اخبار
عتي بـن باشند و چه بسا با تدليس از افرادی مثل حسن و صحابه افراد بسياری قرار دارند که مجهول می

و بـراهيم همچنـين بـين ا؛ ه و امثـال آنهـا روايـت آورده اسـت دغفل بـن حنظلـ  حنيف بن منتجب وه، ضمر
جـود دارد و چـه بسـا کـه طـائي وه خزامـ  سـهم بـن منجـاب وه، مثل هني بن نويرافرادی  هللاصحاب عبد ا

آنچه حاکم گفته است، آن را فقط مقيد به گويم: در جواب می. )1(ی آنها تدليس صورت گرفته باشد»درباره
شـود؛ زيـرا آن ه آن مربوط نمـینموده است و اين حديث ب صحاب عبد هللا بن مسعود روايت ابراهيم از ا

را به طور مستقيم از دايی خود اسود بن يزيد روايت کرده است. احاديث بسياری را از او روايـت کـرده 
ويـانی اسـت کـه از او روايـت نمـوده ای او تدليس ننموده است؛ زيـرا او از مشـهورترين راست و درباره
او گفتـه اسـت: «شـايد از آنهـا تـدليس نمـوده باشـد» [و ی ی آن که حاکم رحمه هللا دربارهاست. به عالوه

دليس نموده است»] ولی اين طعنه زننده امانـت علمـی را رعايـت نکـرده اسـت و تنگفته است: «حتماً او 
ی ايـن کـه بـه عـالوه !!باشد»«او از بزرگترين تدليس کنندگان می: سخن را تغيير داده است و گفته است 

  . لم رجال به تدليس توصيف نشده است در کتابهای عبراهيم نخعي ا
هايی که اين طعنه زننده به آنها رجوع کرده است، در آنها نوشته است که نخعی نامهاضافه بر اين زندگی

مردی از عبدهللا روايت در آن آمـده  زی خودش گفته است: «اگر حديثی برای شما بيان داشتم که ادرباره
و اگر گفتم: عبدهللا چنين گفته است. آن را از طريق بيشتر از يک نفر  امباشد، [آن حديث را] خودم شنيده

ی زيبـای در اينجـا نکتـه .باشـد از ابن مسعود نمی عموماً در اينجا روايت او ، )2(ام»تا عبدهللا روايت کرده
-و افراد مورد اعتماد مـی ثقات  از سهم بن منجاب  و ههني بن نويرديگری وجود دارد و آن اين است که 

شـود کـه سـخن نيز لغزشی از او به ثبت نرسيده است. در اينجا معلوم می طائيه خزامدر مورد !!! باشند 
  . رحمت نمايد را ی ابراهيم نخعی اشتباه بوده است. هللا تعالی هر دو حاکم درباره
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از  گردد. او فراموش کرده است که اعمشسپس اين طعنه زننده شروع به متهم کردن اعمش به تدليس می
باشد. تا بدانجا که هر کس بر اعمش طعنه وارد کند، فقط به خودش طعنـه وارد بزرگان راويان اسالم می

تدليس ننموده است. اضافه بر اين او از راويان معتبر نـزد  د معکرده است. زيرا اعمش هيچگاه از روی 
  . ت از او دفاع کرده اس المراجعات در عبدالحسين موسوي باشد. شيعه و سنی می

خواست به زهری طعنه بزنـد، او قـول ابـن معـين در برتـری حال بنگريم به وقتی که اين طعنه زننده می
سـخنش را کـه ايـن طعنـه زننـده آن را يحيى بـن معـين اعمش از زهری را شاهد آورد و به همراه آن که 

-مـی عبدهللاعلقمه از  اشتباه متوجه شده بود، اين گونه شروع نمود: بهترين سندها: اعمش از ابراهمی از
شـود و ايـن از روی تـرين سـندها محسـوب مـیبه اين معنا که روايت اعمـش از ابـراهيم از قـوی!!! باشد 

ديم کـه ايـن طعنـه يـ باشـد. فهمهای طاليی میای از سلسلهباشد و آن سلسلههمراهی طوالنی بين آن دو می
کـه او از امامـان جـرح و تعـديل بـوده اسـت و زننده به يحيی بن معين نيز طعنه زد و اين در حالی است 

ـ  203اتفاق نظر وجود دارد که او عالمترين امام حديث به صحيح و سقيم بودن آنها بوده است. سال  هـ ـق
  . باشد ديگر کتابها موجود می ) و2/429تذكرة الحفاظ (ی او در وفات يافت و زندگی نامه

اسی نـدارد و اگـر بخواهـد آن را دارای اسـاس بيـان کنـد، ی او به روايات اعمش و ابرهيم نخعی اسطعنه
حفـص بـن غيـاث ر طعنه به زهری را با اعتماد بر اين روايت نقص کرده اسـت. سـپس بـه د ادعای خود 

ويی که از ابی معاويـه روايـت اطعنه وارد کرده است و گفته است: «همچنين در يکی از طرق بخاری ر
د و او نيز از تدليس کنندگان اسـت». او مرجـع خـود بـرای ايـن باشکرده است، همان حفص بن غياث می

بيان کرده است. حال آنچه را که ابن حجر رحمه هللا در آن بيـان داشـته اسـت را  تهذيب التهذيب سخن را 
باشد و در ثقه و مورد اعتماد بـودن و حجـت بـودِن [روايـاتش] اجمـاع آوريم: «او از امامان اثبات میمی

هـای او ی او دچار مشکل شد. بنابراين کسی که از نوشتهز آن که در آخر عمرش حافظهوجود دارد!!! ج
تر از کسی است که از حفظيات او روايت کند. ابوزرعه گفتـه اسـت: ابـن مـدينی گفتـه روايت کند صحيح

 کردمباشد. گفته است: من آن را انکار میترين اصحاب اعمش میگفت: حفص ثقهاست که سعيد قطان می
رش اعمـش د کتـابی را آورد کـه از پـ ر آخر عمر او به کوفه آمدم، پسر او عمر برای من د تا آن که وقتی 

بود و در نتيجه سخن قطان را قبول کردم. گفتم: بخاری به حفص در احاديثی که از اعمش روايـت کـرده 
-را کـه تـدليس مـی کرد و آنچهنمود، زيرا او بين آنچه به صراحت از اعمش روايت میاست، اعتماد می

بيـان داشـته اسـت و همـان گونـه کـه گفتـه اسـت،  بوالفضل بـن طـاهرگذاشت. اين امر را انمود، فرق می
  . )1(اند»جماعت(صحيح سته) از او روايت کرده

باشـد. زيـرا طعنـه در حديث با اين اسناد به تنهايی همان گونه که در صحيح بخاری آمده است، حجت می
تـرين اصـحاب اعمـش باشد؛ زيرا حفص از ثبـت وارد شده است و اين اشتباه میاث حفص بن غياينجا به 

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 

ش تدليس نموده است و يا تدليس ننموده باشد. اين سند آشکارتر از خورشيد است؛ ولی اين شخص که اعم
  !در طعنه وارد کردن خود، امانت علمی را رعايت نکرده است 

  :رحمه هللا بن زبير هروايات عرودوم: 
از عايشـه رضـی  بن زبير هعرواز  سعد بن إبراهيمه از شعبه از شباب از پدرش از عبد هللاز امام أحمد: 

  .هللا عنها
  . ه از پدرش از عايشه رضی هللا عنهاهشام بن عرواز  ابن نميراز  زكريا بن يحيىاز بخاري: 

 باشند می متقارب آن  لفاظاابن نميرـ از  هشام واز  ابن نمير  از   أبي كريب   أبي بكر بن أبي شيبة واز مسلم:  
  . از پدرش از عايشه رضی هللا عنها أبي هشاماز  –

  ه از پدرش از عايشه رضی هللا عنها.هشام بن عرواز  عبد هللا بن نميراز  ابن أبي شيبةاز ابن ماجه: 
  . ه از پدرش از عايشه رضی هللا عنهاهشام بن عرواز  مالكاز  عبد هللا بن يوسفاز بخاري: 

شـه رضـی هللا ه از پـدرش از عايهشام بن عرواز  مالكاز  معناز  إسحاق بن موسى انصارياز رمذي: تِ 
  . عنها
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  ه از پدرش از عايشه رضی هللا عنها.هشام بن عرواز الموطأ:  درمالك امام 
  . باشد . البته از طرق ديگر موصول میمرسل به صورت  بن زبير هعرواز الموطأ: 

احترامی را شروع کرده است: «عروه بن زبير در خالفت عمر به دنيا آمد، بنـابراين با اين سخن خود بی
گويم: در مقابـل مـا تعـداد ث مرسل است و گريزی نيست که آن را از عايشه روايت کرده است». میحدي

باشند و آنها مرسل نيسـتند؛ حتـی روايـت زيادی روايت وجود دارد که تمامی آنها دارای سند موصول می
ت گرفتـه شود؛ زيرا روايت بخاری و تِرمـذی از طريـق مالـک صـوری روايات ملحق میالموطأ به بقيه

شود که طريق امام مالک به صورت موصول بـه بنابراين روشن میباشند، است و هر دو سند متصل می
رسد؛ ولی اين فرد در کجای کار خواهد بود، وقتی که هللا تعالی بصـيرت را از عايشه رضی هللا عنها می

  . وی گرفته باشد 
روايت کرده باشد، بلکه با  ه آن را از رسولاضافه بر آن در بخاری و مسلم حديثی وجود ندارد که عرو
 گردد و برخی ديگر از پدرش زبير بن عـوامصراحت اسناد آن بعضی به عايشه رضی هللا عنها باز می

باشـد. سـپس گفتـه از عايشه رضی هللا عنها روايت شده است. پس حديث الحمد  دارای سند متصـل مـی
از او بـه همـراه مشهور بوده اسـت، همـان گونـه کـه  مؤمنينبه بغض و دشمنی با امير ال هاست: «عرو

زهری صحبت شد و او معرفی گرديد. تا آنجا که در روز جمل بـا آن کـه دارای سـن کمـی بـود، شـرکت 
و زهـرای طـاهره سـالم هللا عليهـا حـديث سـاختگی  کرد. او و زهری برای ناقص معرفـی کـردن امـام

-ايت کرده است و آن را صحيح دانسته است و آن حديث دربارهکردند. هيثمی حديثی از او رودرست می
اين سخن به  )1(باشد»باشد و آن آمده است: «او بهترين دختر من میمی رسول هللادختر زينب ی فضيلت 

ی آن به سوی وی رفت و گفت: چه حديثی است کـه (امام چهارم شيعيان) رسيد و در نتيجهعلي بن حسين
او گفـت:  ؟!کنـد ای و اين حديث در حق فاطمه کوتاهی ايجاد مـیآن را بيان داشته به من رسيده است و تو

  . گويم»ديگر اين حديث را هرگز برای کسی نمی
  بن زبير:  هعرواو گفته است: 

  . بغض داشتند  علي بن أبي طالب از افراد مشهوری بوده است که نسبت به  – 1
 تهـذيب التهـذيب ر شد و مرجـع ايـن سـخن خـود را با وجود سن کمی که داشت در جنگ جمل حاض – 2

  . دانسته است 
  . کرد احاديث ساختگی درست می رضوان هللا عليهما او بر ضد علی و فاطمه – 3

  : دهيممرحله به مرحله اين تهمتهای باطل را مورد بررسی قرار می
ود نـدارد و بـرای شود و هـيچ چيـز در پشـت آن وجـ ی بغض، بدعتی است که باعث تفرقه میهأول: قضي

  . 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 

ه از هشـام بـن عـرواز وأسامة «اب: گفته است  تهذيب التهذيب در ابن حجر  ؟در آنها چه آمده است تا ببينيم 
از راه روز جمل گذشتيم و او مـا را أبو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام  ومن : ست پدرش آورده ا
ی او در روز جمل پسـری سـيزده سـاله بـود و او را کوچـک شـمردند [و در صـحنه!!!... کوچک شمارد 

   .)2(»!!!جنگ وارد نشد]
که آورده است، شاهد قرار  اند و بعد از آن، روايتی راسوم: ساخت احاديثی که بر ضد علی و فاطمه بوده

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 

باشد [و برداشـتهای ديگـری رای چند معنا میديگر بيان نداشت]؛ ولی اين حديث دا ی امام سجاد خواسته
آن را وقتی بيان داشت که زينب از مکه به مدينه رسـيد و  تواند از آن وجود داشته باشد]. پيامبرنيز می

ی آن وی او را ترسـاند و پـای شـتر او را قطـع کـرد و در نتيجـه هبـار بـن أسـود اين بعـد از آن بـود کـه 
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فرمـود: «او  رسـيد، پيـامبرسـالمه  صـلوات هللا ود. وقتـی بـه پـدرش سقط جنين نمـو رضوان هللا عليها
  . )1(بهترين دختر من است که اين چنين مصيبت ديده شده است»

رواياتی را در فضايل و مناقب فاطمه و علـی  –همان گونه که خواهد آمد  –اضافه بر آن عروه بن زبير 
  . پندارد او از دشمان آنها بوده است که میرضی هللا عنهما روايت کرده است و اين رّدی بر کسی 

شـد. از او [بايد خاطر نشان کرد که عروه بن زبير کسـی بـود کـه بـه علـت بيمـاری بايـد پـايش قطـع مـی
خواستند تا شراب بنوشد و بعد پای او را قطع کنند. او گفت: چگونه از ياد هللا غافل شوم؟ در نتيجه او به 

. همچنـين بايـد توجـه هيچ دارويی در هنگام نماز خوانـدن وی قطـع کردنـد  نماز ايستاد و پای او را بدون
  ].باشد، بلکه دارای استثنائاتی نيز است داشت در زبان عربی صفت تفضيلی مطلق نمی

سپس اين شخص شروع به طعنه وارد کردن به سندهای بخاری، مسلم، تِرمذی و ابن ماجه نموده است و 
باشـد و آن در روايـت ت را نقـل کـرده اسـت همـان فرزنـد او هشـام مـیگفته است: «کسی که از او رواي

اند او احاديث باشد. گفتهباشد. او نيز از تدليس کنندگان میبخاری، مسلم، تِرمذی و ابن ماجه... موجود می
اند که مالـک از او داشت، حتی اگر آنها را از کسانی ديگر شنيده بود. ذکر نمودهرا به پدرش منسوب می

به من رسيده است که مالک او را در بيـان حـديث بـرای اهـل عـراق  :گفته است  ابن خراشاضی نبود. ر
بار دوم گفت: . »حّدثني أبي، قال: سمعت عائشةنمود. سه مرتبه به کوفه آمد. بار اول گفت: «سرزنش می

يث را از » (همگـی بـه معنـای پـدرم حـد أبي، عـن عائشـة» و بار سوم گفت: «أخبرني أبي، عن عائشة«
  !باشد»عايشه روايت کرده است. اين حديث نيز از آن احاديث می

و ايـن بـا  ی هشام اين گونه گفته است: مالک او را سرزنش و عتـاب نمـوده اسـت اين طعنه زننده درباره
وجود آن است که در حديثی که در بخاری(بخارايی) و تِرمذی وجود دارد را مالک خـودش از هشـام بـن 

اين حديث را از وی  الموطأی آن که امام مالک در [کتاب حديث خود] کرده است. به عالوه  عروه روايت 
در مدينه از هشام بن عروه حـديث  کدانند اين است که امام مالروايت کرده است. آنچه همگان آن را می

گفتـه اسـت:  شنيده است و او را در رفتن آخر به کوفه سرزنش نموده است. با اين وجود اين طعنه زننـده
  !باشد»«اين حديث از آن احاديث می

شود که اين حـديث را هشـام بـن عـروه در مدينـه بيـان بنابراين به طور واضح برای هر فردی معلوم می
داشته است و اين حديث از احاديثی نيست که امام مالک برای آنها او را مورد عتاب قرار داد. زيـرا ايـن 

ت کرده است. سرزنش امام مالک بر او فقط در بيان احاديثی بوده است خودش نيز رواي ،حديث را از او
-ی آن که او به طور کلی راوی صحيح محسوب میکه آنها را برای اهل عراق بيان داشته بود، به عالوه

  . شود 
بدل بـن محبـر ی ديگری وجود دارد که بايد آن را ذکر کنيم. آن روايتی است که بخاری از در اينجا نکته

از عايشه رضی هللا عنها بيان داشته است و آن اين است که بن زبير    هعرواز سعد بن إبراهيم  ه از شعب از
به عايشه فرمود: «به ابوبکر بگو تا به مردم نماز دهـد...». ايـن حـديث را سـعد بـن ابـراهيم از  پيامبر

ين حديث ايـن طعنـه زننـده . از اباشد عروه بن زبير روايت کرده است و نه پسر عروه که همان هشام می
چشم پوشی کرده است، زيرا تمامی راويان آن ثقه و مورد اعتماد هستند. از هـيچ کسـی و از هـيچ طعنـه 

  . ای و به هيچ شکلی از وجوه معتبر برای اين حديث مشکلی بيان نشده است نندهز
  : ههللا بن عتبد هللا بن عبروايات عبيد سوم: 

ه از عايشـه عبيـدهللا بـن عبـدهللا بـن عتبـ ه از موسى بـن أبـي عائشـ ه از ئد زااز  حمد بن يونساز ابخاري: 
  .رضی هللا عنها

يشه رضی عااز  عبيدهللا بن عبدهللاه از موسى بن أبي عائشه از  زائد از    هللا بن يونسحمد بن عبد از امسلم:  
  .هللا عنها
از عايشـه عبيدهللا بن عبدهللا  ازيشه موسى بن أبي عاه از شعباز  أبي داود از  محمود بن غيالناز نسائي: 

  .رضی هللا عنها
يشـه از موسـى بـن أبـي عاه از زائـد از  الرحمن بـن مهـديعبـد از  العظيم عنبريعباس بن عبد از نسائي: 

  . از عايشه رضی هللا عنها عبيدهللا بن عبدهللا
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از عايشـه رضـی  بـدهللاعبيدهللا بن عاز  زهرياز  معمراز  عبداألعلىاز پدرش از  عبد هللاز امام أحمد: 
  . هللا عنها

موسـى بـن أبـي او گفته است: «راويی که در بخاری، مسلم و نسائی از عبيدهللا روايت کرده است، همان 
يشـه از موسـى بـن أبـي عاگفـت: روايـت ام که مـیاز پدرم شنيده :گفته است  ابن أبي حاتمباشد. ه میشيعا

بيـان  تهـذيب التهـذيب او مرجـع خـود را  ،انـدازد»ا به شک مـیمر در بيماری پيامبر هللاهللا بن عبد عبيد 
 أبو حاتمبعد از بيان اين عبارت گفته است: «تهذيب التهذيب ی داشته است. اين در حالی است که نويسنده

باشـد و اگـر نـه ايـن حـديث از روی اضطراب اين سخن را گفته است و ايـن از سراسـيمه بـودن وی مـی
  !!! )1(باشد»صحيح می

عبـدالرحمن «: باشد، گفته است می صل كتاب تهذيب التهذيب که همان اتهذيب الكمال  یکه حتی نويسندهبل
 عبيـدهللا بـن عبـدهللايشه از موسى بن أبي عاگفت: روايت گفته است که از پدرم شنيدم که می بن أبي حاتم

- ؟ گفت: او در حديث صالح میگويیی آن چه میاندازد. گفتم: دربارهمرا به شک می  در بيماری پيامبر
اين طعنـه زننـده در برابـر ايـن !! )2(شود»باشد. گفتم: آيا حديث او حجت است؟ گفت: حديث او نوشته می

از  يشـهموسـى بـن أبـي عاابـی حـاتم بـر روايـت  تواند بدهد؟؟ اضافه بر آن که عتابِ متون چه جوابی می
و اين در حالی است کـه پنـدار  که در آن وجود دارد  فقط از روی اضطرابی بوده است  عبيدهللا بن عبدهللا

  . تعارض دارد  ،اتفاق طعنه زننده بر اين قرار دارد که اين روايات با خود ذکرِ 
اين سخن هيچ احتياجی  !!!گويد: «و در مورد زهری که در قبل او را شناساندم»سپس با تمام اطمينان می

  . ی آن صحبت شد]رهبه رد آوردن ندارد [و در قبل به تفصيل دربا
  . شود نتيجه: شکر هللا تعالی اين پنج سند به سندهای صحيح ديگر اضافه می

  : از عايشهروايات مسروق چهارم: 
از  أبـي وائـلاز  نعيم بن أبي هنـد ه از شعباز  بصريبكر بن عيسى صاحب از  محمد بن مثنىاز نسائي: 
  از عايشه رضی هللا عنها. مسروق

از أبـي وائـل از  نعيم بـن أبـي هنـد از  حجاجبن  هشعباز  بكر بن عيسىاز پدرش از  هللاعبد از امام أحمد: 
  . از عايشه رضی هللا عنها مسروق

از  مسـروقاز  أبي وائلاز  نعيم بن أبي هند ه از شعباز  بن سوار هشباباز پدرش از  عبدهللاز امام أحمد: 
  . عايشه رضی هللا عنها

باشـد و از مسـروق گويد: «ابووائل همان شقيق بن سـلمه مـیکند و میرد میدر اينجا به ابووائل طعنه وا
کـدام يـک را بيشـتر دوسـت  :ه گفته است که به ابووائل گفته شـد عاصم بن بهدل حديث روايت کرده است.

داری، علی يا عثمان؟ گفت: اول علی را بيشتر دوست داشتم و بعد عثمان را [بيشتر دوست دارم]»!! اين 
دارنـد، نده فراموش کرده است که تمامی اهل سنت و جماعت عثمان را بيشتر از علی دوست میطعنه زن

  . ی آنها عثمان فضيلت بيشتری نسبت به علی داشته است زيرا به عقيده
ه و نعيم بن أبي هند ثقگوييم:  شده است. در جواب می  نعيم بن أبي هند سپس شروع به طعنه وارد کردن به  

دانيم که بعضی راويان شيعه ه است، ولی به او نسبت اهل بدعت بودن داده شده است. میمورد اعتماد بود 
سماعيل بن شعيب بن ميثم احمد بن حسن بن ا، هحسن بن محمد بن سماعاند، آنها  از او حديث روايت کرده

حمـد سحاق بن جرير بجلي كوفي، جعفر بن ماتمار، صفوان بن يحيى، إدريس بن فضل، سليمان خوالني، 
افراد بسيار ديگری که  ، حسين بن أبي سعيد هشام بن حيان مكاري، حسين بن مختار قالنسي وهبن سماع

د و اموال امام کاظم را از روی ظلم و دروغ برای خود حالل کردند و با نباشبه اهل بدعت بودن متهم می
  !باشد شوند و روايت از آنها معتبر میاين وجود ثقه محسوب می

داد. ايـن سـخن بود و به سوی آن دعوت مـی 3کند، زيرا او مرجئهطعنه وارد میبن سوار  هبابشسپس به 
شـود و بـه علـت باشد و با اين وجود روايت او ثبـت محسـوب مـیی وی میعلمای جرح و تعديل درباره

 
 .10/314) تهذيب التهذيب 1(
 .29/91) تهذيب الكمال 2(
، فقط به هللا تعالی اميد داشتند. آنان گفتن نسبت به هللا متعال ای بوده است که به جای ترس و اميد) مرجئه نام فرقه3(

دانستند و فرقی بين ايمان کسی که فقط شهادتين را گفته باشد با کسی که نماز شب او ترک شهادتين را ايمان کامل می
 نشود، قائل نبودند.(مترجم)
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ه ثقه و بشعه گفت است او در شبابی دربارهيحيى بن معين گيرد. مؤاخذه قرار نمی د ی نادرست مورعقيده
 شيوخ بخـاري واز مام يحيى بن معين باشد. همان گونه که اين طعنه زننده گفته است: «امورد اعتماد می

ر وجود دارد که او عالمترين امام حـديث در ظباشد. اتفاق نمی تعديل جرح وبوده است و از امامان  مسلم
ـ وفـات 302صحيح و نادرست بودن صحت آن بوده اسـت و در سـال  ـ ـق يافـت. مشخصـات او موجـود ـه

  !!! ديگر کتابها» ) و429|2: تذكرة الحفاظ (است 
  بن عبد هللا بن عمر:  هحمزپنجم: روايت 

د از : مسلم اقاز  – باشد می َرافِع  ْبنِ لفظ برای اِ  و  – ُحَمْيدٍ  ْبنُ  َعْبدُ  َو  َرافِع  ْبنُ  ُمَحمَّ زَّ از   َمْعَمر از  َعْبُدالرَّ
َّ َعبْ   ْبن َحْمَزة از  ُزْهِرى    .  ه رضی هللا عنها شَ يِ َعااز  ُعَمر  ْبن  د

  .  )1( ی آن نيافته است ای دربارهاين طعنه زننده اين روايت را پنهان نموده است، زيرا هيچ طعنه
شـود، ايـن اسـت کـه بعضـی بـرادران ی قابل ذکری که در انتهای بررسی اسناد اين حديث بيان مـی[نکته

بگويد که بـه جـای وی نمـاز دهـد، ولـی او بـه  ايشه فرمان داد تا به علیبه ع گويند: «پيامبرشيعه می
 باشـد، زيـرا ابـوبکرنماز دهد». اين سـخن درسـت نمـی به ابوبکر گفت که به جای پيامبر جای علی

شـد و نماز داد و اگر چنين چيزی اشتباه بـود در طـی هفـده روز مشـخص مـی هفده روز به جای پيامبر
   داد].ن خود در نماز جماعت قرار میا جانشير ، علیپيامبر

  
 :بر عليه خودش گواهی داده است ی آن که ابوبکرهشبه

ای که گفته شده است: «در تاريخ به مانند اين مسأله از ابوبکر به ثبت رسيده است: وقتی ابوبکر به پرنده
خوری و ها میه!. از ميوهنگريست، گفت: «[درخت] طوبی برای تو باشد ای پرند بر روی درخت بود می

ای دوست دارم درختی در کنار جاده ،نشينی و هيچ حساب و کتاب و مجازاتی وجود ندارد بر درختان می
باشم تا شتری از کنار من عبور کند و از من بخورد و مرا دفع نمايد و از جنس بشر نبودم». باری ديگر 

  .»...ش خشتی در ديوار بودمزاييد و ای کاگفته است: «ای کاش! مادرم مرا نمی
  

  رد علماء:
باشد. می  گفته است، آن دليلی بر قدر ايمان و ترس او از هللا  اگر فرض کنيم که چنين سخنی را ابوبکر

داسـتان مـردی آمـده اسـت کـه بـه صـحيحين کنـد. در چنين امری هيچ نقصانی در ايمـان او را بيـان نمـی
او را آتش بزنند و نصف خاکستر او را در دريا بياندازند و نصف   اش امر نمود تا [بعد از مرگش]خانواده

قسم به هللا، اگـر هللا ديگر را در خشکی. اين با وجود آن بود که هيچ کار خيری انجام نداده بود. او گفت: 
به رساند که به هيچ يک از عالميان نرسانده است. هللا تقدير نمايد که مرا عذاب نمايد، به من عذابی را می

خشکی امر نمود و آنچه در آن بود جمع آوری کرد و به دريا امر نمود و آنچه در آن بود را جمـع آوری 
چه چيـز تـو را بـر آن داشـت کـه چنـين کـاری انجـام دهـی؟ گفـت: ای : نمود، سپس هللا از او سوال نمود 

. با وجود آن که )2(رزيد پروردگارم از شدت ترس از ابهت و عظمت تو. در نتيجه آن [هللا تعالی] او را آم
در قدرت هللا تعالی در مبعوث نمودنش شک نموده بود، وقتی از روی ترس از هللا متعال چنين کـاری را 

شود که ترس از هللا تعالی از بزرگتـرين اسـباب انجام داد، گناهان او آمرزيده شد. از اين حديث معلوم می
  .شوند آمرزش از چيزهايی است که گناه محسوب می

اسـت کـه  عبد هللا بـن مسـعود اند و از آنها بيان داشته به مانند اين سخن را افراد زيادی از بين صحابه
ی خودش گفته است: «در اينجا مردی است که دوست دارد اگر بميرد، مبعوث نگـردد». همچنـين درباره
آمـده  حيح از پيـامبر«دوست دارم تا درختی باشم و بريده شوم». بلکه در روايت ص: گفته است  ابوذر

؟! باشـد است: «دوست دارم تا درختی باشم و بريده شوم». آيا چنين سخنانی گواهی دادن بر عليه خود می
«برای مـن [قـرآن] بخـوان! : به من فرمود  روايت کرده است که پيامبر ابن مسعود از بخاري همچنين 

ی در پـس آن سـوره نازل شده است؟ فرمود: بلـه.گفتم: آيا قرآن را برای تو بخوانم در حالی که آن بر تو 
ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهـُؤالء َشِهيداً  نساء را خواندم تا آن که به اين آيه رسيدم:  فََكْيَف إَِذا ِجئْنَا ِمن ُكّلِ أمَّ

 
 ماجد صقعبي.از  الميالني الرد على الجاني عليكتاب  ی ازنقل) 1(
 .2756  شماره، صحيح مسلم 3481 شماره (بخارايی)بخاري) صحيح 2(
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ايم) گواه قرار داده(و چگونه خواهد بود وقتی که از هر امتی گواهی بياوريم و تو را بر آنها   ]41[النساء:  
آيـا ايـن دليلـی بـر . )1(ريـزد»فرمود: «حاال کافی است» به او توجه نمودم و ديدم از چشمهايش اشک می

ترسد، اين کار او دليل بر قدرت صادقانه بـودن ايمـان او اين نيست که کسی که از هللا سبحانه در دنيا می
بـه ماننـد آنچـه از ابـوبکر و عمـر رضـی هللا  ت کـه هللاباشد؟ اين مريم عليها السالم اسـ به هللا تعالی می

ً : ی او بيان داشته است عنهما گفته شده است را درباره يّا نسـِ ياً مَّ ذَا َوُكنـُت نَسـْ َل هـَ [مـريم:  يَا لَْيتَنِي ِمتُّ قَبـْ
اً نسـي«ى امعنـ در ابـن عبـاس  .(ای کاش قبل از اين مرده بودم و به طور کلـی فرامـوش شـده بـودم) ]23

به : «شدم و هيچ چيزی نبودم». قتاده گفته است » گفته است: «آن به معنای اين است که آفريده نمیمنسياً 
: گفتـه اسـت ربيـع بـن أنـس معنای چيزی که شناخته نشده است و يـادی از وی صـورت نگرفتـه اسـت». 

ای «گفـت:  سـنبه ثبت رسيده است که در روز جمل به پسرش ح همچنين از علی. )2(شدم»«زائل می
قسم به هللا : «به ثبت رسيده است  همچنين از ابوذر .)3(»حسن! ای کاش پدرت بيست سال پيش مرده بود 

. آيا اين افراد به علت ايـن سخنانشـان مـورد سـرزنش واقـع )4(»شدمدوست دارم درختی بودم و بريده می
ه شيخين چنين سرزنشی برای آنهـا شوند، پس چگوناگر اينان مورد سرزنش و مذمت واقع نمی؟ شوند می

  ؟ وجود دارد 
ُ  يَُؤاِخُذ  َولَوْ فرمايد: [هللا تعالی در قرآن می ] (اگـر هللا 61[النحل:  َدابَّةٍ  ِمنْ  َعلَْيَها تََركَ  َما بُِظْلِمِهمْ  النَّاسَ  َّ

فرمايـد: نـين مـیگذاشـت). همچنمود بر آن(زمين) يک جنبنده باقی نمیمردم را برای ظلمشان مؤاخذه می
 ْيَُؤاِخُذ  َولَو  ُ ی ] (اگر هللا مردم را بـه واسـطه45[فاطر:  َدابَّةٍ  ِمنْ  َظْهِرَها َعلَى تََركَ  َما َكَسبُوا بَِما النَّاسَ  َّ

مانـد). ايـن سـخن هللا ای باقی نمیداد بر روی آن [زمين] جنبندهاند مورد مؤاخذه قرار میآنچه کسب کرده
شدند. به رفتار نمايد، تمامی موجودات روی زمين هالک میما شد که اگر از روی عدالتش با باتعالی می

فرمود: «الهی! با عدالت خودت با من رفتار باشد که در دعای خود میمی مانند آن اين سخن امام سجاد 
لی بـه حسـاب و کتـاب باشد که هللا تعـامی اين سخن پيامبر ننما، بلکه با فضيلتت اين کار را انجام بده».

شود. همچنين در حديث معروفی فرموده است: «ميانه روی کنيد و بـر حـق هر کسی برسد، او هالک می
يابد». پرسيدند: شـما نيـز يـا رسـول هللا؟ استقامت ورزيد و بدانيد که هيچيک از شما به عملش نجات نمی

چنين افرادی به مانند ترس ما از فيلم   . بايد توجه داشت که ترس از جهنم در مورد 5فرمود: «و حتی من»
باشـند، باشد. بدون آن که به نظر برسد آن موجوداتی که در فيلم هستند برای ما خطرناک مـیترسناک می

باشـد ای مـیشود. چنين حالتی را قرآن برای کسی که دارای قلب زندهاز آنها در دل انسان ترس ايجاد می
  ]. کند می با سخن گفتن از احوال جهنم ايجاد 

گويد: «اين کتاب هللا تعالی است که بـا ايـن سـخن خـود بنـدگان رود و میسپس اين طعنه زننده جلوتر می
ِ الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ : دهد مؤمنش را بشارت می ّ (آگاه باشيد کـه  ]62: [يونس أَال إِنَّ أَْوِليَاء 

و در پـس آن آيـاتی در ايـن موضـوع را  شـوند)ها خواه بود و نه غمگين میدوستان هللا نه ترسی برای آن
نماينـد کـه از بشـری نباشـند کـه هللا گويد: چگونه دو شيخ ابوبکر و عمر آرزو میدارد، سپس میبيان می

  . تعالی آن را بر ديگر آفريدگانش کرامت بخشيده است»
  :ردّ 
ردگـارش نـدارد و در پـاراگراف قبلـی ايـن تـرس را در اين آيـات هـيچ منافـاتی بـا تـرس بنـده از پرو -1

  . و اصحابش از جانب هللا تعالی بيان نموديم رسول
نمايـد کـه «هللا تعـالی آگـاه مـیايـن آيـه گفتـه اسـت: تفسـير در ابن كثيـر ی يونس ی سورهی آيهدرباره -2

همـان گونـه کـه پروردگارشـان  –د کنناند و تقوا پيشه میاولياء(دوستان) او، همان کسانی که ايمان آورده
» (ترسـی ال خـوف علـيهمو هر کسی که از هللا تقوا داشته باشد« –اين گونه آنان را توصيف نموده است 

» ال هـم يحزنـونی آنان در آخرت وجود دارد و «برای آنها نخواهد) به اين معنا از ترسهايی که در آينده

 
 .5050 شمارهبخاري ) صحيح 1(
 .326، 8/325طبري ) تفسير 2(
 . 7/251النهاية   ، البداية و4/537الملوك  ) تاريخ األمم و3(
 .4/556رمذي تِ ) جامع 4(
  .(مترجم)7295) صحيح مسلم 5(
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. بنابراين «خـوف» (تـرس) )1(اند»ه در دنيا باقی گذاشتهشوند) اين برای چيزی است ک(آنان غمگين نمی
در دنيا از هللا تعالی ترس داشـتند و نـه در آخـرت.  شود. تمامی صحابهدر اين آيه مربوط به آخرت می

شوند) برای آن چيزی است که در پشت سر خود (آنان غمگين نمی َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ سخن هللا تعالی نيز: 
 و صـحابه شوند. شـکی وجـود نـدارد کـه تـرس ابـوبکراند و برای آن غمگين نمیقی گذاشتهدر دنيا با

و غمگينی نشان از  ی غمگين شوند. [اين اعتقاد که ترسداللتی بر اين ندارد که آنها در دنيا به علت چيز
آنها از آنجـا کـه باشد، زيرا اولياء نبودن انسان دارد توهينی به امامان اهل بيت و ديگر علمای بزرگ می

  . اند]در امتحان هللا تعالی قرار داشتند، دائماً در سختی و غم بوده
 ی اول ابـوبکرفهميم کـه ايـن آيـه داللتـی بـر عليـه خليفـهاين چنين است آيات ديگر. در اينجاست که می

پيمايـد، مـی اش راه مسـتقيم راوقتی مؤمنی عادی که در زنـدگی«: ندارد. سپس اين طعنه زننده گفته است 
ترسد دهند و از عذاب هللا تعالی نمیشوند و او را به مقامش در بهشت بشارت میمالئکه بر وی نازل می

شود و برای او در زندگی دنيوی قبل از آن که به آخـرت و از آنچه در دنيا باقی گذاشته است غمگين نمی
نت بهتـرين مخلوقـات بعـد از رسـول را بزرگان صحابه که نزد اهـل سـ چبرسد، بشارت وجود دارد. پس 

کردند تا نجاست، مو و آجر باشند. اگر مالئک به آنها بشارت اند و آرزو میباشند، اين گونه نبودهمی  هللا
شود، طال داشته ی آنچه در دنيا بر آن آفتاب تابيده میکردند تا به اندازهاده باشند، هرگز آرزو نمید بهشت  

ّلِ : فرمايـد ی از عذاب هللا تعالی قبل از ديدارش بدهند. هللا تعالی مـیباشند و آن را برای رهاي ْو أَنَّ ِلكـُ َولـَ
ا َرأَُواْ اْلعََذاَب َوقُِضَي بَْينَُهم بِا واْ النََّداَمةَ لَمَّ  ْلِقْسِط َوهُْم الَ يُْظلَُمونَ نَْفٍس َظلََمْت َما فِي األَْرِض الَْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ

اگر برای هر کسی که ظلم نموده اسـت آنچـه بـر روی زمـين اسـت را فديـه بدهـد و ابـراز ( ]54: [يونس
بـين  شـود] و[عذاب از آنها برداشته نمـی پشيمانی کند و اين عمل وقتی انجام گيرد که آنها عذاب را ببينند 

ا َولَْو : فرمايد شوند). همچنين میم واقع نمیتشود و آنها مورد سآنها به عدالت حکم می أَنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا مـَ
 ِ َّ َن  بُوَن فِي اْألَْرِض َجِميعاً َوِمثْلَهُ َمعَهُ َالْفتََدْوا بِِه ِمن ُسوِء اْلعََذاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوبََدا لَُهم ّمِ  َما لَْم َيُكونُوا يَْحتَسـِ

ا َكانُ  و اگـر بـرای کسـانی کـه ( ]48 -47 [الزمر: وا بِِه يَْستَْهِزئُون* َوبََدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهم مَّ
کنند تمامی آنچه بر روی زمين وجود دارد و به مانند آن نيز به آن اضافه شـود را فديـه بدهنـد تـا ظلم می

انب هللا اموری بـر روز قيامت از بدی عذاب نجات پيدا کنند [از آن عذاب نجات نخواهند يافت] و و از ج
-انـد آشـکار مـیهای آنچه کسب کردهآوردند * برای آنها بدیگردد که آن را به حساب نمیآنها آشکار می

کـنم کـه ايـن گيرد) من نيز ا ته دلم آرزو میکردند، آنها را فرا میگردد و آن چيزی که آن را مسخره می
  . اروق نشود»ی بزرگ امثال ابوبکر صديق و عمر فآيات شامل صحابه

  
  رد:

فرمايد، بدين شـکل کـه ی عذاب روز قيامت بيان میبيان رويدادهايی است که هللا تعالی درباره هاين دو آي
باشد. هـر فـرد عـاقلی فـرق تـرس بنـده از دهد. منظور آن در دنيا نمیدر آنجا پشيمانی و توبه سودی نمی

اند. شيخ صدوق که يکـی از بزرگتـرين علمـای د رس او از وی در آخرت را میتپروردگارش در دنيا و 
قسم : فرمايد می تعالى هللا تبارك وفرمود: « آورده است که رسول هللا باشد از حسنشيعه اثنی عشر می

-کنم و دو امـن را بـرای او يکجـا جمـع نمـیام دو ترس را در يکجا جمع نمیبه عزت و جاللم برای بنده
ترسانم و اگر در دنيا از من بترسد من ايمن ببيند در روز قيامت او را مینمايم. اگر در دنيا خودش را از 

  .)2(دارم»در روز قيامت او را ايمن می
 شود، حجت آوردن از روايتی است که امام مالک رحمه هللا آن را از رسول هللای که وارد میاز طعنه
دهم. ابوبکر صـديق گفـت: آنها گواهی میبرای «آنان کسانی هستند که : ی شهدای احد آورده است درباره

ای رسول هللا! آيا ما برادران آنها نيستيم و به مانند آن که اسالم آوردند، اسالم آورديـم و بـه ماننـد آن کـه 
کنيـد!» در دانم که بعد از من چه کـار مـیفرمود: «بله، ولی نمی جهاد کردند، جهاد نموديم؟! رسول هللا

  .)3(از تو خواهيم بود... » د ی او زياد شد و گفت: ما بعو گريهنتيجه ابوبکر گريه کرد 
 

 .2/514) تفسير ابن كثير 1(
 .79ابن بابويه قمي،  از ) الخصال  2(
 .987 شماره) موطأ مالك 3(
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باشـد. شـرح حـديث نيـز بـدين رّد اين است که اين حديث مرسل و منقطـع در تمـامی راويـان الموطـأ مـی
دهم» بـه ايـن معنـا کـه بـه فرمود: «آنان کسانی هستند که برای آنها گواهی می صورت است که رسول
از او سـوال  دهـم. فقـط ايـن را فرمـود، ابـوبکر صـديقراه هللا تعالی گواهی مـیايمان و بخشش آنها در 

نمود: ای رسول هللا! آيا ما برادران آنها نيستيم و به مانند آن که اسالم آوردند، اسالم آورديم و به مانند آن 
مسـلمان و مجاهـد  فرمود: «بله» به اين معنا که شما مثل آنهـا که جهاد کردند، جهاد نموديم؟! رسول هللا

دانم بعـد از کنيد!» به اين معنا که نمیدانم که بعد از من چه کار میباشيد. «ولی نمیدر راه هللا تعالی می
ی خودش سـوال ننمـود، بلکـه آن را بـا در اينجا درباره وفات من چه کارهايی انجام خواهيد داد. ابوبکر

دانـد بعـد از او ه بيان شده است به اين معنا کـه او نمـیی جمع بيان داشت. جواب نيز با همان صيغصيغه
علم غيب نداشته است [البته اين امر در آيات قرآن   شود که پيامبرچگونه خواهند بود. در اينجا معلوم می

دانـد چـه اتفاقـاتی در آينـده و بعـد از و احاديث زيادی به صراحت بيان شده است]. بـه ايـن معنـا کـه نمـی
گريه نمود؛  در نتيجه ابوبکر .او را از آنها باخبر نموده باشد  د، مگر مواردی که هللادهمرگش رخ می

واضح است: «ما بعد از تو خـواهيم  شود و اين در سخن ابوبکراز آنها جدا می زيرا دانست که پيامبر
ريه نکـرد کـه فکـر . طبيعتاً او برای آن گبود» بدين معنا که بعد از تو ای رسول هللا! زندگی خواهيم کرد 

  !!. کند در دين تغيير ايجاد می کند که بعد از پيامبر
  

  :(بسيار راستگو)يقصدّ ت ابوبکر خالف یهشبه
کسی گفته است: با خودم عهد کردم که در اين بحث وارد نوشم مگر با اعتماد بر آنچـه کـه بـين دو فرقـه 

و فرقه وجود داشت را کنار گذاشتم.  بـر ايـن باشد. در نتيجه مواردی که فقط در يکی از د مورد قبول می
تحقيق نمودم و اين که خالفت بر اساس ادعای شيعه وجود  علي بن أبي طالب اساس در برتری ابوبکر و 

همچنـين ... داشته است يا آن که بر اساس ادعای اهل سنت و جماعت بر اساس شورا انجام گرفته اسـت»
علي بن شود که حقيقت را بخواهد با متنی آشکار روبرو میگفته است: «جستجوگر در اين موضوع اگر 

» ايـن من كنت مـواله فهـذا علـي مـواله«: فرموده است  کند، به مانند آن که پيامبررا تأييد میأبي طالب 
ايستاد و ابوبکر خودش و عمر انجام داد. برای تبريک گفتن به علی کاروان  حجة الوداعسخن را بعد از 

! صبح و شام موالی هر أبي طالب دند و به امام گفتند: «مبارک باشد ای پسر  ودر جمع تبريک گويندگان ب
اين عبارت چيزی است کـه شـيعه و سـنی در آن اتفـاق نظـر دارنـد. بـرای ايـن . مرد و زن مؤمن شدی»

  .نمودم...جستجو فقط عبارات را از منابع اهل سنت و جماعت تخريج 
   

  علماء:های ردّ 
 ی خالفـت ابـوبکردر اهل سـنت دربـاره گوينـد کـه خالفـت اخـتالف نظـر وجـود دارد. گروهـی مـی

گويند: خالفت او با متن آشکار يا پنهان به ثبت رسيده است و گروهی ديگر از اهل سنت می ابوبکر
آورند. ولی بر فت او استدالل میبا توافق اهل شورا انجام گرفت. گروه اول با عبارات قوی برای خال

 .شود هر دو صورت حق از اهل سنت گرفته نمی
 علي بن أبي طالب کنند که خالفت ادعا می 1اما شيعيان اثنی عشری  با عبارت آشکار بيان شده اسـت

دهند که جای گفتگو در آنها وجود دارد و به آنها اشاره خواهيم نمود. و آن را به چند حديث استناد می
توانـد ی خالفـت وجـود دارد، ايـن امـر نمـیاز طرف ديگر اگر فرض کنيم که عبارت آشکار دربـاره

 عباس بـن عبـد المطلـب اعتقاد به امامت  )2(راونديةادعای شيعه اثنی عشری را ثابت کند. زيرا شيعه 
عبـارت  دارند و برای آن عبارتی ثبت شده نزد آنها وجود دارد و ادعای آنهـا بـه ماننـد ادعـای وجـود 

 باشد.می ی علیثبت شده درباره
 

  داده است و بلکه برخی بر اين اعتقاد هستند که فقط علی به علی ی شيعيان اعتقاد ندارند که خالفت را پيامبر) همه1(
کردند.  را انتخاب می را انتخاب نمودند، علی به ابوبکراز خلفای ديگر بهتر بوده است و ای کاش وقتی صحا

را بعد از خلفای ديگر قرار داد تا اشتباهات آنها را  همچنين اين قول نيز نزد آنها وجود دارد که خدا را شکر که علی
  درست نمايد.(مترجم)

 .1/500) المنهاج 2(
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 اما در مورد سخن او: «جستجوگر در اين موضوع اگر حقيقت را بخواهد با متنی آشکار روبرو می-
من كنت مواله فهذا «: فرموده است  کند، به مانند آن که پيامبررا تأييد میعلي بن أبي طالب  شود که  

  . »علي مواله
  رد:
در صحيح بودن و ضعيف بودن اين حديث اخـتالف نظـر دارنـد، بعضـی آن را ضـعيف هل حديث ا -الف

  . 1اند و بعضی حسندانسته
گـويم: باشد. در جواب میمی برای خالفت علی که اين حديث عبارتی آشکار و واضح اما ادعای آن -ب 

باشد. زيرا اين عبارت بعد از بازگشـت د، خود عبارت میدليلی که بر عدم وضوح اين عبارت وجود دار
باشد که بعد از حجة از حجة الوداع و در غدير خم اتفاق افتاده است. آنچه که معلوم است اين می پيامبر

به مدينه بازنگشـتند، بلکـه اهـل مکـه بـه مکـه بازگشـتند و اهـل  الوداع تمامی مسلمانان به همراه پيامبر
اهل يمن به يمن. در اينجا کسی همراه آنان نبـود، مگـر اهـل مدينـه. اگـر آنچـه کـه در  طائف به طائف و

شـد کـه تمـامی غدير خم گفته شده بود، ابالغی به تمامی انسانها بوده است، بايد در حجة الوداع گفتـه مـی
چگاه آن را نيز هي و علی د ی امامت صحبت ننموای دربارهدر آن حج ذره مسلمانان آنجا بودند. پيامبر

وحيی نازل شـده نبـوده اسـت و در ديـن  شويم که امامت علیيادآوری نکرد. در اينجاست که متوجه می
سخن به ميان نيامده است و همچنين بـه ابـالغ آن امـر نشـده اسـت. ايـن حـديث حجتـی بـرای  ناز آ هللا

  ! خالفت او نبوده است همچنين واضح و آشکار نبوده است 
، زيـرا ايـن لفـظ دارای کنـد »: اين کلمه به طور قطع خالفت را مشخص نمـیموالهی «در مورد کلمه -ج

به معنای آزاد شـده و آزاد کـرده و  المولى«: گفته است  رازيمختار الصحاح باشد. در معانی متعددی می
» (دشـمنی المعـاداة«ضـد  »المـواالةباشـد... و «پسر عمو و ياری رسان و همسايه و همپيمـان و ... مـی

» (با کسـره يـا فتحـه [بـر واو، الِوَ◌اليةباشد و «» با کسره [بر واو] به معنای سلطان میالِوالية«. است)
قـرب و نزديـک بـودن و ... : »الـَوْلي«: گفتـه اسـت  ، فيروزآبـادي)2(هر دو به معنای] ياری دادن است»

چيـزی  اد، ياری رسان و ولـیِ ورد اعتممباشد [و به معنای] دوستدار، دوست آن می اسم: »الَوِليُّ است. «
باشـند. بـا کسـره [بـر واو] بـه معنـای تـدبير، » هستند يا مصدر آن مـیَواليَةً « و »ِواليَةباشد. بر آن «می

بـرده، آزاد کننـده، آزاد شـده، همشـنين، : مالـك، » نيز بـه معنـایالَمْولَىباشد. «امارت و سلطان و ... می
اده، ولی، پروردگار، يـاری رسـان، نعمـت دهنـده، نعمـت داده پسر، عمو، اتراق کرده، شريک، خواهر ز

  . )3(باشد»شده، دوستدار، تابع و داماد می
باشد. اگر معنای سلطان از آن برداشت شود، در اينجا «المولی» به معنای ياری رسان و ديگر موارد می

در ايـن صـورت «المـولی» نياز است تا دليلی واضح برای اثبات آن وجود داشته باشد، اضافه بر آن کـه 
  .دهد معنای والی را نيز می

بعـد از  دهد اين است که پيـامبری معنای دوست میکند اين کلمهی قابل ذکر در اينجا که اثبات می[نکته
بينـيم در برابـر لفـظ «ولـی» ». همان طور کـه مـیعاداه من وعاد  وااله من وال اللهماين جمله فرمود: «

باشد و نه ضد سرپرسـتی. اگـر منظـور از «ولـی» است و دشمنی ضد دوستی میی «دشمنی» آمده کلمه
گيـرد را دوسـت بـدار و بـا فرمود: «الهی کسـی کـه او را ولـی مـیمی در اينجا سرپرستی باشد، پيامبر

  طغيان کننده يا سرکشی کننده يا نافرمان از وی دشمنی نما»].
وجود ندارد که منظور از آن خالفت باشد و «المولی»  در اين سخن دليلی آشکار: گفته است  سالمشيخ اال

ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُواْ : فرمايد به مانند «الولی» است. هللا تعالی می ّ  4(دوسـت  ]55: [المائدة إِنََّما َوِليُُّكُم 

 
ی او  ان مورد اعتماد و جوانمردی بوده است، ولی حافظهشود که راوی آن حديث انس) حديث حسن به حديثی گفته می1(

  ضعيف بوده است.(مترجم)
 .740) مختار الصحاح، 2(
 .1732) القاموس المحيط ص3(
- و به معنای «فقط» می بودهدانيم «إنما» از ادات حصر است و به غير از تأکيد بيانگر انحصار ) همان طور که می4(

شود: «سرپرست و ولی شما فقط هللا و رسولش و [بر  سرپرست معنا کنيم، معنای آن میباشد. اگر در اينجا «ولی» را 
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إِنَّ فرمايد: . همچنين میاند)اش و کسانی هستند که ايمان آوردهشما فقط هللا و فرستاده ِه فـَ َوإِن تََظاَهَرا َعلَيـْ
َ ُهَو َمْوَالهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَمَالئَِكةُ بَْعَد ذَِلَك َظِهيرٌ  َّ  :همدست او عليه (و اگر بر  ]4[التحريم

هسـتند).  ]وا[باشند و مالئـک بعـد از آن پشـتيبان شوند، هللا و جبرئيل و مؤمنان صالح ياری رسان او می
] (روزی که هـيچ دوسـتی، 41[الدخان:  َشْيئًا َمْولًى َعنْ  َمْولًى يُْغنِي الَ  يَْومَ فرمايد: [همچنين هللا تعالی می

کند). اگـر قـرار بـود «مـولی» در اينجـا بـه معنـای سرپرسـت باشـد، دو نفـر نياز نمیدوست ديگر را بی
است]. هللا تعالی بيان نموده است که رسول «ولی»  شدند و اين غير ممکنهمزمان سرپرست يکديگر می

او هستند. همان گونه که بيـان فرمـوده اسـت کـه هللا تعـالی «ولـی»  »موالی«باشد و آنها نيز مؤمنان می
باشند و همچنين بعضی از مؤمنان «ولی» بعضـی ديگـر مؤمنان است و آنها نيز اولياء(جمع ولی) او می

 » (دوسـتی)المـواالةشـد]. «معنـا مـینای سرپرست بود، چنين سـخنانی بـیهستند [اگر «ولی» فقط به مع
وقتی بـين باشد [و يکطرفه نيست] است و اين برای هر دو طرف موجود می )» (دشمنیالمعاداة«د اضمت

اش] «واليـة» وجـود داشـته باشـد، «واليـة» آن کـه دارای منزلـت دو موجود [بـه ماننـد هللا تعـالی و بنـده
باشد و «والية» ديگری اطاعت و عبادت است. بـه ماننـد آن همان نيکوکاری و بخشش میباالتری است 

د اـضـ مت » المــواالةدارنــد. «دارد و مؤمنــان نيــز او را دوســت مــیکــه هللا تعــالی مؤمنــان را دوســت مــی
» (فريــب دادن) اســت. کــافران هللا تعــالی و المخادعــة« و » (جنــگ)المحاربــة« و » (دشــمنی)المعــاداة«

  . نمايند کنند و جنگ میدارند و با هللا تعالی و رسولش دشمنی میلش را دوست نمیرسو
  

  ؟ )1( اين سخن را بيان نمود در حق علی ولی چه شد که پيامبر
بعـد بـه  بـرای حجـة الـوداع در يمـن بـود و او هنگام بيرون آمدن رسـول جز اين نبوده است که علی

در يمـن بـين او و اصـحابش مسـائلی ايجـاد شـد کـه روايـات . )2( مـود ملحق شد و همراه او حج ن پيامبر
  : گردانند متعددی آنها را واضح می

در يمـن بـود.  علي بن أبي طالـب او به همراه : آورده است  أسلميعمرو بن شاس که  ت از آنها روايتی اس
کس را که مالقات  بعضی در حق او ظلم نمودند و اين امر برای وی سخت آمد. وقتی به مدينه رسيد، هر

در مسجد نشسته بود. به او نگريسـت تـا  ی روی کرد و رسول هللازنمود. روکرد نزد او شکايت میمی
! همانا مرا آزار دادی». گفتم: مالک ما هللا يا عمرو بن شاس] فرمود: «ای  آن که نزد او نشست. [پيامبر

اين کـه رسـول  ازبرم هللا و به اسالم پناه می باشد. بهاست و بازگشت ما در [روز قيامت] به سوی او می
  . )3(هللا را آزار دهم. فرمود: «کسی که علی را آزار دهد، مرا آزار داده است»

خـون  علی را به سوی يمن فرستاد. حکم او را ذکـر نمـود کـه علـی پيامبر: «فرموده است  امام باقر
ی حکمی کـه رسيدند و از علی درباره ربپيام د نز يمن به زمردی مقتول را باطل اعالم کرد. اولياء او ا

برای آنها نموده بود، شکايت کردند و گفتند: علی به ما ظلم کرده است و خون دوست مـا را باطـل اعـالم 
  . )4(»باشد فرمود: علی ظالم نمی کرده است. رسول هللا

ت تا از يمن برای حج بيايـد. نوش وقتی رو به سوی حج نمود، برای علی در روايتی آمده است: پيامبر
، [به سوی مکه] راه افتادند و لباسهايی را نمود در نتيجه او با لشگری که وی را در راه يمن همراهی می

. وقتی به مکه نزديک شدند، علـی بـه تنهـايی لشـگر را ند ، به همراه او بود ند که از اهل نجران گرفته بود 
آن به او امر نمود که به نزد لشگر خودش برگردد. وقتی به  رسيد. در پس رها کرد و به نزد رسول هللا

اند. اين کـار آن را زشـت شـمرد و هد نزد آنها بازگشت، ديد که آنها لباسهايی را که به همراه داشتند، پوشي
ی او را به دل گرفتند. وقتی بـه مکـه داخـل شـدند، از ی آنها کينهلباسها را از تن آنها درآورد و در نتيجه

 
شود و  باشند». در اينجاست که سرپرستی هر شخص ديگر جز اين سه باطل میمی طبق روايات برادران شيعه] علی

 .(مترجم)باشدو اين خالف حکم دين و عقل می توانند واليت مسلمانان را بر عهده بگيرندفقط اين سه می
  605فيصل نور، از النص،  نقالً عن كتاب اإلمامة و) 1(
، 391، 389، 384، 383، 21/373، البحار: 252، أمالي الطوسي: 2/233، الكافي: 137، إعالم الورى:  89) اإلرشاد: 2(

396. 
 .21/360، البحار:  137) إعالم الورى: 3(
 .7/372، الكافي:  348صدوق: از شيخ ، أمالي 400، 104/389 40/316 21/36238/101) البحار: 4(
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امر نمود تا در بين مردم ندا داده شـود:  ی آن رسول هللابسيار شکايت نمودند و در نتيجه المؤمنينميرا
-باشد و در دين سسـتی نمـیسختگير می ی هللاکوتاه کنيد! او درباره علي بن أبي طالب «زبانتان را از 

  . )1(ورزد»
را اميـر آنهـا   علي بن أبـي طالـب مود و لشگری را مأمور ن  آمده است که رسول هللا عمران بن حصين از 

بـا لشـگر بـه راه افتـاد و بـا کنيـزی نزديکـی نمـود. ايـن کـار او را زشـت شـمردند و چهـار نفـر از  قرار داد. 
دار رسـول هللا اصحاب رسول هللا آنچـه علـی انجـام    زبرسـيم ا با يکديگر قرار گذاشتند و گفتند: اگـر بـه دـي

م... شــکايت آن چهــار نفــر و روی برگردانــدن رســول هللا را ذکــر نمــود و  ســازي داده اســت، او را بــاخبر مــی
  .  )2( »من كنت مواله فعلي مواله«: که فرمود سخن پيامبرهمچنين 

  . گردد در اينجاست که معنای واقعی عبارت معلوم می
ی رئـيس مأمور نمود. وقتی بازگشتيم فرمود: صـحابهدر لشگری ما را  آمده است: رسول هللا از بريده

خودتان را چگونه ديديد؟ گفت: از او شکايت کرديم يا کسـی غيـر از مـن از او شـکايت نمـود. گفـت: در 
قرمز شده است و فرمود: «هر   ی پيامبربه زير بودم سرم را بلند کردم و ديدم چهره حالی که مردی سر

  . )3(باشد»«ولی» او می کس من «ولی» او هستم، علی نيز
در يمن جهاد نمودم. از او ستمی ديدم و وقتی به نزد رسـول  در روايتی ديگر گفته است: به همراه علی

تغييـر کـرد و فرمـود: «ای  رسـول هللا ت يـدم کـه صـورد بازگشتم، ماجرا را برای او بيـان کـردم.  هللا
فمن كنت مواله فعلي : بله ای رسول هللا. فرمود: «مگفتتر نيستم؟  بريده! آيا من به مؤمنان از خودشان اولی

  . )4(»مواله
در حـق او کوتـاهی نمـود. او گفـت:  علي بن أبي طالـب در روايتی ديگر آمده است: مردی در يمن بود و 

او  زا ی علـیازگشـت، دربـارهب . وقتی بـه نـزد رسـول هللادارمبيان می شکايت تو را نزد رسول هللا
دهـم همـان فرمود: «تو را به هللا سوگند مـی بد گفت. در نتيجه رسول هللا سوال نمود و او نيز از علی

کسی که کتاب را بر من نازل فرموده است و رسالت را بـه مـن اختصـاص داده اسـت کـه ايـن سـخن تـو 
-گفت: بله ای رسول هللا! فرمود: آيـا نمـی؟ يیگوچه می علي بن أبي طالب ی شود. دربارهباعث خشم می

  . )5(»فمن كنت مواله فعلي موالهباشم؟ گفت: بله. فرمود: «تر میدانی که من به مؤمنان از خودشان اولی
بينيم کـه از روی شکايت مردم از او بوده است. می اين روايت داللت بر اين دارد که سبب سخن پيامبر

ز جـدا شـدن ] نبـوده اسـت و آن را بعـد امنظور از سخن وی برای وصيت نمودن [برای جانشـينی علـی
  . حاجيان و رفتن هر کدام به سمتی آن را بيان داشته است 

» قبل از غدير من كنت مواله فعلي مواله: «ی علیدرباره  در کتابهای اماميه آمده است که سخن پيامبر
باشد که روز غدير ايـن سـخن معنـايی سـوای اين دليلی بر اين مینيز در سالهای متعددی بيان شده است. 

ديگر که اين سخن در آنها بيان شده است، نداشته است، مگـر آن کـه در آن روز ايـن سـخن در  روزهای
محضر بسياری از صحابه که به همراه او حج رفته بودنـد، بيـان شـد. ايـن امـر از روی تکـرار شـکايت 

-او مـی] بودند. بنابراين برداشت از اين سخن که آن بيان امامـت مردمی بود که در يمن [به همراه علی
  .باشد، فقط يک گمان اشتباه است 

  از روايات برادران شيعه که اين سخن در آنها تکرار شده است اين موارد هستند:
بين مهاجرين و انصار پيمان برادری بسـت و  آن در روز اعالم برادری بود. بدين ترتيب که رسول هللا

را بـه دنبـال او  بـالل اش رفـت. رسـول هللافتاد و بـه خانـه هعلی را کنار گذاشت. در نتيجه او به گري
فرمود: چه  آمد. پيامبر پيامبر را اجابت کن!». او نيز به نزد پيامبر ای علی!«: او نيز گفت  فرستاد و

چيز تو را به گريه انداخته است ای ابوالحسن؟! او گفـت: ای رسـول هللا! بـين مهـاجرين و انصـار پيمـان 
دانستی ولی بين مـن و ديدی من ايستاده بودم و منزلت مرا میکه مرا می برادری ايجاد کردی و در حالی

 
 . 2/110، المناقب: 21/383، البحار: 138، إعالم الورى:  89) اإلرشاد: 1(
 . 38/149، 37/320) البحار: 2(
 . 37/220) البحار: 3(
 . 45، العمدة: 35، الطرائف:  37/187) البحار: 4(
 . 33/21838/130، البحار: 610طوسي: از ) أمالي 5(



 97

شوی که بـرادر ام. آيا شاد نمی: تو را برای خودم نگه داشتهد هيچ کس پيمان برداری ايجاد نکردی. فرمو
رسد؟ دست او را گرفت و از منبر باال بـرد پيامبرت شوی؟ گفت: بله ای رسول هللا! آن چگونه به من می

باشـد و باشم. او نسبت به من مثل هارون به موسـی مـیفرمود: «الهی! اين از من است و من از او می و
  . )1(»من كنت مواله فهذا علي مواله«

  . پيمان برادری در ابتدای هجرت انجام گرفت 
اسـت کـه آمـده  از آنها: روزی است که او با انگشتر خود صدقه داد. از زيد بـن حسـن از پـدر بـزرگش

آمد و اين در حالی بود  علي بن أبي طالب گفت: «گدايی در نزد می رضی هللا عنهماشنيدم عمار بن ياسر 
ی انگشتر خود را در آورد و آن را به گدا عطـا نمـود. بـه نـزد رسـول که او در نماز نافله بود، در نتيجه

ولُهُ  اين آيه نازل شد: رسيد و او را از اين امر آگاه نمود. در نتيجه بر پيامبر هللا ُ َوَرسـُ ّ يُُّكُم  ا َولـِ إِنَّمـَ
ونَ  ْم َراِكعـُ اةَ َوهـُ كـَ وَن الزَّ «ولـی» شـما هللا و  فقـط( ]55: [المائـدة َوالَِّذيَن آَمنُواْ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَةَ َويُْؤتـُ

 ،2باشـند)دهند و آنها فـروتن مـیخوانند و زکات میاند و نماز میرسولش و کسانی هستند که ايمان آورده
من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من آن را برای ما خواند، سپس فرمود: «  رسول هللا

  . )3(»عاداه
بـه  «الهی! محبوبترين مخلوقت نزد خـودن را: فرمود  رسول. باشد ی کباب شده میاز آنها: حديث پرنده

» (الهـی! کسـی کـه اللهم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداهدر پس آن علی آمد و فرمود: « »نزد من بياور!
  ديگر احاديث. . و)4(کند را دشمن بدار»باشد را «ولی» بدار و کسی که با او دشمنی می«ولی» او می

من كنـت مـواله وده است: «در آنها فرم اين مواردی است که اماميه آنها را ذکر کرده است و رسول هللا
  . » اين همان سخن غدير است که چند بار تکرار شده است فهذا علي مواله

شوند و اگر عکس آن باشد، پس چه اتفاق جديدی در اگر منظور از آن امامت باشد، احاديث قبلی باطل می
  ؟!غدير افتاده است 
بينيم که برای اين اگر بنگريم میافتم: «ی حديث غدير میه ياد سخن شيخ صدوق دربارهدر اينجاست که ب

باشد م را جمع نمود و برای آن خطبه گفت و منزلت آن را باال دانست. بنابراين جايز نمید مر  کار پيامبر
ن امور در اين صورت دانستند و او برای آنها آن را تکرار نموده باشد و ايکه آنها اين امر را در قبل می

  . )5(وجود ندارد» شدند و امر عبث در پيامبردادند و اين کارها ديگر عبث محسوب میمعنايی نمی
 باشد که قبل از غدير عبارتی که معنـای آن رسـاندن امامـت علـیاين بيان شيخ صدوق دليلی بر اين می

  . دانستند، برای آنها تکرار شود آنها می باشد که امری را کهباشد، بيان نشده بود؛ زيرا جايز نمیمی
جدای از تمامی مواردی که ذکر کرديم، در اينجا به داللت صحيحی که در حديث غدير خم بيان شده است 

تم پـس » (هر کس من «ولی» او هسـ من كنت مواله فهذا علي موالهفرموده است: « پردازيم. پيامبرمی
باشد و همان طـور کـه باشد). اين قسمت از واقعه مورد اتفاق تمامی مسلمانان میاين علی «ولی» او می

  . دا گفتيم، صحيح است تدر اب
ها بار تکرار شده اسـت و همچنـين در سـنت آن در قرآن کريم ده مشتقات  و »المواالةگوييم: عبارت «می

رای معـانی متعـدد  مشـترکی جـ » االمواالةاين دارد که معنای «شريف و آثار ديگر. تمامی آنها داللت بر 
رسد. در قبل به تعدادی از آنها اشـاره نمـوديم. شـکی وجـود نـدارد کـه باشد تا آنجا که به سی معنا میمی

تـرين معنـايی کـه بـرای ايـن لفـظ يعنـی بسياری از اين الفاظ بـا حـديث مـا مطابقـت نـدارد. ولـی نزديـک
» (فريـب المخادعة« و » (جنگيدن)المحاربة» (دشمنی)، «المعاداة«رد همان متضاد » وجود داالمواالة«

نفرمـوده اسـت:  باشد. به همين دليـل پيـامبرباشد و اين به معنای امارت و خالفت نمیدادن يکديگر) می
باشد) يـا الفـاظی او می» (کسی که من سرپرست او هستم، پس علی سرپرست من كنت واليه فعلي واليه«

 
 .37/18638/344، البحار: 11ضة: ) الرو1(
) اگر«ولی» در اينجا به معنای سرپرست باشد، هيچ کس جز هللا تعالی و رسولش و علی بن ابی طالب حق سرپرستی  2(

   مؤمنان را ندارد.(مترجم)
 . 35/187، البحار: 1/482، البرهان: 1/356) العياشي: 3(
 . 38/354، البحار: 202) بشارة المصطفى: 4(
 .37/225، البحار:  67اني األخبار: ) مع5(
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باشد، شود و اين برداشتی اشتباه می» والی و سرپرست نمیالمولى. اما معنای «که بدين معنا نزديک باشد 
باشد [و هر يک ولی ديگری است]. مؤمنـان «ولـی» هللا تعـالی هسـتند و او » دو طرفه میالواليةزيرا «

ود دارد که در اينجا «والية» در آن واحد دو طرفـه باشد. در حديث داللتی آشکار وجنيز «ولی» آنها می
نفرمـوده اسـت بعـد  باشد. به همين دليل لفظ حديث با «بعدی» (بعد از من) مقيد نشده است [و پيامبرمی

]. بلکه سياق سخن اين گونه است که اين واليت در تمامی زمانهـا و در 1باشد «ولی» او می از من علی
بـه همـراه  باشد. شريک بودن علـیاشد و اين امری آشکار در سياق کالم میبتمامی وجوه دو طرفه می

باشد و اين دليلی بر اين است کـه در زمان حيات او در واليت و سرپرستی امری غير ممکن می پيامبر
باشد، بلکه ، زيرا محبت به هر دوی آنها امری غير ممکن نمیرساند اين حديث محبت نسبت به وی را می

باشد و اين يکسان است که آن دو در قيد حيات باشند و ه يکی از آنها مستلزم محبت به ديگری میمحبت ب
وفات نموده باشند. اما اگر هر دو سرپرست باشـند امـری غيـر ممکـن  صلوات هللا عليهمايا هر دوی آنها 

  باشد.میناست و اين امر بر کسی پوشيده 
در زمان خطاب مـورد نظـر نبـوده اسـت، زيـرا در آن  امت اودهد که امله ما را به آن سوق میأاين مس

به  باشد، مگر بعد از آن از پيامبرباشد و قابل تصور نمینبوت وجود داشت و امامت نيابت از نبوت می
او انتقال صورت گيرد. اگر منظور از آن در زمانی غير از زمان خطاب بوده است و بـه زمـانی ديرتـر 

اتفاق افتاد و اين همان امری است که  بعد از ابوبکر، عمر و عثمان  ر برای علیاز آن برگردد. اين ام
  . توانند آن را درست بدانند تواند مورد توافق شيعيان و اهل سنت قرار گيرد و هر دو میمی

باشـد. باشـد، خـالی از علـت نمـیدشمنی مـی د به اين «مواالة» که همان متضا بله، اختصاص دادن علی
داشت. اين امر داللت بر آن را در برابر شکايت مردم از وی بيان می  نه که ذکر نموديم، پيامبرهمان گو

پيوندد و بعضی از مردم از طريق وحی دارد که در زمان خالفت او فساد و ستم به وقوع می  علم پيامبر
حديث غدير را حجتی   لیشوند. در اينجا بود که عکنند و بلکه با او وارد جنگ میامامت او را انکار می

  داد که آنها بايد ملزم به دوستی و ياری دادن وی شوند.بر اين قرار می
از او  حسـن بـن طريـفاين به طور کامل موافق سخن امام عسگری رحمـه هللا دارد و آن وقتـی بـود کـه 

» چـه مـوالهمن كنـت مـواله فعلـي «: فرمود  أميرالمؤمنينی که درباره رسول هللامعنای سخن : «پرسيد 
حـزب هللا  ،او در جواب فرمود: منظور از آن رساندن آگـاهی بـه آن اسـت کـه در هنگـام تفرقـه؟ باشد می

  . )2(»شناخته شود 
-دانيد علی «ولی» هـر مـرد و زن مـؤمن مـیآيا می: «فرمود بوده است که به لشگر شام می اين حسين

-شـد، ديگـر بـا وی جنـگ نمـیرای سرپرستی گفته مـی[اگر اين بله گفتن آنها ب. )3(»باشد؟ آنها گفتند: بله
  نمودند و آنها به معنای دوستی برای «ولی» بله گفتند].

جنـگ  ی ايـن امـر شـدند ولـی بـا کسـی غيـر از او بيعـت کردنـد و بـا پسـرشآيا با اين نص آنها متوجه
ود دارد کـه بيـانگر آن همچنين نزد اماميه در احاديث جمع آوری شده توسط آنها، آثاری وج    کردند؟!...

باشد که فهم مردم از حديث غدير خم اين نبوده است که آن داللتی بر خالفـت او بـرای عمـوم مؤمنـان می
  : باشد. از آن روايات می
كنـت مـواله مـن : «سخن پيامبر ىامعن: «) گفتم(امام سجاد علي بن حسينآمده است: به أبي إسحاق از 

  ؟)4(باشد...»چه میفعلي مواله...» 
 ی معنـای ايـن سـخن پيـامبر) دربـاره(امـام بـاقرجعفر محمد بـن علياز ابو: «گفته است أبان بن تغلب 

  .)1(؟»کنیاز چنين چيزی سوال می سعيد،فرمود: ای ابو؟ »من كنت مواله فعلي موالهسوال نمودم: «

 
شود دو ولی، واليت و ) بايد يادآوری نمود که برادران شيعه اثنی عشری بر اين اعتقاد هستند که در يک زمان نمی1(

از  سرپرستی را به عهده بگيرند. با اين وجود اگر «ولی» در اينجا به معنای سرپرست بوده باشد، بايد پيامبر
ای باشد که «واليت» هر دو آنها در آن واحد  نمود و نه آن که سخن به گونهاز من» استفاده می عباراتی مثل «بعد

  وجود داشته است. (مترجم)
 . 2/139، إثبات الهداة: 37/22350/290، البحار: 3/303) كشف الغمة: 2(
 . 44/318، البحار: 135صدوق: از شيخ ) أمالي 3(
 . 2/34، إثبات الهداة: 37/223، البحار: 65األخبار: ، معاني 107صدوق: از شيخ ) أمالي 4(
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از] انصـار گفتنـد: او  دهم که پيامبر، علی را برپای داشت. [بعضیمن گواهی می: «گفته است أبي تيهان 
بدانند کـه دوسـت هـر  مرا فقط برای خالفت برپای داشت و بعضی ديگر گفتند: او را برپای داشت تا مرد 

  . )2(»باشد دوست او می باشد که رسول هللاکسی می
 نمايـد. در آن آمـده اسـت کـه پيـامبراين امر را روايتی که امام صادق رحمـه هللا آورده اسـت تأکيـد مـی

باشـد». بـه تـر» مـیباشم و علی بعد از من به او «اولیتر می«من به هر مؤمنی از خودش اولیود: فرم
است که فرموده است: کسی کـه ِديـن يـا قرضـی  باشد؟ گفتم: سخن پيامبرمن گفته شد: معنای آن چه می

[و وفـات نمايـد] آن  باشد و کسی که مالی را باقی بگذارد داشته باشد و وفات نمايد، پرداخت آن بر من می
  . )3(»باشد مال برای وارثان او می

در اينجا بنگريم که از اين لفظ معنايی برداشت شده است که داللت بر خالفت عمـومی نـدارد... کمـی در 
  !باشد]لفظی صريح و آشکار نمی شود که اين لفظ برای خالفت علیآن تدبر کنيد [معلوم می

 ميرالمؤمنين علي بـن أبـي طالـب باشد که فرمود: «وقتی رسول هللا، امی همچنين منسوب به امام صادق
برپای داشت. هللا تعالی بر زبان جبرئيل نـازل فرمـود: ای محمـد! مـن فـردا قبـل از  غدير خمرا در روز 
نمايد. به اصحابت بياموز که کنم که نور آن بر نور خورشيد غلبه میای را از آسمان نازل میظهر ستاره

آنـان را از آن آگـاه نمـود.  باشـد. رسـول هللای او افتاد، بعد از تو خليفـه مـیآن ستاره در خانه هر کسی
تمامی آنها در منزل خود نشستند و توقع داشتند که ستاره در منزل آنها بيافتد. زمانی نگذشت که ستاره در 

  . )4(»ه فرود آمد فاطم ميرالمؤمنين علي بن أبي طالب وی اخانه
ين حديث را درست کرده است بر چيزی تأکيد نموده است که ما در صدد اثبات آن هسـتيم و آن کسی که ا

اين است که در آن آمده است کسانی که در غدير حاضر بودند با وجود تعداد زياد آنها چنين برداشـتی را 
» به صـراحت خالفـت بعـد از خـودش را بيـان من كنت مواله فعلي موالهبا اين سخن خود: « که پيامبر

ه طـول کشـيد تـا آن ذي الحجتا نوزدهم  اند و اين عدم برداشت آنها از خالفت علیداشته است را نداشته
  باشد.می ی بعد از پيامبری علی سقوط نمود و در اينجا بود که فهميدند او خليفهکه ديدند ستاره در خانه

که اين عبـارت بـه صـراحت خالفـت ی آنها داللت بر اين دارند باشند و همهره بسيار میبادر اينروايات 
  : دارد. تعدادی ديگر از اين احاديث را بيان نمی علی

نمايی که ايـن رفتـار را نسـبت بـه هـيچ از اسلم آمده است که به عمر گفته شد: در برابر علی رفتاری می
  ». او موالی(دوست) من است  نداری؟ گفت: يک از اصحاب رسول هللا

دو عرب بيابان گرد به نزد عمر آمدند و از يکديگر شکايت کردند. عمر گفت: : «فرموده است   امام باقر
اين بين ما حکم  ميرالمؤمنينای ابوالحسن! برای آنها حکميت نما! کسی که بر او حکم شده بود گفت: ای ا

دانی که اين کيست؟! تو! نمی  رريبان او شد و گفت: وای بعمر دست به گ  ،ی اين حرف اونمايد؟ در نتيجه
  . )5(»باشد و کسی که او موالی او نباشد، مؤمن نيست اين موالی من و موالی هر مؤمنی می

شود کـه کسـی کـه بـه سـوی بيابـان گـرد يـورش بـرد. از روی از خودتان سوال کنيد: آيا ا اين فهميده می
  ؟د اين کار را نمو سرپرست بودن علی

اند و اين ی فهم از غدير خم بيان نمودهتر از آنچه بيان داشتيم، سخنانی باشد که اهل بيت دربارهشايد قوی
  ؟کند با ادعای پيروان آنها فرق می

شـوی کـه بـرادر مـن باشـی و مـن آيا راضی نمی: فرمود  به علی اماميه ذکر نموده است که رسول هللا
  ؟)6( و وارث من باشیبرادر تو باشم و تو «ولی»، وصی 

  ؟باشیای بر من میبفرمايد: تو امير و خليفه به علی شود رسولآيا می

 
 .37/223، البحار:  66) معاني األخبار: 1(
 .213/ 28، البحار: 465) الخصال: 2(
 .237، 4/240، نور الثقلين: 248/ 27، البحار: 1/407) الكافي: 3(
 .283/ 35، البحار: 2/452) فرات: 4(
 . 40/124) البحار: 5(
 . 37/14البحار:   ،211) أمالي الطوسي: 6(
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! ای بني هاشم ه را فتح نمود بر صفا ايستاد و فرمود: ایرسول هللا مكوقتی : «فرموده است  امام صادق
هستم. نگوييد: محمـد از نگران باشم. من برای شما دلی هللا به سوی شما می! من فرستادهبني عبدالمطلب 

  . )1(»ماست. قسم به هللا، اوليای(جمع ولی) من از طرف شما و ديگران کسی نيست مگر پرهيزگاران
در شب اسراء فرمود: ای مالئک من! و سـاکنان آسـمانها و زمـين  : «هللاروايت شده است  رسول هللا زا

لی» رسول من و «ولی» مؤمنان بعد من! و حمل کنندگان عرشم! گواهی دهيد که علی «ولی» من و «و
شود هللا تعالی بفرمايد: علی سرپرست من است و بـر مـن حـق واليـت [آيا می .)2(»باشد از رسول من می

   دارد].
«ولی»  نباشی و «ولی» من همافرمود: «تو «ولی» من می  آورده شده است که به علی  از رسول هللا

بينيـد کـه در [در اينجا نيز مـی .)3( باشد»ن من، دشمن هللا میهللا است و دشمن تو، دشمن من است و دشم
   برابر «ولی» دشمنی آمده است و نه سرکشی يا اطاعت نکردن يا نافرمنانی].

  توان برداشت ديگری داشت.دهد، آيا می» معنای محبت میالمواالةپس از اين عبارات جز آن که «
يل به نزد من پايين آمد و گفت: ای محمد! هللا به تو سـالم باشد: «جبرئمی همچنين منسوب به رسول هللا

گويد: نماز را واجـب نمـودم و آن را از بيمـار، ديوانـه و کـودک برداشـتم. روزه را رساند و به تو میمی
واجب نمودم و آن را از مسافر برداشتم. حج را واجب نمودم و آن را از بيمار برداشتم. زکات را واجـب 

را واجب نمودم و محبت آن را بر اهل آسـمان  علي بن أبي طالب چيز برداشتم. حب از بینمودم و آن را 
  . )4(دهم«و زمين واجب نمودم و به هيچ کسی برای خودداری از آن رخصت نمی

ی اهل عبا فرموده است: «کسی که «ولی» آنها باشد، «ولی» من است و کسی که بـا درباره رسول هللا
 [در اينجا جز آن که بيان شده است افرادی «ولی» پيامبر. )5(»ن دشمنی نموده است آنها دشمنی کند با م

. باشند، در برابر «ولی» دشمنی آمده است و نـه نافرمـانی يـا عصـيان يـا ديگـر کلمـاتی بـه ايـن معنـامی
هللا عنها نيز وجود داشته است و اين در حالی است که کسی بـرای همچنين در بين اهل عبا فاطمه رضی 

  ].او ادعای امامت ننموده است 
رسيدند و گفتند: سالم بر تو ای «مـوالی» مـا!  ميرالمؤمنينگروهی به نزد ا: «گفته است حارث رباح بن 

 رسول هللام که شندي فرمود: چگونه «موالی» شما باشم و شما قومی عرب هستيد؟ گفتند: از رسول هللا
». در بين آنهـا افـرادی از انصـار وجـود داشـتند و من كنت مواله فعلي مواله« فرمود: غدير خمدر روز 

  . )6(»بود  رسول هللای صحابه أبو أيوب انصارييکی از آنها 
  . )7(فرمود: «تو برادر ما و موالی ما هستی» آمده است که به زيد  از رسول هللا

ی آن داده شود و ديگر احاديث بسيار زيادی داللت قل شدند بدون آن که توضيحی دربارهاين رواياتی که ن
  .» دارند المواالةبر واضح بودن معنای «

ای برای اين دسته از روايات باشد، منظـور مـا را کنيم تا خاتمهچه بسا که روايتی را که در آخر ذکر می
: «هـارون باشـد. در روايـت آمـده اسـت ل آمد رساتر میرساند و آن نسبت به تمامی آنچه در قبرساتر می

- گوييد: «تمامی مسلمانان بردگان و کنيزان ما هستند» و شما میشما می:  سوال کرد   كاظماز [امام]  رشيد  
گوييد: «کسی که حقی از ما بر گردن او باشد و آن را به ما نرساند، مسلمان نيست» [امـام] کـاظم در رد 

اند، ولی ما ادعـای آن را داريـم کـه «والی» تمـامی ين پنداری دارند، دروغ گفته«کسانی که چن: او گفت 
 پندارند که «والء» پادشاهی است و آن جاهالن می –به معنای «والء» دين  –باشد مخلوقات برای ما می

-مـی ] در روز غدير خمکنيم که آن سخن پيامبر[دارند و ما ادعا میو ادعای خود را اين چنين بيان می
  . )8(»» هدفی از آن وجود ندارد مگر «والء» دينمن كنت مواله فعلي مواله«: باشد 

 
 .21/111، البحار: 4) صفات الشيعة: 1(
 .1/342، تفسير فرات: 23/282) البحار: 2(
 .352، 339، 39/337، البحار: 153، سليم بن قيس: 310، أمالي الشيخ: 15، 2/50) الخصال: 3(
 . 12940/4754/387/ 27، البحار: 101، المحتضر: 155، الفضائل: 27) الروضة: 4(
 . 35/210، البحار: 283صدوق: از شيخ ) أمالي 5(
 .177، 37/148، البحار: 46) العمدة: 6(
 . 20/37337/307) البحار: 7(
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خواستم تا تو را «ولی» هر مرد مؤمن و  فرمود: «از هللا آورد است که به علی ه از رسول هللاماميا
  . )1( زن مؤمن قرار دهد و اين اين کار را انجام داد 

اد» تدبر صورت گيرد. در اينجاست که تمامی معنايی که منظـور از در فرمايش او « اين کار را انجام د 
رسـاند رسد. ايـن سـخن بـر اسـاس آن کـه مـیگردد و اضطراب به پايان میباشد معلوم می» میالمواالة«

گردد، زيرا بـه سخنی مبهم را گفته است که بر مردم پوشيده مانده است، خود به خود نفی می رسول هللا
  . باشمترين(با رساترين) عرب میداده شده است و فرموده است: من فصيح مجوامع الكلاو 

روايت غدير و ديگر روايات را متوجه نشده باشد که در آنها واليـت او واجـب بيـان  شود که علیآيا می
محمـد را مبعـوث  مـا بعـد: هللا سـبحانها« :باشد. او فرموده است شده است و بر خالف آن کفر و باطل می

د و توسط او از گمراهی نجات داده است و توسط او از هالکت رهايی داده است و بعد از تفرقه همـه نمو
را يکجا جمع نمود. سپس هللا روح او را به سوی خود قبض نمود و آنچه را که بر آن بود ادا کرد. مـردم 

ی خـود نيکـويی ر سـيرهابوبکر را جانشين قرار دادند و بعد از ابوبکر عمر را جانشـين نمودنـد. آن دو د 
ای يافتيم که امر را بدون ما سرپرستی کردند نمودند و برای امت عدالت را اجرا کردند. آن دو را به گونه

باشيم و به امر نمودن سزاوارتر هستيم. برای اين کار آنها برايشـان طلـب آمـرزش می آل رسول هللاو ما 
) دو اميـر را از بـين خـود سلمانان بعد از او(پيـامبرسپس م« در جايی ديگر فرموده است: .)2(»کنيممی

ی آن دو دربـاره .)3(»جانشين کردند. آن دو صالح بودند و سيره را زنده نمودند و با سنت دشمنی نکردنـد 
ابوبکر آن امور را سرپرستی نمود و محکم ايستاد و [به حق] نزديک شد و عـدالت پيشـه : «فرموده است 

ی مـورد رضـايت داشـت و بزرگـواری او مبـارک سرپرسـتی کـرد. او سـيره کرد و عمـر [نيـز] امـر را
  . )4(»بود 

از روايت غدير و ديگر روايات متوجه نشد که واليت افراد قبل از او دين سازی بوده است؟ آيا  آيا علی
يـد جنگم؟ فرمود: برای آن که در دين چيـز جد آنها می «برای چه با: را متذکر نشده بود  او سخن پيامبر

  . )5(کنند»درست می
جنگيد؟ آيا از روی ترس تقيه نمود؟ اين در حالی است که او  آيا اميرالمؤمنين با ابوبکر، عمر و عثمان

کـنم». فرموده است: «اگر تمامی عرب برای جنگ با من پشتيبان يکديگر شوند، از آنها عقب نشينی نمی
  ؟)6( ام»و ستايش هللا چيزی جز خير در آن نديدهی واليت آنها فرموده است: «به شکر همچنين درباره

دانـی کـه الهـی! تـو مـی: «باشد؛ ولی فرمـود آيا او از روايت غدير و ديگر روايات متوجه شد که امام می
خـواهيم آثـار باشد، ولی میکسی از ما رقابتی برای سلطنت ندارد و در پی بدست آوردن چيزی فانی نمی

هايت را اصالح کنيم و مظلومان برای عبادت تو در امان باشند و حدودت ينو سرزم مدينت را بازگرداني
باشـد، والـی زنـان، دانيد که شايسـته نمـیمی: «که تعطيل شده است، برپا شود...». تا آن که فرموده است 

ها و احکام بر امامت مسلمانان چشم تنگ بوده و بر اموال آنها حريص باشـد. نبايـد جاهـل خونها، غنيمت 
کند. نبايد ستمگر باشد تا با ستم خود آن را غارت کند. نبايد ظالم اشد، زيرا با جهل خود آنها را گمراه میب

ی آن دهد. نبايد رشوه گيرنده باشـد تـا در نتيجـهباشد که در آن صورت گروهی بر گروه ديگر برتری می
نبايد سنت را کنار بگـذارد کـه در آن . [همچنين] د حقوق پايمال شود و نبايد در برابر آن بدون تالش بايست

  . )7(»شود صورت امت هالک می

 
 .40/2، البحار: 84) االحتجاج: 1(
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 . 33/568) البحار: 4(
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ی اين سخن را وقتی فرمود که در زمان حکومت او نابسامانی ايجاد شده بود و آن را در زمان و دربـاره
ی آنهـا و ی آن دو(ابوبکر و عمر) از نيکويی سـيرهفقط درباره نفرمود. 1ذي النورينابوبکر و عمر يا 

  . بين امت و خيری که در واليت آنها وجود داشت، سخن به ميان آورد  عدالت در
از رسـول  آن را از پـدرانش از علـی به خاطرم آمد که امام رضـا روايتی از اماميه از ابوذر غفاری

. ايـن در )2(»(بسيار راستگوی) اين امت اسـت يقأبوذر صدّ روايت کرده است و در آن آمده است: « هللا
) خـودت تبعيـت کـن! در ايـن رمـ «از سـنت دو دوسـت(ابوبکر و ع: گفت می حالی است که او به عثمان

  . )3(صورت سخنی بر عليه تو وجود نخواهد داشت»
ای، آيا هدايت تـو در روايتی ديگر آمده است: «وای بر تو ای عثمان! رسول هللا و ابوبکر و عمر را ديده

  .)4(؟»باشد ند هدايت آنها میبه مان
از پنچ چيز خود را حفظ کنم:  هامر فرمود ک نبه م : «رسول هللاست  آمدهرضی هللا عنها ابن عباس از 

از ناکثين همان اصحاب جمل؛ از قاسطين همان اصحاب شام؛ از خوارج همان اهل نهـروان و از قدريـه 
: تقـدير وجـود نـدارد و از مرجئـه کسـانی کـه در همان کسانی که شکل مسيحيت به خـود گرفتنـد و گفتنـد 

  . )5(»داند دينشان به يهوديان شبيه شدن و گفتند: خدا می
بر حذر داشت و فرموده باشد از آنها خودت را حفظ کـن و  او را از ابوبکر، عمر و عثمان آيا پيامبر

ته که بـه آنهـا اشـاره شـد بـه کنند و عملی بدتر از آن پنج دسآنها کسانی هستند که حق امير را غصب می
  . دهند پندار مخالفانشان انجام می

باشـد يـا آن کـه فـرد ديگـری مـی بر اين نبود که خالفت شـيخين خـالف هـدايت پيـامبر هرگز فهم علی
  . استحقاق بيشتری برای خالفت نسبت به آنها دارد 

باشد. او دائماً بر اين سخن ر مینه از غدير و نه از غير آن برداشتی نداشت که به خالفت سزاوارت علی
ْؤِمٍن َوَال : بود که از آن(خالفت خودش) کراهيت دارد. او به اين سخن هللا تعالی يقين داشـت  اَن ِلمـُ ا كـَ َومـَ

ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ  َّ و زن مـؤمنی  (بـر مـرد  ]36[األحزاب:  ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى 
نيست که وقتی هللا و رسولش به امری حکم نمودند برای آنها در انتخاب آن امر [و برگزيدن راهی ديگر] 

ْبَحاَن : همچنين اين سخن هللا تعالی. اختيار داشته باشند) َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخيََرةُ سـُ
ِ َوتَعَالَى  ا يُْشِركُونَ َّ کنـد و آفرينـد و انتخـاب مـی(و پروردگار تو هر چه بخواهد می ]68: [القصص  َعمَّ

-ک میرباشد که آنها شبرای آنها حق انتخابی وجود ندارد. پاک و منزه است هللا و برتر از آن چيزی می
َل َهذَا اْلقُْرآُن َعلَى َرُجٍل مِّ : همچنين .ورزند) (و گفتند: بر  ]31: [الزخرف َن اْلقَْريَتَْيِن َعِظيمٍ َوقَالُوا لَْوَال نُّزِ

ی اين گفتـه بـرای خواسـت هللا چه اين قرآن بر مردی از دو سرزمين بزرگ نازل نشده است [و در نتيجه
  .)]تعالی به خود حق انتخاب دادند 

بـه کسـانی کـه بـرای باشد؛ ولی بـا ايـن وجـود از غدير و غير آن اين گونه فهميد که او امام می آيا علی
داند که من برای واليت و آگاه باشيد که هللا از باالی آسمانش و عرشش می: «بيعت با او آمده بودند فرمود 

سرپرستی امت محمد کراهت دارم و اين را برای آن قبول کردم که شما بر آن اتفاق نموديد [و نه اين کـه 
فرمود: هر ولی امری که بعد از شنيدم که می رسول هللاهللا تعالی آن را به من عطا کرده باشد] زيرا از 

دهنـد. اگـر عـادل باشـد، ی اعمال او را نشـر مـیشود و مالئک پروندهمن باشد بر مرز راه قرار داده می
شـود تـا آن کـه مفاصـل او بـه دهد و اگر ستمگر باشد، راه بر او تنگ میهللا او را نجات می عدلشبرای 

شـود بينـی او در آن وارد شود و اولين کسـی مـیند، سپس در آتش جهنم انداخته میشورده میشيکديگر ف

 
يکی بعد از   باشد. زيرا او با دو دختر پيامبربوده است و به معنای صاحب دو نور می ) ذوالنورين لقب عثمان1(

ری در خانه نداشت تا به  ديگر دختبود،  در زمان وفات دختر دوم او که همسر عثمان ديگری ازدواج نمود و پيامبر
  دادم». (مترجم)فرمود: «اگر دختر سومی هم داشتم به تو می عقد او در بياورد. به همين دليل به عثمان

 . 22/405، البحار: 2/70) عيون األخبار: 2(
 . 22/419) البحار: 3(
 . 22/418) البحار: 4(
 .42/152، البحار: 38) الكشي: 5(



 103

ی شما بـر مـن قـرار گرفتـه اسـت، گردد. ولی از روی آن که نظر همهشود و صورت او سوزانده میمی
  ؟!)1(»کنمبرای ترک شما کوشش نمی

والـی خواهـد بـود يـا آن کـه  امبرشود که چه کسی بعد از پيی عزيز آيا از اين روايت معلوم میخواننده
اند که خليفه بايد آنهـا را دارا باشـد؟ آيـا در آن نيامـده اسـت کـه کسـانی کـه بعـد از فقط شروطی ذکر شده

مردم ابوبکر را : «فرموده است  يابند، همان گونه که علیخليفه شدند از روی عدلشان نجات می  پيامبر
ای نيکـو داشـتند و در بـين امـت انشـين قـرار داد. آن دو سـيرهجانشين قرار دادند سپس ابوبکر عمر را ج

ايـن بـود کـه آنهـا از  عدالت را پياده کردند» آيا از روی ستمشان راه بر آنها تنگ شـد، [آيـا سـخن علـی
نمود] و اين بر خالف پندار کسانی است که ادعای شـيعه او نتند يا آنها را عادل معرفی فعدالت فاصله گر

  ؟بودن را دارند 
ی ديگر غاصب منصوب شده است و هر خليفه  باشد و از جانب هللای حق میدانست که او خليفهآيا نمی

دهم. آيـا شـما بـه نـزد مـن شما را به هللا قسم می: «شود و با اين حال به طلحه و زبير فرمود محسوب می
از آن کراهت داشتم» و در جايی   نيامديد تا با من بيعت کنيد و مرا به سوی آن فراخوانديد در حالی که من

قسم به هللا رغبتی برای واليت ندارم ولی شما مرا به سوی آن فرخوانديد و ترسـيدم : «ديگر فرموده است 
  .)2(»قبول نکنم و امت دچار اختالف شود؟!

: ست که وقتی مهاجرين و انصار برای بيعـت بـه سـوی او آمدنـد بـه آنهـا فرمـود نداآيا او اين امر را نمی
  ؟!)3(»ايد راضی هستمنيازی به اين امر شما برای من وجود ندارد و من به آنچه انتخاب نموده«

به طلحه وقتی برای برای بيعت با او در نزد بيت المـال حاضـر شـدند، فرمـود: «دسـتت را بـرای بيعـت 
ند و اين جمـع اباشی و مردم برای تو جمع شدهدراز کن! طلحه به او گفت: تو از من به آن سزاوارتر می

  .)4(»باشد آنها برای من نمی
باشد] يا آن کـه امـر بـه هللا می آيا او برای بيعت کردن حق انتخاب داشت [و اين بر اساس سخن خود او

امامـانی  گشت و برای بشر در آن حق انتخابی وجود نداشت و طلحه و قبـل از او شـيخينتعالی باز می
  ؟!شدند فته نمیبودند که از جانب هللا تعالی پذير

: فرمود انتخاب شده است، ولی با اين وجود می دانست که او از جانب هللا تعالی و رسولشنمی آيا علی
يد تا با من بيعت کنيد و من گفتم: نيازی به آن نـدارم و بـه منـزل مـن داخـل شـديد و مـرا د به نزد من آم«

باشـيد و تا آنجا که پنداشـتم شـما قاتـل مـن مـیبيرون آورديد و دست مرا گرفتيد و در نزدم من جمع شديد 
بعضی قاتل بعضی ديگر هستيد و در پس آن با من بيعت نموديد [به اين معنا که متعهد به اطاعت از مـن 

داند که من از حکومت بر امت می سبحانهشديد] و من از اين امر شادمان نشدم و هيچ مسرور نشدم و هللا 
  ؟!)5(»محمد کراهت دارم

نزد وی جمع شدند تا با او بيعت   دانست ولی وقتی مردم بعد از قتل عثمانو تمامی اين احوال را نمیآيا ا
مـرا رهـا کنيـد و از کسـی غيـر از مـن آن را بخواهيـد. مـا در آينـده در حالتهـا و : «کنند بـه آنهـا فرمـود 

شـود و حجتهـا فقهـا ابـری مـیيابند و اشود و عقلها ثبات نمیرنگهايی خواهيم بود که قلب بر آن برپا نمی
کـنم دانم برای شما پياده میرا که می هگردند. بدانيد که اگر من درخواست شما را قبول کنم، آنچانکار می

کنم و اگر مرا رها کنيد [و از ای را قبول نمیدهم و سرزنِش سرزنش کنندهای گوش نمیو به سخن گوينده
کسی که ولی امر شـما شـود، علـی از شـما انند شما هستم و هر خالفت را از من نخواهيد] من فردی به م

کـه  اسـت  باشد و اين که من برای شما وزيـر باشـم بهتـر از آنتر مینسب به وی شنواتر و اطاعت کننده
  ؟! )6(»امير باشم
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  انجام گرفته است از انتخاب هللا  ديد که انتخاب او يا انتخابی که از طرف صحابهاين گونه می آيا علی
َكاَن لَُهُم  َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر َما : خواند باشد و اين با وجود آن بود که او در قرآن میبهتر می 

کند که آنها  آفريند و چيزی را انتخاب می(و پروردگارت هر چه را بخواهد می ] 68: [القصص  اْلِخيََرةُ 
  .؟! حق انتخابی برای آن ندارند)

را از هللا آدم همان گونه که اماميه روايت نموده است [در تفسـير ايـن آيـه]، فرمـوده اسـت: « رسول هللا
خاک همانطور که خواسـت آفريـد، سـپس فرمـود: و انتخـاب نمـود. هللا مـن و اهـل بيـت مـرا بـين تمـامی 

لهـم  مـا كـانسپس فرمـود: « وصيرا علي بن أبي طالب مخلوقات انتخاب نمود و مرا رسول قرار داد و 
-ام ولی هـر کـه را بخـواهم انتخـاب مـی» به معنای آن است که من برای بندگان حق انتخاب ندادهالخيرة
  . )1(کنم»

به همين منظور گفتـه باشـد: دسـتت  آيا اين را ديد؟ و آيا اين به مانند آن کسی است که بگويد: رسول هللا
  ؟!را برای نبوت دراز کن

قسم به هللا رغبتی به خالفت ندارم و همچنـين بـه واليـت : «ن وجود فرمود اين را دانست ولی با اي آيا او
نيازی ندارم، ولی اين شما بوديد که مرا به سوی آن فراخوانديد و مسئوليت آن را به مـن داديـد در حـالی 

  ؟!)2(»که از خالفت بر شما کراهت داشتم
گانه مخالفـت نمـود؟! آيـا او مخالفـت خـود را آيا او با انتخاب خود توسط هللا تعالی از باالی آسمانهای هفت

  ؟!دانست و فقط برای اطاعت از بشر خالفت را قبول کرد يز میاج
دستتان را به سوی من دراز کرديد و خودداری کردم و : «کند ی وی موافقت میآيا اين امر با اين فرموده

آورنـد، هجـوم نموديـد تـا هجوم مـیبه مانند شتران که برای نوشيدن به آب  آن را کشيديد و گرفتيد، سپس
اين آن چيزی بود که وی ..» آنجا که کفشها پاره شدند و لباسها کشيده شدند و ضعيف زير دست و پا ماند.

  ؟!)3( ی توصيف بيعت برای خالفت بيان داشته است رضی هللا عنه درباره
ستند و با آنها بيعت نکردم مگر من نخواستم تا آن که مردم برای من خوا«دانست و فرمود: آيا اين را می

  . )4(»آن که مرا مجبور نمودند 
وقتی آن را در نزد شما ديدم در امر خودم و امر شما نگريستم و گفتم: اگـر امـر : «همچنين فرموده است 

و در  د تواند به مانند مـن آن را برپـا دارشما را در دست نگيرم و درخواست شما را قبول نکنم کسی نمی
  ؟!)5(»من وجود ندارد  د ه ماننبين آنها ب

ورزيـده اسـت کـه آيا و آيا و آيا ... اين سخنان دائماً ادامه داشته است و او برای امری ابراز کراهـت مـی
َك : فرمايـد همان واليت امری بوده است که هللا تعالی به او سپرده بود و اين در حالی اسـت کـه مـی َوَربـُّ

ا يُْشِرُكونَ يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر  ِ َوتَعَالَى َعمَّ َّ و پروردگـارت ( ]68: [القصص  َما َكاَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ُسْبَحاَن 
کند و برای آنها حق انتخابی وجود ندارد. پاک و منزه اسـت هللا آفريند و انتخاب میهر چه را بخواهد می

ا وقتـی در حـال مـ رضـی هللا عنه ن عبـاسبـه ابـ  علـی. ورزنـد)و برتر از آن چيزی است که شرک می
باشد؟ گفت: قيمتی ندارد. فرمود: قسم بـه هللا آن قيمت اين نعلين چقدر می« دوخت نعلين خود بود، فرمود:

  . )6(»تر است نزد من از اميری شما دوست داشتنی
او  . اگـردانسـته اسـت با توجه به اين عبارات خالفت خود را منصوب شده از طرف هللا نمی هرگز علی

شـدند [و نمود حتی اگر تمامی عرب در مقابل وی جمع مـیت برای آن جنگ میدانسامر را اين گونه می
دانسته گيری شورا میی تصميمباشد]. بلکه مشروعيت خالفت خود را در نتيجهود وی میخی  اين فرموده

هدايت و سنتش آن را تأکيد  با کند و رسولشود که قرآن به شورا امر میاست و اين امر وقتی تأکيد می
  . نمايد می
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فرمـود: «کسـی کـه بـه نـزد شـما آمـد و  آورده است که رسول هللا چگونه اين چنين نبوده است ولی او
خواست جماعت را متفرق سازد و امر امت را غصب نمايد و واليت را بدون مشورت در دسـت بگيـرد، 

  . )1(به آن اجازه داده است» او را بکشيد! هللا
مـردم از مهـاجرين و انصـار تبعيـت کردنـد و آنـان شـاهدانی بـر مسـلمانان در : «به معاويه فرموده است 

اند. آنان بر مـن واجـب کردنـد و بـا اند و واليت و اميری دين آنها را در دست داشتههايشان بودهسرزمين
کند و بر آنها بتازد و عصای دانم که بر اين امت حکم من بيعت نمودند. بنابراين من بر معاويه حالل نمی
   آنها را بشکند(به معنای آنان را دچار تفرقه کند)».

، پس آن مهاجرين و انصاری که اين کار گويد وقتی اين به معاويه رسيد، گفت: «آن گونه نيست که او می
-مـی ريگـ ی د ون صـحابهد » فرمود: وای بر شما! اين مربوط به اهل بدر بـ ؟باشد چه می د انرا انجام نداده

-باشد. بر روی زمين اهل بدری وجود ندارد، مگر آن که با من بيعت نموده است و او به همراه مـن مـی
باشد. معاويه شما را از خودتان و دينتان باشد و يا آن که اين امر را برپای داشته است و به آن راضی می

  . )2(»فريب ندهد 
ن در مدينه بر تو الزم است و تو در شام هستی؛ زيرا بيعت با م: «در جايی ديگر به معاويه فرموده است 

با من گروهی بيعت نمودند که با ابوبکر و عمر و عثمان بر آنچه که با مـن بيعـت کردنـد، بـا آنهـا بيعـت 
امر حق انتخابی وجود ندارد و برای غايب آن رّدی بر اين مسأله موجود نيست و  ننمودند. برای شاهد اي

باشد؛ اگر برای مردی جمع شدند و او را امام ناميدند اين رضای هللا و انصار میفقط شورا حق مهاجرين  
او را به آنچه از آن خـارج شـده اسـت،  خروج صورت گيرد،ر آنها با طعنه و بدعت ما زباشد و اگر امی

 ،اند گرد روی اگرباز گردانيد و اگر خودداری کرد با او بر اساس تبعيت از غير راه مؤمنان جنگ کنيد و 
  . )3(»باشد شود و آن بد بازگشتگاهی میگرداند و داخل جهنم میهللا از او روی بر می

بر کسی همان چيزی است که هللا تعالی از آن رضايتمند  اين بود که اجماع مهاجرين و انصار نظر او
  . شود می

مـن جـز بـا رضـايتمندی  : «بيعـت دانسـت بلکه تا آنجا که بيعت خود را بدون رضايتمندی آنها جـايز نمـی
  . )4(»باشد و در بين عموم و جماعت است مسلمانان نمی

  . )5(»برد دهد و بصيرت آنها را از بين نمیهللا آنها را بر گمراهی قرار نمی: «گفته است  همچنين او
م هستی و اين درست ابر تو الزم است و تو در ش  همن در مدين  : «بيعت در جايی ديگر به او فرموده است 

و  باشد که در مدينه صورت گرفت و تو امير عمر در شـام بـودیبه ملزم بودن تو در بيعت با عثمان می
  .بر او الزم بود تا در مدينه با عمر بيعت کند و او امير ابوبکر در شام بود  د همان گونه که برادرت يزي

اند. آن فقط يـک بيعـت اسـت [و باشد زيرا اهل شام آن را انجام ندادهاما سخن تو: بيعت با من صحيح نمی
باشـد و نه اين که تک تک آنها بيعت کنند] و برای حاضر و غايب الزم است و کسی در آن اسـتثناء نمـی

باشد و کوتاهی در آن سستی برای کسی در آن انتخابی وجود ندارد و خارج شدن از آن طعنه [به دين] می
  . )6(»[در دين] است 

-باشی که خالفت برای آنها حالل نمـیان که تو از فرزندان آزاد شدگانی میبد : «فرمود همچنين به او می
  . )7(»ی آنها تصميم نگرفته است باشد و شورا درباره

ای بين اين صلح نامه: «ی صلحی که بين آنها قرار گرفت، فرموده است در نوشته همچنين پسر او حسن
کند که واليت امر مسلمانان را با او صلح می  :باشد می  بن أبي سفيان  همعاويو  حسن بن علي بن أبي طالب 
ی خلفای راشـدين عمـل و سيره اشر بين آنها به کتاب هللا و سنت فرستادهد به او بسپارد به شرط آن که 
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باشد که بعد از خودش عهد را به هيچ احـدی بسـپارد، بلکـه امـر جايز نمی بن أبي سفيان هعاوينمايد. بر م
  . )1(»شود مسلمانان داده می بعد از او به شورای

آيا با تمامی اين تفاصيل برداشت شما اين است که امير المؤمنين و پسرش رضی هللا عنهمـا نظرشـان بـر 
انـد يـا آن کـه آنهـا بـرای دليـل با قطعيت امامت آنها را تعيـين فرمـوده و رسولش اين بوده است که هللا

اند، بدون آن که بـر بر اساس شورای مؤمنان بيان کردهآوردن به شورا روی کردند و شرعيت امامت را 
نمـوده باشـند. ايـن در حـالی  خالف پنداری که برای آنها وجود دارد يادی از سخن هللا تعالی يا رسولش

با آنها مخالفت صورت گرفته است و آنها در حالتی بودند کـه بـه چنـين عبـاراتی نيـاز داشـتند و که است 
آورد همان کسی که دليل مخالفت خود با او را ضی هللا عنها] بر معاويه رد میتوسط آن [حسن بن علی ر

  ؟اتفاق اهل شام بر امارت خود دانست 
به طور مثال به او فرمود: در انتخاب اهل شام يا بيعت آنها هيچ ارزش و منزلتـی وجـود نـدارد  آيا علی
يا آن که او دليل خودش را بيعـت اهـل ؟ اند و رسولش با عباراتی آشکار امامت مرا بيان داشته زيرا هللا

مدينه با خود دانسته است تا آنجا که مشروعيت خالفت خود را فقط بـا بيعـت بـا صّديق(بسـيار راسـتگو)، 
قياس نموده است و اين که بيعت با آنها  و ذوالنورين(صاحب دو نور) طل)ی حق از بافاروق(جدا کننده

انـد. بنـابراين آنهـا سـزاوار آن است و آنها خلفای راشدين(راه يافته) بودهمورد رضايتمندی هللا تعالی بوده 
  . اند ی حق آنان نبودهاند که توسط نفرات بعدی مورد تبعيت واقع شوند و آنها غصب کنندهبوده

رِ : فرمايد او بر منهج و راه و روش قرآن کريم تأکيد کرده است که هللا تعالی می ي األَمـْ [آل  َوَشاِوْرهُْم فـِ
(و امـر  ]38: [الشورى َوأَْمُرهُْم ُشوَرى بَْينَُهمْ  (و در امور با آنها مشورت کن!) همچنين: ]159عمران: 

ه يی اسـمی اسميه است و جملهی قرآن جمله[دقت شود که اين آيه .گيرد)آنها با شورای بين آنها انجام می
گيرد، همچنـين ی امورشان شورا صورت میدر همهشود که داللت بر ثبوت دارد، بنابراين معنای آن می

تواند الف و الم استغراق باشد و آن نيز به معنای آن است که در تمامی ی قبل «الـ» بر «أمر» میدر آيه
  امور با آنها مشورت صورت گيرد]. 

باشد و میشورا فقط برای مهاجرين و انصار : «در رد او بفرمايد   باشد که علیبه همين دليل عجيب نمی
  ». باشد اگر آنها بر مردی اجماع کردند و او را امام ناميدند آن همان چيزی است که هللا از آن راضی می

دهـد و هللا آنها را بر گمراهی قرار نمی: «ی مهاجرين و انصار بفرمايد عجيب نيست که به معاويه درباره
در حالی که خوارج او را خطاکار و گمراه معرفی کردند، به آنها  همچنين .)2(»گيرد بصيرت آنها را نمی

ام، پـس ام و گمراه شـدهپنداريد من خطا کردهزنيد که میآيا از من فقط برای اين امر سر باز می: «فرمود 
چنين سـخنی را بـه ميـان  چگونه او .)3(»؟دانيد را به گمراهی من گمراه می برای چه عموم امت محمد 

  . )4(شوند»«امت من بر گمراهی جمع نمی: شنيده بود  در حالی که از رسول هللانياورد 
بعـد از  باشـد، پـس چـرا ابـوبکری قابل ذکر در اينجا اين است که اگر انتخاب خليفه حق شورا می[نکته

را انتخاب نمود. جواب اين است که او قبل از وفاتش بيمار شد و در آن حالـت بـا بزرگـان  خودش عمر
ی خليفـه ی آن مشـورت ايـن بـود کـه عمـرمشورت نمود و نتيجـه خودش ی بعد ازبرای خليفه صحابه

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.

نعوذ با دشمنی داشت، پس را در تعيين شورا او  با علی ی قابل ذکر ديگر اين است که اگر عمرنکته
  را نيز از افراد شورا بيان نمود].

شـود در انتخـاب ابـوبکر در روز سـقيفه انجـام سپس اين ايراد گيرنده گفته است: «اجماعی کـه ادعـا مـی
باشـد. چگونـه اجمـاع وجـود گرفت و بعد از آن در مسجد بيعت صورت پذيرفت، ادعايی بـدون دليـل مـی

، أبـوذر غفـاري، فارسـيسلمان ، زبير، بن زيد  هسامهاشم و ااشته است و علی، عباس و ديگر افراد بنید 
ي بن أُبَّ ، براء بن عازب ، أسلمي هأبوبريد ، بن ثابت  هخزيم، يمانبن  هفحذي، عمار بن ياسر، أسود مقداد بن 
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 خالد بـن سـعيد و، هللان عبد جابر ب، أبوأيوب انصاري، قيس بن سعد ه، سعد بن عباد ، سهل بن حنيف، كعب 
افراد بسيار ديگری از اين بيعت خودداری کردند. پس چـه پنـداری اسـت کـه در آن اجمـاع وجـود داشـته 

به تنهايی از اين بيعت خودداری کرده باشد ايـن امـر بـرای علي بن أبي طالب است ای بندگان خدا؟! اگر 
از جانب رسول بوده است، حتـی اگـر سـخنی آشـکار  را او تنها کانديد خالفت يباشد، زرّد اجماع کافی می

سپس برای بيان خودداری آنها از بيعت با ابوبکر به اين منابع استناد کـرده  .برای آن وجود نداشته باشد»
هر کتابی که در آن بيعت با  و خميس، استيعاب طبري، تاريخ ابن أثير، تاريخ الخلفاء، تاريخ تاريخ است: 
ی مـورد نظـر در آن منـابع هـيچ اين در حالی است که او به جلد کتاب و صفحه!؟ ذکر شده باشد  ابوبکر
  !؟؟ ای نداشته است اشاره

  : ردّ 
 فـه ابـوبکر صـّديق ی را که او ادعا نموده است بـا خلياگر به اين منابع رجوع کنيم، هيچ يک از کسان

روايات آن دارای سند صحيح يابم. به طور مثال در تاريخ طبری که بعضی از اند را نمیبيعت نکرده
باشد. حديث ابن عباس را آورده است که بخاری(بخـارايی) هستند و بعضی ديگر سندشان ضعيف می

بر خطاب عمر بن ... باشد و در آن آمده است: «نيز آن را تخريج نموده است. آن حديثی طوالنی می
گفتند: اگـر اميرالمـؤمنين وفـات ه میمنبر ايستاد و برای مردم خطبه گفت تا رّدی بر کسانی بياورد ک

کنم» در بيان اجمالی حديث، ماجرای سقيفه را ياد نموده اسـت: «در اخبـار مـا يابد با فالنی بيعت می
را وفات داد، علی و زيبر و کسانی که بـا آن دو بودنـد از مـا تخلـف  وجود دارد که وقتی هللا پيامبر

مـا تخلـف کردنـد و مهـاجرين بـر خالفـت  زمخفيانـه ا زنيـ  ی فاطمه ماندند و انصارکردند و در خانه
ابوبکر اجماع نمودند. به ابوبکر گفتم: به نزد برادرانمان از انصار برويم. رفتـيم تـا بـر آنـان امامـت 

رويـد ای گـروه کنيم. به دو مرد صالح از کسانی که اهل بدر بودنـد رسـيديم و آن دو گفتنـد: کجـا مـی
م به نزد برادرانمان از انصار برويم. آن دو گفتند: بازگرديد و خودتـان بـه خواهيمهاجرين؟ گفتيم: می

رويم. گفت: به نزد آنهـا رفتـيم در حـالی کـه امر خودتان حکم نماييد. گفتيم: قسم به هللا به نزد آنها می
يـن بر خـود جامـه پيچيـده بـود. گفـتم: ادر بين آنها مردی . ه جمع شده بودند بني ساعد ی هسقيفآنها در 

باشد. گفتم: وضعيت او چگونه است؟ گفتند: مريض اسـت. مـردی کيست؟ گفتند: او سعد بن عباده می
ر و ستايش نمود و گفت: امـا بعـد، مـا انصـار لشـگر اسـالم هسـتيم و شـما کاز آنها ايستاد و هللا را ش
فت: آنها را بر اين باشيد. از لشگر دشمن که از قومتان بود به نزد ما آمديد. گقريش قوم پيامبر ما می

خواهند ما را از اصل خوار گردانند و امر مـا را غصـب کننـد. بـه سـخنی کـه در قبـل بـا ديدم که می
ی آن صحبت کرده بوديم در درونم بازگشتم، خواستم تا حدودی آن را پنهان کنم و ايـن ابوبکر درباره

ی رسول سخن بگويم، گفت: بر عهدهدر حالی بود که او از من واالتر و بردبارتر بود. وقتی خواستم 
و  باشد. در نتيجه کراهت کردم که از او نافرمانی کنم. او ايستاد و هللا را شکر و سـتايش نمـود تو می

فروگذار ننمـود مگـر آن کـه آن را گفـت و بهتـر از آن را  راخواستم بگويم هيچ چيزی را که من می
آن که شما  رايد مگا فضيلتی از خودتان را ياد نکردهبيان کرد. او گفت: اما بعد، ای گروه انصار! شم

ای از قـريش و آنهـا در بـين شناسـد مگـر طايفـهباشيد و عرب اين امر را برای کسی نمـیاهل آن می
باشـم راضی مـی نفرعرب شريفترين اهل و نسب را دارند، ولی برای شما به انتخاب يکی از اين دو 

قسـم بـه هللا . را گرفـت  بن جراحييد. او دست من و دست ابوعبيده و با هر کدام که خواستيد بيعت نما
شـد تـا بـه ای ناراحت نشدم مگر اين سخن وی. دوست داشتم تـا گـردن مـن زده مـیاز سخنان او ذره

وقتـی . باشـد گناهی گرفتار شوم که آن دوست داشتن امامت بر قومی باشد که ابوبکر در بين آنهـا مـی
باشم. از اعتماد در اين قضيه می د ی از آنها ايستاد و گفت: من مردی مورسخن ابوبکر تمام شد. مرد 

بين ما اميری باشد و از بين شما ای قريش اميری ديگر. گفت: صداها بـاال رفـت و قيـل و قـال زيـاد 
شد، وقتی از به وجود آمدن اختالف ترسيدم به ابوبکر گفتم: دستت را دراز کن تا با تو بيعت کنم و او 

بـا او وارد  زا دراز نمود و با او بيعت کردم و مهاجرين نيز با او بيعـت کردنـد و انصـار نيـ دستش ر
سـعيد به عمرو بن حريث آورده است که وليد بن جميع زهري . سپس طبری اثری از »...بيعت شدند 

ت ای؟ گفت: بله، گفت: چه زمانی با ابوبکر بيعت صوربوده گفت: آيا شاهد وفات رسول هللا بن زيد 
وفات نمود از اين کراهت ورزيدند که چند روزی طول بکشد و  گرفت؟ گفت: روزی که رسول هللا

مگـر کسـی کـه  ،گفت: آيا کسی با او مخالفت کرد؟ گفت: خيـر .جماعتی برای آنها وجود نداشته باشد 
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ات داد. آنها را از انصـار نجـ  مرتد بود و يا نزديک بود که مرتد شود و اين در صورتی بود که هللا
گفت: آيا کسی از مهاجرين خودداری کرد؟ گفت: خيـر، مهـاجرين يکـی بعـد از ديگـری بـا او بيعـت 

را آورده اسـت کـه گفـت:  حبيـب بـن أبـي ثابـت  سپس روايـت  کردند، بدون آن که او از آنها بخواهد»
ست، با لباسـی علی در خانه نشسته بود و به نزد او رفتند و به او گفتند: ابوبکر برای بيعت نشسته ا«

راهت از آن که کوتاهی کرده باشد از خانه خـارج شـد تـا ککه ازار و ردايی بر آن نبود و با عجله و 
آن که با او بيعت نمـود، سـپس نشسـت و بـه دنبـال لباسـش فرسـتاد و آن را بـرای او آوردنـد و او را 

ی را آورده است که سپس طبری بعد از آن حديث،  بزرگداشت و حضور در مجلس او را الزم دانست»
باشـد. با ابوبکر بعد از وفـات فاطمـه مـی بخاری آن را تخريج نموده است و آن در مورد بيعت علی

در بيعت با ابوبکر به صورت عمومی و بعـد از بيعـت سـقيفه را آورده س بن مالك در آخر روايت ان
امـا در مـورد . )1( انده اسـت است و بعد از آن هيچ چيز ديگری نياورده است و ماجرا را به پايان رس

شود که بر اساس ادعای اين ايراد گيرنده باشـد و در در آن هيچ چيزی يافت نمی كتاب تاريخ ابن أثير
كتـاب تـاريخ الخلفـاء انـد. در مـورد آن از افرادی ياد شده باشد که از بيعت با ابوبکر خودداری کـرده

ی نسـبت آن بـه ابـن قتيبـه انجـام گيـرد. در ربارهشايسته است تا هيچ پژوهشی د  ابن قتيبه،به منسوب 
كتـاب االســتيعاب فــي معرفــة بـا وجــود تأســف در آن چيـزی نيــافتم. در مــورد تــاريخ الخمــيس مـورد 

ی خالفت صديق دليل آورده در آن مؤلف بيشتر از هر کتاب ديگری دربارهابن عبدالبر از األصحاب 
 . است 

 اند با ابوبکرهد ای که ياد شهاگر بر فرض محال قبول کنيم که آن صحاب  برای خالفت بيعت نکردنـد؛
باشد؛ کند؛ زيرا برای آن نيازی به اجماع تمامی مردم نمیای در بيعت او ايجاد نمیاين امر نيز خدشه

باشد و اين چيـزی اسـت کـه اهـل افی میکرگان و جمهور برای برپا داشتن امر خالفت زبلکه بيعت ب
شود تا آن که امامت بر پا نمی ،قسم به عمرم: فرمايد ه مینهج البالغدر  د. علیعلم بر آن اتفاق دارن

عموم مردم برای آن حاضر شوند و در غير اين صورت راهی برای آن وجود نـدارد!! ولـی اهـل آن 
کنند که از غايب هستند و برای شاهد امکان بازگشت وجـود نـدارد و بـرای غايـب به کسانی حکم می

  . باشد موجود نمی حقی انتخابی
گويد: «بيعت ابوبکر بدون مشورت انجام گرفت و آن در زمانی دهد و میسپس اين ايراد گيرنده ادامه می

و  انجام شد که مردم از آن غافل بودند و مخصوصا اهل نظر و آنها مشغول آمـاده نمـودن جسـد رسـول
به زور بيعت گرفته شد.   هاشان بودند و از آندفن او بودند. اهل مدينه در آن زمان ناراحت از وفات پيامبر

زننـد، پـس چگونـه ی فاطمـه را آتـش مـیتا بدانجا که تهديد کردند اگر مخالفت کنندگان بيعت نکنند، خانـه
  .»؟گوييم آن با مشورت و اجماع صورت گرفته است است که می

  : ردّ 
 اسـت، پـس چگونـه ايـن ايـراد  اگر بيعت با ابوبکر بدون مشورت و در غفلت مسـلمانان انجـام گرفتـه

-گيرنده اين سخن را با سخن قبلی خود که بعضی از صحابه از بيعت خـودداری کردنـد، موافـق مـی
 ؟! آيا تعداد مسلمانان اندک بود ؟! گرداند 

 ی اثنـی عشـری اين در حالی است که اماميه بر اين حقيقت تأکيد دارند. تا آنجا که عاِلم بـزرگ شـيعه
اکثريـت و جمهـور ... گويـد: «تأکيد نموده و میفرق الشيعة در کتابش نوبختي حسن بن موسى همان 

و از آن دو  د همراه ابوبکر شدند و در کنار او باقی ماندند و همچنين با عمر. بر آن دو اجمـاع نمودنـ 
را در  علي بن أبي طالب ی اثنی عشری سخن بزرگان شيعه زيکی ا براهيم ثقفيا. )2(راضی بودند»

چيزی مـرا مسـئول ننمـود : «... آورد که فرموده است ای که برای اصحابش تهيه نموده بود میرساله
سـپس محقـق ايـن کتـاب انثيـال . )3(..»مگر انثيال مردم برای ابوبکر و اجفال آنها برای بيعت با وی.

 دهد: جمع شدن از هر طرف به سوی ابوبکر به مانند ريخته شدن خـاکمردم را بدين گونه شرح می
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. با اين وجود اين ايـراد گيرنـده )1(باشد!به معنای سرعت داشتن می : اجفالگفته است  ! مجلسيبر وی
گويد که نه در نزد شيعه وجود دارد و نه در نزد اهل سنت و آن اين است که ابـوبکر و سخنی را می

 !؟ عمر از مردم به زور بيعت گرفتند 
 به زودی سخن خواهيم گفت  ن شاء هللاطمه ای فای آتش زدن خانهدر مورد سخن او درباره . 
   :انديشه بود و هللا تعالی مسلمانان خودش گواهی داد که آن بيعت ناگهانی و بی  عمر بن خطاب سخن او

را از شّر آن حفظ کرد. همچنين گفت: کسی که خواست به مانند آن را [برای کسی ديگر] انجام دهد، 
که به سوی به مانند آن دعوت داد، بيعتی برای او برای کسی  پس او را بکشيد!. يا آن که گفت: کسی

گويم: چنين روايتی با اين سياق نه در بخاری وجود در جواب می. که با او بيعت نمايد، وجود ندارد»
: ندارد و نه در کتاب ديگری. بلکه در حديثی طوالنی که ابن عبـاس روايـت کـرده اسـت، آمـده اسـت 

های که توسط يکی از مردم بيان شده بود را رد نمايـد. از ايستاد تا شبهه عمر برای خطبه در مدينه«
عمـر وفـات  رآنچه که گفت: ... سپس به من رسيده است که يکی از شما گفته است: «قسم به هللا، اگـ 

گويد: بيعت با ابوبکر ناگهانی بود و کسی شما را فريب ندهد که می نکنم. سخنمايد با فالنی بيعت می
ات يافته است، آگاه باشيد که آن ناگهانی بود ولی هللا از شّر ايجاد شدن توسط آن حفظ نمود. هيچ او وف

رسيد. کسی که با مردی بدون مشـورت بـا مسـلمانان بيعـت نمايـد، کدام از شما به منزلت ابوبکر نمی
ی واقـع کتـ در هال[و شخص بيعـت کننـده] و کسی که با او بيعت شد است  د بيعتی برای او وجود ندار

» (ناگهانی) به معنای آن است کـه لتة: «فعمرسخن ى امعن. )2(»باشد شوند که همان کشتن آنها میمی
آن ناگهـانی اتفـاق افتـاد و کسـی  .. اين چنين بود بيعـت بـا ابـوبکربدون آمادگی برای آن به وجود آمد 

از شّر شدن آن جلوگيری فرمـود. برای آن آمادگی نداشت يا خود را مهيا ننموده بود و البته هللا تعالی 
داليل [اين ايجاد نشدن شّر] واضح است، مردم برای آن اجماع کردند و کسی از آن خودداری ننمـود. 

؛ رسـد ر فضـل و منزلـت بـه ابـوبکر نمـید خواهـد ايـن را برسـاند کـه کسـی «مـی: گفته است  خطابي
کر در بيعت اتفاق افتاد برای او نيز اتفاق بنابراين کسی از شما طمع ننمايد که به مانند آنچه برای ابوب

ی آن اختالفـی د و دربـارهنـ بيافتد، بدين شکل که جمع به آسانی او را قبـول کننـد و بـر او اجمـاع نماي
وجود نداشته باشد و اين از روی تحقق يافتن بر اساس استحقاق او بوده است. بدين شکل کـه در امـر 

مشورت ديگری صورت نگيرد. غيـر از او هـيچ کـس بـه  [آن قدر روشن بود] نظری مطرح نشود و
دانست، در بين طبيعتاً سبب سخن عمر اين بود که او می. )3(افتد»مانند او چنين اتفاقاتی برای او نمی

کـنم، بـه ايـن معنـا کـه گويد: اگـر عمـر وفـات نمايـد بـا فالنـی بيعـت مـیآنها کسی وجود دارد که می
رد که به مانند اتفاقی خواهد بود که برای ابوبکر تحقق يافـت. چنـين آووضعيتی برای او به وجود می

دانست که همگی مردم بر شخصی اجماع نمايند، همـان ديد و حتی غير ممکن میامری را دشوار می
گونه که بر ابوبکر اجماع نمودند. در پس آن اگر کسی بخواهـد بـه صـورت انفـرادی بـا کسـی بيعـت 

عيت مسلمانان انجام دهد، خودش را در معرض قتل قـرار داده اسـت. ايـن نمايد و آن را بر خالف جم
» [اين عبارت در نص عربـی حـديث موجـود اسـت] تغرةً أن يقتالباشد: «همان معنای سخن عمر می

دهـد. در دهـد و هـر دو را در معـرض قتـل قـرار مـیبدين معنا که خودش و بيعت شده را فريب مـی
. ولی ايراد گيرنده نقلی شود عمر در اين ماجرا بوده است، معلوم می اينجاست که معنای آنچه منظور

شـود. وقتـی سـبب ايـن لوم نمیعکند و بدين ترتيب دليل سخن او منصفه و نيمه را از عمر روايت می
ماند تا به آن استناد شود، ديگری حجتی برای اين ايراد گيرنده باقی نمیگونه سخن گفتن او معلوم می

را بيان دارد و همچنـين  در اينجا خواسته است تا فضيلت و پيش بودن ابوبکر حتی عمرکند. بلکه 
اجماع نمودن مردم بر وی و جمع شدن آنها از هر طرف به سوی وی. اتفاق اين گونـه بـوده اسـت و 

باشـد، بايـد مـی بيان نقصان بـرای ابـوبکر دهد. کسی که بپندارد سخن عمرتاريخ بر آن گواهی می
 !! د که او دچار فهم اشتباه شده است و اگر نه ...بدان
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 :ه(ابوبکرابن أبي قحافاما قسم به هللا    :«علی در حق خالفت گفته است   سپس گفته است آن را پوشيد (
ی بـه ی آسياب است، سـيل بـر مـن جـاری شـد و پرنـدهدانست جايگاه من در آن جايگاه دستهو او می

 . سمت من پرواز نکرد»
 :ردّ 
فرمـوده باشـد يـا بـرای خـودش  دانيم که چنين سخنی را در حق ابوبکررا باالتر از اين می ا علیم -1

بـود و  در حق او هيچ کوتاهيی ننمـود. اگـر خالفـت حـق علـی ادعای خالفت داشته باشد. زيرا ابوبکر
س بـرای چـه بـا او ی آسياب بـود، پـ همان گونه که ايراد گيرنده ادعا کرده است او برای آن به مانند دسته

  .باشد بيعت نمود. اين درحالی است که بيعت نمودن او با وی مورد اتفاق نظر شيعه و سنی می
بيان داشـته باشـد. در ايـن صـورت [نعـوذ  چنين چيزی را در نکوهش ابوبکر بر فرض محال علی -2

] سرزنش بر علی روشن اسـت کـه اجمـاع باشد، زيرا برای ما می آشکارتر از سرزنش بر ابوبکر با
. انصـار و مهـاجرين و افـرادی م پذيرفت بدون آن که کسی از آن کراهت داشته باشد انجا بر سر ابوبکر

هاشم که در بين آنها بودند، بدون کراهت و بدون اجبار با او بيعت کردند. بنابراين ابوبکر خـودش از بنی
داند که من برای آن بـه فرموده است: که او می اين پيراهن را بر تن ننمود. در مورد ادعای آن که علی

دور است که بر کسی پيشی بگيرد که به اثبات  گويم: از ابوبکری آسياب هستم. در جواب میمانند دسته
بيعـت  بود، پس چـرا مـردم بـا او بـه جـای ابـوبکر باشد. اگر خالفت حق علیرسيده است او خليفه می

ی آيد که آن کسی که در واقع به مانند دستهشود، اين فهم به وجود میه مینکردند. وقتی چنين امری دانست
رساند، آنها را به اثبات می است. در مورد داليلی که خالفت علی باشد، همان ابوبکرآسياب خالفت می

  .را زير سوال ببرند  تر بودن ابوبکرتوانند حقسست هستند و نمی
برای خالفـت بيعـت نمـود چـه  با ابوبکر علي بن أبي طالب است که  با دليل واضح به اثبات رسيده -3

ای را خطبـه شـود، علـیاين بيعت در اول امر باشد و چه بعد از شش ماه. پس چگونه است که گفته مـی
اگر بگوييم او بيعت نمـوده اسـت و ايـن سـخن بـه شود. ناميده می »هشقشقيی ايراد کرده است که «خطبه

ايم. اگر بگويند: او از روی تقيه بيعت نموده است. داده شده است، سخنی حق را گفته دروغ به وی نسبت 
به دور است که با عبارتی آشکار و واضح حق برای او باشد، سپس در مقابـل فـردی  گوييم: از علیمی

و تـرس  ديگر از آن حق دفاع نکرده باشد و به ظاهر با ابوبکر بيعت نموده باشد. زيرا اين امر دو رويی
  . دانيمرا به شدت از آن پاک می باشد و ما علیمی
ه را خوانده است يا فقط عبارتی از آن را نقـل کـرده اسـت كتاب نهج البالغآيا اين ايراد گيرنده تمامی  -4

يابيم که با در آن رجوع کنيم در آنها چيزهايی را می های علیکند؟ اگر به نامهکه ادعای او را ثابت می
هايش به معاويه بدين شکل از حقانيـت اين ايراد گيرنده نقل کرده است، تضاد دارند. در يکی از نامه آنچه

کـه بـا ابـوبکر، عمـر و  امبا مـن کسـانی بيعـت کـرده: «خالفت و بيعت با خود سخن به ميان آورده است 
داشـته اسـت. بـرای  باشد که در بيعت با آنهـا وجـود عثمان بيعت کردند و بيعت با من بر همان چيزی می

باشد. شورا فقط برای مهاجرين شاهد حق انتخاب وجود ندارد و برای غايب حق رّد کردنی قابل قبول نمی
و انصار است و اگر آنها بر ردی اجماع نمودند و او را امام ناميدند، اين همان چيزی است کـه هللا از آن 

امر آنها خارج شـود، بايـد او را بـه آنچـه از آن رضايت دارد. اگر کسی با طعنه وارد کردن يا بدعت از 
ی آن کـه از راهـی غيـر از راه مؤمنـان تبعيـت خارج شده است، بازگردانيد و اگر ابا ورزيـد بـه واسـطه

پـاک و  .)1(»گردانـد ی روی بر گرداندن او از وی روی بر مـیو هللا به واسطه نموده است، با او بجنگيد 
در حـالی » ه بر تـن کـرد ابن أبي قحافبفرمايد: «آن را  مکن است علیمنزه است، پروردگارم! چگونه م

اند که با ابوبکر، عمر و عثمان بيعـت کردنـد». چگونـه قومی با من بيعت نموده: «فرمايد که در اينجا می
صـحت خالفـت او را حجـت قـرار داده  ممکن است ابوبکر چنين کاری کرده باشد و با اين وجـود علـی

-ی آسـياب مـیی آن بـه ماننـد دسـتهدانست که من به منزلـهکن است او بفرمايد: «او میباشد؟ چگونه مم
!! شود»باشم» ولی با اين وجود بفرمايد: «برای شاهد حق انتخابی وجود ندارد و از غايب رّدی قبول نمی

دند و او است و اگر بر مردی اجماع نمو  انصار  مهاجرين وشورا فقط برای  : «فرمايد اضافه بر آن که می
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باشد و اگر کسی از روی طعنه يـا بـدعت را امام ناميدند، اين همان چيزی است که مورد رضايت هللا می
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 
هجوم برد و کوشش نمود تا آن دو را از خالفـت منـع  عمر وه به ابوبکر سعد بن عباد است: «سپس گفته 

شـد...» و ديگـر سـخنان کـرد و بـا آنهـا وارد جنـگ مـینمايد و اگر بيمار نبود در برابر آنها مقاومت می
  زشتی که بيان داشته است.

  
  :ردّ 
داشـت او. ايـن  باشد و نه گرامیسعد میاين روايت بر فرض محال اگر صحيح باشد، نکوهشی برای  -1

سـرور  ای مثـل سـعد بـن عبـادهفعل و اين سخن در اين روايت خيلی دورتر از آن است کـه بـه صـحابه
  انصار نسبت داده شود.

ه آمده باشد، صـحيح بـودن آن اثبـات ابن قتيببه كتاب تاريخ الخلفاء منسوب از نقل آن که اين  مجرد به  -2
  باشد يا خير؟].باشد که اين کتاب از ابن قتيبه میعلوم نمی[زيرا م شود.نمی

نهـج کنم، بلکـه آنچـه در برای اثبات دروغ بودن اين روايت به داليل و حجتهای اهل سنت رجوع نمی -3
فرمـوده اسـت: ابـوبکر کسـی بـود کـه  دهـم و آن ايـن اسـت کـه علـیه آمده است را دليل قرار میالبالغ

و بيعت کردند. همچنين فرموده است: «کسـی کـه بـا طعنـه يـا بـدعت از امـر آنهـا مهاجرين و انصار با ا
خارج شد او را به آنچه از آن خارج شده است، بازگردانيد!». با فرض آن که بر اساس ادعای ايـن ايـراد 

بـه ابـوبکر و عمـر  انجام داده باشد، پس چه مدح و حجتی برای هجوم سعد  گيرنده چنين عملی را سعد 
اين در حالی است که مهاجرين  انصار با او بيعت نمودند، آيا اين عمـل سـعد شـورای ؟ داشته است  وجود 

آيا طعنه وارد کردن به آنها و خواستار جنگ شدن بـا آنهـا فعلـی ؟! گرداند مهاجرين و انصار را باطل می
غير از راه مؤمنان با   شود تا او را بازگردانده و به علت برگزيدن راهیباشد؟! يا آن که واجب میحق می

[سوال ديگری که مطرح است، اگر درست باشد که بعضی از صحابه با بيعـت ؟!! گيرد  ت او جنگ صور
ای به آيات يا احاديثی ننمود که در آنهـا خالفـت با ابوبکر مخالفت کردند، پس چرا هيچ کدام از آنها اشاره

  به اثبات رسيده باشد؟!]. علی
  

  :مخالفت نمود با سنت پيامبر ،جنگ با خودداری کنندگان از پرداخت زکات در ی آن که ابوبکرهشبه
گويند که ابوبکر در جنگ با خودداری کننـدگان از پرداخـت که وجود دارد، بعضی میاز شبهات ديگری 

 خطـاب عمـر بـن خودداری و او با کسی که نزديکترين انسان بـه وی بـود، همـان  زکات با سنت پيامبر
ام که فرمود: «به من شنيده د و آن وقتی بود که به وی گفت: با آنها نجنگ من از رسول هللامخالفت نمو

» کسی کـه آن را بگويـد، ال إله إال هللا محمد رسول هللاتا آن که بگويند: « مامر شده است تا با مردم بجنگ
بـوبکر بـه ايـن حـديث ». ولـی اشود و حساب و کتاب او با هللا است مالش و خونش از جانب من حفظ می

جنگم و زکات حـق مـال قانع نشد و گفت: «قسم به هللا با کسی که بين نماز و زکات فرق بگذارد با او می
دادند از مـن قطـع کننـد بـرای منـع بند شتری را که به رسول هللا می«قسم به هللا، اگر پایاست» يا گفت: 

قانع شـد و گفـت: «وقتـی ابـوبکر را چنـين خطاب  عمر بن. بعد از اين سخن »جنگمنمودن آن با آنها می
ی قـومی را دانم چگونـه هللا تعـالی سـينهی مرا برای آن فراخ نمود». نمیمصمم بر اين کار ديدم هللا سينه

  .برای مخالفت با سنت پيامبرشان فراخ نمود؟»
  

  : هشبهبه اين جواب 
 ،باشـد کـه موافـق بـا قـرآن و حقی می تصميم ابوبکر به جنگ با خودداری کنندگان از پرداخت زکات

إِذَا : فرمايد می هللا سبحانهی آن سنت است. آن چيزی است که امت بر آن اتفاق نظر دارند و درباره فـَ
ُدواْ لَهُـ  ُروهُْم َواْقعـُ ٍد ْم انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُواْ اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحصـُ لَّ َمْرصـَ كـُ

ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ ّ َكاةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهْم إِنَّ  های حرام وقتی ماه( ]5[التوبة:  فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ
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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گاهی در کمين آنها بنشينيد و اگر توبه نمودند و نماز خواندند و زکات پرداخت کردنـد، راه آنهـا کمين
-باشـد). همچنـين مـیرحمتگر [بـرای مؤمنـان] مـی بسياررا باز بگذاريد! همانا هللا بسيار آمرزنده و 

َكاةَ فَإِْخوَ : فرمايد  ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ يِن َونُفَّصِ : [التوبة انُُكْم فِي الّدِ
(و اگر توبه نمودند و نماز برپای داشتند و زکات دادند، پس برادران دينی شما هستند و آيات را  ]11

 در اين دو آيه شرطهای توبه و داخـل شـدن بـه هللا سبحانهدهيم). دانند، شرح میبرای گروهی که می
 وباشد، برپـای داشـتن نمـاز و پرداخـت زکـات اسالم را بيان داشته است و از آنچه برای آن الزم می

به برپـای داشـتن : «گفته است  عبد هللا بن مسعود باشد. به همين دليل عدم جدايی انداختن بين آنها می
 ابـن عبـاسبـود». ايد و کسی که زکات ندهد، نمازی برای او نخواهد نماز و پرداخت زکات امر شده

ينِ : یدرباره َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم فِي الّدِ (اگـر توبـه نماينـد و  ]11: [التوبة فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ
اين آيه خون اهـل قبلـه : «گفته است  ،نماز برپای دارند و زکات بدهند، پس برادران دينی شما هستند)

خودداری نمودند، جنـگ  ت يا پرداخت زکا زکند که اگر از انجام نما. اين حکم می»نمايد را حرام می
بـا  گردد تا آن که به صورت کامل آن را ادا کنند. ايـن همـان کـاری بـود کـه صـّديقبا آنها مباح می

خودداری کنندگان از پرداخت زکات انجام داد. ابن کثير در تعليق بر اين آيه گفتـه اسـت: «بـه همـين 
برای جنگ با خودداری کنندگان از پرداخت زکات به اين آيه و امثـال آن  ل بوده است که صّديقدلي

دهنـد و آن داخـل شـدن بـه نشود که اين افعال را انجام اعتماد نمود، زيرا جنگ با آنها وقتی حرام می
است  ه حق هللاباشد و بعد از آن نماز است کترين ارکان اسالم شهادتين میباشد. با ارزشاسالم می

باشد کـه در آن منفعتـی بـرای فقيـران و نيازمنـدان وجـود دارد. آن بـا و بعد از آن پرداخت زکات می
باشد و به همين دليل مواردی که هللا تعـالی نمـاز را ترين عملی است که متعلق به مخلوقات میارزش

«نمـاز و زکـات هـر : گفته است  د بدالرحمن بن زيباشند. عبا زکات همراه نموده است بسيار  زياد می
ُواْ : اند و فرقی بين آنها وجود ندارد و در پس آن خواند دو واجب شده الَةَ َوآتـَ اُمواْ الصـَّ ابُواْ َوأَقـَ إِن تـَ فـَ

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ  يِن َونُفَّصِ َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم فِي الّدِ زکات دادنـد (و اگر توبه نمودند و  ]11: [التوبة الزَّ
ی دهـيم) و [در نتيجـهدانند، شرح مـیباشند و آيات را برای قومی که میپس برادران شما در دين می

اين آيه] اباورزيد که نماز را بدون زکات قبول کند و گفت: هللا ابوبکر را رحمت نمايد که چقـدر فقيـه 
 . بود»

  انـد کـه ابن عمر رضی هللا عنها آوردهاما در مورد سنت. بخاری(بخارايی) و مسلم در صحيحشان از
رسـول  محمـد  ال إلـه إال هللا وام تا با مردم بجنگم حتی گـواهی دهنـد: «فرمود: «امر شده رسول هللا

» و نماز برپای دارند و زکات بدهند و اگر آن را انجام دادند، خونهای آنهـا و امـوال آنهـا بـه حـق هللا
. سند اين حديث صحيح است )1(باشد»کتاب آنها با هللا می  شود و حساب ورف من حفظ میطاسالم از 

 گـردد و ايمـان حقيقـیسازد که حفظ شدن خون و مال فقط با ايمان محقـق مـیو به وضوح روشن می
گردد مگر با برپای داشـتن نمـاز و پرداخـت زکـات. بنـابراين وقتـی مـردم زکـات خـود را محقق نمی

آن مـال از آنهـا گرفتـه شـود و بـه  د شـود و بايـ نهـا واجـب مـیپرداخت نکنند، در اين حالت جنگ با آ
 . مستحقان داده شود. اين همان عملی بود که ابوبکر صّديق آن را انجام داد 

 داند که در کتابهای مسلمانان چه شيعه و چه سنی به ثبت رسـيده آشکار است که اين ايراد گيرنده نمی
ه که قطعی است اين است که بر اساس قول صـحيح است که به طور کامل زکات مثل نماز است. آنچ

و تأييد شده با قرآن و سنت تارک نماز بايد اعدام گردد [البتـه ايـن وقتـی اسـت کـه خـود بـه آن اقـرار 
باشـد. محقـق، محـدث و عـالم بـزرگ نمايد] در نتيجه زکات نيز مثل نماز است و حکم آنها يکـی مـی

اند: هللا «ابوجعفر و ابو عبدهللا عليهما السالم گفته:  گفته است   وسائل الشيعة  شكتابدر عاملي    رّ محمد حُ 
زکات تعالى  هللا تبارك وزکات را مثل نماز واجب نموده است و از ابوجعفر عليهما السالم آمده است:  

َكاةَ  :فرمايد را با نماز همراه نموده است و می ارند و زکات د می(نماز برپای  أَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ
رئيس محدثين . )2(داشته است»نپس کسی که نماز برپای دارد و زکات ندهد، نمازی برپای  .دهند)می

چهار کتـاب اصـلی مرجـع اماميـه در فـروع و اصـول  ز» که يکی امن ال يحضره الفقيهدر کتابش «
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از پرداخـت زکـات ی قيراطـی کسی که بـه انـدازه: «آمده است  هللاعبد «از ابی : باشد آورده است می
َحتَّى إِذَا َجاء : فرمايد است که می باشد و مسلمان نيست و آن اين سخن هللاخودداری کند، مؤمن نمی

(وقتی مـرگ  ]100 -99 [المؤمنون: أََحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َرّبِ اْرِجعُوِن * لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلحاً فِيَما تََرْكتُ 
ام، عمـل تـرک کـرده گويد: پروردگارم! مرا بـازگردان * بلکـه در آنچـهمیرسد، يکی از آنها فرا می

: آمـده اسـت  جعفروشود». از ابم) و در روايتی ديگر آمده است: «نماز او قبول نمیصالح انجام ده
«ای فالنی بايست! ای فالنی بايست! ای فالنی بايست! تا آن که در مسجد بود و فرمود:    «رسول هللا
». دهيـد جدا کرد و فرمود: از مسجد ما بيرون برويد و نماز نخوانيد! زيرا شما زکات نمیپنج نفر را 

ی قيراطـی از پرداخـت زکـات خـودداری کسی که به اندازه: «آمده است  أبي عبدهللاز  بصيراز ابو
اء شود يا مسيحی». به اين امر اکتفنموده باشد و [در آن حالت] بميرد اگر بخواهد يهودی محسوب می

دو خون هستند : «آمده است   از اوأبّان بن تغلب  نشده است، بلکه قتل چنين فردی مباح شده است. از 
کند تـا آن کـه ی آن دو حکم نمیباشند. کسی دربارهحالل می تعالى هللا تبارك وکه در اسالم از جانب 

ی آن دو مبعوث داشت دربارهقائم ما اهل بيت را  قائم ما اهل بيت را مبعوث دارد و وقتی هللا هللا
-دهد را میکند و گردن کسی که زکات نمینمايد. زناکار متأهل را سنگسار میحکم می  به مانند هللا

کنـد کـه بـا خـودداری کننـدگان از اعتـراض مـی پس چگونه ايـن ايـراد گيرنـده بـه ابـوبکر! )1(»زند 
لی اسـت کـه حکـم بـه قتـل آنهـا وجـود پرداخت زکات جنگ نمود تا آن را پرداخت کنند و اين در حـا

 دارد؟!
  خطاب اعتراض عمر بن در اولين وهله به ابوبکر  برای آن بود که امر برای او مشتبه شده بـود و

ام تا با مـردم بجـنگم امر شده :فرموده است  جنگی در حالی که رسول هللاگفت: «چگونه با مردم می
» مـال او و خـون او و جـان او از ال إله إال هللاکه بگويد: « » و کسیال إله إال هللاتا آن که بگويند: «

طرف من حفظ شود مگر آن که در حق او [حّدی از حدود اسالم] انجام گيرد و حساب و کتـاب او بـا 
. او به کليت حديث و به ظاهر سخن استدالل نمود و به آخر آن که «در حق او [حّدی از باشد»هللا می

» توجهی ننمود و وقتی برای عمـر ايـن امـر روشـن شـد و بـرای او آشـکار حدود اسالم] وجود دارد 
 از او برای جنگ با آن قوم تبعيت نمود. ،باشد گرديد که سخن ابوبکر درست می

  
  :همقتل مالك بن نوير خالد بن وليد وی موضع گيری ابوبکر در برابر هشبه

کشت و بـا همسـر او ازدواج نمـود و همـان  ه رامالك بن نويرکسی بود که وليد خالد بن کسی گفته است: 
گفت: ای دشمن هللا! شخصی مسـلمان را کشـتی و بـا  د الی آن عمر به خديکی کرد. در نتيجهشب با او نز

دفـاع کـرد و گفـت: بـبخش  و؛ ولی ابوبکر از اکنمهمسر او ازدواج نمودی، قسم به هللا تو را سنگسار می
را از خالـد بـه دور دار! ايـن فضـاحت  ده اسـت. زبـان خـودت ده است و خطـا کـرای عمر! او تأويل نمو

کنند با وقتی او را ذکر می! ی بزرگی از صحابه بيان داشته است!باشد که آن را تاريخ دربارهديگری می
ی هللا » (شمشير از غالف بيرون آمدهسيف هللا المسلولکنند و بلکه به لقب «کمال احترام و قداست ياد می

ی هصحاب همالك بن نويرای چنين سخنی گفته شود و او ی صحابهشود دربارهچگونه می!! هند د تعالی) می
َرم و يربوع سرور  بني تميم واو سرور !!! گرانقدر را کشته باشد  بود و ضرب مثلی برای جوانمردی، کـَ

از آن کـه  اند که خالد به مالک و اصـحابش خيانـت نمـود و بعـد بود. تاريخ نويسان ذکر کردهشجاعت می
ليلى سالح را زمين گذاشتند و نماز جماعت خواندند، آنها را با طناب بست و اين در حالی بود که بين آنها  

شـود کـه او وجود داشت. او از مشهورترين زنان عرب به زيبايی بود و گفته مـیمالك همسر منهال بنت 
خالـد! به فتنه افتاد. مالک بـه او گفـت: ای  زيباتر از وی را نديده بود و در نتيجه خالد از روی زيبايی او

 نصـاريه ابـو قتـاد ا عبـدهللا بـن عمـر وی ما حکم نمايد. در اينجا بـود کـه ما را نزد ابوبکر ببر تا درباره
اگر دخالت کردند و با پافشاری از خالد خواستند تا آنها را نزد ابوبکر ببرد. ولی خالد قبول نکرد و گفت: 

نمايد. مالک رو به همسرش نمود و به خالد گفت: اين همان چيزی است که ا حفظ نمیاو را نکشم، هللا مر

 
 .2/12) من ال يحضره الفقيه 1(



 114

کشی. در نتيجه خالد امر کرد تا گردن او را بزننـد  و ليلـی همسـر او را بـرای خـود به خاطر آن مرا می
  .برداشت و با او در همان شب نزديکی کرد 

  :  آنردّ 
 د نکرده است و رواياتی را که در تمامی کتابهای تاريخ اين ايراد گيرنده جز به روايات دروغی استنا

رسـيد لشـگر را  بطـاح«وقتـی خالـد بـه  :معروف وجود دارند، فراموش کرده اسـت. از ايـن روايـات 
ساماندهی کرد و به آنها امر نمود تا به اسالم دعوت دهند. به سـراغ هرکـدام از آنهـا کـه رفتنـد، اگـر 

کشند. ابوبکر به آنها سفارش کرده بود کـه وقتـی اتـراق کردنـد اذان قبول نکرد و امتناع نمود او را ب
بگويند و اگر آن قوم اذان گفتند از آنها دست بِکشند و اگر اذان نگفتند آنها را بکشند و از آنها غنيمت 

آنها بپرسند، اگر به آن اقرار کردند [حتـی اگـر  زی زکات ابگيرند. اگر اسالم را قبول کردند، درباره
ه مالـك بـن نـويرگفت: لشگر بـه . جنگيد بآنها  ااخت نکردند] از آنها قبول کنيد و اگر ابا ورزيدند بپرد 

ی آنهـا قرار داشتند و لشـگر دربـاره بن يربوع هبني ثعلبرسيد در حالی که به همراه او چند نفری از 
- و نماز خوانده و اقامه دادهاند داد آنها اذان دادهاختالف نمود. در بين لشگر ابوقتاده بود که گواهی می

اند] وقتی در اين امر اختالف نظر پيدا کردنـد در شـبی گفتند: آنها اذان ندادهاند [ولی بعضی ديگر می
: . در نتيجه خالد امر نمود تـا منـادا نـدا دهـد د شآنها را محاصره کردند که در آن چيزی برپا نمیسرد 

باشد. در نتيجه آن قوم فکر کردند که هدف او نای قتل میو آن در زبان کنانه به مع  »دفئوا أسراكم«
باشد و در نتيجه جوابی به آن ندادند و به همين دليل [که آنها جواب ندادند] بـا آنهـا جنگيدنـد و قتل می

، مالک بن نويره را به قتل رساند. خالد فريادی را شنيد و بيرون آمد و ديد که آنها از أزورضرار بن  
در . دهـد»اند. او نيز گفت: اگر هللا بخواهـد امـری صـورت گيـرد، آن را انجـام مـیشدهآن کار فارغ 

ه را صـدا زد و او را از آنچـه انجـام داده بـود کـه شـامل مالك بن نوير، الد خ: روايتی ديگر آمده است 
از دانی آن به همراه نمـ و خودداری از پرداخت زکات بود، آگاه نمود و گفت: آيا نمی سجاحتبعيت از 

ی صـاحب همشـنينی و هـم ی کلمـهاسـت و ريشـه باشد؟ مالک گفت: صاحب شما(منظور پيـامبرمی
باشـد و صـاحب تـو نيسـت؟ ای پندارد. خالد گفت: آيا او صاحب ما میباشد) اين چنين میصحبتی می

 . ضرار گردن او را بزن و در نتيجه گردن او زده شد 
  ای دشمن هللا! شخصی مسـلمان را کشـتی و بـا همسـر او «: گفت  خالد به عمر در مورد ادعای آن که

 يعقـوبي و، أبـي الفـداء، تـاريخ طبـريآن را بـه  کـنم»ازدواج نمودی، قسم به هللا تو را سنگسـار مـی
از ايـن جملـه اإلصـابة  تاريخ يعقوبي وباشد با مراجعه به منسوب داشته است. اين دروغ می اإلصابة

-آن را در روايتی با سند ضعيف آورده اسـت و حجـت نمـی طبري تاريخدر مورد ؟! هيچ چيز نيافتم
ی صحيح بودن روايت دربارهمحمد بن اسحاق  باشد.  می  محمد بن اسحاق  على ابن حميد وباشد. آن از 

 ضـعيف باشـد ومـی محمـد بـن حميـد بـن حيـان رازيمـان ابن حميـد هاو اختالف نظر وجود دارد و 
روايات منَکر زيادی را روايت کرده است. : ی او گفته است درباره يعقوب سدوسيشود. محسوب می

بخاری(بخارايی) گفته است: در حديث او جای نظر وجود دارد. نسائی گفته است: ثقه و مورد اعتماد 
ابـن باشـد. اعتمـاد نمـی د راه و روش پستی داشته اسـت و ثقـه و مـور: گفته است  جوزجانيباشد. نمی

باشـد و . پس اين حديث سـند آن ضـعيف مـی)1(عيف معرفی کرده است او را ض التقريب نيز در حجر 
-هيچ حجتی در آن وجود ندارد. بر فرض محال نيز اگر عمر به قتل او اشاره نموده باشـد. گفتـه مـی

ر ابوبکر بر اين بوده است که خالد کشته نشود و نظر ظی اجتهادی است و نشود» اين امر يک مسأله
ود. عمر از ابـوبکر عـالمتر نبـود اسـت و ايـن امـر در نـزد شـيعه و سـنی عمر آن بود که او کشته ش

 . يکسان است 
 لقـب او کننـد و بلکـه بـه کنند با کمال احترام و قداست ياد میدر مورد سخن او: «وقتی او را ذکر می

گـويم: لقـب دهند». در جواب مـیی هللا تعالی) می» (شمشير از غالف بيرون آمدهسيف هللا المسلول«
باشـد. همـان گونـه کـه در مـی » را کسی به او داد که امام مخلوقات همان محمد سيف هللا المسلول«

خبر مرگ زيد، جعفر و ابن رواجه را برای مردم بيان  پيامبر«: آمده است  صحيح بخاری از انس
ت و مورد داشت و آن قبل از آن بود که [پيک] آن خبر را بياورد. او فرمود: زيد پرچم اسالم را گرف
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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 

را پيروز  و فرمود]: تا آن که شمشيری از شمشيرهای هللا آن را در دست گرفت تا آن که هللا آنها[شد 
 .)1(نمود»

 » :کنـد و نـه القدر». اين امر را نه واقعيت اثبـات مـی صحابي جليله مالك بن نويردر مورد سخن او
مرتد شد و زکـات را پرداخـت  از وفات پيامبر د اند که مالک بعتاريخ. تاريخ نويسان به ثبت رسانده

ی زکات بحـث د او رفت و با او دربارهها را بين قوم خودش تقسيم نمود. وقتی خالد نزننمود و صدقه
-می صاحب(مشتق شده از همنشين و هم صحبت که منظور همان پيامبر نمود در جواب خالد گفت:

کند [و آن را پندارد؟! معنای سخن او اين بود که اوالً به زکات دادن اقرار نمیباشد) شما اين چنين می
ً .ز پرداخت نکردن آناقبول ندارد، جدای  » (همنشين شما) خاطب صاحبكمرا با لفظ «  پيامبر] دوما

کردند. ايـن در حـالی اسـت کـه عـدم اقرار نمی نمود و اين سخن مشرکانی بود که به پيامبری محمد 
اين روايت را تمامی تاريخ نويسان بيـان  باشد.برای قتل او کافی می ت اقرار او به پردات نکردن زکا

کـه حتـی ؟ بلالقدر مالك صحابي جليلگويد: . پس چگونه او میاألغانيدر صفهاني اند به مانند اداشته
بـه خطـاب عمـر بـن اند: اند. گفتهتاريخ نويسان دليل ديگر بر مرگ مالک در حالت ارتداد بيان داشته

از متمم خواست تـا بعضـی از اشـعاری کـه در رثـای  . عمره برادر مالک رسيد متمم بن نويرديدار 
را شنيد  نآ های خود را بيان کرد. وقتی عمربرای او بخواند. متمم نيز سرودهبرادرش سروده بود، 

باشد. من دوست دارم برای رثای بردارم زيـد شـعر نيکـويی گفت: «اين و قسم به هللا در رثای او می
بسرايم که به مانند رثای تو برای برادرت باشد». متمم گفت: اگر بـرادرم بـر آنچـه بـرادر تـو بـر آن 

ی متمم را تفسير نمود و گفت: هيچ کسی گفته . عمرکردممرد، در رثای او کاری نمیمیبود،  مرده
در جايی ديگر سخن متمم با سياقی ديگر  .)2( برای برادرم به مانند متمم به من تسلی خاطر نداده است 

ی بـرادر برادر تو مؤمن وفات کـرد ولـ أميرالمؤمنين! و به صورت صريح آمده است که او گفت: ای 
 گفت: هيچ کسی برای برادرم به مانند او به من تسلی خـاطر نـداده اسـت  من مرتد وفات نمود. عمر

 ؟! باشد که مالک با ارتداد مرده است . آيا واضح نمی)3(
 باشـد. ابـن او با زن مالک و نزديکی نمودن با وی در همان شب، سخنی خالف واقـع مـی اجود زاما ا

وی ازدواج  الد زن مالک را برگزيد و وقتی [ازدواج بـا او] حـالل شـد، بـاده است که خرکثير ذکر ک
 منهالدختر أم تميم  با .. خالد «.: را با اين سخن بيان نموده است  واج خالد د زاطبري  . همچنين  )4( کرد 

 مالـكزن أم تمـيم بـا خالـد «: آمـده اسـت  الكامـل. در )5( ازدواج کرد و او را ترک نمود تا پـاک شـود 
 همان کسی که اين ايراد گيرنده او را شاهد قرار داده اسـت، گفتـه اسـت: . ابن خلكان)6(کرد» ازدواج

زن او را گرفت. گفته شـده اسـت کـه او آن را از فـیء خريـداری نمـود و بـا او ازدواج کـرد. خالد «
و ی سه حيض عده نگه داشت، سپس از او خواستگاری نمـود و اهمچنين گفته شده است: او به اندازه

  . )7(قبول کرد»
  

  ؟که از منبر پدربزرگ ما پايين بيا رضی هللا عنها به صّديق حسين حسن وی سخن هشبه
] بـه گفتنـد: «از ی [پيـامبرباال رفت. دو نـوه روزی از منبر رسول هللا - صّديق -شده است: او  گفته

  ی امامت نبوده است.ستهشود او شايمنبر پدر بزرگ ما پايين بيا!». در اينجاست که معلوم می
  

  :روايت  ايندرست بودنِ  محالِ فرض بر جواب 
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در سال سوم هجری در رمضـان بـه دنيـا آمـد و حسـين در سـال  آن دو در آن زمان کودک بودند. حسن
ماه شعبان و خالفت نيز در اول سال يازدهم به وقوع پيوست. اگر آنهـا چنـين کـاری را انجـام  رچهارم د 

باشد و نـه عيبـی. نه نقصانی می ،باشد و اگر نهشود که ترک تقيه واجب میامر اثبات می داده باشند، اين
وقتی کودکان ببينند که شخصی در جای محبوب آنها قرار گرفته است، حتی اگر امری رضايتمند باشـند، 

ن از انسان بـالغ گويند: از اين مقام کناره بگير، و اين دليلی سر زدن آشوند و به او میبه نزد او جمع می
فرق داشتند ولـی حکـم در مـورد آنهـا بـه ماننـد کودکـان  نآنها با ديگرا است که باشد. درست و عاقل نمی

بينيد که پيامبران در سن چهل باشد. آيا نمیبلوغ و کامل شدن عقل می  ،است و شرط برای قبول سخن آنها
و کم بودن در چيزی به مانند عدم آن است و  اند، مگر تعداد کمی از آنها مثل عيسیسالگی مبعوث شده

  . شود حکمی برای آن صادر نمی
  

امری را نسپرد و اين دليلی بر شايسته نبودن او برای  ،به ابوبکر در مورد دين ی آن که پيامبرهشبه
  .باشدامامت می

  جواب:
. به ثبت رسيده اسـت دهند آن گواهی می دروغ بودن اين دروغی آشکار است و کتابهای سيره و تاريخ بر
ه بنـي فـزاری احد قرار داد. همچنـين او را در جنـگ که او را امير برای جنگ با ابوسفيان بعد از غزوه

آن را آورده است. همچنين او را در سال نهـم اميـر  بن أكوع هسلمير قرار داد، همان گونه که حاکم از ما
موخت. همچنين او را امير برای نماز دادن به مردم برای حج قرار داد و به آنها احکام حالل و حرام را آ

در زمان بيماری قبل از وفات خود قرار داد. اين امير قرار دادن او در زمان حياتش بود و اين در حـالی 
باشد. موارد ديگری نيز وجـود مر برای واال و پاک بودن او کافی میادر بين آنها بود و اين  بود که او

شود کـه نبـود چنـين شود. بر فرض محال نيز جواب داده مینها در اينجا طوالنی میداشته است که ذکر آ
 هحذيفبوده است. حاکم از  پيامبروزير و مشاور رساند بلکه به طور عموم، و را نمیچيزی عدم لياقت ا

ر خـواهم افـرادی را بـه جاهـای دوفرمـود: «مـن مـیيدم که مینش آورده است که از رسول هللابن يمان 
حاضران  زبفرستم تا دين و واجبات را آموزش دهند، همان گونه که عيسی حواريون را فرستاد. بعضی ا

باشـند. فرمـود: مـن از آن دو به مانند آنها در بين ما مثل ابوبکر و عمر حاضر مـی رسول هللا!گفتند: ای 
«به : فرموده است  چنين پيامبر. هم)1(باشد»نياز نيستم و منزلت آنها در دين به مانند گوش و چشم میبی

من چهار وزير داده شده است: دو وزير از اهـل آسـمان و دو وزيـر از اهـل زمـين. وزرای مـن از اهـل 
  . )2(باشند و وزرای من از اهل زمين ابوبکر و عمر هستند»آسمان جبرئيل و ميکائيل می

 
  :ی عدم اعطای منسب به ابوبکر در زمان وقت خودشهشبه

و عمـرو ابـن عـاص به ابوبکر منصبی را در زمان خودش نسـپرد. بلکـه گـاهی  است: پيامبرگفته شده 
عد از سه روز ی توبه به او سپرد، بر اساس سورهگاهی به اسامه اين امر را محول نمود. وقتی اجرا را ب

اشـد کـه شود تا امامت بـرای کسـی ببا وحيی از طرف هللا تعالی آن را ملقا کرد. چگونه عاقل راضی می
-ی توبـه مـیبر اساس وحی هللا تعالی از آن راضی نباشد، همان وحيی که شامل ده آيه از سوره پيامبر
  . باشد؟!
  جواب:

ديگر علوم  فقه و حديث وه، سير، مغازي، أهل تفسيرباشد. به صورت متواتر نزد اين دروغی آشکار می
انجام حج امام قرار داد. آن اولين حجی بود که  ابوبکر را در سال نهم برای شناخته شده است که پيامبر

ی برای آن حرکت کردند. قبـل از آن هـيچ حجـی در اسـالم وجـود نداشـت، در اسالم انجام شد و از مدينه
ر د از مکه انجام داد. مکه در سـال هشـتم فـتح شـد و عاص بن أُمية عتاب بن أسيد بن أبي مگر حجی که 

بـرای اهـل مکـه امـام قـرار داد، سـپس در  زار کرد و او را پيامبربرگ عتاب بن أسيد ال حج را سهمان 
ی تبـوک بـود. همچنـين ت از غزوهشازگبامر نمود تا حج را امامت کند و آن بعد از  سال نهم به ابوبکر
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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 
واليت چنين امری را محول ننمود؛  به کسی غير از ابوبکر پيامبر. )1(ن طواف نمايد»حق ندارد عريا

قـرار نـداد.  واليت او در اينجا از خصوصيات خاص او است و پيامبر برای حج اميری به مانند ابوبکر
از در ايـن حـج  قـرار نـداد. علـی همچنين جانشينی برای انجام امامت نمـاز جماعـت بـه ماننـد ابـوبکر

شوی؟ علـی فرمـود: . وقتی او را ديد به او گفت: «اميری هستی يا مورد امر واقع میمقتديان به وی بود 
بـه همـراه بقيـه مسـلمانان نمـاز خوانـد و ايـن  پشت سر ابـوبکر علی. )2(شوم»بلکه مورد امر واقع می

کردنـد. ه امـر او عمـل مـینمود، همان گونه که ديگران بـ بوده است و به امر او عمل می واليت ابوبکر
انـد کـه در آنهـا داد. اما امور ديگری وجود داشتهندا می به همراه مردم در اين حج با امر ابوبکر علی

در امـوری  واليت قرار داشته است و اين واليت برای چندين نفر به طور جداگانه وضع شده بود. علـی
اليت خاص نبوده است و به افراد ديگری نيز داده شده ، اين وشد، ولی به مانند ابوبکردارای واليت می

بر ابوبکر نه واليت  رار داده شده بود. پيامبرق است و فقط اين واليت بوده است که مخصوص ابوبکر
اسـت کـه در  یاميـر قـرار دادن اسـامه بـر وی دروغـ  عمرو بـن العـاص.را قرار داد و نه  بن زيد  هأسام

لشگری را فرستاد که عمرو  و اما در مورد  عمرو عاص، پيامبر دارد  آن اتفاق نظر وجود دروغ بودن 
 بودند و پيامبر عمروهای ه بود. آنها دايیني عذربر عليه ب ذات السالسلدر آن وجود داشت و آن جنگ 

عمرو را امير قرار داد تا از روی فاميل بودن، تشويقی برای مسلمان شـدن آنهـا گـردد. سـپس در پـی آن 
را فرستاد و ابوبکر و عمر و ديگر مهاجرين همراه او بودند. فرمـود: «اطاعـت کنيـد و  جراح ابوعبيده

دهم و تو به اصحابت نمـاز اختالف نداشته باشيد! وقتی به عمرو رسيدند گفت: به اصحاب خودم نماز می
: ابوعبيـده گفـت  ايد.دهم و شما فقط برای کمک به من فرستاده شدهدهی. او گفت: من به شما نماز مینمی

-به من امر کرده است تا از تو تبعيت کنم و اگر از من نافرمانی کنی من از تـو اطاعـت مـی رسول هللا
نظر . )3(م نده»اشاره نمود که چنين کاری را انجا  کنم. عمرو خواست تا او را خلع نمايد ولی ابوبکر به او

جه آنها پشـت سـر عمـرو نمـاز خواندنـد و ايـن بـا باشد، در نتيتر میابوبکر بر اين بود که آن امر درست 
باشند و اين از روی وجود علم به آن بود که ابوبکر، عمر و ابوعبيده از عمرو دارای فضيلت بيشتری می

گشت که کسانی که لشگر به سـوی آنهـا فضيلت و صالحيت آنها بود؛ زيرا امير بودن عمرو به آن بر می
تـا توسـط آن الفـت ايجـاد گـردد [و آن  دند و بدين ترتيب خواسته شده بود فرستاده شده بود، نزديکان او بو

بنابراين واليت او برای مصلحتی بود که به آن ترجيح داده شده بود. همان گونـه کـه . جنگ انجام نپذيرد]
ه برسد زيرا او [توسـط روميـان] در جنـگ زيد بن حارثامير قرار داده شد تا به خونخواهی پدرش اسامه 
امير قـرار داد؟! امـا سـخنی  چه کسی را در چيزی از امور بر ابوبکر کشته شده بود. پس پيامبرمؤته 

وقتـی  باشـد. پيـامبروبـه او را خلـع نمـود»: ايـن نيـز دروغ مـیتی هرکه «بعد از سه روز از روی سو
م هجری بـود ابوبکر را امير حج قرار داد، بر اساس امر او حرکت نمود و حج را در آن سال که سال نه

به او  و به مدينه بازنگشت مگر بعد از انجام حج و آن را بر اساس آنچه پيامبر برای مردم برپای داشت 
آوردند و آنـان عريـان کعبـه مان حج بيت الحرام را به جا میزامر نمود، به انجام رساند؛ مشرکان در آن 

را مأمور  ابوبکر . در نتيجه پيامبرنمودند و در بين مشرکان عهدهای مطلق وجود داشت را طواف می
نمود و به او امر نمود تا ندا دهد: «بعد از امسال هيچ مشرکی حـق حـج نـدارد و حـق نـدارد تـا کعبـه را 

 علي بن أبي طالب در نتيجه بر اساس امر ابوبکر در آن سال چنين ندائی داده شد و .  عريان طواف کند»
 فرمان ابوبکر چنين ندائی را سر داد. ولی بعد از آن کـه ابـوبکراز جمله کسانی بود که در آن موسم به 

. اين در حالی امر نمود تا عهدهای مشرکان را به اجرا بگذارد  بن أبي طالب  به علی خارج شد، پيامبر
گرديد، مگر توسط مردی شد و آن فسخ نمیعهد بسته نمی هبود که از عادت عرب در آن زمان اين بود ک

را امر نمود تا عهدهای خاصی را که با مشرکان داشت،  علی ص. بنابراين پيامبراشخاآن  از اهل بيت  
 [در آن حـج] پشـت سـر ابـوبکر لـیعفسخ نمايد و برای امری ديگر او را مأمور ننمود؛ به همين دليل 
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 ير بودن ابوبکری کسانی که همراه او بودند از امنماز خواند و حج را همراه او انجام داد و به مانند بقيه
  . اطاعت کرد 

  
  کسی را جانشين خود قرار نداد: عمر را جانشين قرار داد و پيامبر ،ی آن که ابوبکرهشبه

کسی را جانشين خود قرار   از آن شبهات اين است که ابوبکر عمر را جانشين خود قرار داد؛ ولی پيامبر
  !!مخالفت نمود  نداد و بدين شکل با هدايت پيامبر

  :جواب
به جانشين نمودن ابوبکر اشاره نمود و آن اشاره به صورت صريح نبـوده اسـت. ولـی در زمـان  پيامبر

ابوبکر مسلمانان عرب زياد شدند. آنها تازه مسلمان بودند و شناختی به رموز و اشارات نداشتند، بنابراين 
آمـد. در هـر زمـان جـود نمـیگرفت تا آن که اختالف و درگيری به وبايد با نص روشن اين امر انجام می

مردانی وجود دارند و برای هر شرايط خاصی سخن خاصی بايـد گفـت. همچنـين جانشـين تعيـين نکـردن 
نمايـد و ايـن خالفت مـی علم او از طريق وحی به اين امر بود که صديقبه علت  جانشين توسط پيامبر

تهاد نمـود و عمـل جد و در نتيجه او اشبه ثبت رسيده است. ولی به صّديق وحی نمی صحيح مسلمامر در 
و به منزلت اهل رشـد و  ها را فتح نمود ر فاروق سرزمينمع ،ی انتخاب اونيکی را انجام داد و در نتيجه

  . هدايت را باال برد و کافران را ويران نمود و به نيکان ياری رساند 
و جنگ همزمـان بـا دو ابرقـدرت ه در قبل بيان شد، با توجه به شرايط خطرناک مسلمانان ک[همان طور 

بـا بزرگـان صـحابه،  تشکيل شد و بعد از مشورت ابـوبکر آن زمان، اين شورا در زمان حيات ابوبکر
 توانيد به کتاب شيخين چاپ نشر احسان رجوع کنيد!].را انتخاب نمود. برای اطالعات بيشتر می عمر

  
  :ه استبه اين که شيطانی مرا مبتال نمود ی سخن صّديقهشبه

دارد و شيطانی مرا مبتال نموده است. اگر استقامت کنم، مرا بـاز مـی«گفته شده است: ابوبکر گفته است: 
  .باشد ی امامت نمیدارد». بنابراين چنين کسی شايستهاگر انحراف پيدا کنم، مرا برپا می

  جواب:
کـه قبـل از وفـات خـود بـه عمـر باشـد اين امر به ثبت نرسيده است، بلکه آنچه به ثبت رسيده است آن می

قسم به هللا، نه خوابيدم بلکه بردباری نمودم و به شبهه نيافتدم و دچار توهم نشدم و من : «نمود وصيت می
بودم. من تو را به تقـوای از هللا تعـالی نکردم و اهل کوشش بر راهيی که در آن قرار داشتم انحراف پيدا 

صـحاب ای ا: «ای که در مسند امام احمد آمـده اسـت، گفتـه اسـت . بله در اول خطبه)1(»کنم...وصيت می
را از مـن نخواهيـد: وحـی و حفـظ شـدن از  من جانشين رسول هستم ولی دو امر خاص پيـامبررسول! 

-باشم. اطاعت از من وقتی بر شما واجب مـیشيطان» و در آخر آن خطبه گفته است: «من معصوم نمی
ساس شريعت هللا تعالی در اموری دينی باشد. اگر به خالف آن را به شود که با رسول موافق باشد و بر ا

  باشد.شما امر کردم، از من قبول نکنيد و مرا به آن آگاه کنيد». اين سخن وی انصاف کامل می
رجوع کنند، بـر  وقتی مردم عادت داشته باشند که در هنگام مشکالت به وحی الهی و اطاعت از پيامبر

 جعفـر صـادق از امـامكلينـي هشداری اختصاصی برای اين مقام گرامی بيـان دارد.  خليفه الزم است تا
خواهـد او را گمـراه کنـد». همچنـين حـديث «برای هر مـؤمنی شـيطانی وجـود دارد کـه مـی: آورده است 

باشـد، مگـر فرموده است: «کسی از شما نمی نمايد، پيامبرمشهوری وجود دارد که اين امر را تأکيد می
همراه او جنی وجود دارد. صحابه گفتند: حتی شما ای رسول هللا؟! فرمود: بله، ولی هللا مرا بـر او آن که 

باشم». در آنچـه کـه بيـان شـده اسـت، چـه غلبه داده است و او اسالم آورده است و از شّر او در امان می
باشد. هللا تعالی وشيار میکند و او در آن هنگام هايرادی وجود دارد؟ مؤمن را شيطان با وسوسه مبتال می

ُرونَ  فرمايد:می ْبصـِ م مُّ إِذَا هـُ ذَكَُّرواْ فـَ ْيَطاِن تـَ َن الشـَّ ائٌِف مـِّ ُهْم طـَ واْ إِذَا َمسـَّ  ]201: [األعـراف إِنَّ الَِّذيَن اتَّقـَ
شـوند و در آن کنند، متـذکر مـیکنند وقتی گروهی از شياطين آنها را وسوسه می(کسانی که تقوا پيشه می

باشد و اين در حالی اسـت کـه بله ايراد بر تبعيت کنندگان از شيطان می .گردند)نگام دارای بصيرت میه
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اين حديث از بزرگتـرين فضـايل : ه رحمه هللا گفته است شيخ اإلسالم ابن تيمي کرد گيری میاو از آن کناره
وده اسـت و او در بـ و فسـاد ن باشد که او خواهان تکبر بر روی زمـينباشد و دليلی بر اين میمی صّديق

نمود تا از هللا و رسـولش مر میطلب رياست نبوده است و همچنين ظالم نيز نبوده است. او فقط به مردم ا
بـا سـند صـحيح از  ؛ ...کنـد کـرد، تمـامی انسـانها را مبـتال مـیاعت کنند و شيطانی که او را مبتال مـیاط

ار او گذشـتند و ايـن در حـالی بـود کـه او در آن شـب بـا آمده است: «چند نفری از انصار از کنـ  پيامبر
ترسـم سپس فرمود: مـی .باشد می ]حيي نمود. فرمود: به همراه رسول شما صفيه [دخترصفيه صحبت می

. )1( باشـد»در فرزنـدان آدم جـاری مـی نا وسوسه ايجاد کند، شيطان به مانند خومکه شيطان در قلبهای ش
-معصوم نبوده است و اين فقط حـق مـی قع منظور صّديق از آن سخن اين بود که به مانند رسولدر وا
  .باشد 

-باشد، وقتی که برای برپا داشتن آن از زيردسـت کمـک گرفتـه مـیاما سخنی که چگونه امامت جايز می
نيـاز آنهـا بـی باشـد تـا ازامام خدای زيردستان خود نمـی .باشد شود؟ اين سخن از روی جهل به امامت می

ی بـين آنهـا و هللا تعـالی شـود. باشد تا واسـطهنمینيز گردد و او فرستاده و رسول هللا تعالی به سوی آنها 
کنند و اين کمک آنهـا در مصـلحت ديـن و باشند که به يکديگر کمک میفقط او زيردستانش شريکانی می

ای مک کنند و او را ياری دهند. به مانند امير قافلهبنابراين گريزی نيست که بايد آنها به او ک؛  باشد دنيا می
کننـد و اندازد: اگر راهی را برای آنها مشخص کند، آنها از او تبعيت مـیکه آنها را در راه به حرکت می

 بـا ای بر آنها هجوم بيـاورد اونمايند و اگر هجوم آورندهکنند و راهنمايی میاگر اشتباه کند، او را آگاه می
ولی اگر او کاملترين آنها در علم، قدرت و مهربانی . کنند ی با وی با يکديگر همکاری میمبارزه آنها در

گيرد. ايـن چنـين اسـت وضـعيت امـام نمـاز جماعـت، اگـر آن را باشد اصالح امور آنها بهتر صورت می
گويند و هللا میخوانند؛ ولی اگر خطای سهوی انجام دهد، سبحان به همراه او نماز می ،درست برپای دارد 

رند، يگدين را از امام ياد نمی مردم بعد از رسول. دارند تا آن که منحرف نشود او را از اين کار باز می
به همين دليل هللا تعـالی هنگـام اخـتالف نظـر بـين  .آموزند بلکه امامان و امت دين را از قرآن و سنت می

فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء ... : فرمايد م رجوع شود، بلکه میفرمايد که برای آن به امامسلمانان بدين امر نمی
ُسولِ  ِ َوالرَّ ّ (و اگـر در چيـزی اخـتالف پيـدا کرديـد آن را بـه [سـخن] هللا و  ]59: [النساء ... فَُردُّوهُ إِلَى 

گردد و نـه باز می . بنابراين هنگام اختالف نظر امر به هللا تعالی و رسولش)[سخن] رسول رجوع دهيد 
باشـد. بـه همـين دليـل بلکه امر اطاعت از واليت امر تبعيت از اطاعت رسول مـیامامان و واليان امور. 

«اطاعتی از مخلـوق : فرمايد همچنين می. )2(باشد»فرموده است: «اطاعت فقط در امور نيک می پيامبر
شـما را بـه نافرمـانی از هللا امـر  «کسی که: همچنين فرموده است . )3(در نافرمانی از خالق وجود ندارد»

  .)4(کند، از او اطاعت نکنيد!»می
  

  :من بهترين شما نيستم در حالی که علی در بين شما باشديق: صدّ ی سخن هشبه
من بهترين شما نيسـتم در حـالی کـه «باشد که ابوبکر به صحابه گفت: از شبهاتی که مطرح است اين می

اين سخن خود صادق باشد، برای امامـت شايسـته نبـوده اسـت؛ زيـرا  باشد». اگر درعلی در بين شما می
تر وجود دارد، فرد با فضيلت کمتری امامت نمايد و اگر دروغ جايز نيست تا وقتی که شخصی با فضيلت 

  .باشد و برای امامت شايسته نيست گفته باشد، دروغگو فاسق می
من کسی هستم که عمری گناه : «موده است فر بر فرض محال گفته شدن چنين سخنی: امام سجاد جواب 

] شايسـتهکرده ی امامـت نبـوده اسـت، زيـرا ام ...» اگر در اين سخن خود صادق بوده باشد [پس نعوذ با
باشد و اين امری است کـه بـا عصـمت منافـات دارد. اگـر دروغ ی امامت نمیکسی که گناه نمايد، شايسته
-کند. جواب به اين سخن، همان جواب ما به آنهـا مـیکسانی پيدا میشرايط ي گفته باشد او نيز با ابوبکر

  .باشد 
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  :ی سخن ابوبکر: مرا کنار بگذاريد! مرا کنار بگذاريد!هشبه

ی از امامـت بـوده اسـت، ولـی سـتعفاا» مرا کنار بگذاريد! مـرا کنـار بگذاريـد!«گفته شده است: سخن او 
  .مورد قبول واقع نشد 

  جواب:
کسـی بـود کـه بعـد از شـهادت عثمـان  أميـر المـؤمنين علـيچنين سخنی بايد گفـت با فرض محال وجود 

خالفت را قبول نکرد و فقط آن را وقتی قبول کرد که مهاجرين و انصار بر آن پافشاری کردند و ايـن در 
ه آمده است. اگر چنين سخنی با سند صحيح به ابوبکر برسد، دليل بـر عـدم طمـع او و دوسـت نهج البالغ

باشد و در کتابهـای حـديث چنـين رياست توسط او بوده است. ابن تيميه گفته است: «اين دروغ می داشتن
چيــزی وجــود نــدارد و ســندی بــرای آن بــه ثبــت نرســيده اســت. او نگفــت: «در حــالی کــه علــی در بــين 

ين کی از اي : «باشماست». بلکه آنچه با سند صحيح به ثبت رسيده است اين است که در روز سقيفه گفت 
ترين هعمر نيز به او گفت: بلکه تو سرور ما و ب  بن جراح.  هعبيد وأب  عمر بن خطاب ودو مرد بيعت کنيد:  

. عمر گفت: قسم به هللا، دوست دارم که گردنم زده شود، ولـی ایبوده ما و محبوبترين ما نزد رسول هللا
باشد که ابوبکر در بين آنها وجود میبه اين گناه گرفتار نشوم. [آن گناه] دوست داشتن امير شدن بر قومی 

همچنين اگر گفته باشد: «در حالی که علی در بين شماست» او را به مانند عمر جانشين قـرار داده . دارد 
  .»است و امر او اطاعت شده است 

  
  :ابوبکر به بعضی مسائل شرعیجهل ی هشبه

دانست. او به قطـع دسـت چـپ دزد میباشد که ابوبکر بعضی از مسائل شرعی را نها اين میاز آن شبهه
ی دانسـت. بـه همـين دليـل شايسـتهی مادربزرگ و کالله را نمـیکار را آتش زد و مسألهامر نمود و لواط

  .از شروط امامت است  امامت نبود. علم به احکام شرعی به اجماع دو فرقه
  جواب:

  باشد دزد در دزدی سوم موافق با حکم شرعی میچپ دست قطع. 
 رابوبک  از ابـوذرسـويد هيچ کسی را در حال زنده بودن آتش نزد. بلکه روايت صحيح آن است که 

آن جسـد او را آتـش زد. آتـش زدن ميـت بـرای  زکـاری را زد و بعـد اآورده است که او گـردن لـواط
اشت کـه ميـت د باشد و آن به مانند به صليب کشيدن جايز است و بايد در نظر عبرت گرفتن مردم می

 باشد. ايـن بـه همـراه آن اسـت کـه علـیشود و اين از روی عدم حيات او میين امور عذاب نمیبا ا
 تنزيه األنبياء و«كتاب در علم الهدى ه مرتضى ملقب ببعضی زنادقه را آتش زد. همان گونه که شيخ 

 .)1( ای از پشت فحشاء نموده بود را آتش زد مردی که با پسر بچه » آورده است: علیاألئمة
  داند؛ زيرا عالم بودن باشد را نمیاين ايرادگيرنده الزام آنچه در اهل سنت واجب میايراد سوم:  جواب

اين از روی آن  .باشد، بلکه اجتهاد درست او مالک است به تمامی احکام از نزد آنها شرط امامت نمی
زمـان خالفـت او است که در زمان او کتابهای حديث جمع آوری شده و روايات احاديـث مشـهور در 

بـه ثبـت رسـيده  عبد هللا بن بشـرنمود. از مشورت می وجود نداشته است و به همين دليل با صحابه
 ای سوال شد و او فرمود: «علمی به آن ندارم». اين چنين بـود کـه اوی مسألهاست که از او درباره

  .نمايد  سوال دانست و از مقداد سوال نمود تا از رسول هللاحکم مذی را نمی
  

و انجـام گـرفتن آن بعـد از وفـات فاطمـه رضـی هللا  با ابـوبکر ی عقب انداختن بيعت توسط علیهشبه
  عنها:

  جواب:
  : بود و او دو بار با ابوبکر بيعت نمود  اين بيعت دوم علی

 
 .211) تنزيه األنبياء ص1(
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ل اشتباه بود و دومين آنها بعد از وفات فاطمه رضی هللا عنها. به همين دلي  وفات رسول زاولين آنها بعد ا
رضـوان هللا تا بعد از وفات فاطمه بـا ابـوبکر بيعـت نکـرد،  پندارند که علیپيش آمده است و بعضی می

در اين باره ابن کثير رحمه هللا گفته است: «ولی وقتی اين بيعت دوم انجام گرفت بعضـی عليهم أجمعين؛ 
انـد. ت و آن را نفی بيعـت اول دانسـتهقبل از آن بيعت نکرده بوده اس ثبت رساندند که علی هاز راويان ب

تخريج  بيهقي حاكم وبيعت اول را  .)1(»هللا أعلمباشد و همان گونه که مقرر است، مثبت مقدم بر نافی می
وفـات نمـود،  آورده اسـت: «وقتـی رسـول هللا باشد: ابوسعيد خـدریاند. عبارت آن بدين شکل میکرده

وقتی مردی از شما را برای  گفت: ای گروه مهاجرين! رسول هللا خطبای انصار ايستادند، مردی از آنها
داد. بنابراين نظر ما اين اسـت کـه بـرای ايـن د به همراه او مردی از ما را قرار میونمکاری مسئول می

چنـين سـخنی  یامر دو مرد انتخاب شوند، يکی از شما و ديگری از ما. خطبای انصار يکی بعد از ديگر
مهاجرين باشد و  زاز مهاجرين بود و امام بايد ا ايستاد و گفت: رسول هللازيد بن ثابت ن گفتند. در پس آ

 .بـوديم ما انصار و يـاری رسـانان او خـواهيم بـود، همـان گونـه کـه انصـار و يـاری رسـان رسـول هللا
ثابـت قـدم ی شـما را هللا به شما پاداش خير دهد ای گروه انصار! و سـخن گوينـدهايستاد و گفت:  ابوبکر

زيد بن ثابـت شد. سپس داديد، صلح و صفا بين ما انجام نمیگرداند. سپس گفت: اگر غير از اين انجام می
باشد، پس بـا او بيعـت نماييـد! سـپس امـر را بـه پايـان دست ابوبکر را گرفت و گفت: اين دوست شما می

را نديـد و در نتيجـه او را  لـیرساندند. وقتی ابوبکر بر منبر نشست به صورتهای مردم نگـاه کـرد و ع
! کنـار خواستار شد. مردمی از انصار رفتند و او را آوردند. ابـوبکر گفـت: ای پسـر عمـوی رسـول هللا

ی رسـول گفت: سرزنشی وجـود نـدارد ای خليفـه؟! خواهی از اين امر مسلمانان جدا باشیکشيدی، آيا می
وام را نديد و خواستار او شد تا آن کـه او را آوردنـد. هللا! و در پس آن با او بيعت نمود. سپس زبير بن ع

سخنی بـه ؟! خواهی از اين امر مسلمانان جدا باشیاو! آيا می حواريو  رسول هللای گفت: ای پسر عمه
. )2( ! و هـر دو بـا او بيعـت کردنـد ی رسـول هللاگفت: سرزنشی وجود ندارد ای خليفـه مانند سخن علی

اند». بيهقی باشد، ولی آن دو آن را تخريج نکردهديث به شرط شيخين صحيح می«اين ح :گفته است  حاكم
بـه نـزد مـن حجـاج مسلم بن ه آورده است که محمد بن إسحاق بن خزيماز  حافظأبوعلي « نيز گفته است:

واندم و گفت: اين حديثی اسـت ای نوشتم و برايش خبرگهی اين حديث سوال نمود. آن را در آمد و درباره
. )3(ی آن نيز يکسان است!»باشد، بلکه بدرهی آن يکسان می: بدنهمباشد و من گفتيکسان می آنی بدنه که

  . )4(باشد»«اين اسناد صحيح می: گفته است  ابن كثير
ای که در جريان سقيفه وجود دارد اين است که ادعای خالفت توسط انصار وجود داشته است، ولی [نکته

شود شخصی از ادعای ز اين ادعای خود بازگشتند. سوال اين است که چگونه میبعد از مشورت انصار ا
نداشته باشد؟ چرا در آن بـين کـه مشـورت صـورت  ای به خالفت علیخالفت خود بازگردد، ولی اشاره

  وجود نداشته است؟]. خالفت علی زگرفت، سخنی ا
  ؟چه بوده است  ا ابوبکرب آيد که سبب دوباره بيعت کردن علیدر اينجا سوالی پيش می

دردمند شد. او  ی مردم بيشتر برای وفات رسول هللاآن اين است که فاطمه رضی هللا عنها از همهجواب  
گرديد تـا آن کـه  ترروز پژمردهبه  روز رضوان هللا عليهاروی فراق پدرش شديداً غمگين گشت و او  زا

ی دردمندی فاطمه رضی هللا عنها گفتـه کثير درباره نوفات نمود. اب بعد از شش ماه از وفات رسول هللا
زنـده بـود، هرگـز نخنديـد و از روی غـم ايـن  «گفته شده است که او در زمانی که بعد از پيـامبر: است 

به شـدت او را همراهـی کـرد و  به همين دليل علی .)5() ذوب گرديد»مسأله و شوق به سوی او(پيامبر
 ی آن منافقان شايعه کردند که علیبوبکر صّديق کمرنگ گرديد. در نتيجهی آن همراهی او با ادر نتيجه

دوباره بعد از وفات فاطمه رضـی هللا  از خالفت صّديق کراهت دارد. برای از بين بردن اين شايعه علی
  .بيعت کرد  عنها با ابوبکر
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 :نمودمردم و آن را رها میکدری نمیی فاطمه پردهی آن که ابوبکر گفت: دوست داشتم تا از خانههشبه

آورده اسـت: «بـرای عيـادت  عبـدالرحمن بـن عـوفاز المعجـم الكبيـر در طبرانـي نمايند کـه استدالل می
به نزد وی رفتم، همان بيماريی که با آن وفات يافت. بر او سالم کردم و از او پرسـيدم: چگونـه  ابوبکر

ام مگر سه مرتبه و دوست دارم ای کاش اين نکردههستی. نشست ... تا آن که گفت: من به هيچ چيز بدی 
نمـودم کردم و آن را رها میدری نمیی فاطمه پردهنمودم. يکی از آنها: دوست دارم که از خانهچنين نمی

 .و اين که بر جنگ ... »
  جواب:

ويـان خود روايـت کـرده اسـت و بـا همـان را معجم الكبيردر الطبراني اسناد اين اثر ضعيف است. آن را 
 تاريخ دمشـق ودر  ابن عساكر الضعفاء ودر عقيلي  كتاب األموال ودر ابن زنجويه  المختارة ودر ضياء 
  :در آن چند مشکل وجود دارد . )1(اند هش آن را روايت کرد تاريخدر طبري 

گردد و او راويی ضعيف بوده و امامان ضعيف بودن او باز می  علوان بن داود بجلياول: تمامی طرق به  
نيـز ايـن ابن يـونس باشد». می ر الحديث منكَ ی او گفته است: «اند. بخاری(بخارايی) دربارهرا بيان داشته

حـافظ ذهبـي  .باشند گونه گفته است. از احاديث منکری که او بيان داشته است و به غير از اين حديث می
 الضـعفاءدر . عقيلي )2(اند کرده ياد از او  الضعفاءدر عقيلي  اللسان ودر حافظ ابن حجر خود و  ميزاندر 

: گفتـه اسـت  المجمع درهيثمي شود و فقط توسط او شناخته شده است». «حديث او تبعيت نمی: گفته است 
باشـد و ايـن قـرار دارد و او ضـعيف مـی علـوان بـن داود روايت کرد است و در سند آن  طبراني«آن را 

اگر گفتـه شـود: آن از طريقـی . )3(ده شده است»حديث از موارد احاديث منکری است که به وی نسبت دا
. شتـاريخ درابـن عسـاكر ود ندارد بـه ماننـد روايـت جوعلوان بن داود ديگر روايت شده است که در آن 

وجـود دارد و او متـروک  هيثم خالـد بـن قاسـم. زيـرا در آن ابـوباشـد گوييم: اين طريق حفظ شـده نمـیمی
اند؛ زيـرا بسـيار دروغگـو بـوده اسـت و در گان او را ترک کردهالحديث است و امامان حديث و نقل کنند 

انـد ی او بوده. دانش آموزان ليث که در طبقهليث کرده است مخصوصاً در روايت از سندها دستکاری می
صالح از علوان بن داود از بن سعد اند و اين در حالی است که آنها در روايت از ليث با او مخالفت نموده

باشد و در روايت از ليث ثقه بوده است و از آنها می  يحيى بن عبدهللا بن بكيرآنها   زه هستند. اثق  بن كيسان
وصـالح اسـت. بی ليـث همـان اباشـد و از آنهـا نويسـندهمیصدوق  بوده است که مصريعثمان بن صالح 

متـروک  کردند، اين چنين شخصی رايث حديث روايت میلشکی وجود ندارد که جماعتی که بيان شد از 
 سـعيد بـن عفيـردر نـزد طبرانـی  ليث بـن سـعد شود که از اين امر اين گونه تأکيد می .دانستند الحديث می
نيـز ثقـه  سعيد بن عفيرآن را روايت کرده است.  حميد از علوان بن داود بجلي کرده است و از تبعيت می

وجـود دارد و ايـن حـديث از  داود علـوان بـن بوده است. بنابراين اين اثر همان گونه کـه بيـان شـد در آن 
ش، در تاريخدر  ابن عساكراحاديث منکری است که از او از اين طريق روايت شده است. به همين دليل 

روايت کرده است و  قاسم المدائنيخالد بن جايی که اين روايت را تخريج نموده است، گفته است: «آن را 
ذکـر شـده  علـوانآن وجـود دارد و در آن  ليـث حـديث از  اورا انداخته است. برای  علوان بن داود از آن 

مد گويم: محمی. )4(آورده است» علواناز ليث از محمد بن رمح است. سپس اين امر را با اسناد عالی از 
بسيار دروغگو مخالفت  مدائنيبنابراين آن چهار راوی مورد ثقه و اعتماد با باشد. ثقه و ثبت میبن رمح 

منكر و ف وجود دارد و بدون هيچ شکی او ضعي علوان بن داود ه در راويان آن حديث اند و در نتيجکرده
  .است  الحديث 

حميـد بـن در اسناد حديثش. يکبار آن را همان گونه که در قبـل گذشـت از اضطراب علوان بن داود دوم: 
کند و بـار از پدرش روايت میحميد بن عبدالرحمن بن عوف از صالح بن كيسان از عبدالرحمن بن حميد 
از پدرش روايت حميد بن عبدالرحمن از صالح بن كيسان اندازد و به طور مستقيم از ديگر دو سند را می
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روايت  بكراز ابوحميد بن عبدالرحمن از صالح بن كيسان کند و بار ديگر آن را به صورت مرسل از می
آورد. اضطراب او عجيب ا نمیکند بدين شکل که روايت پدرش [يعنی همان عبدالرحمان بنت عوف] رمی

باشـد و جـز ايـن از او انتظـار مـی منكر الحديث  است و ضعيفنيست زيرا همان طور که بيان داشتيم او 
  .رود نمی

در حـافظ عقيلـي به همين دليل جماعتی از امامان حديث بر ضعيف بـودن ايـن اثـر اتفـاق دارنـد، از آنهـا 
  همان طور که در قبل آورديم. اللساندر بن حجر حافظ ا الميزان ودر امام ذهبي  الضعفاء و
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  شبهات حول عمر
 .ی روز پنج شنبهواقعه

  .به ميان آمد  سخن از ماجرای روز پنج شنبه در هنگام سخن گفتن از صحابه
  

  .ی فاطمه رضی هللا عنها توسط عمری آتش زدن خانههقص
 از ابوبکر صّديق زدم. رد ايـن حـديث را بيـان مه را آتش نمـیی فاطاند: دوست داشتم که خانهآورده

ابـن ، وسعيد بـن يـونس(بخارايی)، اب. بخاري)1(باشد می علوان بن داود بجلي داشتيم و گفتيم روايت از
 ).3/420عقيلياز (الضعفاء در . عقيلي باشد»می منكر الحديث «: اند گفته ذهبي حجر و

 أسلماز پدرش زيد بن أسلم از عبيد هللا بن عمر  ازطريق محمد بن بشر  ه روايتی ديگر از ابن أبي شيب 
ی فاطمـه دختـر بيعت شد، علی و زبيـر داخـل خانـه .قتی با ابوبکر بعد از رسول هللا« آورده است:

شدند و با او مشورت کردند و از امرشان بازگشتند. وقتی ايـن امـر بـه عمـر بـن خطـاب  رسول هللا
! قسم بـه هللا کسـی نـزد مـا سيد و گفت: ای دختر رسول هللای فاطمه ررسيد، بيرون رفت تا به خانه

تـر ز تـو نـزد مـا دوسـت داشـتنیاتر از پدرت نبوده است و کسی نزد ما بعد از پـدرت دوست داشتنی
ی تو] جمع شـوند، اند اگر [در خانهباشد و قسم به هللا اگر آن کسانی که [از بيعت] خودداری کردهنمی

دانيـد کـه د وی آمدند و او گفـت: آيـا مـیززنم. وقتی عمر بيرون رفت، آنها نیخانه را بر آنها آتش م
کشـم و قسـم بـه عمر به نزد من آمد و به هللا قسم خورد، اگر دشمنی کنيد، خانه را بر شما به آتش می

اه يافتگـان برويـد و بـه نظـر ن ردهـد. پـس ايـ هللا اگر نرويد آنچه را به آن قسم خورده است انجام می
دتان بنگريد و به سوی من باز نگرديد! از نـزد او رفتنـد و بـه سـوی او بـاز نگشـتند تـا آن کـه بـا خو

 . )2(»ابوبکر بيعت کردند 
باشد و احاديث او از عمر منقطـع اسـت، همـان اين روايت منقطع است، زيرا روايات اسلم مرسل می رد:

ايـن حـديث همچنين . )4(لبانيآيخ مچنين شه ، و)3(حافظ ابن حجرگونه به آن با صراحت اشاره شده است: 
نمايد که به جای حاصل شدن آتش زدن، تهديد آتـش زدن در آن آمـده اسـت. همچنـين سخن آنها را رد می

يرا در اين روايت آمده است: نزد فاطمـه بـاز زبيعت ننمود؛  باشد، زيرا در آن آمده است، علیباطل می
 .نگشتند تا آن که با ابوبکر بيعت کردند 

  که گفته است: عمـر بـه زياد بن كليب ه از مغيراز جرير از ابن حميد از : در روايتی ديگر آمده است
ی علی آمد و در آن طلحه و زبير و مردانی از مهاجرين بودند و گفت: «قسـم بـه هللا، آن را بـر خانه

الف بيـرون آمـده آييـد. زبيـر بـا شمشـير از خـ زنم يا آن که برای بيعت با وی بيرون میشما آتش می
ــير ا ــد و شمش ــت و لغزي ــرون رف ــد و آن را از او  زبي ــه بردن ــه او حمل ــه ب ــاد و در نتيج ــت او افت دس

 . )5(»گرفتند 
-صدوق بوده است ولـی اخـتالط مـی: جرير بن حازم باشد. از آنهااين روايت دارای آفات و علل می رد:

. )6(انـد اشـاره کـرده التاريخ الكبيرايی) در اين امر را به صراحت ابوداود و بخاری(بخاربه کرده است و 
بـا  را باشد مگر آن که در احاديث خـود ه و مورد اعتماد می. ثقباشد می ابن مقسمه که همان مغيرهمچنين 

ی سوم تدليس کنندگان قرار داده او را در مرتبه. حافظ ابن حجر ابراهيم زهد خصوصا اد ارسال انجام می
شود، مگر آن که به صراحت بـه سـماع از اين گونه راويان حديث قبول نمی ای است کهاست و آن مرتبه

 .خود اشاره نموده باشند 
  آورده  ابن عوناز  سليمان تيمياز   هـ)279(وفات يافته در سال  : بالذري،  در روايتی ديگر آمده است

عمـر آمـد و فرستاد و از او خواست تا بيعت نمايـد و او بيعـت نکـرد.  ابوبکر به سوی علی: «است 

 
 .5763ترجمة  3/108، وميزان االعتدال 5708 – 1357 شمارهترجمة   4/218) لسان الميزان 1(
 .37045ترجمة  7/432) المصنف 2(
 .2117شماره ) تقريب التهذيب 3(
 . 2/73، ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم األلباني 37) إزالة الدهش 4(
 .2/233) تاريخ طبري 5(
)6 (2/2234. 
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ای از آتش در دست وی بود و فاطمه را در جلوی درب ديد. فاطمه گفت: ای پسر خطاب! آيا تو شعله
تـر از آن چيـزی ی مرا] آتش بزنی؟ گفت: بله، اين قویخواهی درب [خانهبينم که میرا در حالی می

 . )1(!»است که پدرت برای آن آمده است 
بالذري  و ن بوده است تابعياز سليمان تيمي باشد. ف آخر منقطع میين اسناد از طرف اول و از طرا رد:

؟ ون آن که او را ديده باشد و بدون واسطه از او روايت نمايد د تواند ببعد از او بوده است، پس چگونه می
نيز در آن وجود  دو علة .بوده است و بين او و ابوبکر انقطاع وجود دارد  ابن عون تابعي متأخرهمچنين 

از او ياد نکرده اسـت و  )2(التعديل الجرح ودر مسلمة بن محارب. ابن أبي حاتم : اول: مجهول بودن دارد 
يابيم و نه در ی او نه جرح وجود دارد و نه تعديل و او را نه در بين ثقات و افراد مورد اعتماد میدرباره

) 152( التوفي سمهللا بن عون د عبکه همان  ابن عون  بزرگ از : انقطاع  دوم.  اند بين کسانی که مذمت شده
باشـد. تر مـیحديث نشنيده است چه برسد به صّديق که اولی او حتی از انس .باشد ی بوده است میهجري

اين با وجود آن است که در آن بيان شده است که اين واقعـه در سـال يـازدهم هجـری واقـع شـد. همچنـين 
 .وفات يافت  هجري) 143(را نديده است و در سال  يقسليمان تيمي صدّ 

 بـه همـراه حمـل کننـدگان هيـزم بـه : «که گفـت يد بن أسلم از ز«الغدر»  شكتابه در : ابن خذابت رواي
ی فاطمه بود و اين وقتی بود که علی و اصحابش از بيعـت خـودداری همراه عمر به سوی درب خانه

ر د يايند يا آن که هر کس باشند، بيرون بتمامی کسانی که در خانه میکردند. عمر به فاطمه گفت: می
تی از اصـحاب جمـاع حسـين و، حسـنه،فاطمگفـت: در خانـه علـی،  !».کشـمآن باشد را به آتـش مـی

آن کـه زنی؟! عمر گفت: بله و قسم به هللا يـا بودند. فاطمه گفت: آيا آن را بر فرزندم آتش می پيامبر
 !! کنند شوند و بيعت میاز آن خارج می

» از آنهـا ابـن خذابـةاز آنهـا « و »ابـن خنزابـةسمهای مختلف بوده است از آنها «اين مؤلف دارای ارد: 
يج ج» را تـرابـن خنزابـة» محقق بحـار االنـوار «ابن خيرانة» از آنها «ابن جيرانه» از آنها «خرداذبة«

او » ياد کرده است و بن حنزابة جعفر بن الفضل بن جعفرا«اسم ا ب )3(األعالم در زركلي ی . ولداده است 
» و برخی آن كتاب الغدر» بوده است و نه «كتاب الغرراو نيز « . كتاب بوده است  هـ) 391( سال توفيم

 .باشد اند. همين برای باطل بودن چنين روايتی کافی می» ياد کردهالعذررا به اسم «
 علـی، کسانی که از بيعت با ابوبکر تخلـف کـردنگفته است: ، )4(العقد الفريد در ابن عبد ربه ت رواي ،

ی فاطمـه نشسـته بودنـد تـا آن کـه در خانهزبير  عباس و، عليبودند.  عباس، زيبر و سعد بن عباده
ی فاطمه فرسـتاد و بـه او گفـت: اگـر ابـا ابوبکر، عمر بن خطاب را برای بيرون آوردن آنها از خانه

زنـد. بـه فاطمـه رسـيد، او ای از آتش راه افتاد تا خانه را بر آنهـا آتـش با تکه! ورزيدند با آنها بجنگ
گفـت: بلـه، يـا آن کـه در چيـزی داخـل ؟! ی ما را آتش بزنـیای تا خانهگفت: ای پسر خطاب! آيا آمده

  !!شويد که امت در آن داخل شده است 
بود و او اعتقاد داشت خلفای  دوماً: او مشهور به بدعت  .)5(از بزرگان معتزلی بود : ابن عبد ربه أوالً رد: 
-ی خلفـاء نمـیرا از جملـهعلي بن أبي طالب بوده است و ناند و آخرين آنها علی بودهننفر  ن چهاريد راش

شـود. و چنين چيزی در نزد اهل سـنت نصـب و بـدعت محسـوب مـی) 1/207زركلياز (األعالم  دانست 
 .بوده است  يات ی ادبسوماً: کتابهای او درباره

 عمـر خواسـت تـا هيـزم و آتـش ، از آن بعـد  ) و3/203( شتـاريخدر محمد بن جريـر طبـري ت رواي
آييد يا آن را بر هر کسـی کـه داخـل آن اسـت آتـش بياورند و گفت: يا به سوی بيعت با وی بيرون می

 !!باشد! گفت: حتی اگر [او نيز در خانه باشد]زنم. به او گفتند: فاطمه در آن میمی
 السياسـة منسـوب و كتاب اإلمامة وقط در شود. آن فاين روايت با اين لفظ در تاريخ طبری يافت نمیرد: 

-کسانی که مشخصـات و زنـدگی :اين کتاب هيچ اثباتی برای آن وجود ندارد  .باشد ه میابن قتيببه منحول 
» السياسـة اإلمامـة وکه او کتابی به نام « د اناند هيچ کدام از آنها به ثبت نرساندهی ابن قتيبه را نوشتهنامه

 
 .1/586) أنساب األشراف 1(
 . 8/266) الجرح والتعديل 2(
 . 2/126) األعالم 3(
 . هجري 1321 الاألزهرية، س چاپ 2/205) العقد الفريد 4(
 .239ابن طاووس حسني، از ) الطرائف 5(
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شـود او را ديـده ی روايت کرده است که فهميده میشكله بآن را ابن أبي ليلى ز ا. مؤلف كتاب نوشته است 
ه بـوده اسـت و در سـال وفـ کقاضـي  و محمد بن عبـدالرحمن بـن أبـي ليلـى فقيـههمان ابن أبي ليلى است. 

بـه  هـ)213(ه فقط در سال ابن قتيبباشد که وفات يافته است. ولی آنچه که معروف است اين می هـ)148(
شود که ا آمده است. به معنای آن که شصت و پنج سال بعد از او به دنيا آمده است. از کتاب فهميده میدني

ابن قتيبه در دمشق و مراکش زندگی کرده است و اين در حالی است کـه از بغـداد بيـرون نيامـد مگـر بـه 
 دينور.سوی 

 روايـت کـرده اسـت و گفتـه  آن را جـوهريابـوبکر ) 2/56( هابن الحديد في شرح نهج البالغـ ت رواي
به همراه آنها در سعد بن أبي وقاص است: «ابوبکر [جوهری] گفت: و در روايتی ديگر آمده است که  

بيعت کنند. عمر بـه نـزد  ی فاطمه بود و همچنين مقداد بن اسود. آنها جمع شده بودند تا با علیخانه
و در . »...کشـيد کـرد و فريـاد مـیو گريه می آنها آمد تا خانه را بر آنها آتش بزند و فاطمه خارج شد 

گفـت: ابـوبکر  شـعبيه بـا سـندش از عمر بن شـباز : [جوهری] گفت  بكربوجايی ديگر آمده است: «ا
را بـر گرفتـه اسـت. گفـت: گفته شد: نزد علی اسـت و شمشـيرش ؟! سوال نمود و گفت: زبير کجاست 

د مـن بياوريـد! رفتنـد و عمـر زکه آن دو را ن برويد تا آن! بايست  خالد بن وليد بايست ای عمر! و ای 
داخل شد و خالد در جلوی درب در بيرون خانه ايستاد. عمر به زبير گفت: اين شمشير چيست؟ گفت: 

ای بـه آن زد و آن را شمشير را از غالف بيرون آورد و عمر با سـنگ ضـربه. کنيمبا علی بيعت می
د و کنـار زد و گفـت: ای خالـد! او را فقـط خـودت شکست، سپس دست زيبر را گرفت و او را ايستان

گفت: بايست و با ابوبکر بيعت کن! ابا ورزيد که بايستد او را بلند کرد و کنار  بگير!. سپس به علی
زد همان گونه که زبير را کنار زده بود. فاطمه ديد که با آن دو چه کار کرد و در جلوی درب حجره 

گفتـه  . ابن أبي الحديد .»هل بيت رسول هللا!..سريع! چقدر نيکی به اايستاد و گفت: ای ابوبکر! چقدر 
از بيعت تا آن که بدين شکل از خانه خـارجش کردنـد را محـدثان و روايـان  خودداری علی« است:

 رجال حديث واند. آنچه جوهری در اين باره گفته است را ذکر کرديم و او از اهل سيره روايت کرده
انـد کـه قابـل باشد. اين امـر را بـدين شـکل افـراد ديگـری نيـز روايـت کـردهمی مورد اعتماد ثقات از 

 . د»نباششمارش نمی
باشد و نه حجتی برای ما. خوانساری عـالم شـيعه تی برای افرادی مثل خود میابن أبي الحديد حججواب: 

ه و نهـج البالغـ  مـدائني صـاحب شـرحو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديـد گفته است: «ا
بزرگـان شـريف و دانشـمند از باشـد و . او از بزرگان با فضيلت و جمـع آوری کننـده مـیباشد می مشهور

 غلـو اواست که به واليت اهل بيت عصمت و طهارت گردن نهـاده اسـت... از روی منـزلتش در ديـن و 
س و بيگانه شـرح داده اسـت آن را به شکلی شريف و جامع برای هر نفي  المؤمنينأمير ی واليت درباره

اسـت و از  )586ذي الحجـة (در غـرة و شامل هر بوی خوشی را در آن قرار داده است... محل تولـد او 
تب وزير ی کباشد. آن را برای خزانهباشد که مشتمل بر بيست جلد میمی  «شرح نهج البالغة»های  نوشته

موفق الدين أبـي رغ شد، آن را به دست برادرش نوشت. وقتی از نوشتن آن فا مؤيد الدين محمد بن علقمي
 .)1(ای بسـيار عـالی و سـواريی دريافـت کـرد»به اجرا آورد و برای آن صـد هـزار دينـار و خلعـه معالي

 اند].اعتراف کرده ی علیشود که افرادی که او را قبول دارند نيز به غلو کردن او درباره[معلوم می
 السياسـة»  كتـاب «اإلمامـة و. در ) هجـري276( المتوفى سـ هلي، بابن عمرو  همسلم بن قتيب ت رواي

«ابوبکر در جستجوی گروهی قرار گرفت که از بيعت بـا او خـودداری کردنـد و بـه نـزد : گفته است 
و در نتيجه عمر را به سوی آنها فرستاد. او به نزد آنها رفـت و آنهـا را نـدا داد و  قرار گرفتند  علی

او خواسـت تـا هيـزم  هانه بود. آنان از بيرون آمدن ابا ورزيدند و در نتيجـ در حالی بود که علی در خ
آييد و يا آن را بر آن که در «قسم به کسی که جان عمر در دست اوست يا بيرون می بياورند و گفت:

کشم». به او گفته شد: ای ابوحفص! در آن فاطمه وجود دارد! گفت: حتی اگر [او آن است به آتش می
 داشته باشد]...». نيز وجود 

باشـد سـخن ه مـیابن قتيب بهمنحول  منسوب وو اين آن فقط  السياسة كتاب اإلمامة وی در قبل درباره :ردّ 
  .گفتيم

 
 . 41/158هراني ت گا بزرقة، آ، الذريع1/185قمي  از . وانظر الكنى واأللقاب 21، 5/20) روضات الجنات 1(
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  :شودکه پنداشته می سقط جنينی هشبه
 و ) هجـري346( المسعودي صاحب تاريخ «مروج الـذهب» متـوفى سـ شود: از روی افترا گفته می 

«إثبــات کننــد در کتــابش تــاريخ نويســان بعــد از او از وی تــاريخ نقــل مــی کــه تمــامیمــؤرخ مشــهور 
) هجوم بردن و درب « بر او(علی: ی سقيفه و خالفت آورده است هنگام شرحش بر قضيهالوصية»  

اش] را آتش زدند و او را به اجبار بيرون آوردند و سـيد زنـان [فاطمـه رضـی هللا عنهـا] را در [خانه
 . »!!د تا آن که محسن را سقط نمود پشت درب قرار دادن

ی بوده است؛ ولی او از اهل سنت نبوده است و حتی با وجود مشـهوريت مسعودي مؤرخ مشهوربله  :ردّ 
 . باشد او سخنان او برای ما حجت نمی

  ای به ه: عمر ضربگفته است  نّظام«: آورده است  )1/57النحل ( الملل و شكتابدر أبوالفتح شهرستاني
کشـيد خانـه او(عمر) فرياد می. در روز بيعت زد تا آن که جنينی که در آن بود، سقط شد  شکم فاطمه

. و در خانه کسی جز علی، فاطمـه، حسـن و حسـين نبـود» د را بر کسی که در آن است به آتش بکشي
 حرف ألـف در» 6/76كتاب «الوافي بالوفيات در صفدي . رسد در اينجا به پايان می شهرستانيسخن 

گفـت: او آورده است کـه او مـی عقائد  وسخنان نقل و  نّظامه إبراهيم بن سيار، معروف باد از هنگام ي
 . ی آن محسن سقط شد!»ای به شکم فاطمه زد و در نتيجه«عمر در روز بيعت ضربه

دارد. از ايـن مـوارد پنـدار او را بيان می معتزليظام های نها و گمراهیدر اينجا رسوايیشهرستاني  :ردّ 
دارد. شهرسـتانی گفتـه اسـت: «سـپس ه عمر به فاطمه ضربه زد تا آن که جنين او سقط شد را بيان مـیک

رسوايی علی را به آن اضافه کرده است و در آن از علی و ابن مسعود ايراد گرفتـه اسـت و گفتـه اسـت: 
فی داشـته اسـت نيز از سخن خود چنين هد  صفديهمچنين . )1(دهم»ی آن دو به نظر خودم فتوا میدرباره

  .های عقايد معتزله بر شمرده است و آن را از رسوايی
  

  :ی نسب عمرهشبه
عمـر بـن  به صورت حقيقی و بدون افتـرا ايـن چنـين اسـت: اوالً: او نسب أميرالمؤمنين عمر بن خطاب 

قرشـي خطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدهللا بن قرط بـن رزاح بـن عـدي بـن كعـب بـن لـؤي 
بن عبدهللا بن عمر  همغيرهاشم بن دختر حنتمة دوماً: اسم و نسب مادر او: . )2(بوده است  دوي. أبوحفص عَ 

بوده است. بـدين ترتيـب او  هشام بن مغيرةه دختر حنتمهمچنين گفته شده است: او . بوده است  بن مخزوم
است: «کسی که آن را  خواهر ابوجهل بوده است و در حالت اول دختر عموی او بوده است. ابوعمر گفته

بگويد، يعنی دختر هشام بوده است، اشتباه کرده است، زيرا در آن حالت خواهر ابوجهل و حارث دو پسر 
دو پسـر  هشـامو  هاشم ازير؛ شده است و اين چنين نبوده است، بلکه دختر عموی آنها بوده است هشام می

در حنتمه بوده است و هشام پدر حارث و ابوجهل. مغيره بودند و با يکديگر برادر بودند. بنابراين عاسم پ
«مادر عمـر خـواهر ابوجهـل : ه گفته است ابن مند . )3(عمر(ذو الرمحين)پدر بزرگ : شد به هاشم گفته می

و خواهر ابوجهل بوده است و ابوجهل دايی او(عمر) بوده اسـت و  هشامبود. ابونعيم گفته است: او دختر 
ه است. زبير گفته است: حنتمه دختر هاشم و و دختر عموی ابوجهل بوده آن را از ابن اسحاق روايت کرد 

مان گونه که ابوعمر گفته است و برای هاشم فرزندانی وجود داشته است و به آنها پرداخته نشـده هاست، 
و عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمـرو بـن هصـيص  دخترشفاء مادر حنتمه نيز همان . )4(»است 

) سوماً: اسم خطاب(پدر عمر. )5( ه فرزندانی بوده است که به آنها پرداخته نشده است مغيرهاشم بن  برای  
هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن فيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد خطاب بن نو نسب او: همان  

 لعزىال بن عبد . نفيه بوده است جابر بن أبي حبيب فهميدختر  هيَّ حَ مادر او . بوده است  دويلؤي قرشي عَ 
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ای برای آن ياد نشده است و در الفجار کشته شد. مادر آن و  ادامه بوده است   عبدنهم  و  خطاب بن نفيلپدر  
  .)1(بوده است  : زيد بن عمر بن نفيل. برادر مادر آن دوجابر بن أبي حبيب بن فهمدختر  هحيدو 
دارند، بـرای مـا مخالفان او بيان می بوده است و آنچه که خطاب أميرالمؤمنين عمر بن صحيح نسب اين 

  . قابل قبول نيست 
  

  :عمر تعدالدر  هشبه
 ايم تا آنجا که تبديل به ضرب المثل شده است و گفته شـدهما بسيار از عدالت عمر شنيدهگفته شده است: «

دانسـت کـه اگـر نمودی». همچنين گفته شـده اسـت: عمـر مـیاست: «در خواب نيز عدالت را رعايت می
ی عدالت عمر سخن گفته است و اين مشکلی ندارد. ولـی در ميرد. دربارهبميرد، عدالت نيز همراه او می

تاريخ با سند صحيح آمده است که هنگامی که عمر در سال بيستم هجری شروع به عطا کردن نمـود، بـه 
ودن بـين تمـامی در هنگـام عطـا نمـ  عمل ننمود و خود را به آن مقيد نسـاخت. پيـامبر سنت رسول هللا

داد. ابوبکر نيز در مدت خالفت خـود گذاشت و هيچ کس را بر کسی ديگر برتری نمیمسلمانان فرق نمی
اين گونه رفتـار نمـود. ولـی عمـر راهـی جديـد اختـراع کـرد و پيشـی گيرنـدگان را بـر بقيـه برتـری داد. 

بر تمـامی انصـار برتـری داد. جرين از قريش را بر ديگر مهاجرين برتر دانست. تمامی مهاجرين را امه
ه. ربيعـ ی را بر قبيلـهمضر ی همچنين قبيله مولى ورا بر صريح عرب را بر عجم برتری داد و همچنين 

برای مضر سيصد و برای ربيعه دويسـت قـرار داد و اوس را بـر خـزرج برتـری داد. ايـن برتـری دادن 
  . »؟باشد، ای صاحبان خرد چگونه عدالت می

  جواب:
  داد و اين چيزی نيست که از او ايراد گرفته شود؛ زيرا دليلـی بـر ر عطا نمودن برتری میبله عمر د

در عطـا  يکسان بودن عطا [در قرآن و سنت] وجود ندارد. بـه ثبـت رسـيده اسـت کـه گـاهی پيـامبر
ابن عمـر از نافع داد. بخاری(بخارايی) در صحيحش از نمودن بعضی را بر بعضی ديگر برتری می

در روز خيبر اين گونه عطا نمود. برای سواری دو سهم و  رسول هللاعنها آورده است: «  رضی هللا
برای پياده يک سهم. نافع آن را شرح داده است و گفته است: اگر مردی به همـراه او سـواری وجـود 

و دارای سـه سـهم بـود و م برای خودش بوده است] بنابراين اداشت [دو سهم برای سواری و يک سه
 . )2(گرفت»واری همراه او نبود، يک سهم به او تعلق میاگر س

 باشـد و گـاهی برتـری داده اند: بلکه اصل يکسانی مـیاند، گفتهکسانی که برتری دادن را جايز دانسته
باشد: اصل يکسـانی اسـت و تر اين میشود زيرا دليلی برای برتری دادن وجود دارد. قول صحيحمی

عمر از روی . شود و در اين حالت جايز است است که ترجيح داده میبرتری دادن از روی مصلحتی  
هوای نفس و هواداری اين کار را انجام نداده است. بلکه مال را بر اساس فضايل دينـی تقسـيم نمـود. 

صحابه را مورد برتری قرار  ،اولين پيشی گيرندگان از مهاجرين و انصار را برتری داد و بعد از آن
تـر قـرار داد. يکانش را از آنها بر نشمرد. پسرش و دخترش را از ديگـران عقـب داد و خودش و نزد 

تی بر اين امر جايز است که برتری دادن از روی هوای نفس انجام شده باشد. کسـی کـه قايراد فقط و
باشد و آنچه هللا تعالی و رسـولش اش میهدف او رضايتمندی صورت هللا تعالی و اطاعت از فرستاده

انـد، اش جلوتر انداختـهاند، بزرگ بشمارد و آن چيزی را که هللا متعال و فرستادهگ شمردهآن را بزر
شود و نه آن که مورد سـرزنش واقـع شـود. بـه همـين دليـل آن جلوتر بياندازد، چنين کسی ستايش می

ود عطا نمود که به ديگران به مانند آن را عطا ننمود. اين چنين ب چيزی را به علی، حسن و حسين
شد، چنين چيـزی بودند و اگر يکسانی ايجاد می وضعيت عطای او به افرادی که از نزديکان پيامبر

 . گرفت»انجام نمی
  ی اول اهل بدر از مهـاجرين، سـپس اهـل بـدر از کرد: طبقهعطا شدگان را به طبقاتی تعيين میعمر

ر حضـور نداشـتند ولـی د بـ  انصار، سپس مهاجرينی که در بدر شرکت نداشتند، سپس انصاری که در
ی جنگها حاضر بودند. سپس کسانی که شاهد صلح حديبيه و فتح مکه بودند. سپس کسانی کـه در بقيه
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نمـود در فتح قادسيه و يرموک شرکت داشتند. سپس برای مردم به طور اختصاصی حقوق تعيين مـی
داد و ر را يکسان انجام می. بين عرب و غير عرب اين کااز آنها حسن و حسين رضی هللا عنها بودند 

اين بر خالف آن چيزی است که ايرادگيرنده آن را گفته است. به اهل بدر عرب و غير عرب يکسـان 
ی جنـگ] اسـير هر زنـی را کـه از غيـر عـرب [در صـحنه: کرد. برای اميران جنگ نوشت عطا می

همـان رسـانيد، بـرای آنهـا آن گرفتيد و آنها اسالم آوردند آنها را به هم وطنهـای [مسـلمان] خودشـان ب
بـر عليـه آنهـا باشـد. اگـر  بايـد  باشد و بر عليه آنها آن چيزی اسـت کـهآنها  ایبربايد چيزی است که 

  . ه باشند، آنها را در عطا و بخشش يکسان قرار دهيد لدوست داشتند تا به مانند يک قبي
  

  أحكام:ه ب جهل عمر یهشبه
ايم تا آن که گفته شده است او عالمترين صحابه بسيار شنيده ن خطاب علم عمر بی  کسی گفته است: درباره

بوده است. همچنين گفته شده است او با پروردگارش در بسياری از نظراتش توافق داشـته اسـت و بـرای 
اخـتالف نظـر داشـته  ييد چندين مورد از نظرات وی آياتی نازل شده است که در آنهـا عمـر بـا پيـامبرأت

صحيح آمده است که عمر با قرآن تأييد نشده است و توافق او با آن فقط بعد از   اريخ با سند است. ولی در ت
ام من جنـب شـده أميرالمؤمنينای : وی پرسيد  زنزول آيات بوده است. يکی از صحابه در ايام خالفت او ا

او به وی تيمم را رجوع کرد و   عمار بن ياسريابم. عمر به او گفت: نماز نخوان! در پس آن به  و آبی نمی
-نيم که تو آن را در خود نمیيبياد داد، ولی عمر به اين قانع نشد و به عمار گفت: ما چيزی را در تو می

ی تيمم که در کتاب هللا تعالی نازل شده است، کجا بوده است؟! و علم او به سنت بينی. پس علم عمر به آيه
  . ضو آموزش داد کجا بوده است؟»که چگونگی تيمم را به آنها به مانند و پيامبر
  رد: 

 سـعيد بـن (بخاری) ايـن اثـر را بـا ايـن لفـظ روايـت نکـرده اسـت. فقـط ايـن گونـه بـود کـه از بخاري
رسيد و گفت: من عمر بن خطاب مردی به نزد ده است که گفت: «وراز پدرش آعبدالرحمن بن أبزى 

گفـت: آيـا بـه يـادی  عمـر بـن خطـاب به  رضی هللا عنهما عمار بن ياسريابم. ام و آبی نمیب شدهنج
آوری که من و تو در سفر بوديم و تو [به اين دليل] نماز نخوانـدی ولـی مـن در خـاک غلطيـدم و نمی

] بـرای تـو دادیفرمود: اين [عملی که من انجام  ياد نمودم و پيامبر پيامبر د نماز خواندم. آن را نز
صـورتش  ،و آنها را فوت نمود، سپس بـا آن دو د مين زدو کف دستش را به ز باشد: پيامبرکافی می

 .)1(و دستانش را مسح نمود»
 دانست، و اين سخن هللا تعـالی برای جنب بودن تيمم را جايز نمی عمر بن خطاب لوم است عآنچه که م

ُرواْ :  را برگزيده بود  َوالَ : !). همچنين(و اگر جنب بوديد، پاک شويد  ]6[المائدة:    َوإِن كُنتُْم ُجنُباً فَاطَّهَّ
(و نه آن که جنب باشيد، مگر آن که در راه باشيد تا  ]43: [النساء ُجنُباً إِالَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتََّى تَْغتَِسلُواْ 

تفاق افتاده بود را اای که بين آنها آن که غسل نماييد). عمر بر اين نظر مانده بود تا آن که عمار واقعه
ن امری را در خاطر نداشت، به همين دليل در روايتـی کـه در صـحيح مسـلم بيان داشت. ولی او چني

آمده است، به عمار گفت: «از هللا تقوا پيشه کن ای عمار!». نووی در شرح مسلم گفته است: «معنای 
کنی و آن «از هللا تقوا پيشه کن ای عمار!» به معنای آن است که در چيزی که روايت میسخن عمر:  
ای و يا بر تو مشتبه شـده اسـت و مـن بـا تـو همـراه چه بسا که فراموش کرده، «)2( ی»دانرا ثبت می

-آورم» . وقتی عمار به او گفت: «اگر بخـواهی آن را بيـان نمـیام و چنين چيزی را به ياد نمیبوده
-به اين معنا که آن را به يـاد نمـینوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت» دارم، عمر به او گفت: «

باشد و بر من نيست تا تو را از روايت آن منـع کـنم. در واقـع آورم دليلی بر حق نبودن نفس امر نمی
معصوم نبـوده اسـت، بنـابراين  حاديث را يادآور نشده است و عمرااين گونه بوده است که عمر اين 

 . باشد ايرادی به او وارد نمی
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 کتـاب هللا تعـالی نـازل شـده اسـت، کجـا بـوده ی تيمم کـه در در مورد سخن او: «پس علم عمر به آيه
که چگونگی تيمم را به آنها بـه ماننـد وضـو آمـوزش داد کجـا بـوده  است؟! و علم او به سنت پيامبر

 . است؟»
ی که در دانست و به آن نا آگاه نبود و او به چگونگی تيمم علم داشت، ولی مشکلاين آيه را می عمر :رد

َوإِن ُكنـتُم : فرمايـد مـی؟ هللا سـبحانه باشـد يـا خيـرآن شامل جنب شـدن نيـز مـی انزد او بود اين بود که آي
اء فَتَيَمَّ  ُدواْ مـَ ْم تَجـِ اء فَلـَ تُُم النِّسـَ ن اْلغَآئِِط أَْو الََمسـْ نُكم ّمِ ْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاء أََحٌد ّمِ ِعيداً َطيِّبـاً مَّ واْ صـَ  مـُ

و يا در سفری بوديد و از شما باد شکم خارج شد يـا بـا زنـان مالمسـه (و اگر مريض بوديد  ]43: [النساء
باشـد، تـيمم کنيـد!). د و آبی [برای وضو] پيدا نکرديد، پس با [خاکی] کـه در جـای بلنـد و پـاک مـیينمود 
ای که اين آيه آمـده اسـت را [بنـا بـر قـول ارجـح] . همچنين مالمسهجنب بودن را در اين آيه نيافت  عمر

با دست دانست و نه با جماع کردن. به همين دليل واجب بودن وضو را برای کسی دانسـت کـه  یمالمسه
  . شخص زنی را لمس(مالمسه يا همان لمس از روی شهوت) نموده باشد 

  
  :ی حرام کردن صيغه(متعه) توسط عمرهشبه
کرد و آنها د میدر مقابل نصوص صريح از سنت نبوی و بلکه قرآن حکيم اجتهاخطاب عمر بن اند: گفته

بـود و  نمود. به مانند آن که گفته است: دو متعه در زمان رسول هللارا با نظر شخصی خودش تأويل می
  .نمايم»کنم و برای آنها شما را مجازات میمن شما را از آنها نهی می

  جواب:
 ننمـود و  باشد، ولی عمر آنهـا را بـه صـورت حـرام تحـريمآن صحيح می حجی هحريم متعدر مورد ت

مردم را به برتر از آن هدايت نمود. نهی در اينجا برای بيان اولويت تشويق نمودن به جـای  طبلکه فق
ال از در بـاقی ايـام سـ بيـت هللا الحـرام باشد، اين از روی آن اسـت کـه عمره را با حج انجام دادن می
سهولت حاجيان آن را همراه ر عمره به همراه حج انجام بگيرد از روی عمره کنندگان خالی نشود. اگ

شـود و ايـن بـا دادن حـق دهند و در باقی سال مسجد الحرام از عمره کنندگان خـالی مـیحج انجام می
بـه ثبـت رسـيده اسـت.  باشد و نه به صورت قطعی و اگر نه مباح بودن آن بر نظر عمرانتخاب می

بـه هللا قسـم مـن شـما را از  گفـت:«از عمـر شـنيدم کـه مـی: ابن عباس رضـی هللا عنهمـا گفتـه اسـت 
آن را انجـام  باشد و رسول هللام. آن در کتاب هللا موجود میمتعه(همراهی عمره با حج) نهی نکرده

بي بـن معبـد . از )1(داده است به اين معنا که عمره را به حـج متصـل کـرده اسـت» در قسـمتی از صـُّ
بـه  ام. عمررا [برای خودم] حرام کرده گفت: «من حج با عمره حديثی از او آمده است که به عمر

که به اتفـاق  د . شکی وجود ندار)2(ای»هدايت شده او گفت: به سنت(آنچه مستحب است) از پيامبرت 
ای که به همـراه حـج های غير از حج برتر از متعه(عمرهعمره در ماه بسياری از فقهاء به جا آوردن

به ثبت رسيده است که او بجا آوردن عمره به همـراه حـج  باشد. همچنين از ابوذرمی )شود انجام می
 از پدرش از ابوذرإبراهيم تيِّمي از صحيح مسلم را به صورت مطلق حرام نمود، همان گونه که در 

ام هر دو با يک احرام) مخصوص اصحاب جه در حج(انجام دادن عمره قبل از حج انمتع«:  آمده است 
 . )3(بوده است» محمد 

 ه کردن زنان: آن را عمردر مورد متع از خودش حرام ننمود، زيرا پيامبر  آن را حرام نمود. مسلم
بـود و رسـول  از پدرش آورده اسـت کـه او همـراه رسـول هللاجهني  هربيع بن سبرش از صحيحدر 
فرمود: «ای مردم! من به شما اجازه دادم تا زنان را صيغه کنيد، ولـی هللا آن را تـا روز قيامـت  هللا
-باشد، وی را رها کند و از آنچه به آنها دادهه است. هر کس از آن زنان چيزی نزد او میرام نمود ح

 و سن بـن محمـد بـن علـياز حزهري شان از صحيحيدر مسلم  . بخاري و)4(ريد»يايد، چيزی پس نگ
ز صـيغه در زمان خيبر ا به ابن عباس فرمود: پيامبر اند: «علیاز پدرشان آورده عبد هللا برادرش
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بنـابرای ازدواج موقـت در سـال فـتح . )1( و گوشت خر اهلی نهی نمود [و آن را حـرام اعـالم کـرد]»
حرام شد. هيچ اشکالی در روايتی که در آن آمده است روز خيبر حرام شد، وجود نـدارد. صـحيح آن 

اس صيغه . ابن عباست که آن سال خيبر حرام نشده است. «بلکه سال خيبر گوشت خر اهلی حرام شد 
آن را زشت دانست و انکار نمود و بـه او  علي بن أبي طالب دانست. و گوشت خر اهلی را مباح می

صيغه نمودن زنان را حرام نمود و روز خيبر گوشت خـر اهلـی را حـرام نمـود.  رسول هللافرمود: 
بيـان دارد؛ زيـرا آنها را با يکديگر همراه نمود تا روايات را برای ابن عباس رضی هللا عنهمـا  علی

که وقتی حـديث نهـی از  روايت شده است  ابن عباسهمچنين از . دانست آن دو را مباح میابن عباس 
: سـخن او: «گفـت ه مـیسـفيان بـن عيينـ آنها به وی رسيد از نظر خود بازگشت نمود». به همين دليل 

«از : ش آورده اسـت ه در صـحيحبوعوانا. )2(»گردد و نه به صيغه«روز خيبر» به خر اهلی باز می
باشد که روز خيبر از گوشـت خـر اهلـی نهـی آمـده اسـت ولـی ام: معنای حديث اين میشنيدهعلم ل اه

همچنـين گفتـه شـده اسـت آن روز . )3(ی صيغه سکوت نمود و آن فقط در روز فتح حرام شـد»درباره
ثبت رسـيده اسـت  خيبر حرام شد، سپس مباح گرديد، سپس باری ديگر حرام شد. ولی برای همگی به

در سال فتح حرام شد و اين نهـی [و حـرام بـودن]  و در آن اتفاق نظر وجود دارد که با دهان پيامبر
فرمـود: هللا آن را تـا روز  وفات نمـود. [بايـد توجـه داشـت کـه پيـامبر ادامه داشت تا آن که پيامبر

انـد اند و گفتهی را بيان داشتهزي. بعضی از علمای شيعه اثنی عشری چنين چقيامت حرام نموده است]
ی زيادی از وقتی عدهاز خودش آن را حرام نکرده است.  حرام شد و عمر صيغه در زمان پيامبر

از حرام بودن آن آگـاهی ايجـاد کـرد و آن را بـرای مـردم  دانستند، عمرمردم حرام بودن آن را نمی
واليت را در دسـت گرفـت،  عمر بن خطاب اعالن کرد. ابن عمر رضی هللا عنهما گفته است: «وقتی 

صيغه اجازه داد، سپس آن را حرام نمود. قسـم بـه هللا!  هسه بار ب ای خواند و گفت: رسول هللاخطبه
کنم، مگر آن که چهار نفر را بيـاورد اگر بدانم کسی متأهل بوده باشد و صيغه کند، او را سنگسار می

: گفته است  عيد بن مسيب به همين دليل س.  حالل کرده باشد»آن را   ،بعد از حرام کردن  که رسول هللا
 . شد»نمود، زنا آشکارا انجام میرا رحمت کند، اگر از صيغه نهی نمی هللا عمر«

  
  .شداگر علی نبود، عمر هالک می: عمرسخن 

  رد: 
-مـی اگر بدون بحث تسليم اين جمله شويم. برای اين جمله سـببی وجـود دارد و آن ايـن اسـت کـه عمـر

ايـن امـر را  باشد. در نتيجه عمـربه او خبر داد که او ديوانه می خواست زنی را سنگسار نمايد و علی
خواست زنی را سنگسـار کنـد می ترک نمود و اين سخن را بيان داشت. در اثری ديگر آمده است: عمر

ابـن ن را به زبان آورد. آنچه که او حامله بود، ولی او را از حامله بودن آن زن باخبر نمود و او اين سخ
اين دو روايت را بـه ابن مطهر و اضافه بر آن  الرياض النضرةدر محب طبري  االستيعاب ودر البر عبد 

روايت ابن ظبيان جنبي از  الفضائل درحمد روايت اول آن را ا د اين دو سياق روايت کرده است. در مور
ود تا آن زن سنگسار شود و او را بردند تـا سنگسـار آوردند و او امر نم زنی را نزد عمر« کرده است:
آنها را ديد و گفت: اين چيست؟ گفتند: زنا کرده است و عمر گفته است او را سنگسار کنيد.  نمايند. علی

بازگشتند. او گفت: چه چيزی  او را از دست آنها بيرون آورد و آنها را برگرداند. آنها به نزد عمر  علی
ه است؟ گفتند: علی ما را برگردانده است. گفت: علی چنين کاری را انجـام نـداده اسـت، شما را بازگرداند 

فرستاد و او بازگشت به طـوری کـه نصـفه نيمـه  مگر آن که به چيزی آگاهی داشته است. به سوی علی
 فرمـود:شـنيدم کـه مـی ای؟ گفت: مـن از پيـامبرخشمگين بود. گفت: چه شده است که آنها را بازگردانده

واب باشد تا آن که بيدار شود و بچه تا زمـانی کـه خنويسد: کسی که «قلم برای سه نفر [اعمال بد را] نمی
اين زن از بنی فالن بزرگ شود و از ديوانه تا زمانی که عاقل گردد». گفت: بله درست است. علی گفت:  
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-گفت: نمـی بوده است. عمر باشد و در حالی با وی نزديکی انجام شده است که او در آن حالديوانه می
روايـاتی در ايـن . )1(»نتيجـه او را سنگسـار ننمـود  رم د سـتداندانم [که او ديوانه است]. گفت: من نيز نمی

: مينه وجود دارد که گمان چنين چيزی از آنها وجود دارد، ولی در هيچ کـدام از آنهـا ايـن سـخن عمـرز
وجود ندارد و اگر چنين  ن سخن به نفسه در سخن عمرشد» را نيافتم. اي«اگر علی نبود، عمر هالک می

باشد و اين در آنجا که گفته است: دانست آن زن ديوانه میچيزی گفته شده باشد، به دليل آن بود که او نمی
زيرا ديوانه بودن آن  ؛در اينجا عذر داشته است  شود. شکی وجود ندارد که عمردانم» مشخص می«نمی

را گفته است: «اگر علـی نبـود، عمـر چده بود و گناهی بر گردن او نبوده است. پس زن از وی پنهان مان
شد؟ آيا اگر اين سخن را از روی فروتنی گفتـه باشـد، آيـا بـا ايـن شد»؟ و برای عمر هالک میهالک می

خواسـت زنـی مـی اما در مورد روايت ديگر: آن اين است که عمـر !؟شود وجود مورد نکوهش واقع می
از اسـتادانش أبـي سـفيان ه از ابن أبي شيبی آن تحقيق نمودم و آن را نزد را سنگسار نمايد. دربارهحامله 
برد. او نيـز  د عمرززنی بود که شوهر او نزد وی نبود. وقتی بازگشت او را حامله يافت و به ن«يافتم: 

باشـد، راهـی بـرای اگـر راهـی بـرای مجـازات او وجـود داشـته : گفـت  امر نمود تا سنگسار شود. معـاذ 
مجازات آنچه در شکم اوست وجود ندارد. در نتيجه عمر گفت: او را نگـه داريـد تـا آن کـه زايمـان کنـد. 

رسـيد  دو دندان بود. وقتی پدرش او را ديد، گفت: پسرم! وقتی اين به عمر پسری را زاييد که در دارای
ه گفتـه ابـن أبـي شـيبسـپس . )2(»شد عمر هالک میاند، اگر معاذ نبود، گفت: زنان به مانند معاذ را نزاييده

 حجـاجآن  سند در . )3( به مانند آن آمده است» از پدرش از علیقاسم از حجاج از أحمر خالد «از : است 
نموده است و ذهبـی شود. او بسيار تدليس میبوده است و ضعيف محسوب میابن أرطاه ارد و او د وجود 

باشد» بنـابراين ايـن روايـت ضـعيف اسـت و هـيچ حجتـی در آن یحجت نمحجاج بن أرطاه گفته است: «
خواست تا زنـی را سنگسـار  مرع« آن را ياد نموده است: محب طبريوجود ندارد. در مورد روايتی که 

وَن فرمايـد: به او گفت: هللا تعالی می کند که در شش ماهگی [ازدواج] فرزند آورد و علی الُهُ ثََالثـُ َوفِصـَ
ي : فرمايـد (و جدا شـدن او [از مـادرش] سـی مـاه اسـت). همچنـين مـی ]15حقاف: [األ َشْهراً  الُهُ فـِ َوفِصـَ

(و شير دادن او دو سال است). بنابراين حاملگی شش ماه است و از شيرگرفتگی دو  ]14: [لقمان َعاَمْينِ 
آن را » شـد سنگسار او را ترک کرد و گفت: اگر علی نبـود، عمـر هـالک مـی سال. به همين دليل عمر

-اشتباه می بوحزمگويم: سخن او امی. )4(تخريج نموده است  أبي حزم بن أبي أسود از ابن سمان از  عقيلي
وجـود دارد.  ، عثمـان بـن مطـر شـيبانياست. در سند اين روايت  أسود حرب بن أبي بوباشد و درست آن ا

علـي بـن يچ ارزشـی نـدارد. شود و هـ است و حديث او نوشته نمی ضعيفاو : گفته است  يحيى بن معين«
اسـت.  : ضـعيف الحـديث ه گفته اسـت بوُزرعباشد. امیضعيف به شدت : عثمان بن مطر گفته است  مديني

از او حديث نوشـته  :گفته است  صالح بغداديباشد. می منكر الحديث  و : ضعيف الحديث گفته است  بوحاتما
. )5(اسـت: ثقـه و مـورد اعتمـاد نيسـت» باشـد. نسـائی نيـز گفتـهشود. ابوداود گفته است: ضـعيف مـینمی

احاديث موضوع و ساختگی : عثمان بن مطر گفته است  ابن حباناست.   : منكر الحديث گفته است   بخاري«
باشـند، اگر بر فرض محال فرض کنيم که اين روايات صحيح مـی. )6(کند»را از افراد مطمئن روايت می

. او از خطـا کـردن و لغـزش معصـوم نبـوده اسـت تـا کند وارد نمی ای به فضيلت و علم عمرهيچ خدشه
کند و هللا تعالی حق را از زبـان او ای به علم او وارد نمیچنين امری نقصان او را بيان دارد. هيچ خدشه

ها حکم هللا تعالی را بيان داشت. «بنابراين اگر اين امر در بين هزار امر از بر نداشت. در بيشتر موقعيت 
اشد و سپس آن را يادگرفته باشد يا آن که فراموش کرده بود و بعد يادآوری شـد، پـس چـه او پنهان مانده ب

باشد، همان بازگشت به سـوی . آنچه داللت بر علم و فهم صحيح او از دين میعيبی برای او خواهد بود»
  ؟ اشد بباشد يا نقصان میحق و باقی نماندن بر نظر شخصی خودش بوده است. آيا چنين امری نکوهش می
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  .حجال»ربات تر هستند حتی ی مردم از عمر فقيههمه: «عمری سخن هشبه

  جواب:
  هر کسی : «اگر اين روايت صحيح باشد و در واقع با اين لفظ نبوده است بلکه از او روايت شده است

آن . شکی وجود ندارد که اين سخن سببی داشته است، ولی اين ايراد گيرنـده »باشد تر میاز عمر فقيه
را پنهان داشته است تا توهم ايجاد شود که او بدون دليل اين سخن را گفتـه اسـت. ايـن روايـت را بـه 

برای مردم  : «عمر بن خطاب خود از شعبی روايت کرده است  سنندر سعيد بن منصور طور کامل  
د! بـه مـن ی زنـان را زيـاد نگردانيـ خطبه گفت، هللا شکر و ستايش نمود و گفت: آگاه باشيد که مهريـه

تعيين نمود و در اين صـورت  نرسد که کسی از شما بيشتر از آن چيزی را تعيين کند که رسول هللا
دهم. در ايـن هنگـام زنـی از قـريش اعتـراض نمـود و گفـت: ای بيشتر از آن را من از بيت المال می

تـاب هللا عزوجـل، ك! آيا کتاب هللا سزاوارتر است تبعيت شود تـا سـخن تـو؟ گفـت: بلکـه ميرالمؤمنينا
 ی زنان را زيـاد نکننـد؛ ولـی هللاگفت: کمی پيشتر مردم را از اين نهی نمودی که مهريه برای چه؟

ً : فرمايد در کتابش می ْيئا هُ شـَ ُذواْ ِمنـْ الَ تَأْخـُ (و اگـر بـه آنهـا بـه  ]20: [النسـاء َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاراً فـَ
ای از آن را نگيريـد!). ز طال و نقره پـر شـده باشـد) داده باشـيد، ذرهی قنطاری(پوست گاو که ااندازه

باشد». سـپس بـه منبـر بازگشـت و بـه تر میعمر نيز دو بار يا سه بار گفت: «هر کسی از عمر فقيه
ی زنان را زيـاد نگردانيـد، ولـی هـر مـردی کـاری را بـا من شما را نهی کردم که مهريهمردم گفت: 

باشد. بنابراين اين روايت در سند و متن باطل می. )1(»باشد ه برای او روشن میدهد کمالش انجام می
از جهت سند: در آن دو علة وجود دارد: اولی انقطاع. بيهقی در پس اين روايت گفته اسـت: «منقطـع 

: » گفتـه اسـت المراسـيل«كتـاب در بـي رازي اابـن باشد» زيرا شعبی عمر را درک نکرده است. می
وجـود  مجالـد اما علة دوم: در سـند آن . باشد ابوزرعه شنيدم که شعبی از عمر مرسل می«از پدرم و 

روايـات او را ابن مهـدي  قطان، و يحيى«: ی وی گفته است است. بخاری درباره ابن سعيد دارد و او 
: گفتـه اسـت  . جوزجـانياسـت» ضـعيف و كـوفي«: گفتـه اسـت  . نسائي)2(کردند»از شعبی قبول نمی

ی دربـارهحمـد بـن حنبـل از ا: گفته است  . ابن عديحديث او به شدت ضعيف است» سعيد مجالد بن «
نمود در حالی که مردم آن حديث را باشد، حديث را منکر میپرسيدم و او گفت: «هيچ چيز نمی  مجالد 

«عمـوم آنچـه روايـت : گفتـه اسـت ابن عـدي دادند». همچنين کردند و فقط احتمال به آن میقبول نمی
باشـد و همچنـين گفتـه حديث او حجت نمـی: باشد و ابن معين گفته است است، غير حفظ شده میکرده 

باشـد و در آخـر «او قـوی نمـی: گفتـه اسـت  . ابـن حجـر)3(اسـت» واهـي الحـديث و ضعيف است: او 
 – باشند: الفدر آن ايراداتی وجود دارد که بدين ترتيب میمتن: از جهت ما ا.  )4(عمرش تغيير نمود»

عمر به طور صريح با سند صحيح به ثبت رسيده است که از بـاال بـردن مهريـه نهـی کـرده بـود. از 
ی زنان را باال ای خواند و گفت: مهريه«عمر برای ما خطبه آورده است:أبي عجفاء سلمي  ابوداود از  

شما سزاوارتر  در برابر زنانش به نبريد. اگر آن گرامی داشتی در دنيا بود يا تقوايی نزد هللا، پيامبر
 اين حديث صحيح نهی عمـر. )5(بود. پس زنی برای دخترانش بيشتر از دوازده اوقيه مهريه نگيرد»

 - ب  .شود نمايد و بدين ترتيب باطل بودن روايت ديگر مشخص میی را آشکار میاز باال بردن مهريه
ن گـرفتن در مهريـه اسـ آن مخالفتی با نصوص صحيح و آشـکار  دارد کـه بـه بـاال نبـردن مهريـه و آ

«بهتـرين ازدواج : آورده اسـت  رخود از عمـ  سنندر بوداود کند. از آنها حديثی است که اتشويق می
مـوارد  درابـن حبـان همچنـين حـديثی اسـت کـه آن را حـاکم و . )6(»باشد آسانترين آن [در مهريه] می

«از نيکـويی زنـی آسـان گـرفتن در : به من فرمـود  ت: رسول هللاو گف .اند آورده از عايشهالظمآن 
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 هبي هريـرش از اصحيحدر مسلم همچنين آن چه . )1(باشد»امر [ازدواج] و پايين بودن مهريه او می
به او  ام. پيامبرآمد و گفت: من با زنی از انصار ازدواج نموده «مردی به نزد پيامبر: آورده است 

ام. فرمود: زيرا در چشمان انصار چيزی وجود دارد. گفت: به او نگاه کردهای؟ يدهفرمود: آيا او را د 
بـه او فرمـود: چهـار اوقيـه؟ گـويی  ی او برای ازدواج چقدر است؟ گفت: چهار اوقيه. پيامبرمهريه

ر کنيد. ما آن را نداريم که به تو بدهيم، ولی اميـد اسـت کـه تـو را د شما از اين کوه نقره استخراج می
ديگر احاديث ديگری نيز وجـود دارد . )2(لشگری قرار دهيم و در نتيجه [از غنميت آن] به تو برسد»

ای که اين زن اعتراض کننده بيان داشته است تا در اين آيه  -ج  .کنند که به کم نمودن مهريه تشويق می
ت کـه بـا راهنمـايی قرار بگيرد، دارای مفهومی اس باال بردن مهريه زنان توسط عمر زبرابر نهی ا

ای را دارد و تکليفـی عمر منافاتی ندارد. آن داللت بر کسـی دارد کـه توانـايی پرداخـت چنـين مهريـه
از مـردی کـه زنـی  کند، زيرا پيامبربرای ناتوان و کسی که توانايی چنين کاری را ندارد ايجاد نمی

زشت معرفـی  را اد گرفت و عمل اوی چهار اوقيه به ازدواج خود درآورد، ايراز انصار را با مهريه
ی زياد داشته باشد، در آن ، زيرا آن برای آن دو نفر زياد بود. اگر اين آيه داللت بر وجود مهريهکرد 

-ی برای زياد بودن مـیدليلی بر مباح بودن باال بودن مهريه وجود ندارد و آن مثالی در جهت مبالغه
 . باشد 

 
  .دانست» پرسيد و معنای آن را نمیلكاللة«ا ی معنایدرباره عمری آن که هشبه

  جواب:
عمـر بـن خطـاب «: باشـد ه روايت کرده است، ايـن مـیمعدان بن أبي طلحش از صحيحدر مسلم آنچه  -1

مـن کسـانی را کـه بعـد از : و ابوبکر را ياد نمود، سپس گفت  روز جمعه خطبه گفت و در آن پيامبر هللا
ی کاللـه بـه دانم آيا از کالله هستند يـا خيـر. بـه هـيچ چيـز بـه انـدازهنمی کنمام] رها میخودم [از خانواده

تش به شی آن بر من سخن نگرفت. تا آن که با انگمودم و او در هيچ چيزی به اندازهنرجوع ن  رسول هللا
ی ی نساء نازل شـد، بـرای تـو کـافای که در تابستان در آخر سورهام زد و فرمود: «ای عمر! آيا آيهسينه
کنم و توسط آن به کسی که قرآن بخواند و کسی که قـرآن ه امر آن حکم میباگر من زنده بمانم ؟ باشد نمی

اش در علـم کسـب کـردن، از روی کوتاهی گيريم که عمراز اين حديث ياد نمی. )3(کنم»نخواند حکم می
از عبارات  ا او و صحابهخواست تمی شناختی به کالله نداشت، بلکه از روی آن بوده است که پيامبر

و بـرای بيـان راهنمـايی فقـط کـافی دانسـت کـه  استنباط نمايند که نص صريح در آنها نيامده است، قرآنی 
-فرمود: «ای عمر! آيا آيه برای بدست آوردن معنای کالله به آن آيه اشاره نمايد. همان گونه که به عمر

باشـد کـه هللا » آن آيـه ايـن مـی؟باشد برای تو کافی نمیی نساء نازل شد، ای که در تابستان در آخر سوره
ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكالَلَةِ : فرمايد تعالی می ّ خواهنـد، بگـو هللا در (از تو فتـوا مـی ]176[النساء:  يَْستَْفتُونََك قُِل 

نمود کـه ترسـيد برای آن درشتی  چه بسا که پيامبر«: گفته است  نووي. )دهد مورد کالله به شما فتوا می
او و ديگران فقط به مطالبی تکيه کنند که برای آنها عبارت صريح وجود دارد و اسـتنباط از عبـارات را 

ْنُهمْ : فرمايد می هللا تعالىرها کنند.  ُسوِل َوإِلَى أُْوِلي األَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبُِطونَهُ مـِ  َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ
. کسانی از آنها کـه آن را اسـتنباط (و اگر آن را به رسول و صاحبان امر از آنها بازگردانند  ]83النساء: [

؛ باشد ترين واجبات خواسته شده میاز تأکيد شده طکنند، آن را خواهند دانست). بنابراين توجه به استنبامی
. اگر در استنباط [البته توسط اهـل آن] باشد زيرا عبارات صريح فقط بيانگر بعضی مسائل اتفاق افتاده می

. )4(»هللا أعلم و رود کوتاهی صورت گيرد، مقدار زيادی از احکام نازل شده يا قسمتی از آنها از دست می
بود و اين چيزی است که جمهور علماء بر آن اتفاق دارند.   ی کالله همان نظر ابوبکردرباره  نظر عمر
  . ه است ا بود نيز به مانند رأی آنه نظر علی
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  حنين: یهغزودر  فرار عمری هشبه
  .گفته شده است: عمر در جنگ حنين شکست خورد و فرار کرد 

  رد:
به ثبت رسيده است،  علي عمر و،  بوبكرآنچه در روز حنين از سرورهای ما ا:  گفته است مام ابن حجر  ا

ت، بـه عقـب بازگشـتن بـدون نيـز فراری کـه از آن نهـی نشـده اسـ : گفته است  طبري د.نباشاين موارد می
از  : ...باشــد بــه ماننــد آن کــه انســان بــه گروهــی بيشــتر ملحــق شــود. گفتــه اســت بازگشــت از جنــگ مــی

برخی مهاجرين، انصـار  اهـل بيـتش  به همراه رسول هللا : ....از پدرش آمده است  عبدالرحمن بن جابر
علـي بـن أبـي بودنـد و از اهـل بيـتش  بكر، عمربوااند: باقی ماندند. از مهاجرينی که در اين امر ثبت شده

 مانه -أيمن بن عبيد ، بن حارث  هبوسفيان بن حارث، ربيعافضل،  پسر او    و د المطلب عباس بن عبطالب، 
  .)1(ه بودند بن زيد بن حارث هساما و -أيمن بن أم أيمن

  
  :به قتل بعضی از اهل شورا ی امر نمودن عمر فاروقهشبه

امر نمود: اگر اهل شورا اختالف نظر پيدا کردند، آنهايی کـه  به بالل بن خطاب  عمرگفته شده است: «
ن سه نفـر را با سه نفر اختالف پيدا کردند، آ ! بدين معنا که اگر چهار نفرنباشند را به قتل برساکمتر می

گر شش نفر با يک به قتل برسان و اگر پنج نفر با دو نفر اختالف پيدا کردند، دو نفر را به قتل برسان و ا
گفت: او را المؤمنين؟! ميرگفت: آيا او را بکشم ای ا.  نفر اختالف پيدا کردند، آن يک نفر را به قتل برسان

  . باشم!»بکش! خواهان اختالفی بين مسلمانان نمی
  

  جواب:
باشد و با آنچه در صحاح از حقيقـت شـورا بـه ثبـت رسـيده اسـت، اين قصه از روی سند و متن باطل می

حقيقت امر در ماجرای شورا همان چيزی است که امام ابوبکر خالل بـا سـند صـحيح از کند. مخالفت می
آن را روايت کرده اسـت: «وقتـی عمـر در احتضـار مـرگ قـرار گرفـت: علـی،  عمرو بن ميمونطريق 

شد جز بارا صدا زد. گفت: نظرم هيچ کدام از آنها نمی سعد و  ، زبير، عبدالرحمن بن عوفهعثمان، طلح
علی و عثمان. گفت: ای علی! چه بسا که آنها نزديکی تو و آنچه از علم و فقه که هللا به تـو داده اسـت را 
بدانند، پس از هللا تقوا پيشه کن و اگر واليت امر در دست تو قـرار گرفـت، بنـی فـالن را در رأس مـردم 

و سن و شـرف تـو را  نزد رسول هللا قرار مده! همچنين گفت: ای عثمان! چه بسا که آنها داماد بودن تو
فالن را در رأس مردم قوا پيشه کن! و بنیتبدانند. اگر واليت اين امر در دست تو قرار گرفت، پس از هللا  

را برای من صدا بزنيد! گفت: برای مردم سه بار نماز بخوان! آن قوم جمع   صهيب   سپس گفت:  قرار مده!
اگر در مورد شخصی به توافق رسيدند، سـر هـر کسـی کـه بـا آنهـا  شوند و کار را به اين گروه بسپارند،

ی امـر نمـود تـا کسـی کـه بـا شـورا در انتخـاب خليفـه بـه ايـن معنـا کـه عمـر .)2(مخالفت کرد را بزنيد!
اسـت کـه  مسلمانان، مخالفت کند را به قتـل برسـانند. بـه سـوی آن دعـوت داد و آن همـان سـخن پيـامبر

ما بر يک مرد [برای خالفت] قرار گرفت و کسی به نـزد شـما آمـد تـا شـوکت «اگر امر ش: فرموده است 
  .)3(شما را بشکند و بين جماعت تفرقه ايجاد نمايد، او را به قتل برسانيد»

  
  :هبن شعب همغيربرای  ی انجام ندادن حد زنا توسط عمرهشبه

نا را اجرا ننمود و اين با وجود باشد که عمر برای مغيره بن شعبه حد زاز شبهاتی که مطرح است اين می
آن بود که امر به اثبات رسيده بود و چهار شاهد وجود داشتند. به چهارمين نفـر کـه رسـيد، سـخنی را بـه 

بينم کـه بان آورد تا حد اجرا نشود. به کسی که برای گواهی دادن آمده بود، گفت: صورت مردی را میز
  . کند نمی آبروتوسط او هللا مردی از مسلمانان را بی

  جواب:

 
 .2/168الملوك  ) تاريخ الرسل و1(
 .39/191) تاريخ دمشق 2(
 .1852 شماره) صحيح مسلم 3(
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گويند که آن به اثبات رسيده باشد و نـه آن کـه نفـر چهـارم شـهادت انجام ندادن حد(درء الحد) به وقتی می
نداده باشد. شاهد بودن نفر چهارم دروغ و بهتانی است که در اين سخن به ميـان آمـده اسـت. در کتابهـای 

ر و ديگر موارد به ثبت رسيده است کـه وقتـی نفـر تاريخ معتبر به مانند تاريخ بخاری(بخارايی) و ابن اثي
دهـی؟ گفـت: «آيا به مانند همنشينان خودت گواهی مـی: گفتند او چهارم که همان زياد بن ابيه بود آمد. به 

و شخصی با آبرو را ديدم و در موقعيتی قـرار گـرفتم کـه  مشناسم و من در مجلسی بود اين منزلت را می
دو مرد را ديدم که به ماننـد گوشـهای  –ين معنا که اين امر بر من پوشيده ماند به ا –آن را استنباط کردم 

دان ديـدی؟ گفـت: خيـر [بلکـه اسـتنباط مـن ايـن ی در سـرمهخر بودند. عمر گفت: آيا آن را به مانند ميلـه
اين اتفاقی بود که در حضور امير و ديگر صحابه انجام شد. در مورد لفـظ « صـورت مـردی را بود]». 

کند» آن فقـط سـخن مغيـره بـوده اسـت و آن را آبرو نمیبينم که توسط او هللا مردی از مسلمانان را بیمی
  .شد وقتی به زبان آورد که در بين شاهدان داوری می

   
  :سهم اهل بيت از خمس را نداد ی آن که عمرهشبه

آن اسـت کـه در قـرآن بـه  از شبهاتی که مطرح است: عمر سهم اهل بيت از خمس را نداد و اين با وجود 
  .ثبت رسيده است 

  جواب:
بـود. آنچـه حقيقـت دارد ايـن اسـت کـه ابـوبکر و عمـر سـهم نزديکـان  به مانند عمل پيـامبر عمل عمر

کردند، همـان گونـه های اهل بيت آن را عطا میکردند و به فقيران و مسکينرا از خمس جدا می پيامبر
ی بسـياری از گرفت. ايـن چيـزی اسـت کـه در مـذهب حنفـی و عـدهاين عمل انجام  که در زمان پيامبر
شود و به ثروتمنـد و باشد. در مذهب شافعی اين گونه است که يک پنج خمس گرفته میاماميه موجود می
-هاشـم و بنـیشود و اين سهم برای بنـیشود و به مذکر آنها دو برابر مؤنث آنها داده میفقير آنها داده می

طحـاوي انجام داده بـود. از  را نيز عملی را انجام داد که عمر اشد. امير المؤمنين علیبعبدالمطلب می
 :) پرسـيدم(امام بـاقرحسـينمـد بـن جعفر محاز ابو: «آمده است که گفت ق امحمد بن إسحاز دارقطني  و

 بـىذوى القرواليت امر مردم را در دسـت گرفـت چگونـه بـا سـهم ميرالمؤمنين على بن أبي طالب وقتی ا
  .)1(»فرمود: قسم به هللا، همان کاری را کرد که ابوبکر و عمر انجام دادند ؟ نمود رفتار می

   
  تراويح:ی نماز هشبه

باشد که عمر در دين مسائلی را به وجود آورد که در آن وجود نداشت، از شبهاتی که مطرح است اين می
ش اعتراف نموده اسـت، بـدعت بـوده و هـر به مانند جماعت خواندن نماز تراويح. آن همان گونه که خود 

  .باشد بدعتی گمراهی می
  جواب:

نمـاز تـراويح را سـه شـب بـا  اهل سنت با احاديث مشهور و متواتر به ثبت رسيده اسـت کـه پيـامبر د نز
به صورت جماعت خواند؛ ولی در شب چهارم برای آن نماز از خانـه بيـرون نيامـد و فرمـود:  صحابه

ا برای خودتان واجـب بدانيـد [زيـرا نخوانـدن نمـاز تـراويح در يـک شـب دليلـی بـر «من ترسيدم تا آن ر
شود و رخصتی در آن وجود ، زيرا عمل واجب هميشه انجام می]باشد مستحب بودن و واجب نبودن آن می

اين سـنت زيبـا را زنـده نمـود. در اصـول هـر دو  . بعد از وفات او اين سنت ترک شد و عمر)2(ندارد»
يعه و سنی آمده است: «اگر حکمی به دليل نصی بر آن و بر اساس دين تعطيل شد، آن حکم بعد ی شفرقه

به بدعت بودن آن اين است که گفـت:  گردد». اما در مورد اعتراف عمراز بر طرف شدن علت باز می
شد و در بااو اين بوده است که جماعت خواندن امری جديد می  باشد» بنابراين منظوربدعتی می  «آن نيک

حتی اگر اين کار نيک را بدعت ناميده باشد، امر حديث(يا همان جديد در دين)  .نبوده است  زمان پيامبر
وقتی است که اصلی از آن در دين وجود ندارد. امکان دارد او اين سخن را از روی تعريض و تنبيه بيان 

 مـرعيجاد کرده باشد که ايـن عمـل داشته است و اين برای کسی است که نفس او برای او اين توهم را ا
 

 .6/343، سنن البيهقي الكبرى 3/343) شرح معاني اآلثار 1(
 .761 شمارهمسلم  ، و924 شمارهبخاري ) 2(
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پنـدارد، بـر اسـاس پنـدارد او شود: اگر کسی اين امر را بدعت مـیواقع منظور او می رباشد. د بدعت می
شود که اين امر بدعت نيست و اين به مانند قول امـام شـافعی اسـت کـه بدعت نيکی است و بدين معنا می

  :گفته است 
  فليشهد الثقالن بأني رافضي ***    إن كان رفضاً حبُّ آل محمدٍ 

باشد *** پس انسانها و جنها گواهی دهند که من رافضی  اگر دوست داشتن آل محمد رافضی بودن می 
  باشم می

را دوست داشته باشد، رافضی اسـت و معنـای  باشد که هر کسی آل بيت پيامبردر اينجا منظور اين نمی
ت بوده اسـت، پـس چـرا صـحابه در برابـر آن سـکوت باشد. همچنين اگر اين امر بدعآن چيز ديگری می

-هايی را آوردهدانم که اماميه از آنها روايت نمودند و برای چه با او در اين امر توافق داشتند. همچنين می
ی مـاه در آخـرين جمعـه : «رسـول هللا) گفتـه اسـت نمايد. ابوجعفر(امام باقراند که اين امر را تأييد می

کنم که  را شکر و ستايش نمود، سپس فرمود: ای مردم! ماهی را به شما معرفی میشعبان خطبه گفت. هللا
ی آن را واجـب باشـد و آن مـاه رمضـان اسـت. هللا روزهدر آن شبی وجود دارد که بهتر از هزار ماه می

. ) 1(»شد باها میکرده است و در شب آن نمازی را قرار داده است که به مانند نماز هفتاد شب در ديگر ماه
نمود، من نيـز به نماز خود اضافه می آمد، رسول هللاوقتی ماه رمضان می: «آمده است  بي عبد هللاز ا

بارت صريحی است که جايز بودن زياد کـردن نمـاز عاين . )2(»کنم، پس شما نيز اضافه نماييد اضافه می
ودش خداد و مودن آن دعوت میخودش به زياد ن م جعفر صادقرساند و حتی امادر ماه رمضان را می

بودم و از او سـوال شـد: آيـا در مـاه  أبي عبدهللانزد : گفته است محمد بن يحيى داد. اين کار را انجام می
-در مصـالی خـود قـرار مـی نماز عشاءبعد از  پيامبر فرمود: بله،؟ بيافزاييم رمضان بر نمازهای نافله

- شدند و به همراه او به جماعت نماز میدر پشت او جمع می نمود و مردمگرفت و نمازهايش را زياد می
 . وقتی مردم پراکنده شـدند،ی خود داخل شد د. وقتی تعداد آنها زياد شد، آنان را رها کرد و به خانهدنخوان

خواند، نمـاز خوانـد و ايـن کـار را چنـدين بـار به مصالی خود بازگشت و همان گونه که در قبل نماز می
افزود. وقتی نماز عشاء را خود می زدر ماه رمضان بر نما : رسول هللاگفته است  ی. و )3( تکرار کرد 

خواندنـد او بـه خانـه کرد و مردم در پشت سر او نمـاز جماعـت مـیخواند، بعد از آن نماز برگزار میمی
او نمـاز رفتنـد و پشـت سـر د وی مـیزرفت و در پس آن به نبرای نماز می شود و سپس دوبارهداخل می

او بعد از نماز عشاء در غير  :کرد. همچنين فرمود خواندند و اين کار را چندين بار تکرار میجماعت می
  . )4( خواند ماه رمضان، نمازی نمی

نماز تراويح را به شکل جماعت تشکيل نداد، بلکه   باشد که عمرای که قابل ذکر است اين می [نکته
خواندند را به  ند و دو نفر دو نفر يا سه نفر سه نفر آن نماز را میجماعتهای متفرقی که در مسجد بود 

«از    قرار داد. در حديث با سند صحيح آمده است: صورت يک صف و با يک امام به مانند زمان پيامبر
در ماه رمضان به مسجد رفتيم. در آنجا   خطاب  بن عمر آمده است: به همراه  عبدالقارىء بن عبدالرحمن 

خواند و گروهی به وی  خواند و مردی ديگر نماز می روه بودند و مردی به تنهايی نماز میمردم گروه گ
ام قرار بگيرند و  گفت: قسم به هللا نظر من اين است که آنها پشت سر يک ام کردند. عمراقتداء می

قرار   عب ك بن ي بَّ نماز بخوانند] در اين صورت بهتر خواهد بود و آنها را پشت سر اُ  [همگی با يک صف 
    )]. 250حديث شماره    –روايت يحيی الليثی   –داد» (الموطأ مالک  

  
  :ی قرار دادن سه طالق زن در يک لحظههشبه

  جواب:
اند. عت نگذاشته است و عمر بدعت گذار نبوده است، بلکه هيچ کدام از صحابه بدعت گذار نبودهد ب  عمر

تشريع: . بين اين دو فرق وجود دارد. تشريع بوده است و نه از روی شرعيت سياسعمل عمر به اعتبار 

 
 . 3/57طوسي از حكام ، تهذيب األ4/66كليني از ) الكافي 1(
 . 5/174، وسائل الشيعة 3/60طوسي از ) تهذيب األحكام 2(
 . 3/61) تهذيب األحكام 3(
 .1/461، االستبصار منبع قبلی) 4(
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سنت نمودن امری است که در شريعت اسالم وجود ندارد. ولی سياست شرعی: قرار دادن مـردم در دور 
توانند با سه طالق زن خود را ت شرعی مردم میاز روی سياس. باشد ی امری مشروع میانديشی درباره

باشد. تشريع به مانند آن است که به ازات نمايند. اين تشريع نمیسه طالقه کنند، به معنای آن که او را مج
بـود. ابـن عبـاس  طور مثال ازدواج با زن بعد از چهار طالق ممنوع شود. اين عملی بود که نظر عمـر

و ابوبکر و دو سال اول خالفت عمـر سـه بـار  «طالق در زمان رسول هللا :رضی هللا عنهما گفته است 
خواهنـد زمـان [آن سـه خواهند عجله کننـد و مـیمردم برای کاری می: گفت  خطاب بن عمر شد. انجام می

و اين صورت نبايد آن را از آنها انکار نمود و در نتيجه چنين امری [يعنی سه طـالق  طالق] کوتاه گردد 
نيز  اين موردی است که صحابه. آن را روايت کرده است) مسلمدادن در يک لحظه] را انکار ننمود» (

  .با او توافق داشتند و تعداد کسانی که با اين امر موافق بودند، بسيار زياد بوده است 
ای که در سه طالقه کردن وجود دارد اين است که شايد مردی به شدت عصـبانی شـود و زن خـود [شبهه

بايد خـاطر تواند با او ازدواج کند. را سه طالقه کند و بعد از آن پشيمان گردد. در اينجاست که ديگر نمی
-شود، زيرا شدت عصبانيت به مانند جنـون مـینشان کرد که در اين حالت حتی يک طالق نيز واقع نمی

  شود].باشد و شخص ديوانه حکمی برای او صادر نمی
  

  :» در اذان [صبح] توسط عمرالصالة خير من النومی اضافه کردن عبارت «هشبه
الصـالة خيـر دهيد و آن عبارت «ارد شده است را انجام میگفته شده است: برای چه بدعتی که در اذان و

باشد. کسی که چنين کاری را انجام دهد، در مقابل امر نبوی و » (نماز بهتر از خواب است) میمن النوم
  ؟الهی ايستاده است 

  رّد:
 باشـد، بلکـه آننمـی عمـر (نماز بهتـر از خـواب اسـت) از اختراعـات  : «الصالة خير من النوم»عبارت 

«گفتم: ای رسول هللا! سنت اذان : آمده است  هبي محذوراست. در حديث ا سنتی ثابت شده از رسول هللا
هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا گويی: را به من بياموز!. گفت: دستی به جلوی سرم کشيد و فرمود: می

ال إلـه إال هللا.. أشـهد أن ال إلـه إال هللا،  : أشهد أنگويیسپس می –کنی و در آن صدايت را بلند می –أكبر 
آوری و بـه آرامـی و در آنها صدايت را پايين می –أشهد أن محمداً رسول هللا.. أشهد أن محمداً رسول هللا 

: أشهد أن ال إله إال هللا.. أشهد أن ال إله کنیسپس صدايت را برای گواهی دادن بلند می – گويیآنها را می
، حـي د أن محمداً رسول هللا.. أشهد أن محمداً رسول هللا. حي على الصالة.. حي علـى الصـالةإال هللا، أشه

الصالة خير من النوم.. الصالة خير من النوم، گويی:  . اگر نماز صبح بود میعلى الفالح.. حي على الفالح
گفتـه  هحـذورم. انـد روايت کرده نسائي د ووداو، ابحمد اامام آن را . )1( »هللا أكبر.. هللا أكبر. ال إله إال هللا

حي على الصالة.. حي على الفـالح، الصـالة گفتم: گفتم و اذان اول فجر میاذان می برای پيامبر: «است 
ايـن دليلـی بـر ايـن اسـت کـه . )2(خير من النوم.. الصالة خير من النوم، هللا أكبر.. هللا أكبر ال إلـه إال هللا»

  .بدعت نگذاشته شده است  توسط عمر «الصالة خير من النوم»بح: سخن موذن برای نماز ص
  

  :مه رضی هللا عنها بر عليه وی بودطادعای آن که آنچه از ابولؤلؤ به عمر رسيد، دعای فا
ای به او داد و آن(فدک) را به او داد. فاطمه ی فدک پند داد؛ ابوبکر نوشتهوقتی فاطمه، ابوبکر را درباره

او را ديـد. عمـر نوشـته را آتـش زد و فاطمـه  عمر بن خطـاب يز از نزد او خارج شد و رضی هللا عنها ن
  .رضی هللا عنها بر عليه او دعا نمود و در نتيجه آن باليی که ابولؤلؤ بر سر او آورد، انجام گرفت 

  جواب:
-ثبت نکردهکند. هيچ کدام از اهل علم چنين حديثی را  باشد که هيچ عاِلمی در آن شک نمیاين دروغی می

هرگز فدک را به کسی نداد: نه به فاطمـه رضـی هللا عنهـا و  اند و اسنادی برای آن وجود ندارد. ابوبکر
 لؤلـؤانجام نـداد. آنچـه ابو شخص ديگری. همچنين هيچ دعايی فاطمه رضی هللا عنها بر عليه عمر به نه

انجـام داد،  ن ملجـم بـر عليـه علـیباشـد. آن از آنچـه ابـ مـی انجام داد، بزرگداشت عمـر بر عليه عمر
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را بـه قتـل  کـافری بـود کـه عمـر لؤلؤانجام گرفت. ابو بزرگتر است و همچنين از آنچه بر عليه حسين
رگتـر از شـهادتی اسـت کـه زرسـاند. ايـن شـهادت برساند، همان گونه که کافری، مؤمنی را بـه قتـل مـی

ی ی بـاالتری نسـبت بـه کشـته شـدهدارای درجـهمسلمان توسط مسلمان کشته شود. کشته شده توسط کافر 
، لؤلؤتوسط ابو . کشته شدن عمر. [همچنين او اولين شهيد محراب در اسالم شد]باشد توسط مسلمانان می

شش ماه کمتر از مدت خالفـت ابـوبکر و عمـر  و قتل عمر بعد از وفات فاطمه رضی هللا عنها انجام شد 
گرفت. پس از کجا فهميده شود که کشته شدن او به سبب دعايی  رضی هللا عنها بعد از وفات وی صورت 

ای برای مسلمانی دعا کند که توسـط کـافری اگر دعا کننده .بوده است که قبل از اين مدت انجام شده است 
برای اصحابش چنين  باشد و نه بر عليه وی. به مانند آن که پيامبرکشته شود، اين دعايی به نفع وی می

بگوينـد: ای کـاش مـا بـه  تا آنجـا کـهود. به مانند آن که فرموده است: «هللا فالنی را بيامرزد نمدعايی می
  .. اين دعا را برای هر کسی انجام داد، او توسط آن شهيد شد )1(مانند وی بوديم»

به اهل صفين و خوارج ظلم نمود و در نتيجه باليی از طرف ابن ملجم بـرای  ای بگويد: علیاگر گوينده
 هبر عليآل سفيان بن حرب باشد. اين چنين است اگر بگويند: حادث شد، از اين امر دورتر از عقل نمیاو  

  .دعا کردند و در نتيجه چنين اتفاقی برای او افتاد  حسين
  

د نمـوداری که شايسته بود، مال عطا میاز بيت المال بيشتر از آن مق ی آن که او به زنان پيامبرهشبه
  .داد»فصه از آن مال، سااللنه ده هزار درهم میو به عايشه و ح

  جواب:
کـرد، همـان در مورد حفصه رضی هللا عنها از آنجايی که او دختر وی بود از بقيه به او کمتـر عطـا مـی

به اجرا گذاشت. اين از روی کمال احتياط او در عدالت  عبدهللا بن عمرگونه که اين امر را برای پسرش 
او بر اساس زياد بودن فضـيلت، عطـا  .ارش و نهی نفسش از هوای آن بوده است و ترس از مقام پروردگ

آل أبي طالـب شامل بني هاشم نمود. به بيشتر از بقيه زنان عطا می نمود. به زنان پيامبررا نيز زياد می
نمود. فضيلت بيشتر را در نزديک بـودن آن شـخص ی قبايل و طوايف عطا میبيشتر از بقيهعباس آل  و
گفـت: «هـيچ گرفت و يا بر اساس پيشی گرفتن او در ايمان و استحقاق او. مـیدر نظر می ه رسول هللاب

باشد و فقط مرد و ثروت او و مرد و سختيی که در راه شخصی به اين مال از کسی ديگر سزاوارتر نمی
رفـت». بـه هـيچ گنظـر مـیدين کشيده است و مرد و سـبقت او در ايمـان آوردن و مـرد و نيـاز او را در 

ل خود عطايی ننمود تا توسط آن متهم گردد. بلکه به دختر و پسر خود از کسانی که به مانند دوست و فامي
گرفت. اهل بيت نمود. فقط اسباب دينی محض را برای برتری دادن در نظر میآنها بودند، کمتر عطا می

  .داشت دم میداد و آنها را مقرا بر تمامی افراد ديگر برتری می پيامبر
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 شبهات حول عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

  
  : ی آن که صحابه برای کشتن عثمان جمع شدند و اجماع داشتندهشبه

يشـه م المـؤمنين عااند و در پيشاپيش آنها ای اول خود صحابه بودهگفته شده است: قاتالن عثمان در درجه
ون او را در بـين ديگـران مبـاح کـرده بـود. صـحابه داده است و خقرار داشته است و به کشتن او ندا می

لوگيری کردند و او را بـدون غسـل و کفـن جاو در قبرستان مسلمانان  د همان کسانی بودند که از دفن جس
  دفن کردند... «حش كوكب» در 

  جواب:
 هصحاب  ور کل به آن راضی نبودند. بلکه عکس آن بود و آنها طدر قتل عثمان شرکت نداشتند و به

آنهـا را از دفـاع از خـودش از تـرس  رای آن ممانعـت ايجـاد کردنـد و در کنـار او ماندنـد. ولـی اوب
از اين امر  دانست که مظلوم کشته خواهد شد، زيرا پيامبرگرفتار شدن آنها به فتنه منع نمود. او می

ود و فرمـود: «در آن رضی هللا عنهما آمده است که او فتنه را ياد نمعبدهللا بن عمر به او آگاهی داد. 
موسـى ش از ابـی صحيحبود. بخاری(بخارايی) در  شود». منظور از وی عثمانمظلومانه کشته می

آورده است: «سپس نفر ديگری آمد و اجازه خواست. به آرامی ساکت شد، سپس فرمود: به او اجـازه 
 عثمـان بـن عفـانن هنگـام آيد به او بشارت بهشت بدهيد! در آدهيد و از برای باليی که بر سر او می

شرکت داشتند و خشم خود را به علت قتل او اعالن  بهترين صحابه در دفاع از عثمان.  )1(»وارد شد 
الرحمن بـن ليلـى عبـد کرد و بر عليه قاتالن دعا نمـود. از  بود که دو دستش را بلند  نمودند. اين علی

علی را ديدم که دستانش را بلند نمود و گفت: الهی! من برای خون عثمـان بـه سـوی تـو : «آمده است 
ما به همراه علی در ساحل فـرات بـوديم. کشـتيی از : «آمده است بن سعد  هعميرکنم». از شکايت می

ي : فرمايد می فراشته بود. علی فرمود: هللاآنجا عبور کرد که پرچمهای آن ا آُت فـِ َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنشـَ
) کشتی(و برای  ]24: [الرحمن اْلبَْحِر َكاْألَْعَالمِ  هـا کـوه د که بـه ماننـ های بر افراشته وجود دارد و(

را نکشتم  انعثممن  ،آورد درياهايش به حرکت در می ازقسم به کسی که آن را در دريايی  د)نباشمی
ای بـرای عثمـان علـی فرسـتاده« آمـده اسـت: جابر بـن عبـدهللاز . )2(»و به قتل او نيز کمک نکردم

فرستاد [و او به وی گفت:] «به همراه من پانصد مرد قوی هستند. به من اجازه بده تا آن قوم را از تو 
پـاداش : گفـت  دانند. عثمـانل میی آن حالای که آنها خون تو را به واسطهمنع نمايم. تو کاری کرده

اين تا . )3(»خير به تو داده شود. دوست دارم خونم به دليل کاری که از من سر زده است، ريخته شود 
محمـد بـن شـرکت داشـتند. از  و فرزندان صـحابه در دفـاع از عثمـان بدانجا بود که فرزندان علی

ی او ] تمـامی بـا سـالح وارد خانـه[وانمر ابن زبير و، ابن عمر، سين، ح: «حسنآمده است سيرين 
-ی خودتان را بر زمين بگذاريـد و در خانـهخواهم تا برگرديد و اسلحهشدند. عثمان گفت: از شما می

از آن خانـه در شاهد کشـته شـدن عثمـان بـودم. : «ه آمده است ى صفيموال هكناناز . )4(»هايتان بمانيد 
ند که خونی شده بودند و اسلحه در دست داشتند. آنـان جلوی من چهار جوان از قريش بيرون آمده بود 

از . )5(مروان بن حكم» و محمد بن حاطب حسن بن علي، عبدهللا بن زبير، کردند:  دفاع می  از عثمان
د عثمان رفتند و او زمردی ديگر از انصار به ن صاري وه انقتاد ابو«آمده است:  بن عبد الرحمن    هسلم

ی حج رفتن اجازه گرفتند و به آنها اجازه داد، سپس گفتند: اگر آن قوم هدر محاصره بود. از او دربار
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 

التزام داشته باشيد! گفت: از نزد او رفتيم، وقتی به درب خانه رسيديم حسن بن علی را ديـديم کـه بود 
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! ميرالمؤمنينکند. وقتی حسن به نزد او رسيد گفت: ای اداخل شد، در پی او رفتيم تا ببينيم چه کار می
ر برادرم! برگـرد خواهی به من امر کن! عثمان به او گفت: ای پسما در دست تو هستيم و هر چه می

وجــود [مســلمان] ات بنشــين تــا آن کــه امــر هللا بيايــد. نيــازی بــرای مــن در ريخــتن خــون و در خانــه
بيـرون بـرو و بـا آنهـا بجنـگ! بـه : به عثمـان گفـتم : «يوم الدارگفته است . عبدهللا بن زبير )1(»ندارد 

ری داده اسـت و پيـروز گردانـده همراه تو کسانی هستند که با وجود کمتـر بـودن آنهـا، هللا آنـان را يـا
است. قسم به هللا جنگ با آنها حالل است [و ريختن خون آنها را برای خودت حرام ندان!]. گفت: ولی 

همانا جنگ با آنهـا را هللا بـرای : «آمده است  زبيردر روايتی ديگر از ابن . )2(»از اين کار ابا ورزيد 
-جنگم [و خـون مسـلمانی را نمـی با آنها هرگز نمیتو حالل کرده است. عثمان گفت: نه و قسم به هللا

دوبار پوشيد و سالح برداشـت تـا آن کـه عثمـان از او  يوم الدارزره خود را در بن عمر ا. )3(»ريزم]
بـه : «گفتـه اسـت  ابـوهريره. )4(خواست تا برود و اين از روی ترس از آن بود کـه او کشـته شـود»

ی مـن] خـارج خواهم تا [از خانهاه تو را دارم. گفت: از تو میعثمان گفتم: امروز توان جنگ به همر
آمـد و گفـت: عثمـان به نزد  : «زيد بن ثابت آمده است ابن سيرين از . )5(»شوی [و از من دفاع نکنی]

 أنصـار هللاگوينـد: اگـر بخـواهی بـرای بـار دوم باشند و می«اين انصار هستند که در جلوی درب می
ثقـه  –قيس بن أبي حـازم از . )6(»]خواهم خون مسلمانی ريخته شود نه [نمیشويم. او گفت: جنگ می
قسم به هللا، اگر کوه احد برای آنچـه بـر عثمـان انجـام داديـد، : «آورده است سعيد بن زيد از  -باشد می

صـدای فريـاد : «آمده اسـت خالد بن ربيع عبسي از . )7(»باشد تکه تکه شود، تکه تکه شدن آن حق می
به همراه چند نفری که من از آنها بودم به سوی مـدائن حرکـت  بومسعود انصاريشنيديم. احذيفه را 

ام و مـن کرد. گفت: سپس ياد نمود کـه عثمـان کشـته شـده اسـت. او گفـت: الهـی! مـن شـاهد نبـودهمی
از آمده است که حذيفه را مالقات کرد و جندب بن عبدهللا  از .  )8(»ام و به آن راضی نخواهم بود نکشته

ياد نمود. او گفت: «اگر آنها او را بکشند! گفتم: پس او کجا خواهد بود؟ گفت: در   أميرالمؤمنين عثمان
اگر آسمان : «ه آمده است أبي بكراز . )9(»بهشت. گفتم: قتالن او کجا خواهند بود؟ گفت: در آتش جهنم

. )10(»ارکت کــنمتــر از آن اســت کــه در قتــل عثمــان مـشـ بــر زمــين بيافتــد بــرای مــن دوســت داشــتنی
شد ولـی آن اگر هدايت بود، توسط آن برای امت شير دوشيده می عثمانقتل : «گفته است  وموسىاب

اگـر تيـری بـه سـوی  : «گفتـه اسـت  . ابن مسـعود )11(»گمراهی بود و سبب شد تا خون دوشيده شود 
ی احد گر به اندازهشوم حتی امن خوشحال نمی عثمان پرتاب کنم و آن تير به وی اصابت کند يا نکند،

فرستاد عثمان ه مرا به سوی ساما« گفته است:بن زيد  هسامی اموال هريط. )12(»به من طال داده شود 
برسی  ی تو بزنم و تو را از آن خارج کنم تا آن که به مکان امنو گفت: دوست دارم تا تونلی به خانه

گفته است به بن نعمان   ه. حارث)13(»جنگد د با نافرمان از تو بکنو [همچنين] کسی که از تو اطاعت می
گفتـه  . عبدهللا بن سالم)14(»جنگماگر بخواهی با غير از تو می« عثمان وقتی در محاصره بود گفتم:

را نکشــيد! اگــر ايــن کــار را انجــام دهيــد، ديگــر هرگــز بــا يکــديگر نمــاز نخواهيــد  : «عثمــاناســت 
ای استوار قرار داشـت و آنهـا بـا قتـل عثمـان عه«اسالم در قل: گفته است  بن جندب  ه. سمر)15(»خواند 
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شـود. ای به اسالم ايجاد کردند. آنان شرطی قرار دادند و اين رخنه تا روز قيامت برداشـته نمـیرخنه
. ابـن عمـر )1(»گـردد خالفت در بين اهل مدينه بود و آن را بيرون کردند و ديگـر بـين آنهـا بـاز نمـی

رسيدم و او جانشين عثمان در موسم حـج در سـالی  بن عباسار ابه ديد : «رضی هللا عنهما گفته است 
بود که او به قتل رسيد. خبر قتل او را به وی دادم. امر را باعظمت دانست و گفت: قسم بـه هللا او از 

بعـد . )2(»شـدمکردند، در نتيجه آرزو نمودم که در آن روز کشته مـیکسانی بود که به عدالت امر می
شـود کـه آنهـا در قتـل به خوبی معلوم مـی عثمان بن عفانی قتل حابه دربارهاز نقل موضعگيری ص

ی بزرگوار راضی نبودند. در احاديث اماميه آمده اسـت کـه وی مشارکت نداشتند و به قتل آن صحابه
خواهنـد رسـيد کـه آنهـا مـی وقتـی بـه علـی... «: گفته اسـت  مروج الذهب  شكتابه در مسعودي شيع

را به همراه موالی خـودش بـا سـالم مـأمور نمـود در  حسين حسن و، دو پسر خود [عثمان] را بکشند 
ی او، وی را ياری نمايند و به آنها امر نمود تا او را در برابر آنها حفظ نمايند. زيبر جلوی درب خانه

نيز پسرش عبدهللا و طلحه پسرش محمد را فرستادند و بيشتر صحابه پسرانشان را فرستادند تا بـه آن 
 .)3(ی او محافظت کنند»کسانی که گفتيم اقتداء کنند و در برابر هجوم [باغيان] از خانه

 يشه رضی هللا عنها در پيشاپيش قـاتالن عثمـانأم المؤمنين عای آن که ادعا  بـوده اسـت، دارای سـند
: گفتـه اسـت  عقيلـيی او روايـت کـرده اسـت. دربـاره نصر بن مزاحمباشد. اين حديث را صحيح نمی

. )4(کـرده اسـت»مذهب او تشيع بوده است و در حديث او اضطراب وجود دارد و بسيار اشـتباه مـی«
«او خالفت چهار خليفه را قبول نداشت، پس او را رها کنيد [و از او حديث روايـت : گفته است  ذهبي

 و ي الحـديث واهـ «: گفتـه اسـت  أبوحـاتمه گفته است: «بسيار دروغگو بوده است». خيثمبونکنيد!]» ا
«نصـر : گفتـه اسـت  . جوزجاني)5(باشد»می : ضعيفگفته است  دارقطنيباشد. (ترک شده) میمتروك

احاديـث ضـعيفی از او  نصـر بـن مـزاحم«: گفتـه اسـت  صالح بن محمـد از حق منحرف شده است». 
نصـر بـن «: گفتـه اسـت  حافظ أبي فتح محمد بن حسـينروايت شده است و احاديث او منکر هستند». 

شـود و بـه آن تـوجهی قبـول نمـیبنابراين ايـن روايـت . )6(کرده است»مذهب خود غلو میدر مزاحم 
در روايـات  .باشـد گردد، اضافه بر آن که با احاديث صحيح منافـات دارد و بـا آنهـا در تضـاد مـینمی

صحيح به ثبت رسيده است که عايشه از کشته شدن عثمان دردمند شد و بر عليه قاتالن او دعا نمـود. 
«او را بـه ماننـد لبـاس پـاکی رهـا آمده است که عايشه رضی هللا عنها گفـت:  -هتابعي ثق-مسروق  از

نموديد، سپس به او نزديک شديد و به مانند قوچ او را ذبح نموديد. مشروق گفت: گفتم: اين عمـل تـو 
کسـی کـه  بوده است که به مردم نوشتی و امر نمودی که بر عليه او قيام کنند. عايشـه گفـت: قسـم بـه

ورزنـد، بـا سـياهی بـر سـفيدی چنـين چيـزی را اند و کافران به او کفـر مـیمؤمنان به او ايمان آورده
پنداشتند کـه بـا شدم] تا اين که در اين مجلس حاضر شدم. اعمش گف: آنها مینی آن ننوشتم [و متوجه

ی آورده است کـه دربـارهش از عايشه فضائلدر حمد ا. )7(»زبانش اين امر را بر آنها واجب کرده بود 
بـدين شـکل  ای کاش فراموش شده بودم! منزلت عثمان در نزد من، قسم به هللا،: «گفت قتل عثمان می

امر بر عثمـان هرگـز وارد نشـود، مگـر آن نيـز بـر مـن وارد شـود، حتـی  بوده است که دوست دارم
آورده اسـت کـه بـه  انُحشّـ  طلـق بـنه از . ابن شب)8(»شد م و او کشته نمید شمیدوست دارم که کشته 

گفت: مظلومانـه کشـته شـد و هللا قـاتالن او را ؟ کشته شد  أميرالمؤمنين عثمانعايشه گفتم: «برای چه 
ای ه در درهابـن حنيفـ ما به همراه : «آورده است سالم بن أبي جعد از الفضائل در حمد ا. )9(»لعنت کند 

د وی بـود. گفـت: زالی بود که ابن عباس در نـ کشيد و اين در حبوديم. شنيده شد که شخصی فرياد می
شبی فريادی را از جهت مربد شـنيد و فـالن بـن فـالن را ميرالمؤمنين ای که اآيا شنيدهبن عباس! ای ا
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برای آن فرستاد. او گفت: برو و ببين صدا چيست؟ آمد و گفت: اين عايشه است که قـاتالن عثمـان را 
گفت: مـن نيـز  باشند. علیآرامش میدر ی هستند که ما مرد کند و اين در حالی است که آنهلعنت می

قاتالن عثمان  کنم. الهی قاتالن عثمان را لعنت فرما! الهیقاتالن عثمان را در صحرا و کوه لعنت می
ه به او و ما روی نمود و گفت: آيـا ابـن عبـاس شـاهدی حنيفرا در صحرا و کوه لعنت کن! سپس ابن 

-آنچه که معلوم است اين می. )1(»فتيم: بله! گفت: پس اين چنين بوده است باشد؟ گبرای عدالت او می
اند عايشه برای خونخواهی عثمان قيام کرد، پس چگونه بين اين کار باشد که تمامی تاريخ نويسان گفته

محمـد امـا در مـورد  »؟!.را بکشيد او کافر شده است  : «نعثلدهند او و اين سخن او يکسانی قرار می
ی مشـهور وفات نمود، او چهار ماهه بـود. آيـا چنـين شخصـی از صـحابه : وقتی پيامبربكربن أبي 

ی روايـات صـحيح، زبيـر وه طلحـ باشـد. در مـورد شود؟! و اين بر خالف پندار آنها مـیمحسوب می
وجود دارد که در آنها به شکلی آشکار به ثبت رسيده است کـه آنهـا بـا کشـته شـدن عثمـان در نهايـت 

«زبيـر مـرا بـه : ه آمـده اسـت بي حبيبـ تا از او دفاع کنند. از ا د قرار گرفتند و کوشش نمودندردمندی 
. به نزد او در روزی گـرم رفـتم و او سوی عثمان فرستاد و اين در حالی بود که او در محاصره بود 

دنـد. بو عبـدهللا بـن زبيـر و عبد هللا بن عمره، هريروبا، حسن بن عليبر صندلی نشسته بود و نزد او 
رساند و به تـو گفتـه اسـت: مـن در مرا نزد تو فرستاده است و او به تو سالم می زبير بن عوامگفتم: 

ی تـو داخـل کنم. اگر بخـواهی بـه خانـهدهم و پيمان شکنی نمیباشم و آن را تغيير نمیاطاعت تو می
 بنـي عمـرو بـن عـوف ودارم. همانـا شوم تا مردی از آن قوم نباشم و اگر بخواهی آن را برپا مـیمی

کـنم. وقتـی ارسـالی باشند و در پس آن چيزی هستند که من به آنها امر میجلوی درب من میعدوني 
را شنيد گفت: هللا بزرگترين است و ستايش شکرگونه برای هللا است، همان کسی که برادر مـرا حفـظ 

شود، مردی از آن قوم خواهد بـود نمود. به او سالم برسان و بعد از آن به او بگو: اگر به خانه وارد 
باشد. اميد است که هللا توسط تو اين شّر تر میو جايی که تو در آن قرار داری نزد من دوست داشتنی

را از من دفع کند. وقتی ابوهريره ارسالی را شنيد، ايستاد و گفـت: آيـا شـما را از آنچـه دو گوشـم از 
شـنيدم  دهم که از رسول هللا: بله، گفت: من شهادت میگفتند  شنيده است، با خبر نسازم؟ رسول هللا

شود. گفتيم: نجات دهنده از آنها کجاست ای رسـول ها و اموری ايجاد میفتنه ،گفت: بعد از منکه می
نزد ايمن و حزب او و به عثمان بن عفان اشاره کرد. [در پس اين سخن] مردمی [که در  هللا؟ فرمود:
دهـی؟ عثمـان ی جهاد میشن شد، پس به ما اجازهودند و گفتند: بصيرت ما ربودند] ايستا نزد عثمان

خـواهم خـون خواهم که بر اطاعت از من باقی بمانيد و جنگی انجام نشود [زيرا نمیشما می زاگفت: 
هيچ دو نفری نيستند که با يکـديگر بـر سـر ايـن اخـتالف داشـته . )2(»]مسلمانان برای من ريخته شود 

و قصـاص قـاتالن او در  از اولين کسانی بودند که در پی خونخواهی عثمـان زبير و هطلحباشند که 
 .آمدند و آنها قيام ننمودند، مگر به اين سبب 

 شود: صحابه همان کسـانی بودنـد کـه از دفـن او در قبرسـتان مسـلمانان جلـوگيری اما آن که گفته می
 !؟ سل و کفن دفن شد که زمين يهوديان بود، بدون غ«حش كوكب» کردند و او در 

 بسـتانى امعنـ ه بـ  »حـشباشد؛ زيرا «زمين يهوديان نبود و چنين اطالقی درست نمیحش كوكب  جواب:
خريداری نمود. وقتـی وفـات نمـود او را در  -که مردی از انصار بود  –كوكب از  عثماناست و آن را 

؟ کنـد چـه مشـکلی ايجـاد مـی بستان خودش که با مال خودش خريداری کـرده بـود، دفـن کردنـد. ايـن امـر
کـوچ داد و بعـد از او  ]آنها را از آن [به علت خيانتشان همچنين يهوديان در مدينه وجود نداشتند، پيامبر

دانـيم کـه بيشـتر صـحابه در آن زمـان در همچنين مـی. به طور کل آنها را از شبه جزيره کوچ داد  عمر
ام شد و آنها در آن زمان در مکه بودند و بعضـی ديگـر در زمان موسم حج انج مدينه نبودند. قتل عثمان

در لشگرهای فاتح بودنـد و اهـل مدينـه فقـط قسـمتی از مسـلمانان  خراسان وه، بصره، كوف، شام، يمندر 
  .بودند 

  
  :به ستمگران امور توسط عثمان ی سپردنهشبه
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نهـا سـتم، خيانـت و ارتکـاب سپرد کـه از آرا به کسانی می راز آن شبهات اين است که عثمان واليت امو
ه که شراب نوشيده بود و او را امام مردم در نماز قرار داد وليد بن عقب امور زشت سر زده بود. به مانند 

ام؟ واليت شام را بـه معاويـه سـپرد و و او نماز صبح را چهار رکعت خواند، سپس گفت: آيا زيادتر کرده
 ی آن نيز اين شد که با اميرالمؤمنين علـیمهم بود. نتيجهی اين در حالی بود که آن يکی از چهار منظقه

سـپرد و او بـه  عبد هللا بن سعد مخالفت کرد و بر عليه او در زمان خالفتش ستم نمود. واليت مصر را به 
تا آن که آنها مجبور نمود که به مدينه هجرت کننـد و بـر عليـه او قيـام نماينـد.  اهل خود ظلم شديدی نمود 

مکـر نمـود و نوشـت کـه او را محمد بـن أبـي بكـر خود قرار داد و او در حق  كاتب  وو  يروزرا روان م
بگيريد و به قتل برسانيد. بعد از آن که مردم از اين امر غمگين شدند، از قتل او آنها را باز نداشت و امر 

  . باشد امامت نمی را اين گونه پيش برد تا آن که او کشته شود. کسی که چنين اعمالی را انجام دهد، اليق
  :جواب
شد را به مانند وليد، عزل نمود. معاويه در زمان او کار بـدی کسانی که اوضاع بد آنها معلوم می عثمان

مستحق عزل شود، بلکه خدمات بسياری را به انجام رساند، به مانند آن که با روم جنگ   بود تا انجام نداده
انجـام گرفتـه  عبد هللا بن سعد اما در مورد شکاياتی که از  .های زيادی توسط وی فتح شد نمود و سرزمين

  های وی بودند.[يهودی منافق] و برنامه ريزی عبد هللا ابن سبأبود. آنها از مکر 
   

را به مدينه راه داد و اين در حالی است که رسـول (أبا مروان) بن عاص حکم به عثمان ی آن که هشبه
  .او را اخراج کرده بود هللا

  ب:جوا
-آن را فقط برای اين اخراج نمود که او منافقـان را دوسـت مـی اگر چنين داستانی صحيح باشد، رسول

نمـود. ولـی کفـر و نفـاق بعـد از وفـات کـرد و بـه کـافران کمـک مـیداشت و بين مسلمانان فتنه ايجاد می
به مدينه ديگـر ايـرادی باقی نماند و در زمان خالفت شيخين اسالم قوی شد، بنابراين بازگشت او  پيامبر

باشـد آن اسـت کـه و سنی يکسـان مـی هی شيعنداشت. همان طور که در قبل گفتيم حکمی که بين دو فرقه
رود». «اگر حکمـی بـر اسـاس علتـی انجـام شـود، اگـر آن علـت از بـين بـرود آن حکـم نيـز از بـين مـی

ان کارهـايی را کـه در زمـان کردنـد او همـ بازنگرداندن او توسط شـيخين از روی آن بـود کـه گمـان مـی
داد را انجام خواهد داد؛ ولی چنين امر در زمان خالفت عثمـان پايـان يافتـه بـود؛ زيـرا انجام می رسول

در  اعتـراض نمودنـد و او گفـت: مـن از رسـول هللا ی او بود. به همين دليل بـه عثمـانحکم برادرزاده
؛ ولی ابوبکر آن را از من قبول نکرد به مدينه بازگردد بيماريی که بر آن وفات يافت اجازه گرفتم تا حکم 

گرفته بودم، وجود نداشت و عمـر نيـز بـر همـين نظـر  ای که از پيامبرزيرا شاهدی برای من در اجازه
کردم را به انجام رسـاندم. همچنـين بود. ولی وقتی عمل به من واگذار شد، آنچه را که بايد به آن عمل می

حکم در آخر عمرش از نفاق و آنچه از مکر و اختالف ايجاد کـردن را کـه انجـام  به ثبت رسيده است که
  .داد، توبه نمود می
  

  :بخشيدبه اهل بيت و نزديکانش مال زيادی را می عثمانی آن که هشبه
بخشـيد و بيـت المـال را در ها اين است که عثمان به اهل بيت و نزديکانش مال زيادی را مـیاز آن شبهه

نمود و اين دليل بر اسراف او دارد. همان گونه که به حکم سزاوار نبوده است، زياد مصرف میجايی که  
خالد بن سيد بن . همچنين به )1( هزار درهم عطا کرد و به مروان خمس بدست آمده از آفريقا را عطا نمود 

بسـيار و  هـایسيصد هزار درهـم داد و آن وقتـی بـود کـه او از مکـه آمـد. همچنـين ديگـر اسـرافعاص 
-های بی حد و حصر داشته است. بنابراين چگونه چنين شخصی سزاوار امامت در بين مردم مـیبخشش

  . باشد 
  جواب:

 
آفريق داد و نه عبدهللا بن سعد فاتح باشد] آن را به است و نه خمس [به معنای يک بيست و پنجم می خمس الخمسآن ) 1(

 .استرجاع داد  عبدهللا بن سعددانم که آنچه کمی قبل از طبری روايت شه بود را به میمروان، به 
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داد و نه بيت المال. او قبل از آن که خليفه شود، از اين مالها را از جيب خود می بر فرض محال عثمان
هـر  يابد. عثمانره رجوع کند، اين امر را میبود و کسی که به کتابهای سي افراد بين مردم نتريثروتمند 

داد. کرد و در هر روز به آنهـا غـذا مـینمود و مهاجرين و انصار را مهمان میای را آزاد میجمعه برده
گفـت: «ای مـردم! صـبح بـرای ی عثمان بـودم کـه مـیمن شاهد ندا دهنده: «ن بصری گفته است سامام ح

کردند. «ای مـردم! صـبح بـرای رزق و ند و مال زيادی را دريافت میآمد عطايای خود بياييد» و آنها می
شـد: گرفتند. قسم به هللا، حتی شنيدم که ندا داده مـیآمدند و مال زيادی را میتان بياييد!» و آنها میروزی

بـه کسـی کـه . )1( گرفتنـد هـا را مـیآمدند و حليه«صبح بياييد و لباسهای خودتان را دريافت کنيد» آنها می
را در آنها خواهد ديد و هيچ احدی نقل نکرده اسـت کـه انفـاق  ی عثمانکتابهای تاريخ رجوع کند، درجه

است که به يـک  ابن أبي سرح ی باشد، دربارهآنچه صحيح می .باشد در راه هللا تعالی موجب سرزنش می
 .را از او پس گرفت پنجم خمس را برای پاداش جهادی که نموده بود، عطا کرد، سپس بازگشت و آن 

  
ستانش مقدار زيادی از اراضی بيت المـال را عطـا نمـود و در آن وبه اصحاب و د عثمانی آن که هشبه

  :حقوق مسلمانان را از بين برد
  جواب:

هـايی را زنـده های مرده بـود. هـر کسـی کـه چنـين زمـينآنچه او به آن اجازه داده بود، زنده کردن زمين
باشـند و های مرده بـرای هللا و رسـولش مـیکند: «زمينبرای او مصداق پيدا می نمايد، اين سخن پيامبر

. او به هيچ کس زمينی آباد شـده )2(کسی که چيزی از آنها را زنده نمايد، آن [زمين] برای او خواهد بود»
  . گردد يا مورد زراعت قرار گرفته را نبخشيد و اين از کتابهای تاريخ معلوم می

  
را به قتـل  هرمزاندرگذشت و اين در حالی بود که او  قصاص عبيدهللا بن عمر ازعثمان  ی آن کههشبه

  :رساند
به اجرا در نياورد و  عبيد هللا بن عمری از شبهاتی که مطرح است اين است که عثمان قصاص را درباره

ه قتل رسـاند و ايـن اين در حالی بود که او هرمزان پادشاه اهواز را که در زمان عمر مسلمان شده بود، ب
اين بـا وجـود آن بـوده اسـت کـه ، )3(بعد از آن بود که متهم شده بود که در قتل عمر مشارکت داشته است 

ی نصرانی را برای چنين اتهامی به قتل رساند. صـحابه قاتل فقط ابولؤلؤ بود و همچنين او دختر و حنيفه
و قبول نکرد و به جای آن ديه پرداخت کرد و در در نزد او جمع شدند تا عبيدهللا را قصاص نمايد، ولی ا

  . ی امامت نبود اين امر با حکم هللا تعالی مخالفت نمود. بنابراين او شايسته
  جواب:

در اين شرايط قصاص به ثبت نرسيده است؛ زيرا وارثان هرمزان در مدينه نبودند و بلکه در فارس قرار 
فراخواند [تا حکم قصاص را انجام دهنـد] از روی تـرس بـه آنان را به سوی مدينه  داشتند. وقتی عثمان

شـرط قصـاص آن اسـت کـه . )4( آنجا نيامدند و اين امر را مرتضی در بعضی کتابهايش بيان داشته اسـت 

 
 .3/1041، االستيعاب 131 1/87كبير ) معجم الطبراني ال1(
 .11566 شمارهالسنن الكبرى در بيهقي ) 2(
صحابه در چنين موضوعی در اول بسيار دخالت   :گفته است 107العواصم من القواصم، در بكر بن العربي بوا) قاضي 3(

لباسش پنهان نموده بود. کوشش نمود و خنجر در دست او بود و زير  اند. گفته شده است: هرمزان در قتل عمرداشته
 سعيد بن مسيببه صورت روايت شده از هرمزان بر عبدالرحمن بن أبي بكر صديق گواهی  5/42تاريخ الطبري  در

رضی هللا عنهما آورده  : عبدهللا بن عباسگفته است 3/200منهاج السنة ه در . شيخ اإلسالم ابن تيميباشدموجود می
دين زياد گرفت به او گفت: تو و پدرت دوست داريد که در مدينه مردان بی مورد ضربت قرار است که وقتی عمر

بود ابن عباس اين : ه گفته استابن تيميکشيم. ی آنها را میباشند؟ ابن عباس رضی هللا عنهما گفت: اگر بخواهی همه
گرد تا اجازه می . او از عمرتر، ديندارتر و دارای فضيلت بسياری بيشتر از او بوده استفقيهعبيدهللا بن عمر که از 

دينان فارس موجود در مدينه را به صورت مطلق به قتل برساند و اين وقتی بود که آنها متهم به فساد شده بودند و  بی
 . به جايز بودن چنين اموری اعتقاد داشتند

 را عثمان  ن هرمزانقماذ باز استادانش آمده است که سيف بن عمر از  44، 5/43 شاريخدر تطبري ت رواي در) 4(
نگاه شود به شرح  . کنماو را برای هللا و برای شما رها می: گفت قماذ باذ اختيار داد.  عبيدهللای صدا زد و به او درباره

 . 108 – 106تعليقات على العواصم من القواصم، اين امر در ال
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باشد. وقتی او کسی را نزد خـود نيافـت. در تمامی وارثان حاضر باشند و اين در مذهب حنفی موجود می
ه آنها عطا نمود، زيرا دختر ابولؤلؤ آتش پرسـت بـود و جفنيـه مسـيحی بـود و نتيجه از بيت المال، مالی ب

اين نيز در نزد آنها بـه ثبـت رسـيده اسـت.  )1(شود»فرموده است: «مسلمان برای کافر کشته نمی پيامبر
بنـي  بنـي تـيم و، زيـرا گرفـت ی بزرگی انجام مـینمود، فتنه، عبيدهللا را قصاص میهمچنين اگر عثمان

عمرو بـن شويم. گفتند: اگر عثمان، عبيدهللا را قصاص کند با او وارد جنگ میمانع قتل بودند و می عدي
ديروز کشته شد و پسرش امروز کشته ميرالمؤمنين بود گفت: آيا ارئيس بني سهم نيز در حالی که العاص 

شيعه بـه ثبـت رسـيده  گردد. همچنين نزد برادراننه، قسم به هللا هرگز چنين امری صورت نمی؟ شود می
  . ای ايجاد شود، به قتل نرساند قاتالن عثمان را از ترس آن که فتنه است که امير المؤمنين علی

  
  :را تغيير داد؛ زيرا او در ِمنی چهار رکعت خواند رسول هللا تعثمان سنی آن که هشبه

  جواب:
ای داشـت و در رده بـود و در آن خانـهعثمان در آن زمان مسافر نبود؛ زيرا او در مکه با زنی ازدواج ک

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 

  
ی او پهلـو های زد کـ را بـه گونـه دی آن که عمار را زد تا آن که شکم او شکافته شد و ابن مسعوهشبه

  :شکست و او را از عطا شدن منع نمود
  جواب:

باشد و همچنين زدن عمار توسط وی دروغی زدن ابن مسعود و منع کردن عطا به وی، سخنی دروغ می
انـد کـه علماء در اين باره جوابهايی داده .ماند شد، ديگر زنده نمیشاخدار است؛ زيرا اگر شکم او پاره می

شود و اگر بـه سـخنانی کـه از روی باشد. در مقابل باطل دليل آورده نمیمیمشغول شدن به آنها شايسته ن
  .شود، جواب داده شود، آخری برای آن وجود نخواهد داشت جهل گفته می

  

 
 .111 (بخارايی)) بخاري1(
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 رضي هللا عنها   هشيشبهات حول أم المؤمنين عا
  

  :رضی هللا عنها و فتنهعائشة 
يشه آتش آن را خودش به م المؤمنين عاکه اپرسيم. همان جنگی ی جنگ جمل میگفته شده است: «درباره

امـر کـرده اسـت کـه  و اش خارج شده است، در حالی که هللا تعالی بهنفسه برافروخت. او چگونه از خانه
ى: فرمايد در آن باقی بماند. هللا تعالی می ِة اْألُولـَ َج اْلَجاِهِليـَّ رُّ ْجَن تَبـَ رَّ : حـزاب [األ َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوَال تَبـَ

أم بـه کـدام حـق کنـيم: هايشان بمانند و به مانند جاهليت اول آرايـش ننماينـد!)؟ سـوال مـی(و در خانه ]33
را مباح دانسته است و اين در حالی است که  علي بن أبي طالب ی مسلمانان همان جنگ با خليفهالمؤمنين 

  .او ولی هر مرد و زن مؤمنی بوده است 
  جواب:

 ور کرد، اين دروغی بيش نيست؛ زيرا عايشه برای جنـگ ه آتش جنگ را شعلهدر مورد آن که عايش
بيرون نيامد، بلکه برای آن اين کار را انجام داد تا بين مسلمانان اصالح نمايد و بيرون آمدن خـود را 

دانست و بعد از آن متوجه شد که بيرون نيامدن او مصلحت بيشتری دارد و بـه همـين به مصلحت می
ی خرمـايی باشـم و ايـن دوسـت دارم کـه شـاخه« ان شد. از او به ثبت رسده است که گفت:دليل پشيم

. به فرض آن که عايشـه رضـی هللا عنهـا بـه همـراه طلحـه و زبيـر رضـی هللا )1(»مسير را طی نکنم
َن : شـود جنگ نموده باشد. اين جنگ شـامل ايـن سـخن هللا تعـالی مـی عنهما با علی اِن مـِ َوإِن َطائِفَتـَ

ِر ْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما فَإِن بَغَْت إِْحَداُهَما عَلَى اْألُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتـَّ ا ى أَمـْ يَء إِلـَ ى تَفـِ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  َّ ِ فَإِن فَاءْت فَأَْصِلُحوا َبْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ  ِلُحوا َّ َوةٌ فَأَصـْ وَن إِخـْ ا اْلُمْؤِمنـُ  * إِنَّمـَ

ونَ  َ لَعَلَُّكْم تُْرَحمـُ َّ (و اگـر دو طايفـه از مؤمنـان بـا يکـديگر  ]10 -9 :[الحجـرات  بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا 
ده جنگ نمودند، بين آنها صلح بر قرار کنيد و اگر يکی از آنها بر ديگری ستم نمود با آن که ستم کـر

صلح بر قرار کنيـد  ،است، بجنگيد تا آن که به امر هللا بازگردد و اگر بازگشت بين آنها از روی عدل
باشـند، پـس دارد * مؤمنان برادر يکديگر مـیگان را دوست میو عدالت پيشه کنيد که هللا عدالت پيشه

حمت واقع شويد). در اين آيه بين برادرنتان صلح برقرار کنيد و از هللا تقوا پيشه کنيد باشد که مورد ر
باشند و اين با وجود آن است که يکی از آنها با ديگـری به ثبت رسيده است که در دو گروه مؤمن می

 . باشد تر میشود، در بر گرفتن بهترين مؤمنان در آن اولیجنگد. وقتی اين آيه شامل مؤمنان میمی
 مدن برای مصلحتی که به آن امر شـده اسـت، نـدارد. ها منافاتی با بيرون آامر به باقی ماندن در خانه

. اين آيـه در رفتند آمدند يا به همراه همسرشان به سفر میهمان گونه که برای حج يا عمره بيرون می
رفتـه به همراه آنها سـفر مـی نازل شده است و اين در حالی است که رسول هللا زمان حيات پيامبر

ع با عايشه رضی هللا عنها و ديگر زنان سفر نمود. او را به همراه است. همان گونه که در حجة الودا
برادرش فرستاد و او در پس وی رفت تا آن که در مسجد تنعيم برای عمره احـرام بسـت. عبدالرحمن 

و کمتر از سه ماه بعد از نزول اين آيـه بـوده  ت پيامبروفااز حجة الوداع قبل اين در حالی است که 
و ديگـر زمانهـا حـج  مان گونه که به همراه وی در خالفـت عمـرهحج نمودند،  است. زنان پيامبر

داد. بنـابراين ايـن شـامل را وکيـل آنهـا قـرار مـی عبدالرحمن بن عـوفيا عثمان نمودند. عمر نيز می
باشد و عايشه رضی هللا عنها اعتقاد داشت که در اين سـفر سفری که در آن مصلحتی بوده است، نمی

 . ی مسلمانان وجود دارد و نظر شخصی او اين بود، پس برای او جايز بوده است مصلحتی برا
  ال سی و شش هجری به ثبت رسيده اسـت، مـیحوادث سرجوع کنيم که در آن  تاريخ طبرياگر به-

نيم که عايشه به همراه طلحه و زبير برای اصالح بيرون آمدند و همچنين در آن ذکر شده است کـه يب
... را به سوی اهل بصره فرستاد تـا سـبب بيـرون آمدنشـان را شـرح دهنـد: « مروقعقاع بن ع علی

بيرون آمد تا آن که بصره رسيد. به عايشه رسيد و بر او سالم کرد و گفت: ای مادر! چه چيـز  قعقاع
اصالح نمودن آنچه بين مردم وجود دارد. گفت: مرا به نزد تو را به اين سرزمين آورده است؟ گفت: 

أم يبر ببرد تا آن که سخن من و سخن آنان را بشنوی! او را نزد آن دو برد. او گفت: من از طلحه و ز
چه چيزی او را به اين سرزمين آورده است؟ گفت: اصالح بين مردم. شـما دو : سوال نمودم المؤمنين
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اينجاسـت کـه  در. )1(گوييد؟ آيا از تبعيت کنندگان يا از مخالفان؟ گفتند: از تبعيت کنندگان»نفر چه می
اند. گفته اسـت: «وقتـی رسد که سبب کشته شدن هزاران مسلمان، همان قاتالن عثمان بودهبه ثبت می

ی مردم نشستند و آرام گرفتند، علی، طلحه و زبير بيرون آمدند و با يکديگر توافـق نمودنـد و دربـاره
ذاشـتن جنـگ نيافتنـد. وقتـی امری که اختالف نظر داشتند، سخن گفتند. آنان راهی جز صلح و کنار گ

بـه  امر را اين گونه پسنديدند پراکنده شدند و امر درک نشد و هر کدام به جای خود بازگشـتند. علـی
عبـدهللا بـن عبـاس ، علی عصرگشتند.  زسوی لشگرش بازگشت و طلحه و زبير نيز به لشگرشان با

را به سوی علی فرسـتادند تـا آن ه محمد بن طلحفرستاد و آن دو نيز عصر  زبير وه طلحرا به سوی 
که هر کسی با اصحاب خود سخن بگويد. گفتند: باشد. وقتی شـب رسـيد و آن در مـاه جمـادی اآلخـر 

نيـز بـه سـوی رئيسـان اصـحابش  به سوی رئيسان اصحابشـان فرسـتادند و علـی زبير و هطلحبود. 
ودند. آنان شب را در صلح سـپری فرستاد. غافل از آن که آنان کسانی بودند که به عثمان ظلم نموده ب

کردند و در آن شب چنان آرام گرفتند که به مانند آن در شبی از کسی که بر آنها اشراف داشته است، 
اند. اختالف از کسانی شـروع شـد کـه در پـس آن بودنـد و بـرای آن نقشـه کشـيده بودنـد. راحت نبوده

ند و در پس ايجاد هالکت بودند، تمامی شب کسانی که به عثمان ظلم نمودند در آن شب هرگز نخوابيد 
را مشورت کردند تا آن که اتفاق نظر پيدا کردند که مخفيانه جنگ درست کنند و تا آن که از شّری که 

ی گريبانگير آنها بود خالصی يابند. تا سپيده دم صبح نمودند و اين در حالی بـود کـه ديگـران متوجـه
ی مضر شروع کردند و در حالی که هنوز تاريک بود. اهل قبيله مکر آنها نشده بودند. امر را پنهانی

و بـر گـردن آنهـا سـالح  بر اهل ربيعه و يمانی بر يمانی ی مضر رفتند و اهل ربيعههل قبيلهبر سر ا
زده در برابـر شخصـی ديگـر بصره قرار گرفتند و هر کسی بهـت  قرار دادند در نتيجه در برابر اهل

«عايشـه گفـت: : همچنين طبری گفته اسـت . )2(»...ور شد] تش جنگ شعلهقرار گرفت [و در نتيجه آ
را بردار و آنها را به سوی آن دعوت کن و به او قرآنـی  از شتر نر دست بکش! کتاب هللاكعب  ای

داد. در پی آن قوم قرار گرفت که امام آنها سبئيه بود، ترسيدند که صلح ايجاد شود. اين در حالی بـود 
تازانـد و آنهـا جـز بـه در پشـت سـر آنهـا و اسـب را مـی آن در جلوی آنها بود و علـیکه کعب با قر

پيشروی فکر ديگری نداشتند. وقتی کعب آنها را دعوت داد به سوی او تيری پرتاب کردند و او را به 
«ای پسـرانم! فهـيم باشـيد، : داد قتل رساندند و عايشه را از هودجش پايين آوردند در حالی که ندا مـی

و حساب و کتاب را ياد  گفت: هللاگفت. میبرد و زياد هللا هللا میفهيم باشيد و صدای خود را باال می
کنيد!» ولی آنها پيشروی خود ادامه دادند. هنگامی که آنهـا از پيشـروی نکـردن ابـا ورزيدنـد، اولـين 

اهـل  .به دعوت نمـود  چيزی که گفت: «ای مردم! قاتالن عثمان و امثال آنها را لعنت کنيد!»و شروع
آن را شـنيد و گفـت: ايـن ناليـدن چيسـت؟ علي بن أبي طالـب بصره شروع به فرياد و نالدين کردند و 

کنند. او نيز شروع بـه کند و همراه او بر عليه قاتالن عثمان و امثال آنها دعا میعا مید گفتند: عايشه 
اين همان تاريخی است که . )3( را لعنت نما!»گفت: الهی! قاتالن عثمان و همانندان آنها دعا کرد و می

دهـد، روايـات . آنچـه بـه ايـن حقيقـت قـدرت مـی)4( ابن اثير نيز در تاريخ خود آن را ثبت کرده اسـت 
خواهـان جنـگ بـا  علـي وه طلحـ ، زبيـرصحيحی است که در آنها به ثبـت رسـيده اسـت کـه عايشـه، 

و  ان بـود نها از روی مسيری که پيموده بود، پشـيماند. به همين دليل عايشه رضی هللا عيکديگر نبوده
همچنـين گفتـه ». کـردمی خرمايی بودم ولی ايـن مسـير را طـی نمـیگفت: «دوست دارم که شاخهمی

دادم ولی اين مسـير را بـا ده فرزند خود را از دست میحارث بن هشام دوست داشتم به مانند : «است 
 ؟! جنگ بود و نه اصالح پس برای چه پشيمان شد  اگر او خواهان. )5(»کردمابن زبير طی نمی

  

 
 . 3/29الملوك  مم و) تاريخ األ1(
 .3/39 منبع قبلی) 2(
 .3/43 منبع قبلی) 3(
 .245، 3/233) الكامل في التاريخ 4(
 .4609 3/128المستدرك در حاكم ) 5(
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باشد، از اين جهت به سمت خانه عايشه اشاره کرد و گفت: از اين جهت فتنه می ی آن که پيامبرهشبه
  :1آيدباشد و شاخ شيطان بيرون میباشد، از اين جهت فتنه میفتنه می

ت و به سمت خانه عايشه اشاره کرد و گفت:  ای گفايستاد و خطبه بخاری(بخارايی) آورده است: «پيامبر
- باشد و شاخ شيطان بيرون میباشد، از اين جهت فتنه میباشد، از اين جهت فتنه میاز اين جهت فتنه می

  . آيد»
  جواب:

گفت: «إلی» و نه اين که بگويد: ی عايشه بود راوی میمشرق بود و اگر منظور او خانه منظور پيامبر
ی عايشـه بيـرون از خانـه رسـول هللا«: رضی هللا عنها آمده است  ابن عمرسلم از «نحو». در روايت م

همچنـين از . )2(آيد، يعنی مشـرق»باشد و شاخ شيطان بيرون میآمد و فرمود: رأس کفر از اين جهت می
ه کـ  د شنيد، در حالی که رو به مشرق کرده بود فرمود: آگاه باشـي آمده است: «او از رسول هللا ابن عمر

. )3(آيـد»آيد و از آن شـاخ شـيطان بيـرون مـیآيد، آگاه باشيد که فتنه از اين جهت میفتنه از اين جهت می
باشـد ايـن ی عايشه رضی هللا عنها. آنچه معروف میجهت مشرق بود و نه خانه ظور رسولنبنابراين م

را  نظـور سـخن رسـولدر آن زمان بوده است. عبارتی که م ی عايشه شرق منبر رسولاست که خانه
ابـن عمـر بخاری(بخـارايی) از . آيـد»رساند اين است که فرموده است: «جايی که قرن شيطان در میمی

ر نجـد د فرمود: «الهی! در شام ما و در يمن ما برکت عطا فرما. گفتنـد: و  روايت کرده است که پيامبر
د: و در نجـد مـا؟ فرمـود: آنجـا لغزشـها و الهی! در شام ما و در يمن ما برکت عطا فرمـا. گفتنـ : گفت ما؟ 
امر شـناخته شـده ايـن اسـت کـه منظـور از نجـد . آيد»ها وجود دارد و شاخ شيطان از آنجا بيرون میفتنه

«وقتـی : آورده اسـت  از رسـول هللا . همچنـين او4باشد و آن در شرق مدينه واقـع شـده اسـت عراق می
خورشيد نورانی نمود [بعد از نماز صبح] نماز را ترک کنيد تا آن باال بيايد و وقتـی خورشـيد شـروع بـه 

را ترک کنيـد تـا آن کـه آن پنهـان شـود. نمازتـان را در زمـان  زد از نماز عصر] نمارفتن نمود [بع پايين
نمايـد] کنـد [و غـروب مـیطلوع خورشيد و غروب آن ادا نکنيد، زيرا آن بين دو شاخ شـيطان طلـوع مـی

«وقتـی : فرمـود  رسـول هللاآمده اسـت کـه  صنابحي هللاعبد همچنين از . دانم آن را هشام گفته است»نمی
شـود و وقتـی در رود از آن جدا میباشد و وقتی باال مینمايد همراه او شاخ شيطان میرشيد طلوع میخو

-نمايـد، از آن جـدا مـیشود و وقتی شروع به پايين آمدن میگيرد با آن همراه میباالترين مکان قرار می
گردد آن جدا می زشود امیشود و وقتی غروب کامل  با آن همراه می  د آيشود. وقتی برای غروب پايين می

منظـور از نجـد سـرزمين عـراق و  .5از نماز خواندن در ايـن سـاعات نهـی نمـوده اسـت» و رسول هللا
، ه: سـبئيهـا از آن درسـت شـدند باشـد. همـان جـايی کـه ايـن فتنـههای فارس میاطراف آن شامل سرزمين

 .هبهائي ه وبابي، هقرامط، ه، خرميهخوارج، معتزل
  

 
-گويند از آنجا شاخ شيطان بيرون میدهد میی بزرگی رخ میخواهند بگويند در جايی فتنه) در زبان عربی وقتی می1(

 آيد.(مترجم)
 .2905 شمارهم ) صحيح مسل2(
 .منبع قبلی) 3(
) عراق جايی است که امام علی و امام حسين عليهما السالم در آن شهيد شدند و همچنين بهائيت در آنجا ريشه دواند و 4(

ی بزرگ در مشرق خورد. البته منظور از فتنهنمايد، در جنگ اول با عراق شکست میقيام می همچنين وقتی مهدی
   دجال و همچنين محل شکل گيری کمونيسم باشد.(مترجم) تواند محل خروجمی

باشد که به آن قرن، قرن شيطان يا قرن  ) البته اين طلوع و غروب در بين دو شاخ شيطان مربوط به قرن خاصی می5(
ً معلوم نبوده است، پيامبرشمس گفته می آن را به صورت عمومی بيان داشته  شود و از آنجايی که زمان آن دقيقا

آيد و قدرت شيطان در آن قرن بر  ای از مشرق [که احتماال هند بوده است] میاست. قرن شيطان قرنی است که فتنه
شود تا انسان از فطرت ذاتی خود فاصله  اين فتنه باعث میعلت آن اين است که شود. به نظر اين حقير انسان زياد می

نمايد. آن فتنه همان تله پاتی ان برای گمراه کردن مردم میبگيرد و اين فاصله گرفتن از فطرت کمک زيادی به شيط
ای در آن قرن  گويند؛ زيرا عدهها از هند به جاهای ديگر آورده شد. به آن قرن شمس نيز میاست که توسط انگليسی
نند و در  کباشند که خورشيد را عبادت میکنند. به نظر اين حقير آن عده مهرپرستان بهائی میخورشيد را عبادت می

ی آنها به او  گيرد تا سجدهنمايند و در نتيجه شيطان در جلوی خورشيد قرار میهنگام طلوع و غروب به آن سجده می
 انجام گيرد.(مترجم)
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  :القی او با پيامبری بداخهشبه
آورده  گفته شده است: بخاری(بخارايی) در صحيحش چيزهای عجيب و غريب از بدرفتاری او با پيامبر

هللا تعالی او را بـه  است تا آن که پدرش او را زد و خون از او جاری شد. از روی دور شدن از پيامبر
ی بهتـر را جـايگزين نمايـد و ايـن داسـتانی طالق تهديد کرد و همچنين اين که پروردگارش به جای او زن

  .انجامد ديگر دارد که شرح آن به طول می
  جواب:

 شود در صحيح بخاری چنين امری که ايراد گيرنده بيان داشته است، يافت نمی. 
 در مورد سخن او: «از روی دور شدن از پيامبر  هللا تعالی او را به طالق تهديد کرد و همچنين اين

به جای او زنی بهتر را جايگزين نمايد» رد اين است که ما به عصمت او قائل نيستم که پروردگارش  
. در مورد سـخن او: هللا تعـالی او شود، مگر پيامبرو هر انسانی مرتکب گناهان کبيره و صغير می

کسـی بهتـر از او را جـايگزين وی نمايـد»، صـحيح  را به طالق تهديد نمود و همچنين آن که محمد 
وی جمـع  د از روی حسادت نـز آورده است: «زنان پيامبر شد. بخاری در صحيحش از عمربانمی

شدند و من به آنها گفتم: چه بسا که پروردگارش شما را بـه طـالق وا دارد و زنـانی بهتـر از شـما را 
د و در ظاهر اين آيه تهديدی وجود ندار. )1(برای او جايگزين نمايد و در اين هنگام اين آيه نازل شد»

حـق انتخـاب داده اسـت کــه آنهـا را طـالق دهـد و بـه همـين جهـت آيــه  فقـط هللا تعـالی بـه پيـامبرش
باشـد و ی آن کـه آن مخصـوص عايشـه نمـی» (انتخاب کردن) نام نهاده شده است بـه عـالوهالتخيير«

  . ی زنان او نيز است شامل بقيه
الق دهد و او اين کار را انجام نداد، دليلـی بـر ايـن اجازه داد که آنها را ط [همين که هللا تعالی به پيامبر

  وجود دارد که به آنها عالقه داشته است].
  

  :در کنار قبر پيامبر يشه رضی هللا عنها از دفن حسنمنع عای هشبه
دفـن  سرور جوانان بهشت در کنار پدر بزرگش رسـول هللا ی حسنگفته شده است: او از اين که جنازه

ی مـن داخـل نکنيـد!». او دارم بـه خانـهه عمـل آورد و گفـت: «کسـی را کـه دوسـت نمـیشود، ممانعت ب
 حسـن و«: ی او برادرش فرمود درباره فراموش کرده بود يا خود را به فراموشی زده بود که رسول هللا

-باشند». همچنين فرموده بود: «هللا کسی که آن دو را دوسـت مـیسروران جوانان اهل بهشت میحسين 
همچنـين گفتـه ، ورزد هللا او را مـورد بغـض قـرار دهـد»د، دوست بدارد و کسی که به آنها بغض میدار

و  ،»صـلح نمايـد شـما بـا کسی که با م يانممی صلحاست: «من دشمن کسی هستم که با شما دشمنی کند و 
ن در حالی است چگونه چنين کاری را انجام داده است و اي...  باشند ديگر سخنان بسياری که بدين معنا می

همچنين گفته شده است: وقتی فاطمه زهرا که وصيت نموده . در اين امت بودند  های اوکه آن دو ريحانه
بود به صورت پنهانی دفن شود، در کنار قبر پدرش دفن نشده، پس برای چه جسد فرزندش در کنـار قبـر 

 ت بـه عمـل آورد. وقتـی حسـينيشـه ممانعـ أم المـؤمنين» عازيـرا از ايـن کـار «؟! پدربزرگش دفن نشـد 
دفن نمايد. عايشه بر قاطری سوار شـد و نـدا  را آورد تا در کنار پدربزرگش رسول هللا برادرش حسن
-اميـه و بنـیی آن بنـیدر نتيجه .دارم»ی من کسی را دفن ننماييد که من او را دوست نمیداد: «در خانه

ن به او گفت: بـرادرش را بـر قبـر پـدربزرگش طـواف لی امام حسياشم را به جنگ با يکديگر کشاند. وه
يرا امام حسن به او وصيت نموده بـود کـه بـه خـاطر او خـونی ز؛ کند دهد و بعد او را در بقيع دفن میمی

  : ريخته نشود و درگيريی ايجاد نگردد. در اينجا بود که ابن عباس برای عايشه ابيات مشهوری را سرود 
  لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت  ت تجّملت تبغلت ولو عشت تفيّل

  جواب:
 تمام رواياتی که در اين باره وجود دارد دروغ هستند و از آن اثری در کتابهای اهل سنت يافت نمی-

از سين شود؛ بلکه بر عکس، ابن اثير آورده است که در خبر وفات حسن بن علی رضی هللا عنها «ح

 
 .4916 (بخارايی)بخاريح ) صحي1(
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آمـده اسـت«وقتی االسـتيعاب در . )1(وی اجازه داد» عايشه برای دفن برادرش اجازه خواست و او به
-نزد عايشه آمد و از او آن را خواست و او گفت: بله و ايـن کرامـت مـی وفات يافت، حسين حسن

کسی را فرستاد و از عايشه اجـازه خواسـت و او نيـز بـه وی حسن آمده است: «البداية در ! )2(باشد»
 .)3(اجازه داد»

 اين دو بيت از شعر را سروده است. از روی رکيک أم المؤمنين  ی  اس دربارهاما ادعای آن که ابن عب
ت وی نسـروده اسـت. احمـد در افـ گـردد کـه چنـين چيـزی را در هنگـام وبودن اين دو بيت معلوم می

از عايشه اجـازه خواسـت و او در ابن عباس يشه آورده است: «او برای ى عاذكوان موالاز الفضائل 
وی بود. گفتم: اين ابن عبـاس کـه از تـو  د در نزعبدهللا بن عبدالرحمن اش درزادهحال وفات بود و برا

ی او راه باشد. او گفـت: مـرا از ابـن عبـاس و تزکيـهخواهد و او از بهترين فرزندان تو میاجازه می
قيه در او قاری کتاب هللا و ف :به او گفت   عبدهللا بن عبدالرحمنباشد].  گذاريد [زيرا حالم به شدت بد می

خـواهی بـه او باشد، به او اجازه بده تا به تو سالم کند و به عيادت تو بيايد. گفت: اگـر مـیدين هللا می
أم اجــازه داد و ابــن عبــاس داخــل شــد، ســپس ســالم کــرد و نشســت و گفــت: «ای  زاجــازه بــده. او نيــ 

ليل وفاتت] وجود نـدارد، ! قسم به هللا، چيزی بين تو و از بين رفتن هر سختی و آزاری [به د المؤمنين
شـوی و آن ملحـق مـی -يا گفـت اصـحاب او  –دارد و حزب او به کسانی که محمد آنها را دوست می

بـه  :گفت  عباس شود. او نيز گفت: تو نيز اين گونه هستی. ابنوقتی است که روحت از بدنت جدا می
شد، مگر آن کـه پـاک باشـد. داشتم و کسی دوست داشته نمیزنان او را دوست می خاطر رسول هللا

پاک بودن تو را از باالی آسمانهای هفتگانه نازل نمود و مسجدی در روی زمين نيست مگر آن  هللا
را در  شود. گردنبنـد تـو در شـبی تاريـک افتـاد و پيـامبرروز و شب در آنها خوانده میکه آن آيات 

ن که صبح شد و مـردم آب نداشـتند [تـا منزل نگه داشت در حالی که مردم در جستجوی آن بودند تا آ
ً  نازل فرمود: وضو بگيرند] و هللا ُمواْ َصِعيداً َطيِّبا (پـس بـا [خـاکی] بلنـد و پـاک  ]43[النساء:  فَتَيَمَّ

. قسم به هللا تـو بـا برکـت اين رخصت برای مردم در حالی داده شد که در راه تو بودند  ،تيمم نماييد!)
عباس! مرا از ايـن امـر رهـا کـن! قسـم بـه هللا، دوسـت دارم کـه فرامـوش . او گفت: ای ابن باشیمی

همچنين ابن عباس رضی هللا عنهمـا در بحـث بـا خـوارج همـان کسـانی کـه علـی ابـن ابـی . )4(شوم»
گيـرد [و ايـن در با آنها جنگيد، گفت: «اما در مورد سخن شما که جنگجو کنيز و غنيمـت مـی طالب 

گيريد و در مـورد او وجود داشته باشد] آيا مادرتان عايشه را کنيز می جنگ جمل بايد غنيمت و کنيز
باشـد؟ دانيد و اين در حالی است که او مـادر شـما مـیکنيد که در غير او حالل میچيزی را حالل می

داريـم، همانـا کفـر داريـم کـه در غيـر او حـالل مـیاگر بگوييد: ما در مـورد او چيـزی را حـالل مـی
-ايـد!!! زيـرا هللا تعـالی مـیباشد و در نتيجـه کفـر ورزيـدهايد که او مادر ما نمیرا گفتهايد! زيورزيده
اتُُهمْ : فرمايد  هـَ هُ أُمَّ ِهْم َوأَْزَواجـُ ْن أَنفُسـِ اْلُمْؤِمنِيَن مـِ (پيـامبر از مؤمنـان بـه  ]6[األحـزاب:  النَّبِيُّ أَْولَى بـِ

نتيجه شـما در بـين دو گمراهـی قـرار  رد  .اشند)بتر است و همسران او مادران آنها میخودشان اولی
ن مسأله حل شده است؟ و راهی جز [قبول غنيمت نگرفتن در جنگ جمل] نداريد. گفتم: آيا اي  گيريد می

 . نمايند منبع را رد میاين روايات صحيحی هستند که آن روايت بی. )5(»گفتند: بله
  

  :ددر حالی که او ظالم بو ی جنگ عايشه با علیهشبه
ای». م نمودهلجنگی در حالی که تو به او ظ«با علی می:  سخنی به ميان آمده است که در حديث آمده است 

ای وجـود نـدارد. شـود و بـرای آن سـند شـناخته شـدهاين حديث در کتابهای علمی مورد اعتماد يافـت نمـی
مسلمانان بيـرون آمـد. عايشه جنگ نکرده است و برای جنگ کردن بيرون نيامد و فقط برای اصالح بين 

و بعد از آن برای او روشن شـد کـه  او پنداشت که در بيرون آمدنش مصلحتی برای مسلمانان وجود دارد 

 
 . 3/460) الكامل في التاريخ 1(
 .1/392) االستيعاب 2(
 . 8/44النهاية  ) البداية و3(
 . 2/45، حلية األولياء 2/873بة ) فضائل الصحا4(
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افتاد تـا شد به گريه میسزاوارتر بود و وقتی بيرون آمدن خودش را يادآور می ،بيرون آمدن ترک نمودنِ 
نـگ حاضـر جم پيشـی گيرنـدگانی کـه در آن گشت. اين چنين بوده است عموهايش خيس میآنجا که گونه

ز جمـل آنهـا قصـد جنگيـدن بـا رو رعـين، از ايـن کـار پشـيمان گشـتند. د اجم شدند. طلحه، زبير و علی
يکديگر را نداشتند، بلکه جنگ بدون انتخاب و اختيار آنها انجام گرفت. زيرا علـی، طلحـه و زبيـر بـرای 

ق نظر پيدا کردند. آن دو به اين امر رسـيدند کـه قـاتالن يکديگر اشخاصی را فرستادند و بر مصلحت اتفا
به قتل عثمان راضی نبود و به آن کمک  عثمان و اهل فتنه را تحويل بگيرند و اين در حالی بود که علی

قسـم بـه هللا مـن عثمـان را نکشـتم و بـه کشـتن او : «فرمود خورد و مینکرده بود. همان گونه که قسم می
بـا  ی بود که در قسم خوردنش راستگو بود. در نتيجه قاتالن ترسيدند کـه علـی. او شخص»کمک نکردم

در تحويل دادن قاتالن اتفاق نظر پيدا کند. آنها به لشگر طلحه و زبيـر حملـه بردنـد و طلحـه و زيبـر  هاآن
 به آنها حمله کرده است و شـروع بـه دفـاع از خـود نمودنـد و در اينجـا بـود کـه علـی پنداشتند که علی

ن حق انتخـاب و واند و شروع به دفاع از خود نمود و در نتيجه فتنه بد پنداشت که آنها بر وی حمله نموده
اختيار آنها ايجاد شد. عايشه رضی هللا عنها در حالی که بر سواری سوار بود گفت: «جنگ نکـردم و بـه 

  .اتفاق نظر دارند امر ننمودم». اين امری است که تمامی اهل شناخت به آثار بر آن  زجنگ ني
  

 عثمان بن عفان:يشه در برابر کشته شدن أم المؤمنين عا ی موضعگيریهشبه
  .ی اين شبهه در قبل سخن گفته شده است درباره

  
  :دهنداو را هشدار می حوأبی کدام يک از شما هستيد که سگهای هشبه
رس سـگان را شـنيد و گفـت: رسيد و صـدای پـاحوأب يشه به عاآمده است که وقتی  قيس بن أبي حازماز 

 حـوأب شنيدم که فرمود: کدام يک از شما زنان هستيد که سگهای  آيد ولی گويی از رسول هللا«يادم نمی
از . )1(باشد که هللا توسط تو بين مردم صلح بر قرار کنـد» ،به او گفت: بازگرد ؟ زبيرکنند بر او پارس می

مـود: «دوسـت دارم بـدانم کـدام يـک از شـما اسـت کـه به زنـانش فر آمده است که رسول هللابن عباس 
کنند و از راست و چپ او بر او پارس میحوأب رود و سگهای باشد و بيرون میصاحب شتری ادبب می
  .)2(يابد»شوند، سپس بعد از آن که نزديک است [تا او کشته شود] نجات میافراد بسياری کشته می

ن را بيان داشته است، ولی قسمتی از آن کـه بايـد در برابـر آن حديث صحيح است همان گونه که آلبانی آ
.. باشـد نمی حوأب گواهی دادند که آنجا آب  زبير وه طلحهوشيار بود روايتی است که در آن آمده است: «

بـه علـت  قاضـي ابـن العربـيبـر لبـاني آشـيخ  .)3(اين اولين گواهی دروغی بـود کـه در اسـالم داده شـد»
که در آن گواهی دادن دروغ  باشد میديث عيب گرفته است و آن قسمتی از آن حديث  اش در اين حکوتاهی

باشد که بيرون آمدن عايشه خطا بـوده اسـت، ولـی در ايـن حـديث آمده است. آنچه که واضح است اين می
هايی حديث به اين اشاره دارد که او در مکانی خواهد بود که در آنجا فتنه  .نافرمانی و گناه ذکر نشده است 

ميرند. حتی طلحه و زبير آن را از اهميـت کـاری دانسـتند کـه شود و در آن بسياری از مردم میواقع می
ی آن گردد و آنها اشتياق پيدا کردند که در نتيجهدهند و توسط آن بين مردم صلح بر قرار میآنها انجام می

بينـيم کـه اگـر نگـاه کنـيم مـیده اسـت. البته او با اين وجود خطاکار بو .در تقدير مردم برکت حاصل شود 
مواضعی بوده است که هللا تعالی در آنها پيامبرانش را عتاب نموده است و او به اين که بـه خطـا گرفتـار 

را فرامـوش کـرد و  کسی را کشت و عهـد خـود بـا خضـر تر بوده است. موسیشود از پيامبران اولی
-ای از فضايل آنها کم نمیبا وجود اين موارد ذره عصبانی محل دعوت خود را ترک نمود. ولی يونس

بـه همـين دليـل . ای برای کسانی است که از انصاف، عقل و دين محروم هستند شود، بلکه آن به ذاته فتنه
دانم که او همسر پيامبر شما در دنيـا و آخـرت قسم به هللا می: «رضی هللا عنهما گفته است  عمار بن ياسر

کنيـد يـا از ) اطاعـت مـیسط او شما را مبتال نمود تـا مشـخص دارد کـه از او(علـیباشد، ولی هللا تومی

 
 .اند و رجال حديث احمد همگی رجال صحيح هستندروايت کرده بزار بويعلى و، احمدآن را ا) 1(
 . 7/234مجمع الزوائد آن را روايت کره است و رجال آن ثقه و مورد اعتماد هستند. نگاه شود به  ) بزار2(
 .475 شمارهحديث در    1/227الصحيحة ) سلسلة 3(
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سپس آلبانی رواياتی را بيان داشته است که  .آن را روايت کرده است  بخاري. »او(عايشه رضی هللا عنها)
  .به همراه او بوده و محرم او بوده است  عبدهللا بن زبيردر آنها تأکيد شده است که 

  
 :ی روايتی که عايشه کنيزی را ديد و او را در بين مردم گرداندهشبهبر رد 

از زنی از عايشه که او زيد هللا مردی از عمار بن عمران از عالء بن عبدالكريم يامي از وكيع از بوبكر  ا
  ».اميد است که با آن جوانان قريش را صيد کنيم: «کنيزی را ديد و او را گرداند و گفت 

  جواب:
ول است و آن زنی است که مشخصاتی از وی نيامده است و همچنـين راوی ضـعيف در آن شخصی مجه

ابن أبـي بوده است.  زيدي جعفيمان وعمار بن عمران ه. باشد می عمار بن عمرانديگری دارد که همان 
نام او را آورده است و هيچ جرح و تعديلی برای او بيان نداشته است.   )6/392التعديل (  الجرح ودر حاتم  

ا همان ) ب22351(دومی شماره    )، و17664(ه در دو جا آورده است، اولی شماره  ابن أبي شيباثر را    اين
ه سـويد بـن غفلـ از عمار بن عمران «: گفته است  ابن حجر. لفظ «نصيب» استفاده کرده است  زسند ولی ا

باشد و بعضی میعمش و آن از ا، »داد های ما را در نماز در يک سطح قرار میشانه: «بالل  آورده است 
روايت شود  عمار عن عمران بن مسلمروايات را از اعمش روايت کرده است و گفته است: حديثی که از 

عمـار بـن از جـراح وكيع بن اين روايت از . )1(باشد و او را در بين ضعيفان ياد کرده است»صحيح نمی
زنـی  عمـار بـن عمـران ور آن از عايشه رضی هللا عنهما روايـت شـده اسـت و د زيد از زنی از عمران 

بنـابراين ايـن روايـت قبـول . باشند، بنابراين اين روايت قابل قبول نيست وجود دارد که هر دو مجهول می
» (زينـت دادن کـاال تزيين السلعة للبيـع«شود به رغم آن که بابی که در آن اين روايت آمده است باب نمی

  .تا او را بفروشد  خواست باشد) به اين معنا که میبرای فروش می
  

 :ی بزرگداشت منزلت عايشه در برابر ديگر زنان پيامبرسخنی درباره
کنند و اين با وجـود آن اسـت کـه رسـول بزرگ می گفته شده است: عايشه را در برابر بقيه زنان پيامبر

-او را يـاد مـی ی آن عايشه به او گفت: «تـو زيـاد کرد و در نتيجهرا زياد ياد می بنت خويلد  هخديج هللا
-نمايی، هللا بهتر از او را برای تو جايگزين نمايد. فرمود: قسم به هللا 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 
از زنانی غير از او بـرای مـن فرزنـدی قـرار  مالش به من کمک نمود و هللا توسط او به من فرزند داد و

  .نداد»
  جواب:

بـوده  شود که اهل سنت بر اين اجماع ندارند که عايشه رضی هللا عنها بهترين زن پيامبرگفته میأوالً:  
باشـند. دليـل آن حـديثی اسـت کـه در ی زيادی از اهل سـنت هسـتند کـه بـر ايـن نظـر مـیاست. بلکه عده

ت عايشه بر ديگر زنان به مانند ليفضفرمود: « آمده است که پيامبر سأناز  وبي موسى از اصحيحين 
رسـول آمده است که گفت: «ای  عمرو بن العاص  ازحيح در ص. باشد»بر ديگر غذاها می 2ثريد برتری 

باشد؟ فرمـود: عايشـه. گفـتم: در بـين مـردان؟ فرمـود: تو چه کسی میترين مردم نزد دوست داشتنی هللا! 
ی پدرش. گفتم: سپس چه کسی؟ فرمود: عمـر و چنـدين مـرد را نـام بـرد». در مـورد سـخنی کـه دربـاره

-اند: اگر صحيح باشد، معنای آن مـیکند» گفتهخديجه فرمود: «هللا بهتر از او را برای من جايگزين نمی
کند؛ زيرا خديجه رضی هللا عنها در اول اسـالم بـه او منفعـت ر از او را جايگزين نمیشود: برای من بهت

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 

. برای او علم و ايمانی حاصل شد که در زمـان اول نبـوت وجـود نداشـت و از ايـن جهـت دارای ن شد دي
فضيلت بيشتری بود. در نتيجه امت از عايشه رضی هللا عنها منفعتـی بردنـد کـه از غيـر او چنـين امـری 

اقـع حاصل نشد. او علم و سنت را به حدی رسـاند کـه چنـين کـاری را شـخص ديگـری انجـام نـداد. در و
 

 . 3/166ميزان االعتدال  نگاه شود به. 4/272) لسان الميزان 1(
  شد.(مترجم)) ثريد در آن زمان بهترين غذا محسوب می2(
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بود؛ ولی چيزی [از علم] از او به مردم نرسيد و امـت منفعتـی  خديجه رضی هللا عنها برای خود پيامبر
شد گرفت، دين کامل نمیرا که از عايشه بردند از او نبردند. اگر آموزشهايی را که او داده بود انجام نمی

  .که به آن ايمان آوردند، ايجاد شد و کمال ايمان با آن چيزهايی که او آموزش داده است، برای کسانی 
عايشه رضی هللا عنها را از هر کسی بيشتر دوست   [بايد خاطر نشان کرد، درست است که پيامبر

باشد» ولی با فضيلت ترين  داشت، و فرمود: «مثال او به ديگر زنان به مانند ثريد به ديگر غذاها می 
فرموده است:   بودند، زيرا پيامبر عليهن السالم  مه زنان دنيا در طول تاريخ مريم، آسيه، خديجه و فاط

«بهترين زنان اهل بهشت، خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد و آسيه دختر مزاهم همسر فرعون و  
از ابن عباس   2957و  2901، 2668» (مسند احمد اند مريم دختر عمران رضی هللا عنهن اجميعن بوده

االرنووط صحيح  ر حديث را شيخ شعيب اههر چسند  از انس 12391و به همين معنا  رضی هللا عنهما 
باشد و آلبانی سند  و گفته است اين حديث حسن صحيح می 3878دانسته است. به همين معنا سنن تِرمذی 

البته بهتر بودن خديجه رضی هللا عنها از عايشه رضی هللا عنها چيزی از  آن را صحيح دانسته است)، 
داشت،  چيز بهتری را بيشتر دوست نمی کند. در مورد اين که پيامبروار کم نمیهای اين بزرگ فضيلت 

مدينه را بيشتر از هر   اين امر در مورد مکه و مدينه نيز موجود بوده است. هللا تعالی شهر پيامبر 
  .   ]داشت شهر هللا تعالی يا همان مکه را از ديگر مکانها بيشتر دوست می دارد و پيامبردوست می شهری

  
وجود   شد در حالی که چنين صفتی برای ديگر زنان پيامبرناميده می  أم المؤمنينيشه  عای آن که  هشبه

 :نداشت
-را اين گونه نام گذاری نکرده اند در حالی که ديگر زنان پيامبردهنامي  أم المؤمنينگفته شده است: او را 
را  –و منزلـت پـدرش و خـواهرش عايشـه  ت باالبا وجود منزل -محمد بن أبي بكراند. همچنين برادر او 

انـد؛ را دايی مؤمنان ناميده بن أبي سفيان همعاوياند و اين در حالی است که دايی مؤمنان نامگذاری نکرده
بوده است. اين در حالی است که خواهر  يکی از همسران پيامبر  بنت أبي سفيان  هم حبيبزيرا خواهرش ا

  .اند گتر و دارای منزلت بيشتری نسبت به خواهر معاويه و پدرش بودهبزرمحمد بن أبي بكر و پدر 
  جواب:

 دانـد. آنچـه کـه معلـوم اسـت بـه تمـامی زنـان اين تهمتی واضح و آشکار است و هر کسـی آن را مـی
نْ : فرمايـد ». زيرا هللا تعالی میأم المؤمنينشود: «گفته می پيامبر اْلُمْؤِمنِيَن مـِ ى بـِ يُّ أَْولـَ ِهْم  النَّبـِ أَنفُسـِ

َهاتُُهمْ  باشد و زنان او مادران آنها تر می(پيامبر از مؤمنان به خودشان اولی  ]6[األحزاب:    َوأَْزَواُجهُ أُمَّ
 .باشد اين امری معلوم در نزد امت می .هستند)

  اهل سنت فقط بـرای تقـوا کسـی را بـزرگ مـی محمد بن أبي بكر.اما در مورد بزرگ بودن منزلت-
اُكمْ : فرمايـد نه برای نسب و دودمان. هللا تعـالی مـیشمارند و  ِ أَتْقـَ َّ َرَمُكْم ِعنـَد   ]13: [الحجـرات  أَكـْ

باشـد). اگـر از روی پيشـی گـرفتن در ايمـان، هجـرت، تريِن شما نزد هللا با تقواترين شما مـی(گرامی
ه از مهاجرين بود و نه از ياری دادن و جهاد برای او منزلت قائل شويم، او از صحابه نبوده است و ن

اگر بخواهيم به علت علم و دينداری او بـرای وی منزلـت قائـل شـويم، امـر ايـن چنـين نبـوده . انصار
است. اما در مورد سخن: «خواهر محمد بن ابوبکر و پدرش دارای منزلت باالتری نسبت به خـواهر 

زيـرا اهـل سـنت . باشـد اشـتباه مـیشود: اين حجـت بـه دو دليـل اند». گفته میو معاويه و پدرش بوده
دانند؛ محمد بن ابی بکر به علت نزديـک بـودن فـاميلی نسـبت بـه برتری را از جانب خود شخص می

کـر دارای فضـيلت ه نيز از روی آن که محمد بن ابـی ببرد و معاويابوبکر و عايشه هيچ منفعتی نمی
کند. اين اصلی معروف نزد اهل یبيشتری نسبت به او در نسب و دودمان بوده است، هيچ ضرری نم

باشد. پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار، همان کسانی که قبل از فتح انفاق کردند و سنت می
جنگيدند، به مانند: بالل، صهيب و خبّات و امثال آنها هيچ ضرری در مقابل دودمان کسانی که بعد از 

سفيان بـن حـارث يزيد، ابو ه ابوسفيان بن حرب و پسرشوی آن کاند و از رآنها ايمان آوردند، نکرده
مانند آنها، از دودمان آنان دارای منزلت بيشتری بـوده اسـت،  عقيل بن أبي طالب و بن عبد المطلب و

  .شود ی آنها نمیضرری متوجه
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 زبير رضي هللا عنهما   و  هطلحشبهات حول 
  

  :اندگواهی دروغ دادهزبير  وه طلحادعای آن که 
و پـارس کردنـد، برحـذر داشـتن شـوهرش ارسيد و سگها بـر  ماء الحوأب ده است: وقتی عايشه به گفته ش

را يادآور شد و اين که او را نهی کرده بود که صاحب شتری باشد. گريـه کـرد و گفـت: مـرا  رسول هللا
لی ديگر نشان لحه و زبير به همراه پنجاه مرد آمدند و قضيه را به شکطبازگردانيد! مرا بازگردانيد! ولی 

باشد تا آن که راه خود را ادامـه دادنـد و بـه بصـره نمی ماء الحوأب دادند. آنها به هللا قسم خوردند که آنجا 
اند که آن اولين گواهی دادن به دروغ در اسالم بوده است. بعـد از بيـان رسيدند. تاريخ نويسان بيان داشته

ديگر مورخانی که سال سی و شش هجری را به ثبت  مدائني و ابن اثير و، طبرياين سخن آدرس آن را 
  .رساندند، بيان داشته است 

  جواب:
ه در کتاب طبری وجود دارد و نه ابن اثير. بلکه ايـن روايـت موجـود اسـت: «زهـری گفتـه نچنين اثری 

رسيدند، مسير خود را بـه ذي قار است: به من رسيده است که وقتی طلحه و زبير به محل اتراق علی در 
رفتند. در آنجا عايشه رضی هللا عنها صدای پارس سگان را شـنيد  مْنَكِدری بصره عوض کردند و به سو

(ما برای هللا هستيم و در روز إنا  وإنا إليه راجعونگفت: « ،»حوأب و گفت: اين چه آبی است؟ گفتند: «
در حالی کـه زنـانش نـزد وی  از رسول هللا اام، همانگرديم) من دچار لهو شدهقيامت به سوی او باز می

 .کننـد»بر او پارس می حوأب دانستم که کدام يک از شما سگان فرمود: «ای کاش میبودند، شنيدم که می
به نزد وی آمد. او پنداشـت کـه گفتـه شـده اسـت:  عبدهللا بن زبير در نتيجه خواست تا برگردد. در پس آن

. در روايـت )1(نتيجـه بـه راه خـود ادامـه دادنـد» در. اسـت  حوأب گويد: اين دروغ گفته است کسی که می
نشـده اسـت و فقـط ايـن کـار را  زبيـر و هطلحـ باشد، يـادی از همان گونه که واضح می ابن اثير طبري و

. همچنين سخن انجام داد و اين با وجود آن است که گواهيی برای اين امر صورت نگرفت   زبيرعبدهللا بن  
است، مريض آمده ی تاست» با صيغه  حوأب گويد: اينجا  ت کسی که میابن زبير که گفت: «دروغ گفته اس

  . زيرا زهری گفته است: «پنداشت که او گفته است»
  

  ماعبد هللا بن عمر رضي هللا عنه شبهات حول 
  

  : از بيعت با علیابن عمر ی خودداری هشبه
  جواب:

توسـط تمـامی  کـه بيعـت بـا علـی باشـد. ايـن در حـالی اسـت برای اثبات اين امر نياز به نقل صحيح مـی
ی آن وجـود نـدارد. زيـرا نظـر آنهـا ايـن بـود کـه او انجام شد و اختالف نظری درباره ی پيامبرصحابه

باشد. بايد توجه داشت که ابن عمر از بزرگان صحابه بود. بنابراين سزاوارترين شخص برای اين کار می
شدند. اين رسيد و همگان متوجه میلفت او به ثبت میکرد، به خوبی مخااگر از چنين امری خودداری می

ار نيافته اسـت و منبعـی بـرای آن وجـود نـدارد. فقـط تنهـای شدر حالی است که چنين خبری بين مردم انت
در  .مردم انجـام گرفـت  ندر زمان ايجاد فتنه و تفرقه بي چيزی که وجود دارد اين است که بيعت با علی

کنيم تـا در اين بيعت درنگ کردند و گفتند: ما بيعت نمی ابن عمر سعد وانند نتيجه بعضی از صحابه به م
ابن  سعد وآن که مردم بيعت نمايند. اين امر را طبری بيان داشته است. اين درنگ نمودن در بيعت توسط 

ردم فقط در شروع آن بوده است. زيرا بعد از آن، آنها با او بيعت کردند و اين بعـد از آن بـود کـه مـ  عمر
از شرط آن دو بوده است و اين از روی فهم  جمع شدند. جمع شدن مردم حول علی برای بيعت با علی

نمودنـد، کردند و مردم با کسی ديگر بيعت مـیبيعت می صحيح آنها در دين بوده است؛ زيرا اگر با علی
شـد. گی بـين مـردم انجـام مـیی بزرکردند و در نتيجه تفرقهتبعيت می افراد زيادی از بيعت آنها با علی

بـه سـوی علـی «: دارد، نقلـی اسـت کـه ابـن کثيـر آن را آورده اسـت  آنچه داللت بر بيعت آن دو با علی
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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 
ن بعد از آن بود که مـردم بـه وی رجـوع نمودنـد و بود. اي هآن در روز پنجشنبه بيست و چهارم ذی الحج

باشد. وقتی روز جمعه رسـيد، بـر منبـر بـاال لح نمیاگفتند: برای اين کار جز علی کسی صتمامی آنها می
شود که بيعت بـا علـی در دو روز روشن می. )1(»..رفت و کسی که با او بيعت ننموده بود، بيعت نمود .

ر و سـعد و مـ چه بسا که نقلهايی که وجود دارند و در آنها آمده است ابـن ع پنجشنبه و جمعه انجام گرفت.
ی روز اول بيعت بـوده اسـت و آنهـا در روز دوم بـا او بيعـت بعضی صحابه با او بيعت ننمودند، درباره

ی بيعـت ان دربارهسآنها از اين امر خوداری ننمود. اين همان چيزی است که تاريخ نوي زکردند و کسی ا
  .)2( نمايند، ابن عمر بيعت نمود اند. همچنين روايات صحيحی وجود دارد که تأکيد میهآورد 

 
 ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمـان سخنی که در آن ابن عمر گفته است: بهترين انسانها بعد از پيامبر

  اند:بوده
سـپس عمـر و سـپس  ابـوبکر بـوده اسـت، برگفته شده است که او گفته است: برترين مردم بعـد از پيـام
«ايـن : باشند. سپس چنين شخصـی گفتـه اسـت عثمان و بعد از آن برتری وجود نداشته و مردم يکسان می

ی مردم قرار داده است، بـدين شـکل کـه هـر شخصـی بدان معناست که ابن عمر امام علی را در حد توده
  . تواند فضيلت او را داشته باشد»می

  جواب:
باشند» را ابن عمر نگفتـه ی: «و مردم بعد از آن يکسان میباشد و اضافهمی اين اثر از ابن عمر مشهور

داشـت چنـين مفهوم اين سخن بر خـالف بر .شود چنين چيزی يافت نمی ،دی از اين اثرناست و در هيچ س
باشـد نموده است و اين بدان معنـا نمـی] کسی را برتر معرفی نباشد. [او بعد از عثمانشخصی معلوم می

باشـند. آنچـه و بعد از آنها به کسی برتری نداده است و اعتقاد داشته است که همگی در يک سطح میکه ا
باشد که ابن عمر بعد از اين سه نفر شخصی را بر شخصی ديگر برتری نـداده به ثبت رسيده است آن می

ر شـرح ايـن د مـاء عل. باشـند به يـک انـدازه مـی ت است و نه آن که او اعتقاد داشته است که بقيه در فضيل
-اند. خطابی گفته است: «وجه آن و البته هللا آگاهترين اسـت ايـن مـیحديث و رفع اين شبهه سخنانی گفته

خواسـت هر کاری مـی باشد که او از اشخاص دارای سن باال نام برده است، همان کسانی که رسول هللا
 مـان رسـول هللادر زضـوان هللا عليـه رنمود. اين در حالی اسـت کـه علـی انجام دهد با آنها مشورت می

عيب بگيرد و نه اين که او عقبتر بيان کند   ا ابن عمر نخواسته است از علیجدارای سن کمی بود. در اين
باشد و آن را نه ابن عمر و نه شخصی و حتی در فضيلت بعد از عثمان قرار دهد. فضيلت او مشهور می

از بعضی از علماء رسيده است که ايـن : آورده است  ابن حجر. )3(انکار نکرده است» ديگر از صحابه
  .)4(بعد از خلفای سه گانه اجماع صورت گيرد  سخن ابن عمر قبل از آن گفته شد که بر برتر بودن علی

  
  شبهات حول خالد بن وليد رضي هللا عنه 

  
  : (شمشير هللا)ف هللايسه خالد بی نام گذاری هشبه

  .فته شد در اين باره در قبل سخن گ
  

هـا را از آنهـا دريافـت کنـد؛ ه برود و صدقهبني َجِذيمنزد او را مأمور کرد تا به  ی آن که پيامبرهشبه
ايسـتاد و  ولی او خيانت نمود و با وی مخالفت کـرد و مسـلمانان را بـه قتـل رسـاند. در نتيجـه پيـامبر

بـرد تـا آن کـه سـفيدی زيـر بغـل او  ای در انکار او بيان داشت. دو دستش را به سوی آسمان باالهبخط

 
 .  7/238النهاية  ) البداية و1(
كتاب تحقيق  به بعضی پژوهشهای حديثی رجوع نمودم. به عنوان مثال نگاه شود به برای جمع آوری اين روايات) 2(

 .  75، 2/59دكتر محمد أمحزون از مواقف الصحابة في الفتنة 
 .  4/279) معالم السنن 3(
 . 7/16فتح الباري نگاه شود به ) 4(
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را بـه  ر»، سـپس امـ جـويممـیبيزاری نزد تو ديده شد و فرمود: «الهی! از آنچه خالد انجام داده است، 
  .سپرد تا کوتاهی او را تالفی کند و مردم را در عوض عمل او راضی گرداندأمير المؤمنين 

  جواب:
ی کسی که به سيره آگاهی داشته باشد، پنهان نيسـت؛ علمی و تحريف وجود دارد و اين برادر اين نقل بی

بعد از فتح مکه او را فرستاد تا آنها اسالم بياورند. آنان به نيکی اين کـار را انجـام ندادنـد، بلکـه  پيامبر
گفتند: اسالم آورديم و در پس آن گفتند: صائبی شديم و صائبی شديم. در نتيجه اسالم آوردن آنها را قبـول 

ی آن آنها را به قتل رساند. اين کار او را بزرگان صحابه کـه باشد. در نتيجه: اين اسالم نمینکرد و گفت 
زشت شمردند. وقتـی آن بـه  نو ديگرا عبدهللا بن عمره و ى أبي حذيفسالم موالهمراه او بودند، به مانند: 

-جويم»؛ زيرا او میی میرسيد، فرمود: «الهی! من از آنچه خالد انجام داده است، نزد تو بيزار پيامبر
د. همانـا هللا تعـالی نـ با آنها دشمنی ايجاد شده است، او را مـورد مطالبـه قـرار دهکه ی آن ترسيد در نتيجه

ا تَْعَملُونَ : فرمايد می مَّ (و اگر از تو نافرمانی کردنـد، پـس  ]216: [الشعراء فَإِْن َعَصْوَك فَقُْل إِنِّي بَِريٌء ّمِ
ی را فرستاد و مالی را به او داد تا نصف ديـه دهيم، بيزار هستم). سپس علینجام میبگو: من از آنچه ا

ی ظرفـی آن افراد را پرداخت کند و برای آن تضمين کرد تا ضرر آنها را جبران کند حتی اگر به انـدازه
ن بود در اين باشد که سگ در آن غذا خورده است. آنچه باقی مانده بود را نيز به آنها برگرداند زيرا ممک

خالد را از امير بودن عزل  با اين وجود پيامبر. امر چيزی باقی مانده باشد که او به آن علم نداشته است 
ام جـ داد. زيرا امير وقتـی اشـتباه يـا گنـاهی انو را امير و در پيشاپيش ديگران قرار میاننمود، بلکه دائماً 

مانـد. زيـرا ری کند و در اين حالت واليـت او بـاقی مـیشود تا از آن کار خوددادهد از او خواسته میمی
معاند و نافرمان نبوده و بلکه مطيع وی بوده است؛ ولی منزلت او در فقه و دين به   خالد در برابر پيامبر

  . ی ديگران نبود و در نتيجه حکم اين امر بر وی پنهان ماند اندازه
  

  با زن او در همان شب... ه توسط او و ازواج کردنالك بن نويرم قتلی هشبه
  .ی اين شبهه به ميان آمد سخن درباره
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 رضي هللا عنه  ه شبهات حول معاوي
  

  .ی مورد حساب و کتاب قرار ندادن معاويه توسط عمرهشبه
-که به حساب و کتاب واليانش مشهور بود و آنها را به مجرد شبهه خطاب عمر بن شخصی گفته است: «

داد و هيچ وقت او نرمی نشان می بن أبي سفيان  همعاويبينيم که نسبت به  می  نمود را در حالیای عزل می
و عمـر در طـول حيـاتش او را نيکـو معرفـی کـرد و بـا سـرزنش و  حساب و کتـاب قـرار نـداد  د را مور

مندانه از معاويه شکايت ايرادگيری به او اعتراضی نکرد. اين با وجود آن بود که افرادی بودند که کوشش
آنهـا را بـرای مـردان  کنـد در حـالی کـه رسـول هللاگفتند: او از طال و ابريشم استفاده میند و میکرد می

باشـد. معاويـه داد: او را رهـا سـازيد او کسـرای عـرب مـیحرام نموده است. عمر نيز به آنها جواب مـی
راضـی نکـرد. وقتـی بيشتر از بيست سال والی بود و اين در حالی بود که کسی با نقد يـا عـزل بـه او اعت

تـر نمـود و در نتيجـه بـر ثـروت عثمان خالفت مسلمانان را در دسـت گرفـت، والـی بـودن او را گسـترده
اسالمی استيالء و چيرگی يافت و اراذل و اوباش عرب را در لشگر خود قرار داد تا توسط آنها بـر امـام 

ن مسـلمانان پيـدا کنـد و آنهـا را ب کـردن و بـه بردگـی گـرفتيام نمايد و قدرت بر حکم نمودن، غصامت ق
  .مجبور نمايد تا با پسر فاسق و شرابخوار او يزيد بيعت کنند 

  جواب:
 معاويه بـه : آورده است  البداية باشد. ابن کثير درامری که به ثبت رسيده است بر خالف اين امر می»

رف وی جهيـد و بـا کردند عمر به طـ عمر رسيد و شمايلی سبز بر او بود. صحابه به او نگاه می د نز
چيزی به او را زد. معاويه شروع به گفتِن «ای امير المؤمنين تو را به خدا تو را به خدا نمود». عمر 

اين در حـالی اسـت ؟ برای چه او را زدی مير المؤمنيننيز به جمع خود بازگشت و آنها به او گفتند: ا
او جز خير نديدم و از او جز خير به من  که به مانند او در قومت وجود ندارد؟ گفت: «قسم به هللا در

آوردم. ولی او را در حالتی ديدم نرسيده است، اگر غير از اين بود، غير از آنچه ديديد بر سر وی می
 . )1(و با دست خود به او اشاره کرد که دوست دارم توسط او [به اسالم] عزت برسد»

 کردند». ايـن در واقعيـت معاويه شکايت میمنانه از در مورد سخن: «با وجود آن که بسياری کوشش
ای ی او بـا آنهـا رابطـهشـود. معاويـه چهـل سـال حـاکم شـام بـود و رابطـهو تاريخ دروغ انگاشته می

دوستانه بود. تا آنجا واليت او نزد آنان قوی بود که در خونخواهی برای عثمان او را اجابت کردند و 
باشد» و ايـن ی معاويه گفته است: «او کسرای عرب میرهياری دادند. اما در مورد آن که عمر دربا

ايـم و خيلـی دور از کرده است. چنين چيـزی را نشـنيدهوقتی بوده است که او طال و ابريشم به تن می
باشد که عمر او را برای پوشـيدن شـمايلی سـبز زده باشـد و در برابـر بـر تـن کـردن طـال و ذهن می

 ؟!.موده باشد ابريشم حرام در برابر او سکوت ن
 کسی بر عمر يا عثمان عيبی نگرفته است. به ثبت رسيده اسـت  چدر والی بودن شام توسط معاويه هي

پدر او ابوسفيان را حاکم نجران قرار داد تا آن که وفـات نمـود. بلکـه بسـياری از اميـران  که پيامبر
خالد بن سعيد ه را بر مکه گمارد و عاص بن أميعتّاب بن أسيد بن أبي اند. او اميه بودهاز بنی  پيامبر

وفات  و او را عزل ننمود تا آن که خود  يمندر صنعاء  َمْذحج وهای ه را بر صدقهبن عاص بن أمي
را بر دريـا و خشـکی أبان بن سعيد بن عاص ه گمارد و قرى عرين تيماء وخيبر ورا بر عمرو نمود. 

عزل نمود و او دائماً به کار خود ادامه داد تـا را  عالء بن حضرميبحرين گمارد و اين وقتی بود که 
وفات نمود. قبل از آن نيز او را امير لشگر برای چندين جنـگ تعيـين نمـود و از آنهـا  آن که پيامبر

 . )2(لشگری بود که به سوی نجد حرکت کرد»
  ی را هـا بـود. زيردسـتان او ووقتی معاويه والی شام شد، سياست او بـا زيردسـتانش برتـرين سياسـت

هيچ کسی را بردبارتر،   :گفته است   بن جابر  هقبيص داشت. «اشتند و او نيز آنها را دوست مید دوست  
ام. بعضـی بزرگوارتر و دارای وقار بيشتر و نرمخوتر در صحبت و دست و دلبازتر از معاويه نديده

را بـر وی اعتراضـی معاويه از مردی سخنی شـديداً بـد را شـنيد. بـه او گفتـه شـد: چـ : اند از آنها گفته

 
 . 8/125النهاية  ) البداية و1(
 . 4/460) منهاج السنة 2(
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نسبت به يکی از زيردستانم کم شود. در روايتـی  امیکنم که بردبارننمودی؟ گفت: من از هللا شرم می
چه چيزی به تو بردباری داده است؟ گفت: من شرم  مير المؤمنينآمده است که مردی به او گفت: ای ا

وقتـی خواسـت بـرای عثمـان . بـه همـين دليـل )1(کنم که جـرم کسـی از صـبر مـن بزرگتـر باشـد»می
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 هللا جانهای آنها را قبل از آن بگيرد 
  شد و اراذل و اوباش عرب را در قيام بر امـام در مورد ادعای او که معاويه بر ثروت اسالمی چيره

امت و چيره شدن قوی بر حکـم کـردن و غصـب نمـودن و مسـلمانان را بـه بردگـی گـرفتن، بـه کـار 
باشد. او خواهان حکم نمودن نبود و اعتراض او بـه ی معاويه می. اين دروغترين سخن دربارهگرفت 

واهان تسليم نمودن قـاتالن عثمـان بـه وی بـود و برای آن نبود، بلکه او خ علي بن أبي طالب امامت 
از يعلـى بـن عبيـد » از السـيردر «ذهبـي شـد. نمود در اطاعت از وی وارد مـیاگر آنها را تسليم می

مردمانی به همراه او به نزد معاويه رسيدند و بـه او  بومسلم خوالني وپدرش آورده است که گفت: «ا
دانم که علـی تو مثل وی هستی؟ معاويه گفت: «نه، قسم به هللا میکنی يا گفتند: آيا با علی مخالفت می

دانيـد کـه عثمـان باشـد؛ ولـی آيـا نمـیتـر از مـن مـیبر من فضيلت بيشتری دارد و او برای امـر حـق
باشم. پـس بـه مظلومانه کشته شد و من پسر عموی وی هستم. من فقط خواهان خونخواهی عثمان می

گـردم. بـه د: قاتالن عثمان را تسليم من کن و در پس آن مـن تسـليم او مـینزد او برويد و به او بگويي
. اين سخن معاويه اين )2(رفتند و با او در اين باره سخن گفتند، ولی او آنها را تسليم ننمود»  نزد علی

ايـن سـخنی اسـت کـه علمـای ». کند: «با علی جنگ نکردم، مگر بـرای امـر عثمـانامر را تأکيد می
 ای از علـیه در خطبـهكتاب نهج البالغدر رضي شريف کنند. آن در کتابهايشان تأکيد میاماميه بر 

رسد که ما و اهل شـام در برابـر يکـديگر قـرار گـرفتيم و آشـکار اسـت کـه ر میظن هآورده است: «ب
پروردگار ما يکی است و پيامبر ما يکی است و دعوت مـا در اسـالم يکـی اسـت. در ايمـان بـه هللا و 

اش ما چيزی اضافه بر آنها نداريم و آنان نيز چيزی اضافه بـر مـا ندارنـد. امـر يکـی ق فرستادهتصدي
اسـت  اين علی .)3(باشد و ما از آن پاک هستيم»است و اختالف ما فقط در خونخواهی از عثمان می

بردگـی داند و از از روی ادعای خالفت يا بـه که اختالف بيت خودش و معاويه را در قتل عثمان می
 . گرفتن مسلمانان و اين بر خالف صحبتی است که اين ايراد گيرنده مطرح کرده است 

  ورد ســخن او کــه معاويــه بــا قــدرت و چيرگــی مســلمانان را وادار نمــود کــه بــا پســر فاســق و ـمـ در
شرابخوارش يزيد بيعت کنند. اين دروغ است زيرا معاويه مردم را بر بيعت بـا پسـرش يزيـد مجبـور 

لی کوشش نمود تا از آنها پيمان بگيرد که يزيد را ولی عهد خود قرار دهد و ايـن کـار را بـه ننمود. و
حسين بن پايان رساند. مردم برای واليت عهدی يزيد بيعت نمودند و کسی از آن خودداری نکرد مگر 

ن مسـلمانان [عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن عباس و البته ايـن افـراد از بزرگتـري عبدهللا بن زبير،، علي
حال حاضر آن زمان بودند]. معاويه وفات نمود ولی آنها را به اين کار مجبور ننمود. در مورد يزيـد 

حمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب باشد. در اينجا مکه او فاسق و شرابخوار بوده است، اين نيز دروغ می
ر يزيد ايستاد و او آگـاهتر بـه آوريم که جواب اين ادعا را داده است، زيرا او در برابرا می رحمه هللا

] از نـزد يزيـد «وقتی اهل مدينـه [از اصـحاب حسـين: آورده است  البدايةدر ابن كثير او بوده است. 
] رفتند و از او خواسـتند تـا ه [پسر علیمحمد بن حنفيش به نزد صحابا عبدهللا بن مطيع وبازگشتند، 

کند و نوشد و نماز را ترک میمیب ايزيد شر«: فت گ ابن مطيعيزيد را خلع نمايد ولی او ابا ورزيد. 
ايـد. مـن بـه کنيـد، ديـدهنمايد». به آنها گفت: «آيا چيزی را که يـاد مـیبه حکم قرآن دست درازی می

-ای ديدم که از نماز به شکلی شايسته مواظبت میو نزد وی باقی ماندم، او به گونه محضور او رسي
نمـود». گفتنـد: «آن را در جلـوی تـو بـه شـکل ه اسـت، سـوال مـیای کـه در سـنت آمـد نمود و از فقه

تواند خشوع نمايد؟ آيـا مصنوعی انجام داده است». گفت: «آيا کسی که ترس يا اميد او، من باشم، می
داريد، مطلع کرده است؟ اگر شـما را مطلـع نمـوده باشـد، شما را از نوشيدن شرابی که آن را بيان می
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 ايد [که در حضور شما چنين کاری را انجـام دادههمراه وی و شريک او بودهپس شما در اين کار به 
دانيـد، نبايـد گـواهی بدهيـد!». ع ننموده باشد، پس بـرای آنچـه نمـیاست] و اگر شما را از اين کار من

گفتند: «اين سخن ما درست است، حتی اگر ما او را در اين کار نديده باشيم». به آنها گفـت: «هللا در 
ونَ فرمايد: دهند از اين کار ابا دارد و میر کسانی که گواهيی میبراب ْم يَْعلَمـُ اْلَحّقِ َوهـُ  إِالَّ َمن َشِهَد بـِ

(مگر کسی که به حق گواهی دهد و اين در حالی باشد که آنهـا [بـدين مسـأله] علـم و  ]86: [الزخرف
بسا که تو کراهت داری که امـر را «چه آگاهی داشته باشند) و اين در امر شما وجود ندارد». گفتند: 

سپاريم». گفت: «جنگ در به کسی ديگر بسپارد و اين در حالی است که ما امر خودمان را به تو می
باشـد». گفتنـد: «او بـا تـو بـه خواهيد برای تبعيت شده و تبعيت کننده حالل نمیاين چيزی که شما می

ياوريد تا به مانند آنچه برای او جنگيد، مـن نيـز «به مانند پدرم را بهمراه پدرت جنگ نمود». گفت: 
». گفتند: «به دو پسرت ابوالقاسم و قاسم امر کن تا به همراه ما بجنگند». گفت: «اگر بـه آنهـا مبجنگ

جنگم» گفتند: «به همـراه مـا شـو تـا مـردم را بـه جنـگ تشـويق کنـيم». گفـت: امر کنم خودم نيز می
باشـم، در دهم و به آن راضی نمـیر کنم که خودم آن را انجام نمیبه مردم چيزی را ام سبحان هللا!!«

کنـيم». گفـت: اين صورت چگونه در عبادتم خير خواهی نمايم؟». گفتند: «بنابراين تو را مجبور مـی
شوم که خشـم خـالق کنم و برای مخلوق به چيزی راضی نمیهللا امر می ز«وقتی مردم را به تقوای ا

 . )1(د. در پس آن به مکه رفت»در آن وجود داشته باش
  

  :امر نمود و او از کاتبان وحی نبود ادعای آن که معاويه به دشنام دادن به علی
را تغييـر  شد تا صحابه سـنت رسـول هللاکسی گفته است: «بسيار جستجو نمودم که چه چيزی باعث می
بـن أبـي  همعاويـ و در رأس آن  ری پيـامبدهند. به اين نتيجه رسيدم که امويان و اغلـب آنهـا در صـحابه

علـي بـن أبـي کـرد تـا داشـت و مجبـور مـینامند، مردم را بر اين میمی «كاتب الوحي»که او را سفيان 
انـد. را دشنام دهند و او را بر منبرها لعنت کنند. اين امری است که تاريخ نويسان آن را ياد کـرده طالب 

چنـين امـری را بيـان داشـته اسـت. معاويـه بـه طالـب» باب «فضائل علي بن أبي مسلم در صحيحش در 
ها بر باالی منبرهـا نمود تا اين لعنت را سنت نمايند و آن را در خطبهعامالن خود در هر شهری امر می

شـوند و کنند و برای او اجر قائل میبيان دارند. در جايی ديگر گفته است: «چگونه به اجتهاد او حکم می
را لعنـت  و اهـل بيـت  داشـت تـا در بـاالی منبرهـا علـیکه مردم را بر آن می اين در حالی بوده است 

را بر  داشت تا علی و اهل بيت فرزندان مصطفیدر جايی ديگر گفته است: «مردم را بر آن می. کنند»
«چگونـه او : باالی منبرها لعنت کنند و اين سنتی شد که شصت سال به انجام رسيد». همچنين گفته است 

بيسـت و سـه سـال نـازل شـد و  اين در حالی است که وحی بـر رسـول هللا... نامند می وحي»اتب «كرا 
يابيم کـه معاويه يازده سال از آن را به هللا شرک ورزيده بود... بعد از فتح وقتی اسالم آورد، روايتی نمی

تح در مکـه نمانـد... بعـد از فـ  در آن آمده باشد، او در مدينه سکنی گزيد و اين در حالی است که رسول
  .»؟!ناميد؟! آيا غير از اين است پس چگونه معاويه را کاتب وحی می

  جواب:
 ی دشنام دادن علیسخن درباره  توسط معاويه در قبل بيان شد . 
 باشـد. مسـلم در در مورد آن که معاويـه از کاتبـان وحـی بـوده اسـت، ايـن امـری بـه ثبـت رسـيده مـی

 سـه چيـز را خواهـان شـد و بـه پيـامبر : «ابوسـفيان از پيـامبرآورده است  ابن عباسصحيحش از 
گفت: ای پيامبر هللا! سه چيز را به من عطا کن! فرمود: باشد. گفت: از آنها اين اسـت کـه معاويـه را 

در صـحيحش  مسـلم مسـند ودر حمد . همچنين ا)2(»..کاتبی در پيشگاه خودت قرار بده! فرمود: باشد.
 که پيـامبر کردم. متوجه شدمن کودکان بازی میای بودم که در بياند: «پسر بچهآوردهابن عباس از 

دوديـم و در نيامـده اسـت، مگـر بـه خـاطر مـن.  وی کرده است. گفتم: پيامبردر پشت سرم به من ر
را من د . گفت: احساسی نداشتم و او در اين حال به نزد من آمد و پشت گرمپشت درب منزل پنهان شد 
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ای [به شوخی] بر پشتم زد و فرمود: «بـه نـزد معاويـه بـرو و او را بـرای مـن صـدا گرفت و ضربه
. )1(باشد»را اجابت کن که او بر نيازی می بود. گفتم دويدم و گفتم: رسول هللا  بزن!» و او کاتب وی

[در حـديث دوم . رساند که معاويه از کاتبان وحی بوده است اين دو حديث [با سند صحيح] به ثبت می
و ابن عباس رضـی هللا عنهـا در آن  کرد که پيامبراشاره شده است که معاويه در شهری زندگی می

  است]. داشتند و آن شهر فقط مدينه بوده حضور
  

را زشـت  را به اين دليل به قتل رساند که دشـنام دادن بـه علـیحجر بن عدي گفته شده است: معاويه، 
  :شمردمی

شخصی گفته است: «وقتی صحابه به اين دليل غمگين شدند و اين عمل معاويه را منَکر دانستند، معاويـه 
حجـر بـن عـدي ثـل مل برسانند و آتش بزنند. در اين ميـان بزرگـانی از صـحابه امر نمود تا آنها را به قت

خودداری نمودنـد  ش کشته شدند و بعضی از آنها زنده به گور گشتند، زيرا از لعنت علیصحابا كندي و
  .و آن را زشت دانستند»

  
  جواب:

  و ديگـران او را  اختالف نظر دارند. بخاری(بخارايی) حجر بن عدي مشهورعلماء در صحابه بودن
 . اند اند و بعضی ديگر او را از صحابه دانستهاز تابعين شمره

 انـد معاويه به علت خودداری از دشنام دادن به علی، حجر را به قتل نرساند. تاريخ نويسان ذکر کرده
ای خوانـد و . زياد خطبـهت اس ه از طرف معاويه بودهمير كوفازياد مان حجر بن عدي هکه سبب قتل 

ی خـود ادامـه داد، حجـر و . وقتی زياد به خطبه«نماز»: ندا داد  حجر بن عدين را طوالنی نمود و آ
اصحابش به سوی او سنگريزه پرتاب کردند. زياد برای معاويه نامه نوشت و اين کار حجر را در آن 

زياد والی  مين شمرد. اين کار را حجر در برابر کسانی که قبل اززبيان داشت و آن را فساد بر روی  
. در نتيجه امر نمود تا او را نزد وی بياورند و وقتی او را آوردند، دستور داد کوفه بودند نيز انجام می

به قتل او داد. سبب سختگيری معاويه در قتل حجر همان کوشـش حجـر در سـتم بـه جماعـت و فرقـه 
انست، مخصوصاً که اين کار فرقه کردن مسلمانان بود و در نتيجه معاويه آن را فساد بر روی زمين د 

داد همان جايی که اصحاب فتنـه در برابـر عثمـان از آنجـا کـار خـود را شـروع را در کوفه انجام می
گيری کرد، در نتيجه اين امر به کشتن او انجاميـد کردند. وقتی عثمان در اين امر تسامح نمود و آسان

تا آنجا کـه گفتـه شـده اسـت، جـوی خـون راه و  گير امت شد های بزرگی گريبانی آن فتنهو در نتيجه
معاويه در ايـن حکـم . اين فتنه را در نطفه خاموش کند  قتل حجرافتاد. در نتيجه معاويه خواست تا با 

«اگـر کسـی نـزد شـما آمـد در : عمل نمـود  منجر شد، به اين سخنان پيامبر قتل حجر بن عديکه به 
و خواست تا شوکت شما بشکند و يـا بـين جماعـت حالی که امر همگی شما در دست مرد واحدی بود 

هـا خواهـد آمـد، پـس اگـر در روايتی ديگر آمده است: «فتنه .شما تفرقه ايجاد کند، پس او را بکشيد»
کسی خواست در امر اين امت فرقه ايجاد کند و اين در حالی بود که همگی اتفـاق نظـر داشـتند، پـس 

  . )2(شير بزنيد!»خواهد باشد، گردن او را با شمهر کسی می
  

  ا!!کردرحمه هللا به معاويه طعنه وارد می حسن بصريی آن که هشبه
ـ) و51(در بيان حوادث سـال ) 232/ 3( شتاريخدر طبري  حسـن از ) 487/ 3الكامـل (در ابـن اثيـر  ـه
اند که گفت: «در معاويه چهار خصلت وجود داشته است که يکی از آنهـا بـرای هالکـت نقل کردهبصري 

   کافی بوده است... او
  جواب:

 ی است. ذهبـی دربـاره لوط بن يحيى ازدي كوفيمان مخنف هباشد. ابومی مخنفاين روايت حول ابو
«خبر من از او فسـاد بـوده اسـت و : اند گفته )4/492اللسان (در ابن حجر  ) و3/419الميزان (او در 
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ی او انـد. دربـارهيت از او را منع کـردهباشد». همچنين ابوحاتم و ديگران رواثقه و مورد اعتماد نمی
«ثقه و مورد اعتمـاد نيسـت» و بـاری : گفته است  ابن معينباشد». می ضعيف«: گفته است  دارقطني

نيـز او از  . عقيلـياو را مورد اعتماد ندانسته اسـت  ابن عديباشد». ديگر گفته است: «او چيزی نمی
-ساقط است و به دليل ضعف در سـند آن، حجـت نمـیبه اين ترتيب اين اثر  .)1(ضعيفان دانسته است 

 باشد. در مورد روايت ابن اثير نيز آن را بدون سند آورده است.باشد. اين در مورد روايت طبری می
  

  :را مسموم نمود ه، حسنمعاويی که بعض یادعا
وانـان دانند در حالی که به حسن بن علـی، سـرور جشخصی گفته است: «چگونه او را صحابی عادل می

  .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 
 زنـد هـوای نفـس هـا دامـن مـیاند و چيزی که به اين فتنـهمردم در اين مرحله از اسالم دچار فتنه شده

دهد تا آنها را نکوهش کند. اگر نقلـی يی را میها نسبتهاای به ديگر فرقهاست، به طوری که هر فرقه
برای ما در اين زمينه وجود داشته باشد، در صورتی کـه راوی عـادل و ثقـه(مورد اعتمـاد) و دارای 

 . ی قوی باشد، بر ما واجب است تا آن نقل را قبول کنيمحافظه
 همانا نقل شده است که کسی که حسن وده است. گفتـه شـده را مسموم کرد، شخصی غير از معاويه ب

او را به اين کار  شعث بن قيساست: او همسر وی بوده است. همچنين گفته شده است: پدر همسر او ا
امر نموده بود. گفته شده است: او معاويه بوده است. همچنين گفته شده است: يزيد ايـن کـار را انجـام 

را مسـموم  کـه چـه کسـی حسـن دهد داد. اين موارد از روی ضعف نقلهايی که شده است، نشان نمی
صـلح بـا معاويـه را قبـول  کند اين است که اگر حسننمود. آنچه از امور که عقل اين نقل را رد می

بـا معاويـه  توانست درست باشد، ولی حسنجنگيد، چنين چيزی میکرد و برای خالفت با او مینمی
سـم داده  پس برای چه معاويه بـه حسـنصلح نمود و خالفت را به او تسليم کرد و با او بيعت نمود. 

  ؟!باشد 
  

  :ادعای آن که معاويه خالفت را از شورا خارج نمود و آن را به پادشاهی تبديل کرد
ای ردانيـد در حـالی کـه بـا چيرگـی و زورگـويی از امـت اول بـ گفته شده است که چگونه او را پـاک مـی

کاری را انجـام داد و نظـام شـورايی را بـه  خودش بيعت گرفت و بعد از آن برای پسر فاسقش يزيد چنين
  پادشاهی تبديل نمود.

  جواب:
  معاويه خالفت را با قدرت و چيرگی به دست نگرفت. بلکه حسن بن علی رضی هللا عنها آن را تسليم

را  او نمود و اين بعد از آن بود که آنها با يکديگر صلح نمودند. اين صادقانه بودن اين سخن پيـامبر
د اسـت کـه هللا يمباشد، اضی هللا عنها] سرور می  ر«اين پسر من [حسن بن علی : رساند میبه اثبات 

 .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

گيرد. بـا بزرگـان صـحابه و بزرگـان اقـوام و واليـان يد بيعت بزکوشش نمود تا برای واليت عهدی ي
شهرها صحبت نمود و توانست موافقت آنها را جلب نمايد. گروه گروه بـا يزيـد بيعـت کردنـد و تعـداد 

«خالفت او صـحيح : گفته است  مقدسيالغني حافظ عبد زيادی از صحابه با او بيعت نمودند تا آنجا که 
بــا او بيعــت نمودنــد و از آنهــا ابــن عمــر بــوده  ل هللای رســوبــوده اســت و شصــت نفــر از صــحابه

بـه آن بيعـت ای با اين توافق مخالفت کردند. به علت اين مخالفت خدشهحسين  ابن زبير و 1.)2(است»

 
رويات أبي رسالة مبرای اطالعت بيشتر احوال اين مرد رجوع شود به . 19، 4/18عقيلي از لضعفاء نگاه شود به ا) 1(

ی اين مرد آمده  در آن شرح حال بيشتری درباره 45، 43دكتر يحيى بن إبراهيم يحيى،از مخنف في تاريخ الطبري 
 .است

 . 70ابن خلدون صاز  ) قيد الشريد من أخبار يزيد 2(
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نيم معاويه بسيار اشتياق داشت که توافق امت برای بيعت با او را يباست که میشود. در اينجوارد نمی
خواست با استبداد و گـرفتن بيعـت بـا قـدرت و چيرگـی رفتـار کنـد، آن می بدست بياورد. اگر معاويه

نمود از بزرگان لشگری و قـومی آن زمـان بـا کرد و ديگر سعی نمیبيعتها را به يک بيعت تبديل می
نمـود. ولـی معاويـه چنـين سخن گفتن، برای يزيد بيعت بگيرد و آن را بر مردم واجب مـی زاستفاده ا

] کـه انی [مثل حسين بن علی، عبدهللا بن زبير، عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن عباسنکرد، بلکه با کس
 . 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 اختالف
ر آن زمانی که بر امت زندگی سخت شده بود و کسـانی کـه د ين امت انجام نگيرد و وحدت کلمه در ب

ادعای خالفت داشتند زياد بودند، حفظ گردد. او اين گونه ديد که دادن واليت به يزيد به صـالح امـت 
 . کنند گردد و اهل حل و عقد به توافق دست پيدا میی فتنه خشک میو با آن ريشه باشد می

 معاويه نظامی جديد برای خالفت با وارث قرار دادن پسرش، ابداع نکرد. قبل از او ابوبکر  نيز امر
را انتخاب نمـود و بـرای واليـت او عهـد گرفـت و او را در  . او عمر2سپرد  خطاب عمر بن را به 

موروثی بين صحابه انتخاب کرد. در مورد کسی که بگويد، اين جانشين تعيين کردن در زمان شيخين 
گويد: اولين کسـی کـه چنـين کـاری را بردند. به او مینبوده است و فرزندان پادشاهی را به ارث نمی

» أصول الكـافيدر «كليني داد.  بود و او خالفت را بعد از خودش به پسرش حسن انجام داد، علی
-صـيت مـیو هنگامی که برای پسرش حسن ميرالمؤمنين«وصيت ا: آورده است سليم بن قيس از 

و دهـم شـهادت مـی –همـان ابـن حنفيـه  –) برای حسين و محمد نمود را ديدم و به وصيت او(حسن
گيرم] و بعـد از آن بـود کـه همچنين تمامی فرزندان او و رئيسان شيعيان او و اهل بيتش [را شاهد می

  . )3(قرآن و سالح را به او داد ...»
  

  :رسانند»را به قتل میی: «ای عمار گروه ستمکار تو هشبهرّد بر 
   )4(جواب:

باشد و نوع ديگر از روی برداشت غير عمدی ستم دو نوع است: يک نوع آن از روی عمد [و آگاهی] می
[و اشتباه]. ستمی که از طرف گروه معاويه انجام شد از روی برداشت اشتباه [و غير عمدی] بود. به اين 

. در حديثی دليلی وجـود نـدارد ی ظاهراً دچار ستم شده است معنا که آنها يقين داشتند که علی حق است ول
داده است. بلکه فقط دليلـی بـر سـتمی دارد کـه حقيقـت آن که معاويه آنها را به سوی آتش جهنم دعوت می

ی اين امر نبـوده ی آن متوجهباشد و اين در حالتی بوده است که انجام دهندهدعوت به سوی آتش جهنم می
- داند، شما به طرفداران او میکه کسی که از روی قوم گرايی جنگ کردن را جايز می است. به مانند آن

باشد که دهد. ولی خود آن شخص بر اين پندار اشتباه میگوييد: اين نظر او به سوی آتش جهنم دعوت می
اند دهاند: «صحابه معصوم بوباشد. به همين دليل علمای اهل سنت هرگز نگفتهاو بر راه درست و حق می

 
د نيز با او باشد، بلکه ابن عمر با او بيعت ننمود و همچنين ابن عباس که بزرگ بنی هاشم بو) اين سخن درست نمی1(

در کربال تعداد زيادی از مردم مدينه برای مبارزه با يزيد دست به شمشير بردند،   بيعت نکرد و بعد شهادت حيسن
ولی يزيد آنها را تاراج نمود. از آنجا که معاويه دارای فضايل زيادی بوده است و خدمات زيادی برای اسالم انجام داده  

باشد را توجيه کنند تا اين اشتباه او که همان دادن واليت عهدی به يزيد میمیاست، بعضی از علمای اهل سنت سعی 
شديم. شايان ذکر  کنند. البته او معصوم نبوده است و شايد اگر ما به جای او بوديم، به اشتباهات بزرگتری مرتکب می

نيز با او   حسين دو پسر بن علی با معاويه بيعت کردند. حسن و  است که معاويه با يزيد فرق داشتند. تمامی صحابه
نه تنها  ،بيعت کردند و پشت سر او نماز خواندند. ولی همان حسينی که پشت سر معاويه نماز خواند به قيمت جانش

توانيد به فيلم حسن و ی يزيد میپشت سر يزيد نماز نخواند بلکه با او جهاد نمود. برای دانستن ديدگاه اهل سنت درباره
 باشد.(مترجم)عنها رجوع کنيد. اين فيلم در اينترنت موجود می حسين رضی هللا

که با آن بيماری وفات نمود، تشکيل شد  در زمان بيماری ابوبکر ) همان طور که در قبل گفتيم: شورای انتخاب عمر2(
انتخاب يزيد   مشورت نمود. البته نظر مؤلف در مورد با بزرگان صحابه ی مسلمانان ابوبکرو برای انتخاب خليفه

ولی معاويه با کسی مشورت ننمود، بلکه به آنها توصيه کرد که با يزيد بيعت  توسط معاويه نيز اين گونه است.
  .(مترجم)نمايند

 . 1/297) الكافي 3(
 إجابات الشيخ حامد العلي.  از) 4(
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اند: «برای آنهـا اشـتباه و گنـاه وجـود داشـته اسـت و و هرگز از آنها خطايی انجام نشده است». بلکه گفته
دادند. زيـرا آنهـا از جـنس بشـر گاهی با برداشت اشتباه و گاهی بدون اين برداشت چنين اعمالی انجام می

جهـاد نمودنـد. فضـيلت  همـراه رسـولهـای آنهـا بيشـتر بـوده اسـت. آنهـا اند. البته جز آن کـه نيکـیبوده
اند که بدين ترتيب از امتهای قبلی پيشـی گرفتنـد. در فضـيلت کسـی بـه آنهـا را داشته همنشينی با پيامبر

ی کوه احـد طـال انفـاق شود، تا آنجا که در حديث آمده است: «اگر کسی غير از آنها به اندازهنزديک نمی
کند، مگر آن کـه شود». کسی از آنها بدگويی نمیآن توسط آنها نمیی انفاق يک مد يا نصف کند به اندازه

  .بدون علم اين کار را انجام دهد يا منافق باشد و يا در قلب او بيماری وجود داشته باشد 
  

  :باشدبرادر او می زياد بن أبيهکرده است ادعا میی آن که هشبه
با همسرش همبستر شود، فرزنـد خواهـد بـود و فرموده است: «برای کسی [که از راه حالل]  رسول هللا

  .برای زناکار سنگ [تا توسط آن سنگسار شود]»
  جواب:

  ه حارث بن كلـد است. سميه مادر او بوده است و او کنيز  هزياد بن سميمنظور از زياد در اينجا همان
ل از آن بود کـه درآورد. آنها در طايف بودند و اين قب عبيد نيز بوده است و او را به ازدواج مواليش 

 .)1( اهل طائف اسالم بياورند 
 زيـرا بـرای آن ؛ باشـد ی تـاريخ اسـالمی مـیاز قضـايای بغـرنج و پيچيـدهنسب زياد بـن أبيـه ی قضيه

باشـد. بـه ماننـد: چـرا ايـن قضـيه در عهـد آيد که جواب دادن به آنها سـخت مـیسواالتی به وجود می
همچنـين مثـل:  ؟قضايای مشابه آن هنگام فتح مکه حل و فصل نشد به مانند حل و فصل شدن رسول
بـرای چـه ايـن . )2(ادعای آن را داشـت  بن أبي وقاص  هعتبکه بن قيس  هزمعپسر کنيز نسب ی قضيه

حـل و  در زمان زندگی ابوسفيان حل و فصل نشد؟ برای چه اين قضيه در زمان خالفت علـی يهقض
شـود، ی قرار داد؟ زيرا گر آن حل و فصـل مـیزياد را وال فصل نشد و مخصوصاً هنگامی که علی

بـه لشـگر  گشت؛ بنابراين آيا اين با انتقال زيـاد بـن ابيـه از لشـگر علـیکمکی سياسی به معاويه می
از آن بود که خالفـت بـه معاويـه  بعد  هـ) و 44(برای چه اين قضيه در سال ؟ باشد معاويه مربوط می

نه بوده است که نسب زياد بن ابيـه مربـوط بـه ازدواجهـای شايد امر اين گو؟ رسيد، عرض اندام نمود 
زمان جاهليت بوده است. البته اسالم بيان داشته است که هر آنچه از آن ازدواجها وجود داشته اسـت، 

وقتی اسالم آمد... بيان نمود کـه : (کند. در اين باره ابن اثير گفته است خللی به نسب شخص وارد نمی
شود و اين منسوب شدن در هر شـکلی از ازدواج کـه وجـود داشـته وب میهر فرزندی به پدرش منس

 . )3(اندازد»ای بين پدر و فرزند جدايی نمیباشد و ذرهاست، درست می
  عمـر بـندر مورد اين سخن که سبب سکوت ابوسـفيان در ادعـای [پـدر] زيـاد بـودن از تـرس تنبيـه 

ی آن قضيه نسب زنـازاده دربـاره -1: اين داليلباشد. به اين سخن رده شده می. )4(بوده است  خطاب 
اسـالم قبـل از آمـدنش را  – 2. نص شرعی وجود دارد و جايی برای اجتهـاد بشـر بـاقی نمانـده اسـت 

 قبل از ابوسفيان وفـات يافـت، پـس چـرا ابوسـفيان بعـد از وفـات عمـر عمر -3. گرداند واجب نمی
ی او وجـود دارد. دربـاره محمد بن سائب كلبيخبر  در اسناد اين – 4؟ ادعای پدر او بودن را نداشت 

 .)5()اند های خلفای راشدين بر شمردهباشد و او را از نپذيرندهه دروغ می: (متهم بگفته است  ابن حجر
  در مورد اتهام معاويه به ملحق نمودن نسب زياد بن ابيه به خودش، برای اين منظور روايت صـحيح

بـارت را تأکيـد نمايـد. همچنـين هـم صـحابه بـودن معاويـه، عـدالت، و آشکاری وجود ندارد که اين ع
حکـم نمـوده اسـت، رّدی  نمـود تـا بـر آنچـه رسـول هللادانست او را منع مـیدينداری و فقهی که می

بياورد، مخصوصاً آن که معاويه يکـی از راويـان ايـن حـديث بـوده اسـت: «بـرای کسـی [کـه از راه 
 

  و  7/99طبقات ابن سعد  و 829 شمارهاالستيعاب ترجمة  ، و528، 2/527اإلصابة نگاه شود به شرح حال او در ) 1(
 .ديگر کتابها

 . 33، 12/32ابن حجراز فتح الباري  نگاه شود به ) 2(
 . 3/445) الكامل في التاريخ 3(
 . 2/525ابن عبد البر از االستيعاب نگه شود به  داستان در  ) 4(
 .479) التقريب 5(
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 زند خواهد بود و برای زناکار سنگ [تا توسط آن سنگسار شود]»حالل] با همسرش همبستر شود، فر

ی زيـاد بـن ابيـه گردد، اين اتهام متوجهبعد از آن که پاک بودن معاويه از اين تهمت مشخص می. )1(
خواسته است که نسب خود را به ابوسفيان بازگرداند. ايـن قـول را مـن ارجـح شود در واقع او میمی
- آورده است، واضح می طريق أبي عثمانايتی که مسلم آن را در صحيحش از دانم و در خالل رومی

 .گردد 
  

معاويه را لعنت نموده است و امر کرده بود که اگر او را بر منبـرش يافتنـد،  ی آن که رسول هللاشبهه
  :به قتل برسانند

را بر منبر من يافتيد،  معاويه را لعنت نموده است و فرموده است: اگر معاويه  گفته شده است: رسول هللا
  .او را به قتل برسانيد 

  جواب:
 شود و اهـل معرفـت آن را اين حديث در کتابهای اسالمی که در آنها نقل وجود دارد، هرگز يافت نمی

 .نسبت داده شده است  دانند که به پيامبردروغی ساختگی می
 بر منبر پيامبر  ر تـ ويه بـه اتفـاق مسـلمانان از آنهـا بهاال رفتند که بعد از معاويه بودند و معابکسانی

-به مجرد آن که بر منبر کسی باال رفت واجب گردد، قتل تمامی آنهـا واجـب مـیبوده است. اگر قتل 
 گردد.

  
نمـود و بـرای پـدرش طعنـه وارد مـی ی آن که در روز فتح مکه او در يمن بود و بـر رسـول هللاهشبه

و را زشت شمرد و گفت: آيا با وارد شدن به دين محمد، ای نوشت و اسالم آوردن اصخر بن حرب نامه
  ؟.ایمرتد شده

  جواب:
 باشـد، زيـرا در آن زمـان معاويـه فقـط در مکـه بـود و در يمـن قـرار نداشـت. اين دروغی آشکار می

 مر الظهـرانبه مکه مسلمان شد و قبل از فتح يک شب در  همچنين پدر او قبل از داخل شدن پيامبر
 دارد. پيـامبر] اتراق کرد. عباس به او گفت: ابوسفيان شرف را دوست میا پيامبر[برای مالقات ب

ی ابوسفيان داخل شود، او ايمن خواهد بود. هر کس به [نيز هنگام فتح مکه] فرمود: «هر کس به خانه
مسجد الحرام داخل شود، او ايمـن خواهـد بـود و هـر کـس سـالح را زمـين بگـذارد، او ايمـن خواهـد 

  .)2(بود»
  

دانسـت کـه اگـر کرد، زيرا میفرار می ی آن که معاويه بر شرک خود باقی مانده بود و از پيامبرهشبه
ريزد. در نتيجه به مکه فرار کـرد و از آنجـا کـه پناهگـاهی در آن پيـدا به وی دست يابد، خون او را می
م آوردن او نيز پنج ماه قبل از آمد و اسالم خود را آشکار کرد. اسال نکرد از روی اجبار به نزد پيامبر

  . بوده است وفات پيامبر
  جواب:

ی سـخن او: باشد؛ زيرا معاويه به اتفاق همگان سال فتح مکه ايمان آورد و دربـارهاين دروغی آشکار می
غنـائم از نـين در سال ح کسانی بودند که پيامبرمؤلفة قلوبهم که از مؤلفة قلوبهم بوده است) سخن گفتيم. 

با عطـا کـردن بـرای  به آنها عطا نمود و معاويه از کسانی بود که به او نيز عطا فرمود. پيامبر ازنَهوَ 
نمود تا محبت آنها به اسالم بيشتر شود. اگر بزرگان اقوامی که اسالم آورده بودند، مال و اموالی عطا می
 او پنج ماه قبـل از وفـات پيـامبرگرفت. اگر معاويه فرار کرده بود، ديگر در بين مؤلفة قلوبهم قرار نمی

  .رسيد اسالم آورده بود، هيچ چيز از غنائم حنين به او نمی
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  رضي هللا عنه   ههريرابوشبهات حول 
  

  :از پيامبر ی روايت زياد ابوهريرههشبه
  رد:

ی هکـرده اسـت. بلکـه ماننـد بقيـ گريزی نيست که بايد به اين اشاره کنيم که ابوهريره در دين کوتاهی نمی
داد و کردنـد و او جـواب مـیداد و از او سـوال مـیخواستند و او فتـوا مـیاز او فتوا می علمای صحابه

نمود، نه در زمان خلفای راشيدن و نه بعد از آنها. او کسـی بـود کـه مـورد اعتمـاد برای دين کوتاهی نمی
نمودند. چه بسـيار بود، رفتار می شناختند و با او بر اساس آنچه سزاوار اوهمگان بود و منزلت او را می

کردند تا به مالقات ابـوهريره [بـرای کسـب علـم] برسـند. چـه اند که راه زيادی را طی میمسافرانی بوده
بـه  کردند و برای سوال يـا حـديثی از رسـول هللاند که بزرگان صحابه را رها میبسيار اهل مدينه بوده

کرد، بلکه فقط مردم بـه حفـظ او اعتمـاد داشـتند و يث را زياد نمیاو از نزد خودش احاد  .رفتند نزد او می
طلحة اشتياق داشتند تا آن را از وی بياموزند، زيرا او در اين امر شايسته بود. افرادی به مانند: ابن عمر، 

ديگران به حافظه و مورد اطمينان بودن او گـواهی دادنـد. هنگـامی کـه از او ايـراد  زبير و بن عبيدهللا و
داند، گفت: «گناه من جز اين نيسـت کـه مـن حفـظ نمـودم و گرفتند که چگونه اين تعداد زياد حديث را می

گفـت: «مـن از  ابو هريره به رسـول هللا که آنها فراموش کردند» در منابع شيعه اثنی عشری آمده است 
و دستش  را پهن کردمت را پهن کن! گفت: آن کنم، فرمود: ردايشنوم؛ ولی فراموش میتو حديث زياد می

«جمع کن» و جمع نمودم و بعد از آن بسياری [از احاديث] را فراموش را در آن قرار داد، سپس فرمود: 
برای او دعا نمود که هللا تعالی به او قدرت  جز اين نبوده است که رسول هللا  گناه ابوهريره.  )1(نکردم»

او مشهور به فضيلت و  ....،آورده است  سائب د بن هشام بن محمدر بيوگرافی  ؟!. نجاشي  حفظ حديث بدهد 
باشد. گفته است: ی او حديث مشهوری موجود میعلم بوده است. او به مذهب ما اختصاص دارد و درباره

(امام جعفـر جعفـر بـن محمـد به بيماری بزرگی مبتال شد و علم خودم را فراموش کردم. در نتيجه به نـزد 
أبان بـن گفته است که  . نجاشي )2(به من نوشاند و علم من بازگشت» شستم و علم را در جامین) صادق
که بيشتر روايـان شـيعه اثنـی عشـری !. بلسی هزار حديث روايت کرده است! مام جعفر صادقاز اتغلب 

سـی  کـه از امـام بـاقرمحمد بن مسلم بن رباح اند. به مانند بسيار بيشتر از اين تعداد حديث روايت کرده
!! شانزده هزار حديث را روايـت نمـوده اسـت! وايت کرده است و همچنين از امام صادقهزار حديث ر

آنها را هرگـز بـرای !! ) هفتاد هزار حديث به من گفت گفته است ابوجعفر(امام باقرجابر بن يزيد جعفي 
) قرام و هرگز برای کسی بيان نخواهم نمود. جـابر گفتـه اسـت: بـه ابـی جعفر(امـام بـاکسی بيان نداشته

!! ایای و آن برای مقدار زيادی حديث است که از رازهايتان برای من گفتهگفتم: «مرا فدای خودت کرده
ام به جوش بياينـد و مـرا ديوانـه و بلکه در سينه!!، همانهايی که برای هيچ کسی آنها را بيان نخواهم نمود 

ای حفـر کـن و سـرت را بـه آن و حفـرهاگر اين گونه شد به قبرسـتان بـرو  : ای جابر!فرمود  ».!!گردانند 
جـابر ادش از سـنا اطوسـي بـ . )3(داخل کن، سپس بگو: محمد بن علی به من اين گونـه و آن گونـه گفـت»

حـر  .)4(«پنجاه هزار حديث در روايت دارم که هيچ کسی آنها را از من نشنيده است»: آورده است جعفي 
روايـت کـرده اسـت و تعـداد احاديـث  ث از امام باقر«او هفتاد هزار حدي :ی او گفته است دربارهعاملي 

باشد!!! ظاهر اين گونه است که از طريق شفاهی هـيچ کـس ی او صد و چهل هزار حديث میروايت شده
[اين تعداد روايت در بين برادران شيعه بسـيار . )5(ی جابر از امامان حديث روايت نکرده است»به اندازه

سـاختگی  باشـد. نکتـه ديگـر آن اسـت کـه اگـر روايـات ابـوهريرهمی يرهبيشتر از تعداد روايات ابوهر
کردند؛ ولی کمتر حديث صحيحی وجود دارد که حتـی در ظـاهر بـا ی روايات تضاد پيدا میبودند، با بقيه

کمتـر بـا روايات ديگر فرق کند و يا اين تعداد زياد حديثی که از وی روايت شـده اسـت، حتـی در ظـاهر 

 
 باب معجزات النبي في استجابة دعائه" نقالً عن الخرائج.  18/13) بحار األنوار 1(
 2/399رجال النجاشي، ) 2(
 . 2/442طوسي از ) اختيار معرفة الرجال 3(
 .2/440 منبع قبلی) 4(
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شود. ممکن است بگوييد: چرا در ظاهر، زيرا همان تعـداد حـديث کـم بـا يکـديگر ديده می حديثی متفاوت 
شوند. به طور مثال از انس و ابوهريره رضی هللا عنهما هر کدام به طـور جداگانـه روايـت شـده جمع می

ست باشد ولی در حديث ديگر آمده ااست که نماز جماعت بيست و هفت برابر نماز فردی دارای ثواب می
کند اين است که نماز جماعت در مسجد بيست و و حديث جمع ايجاد مید بيست و پنج برابر. آنچه بين اين 

ثواب دارد و نماز جماعت در غير مسجد بيست و پـنج برابـر ثـواب دارد و ايـن امـر در نـزد  هفت برابر
  شارحان حديث از ابتدا معلوم بوده است.]

  
  ه است: ی آن که ابوهريره يهودی بود[شبهه

-گفته شده است: او قبل از اسالم يهودی بوده است. سوال اين است: آيا کسی که يهودی باشد، ديگـر نمـی
کند. البته رّد بر ايـن اتهـام بـه قـدری واضـح تواند مسلمان شود و حتما به دروغ اسالم خود را آشکار می

کننـد، نـام او ابـوهريره دوسـی مـیاست که نيازی به توضيح ندارد. زيرا همان طور که همگان از او ياد 
باشد. بنابراين ابـوهريره نـه تنهـا بوده است. بايد در نظر داشت که دوس يکی از قبايل معروف عرب می
اسرائيل نبوده اسـت. بلکـه عـرب يهودی نبوده است بلکه حتی قبل از اسالم آوردن خود از يهوديان و بنی

  بوده است.]
  

  ريره نزد علمای رجال شيعه اثنی عشری: [ثقه و مورد اعتماد نبودن ابوه
-بايد توجه داشت که ثقه و مورد اعتماد نبودن ابوهريره در نزد علمای شيعه اثنی عشری امری جديد می

دانسـتند. بـرای باشد و اگر نه متقدمين علمای علم رجال شيعه اثنی عشری او را ثقـه و مـورد اعتمـاد مـی
مه شده توسط اينجانب به نام «امام جعفر صادق عليـه السـالم نـزد توانيد به کتاب ترجاطالعات بيشتر می

  اهل سنت» در سايت کتابناک رجوع نماييد].
  

شمارند و اين در حالی است  آنها را روايت کرده است و آنها را زشت و منکر می  احاديثی که ابوهريره 
  ی در آنها به ابوهريره اين خدشهاند. [بنابرکه آن احاديث را آل البيت عليهم السالم نيز روايت کرده

  . باشد]وارد نمی 
  

  :در نماز ی از پيامبرسهواشتباه حديث 
اشت و گمان بيشتر من بـر ايـن اسـت کـه د يکی از دو نماز شب را برپا  گفته است: «پيامبر ابوهريره

ود را بر نماز عصر را دو رکعتی خواند، سپس سالم داد و در جلوی مسجد بر چوبی تکيه داد و دست خ
آن قرار داد. در بين نمازگزاران ابوبکر و عمر بودند و ترسيدند کـه بـا او سـخن بگوينـد. در پـس آن بـه 

ذو ســرعت از بــين مــردم رفــت و آنهــا گفتنــد: آيــا نمــاز کوتــاه شــده اســت؟. مــردی بــود کــه پيــامبر او را 
شـده اسـت؟ فرمـود: فرامـوش  ای يـا کوتـاهخواند. او گفت: آيـا فرامـوش کـردهمی )(دارای دو دست اليدين

ی آن دو رکعـت خوانـد سـپس سـالم نکردم و کوتاه نيز نشده است. گفت: بلکه فراموش کـردی! در نتيجـه
   .)1(ی [سهود] نمود...»گفت و بعد تکبير گفت و سجده

ای گفته است: «يکی از آنها اين است که انجام چنين سهو آشکاری بـرای کسـی کـه در نمـاز ايراد گيرنده
گردانـد، امکـان آن روی بر نمـی زای اشود يا کسی که خرد او ذرهآن متوجه نمی زای غير ابش به ذرهقل

باشـند و در هنگـام توجه مـیافتد که نسبت به نمازشان بیپذير نيست. اين عمل فقط برای کسانی اتفاق می
حالتی از غافالن گردند و آنها پيامبران هللا دارای چنين  است که گردند. دورمناجاتشان به لهو مشغول می

و مخصوصاً سـرور آنهـا و آخـرين آنهـا بـاالتر از پنـدار  . پيامبران هللاباشند از سخنان جاهالن پاک می
پندارم که و نمی باشند. اين با وجود آن است که چنين سهوی از هيچ کس انجام نشده است چنين افرادی می

دانم نماز ضـحی را دو باشد: نماز خواندم و نمیان او اين میانجام شده باشد، مگر برای کسی که از سخن
  ؟ رکعت خواندم يا هشت رکعت 
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شـود. اما در مورد سرور پيامبران و گشت و گذار او در بين سجده کنندگان به مانند اين سـهو انجـام نمـی
بـادت مـن اقتـداء افتم و از کسانی که به من و عکنم و به خجالت میاگر توسط خودم انجام شود، حياء می

  . باشد...»ترسم و به مانند چنين امری هيچ گاه برای پيامبران هللا تعالی امکان پذير نمیام میکرده
  رد: 

 اند ری مثل ابن مسعود و عمران رضی هللا عنهما روايت کردهاين حديث را افراد ديگ . 
 است که به امام رضاآمده هروي بي صلت باشد. از اانکار سهو راه و روش غلو کنندگان می  :گفتم

چـار سـهو نشـده اسـت. او د در نمـازش  رسـول هللا ،پندارنـد «در بيشتر کوفه کسانی هسـتند کـه مـی
نمايد همان هللا است که هيچ معبـود و ، کسی که سهو نمیاند و هللا آنان را لعنت کند فرمود: دروغ گفته

که يکی از علمای بـزرگ شـيعه اثنـی ق صدو. شيخ )1(»ی بر حقی جز او وجود ندارد پرستش شونده
 باشـد، زيـرا آن سـهوی از جانـب  هللابه مانند سهو ما نمی عشری است، گفته است: «سهو پيامبر

ای جـز او اتخـاذ اندازد تا معلوم دارد که بشر نبايد معبود و پرسـتش شـوندهباشد. او را به سهو میمی
 . )2(»..باشد.کند؛ ولی سهو ما از جانب شيطان می

 را فقط ابوهريره حديث سهو  بيان نداشته اسـت و بزرگـان و سـرورانی از علمـای اهـل بيـت علـيهم
 انـد. از علـیاند و علمای قوم آنها را در منابعشان ثبت کردهدر اين امر با او موافق بوده زالسالم ني

روع بـه خوانـدن پنج رکعت خواند، سـپس شـ  ما نماز ظهر را برای : «رسول هللاآمده است که گفت 
نافله کرد. بعضی به او گفتند: ای رسول هللا! 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 

و در پس  شت و رکوعی وجود ندارائت قرآن قبود که نشسته بود، سپس دو سجده بجا آورد و در آنها 
 پيـامبر: «آمـده اسـت  از امـام بـاقر». باشـند فرمود: آن دو [سجده] اجباری مـیآن سالم داد. او می

نمازی خواند و در آن قرائت را جهری ادا نمود، وقتی تمـام شـد بـه اصـحابش فرمـود: آيـا چيـزی از 
وجـود  ي بـن كعـب بـَّ رمود: آيا در بين شـما اُ ف قرآن را از قلم انداختم؟ آن قوم سکوت نمودند. پيامبر

گفتند: بله. فرمود: آيا چيزی از آن را از قلم انداختم؟ گفت: بلـه ای رسـول هللا! ايـن چنـين و آن ؟ دارد 
مـا نمـاز مغـرب را : «گفـتم هللابي عبد آمده است که به ا نضريه حارث بن مغيراز . »چنان بود ...

و بعد از دو رکعت سالم داد [و نمازش را تمام کرد]. ما نيـز نمـاز خوانديم و امام اشتباه سهوی نمود 
را تکرار کرديم. فرمود: برای چه تکرار کرديد؟ آيا رسول هللا در دو رکعت نماز را تمام نکرد و بعد 

 ». نمود؟ پس برای چه نمازتان را تمام ننموديد ناز آن با دو رکعت ديگر آن را کامل 
 رد و شايد ادامه سخن شيخ صدوق باشد اين است که اگر پيامبری ديگری که وجود دا[نکته  در نماز

شد، پس ما از چه کسی بايد ياد بگيريم که اگـر در نمـاز اشـتباه سـهوی انجـام دچار اشتباه سهوی نمی
  داديم، چه کاری را بايد انجام دهيم؟!].

  
  :شدزد و خشمگين میشالق می آن که پيامبرحديث 

-الهی! محمد فقط بشری است که به مانند بشر خشمگين میفرمود: « ه است که پيامبرآمد  از ابوهريره
شود. من از تو عهدی را خواهان هستم که در آن خلف وعده ننمايی. هر مؤمنی را که آزار دادم يا دشنام 

يجاد کـن ی [گناهان] او قرار بده و توسط آن به سوی خودت تقرب ادادم يا شالق زدم. اين امور را کفاره
باشد تا آزار دهند يا يا دشنام بدهند يا و ديگر پيامبران جايز نمی گفته شده است: برای رسول هللا )3(...»

باشد، لعنت نمايند. يکسان است که آنها در حالت رضايتمندی باشند و يا در حالت کسی را که سزاوار نمی
  ...شوند  خشمگين ،خشم. بلکه امکان ندارد که آنها بجز از روی حق

  جواب:
 عايشـه و جـابر بـن عبـدهللانـد. آن را اين حديث را غير از ابوهريره افرادی ديگر نيز روايت کـرده ،

 . اند روايت کرده زني انس
 

 .44/271) بحار األنوار 1(
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 از طرق شيعه اثنی عشری از ابوجعفر(امـام بـاقرآمـده اسـت کـه رسـول هللا (  مـن فقـط : «فرمـود
م و يا دور نمودم د بهره گردانردد. هر مؤمنی را بیگشود و راضی میباشم که خشمگين میبشری می

گـردان و هـر بی گناهان او قـرار بـده و سـبب پـاکی او يا بر عليه وی دعا نمودم، اين عمل را کفاره
طا کردم يا بـه نفـع او دعـا نمـودم و او کافری را که به خودم نزديک کردم يا دوست داشتم يا به او ع

گروهـی : «آمده است که فرمود  ي عبدهللاز اب .)1(»کت او قرار بدهاهل آن نبود، آن را عذاب و هال
گفت و بيشتر از ی بود که از همه بيشتر سخن مید رسيدند. در بين آنها مر از يمن به نزد رسول هللا

خشمگين شد تا آنجا که بين دو چشم او نيز از روی خشـم  کرد. پيامبرطلب نياز می بقيه از پيامبر
او آمـد و گفـت:  د بـه نـز ورت او رنگ عوض کـرد و چنـد قـدمی برداشـت. جبرئيـلعرق کرد، ص

-فرمايد: اين مردی سخاوتمند اسـت و غـذا انفـاق مـیرساند و به تو می«پروردگارت به تو سالم می
از خشم خود آرام گرفت و سرش را باال برد و به او فرمـود: «اگـر جبرئيـل  در نتيجه پيامبر. کند»

-کنی، عيب تـو را بيـان مـیداد که تو سخاوتمند هستی و غذا انفاق میبه من خبر نمی از جانب هللا
وردگـارت سـخاوتمندی رآيـا پ: دادم. آن مرد به او گفت داشتم و تو را درسی برای بعد از تو قرار می

ی برحقـی دهم که معبود و پرسـتش شـوندهدارد؟ فرمود: بله. آن مرد گفت: «شهادت میرا دوست می
باشی. قسم به کسی کـه تـو را از روی حـق مبعـوث داشـته ی هللا میهللا وجود ندارد و تو فرستادهجز 

 . )2(»گردانمام بر نمیاست، مالم را که به کسی داده
 ی ديگری که وجود دارد اين است که پيامبر[نکته در اين حديث ابوهريره   فقط دعا نموده است و

- ر قرآن مید رد نيز گرفتار شده باشد. به مانند آن که هللا تعالی به او شود که به اين موااين دليل نمی
] [به همين معنا آل  94] [يونس: 114] [األنعام: 147[البقرة:  اْلُمْمتَِرينَ  ِمنَ  تَُكونَنَّ  فََال فرمايد: 
- میشک  باشد که نعوذ با پيامبر] (از شک کنندگان مباش) و اين دليلی بر اين نمی60عمران: 

، اين دعا برای مسلمانان سنت شده است و آنان به تبعيت از  ، از روی اين عمل پيامبرنموده است 
 ]. نمايند تا خطاهای آنها از بين برود اين دعا را می پيامبر

  
  :در حالی که او در نماز بود رسول هللابه نزد شيطان آمدن حديث 

من آمد و سعی کرد تـا نمـاز را  د فرمود: شيطان به نزنماز خواند و  «رسول هللاگفته است:  ابوهريره
قطع کند؛ ولی هللا به من در برابر او قدرت داد و گردن او را فشردم. خواستم تا او را به سـتون ببنـدم تـا 

ي : صبح شود و شما به او نگاه کنيد. در آن حالت اين سخن سليمان به يادم آمد  ْب لـِ قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوهـَ
ْن َبْعِديُملْ  هـيچ  کـه(گفت: پروردگارم! مرا بيامرز و پادشهايی به مـن بـده  ]35[ص:  كاً الَّ يَنبَِغي ِألََحٍد ّمِ

گفته شده است: آيا شيطان جسـم دارد تـا اسـير شـود و بـه سـتون . )3(کس بعد از من آن را نخواهد داشت)
  ؟ کنند بسته شود تا صبح مردم با چشمهايشان به آن اسير دست بسته نگاه 

  جواب:
ابُ سليمان:  ی اين سخندرباره بي عبدهللاز ا َك أَنـَت اْلَوهـَّ ِدي إِنـَّ ْن بَعـْ ٍد مـِّ ي ِألَحـَ  َوَهْب ِلي ُمْلكـاً الَّ يَنبَغـِ

-پادشهايی به من بده که هيچ کس بعد از من آن را نخواهد داشت، همانا تو بسيار بخشنده می( ]35[ص: 
گفتم: «آيا آنچه را دعا کرده بود به او داد؟ فرمود: بله، به او چيزی را داد که   ]باشی) آمده است [که به او

غلبه بر شيطان را داد. گردن او را گرفت و به سـتون او را  به هيچ انسانی بعد از او نداد. به پيامبر هللا
کـه سـليمان  اگـر دعـايی: «فرمود  به زبان او برخورد کرد و رسول هللا بست تا آن که دست رسول هللا

  ». دادمنمود، نبود، آن را به شما نشان می
[چه بهتر است که در مورد ماوراء طبيعه نظر شخصی نداشته باشيم و خود را تسليم کالم وحی که همان 

  قرآن و سنت است بنماييم].
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  :از نماز صبح خواب ماندن پيامبرحديث 
بيدار نشديم تا آن که خورشيد طلـوع کـرد. در پـس  بوديم و گفته است: «به همراه پيامبر هللا ابوهريره
فرمود: هر کسی لگام سواری خود را بگيرد زيرا اينجا جايی است که شـيطان در آن حاضـر  آن پيامبر

و وضو گرفت سپس دو سجده به   گفت: آن را انجام داديم، سپس درخواست آب نمود   وهريرهت. ابشده اس
گفته شده است: اين امـری اسـت کـه در  .)1(ح را برای ما ادا کرد»جا آورد، سپس نماز خواند و نماز صب

کـرد و ين گونه نبود که برای نماز به شدت مردم را تشـويق مـید نبوده است... آيا او ب هدايت رسول هللا
-ماندنـد را تهديـد بـه آتـش زدن خانـهداد که کسانی که از آن خواب مـیصبح اهميت می زآن چنان به نما

در آن  .. پيـامبرباشـد.هرگز اين گونه نبوده است و پناه بر هللا کـه او ايـن چنـين بـوده ؟ مود نهايشان می
شـود، همگـی آنهـا خـواب مانـده شری داشت که هزار ششصد نفر مرد با او بودند... آيا عادتاً مـیگروز ل

  !باشند... چه بسا که اين از خوارق ابوهريره بوده است 
  جواب:

کند تا آن کـه ی مردی از او پرسيدم که نماز صبح را فراموش میدرباره: است  آمدهبن مهران  هسماع از
وقتـی بـرای نمـاز  وقتی به يادش افتاد، نمازش را بخواند. رسـول هللا: «نمايد، فرمود خورشيد طلوع می

صبح بيدار شد که خورشيد طلوع کرده بود و بعـد از آن کـه بيـدار شـد نمـازش را خوانـد ولـی جـايش را 
بـه نمـاز و  : «هللافرمـود  هللاأبـي عبـد آمـده اسـت کـه  بن طيار هحمزاز . )2(»ر داد و بعد نماز خواند تغيي

خوابـانم و تو را میمن  [هللا تعالی به او] فرمود: از نماز خواب ماند و روزه امر کرده است. رسول هللا
تا بدانند که اگـر گرفتـار  جای آورکنم. وقتی [بعد از وقت نماز] بيداری شدی آن را به من تو را بيدار می

خواب مانـده اسـت، آن چنين چيزی شدند، چه کاری انجام دهند. و اين گونه نباشد که بگويند: کسی که از 
 : «هللا تبـارك وفرمـود شـنيدم کـه مـی عبـدهللاآمده است که از ابـو . سعيد اعرج )3(...»هالک شده است 
گرداند تا آن خورشيد طلوع کرد، سپس بيـدار شـد و شـروع  را برای نماز صبح خواب  تعالى رسول هللا

سپس نماز صبح را خواند و در نمازش [هللا تعـالی] او  ،به خواندن دو رکعت آرام قبل از نماز صبح نمود 
گفتـه  ذو الشـمالينرا دچار سهو نمود، او دو رکعت نماز را تمام کرد و سالم داد. سـپس کسـی کـه بـه او 

نه توصيف نمود. اين فقط برای آن انجام گرفت تا رحمتی برای اين امت باشـد تـا آن شد، آن را اين گومی
چار اشتباه سهوی شد، بگويد: رسول هللا نيز اين گونه د که اگر مرد مسلمانی از نماز خواب ماند يا در آن 

مـاز صـبح از ن : «رسـول هللافرمـود شنيدم کـه مـی عبدهللاآمده است که از ابو رج عسعيد ااز . )4(»شد 
او را در خــواب قــرار داد تــا آن کــه خورشــيد بــر وی طلــوع کــرد. ايــن رحمتــی از  خــواب مانــد و هللا

ماند تـا آن کـه خورشـيد طلـوع کنـد، ای که مردی که خواب میباشد. آيا نديدهپروردگارت برای مردم می
اسوه و سنت واقـع شـد.  گويد: در نمازت کوتاهی نکن! در اين حالت اوگيرند و میمردم به وی عيب می

گويد: رسول نيز خواب ماند و اسـوه و گويد: از نماز خواب ماندی. او میوقتی مردی به مردی ديگر می
  . )5(»ا آن اين امت را مورد رحمت قرار داد هللا سبحانه برحمتی شد. 

  
  :گويندآن که گاو و گرگ به زبان عربی آشکار سخن میحديث 

نماز صبح را خواند سپس رو به مردم نمود و فرمود: مردی بر گـاو  ل هللاگفته است: «رسو ابوهريره
ام مـن فقـط بـرای شـخم خود سوار شد و آن را زد [تا حرکت کند] آن گاو گفت: من برای اين آفريده نشـده

مـان دارم و ابـوبکر و گويد؟ فرمـود: مـن بـه آن ايگاو سخن می سبحان هللام! مردم گفتند: زدن آفريده شده
مشغول چوپانی بود، گرگی آمد و گوسفندی از آنان را برد، به دنبـال  یباشند. مرد عمر و آنها حاضر می

او رفت تا آن که نجاتش داد. گرگ به او گفت: آن را از من نجـات دادی. وضـعيت آن در روز درنـدگان 
فرمـود: ! گويـد می گرگ سخن: سبحان هللا باشد روزی که چوپانی جز من وجود ندارد. مردم گفتند چه می
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 بيـانگفتـه شـده اسـت: ابـوهريره بـه . )1(باشـند»من به آن ايمان داريم و ابوبکر و عمر و آنها حاضر می
داده است کـه او اهميتی نمیه است و مسائل عجيبی را بيان داشته است. داد هن سرعت ذ چيزهای دور از 

رگشـتگی بـوده اسـت تـا سـخنانی را بيـان مواردی که عادی نيستند را بيان دارد و اين از روی شوق و س
باشند... در اينجا نيز گفتـه اسـت کـه گـاو و گـرگ بـه زبـان عربـی دارد که در حالت طبيعی موجود نمی

  گويند.آشکار سخن می
  جواب:

  گويند.[اوالً: نگفته است که به زبان عربی سخن می
ی کالم مورچه شـده و همچنـين متوجهبا هدهد سخن گفت و  دوماً: مگر در قرآن نيامده است که سليمان

آمده است که به سليمان و داود عليهما السالم سخن پرندگان را آموختيم. چه بسا که در اين دو مـورد نيـز 
  هللا تعالی سخن حيوانات را به آن کسی که سوار گاو شد و به آن چوپان در آن لحظه، آموخته باشد.

شعث بن قيس خزاعی سخن گفت. او به نزد آن رفت و آن را آمده است: «گرگ با اوب ا سوماً:] ازعلی
ام. پـر رو تـر از تـو نديـدهگرگـی : ی چهارم به او گفـت ای ديگر فراری داد. در دفعهای بعد از دفعهدفعه

گرداند که بر روی زمين بهتر از او وجود گرگ به او گفت: پر رو تر من کسی که از مردی روی بر می
ر از او و نه دارای بصيرت بيشتری از او و نه کاملتر در امر [از او بـر روی زمـين تندارد و نه نورانی

ی گويد: هيچ معبود و پرسـتش شـوندهوجود ندارد]. شرق آن و غرب آن [زمين] را مالک شده است و می
ه تر است: من يـا تـو کـ کنند. چه کسی پر رواو را ترک میبر حقی جز هللا وجود ندارد ولی با اين وجود 

آمـده  بـي عبـدهللاز ا. )2(»ی پروردگـار جهانيـانگردانـی همـان فرسـتادهاز اين مرد گرامی روی بر می
کرد و ديگـر به سخن آورد: شتری که از صاحبش شکايت می سه حيوان را هللا در زمان پيامبر: «است 

 ی آن رسـول هللاجـهآمد و از گرسنگی به نزد وی شکايت کرد. در نتي ه به نزد پيامبرکچيزها. گرگی 
صاحبان گوسفندان را صدا زد و فرمود: برای گرگ چيزی قرار دهيد و به آن چيزی ندادند و رفـت... و 

 انصـاراز بني سالم اجازه خواست و به سوی او راهنمايی نمود. او در نخلستانی از  گاوی که از پيامبر
زنم به اين که هيچ معبود ربی فصيح فرياد میدهم و با زبان عای ذريح عملی نيکو انجام میبود و گفت: 

ی هللا و سرور پيامبران ی برحقی جز هللا پروردگار جهانيان وجود ندارد و محمد فرستادهو پرستش شونده
  !!)3(»باشد و علی وصِی او سرور وصيان است می
  

  :باشدصدقه می آن که ارث پيامبرحديث 
-رسد. آنچه باقی مـیدينار و درهمی نمی ،ود: «به وارثان منفرم آورده است که رسول هللا ابوهريره

گفتـه شـده . )4(شـود]»باشد [و به اهل صدقه داده میی زنانم و اجر کارگرانم، صدقه میگذارم بعد از نفقه
روايت کرده اسـت و بـا حجـت  است: اين مضمون حديثی است که ابوبکر به تنهايی آن را از رسول هللا

خليفـه آن را فقـط بـه او نسـبت داده ... رثی برای فاطمه رضی هللا عنها قـرار نـداده اسـت قرار دادن آن، ا
  .است و کسی جز او آن را برای وی روايت نکرده است 

  جواب:
  ،سـعد  ،علـياين روايت به صورت منفرد و واحد از ابوبکر روايت نشده است، بلکه آن را عمـر

 وه حذيفـ ه، طلحـ ، ابوهريره، عايشه، بن عوامزبير ، عبدالرحمن بن عوف، عباس، بن أبي وقاص 
 . اند روايت کرده نيز ابن عباس

  أبي عبدهللابا اسناد شيعه اثنی عشری از آمده است که رسول هللا  کسی کـه راهـی را : فرمود»
... فضـيلت عـالم دهد ست يابد، هللا راهی را به سوی بهشت برای او قرار مید بپيمايد که به علمی 

باشد. علماء وارثان پيامبران هسـتند مانند فضيلت ماه در شب بدر بر بقيه ستارگان میبر عابد به 

 
 . 3471بخاري ) صحيح 1(
 . 72) الثاقب في المناقب ص2(
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گذارنـد. کسـی کـه آن را از گذارند، بلکه علم را ارث مـیو پيامبران دينار و درهمی را ارث نمی
  . ی بسياری دست يافته است»او(پيامبر خدا) بگيرد به بهره

  
  :شرک وفات يافتطالب مآن که ابوحديث 

» (هيچ معبود و پرستش ال إله إال هللابه عمويش فرمود: «بگو: « آمده است که رسول هللا از ابوهريره
ی برحقی جز هللا وجود ندارد) تا روز قيامت برای تو شهادت دهم. گفت: اگر قـريش بـر مـن عيـب شونده

کردم. چشمانت به آن اقرار میتابی او را به اين کار واداشت، جلوی گفتند: در حالت بیگرفتند و نمینمی
ِدينَ : در نتيجــه هللا نــازل فرمــود  ُم بِاْلُمْهتــَ َو أَْعلــَ اُء َوهــُ ن يَشــَ ِدي مــَ َ يَهــْ َّ نَّ  َت َولَكــِ ْن أَْحَببــْ ِدي مــَ َك َال تَهــْ  إِنــَّ

توانی هدايت کنی و اين هللا است که هـر کـه را بخواهـد (تو کسی را که دوست داری نمی ]56: [القصص 
گفته شده است: اين حديثی است که باطل گرايان . )1(باشد)تر میکند و او به هدايت يافتگان آگاهيت میهدا

کمک کنند و دولت اموی برای نشر آن عامالن خود را به کار  بي طالب اآل اند تا به دشمنان درست کرده
  .گرفت 

  جواب:
 فقـط توسـط ابـوهريره روايـت نشـده در حالت شرم و خودداری او از گفتن شـهادتين بي طالب وفات ا

 . اند نيز آن را روايت کرده جابر سعيد خدري واست، بلکه افرادی از صحابه به مانند: عباس، ابو
 ی ابوطالـب نـازل شـده درباره «آنی قبل از قمی آمده است: از طرق شيعه اثنی عشری در تفسير آيه

» تـا توسـط آن در روز قيامـت بـه تـو إال هللاال إلـه فرمود: ای عمـويم! بگـو: «می است. رسول هللا
باشم. وقتی وفات يافت تر میپسر برادرم! من به خودم آگاهداد: «ای منفعت برسانم. او نيز جواب می

نيـز  گواهی داد کـه او هنگـام مـرگ آن را گفـت. رسـول هللا رسول هللانزد عباس بن عبد المطلب 
از علمـای . راوندي )2(د دارم تا روز قيامت به او نفع برساند»ام و اميفرمود: من آن را از وی نشنيده

باشـد. فرمود: «آسانترين عذاب در آتش جهنم، عذاب عمـوی مـن مـی شيعه گفته است که رسول هللا
رسـاندم. بـرای او دو کفـش از ضحضـاح من او را [با دعايم] از اصل جحيم خارج کردم و او را بـه 

 .  )3(سوزد»سرش می آتش وجود دارد که توسط آن مغز
 ی ديگری که وجود دارد اين است که آيا کافر وفات کـردن ابوطالـب خللـی بـه ايمـان اهـل بيـت [نکته

کافر بودند، آيا خللی به ايمان او کـه برتـرين مخلـوق بـوده اسـت،  کند. اين که اجداد پيامبروارد می
گر صحابه که خيـر القـرون را تشـکيل کند. آيا افرادی مثل عمر بن خطاب، ابن مسعود و ديوارد می

کند. پس اين چه سخنی است که کـافر دادند، به علت کافر بودن پدرانشان خللی به ايمان آنها وارد می
  شود؟!].بودن ابوطالب برای طعنه به اهل بيت استفاده می

  
  :کنيزی که به صورت موش مسخ شدحديث 

-کار میاسرائيل گم شد و معلوم نبود که او چه  از بنی  فرمود: «کنيزی  آورده است که پيامبر  ابوهريره
مـوش نديـدم و بـرای او شـير شـتر گذاشـتم و از آن ننوشـيد و بـرای او شـير  شـکل هکند. من او را جز ب

اين از روی کم عقلی بوده است به اين که آن زن آنچنـان گفته شده است: . )4(گوسفند گذاشتم و او نوشيد»
گنجد؛ ولی شـيخين ايـن خرافـات را ت صاحبش فرار کرد. اين امر در عقل نمیدردناک شده بود و از دس

  .اند اند و آن را برای اثبات سبکسری او حجت قرار دادههد قول کرنقل  اناز روی فساد عقلش
  جواب:

 ی اين موضوع در روايات علمای مذهب شـيعه اثنـی عشـری آمـده اسـت. ازاين مواردی است که درباره
ای ايـن آيا تـو گفتـهرسيدند و گفتند:  ميرالمؤمنينآمده است که تعدادی از منافقان به نزد ا بن نباته اصبغ

ماهی [انسانی است که از روی عمل] حرام مسخ شده است؟ فرمود: بله. گفتند: دليل خودت را به ما نشان 
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 ميرالمـؤمنينک گفت. ا» ماهيی به او جواب داد و لبيهناس هناسآنها به کنار فرات برد و ندا داد: « بده!
گفت: «از کسانی که به واليت تو پشت کردند!! از آن ابا ورزيدند و مسخ شدند!! ؟  تو کيستی:  به او فرمود 

باشد!». و بازگشت آنها به مانند ما می !!د انبه همراه تو مسخ شدگانی وجود دارند که به مانند ما مسخ شده
باشـد، آن را بشـنود و بدانـد». گفـت: تا کسی کـه حاضـر مـی«داستان تو آشکار شد : فرمود  ميرالمؤمنينا

اسرائيل!! ما نافرمانی کرديم و عصيان نموديم! واليـت «بله، ما بيست و چهار قبيله بوديم!! همگی از بنی
ها جدا شديم و شروع به فساد نموديم. چيزی خودت را به ما عرضه کردی و ما ابا ورزيديم!! از سرزمين

باشی. قسم به هللا کسی از ما فرياد بلنـدی کشـيد و مـا را يکجـا تر میآگاهکه تو به آن  برای ما حاصل شد 
جمع کرد... سپس با ديگر فريادی کشيد و گفـت: بـه قـدرت هللا تعـالی مسـخ شـويد! و مـا را بـه شـکلهای 

ان ی مسـخ شـدگدربـاره بينـی». امـام کـاظممختلف مسخ نمود... ما نيز مسخ شديم، همان گونـه کـه مـی
 طاباشند و برای آن علتهايی وجود دارد. فيـل پادشـاهی زناکـار و لـوفرموده است: «آنها دوازده گروه می

غيرتـی بـوده اسـت و مسـخ شـده اسـت. ی بوده است که مسخ شده اسـت. خـرس عـرب بيابـانگرد بـیکار
خ شـد. داد و مسـ يض و جنابـت را انجـام نمـیکرد و غسل حـ خرگوش زنی بود که به شوهرش خيانت می

ی سهيل مسخ شد، زيرا او مالياتچيی در يمـن ستارهدزديد. خفاش مسخ شد زيرا او خرماهای مردم را می
بود. غنچه مسخ شد و آن زنی بود که توسط فرشتگان هاروت و ماروت به فتنه افتاد. ميمون و خوک نيز 

ای از نمودنـد. سوسـمار نيـز فرقـه اسرائيل بودند و در روز شنبه از [فرماِن هللا تعـالی] تجـاوزاز قوم بنی
نازل شد، به آن ايمان نياوردند و تکبر ورزيدند و گروهی از  اسرائيل بودند که وقتی مائده بر عيسیبنی

آنها در دريا قرار گرفتند و گروهی ديگر در زمين. عقرب نيز مردی خبرچين و دو بهم زن بود. زنبـور 
ديگـر احاديـث بسـياری کـه دارای ايـن مضـمون  و  )1(.»کـرد وحشی نيز قصابی بود که کـم فروشـی مـی

  .هستند 
در بين ما حضور داشت، آيا حق داشتيم که سخن او را با عقل ناقص   [سوال اين است که آيا اگر پيامبر

ين شکل  د باشد، بباشد نيز تنها راه فهميدم سخن او سند احاديث می بشری بسنجيم. حال که او نزد ما نمی
اند و يا آن که  ی قوی بودهاند، جوانمرد و با حافظه ويانی که آن را روايت کردهايم رکه يا مطمئن شو

غگو بودن آنها وجود داشته باشد و نتوانيم به سخن آنها استناد کنيم. در مورد اين گونه امور  و احتمال در
  إِنَّ فرمايد:  تعالی میباشد. بايد توجه داشته باشيم که هللاغيبی نيز تنها راه متوجه شدن آن سند روايت می

 َ بار در قرآن   33] [اين عبارت يا با اين لفظ و يا بدين معنا بيشتر از 20[البقرة:  قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى  َّ
ً هللا بر هر چيزی به هر شکلی تواناست). وقتی چنين اعتقادی در قلب وجود   تکرار شده است] (حقيقتا

باشد. به عنوان مثال اصحاب کهف  ادن چنين اموری برای انسان عجيب نمیداشته باشد، ديگر اتفاق افت 
سيصد و نه سال خوابيدند؛ ولی کسی که ايمان او به قدرت هللا تعالی کامل باشد، هيچ گاه از چنين امری  

  باشد. در اثبات درست کند، زيرا اين امر توسط بشر انجام نگرفته است، بله قدرت هللا تعالی میتعجب نمی
  فَقُْلنَا  السَّْبتِ  فِي  ِمْنُكمْ  اْعتََدْوا الَِّذينَ  َعِلْمتُمُ  َولَقَدْ باشند: اين آيات قرآن نيز موجود می بودن حديث ابوهريره

افرادی از خودتان را که در روز شنبه   ا همان ] اسرائيل!] ([ای بنی65[البقرة:  َخاِسئِينَ  قَِرَدةً  ُكونُوا  لَُهمْ 
  اْلِكتَابِ  يَاأَْهلَ  قُلْ   . همچنين: : ميمونهايی طرد شده باشيد!) 2ايد که به آنها گفتيم شناخته نافرمانی کردند را 

ِ  آَمنَّا  أَنْ  إِالَّ  ِمنَّا تَْنِقُمونَ  َهلْ  َّ   ِمنْ  بَِشرٍّ  أُنَبِّئُُكمْ  َهلْ  قُلْ  *  فَاِسقُونَ  أَْكثََرُكمْ  َوأَنَّ  قَْبلُ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما  إِلَْينَا أُْنِزلَ  َوَما بِا
ِ  ِعْندَ  َمثُوبَةً  ذَِلكَ  ُ  لَعَنَهُ  َمنْ  َّ   َمَكانًا  َشرٌّ  أُولَئِكَ  الطَّاُغوتَ  َوَعبَدَ  َواْلَخنَاِزيرَ  اْلِقَرَدةَ  ِمْنُهمُ  َوَجعَلَ  َعلَْيهِ  َوَغِضبَ  َّ

ز ما جز برای آن که به هللا و آنچه  (بگو: ای اهل کتاب! آيا ا ] 60 - 59[المائدة:  السَّبِيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوأََضلُّ 
گيريد و بيشتر شما گرفتار  ايم، انتقام میبر ما نازل شده است و آنچه از قبل نازل شده است، ايمان آورده

خواهيد به شّرتر از آن شما را خبر دهم؟ مجازاتی نزد هللا است که  فسق و فجور هستيد * بگو: آيا می

 
 2/42بحراني، ، از معاجزالمدينة ) 1(
گيرد به  گويد: «بشو» و آن امر انجام می تعالی وقتی بخواهد چيزی را بيافريند يا تغيير شکل دهد، فقط به آن میهللا) 2(

شود. در اين  همين دليل در مواردی که امر به آفريده شدن يا تغيير کردن وجود دارد، از لفظ «هللا تعالی گفت:» استفاده می
 فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  يَقُولُ  فَإِنََّما أَْمًرا قََضى َوإِذَا باشد: که يکی از آنها اين مورد میباره آياتی در قرآن گرامی وجود دارد 

- . برای اطالعات بيشتر میگيرد)گويد: «بشو» و آن انجام مینمايد، به آن می] (و وقتی به چيزی حکم می117[البقرة: 
 رجوع نماييد.(مترجم) 68و غافر  82، يس 19، مريم 40، النحل 73، األنعام 59و   47توانيد به آيات آل عمران 
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دهد  ر او خشم نمايد و از آنها ميمونها و خوکها و بندگان طاغوت را قرار کسی که هللا او را لعنت کند و ب
ا  باشند). تر میدارای منزلتی شّرتر و راهی گمراه[وجود دارد] و آنان  ُروا  َما نَُسوا  فَلَمَّ   الَِّذينَ  أَْنَجْينَا بِهِ  ذُّكِ

ا *  يَْفُسُقونَ  َكانُوا  بَِما بَئِيٍس  بِعََذابٍ  َظلَُموا الَِّذينَ  َوأََخْذنَا السُّوءِ  َعنِ  يَْنَهْونَ    لَُهمْ  قُْلنَا َعْنهُ  نُُهوا َما َعنْ  َعتَْوا فَلَمَّ
(وقتی آنچه را که به آنها متذکر شديم را فراموش کردند.   ] 166 -165[األعراف:  َخاِسِئينَ  قَِرَدةً  كُونُوا

ودند را به عذابی بد گرفتار نموديم  کسانی که از بدی خودداری کردند را نجات داديم و کسانی که ظلم نم 
بودند، نافرمانی کردند به   و اين از روی آن بود که فسق و فجور داشتند * وقتی از چيزی که نهی شده

ای را به صورت ميمون  بينيم که هللا تعالی عدهآنها گفتيم: ميمونهايی طرد شده بگرديد!). در اين آيات می 
- آمده است که حيواناتی که از طريق مسخ ايجاد شده صحيح از پيامبر. البته با سند و خوک مسخ فرمود 

  ]. باشند و از آنها نسلی باقی نمانده است اند، مقطوع النسل می
  

  :کسی که صبح جنب بود، پس روزه نگيردحديث 
 گفته شـده اسـت: رسـول هللا. 1ابوهريره آورده است: کسی به زمان فجر رسيد و جنب بود، روزه نگيرد 

او دور است که تا صبح جنـب بمانـد، مخصوصـاً  زباشد. اتر و کاملتر از پندار آنها میتر، بافضيلت بزرگ
 زباشد و آنها ادر زمان روزه. برای پيامبران احتالم نيز وجود نداشته است، زيرا آن از بازی شيطان می

  آن پاک هستند.
  جواب:

ب نمـاز خوانـد، سـپس جنـب شـد!! سـپس بـه در ماه رمضان شـ  : «رسول هللاآمده است  از امام صادق
 بـي عبـدهللاز ا. محمـد بـن حمـران )2(»صورت عمدی غسل را عقب انداخت، تا آن که فجر طلوع کرد 

تواند از آن بـه ه است: از او سوال نمودم که آيا شخص جنب در مسجد بنشيند؟ فرمود: خير، ولی مید آور
الحـرام و مسـجد مدينـه. فرمـود: اصـحاب مـا روايـت  را [برای نماز] استفاده کند، مگر مسجد صورت گذ 

حـدی جنـب نشـود و در آن احـدی فرمود: «در مسجد من احدی نخوابـد و در آن ا اند که رسول هللاکرده
-د. همچنين فرمود: هللا به من وحی نموده است که مسجد را پاک دارم، برای احدی حالل نمـیجنب نگرد 

اگـر : «آمـده اسـت  فقيـهاز مـروزي از  . )3(ی، حسن و حسـين»باشد که در آن جنب شود، مگر من، عل
ی پشـت سـرهم دو مردی در ماه رمضان شبی جنب شد و غسل نکرد تا آن که صبح شـود، بـر وی روزه

-ی] آن روز خود را نمیی آن روز، ولی با چنين امری فضل [روزهگردد و همچنين روزهماه واجب می
ی مردی که در شب ماه رمضان جنب شود و غسل را به عمد درباره بي عبدهللاز ا. أبي بصير )4(»يابد 

ترک کند تا آن که صبح شود، آورده است: «برده آزاد کند يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و يا شصت 
. )5(»رسـد فقير را غذا دهد. فرمود: اگر چنين کاری را انجام دهد به ثواب در آن روز، روزه گرفتن نمـی

ی مردی پرسيدم که در ماه رمضان از طـرف از او درباره: «آورده است  أبي الحسناز حمد أحمد بن م
شود. خوابد تا آن که صبح میشود، سپس از روی عمد میرسد و يا آن که جنب میاهلش به او چيزی می

  .  )6(»قضای آن را به جا آورد  يد فرمود: برای تمام کردن آن روز با
  

 ا، بدين معنا که بيماری صفر)(صفری وجود نداردوال صفر ماری وجود ندارد)(سرايت بيحديث ال عدوى
(بيماری از وال هامـة شـود و يـک سـال حـرام)کشد و يا آن که ماه صفر يکسال حرام نمیشخص را نمی

  :شومی جغد نيست)
 

باشد. مضمون اين  می 2645ی ترين سند آن در صحيح مسلم شمارهاين حديث در کتابهای زيادی آمده است؛ ولی قوی) 1(
 در نقل شده است. ولی از آنجا که در آن آمده است، پيامبر حديث درست بر عکس اين عبارتی است که از ابوهريره

ی خود را به انجام رساند، اين  حالی که جنابت او از روی احتالم نمود و وقتی صبح شد بيدار گشت و در آن روز روزه
 دهيم.(مترجم)فصل را بدون ذکر کردن اصل حديث ادامه می

 .4/214) تهذيب األحكام 2(
 6/15، نبع قبلیم) 3(
 .4/212 نبع قبلیم) 4(
 .2/87طوسي از ) االستبصار 5(
 2/194، الرضااإلمام مسند  )6(
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کنـد و صـفر موجـود نيسـت و جغـدی [باعـث آورده اسـت: «بيمـاری سـرايت نمـی از پيامبر ابوهريره
باشد گرد) گفت: پس ای رسول هللا! وضعيت شتری چگونه میشود. يک اعرابی(عرب بيابانيماری] نمیب

گـردد و از آن وقتی که به مانند آهو در صحرا سرحال است و با شـتر نـری کـه بيمـاری جـرب دارد مـی
[اين بدين  .)1(فرمود: چه کسی بيماری را به شتر اول سرايت داد»  گيرد؟ رسول هللابيماری جرب را می

باشد که شخص با بيماری که دارای بيماری واگيـردار اسـت معاشـرت کنـد، بلکـه بـا رجـوع بـه معنا نمی
گـردد کـه ايـن مـوارد بـه کتابهای شرح حديث که از اول در کنار احاديث وجود داشـته اسـت، معلـوم مـی

شود اين اسباب اثر خـود را ث میی هللا تعالی است که باعخودی خود وجود ندارند، بلکه اين اذن و اراده
» می   باشد].بگذارند. اين همان شرح عبارت «ال حول وال قوة اال با

  اب:جو
 اين حديث را بخاری(بخارايی) در صحيحش به غير از ابوهريره از ابن عمر و انس بن مالـک  و

 . است  هروايت کرد نيز  ديگران
 بي عبدهللادر طرق شيعه اثنی عشری از جمال از ا ی شـتری پرسـيدم کـه آمده است: «از او درباره

ور نمـودم از تـرس آن کـه بيمـاری آن بـه شـتر مـن د دارای بيماری جرب بود و آن را از شـتر خـود 
فرمـود: يـک  نوشـد. ابوعبـدهللاشـود تـا آن کـه آب مـیسرايت کند و همچنين حيوان گـاهی زرد مـی

! من گوسفند و گـاوی بـا قيمـت پـايين خريـدم در رسيد و گفت: ای رسول هللا اعرابی نزد رسول هللا
يدم تا جرب آن به شتر و سترحالی که دارای بيماری جرب بودند. از خريد آن کراهت داشتم زيرا می

فرمود: ای اعرابی چه کسی [بـه حيـوان] اول بيمـاری را سـرايت  گوسفند من انتقال يابد. رسول هللا
وجـود نـدارد، شـوميی وجـود نـدارد،  2جـود نـدارد، تطيـریفرمود: سـرايتی و داد؟ سپس رسول هللا

همچنين امام . )3( صفری وجود ندارد و شير دادن بعد از جدا کردن کودک از شير مادر وجود ندارد»
[اين دو حديث با .  )4(»کنیاز جذام فرار کن به مانند آن که از شير فرار می« فرموده است: صادق

 کند].آورده شد را تأييد می يکديگر عبارتی که در شرح حديث 
  
  :نگهبان نمودن ابوهريره برای حفظ زکات فطر و حضور شيطان برای دزدی از آنحديث 

 زمرا نگهبان زکات ماه رمضان قرار داد. شخصـی آمـد و خواسـت ا «رسول هللاگفته است:  ابوهريره
گفـت: مـن . بـرممـی زد رسـول هللاها بدزدد و من او را گرفتم و گفتم: قسـم بـه هللا، تـو را نـ آن خوراکی
صبح شـد. که باشم و دارای خانواده هستم و نيازمندی من شديد است. گفت: او رها کردم تا آن محتاج می

فرمود: ای ابوهريره! اسيرت ديشـب چـه کـار کـرد؟ گفـتم: ای رسـول هللا! از نيازمنـدی شـديد و  پيامبر
او به تو دروغ : فرمود  نی کردم و رهايش نمودم. پيامبردارای خانواده بودن، شکايت کرد و به او مهربا

د تـو آمـد، ای زدانـی ايـن سـه شـب چـه کسـی بـه نـ گردد... تا آن کـه فرمـود: آيـا مـیگفته است و باز می
کند، مگـر عقلـی کـه اند: اين خرافات راعقل قبول نمیگفته. ابوهريره؟! گفتم: نه. فرمود: آن شيطان بود»

ی تـر از ايـن سـخن ابـوهريره دربـارهچه چيـزی عجيـب ... ی آن خاموش شده باشد ناقص باشد و نور ذهن
باشـد، گـاهی در مـورد شيطانی که نزد او آمد، وجود دارد. آنچه ابوهريره روايت کرده اسـت عجيـب مـی

دزد [البته در اين حديث اين سخن شيطان دروغ معرفـی اش غذا میشيطان گفته است که او برای خانواده
شـود] بـاد شـکم آورد که او هنگام شنيدن اذان [از شدت سختيی که بر او نـازل مـیمی] و گاهی شده است 

ورزد. های نورانی از قبول آنها ابا میکند]... و ديگر مواردی که عقلهای کامل و ذهندهد [و فرار میمی
  . بريم از سبکسری و ضعيف بودن در قدرت تمايزبه هللا تعالی پناه می

  جواب:

 
 . 2220مسلم  ، و5717بخاري ) صحيح 1(
- گرفتند و رها میرا در دست می ایشدند، پرندهرسمی در زمان جاهليت بود. وقتی برای کاری مردد می »ريّ طَ تَ «) 2(

به سمت چپ فرار  کردند و اگر دادند و نيکو ارزيابی میکرد آن امر را انجام میکردند، اگر به سمت راست فرار می
  کردند.(مترجم)دادند و شوم ارزيابی میکرد آن امر را انجام نمیمی

 .8/371) وسائل الشيعة 3(
 4/258من ال يحضره الفقيه، از شيخ صدوق ) 4(
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باشـند. در ی امر غيبی سخن به ميان آوردم و اين مـورد و ديگـر مـوارد نيـز از آنهـا مـیقبل درباره [در
عقل دارای ابزار  با وجود آن است که اينو  توان حکم کرد مورد ماوراء طبيعه چگونه به مجرد عقل می

تواند يعه ندارد میباشد. چطور عقل ناقص بشری که هيچ علمی به ماوراء الطبمادی و حواس پنجگانه می
ی چنين چيزی حکم صادر کند!! البته يک راه برای آگاهی به ماوراء الطبيعه وجود دارد و آن راه درباره

-باشد و تصديق آنچه در آن آمده است، میمی رجوع نمودن به کالم وحی که همان قرآن و سنت پيامبر
وجود ندارد، زيرا عقل بشری  سخن پيامبر  باشد و البته راهی جز شناخت سند حديث برای دست يابی به

ما ناقص است. اگر قرار بود انسان همه چيز را با عقلش بفهمد، پس چه نيازی به اين همه آيـات قـرآن و 
فرمود: «برويد و بـه کشيد و میدر ابتدای امر اين همه سختی نمی پيامبر وجود دارد؟! سنتهای پيامبر

  ].عقل خودتان عمل کنيد!»
ابهای شيعه اثنی عشری از ايوب انصاری آمده است: «برای من انباری بود که در آن خرمـا قـرار در کت

شـکايت کـرديم و او فرمـود:  داشت. غولی آمد که به مانند نور بود و از آن برداشت. از آن نزد پيـامبر
قسم خورد که ديگر  را اجابت کردم و او را گرفتم و «برو! وقتی او را ديدی بگو: بسم هللا!» رسول هللا

شوم: آية الکرسـی را و او را فرستادم. سپس دوباره آمد و گفت: من چيزی را به تو متذکر می باز نگردد 
رفـتم و  شود. به نزد رسـول هللات بخوان، در نتيجه شيطان و چيزی ديگری به تو نزديک نمیدر خانه

فرمود: بـه تـو راسـت گفـت، در  دادم. پيامبر فرمود: اسيرت چه کار کرد؟ آنچه را گفته بود، به او خبر
. [آن حديثی که اين ايراد گيرنده به آن ايراد گرفته بـود، دقيقـاً شـامل )1(باشد»حالی که بسيار دروغگو می

: همين حديث است و به مانند همين حديث راهنمايی ايجاد کرده اسـت]. همچنـين در اثـر از او آمـده اسـت 
شـود] کند و از شدت سختيی که به او وارد میشيطان پشت کرده [و فرار میگويد، وقتی مؤذن اذان می«

  . )2(»دهد باد شکم می
  

  :ای داخل آتش جهنم شدزنی که به علت ظلم به گربه حديث
کـه آن  لای زنی را داخـل آتـش جهـنم نمـود. بـدين شـکفرمود: «گربه آورده است که پيامبر ابوهريره

هـای کوچـک بـر هـا و پرنـدهغذا نداد و او را رها نکرد تا خودش از حشره گربه را زندانی کرد و به آن
-گفته شده است: اين روايتی خيالی می. روی زمين غذا پيدا کند تا آن که آن گربه از شدت الغری مرد»

  . باشد باشد که هدف از آن بيان عاقبت ظلم و دشمنی می
  جواب:

 اين حديث را غير از ابوهريره گری مثل ابن عمری ديهاصحابه اند نيز روايت کرده . 
  هللاأبي عبد از ختري بحفص بن از طرق آل البيت از  :ای زنـی بـه علـت گربـه«آمده است که گفـت

از پـدرانش آورده  . موسى بن جعفـر)3(»عذاب شد. زيرا او را زندانی کرد تا آن که از تشنگی مرد 
ای را ديدم. آن زن را در جلو و پشـت گـاز بهفرمود: «در آتش جهنم صاحب گر است که رسول هللا

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 می
  . )4(پرندگان و حشرات بر روی زمين تغذيه نمايد»

  
  :زنی از روی آن که به سگی آب داد، آمرزيده شدحديث 

فرمود: «زنی فاحشه گناهش آمرزيده شد. او بر روی چاهی سـگی را  برآورده است که پيام ابوهريره
ديک است که تشنگی او را بکشد. کفشش را درآورد و آن را به چادرش ززند گفت: نديد که نفس نفس می

آورده است: «مردی   همچنين از پيامبر  .)5(بست و برای آن آب بيرون آورد. به همين دليل آمرزيده شد»
گذاشت. تشنگی او شديد شد. چاهی يافت و از آن پايين رفت و از آن نوشيد. سـپس بيـرون میدر راه قدم 

 
 .60/316) بحار األنوار 1(
 4/73الوسائل،  ، مستدرك1/409أحسائي،   ، ازالعوالي) 2(
 .61/267 منبع قبلی) 3(
 .8/317 لیمنبع قب) 4(
 .3321بخاري ) 5(
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خورد! مرد از چاه پايين رفت و کفش خود را زند و از شدت تشنگی ِگل میآمد و ديد سگی نفس نفس می
ورد و بـه پر از آب نمود، سپس با دهان آن را بيرون آورد و به سگ آب داد. هللا سـپاس او را بـه جـای آ

گفتـه شـده اسـت: معلـوم اسـت کـه ايـن حـديث و حـديث قبلـی از تخـيالت . )1(همان علـت او را آمرزيـد»
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:

و  مفرمـود: «داخـل بهشـت شـد  ش عليهم السالم آمـده اسـت کـه رسـول هللاز پدران موسى بن جعفراز 
«از نقلهـايی کـه خيـال را : گفتـه اسـت  هللا جزائـري ت . نعمـ )2(داد»دوست سگی را ديدم که به آن آب می

اسرائيل در حالی که در معاصی گرفتار شده بود در يکی گرداند، روايتی است که مردی از بنیآسوده می
زد. دلش برای آن به نزد چاهی رسيد. ناگهان سگی را ديد که از روی تشنگی نفس نفس می از سفرهايش

اش را برداشت و کفشش را به آن بست و آب را بيرون آورد و سگ را سيراب نمود. هللا سوخت و عمامه
قی از تعالی به پيامبر آن زمان وحی نمود: سپاس کوشش او را به جا آوردم و از روی مهربانی به مخلـو

ی آن از گناهان توبه کرد و ايـن کـار آفريدگانم او را آمرزيدم. اين امر به گوش آن مرد رسيد و در نتيجه
  .  )3(او باعث شد تا توبه نمايد و از مجازات رها گردد»

  
  :کرداحاديث ساختگی روايت می ی آن که او از پيامبرهشبه

ا اختصاص به ابوهريره دارد، همان کسـی کـه بـرای ی دوم دين آنهچه بسا که نيمه«شخصی گفته است: 
کرد که دوسـت داشـتند. در نتيجـه بـه او قـرب دادنـد و امـارت مدينـه را بـه او آنها احاديثی را روايت می

واگذار کردند و برای او قصری از عقيق ساختند و اين بعد از آن بود که منهدم شده بود و همچنين بـه او 
ميه آسان شـد تـا دارای دينـی جديـد باشـند کـه در آن ابه همين دليل برای بنی. د » دادنراوية اإلسالملقب «

اش وجود ندارد، مگر آن که بـر اسـاس هـوای نفـس آنهـا باشـد». همچنـين گفتـه کتاب هللا و سنت فرستاده
ی آنها عمرو عـاص و است: «... اين چنين است که آنچه از فضايل ابوبکر روايت شده است، راوی همه

  . اند»يره بودهابوهر
  جواب:

 ای قرار نداشت، بلکه در تمامی آنهـا گوشـه نشـينی کـرد و هرگـز بـا احـدی از ابوهريره در هيچ فتنه
باشـد کـه در هنگـام فتنـه بايـد بـه آنهـا مـی مسلمانان جنگ ننمود. اين درست به مانند احاديث پيامبر

واهـد آمـد کـه نشسـته در آن بهتـر از ای خ«فتنـه: فرموده است  تمسک جست. به مانند آن که پيامبر
باشد و کسی که از وی خواستند تا مسئوليتی را باشد و ايستاده در آن بهتر از راه رونده میايستاده می

ايـن امـر همچنـين ، )4(قبول کند، [آن را قبول نکند] و اگر پناهگاه يا جايگاهی يافت به آن پنـاه ببـرد»
 . بوده است  نظر بزرگان صحابه

 يرهابوهر  بود، فقط عمرهالک شده نبود و در مدينه نيز والی نمی  در زمان خالفت خود او را والی
آمـده اسـت:  محمـد بـن سـيرين . از[بدين ترتيب کـه] بود  یمال يت مالکآن از روی بحرين قرار داد و 

مـال  . نزد او ده هزار وجود داشت. عمر به او گفت: از کجا ايـن«عمر بحرين را به ابوهريره سپرد 
را آوردی ای دشمن هللا! و دشمن کتابش؟ ابوهريره گفت: من دشمن هللا و دشمن کتـابش نيسـتم، بلکـه 

گفت: پس از کجا آن را آوردی؟ گفت: اسبی که  باشم که دشمن آن دو است. عمردشمن هر کسی می
افـزود. آنـان  بچه آورد و حبوباتی که آرد کردم و آن را عطا نمودم و يکی بعد از ديگری بر مال من
او را صـدا  جستجو کردند و همان گونه که او گفته بود، وی را يافتند. وقتی اين امر انجام شد، عمر

 . )5(زد تا وی را والی گرداند، ولی او قبول نکرد 
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  ای بود که در آن که امويان ابوهريره را والی مدينه قرار دادند اين بود که او از بزرگان صحابهسبب
و معاويه پيش نماز بود.  مانده بودند و از عالمان بود، مخصوصاً آن که او در زمان علی  مدينه باقی

نمود. او مسئولی برای اگر کسی غير از امويان نيز حکومت را در دست داشت، او را والی مدينه می
 . بود  اين امر بود، زيرا کسی بهتر از آنها به او مسئوليت داده بود و او همان عمر

  ر مورد صداقت و ثقه و مورد اعتماد بودن او در نقل روايات. برای شـما نظـر يکـی از امامـان اما د
 إربلـيبـوده اسـت.  علي بن الحسـين ،زين العابدينچهارم مام دارم او همان ادوازده گانه را بيان می

ی ه آورده اسـت کـه گفـت: «روزسعيد بـن مرجانـ باشد از که يکی از بزرگان علمای اثنی عشری می
فرموده است: کسی کـه  گفت: رسول هللام که میبودم و گفتم: از ابوهريره شنيدهحسين علي بن نزد 
ی مؤمنی را آزاد کند، هللا تعالی به ازای هر عضو آن [بـرده] عضـوی از وی را از آتـش جهـنم برده

ازای پا، پای او و  شود و بهدهد. تا آن که اگر دست [آن برده را آزاد کرد] دست او آزاد مینجات می
ای؟ سعيد گفت: شنيده  (امام چهارم) فرمود: تو اين را از ابوهريرهبه ازای عورت، عورت او. علی

بـرای خريـد عبدهللا بن جعفـر ی خود فرمود: تو آزاد هستی. اين در حالی بود که ] به بردهبله. [امام
رمود:] تو برای [رضايتمندی] صـورت هللا داد، ولی آن را نفروخت [و فآن برده به او هزار دينار می

باشد که يکی از بزرگان علمـای شـيعه اثنـی عشـری او را در بنابراين عجيب نمی! )1(باشی»آزاد می
ابـن داود ای قرار دهد. اند و او را در بين مردان ستودهکند که ثقه و مورد اعتماد بوده د بين رجالی يا

-مـی روف(نيـک) اسـت و او يکـی از اصـحاب رسـول هللاه مععبـدهللا أبـوهرير«: گفتـه اسـت  حلي
[همان طور که در قبل گفتيم، او در قديم مورد اعتماد و از ثقات بوده اسـت و حـديث قبـول  .)2(باشد»

 باشد].نکردن از وی چيزی جديد می
 باشند از عمرو بن العاص در مورد سخن اين ايراد گيرنده: «تمامی روايتی که در فضايل ابوبکر می ،

اند. اين افراد کسانی هستند که در برابر امام علی قرار گرفتند ابوهريره، عروه و عکرمه روايت شده
» [تِرمـذی از عايشـه ..و با او جنگيدند يا با سالح و يا با دروغگويی و بيان داشتن فضايل دشمنانش.

ابوداود از ابودرداء،  دو حديث، بخاری و مسلم از ابوسعيد خدری، تِرمذی و ابوداود از عمر، بخاری
از عبدهللا بن زعمه، نسائی از ابن مسعود، بخـاری و مسـلم از عايشـه، صـحاح سـته جـز ابـوداود از 

، بـرای که چنين فضايلی در آنها بيان شـده اسـت  اند عايشه هر کدام به صورت جداگانه رواياتی داشته
ی د بن رودانی مغربـی حـديث شـمارهتوانيد به کتاب جمع الفوائد از محمد بن محماطالعات بيشتر می

در آن جنگ شرکت ننمود  . ابوهريرهرجوع نماييد]. اما در مورد جنگ او با علی 8534تا    8515
رواياتی را آورده است که  ی علیدرباره باشد؛ بلکه ابوهريرهگيری کرد. اين تمام امر نمیو گوشه

در روز  روايت کرده است که پيـامبر ابوهريره دهد. مثل آن کهاو را در برابر دشمنانش ياری می
دارند و هللا اش او را دوست میدهم که هللا و فرستادهخيبر فرمود: «اين پرچم [جنگ] را به مردی می

را صدا زد و آن [پـرچم] را بـه  علي بن أبي طالب  نمايد... رسول هللابا دستان او پيروزی ايجاد می
فرمود: «کسی کـه آن دو را  باشد، بلکه او روايت کرده است که پيامبرفقط اين حديث نمی .او داد»

و کسی که به آن دو بغض بورزد به من بغض ورزيده است. آن دوست بدارد، مرا دوست داشته است 
 . همچنـين روايـت کـرده اسـت کـه پيـامبر)3(باشـند»دو منظور حسن و حسين [رضی هللا عنهما] می

 .)4(»دارد، پس تو نيز آن دو را دوست بدار!ا دوست میفرمود: «الهی! من آن دو ر
  

  :را به مانند صورت او آفريده بود تعالی آدم حديث هللا
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فرمــود: اگــر کســی از شــما [شــخص ديگــری را زد] از [زدن]  از ابــوهريره آمــده اســت کــه رســول هللا
ترين صورت تو شبيه و صورت کسی که به تو را مچنين نگويد: هللا صورت صورت او خودداری کند. ه

  . )1(؛ زيرا هللا آدم را بر اساس صورت او آفريده است»زشت نمايد  باشد رامی
  جواب:

از کنار مردی از انصار گذشت و اين در حالی بود کـه او بـر صـورت غـالم  حسن آورده است: پيامبر
نمايـد. در نتيجـه  باشـد را زشـت گفت: هللا صورت تو و صورت کسی که به تو شبيه میزد و میخود می

يرا هللا آدم را بر صورت او آفريده است بـدين معنـا کـه [آدم را زبه او فرمود: «بد چيزی گفتی،  پيامبر
باشـد و سـتايش شـکرگونه بـرای هللا بر اساس] صورت مضروب [آفريده است]. اين جواب صـحيحی مـی

ين نيست که هللا تعـالی صـورت آدم را ادهد که منظور از حديث [اين حديث نشان می .)2( باشد»تعالی می
به شکل خودش آفريده است، بلکه منظور اين است که صورت انسان به شکلی است که هللا تعالی صورت 

گفـتم: ای پسـر رسـول هللا!  گفته است که به امـام رضـا حسين بن خالد  را به آن شکل آفريده بود]. آدم
سـت: «هللا آدم را از روی صـورت او آفريـده اسـت». او فرمـوده ا مردم بر ايـن باورنـد کـه رسـول هللا

گذشـت از کنار دو مرد مـی اند. رسول هللافرمود: «هللا آنان را مجازات نمايد، اول حديث را حذف کرده
گويد: «هللا صورت تو و صورت کسی که شبيه تو دادند، شنيد که يکی از آنها میکه يکديگر را دشنام می

 ی هللا! چنين چيزی را به برادرت نگو! زيـرا هللاد!». در پس آن فرمود: «ای بندهباشد را زشت نمايمی
  . )3(»آدم را به شکل صورت او(طرف مقابل تو) آفريده است 

  
  :ديدن هللا تعالی در روز قيامتحديث 

د: اگر بينيم؟ فرمومردم گفتند: ای رسول هللا! آيا پروردگارمان را روز قيامت می«گفته است:  ابوهريره
برای ديدن خورشيد مشکلی داريد؟ گفتند: نه، ای رسول هللا! فرمـود: آيـا  در [روزی که] ابر وجود ندارد،

در شب چهارده ماه که ابری وجود ندارد در ديدن ماه مشکلی داريـد؟ گفتنـد: نـه، ای رسـول هللا! فرمـود: 
باشـد کـه رنـاکی مـیطايـن حـديث خبينيـد». گفتـه شـده اسـت: شما نيز او را در روز قيامت اين چنين می

باشد، هللا تعالی دارای شکلهای مختلفـی باشـد و صاحبان عقل را بر گرد خو جمع کرده است. آيا جايز می
باشـد تـا نشـان دادن آن ای ديگر او را بشناسند؟ آيا هللا تعـالی دارای سـاق مـیای او را نشناسند و عدهعده

شود و ديگر اعضـای او ايـن گونـه است که با ساق او شناخته میای برای شناخت او باشد؟ چگونه نشانه
باشد که برای او حرکت و انتقال ايجاد شود و برای دو بار به نزد آنها برسد؟ نيستند؟ همچنين آيا جايز می

  ؟ باشد باشد که او بخندد؟ اين سخن چه ارزشی دارا میآيا جايز می
  جواب:

باشد.  تقليد در اصل توحيد و شناخت هللا تعالی در هيچ مذهبی جايز نمیکه   [قبل از هر چيز بايد يادآور شد 
هللا تعالی در  دانم که مسائلی را برای فهم صحيح بيان دارم. در مورد اين ايرادی که گرفته است الزم می

ی در هيچ يک از  ] (هيچ چيز11[الشوری:  اْلبَِصيرُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ  َكِمثِْلهِ  لَْيسَ فرمايد: قرآن می
باشد و او شنوای بيناست). بنابراين وقتی در مورد هللا تعالی به طور مثال  صفات ذاتی به مانند او نمی

باشد.  دارد، اين دوست داشتن به مانند هيچ دوست داشتن ديگری نمی گوييم که او کسی را دوست میمی
  د بدانيم که حرکت او به مانند هيچ چيزشويم، طبق اين آيه بايهمچنين وقتی برای او حرکت قائل می

گوييم: دست هللا تعالی نبايد اين دست را به هيچ دست ديگری تشبيه  باشد. همچنين وقتی میی نمی ديگر
و دست   باشد و آن مخصوص هللا تعالی است نمود، بلکه منظور از دست چيزی است که اسم آن دست می 

توانيد انکار کنيم.  انکار کنيم به راحتی صفات ديگر را نيز می. اگر بخواهيم اين امور را باشد خدايی می
باشد. نبايد بگوييم از آنجا  ی فوق فرموده است که او شنوا و بينا میبه طور مثال هللا تعالی در همين آيه

ی  تواند بشنود. بلکه سخن و عقيده تواند ببيند و نمیبيند، پس هللا تعالی نمیشنود و می که مخلوق می
- بينيد، ولی شنيدن و ديدن او به مانند هيچ مخلوقی نمیشنود و می باشد که هللا تعالی میحيح اين میص
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«يا أبا ذر ما السموات  فرموده است:  دانم که به امر ديگری نيز اشاره کنم پيامبرباشد. در اينجا الزم می
الفالة على الحلقة» (ای ابوذر!   عند الكرسي إال كحلقة ملقة بأرض فالة وفضل العرش على الكرسي كفضل 

باشند و فضيلت عرش بر کرسی به مانند  به مانند انگشتری در صحرا می  1آسمانها در برابر کرسی 
در حديثی ديگر نيز آمده است که هللا تعالی از عرش خود بزرگتر   .2فضيلت صحرا بر انگشتر است) 

کنيم  لی است که همين آسمانی که ما به آن نگاه میباشد. در اينجا از آسمانها ياد شده است و اين در حا می
د و اين مجموعه که  نباش باشد، آسمان دنيا است و شش آسمان ديگر در باالی آن میو انتهای آن معلوم نمی

شود دارای نسبتی به کرسی هستند و آن کرسی دارای نسبتی به عرش  بزرگی آن در قلب و ذهن جا نمی
اين   آن ياد شده است. اين از يک جهت بود و از جهت ديگر فقط ابوهريره باشد که در اين حديث ازمی

باشد  از آنها اين مورد می  يکی   فقط هستند،د ااحاديث در اين زمينه بسيار زي  حديث را روايت نکرده است.
که نيکی کنند  ] (برای کسانی 26[يونس:  َوِزيَاَدةٌ  اْلُحْسنَى  أَْحَسنُوا ِللَِّذينَ فرموده است:  پيامبر که

«الحسنی» به معنای بهشت است و «زيادة» به  «الحسنی» (نيکی) و «زيادة» (بيشتر) خواهد بود و 
باشد به اين معنا که راويان آن آنقدر زياد هستند که امکان  معنای ديدن هللا است) اين حديث متواتر می

مده است که اين حديث را از  دست به يکی آنها برای جعل آن وجود نداشته است: در شرح المواهب آ
و   أنس ، كعب  بن  يبَّ ، اُ عمر ابن ه، عجر بن  كعب ، موسى أبياند: اين افراد روايت کرده پيامبر

  عباس  ابنه، حذيف ، صديق. همچنين به صورت موقوف از اين افراد روايت شده است: ابوبکر ابوهريره
). برای  310ی حديث شماره  كتاني  جعفر  محمد از  المتواتر  الحديث  من  المتناثر  نظم ( . مسعود  ابن  و

توانيد به کتابهای ترجمه شده توسط اينجانب به نامهای «اثبات باال بودن هللا تعالی» از  اطالعات بيشتر می 
کند» از عبدالرحمان عبدالخالق، در سايت  و صفات را انکار می و «رد کسی که توحيد اسماء تويجری 

ام که نام آن «بزرگترين نعمت بهشت رؤيت  ب ديگری نيز ترجمه کردهکتابناک رجوع نماييد. همچنين کتا
باشد و در شرف  هللا متعال» است آن قسمتی از کتاب حادی األرواح الی بالد االفراح ابن قيم جوزيه می 

  باشد]. مجوز گيری برای چاپ می 
: حديث طوالنی آمده است جايز بودن ديدن هللا تعالی در روز قيامت از منظر آل البيت: در قسمتی از يک 

ند و کندهد و آنها او را نگاه میشنوند و آنها را خطاب قرار میهل بهشت صدای او تعالی را میار آن  د «
در حديثی که در آن مشغوليت اهل بهشت بـه نعمتهـا  باشد» وینزد آنان میترين چيز آنها از لذت بخش

شـنوند: ای اهـل بهشـت ايی را از زيـر عـرش مـیبيان شده است، فرموده است: «در آن حالـت آنهـا صـد 
گويند: بازگشت مـا بهتـرين بازگشـت اسـت و پـاداش مـا بهتـرين نيد؟ میيببازگشت خودتان را چگونه می

باشـيم و آن بزرگتـرين پـاداش مـا اسـت و تـو بـه آن ايم و خواستار ديدن میباشد. صدا را شنيدهپاداش می
شود تا آن که صورت او نمايی... در نتيجه برای آنها آشکار مینمی  ای و در پيمان خلف وعدهوعده نموده

وقتی جمع ... آمده است که فرمود: « بي عبد هللاز اعاصم بن حميد از .  )3(»بينند را می تعالى تبارك و
 )4(افتند»نگرند، به سجده میشود، وقتی به میبرای آنها آشکار می  تعالى  رب تبارك وشوند پروردگار  می

(روز ديـدارت رويـت خـودت را بـرای  : «وأقدر أعيينا يوم لقائـك برؤيتـك»فرمايد بيان می . امام سجاد 
به من خبر بده! آيا  به او گفتم: از هللا« :آمده است  بي عبد هللاز ابي بصير ا از .چشمان ما مقدر نما!)

  .)5(بينند؟ فرمود: بله»مؤمنان روز قيامت او را می
  

  :دهدشود تا آن که هللا تعالی پايش را در آن قرار مینمی جهنم پرحديث 
شـود تـا آن کـه پـايش را در آن قـرار آتش جهنم پر نمـی... فرمود: « آمده است که پيامبر از ابوهريره

-شـود و قسـمتی از آن قسـمتی ديگـر را مـیگويـد: هرگـز هرگـز. در آنجاسـت کـه پـر مـیدهد و مـیمی
 

(کرسی او   َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ منظور از کرسی همان عبارتی است که در آية الکرسی آمده است:  -  1
  آسمانها و زمين را فرا گرفته است).

ی حديث شماره 399ص 5ذيل آيه الکرسی. تفسير الطبری ج 419ص 2؛ تفسير ابن کثير ج166- 1حلية األولياء  -  2
  ذيل آية الکرسی.  278ص 3. تفسير القرطبی ج5794

 .محمد توسيركاني «باب في أن أهل الجنة يسمعون صوته»، از ) لئالى األخبار3(
 .نعيمها باب الجنة و 27ح 8/126، ) البحار4(
 .20ح117ص ، از شيخ صدوق، التوحيد )5(
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باشد. آيـا مسـلمانی کـه اين حديث به حکم عقل و شرع محال و غير ممکن می گفته شده است:. )1(فشارد»
کند کـه او باشد؟ آيا عاقل تصديق میآورد که هللا تعالی دارای پا می، ايمان میشمارد هللا تعالی را پاک می

   دهد تا آن پر شود؟آن را در جهنم قرار می
  جواب:

باشد، ديث آمده است در هی صفتی به مانند پای مخلوقات نمی[همان طور که گفتيم پايی که در آيات و احا
  باشد].باشد ولی خاص هللا تعالی است و پای خدايی میچيزی است که اسم آن پا می

ديث را حجت ح» اين «محمد بن إبراهيم صدر الدين شيرازيمان  هصدر المتألهين  به   ملقب ه  شيعفيلسوف  
آتش جهـنم دائمـاً از روی خـالی بينی: آنچه را که ما گفتيم، نمی داقت صآيا «قرار داده است و گفته است: 

دهـد، همـان گونـه کـه در بودن و پر نشدن دردمند است تا آن که خداوند مسـلط پـايش را در آن قـرار مـی
از علمای شيعه اثنی عشری اين حـديث را حجـت سيد محمدي ري شهري همچنين .  )2(حديث آمده است»

  .  )3( قرار داده است 
  

  :پايين آمدن پروردگار در هر شب به سوی آسمان دنياحديث 
به سوی آسمان  ،در يک سوم آخر آن  ،ر شب د فرمود: «پروردگار ما    آمده است که پيامبر  از ابوهريره

گفتـه شـده  .)4( »...خواند تـا او را اسـتجابت کـنمفرمايد: چه کسی مرا به دعايی میآيد و میدنيا پايين می
است: هللا تعالی باالتر از آن است که نزول نمايد و باال رود و بيايـد و بـرود و دارای حرکـت و انتقـال و 

  ديگر اتفاقات و عارضات باشد.
  جواب:

] (و پروردگـارت و مالئـک صـف 22[الفجر:  َصفا َصفا َواْلَملَكُ  بُّكَ رَ  َوَجاءَ [مگر در قرآن نيامده است: 
و سـنی اتفـاق نظـر وجـود  هی شـيعپايين آمدن هر دو فرقـه حديث . بر ]آيند، چه صف کشيدنی)کشيده می

. از طرق آل البيت حديثی است که شيخ صدوق آن را در التوحيد آورده است و در آن حجـت آوردن دارد 
ها و کافران حجت آورده است. از او سوال شد: آيا او به سوی آسمان دنيا پايين بر دو خدايی  قامام صاد 

ای پرسـيد: داننـد. سـوال کننـدهزيرا روايات و نقلها آن را صـحيح مـی ؛گوييمآيد؟ فرمود: اين چنين میمی
شـود. ت حـدث مـیباشد دچار صفشود آيا اين گونه نيست که عرش و آنچه حول عرش میوقتی نازل می

[اين همـان چيـزی اسـت کـه از  -باشد، فرمود: پايين آمدن او به مانند پايين آمدن مخلوق نمی ابو عبدهللا
در اين گونه نيسـت کـه رود به طوری که وقتی از مکانی به مکان ديگر می -اول بيان اين شبهه آورديم] 

ان دنيا بـدون سـختی کشـيدن و حرکـت پـايين ، ولی به سوی آسمشته باشد مکان اول اثری از او وجود ندا
. جـابر )5(»باشـد آيد و او بر آسمان هفتم بر عرش خود خواهد بود، همان گونه که بـر آسـمان دنيـا مـیمی

بـه  ،وم آخـر شـب سـ در يک تعالى  «هللا تبارك و فرمود:شنيدم که می عبدهللا گفته است که از ابوجعفي 
ی او را بپذيرم؟ آيـا طلـب که توبه ای وجود دارد دهد: آيا توبه کنندهمی آيد و نداسوی آسمان دنيا پايين می

 ؟که دعای او را مستجاب نمـايم وجود دارد ای تا او را بيامرزم؟ آيا دعا کنندهوجود دارد ای آمرزش کننده
نم؟ آيا کسی است که معيشت برای او تنگ شده باشد و مرا به دعايی بخواند و آن را برای او وسيع گـردا

معـروف إحسائي پايين آمدن را  ديث ح .)6(»آيا مظلومی است که از من ياری بطلبد و من او را ياری کنم
بـه آسـمان دنيـا  ،در يک سـوم آخـر شـب هللا تعالى به ثبت رسانده است و گفته است: « ابن أبي جمهوره ب

ی شـعبان ن در شـب نيمـهآيـد و همچنـيآيد و همچنين در شب عرفه به سوی اهل عرفه پايين مـیپايين می
باشـد. بـه ماننـد در اوقات شريفی در انتظـار دعـا مـیول: «ا: گفته است . محسن كاشاني  )7(آيد»پايين می

هـا و روز جمعـه در هفتـه و وقـت سـحر در طـول شـب، روز عرفه در سال و مـاه رمضـان در بـين مـاه

 
 .2846 ، مسلم4850) بخاري 1(
 156وص  1/58، ) تفسيره القرآن الكريم2(
 باب «هل من مزيد»  در 179، 2/178، ) ميزان الحكمة3(
 .758 ، ومسلم1145) بخاري 4(
 .248) التوحيد ص5(
 .84/168) بحار األنوار 6(
 44 ترواي 119/ 1هفتم فصل ، ) عوالي الآللي7(
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 ََوبِاْألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُرون  کنند) زيـرا فرمـوده اسـت ر سحرها آنها طلب آمرزش می(و د  ]18: [الذاريات
چـه کسـی مـرا فرمايـد: آيد و مـیبه سوی آسمان دنيا پايين می ،در يک سوم آخر شب  ،که هللا در هر شب 

نمايد تا به او عطا کنم؟ چه کسـی از مـن آمـرزش خواند تا او را اجابت کنم؟ چه کسی از من طلب میمی
سوال شد: چه زمـانی  همچنين در جايی ديگر آورده است: از رسول هللا. )1(»لبد تا او را بيامرزم؟طمی

تر است؟ فرمود: نصف آخر آن». نقلهايی وجود دارد که در آخر شب عرش بـه اهتـزاز در شب بافضيلت 
آيـد و يابند و خداوند مسـلط بـر آسـمان دنيـا پـايين مـیهای جاويدان انتشار میآيد و بادها در بهشت در می

آيد بر آسمان دنيا پايين می ،در هر شب هللا تعالى همچنين از حديثی ديگر آورده است: «. )2(ر موارد»ديگ
حتی در اين احاديث وجـود دارد  که. بل)3(ای وجود دارد تا او را استجابت کنم»فرمايد: آيا دعا کنندهو می

شنيدم   عبدهللاآورده است که از ابو    سنان  عبدهللا بنآيد.  پايين میبر شتر  به سوی آسمان دنيا    که هللا تعالی
ران آن  شتری که يکـی از دوهللا در روز عرفه در اول زوال خورشيد به سوی زمين بر « فرمود:که می

تبـارك رسد، پروردگـار می ه«وقتی روز عرف: فرموده است  هللاعبد  ابو. )4(»آيد پايين می بر آمدگی دارد 
از رسـول  ) از پـدرش از پـدرانش از علـی(امام بـاقرأبي جعفراز طاء عاز . )5(»آيد پايين می تعالى و

مين پايين آمد [و نه آن که زبه سوی  تعالى تبارك وخداوند مسلط ... در حديثی طوالنی آمده است: «  هللا
به زمين برسد] و ستونهای بيت الحرام را [بدون آن که در آنجا حضور داشته باشد و يا به ماننـد يکـی از 

ی اين سـخن هللا درباره (امام باقر) بوجعفرآمده است که اجابر از . )6(برد»می لوقات عمل نمايد] باالمخ
ِ تُ تعالی:  ّ ى  ُر َوإِلـَ َن اْلغََماِم َواْلَمآلئَِكةُ َوقُِضَي األَمـْ ُ فِي ُظلٍَل ّمِ ّ ورُ َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَن يَأْتِيَُهُم  ُع األمـُ  ْرجـَ
د آنها بيايند و امر فيصله پيدا زهايی از ابر و مالئک به نکشند که هللا در سايه(آيا انتظار می]  210  [البقرة:

ای از نور و شود در هفت قبهاو نازل می: «گردد) فرموده است کند. تمامی امور فقط به سوی هللا باز می
شـود و که در ظهر به کوفه نـازل مـیباشد و آن وقتی است شود که او در کدام يک از آنها میدانسته نمی

تعالى  تبارك ودر شب جمعه پروردگار : «فرموده است  عبدهللا ابو .)7(»شود اين وقتی است که نازل می
آيد و وقتی طلوع فجر انجام گرفت او بر روی عرش بر باالی بيت المعمور به سوی آسمان دنيا فرود می

آدم «ای از مالئک به سوی زمين بـر در سايه تعالى تبارك و هللا: «فرموده است  امام باقر.  )8(»باشد می
 عبـدهللا ابـو .)9(»باشد شود و آن واديی بين طائف و مکه میآيد که به آن روحاء گفته میفرود می »بواد 

 امـام صـادق. )10(»آيـد پروردگارت از اول شب جمعـه بـه سـوی آسـمان دنيـا پـايين مـی: «فرموده است 
آيد و امر ايی از ابر و به همراه مالئک پايين میدر سايه در آن هنگام خداوند مسلط ...: «فرموده است 

باشد و در دستش ابـزاری جنگـی در پيشگاه او می کند و اين در حالی است که رسول هللافيصله پيدا می
در آخر  هللا دانستم که: «وده است م(امام سجاد) فر. علي بن حسين)11(...»باشد از جنس نور موجود می

که حتی در اين احاديث آمده اسـت . بل)12(»شود خارج می روز عرفه در بين مالئکش به سوی آسمان دنيا
 وآمده است: داخل مدينـه شـدم قصري أبي وهب از !! آيد که هللا متعال برای زيارت قبور امامان پايين می

در حـالی بـه نـزد تـو آمـدم کـه قبـر  کـنمرسـيدم و بـه او گفـتم: خـودم را فـدايت مـی به نـزد ابـو عبـدهللا
-ی مـا نبـودی بـه تـو نمـید کاری انجام دادی! اگر از شـيعه: «بم. فرمود د را زيارت نکر اميرالمؤمنين

نمايـد و کنی در حـالی کـه هللا تعـالی بـه همـراه مالئـک آن را زيـارت مـینگريستم. آيا آن را زيارت نمی

 
 . 2/285) المحجة البيضاء 1(
 . 2/373) المحجة البيضاء 2(
 .5/15 منبع قبلی) 3(
 .2/404) رياض العلماء 4(
 .426صفار صاز  ) بصائر الدرجات 5(
 .50، 5/49، بحار األنوار 1/37) تفسير العياشي 6(
 .19/25، بحار األنوار 1/83) تفسير الصافي 7(
 3/146هاشم بحراني، از ، ) تفسير البرهان8(
 . 2/300) البرهان 9(
 . 3/414) فروع الكافي 10(
 . 2/343) تفسير البرهان 11(
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-گفتم: خودم را فدايت مـی!!، کنند و مؤمنان آن را زيارت می کنند پيامبران عليهم السالم آن را زيارت می
آمـده اسـت کـه هنگـامی بـه خيـره  صفوان جمالاز حجاج منيع بن از  .)1(...»دانستم کنم، اين امر را نمی

-ای؟ گفـتم: فـدايت شـوم آيـا آن را زيـارت مـینزد قبر حسين رفته هبه من فرمود: آيا ب آمدن ابو عبدهللا
بـه  نمايـد چگونه آن را زيارت نکنم در حالی که هللا آن را در هر شب جمعه زيارت مـی: «نمايی؟ فرمود 

باشد و ما برترين آيد. و محمد برترين پيامبر میهمراه مالئک و پيامبران و اوصياء به سوی آن فرود می
ه زيـارت کنم، آيـا آن را در هـر جمعـه زيـارت نمـايم تـا بـ وصی هستيم صفوان گفت: خودم را فدايت می

پروردگار برسم؟ فرمود: بله، ای صفوان خودت را به زيارت قبر حسين ملـزم گـردان و توسـط آن، ايـن 
 تا آن که هللا تعالی حسـين «...آمده است:  در حديثی طوالنی از امام صادق .)2(»فضيلت را کسب کن

نمـايم کـه از هللا تعالی طلب می[ .)3(»نشيند دهد و همراه او بر تخت میکند و با او دست میرا زيارت می
هيچ گاه اين چنين سخنانی را از کسی قبول نکنم و در آخرت به همراه اهل بيت و يـاران حقيقـی آنهـا در 

بود خارج شده است و فقط کنم مؤلف از بحث اصلی که بحثی توحيدی میيکجا قرار داشته باشم. فکر می
و نه  زنند را اعالم دارد از کسانی که به او تهمت می  هريرهبه اين احاديث استناد کرده است تا برائت ابو

  ].اين که چنين احاديثی با اين الفاظ در نزد مسلمانان قابل قبول است 
  

  :با صد زن در يک شب نزديکی نمودن پيامبر هللا تعالی سليمان حديث
کـنم صد زن نزديکی میگفت: امشب با  پسر داود  فرمود: «سليمان آورده است که پيامبر ابوهريره

إن شاء ای به او گفت: بگو: «جنگد. فرشتهآورد که در راه  میای به دنيا میو هر کدام از آنها پسر بچه
هيچ کدام از آنها فرزندی نياورد جز يک زن [کـه ! با آنها نزديکی نمود !! » (به اميد هللا) ولی او نگفت هللا

فرمـوده اسـت:  نسان به دنيا آورد. (ابوهريره گفت: ) پيـامبرای ناقص الخلقه] و به صورت نصف ابچه
گفتـه شـده . )4(افتاد و به نياز خـود اميـدوارتر بـود»» چنين اتفاقی برای او نمیإن شاء هللاگفت: «اگر می

است: در اين حديث چند وجه وجود دارد: يکی: قدرت بشری برای کسـی کـه بتوانـد در يـک شـب چنـين 
با آنها  کی سليمانيخواهد قوی باشد. آنچه ابوهريره از نزد و آن انسان هر چقدر میکاری را انجام دهد 

 باشد. دوم: برای پيامبر هللا تعـالی سـليمانکند و عادتاً ممکن نمیآورده است، با حالتهای طبيعی فرق می
  . ترک «ان شاء هللا» گفتن جايز نبوده است 

  جواب:
: آمـده اسـت  از امـام صـادق. اند روايت کرده رحمهم هللالمای آل بيت به مانند اين احاديث را امامان و ع

در  -تا آن که فرمـود:  –ای بر روی زمين قرار داد و بر او زبور را نازل نمود وقتی داود را هللا خليفه«
 أبـي الحسـن از .  )5(»آن هنگام برای داود نود و نه زن بود که بعضی از آنها آزاد بودند و بعضی کنيز

کنيـز و رسـول  د هزار زن در يک قصـر داشـت، سيصـد عـدد آزاد و هفتصـ  : «سليمان بن داود آمده است 
داشت و نـزد او نـه زن وجـود داشـت و در هـر شـبانه روز بـا آن زنـان  را چهل و اندی مرد قدرت  هللا

 هـزار زن در يـک قصـر داشـت. : «سـليمان بـن داود آمـده اسـت  أبي الحسـن از . )6(»نمود نزديکی می
بـر ايـن  ». جزائـرينمـود سيصد عدد زن آزاد و هفتصد عدد کنيز و هر شبانه روز بـا آنهـا نزديکـی مـی

«احتمال دارد منظور از «طواف» [عبارتی کـه در ايـن احاديـث و حـديث روايت توضيحی آورده است: 
يکی کردن تر طواف نزد آمده است و به نزديکی ترجمه شده است] ديدار باشد ولی معنای قوی ابوهريره

ای داشت که شياطين آن را برای او ساخته بودند. در آن قلعه: «سليمان آمده است  أبي جعفر از  .است»
نمود. هفتصد نفـر از آنهـا کنيـز بودنـد و ار خانه وجود داشت و در هر خانه زنی که با او نزديکی میزه

ان را داده بود و با تمامی آنهـا نزديکـی ل مرد در نزديکی با زنهسيصد نفر آزاد. هللا تعالی به او قدرت چ
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گفته است: «برای او صـد زن در هـزار  . توسيركاني )1(»کرد نمود و با آنها نياز خود را برآورده میمی
دارای  : سـليمانآمـده اسـت  أبـي الحسـنای که بر چوب قرار داشتند، وجـود داشـت و از ی شيشهخانه

هـزار زن را در بسـتر همراهـی  سـليمان«: کر کرده اسـت ذ  جزائري . )2(هزار زن در يک قصر بود»
ی آنهـا نمود. هفتصد زن کنيز بودند و سيصد نفر آزاد بودند و گفته شده است: او در يک شب بـا همـهمی

گفتـه  . كاشـاني)3(نمود»گويم: در هر شبانه روز با آنها نزديکی می«می: گفته است  »...نمود نزديکی می
کنم تـا هـر کـدام از آنهـا پسـر ت شده است که گفت: امشب با صد زن نزديکی میرواي سليماناز : است 
» (به اميد هللا) در نتيجه آن پسرانی که خواسته بود بر وی حـرام إن شاء هللای بياورد... او نگفت: «بچه

-عالی مـیآن که هللا ت د ی فراموشی در قرآن کريم در چند جای ذکر شده است. به ماننهأما مسأل. )4(شدند»
ُ : فرمايد  َّ (و نگو: چيزی را فردا  ]24 -23 [الكهف: َوَال تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل ذَِلَك َغداً * إِالَّ أَن يََشاَء 

ايـن نـزول ذکر کرده است کـه سـبب   هللاأبي عبد از قمي  )دهم * مگر آن که ان شاء هللا بگويیانجام می
-فرمود: «فردا به تو خبر می ی سه مسأله سوال شد و رسول هللادرباره آيه اين است که از رسول هللا

 و در نتيجه چهل روز وحـی بـر وی قطـع شـد تـا آن کـه پيـامبر (ان شاء هللا نگفت)دهم و استثناء ننمود 
  . )5(»..غمگين گشت.

  
  :ی مرگبه چشم فرشته ضربه زدن پيامبر هللا تعالی موسیحديث 

ی مرگ کوبيـد و چشـم او از کاسـه فرمود: «موسی به صورت فرشته ست که پيامبرآورده ا ابوهريره
ای فرسـتادی کـه خواهـان بيرون آمد. آن فرشته به سوی هللا تعالی باگشت و گفت: «تو مرا به سـوی بنـده

باشد و برای آن چشم مرا از کاسه درآورد». هللا چشم او را به وی برگرداند. فرمود: بـه سـوی مرگ نمی
ی و بازگرد و به او بگو: اگر خواهان زنده بودن هستی دستت را بر روی پوست گاو قرار بده! به اندازها

گفته شـده اسـت: ايـن  .)6(ی سال زندگی کنی ...»توانی به تعداد آنها به اندازهتعداد موهای زير دستت می
حق تبـارك ی ی مالئکش. آيا شايستهباشد و همچنين نه برای پيامبرانش و نه برابرای هللا تعالی جايز نمی

جبّاران خشمگين شـود؟؟ همچنـين پيـامبری کـه بـه ای را برگزيند که به مانند باشد که بندهاين می تعالى و
  .. مانند جاهالن از مرگ کراهت داشته باشد.

  جواب:
درسـت  کدر باشد و نـه عقـل مجـالی بـرای[اول بايد گفت که اين نيز از عالم غيب و ماوراء الطبيعه می

ی اثنـی عشـری در روايـات شـيعه ی مرگ توسط موسی. حديث زدن فرشتهبودن آن دارد و نه فطرت]
او را قبض نمايد، به ی مرگ آمد تا روح اند: «وقتی فرشتهآوردهجزائري و تويسركاني  نيز موجود است.  

ای فرستادی که خواهان مرگ و کور شد. در نتيجه گفت: ای پروردگارم! تو مرا به سوی بندهاو سيلی زد  
باشد. هللا به او وحی نمود تا دستش را بر روی پوست گاو قرار دهد و به تعداد موهای زير دستش به نمی

ت خـود ر«سرشت بشری بر اساس فط: گفته است  . إربلي)7(تواند زنده بماند»ازای هر کدام يک سال می
در آن دوسـت داشـتن زنـده بـودن و تمايـل بـه آن باشـد و از مرگ کراهت دارد و از آن دارای نفرت مـی

بـه ماننـد آن را حکايـت ... باشـد وجود دارد، اين امر حتی در نزد پيامبران عليهم السالم نيـز موجـود مـی
  . )8(دارد»ی مرگ بيان میبا فرشته موسی

  
  :از وی کردن سنگ برای دور کردن لباس موسیحديث فرار 
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کردنـد و بعضـی بـه اسرائيل به صورت عريان حمام مـیبنی«: فرمود  آورده است که پيامبر ابوهريره
کـرد. آنهـا گفتنـد: «قسـم بـه هللا، به تنهـايی حمـام مـی نمودند؛ ولی موسیهای بعضی ديگر نگاه میبدی

باشد». يک بـار دارد مگر آن که او دارای بيماربی فتق میچيزی موسی را از حمام به همراه ما باز نمی
حمام نمايد، لباسش را بر روی سنگی قرار داد [و به اذن هللا تعالی] سـنگ بـه حرکـت افتـاد و  او رفت تا

ای سنگ! لباسم [و به حرکت خود ادامه داد] تا   گفت:به دنبال آن رفت و می  لباس را با خود برد! موسی
شود که بـر يده می». گفته شده است در اين حديث چيزی د .را ديدند.. اسرائيل شرمگاه موسیآن که بنی

در بـين قـومش آشـکار  باشد. زيرا امکان نـدارد کـه شـرمگاه کلـيم هللاساس عقل محال و غيرممکن می
کاهـد، مخصوصـاً در حـالی کـه او در کنـد و از مقـام او مـیگردد؛ زيرا چنين امری بر او ايراد وارد می

بينـد... شـنود و نـه مـیه سنگ نـه مـیک ت زند و اين در حالی اسحالتی ببيند که عريان سنگ را صدا می
کردند که در جلوی مردم عريان بود و مردم در حالتی به او نگاه می سپس آن ايستاد در حالی که موسی

را  ی فتـق داشـتن موسـیاسـرائيل دربـارههمچنين سخن بنـی...! ای پيدا شده بود عورتش به مانند ديوانه
  . کسی جز ابوهريره روايت نکرده است..

  واب:ج
باشـند را گفتند: آنچه مردهـا آن را دارا مـیاسرائيل می«بنی نيز فرموده است: اين حديث را امام صادق

رفـت تـا احـدی از مـردم او را خواست تا غسل و حمام نمايد به جايی مـیمی موسی ندارد. وقتی موسی
ی قرار داده بود. هللا به تخته کرد و لباسی را بر روی تخته سنگنبيند. روزی در ساحل رودخانه حمام می

ائيل به او بنگرند و بدانند که او آن گونه نيسـت کـه آنهـا رساتا آن بنی سنگ امر فرمود تا از او دور شود 
ُ ِممَّ :  فرمايد گويند. هللا تعالی میمی َّ أَهُ  ا قَالُوا َوَكاَن ِعنَد يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى فَبَرَّ

ِ َوِجيهاً  َّ  :ايد! به مانند کسانی نباشيد که موسی را آزار دادند، (ای کسانی که ايمان آورده ]69[األحزاب
: گفتـه اسـت  جزائـري .)1(بـوده اسـت) ت در نتيجه هللا پاکی او را آشکار کرد و او نزد هللا بسـيار بـا منزلـ 

را بعيد انگاشتن بعد از آن که با سند صحيح روايت شده است، درسـت  اند: «آن«جماعت اهل حديث گفته
-به طور عمد انجام نگرفته است و او نمـی نيست. ديدن او توسط آنها در آن وضعيت، از طرف موسی

بيند يا خير؛ عريان به دنبال لبـاس رفتـنش بـرای آن بـوده اسـت کـه از آنچـه بـه او دانست کسی او را می
[چه بسا که اگر اين اتفـاق .  )2(»ست، دور انگاشته شود و از امور مورد تنفر نبوده است نسبت داده شده ا

مرد نبوده است و يا دارای بيماری فتق  کردند که موسیاسرائيل در طول تاريخ شايعه میافتاد، بنینمی
  بوده است].

  
  :ت از پيامبران در روز قيامتحديث طلب شفاع

روند و پيامبران الوالعزم عليهم السالم می نسانها در روز قيامت به نزد آدم[در اين حديث آمده است که ا
بَس قـرار خواهند تا اهل توحيد در طول تاريخ بشری و از آنها می و همچنين تمـامی انسـانهايی کـه در حـَ

 نمايـد، يکبـار بـرای انجـام گـرفتن حسـاب و کتـاب وسه بار شفاعت مـی . پيامبررا شفاعت نمايند دارند 
و  نجـات يابنـد  از آتـش جهـنمتـا دهـد مـیاذن به شفاعت آنها يکبار برای نجات اهل توحيدی که هللا تعالی 

کنـد و ؛ ولی هر کدام از آنها از اين کار خودداری مـیبرای اهل بهشت  يکبار برای باز شدن درب بهشت 
ی ممنوعـه ردن از ميـوهبـه ماننـد خـو –دارنـد دليلی برای عدم توانايی چنين شفاعت بزرگی را بيـان مـی

و ...  تـا  و گفتن سه دروغ توسـط ابـراهيم ، انجام دعای ويرانی تمامی کافران توسط نوحتوسط آدم
روند و او برای افرادی از آنها کـه هللا تعـالی اذن عليه الصالة و السالم می آن که اهل توحيد به نزد محمد 

ن يااز   ه شده است: مقام پيامبران هللا تعالی و برگزيدگان اورساند]. گفتدهد، اين شفاعت را به انجام میمی
باشد. از سنتهای مقدِس سنت پيامبر ما عظمت دادن به پيـامبران و دادن نهايـت عادات و ايرادات پاک می
ابوهريره در اينجا از روی ناسزا گفتن و ديث ح -تا آن که گفته است:  -...باشد هيبت و بزرگی به آنها می

دور و بعيـد اسـت و از سـنت او بـه طـور  باشد و گفتن چنين سخنی از رسول هللامی به آنها میاحتربی
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م کـه در به پيامبران هللا تعالی نسـبت دهـي بريم از اين که چنين اموری رابه هللا پناه می .کامل فاصله دارد 
شده است، هللا تعالی می از ارتکاب گناهی که باعث خشم ارزش به آن اشاره شده است. آدماين حديث بی

پاک بود و درختی که از آن نهی شده بود، برای تزکيه نفس و راهنمايی او چنـين امـری صـورت گرفتـه 
شده است] را بر عليـه هالکـت بود و همچنين نوح از آن که تنها [دعای هر پيامبری که حتماً مستجاب می

  . انجام دهد، پاک بوده است  هللا تعالی دشمنان
  جواب:

  اند.نيز روايت کرده ابن عباس  بوبكر وخدری، ا بوسعيد ، انس بن مالكين حديث را اا
] [األعراف:  35[البقرة:  الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَا الشََّجَرةَ  َهِذهِ  تَْقَربَا  َوالَ فرمايد: هللا تعالی می [در مورد آدم

شويد) به وضوح از اين آيه معلوم  تمگران میی آن از س] (و به اين درخت نزديک نشويد که در نتيجه19
ی درخت امری مستحب و نافله نبوده و بلکه کامالً واجب بوده  شود که خودداری از خوردن ميوه می

  ِمنَ  اْألَْرِض  َعلَى تَذَرْ  الَ  َربِّ  نُوحٌ  َوقَالَ فرمايد: نيز هللا تعالی از زبان او می  است. در مورد نوح
] (و نوح گفت:  27 - 26[نوح:  َكفَّاًرا فَاِجًرا إِالَّ  يَِلُدوا َوالَ  ِعبَاَدكَ  يُِضلُّوا تََذْرُهمْ  إِنْ  إِنَّكَ ) 26(  اًراَديَّ  اْلَكافِِرينَ 

ای را رها نساز(همگی را هالک گردان) * زيرا اگر آنها را  پروردگارم! بر روی زمين از کافران خانه
  . آورند مگر فاجر و کافر)]نمی  کنند و فرزندیرها کنی، بندگانت را گمراه می

- «وقتی روز قيامت می : آمده است  (امام جعفر صادق) جعفر بن محمد امامان آل البيت از ق يطراز 
ايستند تا آن عرق تمامی  آنها می - تا آن که فرمود:  –نمايد ای حشر میرسد، هللا مخلوقات را در تپه

نمود، حتی اگر آن حکم به جهنم رفتن ختم   بين ما حکم می گويند: ای کاش هللا گيرد و میبدنشان را فرا می
باشی.  گويند: تو پدر ما هستی و تو پيامبر می روند و میمی سپس به نزد آدم - تا آن که فرمود:  – شود 

«من برای اين کار  : گويد می از پروردگارت بخواه تا بين ما حکم نمايد حتی اگر به جهنم برويم. آدم
ردگارم با دستش مرا آفريد و مرا بر عرش خود قرار داد و مالئکه به من سجده کردند،  باشم. پرونمی

  .  )1(  سپس به من امر نمود و من نافرمانی نمودم
  

  :افتادن ملخی از طال بر پيامبر هللا تعالی ايوب حديث
از طال  2دیو در آن هنگام جرا نمود عريان غسل می فرمود: «ايوب  آورده است که پيامبر ابوهريره

آيا تو را از هر چيزی که بخـواهی  بر وی افتاد. او آن را در لباسش قرار داد. پروردگارش به او ندا داد:
گفته شده است: کسی . )3(»اینياز ننمودهمرا از برکتت بی ام؟ گفت: بله، ای پروردگار! ولینياز نکردهبی

دارای احساسی تاريک باشد. آفريدن ملخ از طال به اين حديث تمايل ندارد مگر آن که بصيرت او کور و 
را بـه ماننـد چيـزی  یدر آفريدنش اين است که چيـز باشد. سنت هللای از آيات و خوارق عادات میآيه

و آن وقتی است که احتياج به اثبات نبوت وجود دارد و آن معجزه  آفريند، مگر هنگام ضرورت ديگر نمی
   ...وت و راهنمايی بر رسالت باشد شود تا دليلی برای نبآورده می

  جواب:
اش بـر او در خانـه: هللا آمـده اسـت  هللابـي عبـد انـد. از ااين حديث را امامان اهل بيت نيـز روايـت کـرده

هايی از طال باراند. او شروع به جمع نمودن آن نمود که ناگهان بادی وزيد و همه را برد مگـر آن پروانه
شوی ای ايـوب؟ گفـت: ير نمیبه او گفت: چگونه س را گرفت. جبرئيلچيزی که در پشت وی بود و آن 

  بي عبـدهللاآمده است که ا هشام بن سالماز . )4(»شود؟چه کسی از رزق و روزی پروردگارش سير می
هايی از طال باراند و ايوب شروع بـه جمـع آوری آنچـه در خـارج از آسمان پروانهأيوب بر : «هللا فرمود 

؟ گفـت: چـه شوی ای ايـوب گفت: چه وقت سير می تقال آنها به داخل خانه نمود. جبرئيلخانه بود و ان
: ی عاليم ظهور حجت فرموده است درباره امام صادق. )5(»شود؟کسی از بخشش پروردگارش سير می
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بين شود، همان گونه که هللا در گردد و از آسمان ملخهايی از طال باريده میسپس مهدی به کوفه باز می«
  . )1(..»آنها را باراند. اسرائيل بر ايوب بنی
  

  :ی آنها را آتش زدای او را گاز گرفت و او خانهوقتی که مورچه ايراد گرفتن از موسیحديث 
بـر اسـاس  –ای پيـامبری از پيـامبران را گـاز گرفـت فرمـود: مورچـه آورده است که پيامبر ابوهريره

ها آتش زده شود. مين آن مورچهزدر نتيجه امر نمود تا  -بود   رانموسى بن عمروايت تِرمذی او همان 
کنند را ای تو را گاز گرفت و امتی از امتهايی که هللا را تسبيح میهللا تعالی بر وی وحی نمود که مورچه

گفته شده است: ابوهريره نسبت به پيامبران عليهم السالم حريص بوده اسـت و مصـائب و . )2(آتش زدی»
د. پيـامبران هللا نخراشـ د و گوشها از آن مـیوردارد که خاک به چشمها فرو میات عجيبی را بيان میاتفاق

اند که اين سخنان افراد خرافـاتی بـه ترين سينه و باالترين منزلتی بودهتعالی دارای بيشرين صبر و گشاده
  . آنها تعلق ندارد 

  جواب:
پيـامبری از پيـامبران زيـر درختـی نشسـته بـود کـه : سـت ذکـر شـده ا اين سخن پيـامبر لئالى األخباردر 

ای او را گاز گرفت. اسباب آالت خود را از زير آن جمع نمود و بيرون برد و امر نمود تا با آتش مورچه
: آمده اسـت  از امام جعفر صادق.  )3( سوزانده شود. هللا تعالی به او وحی نمود، آن فقط يک مورچه بود 

رسانند، سـوال شـد. فرمـود: اگـر آزار دادنـد، ر خانه وقتی آزار مید ها و مورچه کشتن مارها د در مور«
ی حيوانـات از روی حـديث مشـهور اگر آتـش زدن خانـه .)4(!!»کشتن آنها و آتش زدن آنها مشکلی ندارد 

 خوانند [وهايشان نماز میهمت گمارد تا گروهی را که در خانه باشد، پس برای چه رسول هللاجايز نمی
هايشان] آتش بزند و ايـن بـر اسـاس آن چيـزی اسـت کـه امامـان اهـل البيـت روند را با خانهبه مسجد نمی
در رفتن به مسـجد بـرای نمـاز  مردم در زمان رسول هللا: «فرموده است  هللابي عبد ا ؟!اند روايت کرده
ی کـه نمـاز خوانـدن در فرمود: نزديک است تا برای آن که قـوم کردند. در نتيجه رسول هللاکوتاهی می

هايشان هيزم گذاشته شود و تا آن(هيزمها) آتش زده شود اند، امر نمايم که بر در خانهمسجد را ترک نموده
همت گمـارد تـا گروهـی را  «رسول هللا همچنين فرموده است:. )5(»هايشان بر آنها سوزانده شود و خانه

.  )6(...»کردنـد واندنـد و نمـاز را جماعـت ادا نمـیخهايشان آتـش زنـد کـه در منزلشـان نمـاز مـیدر خانه
  : همچنين قومی از سبئيه را آتش زد و فرمود 
  أوقدت ناري ودعوت قنبراً   ****   اً لما رأيت األمر أمر منكر

   )7( .خوانمکنم و علی را فرا میور میبينم * آتشم را شعله وقتی امری را امر منَکری می
  

  :انديب سخن گفتهدو نوزادی که از عالَم غ حديث
اسرائيل مردی بود کـه بـه او جـريح گفتـه فرموده است: «در بين بنی آمده است که پيامبر از ابوهريره

د او آمد و وی را صدا زد. او گفـت: جـواب وی را بـدهم و يـا زر حال نماز بود که مادرش به ند شد. می
رت زنـان فاحشـه را ببينـد». جـريح در نماز بخوانم؟ مادرش گفت: «الهی! او را نميـران تـا آن کـه صـو

ی خود بود که زنی خواهان ارتباط با وی شد و او خودداری کرد. به نـزد چوپـانی رفـت و بـا او صومعه
-به نزد او رفتند و صومعه .ای به دنيا آورد و گفت: «آن [بچه] از جريح است»ارتباط گرفت و پسر بچه

نام دادند. او وضو گرفت و نماز خواند سپس به نزد پسر دشکردند و او را بيرون آوردند و اش را خراب 
». باشد ای بچه؟ پسر بچه گفت: «پدر من همـان چوپـان اسـت!»...بچه رفت و گفت: چه کسی پدرت می

گفته شده است: جريح از پيامبران نبود و همچنين آن کودک. بنابراين امکان ندارد که بـه دسـت آنهـا امـر 
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گيرد و برای بيان ناتوانی بشر در يرا امر غير عاديی فقط از پيامبران انجام میغير عاديی انجام گيرد؛ ز
باشند، اثبات گردد. سـخن ايـن باشد؛ تا پيامبری آنها برای اشخاصی که در نزد آن پيامبر میمقابل آنها می

اس آن آفريـده دو نوزاد و خبر دادن آنها از غيبيات چيزی است که فطرتی که هللا تعالی انسانها را بـر اسـ 
  .. کند.است، قبول نمی

  جواب:
گيرد. [شايسته ديدم که اول بيان دارم که کارهای غير عادی و خارق العادت فقط از پيامبران صورت نمی

و سنی در آن اتفاق نظر دارند. کاری که غير عادی باشد، داللـت  هی شيعاين امری است که هر دو فرقه
گيرد تا ناتوانی قوم خـود را زه است و اين فقط توسط پيامبران انجام میبر سه امر دارد: يکی آن که معج

سـال هنـوز  1400باشد کـه بعـد از اند، بيان دارند. مثال آن قرآن گرامی میای که آوردهدر برابر معجزه
کسی نتوانسته است يک سوره به مانند آن بياورد. اما دو نوع ديگـر امـور غيـر عـادی همـان کرامـات و 

زل شدن مائده بر مريم عليها السـالم و اگيرد، به مانند نت هستند. کرامات توسط اولياء هللا انجام میخارقا
همين شخصی که در اين حديث به آن اشاره شده است ولی خارقه عملی اسـت کـه اوليـاء الشـيطان انجـام 

ا مـورد آزمـايش قـرار دهند و آن جادوگری و فريب دادن مردم است تا توسـط آن هللا تعـالی انسـانها رمی
باشد، همان دجـال اسـت کـه در آخـر زمـان بـا ادعـای . بزرگترين شخصی که دارای اين خارقات میدهد 

دهـد. امـا مهدويت و همچنين پيامبری و همچنين خدايی و با جادو و اين امور خارقه مـردم را فريـب مـی
خالفان پيامبران به مبـارزه طلبيـده فرق اين سه مورد: معجزه عملی است که توسط آن انسانهای ديگر و م

شوند. اما در مورد فرق بين کرامت و خارقة بايد با رجوع دادن آن به قـرآن و سـنت انجـام گيـرد. بـه می
رفـت. عنوان مثال شخصی در نـواحی هرمزگـان ادعـای اوليـاء هللا بـودن نمـود. او بـر روی آب راه مـی

توانايی روخوانی قرآن را نيـز نـدارد چـه برسـد بـه درک خواستند او را با قرآن محک بزنند، ديدند حتی 
توانيد به کتـاب اوليـاء الـرحمن و اوليـاء مفاهيم آن. برای شناخت فرق بين اولياء هللا و اولياء الشيطان می

  الشيطان از ابن تيميه رحمه هللا رجوع نماييد].
در : «) آمده است وجعفر(امام باقراند!! در قصص از راوندی از اباين حديث را امامان نيز روايت کرده

کرد. مادرش به ی خودش عبادت میشد و در صومعهاسرائيل عابدی بود که به او جريح گفته میبين بنی
نزد او آمد و در حالی که مشغول نماز بود وی را صدا زد. او نيز جواب نداد و مادرش بازگشـت. سـپس 

او جواب نداد و با مادرش سخن نگفت و مادرش بازگشت د او رفت و او را صدا زد. ز[باری ديگر] به ن
د. فردای آن روز که فرا رسيد وش  وارخرائيل  سابنیجانب    ازکنم تا  دعا می  گفت: برای اودر حالی که می
ی او نشست. او وضع حمل نمـود و ادعـا کـرد کـه آن فرزنـد از جـريح و در کنار صومعهزنی فاجر آمد 

کنـد، خـودش زنـا يل شايعه شد که کسی که مردم را برای زنا کردن مالمت مـیاسرائ. در بين بنید باشمی
زد بـه نموده است. پادشاه امر کرد که به صليب کشيده شود. مادرش در حالی که بر صورت خـودش مـی

باشـد!». وقتـی مـردم آن را سوی وی رفت. جريح به او گفت: «آرامش داشته باش! اين فقط دعای تو می
شويم؟ گفت: کـودک را بياوريـد. او را آوردنـد و جـريح او را  هگفتند: چگونه آن را متوج از وی شنيدند،

  . )1(»گرفت و گفت: پدرت کيست؟ کودک گفت: فالن چوپان از بنی فالن
  

  :کافری که آمرزيده شدحديث 
ی ی خـودش [در گناهـان] اسـراف نمـود. وقتـ فرمود: «مردی درباره آمده است که پيامبر از ابوهريره

مرگ او فرا رسيد به فرزندانش وصيت کرد و گفت: «وقتی من مـردم، پـس مـرا آتـش بزنيـد، سـپس آرد 
ی قرار دهيد تا در دريا بيافتم. قسم به هللا، اگر بر من توانايی يابد، مرا بـه شـدت عـذاب د کنيد سپس در با

انجام دادند. هللا بـه زمـين  کند به شکلی که هيچ کسی را اين گونه عذاب نکرده است». آنها اين کار رامی
ای پس بده! در نتيجه او ايستاد و هللا تعالی بـه او فرمـود: چـه چيـزی تـو را بـر آن آنچه را گرفته فرمود:

داشت که اين کار را انجام دهی؟ گفت: از روی ترس از ابهت و عظمت تـو ای پروردگـارم يـا گفـت: از 
  .)2(»روی ترس از تو. در نتيجه به علت آن آمرزيده شد 
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  جواب:
[بايد خاطر نشان کرد که احاديث بسيار زيادی وجود دارد که داللت بر اين دارند که کسی که ال اله اال هللا  

ای در قلب او خير وجود داشته باشد، بهشت رفتن او  گفته باشد و توحيد را رعايت کرده باشد، اگر ذره
شود. اين احاديث آن قدر زياد و  ل بهشت میخاد  مدتی در جهنم بماند، بعد از آنباشد، حتی اگر حتمی می

باشند که احتياجی به بيان آنها وجود ندارد. يکی از آنها چنان بر اين تأکيد داشته است که  مشهور می
داند  رسد که کسی روزه، نماز، قربانی و صدقه را نمی«... زمانی می آن فرموده است: یباره در پيامبر

ايم که «ال اله اال هللا» و ما  گويند: ما از پدرانمان شنيدهسالخورده و پيرزنان میو در بين آنها پيرمردان 
گوييم. در نتيجه اين سخن آنها در حالی که آشنايی به روزه، نماز، قربانی و صدقه ندارند،  نيز آن را می

روايت کرده   ه. ناگفته نماند که اين حديث را حذيف1دهد..» همين سخن آنها را از عذاب جهنم نجات می
  . ]ی خاص و عام بوده است است و او در مورد اعتماد بودن شهره 

اسرائيل  «در بين بنی: فرموده است  زين العابديناما روايت اين حديث در طرق شيعه اثنی عشری. امام 
  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 

ه] است را جمع کن و به  آنچه در تو [از خاکستر آرد شد «به خشکی فرمود: هللا جل جالله پراکنده کردند، 
» در آن حالت آن مرد در پيشگاه هللا تعالی ايستاد.  دريا فرمود: آنچه در خودت وجود دارد را جمع کن! 

«چه چيز تو را بر آن داشت که به فرزندانت وصيت نمايی که چنين کاری را بر تو  : به او فرمود  هللا
«من از  : فرمود  هللا جل جاللهترس از تو بود». انجام دهند؟» گفت: «آنچه مرا بر آن داشت عزت تو و 

  .  )2( آمرزم»کنم و تو را میام و ترس را به ايمنی تبديل می دشمنی تو راضی گشته
  

  :جنب بوده است آن که پيامبرحديث 
«بـرای نمـاز اقامـه داده شـد و صـفها : آورده اسـت  اند از ضعف اين مرد سخنی است که از پيامبرگفته

خود قرار گرفت، به يادش آمـد کـه جنـب  زبه سوی ما آمد، وقتی در محل نما و رسول هللاميزان گرديد 
 جوييم و بـرای رسـول هللاآن بيزاری می بهاند: «به سوی هللا تعالی ی آن گفتهسپس درباره. )3(باشد»می

فتـه محسـوب بود و هميشه وضو گرباشد. او کسی بود که در تمامی اوقات پاک میچنين امری جايز نمی
بـود. شد و وضو گرفتن او در حالی کـه بـه ذاتـه دارای وضـو بـوده اسـت، نـوری بـر نـور ديگـر مـیمی

ی بودند. ايـن امـری اسـت کـه شايسـتهاند و آن معصوم میپيامبران هللا تعالی همگی از اين امر پاک بوده
  . صّديقان و بندگان مؤمن صالح نيز نبوده است»

  جواب:
از  در بسياری از احاديث ديگر نيز ذکر شده است و يکی از آنها خـودداری پيـامبر [جنب شدن پيامبر

در سـنن  اند و از علـیخواندن قرآن در حالت جنابت بوده است. اين حديث را کتابهای بسياری ياد کرده
و از علـی و عمـر رضـی هللا عنهمـا در السـنن  146و سـنن ترمـذی  594و سنن ابن ماجه  229ابوداود 

   اين حديث آمده است]. صغری و ...ال
برای مردم در حالی نمازگزارد که پاک نبود. آن وقـت ظهـر بـود. او  علی: «فرموده است  هللابي عبد ا

 هبـرای مـردم بـدون طهـارت نمـاز داد  مير المؤمنينندا داد که ا داخل شد و خارج گرديد. منادای علی
  . )4(»امر را به غايب برساند است، پس آن(نماز) را تکرار کنيد و شاهد اين 

  
  :شود، مگر آن که هللا تعالی او را مورد رحمت قرار دهدکسی با عمل خود داخل بهشت نمیحديث 

 
، سند هر دو  8636و  8460و شيخ آلبانی سند آن را صحيح دانسته است. المستدرک حاکم  4049) سنن ابن ماجه 1(

  حديث را حاکم به شرط مسلم صحيح دانسته است.(مترجم)
  4/276هللا جزائري  تنعماز ، ) األنوار النعمانية2(
 .275 ) بخاري3(
 .1/433) االستبصار 4(
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نمايـد [بلکـه هللا تعـالی بايـد او را آورده است: «کسـی را عملـش وارد بهشـت نمـی از پيامبر ابوهريره
گفته شده: با اين حـديث بـا کتـاب . )1( نه و حتی من»رحمت نمايد] گفتند: ای رسول هللا! حتی تو؟ فرمود: 

ْعيُُكم : باشد در بسياری از آياتش مخالفت شده است. از اين مورد می هللا اَن سـَ َزاء َوكـَ إِنَّ َهذَا َكاَن لَُكْم جـَ
ْشُكوراً    . )گيرد باشد و کوشش شما مورد سپاسگزاری قرار میا پاداشی میم(اين برای ش ]22[اإلنسان:  مَّ
  جواب:

باشد که با اعمال بندگان حتـی پيـامبران و [اول بايد اشاره به اين امر نمود که هللا تعالی آنقدر کوچک نمی
هللا براي عبادتش،  :. در حديثی ديگر آمده است ی بزرگی او، وی را عبادت نمود صالحان بتوان به اندازه

شـان تـا روز گانی هسـتند كـه از روز آفـرينشهاي مختلف آفريد، در بـين آنهـا فرشـتفرشتگان را به گونه
كنند [و نيز] فرشتگانی كه از روز خلقشـان تـا روز قيامـت، در ركـوع و خشـوع قيامت، براي او قيام مي

انـد، وقتـي روز قيامـت فـرا مـي ي خلقتشان تا روز قيامت، در سجدهخواهند بود و فرشتگانی كه از لحظه
گوينـد: پـاك هسـتي، آن نگريسته و ميند، و آنها به سوی وجه كريمش كرسد [هللا] تعالي بر آنها تجلي مي

  اين حديث را عبدهللا بن عمرو روايت کرده است]. .2چنان كه حق عبادتت بود ترا عبادت نكرديم»
: ر کتابهای شيعه اثنی عشری: عالمه مجلسی در شرح تفسير اين آيه گفتـه اسـت د اما در مورد اين حديث 

شود، مگـر از روی رحمـت هللا تعـالی. ای آيه اين باشد که عذاب از احدی برداشته نمی«احتمال دارد معن
روايت شده است: قسم به کسی که جان من در دست اوست، هيچ انسانی وجـود  همان گونه که از پيامبر

بـا  ندارد که با عملش داخل بهشت شود. گفتند: و نه تو ای رسـول هللا! فرمـود: و نـه مـن مگـر آن کـه هللا
فرمـود: در دعايش می باشد که امام سجاد [همچنين مشهور می .)3(رحمت و فضلش مرا در بر گيرد...»

   «الهی! مرا با عدالتت مورد حساب و کتاب قرار مده! بلکه با فضلت اين کار را برای من انجام بده!].
  

  :چوپانی گوسفند نموده است آن که پيامبرحديث 
فرمود: «پيامبری مبعوث نشـده اسـت، مگـر آن کـه چوپـانی گوسـفند  ه پيامبرآمده است ک از ابوهريره
  . باشد در منتهای کار می شده است: اين برای پايين آوردن پيامبر گفته. )4(کرده است»

  جواب:
  .اند]روايت کرده افراد ديگری نيز به مانند ابوسعيد خدری [اين حديث را جز ابوهريره

فرمود: «پيامبری نبوده است، مگر آن که چوپانی گوسفند  فرموده است که پيامبر :ابوجعفر(امام باقر)
  . )5(نموده است»
ای برای رقـت قلـب تواند خلوت نمودن با هللا تعالی باشد. آنچنان که چوپانی گوسفند را وسيله[دليل آن می

گردند. در ضمن بايد گفت یاند، بر خالف چوپانی شتر که چنين چوپانانی خشن مپيدا کردن معرفی نموده
چوپانی کردن چه اشکالی برای پيامبران داشته است. آيا اين کاری است که از منزلت تقوا و فروتنی آنها 

  کردند؟].از اين گونه کارهای حالل خودداری می و پر مدعا گراکاهد؟ آيا آنها به مانند انسانهای مادیمی
  

  :تاد سالگیبعد از سنت هش ه شدن ابراهيمحديث ختن
بعـد از  کند. در آن حديث آمده است: «ابـراهيمايراد گيرنده حديثی را که او روايت کرده است انکار می

  . )6(هشتاد سالگی ختنه نمود»
  جواب:

: فرمـود  آمـده اسـت کـه رسـول هللا انـد. از امـام کـاظماين حديث را امامان اهل بيت نيز روايـت کـرده
را اسير گرفته  بود و آن وقتی بودن که روم، لوط جنگ نمود ابراهيم خليل  «اولين کسی که در راه هللا

 
 .2816مسلم  ، و5673) بخاري 1(
  ).1517)، و بخاري در التاريخ الكبير: (3/133ابن عساكر در تهذيب تاريخ دمشق: ( -  2
 . 7/11، بحار األنوار 1/706، نور الثقلين 2/111، تفسير الصافي 3/23) مجمع البيان 3(
 .2262 ) بخاري4(
 . 5/24اللئالي  ،4/128) المحجة البيضاء 5(
 .2370مسلم  ، و3356بخاري ) 6(
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به سوی آنها حرکت نمود و او را از دستان آنها نجات داد و اولـين کسـی کـه ختنـه نمـود  بود و ابراهيم
  .  )1(در سن هشتاد سالگی بود»ابراهيم 

  
  :حديث ُعْمر آدم

از  باشد که در آن آمده است: آدمحديث روايت شده توسط او میگيرند، می از ايراداتی که از ابوهريره
ای؟ فرمود: شصـت سـال. گفـت: ای سوال نمود: عمر او را چقدر قرار داده ی داود پروردگارش درباره

در اين  :فرمود  هللاز عمر من چهل سال به عمر او بيافزا تا آن که عمر او صد سال شود. اپروردگارم! 
ی مرگ به نزد او کند. وقتی عمر آدم تمام شد، فرشتهود و امر تمام شده و تغيير نمیشصورت نوشته می

ی مرگ به او گفت: آيا چهل سال از عمر من باقی نمانده است؟ فرشته آمد تا روحش را قبض نمايد. آدم
  . )2(..»او انکار کرد و فرزندان او نيز انکار کردند.گفت: آيا آن را برای پسرت داود قرار ندادی؟ 

  جواب:
به اسم داود  آدمفرموده است: « اند. ابوجعفر(امام باقر)اين حديث را امامان اهل بيت نيز روايت کرده

باشد. گفـت: «ای پروردگـارم! چقـدر عمـر داود کـم برخورد کرد و ديد که عمر او چهل سال می پيامبر
اود سی سال اضافه کن! اين امر را برای ای پرورگارم! از عمر من به د ؟! باشد است و عمر من زياد می

او به اجرا بگذار و آن را برای او نزد خودت به ثبت برسان! و در ازای آن از عمر من کم کـن! روايـت 
و به خيال او چنين چيزی نزد هللا به ثبت نرسيده بود  کرد: هللا از عمر او سی سال برای داود اضافه نمود 

وقتی عمـر ... سی سال کم نمود و اين امر نزد هللا به ثبت رسيده بود  دمعمر آ زو اين در حالی بود که ا
به او گفت: «ای  ی مرگ به سوی او پايين آمد تا روح او را قبض نمايد. آدمبه پايان رسيد، فرشته آدم

ی مرگ به او گفت: آيا آن را برای فرزنـدت ی مرگ از عمر من سی سال باقی مانده است. فرشتهفرشته
ی مـرگ بـه او گفـت: آورم. فرشتهی مرگ! اين امر را به ياد نمیگفت: ای فرشته د قرار ندادی. آدمداو

«ای آدم! جهل نداشته باش! آيا از هللا نخواستی آن را برای داود به ثبت برسانی و آن از عمر تو کم شود؟ 
گفتـه . مجلسي )3( را کم کرد» بور به ثبت رساند و از عمر تو در ذکر آنزدر نتيجه آن را برای داود در 

بعضـی از آنهـا  انـد. درآمـده «در اين باره نقلهايی وجود دارد و در بابهای داستانها و قصص آدم :است 
-اين نقل از ديگر نقلها درست   ل اصافه نمود تا صد سال کامل شود.شصت سا داود   آمده است که بر سن

  . )  4(»هللا أعلم وباشد تر می
  

  :با موسی ن آدمبحث کردحديث 
-به بحث مـی و موسی گيرند، حديثی است که آدماز احاديث روايت شده توسط او که از آنها ايراد می

در بحث غلبه  بر موسی در آن آدم اند.بوده 5پردازند. گفته شده است: بر اساس اين حديث آن دو قدريه
  . باشد و بايد آنها را از آن پاک دانست»نمی ی پيامبرانآورد که شايستهنمايد و برای او دليلی میمی

  جواب:
آورده اسـت و در آن  از ابـوهريرهحميد بن عبدالرحمن اين حديث را به طور کامل بخاری(بخارايی) از 

به او گفت: تو آدم هسـتی و  با يکديگر بحث نمودند. موسی و موسی فرموده است: «آدم رسول هللا
به او گفت: تو موسی هستی که هللا تعالی تو را برای رسالت و  نمود. آدمخطايت تو را از بهشت خارج 

بـرای مـن تقـدير  کنی که قبل از آن که آفريده شومسخن گفتن با تو برگزيد سپس بر امری مرا مالمت می

 
 113هللا جزائري، تنعماز ، ) قصص األنبياء1(
 .3368رمذي تِ ) 2(
 . 2/301) تفسير البرهان 3(
 14/10، ) البحار4(
ر را  ای بودند که به تقدير و قضا و قدر هللا تعالی اعتقاد نداشتند و بر عکس آن جبريه بودند که تمامی امو) قدريه فرقه 5(

ی اسالمی در اين مسأله نزد شيعه و سنی يکسان است و آن اين است که جبر و اختيار هر  ولی عقيده دانستند.جبر می
  (مترجم)شوند.دو وجود دارند و در بعضی مسائل با يکديگر مخلوط می
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 ايـن حـديث را امامـان اهـل بيـت . )1(دو بار دليل آورد» برای موسی فرمود: آدم شده بود. رسول هللا
را در يکجا  از پروردگارش خواست تا او آدم موسی: «فرموده است  بي عبدهللاند. اروايت کرده نيز

به او گفت: «ای پدرم! آيا هللا تو را با دستش نيافريد و در تو روحی را که مالکش بود   قرار دهد. موسی
ميوه] نخوری؟ پس برای چه را ندميد و مالئک او بر تو سجده نکردند و به تو امر نمود تا از آن درخت [

ای؟ گفت: از خطای من يافته د سال قبلدر تورات اين امر را چننافرمانی کردی؟» او گفت: «ای موسی! 
 .)2(»غلبـه نمـود  با دليلش بر موسی فرمود: آدم دقاصفت: آن اين چنين بوده است. امام سی سال. گ

وح ربل از آفريده شدنش چيزی بوده است که يـا «يافتن خطای او ق: گفته است حديث ين بيان ادر مجلسي 
سـی سـال  بر آن در لوح دست پيدا کرده بود يا آن که در تورات يافته بود که تقدير خطـای آدم موسی

» به معنای پيروز فحجّ کند. سخن او: «قبل آفرينش او نوشته شده بود. خبر صحيح حالت دوم را تأييد می
آنچـه گفتـه اسـت: «عبدالصاحب:  .)3(گردد»ن امر به قضا و قدر باز میباشد و ايشدن بر او در بحث می

شود اين است که خطای او بر اساس تقديری بوده اسـت کـه قبـل از فهميده می به موسی از جواب آدم
گويم: ارواح دو هزار سـال قبـل از وجودشـان آفريـده شـدند. در عالَم ذر نوشته شده بود. می آفرينش آدم
ی آن نظرات مختلفی وجود دارد و باعث هـالک شـدن بسـياری از مـردم بـه ای است که دربارهاين مسأله

ــل  ــم و تأم ــتباه فه ــت اش ــأله مر آن و عــد د عل ــت آن شــده اســت. آن مس ــل در حقيق ــدر هللا تعق ی قضــا و ق
دارد که یفرمايد و بيان م[قرآن نيز به اين امر اشاره می . )4(باشد»تعالی(تقدير) قبل از وجود آن چيز می

هللا تعالی قبل از آن که به مالئک بفرمايد به او سجده کنند و قبل از آن که او را در بهشت قرار دهد و از 
[البقرة:  َخِليفَةً  اْألَْرِض  فِي َجاِعلٌ  إِنِّيفرمايد: او بخواهد تا از درخت ممنوعه استفاده نکند، به مالئک می

-ی بقره در ايـنسوره 38تا  30دهم). آيات دات ديگر] قرار می] (من بر زمين جانشينی [برای موجو30
  گويند].باره سخن می

  
  :به همراه سربازانش بر روی درياعالء حضرمي راه رفتن حديث 

 ری امور غيـر عـادی زيـاد اسـت. همـين کـافی اسـت کـه بـه پنـدااست: چقدر احاديث او درباره گفته شده
چهار هزار نفر بودند و به سوی بحـرين حرکـت نمودنـد. رمي عالء بن حضخودش گفته است. به همراه 

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: عالء افسار اسبش را گرفت و بر روی آب شروع به حرکـت 

او به راه افتادند. او گفت: قسم به هللا، پايی از ما و نه کفشی و نه سم چهارپايی خيس نمود و جيش بعد از 
  شود...نمی

  :جواب
گيـرد، بلکـه اوليـاء [الزم به ذکر است که در قبل بيان داشتيم اعمال عجيب فقط توسط پيامبران انجام نمی

  .هللا نيز دارای چنين قدرتی هستند]
کرد و بـه همـراه او شخصـی خيبـری وجـود در راهی عبور می ؤمنينميرالما: آورده است  صدوقشيخ 

داشت. او از رودی که جريان داشت، عبور کرد و آن خيبری لگام سواری خود را گرفـت و از روی آب 
دانسـتم بـه دانی مـن نيـز مـیاو را ندا داد: چه عجيب. اگر آنچه را می عبور کرد!! سپس امير المؤمنين

به او فرمود: در جای خود بمان و به دستش به آن  و امير المؤمنين  کردمعبور می مانند تو از روی آن
و از روی آن گذشت، وقتی خيبری آن را ديد عقب رفـت و بـه او گفـت: ای !! اشاره کرد و آن منجمد شد 

از  به او فرمود: تو چـه گفتـی تـا آن کـه مير المؤمنينا؟!! جوان! چه گفتی که اين آب تبديل به سنگ شد 
ی را معـاجزة بـابدر . بحرانـي  )5(»...گفت: هللا را با اسم اعظم او دعـا کـردم ؟!! خيبريروی آب گذشتی

 
 .2652مسلم  ، و3409بخاري ) 1(
 .1/44) تفسير القمي 2(
 .11/163) بحار األنوار 3(
 29، 28،،نبياء) األ4(
رجب  از ، مشارق أنوار اليقين، 180، مرنديالحسن  بياز ا، مجمع النورين، 1/430، هاشم بحراني، از ) مدينة المعاجز5(

  252، 147،  علي عاشوراز  ، الوالية التكوينية آلل محمد (ع)،271برسي 
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ون مـن إحيـاء المـوتى وإبـراء األكمـة واألبـرص  أنه آورده است که نام آن را « أُعطـي مـا أُعطـي النبيـّ
بـود و آن زنـده کـردن مـرده،  چيزی داده شده بود که بـه پيـامبران داده شـده » (به اووالمشي على الماء

[البتـه همـان طـور کـه در قبـل گفتـيم فـرق . )1(شفای بيماری پيسی و برص و قـدم گذاشـتن بـر روی آب)
طلبد، ولی کرامت اين گونه نيست. و فرق کرامـت بـا معجزه و کرامت اين است که معجزه به مبارزه می

گيـرد و دومـی توسـط سـط اوليـاء هللا انجـام مـیباشد که اولی توی آن میخارقة همان فرق در انجام دهنده
  اولياء الشيطان].

  
  :از راه رفتن با يک کفشديث نهي ح

  .از آنها حديثی است که در آن از راه رفتن با يک کفش نهی شده است 
  جواب: 

از پـدرش از صـادق جعفـر بـن محمـد اند. از اين حديث را امامان اهل بيت عليهم السالم نيز روايت کرده
از راه رفتنی شخصی با يک دمپايی يـا يـک خـف در  «رسول هللاآمده است:  نش از اميرالمؤمنينپدرا

: آمـده اسـت  باقر از امام بي بصير از ا . )2(»دهد، نهی نموده است حالی که ايستاده اين کار را انجام می
  .  )3(..».يابد بعضی از احوال بر انسان سرعت میبا يک دمپايی راه نرو! زيرا شيطان در «
  

  :باشدشوم بودن فقط در زن و مرکب [و خانه] میحديث 
[مرکب در آن زمـان اسـب و شـتر و ...  .باشد از آنها حديثی است که شوم بودن فقط در زن و مرکب می

باشد. در ضمن در اصل ايـن حـديث شـوم بـودن بـه بود و در اين زمان خودرو، موتور سيکلت و ... می
  ].باشد اين حديث متفق عليه می ق شده است منزل و خانه نيز اطال

  جواب:
در نزد او شوم بودن ياد شد و فرمود: در سه چيز : «آورده است که فرمود   بي عبدهللا  از اخالد بن نجيح  

باشـد. شـوم است، زن، مرکب و خانه. شوم بودن زن زياد بودن مهريه و آزار دادن شوهر توسـط او مـی
باشـد و در مـورد خانـه نيـز و جلوگيری کردن از سوار شدن بر آن میبودن مرکب نيز در چموش بودن 

  . )4(»باشد های آن میتنگ و کوچک بودن و همچنين شّر بودن همسايگان و زياد بودن عيب 
  

  :اگر کسی از شما از خواب بيدار شد، دستش را بشويدحديث 
خـوابش  زهر وقت کسـی از شـما اروايت کرده است که فرمود: « از آنها حديثی است که او از پيامبر 

داند که در هنگام خـواب دسـت بيدار شد، قبل از آن که به ظروف دست بزند، دستش را بشويد، زيرا نمی
  .)5(»او به چه چيزهايی برخورد کرده است 

  جواب:
  ی مردی از او درباره: «ه گفته است الكريم بن عتبعبد اند. اين حديث را امامان آل بيت نيز روايت کرده

شود، در حالی که هنوز ادرار نکرده است، قبل از آن که دستش را  سوال کردم که از خواب بيدار می
داند که در شب هنگام خواب دستش کجا  يرا او نمیز گرداند. فرمود: نه، بشويد آن را در ظرفی داخل می

  .  )6( »بوده است، پس بايد دستش را بشويد 
  

ل موجه مثل نگهبانی يا چوپانی يا شکار] نگهـداری نمايـد بـه آن که هر کسی سگی را [بدون دليحديث 
  :شودازای هر روز يک قيراط از اجرهای او کم می

 
  3/513، هاشم بحراني، از ) مدينة المعاجز1(
 ومتفرقاتها جوامع مناهي النبي باب   329، 76/328، ) البحار2(
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ارد مگر سگ چوپان يا شکار يا نگهبان د کسی که سگی نگه : «فرمود  آورده است که پيامبر ابوهريره
  .)1(شود»ی يک قيراط از اجر او کم میهر روز به اندازه

  جواب:
کسی که سگی نگه دارد به ازای هر روز يک قيراط از اعمال صاحب آن کم : «فرموده است   هللابو عبد 

و قيـراط کـم د درگيری يا نگهبانی از اجر او روزی «کسی که مالک سگی شود مگر برای  . )2(»شود می
  .  )3(»شود می
  

و يک قيراط اجر خواهد کسی که در تشييع جنازه شرکت کند و به دنبال جنازه حرکت نمايد برای ا حديث
  :بود

کسـی کـه در پـی : «فرمـوده اسـت  از آنها اين است که ابن عمر رضی هللا عنمها از وی شنيد که پيامبر
و او تصديق  د جنازه رود برای او يک قيراط اجر خواهد بود». گفته شده است: احاديث ابوهريره زياد بو

ند و در اينجا بود که مورد تصديق قرار گرفـت. ايـن شد تا آن که از عايشه خواست تا از او روايت کنمی
   امر در حديث به ثبت رسيده است.

  جواب:
شود افتد و دوست داشتن دنيا توسط او کم می[شايد اين ثواب بزرگ برای آن است که انسان ياد مرگ می

گمراهی و  بزرگترين چيزی است که باعث  يا و فراموش کردن مرگ،و اين حقيقتی است که دلبستن به دن
  شود].ضاللت می

کسی که به همراه جنازه قـدم بگـذارد «فرمود: شنيدم که می (امام باقر)جعفرگفته است از ابوبي بصير ا
تا آن که بر آن نماز جنازه بخواند و بعد از آن برگردد برای او يک قيراط اجر خواهد بود. اگر به همراه 

از .  )4(»باشـد هر قيراط به مانند کوه احد مـی واط خواهد بود آن برود تا آن که دفن شود، برای او دو قير
کسـی کـه تشـييع جنـازه نمايـد هللا بـرای او چهـار : «فرمـود  مير المؤمنين ه آمده است که اصبغ بن نباتا

نويسد. قيراطی برای به دنبال آن رفتن، قيراطی برای نماز بر آن، قيراطی برای انتظـاری قيراط اجر می
  .  )5(»او کشد و قيراطی برای غمگسارین میکه از دفن آ

  
  :داردکسی که ديدار هللا تعالی را دوست داشته باشد، هللا تعالی ديدار او را دوست میحديث 

فرمـود: «کسـی کـه ديـدار هللا را دوسـت داشـته باشـد، هللا ديـدار او را  آورده است که پيامبر ابوهريره
  . )6(ت داشته باشد، هللا از ديدار او کراهت دارد»دوست دارد و کسی از ديدار هللا کراه

  جواب:
تو را  : هللا -منظور راوی است  – گفتم: «آمده است   بي عبد هللاآمده است. از ا «الكافي»اين حديث در 

نيکوتر گرداند آيا کسی که ديدار هللا را دوست داشته باشد، هللا ديدار او را دوسـت دارد و کسـی از ديـدار 
هت داشته باشد، هللا از ديدار او کراهت دارد؟ فرمود: بله. گفتم: قسم بـه هللا، مـا از مـرگ کراهـت هللا کرا

باشـد] بلکـه آن فقـط باشد [منظور دوست داشتن ديدار هللا وفات نمـودن نمـیداريم. فرمود: منظور آن نمی
ببينـد کـه دوسـت دارد، باشد] وقتـی چيـزی را ديدِن [محل زندگی آخرت در هنگام قرار گرفتن در قبر می

) جلو بيافتد و در اين حالت هللا تعـالی ديـدار او را دوسـت ی آن قيامت بهشت و مقدمهدوست دارد آن امر(
و کسـی کـه چيـزی را ببنيـد کـه نسـبت بـه آن  دارد دارد و او نيز در آن هنگام ديدار هللا را دوست مـیمی

ديدار هللا برسد، نزد وی وجود ندارد، هللا نيز بـه  تر از آن که [به قيامت] وکراهت دارد و چيزی مبغوض 
باشد که می روايت شده است: «از سخن هللا همچنين اين حديث از امام سجاد   .)7(»ديدار او بغض دارد 

 
 . 1575 ) صحيح مسلم1(
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يـدار او را دوسـت دارد و کسـی کـه از ديـدار هللا کراهـت د کسی که ديدار هللا را دوست داشـته باشـد، هللا 
ديدارش کراهت دارد. همان گونه که در روايات آمده است منظور آن [دوست داشتن و داشته باشد، هللا از 

-دهنـد] مـیکراهت داشتن] در هنگام مرگ [وقتـی جـای شـخص را در بهشـت يـا جهـنم بـه او نشـان مـی
  . باشد...»

  
  :ماز به پنج نمازنکم کردن پنجاه حديث 

ج اربـی را روايـت کـرده اسـت کـه در معـ جيگفته شده است: بخاری(بخارايی) در صحيح خود ماجرای ع
نمـاز واجـب  ه«سپس بر من پنجا :فرمايد و ديدار او با پروردگارش اتفاق افتاد. در آن رسول می پيامبر

شد و من قبول کردم تا آن که به نزد موسی آمدم و گفت: چه کار کردی؟ گفت: بر مـن پنجـاه نمـاز اجـب 
اسرائيل درگير شدم و امت تو توانـايی آن باشم، به شدت با بنییتر مشد. گفت: «من از تو به انسانها آگاه

او خواستم و او  زبازگشتم و ا رد و از او کم شدن آن را بخواه!».را ندارد. پس به سوی پروردگارت برگ
آن را چهل عدد قرار داد، سپس اتفاقات قبلی افتاد و سی نماز گرديد و بعد از آن بـه همـين ترتيـب بيسـت 

د، سپس ده عدد شد. به نزد موسی آمدم و گفت: به مانند قبل و در نتيجـه [هللا تعـالی] آن را پـنج عدد گردي
نماز قرار داد. به نزد موسی رفتم، گفت: چه کار کردی؟ گفتم: آن را پنج عدد گرداند، به مانند سخن قبـل 

واجـب مـن قطعـی شـد و  کـه شده داده من ندا[من نيز به او] سالم [خداحافظی] دادم و به را به من گفت. 
کـنم از خوانم و تعجب میبله می .)1(دهم»برای بندگانم آسان گرفتم و به هر نيکيی ده برابر آن پاداش می

اين عقايدی که علمای اهل سنت و جماعت به آن قائل هستند. اين با وجود آن است که آنها از شيعيان کـه 
  .يرند که چرا به بداء اعتقاد دارند گکنند، ايراد میاز امامان اهل بيت تبعيت می

  جواب: 
«باب استحباب صالة ألف ركعة في كل يـوم  خود بابی را با اين نام قرار داده است: وسائلدر حر عاملي 

ن خواندن هزار رکعت نمـاز در هـر شـبانه روز و د (باب مستحب بووليلة بل كل يوم وكل ليلة إن أمكن» 
مکان داشته باشد» در آن نه حديث از امامان اهل بيت وجود دارد، بلکه در هر روز و در هر شب، اگر ا

«باب استحباب صالة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل في همچنين بابی دارد به نام    . )2( به آنها رجوع گردد 
(باب مسـتحب يـودن خوانـدن هـزار رکعـت در  كل يوم وفي كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة»

بلکه در هر روز و در هر شب در مـاه رمضـان و ديگـر [زمانهـا] در صـورت وجـود  يک شبانه روز و
تا آنجا  –خورد به مانند برده غذا می قسم به هللا، علی: «آمده است  ) باقر(امام بي جعفراز ا. )3(قدرت)
 : «علـي بـناز او آمـده اسـت .  )4(»خوانـد در هـر شـبانه روز هـزار رکعـت نمـاز مـی و -فرمايـد: که می
انجـام  مير المؤمنينخواند به مانند آنچه که ا) در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می(امام سجاد حسين

يان مـا اهـل : «شـيعفرمـود  روايـت کـرده اسـت کـه امـام صـادق بي بصيراز اصدوق شيخ  . )5(»داد می
يـک  و روز پنجـاه باشند و در هر شـبانهت میعباد  زهد وهل ا و – تا آن که فرمود  –پرهيزگاری هستند 

[اين تعـداد رکعـت تقريبـاً معـادل تعـداد رکعتهـای واجـب و مسـتحب مؤکـد و !!!». خوانند رکعت نماز می
: گفتـه اسـت  اب «النوافـل اليوميـة»در بـ حـائري باشـد]. مستحب غير مؤکد در اهل سـنت و جماعـت مـی

باشند [و به همراه ار رکعت میی دو برابر نمازهای واجب است و آنها سی و چه«نوافل روزانه به اندازه
 العابـدين زيـناز امام صدوق) شيخ ابن بابويه قمي (اين حديث را .  )6( شوند]عدد می 51نمازهای واجب 

 » :[پدرش برای او بيان داشت]... رسول هللاروايت کرده است از پروردگـارش  هنگـامی کـه او را
آن را از او خواست و   کرد. وقتی موسیو رجوع نمینمود و به انمود، درخواستی نمیبه چيزی امر می

را رد نمايـد. در  از امت او نزد وی شفاعت نمود، ديگر به خود اجازه نداد تا شـفاعت بـرادرش موسـی
از او  بازگشت و از او خواست تا نمازها را به پنج نمـاز کـم نمايـد. موسـی نتيجه به سوی پروردگارش
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 !گردد و از او کم کردن [نمازها] را خواهان شود. او گفت: ای پسـرمخواست تا به سوی پروردگارش بر
-مـی هللابرای امتش کم کردن [نمازها را خواست] به طوری کـه ثـواب پنجـاه نمـاز را ببرنـد.  پيامبر
ونَ َمن َجاء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجاء بِالسَّيِّئَِة فَالَ يُْجَزى إِالَّ : فرمايد  [األنعـام:   ِمثْلََها َوُهْم الَ يُْظلَمـُ
(کسی که با نيکی بيايد برای او ده برابر آن خواهد بود و کسی که با بـدی بيايـد، جـز بـه ماننـد آن  ]160

باشـد کـه ايـن کـم اين بيـانی از طـرف امـام مـی . )1(گيرند)»شود و آنها مورد ظلم قرار نمیمجازات نمی
هللا العظمى ميرزا شيخ جواد  ت . آيباشد  تعالی و لطف او به بندگان مؤمنش مینمودن رحمتی از جانب هللا

ت از جهت سند هيچ مشـکلی رواي«: ی اين حديث پرسيد، جواب داد کسی که از او درباره رد در تبريزي 
روايت کرده اسـت و آن در ضـمن بعضـی روايـات ديگـر «الفقيه» آن را همچنين در صدوق ندارد. شيخ 

آن را به ده سبحانه از پروردگارش خواست تا نماز امت را کم نمايد و آسان کند و هللا  . پيامبرآمده است 
هفت رکعت به آن افـزود. ايـن درخواسـت او در ايـن امـر همـان شـفاعتی  رکعت کم نمود، سپس پيامبر

  . )2(باشد»را اجابت نمود و آن کرامتی برای وی می برای امت بوده است و پروردگارش نيز او
  

  : صورت گرفته است ابوهريره طامری مهم در روايتی که توس
، سـنن سنن أبـي داود بخاری(بخارايی)، صحيح مسلم،  صحيح( در کتب تسعه وقتی به روايات ابوهريره

نگريم تقريباً تمامی آنها می  دارمي)صحيح    مسند أحمد و، موطأ مالكه،  ابن ماج، سنن  لنسائي، سنن  رمذيتِ 
اند [بدين معنا که به با او در تمامی آن روايات اشتراک داشته ای ديگريابيم که صحابهای میرا به گونه

اند] و اين فقط در هشت حديث شخصی ديگر يا اشخاصی ديگر نيز آن را روايت کرده غير از ابوهريره
  کنيد؟آيا چنين امری را تصديق می!! مصداق ندارد 

  :آن هشت حديث عبارتند از
رمـذي المناقـب سـنن تِ تی مردی بر گاوی سوار شد...» [اين حديث در قبـل بـه آن پرداختـه شـد]. «وق -1

  .3610شماره حديث 
ُث أَْخبَاَرَها قرأ رسول هللا« -2 در آن روز قرائـت نمـود: ...)  » (رسـول هللا]4[الزلزلـة :  يَْوَمئٍِذ تَُحّدِ

  .2353شماره رمذي صفة القيامة حديث سنن تِ 
خواند و ... [انسانی است که نماز می باشد...چيز چه کسی میدانيد بی» (آيا میرون من المفلس..أتد « -3

گويد و ... تا آن که روز قيامت ثواب نماز او را به يکـی خورد و به ديگری ناسزا میو مال کسی را می
-مانـد و وارد جهـنم مـیاش را به ديگری و ... تا آن که هيچ ثـوابی بـرای او نمـیدهند و ثواب روزهمی

  .4678شماره ، صحيح مسلم، البر والصلة، حديث )شود]
حمد، بـاقي مسـند )، مسند أشود » (اولين کسی که روز قيامت صدا زده میأول من يُدعى يوم القيامة.« -4

  .8558 شمارهالمكثرين حديث 
، مسـند دهـد. [زيـرا] ..)یی خود قـرار مـ .» (اين ماه شما [رمضان] شما را در سايهأظلكم شهركم..« -5

  .10365 ارهمشأحمد، باقي مسند المكثرين حديث 
، کنـد)» (هللا تعالی برای کسی که [به سن شصت سالگی برسد] عذری قبول نمـیأعذر هللا إلى امرئ« -6

  .5940 شماره، الرقاق، حديث (بخارايی)صحيح بخاري
باشد، پس دعايتان پرودگارش در حالت سجده می...» (نزديکترين حالت بنده [به أقرب ما يكون العبد «  -7

  744)، صحيح مسلم، الصالة، حديث رقم در سجده را زياد کنيد]
[بـه ايـن حـديث در ايـن کتـاب  ،نمـود...)کـرد يـا غسـل مـی» (وقتی ايوب حمام میبينا أيوب يغتسل« -8

 .270 شمارهبخاري، الغسل، حديث صحيح پرداخته شد]. 
  
کنيم که آوريم و آن را به کسانی هديه میرا می  ی آل بيت ربارهد   ايات ابوهريرهدر انتها بعضی از رو 

  :ی آنان در اشتباه هستند درباره آنان را دوست دارند، ولی در مورد موضعگيری ابوهريره
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 رسول هللا » :اش او را دهم  که هللا و فرستادهاين پرچم [جنگ] را به مردی میدر روز خيبر فرمود
نمايد. عمر بن خطاب گفت: امير بودن را دوست دارند و هللا با دستان او پيروزی ايجاد میمیدوست 
علي  به من داده شود. رسول هللا کهام مگر در آن روز. گفت: آماده بلند شدن بودم به اميد آن نداشته

نکن تا آن کـه هللا را صدا زد و آن [پرچم] را به او داد و فرمود: برو و به چيزی توجه  بن أبي طالب 
توسط تو پيروزی حاصل کند. علی کمی حرکت نمود و ايستاد و تـوجهی نکـرد و فريـاد بـرآورد: ای 
رسول هللا! با اين مردم برای چه چيزی بجنگم؟ فرمود: با آنها بجنگ تا آن که گـواهی دهنـد کـه هـيچ 

باشد. وقتی اين کار را هللا می یی برحقی جز هللا وجود ندارد و محمد فرستادهمعبود و پرستش شونده
شود مگر کسـی کـه حقـی بـر گـردن او [از روی جـرم انجام دادند خون و مال آنها برای تو حرام می

باشد [و حکمی از شود] باشد و حساب و کتاب آنها با هللا مینمودن به مانند دزدی که دست او قطع می
 .»شود]طرف ما برای آنها صادر نمی

 پيامبر ی حسندرباره  پس او را دوست بدار و کسی کـه دارم«الهی! من او را دوست می: فرمود ،
چنـين  «بعـد از آن کـه رسـول هللاگفته است:  دارد را نيز دوست بدار!» ابوهريرهاو را دوست می

 .)1(تر از حسن بن علی برای من نبوده است»سخنی را گفت، هيچ کسی دوست داشتنی
 ماً وجود داشته است و آن بعد از آن بود که ديـدم رسـول هللادوست داشتن اين مرد دائ  بـا او چگونـه

نمـود و مـی بود و او انگشـتان خـود را در ريـش پيـامبر در حجر پيامبر رفتار نمود. ديدن حسن
-داد، سـپس فرمـود: «الهـی! او را دوسـت مـیزبانش را [جهت تبرک] در دهان او قرار می پيامبر

 .)2( ست بدار!»دارم، پس او را دو
  علي بن أبي طالب به همراه بودم هنگـامی کـه رسـول هللا  او را بـه سـوی اهـل مکـه بـرای برائـت

-داديم: جز مؤمن داخل بهشت نمـی] فرمود: ندا میداديد؟ [علی] فرمود: چه ندا میفرستاد. [پيامبر
هدی وجود دارد، پايان ع حق طواف کردن ندارد و کسی که بين او و رسول هللاعريان شود و کسی 

باشـند. بعـد از باشد و اگر چهار ماه تمـام شـد، هللا و رسـولش از مشـرکان بيـزار مـیآن چهار ماه می
در . )3(داديم که صدايم گرفت»ای ندا ال مشرکی نبايد حج بيت الحرام به جا آورد. فرمود: به گونهسام

داديـم تـا آنجـا کـه وديم و مشرکان را ندا میب علي بن أبي طالب «به همراه : روايتی ديگر آمده است 
صدايش گرفت يا از گلويش گاليه کرد يا ندا دادن برايش سخت شد و در آن هنگام من به جای  علی

نمايـد. نمايد. بعد از امسال مشرکی حـج نمـیگفتيم: بعد از امسال مشرکی حج نمیاو ندا دادم... ما می
شـود و کسـی کـه بـين او و مؤمن کسـی داخـل بهشـت مـیکسی عريان حق طواف کردن ندارد و جز 

، هللا عهدی مدت دار وجود دارد. مدت آن چهار ماه است و وقتی چهار ماه به پايان رسيد  رسول هللا
گفتند: نه بلکه يـک باشند. او گفت: به مانند آن بود که مشرکان میاش از مشرکان بيزار میو فرستاده

 هايشان را ديدند].ی اين خنده[البته نتيجه .)4(ديدند»خنماه مانده است و به آن می
 امام باقر  آورده است که به ابوهريره عبيدهللا بن أبي رافعاز » :علي بن أبي طالـب، رضـوان گفتم

افِقُونَ ی جمعه و وقتی در عراق بود در نماز جمعه سورههللا عليه،  ی منظـور سـوره[ إِذَا َجاءَك اْلُمنـَ
 .)5(نمود»نيز اين چنين عمل می گفت: رسول هللا خواند. ابوهريرهرا می ،]است  منافقون

 پيامبر با محبت دست به گردن حسن (بخـارايی) بـاب مناقـب حسـن و حسـين بخاري(انـداخت. مـی
 .رضی هللا عنهما)

 های مدينـه قـدم مـیرضی هللا عنهما در راه حسن بن عليه آمده است: به «همرا سحاقاعمير بن  از-
فرمود: «خودم را فدايت کنم آن چـه در شـکمت  رسيديم. حسن گذاشتيم تا آن که به ديدار ابوهريره

زد. گفـت: را ديـدم کـه آن را بوسـه مـی باشد را آشکار کن! تا آن را بوسه زنـم زيـرا رسـول هللامی
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[اين از بـرای آن  .)1(را بوسه زد تا آن که عورت او آشکار نگردد» شکمش را آشکار کرد و ناف او
نگی را ی مشغول نشده بود و در آن زمان گرسمدت زيادی برای کسب علم به کار بود که ابوهريره

 کرد].تحمل می
 رسول هللا  به نزد ما بيرون آمد در حالی که حسن و حسين رضی هللا عنهما همراه او بودند. يکی از

زد و يـک بـار آن . يک بار اين يکی را بوسه میی ديگری او بود و ديگری بر شانها بر اين شانهآنه
داری؟ فرمود: يکی تا آن که به نزد ما رسيد. مردی به او گفت: ای رسول هللا! آيا آن دو را دوست می

يـد بـه مـن بله، کسی که آن دو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسـی کـه بـه آنهـا بغـض نما
 .)2(بغض نموده است»

 شد. اين به دليل آن بود که رضی هللا عنهما را نديدم مگر آن که چشمم پر از اشک می حسين بن علي
روزی بيرون آمد و مرا در مسجد يافت و دست مرا گرفت و مرا با خـود بـرد و مـن بـه  رسول هللا

چرخيـد و ت و مـیرسيد. گفت: با من سـخن نگفـ  بني قينقاعهمراه او به راه افتادم، تا آن که به بازار 
کرد، سپس بازگشت و من به همراه او بازگشـتم. در مسـجد نشسـت و دسـتهايش را بـر زانـو نگاه می

با شدت تمام آمـد تـا آن کـه در  گذاشت و فرمود: کودک را برای من صدا بزن! در اين هنگام حسين
شـروع بـه بـاز  وارد نمـود و رسـول هللا حجر او واقع شد و بعد دست خود را در ريش رسول هللا

نمود تا آن که [از روی تبرک] دهانش را بر دهان او قرار داد و فرمود: «الهـی!  کردن دهان حسين
 .)3(دارم، پس تو نيز او را دوست بدار»من او را دوست می

 ابوهريره آورده است که رسول هللا ن بشـارت داد: ای از آسمان نـازل شـد و بـه مـ فرمود: «فرشته
 .)4( باشد و حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت»فاطمه سرور زنان امت من می

  آمده است: «به همراه ابوهريرهمقبري  سعيد بن أبي سعيد  از  به  علي بن أبي طالب بن بودم که حسن
ی او نشـده بـود. مـا گفتـيم: ای متوجـه نزد ما آمد. سالم نمود و جواب سـالم او را داديـم. ابـوهريره

، او را در آغوش گرفت و گفت: سالم بر تو باشد که بر ما سالم نمود ابوهريره! اين حسن بن علی می
 .)5(باشد»سرور می فرمود: اوشنيدم که می ای سرور من. سپس گفت: از رسول هللا

 رضی هللا عنهما وفات يافت، ابوهريره را ديدم که در حسن بن علي «وقتی : گفته است سعدي  مساور
داد: کرد و با صدای بلند ندا میايستاده بود و روزی که حسن وفات يافت، گريه می  مسجد رسول هللا

 . )6(ست، پس گريه کنيد!»وفات يافته ا ای مردم! امروز دوست داشته شده توسط رسول هللا
 ما به همراه پيامبر کرد حسن و حسـين رضـی هللا عنهمـا بـر خوانديم. وقتی سجده مینماز عشاء می

نمود، سپس وقتی مراه خود بلند میهکرد آن دو را به شدند و وقتی سرش را بلند میپشت او سوار می
فتم: آيا آن دو را نزد مادرشان ببرم؟ فرمود: گشتند. وقتی نماز تمام شد، گنمود آن دو باز میسجده می

  .)7( ای زده شد و آنها در داخل نور آن خواهند بود تا آن که به نزد مادرشان برسند جرقه
  

» به پايان رسيد و قسمت دوم آن را ان شـاء هللا تهيـه دفاعاً عن اآلل واألصحاب «كتاب در اينجا جلد اول 
  .پردازيمخواهيم نمود و در آن به مسائل ديگری می

  
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 

  وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
 . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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