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 ميبسم اهلل الرحمن الرح
 

د بلا  یل توان یمل  .خواهلد  یصبر و حوصلله مل   یاندك ،جلد اول یعنیمطالعة جلد حاضر 
ن تلر  یریدرك بهتر و شل  یبرا یول .دیمتوجه اصل مطلب شو یبعد یمراجعه به جلدها

 .دین جلد اول با دقت شروع كنیكنم از هم یه میتوص ،مطالب

 (ات اال فتعرضواام عمركم نفحیا یان ف)

ر ید و در مسل یوزد مراقب باش یم یاله ییم هاینس ،عمرتان یروزها یهمانا در برخ
  غ امبر اسالمیپ .دیریآن قرار گ
 .قرار بده یمین نسیا كتاب مرا چنیخدا
برداشت غلل   + د كوركورانه یتقل+ همرنگ جماعت شدن + از آباء و اجداد  یرویپ

 آتش دوزخ= ج حاصله ینتا عمل به+  یخیتار یاز افسانه ها

 { 88:اإلرساء}   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ    چ 

 است یهمانا باطل نابود شدن ،و بگو حق آمد و باطل نابود شد
 ،راستگوتر از محمد ،تیانسان مهمتر از ،تیگانه تر از احدی از خدا و بزرگتر یقتیحق

وجلود نلدارد و    یتمام جهان هست از اسالم درمظلومتر  ن ویباتر از حسی، زینابتر از عل
 .ناب ساخته شده اسلت  ین واژه هایدر اطراف هم زین خرافات جهان نیشتریمتاسفانه ب
جهلل و خرافله    یالیست تا قصر خیكاف یمینس ،هر چند .طان صفتانیطان و شیتوس  ش
  .قرار بده یمین نسیخداوندا كتاب مرا چن .زدیفرو بر در هم
ك شلوك بتوانلد او را   یل د فقل   یشا ،فرو رفته یار دور و درازیبسعه در خواب یش

  .ن كتاب باشدیا ،دوارم آن شوكیخداوندا ام .دار كندیب

  {88:الرعد}  چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ  

 ر كنندیینكه خودشان تغیدهد تا ا یر نمییرا تغ یچ قومیخداوند سرنوشت ه

 { 88:الُّزمر} چہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  

 كنند یم یروینش را پیشنوند و بهتر یكه سخن را م یكسان ،پس مژده ده به بندگان
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كل عمرت بر فنا است بله   ین كتاب را نخوانیو ا یو معتقد هست یمذهب یاگر انسان
شد كه  یار شاد و خوشحال خواهیق بسین تحقیخورم پس از خواندن ا یشرافتم قسم م

 .یافته ایو عذاب دوزخ نجات  یو از گمراه یآنرا مطالعه كرده ا



  9  جلد اول (ALFOS) آلفوس

 مقدمه

  .كنم یم یجار یدهد بر او حد مفتر یبرتر ،هر كس مرا بر ابوبكر و عمر

 !(قیت شده از هشتاد طریروا)ه السالم یعل یحضرت عل 
 ،به چهار نفر یشخص :ن قرار كهیوجود دارد به ا یداستان یمولو یدر اشعار مثنو

خواسته با  یدلشان م ،هر چهار نفر .س و عربو فار یترك و روم .بخشد یك درم می
كنند به سر  یچون زبانشان متفاوت بوده ندانسته شروع م یانگور بخرند ول ،ك درمیآن 

عه با اهل سنت بر سر یش ید كه اختالف اصلیم دیخواه ،ن كتابیدر ا .و مغز هم كوفتن
ك موضوع واحد ین است كه امامت و خالفت را یعه ایمساله امامت بوده و اشتباه ش

شما به  یبرا یخیو تار یو عقل یل منطقیبا هزاران دل ،ن كتابیكه در ا یداند در حال یم
دو موضوع كامالً جداگانه بوده و جنگ و  ،م كرد كه امامت و خالفتیثابت خواه یخوب
  .ار پوچ و عبث استیبس یز اختالفین ،عه با اهل سنتیاختالف ش ینه و حتیك

ن یاز ا یثیث فوق و احادین بار با حدیاول یكه برا یگر وقتیعة دیز مانند هر شیمن ن
گر از ید یكین هم یگفتم ا یشده و بعد به خودم م یروبرو شدم ابتدا عصبان ،دست

عباس  یه و بنیام یبن یث در زمان خلفاین حدیات جعل شده توس  جاعلیهمان روا
. فان را به خودم ندادمك كتاب از مخالیزحمت خواندن  یرا من حتیز ،افسوس .است

.. .عه ویما و كتب متعدد شیون و صدا و سین روحانین سالها تلقیة سنگیر سایچون ز
ا ی یك كلمة خرافی یكرد كه ممكن است حت یالم هم خطور نمیبه خ یقرار داشتم و حت

 .عه وجود داشته باشدیدروغ در كتب ش
 یرادران اهل سنت وارد بحثك نفر از بیبا  یار اتفاقیبس یسالها گذشت تا به صورت

اكرم  یان معتقدند كه دو دختر نبیعیاز ش یبرخ :بحث به او گفتم یشده و در اثنا یدتیعق
 یز بدون لحظه ایآن برادر عز .اند جان باخته (شوهر آنها)ت و آزار عثمان یبه خاطر اذ
ده یك سوراخ دو بار گزیا عاقل از یغمبر نگفته آدم مومن ین پیمگر هم :درنگ گفت



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   01

دختر  ،امبر اكرمیكشته شده چرا پ ،به خاطر آزار عثمان غامبریشود؟ اگر دختر اول پ ینم
ك كلمة آن دوست ین یو من مات و مبهوت شدم و هم ؟دومش را هم به عثمان داد

باعث شد من وارد مرحلة  ،ن شكیخوب بود كه مرا به شك انداخت و خوشبختانه هم
عه وارد كرده یشوم كه در مذهب ش یشماریافات بق شده و روز به روز متوجه خریتحق

چ وجه حاضر به یون به هیدم روحانیشتر شد كه فهمیب یاند و تعجب و تاسفم وقت
ن یا یز چشم و گوششان فق  به سوین ینبوده و مردم عام یچگونه ساز مخالفیدن هیشن

 .گروه است
آنها عامل  و عزم و همت یاست كه شجاعت و فداكار یگزارش من درباره مردان

ن یو انتظار من ا 3.ت اسالم و گسترش آن در سطح جهان بودیو موفق یروزیپ یاصل
 ،گزارش من را بخواند و دست آخر ،طرف یب یك قاضیز مانند یاست كه خوانندة عز
  .ندیالرجال به قضاوت بنش مرغ و خروسها و اشباه یاهویخودش به دور از ه

انحرافات و خرافات  ،اشتباهات ی،متمادتمام فرهنگها و مذاهب در طول قرون 

 :لیدارد از قب ین علل فراوانیكنند كه ا یرا به خود جذب م یفراوان
 ان و مذاهب یر فرهنگها و ادیتداخل با سا -
  یت دشمنان نفوذین سوء -
  ...و یو فرهنگ یطیرات محییگذر زمان و تغ -
 رها یاشتباهات و سوء تعب -
پس از چند  ، ة آن مذهبین اولیكه اگر مومن است یفات به حدیرات و تحریین تغیا
ك اصل و قانون ثابت در ین یا 4.ار متعجب خواهند شدیشك بس یزنده شوند ب ،قرن

ست و یا مذهب خاص نین و یك دیان و مذاهب جهان است و مختص یاد یان تمامیم

                                                           

حتی یك نفر را در تاریخ نمی توانید پیدا كنید كه به تنهایی و بدون كمك یك عده فراوان در هلیچ   -3

 . یروز شده باشد ولی شیعه معتقد است تمامی اصحاب مرتد و منافق بودندزمینه ای پ
دین تو را رد پی آرایشند در پی آرایش و پیرایشند بس كه ببستند بر او برگ و سلاز گلر تلو ببینلی      -4

 نشناسیش باز
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ر یبانگیاست كه گر یسرنوشت ییست تو گویز از گزند آن مصون نین ین و مذهبیچ دیه
از آنجا كه  ستیتعجب ن یالبته جا 3.شود یان و مذاهب جهان شده و میاد یتمام

ك یز از عناصر ین و مذهب نید گذارند و یر و تاثر میگر تاثیكدیجهان در  یفرهنگها
  .ستندین ین امر مستثنیاز ا ن و مذهبیفرهنگند پس به ناچار د

اگر  یقبول ندارند و حتعه ین اصل ثابت را در مورد مذهب شیعه ایش یالبته علما
چكس حق ندارد یه ،در عمل یمنكر شوند و دم از اسالم ناب بزنند ول ،به زبان
بسته  یا دكان عده ایرا یز 4ردیع بگیبه خرافات وارده در مذهب تش یرادین ایكوچكتر

به  یحت ،ن اختناقیدامنة ا. ردیگ یر درست قرار میشة مردم در مسیا اندیشود و  یم
ن یل مضحك كه این دلیفق  و فق  به ا 1!شده است دهیز كشین یخیارت یداستانها

 یبرا یگر كشورها حتیكه در د یموضوع !خرافات در كتب اهل سنت هم وجود دارد
 یبه عنوان اصول ...ن ویعلماء و محقق یحل شده است در كشور ما برا یكودكان دبستان
در !! !تل محسن استقا ،حضرت عمر :شناخته شده است كه مثالً یثابت و حتم

 ی،چ شخصید پدر هیتوان فهم یم یار سادة سرانگشتیك حساب بسیكه با یصورت
سال گذشت تا  299 یآر!!! دهد یدخترش را به قاتل مادر و قاتل برادر آن دختر نم

و فق   !ده اندیهنوز هم نفهم یاریكنم بس یگرچه فكر م)حرام است  یم قمه زنیدیفهم
گر هم یسال د 3299ا ی 299د یا بایآ (!!!دانند یآنرا بد م یلمللن ایبه خاطر مناسبات ب
 !!!میا بشویة قضایبگذرد تا متوجه بق
د یتقل یو نف 2از آباء و اجداد یت وراثتیتبع ینه نفیدر زم یاتیآ ،میدر قرآن كر

در  یار فرهنگ اسالمیمتاسفانه روح هش یول. وجود دارد 3كوركورانه از آقا باالسرها

                                                           

 [55:اإلسراء] چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    چ  -3

حباب قمه زنی حتی در میان علماء و روحانیون است پلس تلو خلود    نمونه روشن آن عقیده به است -4

 ! حدیث مفصل بخوان از این مجمل

 !!! نكته جالب آنكه در خالل همین داستانهاست كه عمر و ابوبكر را متهم به خفقان می كنند -1

 م گویند پدرانمان را بر این طریقت یافتی: معنی[ 44:الزُخرف] چىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئچ  -2
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ان و یر ادید سایگر و تداخل با عقاید یبا ورود خرده فرهنگها ،از صدر اسالمقرون بعد 
مسخ شد و  ،ن توس  دو علم فقه و كالمیمذاهب و به خصوص به دست علماء و همچن

 . از حركت افتاد
راه به بدعت و  ،لیر و تبدییسخن از تغ ،شتر مواقعیب ،متاسفانه در مقوله اسالم

 یشناخت یبر مبنا یا تفكریق ید هرگونه تحقینجا باین در ایهم یبرا 4انحراف برده است
 32 غ كه حضرت محمد یامیپ یو درك واقع. باشد یقیل از اسالم حقیق و اصیعم

ست جز ین یچاره ا ،دن اسالم نابیفهم یو برا. ت به ارمغان آوردیبشر یش برایقرن پ
 ؟  ستیچ ،نیوارد شده در د یها یم ناخالصینكه بفهمیا

مسخ شده و  یو معان (ها یناخالص)ن یم اضافات وارد شده در دینكه بفهمیا یبرا
 :دیابتدا با ،ستیف شده چیتحر

. ق استین گام هر تحقیپله اول و مهمتر ،را شكیز ،میشك كن ،د موجودیدر عقا -
درآورده  یو قطع یك تابو و قانون حتمیش به صورت یز را برایكه همه چ یكس

 1!ق نداردیبه تحق یازیاند ن

 یدر جسلتجو  یخیو تلار  یق و مدارك مسلم و واضح منطقل یدر برخورد با حقا -
حرف  یم كه براحتیداشته باش یه ایو روح 2میف واقعه نباشیه و تحریافتن توجی

 .میحق را قبول كن

                                                                                                                                                    

و دوزخیان می گویند ملا سلادات و    [:85:األحزاب] چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ  -3

اگر تقلید بودی شیوه ای خوب پیمبر هم ره اجلداد  . بزرگانمان را پیروی كردیم پس ما را گمراه كردند

 ( اقبال الهوری)رفتی 
نغمه ناسازی را بلا چملاق تكفیلر و     و متاسفانه همین امر بهانه خوبی به دست روحانیون داده تا هر -4

 . التقاط در نطفه خفه كنند

 شاید برای همین، اصول دین را تحقیقی می دانند و نه تقلیدی  -1
شود كه اگر كلمه های تقیه و مصلحت و علم غیب نبود روحلانی   خواننده عزیز به زودی متوجه می -2

 .نداشتصفوی در پاسخ بسیاری از سئواالت جوابی جز سرافكندگی 
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 یعات و اسلناد موجلود را بررسل   اطال ،همه جانبه ینگاه د عقل محض و بایبا د -
 . میكن

تلار  گرف یشخصل  یهلا  یعالقله منلد   یو حت یا و فرقه یدر دام تعصبات مذهب -
 .مینشو

كله قلبالً    ییداسلتانها   ،اشعار  ،لمهایف  ،مداحان ،سخنرانان ،نات كتابهایر نفوذ تلقیز -
 3.میریقرار نگ ،میده و خوانده ایده و شنید

  یو تحلت شلرا   یخیاز منابع تار ینشیانتخاب گز یكه بر مبنا 4یر كتبیتحت تاث -
  و ین شلرا یرا در بهتلر یل ز 1.میریاند قرار نگ شته شدهنو یخاص یفرهنگ یاسیس

از فرهنگ زملان و   یریر پذیتاث)مورد فوق  ،سندگانین نوین ترینسبت به واقع ب
مجتهلد    ،ن عالمهیهر چند عناو) یچ فردیصادق است و ه ...(و 2ی  اجتماعیمح
م یشل و به هلوش با  .7ستیاز خطا و اشتباه ن یمعصوم و عار (را داشته باشد ...و

 8.میر پا نگذاریحق را ز ،ك نفریبه خاطر حفظ وجهة 

                                                           

هر چه را تكرار كنی به صورت عادت درمی آید و هر علادتی پلس از ملدتی    : به قول یك نویسنده -3

 .شود و شخصیت است كه سرنوشت تو را می سازد جزء شخصیت تو می
 .كند كه نویسنده شیعه باشد یا سنی فرقی نمی -4

 .نی سنی نوشته شده استمانند كتبی كه در عهد صفویه و در نزاع میان ایران شیعی و عثما -1

كه ورد زبان همله  ... برای مثال محقق شیعه كه از كودكی با جمله لعنت بر عمر، مشغول ذمه عمر و -2

 .بوده بزرگ شده بسیار سخت است بخواهد منصفانه قضاوت كند

حتی راویان یا كاتبان اخبار ائمه نیز با وجلود صلداقت و بله فلرض دوری از تلاثیرات فرهنگلی و        -7

ممكن است تحت تاثیر شرای  روانی و شخصیتی، برداشت اشتباه از نقل قولها داشلته و یلا   ... هبی ومذ

:  مثلل كلملات  )برخی كلمات را با اندكی تغییر ثبت نمایند تا ماهیت قضیه بسلیار متفلاوت جللوه كنلد     

متفاوت بر زبان كه هر سه با اینكه دارای یك معنی است ولی در سه حالت روحی ... بنشینید و بفرمایید،

 (می آید

یلا  . به سخن بنگر و نه به شلخص گوینلده  : انظر الی ما قال و ال تنظر الی من قال(: ع)حضرت علی -8
هماننلد ژرف   –چون خبری را شنیدید : حكمت را فرابگیر حتی از منافق، یا: جای دیگر كه می فرمایند

ا بله شلنیده خلود بسلنده نكنیلد زیلرا كله        ژرف در آن بیندیشید و تنه –اندیشان و نه چون ظاهر بینان 
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د ییل عمل نكلرده و ملالك انتخلاب و تا    ینشیبه صورت گز  ،هنگام مطالعة منابع -
  ،افراد در همان زملان  یت شناخته شده و كلیشخص :ا داستانهاید و یعقا ،سخنان

ر زبلان  كل آنچله آنهلا بل    ،جه عملكردهاینت  ،ها عملكرده نحو ،فرهنگ همان زمان
ملبهم و پلا در    یهلا  و كل عملكرد آنها قرار داده و از ورود بله مقولله   3رانده اند

 ،معجلزه  ،مماشلات  ،مصللحت  ،توطئله   ،نفاق  ،حسادت ،ات شومیمانند ن) ییهوا
ا دو سلخن از  یك یا انتخاب یو  (...ث واحد و تك ویخبرها و احاد ،هیتق ،هیتور

 ،اتیل و قللب واقع  ییاه نملا یاز سل  یكلل ا دو حركت از آنها و بطور یك یآنها و 
 .میكن یدور
با اصل  ین فاصلة زمانیكترینزد: م كهیرا انتخاب كن یم مدارك و اسنادیكن یسع -

آن اتفلاق نظلر    یرو (یعه و سلن یشل  ی،غربل )ن یشتر محققیموضوع را داشته و ب
 ،ر منلابع یالبته چنانچه از سلا  .میرجوع كن یمیگر به منابع قدید یبه عبارت .دارند
توان به آن استناد كرد با  یاست م یعه و سنیوجود دارد كه مورد اتفاق ش یاسناد

ز احتمال اشتباه و دروغ وجود داشلته و  ین حالت نیدر ا یش فرض كه حتین پیا
ك یل راملون  یپ ،ن از دو فرقله یمتضاد متعصلب  یها لیر تحلیتحت نفوذ و تاث ضمناً
 .میریقرار نگ ،ة واحدیقض

                                                                                                                                                    

و امان از ما كله حتلی    96: نهج البالغه الكلمات. روایت گران دانش بسیارند و رعایت كنندگانش اندك
و مطلالبی را فقل  تحلت عنلوان گلردآوری      )بر سر مسایل دینی و آن هم نسبت به كسانی كه مرده اند 

انه از بزرگان نیز هیچ جایگاهی نزد خدا ندارد زیرا در پیروی كور كور! رودربایستی می كنیم( نوشته اند

ملا   [85:األحزاب] چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ : قرآن از زبان دوزخیان می شنویم كه

 بزرگانمان را اطاعت كردیم پس گمراه شدیم

ملة خاص را البته در اینباره ابتدا باید با رجوع به منابع معتبر از صحت آن مطمئن شد و سپس آن ج-3

با مطالعه كل متن درك كرد و از تفسیر گزینشی جمالت بر مبنای سللیقه هلای شخصلی و معیارهلای     

و حتی تمام سخنان آن فرد در طلول حیلاتش پیراملون آن موضلوع     . زمان و فرهنگ حاضر دوری كرد
نسلتن  مانند جهنمی دا. )خاص را بررسی كنیم و فق  به یك سخن در یك موقعیت خاص بسنده نكنیم

 ( حضرت عمر و ابوبكر فق  با استناد به خطبة جعلی شقشقیه
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 ق یل تحق یبرا ،ن انحرافاتین ایاز مهمتر یكی ،اوان در موارد فوقق فریبا غور و تحق
 :حاضر انتخاب شده است

ات و یل قللب روا  یعه با اهل سلنت بلر مبنلا   ینة موجود شیك ،تفرقه در امت اسالم 
 3یخیتار یداستانها

ن تسلنن  یعه است و نه اختالف بیو ش ین سنیاختالف ب ،د دقت داشت كه منظوریبا
ع و تسلنن دو مكتلب و راه و روش متفلاوت اسلت كله      یتشل  ،ر حالرا به هیز .عیو تش

ان مردم كوچله و بلازار كشلاندند و    یرا به م یخیمسائل تار ،كه علماء یمتاسفانه از زمان
به عملل آملد و بلا وجلود      یریعه درگیو ش ین سنیب جیبه تدر ،4است وارد گود شدیس
  ،امبر واحلد یل پ ،قرآن واحلد  ) 1ار فراوان استین دو مكتب بسین اینكه موارد مشترك بیا

عه را بله عنلوان   یاكثر برادران اهل سنت امامان ش یحت ...ن ویفروع د ،كعبه ،معاد  ،دیتوح
امبر یل پ ینیكه در خصوص جانش یو تنها اختالف اساس (قبول دارند یعالم و متق یافراد

ده یل فا یه اا عدم اثبلات آن بله انلدازة ذر   یقرن قبل بوده كه اثبات و  32است مربوط به 

ن دو یل ان افلراد ا یل م ینه توزیو ك ییكه باعث ناسزاگو یوجود اختالف یول .ندارد یعمل
المللل و   نیسلت بل  یونیصه یدارد به خصلوص بلرا   یادیشمار زید بیشود فوا یمذهب م
ن آب یل ز از ایل ن 2دولتهلا  .انلد  منطقه دوختله  یر نفتیكه چشم طمع به ذخا یداران هیسرما
 یاز مشكالت و دردهلا و بلدبخت   یمنحرف كردن اذهان عموم یابر یآلود در مقاطع گل

                                                           

علت اینكه این موضوع را به عنوان مهمترین عامل آورده ایم شلرای  حسلاس روز در للزوم اتحلاد      -3
در آخرین لحظات عمر خود بر للزوم دوری  ( ع)بین كشورهای همسایه و همچنین تاكید حضرت علی

 . می باشد از تفرقه و پیوند میان مسلمین

تقابل دول سنی مذهب عثمانی و شیعی مذهب صفویه و بهره برداریهلای سیاسلی از     :نمونه بارز آن -4
 .داستانهای تاریخی برای تهییج عوام به نبرد

كتاب ما، قبله ملا   همینكه خدای ما، پیامبر ما، ": حتی حضرت علی در نهروان به خوارج می فرمایند -1

و من سئوال می كنم آیا سنی ها از  "نیست تا دست از برادر كشی بردارید؟  یكی است برای شما كافی
 !خوارج بدترند و براستی اگر علی زنده بود به ما چه می گفت؟ البته او زنده است و مرده حقیقی مائیم

 ... مانند برخی پادشاهان صفوی و یا -2
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آنلرا داملن زده و    ،استفاده فلراوان بلرده   ی،خیده تاریفا یل بیمسا یبه سو ی،داخل یها
ش یرات پییرا با وجود تمام تغیز .اند به آن داده یشاخ و برگ فراوان 3توس  عوامل خود 

رومند وجلود داشلته و از   ین یان عاملهمچنان در تودة مردم به عنو یعواطف مذهب ،آمده
شله در  یو فقل  ر  4سلت یبا مطالعه و علم و تعقل همراه ن ،ن عواطفیآنجا كه متاسفانه ا

 ،باشلد  یك و سلردرهوا مل  یل تراژ یداسلتانها  یاحساسات دارد و تنها منحصر به پلاره ا 
ر یل كلرده و از آن بصلورت غ   یدهل   توانند آنهلا را جهلت   یم یبه راحت یاسیس یقدرتها
 .كنند یبهره بردار یاجتماع  و یاسیبه نفع اغراض س ،میمستق

بله طلور مشلخص متوجله      ،هلا ینله توز یك یشتر حمالت و علت اصلیتند ب تهلبا -
عه یشود كه در فرهنگ اصلطالحات شل   یم عمر و ابوبكر یعنیاول و دوم  یخلفا

 1 .فالن و فالن از آنها نام برده شده است  ی،و دوم یاول :مانند ینیتحت عناو

ن دو نفلر  یت ایم علت مجهول ماندن شخصییست كه بگویاز لطف ن ینجا خالیدر ا
ل عادالنلة  یل و تحل یها تا كنون در صلدد بررسل   یرانیاز ا ینكه كسیران و ایمردم ا یبرا

كله بله    ییهلا  ییاه نملا یران به خاطر سیدر ا یافراد مذهب :امده آن است كهیموضوع بر ن
بله آن   یون درباریران شدت گرفت و توس  روحانیه در ایخصوص پس از دوران صفو

 یكسان. ستندین ساز مخالف نیدن كوچكتریحاضر به شن ینه حتین زمیدامن زده شد در ا
هستند از عمر به خلاطر   یستیونالیر مسائل ناسیران و درگینبوده و عاشق ا یهم كه مذهب
جه آنكه هر دو گروه ینت . ن مردم متنفرندیر دییآن و تغ یران و شكست پادشاهیحمله به ا

كننلد و بلا عملر و ابلوبكر      یاتخاذ م ینجا موضع واحدیدر ا (و ال مذهب یمذهب)ضد 
ا آماج یماند و  یا تنها مید یقت را بگویانه حقین میدر ا یشوند و اگر هم كس یدشمن م

 .ردیگ یم ن قراریلعن و نفر

                                                           

 ... ندان ومداحان، سخنرانان، نویسندگان، مفتی ها و روحانیون، هنرم -3

 .كند دوستی چیزی انسان را كور و كر می: حب الشیء یعمی و یصم(: ع)حضرت علی  -4
مردم پست سرگرم اشخاص می شوند افراد عادی به حوادث فكر می كننلد و انسلانهای بلزرگ بله      -1

 !ایده ها
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ا شلناخت  یل تبحر  یخیكه ممكن است در علوم تار یكسان ینكته مهم قابل ذكر برا
ات یل نه روایبه خصوص در زم) یخیتار یمین است كه متون قدینداشته باشند ا یچندان

ض است كه هر كس با هلر  یفراوان و متنوع و پراكنده و ضد و نق یبه قدر( صدر اسالم
 یخیات متعدد و مختللف تلار  یان روایبه نفع خود از م یتواند مطالب یم یده ایمرام و عق

 ین و اسالم شناسان غربل یاز مستشرق یمتاسفانه برخ .ه و سند قرار دهدكرد یجمع آور
خارج شده و با سند قلرار   ین علمیقات خود از موازیمغرض در تحق یحیا مسی یهودی

اند  تاخته ،اسالم یامبر گرامیه پیعل یه اسالم و حتیعل یخین مدارك تاریاز ا یدادن برخ
خود مسلمانها نوشته شده و وجلود دارد و ملا   ن مطالب در كتب ین بهانه كه ایفق  به ا

مربوط بله بلا سلواد بلودن      یا داستانهایق یمانند افسانه غران)! میاز خود ننوشته ا یزیچ
 یالبتله از آنهلا جلا    ....!(خوانلده انلد و   یداشته اند و كتبل  یشان معلمانینكه ایامبر و ایپ

ن از محققلان و  تعجلب مل   یبلر عهلده دارنلد ولل     یفله ا ید وظیرا شلا یست زیتعجب ن
ه برادران اهلل سلنت   یعل ،هاین حربة غربیقاً از همیز دقیعه است كه آنها نیسندگان شینو

را بله نفلع خلود     یمطلالب  ی،خیض تلار ین متون فراوان و ضد و نقل یاستفاده كرده و از ب
 !ن مطالب در كتب خود اهل سلنت هلم وجلود دارد   یند ایگو یكرده و بعد م یگردآور
 !ح استیپس صح

  :1ه نكت

چوپلان   .  جامعه خود دور بلوده انلد  یاز مح (به خصوص اولوالعزم)امبران یشتر پیب
د؟ شلما اگلر   یل دان یا علت آنرا میآ .ر از جامعه خود رشد كرده اندیغ یطیا در محیبوده 
 ید پس از زملان یگار بكشیس یگریا دید و صبح تا شب شما ینیك اتاق بسته بنشیداخل 

ف اسلت و در  یل اتلاق كث  ید هلوا یفهم یگر نمید و دیكن یم اتاق عادت یكوتاه به هوا
ك عملر از  یل كله   ییانسلانها  .هم وجود داشلته باشلد   یزیتم یممكن است هوا ،رونیب

 یكنند و نه مل  یآن جامعه عادت م یها یكنند به زشت یم یزندگ یدر جامعه ا یكودك
هلم نغمله    یر كسل اگ. شوند یمتوجه انحرافات م یتوانند جامعه را اصالح كنند و نه حت

ق و مرتلد و  یا زنلد یو  یاغیا ینامند  یوانه میا او را دین مكه یخالف سر داد مانند مشرك
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مانند ابوجهلل ابلوالحكم نلام     یكنند كه شخص یمشاهده م یوقت غ امبریپ ...منحرف و
انلدك   .شتر استیك مرغ از او بیش او افالطون است و عقل یكه گاو پیدر صورت  !!!دارد

ن ابله است پلس  یاست كه پدر حكمتش ا یطیگر چه محین دیكند كه ا یب ماندك تعج
  یسلت پلس بلر آن محل    ین ی  زندگی  محین محیفهمد ا یناچار م!! !هیبه حال بق یوا

ب و نقص یتوانست متوجه ع یگر نمی  عادت كرده بود دیكند اگر به آن مح یشورش م
  ...كار شده و جامعه را از آن عادات خارج كند

  :2 نكته

قلات  ین نكته جلب كنم كله در تحق یز را به اینجا الزم است توجه خواننده عزیدر ا 
شلما اگلر    .وجود نلدارد  یخاله زنك یرادهایبچه گانه و ا یسرزنشها یبرا ییجا یعلم
عه و ین شل یبل  یسر و تهل  یب یطوالن ید كه بحثهاینیب ید میندازیب یمیبه كتب قد یسر
ن گفلت و طلرف مقابلل    یحضرت عمر چن ،تیفالن رواوجود داشته كه مثالً طبق  یسن
دتان یل عا یزیل چ ،ن مباحث پلوچ یو شما به جز سردرد از ا .علت چنان بود !د نهیگو یم
 یكه به تواتر قطع یات امور و مواردیشتر به كلیم بیكن یم ین ما سعیهم یبرا. شود ینم
رادات یل دادن بله ا  م فق  به خاطر پاسلخ یات شدیوارد جزئ ییم و اگر جایده بپردازیرس
با  یهر كس یخین انبوه كتب تاریمسلم است كه از ب ین نكته ایو گرنه ا .گانه است بچه
و واحد و كم اعتبار به نفع خلود خلارج    یك خطی یتواند موارد یم یده و مرامیهر عق
ز آنها را قبلول ندارنلد   ین ید دانشگاهیت كه اساتیا دو روایك یبا صرف  :جهیدر نت .كند
 .بلرد  ییتوان راه به جلا  یز نمین یریگ رادیرا صادر كرد و با ا یر كسیوان حكم تكفت ینم

  .د دور افكندیرا با یو جدل یپامنبر یبه طور خالصه بحثها

  :3نكته 

از مداحان و وعاظ  ید كرد كه من به ناچار به برخینده مشاهده خواهیدر صفحات آ
ق یا تشویت یبا روحان یدشمن یجه به معناچ وین به هیا .گرفته ام یراداتیا ،ونیو روحان

كراهلت   ،از اختالف( ع) یم حضرت علیرا من هم مانند موالیز .ستیمردم به شورش ن
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ر فرهنلگ ملردم   ییل فق  وابسلته بله تغ   ،قاً معتقدم انجام هر گونه اصالحاتیو عم 3.دارم
 ید روشلو  یم یكند بلكه خود درد یرا دوا نم یو شورش و انقالب نه تنها درد .است
  .ر دردها و مشكالتیسا

 :4نكته 

ن است كله ذهلن خلودش را از تعصلبات و     یدارم و آن ا ییز تقاضایاز خوانندة عز
 یرویع را پین نكته برسد كه چنانچه تشیكند به عمق ا یكند و سع یخال یعالئق فرقه ا

م و یرسل  یم به همان اسالم مل یف كنیشان تعریو سخنان ا یاز مرام و روش حضرت عل
نخواهنلد   ین خصوص با ملا اختالفل  یز در ایاهل سنت ن یاست و حت یخوب یزین چیا

عه یم باز هم شیف كنیاكرم تعر ینب یاز رسوم و روشها یرویداشت و چنانچه تسنن را پ
م و آنگلاه اسلت كله    یرس یندارد و باز هم به اسالم م یاختالف ین خصوص با سنیدر ا

ان )م ید همله مسللمان باشل   یل ه بوده اسلت و با هودین دعواها بیا یم تمامیشو یمتوجه م
 (ن عنداهلل االسالمیالد

 ینلام تملام   یت ادب اسالمیق و رعاین تحقیت انصاف و عدالت در ایرعا یبرا -3
 .آورده ام (و عنوان حضرت)را با احترام  ...تها و خلفاء ویشخص

 ر در مباحلث ییل جلاد تغ یا یو حت یدسته بند یی،فرقه گرا ی،دشمن باند باز ،من -4
 ،ن كتلاب یل تواند با استناد به مطاللب ا  یچكس نمیه ،لین دلیبه هم .هستم ینید

را یز .نو را داشته باشد یده ایا یا حتیتحت عنوان مسلك  یقصد باز كردن دكان
ق و یل و عم یجلاد اتحلاد واقعل   یا ،ن مطاللب یل ن هدف ملن از نوشلتن ا  یبزرگتر

نله بلراه    .است یالمد مذاهب اسیتوح :ك كالمیو در  یكپارچه در امت اسالمی

  !دیده جدیك فرقه و ایانداختن 

 یادیل ق حاضلر وقلت و تلالش ز   یتحق ینكه برایل و با وجود این دالیبنا به هم -1
دارم و اجر خلود را از خداونلد متعلال     ینگاه م یصرف نمودم نام خود را مخف

                                                           

 انی اكره عن اختالف: پاسخ آن حضرت به ابن عباس در ماجرای سقیفه كه می فرمایند -3
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ا بلاز كلردن   یل  ی،و نلان  یكسب نام یز بداند من در پیتا خواننده عز. خواستارم
 .ستمین یندكا

هر صفحه  یكه در پاورق یق و صحت منابعیز در صدد تطبیچنانچه خواننده عز -2
را یل كند به كتب قبل از انقالب مراجعه كنلد ز  یسع ،به آن اشاره نموده ام برآمد

اگر ) یراتییتغ (مانند نهج البالغه یحت) از كتب بعد از انقالب یمتاسفانه در برخ
  3.صورت گرفته است (یفاتیم تحرییم و نگویمودب باش

نشلده   ین كتاب وجود داشته و به نام شاعر آن اشلاره ا یكه در ا یاشعار یتمام -7
 یكنلد بله روح بزرگلوار علل     یم میباشد كه تقد ین سطور میسندة ایاست از نو

كه به من  یشناسم و نه آن عل یكه من شناختم و م یالبته آن عل .پسر ابو طالب
  .شناسانده اند

ن یرد بله همل  یل حاضر مورد مطالعه برادران اهل سنت قرار گ قیممكن است تحق -8
ن یل ممكلن اسلت ا   :ن برادران متذكر شومیرا خدمت ا یدانم نكات یل الزم میدل

 ین تمامیدر ب ین خرافاتین چنیفكر كنند ا ،ن كتابیبرادران با خواندن مطالب ا
ن یدمت اد خیبا ین تر از قبل شوند ولیعه بدبیان رواج دارد و نسبت به شیعیش

ن و خدا را زده اند و عملر و  ید دیق ،رانیدر ا یعده ا :ز عرض كنمیبرادران عز
 .سلتند یا خلدا ن ین یكسان است و اصوالً در بند دیشگاه آنها یدر پ یابوبكر و عل

بله شلما قلول     یولل  .كنند یز مخالف خرافات بوده و مانند من فكر مین یعده ا
نظرشان عوض خواهد شد  ،ن كتابیب اان با خواندن مطالیعیت شیدهم اكثر یم

دان آنها بلراه كلج   یون و مریاز روحان یار اندكیت بسید فق  اقلیشا ،تیو در نها
ز دارم ین گروه نیت ایبه هدا یواه یدینجانب امیخود ادامه دهند البته هر چند ا

                                                           

در كتب نهج البالغه پیش از انقالب كه از قول شیخ رضی نوشته انلد  ( ع)مانند خطبه حضرت علی  -3

منظور حضرت شخص عمر بوده است ولی در كتب بعد از انقالب یا نام عملر را حلذف كلرده انلد و     
نظلور  موضوع به سكوت برگزار شده و یا مانند آقای دشتی با یك استدالل بسیار بچه گانه نوشته انلد م 

 ! سلمان فارسی بوده است
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ز از آسمان بله  یز زنده شوند و خداوند نین غامبر اكرم یاگر پ یدانم حت یم یول
نرود  :ده است و به قول شاعریفاید متاسفانه بید دست از حماقت برداریبگو آنها
  .ن در سنگیخ آهنیم

از ملردم كشلور از    یاریهر چند من و بس :تیون و روحانیدر باره روحان یسخن -5
قلاً  یملن عم  یم ولل یندار یون دل خوشیروحان یاسیو س یو عمل یعملكرد علم
 :معتقدم كه

د كرامت یخانه و خانواده و در هر صورت با یند و داراز انسانیبه هر حال آنها ن -
ة یل ن افراد بلر خلالف ادب و روح  ین به ایآنها حفظ شود و هر گونه توه یانسان
 .است یو قانون یو عقل یو اسالم یانسان
اگلر   .تمیسلتم بلكله معتقلد بله اصلالح روحلان      یت نیل من معتقد به حذف روحان -

متوجله   یز به راحتل یر دهد و مردم نییغتواند مردم را ت یت اصالح شود میروحان
  .شوند یقت اسالم ناب میحق

راه را غل  رفتله انلد و افكلار و     یپاك و درست داشته ول یتین ،ونیشتر روحانیب -
خلاص شلكل گرفتله اسلت      یخاص و تحت مطالعة كتب یطیة آنها در محیروح
صلبر و   ل و منطلق و یل د حوصله و مدارا و دلیآنها با ییراهنما ین برایهم یبرا

ن یل قاً خواهشمندم با ایز عمین علت از خواننده عزیحوصله به خرج داد و به هم
  .نشود ...و یلفظ یرهایافراد وارد درگ

احساس و به صورت عجوالنه بوده و  یران از رویتمام انقالبها به خصوص در ا -
از د آرام آرام و یل با ین هر گونه اصلالحات یهم یبه دنبال دارد برا یج اسفبارینتا

ون بلدون  یروحلان  یو ناگهلان  یقهلر  یرد بركنلار یدرون فرهنگ مردم صورت گ
شود  یم یكند و فق  بار یرا دوا نم یچ دردیه ،نیگزیجهت جا یا داشتن برنامه

م دسلت بله   یار مراقب باشل ید بسین بایهم یبرا .ده كشوریگر مشكالت عدیبر د
  .ونیه روحانم صد رحمت بییم و بگوینیبنش ینكه روزیم تا اینزن یحركت

  :4نكته 
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نكه گذشته یتنها به صرف ا ،از اصول یده داشتن به پاره ایم عقید بگویدر انتها با -
 یشله ا یاند .است یار باطل و خطرناكیشة بسیاند ،گان ما آنها را قبول داشته اند

 !كه ابوجهل و ابولهب را به جهنم كشاند
سلئوال مطلرح شلود كله     ن یل ا ،خواننلده  یبرا ،قین تحقیان ایممكن است در پا -

از املام محملد    ین سلئوال را شخصل  یا .داشته است یا مذهبین یسنده چه دینو
همان  ،عه متولد شده امیش ینجا هر چند در خانواده ایپرسد و من در ا یم یغزال

  :دهم یرا به شما م یپاسخ غزال
 .مذهب برهان دارم ،اتیمذهب قرآن و در عقل ،اتیمن در شرع

سلندگان ملا   یون و نوید كه متاسفانه مذهب مردم و روحانید دیواهن كتاب خیو در ا
 یخیسلوء برداشلتها و خرافلات تلار     ،احساسات ،اشتباهات ،موهومات ،اتیمذهب جعل

دارد و  یق آنها نقش پررنگل یدر اعتقادات و عال یة قرآنیم عالیو متاسفانه نه مفاه. است
ن نلزد او فقل  اسلالم اسلت و     یل د :ز در قرآن فرمودهیخدا ن .یگاهیجا ،نه عقل و منطق

 .ستیاز مذهب در قرآن ن یسخن
اكلرم و   ید شلد كله نبل   یار ساده خواهین نكته بسیق شما متوجه این تحقیدر ا یآر

عه یا شل یل  یخودشلان را سلن   ،خیتلار  یچ كجلا یفه اول در هیشان و چهار خلیاصحاب ا
ن را مسللمان و  م بلكله همله خودشلا   یا نگفته اند ما مقلد فالن شخصل ینكرده و  یمعرف

  .اكرم یرو قرآن و سنت نبیمومن دانسته و پ
  :رسانم یان مین سخن خداوند به پاین مقدمه را با ایا 

د ییل ایب ،امبریپ یآنچه خدا نازل كرده و به سو یكه به آنها گفته شود به سویو هنگام

كله پلدران   ن است یا نه چنیآ .م ما را بس استیافته ایآنچه را از پدران خود  :ندیگو یم
 392ه یمائده آ .نشده بودند ،تیدانستند و هدا ینم یزیآنها چ
 از  .بر اسلاس منطلق اسلت    .ه عقل محض استیبر پا .ادب است ین كتاب بر مبنایا

قلرآن اسلت و نهلج     ،اسناد و مداركش .جاد اتحاد استیهدفش ا.است یتعصب خال
 یبلرا  .یخ طبریو تار( هعیش) یعقوبیخ یاست و تار( عهیش)ره ابن اسحاق یس .البالغه
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اگر حق باشد . سنده آن پنهان استینوشته نشده چون نام نو یو جلب نام یكسب نان
مطملئن   ،ماند و اگر باطل باشد غم مخلور  یم یگردد و تا ابد باق یدست به دست م

  .باش نابود خواهد شد
 سفارش  نقدر به علم و دانشیمد كه چرا در اسالم اید فهین كتاب خواهیبا خواندن ا

  .شروع شده است ،بخوان یعنین كالم خداوند با اقراء یشده و چرا اول
 قلرن   32مانند گلزارش حاضلر در طلول     یگزارش .ز دارمیخوانندة عز یبرا یمژده ا

شما نو و بكر و تازه است  یش رویاز مباحث پ یاریگذشته نوشته نشده است و بس
د یل ن مطالب را تلا انتهلا دنبلال كن   یدهم اگر با صبر و حوصله ا یو من به شما قول م

  .د كردید خواهییسخن مرا تا
 عللت آن  . دیق را بر من ببخشاین تحقیشدن مطالب ا یز طوالنیدوارم خوانندة عزیام

ملن   یان بلرادران روحلان  یل پا یب یهات و سفسطه هایوجود توج :ز مشخص استین
ل یان آنرا تحلمجبور شوم تا حد امك ،ح كامل هر مطلبیتوض یباعث شد كه من برا

 یبلرا  ییگر جایتا د .ون پاسخ دهمیو بچه گانه روحان یرادات كالمیكرده و به تمام ا
خته تا یطان برانگیكه ش یگرد و غبار یهر چند برا .نماند یباق ییگو یسفسطه و كل

  از است ساعتها باران بباردیك كند نیقت را مشوش و تاریحق یفضا
 است یشان كافلریترك علادت نزد ا است یان را چونكه مذهب خرخریعام
 دللكنن یدر گملان خلود عبلادت مل دللكلنن یادت مللان تكلرار علللللابله
 دللملحرم نلش یراز حق را مسجلد دلللآدم نشل یلا كسلللللن عبلادتهیز
 یوللق شللبه حق ملح یگرد یآدم یولللق شلتا سر ح یكن كز پا یسع

 صادق سرمد
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 ثبح یخیتار یشه هایر

 یشه ایدر ابتدا چه بوده و چه راه و اند .دیرس یعه چگونه به مرحلة فعلینكه شیل ایتحل

چه مراحلل و ادوار   ،رین مسیدارد و در ا یشه ایداشته و اكنون چه شده و چه راه و اند
ر ین تفسل یل ار خلوب و ا یز بسل یل ن چیل و چلرا ا  ،كرده یرا ط یاسیو س یدتیعق مختلف
ده یچیار پیبس ،رفت یرو به فساد و خرافه و تباه ،از اسالم خواهانه و عدالت محوریآزاد

كنم تا حد امكان  یم یبه هر حال سع یخارج است ول ،ن بحثیو مفصل و از حوصلة ا
  :ح دهمیاز آنرا توض یا گوشه ،ار خالصهیو به صورت بس
چنلد نكتله از   ( ایدر دن یله ایر جوامع قبیو چه بسا در سا)عرب  یله ایدر جوامع قب

 یگلر یكثرت نفرات بلوده و د  یكی :شده یلة او محسوب میك شخص و قبیافتخارات 

 یكل ی .یركل یمانند حلم و بخشش و شجاعت و ز یات شاخص معنویصفات و خصوص
 یا چگاه سوء استفادهیه ،سییم رید بدانیالبته با .است بوده استیز ریگر از افتخارات نید

او و  یافتخلار بلرا   یو نلوع  یاجتملاع  یاصرفاً شاخصه  ،استین مقام نداشته و ریدر ا
  .شده است یاش محسوب م لهیقب

 یافلراد  یشان از سویه ایكه عل ین اتهامیتر ین و قویاول ،امبر اكرمیبا اعالم نبوت پ
و  یین ادعا قصد فرمانرواین است كه محمد با ایشود ا یمانند ابولهب و ابوجهل مطرح م

ن بار در قلرآن  ین اتهامات بود كه چندیپاسخ همو چه بسا در  .ش را داردیاست بر قریر
فه او فقل  ابلالغ اسلت و او    یخواهد و وظ ینم یامبر از شما اجر و پاداشیپ :میخوان یم

پلاك و   یك زنلدگ یل گران جهلت انتخلاب راه و رسلم    ید یفق  مذكر است و الگو برا
  .ییخدا

در  یورت دودملان د دقت كند كه اعتقاد او به خالفت آن هم به صیعه باینجا شیدر ا
چنانچله  )ز خواهد بلود یانگ ار شائبه بریبس (یعل)او  یامبر و پسرعموین پیخاندان دختر ا
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ت یل ابوجهلل تقو  ین صلورت ادعلا  یل را در ایل م زیخود را به همان مكلان و زملان ببلر   
 ( شود[یم

در . كننلد  ینه هجرت میبه مد غامبریآورند و همراه پ یاسالم م یعده ا ،به هرحال
و  یقربل  ،اهلل  ،آل: لیل وجلود دارد از قب  یامبران قبلیدر رابطه با خانواده پ یتقرآن كلما

ن یكلرده كله بهتلر    یمل  یتلداع  یا را در ذهن علده  ین معنیا ین كلمات به نوعیا. هیذر
ات یخصوص یرا او حاویز .د از خاندان او باشدیاكرم با یپس از نب یرهبر یشخص برا
ل یل ن دلیقا بله همل  یدق .است یثاق الهیفظ مح یبرا یبوده و حامل صفات یكیخاص ژنت

شلخص   :الرضا من آل محمد :ن بودهیا نیشعار مخالف ،هیام یبن یاست كه در زمان خلفا
ن یل عبلاس در ا  یكه بن (خالفت انتخاب شود ید برایبا)ت از خاندان محمد یمورد رضا

ر از شلت یشلخص را بله او ب   یعملو  یكیحرمت و نزد ،را اعرابیشوند ز یروز میانه پیم
انله فرزنلدان املام حسلن و     ین میدر ا (امبر بودهیپ یعباس عمو).دانسته اند ین میریسا

 یطرفلدار  .انلد  داشلته  یناموفق یامهایز قین (دیمانند ز)امامان  یبرخ یو ناتن یبرادران تن

همه  (در ابتدا)عباس  یهاشم و از بن ین اشخاص و از بنیاز ا یو خراسان یان عراقیعیش
ره یل ت یو حتل ) .نظلر نداشلته انلد    یشخص خاص یه مهم است كه آنها رون نكتین ایمب

  (عباس یا بنی یعل یمانند بن یخاص
ت یل ز وجود داشته كه باعث تقوین یگریعلت د (ات قرآنیآ یعنی)به جز مورد فوق 

انصلار گرچله در عربسلتان     :شلده اسلت   یامبر باشد مل ید در خاندان پینكه خالفت بایا
بلوده و در عربسلتان    یشة آنها از عربسلتان جنلوب  یاصل و ر یولساكن بوده اند  یشمال
و در خانلدان   ید وراثتل یل شه در فرهنگ مردم حاكم بوده كه حكومت باین اندیا یجنوب

ز ین ین منطقه بوده و سلمان فارسیز از همیاسر نیعمار  :نكهیجالب توجه ا .پادشاه باشد
ن یل د ایل ز مویران نیمن و ایع در یتش و رواج !!شه بوده استین اندیران با همیاز كشور ا
از جمله مردم مكه و به تبلع  ) یدر عربستان شمال ،ن فرهنگیبر خالف ا یول .نكته است
س یلی شه حاكم بوده كه انتخلاب ر ین اندیا (شوند یفه حاضر میكه در سق ینیآن مهاجر

كنم  یلب من نكته جینجا توجه خواننده را به ایدر ا .دارد یت بستگیبه شورا و نظر اكثر
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وجلود   ،از قبل در جامعة عرب یاحكام یعنیاست  ییامضا :ن اسالمیاز قوان یاریكه بس
ن یو قلوان  یآن دسته از آنها را كه با عرف جامعه و سرشت بشر غامبر اكرم یداشته و پ

غسلل   ،ماننلد طلواف كعبله    یموارد)د نموده اند ییمنطبق بوده به فرمان خداوند تا یاله
  (یو چه بسا انتخاب رهبر به شور ...حرام و یهاحرمت ماه ،جنابت

نظلر   ،غامبر اكلرم  یل ن نبوده كه چلون پ یش از ایب یزیچ ،عهیة شینطفة اول ،نیبنابرا
شان بوده و علالوه  یپسر عمو و داماد تنها دختر ا یداشته و عل یشخص عل یرو یخاص
ن یاولل  یبرادهند تا  یدست به دست هم م یهمگ ی،عل یات بارز اخالقیخصوص :بر آن

 :ایاالعل عینبا ال :ندیبگو (به خصوص جوانان آنها)از انصار  یساعده برخ یفة بنیبار در سق
رخم یچكلدام بله واقعلة غلد    ینجاست كله ه یب ایو عج) .یم مگر با علیكن یعت نمیما ب
را  یعلت خلود بلا علل    یملا ب  :نلد یگو ین جمله نمیا ینكه به جایا ایكنند و  ینم یا اشاره
  ...(و !میشكن ینم

 ینكه بدون مشورت با بنل یدر صحنه حاضر نبوده و از ا یحضرت عل ،از بد روزگار

ن یل كه ا)شوند  یدلخور م یشود اندك یگرفته م یمین تصمیچن ،شانیاب ایهاشم و در غ
ز ادامله  یل پس از حكوملت حضلرت عملر ن    یار كمرنگ تا چندسالیدر حد بس یدلخور

  (داشته است
 یرود بله حلد   یم یانات رو به گرمین جریلفاء پس از اشان و خین ایرواب  ب یول
 یكنلد و سرپرسلت   یشان پس از فوت حضرت ابوبكر با همسر او اسلماء ازدواج مل  یكه ا

مرتلب طلرف مشلورت     .داند یاو را چون پسر خود م یفرزند او را به عهده گرفته و حت
ن یجانش ،عمر ابیكماه در غیدو بار هر بار به مدت  یرد و حتیگ یحضرت عمر قرار م

در  یادیز ینشانه ها .زند یموفق م یو به كرات دست به قضاوتها .شود ینه میاو در مد
و  یاز حضرت علل  یمتعدد ینامه ها .خ وجود داردین كدورت رفع شده در تارینكه ایا

ن یل وجلود دارد كله در آن ا   یخیتلار  یمین در كتب معتبر و قلد یامام حسن و امام حس
ده گرفتله و  یل گران قرابت ما را با رسلول خلدا ناد  ینكه دیما از ا :مضمون تكرار شده كه
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اكلرم و   یچون آنها طبق سنت و روش نبل  یم ولیخالفت را به دست گرفتند آزرده شد
 3. میدین را بر آنها بخشیكتاب خدا عمل كردند ا

نله  یت مدیاز به وجود اصحاب در مركزیو ن (12) یش سن حضرت علیچه بسا افزا
فرزندان او املام   یول)ن جنگها حاضر نشوند یشان در ایشود ا یفه باعث میو در كنار خل

 یملدت  (حاضر بلوده انلد   ،در فتح اصفهان در خالفت حضرت عمر نیحسن و امام حس
ز به عقد و ازدواج حضلرت عملر در   یدخترش ام كلثوم از فاطمه را ن یحضرت عل ،بعد
گلذارد كله    یوبكر و عثملان مل  نام سه فرزند پسلر خلود را عملر و ابل     یو حت .آورد یم

  .رسند یدر كربال به شهادت م یو عثمان بن عل یابوبكربن عل
و  .رسلد  یگذرد تا حضرت عمر به دست ابولولو به شلهادت مل   یهمچنان م ،زمان

 ین عمر حاضر شده و همراه ابلن عبلاس گلواه   ین لحظات بر بالیدر آخر یحضرت عل
بلدن او   یز روبلرو یل و پس از شهادت او ندهد كه آتش بدن او را لمس نخواهد كرد  یم
آرزو دارم نامة اعمال ملن ماننلد    ،نیكرة زم ین تمام مردم رویاز ب :دیگو یستد و میا یم

راد یل ز در مدح او ایش آمیار ستایبس یو خطبه ا .باشد (حضرت عمر یعنی)ن شخص یا
 ...(هلل بالد فالن :نهج البالغه) .كند یم

قلا از  یكننلد و دق  یعلت مل  یب یم با حضرت علل مرد ،پس از شهادت حضرت عثمان
در قتل عثمان است كله بله نلام     یراد اتهام دست داشتن حضرت علیا یعنی ،ن زمانیهم
و حلزب عثملان در    یا حلزب علل  ین عثمان یو د ین علیا دیعة عثمان یو ش یعة علیش

اشلعار  ها و یك از نامه نگاریچیطرفه آنكه در ه .میكن یبرخورد م ،به وفور یخیكتب تار
ا واقعلة  یل ات قلرآن  یل به آ یطرفداران حضرت عل ،ها و سخنان آن زمان یو و رجزخوان

                                                           

برای نمونه به نامة املام حسلین بله ملردم بصلره      !( به قول معروف شاه بخشیده وزیر نمی بخشد) -3 
البته در فیلمی كه ایرانی ها در این خصوص ساخته بودند ایلن قسلمت از نامله سانسلور     . مراجعه كنید

  براستی یعنی از امام حسین هم خجالت نمی كشید؟. شده بود
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( ع) یحضلرت علل   -منصلوص   -اكرم در خصوص خالفلت   یا سخنان نبی 3ر خمیغد
  .كنند ینم یاشاره ا

قبلل از   یخلفلا  یرفته برا یام خالفتش هر بار به منبر میدر ا یهر چند حضرت عل
ملرا   یاگر كس :4كند یفرماندارنش اعالم م یبه تمام یه و حتكرد یطلب آمرزش م ،خود

 روزگار آنكه كوفله  بیاز عجا یزنم ول یم یداد بر او حد مفتر یبر ابوبكر و عمر برتر
 ..(اسلر و یو عملار   یسللمان فارسل   یبا مشلورت و جسلتجو  )كه حضرت عمر  یشهر
مقلر   یحضرت علل ! دشو یم با خود او و حضرت ابوبكر یگذار آن بوده مركز دشمن هیپا

ف یل بلوده از طوا  یم كله كوفله ملغمله ا   یدانل  یدهد و ما م ین شهر قرار میخود را در ا
ن یل ا .یرانل یا یاند در كنار موال ك جا ساكن شدهین بار در ینخست یمختلف عرب كه برا

 یار داغ شود و براین شهر بسیدر ا ییعه و حادثه جویشود كه بازار شا ی  باعث میشرا
شلود بله    یگردد دچلار تعجلب مل    یبه كوفه بر م یوقت ،از اعراب مسافر یكین بار یاول

دربلاره عملر و ابلوبكر در     یدفعة قبل كه به كوفه آمده بودم سخن :دیسخنان او دقت كن

 1 !گفتند ین به آنها میدر توه ییزهایمردم چ ،نباریا یان نبود ولیم
 واهلل اعلم ؟غ عمریزخم خورده از ت یها یرانیا ایهود بوده یا كار كار یآ

                                                           

اگر این حدیث صلحیح باشلد زیلرا قلرائن     )البته حضرت علی یكبار به واقعه غدیر اشاره می كنند  -3

ولی حتی در همین موضوع نیز منظور ایشان التفات و توجه پیلامبر  ( جعل در آن به خوبی آشكار است

 . به ایشان بوده و نه موضوع خالفت
 !!!طریق نقل شده اند 69هر دوی این روایتها از  -4

به این روایت از تاریخ طبری دقت كنید تا متوجه شوید فق  در علرض چنلد سلال روحیله ملردم       -1

در ایلام  ( كنلد  یكی از سران ایرانی كه با مسلمین صلح ملی )دینار : گوید: كوفه چفدر خراب شده است

ر كله بلر ملا    ای گروه مردم كوفه شما اول با: امارت معاویه به كوفه آمد و با مردم به سخن ایستاد گفت

گذشتید مردمی نیك بودید و به روزگار عمر و عثمان نیز چنین بودید آنگاه دگر شدید و چهار خصلت 

هیچیك از این خصلتها در شما نبلود و  . بخل و گیجی و نامردی و كم حوصله گی: در شما رواج یافت
ان اسلت و بخلل از   گیجلی از نبطیل  . چون دقت كردم از مادران شما آمده و بدانسلتم بلیله از كجاسلت   

 3976تاریخ طبری ص . پارسیان و نامردی از خراسان است و كم حوصله گی از اهواز



  29  جلد اول (ALFOS) آلفوس

خواهلد بله    یخدا م ،ندارد یرادیا :دیگو یرسد م یشه مین خبر به عایكه ایو هنگام
  .ز همچنان صواب برسدیآن دو نفر پس از مرگشان ن

در اثبلات   یعه ایچ شل یچگلاه هل  یه ،ن ملدت یگذرد و در ا یسال از هجرت م 399
ه بعضلاً اشلاره آنهلا بله     كند بلكل  ینم یاشاره ا ،رخمیبه واقعة غد یخالفت حضرت عل

 . 3ه و لوح جابر بوده است یعشر یث ائمه اثنیحد
 ین و آزارهلا یهمچنان اوضاع چندان حاد نبوده و هر چند شلهادت املام حسل    یول

 ید ولل یل افزا یمل  یث جعلیان و رواج احادیعیش یتوز نهیخلفاء بر شدت ك یعمال برخ
هلا   یاز غلال  یذاشته و فقل  تعلداد  آنها همچنان نام عمر و ابوبكر را بر فرزندان خود گ

 یارت عاشورا به لعن خلفاء دامن مل یمانند ز ییارتنامه هایج زیاند كه با جعل و ترو بوده
  .زده اند

بلر خلالف   )شوند  یم میان به دهها فرقه تقسیعیگذرد و ش ین منوال میزمان به هم
 ...(ه ویسبائ ،هیواقف ،هیسانیك :هیو بق)ه بوده یدیه و زیلین آنها اسماعیتریكه قو (اهل سنت

 .اند كرده یدا میانشعاب پ ،دیك شاخة جدیان به یعیش یكه پس از فوت هر امام یبه نحو
بله  ) رانیل نقلاط ا  یت كاملل و پراكنلده در برخل   یل ه در اقلیعشلر  یعة اثنیش ،به هر حال
نكله شلاه   یسلكونت داشلته انلد تلا ا     (ن و قلم یطالقان و قزو ،كاشان ،سبزوار :خصوص
ر یران به دست گرفته و با ضرب شمشیسال قبل قدرت را در ا 299در  یصفو لیاسماع

                                                           

این حدیث به وضوح باطل است عالقه مندان به كتاب شلاهراه اتحلاد حیلدرعلی قلملداران شلیعه       -3
ات ایلن  به طور خالصه از اهم ایراد. مراجعه كنند كه این احادیث را بررسی و همگی را رد كرده است

چرا امام صادق كه از این حدیث و نام امام بعدی اطالع داشته ابتدا اسماعیل را بله عنلوان    -3: روایات

چرا  -4كند ولی بعد می فرمایند در خصوص ایشان از جانب خداوند بدا حاصل شد  جانشین اعالم می

ه در این خصوص سئوال ملی  بسیاری از سرشناسان شیعه از نام امام بعدی بی اطالع بوده و از امام زند

بلوده انلد و در   ... چرا بیشتر راویان این روایت، افراد غالی و یلا فاسلدالمذهب و واقفلی و    -1كردند؟ 

تاریخ می خوانیم كه برخی از آنهلا پلس از رحللت یلك املام از جانشلین او بلی خبلر بلوده و دچلار           
جلابر ابلن عبلداهلل انصلاری خلتم       چرا سرسلسله اكثر این روایات بله نلام   -2. ا ند سردرگمی می شده

 ... كه موضوع به این مهمی باید به تواتر و توس  بسیار از اصحاب مانند واقعه غدیر نقل شود و.شود می
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ج یباعلث تلرو   ...ن بلر خلفلاء و  یت اهل تسنن و رواج لعن و نفلر ید و آزار و اذیو تهد
ان و یل شله غال ین نقطه بود كه اندیقاً در ایدق .گردد یران میه در ایعشر یعه اثنیمذهب ش

كه از سلالها   یهودی یخراف یافسانه ها یحت و یو هند یحیاز آداب و رسوم مس یبرخ
نگونله  یران پنهان بلود سلرباز كلرد و ا   یر خاكستر در بطن تودة مردم ایقبل چون آتش ز

نله و كوفله از حضلرت    یاز مردم مد یعده ا یطرفدار: نبود جز یزیعه كه در ابتدا چیش
امبر در ین پت خاندایده بر اولوین عقین خون حضرت عثمان و همچنیدر برابر طالب یعل

 .ختیگر در هم آمیك خرافه و خرده فرهنگ دیبا هزار و  ،خالفت یتصد
ن یجاد اتحاد و تمركز در بیا :نكاریه از ایمتفق القولند كه هدف صفو ،نیمورخ یتمام

بوده  یعثمان یآنها در مقابله با حكومت سن یكپارچگیو  یرانیف و اقوام مختلف ایطوا
رفتله كله بسلاط     ین زملان مل  یل در ا یعثملان  یدولت اسالمد كه یاز نظر دور ندار .است
 یین پاپها و پادشاهان اروپایب یپنهان یها یزنیرا در اروپا بر اندازد كه با را یگر یحیمس

ن نقشله نقلش بلر آب    یل ا یعثملان  یران بله مرزهلا  یران و متعاقب آن حملة ایبا دربار ا

 3.شود یم
ران یل در ا ینیكامال د یار آمدن حكومتم با رو كید بگوینك با كمال تاسف بایو هم ا

نه تنهلا خرافلات و تعصلبات در     ،عصر علم و ارتباطات یعنید یو پاگذاشتن به قرن جد
كله   ییم تا جلا ید و تازه هستیجد یران كم نشده بلكه هر روز شاهد بدعت و خرافه ایا
هلر   .اال الله اال الزهلر   :در ضمن اشعار خود گفت 64سال  یاز مداحان در عاشورا یكی

متاسفانه  ید و به مرض سرطان به دوزخ واصل شد ولیاعمال خود رس یچند او به سزا
از جوانلان سلاده دل و جاهلل     یارین بسل یهمچنان در بل  ،ن دستیاز ا ییدامنة حماقتها

اتملام حجلت    ،ن سلطور یل سنده از نگلارش ا یت نویان است و تنها نیدر حال جر یرانیا
 .نیل اال البالغ المبالرسو یكه ما عل .است بر جاهالن

 
 

                                                           

 مراجعه كنید به كتاب تشیع صفوی و علی از دكتر شریعتی -3
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 ه يفرض

در جهلان چله    .ن حال مهم استیار ساده و در عیبس ،قین تحقیشروع ا یه ما برایفرض
 یز همچنان پاك باقیآن چ ید ولید كه پس از چند روز آنرا پاك نكنیرا سراغ دار یزیچ

در  ...اخلالق انسلان و   یخانله و شلهر و حتل    یانه گرفته تلا اتاقهلا  یاز حافظة را ؟بماند

 یعت برایده در كنار روخانه شریرس یسال هركس 3299ن یز در طول این نیخصوص د
ب و یدلفر یباز كرده و تابلوها یبه نام مذهب حفر كرده و دكان یانحراف یخودش كانال

ده بله  یرسل  یهلر كسل   .نصب كرده است یانحراف ین جاده هایز در كنار این یبیعوام فر
از  یز متعرض او نشده ولیچكس نیرودخانه كرده و هن یوارد ا یآلودگ،رعمدیا غیعمد 
ده و آوارة كوه و یهم كه قصد اصالح داشته اند را بر دار كش یدو نفر یكیگر سو آن ید
هلا و   ین خرافلات و آللودگ  یم كه در دیرس یم یجة قطعین نتیابان كرده اند پس به ایب

اجلازة   ،كور علوام كاالنعلام   یرویوارد كرده اند و با ن یادیز یرهایانحرافات و سوء تعب
تلا   7كه خوب به عنوان مثال  یون سئوال كنیاكنون اگر از روحان .هم نداده اند یپاكساز
 یهیار بلد ینها در مسائل بسل یرا ایز ؟كند یر میزبانش گ ،من نام ببر ین موارد را برایاز ا

  ؟ندیرا بب تواند خرافات بزرگتر و بدتر یشان میمشكل دارند كجا چشمها یمانند قمه زن

 ازهایش نیپ 

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی    چ   -

نكله عملل و   یبلر ا  یه وجود دارد مبنل ین آیدر ا ییبایار زینكته بس {18:اإلسراء}

( بصلر )ده هلا  یل د (سلمع )ده ها یبر شن یكه مبتن یعلم و اطالعات یسخن بر مبنا
 ،االتیل خ ی،فرهنگل  ینه هلا یش زمیپ ،اتیذهن ،اساتاحس: فواد) یتفكرات درون

در دلها  یكه جا ییزهایو تمام چ ی،نفسان یظن و گمان و هواها ،دیتقل ،ناتیتلق
را یل ت دارد زیانسان مسلئول  یست و برایرفته نیشگاه خداوند پذیباشد در پ (دارد

هلا  تن .دروغ اسلت  ینیب یاز آنچه م یمیو ن یشنو یتمام آنچه م :به قول معروف
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مجاز اسلت كله    ،شگاه خداوند مقبول است و انسانیدر پ یرفتار و روش و عمل
ا دشمن یدوست بدارد و )احساس كند  یند و حتیمطابق آن عمل كند بشنود و بب

و  ینفسلان  یو هواهلا  یش داوریتعصلب و پل   یق منهایتحق یكه بر مبنا (باشد
  .قرآن و عقل محض باشد یمستند به روح كل

دو تلابلو   یو بر سر هر راه .ر دو راه وجود داردیمس یدر ابتدا یهر مسافر یبرا -
ت كه صلد البتله آسلان    ین است به حب اهل بیاست كه مز ییتابلو -3 .اند نهاده

 .ن حب و شفاعت آنها كه باز هم آسان استیاست و رفتن به بهشت بر اساس ا
فرقله كله   و ت ینه تلوز یو ك.  نیریاساس كه دلچسب است و ش یب ییو افسانه ها

و . نوع انسلان جلذاب تلر اسلت     یو دروغ كه برا .بشر است یباب طبع جانور
در  یپلس علده فراوانل    .به عمل ندارد یازین است و شفاعت كه نیریباطل كه ش

 ،راه یدر انتها یكه به راحت ید واهین امیگذارند به ا ین راه مین ابتدا پا در ایهم
 .دوزخ دهان گشوده است ،راه یهاصد افسوس كه در انت یول .وارد بهشت شوند

ن است به شناخت و معرفت قرآن و یدوم بر سر راه دوم است كه مز یتابلو -4
شله  یقت كه تلخ است و عمل كه همیامبر و امامان كه دشوار است و حقیروش پ

 .ن استین راه دشوار بهشت بریا یو صد البته انتها .با رنج توام بوده است

 ث ياددر خصوص اح يازهايش نيپ

 امبر یل ث متواتر از پیحد)د یوار بزنیاز ما كه مخالف كتاب خدا بود را به د یتیهر روا
  (عهیو ائمه ش

 ین حرف حق در سرتان نمیا یشما برا :دیفرما ین به سپاه عمر بن سعد میامام حس 

م ید بگلو یتان از مال حرام آكنده شده با كمال معذرت خدمت شما بایرود كه شكمها
ن كتلاب را  یل ا یخیو تار یو قرآن یو منطق یل عقلینتوانست صدها دل یچنانچه كس
 .شك كند یاندك ن خوردهیش از ایكه پ یید در لقمه هایهضم كند با

 یان آن افلراد یل سلسلله راو  .متلواتر باشلد   :رفت كله یپذ ید در صورتیث را بایاحاد 
ن و ث بلا قلرائ  یمفاد حلد  .ات قران باشدیث مطابق آیآن حد .درست و خوب باشند
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ث ارتداد تمام یمثال حد) .داشته باشد یدر همان زمان سازگار یخیامارات متواتر تار
ات و قرائن و گزارشات معتبلر و  یاكرم كامال مخالف روا یاصحاب پس از رحلت نب

 (است یخیمتواتر تار

 بر عقل محض  یاز مبتنيش نيپ

 قابل اثبات  یاضیاصول ر یو سرراست یشود براحت ین كتاب مطرح میكه در ا یمسائل
 یتلوان بلرا   یبلكه م .چكس نتواند ضد آنرا ثابت كندیتا ه 2=  4 + 4 ستند كه مثالًین

 ،اگلر ماننلد كودكلان    ید ولل یه و سفسطه تراشیاز توج ،ك پاسخیهزار و  یهر سئوال
دسلت   یح و منطقیبه راه حل صح یبراحت یبه مسائل داشته باش یساده و كل ینگاه
  .یكن یدا میپ

  یبر اصول روانشناس یمبتن يازهايش نيپ

 بلكله بلا    .ق احساس نباشدیتو از طر یپاسخها ،چگاهیكن ه یسع ،ن و تكراریبا تمر

و  ینله تلوز  یاز هلر گونله تعصلب و ك    یعقل و منطق و خال یو از رو یتامل و تان
  .احساس باشد

 ا بشلنود  ید یهر كه بگو :هیقه االنسانیر عله خرج من طریمن قال او سمع بغ :نایابن س
  .ت خارج استیاز جرگة انسان ،لیبدون دل

 یندار یبیچ عیه ین است كه فكر كنیا ،بین عیبزرگتر. 
 مانلدن قلرآن از خطلر     یت اسالم را باقیاز علل معجزه بودن قرآن و حقان یكیعه یش

ن ینجاسلت كله همل   یب ایل ار عجینكته بس یداند ول یاد شدن میا كم و زیف و یتحر

ز قائلل  یل مورد عالقه اش ن یخیتار یقصه ها و داستانها یتمام ینكته و ارزش را برا
عه یدر كالبلد تلوده شل    یبلكه فرهنگ و روح جلار  ،د دانشگاهیمنظورم نه اسات)است 
شلده   ین افسانه هلا اشلارات  ینكه در كتب اهل سنت هم به ایا ایبه بهانه تواتر  (است
  !است

 د اصلول  ییل خلود در تا  یبهاعه در مناظرات و كتاین شیمحقق :تفاوت سنت و بدعت
كننلد كله    یاز كتب اهل سنت اشاره م ییث و داستانهایعمدتاً به احاد ،عهیش یدتیعق
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 یاصول اعتقاد :خواهند اثبات كنند كه یق مین طریجزء فروع و استثنائات بوده و بد
 :بلزنم  یبهتر است مثلال  .ف وجود داردیظر ینجا نكته ایدر ا یعه درست است ولیش

 -3:ن اسلت یكند ا یار به آن استناد میعه بسیكه ش یسه مورد از موارد :ثالبه عنوان م
ن نمازهلا را  یبل  غامبریل د پیل گو یث در كتب اهل سنت وجود دارد كه مل یچند حد

توانلد   یعه مل یپلس شل   (خوانده ینماز ظهر و عصر را با هم م یعنی)كرده  یجمع م
بلاران بله عبلاس در     جهت نزول ،حضرت عمر -4شه نمازها را با هم جمع كند یهم
ت یل ب شه و در همة امور بله اهلل  یعه مجاز است همیپس ش3شگاه خدا متوسل شد یپ

 یمجلاز بلوده ولل    غامبریل ات پیاز ح یخاص یزمان هغه در برحیص -1متوسل شود 
عه مجلاز اسلت در همله    یپلس شل   .حضرت عمر آنرا در زمان خالفتش ممنوع كلرد 

  .كندغه را مجاز اعالم ی  و همة زمانها صیشرا
 :دیاكنون دقت كن

سلال   39ر شلهرها در زملان   یو سلا  (هزار نفلر  19حدود )نه یكه مردم مد یروش -

كلرده انلد    یآن عمل مل  یشان بر مبناینه و پس از رحلت ایامبر در مدیحضور پ
 ینل یف دیوظلا  ،امبریآنها طبق مشاهدات خود از پ یعنیامبر بوده یمتاثر از سنت پ
 ،غهیا عدم جواز صی ،وضو گرفتن ،وش نماز خواندنر)داده اند  یخود را انجام م

ه یل ا شرك بودن توسل یقبرها  یرو یارت قبور و ساختمان سازیا گناه بودن زی
اسلت كله اكثلر     یات ائمه از طرق كتبیعه به روایاستنادات ش یول ...(ر خدا ویغ
 یو دروغگو بوده و تازه سالها پس از رحلت نب یفاسد المذهب و غال ،ان آنیراو

 یاصلول كلاف   یثین كتب حلد ین ایتر یمین و قدیمحكمتر)اكرم نوشته شده اند 

اعتلراف عالمله    یدر كتاب بت شلكن و حتل   یق عالمه برقعیاست كه بنا به تحق
جه گرفت آنچه یتوان نت یم یپس براحت !(ف استیضع ،ات آنیاكثر روا ی،مجلس

                                                           

نلوعی   البته بعید نیست چنین روایاتی در زمان حكومت خلفای بنی عبلاس سلاخته شلده باشلد تلا      -3

 . مشروعیت و وجهه تاریخی به حكومت خود بدهند
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مانها بله صلورت   ن مسلیخ بیاكرم در طول تار ینه از نبیطبق مشاهدات مردم مد
  .زها بدعتیر چیمانده سنت است و سا یعرف درآمده و تا كنون باق

 ،كند و در كتلب اهلل سلنت    یعه به آنها اشاره میكه ش یثینكه احادیگر اینكته د -
ملثالً   .كنلد  یدا مل یحكم خبر واحد را پ ،گریات دیوجود دارد در مقابل انبوه روا

ات جلواز  یل ا روایل ).شلود  یختم مل  شتر به ابن عباسین نمازها بیت جمع بیروا
 ینكله تملام  یشود عالوه بلر ا  یختم م ،ابن عمر شتر به عبداهلل یارت قبور كه بیز

ز در تضاد است مانند فرمان یعه نیات شیبعضاً با روا یو حت (!!!آنها مرفوع هستند
فرمانلداران خلود    یشان به تمامیا :كه در نهج البالغه موجود است یحضرت عل
 ،ا سطح قبرستانها را با خاكی .ن نمازها را جمع نكنندیدهند كه ب یمد یدستور اك
  ...كنند و یمساو

ارت یل ا زیل توسل و  ین نمازها و حتیا جمع بیغه یبر فرض اثبات جواز ص یحت -
و  یتكلرار  ین موارد جزء اصلول و روشلها  یمشخص است كه ا یبه خوب ،قبور

نله و  ین ملردم مد یرف در باكرم نبوده است وگرنه به صورت سنت و ع یدائم نب
ن یعه ایمتاسفانه ش یول .كرد یدا میت پیعموم یاسالم یر شهرهایسا ،پس از آن
در خصوص  یبه صورت اصول درآورده است و حت (به فرض صحت)فروع را 

 ،نلذر و شلفاعت   ،دعا :عهیمثال در فرهنگ توده ش .ز زده استیآنها دست به غلو ن
 یآسان است و دومل  یرا اولیز .ه و جبران مافاتتوب دارد تا عمل و یشتریر بیتاث

ت ائمه است نه تلالش و كوشلش خلود    یا والینكه اصل بر توسل و یا ای .دشوار
بلدعت   ،قلت یپلس در حق  .ه است نه خندهیاصل بر گر .ت اهللیتحت وال ،انسان

 .اند اصول نشانده یهستند كه فروع را به جا یكسان یگزار واقع
 .مشلهود اسلت   ین مثالها به خوبیر ایز تاثیم نیآن كرات قریب است كه در آیعج -

ر خدا محكوم و باطل اعالم یت غیوال ،هیات قرآن و در صدها آیآ یجا یدر جا
ن و ین ملومن یبل  (یولل  :بلا واژة ) یه حكم به دوستیدو آ یكیدر  یول .شده است

 یخاندان نب یو دوست یا حكم به همكاری)ت خدا شده یرسول خدا در طول وال
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ه چنگ زده و با غلو درخصوص آنهلا و  یدو آ یكین یعه به همیمتاسفانه ش (اكرم
نگونله بله   یر انداخته و ایرا از تاث( دیتوح)شاخ و برگ دادن به آنها اصل موضوع

ه و لزوم یع در نزد خدا در دهها آیا عدم وجود شفی. ك شده استیمرز شرك نزد
اشاره به وجود  ،از آن سوه و یامت در صدها آیدر ق یرستگار یعمل و توبه برا

عه با استناد و غلو و شاخ و برگ دادن یش .هیك آیشفاعت آن هم به اذن خدا در 
خوانلده   یرا بله كلل   ...و یفاتحه عمل و لزوم توبه و خودساز ،هیك آین یبه هم
را در یل سلت ز یعه نیست كتب شل ین مثالها آن نیا یالبته منظور من در تمام .است

اسلت كله    یمنظور من آن فرهنگل  .نوشته شود یب براحتخو یزهایكتابها بسا چ
رات مشلهود  یو صد افسوس كه تاث .عه وجود داردیاكنون در سطح تودة معتقد ش

رواج  :داسلت یپ یز ملن بله خلوب   یل كشور عز یز در تمامین اعتقادات شرك آمیا
ن یتلارك  یفزون ی،ات و رواب  انسانیسست شدن معنو ،ادیاعت ،طالق یی،دروغگو
  ...ها و یبا سن ین توزیو ك یمندش ،نماز

دارنلد و   ییار حق جویه بسیها روح یرانیا :نكهیدارم و آن ا یشما مژده ا یالبته برا
 .كننلد  یدا مل یعه ها راه حق را پین شیمتعصب تر یحت ،قین تحقیمن مطمئنم با مطالعه ا

 .اهلل انشاء
 مراقب اخلالص و  د یبلكه همواره با .ستین ین كافیت راستین ،قتیحق یایجو یبرا

قت را به خاطر یحق ،قتیرا دلداده حقیز .دة شك بنگردیت خود باشد و به آنها از دین
قلت  یقت را تنها بله خلاطر حق  یبلكه حق. خواهد یشتن نمیال خویآن با ام یهماهنگ

شله  یده اش باشد پس هر گاه اندیاگر مخالف باور و عق یحت ،دارد یبودن دوست م

رش یو هرگز در پذستد ید آنجا بایه ذهن او خطور كند بااش ب یمتعارض با مباد یا
 چهین          .آن دودل نشود

 
شله خلود و آنچله كله بلا آن در تعلارض اسلت و هلر         یان اندیم یشو یلیمبادا حا

 .ل نخواهلد شلد  یل نا ین مرتبه فرزانگیه عمل نكند به نخستین توصیكه به ا یور شهیاند
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         چهین 
    

 ید بلرا یل نكار نبایو در ا یزیش به جنگ برخیشتن خویكبار با خوید هر روز یتو با
  .شود و نه به تو یقت مربوط میآن به حق چرا كه ی،ل شویقا یتیاهم یروزیشكست و پ

 چهین 
ق تلر  یدرك بهتر و عم یرا برا ید مطالبیانسان به ناچار با ی،قبل از خواندن هر مطلب

ش از آن در فرهنلگ غلل    یكه پ یحالت و خودش را از .و بدون تعصب آن مطلب بداند
ك عمر تفكر اشتباه كه ید خروج از یجامعه شكل گرفته خارج كند البته توجه داشته باش

 یشود و كمل  یسر نمیك كتاب میدر مغز انسان انباشته و متراكم شده به صرف خواندن 
 ،ش از شلروع ینلك پل  یا .ز الزم اسلت یل ن یقت طلبیه حقیجرات دانستن و روح: یچاشن

 :میكن یجلب م ،ریتوجه شما را به اصول ز

 63ة یونس آی    چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    چ 

كنند در  ینم یرویپ یزیال و گمان باطل خود از چیر از خیبه غ ،ن مردمیو اكثر ا .3
عللم  گرداند و به  یاز از حق نمین یرا ب یكس ،االت موهومیكه گمان و خیصورت

 .كنند آگاهست یرساند و خدا به هر چه م ین نمیقی

ر یكه افراط كند و به غ یدوست :شوند یدو گروه نسبت به من هالك م یبه زود .4
كنلد و بله راه باطلل     یاده رویل ز ینه تلوز یكه در ك یحق كشانده شود و دشمن

 3. دیاز آنهلا جلدا نشلو    .انه رو هستندین مردم نسبت به من گروه میبهتر .دیدرآ
 ( ع) یحضرت عل 

كنلد و دروغ   یاده رویل كله ز  یگردنلد دوسلت   یدو كس نسبت به من هالك مل  .1
 (ع) یحضرت عل   4.دیسخن نگو یكه به راست یپرداز

                                                           

  345خطبه : نهج البالغه -3

 

  289حكمت : نهج البالغه -4
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د كرد و هر مساله ینبا یگر بررسید ینش دوره ایخ با بیرا در تار یهرگز دوره ا .2
ست نله  یرنش خاص همان دوره نگید با بیرا كه به دوران گذشته متعلق است با

شلان  یسندگان ما كه قضاوتهایشتر نویمانند ب) 3 .دیكه خود در آن یا نش دورهیبا ب
 یخ صدر اسالم، بر اساس فرهنگ زمان حال صلورت مل  یدر رابطه با مسائل تار

حلوادث را   ینشل یو احساسات و انتخاب گز یرد كه متاسفانه تعصبات مذهبیگ
 ( دینیب یم شده كه یكارز وارد آن كرده و دست پخت آنها آش شله قلمین

سلندگان و  ین و نویشلتر محققل  یمتاسلفانه ب  4 .زینه تجلو  ،ح كندید تشریمنتقد با .7
 ین سلع یشلتر یب یولل  .حیكنند و نه تشلر  یز میتجو ،در مقام انتقاد ،عهیوعاظ ش

ن كتاب آن است كه موضوعات مورد بحث را تا سر حلد امكلان،   یسنده در اینو
و پادرهوا  یالیمبهم و خ یو ارائه پاسخها ییگو یز كند و از كلیز ریح و ریتشر
  .كند یدور

قت تر یان است را حقین انسانها آنچه در ذهنشان در حال جرین تریواقع ب یحت .8
  .ت وجود داردیپندارند تا آنچه كه در جهان خارج و در واقع یتر م و درست

آنها  .بشنوند یب و باور نكردنیب و غریعج یزهایشه دوست دارند چیمردم هم .5
ك ین خود یكه ا .كنند یقبول م یو معمول یرا بهتر از امور واقع یر عادیامور غ

 ییاگلر بگلو   .دارد یریاسلاط  یل وافركودكان به داستانهایدر م یشة روانشناسیر
 !دیل شلتر دو  یینكه بگویشود تا ا یشتر توجهشان به تو جلب مید مردم بیشتر پر
د یل گو یز مسلمان نشد مل یچگاه نیكه ه ،د بن غعنبیزیبه نام  یكافر :مثال یبرا
ن املر  یل عه ایشل  ...به درون آن رفلت و  یوار كعبه شكافت و مادر حضرت علید

ابوطالب  یعنی ی،ن علیسخن پدر هم یكند ول یرا با جان و دل قبول م یرعادیغ
ذم  :دارنلد  یاعراب مثال. در خانه خود من متولد شد را قبول ندارد یكه گفته عل

                                                                                                                                                    

 
 (278به نقل از كتاب اسالم شناسی دكتر شریعتی ص )پروفسور ژاك برك  -3

 اوژن یونسكو ل بدیهه گویی -4
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 یزیل دن چیل كوب یبرا یآر .ش استیكه در ظاهر ستا ینكوهش :دحشبه المیبما 
 ینكله افلراد  یعللت ا  یبراست .دید بلكه از آن بد دفاع كنیبه آن خوب حمله نكن

گفته اند  یم یرا در حق عل ین موارد به ظاهر جذابیا عكرمه چنین كافر یمانند ا
در  یتل ینكله ن یاا یل  .بوده انلد  ین افراد پستیچن یشگران علیا ستایو آ ؟چه بوده

درباره ملن دو گلروه هلالك     :دیگو یم یكه حضرت عل ؟نكار نهفته بوده استیا
  !شدند دشمن و دوست تندرو

آن است كه آنلرا   یا پاسخیموضوع  ،دهیدر برخورد با هر پد ،فة انسانین وظیاول .6
ما  یم كه از منبعیات قرآن كریمگر در مورد آ .محك بزند ،3ار عقل محضیبا مع

 :كه گفتله  یسخن امام محمد غزال ین است معنایو ا .نازل شده است فوق عقل
 یعنللی .مللذهب برهللان ،اتیللمللذهب قللرآن دارم و در عقل ،اتیمللن در شللرع
ر موارد را یسا یكنم ول یقبول م ،عقل یرا بدون چون و چرا یموضوعات قرآن

ا علت طول عمر امام زملان ر  یكنم به عنوان مثال وقت یعرضه م ،شگاه خردیبر پ

 :یسال عمر كرد ول 3999ز یند كه نوح نیگو یآنها م یكن یون سئوال میاز روحان
حضلرت   یعه باطل اسلت و عملر طلوالن   یاس در مذهب شیاس است و قین قیا

اثبلات   یبلرا  ،ن عللت یم به همیقبول دار ،اعتماد به قرآن یز ما بر مبناینوح را ن
متاسفانه  .دیگر ارائه كنید یو منطق یل عقلیك دلید یطول عمر امام زمان شما با

 یات قرآنیبا استناد به آ (یر فرق اسالمیسا یو حت)عه یكه ش یاز موارد یاریبس
اس اسلت كله در محضلر عقلل و     یق ،ن موردیدر اثبات آن دارند مانند هم یسع
داشلت كله    یتكله چلوب   یم كه فالنینكه من بگویمثل ا) .باشد یم مردود ،خرد
 یموسل  یبر تو مگر عصا یم واید بگویباور نكرد شما یل به مار شد و وقتیتبد
  (!!!ل به اژدها نشدیتبد

                                                           

قلید، پلس زمینله فرهنگلی و    عقل محض یعنی عقل منهای هر گونه پیش داوری، تعصب، سلیقه، ت -3

 ... مذهبی و حتی اعتقادی، ارثی و
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 و یاسیو س ینیق دیعه عالید و محققان شیاست و اگر اسات یعلم مستقل ،خیتار .9
كردنلد   یخود جدا م یخیتار یخ و قضاوتهایخودشان را از تار یشخص یا فرقه

بلر سلر جلدا     هنوز یو چقدر مسخره است وقت .شد یهمه مشكالت آنها حل م
ن هر یند و تازه ایایب یاست بحث و مشاجره است كسانین از سیا نبودن دیبودن 

اعتقلاد بله خالفلت و حكوملت منصلوص و      )!! !مخللوط كننلد   ،خیدو را با تار
 .(امبر اكرم استیدر خانوادة پ یموروث

اگر به قلرآن و عقلل    یشود ول یمرتباً دچار اشتباه و خطا م ،د كندیانسان اگر تقل .39
 یمم یخداوند در قرآن كر .شود یرجوع كند درصد اشتباهات او كمتر م محض،

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ : از ظن و گملان اسلت   یروید و پیكه كامالً مخالف تقل فرماید

د در باره موضوعات شلبهه  ینكه خودت بایا یعنین یا[ 18:اإلسراء ]چۆئ  ۈئ  ۈئ
 ی،فكلر كنل   ،ق و عللم یو با تحق ین برسیقیق و تالش به علم و یز با تحقیبرانگ

د یل د كه سرشلار از ظلن و شلك و ترد   یتقل ینه بر مبنا یو عمل كن یحرف بزن

 .[18:یونس] چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ است كه 

 ،ست كه بله صلورت تكلرار   یخطا و خرافه ا ،اشتباه ،خین معجون تاریخطرناكتر .33
از  یكل ین یل ا .وارد عرف شده و از آنجا خلودش را وارد ملذهب كلرده اسلت    

  .نوع بشر است یطان برایش ینقشه ها ،نین و ماهرانه تریناكترخطر

به شما متذكر شوم كه محقق  یدانم قبل از ورود به مبحث اصل یبر خود الزم م .34
حفلظ   ،قیتحق یخود را تا انتها یطرف ید بیبوده و با یق مانند قاضیدر امر تحق

قضلا بله خانلدان     عه بلوده و از ینكه شینجانب با وجود ایل این دلیو به هم 3كند
 ،ن حلال یاندازه دارم با ا یعالقة ب( ع)یبه خصوص حضرت عل غ امبر اكرمیپ
ر حق و انصلاف و علدالت خلارج نشلود از نگلاه      یق من از مسینكه تحقیا یبرا

                                                           

نوشته ام نیز به ( رض)یا ( ع)علت اینكه قبل از نام علی و عمر و ابوبكر حضرت و پس از نام آنها  -3

 .خاطر رعایت همین اصل بی طرفی كامل بوده است
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درك  ین عللت و بلرا  یقلاً بله همل   یام و دق ت به افراد نگاه نكردهیتقدس و نوران
ماننلد   یملوارد  ،طالعله و قضلاوت  د هنگام میز بایخواننده ن ،ح از موضوعیصح
داننلد   یكنند و تمام علوم را م یچ وجه اشتباه و خطا نمیافراد به ه ینكه برخیا

 یرا بلزود یز .مطلعند را از خود دور كند ،ندهیع حال و گذشته و آیو از تمام وقا

م كله  یكن یثابت م ،ات متواتریات قرآن و روایدر مباحث مربوطه و با استناد به آ
امبر یبه شخص پ ینین نه تنها توهیو ا.نگونه نبوده اندیامبر اكرم ایص پشخ یحت

ن یهمل  یبلرا . بلرد  یشان را در نظر ما باالتر مل یست بلكه ارزش و مقام ایاكرم ن

 چيئ   جب      حب  خب      مب چ انلد   امبر اكرم از نوع بشلر بلوده  یم كه پیكن یثابت م یوقت
ز از نوع انسان و از نژاد بشر یمه نو فاط یحضرت عل یبه تبع اول [339:الكهف]

 3.بوده اند

  یزملان و محل   ید و رسلوم و پسلندها  ینش خود را از رنگ عقایب یاگر محقق .31
از . نگلردد  یبلر  (هلا  یشلداور یپ) " یقبل یقضاوتها"د و از آفت یش نزدایخو
 4.هوده استید بیماند و هر چه بگو یت آنچنان كه بوده است عاجز میدن واقعید

كردن املا   یپرست ینه عل ی،و راه و روش و طرز تفكر عل ین از علیراست یرویپ .32
 ین نهروانل یو مقدسل  یانتكاران امویاز خ ،و جامعه و طرز فكر و كار یدر زندگ

 1.هم جلو بودن

 ،سلت یعه نیاو شل  :ع كننلد ین است كه شلا ین تهمت ایبهتر یعیك جامعة شیدر  .37
ن یز چنل یل نجانلب ن یبله ا  نیقل یب بله  یبه احتمال قر) 2 . است ی، وهاب است یسن

 ،غامبریللن پیوجللود نللازن یوقتلل ،سللتین یبللاك ...وارد خواهللد شللد ییتهمتهللا
شلد ملن كله     یمل  ...و یالبلاف یو خ یشاعر ی،جادوگر  ،دستخوش تهمت جنون

                                                           

 .نمواقعا جای تاسف است كه چه چیزهایی را باید برای هموطنانم ثابت ك -3

 734اسالم شناسی، دكتر شریعتی ص -4
 54دكتر شریعتی، پاورقی ص  مذهب علیه مذهب، -1

 138ص . دكتر شریعتی. مذهب علیه مذهب -2
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كله   ین علل یباالتر از حسل  :ریبه قول حسنك وز .هستم كه بخواهم غصه بخورم
 ...(مین

ر ینو پذ...تش در گذشته منعقد شدهیشخص .وابسته به گذشته است ،ك فردیپدر  .38
و  یبلا سلنن و علادات ملذهب     .شتر از اراده بر او مسلل  اسلت  یعادت ب. ستین

دا یل نسبت بلدان تعصلب پ   ین خو گرفته و حتیراالولیو قدمت و اساط یاجتماع
ت و استخوان یعقل و مصلحت و متانت و شخص .محافظه كار است .كرده است

ر ییو تغ یاز نو یزارینده و بیه بر گذشته و فرار از آیتك ،د از قدمایرا همه در تقل
ق و یل قلدما عم  .داند یمترادف م یرا با جلف یر را با انحراف و تازگییتغ .ندیب یم

ص  – یعتیدكتلر شلر   – یاسلالم شناسل  ) !و غل  یشان سطحیاند درستند و نو
283) 

و مقابلله و   یریحلس موضلعگ   ،دن سلاز مخلالف  یا شلن یل اگر قبل از خوانلدن   .35
بعد وارد  یرا بكش یطانین حس شیبهتر است ابتدا ا ،كند یدر تو گل م خالفتم

ن حلس در ابوجهلل و ابولهلب باعلث     یاد وجلود همل  یبه احتمال ز .یگود شو
ماننلد ابلوذر و سللمان باعلث      ین حس در افراد پلاك یآنها و نبودن هم یبدبخت

 .آنها شد یخوشبخت

 .از ذهن است ینات قبلیقپاك كردن تمام تل ،قتیدرك حق ین شرط برایاول .36

را یقت تر است زیبدانكه همانجا حق یدید یشتریب یتلخ ،ن كلماتیهر جا در ا .39
تلوان   یقت را همه جا و بر زبلان همله كلس نمل    یحق .شه تلخ استیقت همیحق
  .ها غولهیاست پنهان در ب یقت گنجیحق .افتی

ده یپوس یاشاخ و برگه ،ا و با شجاعتیب ید ثابت باشد ولیبا ،خوب یشه هایر .49
  .را قطع كن

 یعنل یر ییل پندارنلد تغ  یم ین است كه برخیا ،رییدر بارة تغ ،شتر سوء تفاهماتیب .43
آن  یر واقعییكه تغیدر حال .تیان رفتن امنیجاد آشوب و از میا ،فساد ،عدم ثبات

شود و آنچه كه موجب عدم ثبات و هلرج و   ییاست كه موجب رشد و شكوفا
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ر عنلوان  یل اگلر ز  یحت. بلكه نامش فساد است) ستیر نییشود نامش تغ یمرج م
 :آن سلخن  یدیل شه كلن و اگلر د  یاند ،پس در هر سخن (ر پنهان شده باشدییتغ
بدانكله   یرها و اتحاد جامعه بشریو شكستن غل و زنج ییرها یاست برا یراه
و اگر موجلب مختلل شلدن     .اوریمان بیاست به آن ا ییشرفت و شكوفایپ ،رشد

 (یو نه احساسات عرف یاز نقطه نظر روانپزشك) یروان یگت جامعه و افسردیامن
 .گران است بدان كه نامش فساد استید

مقلام و   ،تیل مل ،تیجنسل  ی،سابقه علم ی،لیمدرك تحص ،نوع لباس ،مسن بودن .44
دوسلت بلودن    یی،بایز ،گرانیاحترام د ی،و مذهب ینید دیعقا ی،ت اجتماعیموقع

نهلا تلو را   یچكلدام ا یمراقب بلاش ه  ...بودن و یو عضو دار و دسته ا یبا عده ا
مراقلب   .كه پس من همة رفتارها و سخنان و نظلراتم درسلت اسلت    .گول نزند
ار یل با مع :درست است كه یزیبلكه فق  چ یب ندهینگونه خودت را فریباش ا
ا الاقل حاصل تجارب عده ی. و مستدل باشد یمحك خورده و منطق ،میعقل سل

  .رت درست با اهل فن باشدك مشویجة یا نتیكارشناس،  یا

كننلد   یرا قبلول مل   یل حرفل یا بدون دلیزنند و  یل حرف میتا مردم ما بدون دل .41
 .میشرفت كنیمحال است پ

روح ما مثلل  : گفت یاو م .زد یم یداشتم كه حرف جالب یك دوست حزب الهی .42
د یل زد ما بایر یاز اطراف به آن م ییهایاست كه كتابها مانند رودها و جو یبركه ا

ن بركله  یل زد ایل ن بركه بریاگر فق  كتب باطل به ا یم ولیبخوان یهمه گونه كتاب
از  یمن به او گفتم حرف شما كامالً درست است ول .شود یفاسد م یپس از مدت

 یخته اند باطل بلوده و بلرا  یكجا معلوم آنچه كه سالهاست در بركة روح شما ر
كه تا كنلون در   ییها یسخنرانو  باطل یكتابها ریشما حق جلوه داده اند و از تاث

كه  یكن فكر یخوان یتا كتاب مرا كه م مغز و ذهن پاك و سادة تو فرو كرده اند
 !!!شة من بر باطل است؟یاند
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ت وسلواس را  ینها ،ن سطوریهنگام نوشتن ا یول ،هستم ضد وسواس یمن آدم .47
با  یسو چنانچه ك .گمراه شود یسم و كسیبنو خطا یام مبادا نكته ا به خرج داده

 .رمیپذ یل مید با كمال مین مطالب را به من بگویاشتباه بودن ا ل و منطقیدل

. بدون درد همراه باشد ،ك فرهنگی یغدد سرطان یمحال است اصالح و جراح .48

ل یسل  ،شلك  یب .د ه اندیشه دوانیكه در طول قرنها در اعماق جان افراد ر یغدد
را قبلول   یكن فق  سخن كسل  یتو سع. شود یر میتهمتها و افتراهاست كه سراز

 ی،گلر  یهلوچ  نیتلوه  ،آنكه كارش كند نه یصحبت م ،ل و منطقیكه با دل یكن
آورد چملاق   یكم م یت وقتیو در نها .با كلمات است یمغلطه و باز ی،ساز جو

 .برد یمصلحت را باال م

 ،باشلند بله هلر حلال     یهمه خشنود و راض ،رییا تغیمحال است موقع اصالح و  .45
 .همراه است یبا چاقو و درد و ناراحت ی،طانغدد سر یجراح

و توبله از   ،رسلاند  یو قلدرت انسلان را مل    یت ملرد ینها ،رش نقاط ضعفیپذ .46
 . ف النفس و ترسویضع ید نه از انسانهایآ یچون حر بر م یقدرتمند یانسانها

ن یهمل  ید برایكند و شا یدا نمیچگاه راه را پیداند ه یكه خود را در راه م یكس .49

 یكسان ین را برایا [8:الفاتحة] چٹ   ٹ  ٹ    چ : مییگو یرتب مدر نماز م
و نادانسته  .دانند ید خود را صددرصد درست میم كه تمام كارها و عقایگو یم

 .دانند یخود را معصوم م

اگر بدون شك به  .شه در نرمشیت ریوه قاطعیشه در شك دارد و مین ریقیوة یم .19
كلور و هلر    یا تعصلب یترس  یا از رویت د اسیا تقلیبدان كه آن  یدیرس ینیقی

اگلر   .یكتلاتور یبدان كله د  ی،اگر بدون نرمش قاطع شد ستین نیقیچه هست 
 یامبر اكرم و حضرت علیچون پ) .یات عبوس و گرفته است بدان كه نادان چهره

 ،بشلاش  یا آن است كله بلا چهلره    ،هنر( شه خوشرو بوده اندیو همه امامان هم
 . ین برسیقیشك به  یط و با .یصالبت داشته باش
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ز كه بله ذهنلت   یهر چ ...(ن و آنیدن سخنان ایا شنیق یا رفیر مطالعه یتحت تاث) .13
ن بله صلورت تعصلب خشلك در     یرسد را حق مپندار و آنرا با تكرار و تلقل  یم
  .اورین

ن احتمال را داشته بلاش كله ممكلن اسلت     یذهنت ا یایشه در گوشه و زوایهم .14

ممكن اسلت نسلبت بله فلالن      ،اشتباه باشد ،مطلب ده من در باره فالنیفالن عق
است  یفیمرز ظر ،ممكن است فالن كار من اشتباه باشد ،اشتباه فكر كنم ،شخص

ش بلرو  یدر اصول با اعتقاد محكم پل  ،رییو تغ ینیب ان اعتقاد به اصول با روشنیم
 ،چه بسلا در ملورد افلراد    .بگذار یتامل و شك باق یبرا ییجا ،قیدر مصاد یول
  .چگاه اصول را با فروع مخلوط نكنیه .یاشتباه كن ...سخنان و ،تهایعموق

و  یح عرفل یصلح  یارهلا یان معیل م ،تله یان سلنت و مدرن یل اسلت م  یفل یمرز ظر .11
 یان اصلول و اعتقلادات مثبلت و باورهلا    یل م ،غل  و پوچ یها یمند چارچوب

گران اسلت  یاز آن به د یرین مرز و ارائه تصویص ایفه مصلح تشخیو وظ ،غل 
ان اصالحات دچار اشتباه و انحراف ین ظرافت است كه اكثر مدعیبه خاطر هم و
 یاریل ن یل كند و به ا یارین راه مرا یخواهم در ا ینك از خداوند میا .شوند یم

فقل  درد اسلت    .ا شهرتیسم و نه مقام و ینو یرا نه به خاطر پول میز .مطمئنم
 .رانیا :فرزندان كشورم یابهتر بر ینده اید آیكه مرا به نوشتن واداشته و ام

ن اسلت  یل د علتش ایشا .ن گناه ترس استیند باالتریفرما یم( ع) یحضرت عل .12
به  یترسد حت یكه دارد م یا اعتقادات غلطیگاه به خاطر تعصبات و  ،كه انسان

 ن باعلث یل و ا (نكله بخواهلد قبلول كنلد    یچه برسد به ا )سخن حق گوش دهد 

ز از یل از كفلار ن  یارید بسل یشا .شود یم ینیسقوط انسان در چاه جهالت و خودب
ون از یشلتر ملذهب  یمتاسفانه ب.)شده اند یرفتن اسالم نمیحاضر به پذ ،ترس یرو

شلوند و متاسلفانه    ین مباحث هم نمیدن ایحاضر به شن یترس آتش دوزخ حت
 !(كشاند ین موضوع آنها را به دوزخ میهم
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ت یل نه آنچه كه در واقع ندیب یم یشنود و حت یانسان آنچه را كه دوست دارد م .17
ت یل همة مردم چون عاشلق آ ( انقالب یابتدا) 3175در سال  .خارج وجود دارد

 49ك تلواتر  ینه ین زمیدند و در ایعكس او را در ماه د یبودند همگ ینیاهلل خم
قت یحق یتواند مبنا یز نمیبعضاً تواتر ن ید حتیپس شا! حاصل شد یون نفریلیم

 .ردیقرار گ

بودند ملن   ...ای یحیا مسیكافر  ،ن منیاگر والد یده ایخودت پرس ا تا كنون ازیآ .18
اسلت و ملن فكلر     یدیل ز تقلیل اسلالم تلو ن   یفهم یشدم پس م یهم مثل آنها م

انسانها را دعوت به تعقلل و   ،كه در سرتاسر قرآن یشگاه خداوندیكنم در پ ینم
 .داشته باشد یگاهیجا ،دیتقل ،شه كرده استیاند

اكثلر افسلانه   . ونددیپ یقت میشود و در گذر زمان به حق یم ا شروعیخاطره با رو .15
  .است یتین ماهیچن یعه دارایش یها

و  یابوذر و سللمان فارسل   .شك است ی،قین شرط قبل از شروع هر تحقیمهمتر .16
د یخود و عقا ید قبلیامبران اگر در عقایر پیاران سایامبر اكرم و یر اصحاب پیسا

كردند به هملان سرنوشلت    یشك نم ،انة خودزم یآباء و اجداد و فرهنگ جاهل
ك از یل چینجا الزم است متذكر شلوم ه یدر ا. شدند یابوجهل و ابولهب دچار م

سندگان آنهلا  یچگاه ادعا نكرده اند كه علماء و نویه (اهل تسنن یو حت)ان یعیش
توان احتمال  ین میهم یهستند برا یمعصوم و به دور از هر گونه خطا و اشتباه

، ینل یخ كلیشل  ی،كه مثالً عالمه حلل ( ك درصد باشدین احتمال یاگر ا یحت)داد 
 یون گذشلته و فعلل  یر روحلان یو سلا  3دیل خ مفیش ،خ صدوقیش ی،عالمه مجلس

  .نه ها اشتباه كرده باشندیزم یممكن است در برخ

از روح  یدر قسلمت  (و غلطش یچه از نوع خوب و چه از نوع انحراف)مقدسات  .19
ن منطقله  یل سلت وارد ا یچ وجه حاضر نیكه انسان به هدارند  یو ذهن انسان جا

                                                           

البته در طول این تحقیق در برخی موارد به شما نشان خواهم داد كه بسیاری از این افلراد برخلی از    -3

 .اهاتی بسیار بچه گانه نیز می شده اندعقاید یكدیگر را قبول نداشته و بعضا دچار اشتب



  41  جلد اول (ALFOS) آلفوس

ر كه نوشته كارل گوستاو یبه مطلب ز! اجازه ورود بدهد یبه كس یا حتیشود و 
 :دید است دقت كنیو از مخالفان فرو یونگ روانشناس و پدر علم روانكاوی

 یو قدسل  یكه جنبلة نلوران   ییزهایواقعاً تعجب آور است كه انسان چقدر درباره چ
 ین مواجهه چقدر براید و ایآ یكند و كم در صدد مواجهه با آنها بر م ید كم فكر مدارن

تفكر و رجوع به عقل  ،زیك چیت یصرف نوران .د دشوار استیكه در صدد آن برآ یكس
ل یل دخ ،ن ملوارد یل شله در ا یهم ،انسلان  یرا حاالت عاطفیكند ز یرا درباره آن مشكل م

ا مخالف و یا احساس موافق دارد ین موارد یشه در ایانسان هم .كنند یشوند و نفوذ م یم
 .گر استید یابتر از هر جاینجا كمیا (مطلق ینظر یب)

د یل اگر مومن باشد شك و ترد یعنیداشته باشد  یمثبت یده مذهبیعق ،مثالً اگر انسان
دهلد كله موضلوع     یه مل ین جهت ترجیترسد و به ا یداند و از آن م یار ناپسند میرا بس

نداشلته باشلد اكلراه     یده ملذهب یل اگر عق یو از طرف! ل نكندیه و تحلیرا تجز مان خودیا
ه یل بلكله ترج  .ق كندیك احساس كمبود را در خود تصدینكه وجود یخواهد داشت از ا

ه عدم اعتقاد خود به خلدا اشلاره   یا الاقل در توجیكند  یدهد خود را روشنفكر معرف یم
ك املر  یل ت یل ق نورانیتصلد  ،ریل ن ملورد اخ یدر ا .دیفكر نما یت و شرافت آزادیبه مز
ز دچلار زحملت   یرا ن یفكر انتقاد ،تین نورانین حال همیدر ع یدشوار است ول یمذهب
فكلر   یت مزبور توسل به آزادیند وجود دارد كه نورانین امكان ناخوش آیرا ایكند ز یم
ن یآنكه ا یر مومن بیهر دو دسته چه مومن و چه غ .ا عدم اعتقاد به خدا را متزلزل كندی

  ...كنند یرا بدانند ضعف استدالل خود را احساس م
را دربلاره   یچ معرفتیكند كه انسان ه یه مین نكته تكیمكتب عدم اعتقاد به خدا به ا

ك یل چگلاه  ینكه انسلان ه یتواند شد غافل از ا ینم (متصرف) یعیز فوق طبیا هر چیخدا 
را متصلرف   یملان اسلت كله و   ین اتواند كرد بلكه آ ینم (تصرف)را  یعیمان فوق طبیا
دارنلد و آنلان كله     یمان مذهبیآنانكه ا یعنین دو نقطه نظر مخالف یصاحبان ا .شود یم

تلوان   یكه بلا آن نمل   .دانند ین داور میو آنرا برتر .ندارند هر دو در تصرف عقل هستند
ن یل ه اا نل یآ ؟ن داور دانستید آنرا برتریو چرا با ؟ستین عقل چیاما ا .چون و چرا كرد
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دارد حكمش بلاالتر از هلر قضلاوت     یقیما وجود حق یكه هست و برا یزیاست كه چ
  .ده استیقت در موارد متعدد به ثبوت رسین حقیخ فكر بشر ایاست؟ در تار یاستدالل

زننلد   ین خود را بكلار مل  یهوده مخالفیر استداللت بیهم نظ(مانیا)ن یمتاسفانه مدافع
ن اسلت كله   یل توان درباره آن شك داشلت ا  یه نمك یزیتنها چ. در جهت عكس یمنته

ت آنهلا بلا   یل وجود دارند كه درسلت موضلوع نوران   یعیاز نوع فوق طب یگفته ها و اقوال
ك یل ن نكتله  یل ا 3.ردیگ یا انكار قرار میق و یهر چه تمامتر مورد تصد یحرارت و شوق
م یخود قرار دهق یم آنرا مبدا تحقیتوان یكند كه م یما فراهم م یبرا یه حسیاساس و پا

ن یل البته ا .است یده روانیك پدیدارد و  یقتیحق یوجود خارج ،ن امریكه ا ین معنیبه ا
 یا هنوز دارنلد مل  یداشته اند  ین آنها كه حالت نورانیمتضادتر یرا درباره همه اقوال حت

 یكله از نلوع ملذهب    یه اقوال و گفته هاین نقطه نظر الزم است كه كلیتوان گفت و از ا
 4.شند در نظر گرفته شوندبا یم

شه كرده در نهاد جامعه و انسان یج و رید رایكه بر خالف عقا یرفتن موضوعیپذ .29

لكرده و آگلاه و  یتحصل  یانسلان  ،اگلر آن انسلان   یار دشوار اسلت حتل  یباشد بس
ك یباشد كه  ید مذهبیبه خصوص اگر آن موضوع بر خالف عقا .روشندل باشد
آرام آرام در  ،گلران یسلندگان و د یظ و نوون و وعلا ینات روحانیعمر توس  تلق

د در قسللمت یللن عقایللرا متاسللفانه ایللشلله انسللان جللا گرفتلله اسللت زیرگ و ر
 ،لیل ن دلیبه همل  .ر ممكن استیار غیكند كه بركندن آن بس یشه میر ،احساسات

 یدشلمن مل   ،ورزند و بدون شناخت یمحبت م یها بدون شناخت به كس یرانیا
 یو من اكنون با خلودم فكلر مل    .دیحماقتها به سر آن ید آنكه دوران ایام .شوند

مان یا غامبریكه در مكه به پ ینفر اول 29م چقدر بزرگوار بودند یگو یكنم و م
مان آوردند كه هر چله  یا یبه كس یو جاهل یوحش یآوردند در آن فرهنگ بدو

                                                           

در تحقیق حاضر نمونه های فراوان آنرا كه موجب درگیری های بیهوده میان شیعه و سلنی شلده را    -3
 .خواهید دید

  394ص  38فصل –یونگ  –پاسخ به ایوب  -4
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پلس آنهلا    .بلود  ...و یو فرهنگل  ینل یو د یج مذهبیگفت خالف اعتقادات را یم
هزار نفر از  6 یحت .ر عوام ما هستندیآگاه تر از عوام و غ ا شرف تر و دلار بیبس

از جنلگ كنلاره   ( ع) یدن سخنان حضرت علیخوارج با شن یهزار نفر 34جمع 
 .از خوارج هم پست تر و نفهم ترند ،افراد حاضر یگرفتند پس حت

 یل علمل یل دل یمحققلان خلارج  ) :19/33/62ملورخ   44سلاعت   1اخبار شلبكه   .23
ن افلراد  یل در مغلز ا  :د ه اندیجناحها را فهم یاسیهواداران س یرمنطقیت غتعصبا
زنلد   یض میضد و نق یاستمدار مورد عالقه آنها حرفهایا سی ینامزد حزب یوقت

ه یل در توج یگذارد و سلع  یر میمركز كنترل احساسات در مغز بر مركز تعقل تاث
و  یاللهل  ارج حلزب كنم در مغز خلو  یمن فكر م (كند یم یاسیرفتار آن نامزد س

 42و  یبه طلور كاملل و شلبانه روز    ین مركزیقاً چنیز دقیما ن ین مذهبیمتعصب
 یگلر مركلز تعقلل   ید یحت كنم یكه فكر م یتا حد !ت استیساعته در حال فعال

  !نگذاشته باشد یباق

 یخیع تلار ید در مورد وقایسنده بایا نویكه هر خواننده  ین اصولیاز مهمتر یكی .24
و قضلاوت   یبله بررسل   ییو استثنا ینشیاست كه به صورت گز نیت كند ایرعا
مبهم و  ،3ك پازلیمانند قطعات پراكنده و در هم  یك مبتدی یخ برایتار .ندیننش

ح و یو صح یعلم یوه این پازل به شیكه قطعات ایو فق  در صورت .گنگ است
بلا از سرگذشلت   یز ییده شلود ماننلد تلابلو   یكنار هم چ ،دور از تعصب و جهل

هلم   ،دیاه داشته انلد و هلم نقلاط سلف    یكند كه هم نقاط س یت میحكا یوامعج
بله   یا غلرض ورز یل جهلل   یاز رو یاگلر كسل   یولل  ...هم شكست و یروزیپ

ن بردارد و شروع كنلد بله   یزم یاز قطعات پازل را از رو یكیصورت عجوالنه 
دقلت  اه اسلت  ین پازل زشت و سید من گفتم كه اینگاه كن !آقا :اد و هوار كهیفر
ن عالملت آن اسلت   یپس ا !اه استین قطعه پازل سیتمام ا !ن هم مدركید ایكن

                                                           

چیلدن  قطعات مقوایی یا پالستیكی از یك نقاشی یا تصویر كه كودكان بلا سلر هلم كلردن و     : پازل -3

 .كنند درست هر قطعه به تصویر نهایی دست پیدا می
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قلات  یا تحقیل عه و یاصلوال روش محققلان شل    !اه استیكه تمام قطعات پازل س
ا دو یل ك یل به صلرف   .ن منوال استیاز خاورشناسان درباره اسالم بر هم یبرخ
ن را ثابلت  مورد عالقله خودشلا   یموضوعات تعصب ،ا دو داستانیك یث و یحد
دا یپ یزیهمه چ یمانند مغازه عطار یخیم كه در منابع تارید بدانیبا یكنند ول یم

چله  ! ز در آنها وجود داردیدروغ در حد تواتر ن یها بعضاً افسانه یشود و حت یم
در گذشلته جنبله    یسل یخ نویمتاسفانه تار .ات آحادیبرسد به سند قرار دادن روا

و به هلر   یا تفنن و سرگرمیبوده  یغرض ورز یا از رویشتر ینداشته و ب یعلم
در كتلاب   .شلده  یت مل یل مطاللب رعا  یكمتر در جملع آور  یاصول علم ،حال
سنده هر آنچه بوده است را یم كه نویكن یمشاهده م یخ طبریو معتبر تار یمیقد
 یبلرا  یگرد هم آورده و مسلم است كه اكنون هر كس یاز نابود یریجلوگ یبرا
 .كنلد  یرا جملع آور  یثیتواند از داخل آن داستانها و احلاد  یمد خود ید عقاییتا
 :هر در كتلاب معلروفش  یگللدز  .كند یز صدق میدر مورد قرآن ن ین نكته حتیا

ن نكتله را ثابلت كلرده كله در طلول      یل ا "نیان مسلمیدر م یریتفس یشهایگرا"
بهانه د خود را به یتوانسته اند آراء و عقا یم یفرق و مذاهب اسالم یتمام،خیتار
ل و یل دل ،ات قرآنیان آیخود از م یبار كرده و برا ،ات قرآنیل بر آیر و تاویتفس

  .مدرك دست و پا كنند
ه طلرف  یل بلر عل  ینشین روش انتخاب گزیاز هم ینجاست كه اگر كسینكته جالب ا

ار ناراحلت  یعه بسل یمثالً محقق ش .شود یو خشم او م یمقابل استفاده كند موجب ناراحت
كه در حد تلواتر اسلت    یخیاز مدارك و شواهد تار یطرف مقابل با انبوه یشود وقت یم

 یهلود ی یشخص ،عهیز شیو غلو آم یافكار انحراف یه گذار اصلیكند كه پا یبه او ثابت م
 یكیخواهد به صرف  یم عه مثالًیمحقق ش ،گرید یاز سو یسباء بوده است ول به نام ابن
ثابت كند كه تمام قرآن در زملان   (سنت هم آمدهنكه در كتب اهل یبه بهانه ا)ت یدو روا
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 3اند نه نداشتهین زمیدر ا یچ نقشیشده و خلفاء ه یمكتوب و جمع آور ،غامبر اكرم یپ
ن مهلم در  یل در دست است كله ا  یخیتار یاز مدارك معتبر و قطع یكه انبوهیدر صورت

بله خواننلده   پس . ده استیبه انجام رس (به خصوص عمر و ابوبكر)فه یزمان هر سه خل
و  یرو یمل  و مثالً یهست یقتیدن حقیافتن پاسخ و فهمیدنبال  یكنم وقت یه میز توصیعز

ن مورد یث و داستان در ایاو از قبل چند حد ی،كن یمسجد محله تان سئوال م یاز روحان
 یبلرا  یتوانلد راهل   یچ وجله نمل  ین روش به هل یا یدهد ول یل تو میحفظ كرده و تحو

 یو اجتماع ی  فرهنگیث و داستانها و شرایاحاد ید تمامیبلكه با .جه باشدیحصول به نت
ن یات قرآن و چندیتطابق با آ ،ر افراد در همان زمانیهر عصر و مكان و نوع برخورد سا

ك ی یر كلیتو مانند تصو یتا كل موضوع برا یگر را در كنار هم قرار دهیو چند عامل د
كله ملن    یللذت  4.یبر یقت لذت میدن حقیروشن شود و فق  آنگاه است كه از د ،پازل
به خصلوص   .ك كنمیز در آن شریخواهم تو را ن یقت بردم و میدن حقیز پس از فهمین

اه و جا به جا بله  ین پازل را زشت و سیقطعات ا یك عمر است تمامیدم یكه فهم یوقت

 .كرده اند یمعرف ،من

م مجلرد و  یالفلاظ و مفلاه   یشلتر رو یب یدتیل عق یگذشته بحث هلا  یدر زمانها .21
و  یكه معن یعه و سنیش یسر و ته علما ین بحث بیمانند ا)زد  یدور م یانتزاع

ملن بله عنلوان نسلل حاضلر       یولل  (؟ر چه بوده استیدر غد یمفهوم كلمه مول
نله  یدر مد یفه و حتیچرا در سق :پرسم یروم سراغ اصل مطلب و م یماً میمستق

                                                           

گرچه پذیرش همین نكته نیز او را دچار تناقض می كند زیرا وقتی سئوال می كنی چرا آیات اكمال  -3

و ابالغ كه شما عقیده دارید در مورد جانشینی حضرت علی است با سیاق آیات قبل و بعد از خلودش  

گر چه من در این كتلاب تناقضلات   !!! د این دستكاری، كار خلفا بودههماهنگی و تناسب ندارد می گوی

 . فراوانی مانند این مورد را به شما نشان خواهیم داد

خواننده عزیز دقت كند كه من در تمام این كتاب چند صد صفحه ای فق  بله تجزیله و   : برای مثال -4

ولی روحانی صفوی در تاییلد وجلود    تحلیل این نكته پرداخته ام كه غصب خالفتی در كار نبوده است
چرا پیامبر در گرمای شدید غدیر خلم  : نص بر انتخاب حضرت علی فق  یك جمله را یاد گرفته است

 !!! مردم را نگه داشت
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از  ،خیك كلمه هلم در تلار  ی یفه حتیتا زمان انتخاب عثمان به عنوان خل یو حت
 نكرده است؟  یا اشاره ،ن موضوعیبه ا یست و احدین یر صحبتیغد

و  یجلدل  یجنبه ها یشود دارا یعه كه در قالب سئوال مطرح میردات شیشتر ایب .22
  .است ییایو رو یستیده آلیا یینه هایو زم یو ذهن یانتزاع یحالت ی،كالم

در  .فهمند یرون آن خانواده هستند بهتر میكه ب یك خانواده را افرادی ینقاط منف .27
ا راه و روش خودشلان را  یل ملذاهب و فلرق دن   یز تملام یل ن و مذهب نیمورد د
رون بله  یكه از ب یكسان یخندند ول یان میر ادیدانند و به خرافات سا ین میبهتر

فهمند و  ینند و میب ید آنها را میعقا یسخافت و پوچ یكنند براحت یآنها نگاه م
عه از یل خرافلات شل  یل ه و تحلیل درك و تجز یز بلرا یل ملن ن  .خندند یم ،در دل
 .ا نگاه كردمیگر به قضاید یا هیزاو

م كه جهان خلدا دارد و  یم خودمان بفهمیاست پس ما موظف یقیتحق ،نیاصول د .28
را اگر یز ،نها را خودت بفهمیهمة ا 3امامت و عدل ،معاد ،نبوت .ك خدایآن هم 

 ین اصول را كلور كورانله قبلول كلردم از تلو نمل      یاد یبا تقل یدر آن جهان گفت
گلران  یكه خداوند از دانشمندان گرفته موظفم د یمن هم به خاطر تعهد .رندیپذ

 .د به جان بخرمیغ حماقت دوست و دشمن را بایدانم ت یگر چه م .را آگاه كنم

و وفادار ماند ا یهم كه به عل یآن كس .داد او رفت یكه به ابوبكر را یآن كس ... .25
وابسلته   یگریچكدام وفادار نبودند و به كسان دیهم كه به ه ییآنها ....هم رفت

كله حكوملت    ین قلرار داده ا یبودند آنها هم رفتند و تو همة فكر و ذكرت را ا

                                                           

البته امامت و عدل جزو اصول مذهب شیعه است و به زودی درباره آن مطالب فلراوان تلازه ای را    -3

 . خواهید دانست
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 یت دارین همه نسبت به حكومت حلق حساسل  ینها بود و نه آنها و ایحق مال ا
 3 !خیاما در تار

د یل آنها كله عقا  :یعتیشر یدگاه دكتر علیدشناخت مرتجع و روشنفكر از  هضابط .26
فهمند و  یاش م یان توده را به همان شكل منح  مسخ شده خرافیموجود در م

شناسند و تحولهلا و   یآنها را م یشة اصلیباور دارند مرتجع و ناآگاه و آنها كه ر
افته و عوامل و علل مختلف یخ در آن راه یكه در طول تار ییاده ها و نقصانهایز
و  یل علمل یل و تحل یآنلرا بررسل   یو طبقلات  ی،اقتصاد ی،فرهنگ ی،سنت ی،سایس
ها و انحرافها ین دگرگونیرا كه در ا ییكنند و دستها یم یو جامعه شناس یخیتار

 ینل یو نقلش ع  یفعلل  یكنند و صورت ذهن یدا میدر كار بوده اند و هستند را پ
ن آن ین و نخسلت یراسلت قت یكنند و آن را با حق یم یابید را ارزیآن عقا یاجتماع

طرفانه كشف  یو ب یآگاهانه و صبور علم یو موشكاف یریگیق و پیكه با تحق –
: ز آگلاه كننلد  یو اگر تالش كنند جامعه را ن .روشنفكرند .سنجند یم –كرده اند 

 4.روشنفكر مسئوولند

ن بلاور  یل كه از دل راسلتان و درسلت ملردان د    یزین چیآخر) :ث استیدر حد .29
و  یاجتملاع  یكه در بحبوحه كشاكشلها  یو كس (است یاه طلبرود ج یرون میب

و تظاهر و تصلادم   یاسیو س یو مذهب یو اعتقاد یو نظر یفكر یهایصف بند
  خلاص گرفتلار   یك محل یا یك جامعه یدر  ،احساسات و تعصبات و اعتقادات

ر سلطح  ین حال تحت تلاث یدارد و در ع یریگوناگون درگ یاست و در جبهه ها
ن نمودها و یرد و در پس ایگ یحرفها و ادعاها و شعارها قرار نم مسائل و ظاهر

ه یو ما یابد و قدرت فكری یرا در م یپنهان یتها و عقده هایواقع  ،ها و نقابها پرده

                                                           

جالب است كه این سئوال به ذهن دشلمنان هلم ملی    )) 396 ص. دكتر شریعتی. بمذهب علیه مذه -3

 32كتاب مستر همفر جاسوس انگلیس را بخوانید كه از دشمنی شیعه و سلنی بله خلاطر مسلائل     . رسد
 (( قرن قبل اظهار تعجب كرده است

 (316دكتر شریعتی ص . مذهب علیه مذهب) -4



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   14

 یبروشلن  ،را دارد یخیو تلار  یو اجتملاع  یل روانل یل و تعل یل منطقیتحل یعلم
ت و انتقلاد و  و قضلاو  یو صف بنلد  یشود كه در پشت هر جانبدار یمتوجه م

 یا ناخودآگلاه خودخلواه  یخودآگاه  ،ا كمیش یب ی،اعتراض و مخالفت و موافقت
قلت و عللم و مصلالح و ملردم و     یملان و حق ین و ایل و د .دست اندركار اسلت 

ا یند كه آنرا در حجاب گرفته اند یبایز یا پرده هایمقدسات و حق و باطل غالباً 
گلاه   .مخلوط شده اند یخودخواه مختلف با یاند كه به نسبتها یقت خواهیحق

 یرا بودنهایخود جرم است ز یك فكر به خودیا یك فرد یا یك موسسه یبودن 
 یآنها را مشخص مل  یو كمبودها .كند یر میآنكه خود بخواهد تحق یسست را ب

نقلص و ضلعف را در    ی،تیو هر كملال و ملوفق   .دهد یسازد و دائماً رنجشان م
سازد و به طلور ناخودآگلاه    یحه دارشان میسد جرو عقده ح .سازد یآنان زنده م
اسلت در خلود خللق     یة رنلج و یل نسبت به آنچه ما ینه توزیو ك یروح دشمن

نقلاط ضلعف    ید بر رویه شدیتك یی،ب جویع ،حمله ،و او را به مبارزه. كند یم

ن همله را بله   یو ا .دارد یق وا میر و تفسیجعل و اتهام و تكف  ،طرف و اگر نبود
دارد  یابراز مل  ...و یا مردم و به نام تقدس و تقویا علم ین یت به دعنوان خدم

 یحت ،حه دار شدهیجر یك خودخواهیاست كه وجدان ناخودآگاه  یبین فریو ا
از  یكل یشلود و   ین ختم مینكه قرآن با دو سورة معوذتیا .بدیفر یخود فرد را م

ان یل ورزد پا ید مكه حس ین دو سوره با پناه بردن به خدا از شر حسود هنگامیا
ن سلوره  یكله در همل   یق و شگفت و علمیدو نكته عم .ستین یابد تصادفی یم

و به  د از آن به خدا پناه برد جدا كردهیكه با ییگر شرهایاول حسد را از د :آمده

گر عالم ید یك شر مشخص در برابر همه شرهایآنرا  یطور مستقل و اختصاص
ن یبهتلر  ،پنهان دشلمن  یدستها ...است ق تریكه عم ینكته دوم .وجود نقل كرده

توان دوسلت را بلا    یاما چگونه م .داند یرا كمك گرفتن از دوست م یراه نابود
 یدشلمنان پنهلان   !...و حسد و بلس  یخودخواه ؟دست و زبان دوست فلج كرد

و )بسلتند   یساختند و مل  یب میافسون و فر ینند و بندها و باندهایچ یتوطئه م
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 یو مردم از افسون آنها آگاه نبودند و دوسلتان از رو ( لعقدا یمن شر النفاثات ف
كردنلد   یآشفتند و شر به پا م یبر م یشخص ییگشا و عقده یحسد و خودخواه

 یشه آلت دست دشمنان پنهانكار میك اصل است كه دوستان حسود همین یو ا
ات ة و من شر النفاثیو من شر حاسد اذا حسد كه بالفاصله دنبال آ :ةیو آ .شوند

دشلمنان   ،دمنلدگان افسلون در گلره هلا     :است چه ین معنید به ایآ یالعقد م یف
 3 .توطئه كار پنهانكارند

ف یل د و تعرییل ب دادن و دروغ بلافتن و تا یند است و فریخوشا ییمصلحت گو .79
ر درد و كتملان  یتخلد  ید بله جلا  یقت تلخ است و بگذاریاما حق ،نیریكردن، ش

م و تللخ و تنلد و   یسلت یمار باین بیا یدر رورو  ،آرام یكنكها و دلخوش یماریب
 یزهلا یو دهل ،در اعماق مغزت ،سرطان در خونت یعقده ها :م كهییراست بگو

  4.نیفرصت كم است و فاجعه سنگ .ش رفته استیقلبت رخنه كرده و سخت پ

تواننلد در تفكلر خلود     یكه نم ییست و آنهایر نیر امكان پذییشرفت بدون تغیپ .73
گلر شلخص   یبله عبلارت د   .ر دهندییرا تغ یزیتوانند چ یمن ،ر حاصل كنندییتغ
 1 .ید گنجشكید كوتاه همچون دیع به مسائل نگاه كند نه با دید وسیبا د یستیبا
 (مثل خوارج)

سلتم  یت حضرت عمر و حضرت ابلوبكر ن یاثبات حقان یق در پین تحقیمن در ا .74
بپرسلد   یاگر كسل  و .ده ام كه آنها بر باطل نبوده اندیجه قاطع رسین نتیبه ا یول

ن سلخن جلرج   یقاً ایاند دق حق بوده آنها به ناچار باطل بوده یچون حضرت عل
متاسلفانه  . ستهاستیست با تروریهر كس با ما ن :كند كه گفت یبوش را تكرار م

قلادر بله    ،دارنلد فقل  در جهلان    ید گنجشلك یل كله د  یكودن و كسان یانسانها
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ن دو یل وانند بفهمند خلارج از ا ت یو نم .دیاه و سفیس :ص دو رنگ هستندیتشخ
و ( ع) یخلوارج در زملان حضلرت علل     .هم وجود دارد یگرید یرنگها ،رنگ
 .به جهان دارند ین نگاهیون در زمان ما چنیشتر به اصطالح مذهبیب

ژرف در  –نان یشان و نه چون ظاهر بیهمانند ژرف اند –د یدیرا شن یچون خبر .71
گلران دانلش    تیل را كله روا یل د زیل نكن دة خود بسلنده ید و تنها به شنیشیندیآن ب
ه بله ملداحان و   یتوصل )ع  یحضلرت علل   3.اندك ،ت كنندگانشیارند و رعایبس
آن  ،ننلد یب یرا م ...س ویم بن قیا سلیبحاراالنوار  كه تمام آنچه در كتب ییعلما

 ( انتخاب و قبول نكنند ینشیهم به صورت گز

چلون آبلاء و    ییو بگلو  یامت همان پاسخ كفار را بلده یدر روز ق یتوان یتو نم .72
بنلا بله اعتلراف     .ز گمراه شدمی  من مشرك و منحرف بودند من نیاجداد و مح
ات یل ت دارنلد و در روا یل قطع ،میات قرآن كلر یفق  آ یعه و سنیش یتمام علما

ز خلود  ین یعه و سنیش یك از علمایچیه .ار استیظن و گمان بس یجا یخیتار

 یبه پلاره ا  یتوان یامت میا تو در روز قیدانند اكنون آ یخطا نم یرا معصوم و ب
ا فق  قلرآن  ی ؟رو فالن مقام بودمیمن پ ییا بگوی یاستناد كن یخیتار یافسانه ها

  ؟تنها حجت و امام توست یبه قول حضرت عل
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 دردها و انحرافات ،ها یبدبخت

 م چشم را بر همة نقاط مثبلت و  یشو یبد م یبا كس یچرا وقت ،ها یرانیدانم ما ا ینم

از او  یریم و تصلو یم او را به لجن بكشل یخواه یم و میبند یكه او كرده م ییكارها
ن یا .وجود ندارد ،ا خوب مطلقیبد مطلق و  ،زانمیعز .اه و بدیكپارچه سی ،میارائه كن

 یلمهلا یان و فیل شلاه پر  یو قصله هلا   یمیقد یت داستانهایزها مربوط به شخصیچ
 ،هلا  یدئولوژیل ا مكاتب ،دولتها)جهان  یهاده یهمانطور كه تمام پد .است یوودیهال

مطملئن   .اند نگونهیز ایانسانها ن .هم نقاط مثبت دارند و هم نقاط ضعف ...(فرهنگها و
ن فقل   یل ا .ادگلار بگلذارد  یاز خود به  ینام بد ،خیخواهد در تار یچكس نمیباش ه

ز را زشلت  یل ا همله چ یل ز را قشلنگ  یل همه چ ،چشم احساس است كه از نگاه خود

 ند یب یم

 اقلدام در   یاست برا یه اینظر ی،فاز یه مجموعه هاینظر :یبه رنگ خاكستر ییایدن
را  ییستمهایرها و سیم متغیاز مفاه یاریه قادر است بسین نظریا. نانی  عدم اطمیشرا

صلورت   (ن اسلت یدر غالب موارد چنل  یكه در عالم واقع)ق و مبهم هستند یكه نا دق
در  یریل م گیكنتلرل و تصلم   ،اسلتنتاج   ،اسلتدالل  یانه را بلر یو زم .كند یاضیر یبند
از مجموعله   یمل یتعم یفلاز  یمجموعه ها ،نان فراهم آورد در واقعی  عدم اطمیشرا
ن است یك فرض بر ایات كالسیاضیچرا كه در ر .هستند یا معمولیك و یكالس یها

ا یل  یده ایل كله هلر پد  یف شلده انلد بطور  یق تعریكه مرزها و محدوده ها به طور دق

 یاد حرف جرج بلوش مل  یآدم به )) دیا سفیاه است و یا سیا نادرست یرست است د
ا كارمندان مذهب كه اگر نكتله  یستهاست یست با تروریهر كس با ما ن :افتد كه گفت

كه  یدر حال(( ویك یت آینها ...دانند یم یو دشمن عل یتو را سن یاز عمر گفت یمثبت
 یو هملواره فلاز   یستند بلكله خاكسلتر  ید نیاه و سفیتنها س یواقع یایدن یده هایپد
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كله فقل    ) 3هاست دهیاز پد یتنها دو حالت خاص مرز ،د بودنیاه و سفیهستند و س
بلد مطللق و خلوب     :در رابطه با بحلث ملا   (!!!باالست یوهایك یقابل درك توس  آ

  .است یلمهایفق  مال قصه ها و ف ،مطلق
 ن یل رونلد ا  یق نمل یر بار حقایز یتنكه مردم به سخیل رواج خرافات و ایاز دال یكی

ر شده و چاپ كتب یران فراگیم قرن است كه در ایصنعت چاپ در حدود ن :است كه
ن یل كمتر و مطالعله ملردم از همله ا    ین هم كمتر و چاپ كتب تخصصیاز ا یخیتار

 یسال است كه علم در انحصلار افلراد   3299جه معلوم است ینت ،خوب !موارد كمتر
را  یا مطالعه كتب خطل ید و یبه آنها اجازه خر یمال ییو تواناخاص بوده كه فراغت 

 ید و تعصبات خود آنرا خلورد ملردم مل   یعقا ،قیز مطابق سالین افراد نیداده و ا یم
ملا   یگران به جاینكه دیم نه ایاكنون نوبت آن است كه ما خودمان بفهم یداده اند ول
 .ن كنندیقرا به ما تل یمطالب ،تینكه مانند میا ایو  .بفهمند

 دانلم   یدم كله واقعلاً نمل   یل د یرا در خوارج حزب الله ینكته ا ،دمیهنگام گفتن عقا

افتن كلمله  یل واقعلاً از   .زشلت بلود   .مسخره بود .تاسف آور بود .دار بود م خندهیبگو
چ راه فرار یل و سخنان من هین بود كه هر گاه در برابر دالیعاجز شده ام و آن نكته ا

ت به خود گرفته و به افكلار  یه عصبانیشب ینداشتند حالت یریفسل و تیه و تاویو توج
چ یكله هل  یافتن پاسخ فشار آورده سپس چشم عقلشلان را بسلته و هنگام  ی یخود برا

ر یل كردند مانند كبلك سرشلان را بله ز    یدا نمیفرار از افكار منح  خود پ یبرا یراه
 ،تمیل كله تنهلا ن   یبه منا در دلشان یرفتند و  یكردند و م یا قهر میبرف فرو كرده و 

عجب  :كردند كه یا به خود افتخار میگفتند  ینجات آنان از جهل و خرافه بود ناسزا م

ده ها بود كه پدر ابوجهل و ابن ملجم ین ثبات عقیهر چند هم .میدار یده ایثبات عق
اسر در یو عمار  یمگر سلمان فارس :دمین افراد پرسیاز ا یكیمثالً من از  .را در آورد

من گفتم چطور سلمان و عملار   ،بله :گفت .حاكم كوفه و مدائن نبوده اند ،مان عمرز
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كله   ین حلاالت یز همل یل ؟ و آنگاه آن دوست عز اسر حاضر شده اند عملة ظلم شوندی
گرفلت   یحاللت تلدافع   .بله فكلر فلرو رفلت     .عرق كلرد  .گفتم را به خودش گرفت

د روز به ملن تلفلن زد و   و پس از چن) 3.ت قهر كرد و رفتین شد و در نهایخشمگ
 (!!!ن سمتها را قبول كردندیا یآنها با اجازه حضرت عل :گفت

 خلوارج حلزب    .خواهد بداند یك موقع است نمی .داند یك زمان است كه آدم نمی
وگرنه اگلر از   .بخواهد بفهمد ین است كه آدمیق این شرط تحقینگونه اند اولیا یاله

خواهلد و موضلع    یمسللماً نمل   (مثل ابوجهل)خودش را برحق بداند  ،همان اول كار
  .ابوجهل :یعنیو آدم نفهم  .فهمد ینم ،خواهد یكند و چون نم یم یریگ
 بودن  یر و وهابیق حاضر از چماق تكفیشه در برابر تحقیان مانند همیممكن است آقا

 :مید بگلو یل با یخواهند شبهه وارد كنند استفاده كنند ولل  یم ینكه كسانیسنده و اینو
بله عنلوان    یدار نشده كه ناگهلان سلئوال  یده و صبح بیشب نخواب ،ن كتابینده اسینو

ق یق حاضر حاصل روزها و ساعتها و ماهها مطالعه و تحقیشبهه مطرح كند بلكه تحق

د یو گفتگلو و بحلث بلا اسلات     یخیو تار ینیان كتب مختلف دیو تفكر و تعمق در م
ار متفاوت اسلت  یاست بس ییخگوقابل پاس یك شبهه كه براحتیراد یا .مربوطه است

ك یل  یبلرا  یكله حتل   یو علم یو عقل یخیل و مدرك معتبر تاریبا صدها صفحه دل
  .د كردیدا نخواهیصفحة آن هم پاسخ قانع كننده پ

 د آنلرا  یل ده بایك پدیقتر یدرك و شناخت هر چه بهتر و دق یمعتقدند برا ،دانشمندان
نلك  یو من ا. میل قرار دهیه و تحلیزم و سپس آنرا مورد تجین قطعات تقسیزتریبه ر
 .عه دارمیش یز تفكرات خرافیدر آنال یق سعین تحقیدر ا

 را  یخیتلار  یو پوچ بودن افسانه ها یخیق تاریترسند حقا یون مینكه روحانیعلت ا
ن یل هستند ا یخیتار یه دروغهایآن مرتباً در صدد توج یند و به جایمردم بگو یبرا

 یشوند و حتل  یاعتنا م یقت مردم نسبت به آنها بین حقكنند با گفت یاست كه فكر م
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د در قلرون گذشلته كله تلوده     یالبته شا .ن شوندین بد بیممكن است نسبت به كل د
دهلم اگلر    یمن به شلما قلول مل    یافتاد ول یاتفاق م یزین چیسواد بودند چنیمردم ب
  .د ارزش شما نزد مردم دو چندان خواهد شدییمردم بگو یقت را برایحق
 و تك تك با خوانندگان محترم را نلدارم و در   یافتخار مالقات حضور ،ر چند منه

هنگام مطالعه با من  ،زیممكن است خوانندة عز یول .جه امكان مباحثه وجود نداردینت
طان ینكله شل  یا یپلس بلرا   .داشلته باشلد   ییگفتگوها (ا همان وجدانی)دوم خودش 

 یبلرا  ،د تفلاوت جلدل و بحلث   یل د بامباحثه به مجادله نكشلان  یاو را به جا یدرون
 :خواننده روشن شود

ل كنند یگر تحمیكدیكنند نظرات خود را به  یدو طرف تالش م ،هنگام جدل -
  !گر ندارندیكدیبه نظرات  یچ توجهیو ه
شلود و   یو تبادل نظر مل  یبررس یرامون روشها و موضوعات اصلیپ ،در بحث -
 یاز آنجا كله هلدف اصلل    ،لدر جد ید ولیآ یان نمیافراد و اشخاص به م یپا

 !دیآ یان میز به میافراد و اشخاص ن یدن طرف مقابل است پایكوب
جله روشلن و   یك نتیل خواهنلد بله    ین از قبل قصد دارند و میدر مباحثه طرف -

در مجادلله دو   یدا كننلد ولل  یل قت و راه درسلت را پ یافته و حقیواحد دست 
نكه حق با یا !كنند یاده مروز شدن آمینبرد و پ یخودشان را برا ،طرف از قبل
نشلاندن   یروز شدن و به كرسل یهدف پ .ستیا نباشد چندان مهم نیآنها باشد 

  .حرف خود است
شده و لحظله بله لحظله بله نقطله       یاحساسات ،آرام آرام ،نیطرف ،هنگام جدل -

ج بله دسلت آملده ملورد     ینتا ،در بحث یشوند ول یك میو تضاد نزد یدشمن
 یك مل یل و لحظه به لحظه به توافق و اتحلاد نزد شود  ین واقع میت طرفیرضا
 . شوند

ان اسلت و  یغمبر در میخدا و پ یاز آنجا كه پا یمتاسفانه در مسائل مذهب یول -
 یشه كرده و با باورهلا یدر عمق و روح افراد ر (حق مخلوط با باطل)ارها یمع
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 .ار دشوار اسلت یبس ،ح اشكاالتیتصح ،چند صد ساله مردم گره خورده است
ق مباحثه حل شده باشد بلكله متاسلفانه در   یاز طر یر اتفاق افتاده مشكلو كمت

زد و خلورد   یو حت یخشونت و فحاش ،تیشتر مواقع كار به جدل و در نهایب
 . شود یمنجر م

 عه ین هلر شل  یهمل  یبلرا  .دیل ق باشد و نه تقلیتحق ید بر مبنایبا ،نیاعتقاد به اصول د
البته با توجه به موضوع  .ود روشن كندخ یق برایموظف است اصل امامت را با تحق

 :ریز
ات یل ن نكته اشاره كنم كه كلمات در ادبیش از ورود به اصل بحث الزم است به ایپ
مواقلع موجلب بلروز سلوء      ین نكتله مثبلت در برخل   یدارد و همل  یفراوان یغنا ،عرب
بلا  )تیوال ،امامت :نیان عناویم یتشابه ظاهر ،ن مواردیاز ا یكیشده است كه  یتفاهمات

شلود حكوملت و    یم یگریشود دوست داشتن و در د یم یكیفتح و و با كسر و كه در 
راملون  یپ یرادیل چ بحلث و مناقشله و ا  یهل  ،قین تحقیما در ا .ت استیو وصا !(خالفت

ر یو سلا  یت حضرت علیو وصا (و محبت یدوست یبا كسر واو به معنا)ت یوال ،امامت
م كله ثابلت   یآنل  یمتمركز بوده و در پ ،خالفت مساله یق ما رویعمده تحق .میائمه ندار

 3.باشد یت جامعه میمتفاوت بوده و الزمه آن قبول اكثر ،گریم خالفت با سه عنوان دیكن
خلاص   یافلراد  یخلاص و بلرا   یو مكلان  یمحدود به دوره زملان  ،نكه خالفتیضمن ا

 یبلرا  توانلد  یمل  (شوا بودنیالگو و پ)امامت  یخاص بوده ول یو تحت فرهنگ (اعراب)

                                                           

در پلذیرش و حفلظ   به زودی این نكته را تحلیل می كنیم كه الزمه اصل خاتمیت، بلوغ فكری بشر  -3

میراث وحی بوده و اینكه باالخره بشر پس از رسیدن به سن بلوغ، خودش باید مستقل روی پای خلود  

بایستد و تصمیم بگیرد مانند یك نوجوان كه اگر پدر و مادر مرتب از او حمایلت بلی شلائبه بله عملل      
یعنی راندن و )ات این اصل آورند او هیچگاه قادر به استقالل در زندگی خود نیست حتی در بین حیوان

 ... شود مشاهده می( بیرون كردن فرزند
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ر انسلانها و  یو سلا ( ع) ین حضلرت علل  یهمل  یبلرا  3.تمام دورانها و همه انسانها باشد
 .ن باشندیمسلم یشوایتوانند پ یاكرم م یاصحاب خوب نب

د شود امامت حضلرت  ییتا ،ن است كه اگر خالفت ابوبكریعه ایتمام ترس محقق ش
  :راید زبه هم ندار یچ ربطین دو هیكه ایرود در حال یر سئوال میز یعل

ا یل ك گلروه  ی یشگیار همیامامت مع یول كوتاه است یمتعلق به دوره ا ،خالفت -
 .ك ملت استی
خ ید تلار ییل بله تا  یاماملت متكل   یاز دارد ولل یل ت ملردم ن ید اكثرییبه تا ،خالفت -

 ك مللت و یل م را یخداوند ابراه.)د نكندییك نفر هم انسان را تایاگر  یحت.است
 (نداشت یرویتا زنده بود پكه او ینامد در حال یك امام می
. است یاله ین معنویخزا یعهده دار ،و امامت ین مادیخزا یسرپرست ،خالفت -
4

 

در  یرویامامت پ یاست ول یو كشور یو لشكر یاسیت در امور سیتبع ،خالفت -

 یشلافع   ،فهیابوحن :ها كه امامشان یمانند سن. است یو معنو یو فقه ینیاصول د
  .است ...و
نداشلته و منلوط بله     یمالك مشخص ،قیناال یق و حتیقتر از الیص فرد الیتشخ -
 یو فرهنگل  ی  زملان یطبلق شلرا   یت جامعه اسلت و حتل  ید خبرگان و اكثرییتا

ممكن  ،مانند اعراب صدر اسالم ی،جامعه ا یعنیتواند متفاوت شود  یم ،متفاوت
 ا جامعله پلر مهلر و   یمانند حضرت عمر داشته باشد و  یاز به فردیشتر نیاست ب

                                                           

دقیقاً به همین علت قبول خالفت ابوبكر منافاتی با قبول امامت حضرت علی نداشته و ما ابلوبكر را   -3

: زیرا الزمله اصللی خالفلت   . به عنوان خلیفه اول و حضرت علی را به عنوان امام اول خود قبول داریم

اطیعو اهلل و اطیعو الرسلول و  . )جامعه و تطابق فرهنگی میان جامعه و شخص خلیفه استقبول اكثریت 

 ...( اولی االمر منكم دقت كنید منكم یعنی از میان خودتان و
اگر چنین چیزی صحت داشته باشد . )همانگونه كه اینك با حضور حكومت در دست دیگران است -4

 (كه متاسفانه من آن را قبول ندارم
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ات یبلا خصوصل   یاز بله شخصل  یل ن (شیسال پ 3299البته در )ران یمحبت مانند ا
  ...دارد و( ع) یحضرت عل

 ده یل ا خدا تلو را آفر یآ یهم كه شده با خودت فكر كرده ا یلحظه ا یبرا ا تا كنونیآ
و چپ و راست و مال  یعه و سنیو ش یعمر و عل یزت را بر سر دعواهایتا عمر عز

 ؟دهیزها آفرین چیا یا خداوند ما را برایآی،براست .یتلف كن ...و منال و
 ك نفر وارد شلود  یكشند آنگاه  یگار مید كه همه سیباش یاگر شما ساعتها داخل اتاق

 یرون اتلاق، هلوا  یل شما ضرر دارد و ب ین هوا براید ایو به شما اعتراض كند و بگو
 ،شما را از آن اتاقنكه با اجبار ید مگر ایشو یوجود دارد متوجه سخنان او نم یزیتم

برگرداننلد آنوقلت متوجله جلو      ،دو ساعت به همان اتاق یكیو پس از  !خارج كنند
كه نوشتم نظر  یا ن چند صفحهیز انتظار ندارم به صرف ایمن ن !دیشو یف اتاق میكث

 .ده انلد ینفلس كشل   ،ضد عمر و ابلوبكر  یدر هوا یرا عوض كنم كه از كودك یكسان
بله   ی  جلاهل یدر محل  یك عمر زندگیكه پس از  یكسان پس چه بزرگوار بوده اند)

گران اسلت  ید یبستن راه عذر و بهانه برا ،هدف من یول(  !مان آوردندیامبر اكرم ایپ
 3.میخود را خورد یب آقا باالسرهایم و فریدانست یما نم :ندیامت نگویتا در روز ق

 بله ظلاهر    ییچهره هابا  یار ساده دل و زودباور هستند و اگر اشخاصیران بسیمردم ا
نكله  یمن با ا .ظكنندیق و با اعتماد كامل قبول میگفتند آنها بدون تحق یسخنان ،موجه
شما آماده كرده ام مصرانه از  یق حاضر را برایتحق یشبانه روز یو با تالش ییبه تنها

د و به تملام مطاللب   یق و تفكر قبول نكنیكنم مطالب مرا بدون تحق یشما خواهش م
خواهلد بلا شلما     یتو را به خدا هر كس م .دید نگاه كنیده شك و تردیبا دن كتاب یا

د یل شارالتان به او نگلاه كن  یك دروغگوید یصحبت كند به د یدتیدرباره مسائل عق
  .دیچكس را قبول نكنید حرف هیا و تا مطمئن نشده !(به من یحت)
 جا داشته انلد بلا    یرانیو نوشتن كتاب در بطن تودة ا یون كه سالها با سخنرانیروحان

 یخیمطالب تلار  و متعصبانة یر علمینش غیمانند چ)یغاتیشرفته تبلیار پیبس یروشها

                                                           

  [85:األحزاب] چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ  -3
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ذهلن ملردم    ،آنچنان (آنها یو تكرار شبانه روز ییدر كنار هم و بزرگنما به نفع خود
فقل  نظلر    ،غامبر اكلرم  یكنند مثال پ ینجا همه فكر میساده لوح را پر كرده اند كه ا

عه وس  بهشلت  یش یر داشته و فق  چند نفر را دوست داشته و جاك نفیخاص بر 
ز اگلر  یل اكنون خواننده عز ...عه است ویمتعلق به ش یاست و تمام علماء و كتب علم

قاً خالف یدق ،فهمد كه داستان یق را تا انتها مطالعه كند مین تحقیبا صبر و حوصله ا
شلما و   یدن اطالعلات عملوم  اضافه شل  ،قین تحقیدة مطالعة این فایكمتر .نهاستیا
  .از آتش دوزخ است ییدة آن رهاین فایشتریب
 یعه پر است از مناظره هلا یخ شیتار :یكالم یده بوده جدلهایفا یجه بودن و بینت یب 

و تناقض  ییض گویداشته و بعضاً به ضد و نق یجنبه كالم یكه همگ یو شفاه یكتب
د در آن یحتما با غامبر اكرم یپ دیگو یك جا میعه یش :نمونه یشده است برا یمنته
پلس از   یبرا ینیجانش ...(ان ویهودین و كفار و یوجود منافق یعنی)  خطرناك یشرا

ن آرا در  ین موضلوع مهمل  یچنل  غ امبر اكرمیكرد و محال است پ یخود انتخاب م

نكله ثابلت كنلد    یا یگلر بلرا  ید ییدر جا یمسكوت گذاشته باشند ول ،  آشفتهیشرا
امبر یل پ ینگرانل  :سلد ینو ینبوده م یجز خالفت حضرت عل یزیچ،غة ابالیموضوع آ

را ین باشد زیتواند منافق یه نمین آیمانده مورد اشاره در این موضوع باقیاكرم و مهمتر
مسلمان شده بودنلد و   ،را همة اعرابیز نبودند زیآنها قلع و قمع شده بودند و كفار ن

 یبرا (ر نمونهیتفس) !ره رانده شده بودندیرا همه آنها از شبه جزیز نبودند زیان نیهودی
ن یل خلودش را از ا  ،قت را بفهملد ینكه حقیا یخواهم برا یز میاز خوانندة عز ،نیهم

 . ون دور نگه داردیروحان یو كالم یمسائل جدل

 سلندگان  یاشلتباه نو  یلهلا یغلل  و تحل  یهایریجه گیاز نت یاریعلت بس: تفكر تقدس
و ملافوق   ییخلدا  یجنبه ا ،از افراد یبرخ یكه بران است یا یخیع تاریعه از وقایش
مرتكب خطا و اشلتباه شلوند و بلا     یقائل شده و معتقدند محال است آنها حت یبشر
در  .زننلد  یگلر مل  یغلل  د  یهلا یریجله گ ینت یكسریدست به  ،غل  ینین مقدمه چیا

 :[339:هلف الك] چيئ   جب      حب  خب      مب  چ  :اكرم فرملوده  یكه خداوند در مورد نب یحال
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ملوارد   ،دیل در قلرآن مج  یخ و حتل یو ما در تلار  .مانند شما هستم یز بشریبگو من ن
 یاتیل آ ،گرفته اند كه پلس از آن  یمیامبر اكرم تصمیم كه پیكن یرا مشاهده م یمتعدد

ن بلر  یل محكمتلر از ا  یلل یو چله دل )بلوده اسلت    غامبرینازل شده كه خالف نظر پ
م آزاد كردن اسراء بلدر ل   یل تصم یعبس و تولات یآ :مانند یموارد (؟صداقت محمد

گر بلر نملاز   یامبر كه دینگفتن انشاء اهلل در مورد داستان اصحاب كهف ل خطاب به پ 
 گر در خصوص واقعله بئلر معونله   یامبر كه دیخطاب به پ -ن حاضر نشویت منافقیم

ره آنهلا  عه دربایكه ش یه افرادیامبر اكرم بقید كه به جز پیدقت كن (ن نكنیلعن و نفر
مات خلود  یا غل  بلودن تصلم  یدر ارتباط نبوده اند تا از درست  یكند با وح یغلو م

كلرد   یاز او مل  یلل یعه اكنون چه تجلیان نبود شیاگر سوابق ابوسف یبراست .آگاه شوند
ت و شلور هلر چله تملامتر     یبلا جلد   ،عیخ تشل یبلود كله در تلار    ین كسیرا او اولیز
ا یل گرفلت آ  یقرار نمل  یبعدها در مقابل عل ،ریر زبا اگی ؟عت كندیب یخواسته با عل یم

اگر حمزه در جنگ احد كشلته   :گفت یاز دوستان م یكی ؟ن نبودیاكنون جزو مقدس

 ین فرد بله او مل  یكتریرا نزد یهر فرد ینشده بود مسلماً طبق عرف اعراب كه عمو
 یجاعه اكنون به یكردند و ش یعت میبا حمزه ب غامبریدانند اعراب پس از رحلت پ

( ع)یش حضلرت علل  یپس بنا بر فرملا  !3انداخت یحمزه كشان به راه م ،عمر كشان
ن خود حق و باطل است كه افلراد بلا آن   ید مالك حق و باطل باشند بلكه ایافراد نبا
 :فرموده اند یامبر اكرم در مورد علیعه پاسخ دهد پیممكن است ش .شوند یده میسنج
امبر یباهلل پ مگر نعوذ: نجاستیسئوال من ا یول .است یبا حق است و حق با عل یعل

 ؟فرمود ییشان را راهنمایمات خطا را گرفته و خداوند ایاكرم باطل بودند كه آن تصم

را در یل ار حلق و باطلل قلرار داد ز   یل تلوان مع  یصرف چند اشتباه و خطا را نم ی،آر
منلوال   نیبلر همل   !بر باطلنلد  یامت همگیافراد بشر از آدم تا روز ق ینصورت تمامیا

ناً یقیرا یز .ش آمده استین حضرت فاطمه و ابوبكر پیكه ب ییقه هایاست اختالف سل

                                                           

جالب است كه بدانید همانطور كه در تاریخ برای شیعه مصلالحی مبنلی بلر شلرابخوار بلودن عملر        -3

 . وجود دارد داستانهای پوچی نیز مبنی بر شرابخوار بودن حمزه نیز وجود دارد
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 یه فلدك حتل  یرا به عنوان مثال در قضیداشته اند ز ییپاك و خدا یتین ،هر دو طرف
 ید فلدك بلرا  یل هلم وجلود نلدارد كله عملر و ابلوبكر از عوا       یخیك مدرك تلار ی

ت آنها یكان خود داده باشند بلكه نیبه نزدا آنرا یخودشان استفاده كرده  یخوشگذران
ز عمر ابلن خطلاب دو   ین نیهم یو برا .دفع شورش رده بوده است یز سپاه برایتجه

  ...آنرا پس داد و (تیتول)سال بعد 

 يئ   جب      حب  خب      چ  ة انسلانها هسلتند  یل ماننلد بق  یو روح یامبران و امامان از نظر جسمیپ

گلر  یان دیل خوشلبختانه آقا  .مانند شما هستم یبشربگو من  : [339:الكهف] چمب  

ن خلاطر  یقاً به همیز دقیآنان ن یگ و بلند مرتبه (كنند یینجا داستانسرایتوانند در ا ینم
 یكیولوژیزیقادر به انجام گناه نباشد و به طور ف ،به طور خودكار یرا اگر كسیاست ز

ه بلر  یل ن بزرگواران با تكین كه ایا .نكرده است یهنر ،ها باشد یقادر به تحمل سخت
انلد   كرده یها را تحمل م یخود مرتكب گناه نشده و سخت یواال یشه هایمان و اندیا

ش باشلد و نله   یگران درس و الگو بلوده و قابلل سلتا   ید یتواند برا یجالب است وم
 .زیو شرك آم ییایخولیاوهام مال

 اصلل   .شلود  یم یكند و سرگرم فروع و حواش یشتر موارد اصول را رها میعه در بیش
 .است یخیاو به دنبال جنگ و تفرقه و بازكردن مسائل تار یاتحاد است ول ،در اسالم

شه در یست بلكه اصل تامل و اندین ...حفظ كردن و ،خواندن ،اصل ،ا در مورد قرآنی
 ی،در ملورد روش زنلدگ   .عمل بله آن اسلت   :ات آن و سپس به عنوان اصل مهمتریآ

تعبلد    او اصل را بلر شلفاعت و   یت پاك است ولیان و نمیاصل بر تعقل و عمل و ا
در  .شه و تعقل عنلوان شلده اسلت   یز اندین عبادتها نیكه باالتریدر حال .دهد یقرار م

با ظلم و نشان دادن  یو مبارزه طلب یه حماسیجاد روحیا :اصل ،ان عاشورایمورد جر
روز یل شله پ یالم همكند ظل  ینجا آدم فكر میدر ا یر ظلم و ظالم است ولیو تحق یزشت

اصل بلر تلالش و كوشلش و     ،دن به هدفیرس یبرا .است و مظلوم شكست خورده
او اصل را بر دعا و نلذر   یو مشورت با اهل فن و تعقل و تدبر است ول یزیبرنامه ر

كه  ینها كه برشمردم واقعاً در سطح جامعه وجود دارد و كسانیا .از گذاشته استیو ن
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نجاست كه خود او بله فلروع   یو طرفه ا .كنند گناهكارند ینمدانند و مردم را آگاه  یم
 !!! !كند كه سرچشمه و اصل را رها كرده اند یگران را متهم میده و دیچسب

 چه )ث یاست تا احاد یخیتار یداستانها یشتر از رویعه بیان و عمل شیاطالعات و ب
قلرآن   ،ثیمالك و محك احاد یكه مالك همه كارها و حتیدر صورت (برسد به قرآن

كله  )ث یت و داسلتان و حلد  یبا روا یكرد ول یدستكار توان ینم در قرآن یآر .است
تلوان همله    یمل  (گلذارد  یشتر در آنها اثر میمردم هم بهتر آنرا دوست دارند و هم ب

تملام   یستند ولل یه هم از حفظ نیك آیا یث یك حدی یان گاه حتین آقایا .كرد یكار
  .مو به مو از حفظند آن یو برگها ن را با تمام شاخیدروغ یقصه ها

 دهلد   یك رخ مل یل ن دوست و افلراد نزد یكه ب ییآدم امروز همه در دعواها و نزاعها
چنلد داسلتان    یاز رو یدانم چگونه علده ا  یست و من نمیتواند بفهمد حق باك ینم
  .كنند یدرباره افراد قضاوت م یخین تاریف شده و دروغیتحر

 او پلا   یپلا  ید جایما است و ما با یم و رفتار او الگویهست یرو علیپ یاگر ما براست

حضلرت   (ن شعارها كه گفتن آن آسان و عمل به آن دشوار استیو از هم)م یبگذار
از  یعت كرد و حتل یب ،حضرت عثمان یبا حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حت یعل

رو یل قعلا پ نكه تو اگر وایا یعنی ؟چه یعنین یا .ر فرزندانش دفاع هم كردیآنها با شمش
 .یا تو كاسة داغتلر از آش شلده ا  یآ .چ نگویساكت باش و ه ،درباره خلفاء یاو هست

فضل و دانش و مال بودن  یكه ادعا یاز كسان یكنم ول یتعجب نم یمن از مردم عام
 ،ن افلراد یل م كاسله اسلت و ا  یر نیز ینكه قبول كنم كاسه ایكنند در تعجبم مگر ا یم

 .جاد تفرقهیا یاستعمار برا یسو از یفه ایدارند و وظ یمنافع
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 منابع 

 قرآن 

 ملیر خران بگذاشتللپوست را به  م للیمللا ز قللرآن مغز را بلرداشت
 الدر منتهل یلللو رس یدر نلغلز   اللن نكته هیخواه تا ز یاز خدا م

 ه شدندلدرون چ یقوم ،زان رسن  دلگمللره شدن یزانكه از قرآن بس
 سر باال نبود یوداللچون تو را س  عنود  یا یست جرمیمر رسن را ن

 اصحاب ضاللن عجب نبود زیا  اللر قید غللنیرآن گر نبلللكه ز ق
 یمولو یمثنو 

دن بله علزت و سلعادت    یو رسل  ین از انحطلاط و ذللت كنلون   یمسلم ییرها یبرا 

 یاساس و اوهام بلاطل  یب یشناخته شود و پندارها یقیالزم است كه اسالم حق ،نینخست
از خلواص و طبقله    یان بعضیدر م ین تودة عوام حتیدر ب ینید دینام افكار و عقاكه به 

نكلار منحصلراً در اسلالم    یو ا ...ان بلرود یل افته از میز رواج یروشنفكر و درس خوانده ن
چ یفق  قلرآن اسلت كله بلدون هل      یع كتب آسمانیان جمیرا در میز .ممكن است و بس

ع یل ن درملان جم یل بنلابر ا  ...محفوظ مانده ....جیدر همان زبان زنده و را یفیر و تحرییتغ
ن یو همل  .د از قرآن خواستیدردها و اصالح همه مفاسد و وصول به همه سعادات را با

فاذا ) :ها نشان داده و فرموده یها و سختیاز گرفتار ییرها یبرا غامبریكه پ یاست راه
ه كله انلواع بلال و شلدت     آنگا :(كم بالقرآنیل المظلم فعلیكم الفتن كقطع اللیالتبست عل
و پلس   .دید به قرآن پناه بریپوش خت و شما را فرویك در هم آمیشب تار یمانند پاره ها

خلود   .كند یت مین راه داللت و هدایقرآن راهنماست به بهتر :گر فرمودیاز چند جمله د

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :كنللد یقللت را اعللالم ملل ین حقیر همللیللقللرآن ن

  3 .كند یم یین قرآن به راه و روش راست تر و استوارتر راهنمایا محققاً :[9:اإلسراء]
                                                           

 4ص . محمدتقی شریعتی.تفسیر نوین -3
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است كه  یمعتقدند قرآن موجود همان قرآن یعه و سنیش یب به اتفاق علمایاكثر قر
 3.اد نشده استیا زیه از آن كم و یك آی یامبر نازل شده و حتیتوس  خداوند بر پ

ق یل ن تحقیل ان آن در ایسد كه بر یات قرآن چند نكته به ذهن میدر فهم و عمل به آ
 :رسد یبه نظر م یضرور

 یعملل  ،ك مكتلب یل غ یل ا تبلیل  یاسیش بردن اهداف سیپ یات قرآن برایاستفاده از آ 
قلرار   (هلل ان الحكلم اال )مانند خوارج كه شلعار خلود را    .ار زشت و ناپسند استیبس

  ...زه كنند ویقرآنها را بر سر ن :ا عمروعاص كه گفتی .دادند
به خصوص شد  یار اشتباه است كه فق  هر كس وارد ساختمانیبس یفكر نیا - -
كنلد و   یدرست فكر مل  ،دیپوش یو لباس مخصوص ...(ایا حوزه یبه نام دانشگاه )

شلمندان  یر اندیا ضمن تبادل اطالعات با سایگر با مطالعه در خانه ید یاگر افراد
 یعنل ی یرك تفكر اسلالم ا دیآ یبراست .سخن آنها اشتباه است ،دندیرس یجیبه نتا

عه یو ش یسن ین خود علمایب یكه حت) یده صرف و نحو عربیچیعلم به قواعد پ

هلوده وجلود   یقرنها اختالف نظر و مباحثات ب ی،ك كلمه مثالً مولی یبر سر معنا
 ث؟یا فهم و عمل به روح قرآن و احادیمهمتر است و  (داشته و دارد

د در یل ر كنلد با یش تفسل یبا عقل خلو  گفتند هر كس قرآن را :یعتیشر یدكتر عل -
ه یل ملن فسلرالقرآن برا   :غامبریل كه سخن پیدر حال .دیفرود آ یمنگاهش آتشینش
قرآن را  (خودش یرا)هر كس با نظر خودش  یعنیتبوء مقعده من النار است یفل
ق اسلت كله   یل است و اصل تحق یو منطق یار علمیبس ین سخنیو ا ...ر كندیتفس

و  ید قبلل یو عقا یات شخصید ذهنش را از نظریقت بایحق یمحقق در جستجو

 یر میرا تفس یمتن یكند تا وقت یخال یشداوریاز پ ییبه اصطالح دانشمندان اروپا
 یرا بلا را  یریل و تعب ینكه هلر كلمله ا  ینه ا .ابدیآنرا بتواند در یقیحق یكند معن

ه و یل ده خلاص خلود آن را توج  یل قه و عقیق دهد و با سلیخود به زور تطب یقبل

                                                           

ملا قلرآن را فلرو فرسلتادیم و خودملا نگهلدار آن        [:9:حجر] چڱ  ڱ   ڱ  ں    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     چ  -3

 .هستیم
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كردنلد و چلون    یمعنل  "عقل"را  "یرا"ارانه یم چطور هوشینیب یم .دیل نمایتاو
امكان ندارد  "عقل"جز با  یو كتاب یدن و عمل كردن به هر سخنیخواندن و فهم

دن و عملل كلردن بله    ینكه مقعدشان نسوزد از خواندن و فهمیمردم را از ترس ا
م كردند بر یرا تحر "قل ر به عیتفس"كه  یقرآن ترساندند و بعد خودشان در حال

ل یه و تاویف و توجیتحر "خود  یرا "قرآن را سراسر به  ،ثین حدیخالف هم
ا یل د یل ف و تمجیل كردند كله همله اش در تعر   یمعرف یكردند و به صورت كتاب

غمبلر اسلت و آن هلم    یرامون پینسبت به چند نفر از اشخاص پ ییفحش و بدگو
 یبه طلور  ،م استیرمستقیه و غیكنا همه اش به گوشه و ،ترسد یچون از آنها م

 3 !شوند یكه خود آنها هم متوجه نم

كله   ید كسید از خود قرآن فهمیر قرآن را بایات قرآن و تفسیمنظور خداوند در آ -
گران یازمند دیدرك منظور خداوند ن ین شده باشد برایعج یات الهیروحش با آ

ت و فرقلان و  یو هلدا  ت آمده و مرتباً خودش را نوریهدا یكه برا یزیچ .ستین

را یل باشد ز یگریو معرف د یازمند به هادیتواند ن یكرده نم یلة نجات معرفیوس
ن یل خداوند به صراحت اعالم كرده كله ا  .شود یك دور و تسلسل پوچ میر یدرگ

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ           چ: ز داخل خلود آن اسلت  یل آن نیست كه تفصیكتاب

 ین كتلاب یم چنل یب است اگر معتقد باشل یار عجیو بس [3:هود]  چڱ   ڱ   ں  

ف قلرآن را  یل نگونه بلاب تحر یو ا .گران استیف توس  دیل و تحریازمند تاوین
اجلازه   .دین ملردم و خداونلد نشلو   یشها واسطه بل یمانند كش .میهمه باز كن یبرو
ما با خداوند مرتب  شوند و فق  او را شاهد و نلاظر  ید مردم خودشان مستقیبده
  .د شوندید مردم به مرور دچار شرك و تردینگذار .اتشان بدانندیل و ناعما
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ك یل از  یو خارج از چارچوب معملول معرفتل   یر عرفیل غیتحل یل به معنایتاو -
ل در كالمش را یچكس تاوین خاطر باشد كه اصوالً هید به همیشا .موضوع است

 3 .شوند یل معموالً طرد میپسندد و اهل تاو ینم

ممكن است استناد به عقل  ،وجود دارد ..مانند قرآن و یكه منابع ییدر جا :عقل  -

 :م كله ید دقت داشته باشل یبا یشود ول یكم ارزش تلق ،نیاز متعصب یدر نزد برخ
ن یاولل  ینل یكل.ردیل گ یل قلرار مل  یه و تحلیر و تجزین عقل مورد تفسیقرآن با هم

ث یل رائه احادرا تحت موضوع عقل و با ا (یاصول كاف)فصل از كتاب معتبر خود
ز از عموم مردم دعوت بله  یات قرآن نیآ یجا یعنوان كرده و در جا یادیمعتبر ز

شلتر  یتلوان گفلت ب   یقاطعانله مل   .ل شلده اسلت  ینش در مسایشه و بیتعقل و اند
ن دو یل ن ایك جانبه محققی ینطور نگرشهایو هم یعه و سنین شیتفاهمات ب سوء
د عقل محلض  یاز د یو كمتر كس ه بودهیبا قض یبه خاطر برخورد احساس ،گروه

ن یز در همل یل ن یاختالفلات فعلل   یشلة اصلل  یع پرداخته است و ریوقا یبه بررس

 4 .به موضوع است ینگرش احساس

 .میرا در قرآن فرو نگذاشت یّزیچ چیه: {68:األنعام} چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ   -

 ع  نش  انیمن ش ینهم   ه   مت   ینش را ای  ن دید اس   دداون د آد ری ار بعیبس  یآر

 ی افرادریح و تفسیازمند توضیده و ناقص گذاشت  باشد ه  نیچیپ و غامض دهند یم

  .گر باشدید

 چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ    چ : دیل خوان یقلرآن مل   یكه در ابتدا یه این آیاول -

 یاسلت بلرا   یتیدر آن راه ندارد و هدا یچ شكیاست كه ه ین كتابیا :[4:البقرة]
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ه یل ح و توجیاز بله توضل  یل ست كه نیدر آن ن یه اشك و شبه یعنی) .زگارانیپره
  (ان داشته باشدیآقا

 نهج البالغه

 .باشد یان میعیش ید تمامییق نهج البالغه است كه موردتاین تحقیگر ما در ایمنبع د

خ اسالم ین تارید و محققیاسات ید تمامییكه مورد تا :ره ابن اسحاقیو س یخ طبریتار
 .باشد یم یغرب یو حت یعه و سنیش یدر دانشگاهها

 (یعيره ابن اسحاق شيا سي)رة ابن هشام يس

راد گرفته بودنلد كله چلرا در    یآورم كه به او ا یرا م یعتیشر ینجا سخنان دكتر علیدر ا
ن یل كله ا  یكسلان  -3 :یاستفاده كرده ا یخ طبریره ابن هشام و تاری، از س قات خودیتحق
ح یا در تصلح یل  یخیق تلار یدر تحق .دوارد نبودن یك كمیرند به اصطالح یگ یراد را میا

ا سه ماخذ یا دو یك ماخذ یسند قرار دادن  ،متد است و آن .ك رسم استی ینسخ علم
ر از ماخذ قرار یسند قرار دادن غ .سدینو یم یرا در موضوع یاست كه كتاب یمحقق یبرا

خ یتلار  یك اصلطالح فنل  یل سلند قلرار دادن    ...ترجمه است یدادن و متن قرار دادن برا
وان یل هلزار نسلخه از د   .كنم یح میوان حافظ تصحیرا از د یمثالً نسخه ا .است ینگار

نسلخه را دو   .دارند یگر اختالفین نسخ با نسخ دیك از ایهر  .ا وجود داردیحافظ در دن
سلت تلا هزارتلا    یم صدتا دویریبگ یدیك دفتر سفینكه یا یكی ...:كنند یح میجور تصح
ك شعر را در یم و یشعرها را بخوان یكی یكیم و یاز كنمان بیوان حافظ را جلوینسخه د
ن نسخه هست و در نسلخه  یكه در ا یم و هر كلمه ایست تا نسخه قرائت كنیصد تا دو

كجا نوشلته  یمثالً  .میگر است به ذوق خودمان انتخاب كنیا جور دیست و یگر نید یها
در  .به طعنه گفت :هگر گفتیك نسخه دیدر  .ر مجلس تو شومیم یبه البه گفت شب :شده
نسلخه   8تا  7ن یا یما به عنوان مصحح تو .گفت یبه شوخ :گر مثال گفتهیك نسخه دی

بله صلورت    ..3 .میكنل  یرا انتخلاب مل   یكین كلمه اختالف دارد به ذوق خودمان یكه ا

                                                           

 !!! دقیقا كاری كه اكثر محققین و وعاظ و مداحان شیعه در رابطه با خلفا انجام می دهند -3
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بلاتر اسلت درسلت تلر     یم زیدین نسخه ها را كه دیك از ایبه ذوق خودمان هر  یبیترك
ن یل و بعلد ا  .میسل ینو یم و بعد میكن یمحكمتر است انتخاب م یاست و از لحاظ شعر

از نسخه  یكیاست كه هر مصرعش مربوط به  یم غزلیا نجور انتخاب كردهیغزل را كه ا
كند چون هزارتا نسخه  یال میگرچه ظاهرا آدم خ .ح غل  استین روش تصحیا .هاست

شلود   یاست پس معلوم م ن نسخه واحد ما منعكسینها در ایسه شده و همه ایبا هم مقا
 .ستین نسخه قابل ارزش نیا یبر عكس از نظر علم .درست است یلینسخه واحد ما خ

م و ینكه هر نسخه چون احتمال غل  بودن دارد اگر هزار نسخه را با هلم بسلنج  یا یبرا
ح یكه در نسخه تصح یم احتمال غل  بودن شعریم و از هر هزارتا انتخاب كنیب كنیترك

ك نسخه را یكنند كه  ینكار را میا یاز نظر متد علم !ه شده هزار برابر استشده ما نوشت
مسلم است كه غل  اسلت   یك كلمه ایدند یاگر د .به عنوان نسخه اصل .نندیگز یبر م

ن یكه دارد را با ا یگر را اختالفاتینسخه د 999بعد  .كنند یهمان غل  را در متن حفظ م
د كله احتملال   یل دار ین متد متنل ینكه شما با ایا یبرا .نه در متن .سندینو یر میمتن در ز

و چون اختالف نسخه هلا را   .ك نسخه استیغل  بودنش به اندازه احتمال غل  بودن 
گر نسخه ها ید و هم اختالفات دیك نسخه داریسند شما هم ینو یم یر هر كلمه ایدر ز

را انتخلاب   یكید و یكن فید به ذوق خودتان تالیتوان ید میجلو چشمتان دار  ،ریرا در ز
م و هلر گوشله   یرا بردار یخینكه هزار تا كتاب تاریا یهم به جا یخیدر كتب تار .دیكن
كله   ین كتاب ما هملان انلدازه ا  یا)م ید آن را انتخاب كنیكه به ذوقمان رس یرا طور یا

ك یاز نظر متد  (شود از هزارتا غل  یم یشود از هزارتا كتاب مجموعه ا یم یمجموعه ا
دهنلد بله عنلوان     یقرار مل  یا سه نسخه اصلیا دو یك ین است كه یكنند و آن ا یار مك

ا احتمال ین نسخه ها كمبود دارند یكه ا یو بعد در موارد اختالف در مورد یخیسند تار
گلر مراجعله   ید یگلر بله كتابهلا   ید ین موارد به نسخه هلا یغل  بودن درش هست در ا

 یرا متن قرار نلدادم سلند قلرار دادم بلرا     یم و طبرره ابن هشاین من سیبنابر ا .شود یم
ن نسلخه  یتلر  یمیبه قد یستیانسان با یسیخ نویاز نظر تار ...ترجمه یق نه متن برایتحق

نله  یخ اسلت در زم ین تاریتر یمیقد یخ طبریره ابن هشام و تاریمراجعه بكند و چون س
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ن قانون را نداند یا یر كسق هیدر متد تحق ...من آنرا عنوان مطلب قرار دادم یسیره نویس
ده ام یقه و بنده عقینجا اختالف ذوق و اختالف سلیداند ا یخ امروز را نمیق تاریمتد تحق

د فرا یاست كه با یزیك چین یا .!ستیاست ن یده تان آنجوریاست و شما عق ینجوریا
ن است كله اصلل   ین است به خاطر ایمخالف با ا یو اگر كس .و به آن عمل كرد .گرفت

م سلند  یخلواه  یم ین است كه سند را وقتیداند و آن ا ین را نمیرد اتفاق همه مورخمو
ن ملالك  یچنلد  یخیك مالك وجود دارد البته مالك صحت سند تلار یخ یم در تاریریبگ

ن یكتلر یگلر نزد ید ینسبت به كتابها یخیك كتاب تارین است كه یمالك اولش ا :است
 ...ن كتاب دربلاره اش نوشلته شلده   یكه ا یخیرا داشته باشد به موضوع تار یفاصله زمان

و ابن هشام نشسته  یاست كه طبر ییم جاینینه را ببین فاصله مدیكترینكه از نزدیا یبرا
سلت  ین به آن معنا نیا ...یا ناصبی یوهاب یعده ا یعنیاند  یشود گفت آنها سن ینم ...اند

 غامبریل ر ضد خاندان پف شده دروغ و بیسند تحریكه همه از اول تا آخر هر چه را بنو
ن عصر حاضر نشان دادند و احساس كردند كله در  یدر هم یعه ما حتین شیمورخ !است

مسلند احملد ابلن     یره ابن هشام حتل یا سی ین طبریمثل هم یخین اسناد تاریتر یمیقد
شلها و  ین ستایتلر  ین و علال یح مسللم حسلاس تلر   یا صلح یل  یح بخلار یا صحیحنبل 
بلر   یت حضرت علل یاحق یلت و حتیش و فضیر ستاعه دیات خاص شین روایمستندتر

 یم نفینها همه را بخواهیاگر ا ...(و یاعتقاد به مهد ،ر خمیغد  ،امامت) .گران نوشته اندید
ن یل نسلبت بله ا   یانصاف یستند هم بیاند و قابل اعتماد ن ینها سنیك كلمه كه ایم در یكن
ات و یل ه روایل ام یعبلاس و بنل   یم كه در دوران اختناق و خفقان بنیكرده ا یسندگانینو

ر یل ش حضلرت ام یت و سلتا یل ش از اهل بیكه در ستا یاتیاز آ یریتفاس یث و حتیاحاد

ك كتاب را بكوبند كله  یك عوام است كه ین فق  به خاطر تحریا ...هست نقل كرده اند
  3!است یشود كه سن یچرا از ماخذ اهل تسنن نقل كرده پس معلوم م

                                                           

درصد مآخلذ   99البته دكتر شریعتی آبروداری كرده است زیرا شیعه اصوال ماخذ دست اول ندارد و  -3

 !!! ی هاستدست اول مال سن
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ن اسلت كله   یل وجلود دارد ا  یخیث تلار یات و احادیاكه در رابطه با رو ینكته ا -
ملورد   یه در مقلاطع یخ تا زمان صلفو یدر طول تار یعیگروهها و فرق مختلف ش
موارد مجبور به  یر و انتقاد و در برخیگر مورد تحقید یآزار و شكنجه در مقاطع

عقلل انسلان    ،لیل ن دالیقاً به خاطر همیو دق .شده اند یبان میبحث و جدل با رق

ات و یل ان اخبلار و روا یل نلاقالن و راو  یبرخ یتواند قبول كند كه عوام و حت ینم
ا یل و  یخیتلار  یدست بكار جعل داستانها ،ا دفاعیمبارزه و  یبرا یعیث شیاحاد
ن یل ا .شاخ و برگ نلداده باشلند   یقیث حقیات و احادیا به روایث نشده و یاحاد

ف و افراد مورد یر حریتحق :داشته باشد یمختلف یل روانشناسیتواند دال یرفتار م
باالتر بلردن مقلام آنهلا و كوچلك      یدفاع از افراد مورد عالقه خود برا .عالقه او

 یث و داستانهاین در استناد به احادیهم یبرا ...كردن افراد مورد عالقه دشمن و
م بله خصلوص   یشلنو  یهر چه را كه م یكودكستان ید مانند بچه هاینبا یخیتار

ملا   یند ذائقه و احساسات ملذهب یب و خوشایب و غریجاگر سرشار از نكات ع

د با ملالك قلرآن و عقلل    یث را بایبلكه تمام داستانها و احاد .میباشد را قبول كن
 . میكن یث صددرصد و معتبر بررسیم و احادیسل

 یملالك قطعل   یز استفاده شلده ولل  یر منابع نیاز سا ،به جز منابع فوق :اتفاق نظر -
ن یفقل  همل   یو صلدور را  یریجه گیل و نتیه و تحلیو تجز یریم گیتصم یبرا

ا یل اتفاق نظر بوده و  ،شتر منابعین بیب یا نكه در مورد واقعهیباشد مگر ا یمنابع م
 . رامون آن اعالم نشده باشدیعه پیو ش یسن یاز سو ینظر مخالف

شلمار  یمنلابع ب  یاز البه ال ،ه خودید نظریینكه جهت تایامكان ا ،محقق یالبته برا -

ن اصلل  یل طبلق ا  یولل  .وجود دارد یدا كند به آسانیپ یمطالب ،به نفع خود ،گرید
د تملام آن را  یل ا بایل یا دلیك سند و یكه هنگام استناد به  یو حقوق یمسلم عقل
جهلت   ینشل یدور بودن از هرگونه انتخاب گز یا تمام آن را رد كرد و برایقبول 
مورد استفاده كه  یف منابع اصلبر خال .ر منابع مراجعه نشدیبه سا ،ك نظرید ییتا

ن یل ا ضلرر خلود در ا  یل ن منابع را به نفلع  یما تمام مدارك و سخنان موجود در ا
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ن یز در فق  در چارچوب همل یرا ن یا ردیقبول كرده و هر گونه انتقاد و  قیتحق
 3میریپذ یمنابع م

اند و  عه بودهیا شینوشته اند  ینه مطلبین زمیكه در ا یتمام كسان ،خیدر طول تار -
دور  یتوانسلته انلد از تعصلبات ملذهب     ی  نمل ین شرایو مسلماً در بهتر یا سنی

تواند انسان را  یات مین خصوصیمنابع با ا یمراجعه به برخ ،لین دلیبه هم .باشند
نوشته شده توس  ابن اسلحاق كله    :ره ابن هشامیس :كند یاریقت یدر كشف حق

ن یكتلر یهمان زملان بلوده و نزد   (امبریچند دهه پس از رحلت پ)عه و معاصر یش
 یاثر او توس  ابن هشلام سلن   ینكه گردآوریع متعلق به اوست ضمن ایثبت وقا

ك یل عه و یك نفلر شل  یو اتفاق نظر  یخیتار یكیصورت گرفته پس به لحاظ نزد
 ین غربل ینكه تمام محققیاعتماد كرد با توجه به ا ،توان به مطالب آن یم ینفر سن

صحت آنرا  یعه و سنیع مسلمانها از شیكه جم :قرآن .اند د كردهیین كتاب را تایا
عه صلحت  ین شل یو تملام محققل   یسلن  یكه اكثر علملا  :نهج البالغه .قبول دارند

ك بله دوران رسلالت   یر منابع نزدیو سا .رفته اندیپذ یانتساب آنرا به حضرت عل
 بله زملان   یكل یبله عللت نزد   یخ طبریو تار (عهیسنده شینو)یعقوبیخ یمانند تار

 4وجلود داشلته    یعه و سلن ین شل یه بل یل كه در قلرون اول  یاتفاقات و تضاد كمتر
 .ردیتواند مورد استناد قرار گ یم
سندگان به آن یا نویمداحان و  یكه برخ ییاز خرافات و بهتانها یاریمتاسفانه بس -

س اسلت و  یم بن قل یا كتاب سلیمانند بحار االنوار  یكنند متعلق به كتب یاستناد م
د یل دان یچنانچله مل   :ق حذف شده آن است كهین تحقین منابع در ایاعلت آنكه 

                                                           

ملی باشلد كله    ( ع)جلوی نام حضلرت عللی   ( ع)تنها جانبداری من در این تحقیق گذاشتن حرف  -3

امیدوارم آن حضرت بر من ببخشایند زیرا در جایی خواندم كه وقتی ایشان باتفاق آن فلرد مسلیحی بله    

كننلد حضلرت   نزد قاضی می روند و قاضی جلوی پای ایشان بر خاسته و با كنیه ایشان را خطاب ملی  

 .قاضی را به خاطر این تبعیض و برخورد دوگانه سرزنش می نمایند( ع)علی 

زیرا این گذشت زمان بوده كه تضادها را شدید و شدیدتر كرده و مسلما در گذر زمان به تحریفات  -4

 و دروغها و بهتانها دامن زده است 
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 یباشد كه آن هم بله صلورت جملع آور    یبحار االنوار برگرفته از منابع متاخر م
د یل ن نكته كه صحت و سقم مطالب آن بایبه ا یشخص مجلس یبوده و حت یكل

حلار  ب 32تلا   33در جللد  : ملثالً  .رد اعتلراف كلرده  یقرار گ یمورد دقت و بررس
ر مجملع  یتفسل  ی،اشل یر عیتفس ی،م قمیابن ابراه یر علیتفس ،آثار صدوق ،االنوار

 ،چلون كعلب االحبلار    یاخبار اهل سنت كه برگرفته از كسلان  ،ان و مانند آنهایالب
جالب است ) 3.ژه وهب ابن منبه است فراوان آمده استیعبداهلل ابن سالم و به و

د یل ضلمناً با ( انلد  ان بلوده یل هودیع اخبار م كعب االحبار و وهب ابن منبه منبیبدان
نوشته شده و دوللت   (نیشاه سلطان حس )ه ین كتاب در عصر صفویكه ا دانست
ع و مبلارزه بلا تسلنن داشلته     یدر خصوص تش یه تعصبات جاهالنه فراوانیصفو
 یه جلدل یز معتقدند كتاب بحار االنوار بر پایطرف ن ین بیاز محقق یبرخ 4است 

 .افته استینگارش 
د تلا  یل موجب گرد یعوامل چند :د گفتیبا یخیتار یره هایدر انتها در مورد س -

ات آن وجلود  ییل و جز غره رسول خلدا  یكه به حفظ س یدیدر كنار عالقة شد
 یتوانست ناش یالت مین تمایا .دید آیز پدیره نیف اخبار سیل به تحریداشت تما

 .باشللد یللله این اختالفللات قبیو همچنلل یو فرقلله ا یاسللیس یهایاز دسللته بنللد
ره دان به جدا كردن اخبار درسلت و توجله بله    یعالمان س یتوجه یهمچنانكه ب
 .دیل ره گردیدر كتب س یفراوان یهایسبب رسوخ كژ ،ز و هر خبریهرچ یگردآور

 ی،اسللیل سیدر مسللا غد توجلله داشللت كلله پللس از رحلللت رسللول خللدا یللبا
 یشه در نزاعهلا یركه  یاسیس یهاید آمد و جناح بندیش پدیان قریم ییاختالفها

 .شلد  یگریك از جناحها از دیگذشته داشت سبب جدا شدن منافع هر  یله ایقب
راث یل و دفاع آنان از م (23سال )ه یام یبن كار آمدن ین نزاع پس از رویشدت ا

                                                           

  51تاریخ سیاسی اسالم، سیره رسول خدا، رسول جعفریان، ص  -3

توانید در كتاب تشیع صفوی و تشیع علوی، دكتلر شلریعتی مطالعله     توضیح بیشتر این مطلب را می -4

 كنید 
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ن گروههلا را  یل توانسلت نگلرش ا   یو انصار م ینخست در برابر امام عل یخلفا
شلركت كننلده در موافقلت و     یهلا ن اسلالم و گروه یدرباره حوادث عهد آغلاز 

وجلود دارد كله    یینمونله هلا   .مخالفت با رسول خدا متفاوت از هم شكل دهلد 
 یشل یاز گرا یره ناشل یموجود در سل  یهایفها و كژیاز تحر یدهد بخش ینشان م

 3. گر تالش كرده استید یب برخیاز جناحها و تخر یم برخیاست كه در تعظ

ا مشلاهده حاصلل   یل را بلا عقلل    یاریبسل  ملوارد  یانسان در طول زندگ :اجماع  -
بله عنلوان    كنلد  یق مل یز تصدیت به آن اذعان دارند او نیكند بلكه چون اكثر ینم
امكان شكافتن هسلته اتلم    ،وركیویبه نام ن یوجود شهر ،نیكره زم یگرد :مثال
ده یشتر منلابع و افلراد شلن   یاز آنجا كه از ب یم ولیرا ما شخصاً تجربه نكرده ا ...و
ت یل شلتر ماه ین علت چون بحث ملا ب یبه هم .میافته ایان یصحت آن اطمن م بهیا

از آنجلا كله    یاسلت ولل   یبزرگ یخ دروغگویدارد درست است كه تار یخیتار
 (به دور از احساس و تعصب)تعقل  یتوان با اندك یدروغگو فراموشكار است م

 .كلرد ن دروغگو را بلاز  یمشت ا ،با هم یخیق متون و مدارك مختلف تاریو تطب
پلس  )چگاه یه یشود ول یا دروغ میع دچار اشتباه یخ در وقاینكه تاریگر اینكته د

 یخیاگر به كتب تلار  .دهد یك انسان بد نشان نمیاز  یچهرة مطلوب (از چند قرن
را  ...تللر و یه ،زیل چنگ ،نرون ید محال است كسیر ملل مراجعه كنیا فرهنگ سای

ن یدر ب یخ اجماعیك انسان در تارید یین اگر در تایهم یبرا .ش كرده باشدیستا
  .آن فرد است یو خوب ین خود نشان دهنده درستیبود ا

جللب   یار مهلم و علمل  یبسل  یدر خصوص ذكر منابع توجه خوانندگان را به نكته ا

ت صدها منبع از یا واقعه و روایك متن یذكر سند  یكنند اگر برا یفكر م یبرخ .كنم یم
ن پندار غل  اسلت و  یالبته ا .دهد یمتن آنها اعتبار و قوت من به یاورند ایطرق مختلف ب

كه آن واقعله   یا افرادین فرد یا اولیا كتابها ین كتاب یم اولیراه درست آن است كه بفهم
را پر واضلح  ینقل كرده اند ز یا از چه طرقی یبوده و از چه كسان یرا گفته اند چه كسان
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ن افراد نقل كرده اند اكنون اگر نفر اول یهم ع را ازیوقا یسندگان قرون بعدیاست كه نو
اثلر   یز بل یل ن ین قرون بعلد یناقل یا اشتباه كرده باشد گفته تمامیا كتاب او دروغ گفته ی
 یافتلد و وقتل   یونهلا نفلر مل   یلیكه ناگهان بر سر زبان م یعه ایدرست مانند شا .شود یم

: مثال .ه استمغرض و دروغگو بود ینخست آن شخص یراو یفهم یم یكن یم یبررس

ه از حضرت فاطمله در صلدها   یدم كه نوشته بود خطبة فدكیعه دیش یتهایاز سا یكیدر 
ك نفر بله  یكه یهنگام ین خطبه است ولیل بر صحت این دلیكتاب ذكر شده است و هم

فهملد   یزد مل یل خ یبه جستجو بر م یخین كتب تاریخ و بیطرف در تار یعنوان محقق ب
النسلاء آملده كله    ت سال پس از هجرت در كتلاب بالغلا   429ن بار یاول ین خطبه برایا

سلال   344كند كله   ینقل م یسنده خطبه را دارد از قول كسینو یعنیطاهر  یاحمد ابن اب
 !قبل كشته شده است

 یس هالليم بن قيسل یرامون كتاب جعليكوتاه پ یسخن

ت كله  ن كتلاب گرفتله شلده اسل    یعه از همل یسندگان شل یاز استنادات كوبنده نو یاریبس
ع یم و بالواسلطه وقلا  یمشاهده مسلتق  یمدع(  یمحكم كار یبرا)م یسل یعنیسنده آن ینو

حضلرت   ،ا از قلول سللمان  یل كنلد و   یم نقل میا آنها را مستقیاست كه  یشماریمهم و ب
تعجب اسلت كله    یالبته جا ...پسر عمر و پسر ابوبكر و :و از جناح مخالف  ،ابوذر ی،عل

ن ین چنل یل ا تمام سران و افراد شاخص از دوست و دشلمن ا توانسته ب یشان میچگونه ا
 :د گفتیك شده و محرم راز همه باشد؟ در ادامه باینزد

 داند یم یرا موهوم و افسانه ا ین شخصیوجود چن 3ونینیماس:  
L.MASSIJNON،EXPLICATION DU PLAN DE KUFA. (PARIS. 
1935).P.360 

                                                           

ماسینیون استاد دكتر شریعتی بوده و شریعتی در كتاب كویر عالقه وافلر خلود را بله او بیلان كلرده       -3

و حلالج  ( سللمان پلاك  )تب بسیار علمی و تحقیقی دقیق و عمیقی پیراملون سللمان   ماسینیون ك. است
نوشته او چندین هزار فیش در رابطه با زندگانی حضرت فاطمه تهیه كرده ولی متاسفانه به علت ملرگ،  

 .موفق به تدوین آن نشد
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ع اسلت  یالت منسلوب بله اهلل تشل    ن كتاب از جمله مجهویا :سدینو یم 3هریگلدز
 4 (16همان منبع ص )
 یملار یبله هنگلام ب   :ن شخص در همه مواقع مهم حضلور داشلته  یب است كه ایعج 

كنلد از   یرا از آنها ثبلت مل   ین اوست و مواردیبه همراه سلمان و مقداد بر بال 1ابوذر

را  هلل او  19در سال  ستیاز او در دست ن یهل تا آغاز خالفت عثمان خبر 38سال 
او را در  12در سلال   .كنلد  یم كه سخنان ابوذر را ثبت مل ینیب یدر مكه همراه ابوذر م

همراه حضرت  17در سال  !سدینو یاو را م یایم كه وصاینیب ین ابوذر میربذه بر بال
سلپس او را در خانله    .شلود  یدر جنگ جمل حاضر م .دیآ ینه به كوفه میاز مد یعل
هملراه   18در سلال   .سلد ینو یرا مل  یبله حضلرت علل   م كه خطینیب یه میاد ابن ابیز

ع را یدر صلف مقلدم نبلرد وقلا     یو .شلود  ین آملاده مل  ینبرد صف یبرا یحضرت عل
بعلد از جنلگ   !( رسلد  یبله او نمل   یبیچ آسیشه هیو مسلما مانند هم)كند  یگزارش م

ن را یفه اسلتاندار ملدا  یرود تا حذ ین میگردد و از كوفه به مدا ین به كوفه بر میصف

ه نهضت اسالم قرار داشته یفه علیسق یان توطئه سریفه در جریرا حذیز .القات كندم
م كله  یبله سلل   یبا چله اعتملاد  )خ ثبت شود ید در تاریاو با یده هایده ها و شنیو د

د در یل با 2ن شلخص یگفته اند و چلرا چنل   یرا م ین اسرار مهمیبوده چن یهوادار عل
ن آملاده  ینبلرد بلا ملارق    یبلرا  19در سال  (!؟...استاندار مدائن باشد و یحكومت عل

                                                           

روایلات شلیعی   اكثر محققین می دانند كه ماسینیون و گلدزهیر از محققین بی طلرف و بله نلام در     -3
 .البته عالقه آنها به شیعه از البه الی تحقیقات آنها پیداست. هستند

جالب است كه بدانیم این دو نفر یعنی ماسینیون و گلدزیهر تحقیقات جالب و علمی و كارشناسلانه   -4

 و عمیقی در برخی مباحث تشیع انجام داده و مسلماً به علت مسیحی بودن به دور از تعصبات فرقه ای
نكته دیگر اینكه تمایل و عالقه خلاص آنهلا بله شخصلیتهای تشلیع از      . و بی طرفانه قضاوت كرده اند

 .الی متون آنها به روشنی مشهود است البه

 .نه آن بیماری كه منجر به مرگ ابوذر در ربذه شد -1

دقیقلا ماننلد   !!! )البته به عقیده شیعه زیرا مانند همیشه عوام شیعه مسائل را بهتر از املام ملی فهمنلد    -2

 (خوارج
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با  29رود در سال  ینه میسپس به مد !است یشاهد شهادت عل 29در سال ! شود یم
ه را از او گرفته و در كتابش ثبت یمعاو یق شده و بخشنامه سریه رفیادابن ابیز یمنش
و در م اینل یب ینه میپس از شهادت امام حسن او را ناگهان در مد 79در سال  !كند یم

از  ینفلوذ كلرده و گزارشل    ...سلعد بلن عبلاده و    س بلن یه و قیمعاو یمجلس گفتگو

در مكله و در منلا بله     76در سلال   .در كوفه است 74در سال  !كند یه میگفتگوها ته
ب اسلت  یعج ) .دینما یو آنرا گزارش م !كند ین گوش میامام حس یخیتار یسخنران
رود و  ین به كربال نمل یهمراه امام حس ،تمام اسرار یت و داناین عاشق اهل بیچرا ا
ام ین از قیاز شهادت امام حس یهجر 89ار مهم دهه یاز حوادث بس (؟شود ید نمیشه
 !!!3.ردیم یم 58در سال  !ستیدر كتاب او ن یچ خبریه ...ن و نهضت مختار ویتواب

 و م است یسل :مطالب یراو .شود یدا میپ یهجر 2ل قرن ین كتاب در اوایسر و كله ا
جاد تفرقله در املت   یا یبرا)ان یهودین كتاب ساخته دست یبه فرض محال كه ا .ابان
 ین كتلاب ینباشد و واقعاً چنل  (از نفوذ روز افزون اسالم در جهان یریو جلوگ یاسالم

خ صلدر اسلالم در دسلت    یاز تار یچ كتابیگرچه ما ه)م نوشته شده باشد یتوس  سل
( سال پس از هجرت اسلت  479ها متعلق به ن كتابیخ مكتوب شدن اولیم و تاریندار
ا یو آ ؟است یرفتنیپذ یقیو تحق یاز نظر علم یساله ا 199( فاصله)ن انقطاع یا چنیآ

 امكان ندارد در مطالب آن دست برده شده باشد؟

  داخلل   ،عمر و ابوبكر ،ان جنگ احزابین كتاب آمده كه در جریاز مطالب ا یكیدر
اورند كله  یل بیروز شدند آن بت را دلیكه اگر كفار پ ساخته بودند یبت ،خانه خودشان

ق یل امبر اكلرم از طر یل و پ !میم و ما هم مثل شما بت پرسلت یمسلمان شده بود یما الك

اور و عملر و  یل فرمود برو آن بلت را بشلكن و ب   یمطلع شده و به حضرت عل یوح
نهمه احملق  یاكفار مكه  یعنی یبراست !را به دل گرفتند ینه علیابوبكر از همان روز ك

ان هجرت یچرا ابوبكر در جر یبراست ؟ب دادینگونه فریشده آنها را ا یبوده اند كه م

                                                           

انتشلارات   41تلا   37زاده ص  ترجمه و تدوین دكتر محمود رضا افتخلار . تاریخ سیاسی صدر اسالم -3

 رسالت قم



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   82

املد و  یرون نیكه داخل غار بودند بید و هنگامیاز مرگ نترس غامبر اكرم یبه همراه پ
 یانت آشكار در سالهاین خیبا وجود مشاهده ا غامبر اكرم یچرا پ ؟امبر را لو ندادیپ

 یا سزایدهد آ یلشكر تبوك را به ابوبكر م یقافله حجاج و علمدار یجرالحایبعد ام
ن یل ؟ البتله در ا ؟ین مقاملات و مناصلب  یچن یا اعطایكه مرتد شود مرگ است  یكس

  .ن دست وجود داردیاز ا یض فراوانیمطالب ضد و نق ،كتاب
 ن كتلاب آنجاسلت كله محملد ابلن      یخنده دار و مضحك ا یگر از داستانهایمورد د

كله محملد   یكند در حال یت میكر پسر ابوبكر هنگام مرگ پدرش دارد او را نصحابوب
فله  یساله داشلته خل  4بچه  یعنیسال داشته  4بكر در زمان مرگ پدرش فق   یابن اب
 !!!!!!!!!!3كرده است؟ یحت مین را در هنگام مرگ نصیمسلم

 سلد ینو یه مل ن كتاب آن بوده كیسنده نادان و جاهل اینو یگر از دسته گلهاید یكی: 
 یكه تملام یدر صورت .عت كرد معاذ ابن جبل بودیفه با ابوبكر بیكه در سق ین كسیاول

 !!!!!من بوده استین معترفند كه معاذ در آن روز در یمورخ

 نهمله مهلكله جلان    یاز ا ،ن كتلاب یا یس راویم ابن قیچگونه سل :نكهیگر ایسئوال د
و چرا  ؟سر به زنگاه حاضر بوده است ع مهمیوقا یسالم به در برده و چگونه در تمام

نكه در همه جا حاضر و یبا وجود ا ؟ستین یخیدر حوادث تار ،ن فرد مهمیاز ا ینام
 .بوده است ینخود همه آش

 م داشته انلد متعللق بله پلس از قلرن      یسندگان به كتاب سلیكه نو یچرا تمام استنادات
پلس از وفلات   ن ینخسلت  ین كتلاب در هملان روزهلا   یل است؟ اگلر ا  یچهارم هجر

 نوشته شده است؟  غامبریپ

                                                           

تعجب من از مردم عامی نیست كه در اكثر مساجد این كتاب موهوم را مطالعه می كنند تعجب ملن   -3
است كه با چه شور و حرارتی این كتاب را چاپ و زاده  از استاد دانشگاه آقای دكتر محمود رضا افتخار

 . منتشر كرده اند براستی كه تعصب، دكتر و بیسواد نمی شناسد
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 سال پلس از   479متعلق به  ،مكتوب ین نوشته هایاول :یطبق تمام شواهد معتبر علم
ن یل م از كجا سر درآورده و چگونه از این كتاب سلیباشد اكنون ا یم غامبریوفات پ

  ؟مخالف است ،ر متون معتبریشده و چرا مطالب آن با سا یقاعده مستثن
 مولف كتلاب الضلعفاء   یمعروف به ابن غضائر یداله غضائرین بن عبیاحمدبن حس، 

ن كارشناسان یاز عالمتر یكیهل  279تا  219 ین سالهایب یمتوف ،عیمذهب تش یدارا
 یس هاللیم بن قیسل :سدینو یم 3(الضعفاء )در كتاب خود  ،هزار سال قبل علم رجال

ت نقلل  یل روا( ع)ن یحسل  بن یو عل( ع)ن یو حس( ع)حسن ( ع)از ابوعبداهلل  یعامر
م ینلد كله سلل   یگو یاصلحاب ملا مل    .ن كتاب مشهور به او منسوب استیكند و ا یم

املا ملن خلود نلامش را در      .سلت ین یادیل هم از او  یست و در خبریشناخته شده ن
ابن عقده در رجال  .4ده امیاش از او دیع یات ابان ابیجز كتاب او و جز روا یموارد
م بلدون شلك   یاز او آورده املا خلود كتلاب منسلوب بله سلل       یثین احادیرالمومنیام

اله  تیمرحوم آ یخط –به نقل از كتاب الضعفاء  21همان منبع ص ...)است یساختگ

 ییقهپا 412ورق  377از مجموعه  یعكس 7ورق  یه اله نجفیقم كتابخانه آ – ینجف
ش  398/ 3رجلال  / ابلن داوود  +  61و  64خالصه / یحل :ز دریو ن 1/378مجمع / 

اش و یل ع یابان ابن ابل  :دیگو یاش میع یو در مورد ابان بن اب (448ش4/429 -514
ت یل ن روایابلن حسل   یاست از انس ابن مالك و عل یاش هارون است تابعینام ابوع
م بلن  یاصحاب ما سلاخت كتلاب سلل   .  ستیمورد توجه ن .ف استیضع .كند ینقل م

 -449ن یشیپ/  یعكس/3ورق  .نیشیپ/ كتاب الضعفاء  ) .دهند یس را به او نسبت میق
 (38و  37/ 3مجمع /  ییقهپا

                                                           

بسیاری از علمای شیعه ضعفهای وارده به راویان توس  ابن غضایری را قبول ندارند و دلیل آن هم  -3

ب میل ملا روایتلی كلرده    مشخص است و نیازی به توضیح ندارد هر راوی حتی غالی و دروغگو اگر با
 . باید تایید شود

 .نشانگر صداقت و بی طرفی و روحیه علمی ابن غضائری است: این جمله -4
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 كه متعلق به  یم صحت دارد چرا در اصول كافیات منتسب به سلیث و روایاگر احاد
 یا مل یل آ ؟م نقل شلده یهمان دوران و همان مكان است فق  چند مورد معدود از سل

  ؟نداشته است یم دسترسیبه كتاب سل ینیباور كرد كل ،توان
 نهمله افلراد   یشدم كه چگونله ا  یكردم شگفت زده م یم را مطالعه میكتاب سل یوقت

 یمختللف هسلتند بله راحتل     یله هلا یسرشناس كه متعلق به دار و دسته و طبقه و قب
سلت  یكاف ،ن اسلرار یل گذارند كه هر كلدام از ا  یان میم در میرا با سل یاسرار یهمگ
 ینهمله آقلا  یبلا ا  .را بر باد دهلد نده یله و تمام سوابق شخص گویت و اعتبار قبیثیح
 .دارد یشود و از تمام رازها پرده بلر مل   یمحرم راز همه م ،م مانند شرلوك هلمزیسل
 .بوده اسلت  (الاقل در صدر اسالم )صفت مشخصه اعراب  یم رازداریدان ینكه میبا ا
س وجود داشته كه همه یم ابن قیدر سل یتیچه صفت مشخص و چه خصوص یبراست

ماننلد  ) .گفتنلد  یاسرار مهلم خلود را بله او مل     ،مختلف یتهایاس با موقعافراد سرشن
او  ینحلوه جلان كنلدن پدرانشلان را بلرا      ،ا فرزند ابلوبكر یكه فرزند عمر و  یمورد

 !(كنند یح میتشر

 ار یبسل  یذهلن خلالق و داستانسلرا    ،ن كتابیسنده ایگر من آن بود كه نوید یشگفت
غلول چلراغ    كشب ویهزار و  یخالق داستانهاكه  یالبته از مردم. داشته است یجالب

 .ستیب نیاد هم عجیهستند ز ...جادو و سند باد و
 ست كه در همه جا حاضر ین ابن سباء كیند ایگو یم 3عه در باره ابن سباءین شیمحقق

 ...كند و در تمام شلهرها حضلور دارد و   یشه هم از چنگال دشمن فرار میاست و هم

                                                           

برخی محققین سنی و غربی معتقدند بسیاری از دروغها ی مورد استناد شیعه توسل  ایلن فلرد كله      -3

احتمال فلراوان  . وده استجعل شده و شورش علیه عثمان نیز به تحریك او ب یهودی تازه مسلمان بوده،

داستانسلرایان در طلول    -3: وجود دارد كه این شخصیت ساخته ذهن داستانسرایان تاریخی باشد وللی 

تاریخ بین تمام فرق وجود داشته و سنی و شیعه نمی شناخته اند برای هملین در بلین هلر دو ملذهب     
ابن سبایی وجود داشته حتی اگلر  مسلماً افكار  -4تشیع و تسنن به مواردی از این دست بر می خوریم 

 .وجود چنین شخصی موهوم بوده باشد
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ن یس از محققل یم بلن قل  ین سئواالت را درباره سلیا تمام ،نجانب با عرض معذرتیا
 .پرسم یعه میش
 به كلرات  غامبر اكرم ینكه پیم وجود دارد و آن ایدر كتاب سل یار مضحكینكته بس، 

بله   ینده عمر و ابلوبكر را بله طلور خصوصل    یخائنانه آ یو نقشه ها یفعل یانتهایخ

در  یولل  .ده اسلت رسلان  یك خلود مل  یاران نزدیاز  یو برخ( ع) یاطالع حضرت عل
م كله  یخلوان  یمل  ،عهیگلر ملورد اسلتناد شل    یث دین كتاب و احادیگر از همید ییجا
 یشان جدا شده و به دوزخ مینند كه از ایب یاصحاب خود را م ،امتیروز ق غامبریپ

 !نله  :دیل آ ینها اصحاب من هستند خطاب میا :دیفرما یم غامبریكه پیروند و هنگام
د یل در ق غامبر اكرم یجالب است پ ....تو چكار كردند وكه آنها پس از  یدان یتو نم
ن یل از ا ،املت یروز ق در یدانسته اند ولل  یانت اصحاب را میو خ یچهره باطن ،اتیح

امبر و اماملان  ید پیو از همه گذشته شما كه معتق!! !كنند یم یاطالع یموضوع اظهار ب
ارت قبور آنها رفته یزل به ین دلیپس از مرگ حاضر و ناظر بر اعمال هستند و به هم

امبر از یل نجلا پ ید پلس چطلور شلد در ا   یل خوان یارتنامه میا زیو طلب حاجت كرده 
 !!!خبر است یاصحاب زمان خودش و از اتفاقات بعد از فوت خودش ب

 ن اسلالم توسل    یل از وجود انحلراف در د  غامبریپ ،ن كتابیموارد در ا یاریدر بس
بله   یو درگوشل  یرا فق  به طور خصوصل ن نكته یا یخاص پرده برداشته ول یافراد

عملوم   یق بلرا ین حقلا یخواهند با گفتن ا یرا نعوذباهلل نمیرسانده اند ز یاطالع برخ
و بعلد آن افلراد راز دار بلر خلالف      ؟رندیاسالم را بگ یانحراف و نابود یمردم جلو

  .گذارند یس میم ابن قیسل یار جناب آقاین اسرار را در اختیا یاصول رازدار

 مانند من گفته شلود   ین كتاب اگر از زبان انسان بدبختیاز مطالب مندرج در ا یبرخ
 یر و الحاد و سپس اعدام صادر و به مرحله اجرا در خواهد آمد ولیعاً حكم تكفیسر

عه است را نوشته از یند ذائقه عوام شیار مورد خوشایكه بس یمطالب ،میچون جناب سل
باشد و  یم 31ن سخن كه تعداد امامان یمانند ا .كنند یز او اغماض میمطالب كفر آم
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 :گفلت  یمل  یحضرت عل ....نفر از فرزندان تو امام هستند 34گفت  یامبر به علیا پی
 ... توانستم جنب باشم و در مسجد بخوابم و یفق  من م

 سلرو تله    یب یوارد جنگ و جدالها :دیفرما ین میات قرآن خطاب به مومنیح آیصر
سلالم   :دییل د فق  به آنهلا بگو یریگ ین قرار میخطاب جاهل كه طرفینشده و هنگام

ا دوسلتداران  یل و ( ع) یحضلرت علل   م كهیكن ین كتاب مشاهده میدر ا یول !كمیعل
 !شوند یسر و ته م یب یگران وارد بحث و جدلهایبا د یمرتب و در هر مورد ،شانیا
قصد بله هلم    ،تابن كیا یرانیا ای یهودیست كه جاعل احتماالً ین نشانگر آن نیا ایآ
 را داشته است؟ یختن جامعه اسالمیر

 یو نعملان  ینل یكل شلمارد  یف مل یرا ضلع  یس الهاللل یم بن قل یكتاب سل ،دیخ مفیش 
ه یل تك یس الهاللل یم بلن قل  یكتاب سلل  یرو( هیاثنا عشر)ه یاثبات نظر یبرا وصدوق
به  انیعیكه شیاز اصول": دیگلو یوصفش كرد م یكه نعمانین كتاب همانطوریا ،كردند

د نسلبت بله   یل شلك و ترد  ،ان در آن زملان یعیاما عموم ش ،"آن رجوع واعتماد دارند

 یرفیص یمحمد بن عل)ق ین كتاب از طریچون ا ،م داشتندیوضع و اختالق كتاب سل
 یمغلال ( یاحمد بن هالل العبرتلائ )ق یو از طر ،ت شدهیكذاب مشهور روا( نهیابو سم

س یم بن قل یگلفتند كه سل یاصحاب ما م ":دیگو یم( یابن الغضائر)،ملعون نقل شده
 ،باشلد  ید مجعول مل یترد یم بیو كتاب سل. ستیاز او ن یو ذكر ،باشد یمعروف نم
م را ید كتلاب سلل  یل خ مفیشل  3."كنلد  یت مین نظر را تقویم كه ایدا كردیپ یما عالئم

باشد و عملل بله اكثلر كتلاب را      یر موثوق میغ ،كتاب ":دیگلو یف شمرده و میضع
ن یمتلد  یبلرا  ،س صلورت گللرفته  ی  و تلدل یچون در كتاب تخلل  ،شمارد ینمز یجا

ت یل د و روایل ن كتاب تقلید از ایو نبا ،واجب است از عمل به اكثر كتاب احتراز كند
د به علماء رجوع یث درست و نادرست كتاب بایز كردن احادییتم یمكلف برا ،شود
س یم بلن قل  یت از كتاب سلیرواكند بخاطر اعتماد و  ید از صدوق انتقاد میمف 4."كند
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كه در باره آن  ،بودن آنها دانست یاخبار ،د علت استفاده صدوق از كتابیمف .یالهالل
و از  ،باشلد  یث و عمل بله ظلواهر الفلاظ مل    یاو بر مذهب اصحاب الحد ":دیگو یم
رساند  ینش ضرر میاست كه صاحب آن به د یا هین رویق اعتبار عدول كرده و ایطر

 3."شود یو استبصار م یو مانع روشن

 ا از افلراد مطملئن   یل بوده و  ینیشاهد ع ،اناتیشتر جریاست كه در ب یسنده مدعینو
ق متفاوت نقل یك موضوع واحد به چند طری ،ن كتابیگاه در ا یكند ول ینقل قول م
  یخانه حضرت عل یمانند حمله به سو .شده است

 از خالفت مطللع  ( ع) یرت علاز توطئه كنار گذاشتن حض غامبریپ ،موارد یدر برخ
 ،عموم مردم آشكار كنند آنرا به صلورت راز  ین توطئه را براینكه ایبدون ا یبوده ول
ل یل كه طبق تحلیكرده اند در حال یان میگر بیدو نفر د یكیو  یحضرت عل یفق  برا

 غامبریانحراف اسالم بوده پس چرا پ( ع) یحضرت عل یبركنار یجه حتمینت ،عهیش
  ؟سكوت كردند ،ه مجاهدتپس از آنهم

 یملدع  ،میسلل  ین كتاب آن اسلت كله آقلا   یار جالب و خنده دار در مورد اینكته بس 
ده و با گلوش خلود   یع را به چشم خود دیحضور داشته و وقا ،است كه در آن زمان

از  یكل ینلد كله بنلا بله قلول      یگو یمل  از كتلاب  ییشان در جایسپس ا. ده استیشن
جاللب   .و ابوذر و سلمان یامبر مرتد شدند به جز علیتمام مردم پس از پ ،نیمعصوم

ن آقلا هلم   یل ست پس خلود ا ین سه تن نین شخص در كنار نام ایاست كه نام خود ا
نقل كلرده   ،ك نفر مرتدیرا كه  یم مطالبیتوان یم ین ما با چه اعتباریمرتد بوده بنابرا
و ابلن عبلاس و   اسلر و ام سللمه   یو عملار   یا بالل حبشیو آ!! !؟میاست را قبول كن

 ؟هم مرتد بودند.(  . .ن ویفاطمه و حسن)نعوذباهلل 
اهلل   یعلملا  یعه و تملام یطراز اول شل  یاز علما یكه تعداد یكتاب ،ن اوصافیبا ا

له ید وسل یدانند چرا با یصحت آنرا مخدوش م ی،طرف غرب ین بیمحقق یسنت و تمام
 .اعلم واهلل ؟شدن ما شود یدوزخ
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 ث منتسب به امام صادق رایك حدی یمحكم كار یبرا ،بن كتایا ینسخ چاپ یابتدا
  :یول .د فرموده اندییم را تایسل ینوشته ها ،ن مضمون كه آن حضرتیسند به اینو یم

 .ستیمشخص ن ،ثین حدیصحت و اعتبار ا -
را یل اند ز د كردهییكدام قسمت از نوشته ها را تا( ع)ست كه امام صادق یمعلوم ن  -

ختله بله   یدر هلم آم  یادیل با مطالب دروغ ز یادیز مطالب درست ،ن كتابیدر ا
نكه نسخ یعالوه بر ا .ر ممكن نموده استیص راست و دروغ را غیكه تشخ ینحو
اكنون املام   .است یاختالفات فاحش یگر دارایكدین كتاب با یموجود از ا یخط

  ؟د كرده اندییصادق كدام نسخه را تا
شلان  ین كتلاب را برا یل ا یالب طوالننده تمام مطیا امام صادق نشسته اند تا گویآ -

  ؟فرموده اند دیین مطالب را تایشان هم تمام ایو ا ؟قرائت كنند
س ی  و تلدل یسلت و در آن تخلل  ین كتاب قابلل اعتملاد ن  یا":دیگو ید میخ مفیش -

"صورت گرفته است
3

 

 یكلنم كله علملا    ین نكته جلب میز را به ایتوجه خواننده عز ،ن بخشیا یدر انتها
 یرا جلزو منلابع اصلل    اجملاع  -2عقل  -1سنت  -4 (قرآن)كتاب  -3 :اصلعه چهار یش

ن یل اهل سنت بله ا  یم كه علماید بدانیبا كمال تاسف با یدانند ول یمورد استناد خود م
ر فلرق و  یبه خصوص در مسائل مورد اختالف بلا سلا  )ع یاصول وفادارتر بوده و در تش

  :شود یر پا گذاشته میز یین اصول ادعایتمام ا (مذاهب

ده یل ناد :تلوان از  یم یاز موارد عدم توجه به قرآن در موارد اختالف (قرآن) کتاب -3

ق یل تطب یات بله جلا  یل ث و روایات با احادیق آیل تطب اتیح آیصر یگرفتن معنا
كلملات ل    یو واضلح و عملوم   یظلاهر  یات با قرآن ل خارج شدن از معنا یروا

ه ل خارج شدن از  یآ یو معنا دن منظوریفهم یات قبل و بعد برایعدم توجه به آ
ر یل عدم توجله بله تفاسل    دستور زبان عرب و رجوع به استثنائات آن یقواعد كل

                                                           

 (.439،ص6معجم رجال الحدیث،چاپ قم، ج) -3



  89  جلد اول (ALFOS) آلفوس

ا یل د ل گسلترش و   یل ر جدیه و رجلوع بله تفاسل   ین در رابطه با آن آیه مسلمیاول
  ...منظور خداوند و ین مصداق براییمورد اختالف ل تع یواژه ها ید معنایتحد

و  یدر سلنت نبلو   ،ر ملذاهب یعه با سایورد اختالف شاز موارد م یاریبس :سنت -4

ل گفتن   ی  عادین نمازها در شرایجمع كردن ب :وجود نداشته مانند یعلو یحت

 یح و هلر گونله سلاختمان   یاهلل در اذان ل ساختن گنبد و ضلر   یول یاشهد ان عل
گران یدر مرگ د ینوحه خوان یو حت یارت مكرر قبور ل خودزن یقبور ل ز  یرو

بزرگلان   یا علزا بلرا  یمراسم سالگرد جشن  یر منفعت مال ل برگزار ل خمس د
  ...وساطت و شفاعت از مردگان و ین ل تقاضاید

كله در   یح اسلت پلس اگلر كسل    یم كه فق  اجماع عقالء صحید بدانیبا :اجماع -1

ا در یل دانسلته   یرا نمل  31و  34ن ینوشته و تفاوت بل  31كتابش تعداد امامان را 
ن یتلوان بله عقلل چنل     ینم ...كرده و یامبر صحبت میبا پكتابش نوشته كه االغ 

 یك دوره اجماع به اباحه خمس و در دوره ایكه در  یكسان .اعتماد كرد یانسان
اجماع به وجوب نماز جمعه و در دوره  یدر دوره ا ،گر اجماع به وجوب آنید
د به هر حلال اگلر بله اجملاع معتقل      ....م آن كرده اند ویگر اجماع به تحرید یا

به ( ر مذاهبیو مورد اختالف آن با سا یال اقل موارد خراف)عه یم مذهب شیباش
 .باطل است ،ن جهانیاجماع تمام مسلم

ح و آوردن شاهد و مطلب باشلد  یبه توض یازینه نین زمیكنم در ا یفكر نم :عقل -2

ان یعیا در نلزد شل  یل و دروغ در دن ین موارد خرافیشتریرا پر واضح است كه بیز
د بله بلدن   یل داند كه نبا یز مین انسانها در جهان نید كه احمق تریندقت ك. است

م یعه هنلوز هلم در تحلر   یاز مجتهدان ش یبرخ یحت یوارد كنند ول یبیخود آس
چگونه  یبراست !ینه زنیو س یر زنیم زنجیشك دارند چه برسد به تحر یقمه زن

د سهم املام  یباة آنها معتقد بودند یاول یعلما یم وقتین افراد شك نكنیدر عقل ا
ا انداخت تا امام زمان موقع ظهلور  یا به درین چال كرد یزمان از خمس را در زم

عه یشل  !یبله كتلب علملا    یم اگر نگاهین موارد كه بگذریاز ا !آنها را خارج كند
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ب در مورد امامان یب و غریو عج یخراف یبه داستانها ،د به مقدار فراوانیندازیب
نلدارد و جاللب    یو منطقل  یار عقلیمع یا آنها ذرهچكدام از ید كه هیخور یبر م
 ،غامبر اكلرم  یل ز به طور مكلرر از پ ین شی،كفار قر ات قرآنینجاست كه طبق آیا

اماملان خلود    یبلرا  یان غلال یعیكردنلد ل كله شل     یرا م ین معجزاتیهم یتقاضا

كه  یمعجزات یعنی .آمده یم یخداوند پاسخ منف یز از سویاند ل و هربار ن دهیتراش
اماملان آن هلم در    یواقع نشلد بلرا   ت كفار ل یل در حضور جمع  غامبریپ یابر

  ...و !شده است یواقع م یعة غالیا دو نفر شیك یحضور 

 فیتعار

دانلم   یروشن شدن و درك بهتلر موضلوعات الزم مل    یبرا یقبل از ورود به بحث اصل

  :ان كنمیمطالب را به اختصار ب

آنهلا را   ،انیعیكه ش یثیاز احاد یارید كه بسیشد دقت داشته بایبا :ا متواتریتواتر  -3
 یها و تفرقه افكنان و انسانها یان و رافضیشه در آبشخور غالیدانند ر یمتواتر م

ند كه از طرق مختلف و  یگو یم یخبر متواتر به خبر .فاسدالمذهب داشته است
  .چگونه احتمال كذب و دروغ در آن نرودیان شده باشد كه هیب یمتعدد به قدر

داده  یعه رواج مل ین توده شیرا در ب یخراف یشه هایكه اند یكسان :یرافض ی،غال -4
 .اند ان تندرو بودهیعینها شیا .عه لعنت شده اندینها از جانب امامان شیا .اند

ا در صلدر  یل ا سه سلسله روات داشلته  یا دو یك یكه  یخبر :ا آحادیخبر واحد  -1

 یارزش چنلدان  ین خبلر یچن .میا دو نفر برخورد كنیك یات به نام یسلسله روا
و قلرائن و   یخی  تلار یشلرا  یبلا تملام   یالبته به نظر من اگر خبر واحد .ندارد

  .رفتیتوان آنرا پذ یز بود میداشت و مطابق قرآن ن یشواهد همخوان

ات یر خصوصل یا بد بودن و سایند كه درباره خوب یگو یم یبه دانش :علم رجال -2
  .ردازدپ یث میان احادیراو یو زمان یشخص
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كله   یم ملتل ید بگویتاسف با لبا كما :دگاه و موضع اهل سنت نسبت به ائمهید  -7
هنلر   :دیگو ین است و در اشعار خود میزم ین ملل رویمعتقد است باهوش تر

ان و یعلملاء و دانشلجو   نیدر بل  یستم و حتیدر قرن ب !ان است و بسیرانینزد ا
اگر به انلدازة   یول !مه دشمنندن تفكر وجود دارد كه اهل سنت با ائیون ایروحان

اهلل   یان فقهیشوایسندگان و پینو یشوند كه حت یق كنند متوجه میتحق یذره ا
آنهلا   ینه تنها دشمن ائمه نبوده بلكه برا ...(و یمانند احمد حنبل و شافع)سنت 
ه یل میمانند ابن ت یشخص یبا سروده و شاگرد مكتب آنها بوده اند حتیز یاشعار
 :نوشته* عه داشته ید را با شن تضایشتریكه ب

 لله  یدو قب یعنینه ین مدیساكن -3 :كه دو دسته بوده اند غامبر اكرم یاران پی :اصحاب
  ن مكهیساكن یعنین یمهاجر -4اوس و خزرج 

 معاد ،نبوت ،دیتوح :نیاصول د 

 امامت و عدل  (عالوه بر موارد فوق) :عهیاصول مذهب ش 

 رماك یكوتاه در خصوص اصحاب نب یحيتوض

امبر یل اران پیل د از یف و تمجیه در تعریكصد آی ،تمام یم به وضوح و روشنیدر قرآن كر
ن یل كه خلود ا )امبر اكرم یكان پیز در رابطه با محبت با نزدیه نیك آیو  .اكرم وجود دارد

عه معتقد اسلت تملام   یاكنون ش (بوده اند یشان چه كسانیكان ایدارد كه نزد یادیبحث ز
ن با تمام اصلحاب  یهم یاكرم مرتد شدند و برا یپس از رحلت نبنفر  1اصحاب به جز 

  .كند یم یدشمن
 

 [ 49:الفتح]  چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ چ 
 سلال رسلالت    41نه نلازل شلده و از   ین است در مدیكه مربوط به منافق یاتیآ یتمام

شده كله در آن  ه هم در مكه نازل نیك آی یسال آن در مكه بوده حت 31كه  غامبریپ
نله بلوده انلد و نله از     یم كه منافقان از ملردم مد یشو یكلمه منافق باشد پس متوجه م

ن بلا  یل ا (ش باشلند یان از قریشوایخواسته كه پ یامبر مین پیهم ید برایشا)ن یمهاجر
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دارد در آزار و شلكنجه دوران   یلل ینكله چله دل  یا یز منطبق است برایعقل و منطق ن
شله دسلت بله    یعه ماننلد هم ینكه محقق شل یمگر ا ؟ن شودبخواهد مسلما یكس ،مكه

 یو روانشناسل  ییب گلو یل سر و تله و غ  یب یكالم یمسخره و بحثها یهایفلسفه باز
  .بكند یسمان بافیو آسمان ر اصحاب

 یم مل یبودند و به دو دسته تقس غامبر اكرم یار و همراه پیكه  یكسان یعنیاصحاب 
ت آنهلا از عربسلتان   یاصلل  ینله ولل  ین مدیساكن له اوس و خزرجیكه از قب)شدند انصار 

نله هجلرت   یاكلرم بله مد   یكه از مكه به همراه نب یكسان یعنین یو مهاجر (بوده یجنوب
  .ش بودندیمختلف قر یره هایشتر از تیكردند و ب

د یل م بایكنل  یاد مل ی غامبرینده به طور مكرر از اصحاب پیاز آنجا كه در صفحات آ
عه معتقد اسلت  یش .میح دهین افراد توضیدرباره ا یمختصر یقبل از ورود به بحث اصل

به جز سه نفلر   یرا تنها گذاشتند و همگ یشان علیپس از رحلت ا غامبریكه اصحاب پ
به  یات مختلفیآ یبودند كه خداوند در قرآن ط یا آنها جزو گروه منافقانیمرتد شدند و 

ا واقعلاً  یل م آیم و بفهمل یبهتر بشناسل ن افراد را ینكه ایا یاكنون برا .آنها اشاره كرده است
داشته اند كله   یتیه و شخصیا روحیا منافق بوده اند یآ یعنینطور بوده یت آنها همیشخص

بله   ز را فراموش كنند و مرتد شلوند یاكرم همه چ یك شبه و بالفاصله پس از رحلت نبی
 . میپرداز یاكرم م یآنها در قبل و بعد از رحلت نب یاز زندگ یشرح مختصر

ا در یل م كه یكن یان میرا ب یخالصه سرگذشت اصحاب نجایالزم به ذكر است ما در ا
ا در زملان  یل داشته انلد و   یدن حضرت ابوبكر نقشیساعده و به حكومت رس یفه بنیسق

م تا سل یل و  (قلرآن  یماننلد جملع آور  )فله  یعهلده دار وظ  ،ا حضرت عمریخالفت او و 

 :بوده اند ...(ز شدن امام جماعت وشنمایا پیفه یخل ینه به جایدر مد ینیجانش)
ن لقب داده بود یام یامبر او را قویپ)ن یعامربن عبداله ملقب به ام :ده جراحیابوعب -

ن یل ا .ده اسلت یل ن املت ابوعب یل ن ایاست و امل  ینیام یهر امت یو فرموده اند برا
در  .از عشره مبشره بلود  یكیو  ر صحابهیاز مشاه (و متواتر است یقطع ،ثیحد

بود كه  یشتافت و جزء كسان غمحمد  یاریا آمد و در جنگ احد به یدنمكه به 
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در تملام غلزوات    .سلتاده بلود  ین لحظات ایتا آخر غامبریفرار نكرد و در كنار پ
ن حضلرت ابلوبكر بله خالفلت او را     ییده در تعیابوعب .بود غامبر اكرم یهمراه پ

مر ابن خطلاب  حضرت ع یكرد و حضرت ابوبكر او را به شام فرستاد وقت یاری
لشلكر اسلالم در شلام     ید به فرماندهیخالد بن ول ید او را به جایبه خالفت رس

ن سمت فرستاده بلود معلزول نملود و    یو خالد را كه ابوبكر او را بد .ن كردییتع
طلاعون در شلام وفلات     یماریده به بیابوعب .دیان رسانیده فتح شام را به پایابوعب
 3 .افتی

سلاالر سلپاه    یو .ن بلود یو ذوالهجلرت  یصلحاب  یعامر یقرش( ابوسبره) :بوسبره -
بود و در عهد خالفت  (تستر)بن خطاب در فتح شوش و رامهرمز و شوشتر  عمر

 4.عثمان در گذشت

ر فرمانلدهان علرب و   یاز صحابه رسلول اكلرم و از مشلاه    :وقاص یسعد ابن اب -
 .نیه و ملدا یفاتح قادسل .در جنگ احد در كنار رسول اهلل ماند و فرار نكرد .اسالم

و مركز و مقر سلپاه  . پس از فتح عراق كوفه را بنا به دستور حضرت عمر بنا كرد
در زملان   .ت آنجلا منصلوب كلرد   یل حضرت عملر او را بله وال   .ش ساختیخو

نلا شلد و در   ینه بازگشت و در آخر عملر ناب یو به مد حضرت عثمان معزول شد
  1 .نه در گذشتیهمان مد

ن اسلالم  یز بزرگان صحابه حضرت رسلول و سلابق  ا یكی :عبدالرحمن ابن عوف -
بدر و احد شلركت   یدر غزوه ها .ن كس بود كه اسالم آوردیند هشتمیاست گو

ن جنلگ از كنلار رسلول اهلل دور    یو در ا .زخم برداشت 43كرد و در غزوه احد 
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 3188هران صنوبر ت
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عمر ابن خطاب بعد  بود كه حضرت ینفر كسان 8از  یكی یو .نشد و فرار نكرد
نله  یدر مد یسلالگ  75به سلن   .آنان واگذاشت یفه را به شورایلن خییاز خود تع
 3. افتیوفات 

ثروتمنلد از خانلدان    یتاجر .فهین خلیر صحابه و سومیاز مشاه :عثمان بن عفان -

 یاسلالم آوردن او را برخل   .ش از هجلرت اسلالم آورد  یچند سال پ .ه بودیام یبن
گلر از  ید یكل یبعلد بلا    انلد  دانسلته  غه دختر محمد یمربوط به ازدواج او با رق

صاحب )ن ین جهت به ذوالنوریو از ا .ازدواج كرد غمبر به نام ام كلثومیدختران پ
بعد از قتلل حضلرت    یو .ن به حبشه بودیعثمان از مهاجر .لقب گرفت (دو نور

 4.ن كرده بود به خالفت انتخاب شدییكه حضرت عمر تع ییعمر از جانب شورا

ن اسلت و  یاز مهلاجر  .یاهل صفه را امامت كرد ،فهیابوحذ یسالم بن معقل مول -
او از طرفلداران   (یده حمد اهلل مستوفیخ گزیتار) .د شدیمامه شهیدر روز  .یبدر
  .دن حضرت ابوبكر بوده استیبه خالفت رس یجد

ر كند و تا یشهروندان خود را تحق ،كه دولت یزمان) :دیگو یل میجان استوارت م -
را بلا   یچ كار بزرگل یه یافت كه براستیرخواهد تنزل دهد د ،عیمط ییحد ابزارها

بلر  ) كه یامبر نابغه این بر پیپس آفر( 1.دیتوان به انجام رسان یمردان كوچك نم
مانند عمرابن خطاب را  یخالق و صاحب فكر و را یافراد (عهیش یخالف عقا

را در هلم   یت كرد تلا بتواننلد پلس از او كملر سله امپراطلور      یسال ترب 41 یط
 یگوسلپندان  ،عه انتظار دارد مردم در برابر حكام مورد نظر اویهر چند ش .بشكنند

  .باشند ،عیمط
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 416ص  3163عمادیان نشر توتیا تهران  گفته ها و نكته ها نوشته محمد شریفی و بارانه -1
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 ینلدارد ولل   یعه به ارتداد اصحاب اعتقلاد یند شیگو یعه میسندگان شینو یبرخ -
 ؟ن سه نفر استیفق  نام ا ...ابانها و فلكه ها و شهركها و موسسات ویچرا نام خ

 (سلمان و ابوذر و عمار)
 .كنلد  یدا مل یل پ یلفظل  یریبا عبدالرحمن ابن عوف درگ خالد بن ولید یبه مناسبت -

به خدا اگلر بله    ،اران من بداریآرام باش و دست از  :ندیفرما یامبر اكرم به او میپ
ك یل مانند عمل  یو همه را در راه خدا خرج كن یاندازه كوه احد طال داشته باش

ن یز همل یل من ن) یطبرخ یتار 3493ص  .اران من نشودیك شبانگاه یا یصبحگاه 
 (میگو یان میعیامبر به شیسخنان را از جانب پ

ر به یات زیگر غافل بوده است در آیاز جنبه د یده ولیه را دیك جنبة قضیعه یش -
نلدگان  یرند تا آیالگو بگ غامبرید از پین صدر اسالم بایم كه مومنینیب یوضوح م

  :رندیاز جامعة صدر اسالم الگو بگ

 چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی             وئ  ۇئ        ۇئ  چ 

اد می یو ددا را فراوان  دید می داریام  امیبرای شام اگر ب  ددا و روز ق {12:األحّزاب}

 .ده ای اس یشخص رسول اهلل مقتدای پسند ،دیهن

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ  و كذذلا ج لعاکذذاكم ا ذذ 

م یدیل ن امتها گردانین است كه شما را بهتریآری چن[ 321:البقرة] چڄ  ڄ  ڄ 

 ...امبر بر شما گواه باشدید و پیتا بر مردمان گواه باش

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  چ  

 آل}چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    

ام كردنلد كله   یل كه بر آن ق (اسالمامت صدر )د یهست ین امتیكوتریشما ن {221:عمران

مان به خدا آورند و اگر اهل یباز دارند و ا یوادار كنند و از بدكار یكوكاریمردم را به ن
شتر یمان و بیاز آنها با ا یكن برخیبهتر از آن نبود ل یزیچ آنان بر آوردند یمان میكتاب ا

  (339آل عمران ) .آنها فاسق و بدكارند



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   91

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  الكفلار  ین معله اشلداء علل   یمحمد رسول اهلل والذ

كله بلا او    یمحمد فرستاده خداوند است و كسان :نهمیب [ 49:الفتح]  چپ       ڀ  ڀ 
  .ن خود مهربانندیهستند با كافران تند و ب

 
د كه مباحث ما و یم تا بدانیرسان یان میبه پا ینیخم ین سخن آقاین قسمت را با ایا

 :ستیاالت نیخ یو بر مبنا یواه ،انند منم یاندوه افراد
بهتلر از   ،آن در عصر حاضر یونیلیران و تودة میهستم كه ملت ا یمن با جرات مدع

ابن  نیو حس( ع)ن یرالمومنیو كوفه و عراق در عهد ام غملت حجاز در عهد رسول اهلل 
 (36591شماره  3167 ید 9شنبه  4هان ص یك) .باشند یم( ع) یعل

 ق یروش تحق

 ،ات قلرآن یل آ :(تیل ب اولویل به ترت)است با استفاده از  یبیترك یروش ،قین تحقیروش ا
ات و یل ر روایشده در كنار سا یدسته بند یبه صورت مجموعه ا) یخیات تاریروا ،عقل

 .ثیو احاد (ینشینه به صورت گز
ن یل برنلد ا  یقات خود به كار میعه در تحقیسندگان شین و نویشتر محققیكه ب یروش
  :است كه

ات یل روا یات را با برخل یتوان آن آ یكنند كه م یرا به نفع خود انتخاب م یاتیآ -3

شلود   یاست كه م یاتیعمده استدالل آنها آ یعنی .به نفع خود اثبات كرد یخیتار
ن موضوع است كه یاثبات كرد و تنها برگ برندة آنها ا یخیات تاریآنها را با روا

 .داردز وجود یات در كتب اهل سنت نین روایا

  .ر كنندیتفس ،ت به نفع خودیا روایث یات قرآن را با حدیكنند آ یم یسع  -4
اق ین با توجله بله سل   یر شوند و همچنیگر تفسیكدید با یات قرآن بایكه آیدر صورت
  .دیآنرا فهم ید معنایه بایآن آ یو بعد یات قبلیآ
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م كل یكن ینر و معیتفس یو بعد یات قبلیاق آیات را با توجه به سین آیچنانچه ا -1
 یاتیل آ یتوان گفت تملام  یبه جرات م نیهم یزد برایر یاستدالل آنها به هم م

ا یل ق داد یل ات قبل و بعد تطبید با آیل در دست دارد را نبایعه به عنوان دلیكه ش
ث یو حد یخیات تارید آنها را با روایر كرد بلكه بایات قرآن تفسیر آید با ساینبا

 .دیایجور در ب عهید شیر كرد تا با عقایتفس

د یق دهیده كه سخنان ما را با قرآن تطبیو ائمه به ما رس غامبریبه تواتر از قول پ  -2
چ كجا ینكه هیضمن ا .دیوار بكوبید و گر نه آنرا به دیاگر مطابق آن بود قبول كن

 .جود آنها در كتب اهل سنت است ،ثیات و احادیار صحت روایاند كه مع نگفته

ن یل كلملات موجلود در ا   یدن معنیفهم یر و حتیتفس یبراعالوه بر موارد فوق  -7
عرف جامعلة علرب را    یقواعد عرب و حت ید اصول كلیدر اكثر موارد با اتیآ
ه یل در آ :مثلال  .میرجلوع كنل   یشمار قواعد عربل یر پا گذاشته و به استثنائات بیز

بلوده  ( ع) یحضرت علل  یعنیك نفر یفق   (كه یكسان)ن یمنظور از الذ ،تیوال
 غامبریل ن پیفه و جانشل یخل ی،منظور از ول ،بوده یزكوه مستحب ،ر از زكوهمنظو
ن و یت فقل  حضلرات حسلن و حسل    یل ه عصمت منظور از اهل بیا در آی ،بوده

و فرهنلگ علرب و    ن مخالف كامل عرفیكه ایبوده اند در صورت یفاطمه و عل
ت ایل اق آین سل ین كلمه و همچنیا یتحت الفظ یو معنا یخیشمار تاریشواهد ب

ث آحلاد در  یعه وجود چنلد حلد  یه است و تنها استدالل شین آیا یو بعد یقبل
كرده ( ع) یت را منحصر در خانواده حضرت علیكتب اهل سنت است كه اهل ب

 یآن به هر نوع آلودگ یظاهر یرا خارج از معنا( یآلودگ)ا كلمه رجس ی .است
كله  یرند در حالب یمعنا كرده و شمول آنرا تا حد عصمت باال م یو روح یجسم
ار واضلح  یكلملات بسل   یمعنو یها یا آلودگی از گناه  یدور یعنین معنا یا یبرا
اسلتفاده از   ،و از اعجاز قرآن ...عصمت و ی،تقو :در زبان عرب وجود دارد یتر

 .د استیار بعیكلمات مبهم بس

 .یخیتار یمیرجوع به منابع قد یكنند به جا یشتر از منابع متاخر استفاده میب -8
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  :ن قرار استیق از این تحقیعه روش ما در ایخالف روش معمول محققان ش بر

 .یو بعد یات قبلیه با توجه به آیر هر آیات قرآن و تفسیت آیسند -3

 .ات قرآنیر آیات با توجه و مراجعه به سایاز در آیر كلمات مورد نیتفس -4

 از یة به خصوصل یكه مخالف آیدر صورت یخیات تاریث و روایت احادیسند -1
  .یم قرآنیات و تعالیآ یا مخالف روح كلی .آن نباشدقر

  .ك به زمان واقعهیو حداكثر نزد یمیمراجعه به متون معتبر قد -2

  .اتیث و روایاحاد (سلسله روات)سند  یبررس -7

  .ر متونیسا یدر البه ال یخیع تاریوقا یبرا یابینه یقر -8

ر كامل با قرآن كه به طویث آحاد در صورتیالبته حد)ث یات و احادیتواتر روا -5
توانلد در كنلار    یمنطبق شود و با عقل مخالف نباشد مل  یخیر قرائن تاریو سا
  (ردیر مدارك قرار گیسا

بوده  یو منطق ید عقلیموارد فوق با یتمام یی،نها یصدور را یت برایدر نها -6
 .همان جامعه در همان روزگار باشد یو فرهنگ ی  عرفیو مطابق شرا

 :ن قرار استیور خالصه از اق به طیتحق یپس روش كل

 ابتدا شك كن -3
ال و یل و ام)ر خلودت  یق را در مسل یل ق قرار بده نه تحقیر تحقیخودت را در مس -4
 (تینفسان یهوسها

 سندهیموضع نو

 عملق و طلراوت    ،او ییایل نكه من عاشلق روح در یا یاست برا یاول من عل یشوایپ
ب و یشجاعت عج ،اوقلب رئوف  ،شه خندان اویقلب بخشنده و چهرة هم ،سخن او
ملان دارم در روح  یو ا .و نظلرات بكلر او شلده ام    صلراحت لهجله   ،ق اویدانش عم
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نه نه فق  نسبت بله عملر و ابلوبكر بلكله     یك یبه اندازة ذره ا یو بلند او حت ییایدر
 ین دارم دل او از دسلت ملردم ملا و كارهلا    یقیوجود نداشته و  ،چكسینسبت به ه
ع ملن  یاملت شلف  ین نوشته هلا او در ق یدوارم با ایو امگانة ما خون است  سبك و بچه

  .از منكر خودم را انجام داده باشم یفة امر به معروف و نهیوظ و من.شود

 ن شلعبات  یدر بل  یشوا و مقلد خاص خودشان را دارند حتل یپ ،هر گروه از مسلمانان
بوده و  یه اامام عد یشافع .ستندین ین قاعده مستثنیز از ایه نیلیا اسماعیه یدیز :عهیش

ن یل ق بله ا یز از آنجا كه با تحقیمن ن .گرید یفه امام عده ایا ابوحنی یامام محمد غزال
 ید و دسلتورالعملها یل ن عقایبهتلر  یو فرزنلدان پلاكش دارا   یده ام كه علیجه رسینت
خود قرار داده  یشوایبوده اند آنها را امام و پ ین روش زندگیو بهتر یو فقه یدتیعق
ت به خداوند و روز جلزا و  یاز صدق دل و خلوص ن یمعتقدم اگر كسقاً یمن عم .ام

آزار نرسلانده و   یو بله كسل   -كله باشلد   یرو هلر املام  یل پ –م معتقد باشد یقرآن كر
 یالبته راه. شود یك خدا باشد وارد بهشت مین را عمل كند و معتقد به یدستورات د

كتر یخطرتر و نزد یت تر و بباتر و درسیآسانتر و ز یكه امامان ما نشان داده اند راه
طان نملا  یشل  یطان و انسانهایكه ش یالبته به شرط .ق تر و خداپسندانه تر استیو عم

ن ما را فاسد ید ،باطل و زشت یشه هایر ما را منحرف نكرده و با اندیبگذارند و مس
كه محبت ما نسبت به امامان پس از معرفت و شناخت آنها باشد و  یو به شرط.نكنند
ر یبله هلر حلال مسل     .ده نشلود یشرك كش ین محبت به وادیو ا .ل همراه باشدبا عم
رو آن دقت و یاگر پ یگران گر چه ممكن است صددرصد درست و كامل نباشد ولید

چ و خم و دشلوار بله بهشلت    یز از همان راه پر پیت داشته باشد قطعا او نیخلوص ن

  .دیخواهد رس
 چه  هر ،ل محض بخوان و هنگام خواندند عقین نوشته ها را از دیكنم ا یخواهش م

 یادیل داسلتانها و اوهلام ز   ما با یرا از كودكیز) ،زیرا دور بر یشه داریدر ذهن و اند
دن سلاز  یكلمله لعنلت بله عملر اسلت شلن       ،كه ورد زبان مردم ییم جایبزرگ شده ا
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ن كلار  یل ا یرانیا یة احساساتیروح یگرچه برا (ار سخت و ناگوار استیمخالف بس
 .یندار یچ راهین هیقت جز ایدرك حق یبرا یست ولدشوار ا

 كبار هم مرتكب گناه نشلد و  ی یبرا یحت یدر طول زندگ( ع) ینكه حضرت علیدر ا
ن هلم شلك   یدر ا یكم نشد شك نكن ول یقت ذره ایاز استقامتش در راه حق و حق

ست از دهانش خارج یكبار هم حرف زشت و ناشای یبرا ،آن انسان بزرگوار :نكن كه
دو مورد به منافقان و آن هم به صلورت   یكیبه جز ) .به كافران و مشركان یشد حتن

ك عمل هلم كله   یك حرف و ی یاو حت (لعنت و لقب و آن هم در حضور خود آنها
كبلار هلم در   ی یبلرا  یاو حت .جاد تفرقه در جامعه باشد از خود نشان ندادیموجب ا

لله و  یشمن شك نكلرد و بله ح  ارائة مشورت و نشان دادن راه درست به دوست و د
د عقلل محلض سلخن    یشه در قضاوت درباره اشخاص از دیرنگ دست نزد و همین
كرد و  یم یمعرف یبه هر ظلم و ستم یدگیخداوند را داور رس ،تیگفت و در نها یم

هر چند ابوجهل هلا ناراحلت    .ن نكات استینجا قصدم باز كردن همینك در ایمن ا

 .شوند
 ان خالفلت و اماملت قائلل بله تفلاوتم     یمن است و من م امام اول( ع)یحضرت عل. 

  .جلوتر یاز زمان خود بس یخ و همه دوران بوده و حتیتمام تار یبرا یشان مردیا
 جاد كلردم  یسه حالت را در خودم ا ،ن و تكراریبا تمر ،ن مطالبیمن قبل از نوشتن ا

جلاد  یدر خلود ا  دیل ن مطاللب با یدن ایخواندن و فهم یز براین حاالت را شما نیكه ا
ملداحان و   یشه و احساس داشتم اعلم از سلخنران  یهر آنچه از قبل در اند – 3 :دیكن

نلات پلاك   یختم و ذهنم را از تملام تلق یبه دور ر ...لمها ویوعاظ و كتابها و اشعار و ف

. قلرار دادم  یبه مسائل نگاه كرده و آنها را مورد بررس ،د عقل محضیبا د – 4كردم 
ضلمناً   .موارد قلرار دادم  یابیارز یخودم برا یالبالغه را مالك اصل قرآن و نهج – 1

نكله  یچگاه به طور قطع و كامل اظهار نظر نكلرده مگلر ا  ید هید دیهمانطور كه خواه
  .شده باشم یمطمئن به امر ، یواقعاً و با در نظر گرفتن تمام شرا
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 را یل ر اسلت ز قلت تل  یبدانكه همانجا حق یدید یشتریب یتلخ ،ن كلماتیهر جا در ا
 .شه تلخ استیقت همیحق

 

 قیهدف تحق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

 { العرص } چٺ  ٺ    ٺ   

از قضاوت عجوالنه دربلاره افلراد    یقت و سفارش به صبر و دوریان حقیب :ت منین
 كله  ییهلا و رفتارهلا  یش داوریاز پل  یو دور .اسلت  یخیتار یجعل یها افسانه یبر مبنا

 یبرخل  :ن اختالفهلا یل را تنها درو كننده بلذر ا یز .جز تفرقه در امت اسالم ندارد یا جهینت
 .خواهند بود یدول غرب
 گنلاه است ینلیاگلر خلاملوش بنش نا و چاه استیكه ناب ینیب یچو م 
      
 ان مردم استیاصالح م ،گرانین صدقه و احسان به دیبهتر.  

  غامبر اكرم یپ 
 

 ك كلار بكلن  یفق   ی،گرفتار نشو یكتاتورید چیبه دست ه یخواه یفرزندم اگر م: 
جالب (به فرزندش یعتیشر ید دكتر علیاز نامه شه).بخوان و بخوان و باز هم بخوان

: ندیگو یم انیآقا یول اقراء :ز سفارش به خواندن استین خطاب قرآن نیاست كه اول
و  .میفهمل  یتان میم و بجایكن یتان انتخاب میما برا .دیفق  مقلد باش( دیبشنو)اسمع 

ه و یل ر و توجیتلان تفسل  یرا ملا برا ید زیات قرآن بفمیآ یاز البه ال یدیمبادا نكته جد
 .میكن یات قرآن استفاده مین آیف پرانتز گذاشتن بیو از فن شر!! !میكن یم ،فیتحر



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   012

 میمن بگو ،ندیگو یقت را نمیحق ،گرانید ین است كه وقتیحرفه من ا.  
  (ییبگو یتوان یتو هرگز نم:از كتاب برنارد شاول) 

 شود یكند مجبور به تكرار آن م یم فراموشكه گذشته را  یكس.  

 شود یهمة كارها خراب م شودن فاسد ید یوقت.  

فتن طعن و دشلنام ملردم آملاده    ریپذ ید برایبا ،آورد ینو م یامهایكه پ یسنده اینو
  (هاولوك الس). باشد
 مرحلوم   ینسلبت آرا  یكلاوش و بررسل   یست؟ بران به چه معنایدر د یاصالح گر

د موجلب گلردد بله    یالزم است كله شلا   یا ح مقدمهیتوض ینیبا اصالحات د یمطهر
ات زمان، در یدر كتاب اسالم و مقتض یمرحوم مطهر. اد پرداخته نشودیالمقدمه ز یذ

اسلت كله از    ین هماننلد آبل  یل د: دیل فرما یمل . بلرد  یبه كار مل  یل خوبین تمثیباب د
تلر   شلود، آللوده   ین آب از سرچشمه خود دورتر میجوشد و هرچه ا یم ییاه چشمه

نكه از آن آب كدر یا یكی. ماست یش پایدو راه حل پ ین آلودگیدر برابر ا. شود یم

 یمرحلوم مطهلر  . میه آن آب بپلرداز یم، اما راه بهتر آنست كله بله تصلف   یاستفاده نكن
دو  یایل گو یل مرحوم مطهریمثن تیا. است ین، عقل بشریه دیمعتقدند دستگاه تصف

ر اسلت و دوم آنكله   یناپذ ن اجتنابید یآلودگ یاول آنكه الاقل به نظر و: نكته است
از افراد است؛ اما  یارینجا مورد وفاق بسیتا ا. اصالح كرد یعنیه، یتوان آن را تصف یم

ن فاسد شلده اسلت تلا قابلل اصلالح      ید یرسد كه كجا یبحث از آنجا به اختالف م
ن بله هلر نحلو آن، از    یل ن پرسش است و چون اصالح دیبحث من پاسخ به اباشد؟ 
ملن  . كنم ین عرضه میخود را از د یشود، لذا ابتدا تلق یم ین ناشیما از اصل د یتلق

هلر   یبرا یبند مین تقسیا 1ن ید ،4ن ید ،3ن ید :كنم یز را اراده مین سه چیاز واژه د
ملن نلاظر بله اسلالم      یبند میر، تقسدر بحث حاض. از جمله اسالم صادق است ینید

چون و چرا مورد قبلول   یب یا كسانی، سخن كس ین و مذهبیدر هر د: 3ن ید. است
نلان  یو ا( انیعینلزد شل  )و چهارده معصوم ( نزد اهل سنت)امبر یرد؛ مانند پیگ یقرار م

 ییهلا  ا كسان در مجموعله ین كس یمجموع سخنان ا. هستند یخیب تاریاشخاص غا
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عبارتسلت   3ن اساس، اسالم یبر ا. شود یگفته م« كتب مقدسه»كه به آن د یآ یجمع م
د و یل ق و عهد جدیمجموعه عهد عت 3ت یحیث معتبر و مسیاز قرآن و مجموعه احاد

خ به شرح و یدر طول تار 3ن ید: 4ن ید. هم عبارت است از متنِ ذمه پادا 3ت ییبودا
است كه متكلمان،  یابها و مقاالتل، كتیمجموعه آثار، رسا 4ن ید. ازمند استیر نیتفس

ر یل بله رشلته تحر   ینل ید یر علملا یلسلوفان، عارفلان و سلا   یاخالق، فقهلا، ف  یعلما
 1ن یل د. دهلد  یرا شكل م 1ن ی، د4ن یو د 3ن ید یتحقق خارج: 1ن ید. اند درآورده

انلد بله اضلافه آثلار و      خ انجام دادهین در طول تاریروان دیاست كه پ یمجموعه افعال
سه نكته . دا كرده استیظهور پ یو عمل ینینداران در عرصه عیه از افعال دك یجینتا

د از آن جهت كه یندار بایاست كه هر د 3ن ینكه فق  دینخست ا: نیدرباره سطوح د
و اسالم  4دفاع از اسالم  یبرا یا فهیچ وظیمن ه. ندار است آن را قبول داشته باشدید
ها  ییوجود دارد، اما جدا ییارتباطها 1و  4و  3ان اسالم یاگرچه م: نكته دوم. ندارم 1

ات یل از ادب ینكه بخش قابلل تلوجه  یمثال ساده آن ا. ان آنها هستیهم م ییو تفاوتها

 یست كه نداند اسالم با شلعر و شلاعر  یاما ك. و عرفان است یات شعریما، ادب ینید
ه ح كلرد یمخالفلت صلر   یمخالف بوده است و قرآن در چند مورد با شلعر و شلاعر  

 4رفتله فاسلدتر از اسلالم     هلم  ی، رو1ن ید یو به طور كل 1اسالم : نكته سوم. است
 یگلر  از به اصلالح یاست و لذا ن 3فاسدتر از اسالم  4ب اسالم ین ترتیاست و به هم

د قصلد  ید پرسل یل ن دارد بایل در د یگلر  كه قصلد اصلالح   یدارد؛ لذا از كس یشتریب
 یگر ا دارد؟ قصد من آنست كه اصالحن ریه دیدر كدام سطح و كدام ال یگر اصالح

  نیل گانله د  سلطوح سله   یگلر  اصلالح . م كلنم یگانله آن ترسل   ن را در سلطوح سله  ید

نخست قداست : اصالح وجود دارد یدو موضع برا 3ن یدر د: 3ن یدر د یگر اصالح
از صاحبان آن متون است كه خود فارغ از چلون و   یالظاهر ناش یكه عل یمتون مذهب
ملا از   یا تلقل یل ا نه؟ آین كسان درست است یما از ا یا تلقید آیپرس دیبا. چرا هستند

ت یل ا از مفهلوم وال یل ب معصلوم و  یل ما از عللم غ  یا نه؟ تلقیعصمت درست است 
آن اسلت   3ن یل گر در دیا نه؟ موضع دیالسالم درست است  همیعل نیمعصوم ینیتكو
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كه در  یین و چراهستند، همان چو یخیتاً همانند متون تاریكه چون متون مقدس نها
ن متلون  یل توان انجام داد، در مورد اصالت و اعتبار سند ا یم یخیر متون تاریمورد سا

ن موضلع  یبه هر حال دوم. توان اعمال كرد یاند م یخیمقدس هم از آن جهت كه تار
. كتلاب مقلدس اسلت    ینل یو فرام یمتنل  یخی، نقلد تلار  3ن یل در د یگر اصالح یبرا

و مداقله   یگلر  توان به اصالح یهم در دو موضع م 4ن یدر د: 4ن یدر د یگر اصالح
از متلون مقلدس و    یدرسلت  ین، تلقل یل ا مفسران و شارحان دینكه آیا یكی. پرداخت

ن ین متون مقدس و حكم بل یا نه؟ در موارد تعارض بیاند  مندرج در آنها داشته یمعان
 یدوم بلرا  ن موارد چگونه بوده است؟ موردیمفسران در ا ید كرد و تلقیعقل، چه با

 یو زبلان  یخی، تلار یعلمل  یفرضلها  شیآن است كله بله پل    4 نیمداقه و اصالح در د
م یها و مفاه ن مفسران، همه واژهیا اینكه آیز ایم و نین توجه كنیمفسران و شارحان د

 ین نزد برخیاز د یعمل یدور یاز ادلّه اصل یكیاند؟ به نظر من  ضاح كردهیرا ا ینید
اصالح  یگر براینكته د. است ینیم دینكردن مفاه ضاحیاندن و ام زان، مبهمیگر نیاز د

ا یبرخوردار است ( consistency) یاز خصلت سازگار 4ن یا دین سؤال است كه آیا

[ 468:البقلرة ] چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ » : نه؟ به طور مثال در قرآن آمده است

متوجه  یان آدمیو ز ن اساس سودیبر ا. [19:النَجم] چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب    چ ا ی

املوات   یكه ملا بلرا   یراتینطور است پس خیپرسم اگر ا یاما م. به عمل خود اوست
م ییگو یگر آنكه میآنها دارد؟ مثال د یبرا یم به چه معناست و چه سودیده یانجام م

م كله خداونلد غضلبناك و    ییگلو  یگر هلم مل  ید یر است و از سویرناپذییخداوند تغ
ن است یتن دهد ا یگر د به اصالحیبا 4كه در اسالم  یگریمطلب د. شود یخشنود م

ا نله؟ از ورود  یدا كرده است یكه از جنس خرافه باشد راه پ یزیچ 4ا در اسالم یكه آ
ان و عالملان  یل به مسأله روحان ینجا به طور استطرادیدر ا. د ممانعت كردیخرافات با

ن یل ان و عالملان د یر روحانب ییم و چه الگوین است كه چه پارادایسؤال ا. پردازم یم
ان كله  یروحان.3 :م و چهار الگو قابل تصور استیحاكم است؟ به نظر من چهار پاراد

و داور  یقاضل . 1. آنان حاكم هسلتند . 4. رسان هستند امیاند فق  پ نیشارح و مفسر د
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ۇ  ۆ   ۆ  چ  :هیل ل آیل م در ذیدر قرآن كر. اند بیطب. 2. باشند یم

السالم نقلل شلده    هیاز امام محمد باقرعل یثیحد. «[13:التوبة] چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 

دند؟ یپرسلت  یخلود را مل   یهلود و نصلارا علملا   یا واقعلاً  یل د آیپرس یاست كه شخص
 یچنان رفتار ،ان خودیشان با علما و روحانیمنظور آن است كه ا: دیفرما یحضرت م

تلوان   یا مل فق  خلدا ر  یعنیتوان آن رفتار را داشت؛  یكردند كه فق  با خداوند م یم
 ین قوم بلا علملا  یكه ا یدانست كه سخنش فوق چون و چرا باشد؛ در حال یموجود
 یپرست تیت كه به نظر من روحانیاز روحان ین تلقیا. كردند یم یا ن معاملهیخود چن

البتله نقلد   . اسلت  4و اسلالم   4ن یاز مواضع اصالح در د یكیخود  یاست به خود
بله نظلر    :1ن یدر د یگر  اصالح. ستین یزیست ت یروحان یبه معنا یپرست  تیروحان

ز یل ن یگلر  چهار دسته خطا امكان وقوع دارد و لذا چهار نوع اصلالح  1من در اسالم 
رابطه هر فرد با خلود، بلا   : كند یندار به چهار شكل ارتباط برقرار میفرد د. الزم است

ممكن اسلت رخ   ییها ین ارتباطها نادرستیك از ایدر هر . گران و با جهانیخدا، با د
ن ملورد احسلاس   یدر ا ین ناراستینخست: رابطه هر فرد با خود: اند از دهد كه عبارت

 یگلر یانسان و د یتهایمحدود یعنیز، ین اساساً بر دو چیرا دیفرد است؛ ز یارزش یب
. د به شدت مستعد سلوء برداشلت اسلت   ین تأكیار دارد و اید بسیانسان تأك یازهاین

است كه فرد خلود   یفتگیمورد سوم، خودش. است یدسازن عارضه، خود محدویدوم
د و تعبد است؛ رابطه هلر  یه تقلیز روحیگر نیش از آنچه هست بپندارد و مورد دیرا ب

گلران،  یدر ملورد د  یشلداور یپ: اند از ن حوزه عبارتیها در ا یناراست: گرانیفرد با د
و علدم ملدارا و   ( ینل یردیض غیو خواه تبعل  ینیض دیخواه تبع)ز یآم ضیبرخورد تبع

ن بخلش  یممكن در ا یها و خطاها یناراست: گران؛ رابطه هر فرد با جهانیتسامح با د
: ؛ رابطه فلرد بلا خلدا   یانگار ا سادهی یپرست ، خرافهییتعصب، التقاطگرا: اند از عبارت
 یسلاز  یتصورات ناصواب درباره خلدا، عقالنل  : اند از نه عبارتین زمیها در ا یناراست

بله نظلر ملن مرحلوم     . ، تحجلر یلی گرا ن، آخرتید یتكه ساز ن، تكهیش از حد دیب
 4و اسالم  4ن یدر حوزه د. نداشته است یگر چ اصالحیه 3در حوزه اسالم  یمطهر
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املا عملده هملت    . میشلان شلاهد  یاز ا ییهلا  یگلر  ختله اصلالح  یبه طور جسته و گر
. 3  رهاشلا . رفتیصورت پلذ  1و اسالم  1ن یدر حوزه د یاصالحگرانه مرحوم مطهر

تلا  . د داردیل تأملل و ترد  یخود جلا  1و  4و  3شان از اسالم به اسالم یا یبند میتقس
بخوانلد و  « اسلالم »را  ینل یرفتار مؤمنان و عالمان د یده نشده است كه كسیكنون شن

گونلاگون وبعضلاً    یاز رفتارهلا  یا زهیل نان را كه آمیتوان اعمال متد یاساساً چگونه م
شلان چنلدان   یا یز بلا مبنلا  یل ن« 4اسلالم  »ر یتعب. تسب كردمتناقض است، به اسالم من

ت را فهلم و اصلالح   یل م قلرآن و روا یتوان یكه معتقد است ما م یكس. ستیسازگار ن
ه قبض و بس  كه رابطه ما را با متلون  یبرخالف نظر)مید از آن دفاع كنیم و تنها بایكن
را اطالق « اسالم»ان نام گرید یتواند بر فهمها و برداشتها ینم( شمارد یمنقطع م ینید

 یرهایو تفسل ( یانیل ل وحیمنلابع اصل   یعنل ی)م ما با اسالم ییپس بهتر است بگو. كند
ه اسلالم بلر   یسلت وجله تسلم   یبه هر حلال معللوم ن  . میمختلف از اسالم مواجه هست

( شانیر ایبه تعب) 1و  4و  3ان اسالم ینكه میاثبات ا. 4ست؟ یمجموعه دوم و سوم چ

شلان بله رواج اشلعار در    یست؛ اما اسلتدالل ا یارد، چندان مشكل نوجود د ییتفاوتها
م همه انواع شعر را یوجود ندارد كه قرآن كر یلیچ دلیه. ستیدرست ن ینیفرهنگ د

ن یل ن شلاهد بلر ا  یالسلالم بهتلر   همیعلل  و ائمله  غامبریل ره پیمردود شمرده باشد و س

ۇ  چ  :اسلت  یه گمراهل یرا مذموم دانسته است كه ما یمدعاست كه قرآن شعر

ده یل د یسلنده محتلرم، ناسلازگار   یدر كلالم نو . 1[ 442:الشعراء] چۆ  ۆ                 

، پلس  (نكتله سلوم  )ازمنلد اصلالح   یفاسد اسلت و ن  3اگر اسالم : میپرس یم. شود یم
؟ و (نكته اول)فه خود دانست ید آن را قبول داشت و تنها دفاع از آن را وظیچگونه با

 1و  4تلوان دفلاع كلرد پلس چلرا از اسلالم        یكه فاسد است، مل با آن 3اگر از اسالم 
ز فاسلد و  یل ن( 3اسالم ) یشان، قرآن و سنت قطعیبنا بر نظر ا. 2توان دفاع كرد؟  ینم
 یو با ادله كالمل  یمسلم اسالم ینكه با مبانین نكته عالوه بر ایا. ازمند اصالح استین

: اسلت  ید جلد یل تأمل و تردز قابین یشناس نیسخت منافات دارد، از منظر اصول د
ن دو یل اگلر ا . اسلت  (outhority)ت یل مرجعو  (sacrity)تقدس ن بر یاساس د( الف
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م؟ و چه ینام ین میآن را د یگر از چه روین گرفته شود، پس دیو د یاز وح یژگیو
اگر قلرار باشلد بله زعلم     ( وجود دارد؟ ب یمتداول بشر ین و دانشهایان دیم یفرق
 یو با چه علم و معرفت ید كه چه كسید پرسیز اصالح شود، باین یسنده، متن وحینو
اصالح  یم را نقد كند؟ اگر دانش محدود بشر برایم و علیتواند كالم خداوند حك یم

ن مطللب  یا 7.ن وجود دارد؟ید یگر تیبه هدا یازیاست، پس چه ن یكاف ینیمتون د
قلدر بله    نده گلران سل یف نویست، بنابه تعریچ.. ب ویما از عصمت و علم غ یكه تلق
را از ملوارد   ین تلقل یل شلان اصلالح ا  یمربوط است، نه به اسالم؛ حال آنكه ا.4اسالم 

ت و یل ست كله حج یصرف ن یخیك متن تاریم یقرآن كر. 8. اند دانسته اصالح اسالم
بلودن    معجلزه . ردیل صرف مورد چالش قلرار بگ  یخیر متون تاریت آن مانند سایسند

چ  :اوالً. 5. ن نوع شبهات كامالً بسلته اسلت  یراه را بر ام از وجوه گوناگون یقرآن كر

 چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب    چ  و[ 468:البقلللللرة] چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

اموات از  یبردار اً بهرهی؛ثان4است، نه اسالم  3اسالم  یعنیات قرآن، یاز آ [19:النَجم]

 3اسلالم   یعنل ی ث و سنت،یز بر اساس احادیدهند ن یآنان م یكه زندگان برا یراتیخ
ز از یل او ن یو خشلنود  یربودن خداونلد و غضلبناك  یرناپلذ یین مسأله تغیهمچن. است
ازمند اصالح در اسلالم  ین یها ن موارد را از نمونهیسنده ایحال آنكه نو. است 3 اسالم
رباز ملورد  ین دست از دیگر از این موارد و صدها مورد دیافزون بر آنكه ا. داند یم 4

ن یل منبلع ا ). اسلت  افتله ی یا كننلده  روشن و قانع یو معموالً پاسخهابحث قرار گرفته 
ق فلاش كلردن   ین تحقیهدف من در ا( سنده معلومیشه نویت بازتاب اندیسا: قسمت

 .شماست ین سطح سه گانه برایا

 ن یل ز مرا وادار بله انجلام ا  یچند چ یق را نداشتم ولین تحقیمن قصد انتشار مطالب ا
حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشلد كله   : ثیحد -4از منكر  ینه -3 :كار كرد
 .قت نجات تو در آن استیدر حق

 نندیدر حال فاسد كردن د ،نیر پوشش دیهستند كه ز یكسان ،ن منكریبزرگتر.  
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  ن یكردم راه و روش ملن بهتلر   یگر فكر مید یرانیونها ایلیمانند م ،سال قبل 4من تا
دسلت بلر قضلا و بله لطلف       یولل  !تم وس  بهشلت اسل  یامت جایاست و در روز ق

افتلادم و   یقیدر راه تحق (بوده ید هم لطف الهیشا) یك روحانیب یعج ییدروغگو
سلت بلكله بلا اداملة     یم وس  بهشلت ن یدم نه تنها جایبه مرور و با كمال تعجب فهم

ا تمام وجود یو اكنون  !آورم یسر از وس  جهنم در میی،د و راه و روشهاین عقایچن
  .خواهم فق  به هموطنانم هشدار دهم یامل قلم به دست گرفته ام و ممان كیو با ا

 دیا شنید یدر بند آن نباش كه نشن فة تو دعا گفتن است و بسیحافظ وظ 
 را  یعید شل یل و عقا یت و روضه خوانیروحان یی،خدا یو ب ینید یاز شدت ب یبرخ

ق بله عقائلد   یل قن تحیل من از شدت عالقه به اسالم و خدا و قرآن در ا یند ولیكو یم
  .پوچ شما تاخته ام یو افسانه ها یخراف

 در دل با ابلوبكر   یم ولیست كه دم از هفته وحدت بزنین نفاق نیا ایآ :از نفاق یدور
ه را ین قضل یل عكلس ا ) .مینله داشلته باشل   یها ك یر افراد مورد عالقه سنیو عمر و سا

استند هفته وحدت خو یم یبد بودند ول یها با حضرت عل ید كه مثالً سنیمجسم كن
  !(ندازندیبراه ب

 ر یا سلا یل ها  یبا سن یدشمن ی،ون صفویروحان یتنها راه بقا ،تز یطبق اصل تز و آنت
د تلا  یل ن كتلاب را بخوان یل است پس ا ین دشمنیان و ملل و داغ نگهداشتن آتش ایاد

هستند كله   ین دشمن آنها كسانیو دوم یجهل و نادان ،ن ملتین دشمن اید اولیبفهم
 .كنند یسوء استفاده م ین نادانیاز ا

 یزارم ولل یل است و من واقعلاً از آن ب  یار زشتیكار بس یخیباز كردن مسائل كهنه تار 

 یمستمسك علده ا  ین داستانها به صورت متناوب و دوره ایمتاسفانه سالهاست كه ا
بله  ( رود یمل  یخاصه هر گاه رو به سلرد )شده تا دكان خود را با آن داغ نگاه دارند 

ق شدم تا خواننده با مطالعه ین تحقیدست به كار ا یل باطنیرغم میل من علین دلیهم
 ون مغلرور از خلود  یسلندگان متعصلب و روحلان   ینات مداحان و نویر تلقیگر زیآن د
ن است كه یآنها نشود و تنها خواهشم ا یرد و ناخواسته جزو عمله هایقرار نگ یراض
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ن یل ختله و از اطلراف ا  یرا بله دور ر  یخین مسائل كهنه تلار یا ،قتیپس از درك حق
 یو سلربلند  یدر راه آبادان ،ها یهوده با سنیكشمكش ب یدور شده و به جا،جماعت

 .تالش كنند یران و جامعه بشریا
 عه شلوند و نله   یها ش ین است كه سنینه ا ،ن كتابیهدف من از مطالب حاضر در ا

 3299كه  یوجه كالهعه متین است كه شیهدف من فق  ا !شوند یعه ها سنینكه شیا
ه خصوصلاً سلرش گذاشلته بشلود و بفهملد      یسال پس از صلفو  299سال عموماً و 

  .كه خورد او داده اند دروغ است ییاز داستانها یاریبس
 خلوارج و   ،لیل ن دلیبه همل . ق استین اصل شروع هر تحقیتر ین و اساسیاول: شك

 ،دیل توح)ن یل اصلول د  توانند در رابطه بلا  یچگاه نمیه ین قشریها و متعصب ابوجهل
برسند و هر چه دارنلد بلر    یجه ایبه نت ،قیتحق یبر مبنا (معاد و امامت ،عدل ،نبوت
ر صرف از جلو و فرهنلگ زمانله    یات گذشته گان و تاثید محض از چرندیتقل یمبنا
هلر   یاصلل اساسل   ،شلك  .سلت ین یچ اعتملاد ین به اعتقادات آنها هیهم یبرا. است

 یقلدماء را نشلخوار مل    یكه افسانه ها یوان به كسانت ین نمیهم یبرا 3ق استیتحق
نلت  ید در اصلول د یل نلد تلو با  یگو یار مسخره است كه میبس .كنند عنوان محقق داد

 یم برسل یل ده ایكه ما رس یجین نتاید حتماً به همیبا :مراقب باش كه یول یق كنیتحق
و  یگلر  یاعتبار است و خودت را در مظان ارتداد و كفر و سن یق تو بیوگر نه تحق

در  ،ك خدایك لحظه در وجود ی یبرا یمن در تمام عمرم حت !یده یقرار م ،التقاط
 یشلك هلم نكلرده ام ولل     یحت یت محمد و علیدر حقان ،ب و معادیوجود جهان غ

و  !نه گفته اند دروغ محلض بلوده اسلت   ین زمیشك هم ندارم كه هر چه به من در ا

 یقل یكلرده انلد اسلالم حق    یه معرفل كل  یاسلالم  :ك كلالم یل و امام و در  یخدا و نب

                                                           

اگر مانند ابوجهل در عقایدشان شك نمی كردند هلم اكنلون   ... ابوذر و ابوبكر و عمر و عماریاسر و -3

 .مانند ابوجهل در قعر دوزخ بودند



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   001

ار دشلوار  یبسل  ین گنجشلك یكوته بل  یچشمها ین پارادوكس برایالبته درك ا.ستین
  3.است

 نكه یدست به چند اجماع زدند مانند ا یعه در قرن چهارم هجریش یاز علما یعده ا
ا اجماع بر یو  (یتیبدون در دست داشتن روا)صفر بوده  46اكرم در روز  یرحلت نب

ن خود را هر قدر هلم  یز علماء و مجتهدیعه نیش یحت ...ر عمر و ابوبكر ویتكف لعن و
ز یل داند و اكنون خواننلده عز  یاز خطا و اشتباه نم یخوب بوده باشند معصوم و عار

علملاء هزارسلال قبلل     ین اجماعهلا یل از ا یق متوجه غل  بودن تعلداد ین تحقیدر ا
مانند  وجود ندارد یو منطق یعقلل یچ دلیه یزین چیشود و در صورت اثبات چن یم

 یاصول غل  را دست بله دسلت مل    یقرن است پاره ا 39آباء و اجدادمان كه مدت 
الزم به ذكر  .میرا اتخاذ كن ین روشیز چنیدهند ما ن یم یل نسل بعدیگردانند و تحو
ملورد اسلتناد    یات و داستانهایاز روا یادیبودن تعداد ز ین كتاب جعلیاست ما در ا

  .میكن یاً اثبات میا قوعه ریش

 ك یل ل ین قلدم جهلت تشلك   ین كتلاب برداشلتن اولل   یل گر ملن از نوشلتن ا  یهدف د
ه ملل مسلمان است و از آنجا كه هموطنان بله  یبا اتحاد كل یمقتدر اسالم یامپراطور
ن یل ا ین راهند من قصد دارم موانع فكرین مانع بالقوه در ایتر یاصل ،عه منیظاهر ش

شلان  یكله چشمها  یالبته اگر خلوارج ) .رون بكشم انشاءاهللیآنها ب یاتحاد را از مغزها
 (ند اجازه دهندیب یزه را میفق  تا نوك ن

 ا یكه  (ثیر عنوان مقدس كتب حدیز یحت)وارد شده  ییقصه ها یخیتار یدر كتابها
كه اصل ملاجرا   یبه آن داده شده به نحو یادیا شاخ و برگ زیه دروغ است و یاز پا

زه یل افراد سود جو كه انگ یعده ا ،مختلف یسپس در زمانها .ه استرا دگرگون كرد
بس  منافع  ،تیحفظ موقع  ،ك احساسات مردم جهت كسب شهرتیتحر :آنها یاصل
 یداسلتانها  ،بلوده  یاسل یدن بله اهلداف س  یرسل : و از همله مهمتلر   یو اقتصاد یماد

اد یل م و زن كتب انتخاب كرده و پلس از كل  ین ایرا به نفع مقاصد خود از ب یمشخص

                                                           

 .برای درك بهتر ایمان واقعی و جریان این تناقض، كتاب ترس و لرز اثر كیگارد را بخوانید -3
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خلاص خلود    یدهل  آن داستانها را با جهت ،كردن در حضور عوام یكردن و دستكار
نجا بلاز كلردن مشلت دروغگوهلا و     ین هدف من در ایاول ،نكیكرده اند و ا یان میب
 یین دكانهلا یار زشت اسلت كله چنل   یبس یل كه در عصر فعلین دلیبه ا .ادان استیش

 یا نلادان یل و  یحلال  یبه عنوان نشانه ب یاردن مویرا چنیز .هنوز در كشور ما باز باشد

 .خ ثبت خواهد شدیمردم ما در تار
 و مستند و مستدل و بله دور   یق كامالً علمیق به طور قاطع و به طرین تحقیمن در ا

كنم كه  یتو ثابت م یو استفاده از كلمات مبهم و سردرهوا برا ییگو یاز هرگونه كل
 یستند بلكه وس  بهشتند و اگر كسین یمحضرت عمر و حضرت ابوبكر نه تنها جهن

 یو باز هم م .تفرقه افكنند یسندگان دروغگویباشد عالمه ها و مداحان و نو یجهنم
 یچ وجه خلر نمل  یبه ه یمانم ول یم یعه باقیش ،عه هستم و تا آخر عمریم من شیگو

 .دهم مرا خر فرض كنند یشوم و اجازه هم نم
 ین گذشته مسائل و موضوعات به صورت كلل سندگایم و در كتب نویقد یدر زمانها 

 یده دارنلد بلرا  یل اكنلون دانشلمندان عق   یشلد ولل   یقضاوت م یو پا در هوا و جدل
م ین جلزء تقسل  ید آنرا در حد توان به كوچكتریك موضوع بایق و كامل یشناخت دق

را خرد و كوچك كلرده   یق تا حد امكان هر مساله و موضوعین تحقیكرد و من در ا
 .ام
 صدبار از شك یارث ینهایقین یا.كرد یسپر یارث ینهایقیشود با  ینم " :یغددكتر از، 

م الاقل در یریم یم و با چشم بسته هم مییآ یا میما با چشم بسته به دن .شكننده ترند
حركلت   یو معنلو  یعقلل  یكیشود در تار ینم !مینكن یانه با چشم بسته زندگین میا

ن ین به ظلاهر سلاده تلر   یهم .میاده شویم و پیچرا؟ ما قهر كن :پرسند یم یكرد و وقت
كنلد او را مسلخره    یسلئوال مل   یبچه وقتل  .ن سئوالها هستندیمهمتر ،ساده یسئوالها

 ید قلاط یل شرك و توح یساده لوح وقت یآدمها !...میدان یرا جوابش را نمیم زیكن یم
خوارج ن یسیتئور ،دكتر ین آْقایو واعجبا كه هم) " .ستندیشود قادر به درك آن ن یم

 (!!!است یبه اصطالح حزب الله
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 موجب  ،ادیبن یه بین خشت كج و پایا .میریدروغ را نگ یاگر جلو :بستن باب دروغ
مثال روشن  .ا مسخ شدن و انحراف آن خواهد شدیعه یه و اساس مذهب شیانهدام پا
 یا شلعر آقلا  یل و !! !ال الله اال الزهلرا   :گفت 61 یبود كه در عاشورا یمداح یآن آقا
ا یل !! !گر خطا نبود خود اهلل بلود  گفت لشكر او رسول اهلل بود :اكبر یدرباره عل ارعص

ممكلن اسلت   !! !سگ از خود درآورد ینم و بعد صدایكه گفت من سگ حس یمداح
گر چله كلار از خشلخاش گذشلته و      .یگذار ینهمه مته به خشخاش مید چرا اییبگو
ن یاولل  ،دیل چون توح .اشتد مته به خشخاش گذینه شرك بایدر زم یشده ول یكوه

 .گذرم به جز شلرك  یاز هر چه خواستم م :ن است و خداوند در قرآن گفتهیاصل د
ن یل را در نطفه خفه كرد وگرنه بله ملرور ا   ین نغمه هر شركید اولیبا ،لین دلیبه هم

  .برد یخشت كج تمام جامعه را در خود فرو م
 بندد  یبه خدا م یجعل یینزولهااز قرآن را با شان  یاتین آیث دروغیاز احاد یاریبس

 :[91:األنعلام ] چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ چ وملن اظللم مملن     :و به قول خداونلد 
ن یل از اهلداف ملن در ا   یكیو  .بندد یكه به خدا دروغ م یست ظالم تر از آن كسیك

  .است كه به خداوند بسته اند یین دروغهاینشان دادن ا ،كتاب
 ن سئوال را كلرده انلد   یاز خودشان بارها ا ییوت تنهاان معتقد در خلیعیاز ش یاریبس

ن مذهب و روش و اعتقادات خالصانه را داشته اند پس چرا اوضاع یكه مردم ما بهتر
كشور ما رو  ...و یو اقتصاد یاسیو س یو اعتقاد ینیو د یروز به روز اوضاع فرهنگ

له تلا آخلر   ن كتاب را بلا دقلت و حوصل   یزان من اگر ایرود عز یانحطاط م یبه سو
  .دید فهمیخواه ین موضوع را به خوبید علت ایبخوان

 نكهیا یعنیح آن یتوض .شبح المدحیذم بما  :ن مضمونیدارند تحت ا یسخن ،اعراب: 
رضلا شلاه بلا     !خوب به آن حمله نكن بد از آن دفاع كلن  ،زیك چینابود كردن  یبرا

 .از سلر زنهلا بلردارد    نتوانست چادر را (ت انگلستانیو با حما)تمام توپ و ترشش 
بله   ،غل  و احمقانه خلود  یاز منكرها یخوارج با نه یافراد به ظاهر حزب الله یول
در ملورد   !دیل نیب یم كه مل یا دهیرس ییفه را انجام دادند و اكنون به جاین وظیا یخوب
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قلاً بلا   یز ل دق یل ع و راه آن بزرگلوار ن یتش یواقع یو آرمانها( ع) یدفاع از حضرت عل
خلواهم   یافتد و من م یم ین اتفاقیجا و احمقانه ل دارد چن  یب یو دفاعها هایطرفدار
 .انجام داده باشم یر نشده به سهم خودم كاریتا د

 3299  هوده یجنگ ب  ،به طور اخص (هیاز زمان صفو)سال  299سال به صورت اعم و

 نوشته یزینه چین زمیشكل گرفته و هر كس در ا یعه و سنیان شیم یخیو تار یلفظ
 ،ان تلوده یل ا كسب وجهله در م یكردن عقده و  یخنك شدن دل خودش و خال یبرا

خاص هر  یو فرهنگ یقوم ینه هایآن هم در پس زم)بوده است  ...و یاسیمقاصد س
ه و یل ن موضوع را تجزیا یاز تعصبات فرقه ا یند و خالیك نفر نبوده كه بنشی (دوره
ن یفرقه افكن خاتمه دهد و به همهوده و تیب ین بحث مضر و حتیل كرده و به ایتحل
ن یل د آنكله بلا ا  یام .دا كرده استیكش پ ،همچنان تا به زمان حال ،ن موضوعیا ،لیدل
 .مین مسائل باشیشاهد ختم ا ،قیتحق

 یبدون كارشناس ی،خیتار یشروع شد كه مسائل مبهم و جعل یعه از زمانیش یبدبخت 

وارد  ،افلراد  یجاهالنه برخل  و یشخص یها یلها و غرض ورزیو همراه با تاو ی،علم
 .شه آنها جا خوش كردیفرهنگ عوام شد و در رگ و ر

 یاگر شخص .شه كن شودیمشكل ر ید علل اصلیبا یشه كن كردن هر مشكلیر یبرا 
د آنها را با هلم  یخواه ین خاطر با هم قهرند و شما میطلبكار است و به ا یگریاز د
 (ا شخص ثالثیا بدهكار و یس  شما تو)د پول طلبكار پرداخت شود ید بایده یآشت
كلار   .سلت ینه به قلوت خلود باق  ید كیبرقرار كن ین آنها آشتیاگر شما در ظاهر ب یحت

ز از یل ن (ماست یشگیكه كار هم)ما  یشهایو نما یهفته وحدت و شعارها دولت ما،

ات یل سال خلرج نشلد و آنگلاه ه    47ن ینه كه در طول ایچقدر هز .ن قرار استیهم
ن یل ا ید یهمه رشته ها را پنبه كلرد و سل   ،ك مراسم عمركشانیبا  نیوانگان حسید

 .شه تفرقه را خشلكاند ید رین بایهم یبرا ...پخش شده و یعرب یمراسم در كشورها
آنها  یم كه خلفاین ما هستیت بوده و ایما در اكثر ینكه برادران سنیخ شلتوت با ایش

د گلام  یل ا ملا نبا یاعالم كرد آ یع را رسمینهمه مذهب تشیم با ایكن یرا سب و لعن م
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نه یك یبرا یو منطق یخیتار  ی،عقل یافتن پاسخیو اكنون هدف من  .میرا بردار یبعد
 .هوده استیان و بیپا یب یها و بغض ها

 كند و همه از تلو   یراحت است و همه را طرفدار تو م یلیخ ،د كردنیف و تمجیتعر
را حلرف حلق تللخ    یل ز .كن استسخت و نامم  ،تحمل انتقاد یول .دیآ یخوششان م

 یمل  در نامله خلود بله ماللك اشلتر     ( ع) یحضرت علل  .میع داریتش یما ادعا. است
ن آنها نسبت به تو باشد ین و مخالف ترین افراد به تو منتقد تریكترید نزدیبا :سندینو
  ؟نگونه اندیا (چه مردم و چه حكومت)ا در كشور ما یآ یلیخدا وك یول
 ین را داشلته و مل  یر مسللم یجاد اتحاد بلا سلا  یروغها قصد اكه با نشان دادن د یكس 

 یالتقاط و انحلراف واقعل   .ستین یببرد منحرف و التقاط یقت اسالم پیخواهد به حق
منافع دول استعمار گر حركلت   یدهند و در راستا یآنجاست كه به دروغها پرو بال م

سلت و نله دنبلال    باز كردن دكان ا یت شهرت دارد و نه در پیكه نه ن یكس كنند یم
 نگونه اند؟ یكه ا یگریا كسان دیاست منحرف است  یمنافع ماد

 وجود نص  یعنیع یتش یرا او ستون اصلیز. ف كرده اندیتعر ،با عمر یع را دشمنیتش
ن نكتله را از ذهلن شلما    یل خواهم در ابتلدا ا  یمن م. را لگدمال كرد یدر خالفت عل

و بلا   .اسلت  یگلر یز دیل چ یقل یع حقیتشل  یكه بفهمل  یدا كنیپ یخارج كنم تا آمادگ
در كلار نبلوده    یكنم كه غصب خالفت یتو ثابت م ینان كامل و صد در صد برایاطم
 .است

 با چاه به خاطر  یكرده اند و درد دل عل یمعن یع را خالفت بالفصل حضرت علیتش
محو عظملت   یشه علیم روح و اندیگو یمن به تو م !غصب خالفت و تصرف فدك

رت بوده و آن غش كردنهلا در  یآن و غرقة ح یهمتا یق مقتدر و بو خال یجهان هست
اس از یل كار پاكان را ق:یبه قول مولو .نه به خاطر خالفت نبوده استیمد ینخلستانها
و بلاز هلم بله قلول      .نداشلته اسلت   یمثل شما به حكومت عالقه ا یعل .ریخود مگ
  :یمولو

  كند یكو خالفت  یریحرص م كند ین سان پیآنكه دشمن را بد. 
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 من با افكار هموطنانم از  .عه بوده امیز شیعه بزرگ شدم و خودم نین توده شیمن در ب
شة آنهلا جلا   یكه تنفر از عمر و ابوبكر در رگ و ر یتا وقت .كامل دارم ییك آشناینزد

گرفته تا دكتلر و شلهردار و فرمانلدار     یك از مردم ما از قاضیچیخوش كرده است ه
دهند  یل میران را تشكیت ایك پنجم جمعیوطنان اهل سنت كه توانند به هم ینم ...و

ز در یل ن هموطنان عزیل این دلیبه هم .دوستانه داشته باشند یا نگاهیو  خدمت كنند
ان ین كتاب روشن شدن ذهن متصلد یهدف من از نوشتن ا .برند یت به سر میمظلوم

  .جاست یب ینه هایامور و پاك كردن زنگار ك
 را اگلر خواسلتم    یگلر یهلر گنلاه د   ،به جز شرك :دیفرما یم میخداوند در قرآن كر

ع یطان ما را به حال خود واگذاشلته و تشل  یتوانم باور كنم كه ش ینم و من .بخشم یم
از شرك است  یجا خوش كرده خال یرانیشه اشباح الرجال ایكه در رگ و ر یصفو
 یهلا  یالیل شما را با خلوش خ  ،طانید شیپس مراقب باش !د محضیكپارچه توحی و
 .ر قابل تحمل استیبه دوزخ نكشاند كه عذابش غ یواه

 به خصوص اگر نسبت به  ،ن استیار سنگیم كه مجازات تهمت در اسالم بسیدان یم
 4( اند هر چند كوچك داشته) یاسالم نقش یریو در شكل گ3باشد كه مرده اند  یكسان

م یدرصد احتمال بده 7گر ا ین نگاه حتینانه تریق و با بدبین تحقیبا خواندن مطالب ا
 یا شب اول قبر سلخت یم آین افراد اشتباه كرده ایخود نسبت به ا یكه ما در قضاوتها

ا دنبالله رو  یل 1رو گذشلته گلان   یل م كله ملا پ  ییم بگلو یتلوان  یا میو آ ؟م داشتینخواه
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و مگر من  ؟د و هم قرآنیشما هم عقل داشت :دیگو یو خداوند نم 3؟میبزرگانمان بود
 4د؟ینكن یروید پین نداریقیفته بودم آنچه را كه نسبت به آن علم و در قرآن نگ

 توانسلتند   یشدند مل  یانه با هم متحد مید اگر فق  چهار كشور مسلمان خاورمیدان یم
 یمخلص و از جان گذشلته در كشلورها   یروهایرا هم نیز ؟ا را به زانو در آورندیدن

 یولل  ...م نفلت و گلاز  یهم منابع عظ .ران و عراق و افغانستان وجود داردی، ا عربستان
كه یدر صورت ؟دهند یاو مگر اجازه اتحاد م یداخل یدایدا و ناپیپ یادیست و ایونیصه

آن  یكه با حضرت ابوبكر داد باعث شد كمر ابرقلدرتها  یعتیبا دست ب یحضرت عل
در هم شكسته شود و افسوس بر ما  ،ریعرب فق یتوس  مشت ،ران و رومیا یعنیزمان 
  .ة ننگیم مایا م و فق  شدهیستیآن حضرت ن یرو واقعیكه پ

 ید كنیتشد یق مردم را به حدیو عال دیآن است كه عقا ی،طانیش یاستهایاز س یكی 
ش یموافقت را ب ،كند یمخالفت نم .پشت بام سقوط كنند یكه با افراط همه از آن سو

  ،ر عشق و عالقله در اظها ی،در عزادار ی،نیض دیدر انجام فرا ،دهد یاز حد شدت م

  .یگر خود دانیت افشا كردم دیرا برا یطانیاست شین سیمن ا
 شناخت كاملل افلراد    یبرا یار مناسبیمع ،چ وجهیخ نقل شده به هیكه در تار یعیوقا

نبلوده و بله صلورت ضلد و      یاتفاق نظر ،اتیست به خصوص اگر درباره آن رواین
ن همله رسلانه و   یل بلا وجلود ا   م در زملان حلال  ینل یب یرا میز .ض نقل شده باشدینق

بله خصلوص توسل  دولتهلا و     )چقدر  ،مینكه همه ما زنده و شاهدیو با ا یتكنولوژ
 یاكنلون چگونله بلر مبنلا     .میاتیشاهد قلب مكرر واقع (رسانه ها و كارمندان مذهب

                                                           

[ ا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَبِیلَاوَقَالُوا رَبَنَا إِنَ] چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    چ  -3

 .ما سروران و بزرگانمان را پیروی كردیم پس آنها ما را گمراه كردند :{ }

و  :{18:اإلسراء}[ اوَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً] -4

 . آنچه را علم نداری پیروی نكن همانا گوش و چشم و دلها همگی در پیشگاه خداوند مسئوولند
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 یآن هلم اخبلار  ) ؟دانم ینم ،میده یش اتفاق افتاده حكم قاطع میكه قرنها پ یاخبار
 3(به صورت مكتوب درآمده است یامبر اكرم از صورت شفاهیاز پسال پس  479كه 

 عه هلر دو  یو ش یو گر نه سن .ع دو مساله جدا از هم استیعه و تشیش ،و تسنن یسن
 .اسلت  یكل یما  یم خدایاگر درست نگاه كن .مسلمانند و انسان و از امت رسول خدا

ز بله  یل ا اماملان ملا را ن  آنهل  یو حت ...قبله و .است یكیكتابمان  .است یكیامبرمان یپ
 یملا از دسلت علملا    یتمام بلدبخت  .بزرگوار و دانشمند قبول دارند ییعنوان انسانها

ان ملردم كوچله و   یل به م یخیو تار ینادان دو طرف است كه با كشاندن مباحث فقه
ز نلزد خداونلد   یچ چیم كه هیدان یان ملل مسلمان شده اند و میم یباعث دشمن ،بازار

ا یل را كه دانسته  یست پس خدا لعنت كند هر كسین ییالف و جدامبغوض تر از اخت
 .آنرا درو كنند ،پاشد تا دول مخالف اسالم یندانسته بذر اختالف م

 ملداحان دروغگلو و    یجللو  یشود مرتب دم از اتحاد زد و ژست آنرا گرفت ول ینم
املع  ان جویل در جامعله بله تفرقله م    یتا آنها با سمپاش .سندگان مزدور را نگرفتینو

ك هفته به نام هفته یدامن بزنند و ما هم دلمان خوش باشد كه در طول سال  یاسالم
روز سلال در   187كه بلندگوها از صلبح تلا شلب و در طلول     یم در حالیوحدت دار

 .شعور است یب یجشن و عزا در دست آدمها
 ن مورد هجوم یاساس د ،ن كتابیند كه با مطالب ایاز خوارج بگو یممكن است برخ

م كله خرافلات و   ید بلدان یل با یولل  .زاریل ن بیو از د و مردم گمراه شدند .ار گرفتقر
ن یهمل  .كند ین زده میهوده است كه جوانان را از دیب ینه ها و تفرقه هایدروغها و ك

جلاد تفرقله و   یست كه ایموارد یقیالتقاط حق .كند ین را منحرف میمسائل است كه د

ج سلخن  یل را خالف علرف را یز)شدن دارد ت مشهور یكه نه ن یو كس .كند ینفاق م
در ) یه اسلالم یل جلاد اتحاد یو تمام هدفش ا باز كردن دكان است ینه در پ (دیگو یم
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توانلد   یاسلت نمل   ...(و یجهلان  یه داریو سلرما  یستیونیو صه ییه اروپایبرابر اتحاد
  .منحرف باشد

 ب یل د فریباشل  ن آمده كه مراقبیسخن از ا ،آن یجا ید در جاینهج البالغه را باز كن
و بعلد   .از گناهلان سلفارش شلده    یو دور یاله یپس از آن به تقوا .دیا را نخوریدن

ن ینكه ایا یعنی ...خ و جوامع ویعت و سرگذشت تاریدر طب یاله یدقت در نشانه ها
كلرده انلد و    ید ما را سرگرم حواشیگر است حاال نگاه كنید یزهایامور مهمتر از چ

 .برد یش میش را پكار خود یطان هم براحتیش
 دم كله  یغمبلر شلن  یاز پ :پس از ضربت خلوردن ( ع) یحضرت عل یاین وصایاز آخر

ن را یل جاد وحدت از نماز و روزه افضل است و دیان مردم و ایفرمود سازش دادن م
ه ننلگ ملداحان و وعلاظ    یل ما)3 ...سلازد  یز مانند اختالف و نفاق پراكنده نمیچ چیه

 ( صب نادان از هر دو طرفسندگان متعینادان دو طرف و نو
 ملا و   ین كه خدایا همیآ: دیفرما یم ن در جنگ نهروان به خوارجیآن حضرت همچن

جهت حفظ اتحلاد در جامعله    )ست ین یشما كاف یاست برا یكیامبر ما و كتاب ما یپ
زها بلا  یشتر چیما كه در ب ؟ها از خوارج بدترند یا سنیآ :پرسم یحال من م (یاسالم

خته یر یداران غرب هیاب سرمایگانه آب به آس بچه ییم چرا با رفتارهایا دهیآنها هم عق
امام ما را بهتر از خود  34 یآنها حت)؟  میكن یه را با خود دشمن میهمسا یو كشورها

بر خالف ما كه به عمر و ابوبكر كه ملورد عالقله    شتر قبول دارندیشناسند و ب یما م
 (میفرست یآنهاست ناسزا و لعن م

  فلراوان از   ینكه بلا جلد و سلع   یعه وجود دارد و آن ایدر كتب ش یبیار عجیبسنكته

ك نفلر  یخود من به  یروز .عه را قبول كنندیده شیخواهند عق یبرادران اهل سنت م
ما اماملان شلما را بهتلر از خلود      :ن مطلب را گفتم و او با تعجب پاسخ دادیهم یسن

د كه به عمر و ابوبكر لعن ین شما هستیا ،میشتر از شما قبول داریم و بیشناس یشما م
نه ما نعوذباهلل از حضرت  :و من به فكر فرو رفتم و با خودم گفتم .دییگو یو ناسزا م
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م ینل یب ینهمله مل  یبلا ا  .عمر و حضلرت ابلوبكر   ها از حضرت یم و نه سنیبهتر یعل
داده همسلر   یسال با خلفاء رفت و آمد داشته و به آنها مشورت مل  47 یحضرت عل

 یدر نبلرد  یعه و سلن یاكنون ش یول ...گرفته و یم یها را پس از فوتشان به همسرآن
 ر خلفلاء وارد بهشلت شلوند و   یبه هملراه سلا  ( ع)یهوده اند و چه بسا حضرت علیب

 !ن از هر دو طرف به دوزخ بروندیمتعصب
 است و گذشت زمان پرده از چهره ها كنلار   ین قاضیبهتر ،خیتار :د گفتیدر انتها با

تللر و  یدربلاره خونخلوار بلودن ه    یاختالف نظر ،ن اكثر ملل جهانیما در ب .ندز یم
خ مشخص یكه مقصران آن در تار یشتر مواردینطور بیو هم .میز نداریرون و چنگشا

 یو حت،ر مسلمانین غیحاال اگر از نه دهم مسلمانان و تمام محقق .و محكوم شده اند
د كه ید یخواه یعمر و ابوبكر سئوال كن نظرشان را درباره ،عهین شیاز مطلع یتعداد

 . ار متفاوت استیبس ،نظر آنها با نظر عوام و مداحكها و عالمكها

 بلكله راه   .ستیر نیامكان پذ ...ش و هفته وحدت ویبا شعار و نما یجاد اتحاد واقعیا

شلده را   یعه و سنیان شینه و میجاد كیكه باعث ا ییآن است كه دروغها یحل اساس
شله در  ین دروغهلا ر یل متاسفانه چون ا یول .دیرون كشیرد و از مغز آنها بشه كن كیر

ن كلار  یل و تلا ا  .ار دشلوار اسلت  یآن بس ینابود ،دارد یاعتقادات و احساسات مذهب
ن كاشان، مراسم یوانگان حسیات دیاز هموطنان احمق من در ه یرد برخیصورت نگ

در  ید یرا بله صلورت سل    ن مراسمیلم ایف یهودیك نفر یكشان راه انداخته و  عمر
م یشلنو  یهلا را مل   عهیدن شیكه خبر سر بر یپخش كرده و ما هنگام یعرب یكشورها
ك هزارم رفتلار  یكه اگر آنها یدر صورت .میده یها فحش م یم و به سنیكن یتعجب م

 ،انیل ن آقایدانم ا یو من نم .میبر یداشته باشند ما هم سر آنها را م یما نسبت به عل
البته خدمت ) .دهند یو جواب خداوند را چه م( ع) یب حضرت علامت جوایروز ق

ت یل ت كامل بلوده و اكثر یران در اقلین عده در اید عرض كنم ایبرادران اهل تسنن با
 (وانگان را قبول ندارندین دیان تندرو ایعیاز ش یاریبس یران و حتیمردم ا
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 ات یل از روا یبله برخل  سندگان بلا اسلتناد   یاز به ظاهر عالمه ها و مداحان و نو یبرخ
بر سلاحت   یات الهیه آیرا از ناح ییدروغها ،آب خوردن یبه راحت ،  یخیمجعول تار

پلاك كلردن    ،ل من از نوشتن مطالب حاضلر یاز دال یكیبندند و  یمقدس خداوند م
را یز .خته شودین ریاگر بنا شود خونم بر زم یاست حت ین تهمتها از دامن منزه الهیا

 .ستمیشگاه خداوند بایدر پ ییدانم با چه رو یا نمیم در آن دنینگودانم و اگر  یمن م
 بلا افلراد    یشخصل  ینله ا یمن عداوت و ك ؟حق سب و لعن خلفاء را دارد ،عهیا شیآ

ل عملده ملن از نوشلتن    یل از دال یكیمانند بنگاه داران و مداحان دارم و  ییدروغگو
ن سلئوال  یل د گفت اگر به ایالبته با 3.ان استیرسوا كردن دروغگو ،ن كتابیمطالب ا
 یچ دردیم هل یك هفته از سال را هفته وحدت اعلالم كنل  یم و آنگاه یبده یپاسخ منف
ن تفكر اشتباه وجود دارد كه عملر  یعه ایشه شیدر رگ و ر یرا تا وقتیشود ز یدوا نم

ر پا گذاشته محلال  یامبر و غاصب خالفت بوده است و دستور خدا را زیقاتل دختر پ
  .حاصل یپاك شود و اتحادنه ها یاست ك

 در برابر حضرت عمر و ابوبكر و  یریكنند با موضع گ یعه فكر مین شیوعاظ و مبلغ
دهنلد و   یعه ل قلرار مل   یلل شل  ( ع) یها خود را در گروه حضلرت علل   یدر برابر سن

شلدن آنهلا    ین نكتله باعلث دوزخل   یقاً همیكه دقیروند در حال ینگونه به بهشت میا
  .شود یم
 یقل یتحق ،نیل رفتن اصلول د یم كه پذیدان یو م .مذهب ما امامت است از اصول یكی 

ن دو را یعه ایو چرا ش ؟ستیتفاوت امامت و خالفت در چ :حال .یدیاست و نه تقل
و  ؟ا در مقام امامتیباشد  یتواند هاد یا امام در مقام خالفت بهتر میآ ؟داند یم یكی

را بله   ین كاریاجازه چن ...و یگو جن یو اقتصاد یاسیسر و ته س یب یا مشغله هایآ
فه در تمام امور دستورات امام را اجرا كلرده  ین نكته كه خلیبا فرض ا ؟دهد یامام م

                                                           

متاسفانه نتوانستم نیت خود را از نوشتن این مطالب قربه الی اهلل كلنم و بیشلتر از روی تنفلری كله      -3
نسبت به دروغگویان و حقه بازها داشتم دست به قلم شدم و به همین دلیل فكر نملی كلنم بلا وجلود     

 .نصیبم شود صرف وقت فراوانی كه برای نوشتن این مطالب كردم ثوابی
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ن فرض كله امكانلات و   یبا او مشورت كرده و نظرات او را به كار بسته و باز هم با ا
نلك در دسلت زماملداران اسلت در آن زملان وجلود       یكه ا یشرفته ایپ یهایتكنولوژ
ا ملردم  یل كنلد   ید املام را معرفل  یل ا خدا بایآ .فه بودهیه و همه اش بر عهده خلنداشت

ن تلا چله   ییبه عبارت ساده تر خداوند پس از خاتم النب ؟د او را بشناسندیخودشان با

د ادامله  یل با یده آل تلا كل  ین ایو ا ؟شوا جهت مردم ادامه دهدیپ ید به معرفیبا ،زمان
ق یل ن تحقیدوارم در ایاست كه ام ینها سئواالتیا؟رسد یان میبه پا یو ك ؟داشته باشد

  .میدا كنیبه پاسخ آن دست پ
 ارزش بودن دستورات  یر اسالم و بیها و روشنفكرها در تحق یكه غرب یلیاز دال یكی

كله شلما    ییزهلا ین چیل تملام ا  :ن است كهیت و حكومت دارند ایآن در عرصه واقع
ن اسالم یم كه قوانیخ سراغ نداریاردر ت ییال است و ما جاید در خواب و خییگو یم

به آن اسلت؟ دكتلر    یازیپس چه ن .است راهگشا بوده باشدیدر عرصه حكومت و س
داشلته در پاسلخ اشلاره بله      ین غربین متفكریاز هم یكیكه با  ییدر گفتگو یعتیشر

ن یل كنلد بلا ا   یفه بعد از او میامبر اكرم و دو خلیحكومت عادالنه و رو به گسترش پ
ن اسلالم راهگشلا   یقوان یسال در عرصه عمل 19مدت  ،خیحداقل در تار مضمون كه
شرو ابلوبكر و عملر   یده گرفتن حكومت عادالنه و پیعه با نادیمتاسفانه ش .بوده است

ن به آنها باعلث  یهمانگونه كه با توه .ن داده استیدست دشمنان د یمستمسك خوب
 .شد یمان رشدبه نام سل یسنده ایدا شدن سرو كله نویو پ یحرمت شكن

  روش  ،ك مللت نفلوذ كلرده و در نلوع تفكلر     یداستان و افسانه تا عمق جان و روح
ث و افسلانه  یل گذارد هدف من نقد احاد یفرهنگ آنها اثر م یعملكرد و تمام یزندگ

عه از آنها اشلتباه  یوة برداشت شیا شیو دروغ است و  یا از اصل جعلیاست كه  ییها
  .است

 در )شلود   یمل  یاریمرتب دچار بدب ،رانیكه ملت ا یلیاز دال یكیمطمئن شده ام  ،من
ماننلد حضلرت    یپلاك  یت اشتباه آنها نسبت به انسانهایبه خاطر ذهن( ها نهیشتر زمیب

 یو انسلانها  ینهمه منابع خلداداد یكه ا یكشور یبراست .عمر و حضرت ابوبكر است
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ه بشلود؟ خلدا   سروت ید مرتب دچار مشكالت بیكهن دارد چرا با یباهوش و فرهنگ
اسلت  یر –مشروطه  – یپادشاه :میهم داشته ا یرا شكر تا به حال همه جور حكومت

م اموراتملان اصلالح   یتلا دسلت از حماقلت بلر نلدار      یآر.هیل ت فقیو وال یجمهور
  .شود ینم

 دهلم بله    یق آن است كه پاسخین تحقیگر از اهداف من از نوشتن و انتشار اید یكی
نكله  یداننلد و ا  یهلا را نجلس مل    یشان كه سنیو همفكران ا هات اهلل یمانند آ یافراد

ن جهل و تعصب و عناد و خرافه است كه باعلث نجلس شلدن    یقت ایبدانند در حق
ر خدا متوسلل  ین بوده كه به غیا یز براین نجس بوده اند نیاگر مشرك .شود یانسان م
شلته و  شان بر حرف حق كر بوده و تعصلب دا یر خدا عالقه داشته گوشهایشده به غ

خلودش   یرو یحال هر اسم)نگونه باشد یغرق در جهل و خرافه بوده اند و هر كه ا
  .نجس اندر نجس اندر نجس است (گذاشته باشد

 عهين شياشتباهات و انحرافات عمدة محقق

ث در خصلوص كلج   یز ابتدا چند شعر و حدیآماده شدن بهتر ذهن خوانندگان عز یبرا
آورم و سلپس بله اصلل موضلوع      یكجانبله مل  ی یها و تعصلب هلا و قضلاوتها    یفهم
 : میپرداز یم

 یو از اسالم جز اسم آن بلاق  ،بر امت من خواهد آمد كه از قرآن جز رسم یروزگار
زد و بله  یل خ یشلان برمل  یر آسمان، فتنه از ایهانند در زین فقیهان آن زمان بدتریفق. نماند

 (اكرم ینب). گردد یشان باز میا
 دیدان كله از بلاال رس یلیآن نلدا  د یكه تو را باال كش ییهر ندا
 دان كه او مردم درد یبانگ گرگ كه تو را حرص آورد  ییهر ندا

 ( 4د  ی،مولو یمثنو)
 

 (ع) یامام هاد .ان او فراوان استیشمار ناراض ،باشد یكه از خود راض یكس 
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م یپروردگارا ما از سادات و بزرگان خلود اطاعلت كلرد    :ندیگو یم (انیدوزخ)و  -
 85ه یآسوره احزاب . آنها ما را گمراه كردندپس 

 یشان تو را به شلگفت مل  یجسم ها ینیرا بب (نیمنافق)و آنگاه كه آنها  (امبریپ یا) -
ه داده شده هستند كله هلر   یتك یكه چوب ییگو .یده یند گوش میآورد و اگر سخن گو

بلر حلذر    شلان یآنها دشمن هشلتند از ا  .پندارند یه خود و بر ضرر خود میرا عل ییصدا
 (2المنافقون ) .گردند یشان بكشد چقدر از حق باز میخدا .باش
 ،در آخرالزمان :ه السالم فرموده استیافتم كه رسول علیث یدر حد :ید بغدادیجن -
 3!دیشان را وعظ گویشان بود و این ایم قوم آنكس بود كه بتریزع

 بلاشند یفنلا م للیخلانمانسوزتلر از س "دست و دهن آبكشان" نیبرحذر باش كه ا
 (یزیصائب تبر)           
   لللستیلل نیه شهر به رفع حجاب مایفق
 له در حجاب كند یكه هر چه كند ح چرا 

   ست ظاهر قرآن به وفق خواهش اویچو ن 
 لر نلاصلواب كنلدیرود بله بلاطن و تفس 
 رزایرج میا
 یدید مدت مدیبا ،دگران را بدهیبه خود اجازة محكوم كردن د ،ش از آنكه انسانیپ

 .كندت خود یرا وقف سنجش صالح
  (زیر ل مردم گریمول) 
 ش كج است كژوهش است نله پلژوهش و متاسلفانه چلون     یمبنا ،كه از اول یقیتحق

د یل ة عقایل و اول یاصلل  یعه مبنلا ین نكردند و شییخود تع یبرا ینیجانش ،امبر اكرمیپ
او در  یكتابها یتمام ،به ناچار گذاشته پس ین پندار دروغ و واهیة همیخود را بر پا

  .ز در جادة انحراف رفته استین رابطه نیا
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 اگلر   .دیباشل  یشلان مل  یدر خدمت ملردم و خرافاتها  یهمگ !فرزانگان نامدار یشما ا
 ،ملردم  ین رویل از ا .داشلت  ینمل  یشلما را گرامل   یكسل  ،دیقت بودیخدمتگزار حق

ه یل ملردم ما  یرا هملواره بلرا  یند زتاب یتان را بر نمیواینهفته در سخنان ش یاعتقاد یب
 چلون  یزارنلد كسل  یكه مردم چون سگ از او ب یانسان .ش نبودیب یو خنده ا یشوخ

زان یگر یهمو كه از بندگ .دارد ید و بندها را دشمن میست كه قین یا شه ور آزادهیاند
داننلد دشلمن    یمل  ینیقت بیرا كه مردم همواره حق یزیچ .غوله هایب یایاست و جو
شلان بلر او   ین سگهایزدندانتریبود كه ت یروح آزادگ یبرا ین خفته ایدر كم نهفته و
 ین خوارید و نام اید بزنییمردم مهر تا ید بر بندگیهمواره خواسته ا. كردند یپارس م
 .فرزانگان نامدار یشما ا. دیا  نام نهاده یقت خواهیرا حق

 .دیل دم عرضه داشلته ا ش را بر مریخو یندگینما ی،رنگبازیچون درازگوشان بردبار ن
 یدرازگوشل  ،ش ملردم یسازگار ساختن چرخ خلود بلا گلرا    یبرا یار قدرتمندانیچه بس
    (چهین) 3 .ده اندیش كشیخو ینامدار را در پ یا فرزانه ایكوچك 

          
 .كنند یم كه با نظرات ما موافقت میدان یم یم را تنها از آن كسانیما معموالً عقل سل

 ( فوكو ل تفكراتالروش)         
كند بلكله از خلودش    یانسان در واقع از موضوع مورد بحث دفاع نم ،در هر مباحثه

 (یوالر پل)      .كند یدفاع م
 

* * * 

 ی،خیع تلار یل وقلا یل ه و تحلیل و تجز ین ما در بررسیسندگان و محققیاز نو یاریبس
شله در تفكلرات   یشلتر آنهلا ر  یشلوند كله متاسلفانه ب    یر مل یاز قرار ز یمرتكب اشتباهات

 :دارد ،و محبت بدون معرفت ینات اجتماعیتلق ی،تعصبات مذهب ی،احساسات
 یخیع تاریاحساس با وقا یو از رو ینشیبرخورد گز  
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اهلل  یبا حضرت ابوبكر رضل ( ع) یعت حضرت علیتوان به موضوع عدم ب یمثال م یبرا
آب و رنگتلر و  نكله اعتلراض آن حضلرت را پلر     یا یعه برایعنه اشاره كرد كه محقق ش

 8تلا   یعنیتا زمان شهادت حضرت فاطمه  یحضرت عل :سدینو یدتر جلوه دهد میشد
نكه جنبه یا یگر براید ییدر جا یعت نكرد ولیاهلل عنه ب یبا حضرت ابوبكر رض ،ماه بعد

روز  29سد حضرت فاطمه ینو یم ،به رحلت حضرت فاطمه بدهد یدتریك شدیدرامات
م ینل یب یم میكن یخ مراجعه میكه به تار یات گفت و هنگامیحامبر اكرم بدرود یپس از پ
ن زمان یشترین و بیبه عنوان كمتر (ماه 6 یماه و حت 8روز و  29 یعنی)خ ین دو تاریكه ا
بلا انتخلاب    ،ثبت شلده اسلت كله محقلق     غامبریپس از پ( س)ات حضرت فاطمه یح
ن یل ا یالبته نمونله هلا   !خود استفاده كرده است یاز آن به نفع احساسات مذهب ینشیگز

: گلر ید یبه عنوان مثلال  .فراوان است ،سندگانیو متضاد در كتب نو ینشیگز یبرخوردها
فلة  یا وظیل گر و ید یان مسائلیب ،غیة تبلیشود كه ممكن است منظور از آ یسئوال م یوقت
ت و یل را اصلل وال یل ز ،ریل ند خیگو یعه مین شیكردن دعوت باشد محقق یامبر در علنیپ

ن اسلت و  یل نها جلزو فلروع د  یاست و ا ...مانند نماز و روزه و یتر از مسائلمهم یرهبر
شان سئوال شود چرا نام حضرت یاز ا یگرید یحال اگر در جا .نیامامت جزو اصول د

مانند نحوة وضلو   ،گرید یزهایچ یاریبس:  ندیگو یامده مین (غیه تبلیآ)ه ین آیدر هم یعل
طبلق اسلتدالل    یول .ح داده اندیآنرا توض غامبریپامده و یا نماز خواندن هم نیگرفتن و 
پلس   ؟سلت ین نیسه با فروع دیقابل مقا ،تیكه از نظر اهم یامامت و رهبر ،شانیخود ا

عه معتقلد اسلت   یش .ت استیق اهل البیگر مصادیمثال د ؟ستیچ یاس متضاد براین قیا
را از  غمبرایل كلو صلفت پ  یام سللمه همسلر ن   یو حتل  .اند ت فق  پنج نفر بودهیاهل الب

شتر حضرت عمر و یخرد كردن هر چه ب یگر براید ییجا یدانند ول یم شمول آن خارج
سللمان   :امبریل ث پیطبق حد)ت بوده یاز اهل ب یند سلمان فارسیگو یحضرت ابوبكر م

 (تیمنا اهل الب
 ن یاتفاقاً همل )عه یسندگان شیسندگان و علماء و نوین اشتباهات نویاز بزرگتر یكی

ن است كه فق  نظر عده یا (عه شده استیش یورود خرافات و بدبخت یاصل اشتباه علت
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ز هر ید نیسندگان جدیخود را قبول دارند و نو یخیسندگان تاریخاص از علماء و نو یا
ن را فقل   یاست كه آنهلا معصلوم   ین در حالیند تكرار مكررات آنهاست و ایگو یچه م
در عمل به  یه اشتباه كنند ولیمكن است بققبول دارند كه م یدانند و در تئور ینفر م 32

ر نوشلته  یل سال اخ 79كه در  ییكتابها یحت)را قبول ندارند  یخیخاص تار ییجز كتابها

ن یل و ا !(مطابقت داشته باشلد  یمیقد ید است كه با آن كتابهاییمورد تا یشده در صورت
ا یل نده و سل ینو .نلدارد  ییل آملازون جلا  یل در قبا یا حتیدن یچ كجایدر ه یقیروش تحق
البته هر كجا كله  )را قبول ندارد  یسندگان سنید نویسخن و كتب و عقا 3عه یش یروحان

و بنا به اعتقاد او مغرض و دشلمن اهلل    یرا آنها سنیز (!!!كند یبه نفعش باشد را قبول م
را قبلول   یحیا مسل یل  یهلود یا ی ین و اسالم شناسان غربیسخن و كتب مستشرق 4! تندیب

نجاسلت كله سلخن    یطرفله ا  .اهداف استعمارگرانه و تفرقه افكنانه دارند را آنهایندارد ز
نمونه جالب آن دكتر  .ز قبول نداردیخودش را ن (یرانیعه و تندرو ایش یحت)سندگان ینو
 یهلا  یقات و كتابها و سلخنران یشتر تحقیبوده و ب یمذهب یا كه از خانواده یعتیشر یعل

شله  یبلوده و خلودش هم   .(..حجلر و  –ابلوذر  ) ان اویل اطراف یو حت یاو در رابطه با عل
ران یل نكه جلو ا یبا توجه با ا یعتیشر .است یكرده كه در حد افراط عاشق عل یاعتراف م

ملثال در كتلاب حجلر     یار نامسلاعد اسلت ولل   یبسل  ،ف از حضرت عمریان تعریب یبرا
ن نوع حكوملت  یبهتر یحكومت حضرت عمر و حضرت ابوبكر را پس از حكومت عل

ش یدر سلتا  یا خطبه هلل بلالد فلالن را از زبلان حضلرت علل     یدانسته  (تا كنون)ا یدر دن
عه فق  معتقد بله اصلول منلدرج در    یسنده شیمحقق و نو یول ...داند و یحضرت عمر م
 1 !است یخ طوسیو ش یبحار االنوار مجلس ی،كتب اصول كاف

                                                           

 .مجددا متذكر می شوم منظور من شیعه شاه عباسی است -3

به زودی با دلیل و مدرك به شما ثابت می كنم كه چهار پیشوای اهل سلنت جلزو عاشلقان واقعلی      -4

برای نمونه این یلك دلیلل را   . راه متحمل شكنجه های فراوانی نیز شده اند اهل بیت بوده اند و در این

 !!! داشته باشید كه شافعی می گوید من نمازی كه در آن صلوات بر آل محمد نباشد را باطل می دانم

البته به این كتابها نیز اعتقادی ندارند و مثال هر جا ستایشی از عمر و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنله   -1

 ! شده است را حمل بر تقیه كرده اند بان امامن از
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 ثه فقل   ك حادیاسناد و متون  ین است كه در بررسیعه این شیگر محققیاشتباه د
 .ات قرآن استینمونة بارز آن شان نزول آ .كنند یموارد دلخواه خود را انتخاب و نقل م

مختللف و   یشان نزولهلا  ،ات قرآنیاز آ یاریبس یبرا یعه و سنیم در كتب شیدان یما م
كله بله    ین شان نزولها فق  ملوارد یعه هنگام نقل قول ایش ینقل شده است ول یمتعدد

ن شان نزول در یسد اینو یرا انتخاب كرده و سپس در كتابش مد خودش است ینفع عقا
گر در یمختلف د یبه شان نزولها یاشاره ا ین تعداد از كتب اهل سنت وجود دارد ولیا
ل و سلند از متلون   یك دلین است كه هنگام ارائه یگر او ایاشتباه د !كند ین كتابها نمیهم
بلوده انلد اشلاره     ید آن كه چه اشخاصل ه آن و سلسله اسنایبه منبع و مصدر اول یخیتار
چه بسا  یات در صدها كتاب آمده است ولیا روایث ین حدیسد اینو یكند و فق  م ینم

ن یبل  یادیل ز یا انقطاع زمانیو آن هم دروغگو باشد  (خبر واحد)ك نفری ه آنیمصدر اول
ماننلد خطبله فلدك كله اگلر در      ) ...ث وجود داشته باشد ویحد ینده و راویشخص گو

ه آن در كتاب بالغاه النساء یاول یزاران جلد كتاب هم به آن اشاره شده باشد چون راوه

ن یل دم و ایطالب شن یابن اب ین ابن علیابن حس ید ابن علیث را از زین حدید ایگو یم
 ید شده اسلت پلس نمل   ین كتاب در واقعه فخ شهیسنده ایشخص سالها قبل از تولد نو

  (ث داشتین حدیابه اسناد  ینانیتوان چندان اطم
 د یل از د غ امبر اكلرم یل ن است كه بله پ ین ما این اشتباهات محققیاز بزرگتر یكی

جلانش را بله خطلر     غامبرینكه حضرت ابوبكر همراه پیكنند و مثالً ا یخودشان نگاه م
ن كارهلا را  یل آنها ا ،كرد ینكه او مرتب پول خرج میا اینه هجرت كرد یانداخت و به مد

د یل كه بایآورند در صلورت  یش پا افتاده ابوبكر به شمار میف پیظاو جزو و یعاد یكار

  كیل  یا حاضر بودند حتل یان اگر در آن دوران بودند از جانشان كه نه آین آقایم همینیبب
شله در  یكله هم  یكور یبا تعصب ،آن یا به جای ؟ال از مالشان در راه اسالم خرج كنندیر

 !  وستندیپ یا مابوجهل ها و ابولهب ه وجودشان هست به جمع

 ن است كله  یسندگان ما این و نویج و تاسف آور محققیگر از اشتباهات راید یكی
آنها  .جدل است یمیوه قدیروش برخورد آنها با مسائل و روش پاسخ دادن آنها همان ش
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پردازند  یمسائل نم یك به بررسیو آكادم یق علمیتحق ین و روشهایچگاه طبق موازیه
اسلت مشلت انسلان     یق علمل یل جدل به مراتلب راحلت تلر از تحق    نكهیرا عالوه بر ایز

م یشلناخته شلده علل    یارهلا یطبلق مع  یكه اگر كسل یكند در حال یز باز نمیدروغگو را ن
  !دیتعصب و دروغ سخن بگو یتواند بر مبنا یحركت كند نم

 سندگان یعه شده آن است كه نویكه باعث خل  مبحث در كتب ش یاز موارد یكی
 یستند و هر دو را نص الهیقائل ن یاله یو وح غامبریان سخنان پیم یزیچ تمایه یعیش

ما مطابق شواهد  یول .دانند یاز هر گونه خطا م یدو را خال و اطاعت از آنرا واجب و هر
موارد مشلاهده   یاریم كرد ل در بس یخود به آن اشاره خواه یل كه در جا  یخیمتعدد تار

و نظلر   یشلده و املور بله را    ینازل نم یه ایآ م كه در رابطه با مسائل مطروحهیكن یم
را در یز) .گرفته است یگر اصحاب صورت میشان با دیو با مشورت ا غامبریپ یشخص

ات صدر اسلالم  یاز جزئ یارین برابر بود و بسید چندیبا ینصورت حجم قرآن فعلیر ایغ
ماننلد   یشلر امبر اكرم بیپ یخیو شواهد تار یات الهیح آیطبق صر .(میدید یرا در آن م

در  .مانند شما هسلتم  یبگو من بشر[ 339:الكهف] چيئ   جب      حب  خب      مب چ  :ه بوده اندیبق
بر خلالف آن   یاتیانجام داده و بعد آ یا عملیگفته  یامبر اكرم سخنیز پین یموارد متعدد

م ینكه دچار خل  مبحلث نشلو  یا ید برایپس با .شده است یاز جانب خداوند صادر م
 .میجدا بدان یات الهیرسول اكرم را از آ یفرد یقه هایو عالقه ها و سل یرغبات شخص

      چڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ :ه اشلاره كنلد  یل ن آیل ن سخنان بله ا یعه در رد ایالبته ممكن است ش

و  یاق قبلل یاگلر بله سل    یول .دیگو یو هوس سخن نم یهو یاز رو (محمد) :[1:النَجم]
امبر اسالم ین است كه پیم كه منظور خداوند ایشو یم متوجه میات توجه كنین آیا یبعد

را بله خداونلد نسلبت     یزین و معصوم است و از خوش چیام یافت و ابالغ وحیدر در
باهلل منظور  البته نعوذ .د كالم خداستیگو یهر آنچه م یدهد بلكه در مقام ابالغ وح ینم
گفتله انلد    یو هوس سلخن مل   یهو یمواقع از رو یدر برخ غامبریست كه پین نیما ا

كله داشلته انلد در ملوارد      یت بشریشان طبق سرشت و ماهین است كه ایبلكه منظور ا
نله  یكرده انلد كله ممكلن بلوده در آن زم     یان میخود را ب یده و نظر شخصیعق یمتعدد
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! ان بشر و فرشته و خدایاست م یو گرنه چه تفاوت .ز وجود داشته باشدین یگرینظرات د
ش و یجلز آزملا   یزیچ ،ا بشریو آ ؟مانند شما هستم ین بشربگو م :و چرا خداوند گفته

م ینل یب یم میدقت كن (نیقیمورد قبول فر) یخیتار یمیاگر در كتب معتبر و قد .خطاست
و  یاز علل  یرویمانند سفارش به پ)خود  یان نظرات شخصیچگاه در بیامبر اكرم هیكه پ

ن یل فهلم ا  .تشهاد نكرده انلد را در مقام اثبات سخنان خود اس یه ایچگاه آیه (خالفت او
 یارید حل بسل یتواند كل یم ین الهیو فرام غامبریپ یق شخصین عالیز بیتما یعنینكته 

م كله  ینل یب یه و به حلد تلواتر نمل   یبه عنوان مثال ما در كتب معتبر اول .از مشكالت باشد
نه ین زمیاز قرآن در ا یه ایر خم به آیدر غد یپس از گفتن جمله من كنت مول غامبریپ

 .شلود  یكجا جمع نمل ینبوت و خالفت در  :كه غامبرین جمله پیا ای .اشاره كرده باشند
است و  غامبریپ یده و نظر شخصیانگر عقیصحت داشته باشد ب ین جمله ایكه اگر چن

ست اگر حضلرت  یبه گردن عمر ن ین گناهیهم یخورد برا یدر آن به چشم نم یوجوب
از  یاریتوان پاسخ بس ین نحو میبه هم .رده باشدنفره انتخاب ك 8 یرا در شورا( ع)یعل

 .عه را دادیش یرادات كالمیا
 كله   یه ایل ه از دهها آیك آی ین است كه حتیگر ایب و جالب دیار عجیمورد بس
 ،آن یو بعلد  یات قبلل یل د بلا آ یكنند را نبا یان میل و مدرك بیعه در مقام دلین شیمحقق
بله نفلع او كلاربرد دارد كله بله       یدر صلورت عه یات مورد نظر شیآ یتمام یعنی !3دیسنج
 .شلود  یر قرار گرفتله و معنل  یات ماقبل و ما بعد آن مورد تفسیو بدون توجه به آ ییتنها
ت یل ظلم به اهل ب یات در راستاین آیا :ار جالب استینه بسین زمیز در ایعه نیه شیتوج

بلودن   4یموقلوف اجملاع در   یعه و سنین شیاست كه ب ین در حالیو ا !جابه جا شده اند

ن یبهتلر  یعه و سلن یشل  ینكه طبق اتفاق نظر تملام علملا  یگر اینكته د .ات قرآن استیآ

                                                           

یعنی حتی یك آیه هم در قرآن وجود ندارد كه شیعه بتواند بلا  ! این نكته حتی یك استثناء هم ندارد -3

 .توجه به آیات قبلی و بعدی آنرا به نفع خو بكار بگیرد
ه هلم اكنلون در دسلت    موقوفی بودن آیات قرآن یعنی اینكه ترتیب آیات قرآن به همین نحلوی كل   -4

 . ماست توس  پیامبر اكرم تعیین و مشخص شده است
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د با محلك  یز بایات نیروا یه است و حتیه به آیر آیتفس ،ات قرآنیر آیروش فهم و تفس
عه یشود محقق ش یه تنگ میمواقع كه قاف یدر برخ یرند ولیات قرآن مورد نقد قرار بگیآ

ث را بلا قلرآن   یل ات و احادینكه روایا یا به جایگر و یكدیات قرآن با یآر یتفس یبه جا
ص خلورده و  یتخصل  یخیات تلار یله روایات قرآن است كه توس  او بوسین آیبسنجد ا

 یگلر ید یزیل ز اسلت و چ یل ار همله چ یل م خود معیكه قرآن كریدر حال!! !شود یر میتفس
ات قبلل و  یو عدم توجه به آ ینشیزمتاسفانه دامنة انتخاب گ .ار قرآن باشدیتواند مع ینم

ر یامبر اكلرم در غلد  یل پ :مثال یده شده است برایز كشیامبر اكرم نیث پیبه احاد یبعد حت
ا دوست بدار هر كه او را یاوست خدا یموال یم علیاو یهر كه من موال :اند خم فرموده

را با  یمول نكه كلمهیا یبه جا ینیاكنون عالمه ام .دوست دارد و دشمن باش با دشمن او
شلتر  ید بیگو یكند م یامبر معنیپ یش آمده و با توجه به جمالت بعدی  پیت به شرایعنا
فله و  یخل یعنل ینجلا  یدر ا یدانسته انلد پلس ملول    یرا اول یمول یسندگان عرب معنینو

مختلف است و فق  داخل جمله  یمعن 45 ین كلمه دارایم كه ایدان یما م یول !نیجانش

ل یو گلر نله اعلراب در ملورد مسلا     ) .دیآنرا فهم یتوان معنا یان میبو با توجه به علت 
ر ل  یفه ل ام یاالمر ل خل  یاول :دارند یتر قیتر و دق ار روشنیكلمات بس یاستیو ر یحكومت
  ...(امام و  ل یوال

 یالت دانشلگاه یكله تحصل   یالبته به جلز افلراد  )عه ین شیگر اكثر محققیاشتباه د 
كننلد و نله    یعملل مل   یه ایبه روش تجز یخیمتون تار ین است كه در بررسیا (دارند
 ید قطعلات مختللف آنلرا در مكانهلا    یل ما با یده ایشناخت درست هر پد یبرا. یبیترك

قلرار   یكپارچه آنرا ملورد قضلاوت و بررسل   یك كل یدرست آن قرار داده و به صورت 

آن را كه به از  یخ را به صورت قطعه قطعه درآورده و مواردیعه تاریمحقق ش یم ولیده
ر یت نشان دادن سلا یاهم یدر خدشه دار كردن و ب ینفع خوش است بزرگ كرده و سع
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ك دوره را در كنلار هلم   یل در  یخیع مختلف تلار یتواند وقا یچگاه نمیكند و ه یموارد م
 3 .ل قرار دهدیه و تحلیمورد مطالعه و تجز یند و به صورت كلیبچ

  ات قلرآن تنهلا راه   یل شلتر آ یملثالً در ب  .خلود  یاستفاده از فروع در اثبات ادعاهلا
شلان در  یا یدانسته ول یان شده است و شفاعت را منتفیمان بیعمل صالح و ا یرستگار

در  !كننلد  یمل  نلازل شلده اشلاره    ،ه كه در مورد شفاعتیك آیبه  ،پاسخ اشكاالت وارده
 یار كوچك برایار بسیك فرع بسیكه اصل بر عمل صالح است و شفاعت به عنوان یحال
د ییل ن و تاییص و تعیا و تشخین دنیامت است نه ایآن هم مربوط به ق)م عمل است یترم

اصل بر تعقل و تلدبر و   ،ات قرآنیا در تمام آی ...(ق آن با خداوند است و نه ما ویمصاد
جهلان درون انسلان    یهایشلگفت  ،سرنوشت جوامع ،عتیطب ،قرآن) یات الهیشه در آیاند
كه  :هیك آیطبق )ز شمرده شده یجا ینیر فروع فروع مسائل دفق  د ،دیاست و تقل ...(و

نملاز كله فلرع     یعنی (خارج شوند ینیق در مسائل دیتحق یبرا ید عده ایبا یاز هر قوم
د یل وه وضوگرفتن بایبلكه در ش یستید نیز به تقلیز جاین فرع نیدر ا ین است شما حتید

وة وضو گرفتن و نماز خواندن یم در شیقتر هم شویاگر دق یحت .یبه كارشناس رجوع كن
ا ملثال نملاز صلبح دو ركعلت     ید وضو گرفت یست كه باین یشك یعنیست ین یهم شك
نكله  یش آمد به رساله رجوع كن مثلل ا یتو پ یبرا یدر موارد یبلكه اگر ابهام ...است و

د یل نملاز را با  یتلا بلدان   شلود  یگفته مل  یبه چه كس یطبق قواعد فقه ،مسافر یدان ینم
چله   یچنلد بلار و بلرا    ،در طلول سلال  : درك بهتر مطلب یبرا .ا تمامی یخوانشكسته ب
ون و كتب آنها مراجعه یز به روحانیزان نیبه همان م ؟یكن یبه پزشك مراجعه م یموارد
 !كن

 ن یگر از اشتباهات محققید یكی ،اس در پاسخ شبهاتیاستفاده مكرر از حصر و ق
بله عنلوان   ( ع)یچرا به نام حضرت علل  ینك یسئوال م یبه عنوان مثال وقت .عه استیش

 ینقل م یثیحد( ع)نشده است از قول امام صادق  یامبر اكرم در قرآن اشاره این پیجانش

                                                           

البته خرد و خراب كردن یك چیزی كار بچه های خردسال است و سلرهم كلردن و سلاختن یلك      -3

 ! چیز كار جوانان با استعداد
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 یاكلرم بلرا   یان نشده و توس  نبل یز در قرآن بیتعداد ركعات نماز ن :نكهیبر ا یكنند مبن
( ع)صلادق   نجاست كله از قلول املام   ینكته جالب توجه ا .ح داده شده استیمردم توض
اس را باطل اعالم كرده اند و فرملوده انلد در ملذهب ملا     یث وجود دارد كه قیدهها حد

نجاست كه امام صلادق  یتعجب آور ا یول .طان استیاس عمل شیو ق !ندارد ییاس جایق

ن یا ،جاهل ین غالیجاعل ،نیقیب به یبه احتمال قر. )3اس شده اند ینجا متوسل به قیدر ا
از  یاریحصلر بسل   ،نیگر محققل یاشتباه د (اند امام همام جعل كرده ث را از قول آنیحد
باشلد بله    یمل ( ع) یا خاندان حضرت علل ی( ع) یق در وجود مبارك حضرت علیمصاد

و  غامبریل ت فقل  شلامل پ  یث معتقدند كه اهل بیاز احاد یعنوان مثال با استناد به برخ
در آن  غامبر اكلرم  یل كه منظلور پ یشوند در صلورت  ین میو فاطمه و حسن و حس یعل
شلان بلوده و   یك ایدر نزد( ع) یث حصر مصداق نبوده بلكه چون اتاق خانواده علیاحاد
 یاق وحل یبا تمسك به سل  غامبریكتر بوده اند پیشان نزدیهاشم به ا یه بنین افراد از بقیا

ما  یاً ادعایكه قو یكرده نكته ا یكرده است و به آنها سالم م یت خطاب میآنها را اهل ب

 :تیل سللمان منلا اهلل الب    :اكرم است كه فرملوده انلد   یث از نبین حدیكند ا ید مییرا تا
شلد   ینفر حصر مل  7ت فق  در همان یكه اگر اهل بیدر صورت .ت استیسلمان از اهل ب

ز در دسلت  یل ن یمتعلدد  یخینه شواهد تارین زمیدر ا .معنا بود یباطل و ب ین سخنیچن
 ،ت الملال یل م بیاب در هنگام خالفتش هنگام تقسل ن مورد كه عمر ابن خطیاست مانند ا
ه یل پرداخته و بعلد سلهم بق   یرا م یهاشم و سلمان فارس یبن ،امبر اكرمیزنان پ :ابتدا سهم
د ملردم آن زملان   یل از د (تیل ا همان اهل بی)امبر اكرم ینكه خاندان پیا یعنین یا .مردم را

ه یل ن آیل م در اینیب یت میه والیگر از حصر مصداق را در آینمونه د .ن افراد بوده اندیهم

ن هسلتند  یاز مومن یبه صورت جمع وجود دارد و منظور تعداد (كه یكسان)ن یكلمة الذ

                                                           

 البته در این مورد حتی اصول قیاس نیز رعایت نشده است زیرا در اینكله بایلد وضلو گرفلت و در     -3
وجوب وضو هیچ اختالفی بین مسلمانها نیست بلكه در شیوة وضو گرفتن اختالف است ولی در مورد 

 . اصل جانشینی نبی اكرم اختالف اساسی وجود دارد
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 كه طبلق یدر صورت 3است  بوده یفق  حضرت عل ،عه معتقد است منظور خداوندیش یول
ن و داخلل شلمول   یز داخل شمول مومنین( ع) یحضرت عل( ع)ث امام محمد باقر یحد
  .از آنها هستند و نه همه آنها یكین و یالذ

 قه شان است یل و سلیكه دوست دارند و طبق م یه ایمسائل مختلف را از آن زوا

ا و نه آنگونه كه واقعا هست بلكه آنگونه كه طبق یفهمند و نه از همة زوا ینند و میب یم
اگلر  بله عنلوان مثلال     .برخورد با آن آماده كلرده انلد   یخود را برا ی،قبل یش فرضهایپ

سلت  ین یانجام دهد شك یقیخ صدر اسالم تحقیعه مذهب بخواهد درباره تاریش یمحقق
توانلد   ین او نمل یهمل  یمحكوم شلده انلد و بلرا    ،ابوبكر و عمر خود به خود ،كه از قبل

 ،دیداشت و د یند و اگر هم اندك سعه صدریكه به نفع آنهاست را بب یمدارك و موارد
 ،لین دلی، به هم4آن موارد را خدشه دار كند  ،ق ممكنیطربه هر  گردد تا یم به دنبال آن

كلامالً مشلخص و    ،م ل از قبل یق بر آن بگذاریم نام تحقیل اگر بتوان  یقین تحقیجه چنینت
  ...معلوم است

 ن مثال روشن یعه ایسندگان و وعاظ شینو ینشیگز ید انتخابهاییگر در تاینمونه د
بكلر   یاب درباره محمد ابن یب خوانده ها وقتخوانده ها و كتا از درس یاست كه من حت

در خانله   ین فرد از كلودك یكه ایكردند در حال یم یاطالع یكردم آنها اظهار ب یسئوال م
( ع) یاران وفادار آن حضرت بوده و حضرت علل یبزرگ شده و جزء ( ع) یحضرت عل

 یعل یفجار یپس از مالك اشتر، حكومت مصلر را بله او داده و او در آنجلا بله نحلو بسل      
كلرده و   یده و جسدش را در پوسلت االغل  یمحاصره شده و با لب تشنه به شهادت رس

چكس بله انلدازه او   یاز ملرگ هل  ( ع) یو حضلرت علل  .  . .آتش زده و خلانواده اش را و 

اهلل عنله   یپسر حضرت ابوبكر رضل  ،ن شخصیچون ا ،انین آقایا یول ...ن نشد ویغمگ

                                                           

البتله در  . استدالل شیعه این است كه خداوند از باب تكریم، خطاب را به صورت جمع آورده است -3

معرفی كلرده  ... را واضح و مفصل و نور و وسیله هدایت و مقام هدایت دیگران و از قرآنی كه خودش
 . است بسیار بعید است این چنین مبهم و گنگ سخن بگوید

 . نگاهی به كتاب الغدیر نوشته عالمه امینی بیندازید -4
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بكلر و   یخواهر محمد ابن اب)شه یند بر عكس عاآور یان نمیبه م یچ سخنیبوده از او ه
  ...آشنا هستند یكه همه با اسم او به خوب (دختر ابوبكر

 ان یل بله م  یثیاحلاد  ...مانند حضرت عمر و حضرت ابوبكر و یدر باره افراد یوقت
 یمل  ستیر سئوال بردن صحت آن نید كه امكان مخدوش كردن سلسله روات و زیآ یم

بوده كه آنها خلوب بلوده انلد     یمتعلق به زمان یدرست است ولث ین احادیند بله ایگو
 یول ...خود را بعد نشان دادند ینكه چهره واقعیا ایبد شدند  غامبریپس از مرگ پ یول

در  غامبریل كله پ  یثیات و احلاد یل د افراد مورد نظر خود به رواییتا یگر برایدر مواقع د
 یم چگونه است كه حضرت علل ییگو یم یا وقتی .كنند یاتشان گفته اند اشاره میزمان ح

ند ازدواج در آن عصر مثل حاال نبوده و بنابر یگو یدخترش ام كلثوم را به عمر داد م( ع)
 یشه بیبا عا غامبریمانند ازدواج پ یین ازدواجهایصورت گرفته و چن یات خاصیمقتض
با حضلرت  ( ع) یازدواج حضرت عل یعه رویپس چرا ش یپرس یم یوقت .ت استیاهم

 ...كند و بله اذن خلدا بلوده و    ین مساله فرق میا :ندیگو یدهد م ینقدر مانور میفاطمه ا

 یه ملوارد، بلدون اذن خلدا و نعوذبلاهلل از رو    یدر بق( ع) یو حضرت عل غامبریپ یعنی
  (قضاوت به عهده خوانندگان) ...و هوس خود عمل كرده اند یهو

 عه یك نفلر شل  یل آن  یراو یث در كتب اهلل سلنت وجلود دارد ولل    یاحاد یبرخ
ر خلم اسلت   یه اكمال در غدیت شان نزول آیمثال بارز آن روا .ا دروغگو استیف یضع

ن سلسله روات اكثر آنها نام ابوهارون یدر ب یكتب اهل سنت وجود دارد ول یكه در برخ
وفلات  )ف یعه بوده و هم متروك و ضلع یوجود دارد كه هم ش (نیعماره ابن جو) یعبد
ث در كتب اهلل سلنت هلم وجلود     ین احادیاست كه ا یلیچه دل نیپس ا (یهجر 319

  .دارد
 نمونه جاللب آن ازدواج عملر بلا ام كلثلوم      :مشابه یایمتضاد با قضا یبرخوردها

دم چطلور  یاز حضلرات پرسل   یكیمن از  .است (از حضرت فاطمه) یدختر حضرت عل
و ملادر   (نمحس)كه غاصب خالفت و قاتل برادر  یدختر فاطمه را به آدم یحضرت عل



  031  جلد اول (ALFOS) آلفوس

و  4شان فرمودند ازدواجها در آن روزگار مثلل حلاال نبلوده   یبود دادند ا ...و 3همان دختر
عه در رابطه بلا ازدواج  یمن گفتم پس چرا ش .نگاه اعراب به ازدواج با نگاه ما فرق داشته

ن نكتله كله   یل ت بله ا یل بلا عنا  .دهد ینقدر مانور میبا حضرت فاطمه ا( ع)یحضرت عل
ام كلثلوم هلم    یدرش و برادران و خواهرانش معصلوم نبلوده انلد ولل    حضرت فاطمه ما

ز یل بلزرگش ن   بلوده انلد و پلدر    ..د ویمادرش و هم پدرش و هم برادرانش معصوم و شه
و ( ع)یازدواج حضرت علل . كند ین فرق میا: شان گفتندیا ...امبر بوده و پدرش امام ویپ

  (گانقضاوت با خوانند ) ...و 1فاطمه به دستور خدا بوده
 ا ضرر افراد یبه نفع و  یو تعصبات مذهب یق شخصیات قرآن را با توجه به عالیآ

در  غامبریخداوند از همراهان پ :میپرس یم یبه عنوان مثال وقت .كنند یر میمختلف تفس
 یش كرده و آنها را بهشلت یستا ...نه ویعت رضوان و جنگ بدر و هجرت به مدیان بیجر

 2.و عمر و ابوبكر ملومن نبودنلد   (نیمومن) :ات فوق آمدهیدر آ یند بله ولیگو یم .دانسته
 یمل  .یخیات تلار یل روا ینلد از رو یگو ید؟ مین موضوع شدیم از كجا متوجه ایپرس یم

ات قرآن در تضاد بودنلد آنهلا را دور   یث با آیاحاد ین است كه اگر حتیم مگر نه ایپرس
د آنهلا  یل دیشما از كجلا فهم نكه یضمن ا(یخیات مخدوش تاریچه برسد به روا)د یزیبر

ن موضلوع  یل و اصلحاب متوجله ا  ( ع) یو حضرت علل  غامبرینعوذ باهلل پ یمنافقند ول

                                                           

 .البته تمامی این موارد زاده اوهام و خیاالت تاریخ نویسان و مداحان است -3

این قضیه حتمی شده و می گویند ام كلثوم دختر حضرت ابوبكر رضی  البه بعضی كه از ریشه منكر -4

 . اهلل عنه بوده است
و در . نعوذ باهلل، یعنی پیامبر و حضرت علی در سایر موارد به دلخواه و میل خود عمل می كرده اند -1

 . برخی موارد دیگر به اذن خداوند

نصار بودند كه ابتدا در سقیفه جمع شدند و سنگ اول البته با عنایت به اینكه بنا به عقیده شیعه این ا -2
انحراف را گذاشتند و بعد هم با حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه بیعت كردند پس آنها نیز از شلمول ایلن   

 . آیات خارج می شوند و تنها كسانی كه مشمول این آیه می شوند عمار و سلمان فارسی هستند
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راد یل ا یمانله و دنلدان شلكن   یدم چه پاسلخ نغلز و حك  ینجا كه رسید به ایدان یم3نشدند؟
و ملن هلم    .یصلفو  ین حربلة روحلان  یآخر ،لعنت ((خدا لعنت كند عمر را)) :فرمودند
 .اندازند یتفرقه م یرا كه در امت اسالم یند كسانخدا لعنت ك :گفتم
 خواننلده   ید بلرا یشلا  :ات مورد اشلاره یات قبل و بعد از آیاق آیعدم توجه به س

در اصول مورد اخلتالف بلا   )عه یه مورد استناد شیك آی یعه جالب باشد كه بداند حتیش
بله نفلع    یبعلد  و یات قبلیاق آیتوان با در نظر گرفتن س یرا نم (یر مذاهب اسالمیسا
ك جلزء  یل خلود و بله صلورت     ید به خودیات باین آیا یعه مدرك قرار داد و تمامیش

نكله  یماننلد ا  یواهل  ییبه بهانله هلا  )ر شوند یترجمه و تفس یو بعد یات قبلیمنفك از آ
 یكل ی یرا حتیست زیان ماجرا نین پایو ا ...!(ایات را جابه جا كرده اند و یآ یخلفاء جا

كلرد بلكله    یه معنل یظاهر آ یخود و از رو یتوان به خود یعه را نمیشه مورد استناد یآ
ن بر خالف دههلا  ید و ایمنظور خداوند متعال را فهم یخیات تارید با كمك روایحتما با

 ،حق از باطلل  ییاتحاد و جدا یبرا یله ایوس ،فرقان ،لیگر است كه قرآن را تفصیه دیآ

ر كله بله طلور مكلرر     یل ات زینمونه به آ یبرا !كرده است یمعرف ...حق و ،روشن ،نیمب
ات قبل و بعد توجه یاق آید به سید نه بایرد دقت كنیگ یعه مورد استناد قرار میتوس  ش
 .ح دهلد یمنظور خداوند متعال را توضل  یخیت تاریك رواید یم و حتما هم بایداشته باش

ز یل كلملات ن  از یبرخل  یان معنیدر ب ...و ینها مشكالت صرف و نحویتازه بعد از همه ا
  !:كرد ید رجوع به استثنائات قواعد عربید كه بایآ یش میپ

دربلاره   یو بعد یات قبلیاق آیس[ )77:المائدة] چې  ې  ې  ى چ : تیة والیآ -
رنلد و  یل خلود بگ   یان را دوست ل ولل  یر ادید افراد ساین نباین است كه مسلمیا

  (ستیخالفت و حكومت ن یت به معنایصحبت از وال

                                                           

سلال پلیش نفهمیدنلد و     3299را می فهمیم كه خود اعراب در جالب است كه ما ایرانی ها مسائلی  -3
تازه دختر آنها را گرفته به آنها دختر داده اجازه داده اند كه زمین مسجد را بخرند و در راه اسلالم پلول   

 ... خرج كنند و
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 چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک چ  :یلللرتطه ةیلللآ -

را در نظلر   یو بعلد  یات قبلل یل اق آید سل یعه نبایكه طبق نظر ش)[ 11:األحزاب]
 ( !امبر اكرم استیرا سخن از زنان پیگرفت ز

رد و یگ یمت تعلق میاق درباره جنگ بدر است پس خمس به غنیس)ه خمس یآ -
  (نه به سود و منفعت مال

  (میریرا در نظر بگ یو بعد یات قبلیاق آید سینبا)ابالغ ة اكمال و یآ -

جئ  ]د بله جملله فلان    یل نبا [79:النساء] چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی چ  :هیآ -

د املر  یشود با امام منصوص منازعه كرد و تازه چرا با ید مگر میتوجه كن[ حئ   
  (؟ستیقرآن ناطق ن مگر امام ؟میرا به كتاب خدا رد كن

ات قبل و بعد بله  یعه با توجه به آیات مورد استناد شیاز آ یكی یجالب است كه حت
 !ستیعه قابل استناد نینفع ش

 دهند كله هملانطور كله در هلر      یشود علماء نظر م ید میسخن از لزوم تقل یوقت
د از مجتهد یز باین یدر مورد مسائل فقه ،د به كارشناس آن رشته رجوع كردیبا یرشته ا

از سلخنرانان و   یم چلرا برخل  ین اسلتدالل را قبلول كنل   یاگر ا .د كردی  تقلیجامع الشرا
بلنلد گلو رفتله و سلخن      یباال ...و یجامعه شناس ی،خیچ تخصص تاریمداحان بدون ه

 ی،قوم شناس ی،كه بدون مطالعات جامعه شناس یسندگانیكنند و بدتر از آن نو یم یپراكن
د نكنلد  یل راجلع مربوطله تقل  از م ینل یدر امور د یاگر كس .سندینو یكتاب م ...و یخیتار

و سرنوشت ساز  یكه جنبه اجتماع یآن هم مسائل)شود  یضررش فق  متوجه خود او م
جلاد تفرقله كلرده و    یكله ا  یسخنان یول ...(نماز مسافر و ،وه وضو گرفتنیش :ندارد مانند

ن دو مهمتلر  یل ك از ایل و كلدام   ؟د كارشناسانه باشلد یا نبایسراسر دروغ و بهتان است آ
 ...و یو قانونگلذار  یو لشلكر  یعلملاء در تملام شلئونات كشلور     یچرا برخ است؟ و

ن یل عللت ا  ،در كلل  .رسلانند  ینظرات خود را به مرحلله عملل مل    یدخالت كرده و حت
ا به قلول  یو آ ؟بودن و تعصب ندارد یشه در احساسیا ریمتضاد و دوگانه آ یبرخوردها

 ؟ستیدر آتش ن یگاه هر تعصبیجا ،غامبر اكرم یپ
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 ...بازپرس جرم شناس ین روانشناس قاضيمحقق

د سالها وقت صرف كرد و كتب ین رشته ها بایمطالعه هر كدام از ا یم كه برایدان یما م 
 یو تجربل  یقیكار تحق .دانشمندان مربوطه را مطالعه نمود و در كالس درس حاضر شد

مواقع  یبرخ ن مراحل دریهمه ا یبا ط یك قاضیم كه ینیب ین حال باز هم میكرد و با ا

 (عهیدر ظلاهر شل  )م كله محقلق   ینل یب یم یاكنون جالب است وقت .شود یمرتكب اشتباه م
ش یقلرن پل   32گلر و  ید یگلر و جامعله ا  ید یرامون عمر و ابوبكر كه متعلق به فرهنگیپ

شود و اظهلار نظلر    یم یقاض ،3كند یم یروانشناس ی،خیهستند بر اساس متون در هم تار
 !! .!كند یآنها را روانه دوزخ م،تیو در نها 4 .ترسو و منافق بودند :د كه آنها مثالًیفرما یم

 چند در مورد قرآن ينكته ا

خلاص امكلان    یق افلراد یل ات قرآن فق  از طریاز افراد معتقدند كه فهم آ یبرخ -
است و  یات احكام و موضوعات فقهین مربوط به آیكه ا یدر صورت .ر استیپذ

تواند از قرآن درس  یم یه موارد هر كسیباره بقدر یول. ات متشابهاتین آیهمچن
 ...ا قلوم و یل  ،هلا النلاس  یا ایل شتر خطابها در قرآن یب :ن مطلب آنكهیدایمو ،ردیبگ

از  یاز ملوارد بله جمالتل    یاریو در بس یها الروحانیا ایها االمام و یا ایاست ونه 

 :[42:محملد ] چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ    چ  :میخور یل بر مین قبیا
مومن  .سواد استیب یتازه خطاب با كافران جاهل)د یكن یشه نمیچرا در قرآن اند

ز یشمار نیث بیدر احاد (خود دارد یكه جا یستمیو مسلمان درس خوانده قرن ب
 ،ات قرآن و عمل به آنیز به مردم سفارش به تدبر در آیو امامان ن غامبر اكرم یپ

 .كرده اند
از من به شما برسلد پلس آنلرا بلر      یثیگاه حد هر)) :ندیفرما یم غامبر اكرم یپ -

د و آنچه مخالف بود بلر  یرید پس آنچه با آن موافق بود بپذیكتاب خدا عرضه كن

                                                           

روانشناسی بر اساس متلون  : این هم می تواند به نوبه خود یك شاخه جدید در علوم امروزی باشد -3
 !!!یخیتار

 .همین مورد باشد{ 18:اإلسراء}[ ...وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ]: شاید یكی از مصادیق آیه -4
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نكله خطلاب   یاول ا .ث نهفتله اسلت  ین حدیدر ا ینكات جالب( (3د یوارش بزنید
ات قرآن و فهم و عملل بله   یث با آیق حدیبا عموم مردم است پس تطب غامبریپ

ك یل د ییل ملالك تا  ،ات قلرآن یل نكله آ یدوم ا 4ست ین یافراد خاص آن در انحصار
ه و یل ث را ملالك توج یل عه كه احادین دانشمند شیبر خالف محقق .ث استیحد

ات قلرآن  یر آی، تفس ن روشیبهتر یبه طور كل. دهند یات قرآن قرار میف آیتحر
 .ات معتبر موجود استیث و روایر احادیث با ساین احادییگر و تبیات دیبا آ

 مسلائل  :ن اسلت كله  یل عه ایسندگان و سخنرانان شل ین اشتباه محققان و نویبزرگتر
به عنوان مثال در زمانة ما . كنند یل میه و تحلیتجز ،را مطابق فرهنگ زمان حال یخیتار

آن سلوم و هفتله و چهللم و سلال و      یاست كه بلرا  ین مسائلیكان از مهمتریمرگ نزد
م كه حضرت یخوان یخ میدر تار یول .كنند یه میته ...مسجد و مداح و تاج گل و شام و

ا او تا كنون به سفر ید آیگو یكردند م یه میك نفر گریمرگ  یكه برا یبه كسان( ع)یعل
او  ید بله سلو  یل گلردد بلكله شلما با    یگر بر نمینرفته بود اكنون هم به سفر رفته منتها د

امبر را دفن نكرده یپ ،هنیشود كه چرا مردم مد یم یعه عصبانین محقق شیهم یبرا. دیبرو
ان چله نقشله   یماننلد ابوسلف   یتوانند بفهمند كه افراد یفه شدند و نمیمشغول انتخاب خل

نه لحظله بله لحظله    یل راهزن به مدیدانند كه خطر حمله قبا ینم .در سر داشته اند ییها
لله اوس و خلزرج در   یخواهند بفهمند كه ابتلدا دو قب  یا نمیتوانند  ینم .شد ید میتشد
ل كنند ینگونه تحلیتوانند ا یجاد كرده بودند و نمیا یریفه درگیفه بر سر انتخاب خلیقس

و علدم   (ن آنهلا یبل  یت به سوابق دشلمن یو با عنا )له ین دو قبیك نفر از ایكه با انتخاب 
و زنلده   3شه كلن شلود  یممكن بود اسالم در جا ر ،1گرید یله ایش از افراد قبیت قریتبع

                                                           

 35و مقدمه تفسیر آیت اله طالقانی ص  39تفسیر نوین محمد تقی شریعتی ص  -3

از است كه با مطالعله  نی.... البته پاره ای معلومات در زمینه ادبیات عربی و مفاهیم و معانی كلمات و -4

تا چند قرن بعلد ل نیلز قشلر خاصلی كله         در زمان پیامبر ل . و عالقه برای هر شخصی امكان پذیر است

مردم دین خود را از كانال آنها فراگرفته و خدای خود و پیامبر و سلایر اصلول دیلن را از طریلق آنهلا      
 .ز زمان صفویه استبیشتر این بازیها مربوط به بعد ا. بیاموزند وجود نداشته است

 .بنی هاشم باشد: به خصوص اگر نام آن قبیله -1
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 یامبر بوده است كه افرادیمهمتر از به خاك سپردن بدن مطهر پ ،منگاهداشتن نوزاد اسال
 یحضلرت علل   غامبریل پ یو وقت. اند وجود داشته (امبریت پیبنا به وص)نكار یا یز براین
و اصوال در حجره  ؟ اجازه دخالت كردن دارند یگران حتیا دینكار كرده آیا یرا وص( ع)

از  یتوانند بفهمند كه مسلائل  ی؟ و نم ستچند نفر وجود داشته ا یشه جا برایكوچك عا

 یمل  یزنلدگ  یو دولتل  یستم و در نظامات خاص شلهر یما كه در قرن ب ین دست برایا
 یبه گونله ا  ی،و اجتماع یش به مسائل فرهنگیسال پ 3299ب است و اعراب یم عجیكن
 ده ویفه كار به زد و خلورد كشل  یكنند كه در جمع سق یو درك نم .كردند یگر نگاه مید
ت ید من تا وضلع یگو یر برده اند چنانچه عمر بعدها میدست به قبضة شمش یبعض یحت
اهلل عنله دراز كلرده و    یدم دستم را به سرعت به طرف حضرت ابوبكر رضینگونه دیرا ا

 یفله نمل  یاهلل عنه در آن لحظه خل یبه هر حال اگر حضرت ابوبكر رض .عت كردمیبا او ب
فه شده بود و صد در صد حضرت ین خلیان حاضرگر از همیك نفر دیشد صد در صد 

  .شد یشد و صد در صد اسالم در نطفه نابود م یفه نمیخل( ع) یعل

ن سخن یا " :سند كهینو یم ستیك یدر كتاب عل یفضل اهلل كمپان یآقا :گريمثال د 

از  یله چند نفر را كشته بلود پلس كسل   یاز هر قب( ع)یاست كه چون حضرت عل یپوچ
كشلته  ،امبریآنها را به فرملان خلدا و پ  ( ع)یرا حضرت علیكرد ز ینم یردارشان فرمانبیا

شلان  یا یا عمویدر آن زمان زنده بودند و برادر  یكمپان یاگر آقا یجالب است ول ".بود
ن یل ا یآر ن نظلر را داشلتند؟  یشان همیا باز هم ایشد آ یكشته م یبه دست حضرت عل

 یله اش به دسلت حضلرت علل   یشجاعان قبكه پدر و برادر و  ینكته ساده را عرب بدو
ان یسال و در م 3299كه بعد از  یكمپان یتوانسته بفهمد بر عكس آقا یكشته شده را نم

نكله اگلر   یضلمن ا  اند ن موضوع شدهیعه و با مطالعه دهها جلد كتاب متوجه ایجامعه ش
 فهیان سلق یل ند اگر در جریگو یشان میمخالف نبوده چرا ا یبا خالفت حضرت عل یكس
د پس از كشلتن  یزیسال بعد  79م كه ید دقت كنی؟ با گرفتم یار داشتم حقم را مینفر  29

د املروز انتقلام   یگو یم (متولد هم نشده بودند یكه در هنگام جنگ بدر حت)ن یامام حس
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متولد هلم نشلده    ین در جنگ بدر حتیكه امام حس یم در صورتیكشته گان بدر را گرفت
چ یا هیرا كشته آ (نفر 37ا ی)نفر  19در بدر  یكه بنا به قول( ع)یآنگاه حضرت عل ،بودند

 ؟نداشته است یمخالف و دشمن
 د یل گو ین مل یهمل  یو آرمانگرا دارد بلرا  یستیده آلیا ینگاه ،عه به تمام مسائلیش

تواند درك كند كه  ینم یبوده ول یحضرت عل غامبر اكرم یپس از پ ینه براین گزیبهتر
شد ممكلن   یفه میگر خلیك نفر دیاگر  ،فهیآمده در جو سق بوجود یستی  رئالیطبق شرا

ا یل ا خلزرج و  یل اوس و یك نفر از قبایو اگر  .بود فاتحه اسالم در همانجا خوانده شود
له كه از ین چهار قبیان ایم یله ایشد با توجه منازعات قب یفه میه خلیام یهاشم و بن یبن
ان در سر داشت یكه ابوسف یینقشه ها ن شورش اهل رده ویر باز وجود داشته و همچنید

 ،انلات ین جریو با توجه به ا ؟فتدیممكن بود ب یچه اتفاق ...ل راهزن ویو خطر حمله قبا
ك یه یشتر شبیا بیفه جمع شده اند آیدر سق یرسد عده ا ینكه به عمر و ابوبكر خبر میا

چ نقش یعرب ه خیدر تار یاسین دو نفر در منازعات سیله ایرا فق  قبیز ؟ستیمعجزه ن

 .نداشته اند (یب و دشمنیچ رقیو به تبع آن، ه)
  ه و یل ت او را تجزیكلل شخصل   ،ك نفلر یل ك حركلت از  یا یك سخن یبه صرف
 یه گذاریرا پا یواه یك دسته بندیا ی یاسیان سیك جریل كرده و طبق نظر خود یتحل
و قلوم   یجامعله شناسل   ی،  فرهنگید شرایقت بایدرك حق یكه برایدر صورت .كنند یم

او را  یعملكردهلا  یسخنان آن فرد در كلل عملر او و تملام    ین تمامیو همچن ی،شناس
د آن شلخص آن  یل كرد تا ملثال فهم  یبررس ی،خاص فرهنگ ینه هایمطابق همان پس زم
او از آن حركت و عملكلرد خلاص چله     یا منظور واقعیچه گفته  یجمله خاص را برا

ل پلس از رحللت   یاز قبا یاریم كه بسیكن یم ان فدك ما مشاهدهیمثال در جر ؟بوده است
از دادن زكات سرباز زده انلد و مسللما    (اهلل عنه یو انتخاب حضرت ابوبكر رض)امبر یپ

بلا مطالعله    .از به بودجله داشلته اسلت   یشورش اهل رده ن یسركوب یبرا یدولت اسالم
رتلب از املوال   اسالم م یم كه او از ابتداینیب یز میاهلل عنه ن یسوابق حضرت ابوبكر رض

جنگ تبلوك  )تداركات جنگها  ...(مانند بالل و)مسلمان  یبرده ها یخودش جهت آزاد
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پلس فلدك را    ...ساخت و نه یز نه كاخیسال خالفتش ن 4كرده در زمان  ینه میهز ...(و
م ید و غنلا یپس از آنكه حضرت عمر بله خالفلت رسل    .خواسته است یخودش نم یبرا
ت فلدك را بله حضلرت    ید حضرت عمر، تولیبه مركز رس ...ران و شام ویاز ا یشماریب
كه یشود و هنگام یت مشاجره مین تولیو عباس بر سر ا ین علیب یدهد ول یپس م یعل

ه اش به یفه من پس دادن آن بود و بقید وظیگو یبرند او م یرا به حضرت عمر م یدعو
ملا بهتلر    یفدك برا ، موضوع ن حوادثیا یتمام یآنگاه با جمع بند ...ندارد و یمن ربط
  ...ت آن اختالف بوده و همیكه هم در اصل مالك .شود یروشن م

 ع درسلت و  یا مغالطله در وقلا  یع مخدوش و دروغ و پنهان كردن یوقا ییبزرگنما
 :موثق
ن است كه طبلق هملان اصلل    یعه ایسندگان شین و نویگر از اشتباهات محققید یكی

موارد ملبهم و دروغ را   ی،خیع تاریاز وقاتعصب و احساسات  یبر مبنا ینشیانتخاب گز
ا بله  یل ا پنهلان كلرده   یل و صددرصد را  ینیقیدر نوشته خود بزرگ جلوه داده و اتفاقات 

ف و مغالطله در آن  یه و تحریدر توج یا بدتر از همه سعیآن رد شده و  یسرعت از رو
 یخیتون تارما طبق م( ع) یعت از حضرت علیكنند به عنوان مثال در رابطه با اخذ ب یم

  ،مانند سلمان یهاشم و افراد یو بن یحضرت عل ین رابطه از سویم كه در ایندار یشك
كرده  ییمایراهپ یبه سمت خانه عل 4 یو سپس عده ا 3بعمل آمده  یاعتراضات ...مقداد و

ن بله  یل ش از ایكه پل  یلیطبق تحل یعت به مسجد برده اند ولیب یشان را به اجبار برایو ا
ن واقعه یخ به ایدر طول تار یفراوان یه طور قطع و صددرصد شاخ و برگهاعمل آمده ب

شهادت حضرت فاطمه و محسن  یا قنفذ عامل اصلینكه عمر یداده شده است از جمله ا

                                                           

 به خاطر شیوه انتخاب خلیفه كه آنها در سقیفه حضور نداشته اند نه اصل انتخاب رهبر  -3

اجم، مشلكوك اسلت   حضور قنفذ و خالد بن ولید تقریبا قطعی است ولی حضور عمر در ایلن تهل   -4

ضمن اینكه مهاجمین قرار بوده حضرت علی را به بیعت با حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه فلرا بخواننلد   

نه اینكه به قول معروف كه می گویند اگر به فالنی بگویی فالن شخص را بیاور می رود سر او را ملی  )
خشمگین شلده و  ( ع)علی  و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه با دیدن دستهای بسته شده حضرت!( آورد

 .دستور می دهد دست ایشان را باز كنند
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دخترش را به قاتل ملادر و بلرادر آن دختلر بدهلد؟      یا ممكن است كسیآ یبوده اند ول
را با آب و تاب تمام و با تملام   یعلاز حضرت  یعت اجباریعه واقعه اخذ بیسندة شینو

 یداماد حضرت عل (اناتین جریپس از ا)نكه عمر یا یكند ول یآن نقل م یشاخ و برگها
 یبلا آن ذهلن خلالق داستانسلرا مل      یخ عباس قمیا مثل شیشده است را پنهان كرده و 

گونه بلا  نیو ا 3!!!وجود نداشته است ییرابطه زناشو ین ازدواج واقع شده ولید بله ایفرما
 .كنند یم ینیقی یدر مخدوش كردن واقعه ا یا مغلطه سعی یپنهانكار

 دن به استثنائات و رها كردن اصل یچسب 

ت سخن است نه شلخص  یاصل بر ماه .ج تفرقهیم اتحاد است نه ترویاصل بر تحك 
  ...ه ویاصل بر صراحت است نه تق .اصل بر عمل است نه دعا .ندهیگو

 كله   یبلر ضلد افلراد    یافتن نكلات یل و  یخین در هم تلار متو یجستجو در البه ال
 یبل  :ك كلالم یدر  .داند و پنهان كردن موارد و نكات مثبت یچكس آنها را معصوم نمیه

 كنند  یك محقق عادل قضاوت نمیطرف و مانند 

 بطلن دارد و   5كه قلرآن   غامبریث پین حدین با فراموش كردن ایاز مفسر یبرخ
ه فق  متعلق به زمان ظهلور املام   یك آی :طبق نظر آنها یول ...گر ویبطن د 5هر بطن آن 

ه فق  یك آی .خاص یدر ذم افراد هیك آی .خاص یه در مدح افرادیك آی .شود یزمان م
ما و  یبرا یزیو در انتها چ ...امت ویه فق  مربوط به روز قیك آی .امبریمربوط به زمان پ
تمام دوران و  یدان برایاست جاو یبكه قرآن كتایدر صورت .گذارند ینم یزمان حال باق

 4.  و مكانهایهمه شرا

 ت یل ك روایل بلدتر از آن بلا    یث و حتل یك حلد یات قرآن با یرد معنا و مفهوم آ

ات قرآن یبا مفاد آ یثیاگر حد :از رسول اكرم آمده یث موثقیكه در حدیدر حال .یخیتار
 یات از برخیف آیدر تحر سندگان نه تنهاینو یبرخ یول .دیندازیهماهنگ نبود آنرا دور ب

                                                           

 .انگار هدف اصلی از ازدواج، رابطه زناشویی است حتی اگر این تز آبگوشتی درست باشد -3
البته برخی از آیات قرآن ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه می باشد ولی آیا این دلیلی برای توجیه  -4

 شود؟ نظریات فرقه ای می
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 یز مل یل ن یخیات تلار یل دست به داملان روا  یكنند بلكه حت یث مجعول استفاده میاحاد
 .ات معارض خود را دارندیروا ی،خیات تارین روایهم ینكه حتیو بدتر از همه ا 3شوند
نلازل   ...نله و یعت رضوان و هجرت به مدیدر بدر و ب ش اصحابیكه در ستا یاتیمثال آ

نلد  یگو یحاً میل كرده و تلویتحل یخیتار یا داستانهایث و یاحاد یا با برخشده است ر

 ی،خیات تلار یل ن روایهم یكه حتیدر حال ،ات خارجندین آیكه عمر و ابوبكر از شمول ا
نهج البالغه از عمر ابن  439در خطبه  یكه حضرت عل یفیمانند تعر .موارد ضد هم دارد

  .خطاب دارند
 ن یل ن در استناد بله منلابع دارنلد ا   یاز محقق یكه برخ یاب و بچه گانه ینكته عج

حلق   یبا ژست .ه ساكت استیخ در مورد فالن قضیچرا تار یكن یسئوال م یاست كه وقت
 یخفقان موجود در زملان خلفلاء اجلازه ثبلت برخل      :ند كهیفرما یبه جانب اظهار نظر م

 :یول!! !داده است ینم موارد را
ه خلفاء یوحشتناك بر عل ینهمه نكات منفیتعجب است كه پس چگونه ا یجا - -

د ید و نكردیكرد :در كتاب بحاراالنوار وجود دارد؟ چگونه جمله سلمان كه گفت
 یعنل یعملر   ،كنلد  یابولولو جرات مل  :به نام یك غالم خارجیچگونه  ؟ثبت شده

 ؟كند ید خودش را عملید به مرگ كند و بعد هم تهدیفه مقتدر وقت را تهدیخل
د یل گو یزد و به عمر میخ یدر مسجد در حضور همه بر م یبدو چطور آن عرب

گر ی؟ چطور آن عرب د كنم یر راست مین شمشیتو را با ا یكج شو یاگر خواست
ت الملال  یل شتر از مقدار بیب یا دهیكه پوش ین پارچه ایرد كه ایگ یراد میبه عمر ا

م را به دهد كه من سهم خود یآورد و او شهادت م یاست و عمر فرزندش را م

 یانه عدل او جان میر تازیاست كه فرزندش ز یكتاتورین چه دیا ؟پدرم داد ه ام
را یز ؟گارد نداشته است یباد ...فه زورگو و ظالم و ترسو ویو چطور خل!! !؟دهد

 ،خیشله در طلول تلار   یهم -كنلد   یمل  یعه معرفل یكه ش یبا صفات -اصوالً حكام 
 .اند و دارند محافظ داشته

                                                           

 ث بكل حشیشعالغریق یتب -3
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كتب اهل  یكه بر ضد خلفاء وجود دارد و شما آنرا از البه ال یمطالب نهمهیا ایآ - -
نكله آنقلدر   یا ای ؟است یكتاتوریا نشانه خفقان و دید آیكن یم یسنت جمع آور

كه بلر للب ملردم در كوچله و      یهر داستان یسندگان سنینو یبوده كه حت یآزاد
 یارهلا ید بلا مع یل باو اكنلون   ؟نوشته انلد  یاز نابود یریجلوگ یبازار بوده را برا

بر  یا رد شود و صرف آمدن آنها در كتب خود آنها نشانه حتمید ییتا ی،كارشناس
 .ستیع نین وقایاتفاق افتادن ا

را به جلرم   یدول اسالم كا باشد كهیآمر یمانند تلق یما از آزاد یاگر تلق یآر - -
كلنم   یملن فكلر نمل    یكند حرفمان درست است ول ینقض حقوق بشر محكوم م

آزاد ( ع) یدر حكومت حضرت علل  ...زناكارها و ،نیسارق ،شرابخوارها ،ها یجان
 .میكتاتور بدانیبوده و از مجازات معاف بوده باشند كه عمر و ابوبكر را د

ره یل ن تیت ترین و كم اهمیف ترینكه حضرت عمر و حضرت ابوبكر از ضعیا - -
 یاسل ید و بلاز س آزا یفه شوند نشان دهنده فضایش بوده و توانستند خلیقر یها

  .در آن زمان است
 ینه ها از حضرت علل یشتر زمیدر ب( رض)حضرت عمر یباال یریمشورت پذ - -
 .ر نبوده استیخ مشورت پذیتار یچ جایكتاتور در هیك دیرا یز( ع)
 .ر حضرت عملر یسخت گ در زمان حكومت یحت ی،ام و شورش مردمیعدم ق - -

بر خالف زملان حضلرت   ) .اعراب یریاد پذیو عدم انق یه بدویبا توجه به روح
شلان بله قتلل    یدارند و ا یان بر میتمام مردم علم طغ ی،عثمان كه با اندك بهانه ا

  (رسند یم

ا كشتن افلراد را  یاجازه ظلم و ستم و  یله ایقب یقوم یتهایها و عصب یوابستگ - -
 لله اش راهلزن  یابوذر كه تملام قب  یو حت)امبر اكرم یپ ،نیهم یقا برایداده دق ینم

  .كرده اند ین میان زمان توهینكه به خدایبا ا .مانند یدر مكه سالم م (بوده اند
و ظللم   یكتاتوریران را دیا یعنیان ابرقدرت زمان یاز علل شكست سپاه یكیما  -

ه سلحشلور و  یل روح :م كله یپس چگونه معتقد. میدان یم یرانیو ستم پادشاهان ا
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 یكتاتوریدر خفقان و د ،ان و رومریآنها بر ا یروزیشهادت طلب سپاه اسالم و پ
 ؟!شكل گرفته است

 ه موارد یك واقعه و پنهان كردن بقیك قسمت از ینش یگز 

سال خالفت حضرت ابوبكر  4باشد كه فق  مدت  یان فدك مینمونه جالب آن جر 

ار یل ن و نمائلات آن از اخت یت آن و نله اسلتفاده از عل   یل اهلل عنه و آن هم فق  مالك یرض
عللت كلار    رج شد و حضرت عمر پس از خالفت آنرا هلم پلس داد  حضرت فاطمه خا
ز لشكر اسالم یاز به تجهیز شورش اهل رده و عدم پرداخت زكات و نیحضرت ابوبكر ن

ك یل كجانبه یكامالً  یعه با قضاوتیسنده شیمحقق و نو .سركوب شورش بوده است یبرا
ب یل كه به احتمال قریدر حال .فدك را غصب كردند :دیگو یكند و م یصادر م یحكم كل

ز سلپاه اسلالم و سلركوب    یتجه یز زنده بودند از فدك براین غامبریاگر پ ین حتیقیبه 
 .كردند یشورش اهل رده استفاده م

 یشلتر یكه شاخ و برگ ب یاتیا انتخاب روای یخیات تاریشاخ و برگ دادن به روا 

 یع واحلد موضلو  یت مختللف كله دارا  یل مخلوط كردن چنلد روا  :ا از همه بدتریدارد 
بلا   .فه اسلت یان سلق یل در جر( ع) یعت از حضرت علینمونه مشخص آن اخذ ب .هستند
هاشم و در راس آنهلا حضلرت    یشود كه بن ین نكته مشخص میات ایروا یتمام یبررس
نكه یآن هم به خاطر ا .اند و نه به اصل انتخابات وه انتخابات معترض بودهیبه ش( ع) یعل

 ییملا ینكله راهپ یگلر ا ینكتله د  .حضور نداشته اند ،امبریبا پ كتریآنها با وجود قرابت نزد
ن علت بوده كه بله حضلرت ابلوبكر و    یبه ا یخانه حضرت عل یمسلح به سو یدسته ا

 .شورش تجمع كرده اند یبرا یدر خانه حضرت عل یرسد عده ا یحضرت عمر خبر م

بله   یلیزدن سل  .ان اسلت یه موارد ساخته ذهن داستانسلرا ین بقیقیب به یبه طور قر یول
تملام   عهیسلنده شل  ینو یول 3 ...آتش زدن در و .ن محسنیسق  جن .گوش حضرت زهرا

ك تلر  یل ب آنها واقعه را جذاب تر و دراماتیات مختلف را كنار هم گذاشته و با تركیروا
 .دهد ینشان م
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 متضاد  یلهایتحل 

 یا بلرا ها رسول خلد  یرند اگر به قول سنیگ یراد مین است كه اینمونه جالب آن ا 
و  ؟ن گذاشلت یاهلل عنه جانشل  ین نگذاشت پس چرا حضرت ابوبكر رضیخودش جانش

متفلاوت   ین عملكردهلا یل و عللت ا  ؟برگلزار كلرد   یچرا حضرت عمر كار را به شلور 

شله مسلائل را بله نفلع     یخودملان در تعجلبم كله چلرا هم     یمن از عالمله هلا   ؟ستیچ
ه یم چرا امام حسن با معاویكن یمسئوال  یما وقت !كنند یل میه و تحلیاحساساتشان تجز

كرد و امام صلادق   یش میاید و امام سجاد فق  نید جنگیزین با یامام حس یصلح كرد ول
  و اوضلاع و احلوال   یشلرا :  نلد یفرما یم ...رفت ویرا پذ یتعهدیس و امام رضا والیتدر

ك نلوع  یل مسلتلزم   ،مختللف در هلر زملان    یاستهایمتفاوت جامعه و تفاوت حكام و س
نجاست كله  یتعجب ا یول .ح استیكامالً صح ،ن پاسخیكه البته ا .خورد متفاوت استبر
د یل با ی،ات الهل یو طرفداران از جان گذشته و عنا یامام معصوم با آن قدرت روح یوقت

 یرفتارها یات زمان عمل كنند چرا ما به حضرت عمر و حضرت ابوبكر برایطبق مقتض

ند عمر بدعت گزار بوده یگو یرفتارها كه م یبرخدرباره  یحت ؟میریگ یراد میمتفاوت ا
به ملدت   ،زمان یاسی  سیحسب شرا یاسالم یمگر جمهور .ستین پاسخ جاریز همین
از  یابلد برخل   یپس حضرت عمر كجا گفته كه بلرا  ؟ل نكردیسال حج واجب را تعط 1

 ین احكلام را ابلد  یل گلران ا یسلت اگلر د  یاحكام را صادر كرده و گناه حضرت عملر چ 
امبر صلادر نكلرده و از حضلرت    یل بر خالف سنت پ یالبته حضرت عمر حكم)؟اند كرده
 (باشد كه آندو به سنت عمل كردند یو نامه ها م یخیبه تواتر در كتب تار یعل

 ن یل شلوند ا  یعه مرتكلب مل  یشل  یاز علما یاریكه بس یگریاشتباه ساده لوحانه د

ه و به چلالش بكشلند و   كرد یث را بررسیت و موضوع حدیآنكه ماه یبه جا:  است كه
 ،د و بلا فرهنلگ آن زملان   ییل تا (از تعصلب  یخلال )ق و با عقل محلض  یآنرا با قرآن تطب
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ر ثقله بلودن سلسلله    یا غینند و فق  ثقه بودن و ینش ینكارها میا یهماهنگ كنند به جا
 :رایدهد ز یبه انسان نم ین چندان سرنخیكه ا 3. كنند یم یروات را بررس

رات ییل قول و هر سخن هنگام دهن به دهن شلدن دچلار تغ  هر انسان هنگام نقل  -
ك سلخن ممكلن اسلت    یل نكه طرز برداشت هر كس از یضمن ا. شود یم یادیز

 .متفاوت باشد
چه بسا  .نده داشته گفته شدهیكه گو یكیولوژیزی  خاص فیهر سخن تحت شرا -

مثلال  )بعد آنرا نقلض كنلد    ید ولیبگو یسخن ،و خشم یانسان در هنگام ناراحت
دن خبر شهادت حمزه و مثله شدن او یبود كه پس از شن غامبریرز آن سخن پبا

مسللمانان را از   ،بعلد  یرد و مثله كند ولین را بگینفر از مشرك 59قسم خورد كه 
حضلرت   یپلس وقتل   (كرده و سخن خود را ابطال فرمودند ینكار به شدت نهیا

ه كلنم و حضلرت   دا نكردم نماز را چید اگر آب پیگو یكه م یعمر به آن شخص
د متوجله  یه تند حضرت عمر بایبا توجه به روح .نماز نخوان :دیگو یعمر به او م

در  یخیرا تمام متلون معتبلر تلار   یش نبوده است زیب ین لحن او عتابیم كه ایشو
 یمل  یمعرفل  یریفرد سختگ ینیمناسك د یحد تواتر حضرت عمر را در برگزار

  .كنند
شود كله افلراد حاضلر چلون در      یده مخاص ز ی  فرهنگیك محیهر سخن در  -

نلدگان  یآ یفهمند ول ینده را میمنظور گو یكنند به خوب یم ی  زندگیهمان مح
گر ممكن است دچار اشتباه شده و آن سخن را مطلابق  ید یدر فرهنگها و زمانها

مثلال املام    یبلرا  .ل كنندیه و تحلیخود تجز( قید و سالیعقا یا حتیو )فرهنگ 

از  یاریز بسل یل ن ین زمان فعلیدر هم .گذرد یقدس از كربال مراه  :گفتند ینیخم
كننلد   یدانند و فكر م ین سخن را نمیا یمعن یافراد حزب الله یران حتیمردم ا

                                                           

در صورتیكه چه بسا ممكن است یك نفر آدم بد حرف درستی را نقل كرده باشد اهلل اكبر به تفكلر   -3
 3299ه ولی در طلول ایلن   سال پیش می فرماید به سخن نگاه كن و نه به گویند 3299باالی علوی كه 

 . سال همه فق  به گویندگان نظر دارند
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 ،ن سخن امامیا یول .د كربال را گرفت و بعد رفت سراغ قدسینكه اول بایا یعنی
به لبنان رفتله   نبرد یران و عراق برایبود كه در زمان جنگ ا یخطاب به پاسداران

  .بودند
ك یل اكنون  .متفاوت است یده ها و روشهایا یهر انسان در طول عمر خود دارا -

ك یل ا در تمام طول عمر خلود بله   یشود آ یم یثقه معرف ینفر كه تحت عنوان كل
و  یانسالیو م ینكه دوران جوانیضمن ا ...ایراه و روش ثابت و مشخص بوده و 

اكنون  .ار موثر استیت انسان و نوع تفكر او بسدر طرز برداشت و احساسا یریپ
  ؟ات آن فرد گفته شدهیآن سخن در كدام دوره ح

توانسته اند به نوشتن نام افراد  یم یخ به راحتیافراد سوء استفاده گر در طول تار -
نسلخه   یحتل  ،نیشلتر ملورخ  یرا بنا به اعتراف بیز .تفكر خود را رواج دهند ،ثقه

نقطله   ،ك كتلاب یل ا موضلوع در  یك مطلب و یمشاهده  برداران و كاتبان هنگام
پلس   !اند نوشته یكتاب م یبلكه در متن اصل ینظرات خود را نه به صورت پاورق

را جهلت اسلتناد بله     یدتر و كارآملدتر یجد یقیو تحق یست متد علمیا بهتر نیآ
 ؟میث مد نظر قرار دهیاحاد

 ك یل   یكه طبلق شلرا   یعه آن است كه مسائلین شیگر از اشتباهات محققید یكی
بله عنلوان مثلال در     .دهند یت میا بعد سرایقبل  یجاد شده است را به دوره هایدوره ا

ز یل ن( ع)نلد املام رضلا    یگو یمل  ،شان بلا خلفلاء  یا یو همكار یعت حضرت علین بییتب
ن كشلته شلدن و   ینلد بل  یفرما یم( ع)كه امام رضایدر حال .رفتیمامون را پذ یتعهدیوال

ن دو امام یا یفرهنگ یو حت یو مكان ی  زمانینكه شرایضمن ا .ر شدمین امر مخیقبول ا

در رابطله بلا    یم چرا حضرت علیپرس یاست كه م یگر وقتیمثال د .ار متفاوت استیبس
دهنلد   یپاسخ م .ا فالن حركت مثبت را انجام دادهیفه فالن نكته مثبت را گفته یفالن خل

ن موارد طبق متلون  یكه ایدر حال .كشند یش میه را پیه و توریا تقیاز باب مماشات بوده 
بصلورت گسلترده و آن   )به بعد بوده است ( ع)متعلق به زمان امام صادق  یخیمعتبر تار

و در صلدر اسلالم بله صلورت      (عه و نه رهبران آن مانند امام صادقیهم توس  توده ش
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ر یو ز یماد له مطرح و فقریاسر كه آن هم به خاطر نداشتن قبیفق  عمار ) یار موردیبس
بله  ( ع) یل محكم ما سخن حضرت علیدل .وجود داشته ...(شكنجه و خطر مرگ كفار و

امبر و نظر قرآن و روش خودم یعبدالرحمن ابن عوف است كه فرمودند من طبق سنت پ
 یولل  .نجا بلود یقاً همیش دقیه و مماشات جا داشت جایه و توریكنم كه اگر تق یعمل م

 یطیچ شلرا یند كه تحلت هل  یان بگویعیاند به ما به ظاهر شخواسته  یم( ع) یحضرت عل
 یك ذره آبلرو یل ا یل ال پلول  یل ك ری یا برای یقت كنیحق یمصلحت را فدا یتوان ینم

  ..یرنگ بزنیدست به دروغ و ن ،3هیتحت عنوان تق ،نداشته

 

   منطق غل 

 رایز 4 2 شود یم 4+4اض گفت یتوان مانند اصول ر ینم یخیتار یایقضا یدر بررس 
بلكله   9ا ماننلد ابوجهلل   یل باشند و  3 یكه مانند عل یار كمند كسانیبس یدر جهان واقع

ار یبسل  ،و مظهر حق كامل و باطل كامل .در نوسانند 3و  9ن یب یشتر انسانها در دامنه ایب

كند كه  یعه سئوال میمحقق ش ،نیهم یبرا (لمها استیو فق  مخصوص ف)اب است یكم
 1.حضرت عمر و حضرت ابوبكر به ناچار باطلل بودنلد   ،حق بود( ع) یاگر حضرت عل

 یان خالفت حضرت ابوبكر رضل یدر پاسخ ابن عباس در جر( ع)یمگر حضرت عل یول
نكله  یا یعنل ین یا .من از اختالف كراهت دارم :اكره عن اختالف یان :ندیفرما یاهلل عنه نم

  ...برد و تضادو ن یشه مخالفت هم نبوده اند چه برسد به دشمنیدر اند یشان حتیا

                                                           

حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشد كله در  : شود عجیب است پس تكلیف این حدیث چه می -3

حقیقت نجات تو در آن است و باطل را رها كن هر چند نجات تو در آن باشد كه در حقیقلت هلالك   

اگر بنا باشد هالك هم شوی بایلد حلق را بگلویی و دسلت بله       این حدیث یعنی حتی. تو در آن است
تازه این دستور برای ما شیعیان است چگونه ممكن اسلت خلود اماملان    . نشوی... دامان تقیه و توریه و

 بهتر از این حدیث عمل نكنند؟ 

طلرح  مانند آقای فضل اهلل كمپانی كه در كتابشان برای تایید نظرات خود، مسلایل پیچیلده ریاضلی     -4
 كرده اند 

 .هر كس با ما نیست با تروریست هاست: دقیقاً مثل سخن جرج بوش كه گفت -1
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 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ: ات قلرآن ماننلد  یاز آ یاریطبق بس 

 یكسلر ی یجهلان را از رو  ،خداوند ی،خیو تجارب تار ین مسلم علمیو قوان[ 21:فاطر]
 یولل  .ل عدالت و حكمت اوستیاز دال یكیز ین نكته نیكند كه هم یاصول ثابت اداره م

گذارنلد كله    یم یخیع تاریوقا یرو یاد و منحصر به فردمتض یلهاین تحلیمحقق یبرخ
ه گلذار  یند عمر و ابوبكر پایگو یمثالً م !شود یخاص م یفق  مخصوص زمان و عده ا

نله نقلش   ین زمیه كه در ایصفو یپادشاهان و علما یف اسالم بودند ولیف و تضعیتحر
وده انلد را فراملوش   ن آب و خاك بیكتر و متعلق به همیداشته و به زمان ما نزد یشتریب
خ را عوض یر تاریا دو نفر نتوانسته اند مسیك یچگاه یگر سو هیكه از دیدر حال .كنند یم

سال قبل  89تلر یكه هین هستند در حالیمسلم یباعث بدبخت نكه عمر و ابوبكریا ای. كنند
  ...از ملل قدرتمند جهان است و یكیآلمان  ،اكنون یكشاند ول یآلمان را به ورطه نابود

 
 سندگان ده قرن قبل یو از كار افتاده نو یمیتمسك به استدالالت قد 

كله امكلان    ییسند تلا جلا  ینو یكتاب م ،ق جدلیكه بر طر یسندگانیاز نو یبرخ -
ن كلمات را به عنلوان  ین اصطالحات استفاده نكرده و به قول معروف ایدارد از ا
  یشلرا   ،ریتقد ،ماشاتم ،هیتور ،مصلحت ،هیتق :دارند یر تركش نگه مین تیآخر
نداشته باشند دست به  یچ راهیو هر گاه كه به بن بست برخورد كرده و ه .زمان
ن دست متعلق بله  یاز ا ید دانست كه مواردیالبته با .شوند ین كلمات میدامان ا

تواند  یندارد و فق  م یكاربرد یش است و در زمانة فعلیسندگان هزار سال پینو
گلر زملان   یو د .رزنها را قانع كندیرمردها و پیحوزه ها و پاز طالب  یتعداد اندك

 ،معجلزه  ،مبهم و گنگ و پا در هوا ماننلد مصللحت   یآن گذشته كه با اصطالحات
را  یخیق تاریحقا ی،طانیل مصالح شین قبیه و از همیتق ،تسامح ،هیتور ،مماشات
 .ف كردیتحر ،تیل و در نهایل و سپس تاویه و تحلیابتدا تجز
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اسلت   یثیوجود احلاد  ،عهیسندگان شینو ین مستمسك تمامیترید قوین و شایتنهاتر
عه و بله ضلرر اهلل    ید شیبه نفع عقا و در ظاهر 3ز وجود دارد یكه در كتب اهل سنت ن

ر یل ن اخیكه در ا یفراوان یوبالگها یان و حتیعیش یكتابها یجا یدر جا .باشد یم سنت
ن یشود كه اكنون من در رد ا یاد میعه یل شین دلیترین مورد به عنوان قویا نوشته شده از

دوارم یكنم البته ام یان میز بیروشن شدن ذهن خواننده عز یر را برایموارد ز ،پوچ یادعا
كله   یلل ین دلیشلتر ین و بیرا مهمتلر یل د زین قسلمت را بلر ملن ببخشل    یل بودن ا یطوالن
تنهلا بلرگ    نیل ن مورد است و اگلر ا یكنند هم یشه به آن اشاره میعه همیسندگان شینو

پلوچ خلود در دسلت     یادعاهلا  یبلرا  یلل یچ دلیگر هیبرنده از دست آنها گرفته شود د
 4 .ندارند

 كند  یعه به نفع خود به آنها استناد میث موجود در كتب اهل سنت كه شیاحاد
مناظرات و نوشته ها باشد  یعه در تمامیبرنده ش هن برگیمهمتر یل جدلین دلید ایشا
ر را به دقت مورد مطالعه قلرار  یكنم مطالب ز یه مین شما توصروشن شدن ذه یكه برا

  :دیده

 7حلدود   یعنل ی .گلردد  یباز م غامبریقرن پس از رحلت پ 4ن نوشته ها به یاول -3
كه در كوچه  یاتیث و روایاحاد یشفاه یا مكتوب كردن نقل قولهایآ .نسل بعد

بلوده   ...مومنلان و ان و یل هودیقان و كلذابان و  یان و صدیو بازار بر سر زبان غال
 ییراد و خطلا یل ا یچ جایح است و هیصد در صد صح ،سال 479آنهم پس از 

و  یهلم باشلد طبلق اصلول علمل      یسلن  ،سلنده اش یاگر چله نو  ؟ستیدر آن ن

                                                           

 ... صحیح بخاری و صحیح مسلم و: مانند -3

چند سال پلیش در مؤسّسله حسلینیه ارشلاد دو سلخنرانی ایلراد كلردم كله         »: استاد مطهّری میگوید -4

یلادم هسلت كله بعلد از پایلان ایلن       . ن كردمبود و بی پایگی آنرا روش« كتابسوزی اسكندریه»عنوانش 

سخنرانیها، از مؤمن مقدّسی نامه ای دریافتم به این مضمون كه تو چه داعی داری كه دروغ بلودن ایلن   
زیرا دروغی است به مصلحت، و تبلیغی . بگذار اگر دروغ هم هست، مردم بگویند! قصّه را اثبات كنی؟

 «!!لعاصاست بر علیه عمر بن الخطّاب و عمرو بن ا
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 (نهیا بدون قریبه خصوص واحد )ت یا روایث یهر حد یتوان برا ینم یپژوهش
  3.صد در صد قائل شد اعتبار كامل و ، یر موارد و شرایبدون در نظر گرفتن سا

ملثال  )م یكن یبر خورد م یادیار زیض بسیز به موارد ضد و نقیعه نیما در كتب ش -4
ا یل  –م یل ث مختلف و متضاد از زراره داریحد 7 یث بروجردیدر جامع االحاد

ن یل ن نشان دهنده ایا( ث متضاد و متناقض استینوار كه سرشار از احادالبحارا
ر یمسندها و سلا  یو حت یثیا حدیو  یخیتارسندگان كتب یموضوع است كه نو

داده و فق  از  یموجود نم یبه تضاد و تناقضها یتیكتب در نوشتن مطالب اهم
 .اند زده ین كار میدست به ا یآور باب جمع

كله اكثلراً   )ن انبوه كتلب و منلابع مسللمانان    یاز ب ین و اسالم شناسان غربیمحقق -1
شلخص   یه اسلالم و حتل  یل را بلر عل  یمطالب (متعلق به برادران اهل سنت است

نهلا را شلما در كتلب خودتلان     یكننلد كله آقلا ا    یدا كرده و عنوان میاكرم پ ینب
ه یل عه در منلاظرات و اسلتدالل عل  یجالب است كه تنها نقطه اتكاء شل  .دیا نوشته

ن مطالب در كتب اهل سلنت هلم نوشلته شلده     یآقا ا :ن نكته استیها هم یسن
ق و سلئوال فلراوان   یتحق یخودش جا ی، برا رن آبشخویگرچه اشتراك ا !است
  !دارد

ات یل د واقعیل عه بایسندگان شل یمانند نو یسندگان سنیكنند نو یمحققان ما فكر م -2
كه یكنند مچ آنها را گرفته اند در صورت یكردند و فكر م ید را كتمان میناخوشان

سلت  یالآرمانگرا نبوده بلكه واقعگلرا و رئ  ،عهیمن مانند محققان ش یبرادران سن
 ،را از كتلب سلنت   یاتیعه فق  آن واقعیسند البته شینو یت را میهستند و واقع

                                                           

طرفه آنكه برخی علما و عوام شیعه سیره ابلن هشلام را رد ملی كننلد در حالیكله قلدیمی تلرین و         -3

معتبرترین سیره ای است كه ابن هشام آنرا از روی مطالب ابن اسلحاق شلیعه، جملع آوری كلرده ابلن      

ن هشام را تمامی محققین غربی و سنی صحت سیره اب. اسحاقی كه نسل دوم اسالم را درك كرده است

شلود بلر عكلس كتلاب      پذیرفته اند ولی چون در آن، خلفاء لعن نشده اند مورد تایید علماء واقع نملی 
یلك از ایلن دو كتلاب در آتلش      شلود جایگلاه كلدام    آری به زودی مشخص می. جعلی سلیم ابن قیس

 ... است
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ده یل گلر را بلا د  یند او باشلد و موضلوعات د  یقبول دارد كه به نفع او و خوشلا 
 .كند یتمسخر و دروغ نگاه م

رد یگ یا مورد استناد قرار میعه نقل قول شده یق شیكه از طر یثیاحاد%  99د یشا -7
ن یل ا یعه از البله ال یك مطلب به نفلع شل  یان یسنت است پس بمربوط به اهل 

شلتر  ین وجلود نلدارد و ب  یجز ا یرا راهیندارد ز یفخر فروش یبرا ییجا ،متون
نله  ین زمیل عه در ایدست شل  ،نقل قول شده ،ق برادران اهل سنتیمطالب از طر

 .است یخال یادیتا حدود ز (ا مكتوبی یین منابع روایاول یعنی)

قائلل بلوده و    غامبریل پ یبرا یمیت عظیشخص ،انیعیسنت مانند شبرادران اهل  -8
بله   یاگلر سلر   یدانند ولل  یم ...امبر وین پیاء و بهتریشان را خاتم انبیمانند ما ا
داسلتانها و   یكله برخل   یكنل  یمشلاهده مل   یندازیآنها ب ییو روا یخیكتب تار

ا وجود دارد ز در كتب آنهیامبر اكرم نیه پیناپسند عل ین و تا حدیات دروغیروا
 ی،ا سهل انگاری یبدون غرض و فق  به خاطر جمع آور ،كه به احتمال فراوان

ن اتفاق افتاده چرا ما فكر یامبر اكرم چنیدر مورد پ یوقت ،خوب .ثبت شده است
با  ؟ه عمر و ابوبكر آمده راست استیم هر چه در كتب اهل سنت بر علیكن یم

 ،حضلرت عملر و حضلرت ابلوبكر     ،رمامبراكین نكته كه بر خالف پیتوجه به ا
شان ینزد ا (یا خالفت منصوص الهیاز نقطه نظر عصمت و ) یچگونه قداستیه

و حضرت عملر و حضلرت ابلوبكر را قبلول      غامبریآنها پ :نكهیجه اینت .ندارد
ه یل عل یو حتل )ن اشلخاص  یل ه ایل ن بلر عل یدروغ یات و داستانهایدارند و روا
ن یل از ا یاتیل روا عه معتقد استیش یولدر كتب آنها وجود دارد  (یحضرت عل

ه یل كله عل  یاتیل است دروغ و روا یو حضرت عل غامبریكه مربوط به پ ،دست
گانه و مضحك بودن  كه بچه !حضرت عمر و حضرت ابوبكر است راست است

 .روشن است یاز ظاهر آن به خوب ین استداللیچن

ض را یضلد و نقل   اتیث و روایدر بحاراالنوار همة احاد یم كه مجلسیدان یما م -5
نظر  ،موارد یكرده و در برخ یصرف نظر از صحت و سقم آنها فق  جمع آور
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بله  )ز یل ن یسندگان سلن ینو .ث آورده استیرامون آن حدیز پیخود را ن یشخص
مختلف  یشان نزولها ،در كتبشان( كه به نام صحاح معروفند یجز در مورد كتب

را آورده و بعضاً نظلر   یضیقات مختلف و بعضا ضد و نیه و روایك آیرامون یپ
تنها هنلر   یاند ول ان كردهیث بیآن حد یخود را درباره صحت و سقم و چگونگ

 ییات و شان نزولهلا یفق  روا ،انین میعه آن است كه در ایا محقق شیسنده ینو
كلرده و نله بله     ین كتب اهل سنت جملع آور یكه به نفع خودش است را از ب

را درباره صحت و سلقم   یسنده سنینه نظر نوكنند و  یات ضد آن اشاره میروا
شوند كه در كتب  یم یاهو مدعیها با ه آورند و صرفاً مانند بچه یث میآن حد

  !خود آنها هم نوشته شده

ث موجلود را  یاحاد ی،از نابود یریو جلوگ یاز باب جمع آور یسندگان سنینو -6
 یاگلر كسل   .م دادبا نوشتن بحلاراالنوار انجلا   یكه مجلس یمانند كار .نوشته اند

 یادیتواند مطالب وحشتناك ز یانجام دهد م یق جامعیرامون بحاراالنوار تحقیپ

مطاللب   ؟اسلت  ین روش علمل یل ا ایل آ یول .دینما یعه جمع آوریه شیرا بر عل
م معتقلد  یدان یكه میدر حال )ف قرآن یبر تحر یمبن (در حد تواتر یحت) یفراوان
 یو اظهلار تواضلع اماملان بلا خلفلا      یا همكلار یل  (كافر است ،ن موضوعیبه ا
 ،ن دسلت یل باشلد و از ا  یمل  31نكه عدد اماملان كله   یا ای .هیام یعباس و بن یبن

بله   .دارد یر او را در پیحكم تكف ،عهیك شی یاظهار آن از سو یكه حت یمطالب
 :اریل د با معیبا یعه باشد چه در كتب سنیث را چه در كتب شیاحاد ،لین دلیهم
ملورد   و عقلل محلض   یسلنت نبلو   ،زمان و هملان ملردم  فرهنگ همان  ،قرآن

  .همه جانبه قرار داد یعلم یسنجش و بررس

الت یتحصل  ،سلال پلس از هجلرت    199 یسلندگان سلن  ینو ،به احتملال فلراوان   -9
ات و یل ث و روایل و كارشناسلانه احاد  یص علمل ین و تشلخ ییتع یك برایآكادم
از  یریجللوگ  ین صحت و سقم آنها نداشته انلد بلكله صلرفاً و فقل  بلرا     ییتع

كه بر سر زبان مردم كوچه و بلازار بلوده اسلت آنهلا را جملع       یثیاحاد ینابود
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ص صلحت و سلقم   یتشخ ین روش برایل بهترین دلیبه هم .كرده اند یم یآور
ات و سخنان و اتفاقلات  یو سنجش آن در كنار روا یبررس ،ا قصهیث یك حدی

كه به حضلرت عملر    یشتار زیز و بسین آمیات توهیمثال روا .گر استید یقطع
دن آن توسل  او در  یختن آب با شراب و نوشیبر درهم آم یدهند مبن ینسبت م

 ؟ك شرابخوار بدهلد یدخترش را به  یمگر ممكن است عل یول !زمان خالفتش
كله بله حضلرت     یشود عرب یمگر م ؟امبر راینوه پ یعنی ؟آن هم دختر فاطمه را

ند یك وجب بلند تر است آنگاه بنشیتو  یدهد كه چرا پارچة عبا یر میگ ،عمر
 ؟ا روم كشته شلود یران یتا حضرت عمر شراب بخورد؟ تا او برود در جنگ با ا

مردم را از انجلام هملان    یرا انجام دهد و بعد جلو یعمل یشود حاكم یمگر م
را بله   یسله امپراطلور   ،حال ین مردم فاسد و بیرد و تازه با كمك همیعمل بگ

ها فاقد  كه ابوجهل)مغز خودمان  یخاكستر یسلولها یپس اگر كم ؟ن بزندیزم
ا هملان  یل )ات یل ث و روایل ن احادیل م ایشلو  یم متوجه مل یندازیرا بكار ب (آنند

گسترش فساد در امت  یان مكار برایهودیتوس   یبعد یدر زمانها (اتیاسرائل
ق آنهلا وارد كتلب اهلل سلنت     یساخته و از طر ،و موجه جلوه دادن آن یاسالم

ه حضرت عمر وجود دارد كه ملن بله   یز علین یگرید یالبته تهمتها).شده است
 یمل  یاز نوشتن آنهلا خلوددار   یم علیشوایت ادب و به تمسك از پیخاطر رعا

پلس از   یبوده و آنگاه علل  ینگونه آدمیشود حضرت عمر ا یا میآ یبراست (كنم
 3.ان كرده باشدیش از او بیف و ستایمرگ او آن سخنان را در تعر

كه ضربه شست اسلالم را از هملان    یانیحیان و مسیهودیتوان باور كرد  یا میآ -39
ات و یل كلار نشسلته و دسلت بله جعلل روا     یلحظه نخست درك كرده بودنلد ب 

ات معلروف  یلیكه به اسلرا  یادیموارد ز ،خیبه شهادت تار ؟ث نزده باشندیاحاد
و مسللماً آنهلا   . سلندگان مسللمان شلده اسلت    یاست ناخواسلته وارد متلون نو  

                                                           

و تحلیل قرار می  در قسمت علی بهترین میزان خطبه آن حضرت را در ستایش از عمر مورد تجزیه -3

 .دهیم



  011  جلد اول (ALFOS) آلفوس

جلاد تفرقله و نفلاق كنلد و جاللب اسلت كله        یساخته انلد كله ا   یم ییتانهاداس
  .كنند یاسالفشان هنوز كه هنوز است دارند از ثمرة آن استفاده م

ممكلن اسلت در    یز دارند كه حتل یا ضد نیث مكمل یاحاد ،ثین احادیشتر ایب -33
كله بله    یثیفق  احاد ،برادران محقق من یول ،ز وجود داشته باشدیعه نیكتب ش

عه را یث موجود در كتب شل یو احاد. كنند یم یآور نفع خودشان است را جمع
 .رندیگ یده میه و مصلحت نادیمانند تق یینه هایبا بها

سلسله روات و راستگو و دروغگو بودن  ،ثین احادیا یعه در بررسین شیمحقق -34
ات قلرآن را در نظلر   یل ا عدم انطباق آن بلا آ یث و انطباق یو صحت و سقم حد

كننلد و فقل     یم و به دور از تعصب را فراملوش مل  یار عقل سلیمع ،رندیگ ینم
 یكلاف  ،آن را در كتابش نوشته و به ضلرر خلود آنهاسلت    یك نفر سنینكه یهم

 . است

ث منتسلب بله   یاز احاد یشود كه برخ یباهوش باشد متوجه م یاندك یاگر كس -31
كه در  یتابك یها مانند نوشته. جعل شده است ی،اتفاقات بعد یاز رو غامبریپ

 غامبریو در آن از قول پ (سیم ابن قیكتاب سل)شود یدا میپ یقرن چهارم هجر
و آزار حضلرت   یا دلخوری .است (31 ییو در جا) 34م كه عدد ائمه یخوان یم

هر كلس  : ث كهین حدیفاطمه از حضرت عمر و حضرت ابوبكر و پس از آن ا
در ) ...و 3رد خلدا را آزرده ازایل ازارد مرا آزرده اسلت و هركله ملرا ب   یفاطمه را ب

دختر ملن   یفكر نكن :دیفرما یامبر اكرم به دخترشان میگر پید ییكه در جایحال
دارد فق  عمل توست كه در نزد خدا ملالك اسلت ل بله      یتو سود یبودن برا
ان انسانها وجود ندارد یو تفاوت م یباز یپارت ،گر در دستگاه خداوندید یعبارت
د ییل ن نكته را تایبه طور قاطع ا یو حضرت عل غمبرایات قرآن و روش پیآ  ل
ان یل د مینهمه سفارش به عدل و مساوات كرده اند بایكه ا یامبریكند و چرا پ یم

                                                           

بعید نیست سازنده این احادیث یهویانی بوده باشند كه به وجود اختالف میان شیعه و سنی پی برده  -3

 .بودند
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 ین سلخن یفرزندان خود تفاوت قائل شوند و فق  درباره حضلرت فاطمله چنل   
گرچله   ،آن نلدارد  یبرا یم پاسخیگر كه عقل سلید یگفته باشند و هزاران چرا

 ینل یب بیه و غیه و تقیتور :تحت عنوان یفراوان یتواند پاسخها یم ضیعقل مر
 ( آن فراهم كند یبرا ...و مماشات و مصلحت و ینینده بیو آ

اهلل سلنت    یكه در كتب علملا  یتعجب است كه اگر مطالب یجا ،انسان یبرا -32
عه اسلت پلس چلرا آنهلا     یات شل یل د نظرییل تا یبرا یلیوجود دارد مدرك و دل

ملان در  یر عللم و ا یتاث :توان گفت یا میآ !؟اند دهیعق یطالب بن میخودشان به ا
دنبال  یست كسیپس بهتر ن ؟كرده یجاد حالت تعصب و كج فكریه آنها ایروح

كسب مقلام خالفلت    یز منافق بودند و براید آنها نییگو ینكه میا ایعلم نرود؟ 
ز مانند یآنها ن نكهیا ای! ا همه آنها متعصب و كج فكر بوده اندیو !! مسلمان شدند

نهمله  یبا ا ؟ مرتد شدند (سیم ابن قیالبته به قول سل)امبر یتمام اصحاب پس از پ
در ( ع) یحضلرت علل   ید مقلام واال ییل را در تا ین مطالب فراوانیپس چرا چن

 یسلع  ی،قل یو حق ین و حسودان واقعیرا اصوال متعصبیكتب خود آورده اند؟ ز
كله   یقاً همان كاریدق یعنیه دار كنند گران را كتمان و خدشیل دیكنند فضا یم
 یا فكر مل یآ یبراست!! !3دهد یت ابوبكر و عمر انجام میعه با شخصیسندة شینو
ا مغلرض و حسلود؟   یل نادان بودنلد   ،ام همیو خ یو سعد ید عطار و مولویكن
 ؟كردند یه میتق :دییگو یم یمید هم طبق همان كلك قدیشا

 یح اسلت ولل  یكند صح یه آنها استناد معه بیكه ش یاتیث و روایاز احاد یبرخ -37
امبر یث پین حدیمانند ا .نامند ندارد یعه میكه اكنون خود را ش یبه كسان یربط

اران یل  ،عهیامبر از شل یل مسلم است كه منظلور پ  .انش رستگارندیعیو ش یعل :كه
در خصوص نبرد  یم حضرت علیدان یدر همان دوره بوده و ما م یحضرت عل

 یاز دشلمن  یبرخل  یق وحیامبر از طریامبر اجازه داشته و پیپ یبا خوارج از سو

                                                           

نشناختن حلق حضلرت ابلوبكر    : البته به غیر از افرادی مانند عالمه امینی كه در كتاب الغدیر نوشته -3

 .رضی اهلل عنه، جنایت فاحشی به شمار می آید
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 :ن خصوص فرموده انلد یدانسته اند و در هم یرا م یبا حضرت عل یبعد یها
عه یش یاسیس یهایبه بهره بردار یچ ربطین موضوع هیو ا .رستگارند یاران علی

  .ندارد یدر زمانه فعل

بر صلحت آن باشلد   در كتب اهل سنت دال  یتیا روایث یاگر صرف وجود حد -38
چله   ...ث با عقل و قرآن ویق احادیه و تطبیه و روایگر علم رجال و درایپس د
م ین عللوم سلخت را بلده   یل و چرا به خودمان دردسر مطالعلة ا  ؟دارد یده ایفا
كه در كتب اهل سلنت بلود و    یثیهر حد :مین اصل عمل كنیاست طبق ا یكاف

كه در كتب اهلل سلنت    یثیح است و هرحدیث صحیبه نفع ما هم بود آن حد
 یث و طرفلدران خلفلا  یان و جاعالن حلد یساختة امو ،ستیاست و به نفع ما ن

 !ن استیراشد

وجود  ید متفاوت در سپاه حضرت علیشها و عقایبا گرا یم كه افرادیدان یما م -35
ن بلوده انلد و   یراسلت  یخلوب و مسللمانان   ییاز آنها انسلانها  یعده ا .اند داشته

را به خلاطر داشلته انلد     یلت حضرت علیدر فض غامبریپ كه از زبان یثیاحاد
كله در زملان   یبرده اند در حال یف به كار میدن حریاحتجاج و كوب یمرتب برا

 یازیل ن یتا قرنها پس از آن كس یخالفت حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حت
را یل به نفع ابوبكر و عمرگفته بود نداشلته ز  غامبریكه پ یثیبه بازگو كردن احاد

بلوده انلد كله تنلدرو و      یز در سلپاه علل  ین یا عده .نداشتند یدو نفر دشمنن یا
ن افلراد عملدتا   یل اند ا ز آنها را قبول نداشتهین یحضرت عل یبوده و حت یافراط

 ی،ه حضرت عثمان بلوده انلد و اگلر حضلرت علل     یان علین و شورشیجزو قاتل

 غامبریر اصحاب پیه و سایام یخورد مطمئن بودند كه به دست بن یشكست م
از دستور  یچین افراد كه كشتن عثمان و سرپیرسند مسلم است كه ا یبه قتل م

داشته  یشان كاریامبر برایبوده دروغ بستن بر پ یشان كار آسانیبرا یحضرت عل
لت حضلرت  یامبر در فضیرا به دروغ از جانب پ یادیث زین افراد احادیا است
ان یل و معتبلر در جر  یمیقد یخیما در كتب تار .داده اند یساخته و نشر م یعل
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 یدر صلورت  .مینیب یث نمین احادیاز ا ین و نهروان نشانیجمل و صف یجنگها
 .كردند یث استفاده مین احادیشان از ایو اصحاب ا یكه جا داشت حضرت عل

پلس   (ن وجلود داشلته  یبا مخالف ین حضرت علیكه ب ییهایدر نامه نگار یحت)
ام یل صلح و ق یخالفت امام حسن و برقرارث از زمان ین احادیمسلم است كه ا

ا یل مع الحلق   یو عل یمانند الحق مع عل یثیاحاد)ساخته شده است  ...مختار و
 ...(ایر البشر یخ یعل

 یبر صحت همه جانبه آن باشد حتل  یل قاطعیتواند دل یك قصه نمیتواتر  یحت -36
وه یشل  یكی :چند نمونه جالب آن .ز وجود داشته باشدیاگر در كتب اهل سنت ن
گرفتنلد   یمرتبه وضو م 7 یسال روز 41 غامبر اكرم یوضو گرفتن است كه پ

كه در  یریگر تعداد دفعات تكبیوه انجام آن اختالف است و دیاكنون در ش یول
ار یافلراد بسل   یسلال بلرا   41در طلول   غامبر اكرم یپ. شود یت گفته مینماز م

ت خواندند ینماز م (ل شدات در منع از آن نازینه كه آین مدیمنافق یحت) یادیز

 ،ن تملام اصلحاب  یر بل یل شان در تعلداد دفعلات تكب  یقا پس از رحلت ایدق یول
ن نمونه ها نه داستان است كله بله   یالزم به ذكر است كه ا .اختالف بوجود آمد

بلا   ی،له ایو قب یا قومی یاسیمنافع س آن شاخ و برگ داده شود و نه دربردارنده
كه در پس  ییبه حال داستانها یتالف وجود دارد وانهمه اخینهمه درباره آن ایا

گلر داسلتان قطلام و    یملورد د  .ز وجلود دارد یل ن یاسل یس یآنها منافع و تضادها
ه یسا)ش یعر یماجرا 3.است( ع) یكشتن حضرت عل یبرا ،ك ابن ملجمیتحر
 یریل گ یان نبرد را پیاز آنجا جر ،غامبریكند پ یدر جنگ بدر كه عنوان م (بان
 یچ جایه ،نیمحقق یگر كه اكنون برایق و صدها داستان دیسانة غراناف. كرد یم

 یاسل ین موارد از آنجلا كله س  یالبته ا .نمانده است یبر دروغ بودن آن باق یشك
رد  ،زیل عه نین شل یكند توس  محققل  یك نمیست و عواطف كور عوام را تحرین

                                                           

ایلن ملاجرا دروغ اسلت    : دكتر شهیدی در كتاب علی از زبان علی با ترس و لرز عنوان می كند كله  -3

 ولی چه كسی جرات عنوان آنرا دارد؟
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شلده   یكه منبع ارتزاق علده ا  ییجرات رد كردن داستانها یكس یشده است ول
 !! !است را ندارد

اسلت و چله    یسلن  یتواند قسم بخورد كه چه كس یمطمئن است و م یچه كس -39
داننلد و   یعه مل یبوده شل  ید را كه عاشق علیالحد یها ابن اب یسن ؟عهیش یكس

قلت را نوشلته و در   یرا حقیل شك دارنلد ز  ،عه بودن ابن اسحاقیعه ها در شیش
در طلول   یآر ده اسلت كتابش به حضرت عمر و حضرت ابلوبكر فحلش نلدا   

بر سر او فلرود آملده    یده چماق تعصبات مذهبیقت را فهمیهر كس حق ،خیتار
دور  یقدر از شائبه هر گونه فرقه ایم و عالیفه یالبته از آنجا كه انسانها). است

داشلته   ینل یچه د یا امام محمد غزالی ینكه مثال فردوسیز در ایبوده اند اكنون ن
 ین پاسلخ هملان اسلت كله غزالل     یگوسلت و بهتلر  بحث و گفت یار جایاند بس

 .ات ملذهب برهلان دارم  یل ملذهب قلرآن و در عقل   ،اتیملن در شلرع   :دهد یم
 (روحش شاد

 یقل یوه در هلر نلوع تحق  یك روش و شل یل ا ارائه یم در مقام استدالل یدان یما م -49
ن یل ز بكلار گرفتله شلود اگلر ا    یل ه خود ملا ن یتواند عل یم یهمان روش استدالل

هر چه در كتب اهل سلنت وجلود دارد و بله     یعنیرست باشد عه دیاستدالل ش
ز خواهنلد گفلت در كتلب    یل د قبول كرد آنهلا ن ینفع ما و به ضرر آنهاست را با

كه بنا به اعتلراف خلودش در   ) یعتیو كتب شر یاصول كاف یو حت بحاراالنوار
ار تنلدرو  یبسل  ،ان او مانند سلمان و ابوذریاطراف یو حت یش و عشق به علیستا
ت اهلل یل و آ یعالمله برقعل   :و كتلب  3خ صلدوق یه شیحضر الفقیا من ال ی (دهبو

ت اهلل یل ت اهلل زنگنله و آ یل و آ( یاصلفهان ) یاهلل غلرو  تیو آ ییطباطبا یمصطف
ز یل عه هسلتند ن یمتخصص و طراز اول شل  یجزو علما یكه همگ ...و یسنگلج

ت امامل  یعنل یعه ین اصل ملذهب شل  یدر نقض مهمتر یحت یادیار زیمطالب بس

                                                           

به عنوان مثال شیخ صدوق در این كتاب، غالیانی كه اشهد ان علی وللی اهلل را در اذان اضلافه كلرده     -3

 ! اند لعنت كرده است
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ل یل ه شما مدرك و دلیتواند عل ین موارد میا وجود دارد پس طبق استدالل شما
  !واقع شود

ر گذاشلته و  ید تلاث یر فرهنگها و عقایدر سا یده این اصل كه هر فرهنگ و عقیا -43
 .ق ثابت شده اسلت یاست كه به تجربه و تحق یرد اصلیگ یر میمتقابالً از آنها تاث

 یاریبسل  (هیقبل از حكومت صفو یعنی)ش یپ قرن 2م كه حد اقل تا یدان یما م
كامل در كنار  یو آزاد یبراحت رانیمختلف ا یعه در شهرهایو ش یاز جوامع سن

مانند  یمرز یا نواحیز در عراق ینك نیهم ا یحت)كرده اند  یم یگر زندگیكدی
و مسلم اسلت كله    (كنند یم یدر كنار هم زندگ یعه و سنیش ...مهاباد و نقده و

 یعه مصون نگاه دارد براید شیر عقایتوانسته خود را از تاث یسنت نمكتب اهل 
ا یل م یعه به صورت مستقید شیاز آراء و عقا یار محتمل است كه برخین بسیهم
ن یل د اییل تا ینه محكم برایقر .افته وارد كتب اهل سنت شده باشدیر شكل ییتغ

از جانلب   ییمتفق القولند كله دروغهلا   یعه و سنیش یه آن است كه علمایفرض

مسللمانان شلده اسلت     یخیو تلار  یلی ات وارد كتب روایلیان به نام اسرایهودی
كله بله واقعله معلراج داده      ییمانند شاخ و برگها)در حد تواتر  یحت ییدروغها
پلس   ...(اد شلدن قلرآن و  یل ف و حلذف و ز یتحر یق و حتیا افسانه غرانیشده 
ار محتمل یشود بس ین میلموارد كتب مس ین راحتیر مسلمانها به ایآراء غ یوقت

وارد كتلب   (یعه و سلن یشل  یعنل ی)تر است كه آراء دو گروه عمده از مسلمانان 
م اخلتالف  یشود كه ما بلدان  یمحكمتر م یه هنگامین فرضیا .گر شده باشدیكدی
بعلد و بله    یسلده هلا   یبله ملرور و طل    یعه و سنین شیما ب یاسیو س یدتیعق

ه اهلل  یل سلندگان اول یگرفتله و نو ن سو شلدت  یه به ایخصوص از دوران صفو
ن یو همچنل  یعه و سلن ین شل یبه خاطر كمرنگ بودن شدت اختالفات بل )سنت 

 .اند ث نداشتهین احادیدر ثبت ا یدقت (بدون در موضع اقتدار

و  یخیاهل سنت به خصوص كتب تار یمیكتب قد یم كه در البه الیدان یما م -44
امبر یل ه پیل عل ییو خطا مطالب اشتباه یح مسلم و بخاریدو صح یو حت یثیحد
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ن اسلتدالل بلرادران   یا درست است كه طبق ایاسالم وجود دارد اكنون آ یگرام
مسلمان در كتب خلود   یآقا :دید و بگویایب یغرب یحیك نفر مسیعه یمحقق ش
كملا   (قیمانند افسانه غران) ؟امبر شما وجود داردیه پیعل ،ن مطالب زشتیشما ا

كلم از   ،خودشان یها در نوشته یمغرض غرب ن و اسالم شناسانینكه مستشرقیا

عه یاستفاده نكرده انلد كله ملا بعضلاً در كتلب شل       یر علمیف و غیلة كثین حیا
عه به آنها تاخته اند پس چرا نوبت به مجادله یسندگان شیم كه نویكن یمشاهده م

سلود   یر علمل یل ف غیل ن حربلة كث یل توان از ا یشود م یكه م یعه و سنین شیب
  ؟جست

 یآنچه از من به شلما مل   :فرموده اند یث معتبر و معروفیدر حد غرم امبر اكیپ -41
د و اگر مخالف قلرآن  ید اگر موافق قرآن بود قبول كنیرسد را با قرآن مطابق ده

ث یل اگلر احاد  :نفرموده اند یثیچ حدیشان در هیا یول !دیوار بكوبیبود آنرا به د
ق یل هنگام تطب !دیول كنعه هم بود آنرا قبیمن در كتب اهل سنت بود و به نفع ش

ز در نظر یرا ن یو بعد یات قبلیاق آید سیز بایات قرآن نیبا آ غامبریث پیاحاد
تلوان   یعه را نمل یات مورد نظر شیاز آ یكی یب است كه حتیعج یول .میریبگ

ات ید به روایفهم آن با یو حتما برا !ر كردیات قبل و بعد آن تفسیبا توجه به آ
د از یل شود بلكه با ینجا ختم نمیتازه كار به ا .میوع كنرج یخیتار یو افسانه ها

م كله  ینش كنل یگلز  را یتل یات متضاد و مختلف آن رواین انبوه داستانها و روایب
شلود و اكثلر    ینجا ختم نمیباز هم كار به ا. دیآ یعه جور در مید شیشتر با عقایب
عرب جور  زبان یر شود با اصول و قواعد كلیعه تفسیقه شیات اگر با سلین آیا

نهمله  ین زبان رجوع كرد و فقل  پلس از ا  ید به استثنائات اید پس بایآ یدر نم
  .را ثابت كرد یفرقه ا یده ایتوان عق یدوز و كلك م

د فق  بتوان در مقابل برادران اهل سنت بله آن تمسلك   یاست كه شا یلین دلیا -42
اشلتباه   د كه هم كتب اهل سنت را پر ازیده یعه را چه میپاسخ من ش یكرد ول

ك یل نكله بله   یماننلد ا  ؟دانم و هم كتب شما را پر از دروغ و غلو و افسلانه  یم
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ز یل را در كتلاب قلرآن ن  یل اور زیل ملان ب یح ایا به مسیم بییاعتقاد بگو یب یحیمس
خوب من نه اسالم  :دیگو یبا پوزخند به تو م یحیآن مس !د شدهییت او تایحقان

  !ت رایحیرا قبول دارم نه مس

درست است كه خود برادران اهل سنت تمام مطالب كتب  یصورت ل درین دلیا -47
پلر از   یو نله در زمانهلا  )در عصلر حاضلر    یخودشان را قبول داشته باشند ول

اشلتباهات در كتلب    یز معترفند كله برخل  ین خود آنها نیمحقق (تعصب گذشته
 .آنها وجود دارد یمیقد

ود دارد مسللم  ث كه در كتب اهل سنت و به ضلرر خلفلاء وجل   یاز احاد یبرخ -48
ماننلد   .عباس ساخته شده است یه و بنیام یبن یان خلفایاست كه توس  اطراف

 !ده انلد ینوشل  یا حضرت ابوبكر شلراب مل  ید حضرت عمر یگو یكه م یثیاحاد
شلرب خملر    یباشد بلرا  یث را ساخته اند تا سرپوشین احادیمسلم است كه ا
 یند پلس ملا هلم مل    ابوبكر و عمر شراب خورده ا یوقت یعنی !توس  خودشان

  !میتوان یاند پس ما هم م ت ظلم كردهیآنها به اهل ب یم و وقتیتوان

بعللت   یدر قرون بعد یه دارد ولیو اول یك صحت جزئیعه یتمام اعتقادات ش -45
بله   یو هنلد  یرانیهود و ایت و یحیان و نفوذ فرهنگ مسیغال یشه هاینفوذ اند

شلده و عللت    یاده رویل و ز آنها شاخ و برگ داده شده و دچار غللو و خرافله  
ا چند یك یغل  خود  یهایریجه گیتمام اشتباهات و نت یعه برایش ینكه علمایا
 یه و جزئل یل ن صلحت اول یث و داستان در چنتله دارنلد وجلود همل    یه و حدیآ

بله   یریل امبر اكرم جهت طلب آمرزش و آملوزش عبلرت گ  یپ :مثال یبرا.است
ح و یاختن گنبلد و بارگلاه و ضلر   سل  یرفته انلد ولل   یع میگران به قبرستان بقید
دن یقفل و طلب شفا و بوسل ( مانند كعبه)ح گشتن یو دور ضر یارتنامه خوانیز

چ وجله در سلنت و روش   یبله هل   ...وار و براه انداختن گروه اركسلتر و یدرو د
عه شلده  یوارد فرهنگ شل  یحیمس یرانینداشته و قطعاً از فرهنگ ا ییشان جایا
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د ماننلد سلفارش بله    یل كن یگر را بررسل ید یهایواده ریب زین ترتیبه هم .است
  .و درآورده است ..ت مطلقه و خالفت و امامت ویكه سر از وال یبا عل یدوست

ز تمام مطاللب موجلود در   یح است كه شما نیصح ین استدالل شما در صورتیا -46
بله   ید ولل یا بحاراالنوار را قبول داشته باشل یو  یكتب خودتان مانند اصول كاف

حضلر  یعه كتلاب ملن ال   یشل  یاز چهار كتاب اصل یكیم یدان یما م عنوان مثال
 یولل  یكه جملة اشهد ان علل  یانیغال ،ن كتابیخ صدوق است او در ایه شیالفق

د ییل گو یاهلل را در اذان اضافه كرده اند را لعنت كرده است پس چرا شما فق  م
 یالههلا گلر از هملان ك  ید یكل ین هلم  یا)ت اذان گفت ین جمله را به نید اینبا
به آن اشاره شده  یا ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم كه در اصول كافی (یشرع

  ...د ویشما آنرا قبول ندار یاست ول

عه ین كتلب شل  یبه نفع خود از ب یز مطالب فراوانیت نییروان باب و مكتب بهایپ -49
ن یل ز بلا ا یل ا آنهلا ن یپس آ (ینه ظهور منجیبه خصوص در زم)اند  دهیرون كشیب

  .بنشانند یتوانند حرف خود را به كرس یوچ مپ یادعا

 ی،و اجماع یو عقل ییو روا یل قرآنید در برابر آنهمه دلیداند شا یچه م یكس -19
 .ان باشدیعیش یگمراه یخداوند برا یاز سو یفتنه ا ،ن مطالبیوجود ا

از كتلب   یمطلب یسته است وقتیبه جا و شا ،از تعصب یق و دوریدر مقام تحق -13
ز كله در هملان كتلاب    یل ات مخلالف آن ن یشود مطالب و روا یاهل سنت نقل م

داده آن  یحاتیرامون آن مطلب توضیسنده پیاگر نو یوجود دارد نقل شود و حت
ماننلد   ،ك مطلبیدن یرون كشین كه با انتخاب و بینوشته شود نه ا ،حاتیتوض

 .میبچه ها به هو كردن بپرداز

هسلتند كله   ( ع) یضلرت علل  ح یها دشمن خلون  یمگر سن :د گفتیدر انتها با -14
آنهلا بلر خلالف آنچله كله       .خودشان هم نوشته انلد  ید آنها در كتابهاییگو یم

شتر از ما دوست یشناسند و ب یم را بهتر از ما یون در مغز ما كرده اند علیروحان
را در كتب خودشلان نوشلته    یمطالب یو همانطور كه به نفع حضرت عل .دارند
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در كتب آنها وجود  یادیز مطالب زیابوبكر ناند به نفع حضرت عمر و حضرت 
 . دارد

به نفع طرف مقابل وجود دارد  یعه مطالبیا شینكه چرا در كتب اهل سنت یدر ا -11
ن یل را ایز .ن دو گروه غافل ماندید ایر و تاثر و تقابل فرهنگها و عقاید از تاثینبا

ات یروا ن و مذهب ویده كه دیبا اثبات رس یخ و جامعه شناسیاصل در علم تار
باشلند و تملام    یمل  یل دهنلده هلر فرهنگل   یاز دهها عناصر تشك یكی یخیتار

گر یكلد یگر در حال تبدل و داد و ستد بوده از یكدیشه با یجهان هم یفرهنگها
ز یل ن اسالم و مذاهب موجود در آن نید .گذارند یر میرفته و در هم تاثیر پذیتاث
محققانله   ینگلاه  یعه و سنیش ییاگر به كتب روا .باشد ینم ین امر مستثنیاز ا

ات از یلیتحت عنوان اسرا ییم كه داستانهایشو یمتوجه م یم به خوبیداشته باش
 یو حتل  یرانل یق فرهنلگ ا یل نطلور از طر یو هم .افته استیهود به آنها راه یقوم 
از  یكل ی یو حتل  .شده است یوارد فرهنگ اسالم یموضوعات یحیو مس یهند

 یعنل ین نكتله اسلت   یعه شلد همل  یشل ملذهب   یریل كله باعلث شلكل گ    یعلل
كه به نفع خودشان در كتب اهل سنت بود را انتخاب  یعه مطالبیش ینهایسیتئور

نجاست كه اكنون یكردند و طرفه ا یزیه ریآن پا ید خود را بر مبنایكرده و عقا
 یولل  !ن مطالب در كتب اهل سنت هم وجلود دارد یند ایگو یقرن م 32پس از 
ز ین موارد در كتب اهل سلنت دسلتاو  یدر ابتدا وجود همن نكته غافلند كه یاز ا
را به  ینكه اهل سنت حضرت علیگر اینكته د !ت شدیاعالم موجود یعه برایش

قبول داشته و در نوشتن آنچله   غامبریبزرگوار پ یفه چهارم و صحابیعنوان خل
ع شلكل  یاملر كله هنلوز تشل     ینداشته انلد و در ابتلدا   ییشان بوده ابایبه نفع ا
در صحت  یق و تاملیآنها مهم نبوده كه تحق یبه خود نگرفته بود برا یممنسج

 یه صلحابه بلرا  یل ز مانند بقین ین موارد داشته باشند چون حضرت علیو سقم ا
ا یعه در ابتدا دانسته یش :خالصه آنكه .بوده است یارج و قرب خاص یآنها دارا

ا با خرافات موجود م اصول مورد عالقه خودش ریرمستقیا غیم یندانسته و مستق
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 یرانیا یو حت یحیهود و مسیر فرهنگ یكه آن هم بر اثر تاث)در كتب اهل سنت 
ر گرفته و آنهلا  یوفق داده و از آنها تاث (نوشته شده ...ان ویو غال یان كوفیعیو ش

ن مطالب در كتب خلود آنهلا هلم    ید ایگو یرا در خودش هضم كرده و اكنون م
ق فرهنلگ  یل كله از طر  .باشد یم یبه موعود و منجنمونه بارز آن اعتقاد  !هست

و كتلب اهلل سلنت     یو از آنجا وارد فرهنگ اسالم یحیهود وارد فرهنگ مسی
ث یطرفله آنكله حلد    .خواهد به نفع خلود از آن اسلتفاده كنلد    یعه میشد و ش

نام آن موعود همنام من و نام پدرش هنمام پلدر   :دیگو یاكرم م یمنسوب به نب
  !حسن بوده و نه عبداله ی،كه نام پدر حضرت مهد یدر صورت .من است

موجلود در  ( آحلاد ) یعه بر اساس دروغهایش یو تئور یدئولوژیا ی،نظر یمبان -12
در قلرون   ین مبلان یشكل گرفت و بلر همل   یكتب اهل سنت در قرن اول هجر

  .ان درآمدیعه به جریافت و در سطح تودة شیبس   یبعد

و حضلرت  ( رض)نفلع حضلرت عملر    بله  یز مطاللب فراوانل  یعه نیدر كتب ش -17
حضلرت   .دیكن یه حراج میوجود دارد كه شما آنها را با چوب تق( رض)ابوبكر
د یل ف و تمجیل در نهج البالغه پس از كشته شدن حضلرت عملر از او تعر   یعل

 .د نملوده اسلت  ییل خالفت آن دو نفر را تا ،هیخود به معاو یكرده و در نامه ها
حكوملت حضلرت عملر و     یابلن علد  عه است در كتاب حجر یكه ش یعتیشر

ن حكومتها دانسته و خطبه موجلود در نهلج البالغله را    یحضرت ابوبكر را بهتر
املام   یدر اصول كاف داند یش حضرت عمر میو در ستا یمتعلق به حضرت عل

را دوسلت داشلته    (عملر و ابلوبكر  )د آن دو نفر یگو یصادق در پاسخ آن زن م

  ...باش و

ه او یحضلرالفق یعه است و كتاب ملن ال یاران فقه شه گذیاز پا یكیخ صدوق یش -18
ان را لعنت كرده كله  ین كتاب غالیاو در ا .عه استیش یاز چهاركتاب اصل یكی

و  یپس شما كه به كتب اصل .اهلل را وارد اذان كرده اند یول یجمله اشهد ان عل
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را از كتلب اهلل سلنت شلاهد      ید مطلبل یل د حلق ندار یده نداریمرجع خود عق
  .دیاوریب

و بحلار االنلوار مطاللب     یماننلد اصلول كلاف    یكتب مرجع یعه حتیدر كتب ش -15
ترس و  ،ف قرآنیل تحریوجود دارد از قب یوحشتناك یز و خرافیكفر آم ،اشتباه

هلر   ،امبریاالغ با پ یگفتگو ،هیام یا بنیعباس  یبن یخضوع امامان در برابر خلفا
هلا شلما را بله     یكه سنا درست است یآ ...رود و یكس انار بخورد به بهشت م

 ؟ن مطالب نوشته شده استیر كنند كه آقا در كتب خود شما این بهانه تكفیا

ها و باند ابلن سلباء وارد كتلب     یق غاله و رافضیات دروغ از طریاز روا یبرخ -16
 را یاهل سنت شده است ز

هلر چله را بله     یاز بلاب جملع آور   یز مانند عالمله مجلسل  ین یسندگان سنینو -
  .كرده اند یخودشان ثبت م یده در كتابهایرس یدستشان م

 .كرده است یب به ثبت میات آنها را ترغیاز روا یت داستان گونه برخیجذاب -

ار علالم و  یبس یرا به عنوان فرد یاز آنجا كه تمام برادران اهل سنت حضرت عل -
د او را افضلل  یالحد یاب مانند ابن یبرخ یفه چهارم قبول دارند و حتیو خل یمتق

 .د نكرده اندیث تردین احادیدانسته اند در نقل ا یحابه مهمه ص
كله   یید شلده و در ابتلدا  یتشد یدر قرون بعد یاسیو س یفرقه ا یهایدسته بند -
وجلود   یكلرده انلد تضلاد    یات را ثبت و نقلل مل  ینگونه روایا یسندگان سنینو

  .ن دروغ از راست داشته باشندییدر تع ینداشته است تا آنها دقت
آمده به عنلوان   یبه عمل م یبدون كارشناس یمیاز كتب قد یاریبت بسثبت و كتا -

انملا  )ت یل نداشلته روا  یاز علوم قرانل  یكه سر رشته ا (یسن یحت) یمثال مورخ
 یچنانچله بله زود   یكنلد ولل   یم یمعرف یرا منسوب به حضرت عل (كم اهللیول

 یرت عله و ارتباط آن با خالفت حضیاق آیبه س یاریرادات بسیم ایده یشرح م
 .از آن مطلع است یك كارشناس علوم قرآنیوارد است كه فق  (ع)
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كله   یشلاعر  د مثبت و از موضع قدرت مانند آنیع از دیاز وقا یارینگاه به بس -19
كرده  یعمر تلق یبرا یحمله حضرت عمر به خانه حضرت فاطمه را نقطه مثبت

بله   یلكند مسلماً اگلر حضلرت علل   ید هم میف و تمجیدر شعرش تعر یو حت
سلتادن  ینكلار و ا یز از ایل ن یعیكرد شاعر ش یسمت خانه حضرت عمر حمله م

 .كرد ید میف و تمجیتعر ،چون حضرت عمر یتیمقابل شخص یحضرت عل

بلرادران اهلل    یك مطلب در نوشته هلا یم كه وجود یرس یجه مین نتیپس به ا -29
ث در هر یا حدیت یك روایار صحت یست بلكه معیل بر صحت آن نیسنت دل

  :یبكتا
  .ا زمان اتفاقینده یك بودن آن است به شخص گویقدمت آن و نزد -
 .بودن آن یعقالن -
  (تیاسناد روا.)ا سلسله رواتینده یصداقت گو -
 (ات مشخصیقرآن و هم با آ یهم با روح كل)ق آن سخن با قرآن یتطب -

 .تر یات معتبر تر و قطعیث و روایر احادیق با سایتطب -
 .و همان فرهنگ  همان زمان یق با شرایتطب -
ا بلا كلل   یل نده در طول عمرش و یكل سخنان آن گو :ا حادثه بایق آن سخن یتطب -

 .نده در طول عمرشیروش شخص گو
ل و در چله  یل و به چه دل یطیا موضوع كه در چه شرایان آن سخن یدرك علت ب -

 .چه گفته شده است یو برا یو در برابر چه افراد یفرهنگ
 غامبرین سخن منتسب به پیعه ایسندگان شیج نویرا یلهایاز تحل یكیبه عنوان  -

 .ازارد مرا آزرده اسلت یهر كس فاطمه را ب :ز وجود داردیكه در كتب اهل سنت ن
رنلد  یگ یجه مل یآنگاه نت .ن بودیخشمگ ،فاطمه از عمر و ابوبكر :ندیگو یسپس م

 .هستند یجه جهنمیو خداوند شده و در نت غامبریعمر و ابوبكر موجب خشم پ
ن سلخن را  یل چه ا یبرا غامبریكند كه پ ین سئوال به ذهن خطور میجا انیدر ا
كردنلد؟   یت مل یل نه فاطمه را اذیمردم مد ،امبر اكرمیات پیا در زمان حیآ ؟گفتند
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دانسته كه عملر و   یب میامبر با علم غیپ: د گفتیمسلماً خواه .است یپاسخ منف
ده تلر  یچینجا مساله پیدر ا یول !ابوبكر پس از او موجب آزار فاطمه خواهند شد

دانسلته آن دو نفلر موجلب     یدانسته و م ین موضوع را میا غامبریشود اگر پ یم
نهمله  یشوند پس چرا ا یم ...ف اسالم ویشهادت فاطمه و غصب خالفت و تحر

بلا   یشلگ یهم یكل ین نزدیل همل یل ك كرد؟ مگر ابوبكر بله دل یآنها را به خود نزد
در جنلگ تبلوك او را    غامبریل چلرا پ  ؟فه شودیفه خلینتوانست در سق غامبریپ

 ؟ر حجلاج كلرد  یل او را ام یچرا در سفر حج سال هفتم هجر؟علمدار لشكر كرد
و سرنوشت ساز خود را از خانه او شروع كرد و فقل  او را   یخیچرا هجرت تار

 غامبریكه كفار قصد جان پ ین موضوع آگاه ساخت و فق  او در آن لحظاتیاز ا
چلرا بله او    ؟كرد یشه با او مشورت میچرا هم ؟ار او بودرا داشتند در غار در كن
ن مسلجد و  ید زمل ینه نبردها خریها و هز برده ینه آزادیاجازه خرج مدوام در زم

چلرا   ؟شان ابوبكر امام جماعت مسجد بودیا یماریام بیچرا در ا ؟داد یره را میغ

سلت  نقلدر دو یشله را ا یچلرا عا  ؟با دختر او و دختر حضرت عملر ازدواج كلرد  
ره یشود؟ چرا طبق س یشه بستریدر اتاق عا یماریام بیداشت؟ چرا خواست در ا

فق  ابوبكر حلق   (د در صحت آن فق  عالمت حماقت استیكه ترد)ابن هشام 
 ؟باز باشد و در همه خانه ها بسته شود ی،مسجد النب یداشت درب خانه اش برو

ه و دوز و یل و توجر یعه بلا هلزار جلور تفسل    یگر كه محقق شید یو هزاران چرا
 ین سئوالها بل یست ایمار نیكه ب یذهن یبرا یول !كند یقصد تخطئه آنرا م ،كلك
 !ماند یپاسخ م

زهوش و پر یت یشه دختریعا .میخود را به آن زمان ببر ،عیدرك بهتر وقا ید براییایب
 یشود ول یكند و بچه دار م یازدواج م یفاطمه با عل .ار جوان بودهیجنب و جوش و بس

كند كه  یه میتوص ،امبریبه پ یحضرت عل3دروغ،  یعه ایبه علت گسترش شا !شه نهیاع

                                                           

روغ بودن آن اعالم نمی شد همین نیز توس  شیعه باعلث داستانسلراییهایی   كه اگر از طریق وحی د -3

 علیه عایشه می شد 
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به ناقلل   یاگر نگاه ؟ن شودیشه اندوهگیست عاین ینها كافیا همیآ! شه را طالق دهدیعا
 یشه برمیبا تعجب به نام عا ،میندازیب (هر كس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده)ث یحد
و  یو خطاب به چه كسل  یطیامبر اكرم تحت چه شرایم پیشو یم و آنگاه متوجه میخور
 یز آمده كله حضلرت علل   یگر نیمتون د یالبته در برخ! اند ن سخن را فرمودهیچه ا یبرا

احتملاال دختلر   )مخلزوم   یله بنل یك دختر از قبیپس از ازدواج با فاطمه قصد ازدواج با 
باعلث آزار   یخالله زنكل  عات یشله جنجالهلا و شلا   یرا داشته كه بلاز ماننلد هم   (ابوجهل

هر كلس فاطمله را آزار دهلد ملرا آزار      :ندیگو یم غامبر اكرمیحضرت فاطمه شده و پ
 یرانل یاكنون چرا محقلق ملرد ا   .3شوند ین ازدواج منصرف میاز ا یو حضرت عل .داده
ش اعراب كرده است و یسال پ 3299 یخاله زنك یخودش را داخل دعواها یستمیقرن ب

  .اهلل اعلم
 یدرسلت  یاد است و ظاهراً آدمهلا یحرف و نقل ز یجا ،ثین حدیان ایدر راو البته)

عه یمصرانه از برادران محقق شل  ی،قاتیك موضوع تحقیبه عنوان  ،نجایدر ا ینبوده اند ول

اسلالم ل هلر كلس      یامبر گرامل یل ن سخن پیان ایان كنند علت بیكنم كه ب یدرخواست م
ن یل اگر ا :ستیرا موضوع از دو حالت خارج نیز ؟ل چه بوده است  ....فاطمه را آزار دهد

                                                           

البته روحانی صفوی ممكن است بگوید پیامبر اكرم خودشان با دختر ابوسفیان ازدواج كردنلد چلرا    -3

یان ماننلد  دشمنی و عداوت ابوجهل و ابوسف -3: پاسخ. باید علی را از ازدواج با دختر ابوجهل منع كنند

یعنی نمی توان عللی را بلا حضلرت    )قیاس، عملی شیطانی و در مذهب شیعه باطل است  -4هم نبوده 
زن انتخاب كنند ولی دیگران از  2پیامبر اكرم می توانسته اند در آن واحد بیش از  -1محمد قیاس كرد 

د و بگوییلد عللی ملی    جمله حضرت علی شرعاً چنین اجازه ای نداشته اند پس در اینجا نیز قیاس كنی

بیشتر ازدواجهای پیامبر جنبه سیاسی داشته و هلدفی در پشلت آن پنهلان     -2زن بگیرد  2تواند بیش از 

پیلامبر اكلرم    -7. بوده ولی ازدواج حضرت علی با دختر ابوجهل هیچ نتیجله ای در بلر نداشلته اسلت    

صی خود را گفته و فرموده انلد  حضرت علی را از ازدواج با دختر ابوجهل منع نكرده اند بلكه نظر شخ

قرینه آنكه تا حضرت فاطمه زنلده بودنلد حضلرت عللی      -8هر كه فاطمه را آزار دهد مرا آزرده است 
وللی پلس از رحللت    ( بر خالف رسم اكثر اعراب كه در آن واحد چند زن داشلته انلد  )ازدواج نكردند 

 حضرت فاطمه با چندین زن ازدواج می كنند؟ 
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د بله سلئواالت   ید بتوانیست و اگر متواتر است باین یآحاد است كه به آن اعتبار ،تیروا
 :دیر پاسخ دهیز

افتلاد تلا    یچه اتفاق یعنی ؟امبر اكرم چه بوده استین سخنان از جانب پیان ایعلت ب
را  ین سلخن یبر كه بلدون مقدمله چنل   امیان كنند؟ پین سخن را بیامبر اكرم ایباعث شد پ

 (دادند ینده خبر میامبر اكرم نسبت به آیپ یعنی)نگفته اند و اگر هم بدون مقدمه گفته اند 
هزار نفر بوده ل   19نه حدود یت مدین ل جمع یخ ثبت شده كه حاضریدر تار یا گزارشیآ

ا یل باشلند كله   اكرم سلئوال كلرده    ین سخن را از نبیان ایاند علت ب ب نداشتهیكه علم غ
 !(د؟ین سخن را فرمودیچه ا یت نكرده پس شما برایكه فاطمه را اذ یرسول اهلل كس

( ع) یعه آمده كه حضرت علیو ش یدر منابع سن یاتیداستانها و روا :گریل دیتحل -
ث را یل ن احادیل ز ایها ن یاست سن غامبرین پس از پیا جانشیو  یا وصیفه یخل

 یفه بالفصلل نبلوده بلكله علل    یخل ،امبر اكرمیپند منظور یگو یم یقبول دارند ول
از حضرت عملر و حضلرت    یرویو در رابطه اقتدا و پ .فه چهارم بوده استیخل

ث بنلا بلر   یل ن داستانها و احادیاگر ا .وجود دارد یثیز در كتب آنها احادیابوبكر ن
 یفه به آنها اشاره نكرد ولیك نفر هم در سقی یح باشد چرا حتیعه صحیده شیعق
توانسلت انصلار را از    (شندیامامان از قر)ش یاالئمه من قر :ثیك حدیبكر با ابو

فه و نه در نهج البالغله  یخ نه در سقیتار یچ كجایه یچرا عل ؟رون كندیصحنه ب
البته بله  )ع یث متواتر و شاین احادیاند به ا ه نوشتهیكه به معاو ییو نه در نامه ها

د یید بگویشا ؟د احتجاج و اشاره نكرده انددانسته ان یكه همه آنرا م( عهیاعقتاد ش
كله   یشان نله در هنگلام  یا یحفظ مصلحت اسالم سكوت كردند ول یشان برایا

 یچ جلا یه و نله هل  یل رون آمدند و نه در مقابل معاویامبر از خانه بیپس از دفن پ
ث یل غ و احادیل ه تبلیل بله آ  یاشلاره ا  یسكوت نكرده و صحبت كردند ول ،گرید
شلان بله   یبلكله تملام اعتلراض ا    ؟اند خالفت خودشان نداشته نهیدر زم غامبریپ

هاشلم   یم بدون حضور و مشورت با بنیفه و اخذ تصمیشان در سقیبت ایخاطر غ
  ؟و سابقه در اسالم بوده یشاوندیز وجود رابطه خویشان نیبوده و تمام استدالل ا



  013  جلد اول (ALFOS) آلفوس

 یجلا  وه جلدل بله  یدن شیسندگان ما برگزین و نویگر از اشتباهات محققید یكی 
ثابلت   ،بیخواهد نظر خود را به هر ترت یك از دو طرف میدر مجادله هر  .بحث است

نند و راه ینشل  یم ینه ایچگونه تعصب و كیدر بحث و مباحثه دو طرف بدون ه یكند ول
 یبه دسلت مل   ،و درست را با مخلوط كردن آراء و نظرات مختلف یحل خوب و منطق

نله هلا   ید در همله زم یل ایزء فرهنگشلان در ن و تا مردم كشلور ملن روش دوم جل    .آورند
 ....شهر و ینه و شوراهایخورند از مجلس گرفته تا كاب یشكست م

 ا متواتر كه ضلد  یر اخبار واحد یاخبار واحد و عدم توجه به سا ییه و بزرگنمایتك
كشلند كله    یرون مل یل ب یخیك قصه را از دل كتب تلار یمثال  !خبر مورد عالقة آنهاست
 یول !نماز نخوان :دیگو یدانسته به شخص سائل م یمم را نمیم تحضرت عمر چون حك

مناسلك   یحضرت عمر در برگلزار  (خیر تاریع در مسیتش)عه ید شیبه اعتراف اسات یحت
 یادآوریشود با  یهوش میاز ضربه ابولولو ب یوقت یر بوده و حتیار سختگیبس یفرد ینید

گلر كله   ینلد و صلدها خبلر متلواتر د    آور یشود او را به هوش م ینماز او كه دارد قضا م

  .دهد یر نشان میسختگ یفرد ینیحضرت عمر را در انجام مراسم د
 ك اشتباه بلزرگ  ین یا :آن مكتب یبا فلسفه و هدف اصل ،ك مكتبیق افراد یتطب
ماننلد ملن    یتوان بلا مطالعله افلراد    یرا نم یقیعه حقیرا همانطور كه مذهب شیاست ز
 . ق دادیتطب ید با افراد تندرو و خشن سنیز نبایمذهب سنت را ن ،شناخت

 كه  یو دقت در امور یریدر امور مورد عالقه و سخت گ یمسامحه و سهل انگار
گان ین همسلا یاز افراد در ب یاز حضرات گفتم برخ یكیمثال من به  یبرا. با آن مخالفند

 یو بلرا  شلوند  یبلنلد مل   یكار و مستحق سراغ دارنلد ولل  یر و بیا اقوام خود افراد فقیو 

 ؟كردنلد  یخ نمین زنده بودند آنها را توبیا اگر امام حسیآ .روند ین بار به كربال میچندم
كه اسم خود را  یا گفتم چرا به كسانی !مردم عاشقند ،كرد یشود كار ینم :و آقا فرمودند

 ...كننلد و  یسلگ مل   یا در مراسلم عاشلورا صلدا   یل گذارند  یم ...و یعبدالرضا و كلبعل
 یبله بلدبخت   یتلوجه  یبل  یآر !ملردم عاشلقند   :باز پاسخ فرمودنلد  ؟دیكن یاعتراض نم

 ،دن كلمه مقدس عشقیتوان با به لجن كش یم یان و گناهان شرك آلود را به راحتیاطراف
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ن محقق یز بید تیر دیامبر از زیصحابه بزرگوار پ ین خطایكوچكتر یكرد ول یماست مال
 !!!ماند ینم یعه مخفیش

 كننلد و قاعلده    یز را با هم مخللوط مل  یآن است كه همه چن یگر محققیاشتباه د
ك مطللب اسلت از هلر    یا رد ید یید مطالب ندارند و تمام هدفشان تاییا تایدر رد  یثابت

ه یل ث را بلا آ یكننلد و حلد   یث رد میه قرآن را با حدیآ :به عنوان نمونه .كه شد یقیطر
 .قرآن
 مطرح شده در عصلر حاضلر   آراء و نظرات  ین بر مبنایمحقق یلهایاز تحل یبرخ

ده یل ماننلد عق  ،نظر حضرت عمر درباره حكومت :احمقانه كه یه هاین نظریاست مانند ا
آنلرا كنلار    یداده و جنبه ملذهب  یاسیس ینكه آنها حكومت را جنبه ایا ایاول بوده و یماك

حلاكم از ملردم و    ،آن زملان  یولل !! !است بوده اندین از سید ییگذاشته و معتقد به جدا
نها در ین و همه ایاز د ین جزو فرهنگ مردم و فرهنگ جزئیم از حاكم جدا نبوده دمرد

 ،مسلخره  ینظلر  ین تزهلا و بحثهلا  یكرده و ا یك مجموعه عمل میداخل هم به عنوان 

  ...3د استیمتعلق به عصر جد
 ند حضرت عمر و حضلرت ابلوبكر در   یگو یبه عنوان مثال م :و ابهام ییگو یكل

  :نجاستیسئوال ا .دجنگ احد فرار كردن
امبر حلقه زده بودند كه یدور تا دور پ ،مسلمانان دان رزم تمامیمگر در صحنه و م -

ره معتبر ابن هشام یبه س یسر ؟امبر را تنها گذاشته و فرار كردندید پییگو یشما م
ابلن اسلحاق در قلرن اول     یره از آنجا كه مربوط به نوشلته هلا  ین سید در ایبزن
آنها به همراه چند تن  :دیگو یوجود نداشته او م یتیجاهلتعصب و  ،است یهجر

  .نشسته بوده اند ین در گوشه ایغمگ ،امبریدن خبر رحلت پیگر با شنید
                                                           

ال خنده دار دیگر، كه متوجه شوید با چه انسانهای احمقی طرف هسلتیم در كتلاب   به عنوان یك مث -3

وللی  !!! عناصلر نفلوذی  : یكی از اساتید دانشگاه درباره عمر و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه نوشته بلود 

شما كه این دو نفر را نادان و كم شعور نشان می دهید چطلور اینقلدر بلاهوش بلوده انلد كله در مكله        
من از حماقت نویسندگان تعجب نمی كنم تعجلب  !!! سال بعد در مدینه خلیفه شد 41شود  میفهمیدند 

 .من از خریت خوانندگان این كتابهاست
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فرار نكرد كه آنهلا   یچه كس ،ر و طلحهیو ابودجانه و زب( ع) یبه جز حضرت عل -
م یال كنل د سئویم بایریبگ یلییاسرا یبن یرادهایاگر بناست ا ی؟ براست فرار نكردند

هلم فلرار    ...یا ابوذر و سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ و بالل و سلمان فارسل یآ
 یخبلر  غامبریل ز در كنلار پ یل ن افراد نیاز وجود ا یخیرا در متون تاری؟ ز كردند

 .ن افراد را قبول داردیز همه ایعه نیو ش !ستین
 اصلول  را بله   یلی و جز یملوارد فرعل   آورنلد  یكم م ،هر جا به اصطالح معروف
ات و یل ث و روایل ات قلرآن و احاد یل آ یما طبق روح كلل  .دهند یم یتسر یو كل یاساس

 ،ه فق  به خاطر حفظ نفلس یقت است و تقیان حقیم اصل بر بیدان یم یخیتار یداستانها
ك نفلر در طلول عملرش    ی یاست كه به ندرت ممكن است برا ییار جزیك مورد بسی
ه یل املام تق  :نلد یگو یكننلد مل   یبست بر خورد م ان هر جا به بنین آقایا یول .دیایش بیپ

عه كه ین اعتقاد شید به ایدر كنار آن اضافه كن  ، یك فرد عادید امام و نه یدقت كن)كردند 
حفلظ   یه بلرا یل آگاه است و تق یبیامام از ساعت مرگ خود و از قاتل خود و از امور غ

( ع)از امام صادق  یكه زن یمانند مورد (!!!؟ه كنندید تقیچه با یپس امام برا .نفس است
آنها  :دیفرما یكند امام م یسئوال م ،اهلل عنه و حضرت عمر یدرباره حضرت ابوبكر رض

ه كلرده  یل امام تق:  دیگو یث مین حدیه ایدر توج ییت اهلل خویو آ .را دوست داشته باش
ن یآن هلم چنل   ؟  اند كرده یه میامام تق ،زیدر پاسخ به زنها و بچه ها ن یعنینعوذ باهلل  3؟اند

و املر   یو تبلر  یخلق و تول ییت و ارشاد و راهنمایف هدایپس تكل!  یسئواالت ساده ا
توانلد   ینمل  - باهلل نعوذ  – یكه امام حت یوقت ؟شود یچه م ...از منكر و یبه معروف و نه

و  ید و بله خلاطر اغلراض شخصل    ییل ایتو را به خلدا ب  ؟ك پرسش ساده را پاسخ دهدی

                                                           

دقت داشته باشید كه زمان امام صادق از انجا كه مصادف با سقوط بنی امیه و روی كلار املدن بنلی     -3

ه همین دلیل امام صادق می تواننلد اینهمله   عباس بوده است فضای سیاسی نسبتاً بازی بوجود آمده كه ب

در نشر علم تالش كرده و شاگردان فراوانی را به جهان اسالم معرفی كنند در كنار این باید دانست كله  
بنی عباس از قبیله بنی هاشم بوده و با خاندان اهل بیت رابطه خویشاوندی نزدیكتری داشته انلد تلا بلا    

 ... اهلل عنه كه امام به جای بیان حقیقت تقیه كنند قبیله های عمر و حضرت ابوبكر رضی
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 ،امامان ملا  یف و مسخ كردن چهرة واالیدست از تحر ،خود یها یگ عرضه یب یفرافكن
 .دیبردار
 كنند كه مقام فرد مورد  یش ذهن شروع مین پیبا ا یا نوشتن مطلبیق یقبل از تحق

 هلر  به –اورند ین بییز پاین را منفور فرد مقام و –ق یطر هر به –عالقة خود را باال ببرند 

خداوند و ائمه  یت و خشنودین رفتار آنها مورد رضایش ذهن كه این پیا با باز –ق یطر
بلد دفلاع    :دیل د خوب حمله كرد بلكله با ینبا یزیك چی ینابود یالبته برا .شود یواقع م
هلا و دروغ   ن بلد دفلاع كلردن   یدر جامعه همل  ینید یاز علل سست شدن مبان یكی .كرد
  .هاست بستن
 ا مخالفان آن شخصند یوافقان م ،ك نفرید ییا تایعه در رد یل محقق شیاز دال یكی
ا یك سخن یاگر صرف  ؟ستید كه مالك شما چیآ یش مین سئوال پین صورت ایدر ا
ك طرف و باطل بلودن  یا حق بودن یدو نفر  یبر دشمن یتواند مبن یا دو حركت میك ی

 ید دشلمن یل حضرت عمر با خالد ابن ول :ن صورت به عنوان مثالیگر باشد در ایطرف د

ن است كه او را كنلار  یكند ا یدن میكه پس از به قدرت رس ین كاریاولداشته و  یخاص
نگونله  یانله بلا ا  ین میل توان در ا یم ایضد بوده پس آ یو خالد با حضرت عل !گذارد یم

دوسلت   یپلس خاللد بلا علل     :جه گرفلت كله  یو نت ؟را مشخص كرد یزیچ ،استدالالت
 !!! ؟بوده

 خوانلد   یخ میانسان در تار یوقت :ات زمانة حالیع گذشته طبق روحیبرداشت وقا
 ینفر از مسللمانان در احلد بلود براحتل     59شهادت  یكه عامل اصل یدیول  ابن كه خالد

كند دچار تعجب  یز اسالم او را قبول مین غامبریاورد و پیشود تا اسالم ب ینه میمد یراه

 یمل و خلفاء بلوده اسلت را    یان حضرت علیكه م یشماریمناسبات ب یا وقتی .میشو یم
 32اعلراب   ی،ستمیسنده قرن بیمحقق و نو یآقا :نجاستیپاسخ ا .میكنیم تعجب میخوان

نبلوده   ن زمانه زود رنلج یآنها مانند مردان زن صفت ا اند نبوده ینه ایمانند ما ك ،قرن قبل
  :پس .ندازندیراه ب یخاله زنك یدعواها یتیاهم یاند كه بر سر هر مساله كوچك و ب
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 ریش ،ریگر چه باشد در نوشتن ش ریس از خود مگایكار پاكان را ق

 ن آنهلا چسلباندن   یبلارزتر  :رب  را به مربوط كردن یخل  مبحث و موضوعات ب
هلا   یشلتر سلن  یر توس  بیدرست است كه واقعه غد .ر به مساله خالفت استیواقعه غد

: دنل یگو ین با آب و تاب فراوان میهم یدر آن زمان نبوده برا یعه ایاصال ش)نقل شده 
شلما   یبه مطالب انحراف یچه دخل ،ن موضوعیا یول(  !!!د كرده اندییها آنرا تا یتمام سن
  ؟دارد
 عه از آن یسلندگان شل  ینو یكله برخل   یار مسلخره ا یبسل  یجلدل  یاز روشها یكی

 یم و مبنلا یا با هم مجادله كنیب :ندیگو یم یك نفر سنین است كه به یكنند ا یاستفاده م
م و ید كردییبود كه ما آنرا تا یاگر مورد. میریگ یم یندگان سنسیل خود را كتب نویدال

 یولل  .دیل د نظر ما را قبلول كن یم و شما هم بایكن یشما هم بود آن را قبول م یدر كتابها
بود قبلول   یبر خالفت حضرت عل یلیپس اگر دل .میزیر یرا دور م یه موارد اختالفیبق

بكر محل اخلتالف اسلت نقطله    چون خالفت حضرت عمر و حضرت ابو یم ولیكن یم
ن اسلتدالل بلرادران   یل طبلق ا  یول ...میكن یرا رها م یرفته و موارد اختالفیاشتراك را پذ

 ید آقلا یل ك نفر مسلمان بگوید و به یایب یحیش مسیك نفر كشیعه من ممكن است یش
رسول خداست اشاره شده و ملا   یسین نكته كه عیقرآن به ا یعنیمسلمان در كتاب شما 

امبر یل ما حضرت محملد را بله عنلوان پ    یم ولیدان یامبر خدا میرا پ یسیز عین نایحیمس
د چون یشو یحید مسییایاو محل اختالف است پس شما هم ب یامبریم و در پیقبول ندار
   !!!میمعتقد یسیع یامبریما به پ یهر دو

 ده و یل ك عقینشاندن  یات قرآن را جهت به كرسیح آیآنقدر مدلول روشن و صر
 یر سئوال میگر زیث و شبهات دیر احادیگر توس  سایك عده دیا یده یك عقین دیكوب

 یاتیل نمونله روشلن آن آ   .مانلد  ینم یجهت استناد باق یه ایچ آیگر اصوال هیبرند كه د
ات ین آیرامون ایل پیث و دلیآنقدر حد .نازل شده غامبریش اصحاب پیاست كه در ستا

ك ین یكه ایدر صورت .افراد بد هم بوده اند ،حابن اصیآورند تا مثال ثابت كنند در ب یم
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مان بوده و پاك و مومن هلم از  یپاك و با ا ،غامبریفرع و استثناء است و اكثر اصحاب پ
نجلا  یرود ا یكند و به سراغ فرع م یشه كه اصل را رها میعه مانند همیش یا رفتند ولیدن
 .ملان اسلت نله شلفاعت    یاصل بر عمل صالح و ا :شدن یبهشت یبرا) كند ین میز چنین

ق است نله  یاصل بر خداست و نه امام و اصل بر تعقل و تحق .اصل بر عمل است نه دعا

 ...(د ویتقل

 منلزل   یآنها وح یكه سالها و قرنها قبل وفات كرده اند برا یسخنان و كتب افراد
نا زنلده  یس ینكه ابوعلیمانند ا .عالمه را داشته اند :ل كه آنها عنوانین دلیصرفاً به ا .است

ر یل دا یمطب پزشلك  ...و كسب مجوز و یدانشگاه یدوره ها یشود و بخواهد بدون ط
 !! !كند

 چرا در  :یپرس یمثال م .كنند ید مطرح میپاسخ به سئوال شما سئوال جد یبه جا
ر در آن یشلود در غلد   یمگر م :پرسند یآنها م ؟ر نكردهیبه غد یچكس اشاره ایفه هیسق
 3؟دیرا دوست داشته باش ید علیم را نگهدارد كه بگوامبر مردید پیشد یگرما

 م كهیدان یما م: 
  .باشد یح و درست بوده و از جانب خداوند میصح  % 399ات قرآن یآ -
 . است%  79  ی،خیتار یات و داستانهایامكان صحت روا :نیانگیبه طور م -

 .درصد است 399تا  9ن یث بیك حدیامكان اعتبار  -
آن هم در )ث یك حدیبا  (در صورت صحت) یخیتار ك داستانیامكان انطباق  -

 .درصد است 49 (صورت صحت
ك یل بلا   (بلاز هلم در صلورت صلحت    ) ن ملوارد یا یدر انتها امكان انطباق تمام -

  .درصد است 39 (دیمثال ز) یمصداق خارج
ا یاهلل عنه  یث با شخص مثال حضرت ابوبكر رضیك حدیاحتمال انطباق مفاد  یعنی

اصلحاب   ین احتملاالت ین ملا بلا چنل   یمحققل  یعنی!! !به صد است كی ...حضرت عمر و
  !كنند یرا روانه دوزخ م غامبریپ

                                                           

 .در بخش سقیفه و غدیر به این شبهه پاسخ داده ایم -3
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 یز روحلان یل از آنهلا ن  ین گرانقدر كه تعدادیاز محقق یارید بدانند بسیمردم ما با 
را  یرویل سته الگو شدن و پیچ وجه شایبه ه یخیتار یلهایه و تحلینه تجزیهستند در زم
  :رایندارند ز
ك یل نشان دادند كه بله انلدازه    یكه از انقالب گذشت به خوب یسال 46 در طول -

درك  یحتل  یعنل یران را هلم ندارنلد   یل ا ی  اجتماعیسر سوزن قدرت درك شرا
ت یصلالح  یق اولل یپس به طر ،كنند یم یكه در آن زندگ یاز جامعه حال یدرست

 .ش را هلم نخواهنلد داشلت   یسلال پل   3299درك مسائل جامعه و فرهنگ عرب 
را یز. است نداردین از سید ییبه جدا یچ ربطیز هیاست نیت از سیروحان ییجدا
 !است جدا باشدیان دارند همان بهتر كه از سین است كه آقاین ایاگر د

بله اشلتباهش    یك نفلر روحلان  یك مورد هم مشاهده نشده كه ی یتا به حال حت -
 .اعتراف كند

 . رده باشدك یعذرخواه یك روحانیده نشده كه یك مورد هم دی یحت -

ر بلوده و بله سلخن    یمشورت پذ یك نفر روحانیده نشده یك مورد هم دی یحت -
در  یرد ولل یل را بگ یریگران عمل كند ممكن است در ظاهر ژست مشورت پذید

  .كند یباطن كار خودش را م

 درست است كه  :به عنوان مثال. غل  از آن یریجه گیك سخن درست و نتیان یب
علده   ید از هر قلوم یز آمده بایاز قرآن ن یید و در جایكن یرویگفته از عترتم پ غامبریپ
بله شلما    یچه ربطل  ،حین مطالب صحیا یول. رون شوندین بیتفقه و شناخت د یبرا یا

د یكن یتعصب فكر م یاز رو یوقت .شما غل  است یكه روش تفكر و زندگ یدارد؟ وقت

ك یل د خلود را مصلداق   یانتو ید نمیاشتباه و دروغ رشد كرده ا یكه در فرهنگیو هنگام
 یبه عنوان مثال .دیینما یریجه گید و از آن سخن حق به نفع خودتان نتیه كنیا آیث یحد
چله   ؟به شما دارد ین چه ربطیا یست ولیاست جدا نین از سیدرست است كه د :گرید
ن را رو بله  یل د ،و مگر در عملل  ؟دین هستید شما كه گفته –ر از خودتان یغ به – یكس

ن ید دییگو ین كه میقا به خاطر همیپس از اتفاق دق.دینید و ثابت نشد ضد دیبردانهدام ن
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رفتارهلا و   یاست جدا كرد چلون شلما و تملا   ید شما را از سیست بایاست جدا نیاز س
 .ن هستند هر چند در ظاهر و به زبان منكر آن شوندیهوادارانتان در عمل ضد د

 سلمان  یدهند بلافتن آسلمان و ر   یكه به قول خودشان در رد شبهات م ییپاسخها
كه یداست در صورتیپ یدر آن به خوب یدگیچیسنده و پیو تالش فراوان نو یاست و سع

 .پاسخ برادران اهل سنت سر راست تر و شفاف تر و روشن تر است

 ك مصداق ینشاندن  یبه كرس یبرا یامر كل كیو كوشش فراوان در اثبات  یسع
 ین سلع یاز محقق ین است كه برخیونه جالب آن انم .یفرقه ا در قالب تعصبات ییجز

ر سئوال نرود یامبر زیكنند تا افسانه قلم و دوات خواستن پ یامبر مینبودن پ یدر اثبات ام
 !سمیشما بنو ید تا برایاوریب یقلم و دوات :ندیفرما یم غامبرین افسانه پیرا در ایز

 ده گرفتن موارد ممتد یو ند كبار اتفاق افتادهیكه  ید و اصرار بر موارد مشكوكیتاك
ان مكرر حمله یب :مثال روشن آن .كه بارها اتفاق افتاده و مستمر بوده است یو دامنه دار

كله آن هلم مشلكوك    )چند لحظله   یك روز و برایاست كه فق  در  یعمر به خانه عل

م سراسلر دروغ  ینینشل  یدرباره آن به بحث مل  یاتفاق افتاده و همانطور كه به زود(است
 یدهد ولل  یم مانور ،دروغ یه موردین قضیا یعه مرتب رویمحقق ش یول .است محض

مشورت گرفته با دختر او ازدواج  یكه حضرت عمر به كرات از عل یگریموارد متعدد د
ا موارد یآ یبراست .كنند یرا كتمان م ...شده و یاو بلند م یپا یجلو یكرده در هر مجلس

 ؟یو مورد یا موارد لحظه ایگذار است ر یگران تاثیدامنه دار و ممتد در د

 دهنلد تلا خشلم     یم ییو خدا یجنبه مذهب یبه هر ساز مخالف و هر گونه انتقاد
را بلا   یمخلالف  یاست هر صدایهمانگونه كه همكاران آنها در شعبه س .زندیتوده را برانگ

بله   یه حكوملت كلرد  یل عل یمثال اگلر تلوا انتقلاد    .كنند یسركوب م یاسیس یماركها
روحت هلم از   یكه حتیدر حال یخور یو منافق م یمارك ضدانقالب و توده اسرعت 
ز مخالفت حضرت یعه نین شین منوال محققیبه هم .خبر است یب یالتین تشكیوجود چن

قلملداد   یمذهب یبلكه مخالفت یاسیس یا حتیو  یانتقاد یبا خلفاء را نه مخالفت( ع) یعل
وه یبلا شل   یعتیشلر  ید علیه گفته دكتر شهبنا ب( ع) یكه حضرت علیدر صورت .كنند یم



  080  جلد اول (ALFOS) آلفوس

ن یل تمام اشعار و سلخنان آن حضلرت بله ا   . انتخابات مخالف بود و نه با اصل انتخابات
و بدون مشلورت بلا ملا     .میب بودیفه غاینكته اشاره دارد كه چرا ما در زمان انتخاب سق

بله تملام    یج توده رنلگ ملذهب  ییته یعه براینده شیاما متاسفانه نو. صورت گرفت یكار
  .ستیر عمر و ابوبكر نیجز تكف یزیجه اش چیدهد كه نت یع میوقا

 عه آنهلا  یمحقق شل  یامامت و خالفت دو امر كامال جداگانه است ول :خل  مبحث
 .داند یك موضوع میرا 

 حلق اظهلار    یكنند فق  كسلان  یفكر م یاز مردم عام یارین و بسیاز محقق یبرخ
خلاص بله    یده و وارد مكانیپوش ید كه لباس روحانخ اسالم را دارنینظر در مسائل تار

. خاص تلمذ كرده باشند یخاص را خوانده و نزد افراد یینام حوزه شده باشند و كتابها
ق و یار سخت و دشوار و دقیبس یاست ول یمینكه قدیبا ا یالبته هر چند دروس حوزو

چنلد نكتله    یولل  سندیدر آن مكانها سرگرم تدر ید مجربیاسات یق است و حتیبعضاً عم
 :نه وجود داردین زمیمهم در ا

و  یشود به مرور زملان محلور فكلر    یم ییطهاین مكانها و محیهر كس وارد چن -3
 ،دگلم  ،متعصلب  :یعنل یگلردد   یمل  یزیخاص قالب ر یوه اینوع تفكر او به ش

نكه اجازه مطلرح كلردن   یضمن ا مخالف انتقاد و عاشق هر آنچه قدماء گفته اند
ا جلو حلاكم   یل حوزه ها بر خالف دانشگاه ممنلوع اسلت و   سئواالت در  یبرخ
فه یر و سلق یكه ملا در بخلش غلد    یمانند سئواالت) .دهد یرا نم ین اجازه ایچن

 (میمطرح كرد

 .ا كم ارزش جلوه دادیرا باطل  یا دانشگاهی یقات فردیر تحقید سایچرا با -4

بله نلام    خاص یرا از افراد ین مواردیث آمده كه چنیا احادیقرآن و  یدر كجا -1
 د؟یریفرا بگ یروحان

  

 ا یل ت و یچگونه سوء نیعه هیاز موارد محقق ش یاریممكن است در بس :انیوه بیش
است و نله   یاحساسات ،وه او در نگرش به مسائلیاز آنجا كه ش ینداشته باشد ول یغرض
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ر یل شود به غ یم یزیجه اش چیگذارد نت یكه بر خواننده م یریل تاثین دلیبه هم یعقالن
عه یسندگان شل یدرست است كه علماا و وعاظ و نو .شود كه او در سر دارد یآنچه ماز 
ن دعوت نكلرده  یا امام حسی یا امام علیاكرم  یدن نبیچگاه مردم را به عبادت و پرستیه

اسلت   یمطالب به گونه ا یریك سی یشگیان و تكرار همیو نوع ب یمحور فكر یاند ول

شرك  یكه نمونه ها .كشاند ین سمت میرا به ا یساتاز مردم احسا یكه آرام آرام عده ا
 .میكن یز آنرا به خصوص در فرهنگ مداحان به وفور مشاهده میآم

 یخلوب  یار انسلانها یچه بس) ...كم من مفتون بحسن القول :ندیفرما یامام سجاد م 
ن یعه را به این شیو من توجه علماء و محقق !فته شدندیفشان را كردند فریكه از بس تعر

 (كنم یث جلب میحد
 

قصة  ،ر و حماقتید كه تزویسم تا بدانینو یل را میاز انج یاتین بحث آیا یدر انتها
 .ن انسانهاستیرید

 31:319ر یمزام  . را در رحم مادرت نقش بستم تو ،و من 
 8:53ر یمزام   .یكه تو متولد شد یم تا روزش آوردیو تو را به پ 
 وحنا ی .شدم یشناسند به تو معرف یكه مرا نم یتوس  افراد یاگرچه من بطور نادرست

23:6-22 
 بلكله منشلاء عشلق و محبلت      ،سلتم ین و غضبناك نیم كه از تو خشمگید بگویاما با

 38:2وحنا یاول  هستم
 3:1وحنا یاول  .من است تا تو را مورد محبت و رحمت خود قرار دهم ین آرزویو ا 

اپرست را به شلدت  یكار و دنایخودپسند، ر ینی، رهبران د(ع)ح یمس یسیحضرت ع
آن حضرت، توطئه و اقدام  ینابود یخت تا براین امر، آنان را برانگیهم. كرد یسرزنش م

 :ن استین باب چنیاز سخنان او در ا یبرخ. كنند
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 یاكار كه در ملكوت آسمان را بله رو یر 3انیسیكاتبان و فر یبر شما ا یوا( 31...)»
د و داخلل شلوندگان را از دخلول ملانع     یشلو  یمل را خلود داخلل آن ن  ید زیبند یمردم م

وه زنلان را  یل ب یرا خانله هلا  یل اكار زیان ریسیكاتبان و فر یبر شما ا یوا( 32)د یشو یم
 افلت ید یل دتر خواهید؛ از آن رو عذاب شلد یكن یل میا نماز را طویر ید و از رویبلع یم

 یدیل د تلا مر یگرد یم را كه بر و بحر رایاكار زیان ریسیكاتبان و فر یبر شما ا یوا( 37)
( 49...)دیسلاز  یپسر جهنم مل  ،دا شد او را دو مرتبه پست تر از خودید و چون پیدا كنیپ
 ید و ملدفنها یل كن یا را بنلا مل  یل انب یاكار كله قبرهلا  یان ریسیكاتبان و فر یبر شما ا یوا

 خلتن یم، در ریبود یام پدران خود مید اگر در اییگو یو م( 19)د یده ینت میصادقان را ز
د كله فرزنلدان   یل ده یپس بر خود شهادت مل ( 13)م یشد یك نمیشان شریا با ایخون انب
ملاران و   یا( 11)د یل ز كنیل مانله پلدران خلود را لبر   ید، پلس شلما پ  یا هسلت یل قاتالن انب

-33:19، لوقلا  18-41:3 یمتل )« ...د كلرد یزادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواه یافع
72.) 

 

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى    چ

از  ینكه علده ا ید شما را باور كنند با ایا انتطار داریآ[ 57:البقرة] چۆئ   ۈئ  ۈئ    
كله   یكردند، در حلال  یف میدن، آن را تحریدند و پس از فهمیشن یآنان سخنان خدا را م
 علم و اطالع داشتند؟ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : ه دومیللللآ

آل ] چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ    
هستند كه به هنگام تالوت كتلاب زبلان خلود را     یكسان( هودی)ان آنها یدر م[ 56:عمران
ست ین( خدا)كه از كتاب  یاست؛ در حال( خدا)د از كتاب یگردانند كه گمان كن یچنان م

                                                           

فریسیان، خوارج زمان حضرت عیسی، انسانهای نادان احمق سطحی نگر قشری متعصب، در زملان   -3
یك افتخلار آشلنایی بلا    كسانی كه از نزد. ما افراد گروههای كاوه و ابوذر و انصار به اصطالح حزب اهلل

 !( كشم یا بهتر است بگویم چه می. )این حضرات را دارند با تمام وجود می فهمند كه من چه می گویم
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سلت، و بله خلدا دروغ    ینكله از طلرف خلدا ن   یبا ا« آن از طرف خداست » : ندیگو یو م
 .دانند یكه م یبندند، در حال یم

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  :ه سلللومیلللآ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

  [ 44:النساء] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

م یدیشلن : ))ندیگو یكنند؛ و هم م یف میخود تحر یهود، سخنان را از جایاز  یبعض
ق را یتا با زبان خلود حقلا  (( راعنا))و (( !یبشنو كه هرگز نشنو))و (( میو مخالفت كرد
(( میم و اطاعت كلرد یدیشن: ))گفتند یاگر آنها م ین خدا طعنه زنند، ولییبگردانند و در آ

 یسلازگارتر، ولل   تیل ، به نفلع آنهلا بلود و بلا واقع    ((انظرنا))و (( سخنان ما را بشنو))و 
 ین رو، جز عده كمل یخداوند آنها را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته و از ا

 .آورند یمان نمیا

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  چ : ه چهلارم و پلنجم  یآ

ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  

 [ 31:المائدة] چې  ېې  ې  ى  ى  ائ     
آنهلا را   یم؛ و دلهلا یش دور ساختی، آنها را از رحمت خویمان شكنیبه خاطر پ یلو

را از آنچله بله    یكنند و بخش یف میم؛ سخنان را از موردش تحرین نمودیسخت و سنگ
؛ یشلو  یاز آنها آگاه م( تازه) یانتیآنها گوشزد شده بود، فراموش كردند و هر زمان از خ

كوكلاران را  یها در گذر و صرف نظر كن كله خداونلد ن  از آن یاز آنان؛ ول یمگر عده كم
 .دوست دارد

هود یاز عادات ناپسند  یكیخاص،  یاهداف یختن آنها برایبا كلمات و درهم ر یباز
ن بله نقلل   یهمچنل . از آن، در كتلاب تلملود، وجلود دارد    یشمار یب ییها است و نمونه
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: گفتنلد  یمل  ،غرسول اكرم ان، هنگام سالم دادن به حضرت یهودی یره، برخیس یكتابها
 3."كیعل": داد یآن بزرگوار پاسخ م "مرگ بر تو" یعنی "كیالسام عل"

                                                           

را از روی اینترنلت برداشلت كلرده ام و از نویسلندة ایلن      ( آیات انجیلل )مطالب انتهایی این بحث  -3

 . سطور نیست





 

 بخش دوم
 ؟خالفت، نص يا شوري

 سقيفه بنی ساعده 

 دير خم غ 

 پيش نيازها 

 اصحاب 

 فرهنگ مخالفت در اصحاب 

 خفقان و ديكتاتوری 

 داستانها و گفتگوها 

 عقل و منطق 

 علت مخالفت حضرت علی با واقعه سقيفه 

 نتيجه گيری و جمع بندی 

  توضيحی کوتاه پيرامون کلمة مولی 

 توضيحی مختصر، پيرامون کلمه بيعت 

 توضيحی مختصر پيرامون آيات ابالغ 

 صر پيرامون آيه انذار و آيه واليتسخنی مخت 
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      .جهل است ،باالترین مصیبت

  .آنكه عیب تو را به تو نشان می دهد دوست توست
  عقل آنها و دشمن آنها جهل و نادانی آنهاست ،دوست مردم

   .چیزی هستند كه نسبت به آن علم و آگاهی ندارنددشمن آن  ،مردم

فرقه ای است كه خود را به  :بدترین آنان .آید و این امت به هفتاد و سه فرقه در می
 ( ع)حضرت علی        .رفتار نكند ،من ببندد و چون من
بهترین برادرانم كسانی هستند كه عیوب ملرا   :الی من اهدی الی عیوبی احب اخوانی

 (ع)امام صادق            .هدیه كنندبه من 
  .آنها را در فقر و جهل نگهدار ،برای حكومت بر مردم

 جرج ارول
اما  .با شما سخنها گفتند و گوش هایتان از كالم آنان آكنده است ،پیام آوران پیشین

  .گوش هایتان را از آنچه شنیده اید تهی كنید: من می گویم
 ( خلیل جبرانجبران )           عیسی مسیح  

: ام منظورم من در هر كجا از این كتاب به شیعه یا محقق و نویسنده شیعه ایراد گرفته
عباسی و شیعة صفوی و شیعة قشری و نمایشی و شیعة بدون معرفت و سراپا  شیعه شاه

چله در  ) وگرنه یاران و پیروان واقعلی نبلی اكلرم و حضلرت عللی      .احساس كور است
مقامشان بسی واالتر از آن است كله امثلال ملن بخواهنلد حتلی       (آنزمان و چه این زمان

 . درباره آنها اظهار نظر كنند
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 ؟نص یا شوری :رهبری

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ 

 [ 375:النساء] چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  
در حالیكه نه او را كشتند و نه  مریم فرستاده خدا را كشتیم و گفتار آنها كه عیسی فرزند

به دار آویختند لكن امر بر آنها مشتبه شد و كسانی كه در مورد قتل او اختالف كردند از 
آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گملان پیلروی ملی كننلد و قطعلاً او را      

 3.نكشتند
 4 .تتحریف تاریخ در سرشت بشر اس ،آری

سر فصل اختالفات بین مسلیمن و منشاء گروه بندیهای مشخص  ،بیشتر محققین

ولی تحلیل و  .1دانند سیاسی و اعتقادی در قرون بعدی را واقعه سقیفه بنی ساعده می
 2بدون بررسی واقعه غدیر كه نقطة مقابل سقیفه ،درك درست چگونگی این اختالف

                                                           

نده همیشله در تحلیلل وقلایع گذشلته دچلار كلج       شاید این هم یكی از سنن الهی است كه مردم آی -3

 .فكری و سوء تفاهم و اشتباه می شوند

قبل از ورود به این بحث باید متذكر این نكته شوم كه برای رعایت احترام اشلخاص ملورد عالقله     -4
دم شیعه و سنی، اینجانب نام تمامی این افراد را با واژة حضرت و با احترام یاد می كنم زیرا قویلاً معتقل  

همین بی احترامی ها كه باب شد باعث شده غربی ها در روزنامه های خلود بله پیلامبر اسلالم تلوهین      

 .كنند
بود كه در انتخابات ( ع)منشاء اختالفات حقوقی و فقهی بین شیعه و سنی، این سخن حضرت علی  -1

چیزی نیسلت كله    كه صد البته منظور ایشان. نه ولی در حد توانم: شورا به عبدالرحمن بن عوف گفت

 . در نظر شیعه است

حضرت عمر رضی اهلل عنه از واقعه سقیفه به عنلوان فلتله یلاد ملی كنلد یعنلی املری عجوالنله و          -2

شتابزده، نویسندگان شیعه این كلمه یا حادثه را كودتای سیاسی می داند یا دسیسه ای بلرای محرومیلت   
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هر چند . باشد امكان پذیر نمی (اتفاق افتاده روز قبل از واقعة سقیفه 59و فق  ) است
سالیان بعد و به  زاییدة (به این شدت) ،آنگونه كه در ادامه خواهد آمد این تقابل و تضاد
زیرا تا آغاز  .بوده است( شیعی و سنی)خاطر تنشهای شدید و شكل گیری گروههای 

و  .نیستیم (فهبین غدیر و سقی)شاهد چنین تضاد و تقابلی ( ع)خالفت حضرت علی 

پس از كشته شدن حضرت عثمان رضی اهلل عنه بود كه آن هم توس  عوامل مختلفی 
به اختالفاتی از این قبیل برای ایجاد تفرقه در سپاه ( ...ایرانیان و ،یهودیان،سباء ابن: مانند)

 3.و امت اسالمی دامن زده می شد( ع) علی
از تجزیه و تحلیل و تقابل این دو بیشتر سئواالت بی جواب و معماهای سربسته نیز 

 واقعة غدیر را از نگاهی دیگر ،سنی .رویداد مهم با یكدیگر، قابل فهم و درك است
توطئه و دسیسه چینی بر علیه خاندان پیامبر  ،سقیفه را نوعی كودتا ،بیند و شیعه می

 ،عاقب آنو مت (سوره مائده است)آیه تبلیغ  ،پشتوانة غدیر به زعم شیعه .معرفی می كند
است و ( ع) هزار نفر با حضرت علی 349و بیعت دسته جمعی حدود  غسفارش پیامبر

با ابوبكر  (انصار و مهاجرین )پشتوانة سقیفه نیز بیعت اكثر قریب به اتفاق ساكنین مدینه 
شكل  ،و اینگونه بود كه پس از دسته بندیهای سیاسی كه در طول دهها سال بعد. است
  .شیعه شد و سقیفه دستاویز سنی غدیر مستمسك: گرفت

مانند دو غول بزرگ، روبروی هر محققی قد  ،در اینجا بالفاصله دو سئوال دشوار
 :دو سئوالی كه مقابل یكدیگر قرار دارند .علم می كند

                                                                                                                                                    

دور از تعصب، گفته حضلرت عملر رضلی اهلل    با مطالعه همه جانبه و به . از خالفت( ع)حضرت علی 

 قابل قبول تر است -با توجه به شرای  سقیفه  -عنه 

و حتی افراد مخالف مانند عملر و  )جالب است كه بدانیم اشاره به واقعه غدیر توس  حضرت علی  -3

گیرد و تا هنگم شهادت حضرت عمر، هیچ اشاره ای به این واقعله   پس از این دوره صورت می( عاص
( ع)اولین اشاره در شورای انتخاب خلیفه است كله حضلرت عللی    . در هیچ سند تاریخی وجود ندارد

 .قصد دارد مقام واال و عنایت خاص پیامبر به خودش را به آنها یادآوری كنند و نه موضوع خالفت را
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تكلیف رهبری را تعیلین نكلرده و    غچگونه ممكن است خدا و یا پیامبر اكرم  .3
شته باشد تا دچار پراكندگی و اختالف امت نوپای اسالمی را به حال خود واگذا

 (این سئوال شیعه است ) ؟شوند

( 3اعلم از مهلاجرین و انصلار   )چگونه ممكن است بیشتر مسلمانان ساكن مدینه  .4

و روایلاتی كله در سلتایش آنهلا      4پس از آن همه فداكاری در راه اسالم و آیات
یلت تقریبلی و   ناگهان همگی با اكثر غ1وارد شده و عشق شدید به پیامبر اكرم 

بیعت خلود را   ،به محض رحلت پیامبر اكرم ،بدون هماهنگی قبلی و بدون دلیل
و چرا حتی یك نفر در سقیفه اشاره ای بله   ؟شكسته باشند( ع)با حضرت علی 
هلا و   در زمان خالفتشان در نامله ( ع)؟ و چرا حضرت علی  كند واقعة غدیر نمی

ایلن سلئوال   ) ؟ انلد  اشاره ای نكرده 2شكنی هیچگاه به این بیعت ،های خود خطبه
 (سنی است

و از دل این دو سئوال  .پیداست كه پاسخ به هر دو سئوال به یك اندازه دشوار است
 (كه در ادامه به آن اشاره می كنیم)دشوار است كه سئواالت متعدد دیگری بیرون می آید 

و تفسلیر و دادن  آن است كه نملی تلوان بلا توجیله      ،نكتة دیگر در مورد این دو سئوال
اشلتباه   ،بطور قطع یكی از این دو سئوال .جوابهای مبهم و یا دو پهلو از كنار آن گذشت

در غدیر خم از جانب خلدا و توسل    ( ع) یعنی یا حضرت علی .است و دیگری صحیح
اند و یا انتخلاب خلیفله بله عهلده ملردم       معرفی شده ،به عنوان خلیفه بالفصل غپیامبر

                                                           

ت، سالم ملولی ابلی   عمار یاسر، حذیفه، ابوعبیده الجراح، زید بن ثاب: كه در بین آنها با نامهایی مانند -3

 .حذیفه نیز برخورد می كنیم
 !!! بیش از یكصد آیه در تمجید و تعریف از اصحاب پیامبر در قرآن كریم وجود دارد -4

 !اصحاب نبی اكرم وقت وضو آب وضوی دست ایشان را به تبرك می ربودند -1

و منظلور ایشلان   ! ت شكنی نهدقت كنید ایشان یكی دو بار به واقعه غدیر اشاره كرده اند ولی به بیع -2
در ادامه . از اشاره به غدیر، توجه نبی اكرم و سفارش ایشان به دوستی علی بوده و نه خالفت منصوص

 . این موضوع به خوبی تشریح می شود
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البتله شلیعه و    3.برای این دو سئوال وجود ندارد هیچ پاسخ دیگری گذاشته شده است و
سنی باید با دید عقل محض و به دور از هرگونله تعصلبی موضلوع را مطالعله كلرده و      
 ،مطمئن باشند كه پاسخ به این دو سئوال و تایید و یا نقض هلر یلك از ایلن دو سلئوال    

 ...(یا حضلرت ابلوبكر و   اعم از حضرت علی یا حضرت عمر)مقام هیچیك از اصحاب 

هر چه باشد باید آنرا در كنار شلرای  فرهنگلی و    ،زیرا پاسخ .را پایین و یا باال نمی برد
و صرف یك پاسخ مثبت و یا منفی  .مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ،اجتماعی همان زمان

آری شلكی   4تواند موجب خوشحالی یك طرف و سركوب شدن طرف دیگر باشلد  نمی
صورت گرفت و شلكی   ،و وجود پاره ای اعتراضات 1یعت با ابوبكر با شتابنیست كه ب

تا ملدتی از بیعلت   ،به عنوان نزدیكترین فرد به نبی اكرم( ع)هم نیست كه حضرت علی 
بیعلت   ،اكثریت ملردم مدینله بلا ابلوبكر     ولی شكی هم نیست كه .خودداری كرده است
و شلكی هلم نیسلت كله      .ت كلرد پس از مدتی با او بیع 2نیز( ع)كردند و حضرت علی 

                                                           

البته بسیار كم اتفاق می افتد كه فق  یك پاسخ منفی یا مثبت برای سئوالی وجود داشلته باشلد كله     -3
شاید یكی از دالیل وجود اختالف شدید و ال ینحل ماندن پاسخ پس . آن موارد استاین مورد یكی از 

 .قرن، همین نكته باشد 32از 

البته در ادامه بحثی تحت عنوان دنیای فازی خواهیم داشته و طی آن ثابت می كنیم كه پاسلخ قلاطع    -4

ادق بوده و در بیشلتر ملوارد   مثبت و یا منفی در مورد پدیده های مختلف واقعی به میزان بسیار كمی ص

و شلاید بلرای   ( ال جبر و ال تفویض بل االمر بلین االملرین  : مانند.)پاسخها بین این دو حالت قرار دارند

نلد بلدون   ودهمین در روز قیامت جهت سنجش اعمال، میزان نهاده می شود و عده كمی كه یكپارچه ب
گرچله از دیلدگاه   . ه بهشت ملی رونلد  حساب به دوزخ و عده كمی كه یكپارچه خوبند بدون حساب ب

 !برخی نویسندگان ما شخصیتهای تاریخی یا دیوكامل بوده اند و یا فرشته كامل

حتی حضرت عمر رضی اهلل عنه نیز با واقع بینی و صراحت لهجه خاص همیشلگی خلودش، ملی     -1

 . گوید این امر فلته بود یعنی كاری عجوالنه ولی خدا ما را از شر آن حفظ كرد

. شیعه معتقد است اكثریت با ابوبكر بیعت نكرده و بیعت اقلیت نیلز بلا اجبلار و اكلراه بلوده اسلت       -2

. پس ابوبكر چگونه توانست به خوبی از پس آن همه مشكالت پس از خالفت بر آید: سئوال اینجاست
؟ هلر  یا ایلن از لیاقلت ذاتلی خلود او بلود     !!! علم غیب داشت یا قوای آسمانی به او كمك می كردند؟

 !پاسخی بدهید به ضرر شیعه تمام می شود
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شورش اهل رده را سركوب و جایگلاه   ،با اقتدار كامل ،ابوبكر پس از رسیدن به خالفت
حكومتی اسالم را آنچنان تثبیت كرد كه پس از او حضرت عمر رضی اهلل عنله توانسلت   

سه ابر قدرت روم و ایران و مصر را بله زانلو در آورده و موجلب     ،سال 39ظرف مدت 
تنها گره و نقطة كور ل بلرای شلیعه ل در      .دن مردم ایران و سایر كشورها شوداسالم آور

تملامی سلئواالت و    ،واقعة غدیر است كه در اینجا سعی می كنیم به طور كامل ،این بین
موجود اسلت را بلدور از هلر گونله تعصلبی بررسلی و        ،اشكاالتی كه در این خصوص

 . تجزیه و تحلیل كنیم
خواننده سنی و یا شیعه متوجه شده باشد كه  ،ن این مقدمهمن امیدوارم با خواند
قلم به دست  ،بدون توجه به تعصبات فرقه ای ،یك محقق ،شاید برای نخستین بار
 ؟حقیقت چه بوده است: گرفته و می خواهد بفهمد

قبل از ورود به موضوع اصلی و بحث برانگیز غدیر خم و سقیفه بنی ساعده در 
می  همه ما. اصلی میان شیعه و سنی الزم است مطلبی را بیان كنم ارتباط با وجه اختالف

بیشتر فروع  ،قبله واحد ،نبوت پیامبر ،دانیم كه مذاهب و فرق مختلف اسالمی به قرآن
معتقدند و عمده اختالف آنها در زمینه  ،معاد ،خدای واحد (مانند نماز و حج)دین 

ه وضوء یا شیوه برگزاری مراسم است یعنی مثال نحو (فروع دین فروع)اصول فقهی 
این اختالفات نیز هیچگاه به نحوی نبوده كه باعث جنگ و جدال و ایجاد كینه بین .حج

پشت سر  ،مذاهب مختلف اسالمی باشد زیرا ما در تاریخ حتی سراغ داریم كه شیعیان
چه برسد به سایر فرق (قبل از صفویه)سنی ها و در مساجد آنها نماز می خوانده اند 

متاسفانه تفاوتی كه میان شیعه امامیه با سایر مذاهب اسالمی در طول تاریخ  !اسالمی

وجود داشته و روز به روز دامنه آن گسترده تر شده و بعضا رنگ سیاسی هم به خود 
حضرت علی  غ گرفته است اعتقاد علمای این مذهب به این نكته است كه پیامبر اكرم

و نتیجه  .پس از خود معرفی و منصوب كرده است را به عنوان جانشین و خلیفه( ع)
و ظالم و منافق و غاصب دانستن  غچنین استداللی طبیعتاً مرتد دانستن اصحاب پیامبر

نزدیكترین و فعالترین یاران )حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه 
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ی بود برادران اهل اگر اختالفات شیعه منحصر به اختالفات فقه ،است و گرنه( پیامبر
ولی آیا اجماع . شدند سنت هیچگاه مثال به خاطر شیوه وضو گرفتن با ما دشمن نمی

و آیا  ؟درست بوده است( لعن خلفاء)علمای شیعه در قرن چهارم بر چنین موضوعی
بنا نهاده ( ع)درست است كه پایه و ستون تشیع را بر مبنای وجود نص بر خالفت علی 

 .منفی است ،ثابت می كنیم كه پاسخ هر دو سئوال ،در این كتاب با كمال تاسف ؟اند
نوشته اند كه بیشتر از طریق  ،علمای شیعه برای اثبات ادعای خود صدها جلد كتاب

. جدل و علم كالم و نتیجه گیریها و تجزیه و تحلیلهای شخصی به موضوع دامن زده اند
ین و بیشتر بر مبنای اصول علمی و ولی ما قصد داریم موضوع را از طریق شیوه ای بیناب

آیلات قلرآن و اسلتدالالت     ،احادیلث و روایلات   ،با توجهی همه جانبه به متون تاریخی
در نظر گرفتن سایر قرائن و شلواهد  )عقلی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی و استقراء 

 .پیگیری نماییم (تاریخی همزمان
ذكر این نكته شوم كه علمای شیعه مت ،ضمناً باید قبل از پرداختن به موضوع غدیر

 :ید خود از قول نبی اكرم مطرح می كنند كهاروایات زیادی را در تایید عق
 .بلكه در بیان فضایل حضرت علی است .مربوط نیست( خالفت)یا به اصل موضوع 
در ارتباط با  (آیه ای)نظر شخصی نبی اكرم بوده و فرمانی الهی  ،یا اینكه آن سخنان

اشاره ای به آیه ای از قرآن  غپیامبر اكرم  ،زل نشده و در ضمن این احادیثنا ،آن قول
یا سلسله راویان آن  (یعنی این سخنان از رغبات شخصی ایشان بوده است) .نفرموده اند

 .مخدوش هستند

 
 :به عنوان نمونه احاديث زير را نگاه کنيد

خالف باور عمومی  جالب است كه بر ....(انت به منزله هارون منی)حدیث منزلت 
شیعه حضرت علی در آن زمان حاكم مدینه نمی شوند بلكه حاكم مدینه یك نفر از 
انصار بوده و حضرت علی نیز زیر فرمان این شخص بوده اند و حضرت علی فق  

پس این حدیث ربطی به خالفت  .بوده است غسرپرست خاندان خود و پیامبر اكرم 
 .ندارد
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  .كه ربطی به خالفت ندارد .م و مسكین و اسیرروایت بخشیدن غذا به یتی

باز  (حتی اگر مناقشه ای بین كلمه عترتی و سنتی نداشته باشیم)ثقلین : روایت 
 .ربطی به خالفت ندارد

  .انا مدینه العلم و علی بابها كه ربطی به خالفت ندارد: روایت

 .كه مربوط به خالفت نیست .اقضاكم علی: روایت

 . به خالفت ربطی ندارد .خندق از عبادت جن و انس برتر بودضربت علی در روز 

 چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک    چ : آیه تطهیر

حتی اگر بحثی نداشته باشیم كه آیا منظور ) ...عنكم الرجس اهل البیت و[11:األحزاب]
این آیه برداشت بوده یا خیر یا اینكه بنا به اشتباه از  غخداوند همسران پیامبر اكرم 

  .ربطی به خالفت ندارد (عصمت كنیم

كه حرف و )ثابت شود  ،همانگونه كه مشاهده می كنید حتی اگر احادیث فوق
فق  یك  ،برخی از آنها در صدر روات: حدیث درباره هر كدام از آنها بسیار زیاد است

نفر  7بیت فق   راوی دارند یا برخی مانند آیه تطهیر ایرادات زیادی از جهت اینكه اهل
از هیچیك  ،ولی با اینهمه و حتی در صورت اثبات ...(هستند می توان به آن وارد كرد و

مستفاد ( ع) برای حضرت علی غجانشینی بالفصل پیامبر اكرم ،از عبارات فوق
مگر اینكه مانند  .مطرح نیست ،موضوع خالفت ،و اصوالً در این احادیث .شود نمی

بزنیم و بگوییم در تفسیر حدیث انت به  3دست به قیاس ،هبرخی از نویسندگان شیع
جانشین او بوده پس علی نیز  ،چون هارون در ایام غیبت حضرت موسی ...منزله هارون

در حالیكه پیامبر صراحتاً در ) !شد باید جانشین ایشان می ،غپس از وفات پیامبر اكرم

حال آنكه  .من پیامبری نیستانتهای همین حدیث می فرمایند با این تفاوت كه پس از 
 (شود پیچیده تر می ،شیعه مقام امامت را باالتر از نبوت می داند موضوع مورد بحث

شبهه  ،پس تنها مواردی كه می توان روی آن بحث كرد و تا حدودی در طول تاریخ
 :مربوط كرده اند موارد زیر است ،برانگیز شده و علمای شیعه آنرا به موضوع خالفت

                                                           

 . جالب است كه قیاس در مذهب تشیع جایگاه چندانی ندارد -3
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  [ 432:الشعراء] چڇ  ڇ  ڇ    چ  :م االنذارحدیث یو

 [ 77:المائدة] چې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ : آیه والیت

امام توس  پیامبر یا وجود این اسامی در لوحی در دست  34ذكر نام )حدیث امامت 
 كه معروف است به حدیث لوح جابر (حضرت فاطمه

 (همه مهمتر است كه به نظر شیعه از)واقعه غدیر خم 
هر چهار خلیفه از جمله حضرت علی را قبول  ،كنید كه برادران اهل سنتدقت 

بلكه  ،دارند و در كتب آنها نه تنها سخنانی از قول حضرت محمد در تایید حضرت علی
حدیث و روایت در تایید حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر  ،به همین میزان

وجود  ،غاحادیث پیامبر اكرم  چگاه ازهی ،ولی اهل تسنن رضی اهلل عنه نیز وجود دارد
نص در خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه یا عصمت 

 .نكرده اند آنها را استخراج

ملورد   واقعة غدیر خم را كه بیشتر مورد استناد قرار می گیرد برای همین ما در اینجا
حدیث یوم االنذار و حدیث امامت  ،آیه والیت و سپس به دهیم تجزیه و تحلیل قرار می

  .نیز بررسی می كنیم (به اختصار)را  3اثنی عشریه

الزم به ذكر است شرح دو واقعة غدیر خم و سقیفه بنی ساعده كه در زیلر بله آنهلا    
نوشلته دكتلر سلید     ،تشیع در مسیر تاریخ)اشاره كرده ایم به طور خالصه شده از كتاب 

 ،های لكنهلو هندوسلتان و مالزیلا در كواالالمپلور    استاد دانشلگاه  ،حسین محمد جعفری
برداشلت   (انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلالمی  .ترجمه دكتر سید محمد تقی آیت اللهی

متوجله كارشناسلی بسلیار دقیلق و بله دور از       ،خوانندة عزیز با خوانلدن آن  .شده است
  .می شود (شیعه نیز هست كه خوشبختانه)تعصب این استاد بزرگ 

                                                           

استاد گرانقدر شیعه ایرانی حیدرعلی قلمداران در كتاب شاهراه اتحاد تمامی این احادیلث را نقلد و    -3
نی اجازه چاپ بله آنهلا نلداده و    البته متاسفانه مانند دهها جلد از كتاب دیگر علمای ایرا. رد كرده است

 !حتی نویسنده آن را ترور كردند
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  غدیر خم

 بين راه مكه و مدينه .بركه اي با آب مسموم

ذالحجه سلال دهلم هجلرت     36از حجه الوداع بر می گشت در روز  غوقتی كه پیامبر

در غلدیر توقلف كلرد تلا بله حجلاجی كله از مكله         ( 3اسلفندماه  39م  814مارس  39)
 ،می كردند و می خواستند در این نقطه تقسیم و به مقصدهای خود بر گردند همراهیش
جایگاه و یا منبر به خصوصی از شلاخه هلای درختلان     ،غبه دستور پیامبر .پیامی بدهد

بر فراز منبر رفته و آخرین  غپیامبر ،پس از برگزاری نماز ظهر .برای حضرتش ساختند
 .ماه قبل از مرگش ایراد كرد 4خطابیه عمومی خود را در مقابل بزرگترین اجتماع حدود 

  4:را با دستش بلند كرده بود از پیروانش پرسید( ع)در حالیكه علی  غمحمد 
  ؟آیا من برتر از شما ل اولی ل از جان و داراییتان نیستم -
 .آری ای پیامبر خدا چنین است: جمعیت -
آقا ل رهبر ل سرپرست ل اوللی بله تصلرف در جلان و         )هر كس را كه من مولی  -

كسلی كله او را    خداونلدا  .او هستم علی موالی اوست  (؟...دوست و یاور و ،مال
  .و آنكس كه او را دشمن دارد دشمن بدار .دوست دارد دوست بدار

تا آنجا كه به صحت خود واقعله مربلوط ملی شلود ایلن حلدیث شلریف را حتلی         
نویسندگان معتبر سنی كه خودشان هم آنرا ثبت كرده اند هرگز مورد سئوال یا انكار قرار 

ر مسند ل ترمذی ل نسایی ل ابن ماجه ل ابوداوود ل امام احمد ابن حنبل د:  مانند). اند نداده
حلدیث   (ابن االثر در اسدالغابه ل ابن عبدالبر در استیعاب ل ابن عبد ربله در عقدالفریلد     

                                                           

البته اینجانب، تحقیقی در این خصوص، انجام داده و متوجه شده ام كه به طور یقین روز غدیر روز  -3

 . اسفندماه بوده است 49

طلول خطبله   الزم به ذكر است كه پیامبر اكرم در غدیر خم خطبه ای طوالنی ایراد می فرمایند و در  -4
هیچ صحبتی از خالفت نبوده و در انتهای خطبه آن جمله معروف را در باره حضلرت عللی بیلان ملی     

 .كنند
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نفر از علملاء   177نفر از تابعین ل   62نفر از اصحاب ل   339شریف غدیر خم را حداقل 
 .نقل كرده اند ...و

قلدیمی تلرین ملدرك ایلن       ،ر باره حدیث غدیرهرویتز و گلدزیهر در مطالعاتشان د
وللی در   3.حدیث را اشعار كمیت می دانند و بی هیچ تردیدی آنلرا معتبلر ملی شلمرند    

به خصوص با عنایت به این نكته كه حسلان  )صحت اشعار حسان ابن ثابت شك دارند 
و برای خالفت حضلرت  !! !ماه بعد جزو اولین نفراتی است كه در سقیفه حاضر است 4

شعری می سراید حتی پس از قتل حضرت عثمان رضلی اهلل عنله    ،ابوبكر رضی اهلل عنه
ضمن اینكه در سند مورد اشاره توس  عالمه امینلی   !نیز با حضرت علی بیعت نمی كند
و ایلن اشلعار در   !! !ساله وجلود دارد  199یك انقطاع  ،بین راویان اشعار حسان بن ثابت
 (4 .داشته استدیوان اولیه و اصلی حسان وجود ن

صحت واقعة غدیرخم و توجله و   ،هرگز مبنای مجادله بین شیعه و سنی ،به هر حال
معنی كلمه  ،نكته اختالف .نبوده و نیست ،عنایت خاص پیامبر به علی آنچنانكه ذكر شد

شیعیان این كلمله را بله معنلای     .مولی است كه پیامبر آن را در سخنان خود به كار برده
 .ملی نامنلد   غگیرند و صریحاً علی را جانشین بالفصل پیامبر پرست میآقا و سر ،رهبر

كلمه مولی را به معنلای دوسلت و یلاور و یلا محلرم راز تفسلیر        ،سنیان از طرف دیگر
جای تردید نیست كه غنای ادبیات و لغات عربی نتیجتاً ابهام لغتی بلا دو معنلی    .كنند می

نماینلد   ا قبول می كنند چنین استدالل میسنیان ضمن اینكه حدیث ر .در بر دارد ،ممكن
تشویق پیروانش به توجه بیشتر و ایجاد قدر و اعتبار و مهر و محبت  غكه منظور پیامبر

 ،علالوه بلر ایلن    .بوده است( س)پسر عم و شوهر یگانه دخترش فاطمه ( ع)برای علی 

حت و تشویق كند شرایطی را كه به موجب آنها الزم شد تا پیامبر مردم را به این امر نصی

                                                           

البته زمانی كه كمیت این اشعار را می سراید سالها از واقعه غدیر گذشته بوده و سوء تفاهم خالفت  -3

ه بر اینكه عالئق شدید عالو. منصوص حضرت علی جای خودش را در بین جامعه باز كرده بوده است
 .مذهبی و سیاسی كمیت نسبت به تشیع رانباید فراموش كنیم

 . جمالت داخل پرانتز از نویسنده تحقیق حاضر است -4
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در ( ع)قاطعانله و عادالنله عللی     ،جمعی از مردم نسبت بله رفتلار دقیلق    .دهند شرح می
توزیع غنائم هنگام اردوكشی به یمن كه تحت رهبری او صورت گرفته بود غر و لند می 

همراه با علی مستقیماً بله مكله آمدنلد تلا بلا پیلامبر در         ،كردند از هم اینجا بود كه آنان
پیامبر بله خلاطر زدودن چنلین شلكایات و سلخنانی بیمارگونله        .حج بپیوندند برگزاری

 ،با قبول این توضیح .نسبت به علی ناچار شد تا در این زمینه ایرادات فوق را بیان نماید
آن  ،ای العلاده  هنوز این حقیقت پا برجاست كه با اعالم پیلامبر در چنلین موضلوع فلوق    

حقیقتی كله بلرای احقلاق     .خصیت برابر ساخترا با خود در قدرت و ش علی ،حضرت
با در نظر گرفتن ماهیت مورد بحلث در غلدیر    .اساسی استوار را فراهم آورد ،حق شیعه

تمایل حضرت رسول نسبت به حضرت عللی   ،وقایعی كه در باال به آنها اشاره شد ،خم
 گردد گرچه شاید به خلاطر رسلم كهلن ملردم عربسلتان      در بین اصحاب آشكار می( ع)

پیلامبر نتوانسلت    ،بعقیده بعضی ،كه انتخاب رهبر به عهده مردم گذاشته می شد ،شمالی
نتیجتلًا عقیلده بله ایلن موضلوع كله مسلاله         ....علی را صریحاً به جانشینی منصوب كند

اعتقلاد معلروف قداسلت     .عمدتا جنبه مذهبی دارد تا سیاسی محض غجانشینی پیامبر
( ع)به سود علی  غفراوانی كه در طول زندگی پیامبرهمراه با وقایع  .موروثی بنی هاشم

رخ داد این دیدگاه را متبلور ساخت كه عده ای از اصحاب چنین حس كننلد كله عللی    
در مشاجرات حادی كله   .مناسب ترین فرد برای نگهداری میثاق راستین الهی است( ع)

ابلراز  درگرفلت ایلن اصلحاب نسلبت بله       غبالفاصله پس از رحلت پیلامبر  ،در سقیفه
كه اكنلون بله آن بلر ملی      ،نتیجه مخالفت .اعتقاداتشان در این مورد تردیدی روا نداشتند

موضوعی را كه سرانجام به بس  جدایی دائمی امت بله سلنی و شلیعه انجامیلد      ،گردیم

  .مشخص می كند
توجه خوانندگان را به نكته مهمی جلب می كنم كه در ادامة این بحث پاسخگوی )

یزید بن : ات خواهد بود به متن زیر از تاریخ معتبر طبری دقت كنیدبسیاری از شبه
 -یعنی چند روز قبل از واقعه غدیر -وقتی علی ابن ابی طالب از یمن آمد : طلحه گوید

مبر را در مكه ببیند با شتاب بیامد و كسی از یاران خود را به سپاه گماشت و او اكه پی
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كسان پوشانید و چون سپاه به مكه نزدیك شد علی حله هایی را كه از یمن آورده بود به 
چرا چنین كردی؟ : ها را پوشیده اند و گفت برای دیدن آنها برون شد و دید كه حله

از آن پیش كه به نزد : اینان را پوشانیدم كه وقتی آمدند آراسته باشند علی گفت: گفت
اهیان از این كار آزرده گوید حله ها را برگرفت و سپ .پیمبر خدا رسند حله ها را برگیر

كسان از علی : ابوسعید خدری گوید (و بعید است كه همه ساكت نشسته باشند)شدند 
: شكایت داشتند و پیمبر میان ما به سخن برخاست و شنیدم كه می گفت ،ابن ابی طالب

 می خشونت – خدا راه در گفت یا –از علی شكایت نكنید كه او در كار خدا  ،ای مردم
از اینجا دامنة شایعات گسترش می باید تا حدی كه  (3458ریخ طبری ص تا) .كند

شوند پس از اقامه نماز با گفتن جمله من  در منطقه غدیر خم مجبور می غ پیامبر اكرم
همچنین .)ها و خصومتها پایان دهند ذا علی مواله به این شایعه پراكنیهكنت مواله ف

 .دكتر سید حسین محمد جعفری .یر تاریخرجوع شود به ابن كثیر و كتاب تشیع در مس
 (15دفتر نشر فرهنگ اسالمی ص 

 سقیفه بنی ساعده 

مسلائل حسلاس خلود را در آن ملورد      ،محل اجتماعاتی در مدینه بود كه مردم ،3سقیفه
این محل همان جایی است كله بله مجلردی كله خبلر       .دادند می بحث و تبادل نظر قرار

مدینه برای گزینش رهبرشان با هم در آنجلا جملع    مردم ،منتشر گردید غرحلت پیامبر
عقیده خود را به قبول ابوبكر به عنلوان   ،در این محل بود كه گروهی از مهاجرین .شدند

فریادهایی به حمایلت   ،در این جلسه در سقیفه .تنها رهبر جامعه به انصار تحمیل كردند
وان نامی عمومی برای اوللین  بنابراین سقیفه را باید به عن 4.برخاست (ع)از خالفت علی 

                                                           

 سقیفه سایه بان باغی در مدینه بوده است متعلق به خاندان بنی ساعده  -3

ر اشاره ای بله غلدیر نملی كنلد و     ولی حتی یك نف)ما بیعت نمی كنیم مگر با علی : ال نبایع اال علیا -4

 !!!( نمی گوید ما بیعت خود با علی را نمی شكنیم
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بررسی جریانات سقیفه و كوشلش بلرای اثبلات     جدایی در میان مسلمین در نظر گرفت
یلك   ،نكته های مطرح شده كه سرانجام بله تاسلیس ملذهب تشلیع در اسلالم انجامیلد      

  .ضرورت تاریخی است
د یلك  قبل از اینكه بتوان هر كوششی را برای نشان دادن حادثه سقیفه انجام داد بایل 

ممكن است كسی صحت گزارشهایی  .مساله ویژه تاریخی را به طور جدی مالحظه كرد
اتفاق افتاد مورد سئوال  غرا كه در مورد جزئیات آنچه در انتخاب اولین جانشین پیامبر

این تحقیلق را مشلكل    ،ماهیت بحث انگیز موضوع و اشكال موجود در مآخذ .قرار دهد
  .تر می سازد

رش موجود درباره این واقعه به نوشته منظمی كه بله بعلد از نیمله    قدیمی ترین گزا
در این شلرای  امكلان ایلن موضلوع كلامالً       .اول قرن دوم هجری است مرتب  می شود
از شلرح جریانلات انتخلاب     (شیعه و سلنی )وجود دارد كه گزارشهای مفصل هر گروه 

بنا براین می تلوان   .ه باشدمندیهای آن گروه منتشر شد ابوبكر منطبق با تمایالت و عالقه

یعقلوبی و مسلعودی    ،ابلن اسلحاق   :تردید كرد كه گزارش مورخین طرفدار شیعه نظیلر 
بلالذری و حتلی طبلری بله      ،تحت تاثیر شیعیان و به همین نحو نوشته های ابلن سلعد  

نشان  ،مداقه در مآخذ قدیمی فوق الذكر  ،با وجود این .دلخواه سنیان نگارش یافته است
ه نكات اساسی و خ  مشی كلی در ذكر واقعة سقیفه در همه گزارشها یكسان می دهد ك

بله   .تاكیلد بیشلتری شلده اسلت     ،است با این تفاوت كه در بعضی روی نكته ای خاص
مناسب ترین راه این اسلت كله قلدیمی     ،منظور انجام مطالعه ای با این ماهیت و كیفیت

به عنوان اساس مقایسه با گزارشهای  شناخته شده را ،ترین روایت مربوط به این موضوع

  .استخراج و بررسی كرد ،ثبت شده دیگر نویسندگان
قدیمی ترین تالیف موجود كه حادثه سقیفه را گزارش می كند از محمد ابن اسحاق 

است كه كتاب سیرت رسلول اهلل او اوللین شلرح حلال      (هجری قمری 67متولد )یسار 
ابن اسلحاق تملام واقعله را در یلك خبلر       .ی باشدجامع و كامل از زندگی پیامبر اكرم م
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شایسته است كه دربارة  .روایت می كند ،طوالنی كه حدود سه و نیم صفحه را می گیرد
 : نكاتی را مد نظر قرار دهیم ،این خبر
از كلمات خلیفه دوم حضرت عمر و از یكی از خطبه های جمعله   ،تمام داستان -3

ملردی   ،برگلزاری ظلواهر دیلن    حضلرت عملر در   .مسجد مدینه نقل می شلود 

در نماز جمعه باید علدة زیلادی از ملردم شلركت كلرده       .سختگیر و جدی بود
می بایست انعكاس وسیعی در میان مهاجرین و انصار  ،و نمایش این نماز .باشند

نتوان  ،هیچگونه مطلبی را در این موضوع ،بطوریكه پس از آن .در بر داشته باشد
  .از قول او جعل كرد

نظیلر   ،سخنرانی را تقریباً اغلب مورخینی كه پس از ابن اسلحاق آملده انلد    این -4
می نگریستند  طبری و حتی بالذری كه اغلب از دیدگاههای اهل تسنن به مساله

  .گزارش كرده اند ،و خبرها را مطابق نگرش خود بر می گزیدند

ود خل   ،تردیدی نمی توان داشت كه حضرت عمر رضی اهلل عنه ،در این حقیقت -1
وی كسی بود كله در واقعله    .ایفا نمود ،مهمترین نقش را در آن لحظات حساس

او روح محرك  ،و در واقع .سرنوشت ساز سقیفه ابتكار عمل را در دست داشت
از این جهت كلمات ذكر شده او خبر متفق القولی است كه  .در تعیین ابوبكر بود

  .از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است

 : مراه با این كلمات شروع می كنده ،ابن اسحاق -2

 ( ...(در رابطه با این وقایع ل سقیفه ل عبداهلل ابن ابوبكر به من گفت))
ابلن اسلحاق از    ،همین امر بر این مطلب داللت دارد كه عالوه بر خبر حضرت عمر

آن جزیی را  ،گزارشها و اخبار مفصل دیگران نیز آگاه بوده ولی به خاطر رعایت اختصار
معتبرترین و در ضمن آنرا برای بیان كل واقعه به حلد كلافی جلامع و كاملل ملی       كه از

 .برگزیده است ،انگاشته
 ،كه تنها بر اساس گفتله راویلان مدینله قلرار دارد     ،اسناد این روایت نزد ابن اسحاق

قرار گرفتله   (به من گفت)حدثنی  ،كوتاه است و در جلو آن فعل یقینی و تماس شخصی
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ابن اسحاق را كه نله   ،بهترین روش این است كه ،بازسازی وقایع سقیفهبه منظور  .است
هجلری   436متوفی )تنها قدیمی ترین نویسنده بلكه همچنین آثارش از طریق ابن هشام 

ابن هشام سنی متعصبی بوده و قدیمتر از  .به ما رسیده است را اساس كار بگیریم (قمری
ابلن  . زندگی ملی كلرده اسلت    (و ابن سعد بالذری ،طبری ،یعقوبی)سایر تاریخ نویسان 

بنلابر   .هشام هیچ اظهار نظر اضافه یا تصحیحی را در خبر سقیفه ابن اسحاق نملی آورد 
 ،خبری است ضب  شده توسل  نویسلنده ای شلیعی ملآب      ،این حدیث سقیفه در سیره

تایید شده توس  مصحح منتقلد معتقلد سلنی و همچنلین گلزارش شلده بوسلیله اكثلر         
. ی كه بعد از ابن اسحاق آمده اند و همه از نویسندگان مورد اعتماد می باشندنویسندگان

 :  ابن اسحاق بدون اسناد مقدمه ای آغاز می كند ،قبل از نقل سخنان حضرت عمر
دور سعد ابن عباده در سقیفه بنی  ،طایفة انصار ،رحلت كرد غوقتی كه پیامبر))

و طلحه ابن عبداهلل خود را در خانه  و زبیر ابن عوام( ع)ساعده جمع شدند و علی 
و در حالیكه بقیه مهاجرین به همراهی با اسیدابن حضیر با  .فاطمه از آنها جدا ساختند

سپس جمعی نزد ابوبكر آمدند و عمر به  .بنی عبداالشهل در اطراف ابوبكر گرد آمدند
اگر می  آنان گفت كه طایفة انصار اطراف سعد را در سقیفه بنی ساعده گرفته اند

خواهید كه فرمانروایی بر مردم داشته باشید قبل از اینكه عمل آنها جدی شود آنرا 
رسول اكرم هنوز در خانه بود و ترتیبات دفن تمام نشده  (جنازه)در این حال  .بگیرید

من به ابوبكر گفتم بگذار به : عمر گفت 3.بود و خانواده اش در خانه را قفل كرده بودند
 ((ان انصار برویم و ببینیم كه آنها چه می كنندسوی این برادر
از آن  .ابن اسحاق سخنان معروف حضرت عمر را بیان می دارد ،بعد از این

 : چنین می خوانیم ،قسمتهایی كه دربارة سقیفه سخنی در میان نیست بگذریم
ن در رابطه با این وقایع ل انتخاب ابوبكر ل عبیداهلل ابن ابوبكر به من گفت از اب))

: شهاب الزهری از عبیداهلل ابن عبداهلل بن عتبه بن مسعود از عبداهلل بن عباس كه او گفت

                                                           

منظور در خانه عایشه است نه خانه فاطمه و از آنجا كه دری وجود نداشلته شلاید منظلور از قفلل      -3

 واهلل اعلم . كردند جلوگیری از ورود افراد متفرقه به داخل اتاق بوده است
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در حالیكه او در آخرین  .من منتظر عبدالرحمن ابن عوف در اقامتگاهش در منا بودم
برگشت مرا  وقتیكه او ل عبدالرحمن ل .سفر حجی كه حضرت عمر انجام داد با وی بود

 .دادم زیرا من به او قرائت قرآن را تعلیم می .در حال انتظار یافتل عبداهلل ابن عباس ل 
عمر آمده بود دیده بودی  ایكاش مردی را كه نزد امیرالمومنین: عبدالرحمن به من گفت

به خدا اگر عمر مرده : آیا دوست داری مردی را كه گفت ،ای امیرالمومنین ": كه گفت
به ابوبكر داده شد امری بدون مطالعة قبلی  بود من چنین و چنان می كردم وظیفه ای كه

انشاء اهلل من امشب : ل وقتیكه این را شنید ل عصبانی شد و گفت عمر ".بود و تایید نشد
در میان مردم بلند خواهم شد و علیه آنهایی كه می خواهند قدرت را برای خودشان 

برای  .ین كار را مكنامیرالمومنین ا: من ل عبدالرحمن ل گفتم .كنم غصب كنند اخطار می
اینان كسانی هستند كه  .اینكه شادمانی هر جزء و كمترین مردم را با هم پیوند می دهد
من از این بیمناكم كه  .در مجمع شما وقتی كه در میانشان بایستی در اكثریت هستند

بایستی و چیزی بگویی كه آنها همه جا آنرا بدون اینكه آنچه شما می گویید بفهمند یا 

زیرا این  ،پس تا به مدینه برگردی صبر كن .تكرار كنند ،نانتان درست تفسیر شودسخ
 .توانی به طور خصوصی با فقها و اشراف مردم رایزنی كنی و می .خانة سنت است

توانی آنچه را كه مایل هستی بگویی و فقها آنچه را كه گفتی خواهند فهمید و به  می
انشاء اهلل من این كار  ،به خدا سوگند: پاسخ دادعمر  .صورت مناسبی تفسیر خواهند كرد

ما در آخر ذی الحجه و در روز  .را به مجرد اینكه به مدینه برسیم انجام خواهم داد
من ل ابن عباس ل با سرعت ل به مسجد ل روان شدم در حالیكه  .جمعه به مدینه آمدیم

ن ساكت بود او خدا عمر بر فراز منبر رفت و درحالیكه موذ .خورشید غروب كرده بود

امروز می خواهم به شما چیزی بگویم كه خدا : را به شایستگی ستایش كرد و گفت
كسی كه آنرا  .اراده كرده است من بگویم و نمی دانم كه شاید این آخرین كالم من باشد

ترسد كه  شمرد بگذارید آنرا بردارد و هرجا برود و كسی كه می می فهمد و محترم می
من شنیده ام كه كسی ل  .رایش امكان انكار آنچه را كه گفته ام وجود نداردآنرا نفهمد ب

چنین و چنان ل احتماال با علی ل بیعت  ،عمر بمیرد من احتماال زبیر ل گفته است اگر
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نگذارید كسی شما را با گفتن اینكه پذیرفتن ابوبكر اشتباه عجوالنه ای بود و  .كنم می
شر و بدی را از آن  ،مسلماً چنین بود ولی خداوند .دفریب ده ،مورد تایید قرار گرفت

 .هیچكس در میان شما چون ابوبكر نیست كه مردم خودشان را وقف او كردند .دور كرد
چنین پذیرشی  ،كسی كه شخصی را به عنوان حاكم بدون مشورت با مسلمانان بپذیرد

آنچه كه  .ل قرار دارند و آنان در معرض مرگ ل تنبیه 3برای هیچیك از آنها اعتباری ندارد
انصار به ما اعتراض  .اتفاق افتاد این بود كه وقتیكه خداوند پیامبرش را از میان ما برد

كردند و با رهبرانشان در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و علی و زبیر و هوادارانشان از 
بكر گفتم من به ابو ...ما كناره گیری كردند در حالیكه مهاجرین دور ابوبكر گرد آمدند

از این رو به سوی آنها رفتیم كه در این موقع دو . برادران انصارمان برویم یبسو كه باید
ل ما را مالقات كردند و ما را از  شخص صدیق ل عویم ابن ساعده و معان ابن عدی 

نتیجه ای كه مردم در سقیفه بدان رسیده بودند آگاه ساختند آنها از ما پرسیدند كه به 
گفتند كه اصالً نیازی به نزدیك شدن به  ،م و وقتی كه به آنها پاسخ دادیمكجا می روی

به خدا ما به سوی آنها خواهیم : من گفتم .آنها نیست و ما باید خودمان تصمیم بگیریم
در میان آنها مردی را دیدم كه  .و وقتیكه رسیدیم آنها ل انصار ل را در سقیفه یافتیم .رفت

گفتند او سعد ابن  .به منظور استفسار از نام و نشان او پرسیدممن . به نتیجه رسیده بود
شهادتین را بر زبان آورد و  ،وقتیكه در آنجا نشستیم سخنران .عباده است و بیمار بود

ما انصار خداوندیم و : و سپس چنین ادامه داد .خدا را آنچنانكه شایسته بود ستایش كرد
ما هستید و همراه مردمتان آمده اید كه در شما ای مهاجرین خانواده  .سربازان اسالم

و نگاه كنید آنها : من ل در اینجا عمر سخنان او را قطع كرد ل گفتم .میان ما ساكن شوید

وقتی كه سخنان  .سعی كردند ما را از ریشه قطع كنند و قدرت را از ما غصب نمایند
ذهن آماده كرده را در  یمرد انصاری تمام شد خواستم صحبت كنم برای اینكه سخنان

من خواستم این سخنان را در مقابل ابوبكر  .بودم كه مرا خیلی زیاد خشنود می ساخت

                                                           

ن سخنانی است كه در نامه های حضرت علی به معاویه در نهلج البالغله بله    این سخنان، دقیقا هما -3

 . عنوان دلیلی بر صحت انتخاب حضرت علی به خالفت ، مشاهده می كنیم
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: ایراد كنم و درشتی و خشونت سخنران انصار را رد كنم ولی ابوبكر به آرامی پاسخ داد
او مردی عالم تر  .من دوست نداشتم او عصبانی شود و وی چنین صحبت كرد. عمر ای

من بود و به خدا وی هیچ كلمه ای را كه من فكر كرده بودم از قلم و باوفاتر از 
ابوبكر  .نینداخت و آنرا به نحو بی نظیری بهتر از آنچه می توانستم انجام دهم بیان كرد

همه چیزهای خوبی كه درباره خودتان گفته اید چنان كه باید و شاید شایسته آن : گفت
آنان  .بیله قریش به رسمیت نخواهند شناختهستید ولی اعراب هرگز قدرت را جز در ق

خون و كشور ل در مركز مقیم اند ل بنا بر این من  ،بهترین و شریف ترین مردم در نسب
با گفتن آن  .دو شخص را به شما پیشنهاد می كنم هر كدام را كه خواستید قبول كنید

هیچ چیزی  هرگز .دست مرا و دست ابوعبیده الجراح را كه بین ما نشسته بود گرفت
ترجیح می دادم كه بمیرم یا سرم را  ،مرا ناراحت نكرد به خدا قسم ،بیشتر از آن

تا اینكه بر مردمی كه ابوبكر یكی از آنهاست  ،مضروب كنم اگر گناه نداشته باشد
ای قریش بگذارید حاكمی از میان خودتان داشته : یكی از انصار گفت .حكمرانی نمایم

و یكی از ما ل نزاعها داغتر می شد و صداها باال می رفت تا  باشیم ل یك حاكم از شما
او اینكار را  .من گفتم دستت را ای ابوبكر دراز كن ،وقتیكه شكست ترسناكی روی آورد

من با او بیعت كردم سپس مهاجرین و بعد از آن انصار از این امر تبعیت كردند ل  .كرد
من گفتم  .كسی گفت كه ما اورا كشته ایم در انجام اینكارل روی سعد ابن عباده پریدم و

  (.(خدا او را بكشد
می  3636ص  3طبری در جلد  .در اینجا خاتمه می یابد ،نطق تاریخی حضرت عمر

ما : معترض بوده و می گفتند ،حتی پس از بیعت عمر با ابوبكر برخی از انصار: نویسد

اوضاع پیچیده و  ،جمالخوب است به طور ا .جز با علی با كس دیگری بیعت نمی كنیم
اوالً رقابتهای  .محی  منحصر به فردی كه انتخاب ابوبكر را ممكن ساخت بررسی كنیم

قبول رهبری ابوبكر را مردی  ،طایفه ای در میان قریش و به خصوص در میان مهاجرین
به علت موقعیت غیر مهم قبیله او  .از تیره كم اهمیت بنی تیم ابن مره بود آسانتر ساخت

اینان هرگز در جنگ قدرت و تعارضات سیاسی كه قبایل  ،میان طوائف حاكم در مكهدر 
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ثانیاً مهاجرین به طور كلی از امكان  .رقیب قریش را به ستوه آورده بود درگیر نبوده اند
استیالی مدنی ها كه در صورت درگیری مهاجرین در رقابتهای قبیله ای و جنگهای 

ابوبكر  ،از اینرو در نظر آنان .بیمناك بودندمهلك بین خودشان صورت می گرفت 
ثالثاً تا آنجا كه به انصار  .بهترین نامزدی بود كه بر روی آن امكان سازش وجود داشت

مربوط می شود باید دشمنی دیرینه و ریشه دار بین اوس و خزرج را مورد توجه قرار 
هادن را مفید تر از اوس گردن به رهبری قریش ن. یس خزرج بودئسعد ابن عباده ر .داد

این امر از این  .اینكه بگذارند قبیله رقیب بر آنها حكمرانی كند این می دانست تا
حقیقت كه در میان انصار اولین كسی كه با ابوبكر بیعت كرد اسید ابن حضیر یكی از 

 ،بنابر این روشن است كه در نتیجه سیاست گروهی .روسای اوس بود آشكار می گردد
یفه ای و حسادتهای شخصی بود كه ابوبكر را قادر به مطالبه بیعت از رقابتهای طا

بر این عوامل نیز باید این خاطره كلی را كه در ذهن مردم از ابوبكر  .اكثریت مردم كرد
 ،ابوبكر از اعتبار خاصی برخوردار بود و در مقام واالیی از متانت .وجود داشت افزود

پیامبر و خدمات ارزنده اش از ابتدای رسالت رابطه نزدیك و حمایت از  ،كهولت سن
اثر شخصیت او را كه  ،بدین سبب است كه در تجزیه و تحلیل سقیفه. نبوی قرار داشت
  .تحت نظر پیامبر رشد كرد نباید نادیده گرفت ،به مرور زمان

بله نظلر ملی رسلد      ،با در نظر گرفتن استداللهای ضد و نقیض حاضرین در سلقیفه 
 3 .ادثة محی  بوده باشدح ،گزینش ابوبكر

                                                           

این نتیجه گیلری یلك اسلتاد دانشلگاه شلیعه ملذهب بلدون         - 85تا  87تشیع در مسیر تاریخ ص  -3
و نله غصلب خالفتلی و نله دسیسله چینلی علیله        توجه كنید كه نه كودتایی در كار بوده . تعصب است

 . بلكه فق  و فق  موضوع، حادثه محی  بوده است( ص)خاندان پیامبر اكرم 
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 پیش نیازها

تعمق و دقت بر روی نكات زیر حلائز   ،قبل از تجزیه و تحلیل موضوع و طرح سئواالت
 :اهمیت بسیار فراوانی است

 .روز است 59حدود  ،فاصله بین دو واقعة غدیر و سقیفه - -
 و مردم مكه و مردم جنوب عربستان(مردم مدینه)اكثریت قریب به اتفاق انصار  - -
غایب بوده اند فق  معدودی از مهاجرین و عده  ،در محل غدیر خم (مانند یمن)

 .معدودی از سایر قبایل در واقعه غدیر حاضر بوده اند
و تعلدادی از   (اوس و خلزرج و بنلی عبداالشلهل   )اكثریت انصلار   ،در سقیفه - -

 .اند مهاجرین حاضر بوده
خ توس  غالیان حواشی و حرف و نقلهای اضافة زیادی در طول تاری - -

و دروغپردازان به این واقعه افزوده شده است كه یا خبر واحد است یا راوی آن 

دروغگو وجعال و كذاب است یا با سایر قرائن و مدارك موجود همخوانی ندارد 
من كنت ): است غآنچه كه به تواتر رسیده و همه بر آن متفقند این جمله پیامبر

 :حتی جمالت بعدی) (ل من وااله و عاد من عاداهمواله فهذا علی مواله اللهم وا
برای  (وانصر من نصره و اخذل من خذله احتماالًً پس از آن اضافه شده است

همین عمده بحث ما در این تحقیق در زمینه همین سخن نبی اكرم است ولی در 
انتها برای روشن شدن ذهن خوانند گان موارد حاشیه ای دروغ را نیز بررسی می 

  .كنیم

 اصحاب

قبل از ورود به بحث اصلی ذكر این نكته بسیار الزم است كه بدانیم تمام كسانی كله در  
واقعه غدیر و به خصوص در سقیفه حاضر بوده اند جز اوللین و وفلادارترین اصلحاب    
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اصحاب به مهاجرین مكه و انصار یعنی مردم مدینله گفتله   )پیامبر محسوب می شده اند 
رود به بحث اصلی بهتر است نظر پیلامبر اكلرم و قلرآن را در    اكنون پیش از و (می شود

البته محققین شیعه برای گریز از پاره ای تعارضات سعی می كننلد   .مورد اصحاب بدانیم
این تعداد از اصحابی كه در سقیفه حاضر شده اند را مربوط بله آیلاتی كننلد كله در آن     

  .د بدانیم آیا به واقع اینگونه بوده استاكنون بای .خداوند به منافقین مدینه اشاره می كند
و نه بالفاصله پس از رحلت  غ به طور كلی منافقین نه در زمان حیات پیامبر اكرم

ضمن اینكه بسیاری از احادیثی كه از  .ایشان نقشی در تصمیم گیریها به عهده نداشته اند
سالم یعنی سنت روایت می شود و در حقیقت یكی از اركان اصلی دین ا غپیامبر اكرم 

را تشكیل می دهد از زبان و روش همین اصحاب به ما منتقل شده است و اگر مطابق 
عقیده شیعه همه اصحاب به جز سه نفر را مرتد بدانیم در صحت نیمی از آنچه به نام 

 ،جالب است كه بدانیم خلفای راشدین .اسالم در دست داریم خدشه وارد می شود
ایمان آورده و جزو مهاجرین  غهمگی در مكه به پیامبر همگی از قریش بوده اند و

بوده ا ند آیاتی كه شیعه به عنوان منافقین به آن اشاره می كند همگی در مدینه نازل شده 
و ما در آیات مكی حتی یك آیه هم نداریم كه در آن كلمه منافق وجود داشته باشد و 

در نتیجه )اند و نه در بین مهاجرین دهد منافقین در بین مردم مدینه بوده  این نشان می
مشمول آیات منافقین  -نعوذباهلل  -بر خالف تصورات واهی شیعه  خلفای راشدین نیز

 ( شوند نمی

می تواند جلوی بسياری  وجود دارد که توجه به آنها ،چهار نكته بسيار جالب -

 .دها را بگير از سفسطه ها و مغلطه

  (روز 59حدود )دثه غدیر و سقیفه فاصلة زمانی بسیار اندك بین حا -3
فاصلة بسیار اندك میان واقعه غدیر و وفات پیامبر و وفات پیلامبر بلا انتخلاب     - 4 

می شلد اتهلام توطئله و     ،زیرا اگر فواصل زمانی بین این وقایع زیاد بود ،ابوبكر
 (به خصوص انصار )ای و یا انحراف اخالقی و عقیدتی جامعه  دسیسه چینی عده
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 ،بهانه كرد ولی خوشبختانه همین فاصله زملانی انلدك   ...موشی بیعت و یایا فرا
 .تواند بیانگر بسیاری از ابهامات باشد می

درست است كه نتیجة سقیفه به انتخاب ابوبكر خلتم شلد    :نكتة بسیار مهم آنكه -1
به نیت انتخاب سعد ابلن  ) ،انصار بوده اند ،ولی پایه گذار اولیة تجمع در سقیفه

بلرای تصلمیم    ،محل تجملع ملردم مدینله    ،و اصوالً سقیفه (برای خالفت عباده
 (مردم مكه)و نه محل تجمع مهاجرین  .گیریهای مهم بوده است

برخی روایلات   .در هاله ای از ابهام است غحضور ابوبكر در روز وفات پیامبر -2
برخی روایات ملی   (حومه مدینه بوده)می گوید او در منزل زن دومش در سنح 

 .روزی كه پیامبر اكرم بیمار بوده انلد املام جماعلت بلوده     31وید او در مدت گ
ولی به احتمال بسیار قلوی ایشلان    3 .می داند برخی روایات او را در سپاه اسامه

در این ایام امام جماعت بوده اند زیرا عمر در سقیفه به این نكته اشاره می كنلد  
د این مطلب به یكی دو خبر واحد و البته شیعه برای ر) .و كسی هم رد نمی كند

 (بی اعتبار اشاره می كند
شود بله   مطرح می ،برای محقق( غدیر و سقیفه)سئواالتی كه با تقابل این دو رویداد 

 :4قرار زیر است

                                                           

چون در آن زمان راه های مواصالتی یا هلی كوپتر و همچنین تلگراف یا بی سیم وجود نداشته كله   -3

سلنح بله مدینله بسلیار بعیلد      به او خبر بدهند احتمال حضور ابوبكر در همان لحظله وفلات پیلامبر از    
پس او در سنح نبوده، وجود او در سپاه اسامه نیز بعید است زیرا این سئوال پیش می آیلد كله در   .است

روز بیماری پیامبر اكرم چه كسی امام جماعت بوده است؟ زیرا در كتب تاریخی به جلز ابلوبكر    31آن 

ابوبكر : حتمال فراوان، قولی كه می گویدپس به ا. نام شخص دیگری در مقام امام جماعت وجود ندارد

:  بلا اینهمله  . در ایام بیماری پیامبر، امام جماعت بوده و در مدینه حضور داشته به صحت نزدیكتر اسلت 

 .اهلل اعلم 

در صورتیكه واقعه غدیر را قبول كنیم ولی منظور از سخنان پیامبر را خالفت بالفصل حضرت علی  -4
هیچیك سئواالت این مبحث پلیش  . نكه منظور پیامبر تعیین جانشین نبوده استندانیم یعنی اعتقاد به ای

 .نمی آید
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پس از آن جمله معروف در غدیر خم به طور  غچرا پیامبر  (پرسش كلیدی) .3
اولین خلیفه و یا  ،نپس از م( ع)علی: فرمایند واضح و قاطع نمی ،روشن

معنی مختلف است  45جانشین بالفصل من است و از كلمة مولی كه دارای 
كنند زیرا مسلم بوده این موضوع به هر طریق توس  عده ای زیر  استفاده می

سئوال می رود و در آن ایجاد شك و شبهه می شود و جای آن داشته كه 
علی جانشین و اولین خلیفه ): موضوع دقیقا تفهیم شود با عباراتی نظیر اینكه

و در ادامه نیز صحبت از ( بالفصل پس از من و تعیین شده از سوی خداست
است و از كلماتی كه اشاره به (  وال من وااله و عاد من عاداه)دوستی و دشمنی 

خبری نیست  ...امارت و ،ریاست ،جانشینی  ،خالفت: مبادی حكومتی دارد مانند
باید سخن از پیروی و تبعیت و  دوستی و دشمنی همچنین به جای سخن از

مردم باید از حاكم اطاعت كنند و نه اینكه  ،اطاعت باشد زیرا در موارد حكومتی
باید با دوستی (  خالفت )و اگر معتقد باشیم بیعت  .او را دوست داشته باشند

با خلفاء ( ع)همراه باشد و دوستی الزمة بیعت است پس آیا بیعت حضرت علی 

ۈئ  ېئ  چ :یز مبتنی بر دوستی بوده است؟ خداوند در قرآن در آیه مربوطهن

اطاعت : )فرماید دوبار می: [ 79:النساء] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی 
در ادامه سخنان  غولی پیامبر .یعنی الزمه حكومت اطاعت مردم است( كنید

دشمن  خدایا دوست داشته باش دوست او را و دشمن باش با: فرمایند خود می
سخن از دوستی و دشمنی  ،چرا طبق آیات الهی به جای سخن از اطاعت ...او

خدایا دوست داشته باش هركه او را اطاعت كند : یعنی باید می فرمودند ؟است
 .و دشمن باش هر كه از او سرپیچی یا مخالفت كند

روش  ،سلال  41به صورت واضح و صریح و به صلورت عمللی طلی     غپیامبر .4
و سایر آداب و رسوم اسالم را به مردم یاد داد با اینهمه میان فلرق  خواندن نماز 

چگونله   .شود و مذاهب اسالمی اینهمه تفاوت در برگزاری این امور مشاهده می
ممكن است در مورد امری كله صددرصلد ملی توانلد اخلتالف برانگیلز باشلد        
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معنی  44 استفاده كنند كه دارای (مولی)ایشان از كلمه ای  (خالفت و جانشینی)
مختلف است و به صورت شفاف بیان نفرمودند كه علی اولین خلیفه و جانشین 

نكته دیگر اینكه در لزوم انجام هیچیك از واجبات دین بلین   ؟بالفصل من است
نبلوت و   ،شیعه و سنی اختالف نیست یعنی شیعه و سنی متفقا اقرار بله توحیلد  

جبات می داننلد و فقل  در ملورد    را از وا ...انجام نماز و روزه و حج و جهاد و
 .جانشینی پیامبر اختالف وجود دارد

كنلیم   به پیامبر می فرماید تو را از شر مردم حفظ ملی  ،چرا خداوند در آیه ابالغ .1
وللی نعلوذ    (به عبارت دیگر یعنی در ابالغ پیام خداوند به خود ترسی راه ملده )

 !كرده است خودداری( ع)باهلل خود خداوند از آوردن نام حضرت علی 

می دانیم خطابهایی كه در قرآن وجود دارد با توجه به وضعیت  (پرسش كلیدی) .2
 ،اكثریت موجود بوده مثالً خطابهای آیات مكی بیشتر با كلمات كافرون

است ولی خطاب آیات مدنی بیشتر با كلمات منافقون  ...مكذبین و ،مشركین

خدا  :         چک  ک  گ  گ  گ     ک چ : اكنون به انتهای آیه ابالغ نگاه كنید .است
حتی یك نفر  ،هزار نفری غدیر 349در جمع  .گروه كافران را هدایت نمی كند
دانیم مردم در آن لحظه از چند حالت خارج  می !كافر هم حضور نداشته است

با تعداد اندك و نیروی تضعیف )مومنین ل تازه مسلمان ها ل منافقین  :نبوده اند
اكنون منظور از كافرین در این آیه چه كسانی  .فاسقین  و( شده بدون رهبر

را قبول نكند كافر ( ع)ممكن است پاسخ دهید هر كس والیت علی  ؟هستند
مصادره به مطلوب است زیرا همه مجادله های بر سر  ،است ولی این سخن

ضمن  .معنی همین آیه است و هنوز كسی نتوانسته اصل موضوع را ثابت كند
( ع)نجس هستند چطور حضرت علی  ،طبق صریح آیات قرآن ،ریناینكه كاف

و  (ازدواج حضرت عمر رضی اهلل عنه با ام كلثوم)دختر خودش را به آنها داده 
خوانده  مرتب با آنها نشست و برخاست می كرده و حتی پشت سرشان نماز می

 ؟است
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قین شیعه برخی از محق (در سوره مائده)در رابطه با دو آیة ابالغ و اكمال   .7
معتقدند مفاد این دو آیه با آیات قبل و بعد مطابق و منطبق نبوده و این نكته را 

معتقدند این آیات  ،دانند و به نحو غیرمستقیم یكی از دالیل اثبات سخن خود می
خداوند همه قرآن را به ترتیبی كه هم : ولی ابن عباس می گوید ،جا به جا شده

پس از آن  .شب قدر بر آسمان دنیا نازل نموداكنون در دست مسلمین است در 
نازل گردید و هر كس چنین پندارد كه  غبه تدریج بر حسب احتیاج بر پیامبر

سوره  ،در هنگام جمع آوری قرآن چیزی از آن افتاده یا با مشورت و رای كسی
 3.ها به هم پیوسته و منظم شده است پس بر خدا دروغ بزرگی بسته است

می شود پیامبر اكرم امر به این  شیعه استدالل می كنند مگربرخی از جدلیون  .8
و امت را بدون سرپرست رها كرده  ؟مهمی را به سكوت برگزار كرده باشد

و چگونه است كه ابوبكر جانشین انتخاب كرد  ؟با وجود خطرات موجود ؟باشد
 هیچگاه از جانب خود سخنی غپیامبر اكرم  ولی ما می دانیم ؟ولی پیامبر نكرد

می گفته مستقیم یا غیر مستقیم به اشاره وحی بوده و مسلماً  نمی گفته و هر چه
می دانسته كه با انتخاب ابوبكر و پس از آن عمر  خداوند كه عالم الغیوب است

نه تنها اسالم در شبه جزیره تثبیت می شود بلكه دو ابرقدرت آن زمان نیز به 
ظ و نگهداری قرآن تاكید می همانطور كه در قرآن بر حف.می آیند زانو در
پس نگرانی از دید شما معنا دارد و با نگاه شما بوجود آمده و نه از دید  .فرماید
 !خداوند

قبل از طرح سئوال بعدی الزم است كه چند دلیل از برتری قرآن نسبت به امام   .5

 :آورده شود

 .نی داردجسمی زمی ،كالم خدا و كامال آسمانی است برخالف امام كه الاقل ،قرآن -
: كتلاب اهلل و بعلد ملی فرمایلد    : در آن حدیث معروف ابتدا می فرمایلد  غپیامبر -

 . عترتی یا سنتی

                                                           

 76و مقدمه المبانی ص  49تفسیر نوین محمد تقی شریعتی ص  -3
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در هدایت و اصل و مرجع بودن قرآن هیچ اختالف اساسی بین هیچ یك از فرق  -
  .مسلمین وجود ندارد

 .قابلیت نشر و نسخه برداری و در دسترس همه قرار گرفتن را دارد ،قرآن -
 . یدان و ابدی تا قیام قیامت استجاو ،قرآن -

كه به ما رسیده چنانچه بلا قلرآن مطابقلت نداشلته      غسخنان امام و حتی پیامبر -
  .باشد فاقد ارزش است

قرآن توس  اكثر قریب به اتفاق فرق اسالمی و حتلی برخلی دانشلمندان غربلی      -
 .مورد تایید قرار گرفته است

 .ستبرای تفسیر و توضیح قرآن ا ،حتی وجود امام  -
امر به این  ،پیامبر مانند عدم تعیین جانشین: با این مقدمه این سئوال مطرح می شود

با عنایت به اینكه اگر !! !یعنی جمع آوری قرآن را .مهمی را نیز به سكوت برگزار كرد
آنرا جمع آوری كرده  غقرآن حاضر به ترتیب شان نزول وجود داشت و پیامبر ،اكنون

به خصوص در زمینه دو آیه )ت میان شیعه و سنی پیش نمی آمد بود بسیاری از اختالفا
به جز  .مشخص و واضح بود ،تمامی آیات ناسخ و منسوخ :ضمن اینكه (تبلیغ و اكمال

حفظ می شد از  ،اینها این مورد را باید اضافه كنیم كه ممكن بود آیاتی كه توس  مردم
( من كتب قر و من حفظ فر) .شودها برود یا چیزی به آن اضافه و یا از آن كم  خاطره

طی اصرار  ،پس چرا امر بدین مهمی را پیامبر به سكوت برگزار كرد و پس از آن
حتی ابوبكر شك داشته و به ).قرآن جمع آوری شد ،حضرت عمر به حضرت ابوبكر

ممكن است پاسخ دهید (  !اگر اینكار الزم بود پیامبر آنرا انجام داده بود: عمر می گوید

وعده حفظ آنرا داده است و برای همین پیامبر آنرا جمع  ،خودش در قرآن ،خداوند
 : آوری نكرد ولی

ل با عرض شرمندگی ل یعنی خداونلد   ؟پس چرا عمر و ابوبكر جمع آوری كردند -
 ؟عمر داده بود وعدة حفظ آنرا به دست

  ؟با توكل زانوی شتر را ببند: به آن ساربان نگفت غمگر پیامبر -
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الزم و ملزوم یكدیگرند آیا تعجب آور نیست كه خداوند یكلی   ،آناگر امام و قر -
تحریفی در دین صورت نگرفتله و   :به این معنا كه) ؟را حفظ كند و دیگری را نه

الاقل از نظر جایگاه دینلی و نله از نظلر جایگلاه      .امام علی به حاشیه نرفته است
  (سیاسی

 كاتب وحی داشته است؟  ،غچرا پیامبر ،اگر خداوند وعدة حفظ قرآن را داده -

و حضللرت ( رض)زملان توسل  حضلرت ابلوبكر      اگلر قلرآن در آن   :و در انتهلا  -
گردآوری نشده بود آیا قلرآن فعللی كله در    ( رض)و حضرت عثمان( رض)عمر

  ؟دست ماست مانند سایر كتب آسمانی خالی از تحریف بود
دارد كله در  علت عدم جمع آوری قرآن توس  پیامبر اكرم دقیقلاً هملان پاسلخی را    

بلر خلالف سلایر    )صلی هلل علیله و سللم   پیامبر: زمینه عدم تعیین جانشین داده می شود
امور مهم و اساسی را یا به اشاره خداوند انجام می داده و یلا بله مشلورت ملی      (انسانها

گذاشته و كمتر راساً تصمیم گیری می كرده تصمیمات او یا به اشاره وحلی بلوده یلا بلا     

و از آنجا كه خداوند در زمینه جمع آوری قرآن و انتخاب جانشین  .مشورت با اصحاب
این دو كار بله آن  .)نیز آنرا به سكوت برگزار كرده است غدستوری صادر نكرده پیامبر

آیه كه از سگ اصحاب كهف تا پشه و مورچه در آن  8889كه در كنار  اندازه مهم بودند
یك آیله نیلز    .این كتاب فرگذار نكردیمآمده و حتی خدا فرموده هیچ تر و خشكی رادر 

البته شاید این امتحان و آزمایشی برای شیعه باشلد   .به این دو مورد اختصاص داده شود
حتی در خصوص كتابت و ثبت احادیث نیز )(  !!!كه آخرت خود را بر سر آن بر باد دهد

یلث را  آیه ای و حتی حدیثی وجود ندارد كه به عمر اعتراض ملی كننلد كله چلرا احاد    

 ( !سوزاند
چرا در مدینه حتی یك نفر از طرفدران  (پرسش بسیار كلیدی و اساسی) .6

نفر از  479،الدین در الفصول المهمه كه بنا به قول سید شرف(ع)حضرت علی 
 ،فضل بن عباس  ،زبیر ،مقداد  ،سلمان ،ابوذر ،عمار: مانند)اصحاب بوده اند 

قیس بن سعد بن عباده  ،ابان ،كعب ابی بن ،براء بن عازب ،خالد بن سعید،بالل
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ماه از  4با اینكه فق  )؟  كنند هیچ اشاره ای به واقعة غدیر نمی (و حتی ابوسفیان
این واقعة مهم گذشته و با عنایت به اینكه حتی دو كلمه فارسی یك نفر عجم 

البته  3( كردید و نكردید در تاریخ ثبت شده است: مانند سلمان فارسی كه گفت
به واقعة غدیر  :ت این ایراد بچه گانه و ساده لوحانه وارد شود كهممكن اس

ولی آیا این مسخره  !اشاره شده ولی مورخین از ترس حكومتها ثبت نكرده اند
نفر از  339نیست كه اصل واقعة غدیر در وس  بیابانهای عربستان توس  

ی صحابه نقل و توس  مورخین ثبت شود ولی اشارة به غدیر در سقیفه حت
و اگر بنا به كتمان و حقیقت پوشی بوده !!! توس  یك نفر هم نقل یا ثبت نشود

نكته عجیب تر  !نه اشارة به آن واقعه بسیار به جا بود كه اصل واقعه كتمان شود
 عالمه امینی در كتاب الغدیر موارد متعددی را ثبت كرده كه :اینكه به عنوان مثال

علی مخالف بوده اند پرخاش كرده و با  عمر در زمان خالفتش به كسانی كه با
پیامبر اكرم این فرد  ،شما كه نمی دانید و نبودید كه در غدیر خم :گفته تندی می

براستی آیا مسخره  !معرفی كرد ،را موالی من و هر مرد و زن و مومن (علی)
 غیعنی عمر به طرف مقابل كه هیچكاره بوده پرخاش می كند كه پیامبر؟نیست

و من جایگاه او را غصب كرده ام در !! !ی خلیفه بعد از من استگفت این عل
و آنگاه دیگران نمی گویند تو چرا به ما !! !نتیجه تو نباید به او توهین كنی

براستی آیا تعجب آور  !پرخاش می كنی تو خودت خالفت را غصب كرده ای
نیز هر كس واقعه غدیر را به تواتر نقل كرده اند و پس از آن  ،نیست كه مورخان

را  ...(مانند حضرت عمر یا سایر شعرا ء و)هر كجا اشاره ای به غدیر داشته 

                                                           

در كتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسلالمی  ( شیعه و استاد دانشگاه تهران)دكتر محمد جواد مشكور  -3

مطلبی : می نویسد 31ص  3184ن خ جمهوری اسالمی چاپ سوم تا قرن چهارم انتشارات اشراقی تهرا

كه بر ما مجهول است آن است كه چرا در اجتماع سقیفه كسلی از مهلاجر و انصلار سلخنی از حلدیث      
اگر طرفداران علی به آن حلدیث ذكلری ملی كردنلد     . غدیر با وجود مسلمیت آن به میان نیاورده است

 ! سرنوشت اسالم طور دیگری می شد
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البته در  !ثبت كرده اند و فق  اشاره به غدیر در روز سقیفه را سانسور كرده اند
  .نیز خواهید بود شاهد طنزهای جالبتر از این ،به مرور ،این تحقیق

عددی كه از آن حضرت درباره خالفت البالغه در موارد مت  همچنین چرا در نهج .9
ای به واقعة غدیر  سئوال شده و یا خود ایشان در این باره صحبت می كنند اشاره

از سقیفه كه بگذریم چرا در هنگامیكه مردم پس از مرگ حضرت  3؟نمی كنند
آورند و ایشان تا سه روز از  عثمان رضی اهلل عنه برای اخذ بیعت هجوم می

ردند هیچكدام از مردمی كه در آنجا بودند به واقعة غدیر بیعت خودداری می ك
شما باید با ما بیعت كنید و این وظیفه ایست كه  :گویند نمی كنند و نمی اشاره

و دیگر  ..به عهده شما گذاشته شد و ،در غدیر خم غاز سوی خدا و پیامبر
 349 توانستند براحتی بگویند كه من قبل از این با می( ع)اینكه حضرت علی 

هزار نفر از شما در غدیر بیعت كردم و همه شما بیعت شكنی كردید و دیگر 
مومن از یك   : با عنایت به حدیث)!! !برای بار دوم فریب شما را نمی خورم

سوراخ دو بار گزیده نمی شود و با عنایت به اینكه همین مردم به خصوص به 
  (بیعت شكنی كردند خون به دل ایشان كردند و مجددا ،ظاهر شیعیان كوفه

ولی چگونله   !ممكن است پاسخ دهید اشاره شده ولی در تاریخ ثبت نشده است .39
وسل   )نفر از اصحاب نقل شلده باشلد    339ممكن است كه واقعه غدیر توس  

و اشلعار   غبه هملراه خطبله طلوالنی پیلامبر    ( ....بیابان گرم بدون قلم وكاغذ و

                                                           

لبته در برخی متون تاریخی از قول حضرت علی و دیگران به این حادثه اشاره شده است ولی ایلن  ا -3

فقل  از زملان    -4...( در برابلر معاویله و  )جهت تعیین برتری و مقام واالی آن حضرت بوده  -3:اشاره

زملان   شورایی كه منجر به انتخاب عثمان شد این واقعه نقل شده و حتی یك نفر در جریان سلقیفه تلا  

به هلر حلال   (. یا الاقل اینجانب موفق به یافتن آن نشدم.)انتخاب عثمان به این واقعه اشاره نكرده است
در اصل واقعه شكی نیست ولی با توجه به قرائن و شواهد بی شمار موجود، به احتمال قریب به یقلین  

 .برداشت شیعه از این واقعه اشتباه است



  209  جلد اول (ALFOS) آلفوس

ولی در مدینه و  ...و 3ال سائلحسان ابن ثابت و سخنان حضرت عمر و قصه س
در جریان سقیفه حتی یك كلمه و یك اشاره به واقعه غدیر از جانب حتی یلك  

چیلز   ،آیا این بدان معنا نیست كه موضوع غلدیر  ؟نفر در تاریخ ثبت نشده است
و اگر كسی جرات ثبت حتلی اشلاره ای بله     ؟دیگری غیر از خالفت بوده است

جلرات شلرح غلدیر بلا تملام       ،نفر 339س چگونه پ ،در سقیفه را نداشته ،غدیر
ضمناً همین پاسخ را می تلوان در ملورد ادعلای    !!! ؟ اند جزئیات مربوطه را داشته

یعنی اگر .)سوزاندن احادیث مربوط به فضایل حضرت علی از طرف عمر را داد
مانلده پلس    مكتوم ملی  ،خفقانی بوده باید احادیث و روایات مربوط به غدیر نیز

یك اشاره هم بله آن در سلقیفه    قعه غدیر اینهمه متواتر است ولی حتیچطور وا
 !( ؟نشده است

شهادت دو مرد عادل برای اثبات امری كافی اسلت مگلر    ،می دانیم كه در اسالم .33
و طرفلداران ایشلان   ( ع)حضرت علی  ؟بیشتر اهل مدینه با ابوبكر بیعت نكردند

ر نداشلتند و نله بله اصلل     نیز به شیوه انتخابات معترض بودند كله چلرا حضلو   
  .انتخابات

طبق نص بوده و در این ( ع)خالفت حضرت علی ): ممكن است پاسخ داده شود -
زمینه مردم اجازه شوری نداشته اند زیرا اگر امور الهی را تلابع نظلر ملردم شلود     

جالب است كه پاسخ شلما در هملین ایلراد     (همه چیز منحرف و مسخ می شود
نصوص قرآنی  (انصار و مهاجرین)ینه و عموم اصحاب اگر مردم مد .نهفته است

 ،را به این راحتی دستخوش رای و نظر اكثریت قرار می دادند كله اكنلون دیگلر   

پلس چلرا فقل  هملین یلك ملورد        ؟چیزی به نام اسالم به دست ما نرسیده بود
و از دیدگاهی دیگر آیا با ایلن وضلعیت نبایلد در     ؟تابع نظر اكثریت شد ،خاص

زیرا تمام روایلاتی   ؟ه از سنت نبوی به دست ما رسیده است شك كنیمتمام آنچ

                                                           

سلاخته  ... كه بسیاری از این موارد مانند نزول عذاب و اشعار حسلان و البته به زودی ثابت می كنیم  -3

 .و پرداخته ذهن مورخان در سده های بعدی است
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روایت شده و به ملا رسلیده    ،كه مبین سنت نبوی است از جانب همین اصحاب
بیشتر احادیثی كه شیعه نقل می كند به اصحاب پیامبر اكرم ختم می شلود  ).است

اكلرم در   و اگر آنها مرتد شدند و یا این چنلین بلا آیلات قلرآن و روایلات نبلی      
خصوص والیت علی بازی كرده اند هیچ اعتباری به سخنان و نقل قولهای آنلان  

تمام آنها تضعیف شده و سندیت بیشتر سلخنان   ،نیست و طبق اصول علم رجال
  !(نبی اكرم زیر سئوال می رود

به این راحتی بیعت خلود را در   (از جمله انصار و مهاجرین)هزار نفر  349اگر  .34
شكستند پس چرا عمر و ابوبكر اینقلدر اصلرار   ( ع)حضرت علی روز سقیفه با 

زیرا این نشان می دهلد بیعتهلای آن   ! داشتند؟ ،شدید به گرفتن بیعت از دیگران
آن هلم   3، امری سرسری و بیهوده بوده و می شلده براحتلی آنلرا شكسلت     مردم

 و غبیعتی كه طبق سلفارش پیلامبر   (البته طبق خیاالت شیعه)وقتی كه می شده 
 !!بوده را شكست (آیه تبلیغ)فرمان خدا 

برای )داشته اند  غعالقة شدیدی به پیامبر ،می دانیم كه عموم انصار و مهاجر .31
تا : بیعت می كنند كه در صورت لزوم نمونه در جریان صلح حدیبیه با پیامبر

آب وضوی پیامبر را برای تبرك از هم : به قول فرستاده كفار .پای جان بجنگند
چرا با این  ...(گوش به فرمان پیامبر بودند و ،دند و مانند یك عاشقمی دزدی

وجود داشته دستور او مبنی بر خالفت  غعالقه شدیدی كه نسبت به پیامبر
بدون هماهنگی قبلی  ،توس  همه ،در همان روز وفات ایشان( ع)حضرت علی 

 :ار آنكه پایه گذ) ؟و بدون دلیل و به صورت همزمان زیر پا گذاشته می شود

 (توس  انصار بوده ،گرچه ابوبكر خلیفه شد ولی تجمع اولیه .انصار بوده اند

                                                           

البته در جای خود به این موضوع اشاره می كنیم كه بیعت شكنی در علرب مربلوط بله دهله هلای       -3

موضوع حتی بنا بله گفتله    و این. بعدی بوده و در ابتدا اعراب به هیچ وجه بیعت خود را نمی شكستند

و اگر هم مردم بیعت خود . یكی از معدود صفات پسندیده اعراب جاهلی بوده است( ع)حضرت علی 
كه توسل  علده كملی    )را با عثمان شكستند ظلم و ستم والیان او بوده و دالیل متعدد این بیعت شكنی 

 .در تاریخ ثبت است( هم صورت گرفته
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اصلحاب در زملان حیلات    ): برخی از جدلیون شیعه در اینجا پاسخ می دهند كه .32
پاسلخ   (پیامبر نیز مخالفت می كردند و مخالفت آنها در سقیفه امر تازه ای نبوده

  .آوریم الدین می این شبهه را در بند بعدی در پاسخ شیخ شرف

یكی دیگر از پاسخهایی كه جنبه كلی گویی و سردرهوا بودن و غیر علمی بلودن   -

آن كامالً مشهود است و به عنوان نمونه ای از طرز استنباط علمای شیعه و نحوة 
پاسخ آنها به سئواالت آورده می شود، پاسخی است كه شیخ شرف الدین به عالم 

برای من جلای تعجلب اسلت كله چلرا      " :كرده عالم سنی سئوال .سنی می دهد
یعنی شما بهتر  ،نمی كنند حضرت علی در جریان سقیفه به واقعه غدیر اشاره ای

  !از ایشان اطالع دارید
( ق.ه3117ل   3426)شیخ سلیم بشری ملالكی مصلری شلبرخیتی     پرسش از سوی "

ریاسلت االزهلر    شود او از عالمان بزرگ مصر در سده اخیر است كه دو بار به مطرح می
ل   3499)عالمه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی لبنلانی   پاسخ دهنده. رسید

 .از بزرگان علما و مراجع و مصلحین و فقهای اجتماعی و آزادیخواه شیعه 3(3155
در مسائل دینی و ایلدئولوژیكی اسلالمی رد و    ،نامه 334 ،میان این دو عالم مسلمان

ی شیخ سلیم شلبری نوعلًا بله صلورت پرسلش اسلت و طلرح        نامه ها. بدل شده است
را (( المراجعلات ))این نامه ها كتلاب   .و نامه های شرف الدین پاسخ و توضیح ،موضوع

كه متن عربی آن تاكنون بارها به چاپ رسیده است و به چند زبان نیز  ،پدید آورده است
 .گردانیده شده است
 :یدگو چنین می ،393در نامه  ،شیخ سلیم بشری

تنها یك چیز مانده كه ناشناخته است و من . خدا را شكر ،حقیقت محض آشكار شد
گذارم تا پرده از آن برگیلری و عللتش    آن را با تو در میان می .از آن تصور روشنی ندارم

بله نصوصلی    ،بلا ابلوبكر و بیعلت كننلدگان بلا او      ،در روز سقیفه ،چرا امام. را بازگویی
تلان بلر ایلن     و شلما شلیعه هملواره تكیله     ،ه خالفت او بودكه دربار( احادیث صریحی)

                                                           

 . خصیت ایشان قائلم ولی معتقدم در این زمینه راه بر خطا رفته اندمن كمال احترام را برای ش -3
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بهتلر از ایلن املور خبلر      ،از خلود عللی   ،استدالل نكرد؟ آیا شلما شلیعه   ،نصوص است
 !! !دارید؟

  :(3 94نامه)پاسخ شیخ شرف الدین 
دانند كه امام و دیگر دوستانش از بنی هاشم و غیر بنی هاشم در بیعت  همه مردم می

آنلان از سلقیفه و آنچله در سلقیفه     . داشتند و پا بله سلقیفه نگذاشلتند   با ابوبكر حضور ن
مرگ پیلامبر  : آنان با همه وجودشان سر گرم مصیبت بزرگ بودند. گذشت دور بودند می

و جز به این حادثه به . 3پرداخته بودند غو به وظیفه واجب و فوری كفن و دفن پیامبر 
شلغول جملع كلردن بلدن پیلامبر و ادای      از طرف دیگر تا آنلان م . اندیشیدند چیزی نمی

مراسم نماز و دفن او بودند مردم سقیفه كار خود را كردند و مسئله بیعلت بلا ابلوبكر را    
و از باب رعایت احتیاط و دور اندیشی در برابر هر نظر یا حركلت  . سر و صورت دادند

 .شد متفقاً ایستادگی میكردند مخالف كه باعث درهم ریختن تشكیالتشان می
نابراین علی كجا بود و سقیفه كجا؟ علی كجا بود و ابوبكر كجا؟ علی كجلا بلود و   ب

بیعت كنندگان با ابوبكر كجا تا بتواند برای آنان استدالل كنلد؟ و پلس از آنكله جریلان     
سقیفه راه افتاد و زمام امور را آنان به دست گرفتند شد آنچه شد از سویی زیركی كردند 

هیچ  و چنان شد كه نه علی و نه غیر علی. ونت نشان دادندو از دیگر سو قلدری و خش
كسی گوش شنیدن یا امكان انعطاف به طلرف  . توانست به حدیث استدالل كند كس نمی

توانند بلا كسلانی كله قلدرت را در      مضمون حدیث نداشت؟ آیا در زمان ما چند نفر می
د و دولتشان را سلرنگون  دست دارند در افتند به طوری كه قدرت آنان را از میان بردارن
و  .هیهات هیهات گذارند؟ كنند؟ و آیا اگر كسی قصد چنین كاری داشته باشد آزادش می

                                                           

البته همه اینها بازی با كلمات و بازی با تاریخ است پیامبر اكرم طبق تمام متون معتبلر روز دوشلنبه    -3

وفات كرده و روز چهارشنبه یعنی سه روز بعد دفن شده و تمام مردم مدینه بر ایشلان نملاز خوانلده و    
كه در سقیفه نقش مهمی را در خالفت حضرت ابوبكر ایفا كرده قبر پیامبر را حفر می )ه الجراح ابوعبید

 ..( كند و
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اكنون تو گذشته را به بازمان حاضر بسنج كه مردم همان مردمنلد و زمانله هملان زمانله     
 .است

پلا  دید جز بر  از اینها گذشته علی در آن روز برای استدالل و استشهاد نتیجه ای نمی
گذرانیلد و   كه اسالم دوران نخستین خویش را ملی )شدن فتنه و آشوب و در آن شرای  

داد كه حق او ضایع شود اما شر و آشلوبی برپلا    ترجیه می(نهال دین تازه كاشته شده بود
را  ((ال الله اال اللّله  ))علی بخوبی متوجه خطرهایی بود كه دیلن اسلالم و كلمله    . نگردد

ابیطالب در آن ایام به مصیبتی گرفتار شده بود كله احلدی    بن علی در واقع. كرد تهدید می
بدان گونه مصیبت گرفتار نشده است زیرا بلار دو املر بلزرگ بلر دوش عللی سلنگینی       

دربلاره   غبا آنهمه نص و وصیت و سفارشی كه از پیلامبر  ،یكی خالفت اسالم: كرد می
كشید و با شكوه هلای   ریاد میمتوجه علی بود و در گوش او ف ،و اینهمه ،آن رسیده بود

دوم آشوبها و طغیان هلایی  . خواند دلگداز و جگر خراش او را به شور و حركت فرا می
كه ممكن بود منتهی شود به از هم پاشلیدن جزیلرة العلرب و مرتلد شلدن اعلراب نلو        

داند یافتن منافقان مدینه و دیگر اعلراب منلافق و    و ریشه كن شدن اسالم و می ،مسلمان
تر از  تر و نفاق پیشهم اهل نفاق و دو رویی بودند و كافر مجر ،ویی كه به نص قرآندو ر

هر كس دیگر بودند و از هر كس دیگر دورتر بودند از فهم و هضم حدود احكام خدا و 
پلس از   ،آری مسللمانان در آن روز . قلوت یافتله بودنلد    غاینان با از میان رفتن پیامبر 

گرفتلار شلده میلان     ،در شبی زمسلتانی  ،ای بودند سیل زده مانند گله ،(ص)رحلت پیامبر
گرگهای خونخوار و حیوانات درنده و مسیلمه كذاب و طلیحة بن خویلد و سلجار بلن   

و رجاله هایی كه دور و بر اینان گرد آمده بودند و برای محو اسلالم و مسللمین    ،حرث

در كملین   ،آن روزگلار  در ،دو امپراطلوری روم و ایلران   ،عالوه بر ایلن . فشردند پای می
 هده ها مانع و مشكل دیگر بود كله همله در حلال كینل     ،و به جز اینها همه. اسالم بودند

توزی با محمد و خاندان محمد و اصحاب محمد بودند و برای گلرفتن انتقلام خلود از    
بله هلر    ،(كه همه اعتبارات اشرافی و امكانات مختلف استثمار را نابود كرده بلود )اسالم 
و در راه . خواستند اسالم را براندازند و ریشله اش را بكننلد   می. زدند ای دست می وسیله
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 ،دیدند كه با مرگ رهبر اسلالم  چون می. داشتند با نشاط و شتاب گام بر می ،این مقصود
كوشیدند تا ایلن   از این رو می. برای كارشكنی و تخریب فرصت خوبی پیش آمده است

 ،پس از استقرار یك نظام داخللی  ،پرست شدن مسلمانانسر فرصت را مهار كنند و از بی
و طبیعی بود كله  . علی بر سر دو راهی بزرگ رسید ،در چنین شرایطی ،آری. بهره گیرند

حق خالفت خویش را فدای اسالم و مسلمین كند و چنلین هلم    ،مانند علی بن ابیطالب
حفظ كنلد   ،ودش بودكه خالفت خ ،نهایت برای اینكه نظریه خالفت حقه اسالم را. كرد

موضلعگیری الزم را   .و در برابر كسانی كه حق اسالمی خالفلت را از او سللب كردنلد   
كرده باشد ل البته آن هم باز به صورتی كه شق عصای مسلمین نشود و فتنله برنخیلزد و    

 ،در خانه نشست و بیعلت نكلرد   ،فرصت به دست دشمن داده نشود ل برای این مقصود 
در صلورتی كله اگلر    . ر ل اما بی خونریزی ل از خانه به مسجد آوردند   تا اینكه او را بزو

حجتلی بلرای خالفلت او نمیمانلد و بلرای       ،علی خود به پای خود برای بیعت رفته بود
دو  ،اما علی بلا ایلن روش خلود   . گشت برهان حق آشكار نمی( و هر طالب حقّی)شیعه 

 .ت حقه اسالم را نفراموشاندخالف  هم اسالم را حفظ كرد و هم صورت شرعی: كار كرد
حفلظ اسلالم و خنثلی كلردن فعالیتهلای       ،و چون نگریست كه در آن روز و آن شلرای  

چنین كرد و با خالفلت   ،(با سران امت)متوقف است بر عدم درگیری او  ،دشمنان اسالم
و نگهداشلت   ،و حراست شلریعت  ،و این همه برای حفظ امت بود. سقیفه در نیاویخت

و ادای امری كه شلرعاً و عقلالً بلر او     ،وشی از مناصب خویش برای خداپ و چشم ،دین
 ،(حفظ خالفت حقه)و ترك مهم ( حفظ اسالم و مسلمین)یعنی علم به اهم  ،واجب بود
نله بله    ،این است كه شرای  و محلی  آنلروز   . ای كه دو تكلیف تعارض كنند در مرحله

و نه جامعه آن روز مدینه را ل جامعه   ،علی اجازه می داد كه شمشیر در میان مردم گذارد
نو مسلمانان را ل زیر ضربه های استدالل و سخنرانی و تكفیر و تخطئه متزلزل و متشنج  

 ،از آن روز تلا املروز   ،علی و اوالد علی و عالملان شلیعه   ،و با این همه كه گفتیم .سازد
وشن نبلوی را  احادیث وصایت را ذكر كرده اند و نصوص ر ،همواره با روشی حكیمانه
 "والسالم . چنانكه بر مردم آگاه پوشیده نیست. در این باره نشر داده اند
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محور عمده پاسخ شیخ شرف الدین  .پاسخ شیخ شرف الدین در اینجا تمام می شود 
 رعایت مصلحت از جانب حضرت علی ل وجود خفقان ل: چرخد دور این سه نكته می

  .غوجود فرهنگ مخالفت در اصحاب پیامبر
 : ولی سئوال اینجاست

 فرهنگ مخالفت در اصحاب

اگر به كل حوادث زمان رسول خدا و جانفشانی ها و هجرتها و گذشتن از مال  -
نگاه كنید و بعد چند مورد معدود مخالفت را پیدا كنید این ادعا را بسی .. .و فرزند و

ش شده و چطور آنهمه موافقت و تایید و از جان گذشتگی فرامو. مضحك خواهید دید
و چگونه پیامبر با افرادی كه همیشه  ؟شاهد آورده می شود ،چند مورد مخالفت معدود

منافقین و یهودیان مدینه و كفار )اند توانست بر آنهمه مشكالت  روحیه مخالفت داشته
 ؟با این افراد به دفعات مشورت می كرده اند غو چرا پیامبر اكرم  ؟غلبه كند ...(مكه و

با آنهمه تعاریفی كه در قرآن از آنها شده بیشتر  غاب پیامبر اكرم اصح ،در حقیقت
روحیه موافقت و همكاری داشته اند و گرنه محال بود اسالم با آنهمه مشكالت و 

پیروز شود اگر مخالفت اصحاب  ،كارشكنی منافقین و یهود و دشمنی های كفار قریش
مخالفت اصحاب در تاریخ ثبت  مواردی كه از !را هم بخواهیم ضمیمه این موارد كنیم

شده نیز یا توس  یكی دو نفر از اصحاب بوده و یا بالفاصله پس از توضیح پیامبر اكرم 
بیشتر مخالفتها نیز با نظرات و آراء شخصی  .آن مخالفت به موافقت بدل شده است غ

و  (در موافقت كامل كه دیگر شوری معنایی ندارد ،شوری یعنی مخالفت)پیامبر بوده 
 .مبنی بر مخالفت اصحاب با نص صریح آیات قرآنی وجود ندارد ،چیزی در تاریخ
یعنی تعفن و گندیدن و همین  .مرداب :نبودن اختالف عقیده و نظر یعنی :عالوه بر این

برای رسیدن  :اختالف نظرهاست كه باعث رشد و ترقی می شود به قول حضرت علی
 .آراء خود را به هم بكوبید ،به پاسخ صحیح
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شیخ شرف اللدین در كتلاب الفصلول المهمله خلود نلام تعلدادی از مخلالفین          -
كله دلیلل    حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه را آورده كه غیر مستقیم چنین نتیجه گیری كنلد 

ولی وقتی به قول شلیخ شلرف    .مخالفت آنها وجود نص بر جانشینی حضرت علی بوده
را داشته ا ند چلرا انتظلار داریلم     غاصحاب پیامبر اكرم جرات مخالفت با پیامبر ،الدین

پلس مخالفلت آن علده معلدود بلا حضلرت        ؟جرات مخالفت با ابوبكر را نداشته باشند
ابوبكر رضی اهلل عنه نیز نه به خاطر نص بر جانشینی علی بلكه مبتنی بر وجود فرهنلگ  

 !مخالفت در آنها بوده است
جلرات مخالفلت بلا     زنده بوده كسی غشما در موارد دیگر می گویید تا پیامبر -
را نداشت و بله محلض رحللت ایشلان همله جلرات        (جانشینی حضرت علی )این امر 

اصحاب در زمان حیلات پیلامبر مخالفلت     ؟باالخره تكلیف چیست !مخالفت پیدا كردند
اگر طبق عقیده شما اصحاب حتی در موارد كلوچكتر از ایلن در زملان    !! !كردند یا نه می

ردند چگونه اسلت كله در ایلن ملورد بله ایلن مهملی        حیات رسول خدا مخالفت می ك

نه قبل از آن و نه حتلی   ،نه در واقعه غدیر ،هیچگونه مخالفتی در تاریخ ثبت نشده است
بله  ) 3؟ كنلیم  از اصحاب مشاهده نملی  ،حتی یك مورد اعتراض بسیار كوچك ،بعد از آن

اسلت   خصوص از حضرت عمر كه در جریان صلح حدیبیه آنهمه معترض بود چگونله 
آیلا تملام ایلن قلرائن و       !!!كه در غدیر جلو می رود و به حضرت علی تبریك می گوید

خالفت حضرت علی نبوده و تمامی افلراد   ،غها دال بر آن نیست كه منظور پیامبر نشانه
  (كرده اند؟ حاضر نیز همین برداشت را از سخنان ایشان

واقعلة غلدیر و آیلات     بوده اند به( ع)چرا آن تعدادی كه طرفدار حضرت علی  -

  ؟اشاره ای نمی كنند ،غالهی و سخنان پیامبر

مانند حضرت عمركه همیشله بله   )آیا چند مورد مخالفتی كه توس  برخی افراد  -
را می توان به كل افراد نسبت  (سرعت احساساتی می شده و سریعاً نیز پشیمان می شده

                                                           

البته در مورد فردی كه اعتراض كرد و از آسمان سنگی به سر او فرود آمد و متعاقب آن سوره سال  -3

 ! این سوره مكی است: سائل بعذاب واقع نازل شد با عرض شرمندگی باید بگویم
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پلس چگونله    ؟دانست غداد و مخالفت كردن را جزو روحیه و فرهنگ اصحاب پیامبر
ماننلد وجلود   )با همین افراد معدود و ضعف مادی و شلرای  دشلوار    غاست كه پیامبر

توانست بر همه مشكالت غلبه كنند؟ زیرا یلك رهبلر نملی     ...(منافقان و یهود و كفار و
  .تواند با كسانی كه روحیه و فرهنگ مخالفت دائمی و سرپیچی دارند كاری از پیش ببرد

به خصلوص حضلرت   )در اسالم حتی یك مورد مخالفت اصحاب در تاریخ ص -
علی و حضرت عثمان رضی اهلل عنه و حضرت عمر رضی اهلل عنله و حضلرت ابلوبكر    

 .را سراغ نداریم (نص)با آیات الهی  ...(رضی اهلل عنه و طلحه و زبیر و سعد ابن عباده و
  (ند جنگ احدمان)بوده  غهرگاه مخالفتی بوده با اظهار نظرهای شخصی پیامبر

و اظهار نظر و اگر بنلا شلود بله صلرف هلر گونله        !نفس شوری یعنی مخالفت -
هر مخالفتی  :همانگونه كه هم اینك در قرن بیستم نیز)مارك كفر و نفاق بزنیم  ،مخالفت

  ؟پس آیات مشورت و شوری چه معنایی دارد !(را مارك منافق و ضد انقالب می زنند

ابوعبیده   ابوبكر ل: ة مخالفان در سقیفه بیندازیمجالب است كه نگاهی به سردست -

در زمان حیات پیامبر اكرم  ،به غیر از حضرت عمر از هیچكدام این افراد .عمر جراح ل
حتی یك مورد مخالفت هم در تاریخ ثبت نشده بلكه بر عكس هر چه ثبت شده  غ

از طالق  حتی زمانی كه صحبت  ،به خصوص در مورد ابوبكر)اطاعت محض بوده است 
 (!!!آید حضرت عایشه به میان می

بله جلز یلك    )هیچگاه جنبه عمومی نداشلته   ،غمخالفتها در زمان حیات پیامبر -
همله   غبا سلخنرانی پیلامبر   آن هم  ،مورد بر سر شیوه تقسیم غنائم آن هم توس  انصار

فلر  بلكه توس  یك یا دو یلا سله ن   (!!!موافقت خود را نشان می دهند ،گریه كنان ،انصار

 .مطرح شده یا به آن دامن زده می شده است

علت تمام مخالفتهای معدودی كه در زمان حیات پیامبر از سوی عدة معلدودی   -
ولی علت پیمان شكنی اصحاب پیامبر بلا   .آمده در تاریخ ثبت و مشخص است بعمل می

به آن هم پیمان شكنی بیعتی كه متعلق ) ؟علی در سقیفه بنی ساعده چه چیزی بوده است
به عبارت دیگر ( روز قبل بوده آن هم بدون هماهنگی آن هم به صورت دسته جمعی 59
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و متعاقب آن خالفت ابوبكر چه سودی برای  (كنار گذاشتن حضرت علی)این مخالفت 
تا پس از آنهمه فداكاری خودشان را فق  بله خلاطر خالفلت     ؟انصار و مهاجرین داشته

صوص با عنایت به این نكته كه انصار در بدو ورود به خ!!! ؟ جهنمی كنند ،یك نفر دیگر
پیامبر اكرم از دور عبداهلل ابن ابی ل كه می خواسته پادشاه شود وبعدها سردسته منافقلان   

روند یعنی كسی كه همشهری و از قبیله خودشان بوده پلس چگونله    می شود ل كنار می 
 ؟ گرد او را گرفتند ،نماركی زده شود كه بعد بگوییم انصار به خاطر آ ،به ابوبكر

در نامه خود به مالك اشتر می نویسند باید نزدیكتلرین افلراد   ( ع)حضرت علی  -
زیرا رهبر و فرمانده نیازی بله یلك علده     .به تو منتقد ترین و مخالفترین آنها به تو باشد

و وجود انتقاد و مخالفت است كه موجب رشد و  .بادنجان دورقاب چین چاپلوس ندارد
پس چرا نباید چند مخالفت معدود اصحاب را بلا گملان فاسلد     .ور می شودپیشرفت ام

 .  خود تجزیه و تحلیل كنیم

نفس بیعت بسیار مهم بلوده و بیعلت شلكنی گنلاهی بسلیار       ،در فرهنگ عرب -

آنوقلت شلما    .بزرگ و نابخشودنی به شمار ملی آملده آن هلم از جانلب كفلار جلاهلی      
نفشانی، بالفاصله پس از رحلت پیامبر بیعت پس از آنهمه جا غمعتقدید اصحاب پیامبر

فرمان مسلتقیم   آن هم بیعتی كه بر خالف بیعتهای دوران جاهلی بر مبنای ؟شكنی كردند
 خداوند و رسول او بوده است؟ 

ایشان هر گاه سخنی می گفتند اصحاب سئوال می كردنلد   ،در زمان پیامبر اكرم -
آنها  ،می فرمود نظر شخص من غبرو اگر پیام ؟این دستور خداست یا نظر شخص شما

و  (شلوری )متوجه می شدند كه می شود مخالفت كرد و نظرات شخصی را ابراز نملود  

نمونه مشخص آن جنگ احلد اسلت كله     .نیز از رای اكثریت تبعیت می كردند غپیامبر
و برخی از پیرملردان معتقلد    غبیشتر جوانان معتقد به خروج از مدینه بودند ولی پیامبر

اع از داخل شهر بودند ولی چون جوانان تعداد بیشتری بودند موفق به جللب نظلر   به دف
 . پیامبر می شوند
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مشلخص بلوده یعنلی     ،از ابراز برخی مخالفتها در زمان پیلامبر اكلرم   ،نیت افراد -
مخالفت می كردند و چهره منافقلان در مخالفتهلا در    ،از روی خامی و احساسات ،بیشتر

 ابن ابی و یاران منلافقش در  مانند رجوع از بین راه عبداهلل)تاریخ ثبت و مشخص است 
 ( جنگ بدر

سید شرف الدین در یكی از كتب خود دهها مورد از مخالفتهای اصحاب در  -
را نقل كرده تا اینگونه تحلیل كند كه بنابراین مخالفت آنها پس از  غزمان پیامبر اكرم 

اكنون در  .نبوده و سابقه داشته است در سقیفه بنی ساعده امر تازه ای غپیامبر اكرم 
با این تز و پندار شما نباید از عدم انتخاب حضرت  -3: شود اینجا دو سئوال مطرح می

چندان گالیه ای داشته باشید زیرا به قول شما وقتی اصحاب در زمان نبی اكرم ( ع)علی 
 199سقیفه نیز و در )با ایشان كه پیامبر خدا و متصل به وحی بوده مخالفت می كردند 

چرا باید  (3آیه قرآن در حق علی و هزاران حدیث پیامبر در حق علی را زیر پا گذاشتند
 ساله 11انتظار داشته باشیم كه در صورت انتخاب حضرت علی به خالفت یعنی جوانی 

كردند و بی چون و چرا از فرامین  كه تازه به او وحی هم نمی شود همه موافقت می
محققین شیعه علت اصلی و ریشه ای مخالفتها با حضرت  -4 ؟كردندایشان اطاعت می 

علی در زمان خالفت ایشان را روش حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حضرت عثمان 
كنند كه عمر  در زمامداری می دانند و این تحلیل جناب سید شرف الدین را فراموش می

در زمان حیات نبی  غم و عثمان در این زمینه نقشی ندارند بلكه اصحاب پیامبر اكر
البته  .اكرم نیز چنین روحیه ای داشته اند پس گناه عمر و عثمان در این میانه چیست

                                                           

مردم . البته اگر چنین اغراقی صحت داشته باشد كه در این زمینه جای حرف و نقل بسیار زیاد است -3

مدینه به محمد یتیم فقیر رانده شده از شهر و قبیله خالصانه ایملان ملی آورنلد و تلا آخلرین لحظله و       

( یشان نازل می شودكه آنهمه آیات و روایات در ستایش ا)درتمامی شرای  دشوار در كنار او می مانند 

در حالیكه قبل از آن هیچ آیه ای از سوی خدا و هیچ حدیثی از هیچ پیامبری در تایید حضرت محملد  

نشنیده بودند ولی ناگهان در سقیفه همین افراد هزاران حدیث و آیه در حق علی را شنیده و بدون هیچ 
حلیلهای شیعه، تاریخ را تبدیل بله طنلزی   آیا ت!!!! دلیلی اولین سنگ مخالفت را در آنجا بنا می گذارند؟

 مسخره نكرده است؟
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وقتی تحلیلها بر اساس تعصب و یا اشتباه و یا دروغ شكل بگیرد راهی جز تناقض پیش 
 .گذارد پای انسان نمی

و  (لیلغ آیله تب )بلا نیلت مخالفلت بلا آیلات الهلی        ،افراد حاضلر  ،اگر در سقیفه -
و زیر پا گذاشتن آنها گرد هم جمع شده بودند پس چگونه است كه  غدستورات پیامبر

كه فق  خودش و یكلی  )امامان از قریشند  ،االئمه من القریش :ابوبكر با ذكر یك حدیث
به خصلوص خلزرج و   )توانست براحتی تمام انصار ( دو نفر دیگر از پیامبر شنیده بودند

آن هلم  !! !؟را مجاب كنلد  (اده كه چیزی نمانده بود خلیفه شوددر راس آنها سعد ابن عب
  !!!در شهر خودشان و در محل تصمیم گیری خودشان

زیرا فق   ؟اگر انسانها مخالفت و انتقاد نكنند تفاوت آنها با گوسفند در چیست -
نفس شوری بی  ،آیا با این تحلیل ؟حیوانات هستند كه قدرت انتخاب و انتقاد ندارند

باید نزدیكترین : ؟ مگر حضرت علی در نامه خود به مالك نمی نویسد شود میمعنی ن
پس چرا شما از نزدیكان پیامبر  ..افراد به تو منتقد ترین و مخالف ترین آنها به تو باشند

یا آنجایی كه ) ؟در تمام صفحات تاریخ انتظار تبعیت محض بی چون و چرا دارید
ر تو است كه نظرت را به من بگویی ولی من در ب: فرماید حضرت علی به ابن عباس می
حتی می توان بر همین مبنا مناسبات حضرت علی  .(كنم نهایت طبق رای خود عمل می

زیرا ایشان مخالفت و انتقاد می كردند و با آنها رفت و آمد و  .با خلفاء را تفسیر كرد
اقضی كه برای شما البته تن  و تنها راه حل این تناقض ل .نشست و برخاست هم داشتند

اختالف امتی  :در ادامه می توان به حدیث( بوجود آمده ل در همین نكته نهفته است
سوره مباركه هود اشاره  339و  336و آیات  (اختالف در امت من رحمت است)رحمه 

 (بدون هیچگونه اختالف)و اگر پروردگارت می خواست همه مردم را امت واحده : كرد
ها همواره مختلفند مگر آنچه پروردگارت رحمت كند و برای همین قرار می داد ولی آن

و فرمان پروردگارت قطعی است كه دوزخ [ 339:هود] چٿ  ٿچ : آنها را آفرید
  .را از جن و انس پر كند
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اگر اختالف و تفاوت نبود هیچگاه چرخ جامعه به حركت در نمی آمد و تمدن  -
یك دست كه اگر تمام آنها یك اندازه بود  درست مانند انگشتان .رو به تكامل نمی رفت

خواست می توانسلت بله    اگر خدا می .انسان به توس  آنها قادر به انجام هیچ كاری نبود
 .بیافریند ...راحتی همه را یك شكل و با یك طرز فكر و

آفت نویسندگان شیعه است زیرا در جایی  ،متاسفانه تحلیلهای ضد و نقیض -
زنده بود كسی جرات مخالفت و بروز كینه های دیرین را  ،متا پیامبر اكر: گویند می

نداشت برای همین كسی با خالفت علی مخالفت نكرد و در جایی دیگر نمونه های 
 !فراوانی از مخالفتها را ردیف می كنند تا مخالفت آنها در سقیفه را موجه جلوه دهند

 ؟الفت داشتند یا نهباالخره معلوم نیست اصحاب در زمان حیات نبی اكرم جرات مخ
 .به خاطر نگاه متعصبانه به قضایاست ،همه این موارد متضاد و متناقض ،آری

این ایراد كه توس  برخی نویسندگان شیعه عنوان می شود : در انتها باید گفت -
جنبة كلی گویی و قیاس های بیجای همیشگی آنها  :مانند بسیاری دیگر از ایرادات آنها

  !جز سرآغاز ورود به بحثهای كالمی بی سر و تهو چیزی نیست  را دارد

عجیب است كه اصحاب پس از آنهمه فداكاری و عشق و عالقه در راه پیامبر  -
سخن پیامبر و آیه قرآن را زیر پا می گذارند و مخالفت می كنند ولی با  غاكرم 

موافقت  (یعنی مردی از كم اهمیت ترین تیره قریش)حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه 
آن هم موافقتی كه آنها را جهنمی می كند اگر آنها روحیه مخالفت داشتند به  .كنند می

كه نه پیغمبر بود ونه از تیره ای )طریق اولی با حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه نیز 
باید مخالفت می كردند ولی نه تنها با او بیعت می كنند بلكه با اطالعت كامل (سرشناس

 !نیز سركوب می كننداز او شورش گسترده رده را 

 :نكته
اینهمه خطرات فراوان و مشكالت انبوه و بیشمار كه شیخ شلرف اللدین بله آن     -

سلال   4اشاره می كند كه حضرت علی به خاطر آنها بلا ابلوبكر بیعلت كلرد فقل  طلی       
خالفت حضرت ابوبكر ریشه كن شد به نحویكه حتی در زمان حضرت عمر اسلالم بله   
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ملی   یا همین نكته دلیلی بر لزوم اینكه ابوبكر باید خلیفله آ !یك نیروی تهاجمی بدل شد
نیز او را چندان در ایلن   ،با عنایت به اینكه قبیله قریش)؟  شد و حسن سیاست او نیست

های قریش بلود و ریاسلت او بلرای     زیرا او از كم اهمیت ترین تیره!! !زمینه یاری ندادند
مشلخص   ،وسفیان پس از خالفت ابلوبكر شده چنانچه از سخنان اب آنها بسیار گران تمام

و باز با عنایت به اینكه دو تیره بنی هاشم و بنی امیه از دیلر بلاز بلا هلم كینله و      ( است
حوادث  .عداوت داشتند و خالفت هر یك از این دو قبیله بر شدت مشكالت می افزود

شاهد محكمی بر ایلن  ( ع)دوران خالفت حضرت عثمان رضی اهلل عنه و حضرت علی 
 .دعاستم

و آیا پس  ؟به مدت چندین ماه سرگرم مراسم تدفین بوده( ع)آیا حضرت علی  -
نباید حلق   الاقل از باب ارشاد دیگران و اینكه در روز قیامت نگویند نمی دانستیم ،از آن

 ؟را بیان كنند و سئوال كنند چرا بیعت غدیر را شكستید

چیزی كه آنها  ،عربستان در مورد حمله ایران و روم می دانیم كه در شبه جزیره -

 ،را تحریك به حمله كند وجود نداشلته و هیچگلاه در طلول تلاریخ ایلن دو ابرقلدرت      
 .نیروهای خود را داخل بیابانهای بی آب و علف عربستان نكرده بودند

 (ع)رعایت مصلحت از سوی حضرت علی 
شلبها هملراه همسلر و دو     ،چطور حضرت علی بالفاصله پس از حادثه سلقیفه  -
ملی   رفتله انلد و آنهلا را دعلوت بله بیعلت بلا خلود         دش به در خانله انصلار ملی   فرزن
چرا در آنجا اشاره ای به  ؟آیا اینكار خالف مصلحت نبوده( تقریباً نوعی شورش)؟كردند

و این دیگر چه خفقانی است كه یك نفلر   ؟نصوص فراوان مورد ادعای شیعه نمی شود

اهزن و شورش رده ل دیگران را دعوت به  می تواند ل در آن حول و والی حمله قبایل ر 
 بیعت شكنی و بیعت مجدد كند؟ 

چرا وقتی طرفداران ابوبكر برای اخذ بیعت به در خانه حضرت علی می آیلد و   -
ماننلد ایلن نكتله كله چلرا      )شوند و مطالبی را در حقانیت خود  ایشان از منزل خارج می
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باز هم به واقعه غدیر اشلاره   ندبیان می كن( تصمیمی گرفته شده ،هاشم بدون حضور بنی
  3؟ای نمی شود

 8تلا   :این چه سكوت یا رعایت حكمت و مصلحت و ترس از خفقانی بوده كه -
به مسجد می رود و هر چه می  (یعنی یك زن)همسرش  ؟كند ماه از بیعت خودداری می

شبها همراه همسر و دو فرزندش بلرای جللب     4!گوید خواهد به خلیفه و حتی انصار می
چیزی شبیه به اغتشلاش و شلورش و تحریلك    )؟  رود حمایت انصار به در خانه آنها می

  (دیگران

به : با بیان جمالتی می فرمایند پس از شنیدن ماجرای سقیفه (ع)حضرت علی  -
چرا پس از بیان چنین جمله كنایه  .اشاره كردند ولی میوه اش را ضایع كردند ،درخت

آیا  ...و چه زود عهد خود در غدیر را فراموش كردند: آمیزی در ادامه بیان نمی كنند
می توانست خطری جانی ( ع)واقعاً بیان چنین جمله كوتاهی از سوی حضرت علی 

طبق علم غیب و  ،و مگر حضرت علی ؟برای ایشان داشته باشد كه نیازی به تقیه باشد

زیرا تقیه در  كه نخواهند تقیه كنند ؟از زمان شهادت خود آگاه نبودند(ص)سخن پیامبر
به ایشان نفرموده بود كه پس از من با مارقین و  غو مگر پیامبر ؟مقام حفظ جان است

  ؟پس چرا باید از ترس جان تقیه كنند ؟قاسطین و ناكثین نبرد خواهی كرد

چرا حضرت فاطمه برای موضوع فدك كله املری ملادی و كلم اهمیلت بلوده        -
و حتلی بله آیلات قلرآن      ؟جاج می پردازندرعایت مصلحت را نكرده و با ابوبكر به احت

 1؟نمی كند ولی هیچكس اشاره ای به غدیر ؟استناد می كنند

                                                           

/  767،صللص3بللالذری،: تفاسللیر مختلفللی از ایللن مللاجرا را در ایللن كتابهللا مللی تللوان یافللت     -3

در تملامی ایلن ماجراهلا سلخنان تنلدی بلین        479،صص2عقد،/ 3636،ص3طبری،/ 348ص4یعقوبی،
ماه قبل اتفاق افتلاده  4اره ای به واقعه غدیر كه طرفین درگیر ماجرا رد و بدل شده ولی در هیچكدام اش

 !!! و یا آیه قرآن نشده است

 . البته به زودی اثبات می كنیم كه چنین اتفاقی اصوال روی نداده است -4

البته به زودی ثابت می كنیم داستان فدك و دهها داستان دیگر مانند آن در طول تاریخ شاخ و بلرگ   -1

 .چیز دیگری بوده است داده شده و موضوع از اصل
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چله خلالف مصللحت و     (آیه تبلیلغ )بیان واقعة غدیر و اشاره به یك آیة قرآن  -
آن هم موضوعی كله متعللق    ؟ماه بوده است 8آیا بدتر از بیعت نكردن تا  ؟حكمتی بوده

 (اقعه غدیریعنی و) ؟ماه قبل بوده4به 

چرا حضرت علی در جریان شورای حضرت عمر در پاسخ عبدالرحمن ابن  -

كه به قول  .نه: گویند رعایت مصلحت را نمی كنند و خیلی قاطع و صریح می ،عوف
چرا حضرت ! جا داشت جایش دقیقا همانجا بود (و مصلحت)دكتر شریعتی اگر تقیه 

حت را نكرد تا جنگ جمل براه علی در عدم پرداخت مساوی بیت المال رعایت مصل
چرا فق  چند ماه با معاویه نساخت و رعایت مصلحت را نكردند تا طبق مشورت  ؟افتاد

 ،و چرا برای ساكت كردن خوارج ؟سر و صدا عزل كنند معاویه را بی ،و رای ابن عباس
رعایت مصلحت را نكردند و به عنوان مصلحت و برای جلوگیری از جنگ و كشته 

هزار نفر از آنها را در یكروز  2 ...ن نفر آدمهای قاری قرآن شب زنده دار وشدن هزارا
 ؟كشتند

 .امامت را مهمترین اصل از اصول پنج گانه دین و مذهب خود ملی دانلد   ،شیعه -
سكوت كرد تا مهمترین اصل دین زیر پا گذاشته شود و  ،آیا می شود به صرف مصلحت

 (ل برای روشن شدن ذهن تاریخال اق) .حتی كالمی هم در این باره نگفت

شیعه معتقد است كه آیه ابالغ در روز عرفه نازل شده ولی پیامبر اكرم به عللت   -
روز بعلد بله تلاخیر     6ترس از مخالفت مردم ابالغ دستور خدا را تلا روز غلدیر یعنلی    

سئوال عجیب اول اینكه آیه ای كه شما معتقدید جبرییلل در روز عرفله آورده    .انداختند
البته مسلماً آقایان می گویند آیه ای در كلار نبلوده و جبرییلل پیلام     ) ؟قران استكجای 

سئوال عجیب تر دیگر اینكله شلیخ    !(انگار پیامهای قبلی كتبی بوده است !شفاهی آورده
شرف الدین در یكی از كتب خود دهها مورد از مخالفتهای اصحاب را بلر سلر مسلایلی    

ثبت كرده است پس چلرا بلر خلالف پلیش      ،الفتبسیار جزئی تر و كم اهمیت تر از خ
حتلی یلك    (گویید ایشان از مخالفت می ترسیده اند البته به زعم شما كه می)بینی پیامبر 

به جز افسانة خنده دار خلوردن  )مورد مخالفت و اعتراض نیز در تاریخ ثبت نشده است 
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و بلر عكلس    (مسنگ از آسمان به سر یك نفر كه به زودی پوچ بودن آنرا ثابت می كنلی 
جلو می آید و می گوید به به بر تو ای عللی  ( یعنی سردستة مخالفین به زعم شما) عمر

  ؟كه از امروز موالی من و هر زن و مرد مسلمان شدی

 

 خفقان و دیکتاتوری

این چه حكومتی بوده كه در اولین ثانیه های حكومت خود ملی توانلد تلا ایلن      -
كه این بازیها مال زمانهای بعد )ر دیكتاتوری بوده حد، مقتدر و خفقان زا باشد؟ حتی اگ

و قبیله شجاع بنی  غبا آن شجاعت و نزدیكی به پیامبر( ع)شخصیتی مانند علی  (است
نیز مشمول خفقان حكوملت بلوده   ( ع)و حتی اگر علی  .هاشم از شمول آن خارج است

 .مسلماً سخن گفتن برای او ممنوع نبوده است

یكتاتوری و خفقان آوری كه هیچ كس حتی جرات چگونه در چنین حكومت د -
 ،اشاره به آیه قرآن در خصوص خالفت علی را نداشته ابوبكر می تواند با كملك ملردم  

غلبه كرده و سپس به ایلران و روم   ...(جمع آوری قرآن و ،شورش رده)بر آنهمه مشكل 
  ؟و مصر همزمان حمله كند

بدون یار و یاور در میلان كفلار و    ،سال در مكه 31چگونه پیامبر اكرم به مدت  -
مردم جاهلی به تمام خدایان آنها و آداب و رسومشان تاخت و اهانت كلرد وللی كشلته    
نشد ولی حضرت علی با یارانی كله داشلت آن هلم در مدینله و در اوللین ثانیله هلای        

توانلد بله واقعله غلدیر اشلاره ای هلم        حكومت حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه حتی نمی
اظهلر ملن    ،و آیا اگر تعصب را كنار بگذاریم پاسخ اینهمه اشكال و تناقض ؟دداشته باش

  ؟الشمس نیست

چگونه عربها برای حكوملت ابلوبكر و عملر دیكتلاتور آنهمله جانفشلانی ملی         -
دیكتاتوری و اسلتبداد پادشلاهان    ،مگر شما نمی گویید علت شكست سپاه ایران ؟كردند
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پیروزی سپاه اسلالم نیلز خفقلان و اسلتبداد     عجیب است آیا علت رشادت و  ؟ایران بود
 آیا این مسخره نیست؟ ؟ابوبكر و عمر بوده

یلك علرب بلدوی در     ،این چه خفقانی بوده كه در زمان خالفت حضرت عمر -
شود و به حضرت عمر می گوید اگر خواستی كج شوی با ایلن شمشلیر    مسجد بلند می

ی كه مالیمت و آراملی او زبلانزد   نه ابوبكر ،آنهم حضرت عمر)!! !؟كنیم تو را راست می
آنگاه می گویید علی با آنهمه سرشناسی و طرفدار نمی توانسته یلك   .خاص و عام بوده

 !( جمله بگوید

سلاله در مسلجد در    39یعنلی كلودكی    ،این چگونه خفقانی بوده كه امام حسن -
! ؟بیا پایین ،ساله می گوید از منبر پدر من 81خیزد و به ابوبكر پیرمرد  حضور همه بر می

 ؟و هیچ اتفاقی هم نمی افتد

 ...كله دیگلر خفقلان و مصللحت و تقیله و     ( ع)در زمان خالفت حضرت علی  -
نویسند  می وجود نداشته چرا ایشان در هیچ كجای نهج البالغه و نامه هایی كه به معاویه

 چیا افرادی كه از ایشان در مورد سقیفه سئوال می كنند و همچنین در خطبه شقشقیه هلی 
 ؟اشاره ای به غدیر و آیه تبلیغ و خالفت بالفصل خود بر مبنای نص الهی نمی كنند

من تنها : بیشتر مواقع در زمان خالفتشان باالی منبر می گفتند( ع)حضرت علی  -
و هر كه چنین  (منظور عقد اخوت در مدینه)كسی هستم كه وصی و برادر محمدم 

ك بار هم به واقعه غدیر و آیه قرآن ل پس چرا حتی ی .شك دروغگوست ادعایی كند بی
 ؟ كنند اشاره ای نمی  كه مهم تر است ل

حتی در همان یكی دو مورد جعلی كه شما معتقدید حضلرت عللی بله واقعلة      -

غدیر اشاره فرمودند چرا ایشان اشاره ای به موضوعیت واقعه یعنی خالفت و وجود آیه 
ه ای داشلته انلد از بلاب    رار چنین اشل مسلما اگ)و فرمان خداوند در این باب نمی كنند 

  (لزوم رعایت و محبت ایشان بوده و نه خالفت منصوص

یلا   ؟آیا ابوبكر و عمر به تنهایی توانستند چنان محی  خفقان زایی را ایجاد كنند -
بنلی امیله هلم نملی      .مسلماً بنی هاشلم نبودنلد   ؟حامیان آنها كه بودند ؟حامیانی داشتند
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سفیان اولین كسی بوده كه به حضرت عللی پیشلنهاد بیعلت ملی     زیرا ابو )توانست باشد 
 .كه مخالف بلود و از مدینله رفلت    :سعد ابن عباده :می آییم سراغ سران اصحاب ( !دهد

از مهاجرین می گلذریم و ملی رویلم     !ابوذر !بالل !سلمان فارسی !عمار یاسر :مهاجرین
را  غدل و خلوص نیت پیامبرهمین افرادی كه با صدق  ،براستی آیا انصار :سراغ انصار

به مدینه دعوت كردند ناگهان فق  چند ثانیه پس از رحلت پیامبر اكلرم همگلی ناگهلان    
 !! !؟عملة ظلم و مجری دیكتاتوری و خفقان می شوند

سودجویی و زراندوزی ل موروثی   ؟هدف یك دیكتاتور از ایجاد خفقان چیست -
هیچیك از این موارد در ابوبكر و عملر  ولی  ...كردن سلطنت ل بیان یك تز و ایده جدید 

 !شاید گفته شود نیت آنها كتمان فضایل حضرت علی و غصب خالفت بوده !دیده نشده
مگلر عللی    ؟ولی این كتمان فضایل و غصب خالفت چه سودی برای آنها داشته اسلت 

یاور هم نداشتم پس چلرا بایلد از او بترسلند و     29نگفته كه من در جریان سقیفه حتی 
 ؟علی كه لشكر و سپاهی نداشلته اسلت   ؟یلش را كتمان كنند و اختناق براه بیندازندفضا

اگر علی نبلود عملر    :بار گفته 59این چه خفقان و كتمان فضایلی بوده كه حضرت عمر 
ازدواج ملی   (عللی )این چه دیكتاتوری بوده كه با دختر رییس مخالفلان   !هالك می شد

 !تاریخ با مخالفان خود همینگونه رفتار می كردند پس ایكاش تمام دیكتاتورهای!! !؟كند

حضرت عثمان رضی اهلل عنه روزی در زمان خالفتش به كسانی كه به او ایراد  -
گرفتند كه چرا اقوام خود را روی كار آورده ای در حالیكه عمر و ابوبكر چنین نمی  می

ند و من از ترس آنها از ترس مردم به اقوام خود مقامی نمی داد: كردند پاسخ می دهد
اینقدر بیدار و آزاد بوده كه  3خدا می دهم عجیب است یعنی وجدان جمعی جامعه

خلیفه مقتدری چون حضرت عمر جرات نمی كرده به اقوام خود حتی سمت و مقامی 
 !! !؟بدهد آنگاه شما می گویید خفقان و دیكتاتوری بوده است

                                                           

دكتر شریعتی در كتاب استحمار این نكته را به خوبی تشریح می كند كه علت اصلی پیروزی سلپاه   -3
اسالم در زمان خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنله، هوشلیاری ملردم و نظلارت دقیلق آنهلا در املور        

 .حكومتی بوده است
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 :دیث جلوگیری كردند ولیشما به خلفاء ایراد می گیرید كه چرا از ثبت احا -
چرا شخص پیامبر در زمان  3نیز حدیثی ثبت نشده؟( ع)چرا در زمان حضرت علی 

پس متوجه می شویم كه حضرت  4دستور ثبت و نوشتن احادیث را ندادند؟ حیاتشان
دقیقا مانند سنت و روش ( ع)و حتی حضرت علی ( رض)و حضرت ابوبكر( رض)عمر

ر دقت كنید بیشتر منازعات و سوء تفاهمات و گمراهی اگ. عمل كردند غپیامبر اكرم 
 !ها و فرقه بازیها دقیقاً از زمانی شروع شد كه احادیث و داستانها را مكتوب كردند

داستانهای فراوانی در تاریخ وجود دارد كه نشان می دهد سخت گیلری حضلرت    -
مربلوط ملی   عمر فق  در زمینه مسائل شرعی بوده و در مواردی كه به شخص خلود او  

  .شده حتی ذره ای سخت گیری به خرج نمی داده است

در البه الی متون تاریخی بعد از آن هم سئوال و جوابهایی میان طرفین ملاجرا    -
  :برای نمونه .وجود دارد ولی باز هم اشاره ای به غدیر نمی شود

چرا علی به ما ملحق  ": حضرت عمر به مناسبت خاصی از ابن عباس می پرسد

در حالیكه پدرت  ؟چرا قریش از خاندان شما جانبداری نكردند ؟و همكاری نكرد نشد
: عمر گفت ."نمی دانم ": ابن عباس پاسخ داد "؟عم پیامبر و تو خود پسر عم او هستی

زیرا قریش مایل نیستند كه اجازه دهند نبوت و خالفت در  ،ولی من از دلیل آن آگاهم "
 1 ".بدینوسیله احساس غرور و شادمانی خواهید كرد خاندان شما جمع شود برای اینكه

ای امیر مومنان در مورد این مطلب كه قریش خود رهبرشان را  ":ابن عباس می گوید
انتخاب كردند و به گزینش درستی رهنمون شدند امكان صحت آن در صورتی است كه 

باشد صورت انتخاب رهبر در قریش در همان مفهوم كه انتخاب خداوند از میان قریش 

                                                           

دكتلر  )قرن پس از هجرت اسلت   4وب متعلق به بنا به اعتراف تمام مورخین اولین نوشته های مكت -3

 (شهیدی

به شكل خیلی محدود بود وللی وضلع و سلاختن احادیلث     ( ص)نوشتن احادیث در زمان پیامبر  - -4

 .دروغین بعدها بوجود آمد
و طبلری،   67ص . دفتر نشر فرهنگ اسالمی. دكتر سیدحسین محمد جعفری. تشیع در مسیر تاریخ -1

 4589، ص 3
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قریش مایل نبودند اجازه دهند نبوت و خالفت با ما  :و در مورد این جمله كه .گرفت می
باشد تعجبی ندارد زیرا خداوند بسیاری از مردم را كه آنچه او برایشان فرستاده بود 

در اینجا عمر عصبانی . "دوست نداشتند و عملشان بیهوده ماند توصیف می فرماید 
من چیزهای زیادی درباره تو شنیده ام ولی به خاطر احترامی كه ": شود و می گوید می

كنم به من گفته شده است كه شما فكر می كنید ما  نسبت به تو دارم از آن صرفه نظر می
ابن عباس پاسخ می  ".خالفت را با ظلم و به خاطر رشك و حسد از شما گرفته ایم

رابطه با حسد و رشك آن هم مسلم  و اما در مورد ظلم امری است بدیهی و در ": دهد
عمر به شدت متغیر شده و  ".شیطان بر آدم رشك برد و ما فرزندان آدم هستیم .است

بدخواهی و دعوی  ،افسوس ای بنی هاشم قلوب شما پر از كینه ": متقابالً می گوید
ای امیرالمومنین آرام باش و درباره قلوب مردمی  ":گوید ابن عباس می ".دروغین است

كه خداوند همه گونه ناپاكی را از آنها دور ساخته و آنانرا كامال ناب كرده است صحبت 
بگذار این  ": عمر گفت ".عالوه بر این شخص پیامبر نیز از بنی هاشم بوده است .مكن

 " 3 ...موضوع را كنار بگذاریم
در صلورتیكه   .همه بنی هاشلم را مشلمول آیله تطهیلر دانسلته      ،چرا ابن عباس -
یا عقیل برادر حضرت علی كه از زمین تلا  . عموی پیامبر نیز از بنی هاشم است ،بابوله

نفر را مشمول آیه  7از اینها گذشته چرا شیعه فق   ...آسمان با آن حضرت تفاوت دارد و
 ؟تطهیر می داند

در حالیكله  )این چه خفقان و یا دیكتاتوری بوده كه جوانی ماننلد ابلن عبلاس     -
چنلین جمالتلی را    ،تواند به خلیفه ای مانند حضرت عملر  می (سال است 49سنش زیر 

 !!!بگوید

وجلود نلدارد    ...چرا در این موقعیت كه اثری از تقیه و مماشات و مصللحت و  -
اشاره  ،و سایر احادیث به قول شیعه منصوص (آیه ابالغ)ابن عباس به غدیر و آیات الهی

 ای نمی كند؟

                                                           

 4559صص،3طبری، -3
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به واقعه غدیر توجیهاتی ( ع)لی بنا به فرض محال برای عدم اشاره حضرت ع
ال : چرا آن تعداد معدود از انصار كه در سقیفه علی علی می كردند و می گفتند .بتراشیم

 ؟اشاره ای به غدیر و آیات الهی نكردند (كنیم مگر با علی بیعت نمی)نبایع اال علیا
ولی !!!( بیندازدحضرت ابوبكر رضی اهلل عنه كه هنوز روی كار نیامده بود تا خفقان براه )

نفری كه شیخ  479چرا  ؟حرفش را به كرسی نشاند ،ابوبكر فق  با ذكر یك حدیث
شرف الدین در الفصول المهمه نوشته از طرفداران علی بودند اشاره ای به غدیر نمی 

و رعایت مصلحت را می كردند؟ پس  آیا همه آنها اهل تقیه و مماشات بودند ؟كنند
بازی با كلمات و قیاسهای نا به جا بالی جان نویسندگان  ،یشویم كلی گوی متوجه می
حتی یك پاسخ قاطع و سر راست و  ،متاسفانه در رابطه با این سئوال بسیار مهم !ماست

زیرا اصوال برای چیزی كه وجود خارجی نداشته و نبوده نمی  .مشخص وجود ندارد
این زمینه زیر و رو كردم و  من تمام كتابهای تاریخی را در! توان پاسخ درست پیدا كرد

فق  به یك روایت جعلی در این زمینه برخورد كردم كه آن را به موقع مورد بررسی 

  .دهم قرار می
البته ممكن است در پاسخ به تمام این پرسشها این ایراد بچه گانه وارد شود كه  -

ره بله واقعله   یعنی اشلا )تاریخ نویسان از ترس خلفاء یا به عللی دیگر از ذكر این واقعه 
واقعه  .ولی آیا طنزی جالب تر از این وجود دارد .امتناع كرده اند (غدیر در جریان سقیفه

در وس  بیابانهای عربسلتان اتفلاق ملی افتلد و      ،غدیر كه تمام دعواها پیرامون آن است
نفر از اصحاب نقل شده و توس  مورخین در تاریخ ثبت می شود و پس از  339توس  
جلد كتلاب بنویسلد وللی در جریلان      33ت عالمه امینی می افتد تا از آن قرن به دس 32

روز بعد همه به آن اشاره كرده اند وللی ملورخین ثبلت نكلرده      59و  (در مدینه)سقیفه 
اصوالً موارد دیگری بر ضد خلفاء در تاریخ ثبت شده پس چرا كسی از آنهلا نملی   !! !اند

 !تبانی كرده اند تا چیزی را ثبلت نكننلد   ترسیده ولی در این یك مورد خاص همه با هم
جالب است كه بدانید عدم اشاره به واقعه غدیر در سقیفه بنی سلاعده در هلیچ یلك از     )



  240  جلد اول (ALFOS) آلفوس

نفر  339چطور اصل واقعه توس   :به طور خالصه (كتب مورخین شیعه نیز وجود ندارد
  ؟اند كردهذكر ن ،اشاره به آن واقعه را از روی ترس ،در تاریخ ثبت شده ولی مورخین

ممكن است افرادی مانند روحانی مسجد محل بگوید كه در سقیفه به واقعه  -
غدیر اشاره شده و به كتب احتجاج طبرسی و یا كتاب سلیم ابن قیس استناد كنند ولی 

قرن پس از  2یا  1اهل فن به خوبی می دانند این دو كتاب جعلی متعلق به شیعه بوده و 
شیعه و )ها پیدا شده به عنوان مثال دكتر محمد جواد مشكور این وقایع سروكلة این كتاب

انتشارات )در كتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسالمی تا قرن چهارم ( استاد دانشگاه تهران
مطلبی كه بر ما : می نویسد (31ص 3184چاپ سوم  اشراقی تهران جمهوری اسالمی

جر و انصار سخنی از مجهول است آن است كه چرا در اجتماع سقیفه كسی از مها
اگر طرفداران علی به آن  .حدیث غدیر با وجود مسلمیت آن به میان نیاورده است

آیا ممكن است ایشان  !!حدیث ذكری می كردند سرنوشت اسالم طور دیگری می شد
 .كه دكتر شیعه و استاد دانشگاه بوده اند از وجود این دو كتاب بی خبر باشند مسلماً خیر

اب ارزشی نزد اهل فن و تحقیق ندارد و مسلماً در واقعة سقیفه هیچ كس ولی این دو كت
  .به حدیث غدیر اشاره ای نكرده است
در كل تاریخ بشری چنلین اتفلاق بلی سلابقه ای       :به قول یكی از مورخین بی طرف

 4از روی میل و اختیار با كسی بیعلت كننلد و    (هزار نفر 55یا )هزار نفر 349كه  نیفتاده
بیعت را بشكنند و یك نفر هم به ایلن   !و باز هم از روی میل ،د همگی بدون دلیلماه بع

 !! !موضوع اشاره ای نكند

است چطور  غجانشین پیامبر( ع)چنانچه همه می دانسته اند كه حضرت علی  .37

بلدون هملاهنگی قبللی در     ،در همان لحظات اولیه وفات پیامبر اكرم تمام انصار
در این زمینله   (و یا توطئه ای)هماهنگی  ،اگر از قبلزیرا  ؟شوند سقیفه جمع می
مسلماً پیامبر و یا مهاجرین از آن مطلع می شدند و جلوی آنرا  ،وجود داشته بود

ولی ما می دانیم كه به ابوبكر و عمر خبلر ملی رسلد كله انصلار در       .می گرفتند
جلود  یعنی انصار از قبل می دانسلته انلد كله خلیفله ای و    . سقیفه جمع شده اند
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در سقیفه بلرای انتخلاب جانشلین     غندارد و می توانند به محض وفات پیامبر
توطئله و هملاهنگی در    ،زیرا در صورت وجود جانشین باید از قبل. تجمع كنند

این زمینه صورت گرفته و الاقل یك اشاره كوچك در تاریخ به این توطئه قبللی  
و حضرت  غچطور پیامبر ای بوده و اگر بگویید چنین توطئه. وجود داشته باشد

از آن بلی خبلر   ( رض)و حضلرت ابلوبكر  ( رض)و حتی حضرت عمر( ع)علی 
و اگلر هلم    3!!!سلال متوجله آن شلده ایلد     3299؟ و شما اكنون پس از  بوده اند
از طریق سایر مسلمین و یا از طریق وحی از این توطئه ها مطلع بلوده   غپیامبر

ظر ملردم رسلوا نكلرده تلا بله قلول شلما        گران آنها را در ن چرا با ذكر نام توطئه
بازیچه دست آنها نشود و  یعنی خالفت و امامت ،مهمترین موضوع و اصل دین

 ؟مسیر اسالم و حتی تاریخی بشری به عقیده شما رو به انحطاط و انحراف نرود
كه بنا به اتفاق تملامی  !  نفر 7داری از یك یا دو یا نهایتاً  آن هم فق  به خار آبرو

و افشلای نلام    4! انلد  و نویسندگان از كم اهمیت ترین قبایل قریش بوده مورخین

آنها نمی توانست هیچ خطری برای اسالم داشته باشد با عنایت به اینكه به قلول  
كار خودشان را كردند و خالفت را غصب كردنلد و مسلیر    ،شما آنها در نهایت

وحلی چله فایلده و     پس این سكوت پیامبر اكرم یا ...اسالم را منحرف كردند و
  ؟سودی داشته است

سالی كه پیامبر اكرم در مدینه بودند حتی یك مورد هم كه  39چرا در مدت  .38
با عنایت به ) ؟ای به جانشین بعدی خود نموده باشند وجود ندارد ایشان اشاره

خطری كه در احد . میرد هیچكس نمی داند كی و كجا می: گوید آیه قرآن كه می

موید  (به درجه شهادت برسند این ظن را قویتر می كند غنزدیك بود پیامبر

                                                           

مجددا متذكر می شویم استناد به كتب جعلی مانند كتاب سلیم ابن قیس كه حتی علمای شلیعه نیلز    -3

 . آنرا رد كرده اند در اینجا بی فایده است
حضرت عمر رضی اهلل عنه و ابوبكر از كم اهیت ترین تیره های قریش بوده كه قبایل آنها هیچگلاه   -4

 . نددر منازعات سیاسی نقشی نداشته ا
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جانشین متفاوتی در مدینه گذاشته و هر گاه  ،این مطلب آنكه ایشان هر بار
در صورتی كه  ...حضور نداشتند یك نفر را به جای امام جماعت معرفی كرده و

  .به جا بود همیشه علی را جانشین خود گذاشته و همیشه او امام جماعت باشد

روزی كه پیامبر اكرم زنده بوده اند حتلی یلك    59چرا پس از غدیر خم در آن   .35

و به این مهمتلرین اصلل دیلن از     (از نظر شیعه)بار نیز به این واقعه بسیار مهم 
و در هلیچ كتلاب تلاریخی     ؟جانب پیامبر اكرم حتی اشاره ای هم نشلده اسلت  

بر اكرم نقل نشلده كله   یك جمله هم از پیام !(حتی كتاب جعلی سلیم ابن قیس)
علی جانشین و خلیفه است و باید از او اطاعلت و پیلروی    ،ای مردم پس از من

 3؟كنید

همیشه مردم او را در كنلار   ،سال سن داشته 83در جریان سقیفه با آنكه ابوبكر   .36
 ،بیمار بوده اند امام جماعت مسجد بلوده  غروزی كه پیامبر 31در  ، پیامبر دیده

در حجلره او رحللت ملی     غبوده و پیامبر غهمسر پیامبر دخترش محبوبترین
 ...هزینه مسجد مدینه و جنگ تبوك و آزاد كردن برده های تازه مسللمان و  ،كند

سال قبل امیرالحاج بوده و سال قبل آن در جنلگ تبلوك علملدار     4 .را می داده
آیلا  با اینهمه به دشواری و سختی فراوان زیر بار بیعت او ملی رونلد    ...لشكر و

در سلقیفه حاضلر   ( ع)عقل سلیم می تواند قبول كند حتی اگلر حضلرت عللی    
  ؟بودند بیعت با ایشان بدون هیچگونه اعتراضی صورت می گرفت

بیعت كردند چرا ( ع)هزار نفر در غدیر با حضرت علی  349طبق عقیده شما  .39
ی ایشان برای جلب كمك به طرف سایر قبایلی كه با ایشان بیعت كرده بودند نم

                                                           

پیامبر اكرم مرتب سفارش اهل بیت خود را به مردم می كرده اند ولی سفارش بله نیكلی و دوسلت     -3

و ملن  . داشتن اهل بیت با لزوم تبعیت و پیروی و خالفت یك نفر شخص معین، بسیار متفلاوت اسلت  

خلودم را  بسیار متاسفم كه باید در جای جای این كتاب به جای پرداختن به بحثهای علمی و آكادمیك 
عیبی ندارد بگذار هیچ جای بهانه ای باقی . درگیر مشاجرات كالمی و اصول سفسطه ای روحانیون كنم

 . نماند
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نفر یاور داشتم حقم را در سقیفه می  29اگر : گویند روند و به جای آن می
 ؟گرفتم

نفلر یلاور نداشلته     29به خالفت می رسید وقتلی  ( ع)به فرض كه حضرت علی .49
بلا  ) ؟توانستند حكومت كنند؟ و یا شورش اهل رده را سركوب كننلد  چگونه می

ملردم پلس از قتلل     توجه به اینكه حتی با وجلود بیعلت مشلتاقانه و همله گیلر     
و بیعلت   باز هم ایشلان دچلار مشلكالت فلراوان     ،حضرت عثمان رضی اهلل عنه

 (شكنی ها ی همین مردم احساساتی شدند

به خاطر عدم حضور ایشان در هنگام انتخابات و ( ع)آیا اعتراض حضرت علی  .43
اعتراض به شیوه انتخابات نبوده است؟ ولی ما این پندار را پیلدا كلرده ایلم كله     

و مگر ایشان نملی فرمایلد    ؟شان برای عدم انتخاب خودشان ناراضی بوده اندای
  ؟حكومت نزد من از آب بینی بز كم ارزش تر است

شبها به همراه حضرت ( ع)در تاریخ آمده كه حضرت علی  (پرسش كلیدی) .44
فاطمه و حسن و حسین برای جلب حمایت انصار به در خانه آنها رفته و با آنها 

اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت :دادند ه اند و انصار نیز پاسخ میگفتگو می كرد
از این جمله دو . توانیم بیعت خود را با ابوبكر بشكنیم كردیم ولی اكنون نمی می

 :نكته را می توان فهمید

آیا این حلرف   .چرا انصار می گویند اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت می كردیم -
 ؟بیعلت نكلرده بودنلد   ( ع)روز قبل با حضرت علی  59مگر آنها  .مسخره نیست
 !كدام زودتر

كله نله بلر    )چطور انصار می گویند ما نمی توانیم بیعت خود را با ابوبكر بشكنیم -
كله بلر   ( ع)ولی بیعت خود با حضرت علی (مبنای نص بوده و نه سفارش پیامبر

 (!آن هم بدون دلیل) ؟مبنای نص قرآن و فرمان پیامبر بوده را شكستند
شلود   پیامبر اكرم فرموده اند آدم عاقل و یا مومن از یك سوراخ دوبار گزیده نمی -

 ؟مجددا بیعت كنند ،چطور حضرت علی می خواسته اند با این افراد پیمان شكن
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 !روز قبل در غدیر و در حضور پیامبر را شكسته اند 59یعنی این افرادی كه بیعت
 چه اعتمادی به بیعت مجدد آنها بوده؟

نملی شلده    ،و در آن فرهنلگ  3این پاسخ انصار می فهمیم كه در آن زملان  طبق .41
هلزار نفلر بلدون دلیلل و بلدون       349حلاال چگونله    4،بیعت را براحتی شكست

 1شكنند؟ هماهنگی قبلی بیعت خود را می

چرا حضرت امیر در جریان سقیفه و پس از آن در نهج البالغه یا مواقلف دیگلر    .42
ای به این اتفاق بسیار مهلم یعنلی بیعلت شلكنی      ارهكه از مردم گله می كنند اش

و بله   ؟هزار نفر از قبایلل دیگلر نملی كننلد     349دسته جمعی مهاجر و انصار و 
 ؟پردازند جای آن به تعریف و تمجید از اصحاب پیامبر می

چرا وقتی مردم پس از قتل حضرت عثمان رضی اهلل عنه برای بیعت با حضلرت   .47
در رد درخواست خود به این بیعت ( ع)ت علی آورند حضر هجوم می( ع)علی 

از  (یلا عاقلل  )و مگر در حدیث نیست كه آدم مومن  ؟كنند شكنی اشاره ای نمی
با چه اعتملادی مجلددا در   ( ع)شود حضرت علی  یك سوراخ دوبار گزیده نمی

می توانستند براحتلی بگوینلد ملن     ؟مدینه با این مردم سست عهد بیعت كردند
  !یب شما را نمی خورمفر ،برای بار دوم

مروان پسر حكم را نزد حضرت علی  ،هنگامیكه پس از پایان جنگ جمل .48
را میانجی خود كرده بود ل آنان به علی ( ع)ل او حسن و حسین  آورند می

مگر پس از كشته  ": گفت( ع)علی  .خواهد با تو بیعت كند مروان می: گفتند

                                                           

كله ثللث آنهلا ایرانلی و بقیله از      )برخی می گویند مردم كوفه هم بیعت شكستند و ملردم كوفله را    -3

قبل و علراق را بلا حجلاز و     سال 79سال بعد را با  79با مردم مدینه و ( طوایف ناهمگون عرب بودند
 .مقایسه می كنند... یزید را با ابوبكر و

چله برسلد   . منظور بیعت با ابوبكر است كه بدون نص قرآن و خدا و فرمان پیامبر هلم بلوده اسلت    -4

 .بیعتی كه طبق فرمان خدا و سفارش پیامبر بوده و تمام قبایل هم در آن حضور داشته اند

بیعت خود را با عثمان شكستند یلا چلرا كوفیلان، پیملان شلكن شلدند در        در مورد اینكه جرا مردم -1

 . صفحات بعدی به تفصیل سخن می گوییم
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مرا به بیعت او نیازی  ،ردشدن حضرت عثمان رضی اهلل عنه با من بیعت نك
چه او بیعت شكن است و غدار با دستی چون دست جهود مكار اگر  .نیست

پس چرا در  3 "آشكارا با دست خود بیعت كند روگرداند و در نهان آنرا بشكند 
شیعه معتقد است كه حضرت علی برای بیعت و جلب  ،این مورد خاص

البته اگر بفهمیم كه در ) ؟می رفتهحمایت مجدد از انصار شبها به در خانة آنها 
تمامی این  - نگرفته كه –بیعت خالفتی صورت نگرفته باشد  ،غدیر خم

  (تعارضات حل می شود

ممكن است در پاسخ به این ابهامات اینگونه پاسخ داده شود كه عمر و ابوبكر  .45
: حضرت علی را از خالفت بركنار كردند ،با جعل این حدیث از پیامبر اكرم

ولی باز هم ابهامات زیر بوجود  (4ت و خالفت در یكجا جمع نمی شود نبو)
 : می آید

منظور آیه ) ؟آیا این امكان وجود داشته كه آیات قرآن را با یك حدیث نسخ كرد -

شده چنین عمل كرد چگونه قلرآن پلس از ملدتی متلروك      و اگر می (تبلیغ است
با عنایت به اینكه اگلر  ) ؟نشده و توس  احادیث بیشمار كنار گذاشته نشده است

  (چنین امكانی بود بنی امیه و بنی عباس حتماً در انجام آن كوتاهی نمی كردند
چرا كسی در میان جمع سئوال نمی كند كه آیات قرآن در زمان پیلامبر بلا آیلات     -

شده و هیچگاه آیة قرآن با سخن پیامبر ل آن هم از زبان یلك نفلر     دیگر نسخ می
 ؟استل نسخ نمی شده  دیگر

بلرای   ،زمان نقل این حدیث پس از بیعت با ابوبكر است و نه در مجملع سلقیفه   -

زیرا اصوالً حضرت علی در آن مكان حاضر نبوده كه  .(ع)بركناری حضرت علی 
 .نیازی به جعل حدیث و اقناع بنی هاشم یا ایشان بوده باشد

                                                           

 51نهج البالغه خطبه  -3

 .در بنی هاشم فق  نبوت است و نمی تواند خالفت هم باشد: به بیان دیگر -4
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اب خلیفله  چرا قبل از اینكه این حدیث گفته شود انصار در سقیفه مشغول انتخل  -
 ؟برای این چه پاسخی دارید ؟اند بوده
كه دیگر نیازی به جعلل حلدیث نبلوده بلرای ایلن چله        3پس از انتخاب ابوبكر -

 ؟پاسخی وجود دارد

موضلوع از دو حلال    .به طور كلی توجه به زمان انتشار این حدیث جالب اسلت  -
وان این حدیث جعل و برای سایرین عن غیا در زمان حیات پیامبر: خارج نیست

تا آخرین لحظات هوشیار بوده و در  غكه این غیر ممكن است زیرا پیامبر .شده
یلا ایلن حلدیث     .دروغ بودن آن را اعالم می كردنلد  ،صورت شنیدن این حدیث

اكنون این سئوال پیش ملی آیلد كله هنلوز      .پس از وفات رسول خدا جعل شده
ین حدیث چگونله  ا ،خوب .ابوبكر به خالفت انتخاب می شود پیامبر دفن نشده

بله حضلرت    غخوانیم كه در هنگلام وفلات پیلامبر    ما در تاریخ می ؟اعالم شده
ابوبكر و حضرت عمر خبر می رسد كه انصار در سقیفه جمع شده اند تا یك نفر 

و چون انتخاب خلیفه و وفات پیلامبر مقلارن و    .را به عنوان خلیفه انتخاب كنند
آن زمان وسایل ارتباط جمعی مانند رادیلو  همزمان بوده نتیجه می گیریم باید در 

گوینده اعالم كرده  ،و تلویزیون وجود داشته و همزمان با انتشار خبر وفات پیامبر
خالفت و نبوت در یكجا جمع  :كه هم اینك خبری به دستش رسیده كه طبق آن

شوند و بلا شلنیدن    از حكومت خلع می( ع)نمی شود پس به ناچار حضرت علی
بیلة اوس و خزرج و پس از آن مهاجرین به همراه ابوبكر و عمر به این خبر دو ق

ملی   4!!!كنند سرعت در سقیفه تشكیل جلسه داده و یك نفر دیگر را جایگزین می

گوییهای خنده آوری می  بینید دروغگویی و یاوه بافی دامنه بحث را به چه هذیان
  !كشد

                                                           

ازی به جعل حلدیث در  كه نی.با عنایت به این موضوع كه حضرت علی در سقیفه حضور نداشته اند -3
 .آن لحظه باشد

 .می بینید ایده آلیست چگونه سر از توهمات مالیخولیایی رومانتیسیسم در می آورد -4
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هزار نفر بلا آنهمله    349بل از پیامبر سه ماه ق: چرا یك نفر از آن میان نمی گوید -
طی سله شلبانه روز بیعلت گرفتله و شلما       ،تاكید و سفارش و بر مبنای آیه قرآن

نفر آن را شنید ه اند علی را از خالفت خلع  2خواهید با یك حدیث كه فق   می
 ؟كنید

بله   (وقتی شبها حضرت علی به در خانه آنهلا ملی رونلد   )چرا ابوعبیده و انصار  -
اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت می كردیم و اشاره ای به ایلن   ایشان می گویند
كه خالفت و نبوت در یكجا جمع نمی شود و ما نمی تلوانیم  )؟حدیث نمی كنند

 (خالف دستور پیامبر عمل كنیم
تلو جلوانی و اگلر صلبر كنلی نوبلت       ): می گوید حضرت عمر به حضرت علی -

برابر حلدیث فلوق خنلده دار    آیا این سخن در  .(خالفت به تو هم خواهد رسید
حدیث فوق را بلرای كنلار گذاشلتن     ...گویید ابوبكر و عمر و نمی شود مگر نمی

ایلن  : گویلد  حضرت علی ساختند پس چرا حضرت علی در جلواب عملر نملی   

حرف تو با حدیث پیامبر مغایر است و شما می گویید خلیفله نبایلد از خلانواده    
  ؟پیامبر باشد

ملا بلا    :اصل موضوع جعل چنین حدیثی اینگونه بلوده  ،نبه احتمال قریب به یقی -
مراجعه به منابع معتبر و دست اول مشاهده می كنیم كه حضرت عمر به مناسبت 

چرا  ؟چرا علی به ما ملحق نشد و همكاری نكرد: خاصی از ابن عباس می پرسد
در حالیكه پدرت عم پیامبر و تو خلود   ؟قریش از خاندان شما جانبداری نكردند

ولی من از دلیلل  ): عمر گفت .نمی دانم: ابن عباس پاسخ داد ؟سر عم او هستیپ

زیرا قریش مایل نیستند كه اجازه دهند نبلوت و خالفلت در خانلدان     ،آن آگاهم
 (3 .شما جمع شود برای اینكه بدینوسیله احساس غرور و شادمانی خواهید كلرد 

از آن جاعلینی ماننلد  یعنی در حقیقت این عقیده و سخن اكثریت بوده ولی پس 

                                                           

و طبلری،   67ص . دفتر نشر فرهنگ اسالمی. دكتر سیدحسین محمد جعفری. تشیع در مسیر تاریخ -3

 4589، ص 3
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سلیم ابن قیس با تحریف این سخن آن را از زبان ابوبكر و عمر به پیلامبر اكلرم   
  .نسبت می دهند تا توهم توطئه و كودتا را در ذهن خواننده القاء كنند غ
فق  برای خل  مبحث و جدل  ،اشاره به این حدیث در چنین مواردی ،در نهایت -

 .ث علمی و منطقیو مناقشه مناسبتر است تا مباح

در برخی متون تاریخی آمده كه معدودی از انصار در روز سقیفه بلا فریلاد    :نكته -
 :اند ولی در این رابطه باید گفت علی علی خواستار خالفت ایشان بوده

به ترتیب  .اسامی متعددی جهت نامزدی خالفت مطرح بوده،در جمع سقیفه( الف
ل   (ریلیس طایفله خلزرج   )د ابن عبلاده  سع :مطرح شدن نام آنها در جریان سقیفه
 ابوعبیده جراح ل عمر ل ابوبكر و علی 

را می بردنلد هلیچ اشلاره ای بله     ( ع)آن تعداد از انصار كه نام حضرت علی  (ب
و سلایر   غو فق  از باب همخانواده بودن ایشان با پیلامبر  3. كنند واقعه غدیر نمی
 ،شلاید یكلی از دالیلل مهلم    و  .نام آن حضرت عنوان می شود ...فضایل رزمی و

به عنوان خالفت نبوده ( ع)مبنی بر اینكه نظر پیامبر در غدیر معرفی حضرت علی 
وجود همین طرفداران معدود در جملع انصلار اسلت كله بلا وجلود حمایلت از        

هیچ اشاره ای به واقعه  !و عدم تقیه و مصلحت اندیشی(ع)انتخاب حضرت علی 
االئمه ملن القلریش    :بكر با ذكر یك حدیث سادهو از طرفی ابو!! !غدیر نمی كنند

 !!!كند انصار را قانع می (امامان از قریشند)
عقیده به موروثی  ،ریشه انصار از عربستان جنوبی بوده و در عربستان جنوبی -ج 

این عده از انصار بر مبنای  ،حكمفرما بوده ،بودن حكومت و ژنتیكی بودن فضایل

حتلی سللمان    .اظهار عالقه داشلته انلد  ( ع) علیبه حضرت  ،همین عقایدفرهنگی

                                                           

بودند و در آن لحظه كه هر ( ع)حضرت علی زیرا این افراد طرفدار . كه این خود جای تعجب دارد -3
بلرای  . كس برای تایید نفر مورد نظر خود دلیل و شاهد می آورد چه دلیللی محكمتلر از واقعله غلدیر    

 .همین انسان شك می كند كه موضوع غدیر چیز دیگری بوده است
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فارسی نیز متعلق به كشور و فرهنگی بوده كه چنلین طلرز تفكلری در آن حلاكم     
  3.بوده است

انتخاب رهبر بر مبنای آراء عملومی   (قریش و مهاجرین) شمالی عربستان در –د 
 . بوده است

فلت خلود ملی    در نامه هایی كه به معاویه در تاییلد خال ( ع)چرا حضرت علی  .4
فرمایند همانگونه كه مردم با خلفای قبلی بیعت كردند با ملن بیعلت    نویسند می

هزار نفر در غدیر اشلاره   349در مقام تایید خود به آیه تبلیغ و بیعت  و ؟كردند
و اگر بگوییم ایشان در مقام جدل بوده اند آیلا بیلان آیله قلرآن و      ؟كنند ای نمی

 ،بیشتر آنها نیلز زنلده بلوده انلد از بلاب جلدل      تعداد نفرات حاضر در غدیر كه 
محكمتر بوده و یا بیان این آیات با مفاهیمی كللی كله حضلرت در نامله خلود      

و آیا در مقام جدل نباید به دالیل محكمتلر و فراگیرتلر و خلاص تلر      نوشته اند
آیله  )و اگر معاویه ملی توانسلته آیله قلرآن      .تا به دالیل كلی و عام ؟استناد كرد

هزار نفر در غدیر را رد كند بله طریلق اوللی بلرای او رد      349و حضور  (تبلیغ
  !كه راحت تر بوده است( ع)كردن دالیل و آیات كلی مورد اشاره حضرت علی 

كسانی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند بله   (:به معاویه)نهج البالغه  8نامه 
در املر  )و مشلورت   .همان طریق با من بیعلت كردنلد و عهلد و پیملان بسلتند     

حق مهاجرین و انصار می باشد و چون ایشان گلرد آملده و ملردی را     (خالفت
خلیفه و پیشوا نامیدند و رضاء و خشنودی خدا در اینكار اسلت و اگلر بلر اثلر     

او را به اطاعت خدا وادار نمایند و اگر فرمان آنها را نپلذیرفت بلا او    ...بدعتی و

 4 ...را پیروی نموده می جنگند چون غیر راه مومنین
                                                           

بسیار علملی  برای درك بهتر این موضوع و چگونگی پیدایش هسته اولیه گرایشهای شیعی به كتاب  -3

انشلارات دفتلر نشلر فرهنلگ     . و گرانقدر تشیع در مسیر تاریخ نوشته دكتر سیدحسین محملد جعفلری  

جالب است كه بدانید سایر طرفداران حضرت علی نیز ماننلد سللمان و عملار از    . اسالمی مراجعه كنید
 !فرهنگهایی بوده اند كه اعتقاد به خاندانی بودن حكومت داشته اند

 غه ترجمه مرحوم فیض االسالم نهج البال -4
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نه می توان گفت رعایت .تقیه كرده اند ،حضرت: در اینجا دیگر نه می توان گفت
نه می توان گفت از باب مماشات بوده و حتی . حكمت و مصلحتی را كرده اند

دالیل و پاسخهای مبهم و سر در هوا و كلی همیشگی را نیز نمی توان عنوان 
  .كرد

برخی مورخین هر بار كه بر منبر می شده اند  بنا به قول (ع)حضرت علی  .1
من برادر و وصی پیامبرم و هیچكس جز من چنین فضیلتی را : فرموده اند می

چرا ایشان به واقعه خالفت در غدیر كه  .نداشته و نمی تواند چنین ادعایی بكند
مهمتر و در حضور جمعیت بیشتری بوده و اینكه ایشان خلیفه منتخب خداوند 

براستی  .و نمی گفته اند من خلیفه پیامبر و خدایم ؟اشاره نمی كرده اند ،هستند
مولی : بگویید (كه عنوان عمر بوده)چرا نمی گفته به من به جای امیر المومنین 

 3(خلیفه بوده ،اگر منظور پیامبر از مولی در غدیر خم)المومنین 

د چلرا حتلی   آیا اگر علی در غدیر به عنوان خلیفه و جانشلین معرفلی شلده بلو     .2

 ؟گزارش یكبار سوء قصد هم علیه ایشان در هیچ كجای تاریخ ثبت نشده اسلت 
سلوء قصلد بله جلان      در حالیكه در منابع تاریخی به دفعات متعدد گزارشاتی از

 ؟وجود دارد ،(ص)پیامبر اكرم

در جای جای نهلج البالغله از پیملان شلكنی كوفیلان انتقلاد       ( ع)حضرت علی  .7
حتی یك كلمه هم نمی توانید پیدا كنیلد كله    ،ای تاریخكنند ولی در هیچ كج می

                                                           

بنا بر تحقیق و تایید تمامی اساتید تاریخ اوللین  : سرنخ جالب و آسانی به خوانندگان ایرانی می دهم -3

باری كه اصطالح امیرالمومنین ساخته و رایج شد در زمان خالفت حضرت عملر ابلن خطلاب بلوده و     

ولی در بسیاری از احادیلث جعلل   . ه استاولین كسی كه به او چنین خطابی شده نیز حضرت عمر بود

شده توس  غالیان و رافضیان می خوانیم كه پیامبر به عمر و ابوبكر گفت به حضلرت عللی بله عنلوان     
و مواردی از این دست سرنخهای بسیار خوبی برای درك جعلی بودن احادیث ! امیرالمومنین سالم كنند

 .و افسانه های شیعه است



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   212

و از این  3.هزار نفر حاضر در غدیر اشاره كرده باشند 349ایشان به بیعت شكنی 
در صلورتیكه پیملان شلكنی     ؟این چه معنی می دهلد  !باب گله ای داشته باشند

مهمتر بلوده و بله قلول شلما سرمنشلاء       (خالفت بوده اگر موضوع غدیر)غدیر 
رافات و بدبختی های بعدی بوده و نقض فرمان خلدا و رسلولش بلوده و از    انح

براستی نقض پیمان خدا و سیصد آیه قرآن آن هم  ...هزار نفر بوده و 349جانب 
  ...بدون دلیل از جانب مردم بیشتر جای گله گی داشته تا

هجری در جنگ صفین كه شخصی  15خطبه و همچنین سخنان ایشان در سال  .8
چگونه شما را از آن مقام كه : پرسید( ع)اسد از حضرت علی  بنی از طایفه

 :فرماید آن حضرت می .سزاوارتر از همه بودید كنار زدند

كنلی   ای برادر بنی اسدی تو مردی پریشان و مضطربی كه نا به جا پرسلش ملی   " -
لیكن تو را حق خویشاوندی است و حقلی كله در پرسلیدن داری و بلی گملان      

پس بدانكه آن استبدادی كه نسبت به خالفت بر ما تحمیل شلد   .طالب دانستنی

ملی   "...در حالیكه ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندی با پیامبر اسلتوارتر بلود  
 .اشاره می كنند غبینیم در اینجا نیز ایشان به نزدیكی خود با پیامبر

هلل عنه هنگام هجوم مردم برای بیعت با ایشان پس از قتل حضرت عثمان رضی ا -
به هوش باشید سوگند به آفریدگاری كه دانه را شكافت و به  " :نیز می فرمایند

 حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود این جنبنده ها جان بخشید اگر
و اگر نبود آن تعهدی كه خدا از دانشمندان  .همه یاران حجت را تمام نمی كرد

 ،و گرسنگی مظلوم بی تفاوت نمانندگرفته است تا در برابر شكمبارگی ستمگر 

مهار شتر خالفت را بر كوهانش می افكندم و آخرین شتر این كاروان را به 
در این مورد نیز ایشان علت پذیرش خالفت  4.كردم كاسة اولین آن سیراب می

                                                           

عللت داشلته   ( بیعت شكینی هم نه بلكه سسلتی و كلاهلی  )بیعت شكنی كوفیان با عنایت به این كه  -3
 !!!ولی بیعت شكنی غدیر بدون علیت بوده

 1نهج البالغه خطبه  -4
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حضور انبوه مردم و تعهدی كه خداوند از دانشمندان گرفته عنوان  :عامل 4را 
واجب الهی باشد حضور یا  ،اگر امامت توام با خالفت در صورتیكه .می كنند

و  .عدم حضور مردم هیچ تاثیری در اثبات یا ساق  شدن آن از عهده امام ندارد
امام در اینجا كه قدرت نیز به دستشان بوده و تقیه را نیز نمی توان بهانه كرد 

 .كردند باید به راحتی به اصل مهمتر یعنی وجود آیه در خالفت خود اشاره می
بلرای اثبلات حلق خلود در     ( س)حضرت فاطمه  :می دانیم كه (پرسش كلیدی) .5

چلرا   3به آیلات قلرآن اسلتناد ملی كننلد      (  كه موضوعی مادی بوده )زمینه فدك 
در رابطه بلا   ،و سایر یاران آن حضرت( س)و حضرت فاطمه ( ع)حضرت علی

 4.ره ای نملی كننلد  بوده به آیة تبلیغ اشلا ،مساله خالفت كه بسیار مهمتر از فدك
 1(فرامین پیامبر كه جای خود دارد)

سئوال می كنند كه ( ع)طبق متون مورد تایید شیعه و سنی وقتی حضرت علی  .6
پاسخ می دهند كه  ،مردم ؟دلیل انصار ل در سقیفه ل بر حقانیت خود چه بود

حضرت پاسخ می  .انصار خدمات و فداكاریهای خود را در راه اسالم بیان كردند
: چرا مهاجرین نتوانستند جواب قانع كننده به انصار بدهند و بگویند ": ندده

به دفعات زیاد مهاجرین را خطاب  غمگر انصار فراموش كردند كه پیغمبر 
این فرمایش  .انصار را عزیز بدارید و از بدان آنها درگذرید فرمود كرده و می

و اگر آنها شایسته  .استدلیل این است كه انصار را به مهاجرین سپرده  غپیامبر
خالفت بودند مورد وصیت قرار نمی گرفتند بلكه پیامبر مهاجرین را به آنها 

 "فرمود  توصیه می

                                                           

 [ 38:النمل] چڦ  ڦ  ڦچ  -3

آیله قلرآن    199زیرا شیعه معتقد اسلت  . نه به آیه تبلیغ بلكه به هیچ آیه دیگری نیز اشاره نمی كنند -4

 ! ی اشاره داردمستقیما به عل

پلس چلرا پاسلخ حضلرت     . توجه كنید اگر گفته شود كه پاسخ داده شده ولی در تاریخ ثبت نشلده  -1
حتی در كتاب جعللی سللیم   . در تاریخ ثبت شده است... فاطمه و هجوم به سوی خانه حضرت علی و

 !!!نیز چنین نكته ای وجود ندارد
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 ؟در اینجا اشاره ای بله بیعلت روز غلدیر نملی كننلد     ( ع)چرا حضرت علی  -الف 
بلرای   غضمن اینكه مفاد سخنان ایشان در انتها حاكی از این است كله پیلامبر  

  .انتخاب نكرده بودند خود جانشینی
 خانلدان  از فلردی  كله  شلویم  نمی متوجه آیا( ع) علی حضرت استدالل طبق –ب 

به عنوان خلیفه و جانشلین   ،ایشان جانب از و حضرت آن حیات زمان در پیامبر
خلوانیم كله    ملی  برای اینكه در روایات و احادیث بیشلماری  ،معرفی نشده بوده

سفارش خاندان خود را به عموم ملردم   ،تلفمرتب و به دفعات مخ ،پیامبر اكرم
و هیچكس هم از ایشان سئوال نمی كنلد اگلر جانشلین شلما از      ،كرده است می

آن هم بنا به تاكید خداوند و آن هم فرد شلجاع و قدرتمنلدی    )خاندان شماست 
 :نمونه 3 . همه نگرانی و سفارش نیست دیگر نیازی به این (چون علی

: صحیح خود از پیامبر گرامی آورده كه فرموده اند مسلم بن حجاج روایتی در
ای مردم من بشری هستم كه نزدیك است فرستاده خدا به سراغم بیاید و من به 

گذارم یكی از آنها  او پاسخ دهم من در میان شما دو یادگار گرانبها به جای می
گاه آن .كتاب خداست كه نور و هدایت را در بر دارد به كتاب خدا تمسك نمایید

من شما را به  ،و اهل بیت :پیامبر مردم را به قرآن ترغیب نمود و چنین افزود
شما را به اهل  .شما را به اهل بیتم سفارش می كنم .اهل بیتم سفارش می كنم

به احتمال فراوان این سخنان هم قبل و هم بعد از واقعه  4. كنم بیتم سفارش می
یك نفر از میان جمع از  (ضرت علیطبق استدالل ح)چرا 1غدیر بیان شده است 
خلیفه و حاكم و جانشین پس از ( ع)حضرت علی : كند پیامبر اكرم سئوال نمی

مردم كه مانند پیامبر علم غیب !! !شماست و نیازی به اینهمه سفارش نیست
                                                           

 ینده خبر داشته كه باز این سئوال مطرح می شود مگر اینكه از باب سفسطه بگویید پیامبر از آ -3

شیعه پاسلخ ملی    – 341و  344باب فضایل علی ابن ابی طالب ط مصر، ص  5صحیح مسلم جزء  -4

 359دهد سید رضا حسینی نسب ص 

حتی اگر قبل از غدیر هم بیان شده باشد با روایات شیعه كه ملی گویلد پیلامبر اكلرم مرتبلا در هلر        -1

 .را به عنوان جانشین خود معرفی می كرده، جور در می آید( ع)ی موقعی حضرت عل
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نداشته اند كه بگویید پیامبر می دانسته پس از او نسبت به خاندانش بی احترامی 
ای پیامبر شما باید سفارش ما را به علی  .مورد سئوالی نكنند می شود تا در این

 !!! !بكنی نه سفارش علی را به ما
 (اعلم از مهلاجر و انصلار   )چگونه این اسالم و قرآنی كه اكثریلت ملردم مدینله     .9

مهمترین آیات قرآن و دستورات پیامبرش را با آن سرعت و بالفاصلله در زملان   
اینگونه صلحیح و سلالم بله دسلت ملا رسلیده        به بازیچه گرفتند ،رحلت پیامبر

 ؟است

را برای بیعلت بله مسلجد ملی آورنلد ابوعبیلده بله آن        ( ع)وقتی حضرت علی  .39
دانستیم تو راغب امر خالفتی به جای ابوبكر بلا تلو    گوید اگر ما می حضرت می
اطلالع بلوده كله نملی دانسلته       چرا ابوعبیده اینقدر گیج و بی .3كردیم  بیعت می

ماه قبل بلا ایشلان    4هزار نفر فق   349است و  غانشین پیامبرحضرت علی ج
و چرا كسلی بلا تمسلخر     ؟اند و در این زمینه آیه هم نازل شده است بیعت كرده

 ؟ پاسخ او را نمی دهد

همینطور ابوسلفیان و تملام   )طایفة خزرج در ابتدا با خالفت ابوبكر موافق نبوده  .33
وقتی قرار اسلت انسلان بله     .وجود دارد در انسانها چیزی به نام عقل(  هاشم بنی

ناچار زیر سیطرة دو نفر قرار بگیرد یكی اهل عدالت و تقوی و دیگری منافق و 
چرا در  1.كند انسان گزینه اول را انتخاب كند عقل حكم می ...و 4ترسو و ضعیف

آشوب سقیفه یك نفر از میان قبیله خزرج نمی گوید این كار شما بیعت شلكنی  
در حالیكه از این  ؟د مخالف فرمان پیامبر و آیات خدا عمل می كنیداست و داری

                                                           

جالب است كه هملین سلخن را ملردم مدینله وقتلی       98علی كیست؟ نوشته فضل اهلل كمپانی ص  -3
اگلر زودتلر ایلن    : حضرت علی به همراه حضرت فاطمه شبانه به در خانه آنها می روند بیان ملی كننلد  

 این سخنان با عقاید شیعه به نحو عجیبی در تضاد است؟. می كردیممطالب را گفته بودی با تو بیعت 

 . به خدا پناه می برم از این اراجیفی كه عالمكها در كتابكهای خود برای عوامكها می نویسند -4
به خصوص اگر مانند انصار از سر صدق و اخالص ایمان آورده و اقوام و نزدیكانشلان در ایلن راه    -1

 .شهید شده باشند
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و اگر ما خزرج را كه نیمه قدرتمندتر انصار را  !واقعه فق  چند ماه گذشته است
دادند نادان و یا ترسو فرض كنیم بسیاری از حوادث صلدر اسلالم و    تشكیل می

و اگر  .ال برده ایمجانفشانی های آنها و آیات قرآن در خصوص آنها را زیر سئو
بگوییم مورخین به قصد این مورد را ننوشته اند پس چطلور حلوادث غلدیر را    

و چطور اینهمه مطالب وحشتناك بر علیه خلفاء در كتاب بحاراالنوار  3؟ اند نوشته
 ؟مجلسی موجود است

، توانست انصلار را سلاكت و قلانع    4 غچرا ابوبكر با ذكر یك حدیث از پیامبر .34
و آنها را از  (1خلفاء فق  از قریشند :االئمه من قریش :حدیث پیامبر منظور )كند 

و بیعلت  )و جریان غلدیر  2دور خارج نماید ولی كسی نتوانست با ذكر آیة تبلیغ
 ،با عنایت به اینكه در جملع سلقیفه   7؟بقیه را از میدان بدر كند (هزار نفری 349

  .بودند( ع) عده معدودی از انصار نیز، طرفدار انتخاب حضرت علی

اگر عدم اشاره انصار به واقعة غدیر به علت عدم حضور آنها در غدیر باشد چرا  .31

از آنها بیعت نگرفت و اگر آنهلا در غلدیر    (یعنی مركز خالفت)پیامبر در مدینه 
حضور داشتند چرا انصار به این راحتی سخن خدا و پیامبر را زیر پا گذاشلته و  

زیرا اگر آنها در سقیفه  .سقیفه را پایه ریزی كردندزودتر از ابوبكر و عمر، بلوای 
بله   ،پلس از انجلام مراسلم تلدفین    ( ع)جمع نشده بودند چه بسا حضرت عللی 

 .می رسید خالفت

                                                           

 نفر از صحابه 339آن هم از طریق  -3

 .كه ظاهرا تعداد بسیار اندكی آنرا تایید كرده اند -4
 .مورخین می گویند مردم از شدت عالقه به پیامبر این حدیث را پذیرفتند -1

هزار نفلر، كمتلر از یلك     349و بیعت ...( یا ایهالرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و)یعنی آیة قرآن  -2

 !!!حدیث است؟
و در آن جمع حضور . به خصوص آن عده معدود از انصار كه خواهان خالفت حضرت علی بودند -7

 .داشتند
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 ،نفر از اصحابی كه شما می گویید به واقعة غدیر اشاره كرده اند 339همان  .32
اه تحت درگیری بین حضرت علی و سپ ":علت واقعه را اینگونه بیان كرده اند
در آخر خطبه ای  ،و علت اینكه پیامبر اكرم "فرمان ایشان بر سر لباسهای غنایم 

هر كه من  ": اند دست حضرت علی را گرفته و می گویند كه برای مردم خوانده

موالی اویم این علی موالی اوست خدایا دوست بدار هر كه او را دوست دارد 
( ع)ه علت دفاع از حضرت علی ب "و دشمن باش با هر كه با او دشمن است 

  .بوده است

 (اعم از انصار و مهاجرین)اصحاب : برخی از نویسندگان شیعه می پرسند .37
چگونه است كه  !صالحیت و توانایی انتخاب رهبر برای خود را نداشتند

 ،3تفكر جاهلی و زندگی بدوی و همنشینی با كفار ،اصحاب پس از یك عمر
مردی فقیر و امی كه از اهل )ردن به پیامبر اكرم قادر به تشخیص حق و ایمان آو
و نبرد و انفاق )،و پذیرفتن او به عنوان رهبر ...(و دیار خود رانده شده بود و

سال فداكاری و از خودگذشتگی و زندگی در كنار  41بودند ولی پس از  ...(و
 ،پیامبر و زندگی اسالمی و قرآنی و پخته تر شدن در سرد و گرم روزگار

مگر آنكه مثل جناب سلیم !! !لیاقت انتخاب رهبر را از دست می دهند ،هانناگ
 4!!!بگوییم همه آنها منافق بودند و پس از مرگ پیامبر مرتد شدند ،ابن قیس

 ،توطئله  ،كودتلا  ،شیعه می گوید ابوبكر و عملر در جریلان سلقیفه بنلی سلاعده      .38
ت كله نتیجله سلقیفه    البته این حرف آنها برای این اسل  .كردند ...چینی و دسیسه

منجر به خالفت حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه شد ولی ما در تاریخ می خلوانیم  

رسد كه انصار در سقیفه برای انتخاب امیر یا خلیفله   كه به ابوبكر و عمر خبر می
!!! انلد  این چه توطئه ای بوده كه خود آنهلا از آن بلی خبلر بلوده     .جمع شده اند

                                                           

 ....مجسم كنید نماز نمی خواندند شراب می خوردند ربا، قمار، بت پرستی و -3

عجب مرتدانی كله توانسلتند شلورش اهلل رده را سلركوب و دو ابرقلدرت آن زملان را بله زانلو           -4

 !!! درآورند
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بایلد انصلار را مسلبب     ،بق تحلیل محققین شلیعه سئوال جالب دیگر اینكه ما ط
و انحلراف اسلالم و جامعله اسلالمی و غصلب      ( ع)اصلی شهادت امام حسلین 

شدند و بله جلای آن    بدانیم برای اینكه اگر آنها در سقیفه جمع نمی ...خالفت و
اگر از روی چشلم و همچشلمی اوس بلا     .می پرداختند غبه كفن و دفن پیامبر

 (ع)اگر بیعت خود را با حضرت علی  .بكر بیعت نمی كردندانصار با ابو ،خزرج
شد و حوادث بعلدی   حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه خلیفه نمی ....3شكستند  نمی

همین كسانی كه با پنلاه   .افتاد پس علت تمام بدبختی ها انصار هستند اتفاق نمی
در انتهلا   باعث اعتالی اسالم شدند ،دادن به پیامبر و گذشتن از جان و مال خود

اگر سعد خلیفه می شلد ملی گفتنلد     و همچنین. پایه گذار تحریف اسالم شدند
 !!!سعد كودتا كرد

شما معتقدید این عمر نبود كه ایران را گرفت و مردم آن مسللمان شلدند بلكله     .35
این روحیة شهادت طلبانه و پاك مسلمانها بود كه با آن سالحهای عقلب افتلاده   

چگونه است كه ایلن مسللمانها بلا     .ایران پیروز شوند توانستند بر سپاه قدرتمند
در جریان غصب خالفت و زیلر   غدر همان روز فوت پیامبر ،این خصوصیات

غیرتلی   حلالی و بلی   اینهمه از خود بلی  ،و آیات الهی غپا گذاشتن فرمان پیامبر
 4 ؟دهند نشان می

اگلر  ) ؟دحضرت علی را به عنوان جانشین معرفی نكردن 1در مكه  غچرا پیامبر .36
علت این معرفی را تایید و سفارش آن حضرت به خاطر مسلائلی كله در سلپاه    

                                                           

البته اگر بیعت روز غدیر، بیعت خالفت و حكومت بوده باشد و نه بیعت دوستی، گو اینكله انصلار    -3

 .در غدیر حضور نداشته و در جحفه از پیامبر جدا شده بودند

و چگونه اسالمی كه فرامین قرآن و پیامبرش به این سرعت و با این آسانی زیر پا گذاشته می شلده   -4

 مان را به زانو در آورد؟ بیاورد و ابرقدرتهای آنز سال دوام 3299توانسته 

چون همیشه )كه قبیله مهم قریش در آنجا حضور داشته و مجبور به بیعت و عدم مخالفت می شده  -1
اكثر كارشكنی ها و دشمنی ها توس  قریش انجام گرفته است حتی پس از به خالفت رسیدن حضرت 

 .می داده استو جنبه قداستی بیشتری هم به قضیه ( علی
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دیر رسیدن حضرت علی به مراسم حج و سپس خلروج  :  یمن رخ داده ندانیم و
از مكه و پخش شدن دامنه اعتراضات و شایعات نسبت به حضرت علی و لزوم 

 (ای خطبهتایید و سفارش به دوستی با ایشان از سوی پیامبر در انته

زیلرا   ؟را معرفی و اخذ بیعلت نملی كننلد    در مدینه حضرت علی غچرا پیامبر .39

مردم مدینه در جحفه از پیامبر جدا شده و در غدیر حاضر  ،حسب متون تاریخی
اگر بنا به قول شما می شده مردم را سله شلبانه روز وسل  گرملا     ) 3 ؟نبوده اند

شده  در فراغ خاطر نمی ،الم بودهاس برای بیعت نگهداشت آیا در مدینه كه پایگاه
خلیفلة بعلدی مهلر     2آن هم از اهالی پایتخت كه بیعت آنها با هر . بیعت گرفت

 (كرده تایید برای خالفت آنها بوده و حجت را بر تمام قبایل تمام می

حضور مردم دو شلهر   ،آیا برای تثبیت و تقویت حكومت یك نفر در آن شرای  .49
زیرا در جریان غدیر نه مردم  ؟ه و مكه الزم نبودهمهم و استراتژیك مدین ،مطرح

را  غبه همین عللت اگلر منظلور پیلامبر     .اند و نه مردم مكه مدینه حضور داشته
سفارش به دوستی با علی و عدم آزاد و اذیت او و بنی هاشم بدانیم مساله حلل  

 ،(ع)می شود زیرا مردم مكه به خلاطر روابل  خویشلاوندی بلا حضلرت عللی       
دچار ( ع)الزامی نبوده و مردم مدینه نیز توس  شمشیر حضرت علی حضورشان 

گیریم كه اصوالً نیازی بله حضلور ملردم مكله و      آسیبی نشده اند پس نتیجه می
 .مدینه نبوده است

خلیفه پس از  2خالفت هر : در ادامه مطالب فوق باید گفت (پرسش كلیدی) .43
شهر برای كل جامعه پیامبر در شهر مدینه صورت گرفته و بیعت مردم این 

تایید و تحكیم و تثبیت  ،یعنی در آن زمان .اسالمی مالك و معیار بوده است
                                                           

حضرت علی كسلی  . مردم مدینه با حضرت علی خصومتی نداشته اند: پاسخ این پرسش ساده است -3

از آنها را در جنگ نكشته كه بخواهند با او دست بیعت دوستی داده و یا سفارش پیامبر مبنی بلر للزوم   

از حضلرت عللی، كینله و     بلكه این سایر قبایل حاضر بوده اند كه ممكن بلوده . دوستی با او را بشنوند
و حتی علت اینكه بیرون مكه این بیعت صورت گرفته شاید این اسلت كله بعلدها    . نفرت داشته باشند

 .سوء تفاهم نشود كه حضرت علی فق  در حرم امنیت داشته اند و یا سایر خرافات و ابهامات دیگر
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و می دانیم كه مردم مدینه در  3منوط به بیعت مردم مدینه بوده است  ،خالفت
 :غدیر حاضر نبوده اند در اینجا سئواالت زیر مطرح می شود

از اهل مدینه چله فایلده    به عنوان خلیفه در جمعی غیر( ع)معرفی حضرت علی  -
 ؟ عملی داشته است

وقتی كله بله    ؟از مردم مدینه اخذ بیعت نمی شود غچرا پس از بازگشت پیامبر -
مردم را نگهداشت آیا در مسجد مدینه نملی   ،زعم شما می شده وس  بیابان گرم

  ؟شده از آنها بیعت گرفت
د مردم را مگر می شود پیامبر در آن گرمای شدی: جدلیون شیعه می گویند .44

 :پاسخ ؟نگهدارد كه بگوید علی را دوست داشته باشید

هیچگاه سرمای شدید حاكم نبوده و هملة روزهلا گرملای شلدید      ،در غدیر .3
 .بوده هم قبل از آن و هم بعد از آن

پیامبر اكرم خطبه ای طوالنی خوانده و مفاد خطبله عرفله را تكلرار كلرده و      .4
را ایراد می فرمایند یعنلی هلدف    فق  در انتهای خطبه جمله من كنت مواله

ایشان نه گفتن جمله من كنت مواله بلكه تكرار و سفارش مجدد موارد روز 
  (تكرار از لوازم اصلی تبلیغ است) .عرفه بوده است

همیشه زیر آفتاب سوزان عربستان در حال مسافرت و تجارت  ،قبایل عرب .1
یلد اسلت بلرای    بع .بوده یا در جستجوی آب مرتب در حال كوچ بوده انلد 

ایسلتادن زیلر    ،كسانی كه بتها و خدایان خود را شكسته و مسلمان شده انلد 
 .خیلی ناراحت كننده بوده باشد ،آفتاب

چطور شما معتقدید موضوع آنقدر مهم بوده كه پیامبر اكلرم ملردم را در آن    .2
گرمای شدید نگه داشته ولی وقتی نوبت به بیان اصل مطلب می رسلد ایلن   

كننلد كله    اعلالم ملی  (مولی)در پرده ای از ابهام و با واژه ای  موضوع مهم را

                                                           

 .در آنجا بوده اند... زیرا قاریان قرآن و حافظان و انصار و مهاجر و خاندان پیامبر و -3
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معنی معنای خالفت را  45و هیچكدام از آن  .معنی متفاوت است 45دارای 
 !!! نمی دهد

ترساندن اعراب از گرما مانند آن است كه اسلكیموهای قطلب شلمال را از     .7
ا نله بلرای   بله گرمای شدید حاكم بوده ولی برای ایرانی هل !! !سرما بترسانیم

 !اعراب

رسم همیشگی اعراب در مسافرتها این بوده است كه پس از طی مسافتی  .8
ولی  .كاروان پشت سر هم برسد ،ایستاده اند تا ضمن آن می ،برای استراحت

نیازی به گفتن نبوده )پیامبر گفت كاروان قبلی بیاید : شما با هیاهو می گویید
گردد و گرمای شدید حاكم بود و كاروان رفته بر(  !!!است خودش می آمده

باید به غائله  ؟ولی باالخره باید در جایی نماز ظهر خوانده می شد یا نه...و
پراكنی های خالد ابن ولید و باندش علیه علی  دشمنی با علی و شایعه
كه ) ضمن اینكه پیامبر خطبه ای طوالنی خوانده ؟خاتمه داده می شد یا نه

و در انتهای  (و تعیین جانشین نیستیك كلمه از آن سخن از خالفت 
 :خطبه مردم را به دوستی با علی سفارش كرده پس هدف از توقف در غدیر

خواندن خطبه و آخرین سفارش به مردم و در انتها معرفی  ،خواندن نماز
علی بوده و هدف از توقف فق  سفارش علی نبوده كه بگویید چرا پیامبر 

 .در آن گرما مردم را نگهداشت

ة غدیر با وجود اینكه آبش مسموم بوده ولی مسلماً خنكتلر از دل كلویر   برك .5
و  .حالت توقفگاه و استراحت هلم داشلته اسلت    ،بوده و مسلماً برای اعراب

چه بسا در آن تاریخ دارای درختهای نخلل و سلایه هلم بلوده اسلت زیلرا       
 به نام منات در ایلن محلل   دانیم قبل از آن یكی از بتهای معروف اعراب می

قرار داشته و به احتمال بسیار زیلاد سلایه بانهلایی بلرای عبلادت ایلن بلت        
 .وجود داشته است معروف از قبل در این محل
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عمل می كرده  (رئال)از آنجا كه همیشه طبق شرای  واقعی  غپیامبر اكرم  .6
و بر خالف ما از خواب و خیالهای ایده آلیستی به كلی دور بوده برای 

ارد پیش آمده را به بعد موكول نمی كرده و طبق همین در هر شرایطی مو
مدیریت زمان از هر لحظه برای بیان حقیقت یا عملی كردن طرحهای 

اگر بنا بوده به كاروانی حمله كنند دستور  .خودش استفاده می كرده است
داده اگر بنا بوده آیه ای در مذمت منافقان خوانده شود خوانده می  حمله می

لی مانند گرمای شدید یا غیره برای ایشان در بیان شده و هیچگاه مسائ
: سئوال مهمتر اینكه .حقیقت هر قدر كوچك یا بزرگ تاثیری نداشته است

ندارد و  ،حقیقت است و كوچك و بزرگ و كم اهمیت و پراهمیت ،حقیقت
 ،ضمن اینكه آن سال (به خصوص از سوی پیامبر)بیان آن نیز واجب است 
بوده و موقعیت دیگری برای بیان حقانیت علی  غآخرین سال حیات پیامبر

برای نمونه به قرآن كریم نگاه كنید كه مثال برای دعوای  .وجود نداشته است

برای اینكه اعراب صدایشان را جلوی پیامبر  !زن و شوهر آیه نازل می شود
آیه ،برای یك اخم پیامبر به یك شخص كور !بلند نكنند آیه نازل می شده

پس كم اهمیت یا پر  3.پیامبر به شدت در آن توبیخ شده اندنازل شده و 
اهمیت بودن وقایع از دید ما صحیح نیست و باید وقایع را طبق شرای  

  .همان زمان و آن هم از دید الهی بررسی كرد

سرزمینی با فاصلله زیلاد    ،در آخرین سالهای حیات خود به تبوك غپیامبر .9
سنگین بدون هیچگونه درگیلری  لشكر كشی كرده و ضمن صرف هزینه ای 

تعجلب   (49در قرن )بله این عمل ایشان در نگاه ما  .و نبردی باز می گردند
مطابق با عالیق  ،آور است ولی آیا باید بگوییم ایشان اهداف و نیات دیگری

و چرا در آن گرمای شدید هیچ جنگی صورت ؟و سالیق امروزی ما داشتند

                                                           

نوشلته محملد تقلی     19البته شیعه این اعتقاد را ندارد برای درك بهتر قضیه به تفسلیر نلوین جلزء     -3

 .شریعتی مراجعه كنید
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آری  !و هدف پیامبر چیلز دیگلری بلود    !و اینهمه هزینه بیهوده شد ؟نگرفت
خارق العاده ای پیش از این نیز از پیامبر دیده شلده ایشلان    چنین رفتارهای

 3999نفر در بدر مقابل سپاه  199دو بار دستور هجرت به حبشه می دهد با 
بلا كفلار در حدیبیله    . كنلد  مسجد ضرار را تخریب می نفری كفار می ایستد

تواند برای احقاق حق علی و جلوگیری از شایعه پس می  ...صلح می كند و
پراكنی علیه او و سفارش به دوستی بلا او در گرملای شلدید هلم ملردم را      

 .نگهدارد و حتی از آنها بیعت دوستی با علی را بگیرد

وقتی بناست مردم در آن گرمای شدید حر كت كنند و آنرا تحمل نمایند آیا  .39
 .كندچند دقیقه كمتر و بیشتر تفاوتی می 

اگر از نرم افزارهای رایانه ای برای محاسبه زمان واقعه غدیر اسلتفاده كنیلد    .33
اسفند بوده و  49ذالحجه یعنی واقعه غدیرخم در روز  36متوجه می شوید 3

من ملدت   .نمی توانسته چندان گرمای شدیدی در محی  وجود داشته باشد
ردم و بررسلی كل   ،سایت هواشناسی عربستان را در ایلن خصلوص   ،سال 4

فلروردین ملاه ایلن دوسلال      39اسفندماه تا  47متوجه شدم از فاصله زمانی 
كه غدیر در آن واقع )درجه هوای منطقه رابغ  (شمسی 3167و  3162سال )

شود و بلا توجله بله     درجه بیشتر نمی 19در گرمترین ساعات روز از  (است
طمینلان  اینكه هوای زمین در هزار سال گذشته دو درجله گرمتلر بلوده بلا ا    

 39اسفند سلال   49می توان گفت درجه هوای غدیر خم در  ،قریب به یقین
بوده است و چنین درجه حرارتلی   ،درجه یا چیزی نزدیك به آن46 :هجری

                                                           

سلایت هواشناسلی   . موجود اسلت  www.andishe.netنمونه ای از نرم افزار تبدیل تاریخ در سایت  -3

ه كردید این دو سایت، فیلتر شده است بدانید كله ریگلی   البته اگر مشاهد www.pme.qov.sa: عربستان

البته كلك جدید آن . به كفش آخوندهاست زیرا این دو سایت نه مطالب اخالقی دارد و نه مطالب دینی

است كه اینگونه سایتها را به سمت سایتی دیگر، منحرف می كنند كه بعضا سایتهای خلالف اخلالق و   
رند مردم اخالقشلان فاسلد بشلود وللی اعتقاداتشلان اصلالح       عجیب است كه حاض.عفت عمومی است

 ! نشود
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بلكه بسیار فلرح انگیلر و روح    نه تنها گرمای شدید و حتی گرمای معمولی
جالب است كه طی این محاسبه رایانله ای معللوم ملی شلود     ) .بخش است

شنبه یا چهارشنبه بوده و براحتی احادیثی كله ملی گویلد     غدیر خم روز سه
غدیر در روز پنجشنبه و یا جمعه بوده دروغ محض است هر چند به اشلتباه  

 (در كتب اهل سنت هم آمده باشد

علت سفارش به دوستی با علی و نگهداشتن ملردم در   ،در انتهای این بحث .34
  .لیل قرار می گیرد، كامالً مورد تجزیه و تح آن منطقه

فلرد   .نوع و شیوه حكوملت مهمتلرین اصلل در جامعله اسلت      ،بنا به تاكید شما .41
فرزنلد   33حضرت عللی و حتلی    .خواهد مرد ولی اصول اساسی باقی می ماند

و در آن )در بارة این اصل  غچرا پیامبر .قرن رحلت می كردند 4ایشان پس از 
المی را بیان نمی فرمایند یعنی روش و شیوه حكومت در جامعه اس ،مهم (لحظه

بله صلورت ملوروثی از     وللی املر   :مشخص نمی كنند كه ،بطور دقیق و واضح
باید نفر بعد از خودش را انتخاب و معرفی كنلد و  ( ع) یا علی .خاندان من است

یا انتخاب به شوری است و یا انتخاب بلا رای اكثریلت    .نفرات بعدی همینگونه
ام زمان است زیرا در سایر منابع معتبر می خلوانیم  منظور پس از غیبت ام)است 

امامان را یك به یك تا امام زمان معرفی كرده و سپس می فرماینلد   ،غكه پیامبر
اكنون چرا بلا وجلود ایلن عللم و      ...ایشان برای زمانی طوالنی غیبت می كنند و

 نلوع  و رهبلری  تكلیلف  فقل   - زملان  املام  غیبت یعنی –دانشی كه داشته اند 
 بله  را آن از پلس  و كلرده  معلین  قلرن  4 تلا  را خلیفه انتخاب روش و ومتحك

جلز بله آیلات الهلی و یلا      ( ع)می دانیم حضرت علی (اند كرده برگزار سكوت
آیة مشخصی در این زمینه نیسلت   ،نمی كرده ا ند در قرآن عمل غفرمان پیامبر

 ؟براستی علت چیست ،در سخن پیامبر هم
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رخلی از نویسلندگان شلیعه مطلرح ملی كننلد و       در رابطه با برهان لطلف كله ب   .42
ایجاب می كند كه مردم را هیچگاه به حال خود رها  ،گویند كه لطف خداوند می

 ...نكند و

سال است مردم به حال خود رها شده اند و چلرا برهلان لطلف     3299پس چرا  -

آری لطلف واقعلی آن اسلت كله زیلر       ؟فق  مخصوص زمان خاصی باید باشد
را مسلتقل و متكلی بله خلود بلار       ...(كلارآموز و  ،نش آموزدا ،بچه)دست خود 

بیاوری برای اینكه تا ابد متكی و ضعیف بار نیاید و برای تصدی عنلوان خلیفله   
او را  ،درست مانند كودكی كه مهر و محبت بیجای پدر و مادر ،اللهی آماده شود

  ...سربار و متكی به دیگران بار می آورد
زیرا مخلالف حكملت خداونلد     .هان حكمت نیستآیا استدالل شما مخالف بر -

سلختی و هجلرت و نبردهلا و شلهادت و معجلزات و       :است كه پس از آنهمله 
ابتلر و   ،ادامة وظلایف پیلامبر   ،ناگهان هنگام نتیجه دادن كار.  . .امدادهای غیبی و

  ؟ناقص شود

توانلد   باالتر و بهتر از خداونلد ملی   ،آیا نعوذباهلل پیامبراكرم ،در ادامه بحث فوق .47
الاقل از لحاظ )سال است مردم روی كره زمین  3299؟ اكنون  فرمانی صادر كند

به حال خود رها شده اند و این خود جواب بسیاری از شلبهات و   (داشتن رهبر
مگر می شده پیامبر،  :ایرادات جدلیون شیعه با این مضمون تقریبا واحد است كه

سال قبل  899آری وقتی  ؟ها كندامت اسالم را به حال خود و بدون سرپرست ر
سال  3299و  (از زمان عیسی تا رسول اكرم كه هیچ پیامبری مبعوث نشد)از آن 

بله طریلق اوللی پلس از      ،سرپرسلتی تعیلین نشلده    ،پس از آن از ناحیه خداوند
و ابلالغ   غدریافت آخرین مراحل وحی و قوانین الهی توس  حضرت محملد  
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 (و آن هلم شلاید  )اكنون نیلز فقل     3.عیین شودنباید هم سرپرستی ت ،آن به مردم
  ...سردمداران واتیكان چنین ادعایی داشته باشند و ال غیر

می دانیم كلمات در آیات قرآن به صورت بسیار دقیق و به جا مورد استفاده قرار  .48

 چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی چ  :گرفته است چرا در آیه

خاتمه داده نشده كلمه ای  ،ین مساله بسیار مهمبا یك كلمه به تمام ا [79:النساء]

و اولی االمر من اهل بیت نبیكم یا اولی االمر من نبیكم و یا اولی االمر منا : مانند
می توان این چنین (  یعنی از خودتان)منكم  :زیرا می دانیم از خطاب ...و یا

ی به خصوص از بین خودتان و نه از بین قبیله ای خاص یا افراد :تفسیر كرد كه
منا )و اینكه خودتان انتخاب كنید  .با كل جامعه است 4منكم :زیرا خطاب..  .و یا

در جایی دیگر  (كنیم و منكم یعنی از خودتان یعنی از جانب ما و ما انتخاب می
 .هستند( فاولئك منكم)مهاجرین : فرماید مراد از منكم نیز خداوند می

آیا نعوذ باهلل خلدا از تغییلر و    ؟ی نیستنام حضرت عل ،چرا در آیة ابالغ امامت .45
تبدیل آیات هراس داشته؟ معرفی حضرت علی به صورت شلفاهی در حضلور   

می بینیم در موارد بسیار  حتی ؟همه دشوارتر بوده و یا بیان یك اسم در یك آیه
البتله ممكلن    .خداوند نام افراد را آورده اسلت  (مانند جریان زید )كم اهمیت تر 
د كه مواردی مانند نحوة وضو گرفتن و یا نماز خوانلدن نیلز در   است پاسخ دهی
چه نیازی بله توضلیح و تفسلیر     (علی)ولی ذكر یك نام سه حرفی  قرآن نیامده
این چنین از حساسیت  ،آن هم موردی كه بر خالف نماز و روزه) 1؟داشته است

                                                           

حلوادث جهلان مشلابه همنلد و از روی     : كه ملی فرماینلد  ( ع)با عنیات به این سخن حضرت علی  -3
 .حوادث گذشته می توان حوادث آینده را پیش بینی كرد

 .منتخب توس  خودتان: تفسیر دیگر. خودتان -میان  -از: منكم -4

 چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ  :ین جای قراننام محمد آمده ملثال فرملوده  در چند -1

علی الكفار رحماء بینهم چرا در ادامه محمد رسول اهلل به این موضوع بسیار مهم كه حتلی از  [49:الفتح]

 !!! محمد رسول اهلل و علی ولی اهلل: اشاره نشده و نگفته! مقام نبوت نیز باالتر است
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خاص اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و به خوبی مشخص بوده كه بسلیاری  
ضمن اینكه در نحلوه و شلكل وضلو گلرفتن و نملاز       زیر بار آن نخواهند رفت

خواندن نیز بین سنی و شیعه تفاوت وجود دارد و این مورد اختالفی نمی تواند 
در ادامه شلما حتلی اگلر از یلك بچله       .به عنوان شاهدی بر مقایسه گرفته شود

ل كنید با توجه به آیات دلیل اعتقاد او به معاد و نبوت و توحید را سئوا ،دبستانی
بیشمار و واضحی كه در این زمینه وجود دارد پاسخ شما را ملی دهلد براسلتی    

آیلا ملا گرفتلار هیلاهوی      ؟چرا در مورد امامت چنین شرایطی صدق نملی كنلد  
در  ؟نشلده ایلم   ،علمای صفویه و مورخین داستانسرا و سیاستمداران جاه طللب 

وجود معلاد و یگلانگی خداونلد     ،امبرآیات قرآن به تناوب خطاب به رسالت پی
سخن رفته و همین تاكید فراوان دلیل بر شناخته شدن این موارد به عنوان اصول 

  ...دین است ولی امامت با تلقی كه شیعه از آن دارد

 -با عنایت به شرای  قومی قبیله ای كه فاصله نزدیكی با عصر جاهلیلت داشلته    -

  كرنش در برابر خدا را به دنبلال دارد  بر خالف نماز و وضو كه پذیرش آن فق
و نه اطاعت از یك انسان دیگر را و مسلماً انسان زیر بار فرمان خدا راحلت تلر   

حتلی در ملوارد متعلددی در تلاریخ      .می رود تا زیر بار فرمان یك انسان دیگلر 
كردند  سخن و یا دستوری را ارائه می ،غخوانیم كه وقتی پیامبر صدر اسالم می

ایلن نظلر شخصلی شماسلت و یلا دسلتور       :  كردند از ایشان سئوال می مسلمانان
فرمودند نظر شخصلی خلودم اسلت آنهلا ملی       می غخداوند و هنگامیكه پیامبر

ضمن اینكه شیعه والیت و اماملت را بسلیار   3 فهمیدند كه می شود مخالفت كرد

ن ذكلر  برتر و مهمتر از نماز و روزه و فروع دین دانسته و آنرا در كنار اصول دی
 .می كند پس نمی توان آنرا با نماز و وضو قیاس كرد

باالتر از نبوت  ،مقام امامت :مفهومی كه شیعه از امامت دارد به این معناست كه -
چگونه یك امام  ،آخرین پیغمبر بوده اند ،ولی ما می دانیم كه پیامبر اكرم .است

                                                           

 .زترین آن را در جریان مشورت پیامبر برای مبارزه احد می خوانیمبار -3
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قبل از اینكه نبی شود  (ردامام با معنایی كه شیعه از آن دا: زهم تاكید می كنم با )
مانند اینكه یك سرگرد : از باب مثال و مقایسه در مقام و درجات !؟امام شده

مقام  ،بلی: ممكن است در پاسخ گفته شود .تیمسار شود ،قبل از سرهنگ شدن
نبوت  ،اما شرط برگزیده شدن برای امامت. امامت باالتر از مقام نبوت است

دیگر  غبسته شدن باب نبوت بعد از رسول اكرم با  ،اگر اینگونه بود. نیست
در صورتیكه خداوند در آیه پنج سوره . كسی نباید به امامت برگزیده شود

ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  :فرماید قصص می

آن است كه منت گذاریم بر  و اراده ما بر[ 7:القصص] چوئ  وئ     
كسانی كه روی زمین به استضعاف كشیده شده اند و آنان را امامان و وارثان 

ولی شما كه معتقدید این آیه مربوط به دوران ظهور امام زمان است . قرار دهیم
زیرا  ؟نعوذباهلل مستضعف است ،آید كه آیا امام ضمن اینكه این سئوال پیش می

 !! !از نظر معنوی هیچكدام از امامان مستضعف نبوده اند نه از نظر مادی و نه

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  :می دانیم شیعه معتقد است كه آیه اكمال .46

در ( ع)پس از معرفی حضرت علی  3[1:المائدة] چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
 غاین آیه پس از سخنرانی پیامبر 4غدیر نازل شده ولی مطابق تاریخ یعقوبی 

 .تدر مكه نازل شده اس

از ناحیة خداوند و وظیفه ای الهی بر دوش ایشان ( ع)اگر انتخاب حضرت علی  .49
چرا ایشان در ابتدا كه مردم پس از مرگ حضلرت عثملان رضلی اهلل عنله      1بوده

                                                           

متوكل خلیفه عباسی در یكی از نامه های مهم خود كه به همله والیلات   : جالب است كه برای مثال -3
می فرستد به این آیه اشاره می كند كه اگر این آیه مربوط به خالفت حضرت علی بود بعید بود متوكل 

 !دست بنی علی بدهد چنین بهانه ای به

عرب و متعلق به همان فرهنگ   هم شیعه بوده، هم به عصر پیامبر نزدیك بوده، وهم: كه نویسنده آن -4
 .بوده است

 .كه حتی بسیار واجبتر از نماز و روزه و حج و جهاد بوده است -1
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با توجه به روحیة )ابا می كنند  ،آورند از پذیرفتن خالفت هجوم می ،برای بیعت
نبلوده   ...بلازار داغلی و   آن حضرت كه روحیه ای صریح داشته و اهل تعارف و

و پس از انتخاب نیز علت قبلول خالفلت را بیعلت اكثریلت و حمایلت از       (اند
سلال از   47كنند و نه چیز دیگر؟ ممكن است پاسلخ داده شلود    بیان می ،مظلوم

آیلا گذشلت    :زمانی كه باید حضرت علی خلیفه می شده اند گذشته بلوده وللی  
 ؟و واجبات الهی می شودموجب سقوط احكام  ،زمان یا مرور زمان

در سورة حجرات برای اینكه اعراب صدایشان را جلوی پیامبر بلنلد ملی كلرده     .19
چندین آیه از جانب خداوند نازل می شود و به آنها در این مورد تذكر داده  ،اند

می شود یا در سوره مجادله كه یك درگیری خانوادگی بین زن و شوهر بلوده و  
اكنون  3شده ست كه برای اتفاقات ساده آیه نازل میآیات متعدد دیگری از این د

و آن هم یكی از )چرا باید در این مورد خاص كه به زعم شیعه جزو اصول دین 
 ...است فق  یك آیه آن هم به صورت ابهلام و در پلرده و   (مهمترین اصول دین

و حتی یك حدیث متفق القول میان شیعه و سلنی مبنلی بلر    !! !؟نازل شده باشد
  ؟وجود ندارد غپس از پیامبر( ع)امامت بالفصل حضرت علی لزوم 

آیله نلازل كلرده وللی      ،چطور خداوند بلرای پلایین آوردن صلدای اعلراب     :نكته -
و حتی احتمال كشته )در غدیر نمی تواند برای جلوگیری از آزار علی  غپیامبر

ستی و بیان حقانیت علی در انتهای خطبه و سخنان خود مردم را به دو (شدن او
را پیش می كشلید   ...با علی سفارش كنند و هزار یك دلیل از جمله گرمی هوا و

  ؟تا بگویید ایشان منظور مهمتری داشتند

 :خداوند در قرآن كریم آیات این كتاب را اینگونه معرفی می كند .13

این كتاب كه هیچ شكی در آن  :[4:البقرة] چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  چ   -
 .ی پرهیزكاران استنیست راهنمایی برا

                                                           

 . ی كندحتی در سوره كهف، خداوند سگی كه در پی اصحاب كهف براه افتاده بوده را ذكر م -3
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شایسته نیست كه این قرآن بدون وحی الهلی بله خلدا نسلبت داده شلود وللی        -
تصدیقی است برای كتب آسمانی قبلی و تفصیلی است برای آنها و شكی در آن 

 15یونس آیه  .نیست كه از پروردگار جهانیان است

 95بقره آیه  .قرآن كتاب هدایت و بشارت برای مومنان است ... -

ین قرآن را در ماه رمضان فروفرستادیم برای راهنمایی مردم و نشانه هلای  و ما ا -
 367بقره آیه  .هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است

 آل .این بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزكاران -
 316عمران آیه 

 375 انعام آیه .ن برای شما آمداینك آیات و دالیل روشن از جانب پروردگارتا ... -

 (كتلابی )آنرا شرح دادیم  (اسرار و رموز)ما كتابی برای آنها آوردیم كه با آگاهی  -
 74اعراف آیه . آورند كه مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است كه ایمان می

ما قرآن را بر تو نازل نكردیم مگر برای اینكه آنچه را در آن اختالف دارند برای  -

 .و مایه هدایت و رحمت است برای گروهلی كله ایملان دارنلد     3تبیین كنیآنها 
 82 آیه نحل

و ما این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بیانگر همه چیز اسلت و مایله هلدایت و     -
 69نحل آیه  .رحمت و بشارت برای مسلمانان است

م آیات انعا .به تفصیل بیان داشتیم 4ما آیات خود را برای كسانی كه می فهمند ... -
 348و  96

 .بیلان كللردیم  (و آشلكار )و ملا هلر چیلزی را بله طلور مفصلل و مشلخص         ... -

 34 آیه اسراء

                                                           

و نه اینكه تازه خودش مایه اختالف شود آنگونه كه شیعه با تفسیری كه روی آیات ملی گلذارد در    -3
 .پی آن است

 ... البته برای كسانی كه می فهمند و نه كسانی كه خود را به خواب زده اند -4
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انسان متوجه می شود كله   ،با توجه به این آیات و آیات و احادیث بیشمار دیگر -
 را بشلر  نلوع  گمراهلی  و انلداختن  شك به قصد – باهلل نعوذ –خداوند هیچگاه 

وسیله تشخیص حلق  )فرقان و نور عنوان به آن زا كه كتابی توس  هم آن نداشته
كتابی كه بر طرف كننده اختالف است  .و تذكر و هدایت یاد كرده است(از باطل

یعنی آیات آن به قدری ساده و روشن و واضح اسلت كله از    ...و مایه هدایت و
سلاله آنلرا ملی     399كودكی كه هنوز به سن بلوغ نرسیده تا دانشمند و پیرملرد  

گنگ و مبهم و سربسلته   ،نتواند در آن جهان بهانه بیاورد كه آیات قرآنفهمد تا 
در مورد تمامی اصول دین در  !و نامعلوم بود و من ای خدا منظور تو را نفهمیدم

قرآن آیات و مثالهای واضح و روش فراوانی آمده ولی چرا خداوند در این یك 
نام او سلخن را بله   یعنی معرفی شخصی به عنوان جانشین با ذكر  ،مورد خاص

 ؟ایهام و ایجاز برگزار كرده است

پس چرا با تمام این توصیفات شیعه فكر می كند امامت اصل دین است و طبلق   -

چرا آیه ای مشخص و واضلح در   ؟نص در قرآن پیرامون آن آیه ای وجود دارد
  ؟این زمینه وجود ندارد

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    چ :در رابطه با آیة .14

 :چرا[ 85:المائدة] چژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    

 
ما می دانیم كه در  ."ما تو را از شر مردم نگاه می داریم": خدا می فرماید -3

هنگامی كه سفیر كفار از  ،اسالم ضعیف بود ولی چند سال بعد ،اوایل بعثت

اشت كه برای او یارانی د غگوید محمد  گردد می حدیبیه به مكه بر می
حاضر به هرگونه فداكاری بودند و آب وضوی او را جهت تبرك از هم می 

پیامبر در  ،حاال پس از فتح مكه و اسالم آوردن تمام شبه جزیره ...ربودند و
با این همه نیروی ) ؟ابالغ یك آیه باید از چه قدرتی واهمه داشته باشد

 :ضمن اینكه (فداكار و جانباز
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با اینكه منافقان  .ریب مسجد ضرار از چه كسی واهمه كردنددر تخ غپیامبر -
  .مسجد بوده است ،حاضر از اهل مدینه بوده و مورد تخریب نیز

در مكه و در محیطی كه حتی یك یاور هم نداشتند از چله كسلی    غپیامبر -
 ؟ واهمه كردند

 ؟بود آیا ترسیدند 3به  1در جنگ بدر كه تعداد نیروها  غپیامبر -

از چله   (كه توس  حضرت علی انجام شلد )ابالغ سورة برائت  در غپیامبر -
زیرا در این سوره سلخن از وجلوب كشلتن مشلركان     ) ؟كسی واهمه كردند

 ( است ...است در هر جا كه یافت شوند و عدم ورود آنها به مكه و

مربلوط بله اللزام     ،به این نتیجه نمی رسیم كه این آیه ،آیا با مجموع این شواهد
سلال   1پلس از  ) حیه خداوند به دعوت آشكار اسالم بوده اسلت پیامبر از نا

به جا بلوده و   غكه مشاهده می كنیم نگرانی پیامبر(  دعوت مخفیانه در مكه
 .آزار و اذیت قریش دقیقاً از همین زمان شدت می گیرد

آیلا در   .[85:المائلدة ] چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ :در انتهای آیه آمده -4
هلزار نفلری    349شبه جزیره عربستان و یا در اجتماع كافری در  ،روز غدیر

باید به همان افراد حاضر در  ،زیرا ابالغ ؟مسلمانان آنروز وجود داشته است
و اگر بگویید هلر كله مخلالف والیلت      .همان زمان صورت می گرفته است

باشد كافر است این مصادره به مطلب است زیرا تمام دعواها بر سر ( ع)علی
و آیا شلان نلزول ایلن آیله در      ؟ت كه منظور پیامبر چه بودههمین قضیه اس

 3؟است یا نه( ع)ارتباط با خالفت حضرت علی 

پادشاهان ایران و انگلیس و پاپها در قرون وسطی و بسیاری دیگر از حكلام   -1
خودشان را سایه خلدا و یلا دسلت خلدا و یلا جانشلین و         ،در طول تاریخ

و از )ا حكوملت را ودیعله ای الهلی    نماینده خدا بر روی زمین دانسته و یل 

                                                           

ملاز ملی   ن... از این سئوال می گذریم كه حضرت علی چگونه پشت سر غاصب و كلافر و ظلالم و   -3

 !!!!خوانده اند



  213  جلد اول (ALFOS) آلفوس

مرتكب جنایات بیشمار شده  ،دانسته و با همین دستاویز(  همین قبیل كلمات
حال اگر به واقعلة غلدیر جنبلة     .و مخالفان را براحتی از دم تیغ گذرانده اند

آیلا پایله گلذار چنلین طلرز تفكلر        (یا پیامبر اینكار را می كرد)الهی بدهیم 
نه در رابطه با حكومت حضلرت   ) ؟المی نمی شدیمخطرناكی در جامعه اس

قرن بعلد تلا    4بلكه در رابطه با حكامی كه پس از امام زمان و فق  (  ع)علی
منظور پیامبر چیز  ،گرچه به احتمال قریب به یقین ...قیام قیامت خواهند آمد

دیگری بوده كه افراد حاضر نیز متوجه منظور ایشان شده اند و فق  با همین 
 (توان به تمام شبهات فوق پاسخ داد مینظر 

اگر در  .قرآن را از پیش خود گفته: خوانده بود می گفتند اگر درس غپیامبر -2
تحت تاثیر : مراكز علمی و شهرهای مطرح دنیا متولد شده بود می گفتند

اگر پس از قدرت در مدینه برای  .سایر ادیان و مكاتب فلسفی قرار گرفته
 .هدفش دنیا و مطامع مادی بوده: می گفتند ،اختخود كاخ و حرمسرا می س

هدفش انتقام : دشمنان را قتل عام می كرد می گفتند ،اگر پس از فتح مكه
و اگر كسی از نزدیكان خود را جهت جانشینی معرفی می كرد آیا نمی  .بوده
تمام هدفش موروثی كردن پادشاهی در خاندان بنی هاشم بوده : گفتند
پیامبر اكرم در طول دوران نبوت خود هیچگاه  ،لیلآری به همین د ؟است

و  .سخن یا عملی را انجام نداد كه هدف و نیت پاكش را زیر سئوال ببرد
به ایشان می   وقتی پس از فتح مكه حضرت علی ،دقیقا به همین علت

 غپیامبر "پرده داری كعبه و سقایت حجاج را به دست ما بسپار  ": فرمایند
خودداری می كنند و كلید ها را به صاحب قبلی كه تازه از انجام این كار 

عباس چند  و شاید به همین دلیل وقتی ابن 3 .مسلمان شده بود پس می دهند
گوید برویم و از پیامبر  می( ع)به حضرت علی غروز پیش از رحلت پیامبر

                                                           

هلادی   –نقد و بررسی از دو كتاب تمدن اسالم و عرب نوشلته جرجلی زیلدان و گوسلتاو لوبلون       -3

 199انتشارات كتابخانه صدر ص  –خاتمی 
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نه اگر ما را منع : می فرماید( ع)دربارة جانشین او سئوال كنیم حضرت علی 
 .برای ما در این امر حقی نخواهد بودكنند 

بیعت خالفت بوده است چلرا ملا قبلل از    ( ع)چنانچه بیعت با حضرت علی -7
 349)در ایلن سلطح    (حتی از كفلار )بیعت غدیر در هیچ كجا بیعت شكنی 

ملاه بعلد    4هزار نفر فق  حدود  349چگونه  ؟مشاهده نكرده ایم (هزار نفر
 3؟پیمان شكنی كردند

شبهه ایجاد شود كه مردم در زمان حضلرت عثملان رضلی اهلل    ممكن است این  
 :عنه نیز بیعت شكنی كردند ولی

سال بعد بوده و مسلماً مردم در گذر  47زمان حضرت عثمان رضی اهلل عنه  -
 .زمان تغییر كرده بودند

كسانی كه بیعت خود را با حضرت عثمان رضی اهلل عنه شكستند و علیله او   -
د مردم مدینه نبودند بلكه اراذل و اوباش شهرهای شورش كرده و او را كشتن

 .بصره و كوفه و اهالی مصر بودند

قصد بیعت شكنی نداشتند بلكه به عنوان اعتراض از سلتم   ،حتی همین افراد -
جمع شده بودند و حضلرت عثملان رضلی اهلل عنله بله       ،والیان در آن مكان

ریت ایلن نبلوده   دست برخی افراد ناشناس به قتل رسید در حالیكه قصد اكث
 .است

توس  برخی افراد صورت گرفت  ،حتی اگر این عمل را بیعت شكنی بدانیم -
هزار نفلر بیعلت شلكنی     349ولی در سقیفه طبق استدالل برادران شیعه من 

 .كردند

                                                           

آن هم بیعتی كه بر مبنای وحی و توس  پیامبر گرفته شده؟ اگلر گنلاه تحریلف اخلالق در جامعله       -3
ا به گردن حضرت عمر رضی اهلل عنه و ابوبكر بینلدازیم گنلاه ایلن    اسالمی در قرون و نسلهای بعدی ر

 !!!ماه بعد صورت گرفته به گردن كیست؟ حتما ابوجهل 4بیعت شكنی كه فق  
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شورش یا اعتراض علیه حضرت عثمان رضی اهلل عنه با هماهنگی قبلی كله   -
و عمار یاسر و طلحه و زبیلر   توس  افرادی مانند مالك و محمد ابن ابوبكر

اگر بیعت حكومت بوده )ولی در بیعت شكنی غدیر  .بود صورت گرفت ...و
 .خورد هماهنگی قبلی به چشم نمی (باشد

شورش علیه حضرت عثمان رضی اهلل عنه دلیلل داشلته وللی عللت بیعلت       -
  ؟چه بوده است ،شكنی غدیر

می داشته ولی بیعلت  بیعت با حضرت عثمان رضی اهلل عنه فق  پشتوانه مرد -
پشتوانه الهی و رسول خدا و  (البته به زعم و خیاالت شیعه)با حضرت علی 

پس جای مقایسه نیست چون تشابهی در كار  .جمیع اصحاب را داشته است
 .نیست

چرا در وجوب هیچیك از اصول و حتی فروع دین بین شیعه و سلنی اخلتالف    .11
 3مورد؟ نیست مگر همین یك

را باالتر از نبوت می داند آیا اعتقاد به وجلود نلص در ایلن     امامت ،عالم شیعی .12
 4؟تعارض ندارد ،با اصل خاتمیت ،زمینه

البتله جانشلین   ) ؟كدام یك از پیامبران برای پس از خود جانشین تعیین كرده اند .17
 ،نبلرد  ،به معنای خالفت و حكومت و نه وصی یا رهبلری معنلوی یلا قضلاوت    

  ...(فرمانده سپاه و

ی برای پس از خود جانشین تعیین كند تفاوت آن شلخص بلا تملام    چنانچه كس .18
 ؟پادشاهان تاریخ كه صفت مشخصه آنها تعیین جانشین بوده در چه خواهد بود

3 

                                                           

املام بعلدی را بله     34گرچه در این مورد نیز سنی ها خالفت حضرت علی را قبول دارند و حتلی   -3

د و فق  شیعه است كه خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنوان افراد متقی و شایسته و عالم قبول كرده ان
 .عنه و ابوبكر را ظالمانه و غاصبانه می داند

 .با توجه به آیات و احادیث بیشماری كه آخرین رسول و فرستاده را حضرت محمد می داند -4
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برخی محققین شیعه معتقدند وجود دو ضلع خطرناك امپراطوریهای ایران و  .15
ی برای خود جانشین غروم و نوپا بودن اسالم ایجاب می كرده است كه پیامبر

ولی چرا محققین ما همیشه به  .معرفی كنند و مساله را در سكوت برگزار نكنند
 ،به اعتراف تمام محققین غربی)مگر ابوبكر ؟شرای  قبل از اتفاقات نگاه می كنند

و مگر  ؟شورش اهل رده را با قاطعیت سركوب نكرد (سنی و شیعه بی طرف
در  غینكه پیامبرضمن ا 4 ؟حضرت عمر هر دو امپراطوری را شكست نداد

جریان جنگ خندق پس از ضربه زدن به آن تخته سنگ و جرقه های كه می 
و اشاره به  ....در جرقه اول كاخهای مدائن و در جرقه دوم: پرد می فرماید

پس چرا باید نگران آیندة اسالم  .پیروزی اسالم بر تمام ابرقدرتها می كنند
خطر برای از هم پاشیدگی اسالم می  ، احساس اگر هم ایشان از آن ناحیه ؟باشند

هاشم و بنی امیه در صورت خالفت یك نفر  كردند آیا عداوت دیرینه میان بنی
 ؟كرد این احساس را تشدید نمی ،از بین این دو خاندان

نص مسلتقیم و مشلخص و بلدون     ،چرا در رابطه با همه واجبات الهی در قرآن .16
مبر كه به زعم شلیعه جلزو بلاالترین    ابهام وجود دارد ولی در مورد جانشینی پیا

                                                                                                                                                    

وی نیز پسر عمل ( ع)با عنایت به این نكته بسیار ظریف كه پیامبر فرزند پسر نداشته و حضرت علی  -3

 .ایشان بوده اند

از این مساله می گذریم كه شیعه معتقد است پیامبر از امور آینده توس  جبرییل خبلردار ملی شلده     -4
زیرا در اینصورت جبرییل حتماً به ایشان گفته كه نگران آینده نباشد زیرا با خالفت حضرت عمر رضی 

 .اهلل عنه و ابوبكر، اسالم تحكیم می شود و اتفاقی نمی افتد
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ای  هیچ آیه3واجبات الهی و مهمتر از فروع دین بلكه از اصول اساسی دین است 
 4؟وجود نداشته و تنها مورد اختالف در انجام واجبات همین یك مورد است

خداوند در قرآن وعده حفظ آنرا داده با اینكه حفظ اینهمه كلمه كه روی پوست  .19
آن هلم  )نوشته شده بلوده بسلیار مشلكلتر بلوده      ...و كاغذ وو چرم و استخوان 

آیا حفظ خالفت بلرای حضلرت   ( توس  اشخاصی مانند ابوبكر و عمر و عثمان
 ؟مشكل تر از حفظ قرآن بوده است علی

شدیداً به كسانی كه به ساحت مقلدس   ،خداوند در آیات متعددی از قرآن كریم .29
عیسلی را پسلر او معرفلی كلرده انلد      او دروغ بسته و فرشتگان را دختران او و 

 (آیه ابالغ و اكملال )آیا دروغ بستن به خدا با تمسك به این دو آیه  .تاخته است
و چلرا علملاء و روحلانیون از     ؟چه مجازاتی را در روز قیاملت بله هملراه دارد   

 ؟  ترسند عواقب خطرناك چنین عملی نمی

 ،و تمام آیات قرآن (مانند بعث التمم مكارم االخالق)در احادیث بیشماری  .23

 چۋ  ۅ    ۅ  ۉ چ تذكر  :هدف از رسالت پیامبر اكرم این عنوان شده

 ،و در هیچ كجا به اینكه ایشان برای ریاست ،بشارت ،انذار [43:الغاشیة]
اند اشاره  از سوی خداوند فرستاده شده  ،حكومت و انتخاب رییس برای مردم

 .ای نشده است

هم و كلی و پا در هوا از سوی برخی حضلرات  باز هم ممكن است یك پاسخ مب .24
ابلوبكر و عملر بلرای كتملان فضلایل       :به سئواالت فوق داده شود مبنی بر اینكه

                                                           

همانطور كه تلولی و تبلری در زملان    . البته امامت و عدل از اصول مذهب است و نه از اصول دین -3

من تعجب می كنم كه بدعت گزار و منحرف كننده اصلی در اسالم كسانی . صفویه وارد فروع دین شد

تواند  نمیدیگرند و دست به سینه ایستادن در نماز یا وضوی سرباالیی و یا ممنوعیت صیغه كردن زنان 

 . انحراف در دین باشد

ضمن اینكه خداوند در قرآن می فرماید ما در این كتاب از هیچ چیز فروگذار نكردیم و هر چیلز را   -4
آیا اگر آیات قرآن، سربسلته و  . به تفصیل و روشنی بیان كردیم و این كتاب مایه راهنمایی مومنان است

 وشنگر و مایه هدایت باشد؟ باشد می تواند ر... موجز و در پرده ابهام و
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كتلك زدن   ،حضرت علی دستور سوزاندن احادیلث و ممنوعیلت نقلل حلدیث    
 : را دادند ولی ...عبداهلل ابن مسعود

:  سلمان گفتبا جزئیات دقیق كه مثالً ،این همه حدیث مخالف: با این وجود -
كردید و نكردید و یا برخی روایات دیگر كه حتی پرده از نیات و افكار باطنی 

 ؟بر می دارد چگونه ضب  شده است!!!  همه

 .معیار و محك ثابتی برای تعیلین حلدیث درسلت وجلود نداشلته      ،در آن زمان -
 شهادت دو نفر برای تایید مطلبی كافی بوده چه برسد آن دو نفر از صلحابه هلم  

آمدند و هر كس یك چیز مخالف دیگلری   می مجسم كنید دو نفر دو نفر .باشند
با عنیات بله اینكله طبلق     3می گفت آیا نظم عمومی جامعه به هم نمی ریخت؟ 

ممكن بود یك نفر حدیثی را بشنود ولی وقتی ( ع)حدیث مشهور حضرت علی 
اینكه شرای  پیامبر در موضعی دیگر حدیث اول را نسخ كرده حضور نداشته یا 

 ...متفاوت بوده و ،و موقعیت محیطی بیان هر حدیث

 ؟نفر از اصحاب نقل شده است 339توس  ،چگونه واقعة غدیر -

در زمان حضلرت عملر از سلوی او بله      4چگونه همین آقای عبداهلل ابن مسعود -
بله سلوی    (امیر كوفله )همراه عمار یاسر به عنوان تعلیم عمومی و مشاور عمار 

 ؟كوفه می رود

در مسائل بسیار جزیی  غما می دانیم كه بالفاصله پس از وفات پیامبر اكرم  -
مانند تعداد تكبیری كه باید برای میت گفته شود میان تمام اصحاب اختالف 

                                                           

شاید هم همه راست می گفته اند ولی پیامبر هلر سلخنی را در ملوقعیتی بیلان كلرده وللی آنهلا بلا          -3

فراموش كردن علت و موقعیت سخن پیامبر فق  به ذكر سخن می پرداختله انلد و هلزار و یلك دلیلل      

 . دیگر

آیات كه چون شاهدی نداشته آن آیات را  نمونه ساده اش اعتقاد عبداهلل ابن مسعود به حذف برخی -4

در صورتیكه بیشتر علمای طراز اول شیعه و تمام سنی ها معتقدند از قرآن حاضلر نله   !!! ثبت نمی كنند
در غیر این صورت اینهمه سفارش به پیلروی و قرائلت قلرآن    . یك كلمه كم شده و نه یك كلمه اضافه

 .نمی شد
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پیش آمد آیا در گیر و دار حمله قبایل راهزن به مدینه و شورش اهل رده و هزار 
ابوبكر و عمر  .سته شودو یك عامل دیگر نباید باب اختالف و حدیث سازی ب

به قول شما چنین كردند و با اینهمه شاهد اینهمه حدیث جعلی و ضد و نقیض 
كردند آیا آیات قرآن در سایه هزاران هزار حدیث جعلی و  هستیم اگر چنین نمی

  ؟از میان نمی رفت یا مسخ و بی محتوی نمی شد ،حقیقی

موضلوع و عللت واقعله چیلز      اكنون آیا این تردیدها بیانگر این نكته نیست كله  .21
  .دیگری بوده است

به غیر از ماجرای سلپاه یملین كله چنلد     )علی  شاید علت سفارش مردم به دوستی 
قبل از این واقعه بوده و عده ای از مسلمین با حضرت عللی درگیلر شلده     ،روز
 : موارد زیر باشد (بودند

و ( ع) كشته شدن جنگ آوران و سران نامی هر قبیله بله دسلت حضلرت عللی     -
 :3علمداری و ایشان در جنگها

و مسللماً ایشلان    4دانسته كه بزودی به جوار رحمت حق خواهد رفت پیامبر می
كه اولین طلیعله   )ای جاهلیت را به خوبی می دانسته اند  عادات بد قومی و قبیله

رخ می  از سپاه یمن(ع)و نشانه آن هنگام پس گرفتن غنایم توس  حضرت علی 
یم كه حضرت علی از هر قبیله ای چندین نفلر از افلراد مشلهور و    دان و می( كند

و پس از پیامبر ممكن است این كینه ها سر بر  سران آنرا به خاك و خون كشیده
كشد و برای حضرت علی و خاندان پیامبر مشكل سلاز شلود و شلاید تاكیلد و     

جهت جلوگیری از كشته شدن حضرت علی و شروع جنگهلای   ،سفارش پیامبر

                                                           

 .لشكر بوده است به جز جنگ تبوك كه ابوبكر علمدار -3

یكی از آقایان می گفت حضرت علی بنابر دستور پیامبر این كارها را انجام داده و بنابر طریق اوللی   -4

اگر منظور حمایت بوده باید برای خودشان در برابر این خطرات، جلب حمایت می كردند و نله بلرای   

مرتلب بله ایلن موضلوع كله      ولی پیامبر مگر نفرمودند كه این آخرین حج ملن اسلت و   . حضرت علی
نداشلتند بلرعكس   ... پلس نیلازی بله حمایلت و    . بزودی به دیدار خداوند می روند اشاره نمی كردنلد 

 ... حضرت علی كه جوان بوده و فقیر و
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یا اینكه سفارش ایشان جنبه توصیه در انتخاب حضرت علی  .لی بوده استداخ
نظلر   ،فرمایند علدم خلروج از شلهر    مانند جنگ احد كه می)داشته و نه وجوب 

 ...(خودم است و اكثریت مخالفت می كنند و

 علمداري در بيشتر جنگها

منیت جانی حتی در زمان فعلی هم اگر كسی از هر خانواده چند نفر را كشته باشد ا
پیامبر در انتهای  ،دقیقاً به همین دلیل 3.ندارد چه برسد به قبایل بدوی در عصر جاهلیت

خدایا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با هر كه با : خطبه می فرماید
  .او دشمن است

و احترامی كه فرهنگ عرب به افراد مسلن داشلته   ( 11)سن پایین حضرت علی  -
 . است

 .وگیری از درگیری بین بنی هاشم با سایر تیره ها به خصوص بنی امیهجل -

 .سرمشق قرار دادن علی برای سایر مسلمین در رفتار و كردار -

 ( ع)امضاء فضایل و ارزشهای واالی حضرت علی  -

در اینجا موقعیت بسیار به  .پیامبر فرموده اند من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق
  .قدردانی شود( ع)ساله حضرت علی  41ه از خدمات جا و مناسبی بوده ك

هر آنچه از من به شما میرسد را با قرآن : پیامبر اكرم در حدیث موثقی فرموده اند -
 .محك بزنید اگر موافق قرآن بود آنرا قبول كنید و اگر مخالف بود آنرا به دیوار بزنید

عنی دوست می دهد یا م ،آیا كلمه مولی :اكنون مشكل شیعه و سنی در این است كه

                                                           

چلرا پیلامبر بلرای تلامین جلانی خودشلان بیعلت        )) -3: در اینجا دوشبهه بچه گانه وارد ملی كننلد   -3

به تایید همه رسیده و در آن سن و موقعیلت ایشلان نیلازی بله اینكلار      اول پیامبری ایشان !(( نگرفتند؟

نداشتند ضمن اینكه مرتبا اعالم می كردند به زودی به دیدار خدا خواهند رفت پس از مرگ واهمه ای 

جالب است ولی ایلن نكتله   !(( حضرت علی به فرمان خدا و پیامبراكرم، كفار را می كشته)) -4نداشتند 
زیرا اگر اینرا قبول داشتند دیگر نیازی بله جنلگ و كشلت و    . قتولین درك نمی كرده اندساده را اقوام م

 .كشتار نبود
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( ع)ما می دانیم كه حضرت علی  ؟معنی والی و حاكم و خلیفه و جانشین رسول اهلل
 و به عقیده شیعه در قرآن .هاشم بوده است و پسرعموی او و از قبیله بنی غداماد پیامبر
خواهم جز دوستی و مودت و  ای پیامبر بگو من از شما پاداش و اجری نمی: می خوانیم
اگر كلمه مولی را با این آیه تطبیق دهیم غیر از وجوب دوستی و  .با خاندانم مهربانی

دقت كنید كه  .كنیم به معنای دیگری دست پیدا نمی ،اظهار محبت نسبت به علی
روز  59درخواست اجر و پاداش باید در انتهای كار باشد و ما می دانیم كه پیامبر اكرم 

خواست دوستی با علی به عنوان نماینده بنی پس از این واقعه رحلت فرمودند پس در
در  غهاشم و اهل بیت و خاندان پیامبر نمی تواند زیاد تعجب آور باشد زیرا پیامبر

مقام آنند كه مزد خود را طبق آیه قرآن از مردم دریافت كنند مزدی كه چیزی نیست جز 
حتی  .ردم استاظهار دوستی و محبت نسبت به خاندان پیامبر كه آن هم به نفع خود م

برای اینكه كسی معنای دیگری از سخنان ایشان به  غدر ادامه حدیث نیز پیامبر اكرم 
كه با كمال تعجب عده ای از افراد سودجو و یا )خصوص كلمه مولی برداشت نكند 

كلمه مولی و منظور اصلی خود را چنین  (جاهل در آینده و پس از دو قرن چنین كردند
هر كه او را دوست دارد و  (وال)خدایا دوست داشته باش: ندتوضیح و تفسیر می كن

علی  ،و خدا شاهد است كه نویسنده این سطور .دشمن باش با هر كه با او دشمن است
محبتی با شناخت و معرفت و از اعماق وجود نه  .را حتی از پدرش بیشتر دوست دارد
  .محبتی زبانی و ظاهری و نمایشی

  .ور وصایتی نبی اكرمتوصیه ایشان جهت تصدی ام -

معنای وصی با خلیفه بسیار متفلاوت  )همراه با معرفی حضرت علی به عنوان وصی 

 .داری امور پس از رحلت پیامبر توس  ایشان و عهده (است
در اینجا ذكر این نكته الزم است كه پیامبر از اولین روز دعلوت علنلی بنلی هاشلم     

افرادی مانند ابولهلب   )رد و هیچكس را به عنوان وصی خود معرفی ك( ع)حضرت علی 
در آن لحظه ایشان را مورد تمسخر قرار نداد كله شلما هنلوز در مكله هلم امنیلت        ...(و

جانشلین   ،نداری چگونه برای پس از رحلت خودت و بلرای تملام قبایلل شلبه جزیلره     
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ه بلكه ابوطالب را مسخره می كنند كه از این به بعد باید از بچ ؟معرفی می كنی (خلیفه)
در آن روز و ملوارد   غساده است منظور پیلامبر  ،پاسخ .پیروی كنی (حضرت علی)ات 

در خصلوص حضلرت    ...مانند وصلی و جانشلین و  )بعدی كه چنین اشاراتی داشته اند 
 :این بوده است كه (علی

فرزند ابوطالب بوده و ابوطالب حامی جلدی پیلامبر و ریلیس     (ع)حضرت علی  -
 .قبیله بنی هاشم

 .نداشته اند (كه زنده مانده باشد)فرزند پسر  ،مپیامبر اكر -

 غریاست قبیله بنی هاشم بله حضلرت محملد     ،مسلم بوده كه پس از ابوطالب -
 .رسیده است می

با آن روحیه قدرشناس  غتربیت شده و پیامبر غعلی از كودكی در دامان پیامبر -
قبیله بنی  یعنی رییس)خواسته علی را برای پس از خود به عنوان جانشین  خود می
زیرا در مواردی كه ایشان به این نكته اشاره كرده اند هیچ امیدی به  .معرفی كنند (هاشم

كه كسی بخواهد برای همه آنها خلیفه )پیروزی اسالم و ایمان آوردن تمام قبایل نبوده 
فهمیده  منظور پیامبر را می فهمیده اند یعنی می ،و برای همین نیز افراد حاضر( تعیین كند

معرفی شخصی به عنوان ریاست قبیله بنی هاشم  ،اند منظور پیامبر از معرفی جانشین
البته شاید این نكات برای ما كه در قرن بیستم و در جوامع  .نه رییس تمام قبایل ،است

ولی برای كسانی كه  .صنعتی شهری زندگی می كنیم كمی عجیب یا حتی مضحك باشد
بوده و   له ای بوده و همه گوش به فرمان رییس قبیلهقبیله و تفاخرات قبی ،همه چیزشان

نوعی افتخار محسوب می شده و عصبیتها و همبستگی های قبیله ای و هزاران  ،ریاست

 .سال پیش این چیزها مسخره یا عجیب نبوده است 3299 آری برای اعراب ،نكته دیگر
در آن روز باید  غپیامبر ،در ادامه ذكر این نكته جالب توجه است كه طبق آیة قرآن
و در  (وانذر عشیرتك االقربین)دعوت را از خویشاوندان نزدیك خود شروع می كرده 

را به عنوان جانشین خود معرفی نمود به ( ع)حضرت علی  غجمعی كه پیامبر اكرم 
از جانشین سرپرستی و ریاست  غكسی حضور نداشته و منظور پیامبر غیر از بنی هاشم
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حاضران نیز همین برداشت را از سخنان ایشان  (همان افراد حاضر یعنی)بنی هاشم بوده 
می كنند و كسی ایراد نمی گیرد كه تمام قبایل عربستان فرمانده و رییس واحدی ندارند 
و اگر هم داشته باشند كسی شما را حتی در قبیله خودتان قبول ندارد كه شما تازه می 

دداً باید متذكر شوم كه ما نباید اوضاع و مج 3.خواهید جانشین هم برایشان معرفی كنید

تجزیه و تحلیل كنیم بلكه فق  باید  ،احوال را طبق شرای  بعدی یا شرای  زمان خودمان
سال  41بله پیامبر تمام قبایل را مسلمان كرد ولی .  شرای  همان زمان را در نظر بگیریم

ا مسخره می كنند كه از این پس از پایان مهمانی نیز ابولهب و سایرین ابوطالب ر ...بعد
 !پس باید از فرزندت پیروی كنی

 چطلور . 4شما ابن سباء را شخصلیتی موهلوم و افسلانه ای ملی دانیلد      : در انتها .22
آملده و   (وحتی كتب شیعه)شود یك نفر را كه نامش در بیشتر كتب تاریخی  می

دانسلت  جعلی و موهلوم و دروغ  (  سباییه )حتی فرقه ای به این نام وجود داشته 
از یللك واقعللة  (آن هللم برداشللت فعلللی )تللوان در نحللوه برداشللت  ولللی نمللی

 1شك كرد و آن برداشت را تحریف شده دانست؟( یعنی غدیر)تاریخی

                                                           

 ... اول پدریش را ثابت كنید بعد: طبق ضربا المثل ایرانی -3

در بیشتر كتب تاریخی نام این شخص به عنوان یهودی كه به ظاهر اسالم آورده و با نیت آشلوب و   -4

همانطور كه محملد خلاتم انبیاسلت عللی هلم      : مانند )ت عثمان سخنانی گفته اختالف در اواخر حكوم

كلرده   و به شهرهای مختلف سفر و مردم را به طرفداری حضرت علی دعوت می...( خاتم اوصیاست و
در رابطه . برخی از محققین در عصر حاضر وجود وی را جعلی و ساخته ذهن مورخین می دانند. است

میرخوانلد،  : روضه الصلفا /  385ص  5ابن كثیر ج : البدایه والنهایه: خن رفته استبا او در این كتابها س

تلاریخ  / ط لبنلان   798ص  33بسلتانی ج  : دائره المعارف بسلتانی /  543ص ( 4هل ج 3159)ط جدید 

الفصلل فلی   / 67دونلد سلن ط عربلی ص   . م.دوایت:عقیده الشیعه/ 347پروفسور نیكلسن ص : العربی

شلبهای پیشلاور   /  316ص  2و ج  11ص  4مصلر ج   3ابن حزم ظاهری اندلسلی، ط  : الملل و النحل

 به بعد  353ص 1سلطان الواعظین شیرازی ط : تالیف

داسلتان  . اخلتالف در شلیوه وضلو گلرفتن    : البته در این زمینه مثالهای فراوانی در تاریخ وجود دارد -1

 ... داستان سایه بان پیامبر در جنگ بدر و. قطام
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اگر مالك انتخاب رهبر را شوری ندانیم و بگوییم بایلد الیقتلرین فلرد انتخلاب      .27
ه بله  نسلبی و بسلت   ،شود به تناقض بر می خوریم زیرا مالك تشخیص فرد الیق

  .نظر مردم است

به خالفت نبوده باشلد آیلا   ( ع)انتخاب حضرت علی  ،چنانچه موضوع آیه تبلیغ .28

بسلتن دروغ و افتلراء بله ذات     ،اینهمه هیاهو و تفرقه افكنی با استناد به این آیله 
گنلاه كبیلره و غیرقابلل     ،مقدس خداوند نیست و آیلا دروغ بسلتن بله خداونلد    

 :به این دلیل كه ؟بخشش نیست

 ،و اكثریلت مسللمین   .ر این رابطه اجماعی بین عموم مسلمین وجود نداردد -3
 .نظری خالف این دارند

می دانیم كه در عربستان شمالی انتخاب رییس یا حاكم بنا به نظر اكثریت و  -4
حتی شخص پیامبر نیز بنا بله نظلر اكثریلت ملردم     ) 3به صورت شوری بوده

م كله اسلالم هلر قلانونی كله      و می دانی (مدینه به ریاست انتخاب می شوند
مربوط به دوران جاهلی بوده و پسندیده و مثبلت بلوده را تاییلد ملی كلرده      

  ...(حج و ،ماه 2حرام بوده  ،مانند لزوم غسل جنابت)

تصریحی به نام شخص یا حتی اینكه موضوع ابالغ چیست  ،در مفاد آیه نیز -1
 نشده است 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  :مایدمی فر4قرآن در موارد شك برانگیز و شبهه ناك  -2

آنچه را  .[18:اإلسراء] چۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی     
به آن علم و اطمینان نداری پیروی نكن همانا گوش و چشم و دلها همگی 

 .در پیشگاه خداوند مسئولند

                                                           

اكثلر  : 29در مسیر تاریخ دكتر سید حسین محمد جعفلری، دفتلر نشلر فرهنلگ اسلالمی ص       تشیع -3

هواداران علی در مخالفت اولیه بر علیه خالفت ابوبكر اصال از عربسلتان جنلوبی بودنلد و در دفلاع از     
 . حقوق علی نقطه نظر كامال روشن مذهبی داشتند

 .باشدبه خصوص كه مایه نزاع و تفرقه میان مسلین نیز  -4
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این قرآن به زبان فصیح عربی و به صورت روشن و  :در آیات قرآن آمده كه -7
و بدون هیچ شك و شبهه ای فرو فرستاده شده و جدا كننده حلق از   واضح

دال بر ایلن نیسلت كله سلخنان      ،آیا همه این آیات .است ...باطل و فرقان و
و ملردم بلرای    ؟خالی از ایهام و دوپهلویی و شك برانگیزی اسلت  ،خداوند

و آیلا نعلوذ بلاهلل خداونلد كله      . فهم آن نیاز به قیم و عقل دیگلران ندارنلد  
دانسته كه اگر در این آیه ذكری از خالفت نشلود یلا    الغیوب است نمی عالم

نامی از خلیفه برده نشود ممكن است امت دچار تفرقه و گمراهی شده و به 
شده جللوی   اگر واقعاً به این راحتی می ؟قول شما مسیر انحراف را طی كند

خود ملا  پس آیا منحرف واقعی  ؟انحراف را گرفت چرا خداوند چنین نكرد
  ؟نیستیم

 .موارد اختالفی باید با معیار قرآن حل و فصل شود -8

آیات قرآن باید بلا آیلات قلرآن تفسلیر شلود و هرگلاه        ،طبق احادیث معتبر -5
تفسیر این  .روایت و حدیثی خالف آیات قرآن باشد باید آنرا به دیوار بزنیم

  ؟آیه در كجاست

غضبناك می شوند و فكلر   ،به طور كلی برادران شیعه با شنیدن این موضوع -6
كننلد   خدشه دار می شود ولی فراموش می 3( ع)می كنند مقام حضرت علی 
دروغ  ،دروغ باشد به ساحت مقدس خداونلد  ،از طرف دیگر اگر این سخن

آن هلم دروغلی كله چنلین      .بسته اند و گناه آن به مراتب سنگین تلر اسلت  
نیز راضی به این  (ع)و مسلماً حتی حضرت علی  .عواقب تفرقه افكنی دارد

 .امر نیستند

                                                           

عجیلب  . خالفت از علی زینت یافت و این خالفت نبود كه علی را زینت داد: البته به قول آن عرب -3
سال قبل بیشتر از برخی انسلانهای درسلخوانده و مكتلب رفتله      3299است كه شعور یك عرب بدوی 

 .كنونی است
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چون وظیفه  غ پیامبر اكرم: در انتها یك سئوال ساده مطرح می شود  -9
دریافت و ابالغ وحی را داشتند باید از جانب خداوند تعیین شوند ولی 
خلیفه چه ارتباطی با خدا دارد كه باید از سوی خدا و نه مردم انتخاب 

  ؟باید ادامه داشته باشد تا كی و این اعالم جانشین از سوی خداوند ؟شود

  عالوه بر سئواالت بیشمار و شك برانگیزی كه در مورد عقیده شیعه مبنی بر
انتخاب جانشین توس  پیامبر و بر مبنای اشاره خداوند وجود دارد در میان كتب تاریخی 
و روایات مورد تایید شیعه و سنی به مواردی بر می خوریم كه ظن ما را عدم وجود 

كند زیرا اگر ابوبكر و عمر غاصب خالفت بوده و فرمان خدا و  چیزی تقویت می چنین
رسولش را زیر پا گذاشته باشند باید تمامی این موارد را یا دروغ بدانیم یا حمل بر تقیه 

البته بعید است این موارد دروغ باشد چون هم علمای شیعه و هم سنی و هم  .كنیم
ه اند در بسیاری از موارد نیز با حیله تقیه نیز نمی توان محققین غربی آنها را تایید كرد

سئوال كننده را دست به سر كرد زیرا هیچ قرینه ای مبنی بر خطر جانی برای امامی كه 

وجود  ،با خبر است ...بنا به عقیده شیعه از زمان و مكان مرگ و شخص قاتل خود و
 : نداشته است

 ساير قرائن و شواهد و نشانه ها

و شواهد را می توان با اصول جدلی و كالمی خدشه دار كرد ولی وقتی كه تعداد قرائن 
نشانه یا قرینه به  .آنها انبوه و بیشمار شد حتی از علم جدل و كالم نیز كاری بر نمی آید

واقعیت را  ،تواند در كنار سایر دالیل خودی خود نمی تواند دلیل محسوب شود ولی می
نه و اماره به دالئل و مداركی گفته می شود كه به صورت قری .برای انسان روشن كند

 : گمان ما را در مورد مساله ای به یقین تبدیل می كنند ،غیرمستقیم
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 داستانها و گفتگوها

ابلی   عللی بلن  : ابوجعفر طبری از ابن عباس روایت می كند كه می گفتله اسلت    -
. یلرون آملد  طالب علیه السالم از حضور پیامبر در بیماری رحللت آن حضلرت ب  

سپاس خلدا را  : گفت ؟چگونه است (ص)پیامبر  ،ای اباالحسن: مردم به او گفتند
گویا نمی بینلی و معتقلد   : عباس دست او را گرفت و گفت .كه بهبود یافته است

ملن  . خلواهی بلود   (درمانلده )نیستی كه تو پس از سه روز دیگر بنده چوبدستی 
پلیش رسلول خلدا بلرو از او      ،مشناس مرگ را در چهره فرزندان عبدالمطلب می

باشد آن را بدانیم و  بپرس حكومت برای چه كسی خواهد بود كه اگر برای ما می
می ترسم از :  علی گفت. اگر برای دیگران است در مورد ما به او سفارش فرماید

او بپرسم و آن را از ما باز دارد كه در آن صورت هرگز مردم آن را به ما نخواهند 
 3.داد

از پلدرم زیلد علیله    : السالم ملی گویلد    بن زید بن علی بن حسین علیهمحسین  -
قطعه كوچكی از گوشت یا خرما را نخست  غپیامبر : گفت السالم شنیدم كه می

كله كلودكی    ،السلالم  كرد و سپس به دهان علی علیه نهاد و مالیم می در دهان می
السالم نسبت به خردسال و در دامنش بود، می نهاد و پدرم علی بن حسین علیه 

فرمود و چیزی از گوشت ران كه بسلیار گلرم بلود برملی      من همینگونه رفتار می
كرد، یا بر آن می دمید تا سرد شود، سپس در دهلان   داشت و آنرا در هوا سرد می

آیا بر من از حرارت یك لقمه می ترسید و از حرارت آتلش دوزخ  . من می نهاد

روه می پندارند برادرم به وصیت پلدرم املام   اگر آنچنان كه این گ. ترسید من نمی

                                                           

ن جبیر دقیقلاً قبلل از ایلن    این ابوجعفر طبری همان است كه افسانه قلم و دوات را از قول اسعید اب -3

اگر دروغگو است هر دوی این داستانها دروغ است و اگر راستگوست داستان فوق . داستان، گفته است
املام احملد در قبلول احادیلث     )جزء رابع مسند امام احملد   4152روایت : منبع دیگر. نیز راست است

 (بسیار سخت گیر بوده است
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. بود، پدرم این موضوع را به من می گفت و مرا از آتش دوزخ حفظ ملی فرملود  
 ،جناب حسین بن زید پس از كشته شدن پدر بزرگوارش وبرادر گرامیش یحیی)

تحت كفالت حضرت صادق قرار گرفلت و بسلیار بهلره منلد شلد و از شلدت       
 .آن بزرگوار در هفتاد و شش سالگی درگذشلت . شد گریستن به ذوالدمعه ملقب

 3299المجدی چاپ استاد محترم دكتر احمد مهلدوی دامغلانی قلم     379به ص 
 .(ق

مكالمات و روایات بیشمار زیادی در متون تاریخی ثبت شده كه برخی بله نفلع    -
ولی حتلی یلك ملورد هلم     . شاید به ضرر آنهاست ،ابوبكر و عمر و برخی دیگر

توسل  ابلوبكر و    كسی گفته باشد كه حق عللی  ،كه در همان زمان 3وجود ندارد
  !غصب شده است ،عمر
در تمامی كتب قدیمی و معتبر تاریخی به تواتر آمده كه طرفلداران خانلدان نبلی     -

مردم را اینگونله بلرای سلقوط     ...اكرم و ومخالفان بنی امیه در خراسان و كوفه و

الرضلا ملن آل   : انلد  كلرده  دعلوت ملی  خلفای بنی امیه و جانشینی یك نفر دیگر 
الرضلا ملن   : براستی چرا نمی گویند .رضایت به یك نفر از خاندان پیامبر: محمد

 ...اگر در قرن اول و دوم احادیث غدیر و للوح جلابر و   .آل علی یا من آل فاطمه
همین برداشت را داشلتند بله خانلدان     ،دال بر خالفت حضرت علی بود و مردم

نه اینكه به كل خاندان نبی اكرم تا اینكه بنی عبلاس روی   علی دعوت می كردند
 !كار بیایند

 معاویه در مكه می خواهد از امام حسین و عبداهلل ابن زبیر و عبداهلل ابن عملر و  -

تو از : فرزند زبیر به او می گوید .عبدالرحمن ابن ابی بكر برای یزید بیعت بگیرد
سول اكرم رفتلار كلن كله هلیچكس را     یا چون ر :ما یكی از سه پیشنهاد را بپذیر

برای خود به جانشینی تعیین نكرد و مردم خود با ابوبكر بیعت كردنلد یلا چلون    

                                                           

 لی مانند كتاب سلیم ابن قیسالبته به غیر از كتب موهوم و جع -3
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نملود و از فامیلل خلود     3ابوبكر رفتار كن كه مردی از قریش را به خالفت نامزد
كسی را در این امر خطیر شركت نداد و یا این كه چون عمر باش كه خالفت را 

املام   4 .واگذار نمود كه فرزندش در میلان آنهلا قلرار نداشلت     نفره 8به شورایی 
البتله ملن ایلن ملورد را      .حسین در حضور داشته اند و سخن او را رد نمی كنند

برای نمونه آوردم و از این نمونه ها در البله الی كتلب تلاریخی بله حلد وفلور       
ین وجود دارد كه نشان می دهد پیامبر اكلرم بلرای پلس از خلود جانشلینی تعیل      

  .نكردند
اظهار تاسف می كند كه ایكلاش سله چیلز را از     ،حضرت ابوبكر در هنگام مرگ -

ایكاش از پیامبر : می گوید ؟از ایشان سئوال می كنند چه چیز .پیامبر پرسیده بودم
و آیا انصلار را در   ؟پس از او بر عهدة كیست (خالفت)پرسیده بودم كه این كار 

 1 .در خصوص ارثاینكار حقی هست یا نه و سئوالی 

یكصد هزار نفر در جنگ صفین و نبرد با معاویه حاضر بوده اند و موضوع نبلرد   -

عجیب است كه حتی یك نفر هم  .نیز خالفت حضرت علی یا معاویه بوده است
به خالفت منصوص حضرت علی و آیات قرآنی مربوطله و یلا احادیلث پیلامبر     

و صحابه بزرگی مانند ابلن   !نددر این زمینه كوچكترین اشاره ای نمی ك غاكرم 
بی طرف می نشینند تا اینكه عمار یاسر به شهادت ملی رسلد آنگلاه     ...مسعود و

فهمنلد كله حلق بلا      كشند می عمار را گروه یاغی می :آنها طبق این حدیث پیامبر
 199ولی عجیب اسلت كله    .و به سپاه علی ملحق می شوند !حضرت علی است

غدیر و بیعت خود با علی و صلدها حلدیث در    آیه درباره حضرت علی و واقعه

                                                           

بر خالف تصور واهی شیعه حضرت ابوبكر حضرت عمر را منسوب نكرد بلكله اصلحاب پلس از     -3

رحلت او و چون ایشان حضرت عمر را نامزد این كار كرده بود با او بیعت كردند و هیچگونه مخالفتی 

 . در این خصوص از هیچكس در تاریخ ثبت نشده است
 363ص  1ج  3186تاریخ اسالم سید مرتضی عسكری نقش عایشه در  -4

 تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی  -1
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آیا طنزی مضحكتر از ایلن در   !را فراموش كرده بودند ...رابطه با حضرت علی و
  ؟تاریخ وجود دارد

حدیث كم اهمیت شلهادت عملار بله دسلت      غچگونه است كه اصحاب پیامبر -
 اگر موضلوع )سال به خاطر دارند ولی واقعه مهم غدیر  45گروه یاغی را پس از 

روز فراملوش كلرده و هلیچكس در     59را فق  بعد از ( غدیر خالفت بوده است
  !؟سقیفه و یا پس از آن به آن اشاره ای نمی كند

را دقیقاً طبق سنت نبلی اكلرم ملی    ( ع)شما روش و شیوه حكومتی حضرت علی -
كه ضربت خورده بودند مانند پیلامبر   دانید چرا ایشان در سه روز آخر عمر خود

جانشین خود یعنی امام حسن را معرفلی نكلرده و از ملردم كوفله      ،مدر غدیر خ
خلود دانیلد    :و به جای اینكار در پاسخ مردم كوفه گفتنلد  ؟برای اوبیعت نگرفتند

براسلتی چلرا املت را     .می خواهید با حسن بیعت كنید می خواهید بیعت نكنیلد 
دتر از آخلرین  آن هم در شرایطی كه به مراتب ب ؟مانند گله بی چوپان رها كردند

وجود خونخواهان حضلرت عثملان و خلوارج    ) .روزهای حیات پیامبر اكرم بود
  (...مخالف با همه و شیعیان غالی و تندرو و

در تمامی كتاب معتبر و قدیمی می خوانیم كه هر گلاه علده ای قصلد بركنلاری      -
 یكی از خلفای بنی امیه یا بنی عباس را داشته انلد ابتلدا در حضلور جملع او را    
خلع می كرده اند چرا در هیچ كجای تاریخ سخنی از خلع حضرت علی و سپس 

  ؟ه به چشم نمی خوردقیفتجمع در س
 ،هیچ كجای تاریخ ،برای پذیرفتن خالفت( ع)در اشارات و دالیل حضرت علی  -

نمی بینیم بلكه فقل  دلخلوری   . ..نكته ای مبنی بر وجود نص و یا تاكید پیامبر و
 :در سقیفه با عناین به قرابت به رسول اهلل بوده استایشان از عدم حضور 

 فکيف هبلا واملشريون غيب فان كکت با شوري  اکت ا ورهم

 فغريک اويل با کبي و اقرب  وان كکت با قريب حججت خصيمهم

 حرضت عيل        
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به هوش باشید سوگند به آفریدگاری كه دانه را شكافت و بله جنبنلده هلا جلان      -
انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اینهمه یاران حجت را  حضور: بخشید اگر
و اگر نبود آن تعهدی كه خدا از دانشمندان گرفته است تا در برابر  .كرد تمام نمی

مهار شتر خالفلت را بلر    ،تفاوت نمانند شكمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم بی

آن سلیراب   كوهانش می افكندم و آخرین شتر ایلن كلاروان را بله كاسلة اوللین     
  3.كردم می
( ع)هجری در صفین شخصی از طایفه بنلی اسلد از حضلرت عللی      15در سال  -

چگونه شما را از آن مقام كله سلزاوارتر از همله بودیلد كنلار زدنلد؟ آن        پرسید
 : حضرت فرمود

كنی لیكن  ای برادر بنی اسدی تو مردی پریشان و مضطربی كه نا به جا پرسش می "
 .است و حقی كه در پرسیدن داری و بی گمان طالب دانستنیتو را حق خویشاوندی 

پس بدان كه آن استبدادی كه نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد در حالیكه ما را نسب 

برتر و پیوند خویشاوندی با پیامبر استوارتر بود جز خودخواهی و انحصار طلبی چیز 
روهی سخاوتمندانه از دیگری نبود كه گروهی بخیالنه به كرسی خالفت چسبیدند و گ

آنگاه شعر امراء )داور خداست و بازگشت همه ما به روز قیامت است  آن دست كشیدند
واگذار داستان تاراج آن غارتگران را و به یاد آور داستان شگفت : القیس را خواندند

بیا و داستان پسر ابوسفیان را به یاد آور كه روزگار من را  (انگیز دزدیدن اسب سواری را
  " ...به خنده آورد از آن پس كه مرا گریاند

نذار و آیلة والیلت و حادثلة غلدیر در ارتبلاط بلا خالفلت        چنانچه واقعة یوم اال -

در سال آخر بله جنلگ تبلوك رفتنلد و      غبود وقتی پیامبر می( ع)حضرت علی 
پیامبر : گفتند علی را در مدینه باالی سر خانواده خودشان می گذارند منافقان نمی

عللی را خلیفله اعلالم     ،اكرم زیرا اگر خدا و نبی .ی علی را خوش نداشتهمراه
ضلمن اینكله    !گفتن چنین شایعه ای بیشتر شبیه طنز بود تا شایعه ،كرده بوده اند

                                                           

 1الخطب . نهج البالغه -3
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حضرت محمد حضرت علی را در این آخرین روزها جانشین خود در مدینه می 
نند و خلیفة آینلده  كرد نه اینكه سباع ابن غفاری را جانشین خودشان در مدینه ك

براستی چرا علی به جای اینكه بلرای گلله گلذاری از    !! !زیر نظر او قرار دهند !را
اشاره به واقعة یوم النذار  ،مدینه خارج شده و به سوی پیامبر بروند برای منافقان

و چگونه آنها نترسیدند كه علی كه در آینده خلیفه می  ؟نكردند ...و آیه والیت و
سرپرسلت خلانوادة    ،در جریان جنگ تبوك حضرت علی ؟می كندشود و تالفی 

بوده و نه بیشتر و همین نشان می دهد منظور پیلامبر در مواقلف دیگلر     غپیامبر
وصایت بر خانواده و جانشینی در بنلی هاشلم بلوده و نله      ...(مانند یوم النذار و)

  .خالفت و حكومت
و بدل می شود حضلرت   در نامه های متعددی كه بین حضرت علی و معاویه رد -

همان مردم و همان انصلار و  : علی در اثبات حقانیت و خالفت خود می فرمایند
مهاجرینی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند با من نیز بیعت كردنلد پلس   

اشلاره   ...خالفت من بر حق است و هیچگاه به آیات ابالغ و اكملال و والیلت و  
د شان نزول این آیات چیز دیگلری بلوده و نله    ای نمی كنند و این نشان می ده

  .موضوع خالفت
جمعی را اطراف خلود داشلت و چلون     ؛و چنان بود كه علی در زندگانی فاطمه -

ماه پلس از   8درگذشت فاطمه  .فاطمه درگذشت كسان از دور وی پراكنده شدند
نله  : گفت ؟ماه با ابوبكر بیعت نكرده بود 8علی : یكی به زهری گفت .پیامبر بود

عجلب  )علی بیعت كرده بود و نه هیچ یلك از بنلی هاشلم بیعلت كلرده بودنلد       

و چون علی دید كه ملردم از دور وی پراكنلده شلدند بلا ابلوبكر از در       (خفقانی
صلح درآمد و كس فرستاد كه پیش ما بیا و هلیچكس بلا تلو نیایلد كله خلوش       

پلیش آنهلا   تنهلا  : اما عمر گفلت  .دانست نداشت عمر بیاید و خشونت وی را می
ابوبكر : گوید ؟چكارم می كنند ،به خدا تنها پیش آنها می روم: ابوبكر گفت .مرو

پیش علی رفت كه بنی هاشمیان به نزد وی فراهم بودند علی برخاست و چنانكه 
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بازماندن ما از بیعت تو از اینرو نیست كه فضل : باید ثنای خدا كرد و آنگاه گفت
ا كه خدا سوی تو رانده به دیدة حسد ملی نگلریم   كنیم یا خیری ر تو را انكار می

آنگاه از قرابلت خلویش بلا     .ولی ما را در اینكار حقی بود كه ما را ندیده گرفتید
و چلون   .پیامبر و حق بنی هاشم سخن آورد و چندان بگفت كه ابوبكر گریسلت 

علی ساكت شد ابوبكر شهادت اسالم بر زبان آورد و چنانكه باید حملد و ثنلای   
به خدا خویشاوندان پیمبر خدا را از رعایلت خویشلاوندان   : كرد آنگاه گفتخدا 

دربارة این موال كه میان من و شما اختالف است نیت  .خودم بیشتر دوست دارم
خیر داشتم و شنیدم كه پیمبر خدا می گفت از ما ارث نمی برند هر چله بله جلا    

و من در پناه خدا  گذاریم صدقه است خاندان محمد فق  از این مال می خورند
: آنگلاه عللی گفلت    .هر كاری را كه محمد پیامبر خدا كرده باشد همان می كلنم 

و چون ابوبكر نملاز ظهلر بكلرد روی بله      .وعدة ما و تو برای بیعت امشب باشد
عللی   ،پلس از آن  .مردم كرد و سخنانی در عذر خلواهی از عللی بلر زبلان آورد    

ر سخن آورد و پلیش رفلت و بلا او    برخاست و از حق و فضیلت و سابقة ابوبك
دروغ است هیچگونه جانبداری و  ...پس داستان اخذ بیعت اجباری و)بیعت كرد 

: و ملردم بله عللی گفتنلد    ( تعصب و یكطرفه نگری در این روایت وجود نلدارد 
ملردم بله او    ،و چون علی بله جملع پیوسلت   : گوید .صواب كردی و نكوكردی

  3118تاریخ طبری ص .نزدیك شدند
در « ابلن ملجلم  »هنگامی كه امام علی، پس از ضربت خوردن شمشلیر مسلموم     -

بستر مرگ بود، مورد سئوال قرار گرفته، و از ایشان پرسیدند كه چه كسی بعد از 

شما را ترك میكنم، همانگونله  »:ایشان بخالفت میرسد؟ و ایشان در جواب گفتند
 (غاهلل  ترككم كما ترككم رسول) «گفت ترك را شما غكه رسول خدا

خبلر بله    كله وقتلی   كردنلد سب و شلتم ملی    راو عمر  ابوبكرحضرت  روهیگ -
 .كردندفرار  قرقیزستانبه  آنهاتعقیب كرد ولی  را آنها رسید حضرت علی
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هنگامی كه حضرت امام حسن خالفت را به حضرت معاویه واگذار نمود یكلی   -
راشلدین  از شرایطش این بود كه به كتاب خدا و سنت رسلول و سلیره خلفلای    

ه،  3196، چاپ تهران 191: ، ص3: مال باقر مجلسی، جالء العیون ج. )عمل كند
: منتهی االمال، عباس قمی، ص 381: الفصول المهمه فی معرفه احوال االئمه ص

132.) 
اگر رسلول خلدا ملرا بله     ): )در روایتی از حضرت علی نقل شده است كه فرمود -

بر نملی داشلتم تلا حلق خلود را       جانشینی خود بر می گزید، من از جنگ دست
به خدا سوگند اگر من تنها بلا دشلمن روبلرو شلوم و     : ))نیز می فرماید ،((بگیرم

جمعیت آنها به قدری باشد كه همه روی زمین را پر كنند، باكی نداشلته و نملی   
  84: نامهصبحی صالح،  ،البالغهنهج  ((هراسم

 عقل و منطق 

و  ،معاد ،حج ،نماز: و فروع دین مانند به خاطر تكرار و تواتر در سایر اصول -
هیچ اختالفی بین شیعه و سنی نیست ولی در سایر مواردی كه  ،حتی حب اهل بیت

تواتر وجود ندارد یا موارد ضد و نقیض در كنار سایر موارد به چشم می خورد ما شاهد 
معنای البته به )خمس و امامت  -(صیغه زنان)جواز متعه: اختالف هستیم مواردی مانند

آیا همین امر نشانة دروغ بودن یا تحریف چنین  (خالفت و چیزی باالتر از نبوت
  ؟مسائلی نیست

جعللی و  )علت شیوع بیش از حد احادیث  :برخی محققین بر این عقیده اند كه  -
ایلن بلوده كله در موضلوع خالفلت       (شیعه و سنی)در كتاب تاریخی و روایی  (صحیح

بحث و مناقشله ای وجلود نداشلته وللی چلون خالفلت       ابوبكر و عمر و عثمان چندان 
با جنگ و عدم پذیرش این خالفت توس  ملارقین   (سال 7)حضرت علی از ابتدا تا انتها

همین نكته باعلث گردیلد كله احادیلث بسلیاری از      . و ناكثین و قاسطین صورت گرفت
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و  رایج شلده و بلر سلر زبانهلا بیفتلد      (به راست یا دروغ)سوی طرفداران حضرت علی 
چون در آن سالها چیزی به نام شیعه و سنی وجود نداشته این احادیث وارد كتلب اهلل   

 . سنت نیز شده است

تملام   ،ماه مانده بله رحلتشلان   4چگونه می توان باور كرد كه پیامبر اكرم فق   -

ساله خود را هم در نگاه اعراب تازه مسلمان و هم در نگاه تاریخ زیر سئوال  41رسالت 
چون همه چیز در قدرت نهفتله  )تعیین پسرعمو و دامادشان به عنوان جانشین  ببرند و با
  ...این سئوال را در اذهان بیمار مطرح كنند كه هدف ایشان خدایی نبوده و (است

طبق صریح آیات قرآن كریم و شواهد متعدد تاریخی یك قوم و جامعه وقتی  -
شوند كه خود آن  مگر میدچار عذابهایی مانند حكومت حاكمان غاصب و ظالم و ست

جامعه مدت زمان مدید و طوالنی دچار انحرافات و سستی هایی شده و نتیجة طبیعی 
سئوال اینجاست اصحاب  .چنین عواملی منجر به روی آمدن چنان حاكمانی خواهد شد

پیامبر اكرم كه عمدتا در مدینه ساكن بوده و نقش عمده ای در تثبیت و روی كار امدن 

در مدینه مرتكب چه  غسال اقامت پیامبر اكرم  39ر داشته اند در طول ابوبكر و عم
انحرافات و سستی ها و گناهانی شدند كه ناگهان به محض رحلت نبی اكرم دچار چنین 

 !( البته به زعم خیاالت شیعه)  !؟بالی آسمانی شدند

چرا شخص دوم و جانشین پیامبر در برخی موارد زیلر نظلر و ملامور شخصلی      -
مثال در تبوك حضرت علی در مدینه و زیر نظر و فرمان یكی از انصار بلوده  )بوده دیگر 

 !( و در ابالغ سوره برائت نیز مامور و زیر نظر ابوبكر بوده اند؟

چنانچه حكومتی از دین و خدا به خودش تقدس و وجهله بدهلد و در بلوق و     -

لیلی وجهة این حكومت آنگاه اگر بنا به هر د .كرنا كند كه دیانت ما عین سیاست ماست
وجهة دین و خدا نیز در نزد تودة عظیمی از مردم از میان می  ،خود به خود ،خراب شود

عللت علدم وجلود نلص و علدم تعیلین        .رود یا بی ارزش و بی روح و خوار می شود
نهفتله   ،جانشین توس  خداوند برای رسول گرامی اسالم نیز دقیقاً در همین نكتة ظریف



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   291

ر ارتباط با حكومت علی یا فرزندان او بلكه در حكومت اعقاب آنها در و آن هم د .است
  .طی یك یا دو قرن بعد

در هیچ كجای تاریخ بشری هیچ زماملدار و حلاكمی ایلن چنلین بلی مقدمله و        -
ناگهانی در یك اجتماع بزرگ بیلرون از شلهر و پایتخلت اصللی، جانشلین خلودش را       

 (منظور غدیر خم است) .معرفی نكرده است

می ریزند و حضرت علی  غرا وقتی كفار قریش در لیله المبیت به خانه پیامبرچ -
اگر به قول شما حضرت علی جانشین ) ؟را در بستر پیامبر می بینند او را نمی كشند( ع)

مگر نمی گویید در یوم االنذار پیامبر عللی را بله عنلوان خلیفله معرفلی       ؟بوده غپیامبر
  (؟كرد

ر اكرم وجود دارد كه از حد تواتر هم گذشلته اسلت در   احادیث فراوانی از پیامب -
پیامبر اكرم به مبادی و مسائل حكلومتی و مشخصلات و صلفات حلاكم و      ،این احادیث
نشان دهندة ایلن موضلوع    ،اشاره فرموده اند وجود همین احادیث فراوان ...وظایف او و

ند زیلرا بنلا بلر    شخص خاصی را برای پس از خود معرفی نكرده ا ،است كه پیامبر اكرم
امامت منصوص در علی و فرزندان او از جانب خداوند و بوسیله پیامبر بله   ،عقیدة شیعه

وجود چنین احادیث بیشماری بی معنلا ملی    ،مردم ابالغ شده است ولی در این صورت
نوشته نشده كه مردم پس از شلنیدن چنلین احلادیثی از     ،شود زیرا در هیچ كجای تاریخ

ار تعجب از وجود تضاد و تقابل این احادیلث بلا احادیلث مربلوط بله      اظه ،پیامبر اكرم
  !خالفت علی و امامت اثنی عشریه كرده باشند

 .سلال فاصلله بلوده    39تا رحلت نبی اكرم  (مردم مدینه)از مسلمان شدن انصار  -

شیعه معتقد است انصار ابتدا از قرنها جاهلیت خارج شده و با جان و دل اسالم آوردنلد  
و دقیقاً در سلال   .مال و جان از رسول خدا حمایت كردند و در راه او جنگیدندسپس با 

دهم هجری ایمان آنها كمرنگ شد و ناگهان به محض فوت پیامبر اكرم همه آیات قرآن 
در حق علی و بیعت با او را یك شبه زیر پا گذاشتند و همه مرتد  غو سفارشات پیامبر

در هیچ كجای تاریخ بشری چنین تغییر سریعی از جالب است كه بدانید تا كنون  !شدند
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!! !بی نهایت بدی به بی نهایت خوبی و سپس به بی نهایت بلدی مشلاهده نشلده اسلت    
گلذرد ثللث    سال كه از انقالب ملی  19حتی در جامعة دمدمی مزاج ایرانی هنوز پس از 

اطق نوری رای میلیون نفری كه به ن 5این نكته را از ). طرفدار روحانیون هستند ،شیعیان
  (دادند فهمیدم

همگی دال بر این است كه  ،مذكر و رسول ،منذر ،نبی ،پیامبر: واژه هایی مانند -
در  .ابالغ پیام خداوند به مردم بوده است و نه حكومت و تعیین جانشین ،وظیفة انبیاء

  .صورتیكه شیعه مهمترین وظیفة نبی اكرم را تعیین جانشین می داند

ن ابتدا در اقلیت و ضعف بوده است مجبلور ملی شلود بلرای     شیعه چون از هما -
ترین پایه عقیدتی خود مستمسكی بسیار قوی و پیونلد خلورده بلا آیلات قلرآن و       اصلی

سخنان نبی اكرم پیدا كند و آن چیزی نبود جز اعتقاد به خالفلت منصلوص و بالفصلل    
 .تر كرد راه را كج تر و مسائل را درهم ،ولی افسوس كه این روش .حضرت علی

قاعده ای عقلی و تجربی و كلی وجود دارد و آن این است كه امور مهمی مانند  -

اصول دین باید براحتی قابل فهم و اثات باشد و مقدمه چینی و نتیجه گیری از آن بسیار 
نگاه كنید كه قرآن برای اثبات مهمترین اصل دین یعنی توحید  .ساده و سرراست باشد

آیا در [ 39:إبراهیم] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ چ  :چگونه استدالل می كند
یا آنجا كه می فرماید اگر در  .وجود خدا كه آفرینندة زمین و آسمانهاست شك می كنید
اكنون موضوع نص بر خالفت  .جهان دو خدا وجود داشت حتماً فساد رخ می داد

از به حتی نیم آیه بصورت روشن و واضح بدون نی: بالفصل حضرت علی را نگاه كنید
عالم شیعه هزار و یك موضوع را كنار هم می  .روایات تاریخی در قرآن وجود ندارد

و بعد تازه باید طبق  !از كلمه مولی یعنی خلیفه و امام غچیند تا ثابت كند منظور پیامبر
چند روایت واحد ثابت كند كه پس از آن آیة اكمال و قبل از آن آیه ابالغ نازل شده 

نی چرا در سقیفه كسی به واقعه غدیر اشاره نكرد می گردد و یك اگر سئوال ك. است
براستی آیا مهمترین اصل مذهب بنا به عقیدة  ...كند و حدیث جعلی واحد دیگر پیدا می

شیعه اینگونه و با این آسمان و ریسمان بافی ها باید ثابت شود؟ و بعد این نتیجه گیری 
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و بعد ناچار شویم سران آنها یعنی  ؟م كنیمرا مرتد اعال غطبیعی كه تمام یاران پیامبر
و  ؟لعن و نفرین كنیم ،هایی جعلی ابوبكر و عمر را هر روز و هر هفته طی زیارتنامه
تمامی مسلمانهای جهان را با خودمان  ،سپس مراسم عمر كشان راه بیندازیم و در نهایت

 ؟دشمن كنیم

صوص و طبق حكمی از خالفت را در خاندان خود بصورت من ،اگر پیامبر اكرم  -
خداوند قرار می داد و آنگاه نسلها می گذشت و باالخره یكی از آنها بلد از آب در ملی   

و ملی   !شدند مردم نسبت به كل دین و خدا بدبین می ؟آمد می دانید چه اتفاقی می افتاد
ضلمن اینكله    !گفتند خدا و پیامبر این شخص را معرفی كرده پس همة اینها دروغ است

معرفی شده از سوی خداوند دست به هر كاری می زد سنت و فرملان الهلی   آن شخص 
محسوب می شد و به صورتی قانونی الزم االجرا برای همیشه در می آمد و چلون پلس   
از نبی اكرم كسی با وحی در ارتباط نیست اگر ان فرد دچلار اشلتباه یلا خطلا ملی شلد       

 3 ؟تكلیف چه می شد

با چنان دقتی ساخت كله موجلب تعجلب همله     قبر صحابی خود را  ،پیامبر اكرم -
آنگلاه در معرفلی جانشلین بلرای      !اهمیت كه زیر خاك می رود یعنی چیزی بی !قبر .شد

معنلی مختللف دارد و نعوذبلاهلل در ایلن      45كنند كه  ی استفاده می ا پس از خود از كلمه
  ؟زمینه بسیار مهم و حیاتی اینقدر ابهام و سهل انگاری به خرج می دهند

یعه معتقد است عید غدیر باالترین اعیاد است ولی جای تعجب است كه از دو ش -
شیعه همچنلین   !عید قربان و فطر در قرآن به صراحت نام برده شده ولی از عید غدیر نه

یعنی بلدون  )امامت را باالتر از نبوت می داند ولی حتی نیم آیه به طور روشن و واضح 

  .ن زمینه در قرآن وجود ندارددر ای (نیاز به تفسیر و قصه تراشی

                                                           

دقیقاً به خاطر گیر نیفتادن در چنین تناقضاتی است كه متكلملین و محلدثین شلیعه مجبلور شلدند       -3
و بله ناچلار از   را مطلرح كننلد   ... تئوری امامت منصوص اثنی عشریه و عصمت و محدثه بودن ائمله و 

 . دروغی به دروغی دیگر و از اشتباهی به اشتباهی دیگر دچار شوند
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صحابه پیامبر اكرم با جان و دل چیزهایی بسیار عجیب و غریب تر  -
زنده  ،بهشت و دوزخ ،وجود یك خدای ناپیدای واحد ،فرشته ،وحی ،شكستن بتها:مانند

قبول می كنند  ،را از پیامبر ...حتی حكومت و اطاعت از ایشان شدن مردگان در قیامت و
امر عادی و مادی مانند خالفت علی از دستورات ایشان سرپیچی می  ولی در مورد یك

بوده است ( از نظر بشر)دانیم كه خداوند هر آنچه غیر تجربی و غیر عقلی  ما می ؟كنند
را در قرآن آورده است پس ما این امور را باور داریم ولی چون به ما عقل داده و در 

كرده هر چیزی كه توس  عقل ثابت نشود و مكرراً به تعقل و تفكر سفارش  ،همان قرآن
در قرآن هم نباشد را نمی توانیم قبول كنیم و حجت قاطع ما در روز قیامت همین نكته 

  .است

آیة قرآن در حق علی نازل شده و احادیث فراوانی نیز از  199شیعه معتقد است  -
هلج  قول پیامبر در حق علی وجود دارد ولی جای تعجب است كله حضلرت عللی در ن   

 .البالغه حتی یك اشاره هم به این آیات قران یا احادیث ملورد نظلر شلیعه نداشلته انلد     

می نویسد به این روایات و آیلات مهلم    ...همچنین در نامه های فراوانی كه به معاویه و
  .كوچكترین اشاره ای نمی كند

 حضرت علی با ابوبكر و .اگر خالفت با امامت یكی بود با بیعت منعقد نمی شد -
حضرت علی پس از مرگ حضرت عثمان حق نداشلت   .عمر و عثمان بیعت نمی كردند

ملردم در خصلوص آن    .امام حسن حق صلح با معاویه را نداشت .از آن شانه خالی كند
  .حق شور نداشتند

در تعریف و تمجید از  ،یكصد آیه به وضوح و روشنی تمام ،در قرآن كریم -

ولی حتی نیم آیه روشن و واضح در باره امامت  .رداصحاب و یاران پیامبر اكرم وجود دا
دانیم كه در قرآن كریم فق   اثنی عشریه و یا خالفت حضرت علی وجود ندارد و ما می

توحید ل نبوت و معاد تكرار فراوان شده است و فروع : در مورد اصول اساسی دین مانند
دیگری مانند روزه بسیار و موارد  (نماز ل حج ل زكوه)دین كمتر از آن تكرار شده است 

ولی جای تعجب است كه به مهمترین اصل دین یعنی والیت و خالفت و امامت  ،كمتر
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نكته دیگر اینكه تكرار آیاتی كه در . به زعم شیعه حتی یك اشاره مستقیم هم نشده است
  .نازل شده دال بر اهمیت این موضوع است غتعریف و تمجید از یاران پیامبر

باشلد   موضوعی كامالً جدا از خالفلت ملی   (یشوایی در امور دینییعنی پ)امامت  -
طبق نص  !(با توجه به اینكه شیعه امامت را باالتر از نبوت می داند)زیرا اگر مانند نبوت 

حضرت علی پلس از   (مثل نبوت)و فرمان خداوند بود هیچگاه با بیعت منعقد نمی شد 
 (مثلل نبلوت  )دن از آن را نداشت مرگ حضرت عثمان رضی اهلل عنه حق شانه خالی كر

خالفلت  )در خصلوص آن   .امام حسن حق صلح و واگذاری آن بله معاویله را نداشلت   
و مصداق  دست كم یك آیة مستقیم و واضح و روشن با ذكر نام خلیفه (مبتنی بر امامت

 (ماننلد نبلوت  )مردم در خصوص ان حق شور و رای گیری نداشتند  .وجود داشت ،امام
و بله   (ریكقرن تا زمان املام حسلن عسل    4 مثال حدود)ن محدودی نبود منحصر به زما

  .خصوص امام حق مشورت و یا سكوت و همنشینی با غاصبان خالفت را نداشت

 احاديث و روايات

از پیامبر اكرم احادیث متعددی در لزوم اتحاد و داشتن رهبر و حاكم و همچنلین   -
ی وجود دارد كه همه آنها نشان دهندة عدم تبعیت از حاكم ظالم و احادیث متعدد دیگر

این است كه ایشان جانشینی برای پس از خود تعیین نفرموده بودند زیلرا در اینصلورت   
تمامی این احادیث بی معنی شده و الاقل اگر جانشینی معرفی كرده بودنلد بایلد هنگلام    

ه بلی اطلالع   كه علم غیب نداشته و از آینلد )ایراد چنین سخنانی مردم و اطرافیان ایشان 
در  !(؟كه علی و خاندان شما كجلا و ظللم و سلتم كجلا    )اظهارتعجب می كردند  (بودند

  .صورتیكه چنین اظهار تعجبی حتی یك مورد هم در تاریخ ثبت نشده است

 

 ساير موارد

 :شخصیت حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه -

بله حضلرت عملر رضلی اهلل عنله و      كسی كه روایات و داستانهای تاریخی مربوط  
حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه قبل و بعد از خالفت آنها را به دقت مطالعله كنلد متوجله    
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می شود شخصیت و نوع تفكر و طرز رفتار آنها به گونه ای نبوده كه اگر آیة قرآن و یلا  
 ،وجود داشت آنها به خلاطر هلیچ  (ع)پیامبر در رابطه با خالفت حضرت علی  سخنی از

نرا زیر پا گذاشته و خودشان را جهنمی كرده باشند با این مدرك قوی كه آنها به اندازه آ
یك سر سوزن در زمان خالفتشان كوچكترین سوء استفاده ای به نفع خود یا اقوامشلان  

در این زمینه می توان داستانهای بیشماری بیان كرد مانند داستان تقاضلای   .انجام ندادند
ضمناً در قسلمت مربلوط   . شدن در كنار پیامبر اكرم را بیان كردحضرت عمر برای دفن 

به بررسی شخصیت و سوابق و عملكرد حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضلرت ابلوبكر   
رضی اهلل عنه به این نتیجه قطعی می رسیم كه نوع تفكر و شخصیت آنهلا بله گونله ای    

اند دستور خدا را زیر پا نبوده كه به خاطر چیزی كه در آن هیچگونه منفعتی هم نداشته 
عمر وعلاص یلا ابوسلفیان و حتلی      دقیقاً به همین دلیل اگر افرادی مانند. گذاشته باشند

سعد ابن عباده پس از پیامبر اكرم خلیفه می شدند می توانستیم بله نیلت آنهلا مشلكوك     
شویم ولی در مورد حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابلوبكر رضلی اهلل عنله و بله     

رت ابوبكر رضی اهلل عنه، نكتة سوئی وجلود نلدارد نله در زملان قبلل از      خصوص حض
 .خالفتش و نه در زمان بعد از خالفتش

وارد مسجد  (دوشنبه)شیعه معتقد است كه پیامبر اكرم در صبح روز رحلت خود  -
شدند و ابوبكر را كنار زدند و خودشان به جای او امامت جماعت را عهده دار شدند 

و ما می دانیم كه ابوبكر  (مختلف و گوناگون است ،نه پیشنمازی ابوبكرروایات در زمی)
جریان دقیق  ،در ابتدای این بحث .اكرم به خالفت انتخاب شد در همان روز رحلت نبی
ساعده را مطالعه نمودید چرا هیچ كس از افراد مخالف حاضر  و كامل واقعه سقیفه بنی

اتفاق افتاده اشاره ای نمی كند و ( روز قبل یا)در سقیفه به اتفاقی كه صبح همین روز 
حتی برای پیشنمازی كنار زد و قبول نداشت چطور ( ابوبكر) نمی گوید پیامبر اكرم تو را
آیا این  ؟همگی با او بیعت كردند ،و به جای این سخن ؟تو می خواهی خلیفه شوی

به  ؟اعت بوده استنشان دهنده آن نیست كه او در ایام بیماری نبی اكرم واقعا امام جم
( ع)حضرت علی  ،هر حال باز این سئوال مطرح است كه چرا در آن ایام بیماری
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اگر به عقیده شما ایشان خلیفه منصوب از جانب خدا  ؟پیشنماز و امام جماعت نبودند
هزار نفر در غدیر من جمله مردم مدینه با ایشان قبالً بیعت كرده بودند الاقل  349بوده و 

كردن زمینه الزم بود ایشان در ایام بیماری نبی اكرم و در آخرین روزهای  برای آماده
چنین اشاره ای  حیات پیامبر امام جماعت مسجد باشند پس چرا در هیچ كجای تاریخ

در برخی از منابع تاریخی حضرت عمر در جریان سقیفه به امام  ؟ ضمناً وجود ندارد
و همین موضوع را  .اشاره می كند غاكرم  جماعت بودن ابوبكر در ایام بیماری پیامبر

 . دال بر خالفت می گیرد

در غدیر خم مدت حدود  غمعتقد است پیامبر اكرم  (طبق برخی روایات)شیعه  -
ولی تنها چیزی كه از  .ساعت سخنرانی كردند زیرا موضوع بسیار مهم و حیاتی بود 1

اله فهذا علی مواله ساعته وجود دارد یك جمله من كنت مو 1مجموع این سخنرانی 
است و حتی یك جمله درباره شئون حكومتی و سیاسی و اهمیت خالفت و جانشینی 

در این خطبه طوالنی به چشم  ...پیامبر اكرم و لزوم پیروی و اطاعت از این جانشین و

 (در حد تواتر و در منابع قدیمی فریقین!)نمی خورد

ز فاصله است چرا بله زعلم   رو 59از غدیر خم تا رحلت نبی اكرم چیزی حدود  -
پیامبر اكرم خطبه ای نخواندنلد و سلفارش    ،شیعه در این مدت و به خصوص در مدینه

مگر ابوبكر فردای سقیفه مجددا با ملردم مدینله بیعلت     ؟مجدد به پیروی از علی نكردند
روز تجدید بیعتی نشلد   59نكرد پس چرا نه تنها با علی در فرصت مناسب در طول این 

حتی در آخرین روزی كه نبی  ؟اشاره ای از سوی نبی اكرم به این مساله نشد بلكه حتی
اكرم آخرین خطبه خود را خوانده و سه درهم بدهی را داده و آن پیرمردی كه تقاضلای  

چرا به جای چنلین   ...بوسید و می افتد و آنرا غقصاص می كند و بعد روی بدن پیامبر
ول شیعه مهم نپرداخته و حتی اشاره ای كوچلك  كارهای كم اهمیتی به چنان مساله به ق

  ؟به خالفت علی و لزوم تبعیت از او نكردند
به عقیده شیعه در قرآن آیه ای وجود دارد مبنی بر دوستی بلا خانلدان پیلامبر در     -

 ،غای نیز در مورد دور بودن ناپاكی ها از خاندان پیامبر آیه. عوض اجر رسالت نبی اكرم
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در قرآن به صلراحت بیلان شلده     غوست داشتن خاندان پیامبرپس وقتی د .وجود دارد
ذكلر نشلده    ،بنابر طریق اولی چرا موضوع خالفت در خاندان پیامبر اكلرم بله صلراحت   

 !كه موضوعی بسیار مهمتر از دوست داشتن آنها یا دور بودن آنها از ناپاكیهاسلت  ؟است
 (آیه تطهیر یعنی)

غیر مستقیم موید این ( ع)رت علیبسیاری از سخنان و اشعار و نامه های حض -
حضرت علی در یكی از  .نكته است كه پیامبر اكرم جانشینی برای خود تعیین نفرمودند

االماره امانه و من جعل فیها  ان هذ :نامه های خود خطاب به فرماندار استانی می گوید
كس در آن  همانا این امارت امانت است و هر: خیانه فعلیها لعنه اهلل الی یوم القیامه

هر كسی : ولی مالك شیعه جز این است .خیانت كند لعنت خدا بر اوست تا روز قیامت
 !به جز خاندان پیامبر به امارت برسد خود به خود خیانتكار است و خیانت كرده است

كردم سراغ غیر من برای خالفت  حتی فكرش را نمی: فرمایند ایشان در جایی دیگر می
من حتی فكر : فرمودند وضوع غدیر خم خالفت بوده باید میبروند در حالیكه اگر م

ال نبایع اال : گفتند معدودی از انصار نیز در سقیفه می .كردم آنها بیعت شكنی كنند نمی
ما بیعت :  گفتند در حالیكه باید می. ما جز با علی با كس دیگری بیعت نمی كنیم :علیا

دستت را بده تا با تو بیعت : لی می گویدابوسفیان نیز به ع .شكنیم خود را با علی نمی
و صدها تناقض  .دستت را بده تا با تو تجدید بیعت كنم: كنم در حالیكه باید می گفت

از این دست كه قرینه هایی قوی بر این نكته است كه در غدیر خم بیعتی صورت 
  .نگرفته است

دم را بلرای  اگر به قول محقق شیعه پیامبر اكرم در آن گرمای سوزان غلدیر ملر   -

ضلمن معرفلی    ،تعیین خلیفه نگه داشت بسیار به جا بلكه الزم و واجب بود پیامبر اكرم
تكلیف نوع حكومت پس از حضلرت عللی را    ،حضرت علی به عنوان خلیفه و جانشین
فرمودند تا آنها به قول شما دچار اختالف و درگیری  نیز برای مردم مشخص و تعیین می

ا وحی در ارتباط نبوده و چه بسا مردم، پس از رحلت پیامبر زیرا حضرت علی ب .نشوند
ملثال جلا داشلت پیلامبر      .سخن ایشان را درباره خالفت امام بعدی قبول نمی كرد ،اكرم
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 .هاشلم اسلت   فرمودند كه خالفت تا ابد به صورت موروثی در خانلدان بنلی   می غاكرم
و چلرا   ؟ه یا تعیین مصلداق مهمتر بود ،براستی تعیین ماهیت و شیوه حكمرانی در اسالم

آن هم بلا كلمله   )پیامبر اكرم به جای تبیین اصل موضوع فق  به معرفی اجمالی مصداق 
 بسنده كردند؟ (معنی متفاوت 45ای در 

نمی گویند این اعالمی از طرف ( ع)چرا پیامبر اكرم پس از معرفی حضرت علی -
البته صلرف   .را نیز تالوت كنندو آیة مورد نظر شما  (تا مردم بهتر قبول كنند)خدا بوده 

اشاره به یكی دو حدیث آحاد از كتاب بحاراالنوار نملی توانلد چلاره گشلا باشلد زیلرا       
نفر از صحابه نقل شده پس موضلوع آیله كله     339حدیث غدیرخم به قول شما توس  

نفر از  49است آیا نباید الاقل توس   غسخن و تایید خداست و مهمتر از سخن پیامبر
 ؟ابه روایت شده باشدهمین صح

دانسلته   كه می غولی پیامبر .خدا تو را از مردم نگاه می دارد :در آیه ابالغ آمده -
ضمن اینكه شما عقیده )اند روزهای آخر عمر شان است پس چرا باید از چیزی بترسند 

 ...(دارید پیامبر اكرم علم غیب داشته اند و تمام وقایع آینده را می دانسته اند و

 339توسل    ...(من كنلت ملواله  )ست كه واقعه غدیر و جمالت پیامبر چگونه ا -
زیلرا كلالم و تاییلد    )نفر از اصحاب روایت شده ولی شان نزول آیله كله مهمتلر بلوده     

كله نلام    (و یك روایت از ابلوهریره )فق  توس  ابوسعید خدری روایت شده  (خداست
این شلخص از نظلر علملای    ) .قرار دارد،هارون عبدی نیز در بین بیشتر سلسله روات ابو

شان نزولهایی هم وجود دارد كه به ابن عباس ختم می شلود  ( علم رجال اعتباری ندارد
كه جا دارد خواننده عزیز در صورت تمایل پیرامون سلسله روات آن تحقیقلی شخصلی   

 .انجام دهد

نفر از اصحاب نقلل شلده و بله     339همین نكته كه روایت خطبه غدیر توس   -
حضرت عمر و سایرین به آن اشاره كرده اند نشان دهنده این است كه در صورت مكرر 

غدیر خم خالفتی صورت نگرفته است زیرا چرا باید این افراد به خیانت و بیعت شكنی 
  ؟و چه كسی اجازه این اشاره را به آنها داده است ؟خود اشاره كنند
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نه روز آن افراد در شبا 7حد اقل باید  ،هزار نفر 349برای بیعت حضرت علی با  -
متوقف می شدند چرا چنلین موضلوع مهمتلری توسل       (به قول شما)آن گرمای شدید 

 ؟نفر از اصحاب روایت نشده است 339

گوینلد اگلر    خلفاء اول و دوم آن اسلت كله ملی    یكی دیگر از ایرادات شیعه به -

بوبكر چنلین  جانشین تعیین نكرد پس چرا ابوبكر جانشین تعیین كرد و اگر ا ،پیامبر اكرم
البته من چون شیعه متعصبی نیسلتم در ادامله    ؟كرد چرا عمر كار را به شوری واگذاشت

؟ آن  سئوال برادران شیعه ادامه می دهم و چرا علی برای خودش جانشلین تعیلین نكلرد   
و هنگامیكه در بستر شهادت بود در رابطله   ؟هم با آن اوضاع آشفته زمان شهادت ایشان

خلود   ،كلنم و نله نهلی    نه به شما امر می"فرمودند  ،به كوفیان( ع) با خالفت امام حسن
چنانچله روش   .گیلرد نهفتله اسلت    پاسخ شیعه دقیقا در هملین ایلرادی كله ملی     "!دانید

جانشینی پیامبر اكرم توس  ایشان یا در قرآن بیلان شلده بلود بلا اینهمله شلیوه و روش       
اب خلیفه بهترین دلیل بلر ایلن   متفاوت روبرو نبودیم و همین روشهای متفاوت در انتخ

كه البتله در جلای   ) .مدعاست كه نبی اكرم این موضوع را به سكوت برگزار كرده بودند
  (خود به علت بسیار عمیق و زیبای آن اشاره خواهیم كرد

سیاق قرآن كه یك كتاب تبلیغی است بر این قرار گرفته كه موضلوعات در آن    -
توضلیح   .و توضیح و تفسیر و تبیلین شلوند   (به خصوص موضوعات مهم)تكرار شوند 

ضلمن تعیلین مجلازات بلرای      .یك معنی واحد در قالب تمثلیالت و كلملات مختللف   
  .منكرین

پیامبر اكرم در نامه ای كه به سران كشورهای اطراف نوشته و آنها را بله اسلالم    -

 دعوت نمودند با اینكه سالهای آخر عمر شان بلود بله ایلن موضلوع مهلم یعنلی اینكله       
زیرا شما امامت را امتداد نبوت می )جانشین ایشان چه كسی می باشد اشاره ای نكردند 

در این  غپس چرا پیامبر ...دانید و مهمترین اصلی كه دین فق  با آن تكمیل می شود و
وللی بله نبلوت خلود و      ؟نامه ها به این موضوع مهم به زعم شما اشاره ای نفرموده اند

 ( !شته اندوجود خدای واحد اشاره دا
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برخی از شیعیان رافضی و یا غالی در گوشله و كنلار    ،سال پیش 3299چنانچه  -
كردنلد حكوملت    خلود پیلدا نملی    طرفدارانی برای نظریه حكومت الهلی  ،ایران و عراق

شاهنشاهی در ایران به محض ورود اسالم برای همیشه ریشه كن شده بود و دموكراسی 
ولی متاسفانه شیعه بلا   .امه عمل به خود می پوشانددر همان بدو ورود اسالم در ایران ج

و نقش مشلورتی   تفكر حكومت موروثی و الهی كه در سر داشت و جایگاه رای اكثریت
ساله حكوملت شلاهان    3299مردم در انتخاب حاكم را ندیده گرفت باعث قوام و دوام 

اتلب بلدتر از   قرن به والیت مطلقه فقیه شلد كله بله مر    32در ایران و تبدیل آن پس از 
حكومت شاهنشاهی است زیرا به زعم خود پشتوانه خداوندی را نیز یدك ملی كشلد و   

جلرات هیچگونله     ،مسلم است كه كسی از ترس آتش جهنم اعتراض كله سلهل اسلت   
  .انتقادی هم به خود نمی دهد

برای خلفای قبللی   ،سند متواتر از حضرت علی وجود دارد كه در آن ایشان 69 -
سند متواتر نیز وجود دارد كه فرموده اند اگر كسی را نزد من  69 .ده اندطلب آمرزش كر

آیلا چنلین   !! !آوردید كه مرا بر عمر و ابوبكر برتری داده من او را حد مفتلری ملی زنلم   
سخنانی در مورد غاصبین خالفت و كسانی كه آیات قرآن را زیلر پلا گذاشلتند صلحیح     

 .است

 هعلت مخالفت حضرت علی با واقعه سقیف

براستی  .مهمترین و اولین سئوالی است كه به ذهن شما خطور می كند ،مسلماً این نكته

روز قبل در غدیر خم  59 برای من جای تعجب است كه چگونه دست تقدیر باعث شد
در  ،حضرت علی به خاطر حضور در مراسم تدفین پیامبر چنان اتفاقی بیفتد و سپس

نه اصل )و انتقاد ایشان از شیوه انتخابات  مخالفت ،سقیفه حاضر نشده و پس از آن
تا همه این موارد دست به دست هم بدهد و علمای شیعی در طی قرون  (انتخابات

این دو جریانی  !جفت و جور كنند ،بعدی بتوانند سناریوی خود را بر پایه این جریانات
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فیان ایشان و هیچ ارتباطی با یكدیگر نداشته و از زبان حضرت علی و اطرا ،كه در واقع
 ،در هیچ تاریخ معتبری از وجود رابطه بین این دو موضوع غسایر اصحاب پیامبر

یعنی ارتباط بین واقعه غدیر و سپس ). صحبت و حتی اشاره ای بعمل نیامده است
انتخاب ابوبكر و مخالفت حضرت علی با شیوه انتخابات نه اصل انتخابات یا فرد 

بهتر است به جای تحلیل از روی تعصبات فرقه ای  ،لاكنون در پاسخ این سئوا (منتخب
 : علت این مخالفت و انتقاد را جویا شویم( ع)و شرای  فعلی از زبان حضرت علی 

 حضرت علی در تمامی اشعار و سخنان و خطبه ها و اشارات و نامه ها در خصوص
نبلود بلدون    نزدیك تر بودیم سلزاوار ،چون ما به پیامبر اكرم: فرمایند موضوع خالفت می

و این موضلوع بلدون    .مشورت با ما دست به انتخاب خلیفه بزنند و ما را ندیده بگیرند
 !نقل شده است ،حتی یك استثناء همین گونه از جانب ایشان
منتقد یا حداكثر مخالف این طرز رای گیری و  ،نكته مهم دیگر این كه حضرت علی

و نزدیكان پیامبر بودند وللی پلس از   انتخاب حاكم و خلیفه بدون مشورت با بنی هاشم 

به دست حضلرت ابلوبكر و حضلرت     غپاره ای گفتگوها و اطمینان از اینكه راه پیامبر
عمر ادامه خواهد یافت با كمال میل و اراده با حضرت ابوبكر و پس از آن بلا حضلرت   

طرف مشورت قرار گرفته و در كنار آنهلا   ،و پس از آن مرتب.دست بیعت می دهند عمر
گو اینكه هیچگونه سخن یا مخالفتی از ایشان با خالفت حضرت عمر در ایلام   .وده اندب

 .در تاریخ ثبت نشده است ،خالفت حضرت عمر

  نتیجه گیری و جمع بندی

 :به نتایج زیر می رسیم (سنی و شیعه)با بررسی دالیل دو طرف 
 ،در داشلتن ملدارك معتبلر    !دست شیعه از یك سو پر است و از یكسلو خلالی   -

نمی تواند از این دالیل  بسیار پر است ولی او( ع) جهت نشان دادن فضایل حضرت علی
بلر خالفلت   ( فرمان الهی)وجود نص  :به نتیجه ای كه در ذهن خودش دارد برسد یعنی
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خالفت حضلرت   ،به عبارتی دیگر از مفاد هیچ یك از احادیث شیعه .(ع)حضرت علی 
ورد معدودی نیز كه در آن كلمه خلیفله وجلود   علی استنباط نمی شود و حتی یكی دو م
فرمان  ،و اینكه این موضوع (حتی در غدیر خم) دارد پیامبر اكرم به آیه ای از قرآن كریم

یعنلی جانشلین ملن در    )خداوند است اشاره ای نداشته و یا فرموده اند خلیفه فی اهلی 

نظلر   ،ت عللی توان اینگونه برداشلت كلرد كله خالفلت حضلر      و حد اكثر می (خاندانم
گر چه به احتمال .)شخصی و میل باطنی نبی اكرم بوده و فرمانی الهی در كار نبوده است

فراوان وجود كلمه خلیفه یا جعلی است یا راویان ایلن روایلات ضلعیفند و یلا مقصلود      
جانشینی در قبیله بنی هاشم بوده مانند ابوطالب كله ریاسلت بنلی     ،پیامبر از كلمه خلیفه

جانشلینی   ،یا اینكه این جانشینی مانند هنگلام جنلگ تبلوك    ...(دار بود و هاشم را عهده
  .حضرت علی بر خانواده پیامبر اكرم بوده است

خالفلت  )حلقه واسطی كه مدارك محكم شیعه را به یلك نتیجله قلاطع    ،به هر حال
تملامی  : زیرا چنانچه در مطالب بلاال دیلدیم   .برساند وجود ندارد (بالفصل پس از پیامبر

بلر  . خنان و وقایع تاریخی مورد اتفاق بین شیعه و سنی بر زیان اعتقادات شیعه اسلت س
ها كه می توانند به خوبی مشروعیت انتخاب خلفلاء را برحسلب شلرای  و     خالف سنی

آلیسلتی قلوی    زمینه های ایلده  به بیانی دیگر مدارك شیعه در .وقایع تاریخی اثبات كنند
  .های رئالیستی مینهاست و استدالل برادران سنی در ز

در صحت واقعه غدیر هیچگونله شلكی وجلود نلدارد وللی در اینكله منظلور         -
نصب و جانشینی ایشان به خالفت باشد هیچگونه ( ع)از معرفی حضرت علی  غپیامبر

به خصوص اینكه شیعه می گویلد   .سرنخ قاطع و حتی غیرمستقیمی به چشم نمی خورد

توضیح داشته باشلد بایلد تفسلیر آنلرا از نبلی اكلرم       هر كجا آیات قرآن نیاز به تفسیر و 
از كلمه ملولی بلا    ،سئوال كنیم ولی تعجب اینجاست كه پیامبر اكرم در توضیح آیه ابالغ

كنند و موضوع همچنان الینحل و محتاج به تفسیر باقی می  می معنی متفاوت استفاده 45
یز در این زمینه نلازل نشلده   پس مسلماً موضوع خالفت در كار نبوده و آیه قرآنی ن !ماند
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حتی شیعه امامت را بلاالتر  ) .زیرا بنا به قول شیعه موضوع بسیار مهم بوده است 3 .است
  (از نبوت می داند و اینها همه تناقض در تناقض است

اگر كسی ذره ای انصاف داشته باشد شك نمی كند كه با توجه به اوضاع درهم  -
انتخاب  ...به مدینه و سرپیچی و ارتداد قبایل و و خطرناك سقیفه و خطر حمله راهزنان

و حادثه محی  بوده است و ( فلته)امری عجوالنه  ،حضرت ابوبكر به قول حضرت عمر
زیرا  .از صحنه حكومت( ع)نه از روی نقشه قبلی یا به نیت كنار گذاشتن حضرت علی

و  نداردوجود  (غصب خالفت) حتی یك روایت یا حدیث مبنی بر تایید ادعای شیعه
دانسته یا ندانسته با  ،علماء و نویسندگان و وعاظ و مداحان: با كمال تاسف باید گفت

 .اند مذهب شیعه را تبدیل به فرقه كرده ،برخی رفتارهای كودكانة خود

ذره ای بر فضایل واالی  ،(ع)وجود یا عدم وجود نص بر خالفت حضرت علی  -
این خالفت است كه از وجود او  :آری .ندكم یا اضافه نمی ك ،انسانی این شخصیت واال

 .زینت گرفت

                                                           

احتماال )علمای شیعه در اینكه چرا نام حضرت علی به صراحت در قرآن نیامده به یكی دو حدیث  -3

رآن كنند كه طریقه انجام حج یا وضو یا خواندن نماز نیز در ق از امام صادق و امام باقر اشاره می( جعلی
خلوب  ( سلال رسلالت خلود    41در طلی  )نیامده و پیامبر گرامی اسالم آنها را برای مردم توضیح دادند 

روز مانده به رحلت خود در غدیر از طرف خداوند مامور  59به قول شما پیامبر اكرم : سئوال اینجاست

ر آیه ابلالغ  كه د)ولی به جای تفسیر و توضیح منظور خداوند . به نصب حضرت علی به خالفت شدند

معنی مختلف استفاده می كنند كله هیچیلك    45از كلمه مولی با ( به هیچ وجه معلوم و مشخص نیست
پس این چگونه تفسیر و توضیحی اسلت؟ پلس از   !!! از آنها نیز معنی خلیفه و امام و جانشین نمی دهد

عرفلی مجلدد   روز نیز حتی یك حدیث و روایت در كتب شلیعه و سلنی مبنلی بلر م     59آن در طی آن 

حضرت علی و تاكید بر تبعیت مردم از ایشان از سوی پیامبر اكرم در هلیچ كجلای تلاریخ ثبلت نشلده      

البته نكتة جالب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد كه همان شیوه نماز و وضو كله شلما ملی    !!! است

د پس از رحللت ایشلان دچلار    سال هر شبانه روز آنرا انجام می دادن 41گویید نیز با اینكه پیامبر اكر م 

به عنوان مثال به محض رحلت نبی اكرم در تعداد دفعات تكبیر بلر میلت بلین تملام     !!! )اختالف شدند
گذشته از اینكه این مثال قیاس است و قیاس در مذهب شیعه باطلل ملی باشلد    (  !اصحاب اختالف شد

 ... و
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در این زمینه بر شیوة انتخابات در سقیفه بوده و نه ( ع)اعتراض حضرت علی  -
گر چه به احتمال ) .آن هم به خاطر عدم حضور ایشان در سقیفه .بر اصل انتخابات

در انتها  (فراوان حتی در صورت حضور ایشان در سقیفه باز هم ابوبكر خلیفه می شد
 : رسانم به پایان می( ع)سخنانم را با یك دلیل بسیار محكم و قوی از زبان حضرت علی 

پس از واقعة سقیفه ( ع)طبق متون مورد تایید شیعه و سنی وقتی حضرت علی 
شد سئوال می كنند كه  (رضی اهلل عنه)ساعده كه منجر به انتخاب حضرت ابوبكر بنی

پاسخ می دهند با حدیث  ،مردم ؟بر انصار پیروز شدندقریش و مهاجرین با چه دلیلی 
چرا مهاجرین نتوانستند  ": دهند حضرت پاسخ می (امامان از قریشند)االئمه من القریش 

به  غمگر انصار فراموش كردند كه پیغمبر : جواب قانع كننده به انصار بدهند و بگویند
را عزیز بدارید و از بدان آنها انصار : فرمود دفعات زیاد مهاجرین را خطاب كرده و می

و  .دلیل این است كه انصار را به مهاجرین سپرده است غاین فرمایش پیامبر .درگذرید
اگر آنها شایسته خالفت بودند مورد وصیت قرار نمی گرفتند بلكه پیامبر مهاجرین را به 

"آنها توصیه می فرمود 
3 

 
 غكه فردی از خاندان پیامبرآیا متوجه نمی شویم ( ع)طبق استدالل حضرت علی  

به عنوان خلیفه و جانشین معرفلی نشلده    ،در زمان حیات آن حضرت و از جانب ایشان
مرتلب و بله    ،خوانیم كه پیامبر اكرم برای اینكه در روایات و احادیث بیشماری می ،بوده

و هیچكس هم از  ،كرده است سفارش خاندان خود را به عموم مردم می ،دفعات مختلف
آن هم بنا به تاكید خداونلد   )ن سئوال نمی كند اگر جانشین شما از خاندان شماست ایشا

همه نگرانلی و سلفارش    دیگر نیازی به این(و آن هم فرد شجاع و قدرتمندی چون علی

                                                           

 اكثر متون معتبر تاریخی... نهج البالغه و -3
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یعنی دقیقا با همین استدالل علی ادعای شیعیان در خصوص خالفت منصلوص   3 . نیست
 :نمونه دیگر .حضرت علی رد می شود

ای : م بن حجاج روایتی در صحیح خود از پیامبر گرامی آورده كه فرموده اندمسل
مردم من بشری هستم كه نزدیك است فرستاده خدا به سراغم بیاید و من به او پاسخ 

گذارم یكی از آنها كتاب خداست كه  دهم من در میان شما دو یادگار گرانبها به جای می
آنگاه پیامبر مردم را به قرآن  .خدا تمسك نماییدنور و هدایت را در بر دارد به كتاب 

شما را  .و اهل بیت من شما را به اهل بیتم سفارش می كنم: ترغیب نمود و چنین افزود
به احتمال فراوان این  4. كنم شما را به اهل بیتم سفارش می .به اهل بیتم سفارش می كنم

یك نفر از  (الل حضرت علیطبق استد)چرا  1سخنان پس از واقعه غدیر بیان شده است
خلیفه و حاكم و جانشین ( ع)حضرت علی : میان جمع از پیامبر اكرم سئوال نمی كند

مردم كه مانند پیامبر علم غیب !! !پس از شماست و نیازی به اینهمه سفارش نیست
احترامی می شود  نداشته اند كه بگویید پیامبر می دانسته پس از او نسبت به خاندانش بی

 .ر این مورد سئوالی نكنندتا د

                                                           

كه از باب سفسطه بگویید پیامبر از آینده خبر داشته كه باز این سئوال مطرح ملی شلود كله    مگر این -3
 ! مردم كه علم غیب نداشتند چرا آنها سئوال نمی كنند یا اظهار تعجب

شیعه پاسلخ ملی    – 341و  344باب فضایل علی ابن ابی طالب ط مصر، ص  5صحیح مسلم جزء  -4

 359دهد سید رضا حسینی نسب ص 

نیز می دانند كه خود این ... هر چند شیعه انتصاب حضرت علی را در یوم االنذار و در آیه والیت و -1

 .موضوع رابرای شیعه پیچیده تر می كند
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 توضیحی كوتاه پیرامون كلمة مولی 

و  ،معنای خلیفه و امیر را می داده ،اگر عنوان مولی از سوی خدا و رسولش -
مولی : گفته اند به ایشان نمی( ع)چرا در ایام حكومت حضرت علی  ،عنوانی بوده الهی

 !!!؟المومنین
ز صیغه مفعل را اولی در صیغه عالمه امینی با تمام تالشش نتوانسته مولی ا -

البته نكته قابل بحث در توجیه ایشان آن است كه گفته اند  .افعل تعریف و ثابت كند
 -3بالتصرف دانسته اند ولی سئوال ما اینجاست  معنی مولی را اولی ،بیشتر لغویون عرب

د به تنهایی آورده شو ،این در صورتی است كه كلمة مولی -4 ؟اولی بالتصرف در چه
گانة خود را پیدا می كند 45ولی وقتی در داخل جمله قرار می گیرد یكی از معانی 

برای پی بردن معنای مولی  ؟معنی برای این كلمه چه فایده ای دارد 45وگرنه داشتن 
برای  غباید شرای  را ببینیم كه سپاه یمن با حضرت علی درگیری پیدا می كند و پیامبر

را من یار و دوست اویم علی را نیز باید دوست و یاور  رفع كدورت می فرماید هر كه
در ادامه نیز می فرمایند خدایا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن  .خود بداند

دستی  !پس صحبت از دوستی و دشمنی است نه ریاست و حكومت .باش با دشمن او
 .ده و نه بیعت خالفتمصافحه و دست دوستی و آشتی كنان بو( بایعوا)هم كه داده شده 

شاید بیشتر  ؟شما اگر بگویید شیر یعنی چه: مثالی میزنم ،برای فهم بهتر فارسی زبانان
مردم یا لغویون ایرانی بگویند یعنی شیر خوراكی ولی اگر گفتی شیر بیشه می گویند 

فهمند منظور  آنگاه همه می ،شیر بیشة پیكار :ولی اگر گفتی .منظور تو شیر درنده است

شاید مولی به تنهایی معنایی اولی بالتصرف را داشته  .و یك نفر انسان شجاع استت
ولی با توجه به شرای  آن زمان و  (كه در این نكته هم حرف و حدیث زیاد است)باشد

كلمات بعدی نبی اكرم متوجه می شویم كه منظور نبی اكرم از مولی معنای دوست و یار 
فرد  ،ترین فصیح ،پیامبر اكرم ،تراف تمامی عرب زبانانو یاور بوده است زیرا بنا به اع

 ،عرب بوده و در زبان عربی هیچ پادشاه و خلیفه و حاكمی قبل یا بعد از پیامبر اسالم
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: بلكه كلمات زیادی مانند .برای معرفی جانشین خود از كلمة مولی استفاده نكرده است
در ادبیات عرب برای بیان این منظور  ...و امیر – والی – خلیفه – امر ولی –اولی االمر 

نزدیكترین معنای مولی در فارسی كلمة  ،به نظر من) .به قول شیعه بسیار مهم وجود دارد
 (سرور و آقا می شود

این كلمه چندین بار به كار رفته كه همیشه  ،عجیب است كه در قرآن كریم نیز -
معنلای خلیفله و جانشلین     به معنای یار و یاور و دوست و همنشین بوده و هیچ كجا به

 !نیامده است

احادیث فراوانی در متون شیعه و بعضا سنی وجود دارد دال بر والیت خاندان  -
واو یعنی دوست داشتن و به كسر واو یعنلی   باید دقت كنید كه والیت به فتح .نبی اكرم

هیچیك از مسلمین اعم از سنی و شیعه مخالف دوست  .خالفت و حكومت و سرپرستی
اكرم نیستند و این بدعت و اشتباه بزرگی است كه والیت را با  و حب خاندان نبی داشتن

اگر هم برخی از این احادیلث صلحت داشلته     ،كسر واو و به معنای خلفات بگیریم پس

  .باشند والیت در آنها به معنای حب است و ال غیر

 پیرامون كلمه بیعت ،توضیحی مختصر

بیعت حرب و بیعت زنان و بیعت خرید : بوده استبیعت در فرهنگ اعراب بر چند نوع 
در برخی كتب اهل سنت آمده كه مردم پس  ...و فروش و بیعت امان و بیعت خالفت و

ریشة  .از سخنان نبی اكرم با علی بیعت كردند ولی هیچكدام نگفته اند بیعت خالفت

و  مشكل به همان نگاه همیشگی شیعه بر می گردد كه به وقایع به صورت منفك
حضرت  ،گزینشی نگاه می كند ما اگر كمی به عقب بر گردیم خواهیم دید چند روز قبل

بر سر غنایم درگیری لفظی و حتی فیزیكی داشته  ...علی با سپاه یمن و خالد ابن ولید و
بازار شایعه داغ  ،این عده با ایشان قهر می كنند و دشمن می شوند و در مجمع حج .اند

رسد و  غدیر خم این شایعات و دشمنی ها به اوج خود میبه مرور تا  .می شود
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پس از اقامه نماز ظهر و سخنرانی و تكرار موضوعاتی كه در عرفه و چند روز  غپیامبر
هركس مرا : قبل گفته بودند برای پایان دادن به این شایعات و دشمنی ها می فرمایند

داشته باش هر كه او را دوست دارد باید علی را هم دوست داشته باشد خدایا دوست 
مردمی كه با علی قهر  ،و پس از آن .دوست دارد و دشمن باش هر كه او را دشمن دارد

دهند  كرده بودند یا دلخوری بین آنها با علی بوده با او مصافحه می كنند و دست می
  .و آشتی می كنند (بیعت)

 

 آیات ابالغ توضیحی مختصر پیرامون

 چچ  چ  چ  ڇ چ [ 85:المائدة] چڇ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ 
 [ 1:المائدة]

زیرا اینها قسمتی از یك آیه )این نیمه آیات  ،مانند سایر آیات مورد استناد شیعه -3
در  .را نیز نباید در كل آیه و همچنین با آیات قبلل و بعلد تفسلیر كلرد     (هستند

عد مسلیحی  صورتیكه آیات قبلی دارد احكام فقهی اسالم و برتری آنها را بر قوا
  .و یهودی بیان می كند

آیات قرآن بنا بر اجماع علمای سنی و شیعه موقوفی هستند یعنی نه تنها در آنها  -4
تحریفی صورت نگرفته بلكه حتی مكان و جای هر آیله را پیلامبر اكلرم تعیلین     

البته برای به خاطر سپردن ولی كتابلت و جملع آوری كللی و همله     ). نموده اند

پس چرا ایشان ابتلدا آیله اكملال را در     (فاء انجام گرفته استجانبه در زمان خل
در میانه یك آیله آیلة    اول سوره مائده قرار داده و آنگاه در اواس  سوره آن هم

 ؟ابالغ را تعیین كرده اند
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بله   آن دسته از روایات متواتری كه شان نزول آیة ابالغ را در غدیر خم می داند -1
واحلد اسلت و    ،ختم می شود پلس خبلر  ( سابوسعید خدری و ابن عبا)دو نفر

  .حجیت ندارد

تا ملدتی بلا حضلرت     ،چرا ابوسعید خدری پس از شورش علیه حضرت عثمان -2

  (تاریخ طبری) ؟علی بیعت نمی كند

با  ،عماره ابن جوین)نام ابوهارون عبدی  ،در میان اكثر سلسله روات این حدیث -7
عللم   برخلی از علملای   كه علمای علم رجال سنی و .وجود دارد (مذهب تشیع

ذهبی در المیزان و امام احمد و سللیمان او  ) .رجال شیعه او را تضعیف كرده اند
به هر حال وجلود نلام او بلین     (را ضعیف و دروغگو و شیعه متروك دانسته اند
جاللب اسلت بلدانیم برخلی      .سلسله روات این احادیث اندكی جای تامل دارد

  .نقل شده است ،نیز از طریق همین شخص دیگر از احادیث مورد دستاویز شیعه

احادیث دیگری وجود دارد كه به حضرت علی و حضرت عمر ابلن خطلاب و    -8
معاویه می رسد كه گفته اند آیة اكمال در عرفه و چند روز قبل از واقعله غلدیر   

البته شیعه برای فرار از این تناقض می گوید ایلن آیله دو بلار    ) .نازل شده است
 (قضاوت با شعور خوانندگان !ر در عرفه و یكبار در غدیر خمیك با !نازل شده

در ابالغ ما انزل ملن   غبا اینهمه تهدید اگر آیه مربوط به غدیر است چرا پیامبر -5
دچار ترس و سستی و تقیه شده و موضوع به این مهمی را هم  (نعوذ باهلل)ربك 

معنی متفاوت  45ای بیان كرده اند كه دار (مولی)ای  تاخیر انداخته و هم با كلمه
  ؟كه هیچكدام معنی خلیفه و امیر و جانشین را نمی دهد است

حدیث واحدی از ابن عباس وجود دارد كه ملی گویلد ایلن آیله هنگلام اعلالم        -6
نلازل شلده هلر     (پس از سه سال دعوت مخفی)خداوند به دعوت علنی اسالم 

  :د زیراچند این روایت واحد است ولی كامال با مفاد آیه همخوانی دار

ما تو را از شر مردم حفظ می كنلیم در صلورتیكه در   : خدا در این آیه می فرماید -
غدیر خم پیامبر اكرم دهها هزار نفر طرفدار از جان گذشلته داشلته چلرا بایلد از     



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   301

ولی در ابتدای دعوت در مكه آشكار كردن دعوت و رد خدایان و  .كسی بترسند
تملامی   .ها واقعاً جلای تلرس هلم داشلته    باطل دانشتسن عقاید آباء و اجدادی ان

  .آزارها و شكنجه ها نیز با این دعوت علنی شروع می شود
نه تنها  .همانا خدا گروه كافران را هدایت نمی كند: در انتهای آیه خدا می فرماید -

در غدیر خم بلكه در آن لحظه در هیچ كجای عربسلتان كلافری وجلود نداشلته     
اگلر هلم ملی     .عوت همه اعراب كافر بلوده انلد  در صورتیكه در ابتدای د .است

گویید عدم پذیرش والیت علی كفر است این مصادره بله مطللوب اسلت زیلرا     
هنوز شما نتوانسته اید اصل قضیه را ثابت كنید تا بخواهیلد از آن نتیجله گیلری    

  .كنید
یعنی تمام آنچه در این سه  .ای پیامبر برسان آنچه بر تو نازل شده: خدا می گوید -

شما باید به ما بگوییلد آنچله ملورد نظلر      .ابالغ كن ،سال به تو گفتیم را به مردم
بللغ ملا انلزل    )شماست در كجای قرآن وجود دارد كه پیامبر باید آنرا ابالغ كنلد  

  (برسان آنچه از خدا بر تو نازل شده است :الیك من ربك
جریلان یكلی از   البته روایات متواتر دیگری وجود دارد كه می گوید این آیله در   -

هرچنلد اكثلر    .جنگها نازل شده ولی چندان با شرای  موضلوع وفلق نملی كنلد    
براردان اهل سنت این روایات را در خصوص شان نزول این آیه قبول دارند ولی 
از نقطه نظر تاریخی این آیه به نظر من با آن خبر واحد ابن عباس بیشتر جور در 

كه من دوسلت دارم بلدانم روحلانیون چله      نكته بسیار مهمی .واهلل اعلم .می آید
توجیهی برای آن می تراشند این است كه اگر این آیه در غدیر خلم و در جملع   

ک  چ : هزار نفر از مسلمانان نازل شده است چرا در انتهای آیله آملده   349یا  59

خداونلد گلروه كلافران را هلدایت نملی      :[ 85:المائدة] چک  ک  گ  گ  گ    
دیگلر كلافری    ،لحظه و در آن جمع و حتی در كلل عربسسلتان  مگر در آن  ؟كند

 ؟وجود داشته است
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 ر پیرامون آیه انذار و آیه والیتسخنی مختص

 آيه انذار 

 [ 432:الشعراء] چڇ  ڇ  ڇ    چ 

در سال سوم بعثت خداوند به پیامبر دستور علنی كردن رسالت را می دهلد بلا ایلن    

شیعه طبق یك  .نزدیكت را انذار كنو خویشاوندان  : چڇ  ڇ  ڇ    چ : خطاب
یعنلی حضلرت   )در این روز خلیفه و جانشین خلود را   غخبر واحد معتقد است پیامبر

 :را نیز معرفی نمود ولی (ساله 31علی 
نلام حادثله نیلز یلوم      .ابالغ رسالت كن و نه اعالم خالفت :خدا به پیامبر فرموده -

 !االنذار است و نه یوم تعیین خلیفه
هنوز پلدری ثابلت نشلده پیلامبر ناگهلان بخواهنلد        ،مین اولین روزچگونه در ه -

 ؟حكومت بر اعراب را در خاندان بنی هاشم موروثی كنند و همه هم قبول كنند
خبر دیگری نیز از حضرت علی وجلود دارد   ،در تاریخ طبری در كنار همین خبر -

ی بلرد و  كسلی كله ارث مل   )كه فرموده اند پیامبر در این روز مرا به عنوان وصی 
معرفی كرد و اشاره ای به خالفت بر كلل قبایلل علرب نملی      (وصایت می شود

بوده منظور خلیفه  غبه احتمال فراوان اگر هم كلمة خلیفه در سخن پیامبر .كنند
یعنی جانشین در خاندانم بوده است مانند جنلگ تبلوك و سرپرسلتی    )فی اهلی 

 (خاندان پیامبر توس  حضرت علی در مدینه
ریزند  می غشمشیر كشیده به خانه پیامبر ،نفر از كفار 29لیله المبیت كه چرا در  -

را می بینند ایشان را بله قتلل نملی     (یعنی حضرت علی)و جانشین جوان ایشان 
 ؟جانشین پیامبر است ،اگر می دانسته اند علی در سال سوم بعثت ؟رسانند

هب و ابوجهل بر نبلی  مانند ابول ،بزرگترین شائبه و اتهامی كه از سوی سران كفر -
خواهلد ریاسلت    این بوده كه او می (پس از علنی كردن ابالغ)اكرم وارد می شد 
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با چنین سخنی مهر تایید  غمكه و قریش را به دست بگیرد آیا امكان دارد پیامبر
 ؟بر تفكرات آنها زده باشند

 آيه واليت

 [77:المائدة] چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  چ 
اند و نماز را برپا  سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنها كه ایمان آورده

شیعه معقتد است حضرت علی در حال  .می دارند و زكوت می دهند در حالیكه راكعند
ركوع در نماز انگشتری كه ارزش ان خراج یكسال یمن بوده است را به گدایی می دهد 

 :یعنی علی خلیفه است ولیو این آیه نازل می شود كه 
خالفت بالفصل علی از آیه استنباط نملی   ،حتی در صورت قبول این شان نزول -

زیرا در آیات قبلی آمده كه با یهود و نصاری و منافقین دوستی نكنید و در  .شود
حتلی   .اینجا فرموده دوست و یاور شما فق  خداوند و رسولش و مومنان هستند

 .همین موضوع است در آیات بعدی نیز سخن از
براحتی می شلده   !گداپروری در سیره بزرگان نبوده آن هم اعطای این مبلغ كالن -

 .انگشتری به این قیمت را فروخت و بین فقرا تقسیم كرد
بلر املت اسلالمی تعیلین      (پیامبر و علی)چگونه در یك زمان واحد دو نفر ولی  -

  .شده است
ید است حضرت عللی در اینكلار   تاخیر در پرداخت زكوه واجب گناه است و بع -

تاخیر كرده باشند اگر هم زكوه مستحب بوده كه نیازی نبوده اركلان نملاز را بله    
  .خاطر آن به هم ریخت

شما می گویید در حال نماز تیر از پای حضرت عللی بیلرون كشلیدند و ایشلان      -
  ؟متوجه درخواست گدا شدند ،متوجه نشدند چگونه در حال نماز

نبی اكرم ) ؟امكان دارد دو ولی و حاكم بر مسلمین حكومت كنندآیا در آن واحد  -
 (؟و حضرت علی
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چگونله فقل  در خصلوص حضلرت      .كلمه الذین یعنی كسانی كه و جمع است -
ملی دانیلد یعنلی منظلور زنلان       شما عنكم در آیه تطهیر را مذكر)علی نازل شده 

 .ای تكلریم فلرد  پیامبر نیستند ولی در اینجا می گویید الذین استثناء اسلت و بلر  
 !(خوب عنكم هم در آنجا استثناء است

صلوه همراه زكوه و حتی كلمله راكعلون و ركلوع     ،در بسیار از آیات قران كریم -
آمده است كه منظور خشوع و خضوع بوده نه این كه كسی باید در حلال ركلوع   

  !زكوه بدهد
در  غبه همین دلیل حتی یك روایت هم در تاریخ وجود ندارد كله نبلی اكلرم     -

حال ركوع زكوه داده باشند براستی چرا ایشان به این آیه عمل نكرده و در حلال  
 !!!نماز زكوه نداده اند

سئوال می كنند آیا منظور خداونلد در ایلن آیله از اللذین     ( ع)از امام محمد باقر  -
ایشان می فرمایند حضرت علی نیلز داخلل در شلمول     ؟حضرت علی بوده آمنوا

  .مومنین است
رت علی در خطبه ها یا نامه هایی كه بین ایشان و مخلالفین رد و بلدل   چرا حض -

 .ای نمی كنند می شود به این آیه مهم كه در تایید خالفت ایشان بوده است اشاره
 (و همچنین یاران ایشان در جنگها و مخاصمات به این آیه اشاره ای نمی كنند)
  .واحد استاین روایت یا شان نزول از دو طریق نقل شده پس خبر  -
ایوب ابلن سلوید و عتبله    : در بین سلسله روات این روایت این نامها وجود دارد -

ایلوب را املام احملد و ابلن معلین و غیلره        :ابن ابی حكیم و غالب بن عبیدا اهلل

یتكلمون فیه و عتبه را ابن معلین و   :ضعیف می دانند و نجاری در تفسیرش گفته
غاللب ابلن    (او را در ثقلات ذكلر كلرده    ولی ابن حبان)احمد سست دانسته اند 

 .عبیداله نیز منكر الحدیث متروك بوده است
روایات متواتر و صحیح السندی وجود دارد كه شان نزول این آیه  ،از سوی دیگر -

كله داسلتان داوری او و شلهادتش و    )را در خصوص عباده ابن صامت می داند 



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   321

در نلزد شلیعه بسلیار     ...د وقبر او را حفلر كردنل   ،اینكه پیامبر به دست خودشان
 (معروف است

برادران هموطن من از مباحث ایلن قسلمت خشلمگین نشلوند      در انتها امیدوارم -
در كنلار بقیلة   )زیرا همان علی كه پیشوای من و تمام برادران اهل سلنت اسلت   

ن پس مل  .را بگو هر چند تلخ باشد حق: فرموده است (اكرم اصحاب بزرگوار نبی
این قسمت را با این حلدیث بله پایلان ملی     الهی  اف بی نهایتبا استمداد از الط

 : رسانم
سخن حق را بپذیر حتی اگر از دشلمنت باشلد و باطلل را رهلا كلن حتلی اگلر از        

 .دوستت باشد
گر چه من هیچگونه تلخی در این مباحث نمی بینم و اگر هم چیزی تلخ باشلد بله   

 ،كه تنها راه باز ماندن دكانشانمذاق انسانهای دگم و متعصب و كج فهم است و كسانی 
براسلتی مگلر نبلی اكلرم ل نعوذبلاهلل ل         3 .طرح همین مسائل تفرقه برانگیز بوده و هست

 ؟جانشین تعیین كنند ،پادشاه بودند كه باید برای خود
در اینجا الزم می دانم پیرامون كلمه ای كه شیعه زیاد آنرا به كار می برد توضیحی 

قاد به والیت دارای سه بعد است كه مرحلة اول آن تظر من اعبه ن: بسیار مختصر دهم

                                                           

من مطمئنم حتی اگر در آینده دوربینی ساخته شود كه بتواند از گذشته فیلمبلرداری كنلد و مطاللب     -3
حتلی مطملئن تلر از دوربلین فیلمبلرداری بلرای شلما         گر چه در این تحقیلق، )مبحث ما را ثابت كند 

بازهم عده ای كه انباشته از جهلند و كینله هلا و تعصلبات و    ( موضوعات مورد اختالف را ثابت كردیم

در حالیكه روزی یكلی از  . آموزه های ارثی، آری این افراد باز هم نمی توانند زیر بار حرف حق بروند

آیا موضوع غدیر خالفت بوده؟ من گفتم نه او پرسید چلرا؟ و ملن   : دوستانم حسب اتفاق از من پرسید

برای اینكه مولی معلانی مختلفلی دارد وللی هلیچ كلدام از ایلن معلانی معنلی         : فق  در جواب او گفتم

آنگاه در كمال تعجب دیدم آن شخص كه شیعه هلم بلود، قبلول    . امام، امیر و جانشین نمی دهد خلیفه،
ولی اكنون شما تمام این تحقیق را بده به دست یكلی از ابوجهلل هلای    . راست می گویی: كرد و گفت

 . محال است جز خشم و كینه چیزی عایدت شود. زمانه
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بسیار خوب و پسندیده و مرحله دوم آن ظلم و مرحلة سوم آن شرك و موجب خلود 
 : جاویدان در آتش جهنم می شود

و موه و مولی بلودن نزدیكلان پیلامبر بله خصلوص       (با فتح واو)اعتقاد به والء  -3
ا و طبلق ملرام و روش آنهلا عملل     فرزندان حضرت علی و دوست داشلتن آنهل  

این بسیار امر خوب و پسندیده ای است و در این زمینه نیز هیچ اختالفی  .كردن
البته به عنوان مثال شما باید احادیث منتسب بله  ) .بین شیعه و سنی وجود ندارد

  (امامان را با سلسله روات صحیح و منطبق با قرآن برای اهل سنت ثابت كنید
یت با كسر واو و اعتقاد به وجود نص و فرمان الهی از سلوی خلدا   اعتقاد به وال -4

این چون دروغ است و آن هم دروغی كه بله   .در خالفت بالفصل حضرت علی
و )پس ظلم اسلت   ،ذات اقدس الهی بسته اند و منشاء لعن و نفرین به اصحاب

 ( كریم قرآن –من اظلم ممن افتری علی اهلل كذبا 

ماننلد خلدا همله جلا     )و اینكه ائمه صفات الهی دارند  اعتقاد به والیت تكوینی -1
حاضر و ناظرند و صدای همه را ملی شلنوند در حیلات و مملات و هیچگونله      

 ...و داسلتانهای آنچنلانی و  (امكانو احتمال خطایی در مورد آنها متصور نیست و
اینها همگی شرك محلض و از نلوع شلرك جللی و آشلكار بلوده و معتقلد آن        

  .وزخ می شود بی هیچ شكیمستقیماً وارد د

 حدیث منزلت

در جریان جنگ تبوك به حضرت علی  غخالصه حدیث انت به منزله هارون كه پیامبر
  :فرمودند از تاریخ طبری

 را ترك می كنند  غپیامبر ،احد و بدر و تبوك: منافقان در هر سه جنگ مهم
 (61و  64توبه ) .حضرت عمر و حضرت ابوبكر در هر سه این جنگها حضور داشته اند

طالب را به  علی ابن ابی ،گوید پیمبر( شیعی)ابن اسحاق  :سال نهم هجرت جنگ تبوك
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سرپرستی خانوادة خود در مدینه به جای گذاشت و گفت با آنها بماند و سباع ابن 
وقتی موضوعی را ابن اسحاق و طبری )عرفطه غفاری را در مدینه جانشین خویش كرد 

و منافقان شایعه انداختند كه علی ابن ابی طالب  (آنرا انكار كرد متفقاً بگویند نمی شود
را به جای گذاشت از آنرو كه همراهی وی را خوش نداشت و چون منافقان این سخن 

ای پیمبر : بگفتند علی سالح برگرفت و بیرون شد و در جرف به پیامبر رسید و گفت
یعه پردازی علیه حضرت علی را شا)خدا منافقان پنداشته اند كه مرا به جای گذاشتی 

مقایسه كنید با شایعه سازی در آخرین حج كه منجر به توقف در غدیر و بیان جمله من 
دروغ گفته اند ترا برای : از این رو كه همراهی مرا خوش نداشتی گفت (كنت مواله شد

كارهای اینجا واگذاشتم برگرد و مراقب خانة خویش و خانة من باش مگر خوش نداری 
 .كه برای من چنان باشی كه هارون برای موسی بود جز اینكه از پی من پیمبری نیست

 تاریخ طبری  3418ص  .علی سوی مدینه بازگشت

ما در  .اختالف امت من مایة رحمت است :اختالف ا تي رمحه: نبی اكرم فرموده اند

ا و هیچ كجای تاریخ سراغ نداریم كه حتی بین نزدیكترین و صمیمی ترین دوسته
البته )دوستیها هیچگونه اختالفی پیش نیامده و همیشه همه با هم اتفاق نظر داشته باشند 

حتی در یك  (در مدینه فاضله و در اوهام و خیاالت ایده آلیستی شیعه باید اینچنین باشد
 ...خانواده نیز بعضاً اختالف شدید بین اعضای آن پیش می آید در مجالس قانونگذاری و

هر چند در جریان سقیفه حضرت علی به ابن عباس  .نین مواردی بوده ایمنیز شاهد چ
پس چرا باید این اختالف  .من از اختالف كراهت دارم :انی اكره عن اختالف: می گوید

سلیقه را دشمنی ایشان با خلفاء و وسیله ای برای كوبیدن و تكفیر صحابه و به كرسی 
آری هر جا اختالفی نباشد سكون و . كنیم نشاندن عقائد فرقه ای و اغراض سیاسی خود

البته انتقاد سازنده و با نیت  .سكوت فرا می رسد و همه چیز می گندد و از بین می رود
 .پاك

 ربکا اصاح  کا ان اخطانا او نسيکا



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بخش سوم

 دربارة حضرت عمر و حضرت ابوبكر

 غصب خالفت. 

  وو محسن، ( س)علت اصلی شهادت حضرت فاطمه.. 
 غصب فدك  

  شد( ع)بنيانگذاری ظلم به اهل بيت که منجر به شهادت امام حسين. 

 تحريف دين و مسير جامعه اسالمی. 

 ن احاديثسوزاند. 

 ريشه يابی انحراف 
 سوزاندن احاديث 
 اتهامات متفرقه ديگر 
 افسانه قلم و دوات 
 منافقان مدينه 
 ماجرای ابالغ سوره برائت 
 آيات قرآن 
 نيات و عملكردها 
 سب و لعن 
 حضرت فاطمه 
 خطبه حضرت فاطمه در مسجد مدينه 
 خفقان، ديكتاتوری و اختناق 
 بار ابراهيم بت شكنابوبكر، ابرمردی از ت: مختصری از کتاب 
 (رض)خصوصيات فردی حضرت ابوبكر 
 مختصری از زندگی حضرت عمرابن خطاب از ابن ابی الحديد 
 بعضی از سخنان عمر 
 احاديثی که در فضيلت عمر وارد شده است 
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یاد ... و كارگر و استاد دانشگاه و روحانی و تا مردم ایران از سیاستمدار و مدیر و كارمند
نگیرند كه در برابر حرف حق، تسلیم شوند، این كشور روز بله روز مراحلل بلدبختی را    

 . یكی پس از دیگری طی می كند
 .شود، دكان شیادان حیله گر، بسته مشت مداحان دروغگو باز می

  .پایان تحلیلهای كودكانه از افسانه های تاریخی
 .لب این كتاب را نخوانید و ندانید در جهل مركب، ابدالدهر بمانیداگر مطا

الاقل سعی كنیم در ایلن میانله   . پس از مرگ هم. قبل از تولد، چشمانمان بسته است
 .چشمانمان باز باشد

 كند و اینگونه راهی جز سقوط تعصب، چشم عقل را كور و افسار احساس را باز می

 .ای انسان، باقی نمی ماندهای جهنمی جهالت، پیش پ در دره
 

  شبه هلم یا قاب  ك اال ور؟: 3حضرت عمر و ابوبكر

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   چ  -

 [ 375:النساء] چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ
الیكه نه او را كشلتند  در ح و گفتار آنها كه عیسی فرزند مریم فرستاده خدا را كشتیم

و نه به دار آویختند لكن امر بر آنها مشتبه شد و كسانی كله در ملورد قتلل او اخلتالف     
كردند از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می كنند و قطعلاً  

 .او را نكشتند

                                                           

آن دو نفر، شیخین، غاصبین خالفت، و در كتب  فالن و فالن،: در كتب شیعه از این دو نفر به تعابیر -3

 (ا ببخشدخدا همه ما ر ! )كنند عناصر نفوذی یاد می: اخیر با عنوان
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  -

 [ 26:لتوبةا] چٺ     
آنها پیش از این نیز اقدام به فتنه انگیزی كردند و كارها را برای تو دگرگون ساختند 

تا زمانی كه حق فرا رسید و فرمان خدا آشكار گشت در حالیكه آنهلا  ( و به هم ریختند)

 . كراهت داشتند
م از به خطا و اشتباه رفتن در مورد واقعه ای، قضاوت اشتباه و بلدون علل    :شبه لهم 

 .اتفاق یا اتفاقاتی
ل افلراد   ل قللب واقعیلات  ( بزرگ نمایی، كوچك نمایی)سیاه نمایی : قلب لك االمور

ل درهم آمیختن حق و باطل برای فلریفتن دیگلران    خوب را بد و بد را خوب جلوه دادن
 ... و

 صلی اهلل علیه و سلم  پیامبر اكرم  . مردم را از همنشین آنها بشناسید 

  وش و شیوة زندگی، از دوست خود تاثیر می پذیرد پس الزم اسلت  انسان در ر
 سلمصلی اهلل علیه و  رسول اكرم .كه هر یك از شما درباره انتخاب دوست دقت كنید

  
 پیامبر اكرم .همواره مومن می ترسد از اینكه آینده اش بد شود و عاقبتش شر گردد

  صلی اهلل علیه و سلم

خلدایا  : ه محض اسالم آوردن حضرت عملر فرمودنلد  ب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
در جایی دیگر نیز فرموده اند عمر اولین كسی است كه . ایمان را در قلب عمر پایدار كن
ولی حضرت عمر می گفته ایكاش به دنیا نیاملده  . شود از صراط رد شده وارد بهشت می

دم مطمئن نیستم كله  بودم و یا اگر یك پایم داخل بهشت باشد هنوز مطمئن از آینده خو
قابل توضیح و فهم  این سخنان با روایت فوق از حضرت نبی اكرم صلی اهلل علیه و سلم
 .خواهد بود یعنی مومن كسی است كه همواره بین بیم و امید باشد

 (ع)حضرت علی   .كند همنشین بد، اخالق تو را فاسد می   
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 .ستند كه نسبت به آن آگاهی ندارنلد مردم دشمن آن چیزی ه: الناس اعداء ما جهلوا
 (ع)حضرت علی 

 (؟)هر گاه حكومتی عدالت را اجرا نكند از چشم مردم می افتد  
شود پس متوجه  انسان بر روش و اخالق دوست خود پرورش می یابد و شناخته می

ص  4املالی طوسلی ج   ( پیلامبر اكلرم  . )باشید با چه كسی دوست و همنشین می باشید
  53 و بحار ج 314

: یك اصل قاطع در بین متفكران جهان شایع شد و بله اثبلات رسلید كله     49در قرن 
كننلد بلكله در    مردان بزرگ را نه به آنچه در نیت آنهاست و نه به كاری كه شلروع ملی  

شیعه مرتب به حضرت عمر و حضرت ابلوبكر  . شناسند رسانند، می آنچه به سرانجام می
هد ولی اگر بدون تعصب به شیوة حكومت آنها نگاه و شیوه انتخاب شدن آنها گیر می د

كنی و آنچه هنگام مرگ به جا گذاشتند، و همنشینی همیشگی آنهلا بلا پیلامبر صللی اهلل     
 . می دهی 49شك به آنها نمره  و علی و اصحاب بزرگوار بی علیه و سلم

  ود در عرف نویسندگان و مداحان شیعه نكاتی پیرامون این دو نفر به قرار زیر وجل
 :دارد

به صورت گزینشی و بر ضلد  ( سنی و یا شیعه)مطالبی از البه الی كتب تاریخی  -
این دو نفر انتخاب شده و مواردی كه به نفع آنها بوده یا نادیده گرفته شده و یلا  

 . به هر طریق ممكن، زیر سئوال رفته و تخطئه شده است

ورد كنند كه فلردی  چنانچه در سلسله روات یك حدیث یا واقعه به نام الف برخ -
كذاب یا منفی بوده و آن موضوع به نفع حضرت عمر و حضرت ابلوبكر باشلد،   

برخورد كننلد   ای دهند ولی اگر به حدیث یا واقعه جریان را مورد خدشه قرار می
كه به ضرر حضرت عمر و حضرت ابوبكر باشد و نام همان الف یا فلرد كلذاب   

ن موضوع را بر ضلد خلفلاء قبلول    دیگری در سلسله روات وجود داشته باشد آ
كرده و استداللشان این است كه این واقعه و یلا حلدیث، در كتلب اهلل سلنت      

به طور كلی چلارچوب یكسلانی بلرای تجزیله و     . وجود دارد پس صحیح است
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و انتخاب مستندات، بر پایه جدل اسلت و نله عقلل    . تحلیل حدیث وجود ندارد
 .محض

و سلیم ابلن قلیس گرفتله شلده      ند بحار االنوارمنابع متاخری مان مستنداتی كه از -
تواند مدارك مطمئنی برای  است چنانچه در قسمت منابع به آن اشاره كردیم نمی

ارزیابی حوادث باشد ولی متاسفانه بیشتر استنادات شیعه، از این دو منبع گرفتله  
 .شود می
ل مشلهور كله   مانند این تحلی. تحلیلهای عوام پسند خود را بر وقایع بار می كنند -

البته )3اگر عمر به گوش زهرا سیلی نمی زد امام حسین در كربال شهید نمی شد 
ثابت می كنیم كه اینگونه افسانه ها با شاخ و برگهای مربوطله، قطعلاً و    به زودی

به طور صددرصد، دروغ محض است و تحلیلهای این چنینی بچه گانه تلر از آن  
 !!!(افسانه ها

وم مردم و نویسندگان ملا در بررسلی و موضلع گیلری در     اشتباه بزرگ دیگر عم -

در كنلار حضلرت   ( خواسلته یلا ناخواسلته   )برابر این دو نفر آن است كه آنها را 
می بینند و تجزیه و تحلیل می كننلد   یا پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم( ع)علی

ملی   را معصلوم ( ع)یا حضرت علی در حالیكه شیعه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
داند ولی حتی برادران اهل سنت، حضرت عمر و حضرت ابلوبكر را معصلوم و   

یا اینكه به این حدیث پیلامبر صللی اهلل علیله و    . دانند عاری از خطا و اشتباه نمی
ولی ما ملی دانلیم   . استناد می كنند كه علی با حق است و حق با علی است سلم

مالك و معیار شلناخت حلق    افراد،: در جایی فرموده اند( ع)خود حضرت علی 

. نیستند بلكه حق و باطل را معیاری است كه باید افراد طبلق آن شلناخته شلوند   
و فق  به صرف نام افراد، حلق و باطلل   ( ع)علی ولی ما بر خالف سخن حضرت

                                                           

 به شوشتر زدند گردن مسگری  گنه كرد در بلخ آهنگری  -3
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را بلا  ... و حتی محققین ما اسناد و مدارك تاریخی و آیات قرآن و. شناسیم را می
 3.و با این پیش ذهن، بررسی و تجزیه و تحلیل می كنند( یعنی نام افراد)این مبنا 

دلیل اصلی، بلا حضلرت    8اكثر قریب به اتفاق عوام و علماء و محققین شیعه بنا به 
ایلن دالیلل   . عمر و حضرت ابوبكر دشمن بوده و آنها را تكفیر كرده و جهنمی می دانند

 :عبارتند از
 .غصب خالفت -3

 .و محسن، جنین او( س)علت اصلی شهادت حضرت فاطمه  -4
 .غصب فدك -1

 .شد( ع)بنیانگذاری ظلم به اهل بیت كه منجر به شهادت امام حسین  -2

 .تحریف دین و مسیر جامعه اسالمی -7

 .سوزاندن احادیث -8

 اتهامات متفرقه دیگر  -5
 

اكنون این موارد را با مراجعه به متون معتبر تاریخی و حوادث و سخنانی كله ملورد   
چنین با دید عقل محض و آیات قرآن و نهج البالغه و بله  تایید علمای شیعه است و هم

: با عنایت به این نكتله كله  . دهیم دور از تعصبات مذهبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 . می دهد دارد و چهرة واقعی افراد را نشان عمل و سخن، پرده از نیات درونی بر می

محقق باید مانند یك قاضلی  در اینجا ذكر این نكته خالی از لطف نیست كه یك نفر 
دستگیر كرد و یا ( و نه مجرم)طرف باشد و اگر شخصی را به عنوان متهم  یا بازپرس، بی

به او ظنین شد باید تمامی شواهد و مداركی كه به نفع یا به ضرر اوست را با بی طرفلی  

كه ولی متاسفانه محقق شیعه از آنجا . كامل جمع آوری كند و تحویل محضر دادگاه دهد

                                                           

ریلیس   "پرونده تحقیقات در مسلیر خلودش اسلت     ":در یك سریال جنایی، مامور به رییس گفت -3

تحقیقلات محققلین   !  خلواهی  نه بلكه پرونده و مسیر تحقیقات به سمتی می رود كله تلو ملی   : پاسخ داد
خواهند  همین منوال است یعنی مسیر تحقیق به سمتی می رود كه آنها میگرانقدر و فاضل شیعه نیز بر 

 !!! برود و نه به سمتی كه باید برود
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پیش از شروع تحقیق، این دو نفر را محكوم كرده اسلت فقل  ملداركی را جملع آوری     
كند كه به ضرر این دو نفر است آن هم بدون بررسی صحت و سقم راویان و اسناد و  می

متن این مدارك و یا اعتبار نویسنده و كتابی كه این مدارك در آنها بوده و از سوی دیگر 
ه به نفع این دو نفر است را به هر طریق ممكن زیر سلئوال  كند تمام مداركی ك سعی می

و هر چند نویسلندة  . ما در این روش، شیوه علمی و بی طرفانه را انتخاب كرده ایم. ببرد
این سطور، شیعه است ولی خود را حین نوشتن این مطاللب، كلامالً از پوسلتة ملذهبی     

 .كند خارج می

 (و حضرت ابوبکر اتهام مشترك بین حضرت عمر)غصب خالفت -1

  با توجه به سئواالت بیشماری كه در بخش غدیر و سقیفه، و تقابل آن دو بیان

توان با  می  كردیم و اینجانب، موفق به یافتن پاسخی مناسب و منطقی برای آنها نشدم
زیرا با وجود چنین سئواالت و قرائن . اطمینان كامل، این موضوع را منتفی دانست

رسد  كند بلكه به یقین می ، نه تنها انسان در این موضوع شك نمیفراوان و بدون جواب
در غدیر، انتصاب حضرت  كه هدف و منظور سخنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

البته هضم این موضوع برای اینجانب . به عنوان جانشینی خودشان نبوده است( ع)علی
. قت، چاره ای نیستبسیار سخت و سنگین است ولی از گفتن حقی( كه شیعه هستم)

الخصوص حضرت  علی)اگر ما انتظار داریم برادران اهل سنت، شیوه و روش امامان ما 
و اصول تئوری و ایدئولوژیكی مكتب تشیع را قبول كنند، یا الاقل اتحاد واقعی ( علی

ضمن . حاصل شود، راهی جز پذیرفتن واقعیت و كنار گذاشتن دروغ و بهتان نیست
ذره ای از ( ع)حضرت علی  ن نكته توجه كنیم كه نبودن نص بر انتخاباینكه باید به ای

كند و ماهیت و هدف تشیع اصیل و واقعی و جوهرة اصلی  نمی كماالت واالی ایشان كم
. نمی باشد( ع)این مذهب ظلم ستیز و پویا بر مبنای وجود نص بر انتخاب حضرت علی

ار جهان را باالتر از تمامی نكتة قابل ذكر دیگر این كه ما ساحت مقدس آفریدگ
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دانیم پس نباید برای كوبیدن حریف  می... مخلوقات و حتی باالتر از پیامبران و امامان و
یا خوشایند اطرافیان و یا هر دلیل دیگر، دروغی بر خداوند وارد كنیم كه گناه آن بسی 

 : [43:األنعام ]چڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گچ و من . )تر است بزرگتر و نابخشودنی
 ( كیست ظالمتر از آنكه بر خدا دروغ می بندد؟

  اینكه چرا حضرت عمر و حضرت ابوبكر با وجود شخص الیقتر از خود منصب
چرا ایلن  : می پرسید مرا به یاد سخن دختر بچه ای می اندازد كه. خالفت را رها نكردند

اهلل هم  صار حزبها بلد نیستند چكار كنند همه با هم اسلحه به دست بگیرند ان فلسطینی
ایران هلم  . از لبنان حمله كند آنها از داخل و حزب اهلل هم از خارج و اسراییل را بگیرند

سال، صدور حكم، بسلیار راحلت اسلت    3299برای ما پس از ! كه به آنها كمك می كند
ولی باید دید آیا در آن شرای  و در آن مكان و زمان و در بحلران سلقیفه، وضلعیت بله     

بوده یعنی اگر حضرت ابوبكر از خالفت كناره می گرفلت حضلرت عللی     همین راحتی
شد؟ بسیار بعید است سران مقتدر دو قبیله اوس و خلزرج و حتلی افلراد     خلیفه می( ع)

سلاله كله تملامی     11ای به یك نفر جلوان   امیه بودند چنین اجازه مكاری كه در تیرة بنی
مسن بلودن و سلالخورده بلودن و    :  و تنها .3دادند بزرگان و دالوران آنها را كشته بود می

و رابطه خویشاوندی او با پیامبر  همراهی همیشگی ابوبكر با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
و روحیه مصلحت نگر و نلرم او و سلخنی كله او از زبلان پیلامبر       صلی اهلل علیه و سلم

سیاسی و منازعات و از همه مهمتر اینكه قبیله او در تعارضات ( االئمه من قریش)گفت 
، و باز مهمتر از همه 4هیچ جایگاهی در تاریخ عرب به خصوص قریش نداشته  قبیله ای

                                                           

 .مگر اینكه مانند ابوسفیان نقشه هایی در سر داشته باشند -3

تعارض اصلی بر سر قدرت همیشه بین بنی هاشم ( كه ابوبكر از تیره بنی تمیم بود)در قبیله قریش  -4

درست مانند نقطه مقابل . ه در جریان بوده و شاید برای همین بر سر ابوبكر مصالحه بعمل آمدو بنی امی

سلال بعلد و    47تلاریخ فقل    . كه بین انصار تعارض بر سر قدرت بین قوم خزرج و اوس بلوده اسلت  

هنگام خالفت حضرت علی و دردسرها و نبردهای خونین بین ایشان و معاویه، این نكته را به روشلنی  
تاریخ قبل از ورود پیامبر نیز جنگها و كشمكشهای فراوان بیم اوس و خزرج را ثبت كرده . كند ابت میث

 .است
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اینكه او در سقیفه حضور داشت توانست اكثریت را مجاب به پذیرفتن خالفلت او كنلد   
 (آن هم به سختی و دشواری و مخالفتهای فراوان)

 م جماعت است و می دانلیم  می دانیم كه از نظر شیعه، عدالت یكی از شروط اما
اگلر غصلب خالفلت، ملانع     . پشت سر خلفاء نماز می خوانده اند( ع)كه حضرت علی 

عدالت باشد این قضیه چگونه توجیه پذیر است؟ مگر اینكه به همان حیله قدیمی توریه 
 .متوسل شویم... و تقیه و مصلحت و مماشات و

  ه خالفت حضرت عملر و  در تمامی مواردی كه از ایشان دربار( ع)حضرت علی
گفته اند این موضلوع   حضرت ابوبكر سئوال شده مستقیم یا غیر مستقیم به سئوال كننده

ربطی به تو ندارد و این امر را موضوعی بین خود و خلفاء تلقی كرده اند كه ایشان آنلرا  
اند  بخشیده اند و در مواردی نیز به عدم حضور و غیبت خود در جمع سقیفه اشاره كرده

 . عنی ایشان به نحوه انتخابات معترض بوده اند و نه به اصل انتخاباتی

در انتها در پاسخ ایرادهای بچه گانه شیعه و چشم بستن آنها بر موارد مثبت خلفلاء،  

 :بایدگفت
 .امالء ننوشته غل  ندارد

و محسن جنین آن ( س)علت اصلی شهادت حضرت فاطمه -2

 (اتهام حضرت عمر)حضرت 

 (استانیسالو یرزی لی. )هایی كه می شنویم تحریف شده اند بسیاری از آه -

حممد فرستادة  {92:الفتح}  چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ  -

 .دداس  و آنان   مهراه اویند با هفار شدید و بني هم مهربانند

 ( ع)حضرت علی  .آنكه تواناتر است آسان تر می بخشد -
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عوام از حضرت عمر، همین موضوع است شاید اگر بگوییم یكی از علل تنفر شدید 
سخن گزافی نگفته باشیم گرچه متاسفانه این افسانه یكی از روایاتی است كله در متلون   

 : تاریخی بسیار شك برانگیز و مخدوش است برای اینكه
در رابطه با این ( مانند كتاب جعلی سلیم)گاه در یك متن واحد : تناقض در افراد -

ل مختلف وجود دارد از قرار اینكه قنفذ به همراه خالدبن ولید به موضوع چندین نقل قو
سمت خانه حضرت علی حركت كردند و قنفذ بلا ضلربه غلالف شمشلیر موجلب آزار      

حضرت عمر با ضربه تازیانه اینكارها را انجام / دختر رسول خدا و شهادت محسن شد 
 ...آمد و آنها برگشتند وحضرت زهرا گریه كنان از درون خانه به جلوی مهاجمین / داد 

شاید یكی از جاللب تلرین طنزهلای تلاریخ     : تناقض در محل و موقعیت مكانی -
حضرت عمر همراه عده ای بله طلرف خانله حضلرت     : دقت كنید. همین موضوع باشد
و شلنونده  ! خانله : شود افسانه از همان اولش با دروغ و غلو شروع می. فاطمه حمله كرد

ه خودش با باغچه و حیاط و اتاقهلای متعلدد و دری بلا قفللی     ای مانند خان بیچاره خانه

محل زندگی فاطمه ! ولی خانه ای در كار نبوده! شود آهنی و محكم در نظرش مجسم می
در ضلع غربی مسجد مدینه در كنار بقیة اتاقهای زنان !( و حتی اتاق هم نه)اتاقكی بوده 

از این موضوع می . نه فاطمه بوده استخانه عایشه با یك دیوار فاصله در كنار خا. پیامبر
حضرت عمر همراه عده ای به سلوی خانله عللی    : گذریم و به دروغ بعدی می پردازیم

اتاق : ولی! حمله كرد و علی را با طناب بست و كشان كشان به سوی مسجد براه افتادند
شلده یعنلی    فاطمه داخل مسجد بوده و درب آن مستقیماً داخل صحن مسلجد بلاز ملی   

شما می گویید ابوبكر پس از بیعت در سقیفه . حیاطش، همان صحن مسجد بوده صحن

همراه دار و دسته اش به مسجد مدینه وارد شد در حالیكه هنوز نزدیكان پیامبر صلی اهلل 
آنها در خانه عایشه بودند نه  -3 :سرگرم كفن و دفن آن حضرت بودند پس علیه و سلم

در اتلاق   قولند كه پیامبر اكلرم صللی اهلل علیله و سللم    در خانه فاطمه، زیرا همه متفق ال
آیا عایشه اجلازه بلاز كلردن در خانله خلودش را نداشلته كله         -4. عایشه رحلت كردند

اینهمله آدم چگونله در    -1حضرت عمر بخواهد با زور وارد شود و آنجا را آتش بزند؟ 
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كجلا بلراه   حضرت عمر از داخل مسجد به سلوی   -2 این اتاق كوچك جا شده بودند؟
اتاق فاطمه كه همانجا داخل مسجد ! افتاد و علی را از كجا به كجا كشان كشان آوردند؟

البته به زودی ثابت ملی  ) 3و درش هم مستقیم به صحن مسجد باز می شده؟!!!بوده است
كنیم كه در آن زمان آن اتاقها در هم نداشته است و به جای در، پارچه آویزان می كلرده  

 !( اند

می گوینلد نلام جنینلی كله سلق  شلد       : ا عقل سلیم و آیات محكم الهیتضاد ب -
محسن بوده عرب كی و كجا برای كودكی كه هنوز به دنیا نیاملده و جنسلیت او معللوم    
نبوده اسم می گذاشته است؟ اگر هم می گویید طبق عللم غیلب ملی دانسلته انلد مگلر       

داری نمی فرماینلد  گویند مگر شما علم غیب  در پاسخ آن شخصی كه می حضرت علی
و ... كه علم غیب یعنی اینكه داخل رحمها چیست نر است یا ماده شقی است یا سعید و

 ( آیات آخر سوره لقمان)اینها منحصرا نزد خداست 

ممكن است محقق شیعه بگوید حضرت علی یك خانه دیگر هم كنلار قبرسلتان    -

! كننلد  می به آنجا نقل مكان مبقیع داشته اند كه پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سل
 :ولی( البته از البه الی متون تاریخی همه چیزی می توان بیرون كشید)

و تملام  . این سخن بسیار ضعیف است و فق  در یك متن تلاریخی آملده اسلت    -3
 .متون دیگر می گویند اتاق فاطمه داخل همان مسجد مدینه بوده است

همان روز رحلت پیامبر صلی اهلل علیه اكثر متون شما حمله به خانه فاطمه را در  -4
 ( تعداد كمی هم یكی دو روز پس از آن. )می دانند و سلم

بوده اند كه طبق آیات سوره دهر سه  علی و خاندانش به گفته شما به قدری فقیر -1

روز متوالی غذای خود را به فقیر و یتیم و اسیر دادنلد بله نحلوی كله حسلن و      
 !!!خانه دوم: آنوقت شما معتقدید حسین به حالت مرگ افتاده بودند

                                                           

مطالعله   113ص  3تاریخ و شلناخت ادیلان ج   : تفصیل مطلب را در كتاب شهید دكتر علی شریعتی -3

 .كنید
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حضرت علی شاید در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطاب كه غنایم به مدینه  -2
 . سرازیر شده خانة دیگری خریداری نموده باشند

گوید اگر كسی خانه ای داشته و نیازی بله آن نداشلته    امام صادق در حدیثی می -7
آنگاه با وجلود  . ی به او نداردندهد خدا هیچ نظر باشد و آنرا به برادر نیازمندش

و اگر هم خانه تحلت  . خانه دوم: اصحاب صفه كه حتی جا و مكان هم نداشتند
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و  تصرف كسی بوده آیا حضرت علی همان روز وفات

 حكم تخلیه خانه را صادر می كنند؟ ،سلم

ن جلوی اتلاق فاطمله   از آویختن پرده ای رنگی پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -8
شود و در جایی دیگر تقاضای دخترش برای اسلتخدام كنیلز را رد    خشمگین می
 خانه دوم؟: می كند آنگاه

گوید تو  در آخرین وصیت در گوشی به دخترش می پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
اولین كسی هستی كه از خاندان من به من ملحق می شوی در صلورتیكه اگلر محسلن،    

و اگلر بگوییلد   . باشد محسن، اولین نفری بوده كه به پیامبر ملحق شده استشهید شده 
 شود؟ چطور شهید حساب می: شود، می پرسیم جنین، شخص حساب نمی

اگر مادری حامله باشد و خبر مرگ قریب الوقوع خودش را بشنود حداقل نگران  -
با ( س)مهخوانیم كه حضرت فاط شود ولی ما در تاریخ می جنین داخل شكم خودش می

نكته دیگر اینكله از سرنوشلت كلودك    ! شنیدن این خبر، خوشحال شدند و لبخند زدند
خود و اینكه آیا زنده می ماند یا نه، چه كسی به او شیر می دهد چه كسلی او را بلزرگ   

 .از پیامبر اكرم، سئوال نمی كنند... كند و می

ر تاریخ ثبلت  د( یعنی سق  محسن)هیچ سخنی از حضرت فاطمه در این رابطه  -
كه پس از این وقایع، شلیعه معتقلد اسلت حضلرت     ( جعلی فدكیه)نشده حتی در خطبه 

در صلورتیكه بهتلرین ملدرك     اند فاطمه در مسجد مدینه و در حضور ابوبكر ایراد كرده
برای رسوا كردن مخالفین و برانگیختن مردم و آگاه كردن آنها اشاره به هملین موضلوع   

 ! ه نیز دركار نیستكه بهانه تقی. بوده است
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محسلن را   اسم ،در متون معتبر تاریخی آمده كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -
روی او گذاشته و داخل گوش او اذان گفته اند یعنی اینكه محسن در زمان حیات پیامبر 

 .زنده بوده است صلی اهلل علیه و سلم

تال به بیماری شلده و  در برخی متون معتبر تاریخی آمده كه محسن در كودكی مب -

 3.درگذشته است

سلال   3سال محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب حلدود   1حضرت فاطمه در  -
اند شما مجسم كنید آیا چنان فشار شدیدی كه در تاریخ آمده نمی توانسته در  سن داشته

مشكالت هجرت به مدینه و شرای  دشوار بعلدی را  . ضعف جسمانی ایشان موثر باشد
 . موارد اضافه كنید نیز به این

با ( آن هم زن و آن هم در آن شرای  بهداشتی و پزشكی )آیا امكان دارد یك نفر  -
روز یا سه ماه بعد منجر به رحلت او شده آن  29كه ظرف فق  )وجود این ضربة مهلك 

قادر باشد شبهای ...( هم ضربه ای كه به قول شما موجب شكسته شدن استخوان سینه و

گفتگلو   مراه همسرش به در خانه انصار برود و با آنها دربلاره خالفلت  ه( هر شب)بعد 
به مسجد برود و . برود و گریه كند( به بقیع)از صبح تا شب نیز به بیرون از مدینه ! كند؟

؟ جالب است كه برخی مورخین داستانسرا این ...درباره فدك آن سخنرانی را ایراد كند و
بر اثر این ضربت، حضرت فاطمه به بستر رفته و تا  موارد را فراموش كرده و می نویسند

اكنون دم خروس را باید دید یا قسلم حضلرت   ! آخر عمر از بستر بیماری خارج نشدند
 عباس را؟ 

اینكه محل قبر فاطمه مشخص نیست نشانة چیلزی اسلت و آن   : شیعه می پرسد -

محقلق بلی   بلرای هلر   : پاسخ! چیز یعنی اعالم دشمنی با حضرت عمر و حضرت ابوبكر
طرفی مسلم است كه قبر و مقبره در قرون بعدی اهمیت و بر اساس تبلیغلات غالیلان و   

و به طلور قطلع، قبلر در نلزد     . كند اندیشه های هندی، ایرانی و مسیحی، اهمیت پیدا می

                                                           

ایلن  )و تاریخ طبری  (ضمنا مجددا متذكر می شوم كه یعقوبی شیعه است و نه سنی)تاریخ یعقوبی  -3

 (دو كتاب از قدیمی ترین و معتبرترین كتب منبع تاریخی است
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در ملورد   پیامبر صللی اهلل علیله و سللم    .مسلمانان صدر اسالم مساله مهمی نبوده است
رمایند اگر نبود كه این امر سنت شود جسد تو را در همین بیابان حمزه سیدالشهداء می ف
چیزی نساخته  ،حتی روی قبر پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم! رها می كردم و می رفتم

و اگر داخل اتاق عایشه نبود چه بسا مكان آن هم برای ملا  . و چیزی وجود نداشته است

خواسلته   از شدت حجلب و حیلاء نملی    البته شاید هم حضرت فاطمه. مجهول می ماند
و برای همین در تاریكی ایلن  . هنگام تشییع و دفن، بدن مطهرشان را كسی مشاهده كند

ما می دانیم كه حضرت فاطمه حتی از آن شخص كور رو می . )كار صورت گرفته است
شاید هم حضرت علی یلا  ( گیرد با عنایت به اینكه تابوتهای آن روزگار روباز بوده است

و سایر كسانی كه  ضرت فاطمه از بیم منافقین مدنیه و باقیماندة اندك یهودیان مغرضح
ای به دل داشته اند و امكان داشته بدن حضلرت را از   كینه از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

كند  موردی كه این ظن را تایید می. قبر خارج كنند اینگونه مخفیانه به خاك سپرده شدند
قبر حضرت علی در جریان شورش و آشوب و بللوای خلوارج و    نامشخص بودن محل

خوانیم كه شورش  شود وقتی در تاریخ می این احتماب باز هم قوی تر می. بنی امیه است
یعنلی زملان وفلات حضلرت     )اهل رده و احتمال حمله آنها به مدینه در هملین روزهلا   

رت فاطمله را بله دل   و بسیاری از قبایل كینه همسر و پلدر حضل  . رخ داده است( فاطمه
شورش رده كه در همین زمان اتفاق می افتد ظن ما را در این خصوص قلوی  . داشته اند
البته اهل سنت قبر فاطمه را همین قبری می دانند كه در كنار قبور ائمه بقیلع  .)كند تر می

 ( واهلل اعلم. شیعه این قبر را متعلق به فاطمه مادر حضرت علی می داند. وجود دارد

در  برخی از زنان پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم    : آمده( شیعه)تاریخ یعقوبی  در -

ای دختر پیامبر ما را از حضور در غسلت بهره منلد  : بیماری فاطمه نزد او آمدند و گفتند
آیا می خواهید چنانكه دربارة مادرم گفتید درباره من نیز بگویید؟ نیلازی بله   : گفت. ساز

كنم انسان هر قدر هم احمق باشد بلا خوانلدن هملین یلك     فكر می . )حضور شما ندارم
هلر  . دلیل متوجه درخواست حضرت فاطمه از كفن و دفن مخفیانه در شب شده باشلند 

مورد دیگر درخواست ( )چند احادیثی نیز داریم كه حضرت ابوبكر بر ایشان نماز خواند
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ی بسلازند كله   حضرت فاطمه از اسماء همسر حضرت ابوبكر است كه برای ایشان تابوت
! معناسلت  بدن ایشان پیدا نباشد كه اگر دفن در شب و مخفیانه بوده این درخواست بلی 

ابن عبد البر، معقتد است این اولین بار بوده كه برای یك نفر از مسلمانان چنین تلابوتی  
 . ساخته شده است

 پیامبر صللی اهلل : عبدالرزاق صنعنای از قدمای شیعه از ابن طاووس روایت كرده -
از اینكه بر قبر مسلمین بنایی ساخته شود و یا گچ كلاری و یلا بلر روی آن     علیه و سلم

. بهترین قبور شما قبلری اسلت كله شلناخته نشلود     : زراعت شود نهی نموده و فرمودند
و شاید حضرت فاطمه و حضرت علی بله ایلن عللت و بله خلاطر      ( 1/798. المنصف)

زیلرا شلاهد برخلی    )قبرشلان مخفلی باشلد     خواسته اند رعایت این دستور نبی اكرم می
 ( اند جریانات غلو و انحرافی در زمان حیاتشان بوده

برای من بسیار جای تعجب است كه تاریخ برای عقاید ضالة شلیعه چله خلوب     -
از سویی سپاه یمن با حضرت علی قهر ملی كننلد و   . وقایع خودش را مرتب كرده است

مجبور می شلوند در   اكرم صلی اهلل علیه و سلمدامنه شایعات بدانجا می كشد كه پیامبر 
از دیگر سو . غدیر حضرت علی را مبری كرده و همه را سفارش به دوستی با علی كنند

روز بعد علی باید به خاطر حضور در مراسم سوگ پیامبر در سقیفه حاضر نشلود و   59
مبر صللی اهلل  همه ابوبكر را انتخاب كنند و حضرت علی به خاطر قرابت نزدیكتر با پیلا 

سال كه از ایلن وقلایع    379اندكی مخالفت كنند و ناراحت شوند و بعد از  ،علیه و سلم
گذرد شیعه این دو واقعه را به هم پیوند بزند و بگوید علت مخالفت حضلرت عللی    می

بعد شورش اهل رده و بیم حملله راهزنلان بله    ! این بوده كه او در غدیر خلیفه شده بود

حضرت فاطمه شبانه و مخفیانه به خاك سپرده شوند و باز هلم شلیعه   مدینه رخ دهد و 
 ! این اتفاق را رب  دهد به دشمنی میان فاطمه با ابوبكر

البته اهل سنت معتقدند قبر حضرت فاطمه مشخص است و همان قبری اسلت كله   )
 !( گوید قبر فاطمه مادر حضرت علی است كنار قبر ائمه بقیع قرار دارد و شیعه می
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و همچنین بقیه دختران و پسران ( فرزند پیامبر)ابراهیم : اً بیان بفرمایید قاتلینلطف -
چه كسانی بوده اند؟ زیرا تمام فرزندان آن حضرت در سنین  پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

حضرت امام صادق فرموده اند باالی قبر ) پایین و پیش از آن حضرت، رحلت كرده اند؟
ه با خشكیدن آن محل قبر نیز گم شد و این نشان میدهد قبلر  ابراهیم شاخه نخلی بود ك

 (در زمانه فعلی و ان فق  برای شیعیان دارای اهمیت شده است

چرا حضرت علی در زمان خالفت خودشان كه دیگر خلفاء هم زنده نبودند قبلر   -
همه قرائن و شواهد بیانگر آن است كه قبر بلرای شلیعه   )حضرت فاطمه را نشان ندادند 

این املور  ... وع خیلی مهم و اساسی و حیاتی می باشد و در دیدگاه پیامبر و علی وموض
 ( 3بسیار بی اهمیت بوده است

شیعه، ابن سباء را كه یك جریان ممتد تاریخی در قسمت اعظم ممالك اسلالمی   -
و توسل  بیشلتر   ( سلباییه )آن روزگاران بوده و حتی فرقه ای به این نلام وجلود داشلته    

ثبت شده است را دروغ و جعلی و افسانه سلرایی ملورخین ملی    ( شیعه حتی)مورخین 

دقیقه بیشتر طول نكشیده را وحی منلزل   37داند چگونه جریان حمله به خانه فاطمه كه 
دانسته و حتی می دانند در آن لحظات، در مغز حضلرت عملر چله افكلاری در جریلان      

فاطمه دقیقا در چه محلی قرار و حضرت عمر دقیقا كجا ایستاده بوده و حضرت !!! بوده؟
و حتی از هر یك از افراد حاضر چه حركاتی سر زده و چه سلخنانی رد و  !!! داشته اند؟
و جزئیات را آنقدر دقیق می نویسند و باالی منبر می گویند كه هیچ فیلمنامله  . بدل شده

 ! نویس زبردستی توان این را ندارد كه به این دقت ما وقع را تشریح كند

ی دانیم كه ام كلثوم همسر حضرت عملر بلوده و دختلر حضلرت فاطمله و      ما م -

آیا امكان دارد یك دختر با قاتل ملادرش و بلرادرش حاضلر بله زنلدگی      ! حضرت علی
 . اجازه چنین ازدواجی را بدهند( ع)باشد؟ آیا امكان دارد حضرت علی 

                                                           

برای اغوای بنی آدم انچه روی زملین  : شیطان پس از رانده شدن از درگاه خداوند به خدا می گوید -3

 . است را برای آنها زینت می دهم و تزیین و آبادانی قبور نیز از همین دست است



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   341

وران و قرآن افراد امت خود را بهترین تمام د ،پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -

معرفی می نماید  [321:البقرة] چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : كریم نیز آنها را امت نمونه

اینقدر بی حمیت شده اند  ،آیا این امت در همان روز وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
كه حاضر می شوند یك نفر سیلی به گوش دختر پیامبر بزند و جنین او سق  شود و در 

 ...و 3خانه را آتش بزند

آیا علت وفات حضرت فاطمه آزار و اذیتهای وارده بر ایشان به خاطر فوت مادر  -
و ستم كفار در مكه نسبت به پیلامبر و سله سلال زنلدگی سلخت در شلعب       ( خدیجه)

ابیطالب و رنج سفر هجرت به مدینه و در نهایت رحلت پدر بزرگوارشلان نبلوده اسلت    
كله كلس دیگلری در تلاریخ نداشلته و      ) مسلماً هر كسی چنان پدر نازنینی داشته باشلد 

 .مرگ آن پدر، كمرشكن خواهد بود( نخواهد داشت

اگر خواننده فهیم بر من ببخشد من در اینجا تحلیلی می كنم كه بر خالف قاعده  -

ملا  : نلدارم  جز تحللیالت عقالنلی   این كتاب، هیچ سند و مدرك تاریخی برای اثبات آن
در حجره عایشه از دنیا رفت و در همانجلا بله    و سلمدانیم پیامبر اكرم صلی اهلل علیه  می

و می دانیم حجره عایشله اتلاق بسلیار كلوچكی بلوده اسلت و افلراد        . خاك سپرده شد
و برخی از بنی هاشم در آن حاضر بلوده   مختلفی مانند زنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

نها پیامبر و آخرین پیلامبر  مردم مدینه عالقه وافری به پیامبر داشته اند مجسم كنید ت. اند
آن هم اعلراب  )به آن نازنینی از دنیا رفته و خبر وفات او در شهر پیچیده است آیا مردم 

با شنیدن این خبر هولناك، همینطور ساكت نشسته یا ( با آن روحیه تند و تیز و احساسی
به طور خیلی منظم پشت حجره عایشه صف كشیده اند؟ بسلیار بعیلد اسلت و احتملال     

هجلوم آورده و در ایلن گیلر و دار، دختلر      زیادی وجود دارد عده ای به سمت حجلره 
پیامبر یعنی حضرت فاطمه كه مسلماً در آن لحظات، حال و روز خوشی هم نداشلته در  

دچار آزار و اذیتی جزئی شده باشند و پلس از آن،  ... آن اتاق كوچك و فشار جمعیت و

                                                           

در را آتش می زنم ولی او در زمان پیامبر نیز گردن خیلی ها را زده وللی واقعلا آیلا    البته عمر گفته  -3

 زد؟
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د نفاق و اختالف در جامعله اسلالمی بودنلد ایلن     بازمانده های قوم یهود كه در پی ایجا
البته تمام اینها كه من گفتم طبق خیلاالت  . واقعه را به صورت فعلی تحریف كرده باشند

 3.واهلل اعلم. خودم بود ولی چه بسا همین خیاالت، از هر راستی راست تر باشد

مر حتی به فرض اینكه بنا به هر دلیلی كدورتی بین حضرت فاطمه و حضرت ع -

ای : فرماید می و حضرت ابوبكر بوجود آمده باشد ما می دانیم كه خداوند در قرآن كریم
. شلود  ملی  پیامبر بگو من بشری مانند شما هستم فق  با این تفاوت كه به من وحی نازل

با آنهمه عللو مقلام و ملرد     اكنون سئوال من اینجاست وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
، معرفلی  4مات و اخالق واال از سوی خداوند به عنوان یلك بشلر   بودن وكبر سن و كرا

البته از نوع تكامل )شود كه مانند سایر انسانها دارای روحیات و عواطف بشری است  می
نبایلد دارای  ( یعنی زنی بلا احساسلات طبیعلی زنانله    )چرا دختر ایشان ( یافته تر و برتر

 ه نكند؟طبیعت بشری بوده و مثال عصبانی نشود یا اشتبا

صلدایتان را بلنلد    در آیه ای از قرآن خطاب به اعراب آمده كله پشلت اتاقهلای    -

علت مشخص است چون دری وجود نداشته كه آنها بله در بزننلد صدایشلان را    . نكنید
بلند كرده و بله خلاطر كوچلك بلودن اتاقهلا موجلب آزار و اذیلت دیگلران را فلراهم          

 . آوردند می

 ه ای كسانی كه ایمان آورده اید داخل خانه هلای سوره احزاب آمده ك 74در آیه  -
و این آیه به خوبی نشان می دهد كه اتاقهای . )نشوید مگر اینكه به شما اجازه داده شود

                                                           

این تنها موردی است كه من در این تحقیق چند صد صفحه ای مانند مداحان و روحانیون صلفوی   -3

 .خیال پردازی كرده ام

تمجیلد و سلتایش از    علیرغم اندیشه های قشری و ظاهربین همین عنوان بشر و انسانیت بلاالترین  -4

اگر كسی فرشته و یا به هر طریق مافوق بشر باشد و بعد در ظاهر یك انسان تكامل پیدا . یك نفر است

كند هنر كرده یا اینكه كسی با همین اندیشه و گوشت و پوست و اسلتخوان بیایلد و از دیگلران گلوی     
متاسفم كله بلرای هموطنلانم چله      واقعا. سبقت برباید؟ كه عدالت خداوند نیز همین را ایجاب می كند

 !نكات ساده ای را باید توضیح داد
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نبی اكرم در نداشته و به جای در پارچه آویزان می كرده ( اتاق= حجره : سوره حجرات)
 . اند

اقهای همسران پیامبر صللی  طبق تحقیق اینجانب اصالً در آن زمان ات: درب خانه -
دربی نداشته و اتاقكهای زنان و حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده اند  اهلل علیه و سلم

به این علت كله وجلود   . درب نداشته است و به جای درب از پرده استفاده می كرده اند
منلازل یهودیلان در    ولی در جاهای دیگلر مثلل  . خود مسجد، حایل و حفاظ بوده است

 :ا اشخاص ثروتمند درب بوده است و اما دالیلخیبر ی

اگر شما حتی هم اینك به محالت قدیمی شهر یا به روسلتاها برویلد و درهلای     -
سال قبل ساخته شده است ببینیلد متوجله ملی شلوید كله       69یا  79چوبی را كه همین 

...( قفلل، لوالهلا و  . )چقدر شرای  مكانیكی و اصولی این درها مسخره و معیوب اسلت 
اكنون چگونه ممكلن اسلت   ! ی برخی مناطق فقیر به جای در، پارچه آوزیان كرده اندحت

سال قبل در محیطی كه نه نجار داشته و نه درختی بله جلز درخلت خرملا، دری      3299

چنان محكم بر در اتاقك محقر و فقیرانه ای نصب شلده باشلد كله فقل  بلا آتلش زدن       
پشت دری كه در حال سوختن و دود كلرده   تواند شده آنرا از جا كند؟ و آیا كسی می می

دقت كنید كه خانله ای در كلار نبلوده و    )است بایستد؟ و آیا مردی داخل آن اتاق نبوده 
كله حضلرت   ( دارای حجره هایی كوچك یا همان اتاقلك بلوده انلد    فاطمه و سایر زنان

ود البته حتی در كتب اهل سنت چند حدیث معلد )فاطمه را از چنین شرایطی دور كند؟ 
است كه به وجود درب برای اتاق پیامبر اشاره دارند ولی دالیل نبودن درب بسیار بیشتر 

البته حتی این احادیث نیز مربوط به اتاق عایشله اسلت و نله اتلاق حضلرت       -باشند می

 ( فاطمه

در مقدمه نهج الفصلاحه نوشلته اتلاق زنلان پیلامبر      ( شیعه)دكتر ابوالقاسم پاینده  -
از شدت فقر درب نداشته و جلوی آن پارچه آویزان می كرده انلد   مصلی اهلل علیه و سل

گوید پیامبر از سلفر برگشلت و دیلد فاطمله      همچنین رجوع كنید به داستانهایی كه می)
فرماید از وراء حجاب یلا پلرده    یا آیاتی كه می... پارچه ای رنگی جلوی اتاقش گرفته و
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د كه تمامی این آیلات در ملورد اتلاق    دقت كنی( 71/احزاب)با زنان پیامبر سخن بگویید
باشند كه مورد نظر ما است نه جاهای دیگر كه ممكلن اسلت    پیامبر و همسران پیامبر می

 .درب بوده باشد

از نظر اسالم، هیچكس حلق  : مرتضی مطهری در كتاب مساله حجاب می نویسد -

در محیطلی   در بین اعراب،. ندارد بدون اطالع و اجازة قبلی به خانة دیگری داخل شود
. كه قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسی برای ورود در منزل دیگران اذن بخواهد

اولین كسی كه دستور .... در خانه ها باز بوده همانطوری كه االن در دهات دیده می شود
داد برای خانه های مكه مصراعین یعنی دو لنگله در قلرار دهنلد معاویله بلود و هلم او       

سال پس از این وقایع  19خالفت معاویه هم كه متعلق به . )رها را ببندنددستور داد كه د
 !(است

ای كسانی كه ایمان آورده ایلد بله خانله دیگلران داخلل      : سوره نور آمده 45در آیة 
و مسلماً اگر خانه ها در داشلت خداونلد ملی    . نشوید مگر آنكه قبالً آنان را آگاه سازید

البته به احتملال فلراوان،   . )اید در خانه هایتان را ببندیدفرمود ای كسانی كه ایمان آورده 
خانه های برخی از افراد یهودی متمول و برخی از مسلمانان پوللدار، در چلوبی داشلته    

سلورة احلزاب چنلین     71در تفسیر آیة  359مطهری در كتاب مساله حجاب ص ( است
زنهای پیلامبر هلم در   . ندپروا وارد اتاقهای پیامبر می شد عربهای مسلمان بی: می نویسد
آیه نازل شد كه اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه پیغمبلر نشلوید و ثانیلا    . خانه بودند
خواهید چیزی از زنان پیامبر بگیرید از پشت پرده بخواهید بدون اینكله داخلل    وقتی می
 .اتاق شوید

از  و چنلان شلد كله دریلا كشلتی ای را كله از آن یكلی       : در تاریخ طبری آملده  -
بازرگانان رومی بود به جده انداخت كه درهم شكست و چلوب آنلرا بگرفتنلد و بلرای     
سقف كعبه آماده كردند و یك مرد قبطی در مكه بود كه نجاری می دانست و مقدمة كار 

كسانی مانند یهودیان و اشراف قلریش و كلالً   : یعنی در آن روزگار) 616فراهم آمد ص 
ته اند و داخل خانه نیز لوازم قیمتلی، خانلة آنهلا در    كسانی كه وضعیت مالی خوبی داش
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حتی برای ساختن سقف كعبه چوب . چوبی داشته ولی اكثر خانه ها بدون در بوده است
 (وجود نداشته است و نجار هم قبطی بوده و اعراب نجار هم نداشته اند

 برخی از اعراب می آمدند و پیامبر را از پشلت در خانله بلنلد صلدا    : آیات قرآن -
فرمایلد   ای دیگلر ملی   در آیه. كردند و با سر و صدا موجب آزار دیگران می شده ا ند می

ای كه بدون اجلازه در حضلور    بدون اجازه وارد اتاق نشوید و یا ماجرای آن رییس قبیله
همه اینها بیانگر آن است كه اتاقها درب نداشلته   ...شود و نبی اكرم، وارد اتاق عایشه می

 . است

السالم علیلك یلا   : كه هنگام ورود می گفته اند صلی اهلل علیه و سلم خود پیامبر -
زیرا دری وجود نداشته كه بخواهند با كوبیدن بر آن در، اعالم ورود ... اهل بیت النبوه و

 .و به جای آن، این سخن را می گفته اند! كنند

هملانطور   -3 از سوره نور می باشد 83تنها آیه ای كه به درب و كلید اشاره دارد آیه
كه قبال نیز گفتیم بحث ما فق  پیرامون اتاق حضرت فاطمه و اتاقهلای همسلران پیلامبر    

است نه جایی دیگر و این آیه به طور عام برای كل مسلمین آملده   صلی اهلل علیه و سلم
تا بدانند در صورت داشتن كلید حق ورود دارند مثلل منلازل یهودیلان در جنگهلای بلا      

و یا حتی پس از فتح ایران و روم و مصر كه در آن كشلورها  ... ر ویهودیان و جنگ خیب
به طور حتم درب بوده است و آیاتی كه ما برای عدم وجلود درب آوردیلم مربلوط بله     

مرتبه از كلمله بیلت و بیلوت     9از ابتدای آیه تا انتها  -4.خانه پیامبر و همسران او است
به جای بیوت كلمه ملكتم آمده ( مفاتحه)استفاده شده ولی در موردی كه كلمه كلید آمده

و ملكتم را ملی تلوان بله چیلزی كله ماللك آن هسلتی معنلی كلرد مثلل صلندوق یلا             

( پلیش  3299آن هلم در  )شما برای جایی درب به همراه كلید می گذارید -1.صندوقچه
كه شی ء یا چیزی قیمتی در آن باشد نه اتاقك حضرت فاطمه و همسران پیلامبر صللی   

كه به طور حتم از جواهرات و چیزهلای قیمتلی خلالی بلوده و زنلدگی       و سلماهلل علیه 
نهلج البالغله در ملورد راه و رسلم      389حضرت عللی در خطبله  . زاهدانه ای داشته اند

بر روی زمین می نشست و و غذا می خورد : فرموده زندگی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
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د را وصله می زد و جامه خلود  و چون برده ساده می نشست و با دست خود كفش خو
را می دوخت و بر االغ برهنه می نشست و دیگری را بر پشت سلر خلویش سلوار ملی     
كرد پرده ای بر در خانه او آویخته بلود كله نقلش و تصلویرها در آن بلود بله یكلی از        
همسرانش فرمود این پرده را از جلوی چشمانم دور كن كه هرگاه نگاهم بدان می افتلد  

 . ا و زینتهای آن می افتمبه یاد دنی

 !(اتهام علیه حضرت ابوبکر) غصب فدك-3

علماء وارثان انبیاء هستند مفهلوم ایلن   : در حدیث مشهوری می فرمایند( ع)امام صادق  
كه با سایر آیات قلرآن  . انبیاء علم و دانش از خود به ارث می گذارند: سخن یعنی اینكه

پیامبران وقتی برای جملع آوری ملال و منلال     اصوالً. و روایات نبی اكرم همخوانی دارد

 3. نداشته اند كه تازه بخواهند چیزی هم به ارث بگذارند
ضمناً مگر در آیة قرآن نیامده وقتی قرض می دهید نوشته كتبی یا شاهد بگیرید چرا 

 اگلر حضلرت  )در این مورد به این مهمی نه نوشته كتبی وجود داشلته و نله شلاهدی؟    
ینكه فاطمه دختر پیامبر است سخن او را قبول می كرد از فردا مجبلور  ابوبكر به صرف ا

بود سخن سایر مسلمانها را نیز در هر زمینه ای قبول كند و بدین ترتیب رشلته املور از   
رفت و بلوا و بی نظمی در جامعه حادث می شد در تایید ایلن سلخن بایلد     دست او می

دك را پس می دهد بر سر آن بلین  گفت وقتی حضرت عمر در زمان خالفتش، تولیت ف
شود یعنی اگر ابوبكر هم پس ملی داد غائلله خاتمله     حضرت علی و عباس اختالف می

و اگر ابوبكر خالف قاعده عمل می كرد از فردای آنروز هر كس برای هلر  . كرد پیدا نمی

                                                           

عجیب نیست چرا فق  داوود باید از سللیمان ارث  . اشاره به آیه وورث سلیمان داوود بیهوده است -3
ببرد؟ و بقیه فرزندان سلیمان ارث نبرند؟ پس این نشان می دهد كه حضرت داوود، نبوت و حكمت و 

 ... را از سلیمان به ارث برده است و... و علم فهم منطق حیوانات
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با عنایت به این نكته كه در آنزمان، دفاتر ثبت اسلناد رسلمی نیلز    . چیزی ادعایی داشت
 !(وجود نداشته است

از سفری بر گشته و دیدند فاطمه پلرده ای را   وقتی پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم
جلوی اتاق آویزان كرده با او قهر كردند و وارد اتاق نشدند یعنی اینكه پیامبر صللی اهلل  

ر نگلران  از اینكه فاطمه آرام آرام آلوده دنیا شود نگران بودند چرا باید ابوبك علیه و سلم
هلا   چنین چیزی نباشد؟ دقت كنید نگاهی كه ما به حضرت ابوبكر داریم بلا نگلاه سلنی   

متفاوت است ابوبكر حتی در نظر آنها مقامی باالتر از حضرت علی دارد برای هملین از  
با عنایلت بله ایلن نكتله كله      . شما خواهش می كنم، پاسخها را از این دید نیز نگاه كنید

ار گفته بوده فاطمه را بیشتر از دختلر خلودش عایشله دوسلت     حضرت ابوبكر چندین ب
 .دارد

سال رسالت خود كوچكترین كاری كه  41در طول  پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم
یعنلی چنلدین روسلتای    )نبوت ایشان را زیر سئوال ببرد نكردند آیلا امكلان دارد فلدك    

یلا  )ق  به دخترشلان بدهنلد؟   را برای خودشان برداشته و سپس آنرا ف( حاصلخیز و آباد
ما باید متوجه این نكته باشیم كه موضع حاكم و رفتلار او  ...( خالفت را به علی بدهند و

در موقعیت حكومت با رفتار سایر مردم بسیار متفاوت است درست به همین دلیل است 
ور عمر دست (پس از رحلت او)از ابوبكر هفتصد درم مانده بود : كه در تاریخ می خوانیم

 (تاریخ گزیده حمداهلل مستوفی. )داد تا آن را به بیت المال بردند و به وارثان نداد
انی الستحیی ملن اهلل ان ارد شلیئاً منلع    : حضرت علی در خصوص فدك فرموده اند

من از خلدایم شلرم ملی كلنم     ( 474ص 38ابن ابی الحدید ج )منه ابوبكر و امضاه عمر 

به هملین دلیلل حضلرت    . )و عمر بر آن صحه گذاشتچیزی را كه ابوبكر آنرا منع كرد 
 (علی در زمان خالفتشان فدك را تصرف نمی كنند

البته روحانیون در ذهن شیعیان اینگونه القاء كرده اند كه ملكیت زمین فلدك متعللق   
به نبی اكرم بوده و ایشان آنرا به حضرت فاطمه داده اند ولی باید بدانید كه طبق اعتراف 

وقتی سپاه اسالم، یهودیان خیبر و سلایر نقلاط را شكسلت    : معتقدند كه تمامی مورخین
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سفیری به نام محی  را نزد رؤسای فلدك ملی    ،دهد پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم می
نون، ریاست منطقه را به عهده داشته و فردی صللح طللب بلوده او بله      بن یوشع. فرستد

ه هر سال، نیمی از محصول فدك را به پیامبر دهد ك تعهد می پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
بدهد و بعد از این در زیر پرچم اسالم زندگی كند و بر ضد مسلمانان، دست به توطئله  

از كتاب روشن تر از خورشید آبلی تلر از   . )نزند و حكومت امنیت منطقه را تامین نماید
 –های ایلران   انهشركت توسعه كتابخ –نوشته مظفر سربازی . زندگی رسول اكرم –دریا 
3161 ) 

پس بر خالف ذهنیت اشتباه و بیمار روحانی شیعه، ملكیت فدك، در زملان رحللت   
اكرم، تماماً متعلق به یهودیان بوده و فق ، نیمی از محصلول بله صلورت سلالیانه در      نبی

و ملكیت فدك متعلق به كسی نبوده كه بخواهد غصب . گرفته است اختیار پیامبر قرار می
توانلد   فاطمه گرچه حق استفاده از عین و نمائات آن را داشلته نملی  : )ن اینكهضم! شود

 3.(حق مالكیت آنرا محفوظ دارد

این محصول را بین فقراء از جمله خاندان دخترش  ،پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم
یعنی تولیت این )احتماالً خانوادة حضرت علی نیز در این وظیفه . كرده فاطمه تقسیم می

حضرت ابوبكر و عمر نیز دقیقاً همین روش را دنبال ملی  . نقش اصلی را داشته اند( كار
 . كنند

شلورش گسلترده رده واقلع ملی شلود و      ( رض)به محض خالفت حضرت ابوبكر 
حكومت، وظیفلة  : می بینیم( كه از كتب شیعه نقل شده)همانگونه كه در متن تعهد فوق 

عهلده دار بلوده و در ازای دریافلت نیملی از      حفظ امنیت منطقة فدك و سایر مناطق را

ولی تمامی قبایل از دادن زكلوه خلودداری    .كرده است محصول، باید امنیت را حفظ می
می كنند و حكومت مجبور می شود عواید فدك را هزینة تجهیز سپاه برای دفع شورش 

رای آن آنهمه ب –حضرت فاطمه  –یعنی برای نجات دینی كه پدر همین دختر )رده كند 
  (رنج و سختی دیده بوده است و نه برای خوشگذرانی و عیش و نوش

                                                           

  64دكتر سید حسین محمد جعفری دفتر نشر فرهنگ اسالمی ص. تشیع در مسیر تاریخ -3
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در زمان خالفت حضرت عملر، هدیله   ( و دختر علی)ام كلثوم همسر حضرت عمر 
ای را برای همسر پادشاه روم می فرستد و همسر پادشاه روم نیز در مقابلل، گردنبنلدی   

مانها را در مسجد جملع ملی   حضرت عمر مسل. دهد قیمتی برای او به پیك مسلمین می
اشلكالی نلدارد و ایلن    : این گردنبند را چه كار كنم؟ مسلمین می گویند: پرسد كند و می

اگر قدرت ! نه: حضرت عمر اندكی فكر می كند آنگاه می گوید. متعلق به ام كلثوم است
كلثلوم، هیچگلاه چنلین هدیله ای را دریافلت       مسلمین نبود و اگر پیك مسلمانها نبود ام

سئوال من از آخوندهای بی شلرم ایلن   . و گردن بند را به بیت المال می فرستد. كرد مین
در مكله مانلده    اگر نبود قدرت سپاه اسالم و اگر پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم: است

صللی اهلل   بن نون از مدینه به مكه می آمد و فدك را به حضلرت محملد   بودند آیا یوشع
 می داد؟ علیه و سلم

حضرت فاطمه در قبال دریافت نیمی از محصول فدك می توانستند به تعهلدات   آیا
عمل كرده و امنیت منطقه را حفظ كنند؟ و آیا دیگر خوردن  ،پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

پس آنچه حضرت فاطمه طلب كرده همان سهم قبلی بوده كه به )چنین مالی حالل بود؟ 
سال بعد حضرت عمر به حضرت عللی   4ر كه ایشان پرداخت می شود و تولیت این كا

 (پس می دهد

عواید فدك را در  ،اكنون باید برای ما مشخص كنید پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم
و یا این عواید به صورت ارث ( یعنی بخشید)زمان حیاتشان به حضرت فاطمه، هبه كرد 

بله احتملال   . حرفهاسلت  البته به ارث رسیدن عواید نیز از آن) .به حضرت فاطمه رسید
فراوان حضرت فاطمه طبق نیات بشردوستانه خود ملی خواسلته انلد ثلواب دریافلت و      

سال بعلد   4تقسیم این عواید بین فقراء را عهده دار شوند كه حضرت عمر نیز اینكار را 
 ( به حضرت علی رد می كند

زیرا . شته انداگر هبه بوده چرا هیچیك از مردم مدینه از این موضوع مهم، خبری ندا
این موضوع از آنجا معلوم می شود كه به جز یك . فدك، ارزش مالی باالیی داشته است

سئوال . نفر، كسی حاضر نمی شود به نفع حضرت فاطمه در این خصوص، شهادت دهد
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جانلب انصلاف و علدالت را     ،اگر هبه بوده چرا پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و سللم  : دوم
بلا  . همسر دیگر خود، چیزی نمی بخشلند  9و به ( بنا به اعتقاد شما البته)رعایت ننموده 

. ارث ملی بلرد  ( و نه زملین )توجه به این نكته كه زن، فق  از یك هشتم ابنیه و درختها 
شلده؟ زیلرا طبلق     چه می تكلیف تامین زندگی آتی همسران پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

پس از رحللت ایشلان، حلق ازدواج     سلم نص صریح قرآن، زنان پیامبر صلی اهلل علیه و
پس به طریق اولی، واجب تر بوده كه به آنها چیلزی بخشلیده شلود و نله بله       اند نداشته

و این فرض، وقتی قوت می گیرد كه . اند حضرت فاطمه كه همسری كاری و دلیر داشته
كله   توانند با بیش از یك زن ازدواج كننلد  بنا به نص صریح قرآن، مردها در صورتی می

البتله طبلق عقیلدة ملنح  و     )پس كو عدالت نبی اكلرم  ! بین آنها عدالت را رعایت كنند
 (خرافی شیعه و گرنه نبی اكرم مجسمة عدل بوده اند

در ایلن   اگر ارث بوده چرا حتی یك نفر از همسران پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم    
از یلك   به خصوص با این فرض جالب كله همسلر فقل    )خصوص، ادعایی نمی كند؟ 

و ( هشتم درختها و زراعت و نه زمین ارث می برد این ادعا می توانسته محكمتلر باشلد  
 همچنین چرا كسی از این موضوع، بی خبر بوده تا برای شهادت، حاضر شود؟

گویند حضرت فاطمه مانند بقیه از پدرش ارث می برد ولی در  علمای شیعه می
همانا پیامبران درهم و دینار ارث : ین عنواناصول كافی باب صفه العلم حدیثی آمده به ا

در خصوص آیة و و رث سلیمان داوود باید بگوییم اگر منظور خداوند، وراثت . ننهادند
ورث : مادی بوده پس چرا سایر فرزندان حضرت سلیمان ارث نبرده اند و چرا فق 

( یرمانند لسان ط)داوود؟ پس معلوم است كه منظور نبوت است و پاره ای علوم 

ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ : حضرت زكریا خطاب به خداوند می گوید

. یعنی خدایا مرا تنها مگذار كه تو بهترین وارثین هستی :[69:األنبیاء] چۆ  ۆ   ۈ     

یعنی خدا مال به ارث می برد؟ حضرت ابراهیم نیز به خدا می گوید آیا این نبوت در 
یعنی حتی به ارث . نه: د پاسخ می دهد در ظالمین آنهاذریة من خواهد بود كه خداون

 . رسیدن همین علم و حكمت نیز شرایطی دارد
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در برخی موارد دیگر نیز با بقیه تفاوت داشته انلد ملثال    پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
یا ایشان از یك . اند پس از رحلت ایشان با كسی ازدواج كنند توانسته همسران ایشان نمی

معین به بعد حق ازدواج نداشته اند یا صدقه بر ایشان حرام بوده و نماز شلب بلر   تاریخ 
 ... ایشان واجب بوده و

سال بعد حضرت عمر، فدك را به حضرت علی پس داد بین حضلرت   4چرا وقتی 
دعوی ملی  ( احتماال تولیت آن)بر سر  علی و عباس، عموی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

، دعوی را به حضرت عمر، ارجاع می دهند حضرت عملر، ملی   شود و وقتی آن دو نفر
پس، موضوع، همچنلان الینحلل بلاقی    ! گویند این دیگر به من مربوط نیست، خود دانید

 می ماند؟ 

البتله  )چرا حضرت علی، در زملان خالفلت خودشلان، فلدك را تصلرف نكردنلد؟       
 (پاسخهای جدلی و كالمی در این خصوص بی فایده است

اوان، این نیم محصول فدك، وقف نبی اكلرم بلوده كله حضلرت عللی      به احتمال فر

حضرت ابوبكر نیز . تولیت آنرا به عهده داشته و عواید آن به مصرف فقرا می رسانده اند
كند بلكه عواید آنرا برای تجهیز سلپاه در سلركوب شلورش رده     مالكیت را تصرف نمی

بله حضلرت عللی پلس ملی       كند و حضرت عمر نیز تولیت آنرا دو سال بعد تصرف می
 . دهد

: گوینلد  روزی حضرت فاطمه حسن و حسین را به حضور نبی اكرم می برند و ملی 
و املا  : می فرماینلد  پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. چیزی برای این دو نفر به ارث بگذارید

امام صادق نیز می . حلمم را برای حسن و اما شجاعتم را برای حسین به ارث می گذارم

... این یعنی اینكه پیامبران علم و دانش و ایملان و ... علماء وارثان انبیاء هستند و: ندفرمای
 !از خود به ارث می گذارند نه مال و منال

ای پیامبر به مردم بگو : در دهها آیة قرآن، می خوانیم كه خدا به نبی اكرم می فرماید
اوند به پیلامبر صللی   چگونه ممكن است خد. من مزد و اجر رسالت از شما نمی خواهم

فرمان تصرف فدك را به نفلع تنهلا دختلرش، داده باشلد؟ آیلا در ایلن        ،اهلل علیه و سلم
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و بعد هم، فرمان موروثی كردن خالفت در )رود  صورت، رسالت ایشان، زیر سئوال نمی
چه مزدی بهتر از قدرت ! خاندان همین دختر از جانب خدا و الزام مردم به اطاعت از آن

براسلتی اگلر   ( و همچنین، تصرف عواید منطقه مرغوب و حاصلخیز فلدك؟  و حكومت
قدرت اسالم و مسلمانان و مقام نبوت ایشان نبود آن یهودی، به مكه می آمد و فلدك را  

 داد؟ به ایشان می

مساله دلخوری حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر حتی اگر صحت هم داشلته باشلد   
كسی باشد زیلرا پیلامبر اكلرم صللی اهلل علیله و      تواند دلیل محكمی در رد و تخطئه  نمی
حضرت فاطمه را نیز دوست داشلته  . اند حضرت عایشه را نیز بسیار دوست داشته ،سلم
بلا  ( یعنی حضلرت فاطمله و حضلرت عایشله    )اكرم، این دو نفر  پس از رحلت نبی. اند

( اگر روایات تاریخی صلحت داشلته باشلد   )حضرت ابوبكر و حضرت علی مخالفتهایی 
آنها را دوست داشته دال بلر صلحت    آیا اینكه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. پیدا می كنند

سلتون دیلن اگلر    : قضاوت آنهاست؟ به این سخن ام سلمه خطاب به عایشه دقت كنیلد 

شكست با زنان برپا نشود و پراكندگی اگر در دین حاصل شد با زنان به جمعیت مبلدل  
كله هلم ملرد     اب به پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلمدر آیة صریح قرآن نیز خط. نگردد

بگو من نیز بشری مانند شما : بوده اند و هم پیامبر و هم سن باالیی داشته اند می فرماید
چرا باید در خصوص قضاوت و تحلیل . كه به من وحی می شود( با این تفاوت)هستم 
ایلن همله   ( اشلته باشلد  اگر به فرض محال چنین افسانه های وجود د) ساله 36دختری 

 هیاهو براه بیندازیم؟
اكرم  یوشع ابن نون با در نظر گرفتن كدام یك از عناوین نبی: به عنوان آخرین سئوال

 :نیمی از عواید فدك را به ایشان اعطاء كردند؟ پاسخ از سه حالت خارج نیست
 .ندارد كه اشتباه بودن این پاسخ اصال نیازی به توضیح: به خاطر شخص پیامبر: الف
این پاسخ نیز اشتباه است زیرا اگر یوشلع بلن نلون،    : به خاطر پیامبر بودن ایشان: ب

 .پیامبری ایشان را قبول داشت كه باید مسلمان می شد و نیازی به باج دادن نبود
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: دقلت كنیلد  . )به خاطر جایگاه حكومتی نبی اكرم و قدرت اسالم و سپاه اسلالم : ج
دهد پیلامبر اكلرم صللی اهلل     یبر و سایر نقاط را شكست میوقتی سپاه اسالم، یهودیان خ

و یكلی از ملواد   ... سفیری به نام محی  را نزد رؤسلای فلدك ملی فرسلتد     ،علیه و سلم
این پاسخ كامال منطقی ...( مصالحه نیز تامین حفظ امینت منطقه توس  سپاه اسالم بوده و

نتیجه ای كله از ایلن پاسلخ     و. و درست و منطبق با تمامی قرائن تاریخی و عقلی است
شود این است كه این عواید متعلق به حكومت و عموم جامعلة اسلالمی بلوده     گرفته می
 . است

اعلراب،  . ای بسیار مهلم جللب ملی كلنم     در اینجا توجه خوانندگان را به نكته: نكته
بسیاری از وقایع شاخص و مهم را به صورت شعر و ضرب المثل در می آورده اند و در 

زمینه هیچگونه خفقان یا تحریفی در تاریخ وجود نداشته و تمامی موارد ثبلت شلده    این
برای من به عنون یك محقق بسیار جای تعجب اسلت كله ملثال علده ای بیایینلد      . است

هلزار نفلر را در    349خالفت را بر خالف دستور خدا و پیامبر او غصب كرده و بیعلت  

به قول شما فدك را از تنها دختر بازمانده پیلامبر  غدیر خم زیر پا بگذارند بعد هم بیایند 
غصب كنند و با اینهمه در خصوص این اتفاقات بسیار مهم نه ضرب المثلی ساخته شود 

البته توس  مردم همان زمان نه زمانهای بعدی كه تحت دروغهلا و  ! )و نه شعری سروده
 (تعصبات فرقه ای اشعاری سروده اند
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مشترك بین حضرت عمر و )سالمی تحریف دین و مسیر جامعه ا

 (حضرت ابوبکر

    پیلامبر  . شلود  هر گاه امت من، به دنیا بهاء دهد شكوه اسالم از آنلان گرفتله ملی
 3گرامی اسالم

    متاسفانه اشتباهی شیطانی در سر برخی از محققین و نویسندگان و وعلاظ شلیعه
ب صالح یلا فسلاد   جای گرفته است كه معتقدند یك یا دو نفر به تنهایی می توانند موج

بحث خواص نیز برای توجیه همین تفكر اشتباه براه افتاده است البتله  )یك جامعه شوند 
در  (...به ناچار باید بقیه مردم را عوام كاالنعام بدانیم تلا منطلق ملا درسلت باشلد وللی      

صورتیكه نگاه تك بعدی و نگاه از یك زاویه همان چیزی بود كه باعث بلدبخت شلدن   
طان نیز آدم را از یك بعد ظاهری یعنی خاك دید و گفت من از آتشلم و  شیطان شد شی

او از خاك و همین نگاه تك بعدی باعث بدبختی خوارج و ابن ملجم و ابوجهل و بقیله  
گمراهان تاریخ شده است ولی بیایید به جوامع انسانی و همچنین جامعه و املت صلدر   

نگلاهی عمیلق و دقیلق و موشلكافانه      اسالم نگاهی همه جانبه و از همه ابعاد و آن هلم 
شلبیه یلك    (و هر جامعه دیگلر را )خالصه می كنم اگر جامعه صدر اسالم . داشته باشیم

كالبد انسانی بدانیم پیامبر گرامی اسالم چشم و چراغ آن و قرآن راه نجلات ایلن انسلان    
عملر،   حضرت. است و بقیه یاران نبی اكرم نیز در این كالبد، جایگاه به خصوصی دارند

، علی قوه جنگنده، ابن مسعود و 4قوه قهریه و با هوش با روحی ساده و كودكانه و سمج

                                                           

 361ص  1كنزالعمال جلد  -3

می دانند نیز به خاطر هملان  ... حتی همین نكته كه عمر را انسانی دو رو و یا ترسو یا بدعت گزار و -4

بینی و دیدن ظاهر قضایا است ولی منی كه سالها روی شخصیت و طرز تفكلر   نگاه شیطانی یعنی ظاهر

اصحاب پیامبر تفكر و تفحص كرده ام به خوبی می دانم كه عمر ابن خطاب چه روحیه ساده و بی غل 
خداوند نیز نظر خاصی به ایلن  . و غش و كودكانه و رك و صریح و با هوش و بی آالیشی داشته است

انس و موفقیت نیز بیشتر دور سر اینگونه آدمها می چرخد شكسلت سله امپراطلوری    انسانها داشته و ش
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ابوذر و سلمان روح متقی و راستگوی ایلن كالبلد، طلحله و زبیلر و      سالم حافظان قرآن
ابودجانه و حتی خالد ابن ولید قوای جنگی وفادار ابوبكر قوه مشورتی و مصلحت بلین  

كه توانست با هملاهنگی و یكپلارچگی    3این مجموعه كامل بودو .... و پول خرج كن و
آن هم در آن شرای  جلاهلی بلا كینله توزیهلای خلاص      )مخلصانه باعث پیروزی اسالم 

و اعتالی آن در سطح جهان و شكست سه امپراطوری عظیم آن روزگار بشلود  ( خودش
ی در یك نفر یعنلی  ولی متاسفانه در سر شیعه اینگونه جا انداخته اند كه كل امت اسالم

علی خالصه می شده است ولی این تفكر، خالف تمامی قوانین تاریخی و اصول علملی  
و منطقی و عرفی و اجماع تمام جوامع بشری و خالف بسیاری از آیات قرآن و تجارب 

و عجیب تر و مضحك تر از این تفكر این است كله  . شخصی تك تك هر انسانی است
می توانند در این سیستم یكپارچه و یكدسلت، اخلتالل و یلا     معتقد باشیم یك یا دو نفر

 . انحرافی ایجاد كنند

  تنها پیامبری كه یاران او  هزار نفر پیامبری كه خداوند فرستاده است 342از بین

توانستند كتاب آسمانی او را از خطر تحریف نجات داده و حتی بر مبنای اندیشه های 
الفاصله سایر ملل را نیز به اسالم دعوت كنند یاران آن پیامبر حكومتی تشكیل داده و ب

اكنون چرا شیعه انتظار معجزة بیشتر دارند و می گویند باید بر . پیامبر اسالم بوده اند
خالف تمام اصول و قوانین مسلم تاریخی تمدن اسالم فق  مراتب پیروزی و كمال را 

این موارد نیز به عهده شد و تازه مسئولیت  طی می كرد و به هیچ وجه منحرف نمی
مسلمانان صدر بوده آیا این عقاید مسخره و خنده آور نیست؟ براستی آیا شعارهای 
مدعیان اسالم ناب و حكومت عدل علی و جامعه ای كه ما اول انقالب داشتیم حتی 

 [ 4:الحشر] چۅ  ۉ  ۉ چ: قابل مقایسه با زمان فعلی هست؟ پس

                                                                                                                                                    

بگلذار  . عظیم و جمع آوری قرآن و باالخره شهادت عمر در مسجد دالیل خوبی بر ایلن ملدعا هسلتند   

 . روحانی صفوی هر چه می خواهد كینه توزی كند و حرص بخورد و ناله و نفرین سر دهد

 .[ 49:الفتح] چپ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ  -3
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  درصد بله   96با  76دند و در فروردین سال انقالب كر 3175مردم ایران در سال
سال نبرد با عراق از فرزند و جان و مال و خانله   6در طی . جمهوری اسالمی رای دادند

را ... تمامی شئونات كشوری و مملكتی و مجللس و . و زندگی و همه چیز خود گذشتند
قیده هم دارید ع. ولی فقیه نیز روی كار بود. به دست روحانیون دادند یا به مشورت آنها

كه مذهب شما بهترین مذهب است و همه چیز را هم خوب می دانید و مروج و مفسلر  
 49با این همه ظرف ! خدا و امام زمان هم حافظ شماست. آراء و عقاید اهل بیت هستید

سال تعداد نمازنخوانها چندین برابر شد و آنها هم كه به ظاهر مسلمانند اسالمشان بسیار 
آیا باید طبق تحلیلهای . از وضعیت فساد و فحشاء هم كه دیگر نگو. دهقشری و پوك ش

سال بعد در فرسلنگها   79خودتان كه حضرت عمر و حضرت ابوبكر را مسئول حوادث 
 دانید ما هم باید شما را مسئول این وقایع بدانیم؟  آن سوتر می

   ك جامعه و تمدن بشری مانند رودخانه ای عظیم و در حال حركت است كله یل
حتلی اگلر   . سنگ یا حتی تخته سنگ نیم تواند در مسیر آن تغییر یا مزاحمتی ایجاد كند

پس یك یا دو نفر نمی . كند سدی بدون دریچه روی آن بستی فشار آب سد را از جا می
 . توانسته اند مسیر جامعه اسالمی را منحرف كنند و این از توهمات عالم صفوی است

  سال آن در  31سال بود كه  41 صلی اهلل علیه و سلمكل دوران نبوت پیامبر اكرم
مكه سپری شد و با وجود اینكه این شهر شهر پیامبر بود و افراد سرشناسی مانند حملزه  
و حضرت عمر و ابوطالب و خدیجه و ابوبكر حامی ایشان بودند اسالم ذره ای پیشرفت 

ایلن یعنلی   . سال 39نداشت ولی در مدینه بود كه اسالم پیشرفت كرد آن هم در عرض 
اینكه كل یك جامعه در تثبیت و رشد یا نابودی و عدم موفقیت یك ایده یا پدیده ملوثر  

 ! و مسئولند نه یك یا دو نفر

  اگر مسیر دین را قابل تحریف یا تحریف شده می دانیم پس تكلیف این آیات
 : شود چه می
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  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ

امروز دین شام را هامل هردم و  :{3:املائدة}  چڑک  ک  ک  ک  گ       ژ  ژ  ڑ

 .نعمتم را بر شام متام هردم و رضای  دادم براي شام دین اسالم را

 {3:املائدة}  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ    چ  

   {63:اإلسراء}  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ    چ  

   [31:الصَف] چىئ     ىئ    ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  چ  

   [ 9:الحجر] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ چ 

   چې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     چ 

 [ 7:القصص]

تمام این آیات یعنی اینكه حفظ اسالم مانند قرآن برای همیشه تضمین شده است و 
 است؟اصوالً آیا افراد، ضامن حفظ اسالمند و یا اسالم پاسدار افراد 

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ     چ  

سرنوشت هر امتی آنچنان است كه خود به دست خویش می : به عبارتی) :[312:البقره]

  3(چجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      چ: شود سازد مخصوصاً كه یاد آور می

 :[33:الرعد] چے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ    ھ چ ان اهلل الیغیروا ما بقوم حتی 
  3(گوید سرنوشت هرقوم در گرو رفتار پیشینیان آن قوم است و نمی)

                                                           

وقتی برای یكی از آقایان این آیه را خواندم فرمودند این آیه را روز قیامت در پاسخ امتهای گنهكار  -3

تعلداد فراوانلی   . ه تصویر جالبی از قرآن درست كرده ایدچگفتم واقعا كه شما علمای عظام . می گویند

درباره معاد است بقیه هم كه مربوط به این جهان است را هروقت كم می آوریلد مربلوط    از آیات قرآن
پس كلدام آیلات   ... به معاد می كنید بقیه آیات هم كه یا ناسخ و منسوخ است و یا آیات احكام است و

 .به كار ما می آید
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این یعنی اینكه یك یا دو نفر نمی توانند اسالم را تحریف كنند نعوذباهلل خدا با 
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی : گوید آنهمه عظمت و قدرت و محبتش می

 .نها خودشان را تغییر دهندآگر اینكه دهد م

  {3:املائدة} چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   چ  

  مهانا ما قرآن را فرو فرستادیم و ما  :{9:احلجر} چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱچ

این یعني قرآين ه  در دس  ماس  دچار هیچ تغیری و هاهش یا . دود حافظ و نگهدار آنیم

 .افّزایيش نشده

 :آمده در جای دیگری از قرآن

  و رسول : 1ا {31:الفرقان} چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ

 .جستند دوري قرآن این از من قوم مهانا پروردگار اي گوید مي

 :در جایی دیگر نیز می فرماید 

  دداوند رسنوش  هیچ : [33:الرعد] چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ

 .ود آهنا رسنوش  دود را تغیری دهندقومي را تغیری نمي دهد مگر آن   د

اسالم و قرآن صحیح و درست به دست : از مجموع این نكات انسان می فهمد كه 
گی خودمان در عمل به دستورات آن را به  عرضه توانیم بی حالی و بی ما رسیده و ما نمی

 بلكه جامعه! گردن حضرت عمر و ابوبكر بیندازیم و بگوییم اسالم را تحریف كردند
 . باید برای نجات خودش تغییر كند خودش

 تواند جلوی آنرا بگیلرد و   وقتی ارادة جمعی پشت سر كاری باشد نه یك نفر می

 . نه تاثیر شگرف و اساسی در آن داشته باشد

                                                                                                                                                    

. نیسلت ... ه یا منسوخ وجزو آیات احكام یا آیات متشاب. مطمئنا این آیه مربوط به روز قیامت نیست -3

تواند این آیه را هم براحتی توجیله و   گرچه ذهن خالق برادران من در پتروشیمی روحانیت صفوی می
 .تحریف كند... تفسیر و تاویل و

  19فرقان آیه  -4
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     خداوند در قرآن كریم پیامبر اكرم را رحمه للعالمین معرفی كلرده چطلور ملرگ
زیلرا اگلر بنلا شلود     . چیز یعنی اسالم شد این رحمه للعالمین سرآغاز تحریف خوبترین

آن شخص به دنیا  مرگ چیزی یا كسی موجب نابودی چیزی خوبی شود در این صورت
ولی اگر سری به تاریخ بزنید می بینید این افراد بلد و شلرند كله حتلی     ! نیاید بهتر است

خودملان  شود مانند صدام یا طالبان یا شلاه   مرگشان نیز سرآغاز دردسر برای ملتشان می
 ... و

 تواند با اتوموبیلی پیشرفته و خوب درسلت راننلدگی كنلد و نله      نه راننده بد می
تواند با اتوموبیلی بد و از كار افتلاده راننلدگی كنلد عللت موفقیلت       راننده ای خوب می

حضرت عمر و حضرت ابوبكر در زمینه خالفت و عدم موفقیت حضرت علی در همین 
 .ان خلفای نخستین هم جامعه خوب بود و هم پیشواكه در زم 3. نكته نهفته است

   حضرت سلیمان، حضرت داوود و حضرت موسی و پیامبر اكرم، رهبری جواملع
اند پس طبق استدالل شما باید جوامع آنهلا تلا روز قیاملت مسلیر      خود را عهده دار بوده

 !رشد و تعالی را طی كنند ولی كو؟

    ه شناسلی تملامی تملدنها و    طبق اصول صد در صد علملی و تلاریخی و جامعل
جوامع در طول عمر خود یك منحنی اوج و سقوط را طی كرده اند و تا كنون حتی یك 
 . مورد هم سراغ نداریم كه یك جامعه یا تمدن، همیشه در مسیر تكامل و رشد بوده باشد

     هیچگاه در هیچ كجای تاریخ یك نفر نتوانسته فرهنگ یلك جامعله را در مسلیر

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      چ ر دهد مگر اینكه خود آن ملردم خواسلته باشلند    خوب یا بد تغیی

 [33:الرعد] چڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

كه در جلای خلودش   )شده باشد  اگر توهینی به خانواده پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
 .و این توهینها موجلب واقعله عاشلورا شلده باشلد     ( اشاره كردیم همه اینها دروغ است

                                                           

شخصی از حضرت علی می پرسد چرا یكی از این اتفاقاتی كه در زمان خالفت تو افتلاد در زملان    -3
برای اینكه آنها بر چون منی حكومت می كردند و ملن  : ی افتاد حضرت پاسخ می دهندخلفای قبلی نم

 !!! بر چون تویی 
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سال اذیت و آزار بیشماری كه در مكه نسبت به پیامبر صلی اهلل علیه  31سئوال می كنیم 
شد منجر به چه وقایعی شد؟ و اگر می گویید با پیروزی پیامبر صلی اهلل علیله و   و سلم
 نیلز ( ع)ساله حضرت علی  7و تصرف مكه آن مسائل منتفی شد خوب با خالفت  سلم

 !!!سال قبل بود نیز منتفی شد 47دقیقه ای روز سقیفه كه متعلق به  37مسائل 

  بایلد گفلت  . برخی ایراد می گیرند كه چرا در قرآن، مسائل سیاسی اندك اسلت :
برای اینكه قلرآن مدرسله   . نیز در قرآن اندك است... مسائل پزشكی، اقتصادی، جنگی و

انسان سازی است و هنگامیكه اكثریت جامعه، انسان شوند، تمام مشكالت خود به خود 
به جامعه صدر اسالم كه ساخته و پرداخته دست پیلامبر صللی اهلل علیله و    . شود حل می
ابوبكر با كمك همین مردم، شورش گسلترده اهلل رده را سلركوب    . بود نگاه كنید سلم

حضرت عمر با كمك هملین  . كرد و اسالم نوبنیان را از خطر فروپاشی حتمی نجات داد
نیز به عنلوان اوللین   ( ع)اگر حضرت علی . آورد مردم دو ابرقدرت آن زمان را به زانو در

( شاید هم تا حدودی بهتر)خلیفه انتخاب می شدند با كمك همین مردم همین كارها را 

پس مشكل و بدبختی جامعه وقتی شروع شد كه مسیر انحطاط را طی ... انجام می دادند
ت عملر و  و نمی توان گناه آنرا به گردن حضلر . كرد و از دستورات اسالم فاصله گرفت

همانطور كه نمی توان گناه بلی   3. حضرت ابوبكر انداخت بلكه این خاصیت زمانه است
رنگ و بو شدن اسالم و كمرنگ شدن انسان دوستی و كمك به همنوع در ملردم ایلران   
پس از انقالب را به گردن روحانیون انداخت و شرای  روز جهلان، اینترنلت، ملاهواره،    

در ملورد مسلائل پزشلكی و    . عامل دیگلر را نادیلده گرفلت   دنیاطلبی مدیران و هزاران 
 ... شود نیز وقتی عموم جامعه انسان شوند مشكالت خود به خود حل می... اقتصادی و

  ترسلوی نلادان، توانسلتند مسلیر اسلالم را      ( نعوذباهلل)چطور دو نفر به قول شما
وم اصحاب اعم و عم( ع)و حضرت علی  منحرف كنند ولی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

 نتوانستند از اینكار، جلوگیری به عمل آورند؟ از مهاجر و انصار

                                                           

 [ 329:آل عمران] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  -3
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   اگر ابوبكر در سقیفه حاضر نشده بود نمی شد بدون شك سعد ابن عباده خلیفله
و با توجه به كینه و رقابت و دشمنی هلای طلوالنی میلان    (( ع)نه حضرت علی )شد  می

كنده نمی شد؟ ما می دانیم بین بنی هاشم اوس و خزرج آیا ریشه اسالم در همان مدینه 
امیه نیز رقابتها و كینه های تاریخی ریشه داری وجود داشته و حتی اگر یك نفر از  و بنی

اینكه با ابلوبكر مخلالفتی   . فروپاشی اسالم: شد نتیجه یكی بود این دو قبیله نیز خلیفه می
ایلن اسلت كله او از تیلره     شود  شود و به قول معروف بر سر انتخاب او مصالحه می نمی

موید نظرات ما این است كه پس از انتخاب عثمان، تمام . بسیار كم اهمیت بنی تیم بوده
امیه مصادر امور را به دست گرفته و نهایتاً كار با شورش و قتل عثملان پایلان    طایفة بنی

امیله از در مخالفلت بلا آن     بنلی ( ع)گیرد و پس از به خالفت رسیدن حضرت عللی   می
( ع)انتخاب حضرت علی  -3: ضرت بر می آیند، با توجه به این كه پس از قتل عثمانح

( ع)حضرت علی  -4با هجوم و استقبال چشمگیر نمایندگان اكثر شهرها صورت گرفته 
... امیه در بدر و احلد و  ماجرای خونهایی كه ایشان از بنی -1در سن سالخوردگی بودند 

. با اینهمه بنلی امیله سلاز مخلالف ملی زننلد      ... ه وریخته بودند تا حدودی فراموش شد
رسید و  بدون اقبال عمومی به خالفت می( سالگی 11)مجسم كنید ایشان در سن جوانی 

توان تصور كلرد   ماجرای خونهایی كه ریخته بود نیز هنوز در خاطره بنی امیه بود، آیا می
دانستن همین ( ع)ضرت علی ؟ و آیا اصرار ابوسفیان بر بیعت با ح نشستند آنها ساكت می

بله ابوسلفیان   ( ع)به خصوص با توجه به پاسخی كه حضلرت عللی   . نكات نبوده است
البتله بلرادران عزیلز ملن كله یلد       !!!  چقدر كینة تو نسبت به اسالم، طوالنی شد:  دهد می

طوالنی در مغالطه كاری و تفسیر و تحریف و توجیه دارند مثالً ممكن است بگویند كله  

ر با دادن حكومت شام به معاویه، باعث بروز مشكالت بعدی برای حضرت حضرت عم
گوید و حضرت پاسخ  می( ع)شد ولی عین این ایراد را عثمان به حضرت علی ( ع)علی 
آیا تو نمی دانی كه معاویه از یرفا غالم حضرت عمر، بیشتر از خود حضرت  ":  دهند می

كالت عظیمی كه پس از رحللت پیلامبر   به همین نحو بررسی كنید مش "ترسید؟ عمر می
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اتفاق افتاد و با وجود عدم همكاری برخی از انصار و بیشلتر بنلی    صلی اهلل علیه و سلم
 ...هاشم، ابوبكر با قدرت كامل توانست این مشكالت را برطرف كند

    متاسفانه برخی از نویسندگان شیعه وقتی در برابر یك سری سئواالتی قلرار ملی
ای می شوند  برای آن ندارند دست به دامن استداللهای بسیار بچه گانهگیرند كه پاسخی 

مانند اینكه حضرت عمر و حضرت ابوبكر برای نابودی احادیث مربوط به حضرت علی 
. نوشتن حدیث را ممنوع كرده و احادیث موجود را سوزانده و از میان بردند.  ..و غدیر و

نفلر از اصلحاب    339غلدیر توسل    ولی جای تعجب است كه پس چگونه فق  واقعلة  
روایت شده و به دست ما هم رسیده است؟ مگر اینكه معتقد باشلیم فقل  ملواردی كله     

توانلد   اكنون امكان داشته مورد پاسخ واقع شود از میان رفته و مواردی كه به نفع ما ملی 
گرچه فق  یك ذهن بیملار مالیخولیلایی چنلین اسلتدالل     . واقع شود از میان نرفته است

 . كند غشوشی را قبول میم

 توس  جبرییل از غیلب خبلر    شیعه معتقد است پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم

شما معتقدید حضرت عمر و ابوبكر . داشته و همچنین چهره باطنی افراد را می دیده اند
با این وجود، چگونه ممكن است پیلامبر صللی اهلل علیله و    . باعث تحریف اسالم شدند

از آنها دختلر گرفتله، علملدار لشلكر و امیلر      . این همه به خود نزدیك كرده آنها را سلم
اجازه داده برای خرید زمین مسجد و تدارك جنگهلا و  . حجاج و امام جماعت قرار داده
آخلرین رسلول    در حالیكه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم ... آزاد كردن برده ها هزینه كنند

شهدا این دو نفر بیایند موجب تحریلف اسلالم    خدا بوده و پس از آن همه سختی ها و
دانیم ابوبكر به پشتوانة مواردی كه ذكر  می با عنایت به اینكه!!! شوند؟( این آخرین دین)

در ملوارد  )چگونه است كه خداوند بلرای حفلظ اسلالم    . شد توانست به خالفت برسد
به طرق مختلف حافظ .( ..المبیت و نبرد بدر و متعددی مانند نبرد خندق و غار ثور و لیله

كنلد؟   اسالم بوده ولی دقیقاً آنجا كه باید میوه و ثمرة كار چیده شود بلا زملین قهلر ملی    
به خصوص با توجه به وقایع . براستی آیا انتخاب حضرت ابوبكر از امدادهای الهی نبود
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بعدی و شورش اهل رده و احتمال نابودی اسالم و متعاقب آن تثبیت اسالم بله نحلوی   
 . آیند در زمان حضرت عمر دو ابرقدرت ایران و روم به زانو در میكه 

 را ابتر و دم بریلده ملی ناملد و ملی      خداوند دشمن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
وقتی خداوند بقاء نسل پیامبر صلی اهلل علیه و . پیامبر نسلش دائم و برقرار است: فرماید

 اولی ل بقاء آیین او را تضمین نكند؟ را تضمین كرده چگونه ممكن است ل بنا بر سلم

      اگر جامعة ما منحرف نشده و ما سنی ها را منحرف شلده ملی دانلیم، انصلافاً و
 ما مسلمان تریم یا سنی ها؟ : باالغیرتاً اكنون

  اگر بناست كوچكترین خطای هر رییس حكومتی دامنه اش تا قیام قیامت كشیده
ن جمهوری اسالمی در اعماق جهلنم خواهلد   شود به این ترتیب، جایگاه بیشتر مسئوولی

 ! بود

      هیچ كجای تاریخ سراغ نداریم كه یك تمدن یا ابرقلدرت پلس از طلی مراحلل
شاید این یكی از قوانین و سلنن تغییلر ناپلذیر الهلی     . قدرت و اوج، سقوط نكرده باشد

ه در زمان خود ما ابرقدرت شوری كل . از تمدن ایران گرفته تا روم و مصر و چین. است
براحتی از هر فرو پاشید و مطمئن باشید چنین بالیی بزودی بر سر آمریكلا نیلز خواهلد    

 پس چرا علت انحطاط تمدن اسالمی را حضرت عمر و حضرت ابوبكر می دانید؟ . آمد

 نمی گوییم می توانیم اسالم را كامل  ما ": گفتند امام خمینی در اوایل انقالب می
پلس چلرا ملا از     ". هسلتیم ... خرابكاری و ظلم و سلتم و  پیاده كنیم زیرا ما وارث قرنها

حضرت عمر و حضرت ابوبكر، انتظار داریم فرهنگ چند هزارسلاله اعلراب جلاهلی را    
 منجر نشود؟ ( ع)یك شبه تغییر داده باشند تا به شهادت امام حسین 

   با این شیوة استدالالت بچه گانه، به نظر می رسد منحرفین و پایه گذاران اصللی
زیلرا ملا طبلق     .انلد  شیعه فرار كرده!   انحراف، بسیار زیركانه از دید محققین تیز بینخ

متون معتبر كه مورد تایید شیعه و سنی است می دانیم كه ابتدا انصار در سلقیفه مشلغول   
انتخاب خلیفه بودند و بعد از آن به حضرت عمر و حضرت ابوبكر، خبر می رسد و آنها 

پس این انصار، بودند كه قبل از دفن پیامبر صلی . رسانند حل میبا عجله خود را به آن م
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به فكر انتخاب خلیفه افتادند و آنها بودند كه باعلث تحریلك حضلرت     اهلل علیه و سلم
به خصلوص قبیلله    )آنها .  عمر و حضرت ابوبكر و روی كار آمدن حضرت ابوبكر شدند

شم و همچشمی با خزرج و خلیفله  برای چ)بودند كه ابتدا با ابوبكر بیعت كردند ( اوس
و در یك كالم، آنها سنگ اول بدعت و شكستن بیعت و انحراف ( نشدن سعد ابن عباده

همانطور كه آنها اولین حامیان و بیعت كنندگان با پیامبر صللی اهلل علیله و    3.را گذاشتند
 4!!!بودند سلم

    ابلی بكلر و   شاید هم پایه گذاران خ  اصلی انحراف، مالك اشتر و محملد ابلن
باشند زیرا اگر محققین سنی بخواهند ماننلد محققلین شلیعه    1عمار یاسر و طلحه و زبیر 

ما می دانیم كله حضلرت عللی بله عثملان      . تر از ماست قضاوت كنند دستشان بسیار پر
شود كه با مرگ او باب اختالف تلا   از پیامبر شنیدم در این امت امامی كشته می: گوید می

و می دانیم كه ایشان برای جللوگیری از ایلن املر،    ... شود گشوده می قیامت در این امت
مرتب با شورشیان صحبت كرده و بین حضرت عثمان و آنها حالت میانجی را داشلته و  

و حتی در جایی خوانلدم  )فرزندانش حسن و حسین را برای دفاع از خانه او می گمارد 
خوب، چه كسلانی سلركرده   ( ندك كه پس از مرگ عثمان، فرزندانش را ضرب و شتم می

و اگلر  . )بكر طلحه، زبیر، عمار یاسر، مالك اشتر نخعی و محمد ابن ابی: شورشیان بودند

                                                           

البته این نظر شیعه است و انصار بسیار درست و به جا عمل كردنلد زیلرا آنهلا بهتلر از ملا شلرای         -3

ش اهل رده و نقشه های ابوسلفیان و علادات بلد قلومی و     خطرناك حمله قبایل راهزن به مدینه و شور
كند خلودش را بله    ایكاش محقق شیعه در تجزیه و تحلیلها یی كه می. قبیله ای جاهلیت را می دانستند

 .همان زمان و همان فرهنگ می برد

مبر پیداست كه سلیم ابن قیس از آقایان امروزی زرنگتر بوده كه در كتابش نوشته پس از رحلت پیلا  -4

البته آقایان می دانند احادیثی كه در ستایش عمر و ابوبكر اسلت را  !!! نفر 2اكرم همه مرتد شدند به جز 

شود انكار كرد ولی با احادیث بی شماری كه در ستایش اصحاب وارد شده چله   با هر دوز و كلكلی می

 كنند؟ 

ان نمی دادند اكنون شیعه آنهلا  اگر طلحه و زبیر، چهره واقعی خود را در جنگ جمل نش: دقت كنید -1

 ... را نیز مانند مالك و عمار تقدیس می كرد
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پس طبق تحلیل نویسندگان شیعه این افلراد پایله گلذار    !!!( كمی به عقب برگردیم ابوذر
 قلاً زیرا می بینلیم دقی . تحریف و گشاینده باب اختالف و تفرقه در جامعه اسالمی شدند

شهادت عثمان، دستاویز و علت العلل سه جنگ داخلی میان مسلمانان پلس از خالفلت   
به عثمان نیز ( ع)سخنان حضرت علی ( جنگ جمل، صفین و نهروان)حضرت علی شد 

افتد نیز سخن ما  اتفاقات و شرایطی كه بالفاصله پس از آن می .كند ادعای ما را تایید می
آب را به خانه عثمان، بسلتند، پلس از    دانیم ه طور قطع میضمن اینكه ب. كند را تایید می

خواسته عثمان  چند روز به خانه اش ریخته زن او نائله دستش را جلوی شمشیری كه می
شود و عثمان را با آن وضع فجیع می كشند یعنلی   را بكشد می گیرد و دستانش قطع می

 پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم     3كسی كه پیرمرد و سالخورده بوده و خلیفه بوده و داماد
در اینكله ایلن    4...دهند و حتی اجازه دفن جسد او را در قبرستان مسلمانها نمی... بوده و

وقایع اتفاق افتاده هیچ شكی هم نیست ولی از دید شیعه هیچكدام از اینها پایله گلذار و   
علت تحریف و بدبختی مسلمین نیست ولی قضیه حمله حضرت عمر به سلمت خانله   

كه تمامی آن با حواشی و شاخ و برگهای مربوطه، دروغ محض است ( ع)ضرت علی ح
و آیا قتل یك پیرمرد و قطع !!!  ؟ تواند علت العلل واقعه عاشورا و تحریف اسالم باشد می

بلا آن وضلع فجیلع     قتل خلیفه، قتل داماد پیامبر صلی اهلل علیله و سللم   انگشتان زن او،
بلوده   رشت صحبت كردن با دختر پیامبر صلی اهلل علیه و سلمكمتر از د(  . ..بستن آب و)

است؟ و تاثیر آن در انحراف اسالم و واقعه عاشورا كمتر است؟ انصافاً كدام یك از ایلن  

                                                           

اگر داماد پیامبر بودن، شرف و عزت است عثمان دو دختر پیامبر را به همسری داشلته طرفله آنكله     -3

عثمان دختر اول پیامبر را آزار و اذیت كرد تا او را كشت و پلس از آن دختلر   : یكی از آقایان می گفت

مگر پیامبر نفرموده اند آدم عاقلل از یلك سلوراخ دو بلار     : پیامبر را گرفت ومن هم به ایشان گفتمدوم 

پس چرا دختر دومشان را هم به عثمان داد تا او را بكشد؟ ضمن اینكه روحیه مالیم و . شود گزیده نمی

شلد و   نرم عثمان چیزی نیست كه مورد شك و تردید كسی باشد و حتی همین سستی او باعث مرگش

و چلرا  ... با آن خشونتش تا سالها پس از مرگ عمر زنده بوده ولی عثملان )چطور ام كلثوم همسر عمر 
 فبهت الذی كفر ...( عثمان نائله را نكشت و

 !!!چه روضة جالبی می توان در این رابطه ساخت و ضمن آن افراد زیادی را دوزخی كرد -4
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الاقل از دید مردم آن زمان كه نه شیعه بله معنلی قلرون بعلدی آن،      )موارد مهمتر است؟ 
پلس  ... ین تحلیلهایی از وقایع ندارنلد با اینهمه محققین سنی چن( وجود داشته و نه سنی

... و صد آفرین بر عقل خوانندگان كتابهای آنهلا !!! آفرین بر انصاف و هوش محقق شیعه
ممكن است بگویند كه عثمان ستم كرد و مستحق كشته شدن بود ولی سلخن حضلرت   

من ملاجرای عثملان را برایتلان بله طلور      : ایشان می فرمایند. خالف این است( ع)علی 
مشلورت و رضلای املت     بلی  )صه بیان می كنم، عثمان در خالفت خودسری نملود  خال

و او را بله قتلل   )پس بد كرد و شما بی تابی كردید ( هركاری می خواست انجام می داد
پس شما هم در این بی تابی بد كردید و خداوند را حكم ثابتی اسلت دربلاره   ( رساندید

  3.بی تابی كرد ر كشتن اوكسی كه استبداد و خودسری كرد و كسی كه د

اینها سخنان و تجزیله و تحلیلل ملن    . این بدان معنی است كه او نباید كشته می شد
پس اگلر بنلا باشلد     4.است( ع)نیست بلكه عین عبارات گفته شده توس  حضرت علی 

مقصری در تاریخ برای حادثه عاشورا پیدا كنیم قاتلین عثمان، بهترین مسببان اولیله ایلن   

 قلاتلین املام حسلین هملان قلاتلین عثملان      : ستند زیرا بر خلالف زملان سلقیفه   واقعه ه
ل وقتی قبح خلیفه كشی و آن هم كسی كه داماد پیامبر صلی اهلل علیله  ( شورشیان بودند)

شود مسلماً كشتن نوه پیامبر هم امری ساده و عادی  بوده با آن سن باال ریخته می و سلم
عه كربال نزدیكتر است ل ولی چلرا محقلق شلیعه ایلن      جلوه می كند ل زمان وقایع به واق 

وقایع را فراموش كرده و در باب علت عاشورا به حادثه سقیفه اشاره می كند كه دخالت 
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عملر و ابلوبكر حتلی یكلی از     . ف دیگری نیز در این سخن حضرت علی وجود داردالبته نكته ظری -4

را انجام ندادند با اینهمه حضرت ... ستمها و كارهای خالف و مقام دادن به نزدیكان و زندگی خوش و

درباره حضرت عثمان می فرماید او به ستم كشته شد و در جایی دیگر ملی فرمایلد ملن هلم     ( ع)علی 

آنگاه ما با چه مجوزی عمر و ابوبكر را لعلن ملی كنلیم؟ بله     ... لین او را مجازات كنم ودوست دارم قات

هرچنلد  . در قید حیات بودند ما را شدیداً توبیخ می كردند( ع)خورم اگر حضرت علی  شرافتم قسم می
ایشان زنده حقیقی اند و این ماییم كه در لنجنزار اندیشله هلای باطلل و پوسلیدة خلود در حلال خفله        

 ... و صد افسوس كه داریم دین و مذهب را هم با خودمان به زیر می كشیم. دنیمش
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ای  در هالله ( اگر راست باشد)حضرت عمر در جریان حمله به خانه علی و ضربه به در 
 اند؟ ار معرفی كردهاز ابهام است زیرا برخی از متون خالد و قنفذ را مسئوول این ك

      نویسندگان شیعه علت اصلی فرقه فرقه شدن اسالم را غصلب خالفلت، توسل
شود كه علت اصللی فرقله فرقله شلدن سلایر       پس این سئوال مطرح می. دانند ابوبكر می

ادیان الهی مانند مسیحیت چه كسانی بوده اند؟ زیرا هیچ مذهبی در جهان وجلود نلدارد   
و البته سئوال بعدی اینجاست كه چرا سخن از ایلن فرقله هلا    . كه فرقه فرقه نشده باشد

 . فق  پس از شورش علیه عثمان در تاریخ به گوش می رسد

 خلدای   ": مدتی قبل از وقلایع جنلگ جملل ملی فرماینلد      از حضرت علی قبل
عزوجل ما را به اسالم گرامی داشت و بدان سلربلندمان نملود و از پلس خلواری و بلا      

چندانكله  . و از هم دور بودن و بی مقداری با هم برادرملان نملود   یكدیگر كینه ورزیدن
خدا خواست مردم بر دین اسالم بودند و حق در میان آنها بود و كتاب خدا را پیشلوای  

شیطان آنان را بله  . به دست این مردم كشته شد( عثمان)خویش نمودند تا آنكه این مرد 

یخت بدانید كه این امت همچون امتهلای  نافرمانی برانگیخت و امت را به یكدیگر در آو
"...گذشته فرقه فرقه خواهد شد

 :دهد كه این جمالت صریحاً نشان می 3

 .سرآغاز تحریف اسالم شهادت عثمان بوده است -
علت آن نه انتخاب حضرت عثمان توس  شورا بلكه طبق سلخنان حضلرت در    -
 . ه استكه پیش از این ذكر شد به خاطر بی تابی شورشیان بود 19خطبه 

مردم بر دین اسالم بودنلد و حلق در   : در دوران حضرت عمر و حضرت ابوبكر -
پس آنها پایه گذار تحریف و ظلم . میان آنها بود و كتاب خدا را پیشوای خویش نمودند

باز هم باید خاطر نشان كنم این سخنان، تجزیه و تحلیل من نیسلت بلكله   . اند نبوده... و
 . است( ع)لی عین عبارات و سخنان حضرت ع

گوید چلرا ایلن    حضرت علی در زمان خالفتشان در جایی در پاسخ كسی كه می -
اتفاقات و هرج و مرجها در زمان حضرت عملر و حضلرت ابلوبكر و حضلرت عثملان      
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برای اینكه آنها بر همچون منی حكومت می كردند و من بر همچون : افتاد می گویند نمی
به خصوص مردم مدینه در زمان حضرت عملر  این سخن نشان می دهد كه مردم ! تویی

و حضرت ابوبكر و حتی عثمان خوب بوده انلد وللی املان از شلیعیان كوفله كله مقلر        
 ...كوفه بود و( ع)حكومتی حضرت علی

  یكی از دالیلی كه شیعه پافشاری زیادی روی آن دارد، این است كه اگر حضرت
جایع بعدی پیش نمی آمد و اسالم به عنوان اولین خلیفه انتخاب شده بود آن ف( ع)علی 

: گویند باالخره خلیفه شد می( ع)اگر سئوال كنیم كه حضرت علی ... منحرف نمی شد و
 : ولی دیگر در آن زمان و شرای  دیر شده بود و اوضاع قابل تثبیت نبود

 :بسیار بدتر از قتل عثمان بوده زیرا اوضاع و شرای  پس از خلیفه شدن ابوبكر -

از انصار با او مخالف بودند ضمن اینكه بنی هاشلم و در راس آنهلا   تعداد اندكی  -3
 .حضرت علی در ابتدا مخالف حكومت او بودند

ملوج مخالفلت   ( كه پس از او نیز پیامبری نخواهد آمد)انتشار وفات پیامبر اكرم  -4

گسترده ای را در شبه جزیره بوجود آورد و باعث شد اكثر قبایل تازه مسللمان شلده از   
 رگشته و مرتد شونداسالم ب

 .كرد خطر دو قدرت ایران و روم مرزهای اسالم را به شدت تهدید می  -1

منافقان مدینه و یهودیان گرچه تار و مار شده و نیروی آنها به شلدت تضلعیف     -2
 .رفت شده بود ولی مانند آتش زیر خاكستر هر لحظه امكان برافروخته شدن آنها می

سلم، افرادی مانند ابوسفیان هنلوز در خلواب و   با وفات پیامبر صلی اهلل علیه و   -7
 .خیال انهدام اسالم بودند

به خالفت برای ایشلان  ( ع)آری تمام این شرای  در صورت انتخاب حضرت علی  
جوان بلوده،  : نیز با شدت بیشتری پیش می آمد با این تفاوت كه ایشان بر خالف ابوبكر

و بنلی امیله   ( بنلی هشلام  )ین قبیلله ایشلان   از هر قبیله چند نفر از بزرگان آن را كشته، ب
پس آیلا ملی تلوان تصلور كلرد انتخلاب       . همیشه بر سر قدرت درگیری و اختالف بوده

بالفصل ایشان می توانسته بدون دردسر همراه باشد؟ به هر حال اگلر ایشلان بله عنلوان     
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رد اولین خلیفه هم انتخاب می شد و اتفاقات ناگواری می افتاد و اسالم شكست می خو
مسلما محققین شیعه باز هم تمام این علواملی را كله برشلمردیم در ذكلر عللل ناكلامی       

 !عنوان می كرد(ع)حضرت علی 

  سال پیش، وسایلی ماننلد رسلانه هلای جمعلی، رادیلو و تلویزیلون،        3299اگر

، مجالس وعظ و منبرهای متناوب و گسلترده در هلر شلهر و روسلتا، اینترنلت،       روزنامه
وجود داشت می توانستیم بگوییم  ...تاب و كتابخانه برای عموم جامعه وامكان مطالعة ك

البتله  . كه سران حكومتها با استفاده از این وسایل، اسالم را منحرف و بی محتوی كردند
كه اینهمله   محقق شیعه برای یافتن سرنخ انحراف، چشم به تاریخ دوخته و شرای  فعلی

 !ر می دهد، فراموش كرده استوسایل مختلف را در اختیار دولتها قرا

        طبق احادیث بیشمار وارده و آیلات موجلود در قلرآن بهتلرین چلراغ راهنملا و
ایلن كتلاب در طلول    . قرآن كریم می باشد... بهترین وسیله معیار و محل حق از باطل و

چرا نباید علت تحریف . قرون متمادی میان مسلمین بدون ذره ای تحریف، وجود داشته

 ؟ جامعه اسالمی را عدم توجه به تعالیم انسان ساز قرآن بدانیم. ..و بدبختی و

         حضرت عمر و حضرت ابلوبكر دو نفلر بودنلد و شلما آنهلا را مسلئوول تملام
سلال اسلت تملام شلئونات      46های بعدی می دانید اكنون بلیش از   انحرافات و بدبختی

ا سلال كلار   كشوری در دست روحانیون شیعه است كه از حوزه هایی با پشلتوانه صلده  
وضعیت حجاب، رباخواری، تبعیضات شلدید طبقلاتی،    : انصافاً.  اند آكادمیك بیرون آمده

ریخته تر شده یلا در   اكنون به هم... روگردانی مردم از دین و كاهش تعداد نماز خوانها و
 3 ؟ زمان شاه

                                                           

ایلن  . البته من مانند انسانهای ظاهربین و قشری گناه این موارد را به گردن روحلانیون نملی انلدازم    -3

در پیلدایش ایلن    ورود به عصر اینترنت و دهكده جهانی و صدها عامل دیگلر . حالت مردم ایران است
عوامل نقش داشته و سستی و اشتباه برخی از روحانیون یكی از چندین عامل ضعف مبانی اسلالمی در  

 .امعه می باشدجسطح 
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      آیا تفاوت در نحوه وضو گرفتن و یا تغییر یلك جملله در اذان و یلا ممنوعیلت
كند، یا مسخ و منحرف كردن كلمات مقدس دینلی و   زنان به اسالم ضربه وارد میصیغه 

 شود؟ عملكردهای غلطی كه باعث تنفر مردم از دین می

 جای تعجب است كه ما حضرت عملر  : در مورد خطاهای این دو نفر باید گفت

مانند  و ابوبكر را معصوم نمی دانیم ولی انتظار داریم در بحرانی ترین حوادث و شرای ،
طرف پوشیده نیست كه عملكردشان عالی  هرچند بر محققین بی.)یك معصوم رفتار كنند

 (بوده

         اگر اولین خشت كلج را حضلرت ابلوبكر گذاشلت و سسلت شلدن اخلالق و
گمراهی جامعه در نسلها و سالهای بعدی به خاطر این خشت كج بود پس چرا انصار و 

و  همنشینی با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم سال كار مداوم و 41مهاجرین كه تربیت شده 
همه با هم مبادرت به بیعت 3بودند همان روز وفات رسول خدا  قرآن و جهاد و فداكاری

گنلاه اینهمله    4و فرمان رسول خدا كردنلد؟ ( آیه تبلیغ)شكنی و زیر پا گذاشتن آیه قرآن 

حتماً )هده كیست؟ سستی و دروغ و تزویر در میان جمع گسترده انصار و مهاجرین بر ع
زیرا به تبع اولی و در حقیقت، خشت كج اولی توس  انصار گذاشته شد كله  !!!( ابوجهل

زودتر از حضرت عمر و حضرت ابوبكر در سقیفه جمع شده بودند پس گناه تمام املت  
بلا ایلن    1به گردن انصار اسلت ... تا روز قیامت و مقصر اصلی كشته شدن امام حسین و

                                                           

 ماه پس از بیعت غدیر 4 -3

البته اگر طبق عقیده نویسندگان شیعه منظور پیامبر در غدیر انتخاب حضرت علی به خالفلت بلوده    -4

 .باشد

اسلت از  ... ایان گفتم مگر خداوند در آیاتی كه مربوط به بیعت رضوان و جنگ بلدر و به یكی از آق -1

در : ایشان فرمودند. اصحاب پیامبر تجلیل نكرده و از آنها اعالم رضایت ننموده و به بهشت وعده نداده

تملام  اكنون در این بحث متوجه می شلویم كله   . مومنین و عمر و ابوبكر منافق بوده اند: این آیات گفته
انصار، گنهكار بوده و باعث تحریف اصلی اسالم اینها هستند در نتیجه تمام آیات مذكور كان للم یكلن   

 . شود می
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ابوبكر و حضرت عمر در صحنه حاضر نشده بودند مسلماً سعدابن فرض حتمی كه اگر 
 ... عباده خلیفه شده بود و بقیه ماجرا

 اگر و مگر كردن از عالئلم منافقلان   : می فرمایند پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم
اگر حضرت عمر چنان نكرده : است آیا نویسندگانی كه در كتب خود مرتب می نویسند

سال بعد، چنین و چنان نمی شد آیا بر شعبه ای از  79كر چنان نگفته بود، بود و اگر ابوب
 نفاق نیستند؟

   چگونله ملا معتقلدیم كله     . چرا محققان ما همیشه نیمه خالی لیوان را ملی بیننلد
شدند و گنلاه همله   ... حضرت عمر و ابوبكر باعث تحریف مسیر دین و واقعه عاشورا و

ن آنهلا ملی انلدازیم وللی ثلواب تثبیلت اسلالم و        بدبختی های جامعه اسالم را به گلرد 
و اسلالم آوردن سلایر   ...( سركوب شورش اهلل رده و : ابوبكر)جلوگیری از نابودی آن 

اگر گناه تحریف اسالم بلر   3.كشورها در زمان حضرت عمر را به گردن آنها نمی اندازیم
و به طور كللی   2. اسالم نیز بر آنهاست 1و ترویج  4گردن آنهاست به ناچار پاداش تثبیت

طبق تحلیل هایی از این دست، اسالم ما ریشه در حمله حضرت عمر به ایلران و بقلای   
مگر اینكه بگوییم نه و آنها . اسالم ریشه در سركوب شورش اهل رده توس  ابوبكر دارد

 !!!فق  و فق  مسبب انحراف اسالم شدند و ثواب بقیه كارها برای سپاهیان اسالم است

 مة خالی لیوان را می بینیم و اعتراف نمی كنیم كه اگر ابوبكر در جملع  باز چرا نی
سقیفه حاضر نشده بود صد در صد سعد ابن عباده خلیفه شلده بلود و دقیقلاً مشلخص     
است كه چه اتفاقی بین دو قبیله اوس و خزرج و بعد از آن بین بنی هاشلم و بنلی امیله    

 .پیش می آمد

                                                           

جالب است كه در اینجا پاسخ می دهند كه این عمر نبود كه باعث اسالم آوردن ایرانی ها شد بلكله   -3
ا با ابوبكر بیعت نكرده و تحلت  ولی مگر همین مسلمانه. روحیه جنگجو وشهادت طلبانه مسلمانان بود

 فرمان عمر و ابوبكر عمل نمی كردند؟

 .با سركوب شورش گسترده اهل رده: ابوبكر -4

 .با اسالم آوردن ایران و سایر كشورهای آسیایی و آفریقایی در زمان او -1

 .هركسی غنیمت را برد غرامت هم بر اوست: قاعده اصولی: من له الغنم فعلیه الغرم -2



  310  جلد اول (ALFOS) آلفوس

 تیم خودی بر اثر گیر افتادن میان سه مدافع  روزی در یك مسابقة فوتبال، مهاجم
تیم حریلف، خل  هافبلك تلیم     ( البته او یك گل هم زده بود)توپ را لو داد ،تیم حریف

مقابل را رد كرد، دفاع را دور زد و بر اثر غافلگیر شدن و ضعف دروازه بان تلوپ را بله   
ور در نگلرفتن  البته تشویق بی امان تماشاچیان تیم حریلف و ضلعف دا  . دروازه دوخت

بعلد از بلازی همله افلراد     . آفساید مشلكوك را هلم بایلد بله ایلن ملوارد اضلافه كنلیم        
به فلوروارد بیچلاره   ( خبرنگاران، هواداران تیم، مربی، بازیكنان و مسئولین باشگاه )حاضر

فوروارد بیچاره می !!! تو توپ را لو نداده بودی ما گل نخورده بودیم حمله كردند كه اگر
تنبلی و اشتباه كلرد چلرا فقل  ملن را مقصلر       ...بابا، تمام تیم و كادر داوری وای : گفت
دانید؟ و همه تقصیرات را به گردن ملن ملی اندازیلد؟ وللی همله از ایلن شكسلت،         می

و ایلن تعصلب پلرده ای روی    ! عصبانی بودند و دربه در دنبال پیدا كردن یك نفر مقصر
ملاجرای تحریلف اسلالم و    ! یلت را نفهمنلد  واقع( مانند ابوجهل)عقلشان كشیده بود تا 

 . انداختن گناه آن به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبكر نیز بر همین منوال است

مسیر اسالم را منحرف و باعث ایجاد   می گویند حضرت عمر و حضرت ابوبكر، -4
آیا در آن زمان كه مخابرات و تلویزیون و منبر و : بدعت در دین شدند سئوال اینجاست

و كتاب و اینترنت و تبلیغلات و  ( و حتی وقت آزاد و مفت برای اینكارها نبوده)و بلندگ
نبوده بهتر می شده در دین بدعت ایجلاد كلرد یلا    ... مدرسه و سخنرانی و مد و تجمل و

 اكنون؟

را از نزدیك  آیا آن زمان كه همة مردم شیوه و روش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -1
ی می كردند امكان بدعت بیشتر بوده یا اكنلون؟ و چطلور   دیده و در همان فرهنگ زندگ

 انصار و مهاجرینی كه در قرآن آنقدر از آنها ستایش شده و پیامبر صلی اهلل علیه و سللم 
آنقدر از آنها تعریف كرده و در راه اسالم آنقدر از جان و مال خلود گذشلتند در هملان    

ست و بی حال ملی شلوند آن هلم    اینچنین س رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هنگام
 نسبت به مسائل دینی؟ و باعث تحریف اسالم؟
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آیا آنها كه باعث شدند ایرانی ها از دین زرتشت دست بكشند هنرمند تلر بلوده    -2
  اند یا كسانی كه اكنون باعث می شوند مردم دست از دین بكشند؟

دین اسلالم  این بدعتها كه موجب فاجعه و بروز خسارات جبران ناپذیر به اركان  -7
و !!! ممنوع شدن صیغه كلردن زنهلا  : ؟ برای كسانی كه نمی دانند می نویسم بوده چیست

ملی بینیلد حضلرت عملر،      3!!! الصلوه خیر من النوم به جای حی علی خیر العمل: گفتن
و !  چقدر ماهیت و باطن دین را تحریف و نلابود كلرده اسلت؟ درسلت بلر عكلس ملا       

ضللمن اینكله در دوران صللفویه  ! )كوت كردنلد هللم در برابلر آن سلل ( ع)حضلرت عللی  
! وارد اسالم نشلده اسلت  ! هیچگونه تغییر و تبدیل و تحریف و دروغی توس  عالمه ها

 !!!( البته به استثنای مالصدرا كه به سزای اعمال خود رسید

سال پیش كه بانی مسلمان شدن ما بلوده و   3299چگونه است كه حضرت عمر  -8
ی دوردست، باعث تحریف دین ما شده ولی شاه عبلاس  عرب هم بوده و ساكن سرزمین

و عالمه های دور و برش كه در قلب ایران ساكن بوده و هموطن و همزبان و متعلق بله  
سال پیش، هیچگونه تحریف و تبدیل و دروغی وارد تلاریخ و دیلن ملا نكردنلد؟      299

جهلاد،  شلهادت، اماملت،   : كه معانی واقعلی كلملات واالیلی چلون     براستی چرا كسانی
و ایكلاش  )را تخدیر و تحریف كردند اینهمه در نظلر ملا ارجمندنلد؟    ... عاشورا، صبر و
 ( !نابود كرده بودند

مسلجد ضلرار را تخریلب     بدعت یا شرای  زمانی؟ پیامبر صلی اهلل علیه و سللم  -5
پس نعوذباهلل آنها نیلز كلار اشلتباهی    . نفر عابد قرآن خوان را كشت 2999( ع)علی . كرد

س متوجه می شویم آنها معنا و باطن و نیت پنهانی در بطن امور را می دیدنلد  كردند؟ پ

 . و مانند قشری های احمق ما ظاهربین نبوده اند

                                                           

ن موارد نه جزو اصول دین است و نه جزو فروع دین و ایكاش عده ای در تاریخ دولت صلفویه  ای -3

: تحقیق می كردند و نشان می دادند كه چقدر از مفاهیم واالی دین كه جلزو اصلول دیلن اسلت ماننلد     

شهادت، و مكانهای مقدسی چون مسجد دسلتخوش تحریلف و   : توحید، امامت و كلمات واالیی چون
ضمن اینكه در زمان پیامبر مثال مواردی مانند اشهد ان علی ولیه اهلل در اذان نبوده و سنی ها . پوچی شد

 . نیز می توانند به ما سر این جمله گیر بدهند



  313  جلد اول (ALFOS) آلفوس

با اینگونه تحلیلها، اینك، هیچ جامعه پیشرفته ای در جهلان نبایلد وجلود داشلته      -6
گر حضلرت  ا)زیرا باالخره در مقاطعی در تاریخ هر ملتی افرادی بسیار ضعیف تر . باشد

و خونخوارتر و ظالم تر حكوملت ملی كلرده ا    ( عمر و حضرت ابوبكر را ضعیف بدانیم
پس آنها نیز باید عقب افتاده و بدبخت باشند ولی به عنوان نمونه به آلمان نگاه كنید . ند

مبدل به ویرانله ای  ( و حزب نازی)سال قبل به دست فرد دیوانه ای به نام هیتلر  27كه 
یكی از ملل صنعتی و پیشرفته است و یا ژاپن با آن حاكمان میلیتاریسلم  شد ولی اكنون 

اگر هم بگوییم كه آنها فق  باعث و پایه گلذار انحلراف در دیلن شلدند پلس      ... خود و
كند یك چیلز نلابود    آیا عقل سلیم حكم نمی. چه معنایی دارد( ع)سكوت حضرت علی 

رافلات كله توسل  خلفلاء در دیلن      شود بهتر است تا منحرف شود؟ دیگر اینكه این انح
 .باره هم بحث خواهیم كرد بعمل آمد چه بود؟ به زودی در این

: یعنلی شلما بله عنلوان مثلال     . در روانشناسی بحثی وجود دارد به نلام فرافكنلی   -9
خواهید علت عقب افتادگی و بدبختی و سستی و اهمال و حتی انحرافاتی  ناخودآگاه می

قة شما در دین بوجود آمده است را بله گلردن دیگلران    كه توس  شما یا افراد مورد عال
: و از خلود نملی پرسلید    3می كنید ...مثالً آمریكا و غرب را متهم به استعمار و. بیندازید

چرا من باید نادان یا ضعیف باشم تا دیگران بتوانند مرا استعمار كنند؟ مگر اسالم وقتلی  
ون طبیعت است كله ضلعیف پایملال    قدرتمند بود به تمام كشورها حمله نكرد؟ این قان

پس آیا بهتر نیست به جای فرافكنی و انداختن گناه به گردن حضلرت عملر و   . شود می
حضرت ابوبكر، سری به خودمان و آقاباالسرهای فعلی خودملان و عالمله هلای ملورد     

 عالقه خودمان در تاریخ بزنیم؟

یه بدبختی تمامی نوع طبق اینگونه تحلیلها آیا پایه گذار اولین خ  انحراف و ما -39
حضرت آدم و حضرت حوا نبودند؟ زیرا اگر از بر خالف دستور مستقیم ( نعوذباهلل )بشر 

                                                           

بدبخت نویسنده ایرانی كه به چه جیزهایی باید اعتراف كند )البته من طرفدار غرب و آمریكا نیستم  -3
باكی نیسلت علدالت بهتلرین قاضلی     ( ی انگی و تهمتی وارد شودزیرا هر لحظه ممكن است از گوشه ا

 . است و فردا مشخص میشود چه كسی دروغگو بوده و چه كسی راستگو



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   314

الهی از آن میوه ممنوعه نمی خوردند به زمین نمی آمدند و نوع بشر را این چنین گرفتار 
شیطان و شرای  زمینی نمی كردند؟ امیدوارم مرا مسخره نكنید من طبق تحلیل خودتلان  

بسلیار محكمتلر از دالیلل    ( آیلات قلرآن  )حلیل كردم ضمن اینكه در اینجا دالیلل ملن   ت
و استداللم نیز قویتر و قابلل قبلول تلر    ( كتاب موهوم و جعلی سلیم ابن قیس)شماست 

  ..توس  تمام نوع بشر

   ما می دانیم كه ابوبكر، اولین مرد بالغی بود كه بدون لحظه ای درنگ و تامل بله
و ابوبكر بود كه بلا اسلالم خلود در آن شلرای       3ایمان آورد  علیه و سلمپیامبر صلی اهلل

حساس باعث مسلمان شدن عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابلن  
و بلرای خریلد زملین     1شد و بردگان تازه مسلمان را می خرید و آزاد ملی كلرد   4عوف

در  پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم     هزینه می كرد و همراه 2مسجد و تدارك سپاه اسالم 
شرایطی خطرناك به مدینه هجرت كرد، پس از رسیدن به خالفت مقتدرانه و با درایتلی  

آیا طبق تحلیل برادران شیعه كه اعمال و رفتلار  ... عجیب، شورش رده را سركوب كرد و

یت و تواند در حوادث بعدی نقش داشته باشد آیا ابوبكر باعث تقویت و تثب یك نفر، می
پیروزی اسالم نبود یا الاقل یكی از مسببین آن؟ و اگر بگویید این اراده الهی بود كه ملی  

خواسلت   خواست اسالم پیروز شود، پاسخ می دهیم پس همین اراده الهی بلود كله ملی   
و اگلر بگوییلد   ( البته به زعم اعتقاد شما. )اسالم در قرون بعدی تحریف و ضعیف شود

د خداوند شخص دیگری را برای كمك مقدر می فرمود، پلس  اگر ابوبكر كمك نمی كر

                                                           

از قول پیامبر نقل شده كه تنها كسی كه بدون تامل و فكر دست بیعلت داد و اسلالم را قبلول كلرد      -3

 .ابوبكر بود
. سعد مردی رزمی. د در مكه و مدینه بسیار مهم بودهدقت داشته باشید كه حضور هریك از این افرا -4

عثمان از نظر مالی، طلحه و زبیر از نظر مالی و قبیله ای و شخص ابوبكر از نظلر مشلورتی و فكلری و    

 .وجهه اجتماعی
 از جمله بالل حبشی -1

 به خصوص در جنگ تبوك  -2
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مقلدر   چرا خداوند این شخص دیگر را بلرای خالفلت پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم      
 نفرمود؟ 

شیعه معتقد است علت تمام فجایع و مشكالت بعدی برای اسالم و مسلمین از عدم 
توانلد   روه، ملی گیرد اگر یك نفر و یا حتی یلك گل   نشات می( ع)انتخاب حضرت علی 

 : مسیر سرنوشت بشریت را عوض كند پس چرا

 اكنون امام زمان با اینهمه خیل مشتاقان ل ظاهری ل ظهور نمی كنند؟  -

 ؟  آیا با این نحو استدالل، نمی توان سلسلة مقصرین را تا قابیل كشاند  -

اگر هم اكثریت مردم را مقصلر بلدانیم گنلاه حضلرت عملر و حضلرت ابلوبكر         -
 .هر جامعه ناگزیر از داشتن امیریست(: ع) ول حضرت علیچیست؟ به ق

اگر خالفت و امامت دو امر جدا از همند و الزمه خالفت، قبول اكثریلت اسلت    -
یعنلی فقل  یكلروز پلس از     )و اصوال در آن ابتدا . این گناه اكثریت بوده و نه گناه حاكم

رج داده اند چگونله  مسلمانانی كه آن همه حماسه و رشادت از خود به خ( رحلت پیامبر

به این سرعت آنقدر بی حمیت می شوند كه اقلیتی بر خالف نظر اكثریت بتوانند بر آنها 
  3حكومت كنند؟

 اگر مقصر اولیه و اصلی واقعة عاشورا این دو نفرند: 

برای این سخنان مرا نمی فهمید كه : فرماید چرا امام حسین به سپاه عمر سعد می -
سنگدل شده است؟ و در آن جایگاه كه دیگر تقیه معنایی ندارد دلهایتان از خوردن حرام 

كنند براستی چه جایی بهتلر از آنجلا بلرای     حضرت عمر و حضرت ابوبكر را رسوا نمی
 )!!!!( رسوایی غاصبان خالفت و پایه ریزان ظلم به اهل بیت 

املروز  : گویلد  نفر سپاهیان حسلین ملی   54چرا یزید پس از شنیدن خبر شهادت  -
م كشته شدگان احد را گرفتیم و باز می بینیم ریشة قضیه به نزاع تلاریخی بلین بنلی    انتقا

 . هاشم و بنی امیه برمی گردد

                                                           

 !اگر معتقد باشیم كه اكثریت با خالفت ابوبكر مخالف بوده اند -3



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   311

چگونه حر كه باعث اصلی توقف و تغییلر مسلیر كلاروان كلربال بلود بخشلیده        -
سال قبل در شهری دیگر و مكانی دیگلر زنلدگی كلرده انلد      79شود ولی افرادی كه  می

 مقصرند؟

كله  )ما طبق قلویترین متلون   . می دهید كه حر توبه كرد و پشیمان شد اگر پاسخ -

می دانیم ابوبكر با اینكه خلیفه بوده همراه حضرت عمر ( كند حتی شیعه نیز آنرا تایید می
و ابلوبكر حتلی بلا آن مقلام و     3.می روند( س)برای عذرخواهی به خانه حضرت فاطمه 

ن صلحیح بلی تعصلب و خلالی از شلاخ و      با اینكه طبق متو) 4كند موقعیت گریه هم می
چگونه است كه این عذر خواهی و حركت آنهلا در وقلایع   ( برگ، مرتكب جنایتی نشده

اگلر  . تاثیر است و فق  برخی حركات آنها مورد تقلید و تبعیت قرار می گیلرد  بعدی بی
بهانله  تواننلد   هم این بهانه آیندگان بوده مسلماً انسانهای فاسق در آینده هرچیزی را ملی 

آینلدگان   كنند، برای همین اگر حتی حضرت عمر و ابوبكر مرتكب آن رفتار نمی شدند
 1.گنهكار و ظالم برای توجیه رفتار خود مستمسكی از گذشته پیدا می كردند

هزار نامه برای حسین فرستاده و بلا عقیلل    36علت و مسبب اینكه كوفیان ابتدا  -
یست و چه كسی بلوده؟ آیلا ایلن نشلانه     بیعت كرده و سپس خلف وعده می كنند در چ

طوایلف و قبایلل نامتجانسلی    : دمدمی بودن و ملون بودن مردم این شلهر نیسلت كله از   
در حالیكه حكام قبلی این شهر نیز  2بوده اند؟   تشكیل شده و حدود ثلث آنها نیز ایرانی

                                                           

البته یكی از دالیل ضعف ایلن متلون   . طبق برخی متون ضعیف، حضرت فاطمه ایشان را می بخشد -3
را وصیت حضرت فاطمه مبنی بر تدفین مخفیانه ایشان می دانند ولی ما در جلای خلود بله ایلن نكتله      

 .واهلل اعلم. اشاره می كنیم كه به احتمال فراوان علت وصیت آن حضرت چیز دیگری بوده

. البته احتمال ضعیف بودن این متون وجلود دارد . ق برخی متون حضرت فاطمه آنها را می بخشدطب -4
 .واهلل اعلم

مثالً آزار و اذیتهای بدتر و طوالنی تری كه كفار نسبت به شخص برتر یعنی پیامبر روا می داشتند و  -1

 ... یا

شنوم خنده ام ملی گیلرد زیلرا بیعلت      وقتی شعار ایرانی ها كه می گویند ما اهل كوفه نیستیم را می -2

ها دمدمی و متلون بوده و اعراب كوفه را هلم مثلل    آری روحیه ایرانی.شكنی از اعراب بسیار بعید است
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و ( ع)و حضلرت عللی  ( به كمك عبداهلل ابن مسعود صحابی با وفای پیلامبر )عمار یاسر 
بوده و با اینهمه موفق به تربیلت آنهلا نشلده انلد گنلاه حضلرت عملر و        ( ع)امام حسن

 3؟ بوده اند چیست سال قبل در مدینه 29حضرت ابوبكر كه در 

چه كسانی برای اولین بار روبروی امام حسن و امام حسلین شمشلیر كشلیدند؟     -

شهرهای بصره و مصلر و  شورشیان علیه عثمان كه از : دانید برای شما می گویم اگر نمی
زیرا امام حسن و امام حسین مقابل خانه عثمان برای دفلاع از او ایسلتاده    !كوفه بوده اند

كسانی مسبب واقعه عاشورا هستند كه جنگ جمل یعنلی اوللین   ! كردند بودند و نبرد می
برادركشی را در داخل امت اسالمی براه انداختنلد و طبلق صلریح متلون تلاریخی اینهلا       

د مگر كسانی از سپاه علی كه می دانستند اگر صلح شود آنها به خلاطر شلركت در   نبودن
شوند پس آتش جنگ را شعله ور كردند در حالیكه تا شب قبلل،   قتل عثمان قصاص می
كسانی كه آب را بروی عثملان بسلتند و او را در حلال خوانلدن     !  همه امید صلح داشتند

و خلیفه كشی را بلاب كردنلد و حرمتهلا را     قرآن كشتند و انگشتان زنش را قطع كردند

ریختند مسبب واقعة عاشورا نیستند ولی حضرت عملر و حضلرت ابلوبكر كله صلدها      
حدیث در فضیلت حضرت علی از آنها نقل شده مسبب واقعة عاشورا هسلتند فقل  بله    

بلرای پلس از خلود بله      این توهم پوچ و بچه گانه كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم 
 !ن خدا جانشین تعیین كردند و اینها آمدند و خالفت را غصب كردندفرما

اگر بنا باشد مثل منطق شیعه تحلیلل و قضلاوتی آبگوشلتی داشلته باشلیم بایلد        -
كله در زملان حضلرت    ... بگوییم كه یاد و خاطره جنگهای مستمر و مداوم و كشته ها و

نها بوده و آنها برای هملین  و امام حسن بر سر مردم كوفه آمد در یاد و خاطر آ( ع)علی 

با پسر علی یعنی حسین بیعت  و برای دوری از دردسر و كشمكشهای مجدد با بنی امیه
فق  چند سال ( ع)زیرا در اینصورت ادعای ما قویتر است زیرا حضرت علی... نكردند و

                                                                                                                                                    

خود شان كرده و به عمر گیر می دهند كه در ثبات عقیده و عمل كردن به حرفی كه می زده نمونه بوده 
 به عمر و ابوبكر اقتدا نكرده اند؟( ی و عقیدهیعنی ثبات را)چرا كوفیان در این زمینه . است

 .كند و در زمان ابوبكر حتی وجود خارجی هم نداشته است كوفه را عمر تاسیس می -3
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سلال قبلل در شلهری دیگلری      79قبل در این شهر فرمانروا بوده وللی حضلرت عملر    
بلكه یكی از دالیل  3. ولی ما حتی همین تحلیل را هم قبول نداریم... ه وكرد حكومت می

 :واقعة عاشورا این بود كه

ایملان   كسانی كه از مهاجر و انصار در ابتدا به پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم  -

آوردند از روی خلوص نیت و با رضای دل، مسلمان شدند ولی در زمان حضرت عملر  
... ای به زور یا به طمع غنیمت یلا نلدادن جزیله و    به عمل آمد، عده كه فتوحات فراوانی

اگر سلری بله   . مسلمان شدند و بیشتر دردسرهای بعدی از ناحیه همین افراد بوجود آمد
 . سپاه عمر ابن سعد بزنید از این دست افراد در آنجا زیاد خواهید یافت

عوضی داشته و گنلاه   باز هم اگر بخواهیم مانند برخی محققین شیعه تحلیل های -
را به گردن حضرت عمر بیندازیم می توانیم تلز محكمتلری بلر    ( ع)شهادت امام حسین

 ابن زیاد یعنی زیاد ابن ابیه ما می دانیم پدر عبید اهلل: خالف این ارائه كنیم مبنی بر اینكه
و در بصلره  . از جانب ایشان حاكم فارس بوده است( ع)در زمان خالفت حضرت علی 

( ع)و صادر كننده دستور جنگ و قاتلل اصللی املام حسلین     مسبب. تهایی داشتههم سم
باهلل باید بگوییم اگر حضلرت عللی    حاال آیا نعوذ. باشد  فرزند همین شخص میعبید اهلل

را پیلدا  ( ع)ت كشتن امام حسین أپدر این شخص را قدرت نداده بود فرزندش جر( ع)
نیز هست چون زمان این وقایع نزدیكتلر بله   نمی كرد؟ در این صورت استدالل ما قویتر 

سلال قبلل در مكلانی     79بر خالف حضرت عمر كه ! عاشورا بوده و مسبب نیز نزدیكتر
 .ولی ما حتی همین تز را نیز قبول نداریم! دیگر حكومت می كرده

در طول خالفلت خلود بله وسلیله هملین ملردم كوفله،        ( ع)مگر حضرت علی  -

و نهروان را شكست نداده و حتی سلپاه معاویله را تلا     سپاهیان پرشور و پر ادعای جمل
آستانه شكست سوق نمی دهد؟ اگر بناست كه بی وفایی و پلید بودن و سسلتی اخلالق   

 كوفیان را به گردن عمر و ابوبكر بیندازیم؟ پس دلیل رشادت اینها چه بوده؟... و

                                                           

بخواهنلد  ( ع)آیا نمی توان تصور كرد برخی از مردم و روسای قبایل از تلرس اینكله املام حسلین      -3

 درگیری ایجاد كنند، كنار كشیدند؟ مانند پدرشان آرامش آنها را بر هم زده و مرتب با شام
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ر در زمان چطور ازدواج حضرت عم: چرا ما همیشه نیمه خالی لیوان را می بینیم -
: بار مشورت با علی ل اینكه می گفت  59خالفت و اوج قدرتش با ام كلثوم دختر علی ل 

لوال علی لهلك عمر ل ورود علی به مجالس و خضلوع و خشلوع عملر در برابلر او در      
زمان خالفتش ل جانشینی علی در مدینه و مسافرت عمر به مدینه در زملان خالفلتش ل     

تواند دالیل مثبتلی بلر    نتخاب خلیفه و صدها مورد دیگر نمیقرار دادن علی در شورای ا
باشلد وللی فقل  یلك حركلت       اكرام و احترام به خاندان پیامبر صلی اهلل علیله و سللم  

عجوالنه در روز سقیفه كه آن هم توس  خالد ابن ولید صورت گرفت نه حضرت عملر  
كله گفتله شلد بلر خلالف       زیرا تمام وارد مثبتی!!! تواند منجر به واقعة عاشورا شود؟ می

سال خالفت  39)جریانات روز سقیفه مقطعی نبوده بلكه دامنه دار و طی زمانی طوالنی 
اتفاق افتاده و اگر بناست تاثیر گذار بوده باشد تاثیر بیشلتری در فرهنلگ   ( حضرت عمر

آیا اتفاقات مستمر در اذهان مردم بهتر نقش می بندد یا اتفاقی كله در  . مردم داشته است
 صورت گرفت و تمام شد؟ ... یك روز از روی شتاب و

  روحانی صفوی جدل را جانشین عقل، تعصب را جانشین آزاداندیشی، مصلحت
را فدای حقیقت، آرمان را به جای واقعیت، امامزاده ها را به جلای كعبله، مفلاتیح را بله     
ی جای قرآن، تكیه را به جای مسجد، وسیله را بله جلای هلدف، شخصلیت را بله جلا      

سخن، محبت را به جای معرفت، دعا را به جای عمل، تقیه را به جای شهامت، توریه را 
به جای صداقت، تقلید را به جای تحقیق، تعبد را به جای تعقل، انتظار را به جای انتقام 

شفاعت را به جای تزكیه، زنجیر زنلی و قمله زنلی را بله جلای املر بله         -از ستمگر  -
یك كالم، دین را وسیله كسب نان كلرد تلا دوللت صلفوی      معروف و ظلم ستیزی و در

بتواند اختالف را جانشین اتحاد كرده و مردم را برای نبرد با دولت عثمانی بسیج كند تلا  
اینگونه خیال اروپای مسیحی از تهاجم دولت متعصب و مقتلدر سلنی ملذهب عثملانی     

طعه شدن سرزمینهای پس سرآغاز بدبختی و زوال جامعه مسلمین و قطعه ق. آسوده شود
مسلمان و اقتدار اروپا و تحریف مبانی واالی تشیع، دولت و روحلانی صلفوی بلود نله     
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آری روحانی صفوی با فرافكنی این موضوع و با زرنگلی تملام،   . حضرت عمر و ابوبكر
 4 . در جایگاه اتهام قرار داد 3حضرت عمر و ابوبكر را به جای شاهان صفوی

 از دید ملا اینگونله تحلیلل     1سیاری از قضایا در جهان در نهایت باید گفت كه ب
 . 2شود ولی از دید خداوند تحلیل قضایا به گونه ای دیگر است  می

 ریشه یابی انحراف-5

 :انحراف واقعی از زمان صفویه آغاز شد و از زمانی كه 

روایات مجعول تاریخی، اخبار ارجاف و اسرائیلیات، بدون هیچگونه كار علمی و  -
یقی توس  به ظاهر عالمه هلا وارد كوچله و بلازار و منبلر و تكیله شلد و آرام آرام       تحق

از وقلایع تلاریخی برداشلتهای    . اینگونه دروغها در عمق جان و فرهنگ مردم ریشه كرد

                                                           

 !یا در حقیقت خودش -3

سال پلیش بیشلتر مسلئولند یلا      3299من نمی دانم عمر و ابوبكر عرب وس  بیابانهای عربستان در  -4

سلال پلیش؟    499و  199علما و پادشاهان صفوی ایرانی شیعه مذهب ساكن در قلب ایران متعللق بله   

كتاب تشیع علوی و تشیع صفوی، شهید دكتر علی شریعتی مراجعه  برای درك بهتر و مفصلتر قضایا به

 .كنید

قلرن قبلل و آن ملورد     32به خصوص اگر جزو قضایای اجتماعی و فرهنگلی، آن هلم متعللق بله      -1

 .باشد... اختالف میان دانشمندان دو طرف و

تحلیلهلا و نقطله   من در اینجا با شهامت تمام به این موضوع اعتراف می كنم كه ممكن است تملام   -2

البته دقیقلاً  . نظرات من نیز مورد تایید خداوند نباشد زیرا من از دید عقل بشری به موضوع نگاه كرده ام

تحلیلهای برادران محقق من نیز مورد تایید خداوند نیست زیرا آنهلا نله   : به همین علت، قویاً معتقدم كه

د احساسات مذهبی و تعصبات فرقه ای و پلیش  كنند بلمه از دی تنها بر مبنای عقل بشری قضاوت نمی 
و مسللما اگلر در   . نشلینند  به قضاوت ملی ... زمینه های فرهنگی جامعه و تقلید از پدر و مادر و استاد و

 ... عربستان به دنیا می آمدند دست تمام وهابی ها را از پشت می بستند
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و سایر نكاتی  صحبت فق  از نبرد و تفرقه بود. غل  مطابق با زمان حال صورت گرفت
 .تة فراموشی سپرده شدكه می توانست باعث اتحاد شود به بو

از زمانی كه اولین دسته بندیهای سیاسی تحت عنلوان دیلن عثملان و دیلن عللی       -
 .بر اثر تلقینات دشمنان حضرت علی در راستای ایجاد تفرقه در عراق. شكل گرفت

ایرانی تجزیله و   از زمانی كه روایات و احادیث اسالمی مطابق فرهنگ مرز و بوم -
 . تحلیل شد

انحلراف تلوده از    ی كه دین توس  دولتها و حكومتها وسیله ای شد بلرای از زمان -
یا جهت بسیج عمومی برای نبرد با دول سلنی  . بدبختی های موجود به مسائل قرنها قبل

 (در زمان شاه عباس مثال عثمانی)
از زمانی كه دین دكان عده ای شد و وسیله ای شد برای ارتزاق مداحان و شهرت  -

 . صفویه كتاب می نوشتند3فق  جهت خوشایند پادشاهان تریاكی  برخی علماء كه
از زمانی كه طریقة جدل به جای مباحثه و تعصب به جای منطلق در گفتگوهلا و    -

 .كتابها جا باز كرد
از زمانی كه علماء و نویسندگان موظف شدند مقصرانی در تاریخ برای بدبختی و  -

 . ا كنندضعف و اهمال خودشان و پادشاهانشان، پید
از زمانی كه جاسوس انگلیسی مستر همفر وارد ایلران و تركیله و علراق شلد و      -

گزارش كاملی از وضعیت موجود برای دولت متبوع خود فرستاد و آنها هم به او دستور 
داستان حمله حضرت عمر به سمت خانه علی را با آب و تاب فلراوان  : دادند سعی كن

 ( هت جلوگیری از اتحاد بین دول و ملل مسلمانج) 4...بین شیعه رواج دهی و... و

 

                                                           

غلان كلرد فقل  بلرای اینكله نملی       مانند شاه سلطان حسین كه ایران را دو دستی تقلدیم محملود اف   -3

 . خواست از پای منقل بلند شود

ص  –ترجمه دكتلر محسلن مویلدی     –خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در ممالك اسالمی  -4

 ( 3184 –تهران  –انتشارات امیر كبیر ) –دستورالعمل  7بند  56و  55و  54



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   382

 سوزاندن احادیث -6

 ماجرای سوزاندن احادیث در زمان حضرت عمر 
حضرت عمر تمام احادیث اعم از جعلی و غیلر جعللی را از میلان بلرد و طبلق       -

روایات اصول كافی امامان هر چه می گویند از امام قبلی است تا برسد به پیلامبر صللی   
آیا به این طریق، حضرت عمر، كملك  . و چیزی از خودشان نمی گویند سلم اهلل علیه و

زیرا الاقل می دانیم احادیثی كه در دست ماست اگر جعلی باشد . بزرگی به شیعیان نكرد
 !متعلق به قرن دوم است و نه دوران حضرت عمر و ابوبكر

حالیكله  چرا حضرت عمر و ابوبكر قرآن، را كه مهمتر بود جمع آوری كردند در  -
قدرت دستشان بود و كافی بود كاری نكنند و بنشینند تا قرآن خود به خلود تحریلف و   

 (چون شما آنها را مغرض و معاند می دانید.)نابود شود
اگلر  ) چرا در قرآن بر لزوم یادداشت یا ثبت سخنان پیامبر صلی اهلل علیه و سللم  -

كه بر لزوم بلند حرف نزدن در اشاره ای نشده در صورتی...( اینقدر مهم است و حیاتی و
 ؟ شود چندین آیه نازل می حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

چرا فق  عبداهلل بن عمرو بن عاص تنها كسی بلوده كله از رسلول خلدا اجلازه       -
روایات بحار را رها كن سلخن ملن از روایلات معتبلر     )نوشتن احادیث را داشته است؟ 

 (كتب قدیمی تاریخی و بدون تعصب است

دروغ : به فرموده حضرت علی رسول خدا روزی خطبه ای خواندند و فرمودنلد  -
هر كه عامدانه بر من دروغی بگوید باید كه جایگلاهش  .... بستن بر من بسیار شده است

پس به تبع اوللی پلس از فلوت ایشلان بلازار دروغ گلویی و دروغ       . )را در دوزخ بگیرد
مر در آن شرای  و اوضاع چه چاره ای نویسی می توانسته رایج باشد و برای حضرت ع

 (جز این بوده؟

مرتد شدند  شیعه معتقد است كه تمام صحابه پس از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
و همه حق علی را پایمال كردند و آیات قرآن كه دال بر خالفلت او بلود   ( نفر 1به جز )
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ضلرت عملر از منلع    پس چگونه در اینجا می گویند كه هلدف ح ... را زیر پا گذاشتند و
نوشتن احادیث یا گفتن حدیث در سایر بالد، جلوگیری از نشر فضایل علی و احادیلث  

و آیا تا كنون تناقضی بلاالتر از ایلن در   ! توس  صحابه بوده است؟ منصوص خالفت او
تحلیل تاریخ وجود داشته؟ عده ای آمدند و حق علی را غصب كردند و بقیله در مقابلل   

وت كردند و بعد همین عده ای كله سلكوت كلرده بودنلد ملی      این غصب خالفت، سك
  !!!!خواستند فضایل علی را بنویسند یا نقل كنند ولی حضرت عمر مانع شد

ما می دانیم كه خداوند در قرآن وعده حفظ قرآن را داده كه قلرآن نیلز محفلوظ     -
یشلتر  گلر چله ب  )ماند آیا نعوذ باهلل خداوند نمی توانست وعده حفظ احادیلث را بدهلد   

به مدد حافظه قوی اعراب باقی مانلد بلاقی مانلدن     احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
زیلرا در آن زملان    قرآن نیز بیشتر منوط به حفظ آن توس  اصحاب بود و نه كتابلت آن 

 (كاغذ و به طور كلی انسانهای بیكاری و باسواد برای نسخه برداری بسیار كم بوده اند

نه باسوادی بوده و نه وسلایل   مبر اكرم صلی اهلل علیه و سلمدر عربستان زمان پیا -

و حتی باقی ماندن قرآن كه خداوند حفظ و بقلای آنلرا تضلمین كلرده     . نوشتن و كتابت
خود نوعی معجزه است اكنون سخن از سوزاندن احادیث چله  ( البته به دست اصحاب)

یت و مثال سوره توبه آن نه جایی كه قرآن به آن اهم. كند تصوری را در شنونده ایجاد می
نوشته شده بوده و فق  یك نفر آنرا حفظ بوده دیگر چله كسلانی احادیلث را مكتلوب     

مسلماً اگر هم چنین موردی وجود داشته در سطحی بسیار اندك و محلدود  . كرده بودند
 . بوده كه شیعه مانند همیشه در اینجا نیز دست به بزرگنمایی زده است

ما در تاریخ می خوانیم كه اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و  :آیا تعجب آور نیست -

در جمع آوری یا عدم جمع آوری قرآن شك داشلته انلد و ابلوبكر و دیگلران بله       سلم
حلال ایلن چله هیلاهویی     . اصرار بیش از حد حضرت عمر به این كار رضایت می دهند

دیث یعنی سخن آیا سوزاندن احادیث، ح! است كه شیعه در این زمینه براه انداخته است
نقلل  )كنلد كله    مطهری در كتاب سیری در امامت اعتراف ملی ! شود سوزاند سخن را می

كله آن هلم بله    ( حدیث در زمان حضرت عمر ممنوع نبوده بلكه كتابت آن ممنوع شلده 
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خاطر عدم مخلوط شدن آن با آیات قرآن كه به تازگی جمع آوری و مكتوب شده بلوده  
نكرده بود هم اكنلون قرآنلی كله در دسلت ملا بلود بلا         است و اگر حضرت عمر چنین

. مخللوط شلده بلود    احادیث جعلی و غیر جعلی منسوب به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
شنیدم، : گوید نكته جالب توجه دیگر اینكه در تمام روایات می بینیم گوینده یا راوی می

كله علرف جلاری در    این یعنلی این ! گفت، و هیچ كجا سخن از خواندم و نوشتم نیست
در . عربستان و بین اعراب بر گفتن و شنیدن بوده و اعتماد آنها بر حافظه قوی خودشلان 

شد محلال بلود كله شلیعیان،      نهایت اگر هم حدیثی توس  حضرت عمر جمع آوری می
احادیثی كه زیر نظر حضرت عمر جمع آوری شده را قبول كنند زیلرا برخلی از علملاء    

صحت قرآن جمع آوری شده توس  حضلرت عملر و ابلوبكر و     آنها تا همین اواخر در
 ! عثمان نیز شك داشتند چه برسد به احادیث

در تعداد دفعات تكبیلر   ،ما می دانیم به محض وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
ضمن اینكه شما غصب خالفت و پیمان شكنی مردم را نیلز پلیش   . بر میت اختالف شد

فراموش و قاطی كردند و یا زیر پا : این سرعت همه چیز رامی كشید پس وقتی مردم به 
 : نفر این سئواالت پیش می آید 1گذاشتند و به قول شما همه مرتد شدند به جز 

حضرت عمر و ابوبكر كار بسیار خوبی كردنلد كله دسلتور دادنلد احلادیثی كله        -
و !!! دتوس  مرتدین نوشته شده بود سوزانده شود تا جلوی تحریف اسلالم گرفتله شلو   

زیرا چه اعتمادی اسلت  !!! الاقل مردم نسلهای بعد كه مرتد نیستند این كار را انجام دهند
مكتوبات و منقوالت یك عده مرتد كه هنوز كفن پیامبرشان خشك نشلده بیعلت بلا    : به

سقیفه تا خلیفه ای ظالم و غاصب را انتخلاب و بلا او    علی را شكستته اند و رفته اند در

 بیعت كنند؟ 
مگر آیات قرآن و احادیث شلكر و نمكنلد كله بلا هلم قلاطی       "گوید  جانی میتی -
. دانیلد  ولی شما سنت نبوی و آیات قرآن را چون شیر و شكر آمیخته به هم می "شوند؟

در موقفی خاص و شرایطی خاص یك سخن را گفته  اكنون پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
یگر سلخنی دیگلر گفتله و افلرادی     و یك عده حاضر بوده اند و در موقف و شرایطی د
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شود با این حساب بیان بفرمایید كه در صلورت ضلب  و ثبلت     می. دیگر حاضر بوده اند
آن هلم زملانی كله    )این احادیث بالفاصله پس از ایشان چه بالیی بر سر اسالم می آمد؟

و  (نبوده است... حوزه های علمیه و علمای عظام و دانایان علم رجال و روایه و درایه و
انجلام ایلن كلار     این چهار شلرط الزم )گر و خائن و مستبد و حاكم  چرا این افراد حیله

به جای سوزاندن احادیث، نقشله جعلل و ورود احلادیثی بله نفلع خودشلان را       :( است
یا آزادانه به همه اجازه كتابت و نشر و گفلتن احادیلث   ( با كمك بقیه مرتدین)نكشیدند 

و آن اتفلاقی كله بلا ثبلت     )شتت و انحراف و نابودی شود؟ را می دادند تا اسالم دچار ت
قرن بعد افتاد و اسالم یه صدها فرقه تبدیل شد در همان سالهای اول پس  4احادیث در 

 !( از وفات پیامبر بیفتد

پیامبر صلی اهلل علیه : شما در جریان افسانه قلم و دوات می گویید طبق آیه قرآن -
و ما ینطق عن الهوی و از پیش خود چیزی : وحی بودهگفته طبق كالم  هر چه می و سلم

نمی گفته پس چرا نباید سخنان ایشان با آیات قرآن مخلوط شود؟ و اگر چنین شده بود 

آیا نمی نشستید و حضرت عمر و ابوبكر را به این خاطر، لعن و نفرین نمی كردیلد كله   
مع آوری كردند؟ دقت آنها از روی عمد و به قصد تحریف و نابودی قرآن احادیث را ج

كنید كه اعراب معتقدند پیامبر گرامی اسالم فصیح ترین سخنان را در بین علرب داشلته   
 . اند و امكان تخلی  سخنان نغز ایشان با آیات قران وجود داشته است

و  3جمع آوری قرآن در زمان خالفت ابوبكر به اصرار حضرت عمر شلروع شلد   -
قرآن، یعنی چیزی . توس  او اینكار به پایان رسید سال بعد در زمان خالفت عثمان و 49

سلال طلول كشلید چگونله از      49كه همه بر آن متفق القول بودند فق  جملع آوری آن  

حضرت عمر در زمینه احادیث انتظار دیگری دارید؟ پس چله خلوب اسلت در تحلیلل     
ن بله  وقایع تاریخی خودمان را به آن زمان ببریم و طبق شلرای  و امكانلات هملان زملا    

 . قضاوت بنشینیم

                                                           

عمر نباید نگران نلابودی قلرآن ملی    . ستآیه قرآن درباره علی ا 199جالب است اگر به قول شیعه  -3

 !!! بود زیرا شما علت سوزاندن احادیث توس  عمر را كتمان فضایل علی می دانید
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شیعه با احادیث زیر مخلالف  : در اینجا باید به نكتة مهمی اشاره كنیم و آن اینكه -
اصحاب من مانند ستارگانند به هر كلدام از آنهلا   : است و این احادیث را جعلی می داند

... بهترین مردم مردم و امت زمانه مننلد و  –همه اصحاب عادلند  –می توانید اقتدا كنید 
به جای آن دركتب شیعه احادیثی از این دست می بینیم كه همه اصحاب پس از پیامبر  و

ما نیز در اینجا بلا شلیعه همصلدا ملی     ! نفر 7یا  1مرتد شدند مگر  صلی اهلل علیه و سلم
شویم و از او می پرسیم پس چرا می گویید حضرت عمر باید به چنین افراد بدی اجازه 

بلرای  )می داد؟ و چه تضمینی بلود كله آنهلا      علیه و سلمنقل حدیث از پیامبر صلی اهلل
لجبازی و دهن كجی به حضرت عمر كه خلیفه ای بوده در زمینه اجرای احكام، عادل و 

حاال به ضرر او یا بله نفلع رقبلای    )دروغ به هم نبافند و یا دروغ ننویسند  (خشن وقاطع
از . راه افراط و تفری  پیملوده انلد   البته به نظر من در این زمینه، سنی و شیعه هر دو( او

را مرتلد و بلدنیت بلدانیم و     حماقت است كه همه اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
اگر بگوییم همة اصحاب پیامبر صللی  ( یا آبروداری زیادی است)حسن ظن بیش از حد 

 نیتی صددرصد خالصانه داشته و از نظلر علملی كاملل و بلدون امكلان      ،اهلل علیه و سلم
كتابلت   در اینكله چلرا  ( رض)حضلرت عملر    من به خوبی متوجه نیت. اشتباه بوده اند

 : شده ام( و حتی در برخی موارد نقل آنها را)احادیث را ممنوع كرده 

حضرت عمر، شخصیتی داشته كه به راحتی نمی توانسته بله كسلی اعتملاد كنلد      -3
د همین عدم اعتماد او و حتی شای. مانند مورد عدم انتخاب جانشین برای پس از خودش

او پلیش از  . را واداشت كه مرتباً به ابوبكر اصرار كند تا آیات قرآن را جملع آوری كننلد  
سال خالفت ابوبكر از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه  4سال رسالت و  41این و در طول 

اشتباهات و تخلفات و برخی غرض ورزیها را دیده بوده و می دانسته نیت همله   و سلم
او حتلی شلاهد شلورش رده و    . باالخره خو و طبیعت بشری است. ها مانند هم نیستآن

خوب، وقتی برای قرآن كه . بوده است( به جز مدینه و مكه)مرتد شدن بسیاری از قبایل 
سیاق الهی بودن آن معلوم بوده و باید دو شاهد آنرا تایید می كرده اینهمه دقت بله كلار   

یكلی از افلرادی كله    . جازة نقل یا كتابت حدیث را بدهندبردند چگونه براحتی به همه ا
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حضرت عمر او را از اینكار بازداشته ابوهریره بوده و مگر نه این است كله شلیعه هلیچ    
امكلان  !( مگر اینكه به نفع حضرت عللی باشلد  )یك از احادیث ابوهریره را قبول ندارد 

شته و با عدالت حضرت عملر  اینكه فق  عده ای را از اینكار بازمی داشت نیز وجود ندا
كاغذ و قلم و افراد با سلواد  )از نظر سایر امكانات . و شرای  آن روز سازگار نبوده است

 . نیز در مضیقه بوده اند...( و

هلر حلدیثی را بله مناسلبتی خلاص فرملوده بودنلد         پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -4
 (حدیث من كنت مواله فعذا علی مواله): مشهورترین آن)

علده ای بلا حضلرت عللی      كلدورت آنرا به خلاطر   ،یامبر صلی اهلل علیه و سلمكه پ
خوب ما می دانلیم كله   ( فرمودند ولی شیعه از آن برداشت خالفت منصوص كرده است

نقل همین حدیث باعث وجود چه تفرقه عظیمی در امت اسالمی و انشلعاب دائملی آن   
اگر حضرت عمر اجلازه ملی    خوب... به شیعه و سنی شد و چه خونها كه ریخته نشد و

داد هر كسی هر حدیثی را به دلخواه خود بیان كند و تحلیل خودش را بر آن بار كند كه 

 ! ریشة اسالم در همان قرن اول هجری كنده شده بود
و شرای  آن روزگار سراغ داریم بسیار محتمل بوده كه  با روحیه ای كه از اعراب -1

كنند زیرا گوینده و ناقل هر دوی آنها پیلامبر اكلرم   آنها احادیث را با آیات قرآن مخلوط 
البته برای ما كه در قرن بیستم هستیم شاید این نكته ای . بوده است صلی اهلل علیه و سلم

عجیب باشد ولی مطمئن باشید اگر حضرت عمر اجازه مكتوب كلردن احادیلث را داده   
خلوص و اطمینان نبلود و   بود اكنون قرآنی كه در دست ما بود دارای چنین درجه ای از
یك نفر علرب بلدوی بلرای    . چه بسا سرنوشتی بدتر از تورات و انجیل را پیدا می كرد

( شلیعه ایلن شلخص را خیللی قبلول دارد     )آموختن قرآن، به نزد عبداهلل مسعود می آید 
تواند تلفظ طعام االثیم را به آن عرب بیلاموزد   كند نمی عبداهلل ابن مسعود آنچه تالش می

و ! می توانی بگویی طعام الفجلار؟ : گوید شود و به آن عرب می در انتها عصبانی می پس
خوب، حتماً رگهای گردن هر شیعه یلا سلنی بلا شلنیدن ایلن      !!! آری: گوید آن عرب می
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پس مطمئن باشید اگر همین سهل انگاریهلا در كتابلت قلرآن یلا     . شود موضوع سرخ می
 !!! ا كه نمی شداحادیث رخ می داد چها كه می شد؟ و چه

هر حدیثی را در موقعیتی خاص بیان می كردند  پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -
و برخی احادیث نیز ناسخ و منسوخ دارد آیا تصمیم حضلرت عملر بازتلاب طبیعلی از     

 چنین شرای  رئالیستی نبوده است؟

نلام   یكلی از كاتبلان وحلی بله     در زمان حیات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -
عبداهلل ابی سرح در آیات قرآن دست می برد و بعد فرار ملی كنلد و بله مكله ملی رود      

چنلین   خوب وقتی كسی از خدا نمی ترسد و جلوی چشم پیامبر صلی اهلل علیه و سللم 
كاری آن هم با قرآن می كند چه تضمینی است برای وقتی كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیله  

می توانند مچ دروغگو را بگیرنلد؟ آن هلم بلا احادیلث كله      از جهان رفته اند و ن و سلم
 . بالغت قرآن را نداشته و امكان جعل آن بوده است

 اتهامات متفرقه دیگر  –7

 دفن شده عده  برخی می گویند چرا هنوز بدن مبارك پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
یسلتم در نظاملات   ای در سقیفه مشغول انتخاب خلیفه بودند؟ البته برای ما كه در قلرن ب 

خاص شهری و دولتی زندگی می كنیم مساله عجیب است زیرا ما از زاویه دید خود بله  
 :موضوع نگاه می كنیم ولی لحظه ای به آن زمان برویم

تمام مورخین متفق القولند كه قبل از هجرت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم، بین دو  -

داشته و حتی یكی از علل موفقیلت   قبیلة اوس و خزرج نزاعی تاریخی و طوالنی وجود
در جلب دعوت انصار و هجرت به مدینله ریشله در هملین     پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

 . اختالف آنها دارد

سال  41همنشین بوده و در طول  ابوبكر از كودكی با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
ضلمن اینكله او   . ده استلحظه ای از كنار او دور نش ،بعثت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
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او . در همان فرهنگ رشد كرده و دقیقاً عادات قومی و قبیله ای را به خوبی ملی دانسلته  
مرد مصلحت اندیش و پخته ای بوده و قریش در همه زمینه ها با او مشورت می كلرده  

آیا می توان تصور كرد كه او از رقابت دیرینه اوس و خزرج با یكدیگر و احتمال . است
بین این دو قبیله در صورت انتخاب خلیفه از بین یكی از دو قبیله، بلی خبلر بلوده     نزاع

است؟ پس آیا تشخیص او درست نبوده كه اگر به سقیفه نرود و سرگرم تلدفین پیلامبر   
بلا عنایلت بله    . )شود ریشه اسالم در جا كنلده خواهلد شلد    اكرم صلی اهلل علیه و سلم

اهزن به مدینه، شورش گسترده اهل رده و سرپیچی اتفاقات بعدی، احتمال حمله قبایل ر
از خواندن نماز و پرداختن زكات به اضافه نقشه هایی كه ابوسفیان در سر داشته و اقوام 

آری برای ما كه در قرن بیستم، گوشة گرم اتاق خلود  ...( )پراكنده و زخم خوردة یهود و
اسلت كله حكلم تكفیلر     قرن پیش بی خبریم بسلیار راحلت    32نشسته ایم و از شرای  
 (دیگران را صادر كنیم

شیوة انتخاب رهبلر بلر مبنلای    ( 3از جمله مدینه)در آن زمان در عربستان شمالی  -

و ماننلد اكنلون، روز انتخابلات از قبلل تعیلین      . شوری و آراء اكثریت مردم بلوده اسلت  
ا كسلی  شده و صندوق رای و ابطال آراء و از این موارد وجود نداشته و اگر مردم بل  نمی

بلا   4.دست بیعت می دادند دیگر كار تمام می شد و محال بلود بیعلت خلود را بشلكنند    

                                                           

البته مردم مدینه از اهالی عربستان جنوبی بوده كه معتقد به اصل شرافت خانوادگی و قداست الهلی   -3

ریشله در هملین   ( ع)ه انتخاب حضرت علی در تعیین رهبر بوده اند شاید یكی از علل تمایل آنها ب... و
 . عقیده داشته باشد

سال بعد و به دورة عثمان بر می گردد كه عالوه بلر اینكله عللل فراوانلی      47اولین بیعت شكنی به  -4

داشته توس  عده معدودی بیعت شكسته شد و یكی دو نفر با چهره نقاب زده و بله صلورت مخفیانله    

كشتند و گرنه حتی آن عده معدود بیرون خانه نیز قصد كشلتن عثملان را   وارد خانه عثمان شده و او را 

نیز باید گفت نیمی از جمعیت كوفه را ملوالی  ( ع)در مورد بیعت شكنی كوفیان با امام حسین . نداشتند

ایرانی تشكیل می دادند و اصوال كوفه شهر جدیدالتاسیسی بوده كه از حاللت قبیلله ای خلارج شلده و     
ال پس از جریانات مورد بحث بوده ضمن اینكه كوفیلان بلا املام حسلین بیعلت نكلرده       س 79زمان نیز 

 ... وفق  به ایشان نامه نوشته بودند و
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توجه به نكات فوق، مجسم كنید اگر ابوبكر و حضرت عمر در صحنه حاضر نمی شدند 
چنانچه یك نفر از بنی امیه خلیفه می شد و یا یك نفر از قبیله خزرج، آنوقت چه بالیی 

، تمام بنی (ع)ماً به جای اخذ بیعت اجباری از حضرت علیآمد؟ و مسل بر سر اسالم می
 .گذراندند هاشم را از دم تیغ می

بسیار حسلاس شلد و    می دانیم كه شرای  با رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
مرتد شدند و هر  ،تعدادی از قبایل پس از شنیدن خبر وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

به عالوة امكان حملله قبایلل راهلزن بله     . داد وجود داشتلحظه امكان گسترش این ارت
 ...مدینه و

افرادی مانند ابوسفیان بسیار عالقه داشتند كه اوضاع به وضعیت سابق برگلردد و   -
بوده كله تملام ملورخین    ( ع)اصرار ابوسفیان با بیعت با حضرت علی : مهمترین دلیل آن

اسخ می دهند كه چقدر كینة تو نسبت نیز به او پ( ع)آنرا تایید كرده اند و حضرت علی 
واهلل  3؟ اكنون باید پرسید ابوسفیان چه نقشه هلایی در سلر داشلته   . به اسالم طوالنی شد

 .اعلم

اكنون در كنار این مسائل بحرانی در تاریخ می خوانیم كه در سقیفه ضمن جر و  -
د دستها بحثهای حادی كه میان انصار و مهاجرین در خصوص انتخاب خلیفه در می گیر

تدفین پیامبر صلی : اكنون با جمع بندی تمام این موارد 4!شود به قبضه شمشیر نزدیك می
و ابن عباس ( ع)؟ ضمن اینكه حضرت علی  مهمتر بوده یا انتخاب خلیفه اهلل علیه و سلم

صللح   و ضمن اینكه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم 1.اند عهده دار این وظیفه بوده... و

                                                           

 .ن بی خبر نبوده اندآهم از ( ع)كه صددرصد حضرت علی  -3

اكثر مورخین در این رابطه متفق القولند و این از نكاتی است كه جای هیچ شكی نلدارد پیاملدهای    -4

 .آنرا خودتان حدس بزنید بعدی

نكته جالب توجه دیگر اینكه حجره كوچك عایشه گنجایش بیش از چند نفر را نداشته است كه ما  -1
حضلرت عللی و   . از همه انصار و مهاجر انتظار داریم در مراسم تدفین پیامبر اكردم شركت كرده باشند

 .ر مورد شماتت قرار ندادندهیچ یك از بنی هاشم نیز آنها را در آن زمان به خاطر اینكا
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سلمانان و جللوگیری از تفرقله و خلونریزی را برتلرین و مهمتلرین وظیفله هلر        میان م
 ... مسلمان می دانسته اند

در انتها الزم به ذكر است كه در برخی از منابع آمده كه عملر و ابلوبكر پلس از     -
البته احتمال صحت این روایت زیاد . به سقیفه رفتند نماز بر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

ر روایاتی دیگر می خوانیم كه ابوعبیده جراح و زید ابلن سلهل، قبلر پیلامبر     است زیرا د
را ترتیب دادند و طبق روایات قطعی ملی دانلیم كله ابوعبیلده در      صلی اهلل علیه و سلم

سقیفه حاضر بوده و جزء اولین نفراتی بوده كه با ابلوبكر بیعلت كلرده و در پیلروزی او     
 3.ست كه در هر دو مكان حضور داشته باشدپس محال ا. سهم به سزایی داشته است

در زمان حضرت عمر، وضع مسلمانها به خاطر فتوحات بی شمار خوب شده و  -
ظرفیت با استفاده از جواز صیغه، بنیان خانواده را رو به ضعف و سلقوط   مسلماً عرب بی

 .و تهدید برده است

یت بلوده انلد   از آنجا كه برخی از زنان عرب هنوز در حال و هوای دوران جاهل -

مسلم است كه از این طریق برای خودشان دكان باز كرده و موقع دستگیر شلدن، صلیغه   
و هزاران دلیل دیگر كه ما به علت اینكه در آن زمان نبوده ایم آنلرا  . كرده اند را بهانه می

 .دانیم و فق  نشسته ایم و تهمت و افتراء می زنیم نمی

 به نكاتی از این قبیل بر می خلوریم كله    4در افسانه های شیعه و مداحی مداحان
و صلد   1بوده اند ... حسود، ترسو، بخیل، منافق، كافر و: حضرت عمر و حضرت ابوبكر

بار درباره رقیبش  59شود كه چگونه یك نفر حسود،  البته این سئوال برای من مطرح می

                                                           

 –هلادی خلاتمی    –جرجی زیدان و گوستاو لوبون  –نقد و بررسی دو كتاب تمدن اسالم و عرب  -3

 123انتشارات كتابخانه صدر ص 

و حتی در تحقیقات علمی محققین روانشناس تاریخ شناس جامعه شناس دین شناس قرآن شلناس   -4

 !!!غیر متعصب

نشینی با پیامبر چه نتایج جالبی در بر داشته است و پیلامبر نیلز نله تنهلا     سال هم 47جالب است كه  -1
نتوانسته آنها را تغییر دهد بلكه به آنها دختر داده و از آنها دختر گرفتله و آنهلا را از كنلار خلود نرانلده      

 .است
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ه مرا رهلا  گفته اگر علی نبود حضرت عمر هالك می شد؟ و یا ابوبكر كه مرتب می گفت
ماننلد   )چطور ابوبكر بخیل، مرتب برده های تازه مسللمان  . كنید و با دیگری بیعت كنید

گوینلد ترسلو    را در مكه با آن مبالغ گزاف می خریده و آزاد می كرده اسلت؟ ملی  ( بالل
با اینكه از قبیله مطرح قلریش بلوده    اند ولی ما می بینیم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بوده

در مكه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد آنگاه آیا می توان باور كرد كله حضلرت   آنهمه 
؟ و  انلد  كلرده  عمر و ابوبكر كه از دو قبیله كم اهمیت بوده اند براحتی در مكه زندگی می

چگونه است كه عمربن عبدود وقتی از خندق به این طرف می پرد نام حضرت عملر را  
رسویی بوده آیا مسخره نیست كه قهرمان عرب، نام صدا می زند، اگر حضرت عمر آدم ت

یك نفر ترسو را برای مبارزه صدا كند؟ می گویید آنها برای اینكه بعلدها خلیفله شلوند    
چگونه است این آدمهایی كه شما آنها را نادان و كم اطلالع معرفلی ملی    . مسلمان شدند

سلال دیگلر    41شود  یبرند م می كنید در این مورد خاص، اینقدر زرنگ می شوند كه پی
خلیفه شد؟ عالوه بر اینكه این دو نفر چه سوء استفاده ای از خالفت كردند كه نیتشلان  

خالفت بوده تا آخرت و حتی دنیای خود را برای آن به باد داده باشند؟ آیا پس از خود، 
لیلغ  ؟ آیا كاخی ساخته یا كنیزكانی خریدند؟ یا تب خالفت را به فرزند یا قبیله خود دادند

 ؟  دین و اندیشه جدیدی بودند گر

   آیا منافق، حاضر است برای چیزی كه به آن ایمان ندارد مرتب پول خرج كنلد؟
از جانش بگذرد؟ ما ایرانی ها حتی در مواردی كه به آن ایمان داریلم ملی ترسلیم پلول     

 . ابا داریم خرج كنیم و از بذل جان نیز بعضاً

 ها، و اهداف شوم یك ریشه و مبنای اقتصادی در طول تاریخ، تمام تالشها، جنایت

اكنلون ملا در تلاریخ    . داشته است زیرا با پول است كه می توان به سایر اهلداف رسلید  
گذشتند و حتلی در طلی   ... بینیم كه عمر و ابوبكر از مال و جان و وطن و خانواده و می

لملال برداشلت   خالفت خود یك نفر از اقوام خود را منصب نداده و یك دینار از بیلت ا 
 . پس خدا به داد شما در شب اول قبر برسد. نكردند
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  توزیع ناعادالنه بیت المال یكی دیگر از ایرادات شیعه به حضرت عمر است زیرا
را بیشتر داده نام سلمان را در فهرست اهل بیت  او سهم زنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

سابقین و مهاجرین در اسالم ( اهل البیت سلمان منا: بر اساس حدیث پیامبر)كند  ثبت می
من كاری به اینكه كار حضرت عمر درست بوده یا اشلتباه  ... را سهم بیشتری می دهد و

بر خالف برخی نویسندگان )ندارم زیرا از شرای  و اوضاع و احوال آن زمان بی اطالعم 
انهلای تلاریخ   افلراد در تملام دور   شیعه كه از تمامی شرای  اجتماعی و حتی روانشناسی

ولی شما هم كه مانند ایشان عمل می كنید شما هم برای خانواده هلای شلهدا    ( ! مطلعند
پس شما هم ... اید برای رزمندگان برای جانبازان و قائل شده... هزار و یك امتیاز و وام و

دقت كنید كه مثال طلحله  ... ))كه مانند او عمل می كنید حق ایراد گرفتن به او را ندارید
می آمده می  در احد، دستش را جلوی شمشیری كه به طرف پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

تلو  ... شود و كشته نشود و دستش از همانجا شل می گیرد تا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
 ((خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

 افسانه قلم و دوات

گوید ابن عباس كه  كند و می میسعید بن جبیر روایت : گوید همچنین ابوجعفر طبری می
سلپس چنلدان   ! روز پنجشنبه و چله روز پنجشلنبه یلی   : می گفت! خدایش رحمت كناد

آن روز پنجشنبه چله بلود؟   : گریست كه اشك چشمش ریگها را خیس كرد، به او گفتیم
سخت شد و فرمود برای من لوحه و دوات  غروزی بود كه بیماری رسول خدا : گفت

كتف و دواتی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم كه پس از من گمراه یا فرمود استخوان 
فرمود برخیزید و بیرون روید و در حضور هیچ پیامبری شایسته . مشویدآنان ستیز كردند

گوید  بپرسید چه می! گوید؟ شود، آیا هذیان می او را چه می: نیست نزاع شود آنان گفتند
رهایم كنید كه آنچه من در آنلم بهتلر از   : فرمودآنان خواستند سخن خود را تكرار كنند 

چیزی است كه مرا به آن فرا می خوانید و سپس در سه ملورد سلفارش كلرد و فرملود     
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مشركان را از جزیرة العرب بیرون كنید، و به نمایندگان همان گونه كله ملن جلایزه ملی     
هلم كله    در مورد وصیت سوم عمدا سكوت كرد در صورتی غدادم جایزه دهید پیامبر 

 .فرموده است من فراموش كردم
در آخلرین   كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم  3در برخی متون شیعه و سنی آمده

روزهای عمر خود در حضور برخی از مهاجر و انصار درخواست قلم و كاغذ كردند تلا  
 در 4!ولی حضرت عمر ملانع اینكلار شلد   ! چیزی بنویسند كه آنها تا قیامت گمراه نشوند
 :شود اینجا برخی سئواالت در ذهن انسان، مطرح می

یعنی عدم گمراهی املت  )كار به این مهمی  چرا پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -
را زودتر و در شرای  مناسب تری انجام ندادند؟ مثال در حضور همله در  ( تا روز قیامت

 ار و حاشا كند؟مسجد مدینه تا كسی جرات مخالفت نداشته و یا بعداً نتواند انك

 ما طبق صریح آیات قرآن كریم می دانیم كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -

ولی در اینجا نعوذ باهلل پیامبر اكرم [ 1:النَجم] چڀ  ڀ   ڀ  ٺچ  :حرف بیهوده نمی زنند

گفتن كلمه اكتب یعنی بنویسم به جای املی یعنی بگویم تا -3: چند كار بیهوده كرده اند
ویسید در صورتی كه ایشان طبق صریح آیات قرآن و شواهد تاریخی، سواد شما بن

ایشان افصح عرب بوده اند و اعراب برای بیان هر مقصودی كلمه ای . نوشتن نداشته اند
جاعل دروغگوی این حدیث، در ادامه از  -4املی : می گفتند خاص دارند كه اینجا باید

كه : چیزی بنویسم كه تا ابد گمراه نشوید: یدگو می زبان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
هر تمدنی دوران . چنین چیزی هم طبق صریح قرآن و شواهد متعدد تاریخی محال است

. كند و تعالی هر جامعه ای بسته به خود آن مردم است تولد و رشد و زوال را طی می

به طریق  تواند جلوی بدبختی یك جامعه را بگیرد همانگونه كه صرف وجود قرآن نمی

                                                           

 .صحیح نیستطبق تحقیق استادان بی طرف، بسیاری از موارد در متون شیعه و سنی  -3

ر برخی متون قدیمی مانند ابن سعد آمده كه پیامبر فرمودند قلم و دوات بیاورید تا ابوبكر را حتی د -4
ولی ما حتی همین قضیه را هم نملی تلوانیم قبلول كنلیم چلون ایشلان املی        . به عنوان جانشین بنویسم

 .اند بوده
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تا كنون نیز حتی یك . تواند جلوی گمراهی را بگیرد اولی صرف سخن پیامبر نیز نمی
به تاخیر  -1. تمدن هم نداشته ایم كه همیشه در مسیر پیشرفت و تعالی بوده باشد

انداختن چنین سخن مهمی كه جلوی گمراهی امت تا قیامت را می گیرد آن هم تا آن 
اگر سخن ایشان فرمان خدا  -2اهی نابخشودنی است گن( یعنی نزدیك مرگ)شرای  

و اگر . بوده كه باید هم زودتر می گفتند و هم در همان شرای  به هر حال می گفتند
گوید سومی را نگفتند كه در  نهایتا راوی می -7. درخواست شخصی ایشان بوده كه فبها

 . گزار كردندصورت صحت همین نشان می دهد كه ایشان امر خالفت را به سكوت بر

در غدیر خم، اعالم خالفت حضرت علی  اگر منظور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
بوده و در هنگام نوشتن وصیت نیز قصد نوشتن هملین موضلوع را داشلته انلد آیلا      ( ع)

هزار نفر در غدیر و تصریح به این موضوع توس  پیامبر  349حضور و شهادت و بیعت 
محكمتر و پر اعتبار ( كه نوشته هم شده)دی طی آیة تبلیغ در آن لحظه و پشتوانه خداون

 تر بوده یا نوشتن مطلبی در بستر بیماری در اتاقی كوچك و در حضور عده ای معدود؟ 

می نوشت یا  این وصیت را شیعه معتقد است كه اگر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
انحرافی در اسلالم  ( اندالبته طبق برخی روایات سفارشات خود را گفته )حتی می گفت 
ملی   ملی نوشلت و یلا    این سخن یعنی اگر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. حادث نمی شد

 چطور شما معتقدید یك سخن پیامبر صلی اهلل علیله و سللم  . گفت همه قبول می كردند
در بستر بیماری در حضور عده ای معدود مورد قبول واقع ملی شلده و حضلرت عملر     

هلزار نفلر    349كه در روز غدیر در حضلور  ( آیه تبلیغ)آیة قرآن  نگذاشت بنویسند ولی
صورت گرفت توس  همه زیر پلا   همراه با بیعت و سفارش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

پس اگر نوشته می شد از بیعت غدیر كه محكمتر و پرشاهدتر نبود آنلرا  !!! گذاشته شد؟
 د؟كردند پس چرا اینهمه غصه و داد و فریا هم نقض می

ما در تاریخ، وقایع بیشمار و كم اهمیتی را سراغ داریم كه حضلرت عملر بلا آن     -
روحیه عجول و تند و تیز خود مخالفت می كرده ولی كسی به او توجه نداشته و او هم 
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به سرعت متوجه اشتباه خود شده و عذرخواهی می كرده است چطور در این ملورد بله   
 این مهمی حرفش را به كرسی می نشاند؟ 

روز قبل از این با نصب حضرت علی در غدیر خم به  59شیعه معتقد است  -

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چالیوم : خالفت آیه زیر نازل شد

امروز دین شما  [:1:المائدة] چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

رم صلی اهلل علیه اكنون اگر دین اسالم كامل شده و نعمت تمام، پیامبر اك... را كامل كردم
خواسته اند بیان كنند كه نعوذباهلل خداوند آنرا فراموش  چه چیز دیگری را می و سلم

 ! و آیا با عدم بیان آن دین اسالم را ناقص رها نكردند! كرده باشد

حتی یك مورد هم سراغ نداریم  ما در طول زندگانی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
حتی در جنگ احد با اینكه می دانسلته  . نظر كرده باشند كه ایشان از تصمیم خود صرفه

می فرماینلد درسلت نیسلت پیلامبری      خورند از سخن خود بر نگشته و اند شكست می
چگونه است كه در این مورد به این مهملی  . لباس رزم بپوشد و آن را از بدن خارج كند

 !!! ت می كنندایشان به خاطر حرف یك نفر سكو( یعنی عدم انحراف امت تا قیامت)

یكی از دالیل محكم و معتبر و قوی مسللمانان در برابلر پیلروان سلایر ادیلان و       -
آیا با قبول ایلن روایلت كله     3دلیلی بر اعجاز قرآن، امی و بیسواد بودن پیامبر اكرم است

شود؟ زیلرا پیلامبر در    بیشتر شبیه افسانه است این اصل مهم و قطعی زیر پا گذاشته نمی
اكتب یعنی بنویسم و نمی فرمایند املی یعنی ملی گلویم تلا    : نه می فرمایندمتن این افسا
 . شما بنویسید

در موارد كم اهمیت تر از این هم با وجود خطلرات   پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -

امید نشده و پیام خود را ابالغ كرده است چلرا در ایلن ملورد     سكوت نكرده نا... جانی و
كله همله روحیله او را    )یامت، فق  به خاطر حرف یك نفر یعنی عدم گمراهی امت تا ق

 .ناراحت شده و سكوت می كنند( اند دانسته می

                                                           

  یمراجعه كنید به كتاب پیامبر امی از مرتضی مطهر -3
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به خالفلت  ( ع)آیا صرف نوشتن یك جمله حتی اگر منظور تعیین حضرت علی  -
تواند جلوی گمراهی و عدم انحراف مسلمین تا روز قیاملت را بگیلرد؟ و    بوده باشد می

است بسیار شایسته و به جا بلكه الزم و واجلب بلوده كله    اگر چنین چیزی امكان پذیر 
نه از نقطه نظر علمی و نه از نظلر  . چنین جمله ای در قرآن و از سوی خداوند ذكر شود

تاریخی چنین چیزی محال است كه یك جمله بتواند تا قیام قیامت باعث سعادت ملتلی  
 3.شود

حتی به علی گفلت   چرا می گویند حضرت عمر در جریان غدیر ناراحت نشد و -
به به كه تو ای علی از امروز موالی من و هر زن و مرد مسللمان شلدی وللی در اینجلا     

 .كند هنوز پیامبر لب از لب باز نكرده اعتراض می

حضرت عمر به شهادت اكثر روایات تاریخی مردی بسیار ساده دل بوده چگونه  -
انتخلاب   لی اهلل علیه و سللم شود كه می فهمد قصد پیامبر ص در اینجا اینقدر باهوش می

 .به خالفت است( ع)حضرت علی

شما در داستان دیگری معتقدید كه عمر و ابلوبكر در آخلرین روزهلای حیلات      -
در سپاه اسامه در بیرون مدینه بوده اند و آنقدر تعلل می كنند كله پیلامبر    غپیامبر اكرم 

عملر و ابلوبكر در آن    فوت كند و آنگاه با شنیدن خبر فوت به مدینه بر می گردند پلس 
یا در جایی دیگر می نویسید وقتی خبر رحلت پیامبر ! لحظه كنار پیامبر چكار داشته اند؟

گفته شد حضرت عمر شمشیر كشید و گفت هر كس بگوید پیامبر  صلی اهلل علیه و سلم
مرده من او را می كشم و او اینكار را كرد تا فرصت باشد ابوبكر از منزل همسر دوملش  

عمر و  براستی. نح ل بیرون مدینه ل به مدینه بیاید و زمام خالفت را به دست بگیرد  در س

ابوبكر در آن روزها كجا بودند؟ در مدینه، در سنح، در سپاه اسامه، امام جماعت مسجد 

                                                           

ان اهلل ال یغیلروا ملا بقلوم حتلی     : سعادت یك ملت را اینگونه بیان می فرمایدبلكه خداوند در قرآن  -3
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینكله آنهلا خودشلان را تغییلر     . یغیروا ما بانفسهم

 .دهند
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براستی به چه دلیل، در مورد داستانهایی كه اینهمه درباره آنها شك و شلبهه وجلود   ... و
 ! به باد می دهیم؟دارد آخرت خودمان را 

روزی ابن عباس حضرت عمر را در بازار مدینه می بیند كه لباسش را بلاال ملی    -
حضلرت عملر، متوجله ابلن عبلاس      . زند و چند ضربه شالق روی پای خودش می زند

 حضرت عمر. نه: گوید علت اینكار را می دانی؟ ابن عباس می: گوید شود و به او می می
 (دارم تنبیله ملی كلنم   ... ر آن حرفی كه گفتم پیلامبر نملرده و  خودم را به خاط : )گوید می

یعنی به خاطر یك برداشت اشتباه داشته خودش را تنبیه می كرده آن وقت ممكن اسلت  
این ملرد دارد  : یعنی)چنین سخنی را گفته باشد؟  در حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

 !!!( می گوییم در حقیقت این ماییم كه داریم هذیان. گوید هذیان می

در قرآن اشاره و در غدیر تصریح شده دیگلر چله   ( ع)اگر انتخاب حضرت علی -
 ؟نیازی به نوشتن آن بوده است

این نوشته را ( یا حتی در مدینه یا مكه)در غدیر  چرا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -

ضه خوانها با اخذ تایید سایر روسای قبایل كه حاضر بودند انجام ندادند؟ براستی چرا رو
نگذاشتند پیلامبر آخلرین    ":اینقدر با آه و ناله روی این قضیه پافشاری كرده و می گویند

چرا شما مردم را اینقدر احمق فرض  "وصیت خود را انجام داده و جانشین تعیین كند؟
روز قبل در غدیر  59 كرده اید؟ مگر شما معتقد نیستید پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم

 هزار نفر علی را به عنوان جانشین معرفی كرد؟ 349جلوی 

در طلول عملر گهربلار خلود هلر       ما می دانیم پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم  -
تصمیم یا سخن را بر مبنای اشارات الهی انجام می دادند و هیچگلاه بنلا بله میلل خلود      

ر بیلان  و دقیقاً به همین علت هیچگلاه هلیچ چیلزی ملانع ایشلان د      3چیزی نمی گفتند 
به عبارتی دیگر ایشان حتی اجلازه نداشلتند در گفلتن حلق ل نعوذبلاهلل ل        . حقیقت نشد
آن )اكنون چرا فق  در همین یك ملورد  . یا موضوعی را مسكوت بگذارند. كوتاهی كنند

 فق  به خاطر سخن یك نفر سكوت می كنند؟ ( هم به این مهمی

                                                           

 [ 1:النَجم] چڀ  ڀ   ڀ  ٺ    چ  -3



  399  جلد اول (ALFOS) آلفوس

چیند تا بر علیه حضرت  نویسنده و گوینده شیعه از هر طرف یك چیزی را می -
درد بر او : آنجا كه در صحیح بخاری نام حضرت عمر آمده او گفته! عمر به كار ببرد

حاال از . گوید این مرد هذیان می: چیره شده و آنجا كه نام شخص نیامده گوینده گفته
كجا آن سخن را حضرت عمر گفته و این سخن را یك نفر دیگر؟ تازه هجر به خودی 

چرا نباید هجر را دوری و فراغ ( هجران، مهاجرت)دور شده را می دهد  خود معنای
گوینده در ادامه گفته عزیمت بخوانید؟ البته كار به همینجا  ترجه كنیم به خصوص كه

شود برادران من در ادامه باز هم به صورت چینشی و نیمه جویده عمل می  ختم نمی
هذیان  ود پیامبر صلی اهلل علیه و سلمش مگر می: كنند آنها در تحلیل قضیه می گویند
و ما ینطق عن الهوی او از روی هوی و هوس سخن : بگوید؟ مگر قرآن درباره او نگفته

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ : ولی برادران من ادامه آیه را هم بخوانید. گوید نمی

وید بلكه این گ او از روی هوی و از پیش خودش چیزی نمی [:1/2:النَجم] چٿ  ٿ  

در مقام  این یعنی آنكه وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. قرآن از جانب وحی الهی است
گوید یا چیزی بر مطالب الهی كم و اضافه  ابالغ آیات الهی است از خودش چیزی نمی

بگو من نیز بشری مانند شما )انما انا بشر مثلكم است : ولی در سایر موارد. نمی كند
آزادی اسرای بدر در مقابل  :بی شماری مانند  آیات.ارای رغبات شخصیو د( هستم

موید سخن ماست كه ایشان چه بسا سخنانی مطابق .. فدیه، عبئس شدن در برابر كور، و
گوید طبق  شیعه در تحلیل شان نزول آیه اكمال می. اند طبیعت بشری خود می گفته

وفات كردند دیگر آیه   علیه و سلمروز بعد كه پیامبر صلی اهلل 63حدیث ابن عباس تا 
جهت نوشتن وصیت  آیا در خواست پیامبر صلی اهلل علیه و سلم خوب. ای نازل نشد

روز  63به الزام وحی و دستوری از ناحیه خداوند بوده یا نه؟ اگر طبق وحی بوده چرا 
دم ابالغ این امر به این مهمی را به تعویق انداختند؟ و چرا ابالغ نكردند؟ و آیا با ع

و اگر این مورد از رغبات شخصی  فرمان خداوند نعوذباهلل مرتكب معصیتی نشدند؟
شود با نظرات شخصی  ایشان بوده كه پیش از این نیز اصحاب می دانسته اند كه می

. اصل شوری كه در قرآن آنهمه پیرامون آن آیه آمده یعنی مخالفت)ایشان مخالفت كرد 
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مانند خروج از مدینه برای نبرد احد كه اكثریت ( اردموافقت كه نیازی به شوی ند
و سایر افراد مسن  جوانان انصار موافق خروج بوده و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

نفر  59مخالف بودند ولی نظر اكثریت غلبه می كند و مسلمانها شكست می خورند و 
ال شما می گویید به هر ح. شود شوند ولی كسی مورد لعن و نفرین واقع نمی كشته می

دو مورد از این سه مورد را به صورت شفاهی ایراد فرمودند  پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
چرا؟ آیا سكوت ایشان به اشاره وحی بوده یا تصمیم . ولی در مورد سوم سكوت كردند

او از روی : [1:النَجم] چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  آیهشخصی ایشان بوده؟ اگر شما معتقدید 

و به اشاره وحی فق  !!! مسلما سكوت او نیز از روی هوی نیست. گوید نمی هوی سخن
 .دو مورد را بیان كرده اند

آیا به عقیده شیعه داستانهایی مانند وجود سایه بان در جنگ احد یا بدر یا وجود  -
اشخاصی در تاریخ مانند ابن سباء موهوم و افسانه نیست؟ در تاریخ هم آملده در كتلب   

موجود است؟ ولی آیا همه اینها دلیل بر صحت است یا اینكه انسان بایلد  اهل سنت نیز 
به عقل و شعورش رجوع كند؟ حتی اساتیدی مانند دكتر شهیدی داستانهایی مانند قطلام  

در صورتیكه این داستان هیچ نفلع و ضلرری   . را دروغ می دانند( در تحریك ابن ملجم)
طور كله آقلای شلهیدی فرملوده انلد دروغ      برای كسی نداشته ولی با اینحال قطعاً هملان 

 چرا نباید چنین داستانهایی دروغ باشد؟ . محض است

نمی توان او را به سنی بودن ملتهم   نویسنده رومانی كنستان ویرژیل گئورگیو كه -
در رابطه (ترجمه ذبیح اهلل منصوری)محمد پیامبری كه از نو باید شناخت : كرد در كتاب

 : 3گوید با این افسانه می

                                                           

شه خانه ننشسته و طبق خواب و خیاالت جالب است كه بدانید این نویسنده مانند نویسندگان ما گو -3

خود و یا مطابق احساسات مذهبی خود، این كتاب را ننوشته بلكه تمام متون اسالمی را مطالعه كلرده و  
حتی دررابطه با ابوذر غفاری به عربستان رفته و منطقه ای كه قبیله ابوذر در آن زندگی می كلرده اسلت   

 !ده استرا از نزدیك دیده و بعد دست به قلم بر
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صلی اهلل علیه و  برخی از تذكره نویسان گفته اند كه چند ساعت قبل از مرگ، محمد
درخواست كرد كه كاتبی بیاید تا اینكه آخرین وصایای او را بنویسد و قصد داشلته   سلم

ولی این روایت خیلی ضلعیف اسلت   ! اما نتوانست. است كه جانشین خود را تعیین كند
قوی تر و بااراده تر از آن بود كه در مورد مساله  و سلم برای اینكه محمد صلی اهلل علیه

ای مانند موضوع تعیین جانشین خود كه برای دنیای اسالم اهمیت حیاتی داشلته دچلار   
 صلی اهلل علیله و سللم   تردید شود و نتواند نظریه خود را بگوید با توجه به اینكه محمد

. از طرف آنها پذیرفته ملی شلد  طوری در اطرافیان نفوذ كالم داشت كه هرچه می گفت 
كله در هشلتاد جنلگ كوچلك و بلزرگ شلركت كلرد و         محمد صلی اهلل علیله و سللم  

فرماندهی آن جنگها را به عهده داشت دلیرتر از آن بود كه نتواند جانشین خود را تعیین 
 .نماید و دچار رودربایستی شود و لذا این روایت قابل قبول نیست

ود را به آن زمان ببریم و فلرض كنلیم چنلین اتفلاق     بیایید با كمك قوة تخیل خ -
حضلور   اكنون نگاه كنید چه كسانی در كنار پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم    . افتاده است

عملر، ابلوبكر، عملار، عثملان، ابلوذر، سللمان،        ،عایشه، فاطمه، علی: مانند همیشه. دارند
قه مخالفت سلراغ نلداریم   خوب به جز عمر از هیچیك از این افراد ساب... طلحه، زبیر و

وللی در داسلتان   ( نق زدنهای عایشه همیشه مربوط به مسلائل خلانوادگی بلوده اسلت    )
. غائله و بللوا بله پلا شلد     ،می خوانیم كه در حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وصیت،

 آیا نباید در این قصه شك كرد؟ ! یعنی دست كم نیمی از افراد مخالفت كردند

تان درست هم باشد دقیقاً نشان دهنده این موضلوع اسلت كله    حتی اگر این داس -
در غدیر یا قبل از آن برای مردم جانشینی تعیین نكرده  پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم

و برای یك محقق بی طرف خیلی تیز بین غیر متعصب كه شیعه یا سلنی نیسلت،   . است
قصد داشته علی را معرفی  سلم بسیار دشوار است كه حدس بزند پیامبر صلی اهلل علیه و

 .كند یا ابوبكر را
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از كجا معلوم، سخن حضرت عمر از دید ما و از فرهنگ ما یك سلخن ناپسلند    -
 است و از كجا معلوم این سخن، رمزی بین حضرت عمر و پیامبر صلی اهلل علیه و سللم 

 نبوده باشد؟ 

 3نبلوده اسلت؟    معرفلی ابلوبكر   از كجا معلوم، قصد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -

ابوبكر تقریبلا  . دقت كنید كه جانشین باید تا حدود زیادی مانند شخص قبلی بوده باشد)
بوده، وضعیت ظاهری او نیز تا حدودی شبیه پیلامبر   همسن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

كله همیشله    بوده، مصلحت بین و دوراندیش بوده، مانند پیامبر صللی اهلل علیله و سللم   
حتلی یلك ملورد     ر خدا بوده تا زمان رحلت پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم    تسلیم اوام

 ...( مخالفت از ابوبكر با پیامبر در تاریخ ثبت نشده است و

همیشه اطرافیان یك نفر وقتی او دارد از دنیا می رود عنایت و توجه بیشتری بله   -
مبر صلی اهلل علیه شود باور كرد كه افراد حاضر كه در زمان حیات پیا او دارند چگونه می

برای او آنهمه جانفشانی كردند در آن لحظات غمبار حتی یك نفر بلنلد نشلد تلا     و سلم

 دستور او را عملی كند؟

 منافقان مدینه 

می پرسند چرا پس از خالفت ابوبكر، خبری از منافقان نیسلت   4برخی از محققین شیعه
، جزو دار و دسته منافقان بلوده  و به طور تلویحی می خواهند بگویند كه ایشان نعوذباهلل

 :پاسخ. است

                                                           

زیلرا پلذیرفتن   . برای درك بهتر این جمله به قسمت غدیر و سقیفه بخش جمع بندی مراجعه كنیلد  -3

چنین جمله ای برای یك نفر شیعه كه عمری را با لعن و نفرین عملر و ابلوبكر گذرانلده اسلت بسلیار      
 . سخت و حتی مضحك است

 رجوع كنید به تفسیر نمونه ذیل آیه ابالغ -4
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هدف و نیت منافقان چه بود؟ از آیلات قلرآن و روایلات و داسلتانهای تلاریخی       -
متوجه می شویم كه هدف آنها نابودی اسالم بوده آن هم به طرق مختلف، از رها كلردن  

دیان مدینه تا همدستی با یهو...( توس  عبداله ابن ابی در بدر و)دسته جمعی سپاه اسالم 
هیچگاه از رفتار  و ابوبكر نه تنها در زمان حیات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. و كفار مكه

طرف، شورش اهلل رده   آنها تبعیت نكرد بلكه پس از خالفت، به تایید تمام مورخین بی
و . و اسالم را از خطر فروپاشی حتمی نجات داد. را سركوب كرد ...و مدعیان پیامبری و

سلال، حضلرت عملرابن خطلاب      1ثباتی در شبه جزیره ایجلاد كلرد كله پلس از     چنان 
. حكومت را به دست گرفته و دو ابرقدرت آن زمان یعنی ایران و روم به زانلو درآمدنلد  

 .پس اهداف آنها با منافقان، در یك راستا نبوده است
یا این آیه و آ:... در تفسیر نمونه آیت اهلل مكارم شیرازی ذیل آیه تبلیغ می خوانیم -

در حالیكه می دانیم پس از فتح مكه و سیطره و نفلوذ اسلالم در   . مربوط به منافقان بوده
سراسر شبه جزیره عربستان، منافقان از صحنه اجتماع طرد شدند و نیروهای آنها در هم 

یعنی اینكه منافقان تضعیف شلده و رو بله    3. شكسته شد و هر چه داشتند در باطن بود
 .فتندنابودی می ر

منافقلان را   ،ما می دانیم كه مسلمین و حتی شخص پیامبر صلی اهلل علیه و سللم  -
نمی شناخته و حتی وجود آنها مشخص نبوده تا این كه آیات قرآن از سوی خدا خبر از 

به ابوبكر وحی می شده تا ما از  -نعوذ باهلل  –خوب آیا . وجود چنین اشخاصی می دهد
 .شوم آنها در زمان خالفت او خبری داشته باشیم چهره باطنی منافقان و نیات

منافق بودند چه تفاوتی میان آنها ( باهلل نعوذ)اگر حضرت عمر و حضرت ابوبكر  -

با سایر منافقان مدینه است كه این دو نفر مرتب در راه اسالم پول خرج می كردند وللی  
ان گاه و بیگاه، ابلوبكر  این دو نفر در تمام جنگها شركت می كردند ولی منافق! منافقان نه

                                                           

وقتلی ملی خواهنلد ابلوبكر را     . نمونه دیگر از تحلیلهای گزینشی و از روی احساسات این هم یك -3
بكوبند می گویند چرا در زمان او خبری از منافقان نیست و وقتی می خواهند صحت آیه تبلیغ را ثابت 

 . ..به قول دكتر شریعتی ایول... كنند می گویند در اواخر عمر پیامبر، منافقان قلع و قمع شده بودند
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حتلی در ملورد امكلان    )بوده  همیشه مطیع محض دستورات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
هلیچ سلمتی بله     پیامبر صللی اهلل علیله و سللم   ! ولی منافقان نه( طالق دخترش، عایشه

دارای سلمتهای   منافقان نمی دادند ولی ابوبكر در حیات پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم    
 ... وده ومختلفی ب

نیز تحرك و فعالیت و خبری  در دو سال آخر حیات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
 . از منافقان نیست

بلوده انلد وللی ابلوبكر از     ( در بلین انصلار  )تقریباً تمامی منافقان از اهالی مدینه  -
كسانی كه رواب  قبیله ای در آن روزگاران را مطالعه كرده اند منظور . مهاجرین مكه بوده

 . می فهمند من را بهتر

شورش رده و پس از آن حمله به سه امپراطلوری فرصلتی بلرای ظهلور صلنف       -
 .منافق را نمی داده است

در تاریخ حتی یك مورد هم ثبت نشده كه عمر و ابوبكر كاری كرده باشلند كله    -

نله بله كسلی منصلبی دادنلد نله        3(تا آنها راضلی و سلاكت شلوند   )به نفع منافقان بوده 
شیعه بنا به چه مداركی )!( پس محقق . ی و نه سخنی كه آنها را راضی نگهدارندالمال بیت

 به این نتایج علمی یقینی رسیده؟ 

منافقان در زمان حضرت علی : ایكاش می توانستم از نویسنده محترم سئوال كنم -
نیتشان خوب بوده ولی راه ( ع)چه كسانی بوده اند؟خوارج كه به قول حضرت علی( ع)

افرادی مانند معاویه و طلحه و زبیر نیز . و مخالفتشان نیز روشن و آشكار. ه رفتندرا اشتبا
كار منافق، پنهلانی و در خفلا و بلا    )كه شمشیر از رو كشیده و با آن حضرت نبرد كردند 

زیرا اگر اینها را منافق بدانیم بنابر اولی، می توانیم اهل رده در زملان   (توطئه همراه است
هم منافق بدانیم پس براستی چرا در زمان حضرت علی نیز از منافقان ابوبكر را  حضرت

                                                           

شخص عمر بوده كه حتی پیلامبر را    حتی به شهادت تاریخ یكی از سرسخت ترین دشمنان منافقان، -3

 . از خواندن نماز میت باالی سر جنازه های آنها منع می كرده
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به جز یك نفر به نام اشعث كه البته مخالفلت و دشلمنی او بلا حضلرت     )خبری نیست؟
 (علی اظهر من الشمس بوده و همه مردم كوفه این نكته را می دانستند

 

 ماجرای ابالغ سوره برائت

ابتدا سوره برائت را به ابوبكر داد وللی   لیه و سلمشیعه معتقد است كه پیامبر صلی اهلل ع
بعد وحی نازل شد و جبرییل گفت این سلوره را فقل  ملردی از خانلدان تلو بایلد بلر        

جالب است كه زملین و زملان بلرای خلرد كلردن شخصلیت ابلوبكر        )مشركین بخواند 
یلد و  همكاری می كرده اند و جبرییل زودتر نمی توانسلته ایلن نكتله را بله پیلامبر بگو     

خداوند نعوذباهلل از روی قصد چنین كرده تا شخصیت یك نفر را خلرد كنلد و او كینله    
علی را به دل بگیرد تا در سقیفه تالفی كند پس نعوذباهلل خداونلد اوللین بلذر تفرقله را     

ولی اصل داستان كه در سیره ابن هشام به آن ( پاشیده است و دهها نكته خنده دار دیگر
ابوبكر در سال هشتم به عنوان امیر حجاج از سوی پیامبر صلی : است اشاره شده اینگونه
انتخاب و حجاج قبایل مسلمان تحت امر او رهسپار حج شلدند بعلد از    اهلل علیه و سلم

نازل شلد   اینكه قافله ابوبكر حركت كرد آیات سوره توبه بر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
وقتلی حضلرت   . آنرا بر مشركین بخواند و جبرییل گفت شخصی از خاندان خودت باید

می ( ع)به ابوبكر رسید ابوبكر پرسید آمده ای امیر باشی یا مامور؟ حضرت علی( ع)علی
اكنون نگاه كنید معنلا  . من مامورم ولی بایداین سوره را خودم بر مشركین بخوانم: فرماید

ن داستان، یكی است ولی نحوه بیان كردن آن چقدر متفاوت است و مشخص است كه ای
اكنلون چلرا   . طی قرون بعدی بر مبنای تمایالت فرقه ای این چنین تحریف شده اسلت 

 :باید این سوره را ابالغ كند( و نه ابوبكر)حضرت علی 
حضرت ابوبكر مسن بوده و دارای صدایی مالیم و زیبا و همیشه هنگام خواندن  -

خشلن، حلاكی از كشلتن     ولی روح سوره توبه بدون بسم اهلل، قرآن گریه اش می گرفته
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تعیین ضرب االجل و ممنوعیت ورود مشركین . مشركین در هر نقطه ای كه یافت شوند
بهترین شخصیت برای ابالغ چنین پیامهای قاطع و برنده ای شخصیت . است... به مكه و

كه ضرب شست او را اكثر قبایل . مشرك كش و جوان و پهلوان حضرت علی بوده است
عینی و عملی درك كرده و به همین دلیل، پیام زبانی وحلی را بلا    پیش از آن به صورت

 . كرده اند بهتر درك می( ع)مصداق عینی و عملی آن یعنی حضرت علی 
بسیار بزرگوارتر از آن بوده اند كله شخصلیت    ،پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم -

نان حتی یك ملورد هلم سلراغ نلداریم كله ایشلان شخصلیت دشلم        . كسی را خرد كنند
خودشان را هم خرد كرده باشند چه برسلد بله ابلوبكر كله پلدر همسلر و رفیلق دوران        

 .كودكی و بزرگسالی ایشان بوده اند

به گواهی تاریخ، ابوبكر همیشه قرآن را به صورت بسیار حزین و غمگینلی ملی    -
بی اختیلار  ( به خصوص در مكه)خوانده به نحویكه هر كس از كنار خانه او رد می شده

سورت توبه چیزی جز ایلن را   یتولی در اینجا ماه. ستاده و گوش می كرده استمی ای

شروع شده معلوم اسلت كله در    (رحیملبسم اهلل الرحمن ا)سوره ای كه بدون . می طلبد
پس شخصیت مالیمی مانند ابوبكر نبایلد آنلرا   . آن خبری از مهربانی و بخشندگی نیست

 . بخواند

 آیات قرآن

 :عمر و ابوبكر نیز جزو آنها بوده اند كه( مهاجر و انصار)یه در ستایش اصحاب اول

كند كه جایی برای ایراد باقی  آیات قرآن به قدری دقیق و كامل مطالب را بیان می -
گوید سرد و سلالمت شلو كله اگلر      مثال به آتشی كه ابراهیم در آن بوده می. نمی گذارد

 . ابراهیم یخ می زدسالمت را نمی گفت آتش به قدری سرد می شد كه حضرت 
روایلات   آیلا . از دیگلران بیلاموزیم   ما باید مسائل فقهی خود را كه در قرآن آمده -

تاریخی و سایر موارد موجود در قرآن را نیز باید مطلابق سللیقه دیگلران بفهملیم، پلس      
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زیرا تفاوت انسان با حیوان در قدرت تفكلر و انتخلاب    3تفاوت ما با حیوانات چیست؟
و اگر بنلا شلود   . یوانات نیز درجه پایینی از تفكر و انتخاب وجود داردحتی در ح. است

دیگری به جای ما فكر كند و به جای ما انتخاب كند پس بهتر نیست ما بمیریم تا همان 
 4دیگری زندگی كند؟ 

برخی مفسران  [:1:التَحریم] چڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :سوره تحریم -

سخنی درباره خالفت بعدی ابوبكر و حضرت عمر به میان آورده پیامبر : قدیمی معتقدند
رسول یك : سعید جبیر گفت از عبداهلل عباس كه سر آن بود كه: بوده ابوالفتح می نویسد

روز عایشه را گفت من با تو سری دارم خواهم گفت نگر تا با كس نگویی و این امانت 
ود پدر تو و پدر حفصه از پس آن چیست؟ فرم: و عایشه گفت. است مرا به نزدیك تو
در حال كه رسول از خانه بیرون رفت او . و پس ایشان عثمان. من امامت خواهند كرد

دیوار حفصه بكوفت و او را خبر داد و او دیگری را خبر داد تا این منتشر شد و گفتند 

 ( تفسیر ابوالفتح)عایشه با پدر گفت بر سبیل بشارت 

شود كه خدا از تملامی مومنلان حاضلر راضلی      میدر بیعت رضوان آیه ای نازل  -
گوید آنها مومن نبودنلد وللی ملا در     است و آنها را به بهشت می برد شیعه در پاسخ می

فق  مومنان حق آبادانی مساجد خدا را دارند و طبق مدارك : ای دیگر می خوانیم كه آیه
رد بلكه در سلاخت  محكم تاریخی ابوبكر نه تنها هزینه زمین مسجد مدینه را پرداخت ك

وللی  . باز ممكن است پاسخ داده شود كه معاویه نیز مسلجد سلاخت  . آن نیز كمك كرد
بلود و   ابوبكر ل بر خالف معاویه ل در حضلور شلخص پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم        

در هیچ برحه ای از زندگی خود با كسی تعارف  همانطور كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

نمونه های فراوانی ... )رت عمر و حضرت ابوبكر را منع كند ونداشت می توانست حض
اول سخن ایشان بله  : از اینكه پیامبر اكرم با كسی تعارف نداشته اند در تاریخ ثبت است

                                                           

 .ایشان مانند حیواناتند بلكه بدتر:   چٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ چ: این معنای دقیق این آیه قرآن است -3

همانلا ملا بزرگانملان را    . چڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ        چ: ت گنهكاران ملی گوینلد  روز قیام -4

 . پیروی كردیم پس ما را گمراه كردند
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دوم دادن پرچم لشكر . ام سلمه در شب زفاف عایشه كه تعارف را نوعی دروغ می نامند
( ع)ت سورة برائت به حضلرت عللی   سوم دادن آیا. در روز سوم حمله به خیبر به علی

و ابوبكر بلوده و   ضمن اینكه مناسبات بیشماری كه بین پیامبر صلی اهلل علیه و سلم...( و
: گوید در فوق به آن اشاره شد ل با تحلیل ما ل مخالف آیات قرآن است كه به مومنین می  

 . دوست و همنشین نشوید... با كافران و

وارد كنند كه حضرت عمر و ابوبكر مومن نبودند  ممكن است آقایان این ایراد را -

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ  :آقای تیجانی آیه ولی

را در خصوص حضرت [4:الحجرات] چھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ

ای كسانی كه : ابوبكر و عمر می داند و در صدر این آیه خطاب به این دو نفر آمده
 .ایمان آورده اید

ما ملی  . كند عاقل را یك اشاره كفایت می: فرموده اند پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
برای ابوجهل، شق القمر كلرد و هلزار و یلك معجلزه      بینیم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

دیگر، ولی او ایمان نیاورد ولی ابوبكر همینكه از در وارد شلد و پیلامبر اسلالم را بلر او     
آیا ابوبكر عاقلل   3دست داد رفت و با پیامبر صلی اهلل علیه و سلمعرضه كرد ابوبكر، پذی

نكته ای كله ذكلرش در اینجلا     1و آیا طبق احادیث، انسان مومن، عاقل نیست؟  4نبود؟ 
من در این كتاب بلا هلزار و یلك دلیلل عقللی و منطقلی و       : خالی از لطف نیست آنكه

بت كردم ولی اطمینان دارم خوارج مسائل زیادی را ثا 2...تاریخی و آیه قرآن و حدیث و
هرچنلد   7.زمان و ابوجهل های نادان، چشم را بسته و فق  به انكار و عناد ملی پردازنلد  

اگر این گروه، تصدیق كنند برای من جای تاسف دارد و انكار آنها بسی مایه خوشلوقتی  

                                                           

 . تنها كسی كه بدون لحظه ای تردید به من ایمان آورد ابوبكر بود: پیامبر در جایی فرموده اند -3

 .مشورت می كرده استبه تصدیق تاریخ قریش همیشه در امور تجارتی با ابوبكر  -4

 .عقل در اصول كافی: رجوع كنید به فصل اول -1

 .بدون اینكه مانند عالمه ها با كلمات كلنجار بروم و بازی كنم -2

 .شاید برای اینكه من عنوان عالمه نداشته و معروف و مشهور نیستم -7
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ردم است تنها دلیل من نیز از نوشتن این مطالب، اتمام حجت بر عموم م. من خواهد بود
و دیگر عهدی است كه خداوند از عالمان گرفته كه . تا در آن دنیا نگویند ما نمی دانستیم
آن كس كه نمی داند شاید معلذور باشلد وللی آن    . در برابر جهل نادانان، ساكت ننشینند

 .گوید، جنایتكار است كس كه می داند و نمی

ت مشلركین بله پیلامبر    آن هم با پیامبر در صورتیكه می دانسته اگر دسل )هجرت  -
بنا به قول تمام ملورخین، هلدف كفلار      (برسد او و تمام همراهانش را قتل عام می كنند

به مكه نبوده بلكله هلدف، كشلتن ایشلان بلوده       بازگرداندن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
فقل  ابلوبكر   . و بعید است فق  حضرت ابوبكر از این ماجرا بی خبر بلوده باشلد  . است

 3. شته در خانه اش را به سمت مسجد مدینه باز بگذارداجازه دا

ترسیده  ابوبكر ترسیده ولی او برای جان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم: گوید شیعه می
روایتی دیگر سخن ملا  ! و نه برای خودش، مگر اینكه بگویید از افكار مغز او خبر دارید

به داخل غار رفت تلا    علیه و سلمرا تصدیق می كند كه ابوبكر زودتر از پیامبر صلی اهلل

این غار بله داشلتن ملار معلروف بلوده      )مطمئن شود حیوان خطرناكی داخل غار نباشد 
ضمنا التحزن در آیه به معنای غم و اندوه است و با تلرس فلرق دارد و از همله    ( است

 345/گذشته خداوند در قرآن به پیامبر هم فرموده التحزن مثل سوره نحل

یدن برده های تازه مسلمان از جمله بالل و فروختن تمامی املوال  بذل مال و خر -
از ایشلان   مخارج جنگ تبوك و هنگامیكه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم  خود برای تامین

 .اهلل و رسوله: می پرسد پس برای خانواده ات چه گذاشتی می فرماید

یامبر صلی اهلل دقت كنید كه كفار قصد دستگیری یا برگرداندن پ: هجرت به مدینه -

 .را نداشتند بلكه می خواستند او و همراهانش را بكشند علیه و سلم

 . امیرالحاجی در سال هفتم هجرت  -

 . علمداری لشكر در جنگ تبوك -

                                                           

سلیره ابلن   ) یشریعتشهید دكتر علی  119ص  3تاریخ و شناخت ادیان ج : تفصیل و توضیح بیشتر -3

 (هشام نیز بر این نكته، تاكید دارد
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شلیعه طبلق    :برگزاری نماز جماعت در ایام بیماری پیامبر صلی اهلل علیه و سللم  -
وارد مسجد شلد و ابلوبكر را    لمداستانی واهی معتقد است كه پیامبر صلی اهلل علیه و س

با توجله بله اینكله نمازهلا بله صلورت        -3 كنار زد و خودشان نماز را ادامه دادند ولی
یلا   5حدود مرتبه برگزار می شده و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم 7جداگانه و در هر روز 

اری مرتبه نملاز جماعلت در ایلام بیمل     87روز در بستر بیماری بوده اند یعنی حدود  31
 87 برگزار شده است آیا پیامبر اكرم صللی اهلل علیله و سللم    پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
و به جای ایشلان املام جماعلت     3مرتبه ابوبكر را كنار زده 87مرتبه وارد مسجد شده و 

از ادب و بزرگلواری پیلامبر صللی     -4البته طبق استدالل برادران محقق شیعه !!! شده اند
چگونله   -1. هیچگاه چنین مواردی را حتی علیه دشمنان سلراغ نلداریم   اهلل علیه و سلم

است كه در جریان سقیفه بنی ساعده كه فق  چند روز پس از این واقعه بوده حتی یكی 
تو حتی لیاقت امام جماعلت شلدن را   : كند كه از مخالفان ابوبكر به این واقعه اشاره نمی
در صورتیكه بلر  !!! حاال می خواهی خلیفه شویهم نداشتی و پیامبر آمد و تو را كنار زد 

عكس یكی از استدالالت حضرت عمر خطاب به انصار همین موضوع بوده كله پیلامبر   
 . ابوبكر را در اقامه نماز بر همه مقدم داشت

 نیات و عملکردها

ای مردم خالفت من بلر  : حضرت ابوبكر پس از خالفت در مسجد به منبر رفت و گفت
در هر كلاری  . من بر شما نیست بلكه من مهتر شما هستم نه بهتر شماشما دلیل فضیلت 

رفتار ملی   صلی اهلل علیه و سلم و طبق سنت پیامبر. از شما مشورت و كمك می خواهم

                                                           

پیامبر اكرم در تمام زندگی خود حتی نسبت به كافران و منافقان، بسلیار ملودب و خلوش برخلورد      -3

بوده اند ولی طبق روایات شیعه از هر فرصتی برای خوار و خفیف كردن ابلوبكر و عملر اسلتفاده ملی     
پلس آنهلا چقلدر    . بوده اسلت .... ن ایشان و یار غار و حامی مالی وكرده است در حالیكه ابوبكر پدر ز

 . خوب بوده اند كه با اینهمه از كنار پیامبر دور نمی شده اند
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اگر مالحظه كردید كه من از طریق انصاف منحرف گشتم شلما ملی توانیلد از ملن     .كنم
و انصاف رفتار كردم پشتیبان ملن   كناره گرفته و با دیگری بیعت كنید و اگر هم بعدالت

 3.باشید
نیت ابوبكر و حضرت عمر از قبول اسالم و پس از رحلت پیامبر صللی اهلل علیله و   

بردن به نیات واقعلی انسلانها بسلیار دشلوار      و پذیرفتن خالفت چه بوده است؟ پی سلم
دی ملی  گویند تا حدو ولی از روی عملكردها و رواب  بین افراد و سخنانی كه می 4است

ما در قسلمت عللی بهتلرین میلزان، از روابل  بلین آن       . توان به نیات واقعی آنها پی برد
حضرت با خلفاء سخن گفتیم و در اینجا عملكرد این دو نفر قبل و پس از رحلت پیامبر 

را بررسی می كنیم تا ببینیم آیا تفاوتی در نوع سخنان و اندیشه ها  صلی اهلل علیه و سلم
به چشلم ملی خلورد و یلا      قبل و بعد از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلمو رفتار آنها 

سال سختی و فداكاری مالی و جانی در كنار  41آنچنان هدفی داشته اند كه به خاطر آن 
رسیدن به سعادت و بهشت ابدی را به خلاطر آن از دسلت    ،پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

ء نیتی پایمال كرده باشند كه هلیچ فایلده ملادی    داده باشند؟ و تمام سوابق خود را با سو
برخی از شیعیان، بنا به دالیلی بسیار واهلی و پلوچ، خلفلاء را    !!! برای آنها نداشته است؟

گوید با فرعون بله نرملی    كنند ولی مگر خداوند در قرآن به موسی نمی لعن و نفرین می
را ما بلا اینگونله رفتارهلا    پس چ. با اینكه می دانسته او هدایت نخواهد شد... سخن بگو

برادران سنی را از خود می رنجانیم من به طور قاطع به این نتیجه رسیده ام كله حلداقل   
و یا منظور، عمر و ابوبكر نیستند زیلرا بله    1لعنی كه در زیارت عاشورا آمده جعلی است

                                                           

  یفضل اهلل كمپان 56ص . علی كیست -3

البته برای افراد خنگی مانند من مشكل است وگرنه محققلین غیلب بلین و دانلای شلیعه از تملامی        -4

 سال پیش، مطلعند 3299پنهان افراد  اندیشه های پیدا و

كه به محمد و خلانواده اش شلده را   ( اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد)چرا نباید اولین ظلمی  -1
توس  ابوجهل و ابولهب ندانیم؟ با وجود آنهمه روایات و آیات قطعی معتبر كه وجود آزار و اذیت انها 

 ...(مانند مرگ حضرت خدیجه در شعب ابیطالب و. )ندك نسبت به پیامبر و خانواده اش را تایید می
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ملا  طور كامل با روح اسالم و آیات قرآن و دستورات دین و روش و سیره تمام اماملان  
 .اگر علماء از بیان حقایق می ترسند مرا از گفتن آن باكی نیست. منافات دارد

  بلا   خوب، با این توصیفات آیا ابوبكر پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سللم
نیت سوء مرتكب برخی رفتارها شد؟ یا اینكه نیت او خوب بوده ولی در برخلی ملوارد   

ه هم نكرده و این ما هسلتیم كله طبلق فرهنلگ و     اشتباه كرده است؟ یا اینكه حتی اشتبا
سال پیش را تجزیه و تحلیل می كنیم و مرتكب اشتباه  3299رسوم زمانة خودمان وقایع 

ولی به احتمال فراوان از آنجا كه او معصوم نبوده در برخلی  . خدا داناتر است. می شویم
تواند  ن خطاها میولی آیا ای 3.موارد بدون هیچ قصد سوئی مرتكب خطاهایی شده است

روی تمام سوابق او را بپوشاند؟ باز هم تعیین آن با میزان عدالت خداوند در روز قیامت 
و آیا بهتر نیست ما در اموری كه در آن شك و شبهه داریم سكوت كنیم و به قول . است
البته بلرای هموطنلان عزیلز ملن كله از       4.نامه اعمال خود را سیاه تر از این نكنیم: عطار
ودكی با بغض و كینه نسبت به حضرت عمر و ابوبكر بزرگ می شوند و ورد زبان آنها ك

لعنت است درك حقیقت بسیار دشوار است و شاید یكی از دالیل آن این است كه ترور 
بر خالف ترور واقعی كه یك لحظه است و همله ملردم را طرفلدار شلخص     )شخصیت 

فته و با تخریب وجهله یلك نفلر او را    به مرور و ذره ذره صورت گر( كند ترور شده می
خرد می كنند به نحوی كه باور چیزی خالف آن به هلیچ وجله بلرای دیگلران، ممكلن      

این كار در طول تاریخ توس  ملورخین مغلرض و بله خصلوص پلس از دوران      . نشود
صفویه به نحو گسترده ای در سطح جامعه ایران شكل گرفته و اكنلون بله ایلن مرحلله     

 1.ی بینیمرسیده است كه م

                                                           

اظهار پشیمانی او در انتهای عمر از قبول خالفت و حمله به سوی خانه حضرت فاطمله دلیللی بلر     -3

 .عدم سوء نیت اوست

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  چ : و اگر هم عطار سنی است به قول خداونلد  -4

 !!!یا نكند می گویید نعوذ باهلل خداوند هم سنی است یا تقیه كرده چ  ی          ی  ی   

هلیچ چیلزی نتوانلد حقیقلت را در كلله هلای       ( عج)البته من فكر می كنم به جز شمشیر امام زمان  -1

 .ابوجهل های زمانه فرو كند
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 سب و لعن 

رسوایان آلوده، پخش و شیوع عیبهای مردم را دوست دارند تا برای بدنامی هلای خلود   
  (ع)حضرت علی . 3زمینه عذر تراشی داشته باشند 

 كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  من اگر پاكم و گر بد تو برو خود را باش 
 (حافظ) 

بلدترین  : ردم خطبه می خوانلد و فرملود  رسول خدا روزی برای م(: ع)امام باقر  -
كسی كله از صلله و بخشلش    : فرمود. گفتند چرا یا رسول اهلل. شما را به شما خبر ندهم

آنها گمان كردند خدا مخلوقی را بدتر از او . دریغ كند و بنده خود را بزند و تنها بخورد
: فرملود . یا رسول اهللگفتند چرا . بدتر از این را به شما خبر ندهم: سپس فرمود. نیافریده

آنها گمان كردند خلدا مخللوقی   . كسی كه به خیرش امید نیست و از شرش ایمنی نباشد
: علرض كردنلد  . شما را خبر ندهم به بدتر از ایلن : را بدتر از او نیافریده و سپس فرمود

چون مومنین را نلزدش  . كسی كه زیاد فحش دهد و لعنت كند: فرمود. چرا یا رسول اهلل
 4. ند آنها را لعنت كند و چون آنها یادش كنند لعنتش كنندنام بر

از امام صادق نیز نقل شده هر كس فحش می دهد یا زنا زاده است یا شیطان در  -
 1. اش شریك بوده نطفه

رسوایان آلوده پخش و شیوع عیبهای مردم را دوست دارند تا (: ع)حضرت علی  -
  2.باشندبرای بدنامی های خود زمینه عذر تراشی داشته 

                                                           

 (15ح  14فصل  295: 3غررالحكم ) -3

 اصول كافی كتاب ایمان و كفر  -4

 اصول كافی  -1

  

  15ح  14فصل  295: 3غررالحكم  -2 -
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این امت پس از ملن هفتلاد و سله فرقله     : حضرت علی در خطبه ای می فرمایند -
شود بدانید بدترین آنها كسانی هستند كه ادعای دوستداری مرا دارند ولی رفتارشلان   می

 .مانند من نیست

بگو می خواهید شما را از زیانبارترین اعمال، : خداوند در قرآن كریم می فرماید -

ی كه نهایت تالش خود را در زندگانی دنیا به كار می برند و پیش خلود  آگاه كنم؟ كسان
 ! حساب می كنند كه بهترین عملكرد را داشته اند

به عنوان یك تمرین عملی از خواننده عزیز می خواهم آیات و احادیث فلوق را   -
ایی تواند مصداقها و نمونه هل  با ذهن خود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ببیند آیا می

برای آن در اطراف خود پیدا كند؟ آنگاه در مرحله بعد ببیند چله كسلانی املروزه واقعلا     
 سزاوار لعن و نفرینند؟

براستی من در قرن بیستم و در میان مردمی كه ادعای هوش و هنر آنها گوش فللك  
د را پر كرده، شرم دارم كه چنین بحثی را باز كنم ولی از باب نهی از منكر و اینكه نگوین

 .نمی دانستیم، مجبورم
یك روز یكی از روحانیون مشهد كه مسئولیت مهمی را نیلز دارا بلود در پاسلخ     -

بفرست تلا مشلكلت    ....یك بار شتر، ارزن لعنت بر: گفته بود شاگردانشمشكل یكی از 
تعجب من از حماقت كسی نیست كه به این روحانی مقام و منصلب داده، از  ! حل شود

نمی كنم زیرا باالخره در بین تمام صنوف، آدم خر فراوان  نیز تعجبنادانی این روحانی 
! نشلینند  تعجب و افسوس من از افراد بیشماری است كه پای منبر او ملی . شود یافت می

همكار سنی همین آقای روحانی چند قرن قبل در حكومت عثمانی، باالی منبلر دسلتش   

بود و به گوسفندهایی كله پلای    را داخل عسل كرده و سپس داخل كیسه ارزن فرو كرده
منبرش نشسته بودند گفته بود چقدر ارزن به دست من هسلت؟ همینقلدر ثلواب بلرای     

البته از كسانی كه عقلشان انلدازه یلك   !!! شود كه یك نفر شیعه را بكشد كسی نوشته می
این یعنی نگاه مرغلی بله   . )انتظاری وجود ندارد ارزن است، بهتر از این پاسخهای ارزنی
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یلا بله قلول    . درست مانند خوارج كه چشمشلان فقل  قلرآن سلر نیلزه را دیلد      ! سائلم
 (نگاه ارزنی! دید گنجشكی: برناردشاو

 حضرت فاطمه 

هلم نامشلخص اسلت بلكله در      نه تنها قبر بقیه دختران پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
ضلمن اینكله اهمیلت و ارزش    ! قبرستان بقیع، قبر هیچ كسی معلوم و مشلخص نیسلت  

بلرای  . حضرت فاطمه در قرون بعدی نزد افراد زیادی از عاشقان اهل بیت بوجلود آملد  
همین در همان زمان، تفاوتی بین حضرت فاطمه و سایر فرزندان پیامبر صلی اهلل علیه و 

نیز تا سلالیان دراز،  ( ع)قبر حضرت علی . وجود نداشته كه قیاس ما را باطل بدانید سلم
 نیز با حضرت عمر و ابوبكر قهر بوده اند؟ مخفی بوده است آیا ایشان

شما معتقدید كه حضرت فاطمه خواست تابوتی برای او بسازند كه بدن ایشان پیلدا  
اگر بنا بوده ایشان در نیمه شب دفن شوند و كسی نداند و در مراسم هم شلركت  . نباشد

نكند این درخواست چله معنلایی ملی دهلد؟ پاسلخ از دو حلال خلارج نیسلت یلا بله           
اكسپاری پنهانی ایشان مانند دهها داستان دروغین دیگر دروغی بیش نیست و یا ایشان خ

درخواست چنین كاری را داشلته انلد و   ... از شدت عفت و رعایت حجاب و عصمت و
حتلی طبلق   . )تشییع جنازه در روز بوده و موضوع هم، دخلی بله عملر و ابلوبكر نلدارد    

جنلازه آن حضلرت حاضلر شلده و نملاز      كر نیز بلر  ببرخی روایات حضرت عمر و ابو
عمر و ابوبكر در تاریخ و رسلوا   براستی اگر هدف حضرت فاطمه رسوا كردن( خواندند

سلال از اول تلا كنلون در     3299بوده كه ما می دانیم حكومت در این ... كردن سنی ها و
ان عربستان در دست آنها بوده آیا آنها نمی توانستند برای خنثی كردن این هلدف از همل  

اول قبری دروغین بسازند و بگویند این قبر قاطمه است تلا رسلوا نشلوند؟ پلس چلون      
 چنین كاری نكردند آیا نمی توان فهمید چنین هدفی در كار نبوده است؟ 
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اسماء به احتمال فراوان از محل دفن حضرت فاطمه با خبر بوده آیا ممكن است  -
 ابوبكر نگفته باشد؟ : به همسرش

ة امامان نیز با خلفای جلور همعصلر بلوده و حتلی آن خلفلاء      شما می گویید بقی -
از قول امام زمان نیز حدیثی را نقل می كنید كه برای . موجب شهادت آن امامان شده اند

چرا سایر اماملان بله حضلرت فاطمله تاسلی      . من در فاطمه بهترین سرمشق و الگوست
انی دفلن شلده و محلل    نكرده و برای رسوا كردن خلفاء وصیت نكردند مخفیانله و پنهل  

 . قبرشان معلوم نباشد

این یك اصل مسلم تاریخی و تجربی است كه هر گاه انسان رازش را به دیگری  -
شیعه معتقد است كله در تشلییع شلبانه حضلرت     . شود گفت آن راز بین مردم پخش می

حاضلر بلوده انلد     زبیلر و اسلماء و ابلن عبلاس     فاطمه حضرت علی و سلمان فارسی و
است كه این افراد محل دفن را به هیچكس نگفته باشند؟ با اینكله بعضلاً    چگونه ممكن

یا اینكه بعدها با علی دشمن شدند باید محل قبر را ! رواب  خوبی هم با خلفاء داشته اند

 ! فاش می كردند

گوید حضرت فاطمه پس از هر نماز عمر و ابوبكر را نفرین ملی كلرده    شیعه می -
نفر از یلاران پیلامبر    29واقعه ای كه )ان واقعه بئر معونه است ولی مگر خداوند در جری
كند كه نفرین نكلن و ملا تلو را لعلن      به پیامبر خطاب نمی( اكرم را به شهادت رساندند

و مگر همه مسلمین از جمله حضلرت فاطمله نبایلد از    . كننده و نفرین كننده نفرستادیم
 . الگو بگیرند پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم

ا امكان ندارد حضرت فاطمه پس از مشاهده تدفین پدرشان شلاهد جریانلاتی   آی -

 بوده اند و ایشان نخواسته اند چنین اتفاقی تكرار شود؟ ... خرافی و

می گویند این نشانه و حامل پیامی است كه آن حضلرت خواسلته انلد قبرشلان      -
با این ... یخ باشد وتا مایه رسوایی و ایجاد سئوال برای مردمان در طول تار. مخفی باشد

حساب آیا اینكه اسماء همسر ابوبكر همیشه و تا آخرین لحظات كنلار حضلرت فاطمله    
( نشانه عدم عداوت بین ابوبكر با حضرت فاطمله . )تواند نشانه چیزی باشد بوده اند نمی
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به خصوص با عنایت به این نكته كه پس از رحللت ابلوبكر حضلرت عللی بلا اسلماء       
تواند نشانه چیزی باشد و آیلا   آیا ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم نمیو . كند ازدواج می

تواند نشانه چیزی باشد  نام سه فرزند علی كه حضرت عمر و ابوبكر و عثمان است نمی
 ....و

 خطبه حضرت فاطمه در مسجد مدینه

بله خصلوص اگلر آن شلوهر،     . در زمان ابوبكر زنها تابع شوهران خود بوده انلد  -
چنلین سلخنان تنلدی را در    (  س)اگر حضرت فاطمه . یفه هم بوده باشدسالخورده و خل

مسجد در حضور همه به ابوبكر گفته بود آیا امكان داشت ابوبكر اجازه دهلد همسلرش   
اسماء پس از ایراد چنین سخنانی همه جا تا آخرین لحظلات در كنلار حضلرت فاطمله     

 .و حسود و منافق معرفی كرده اید؟ با عنایت به اینكه شما این افراد را دیكتاتور  باشد

در این خطبه تلویحاً به حوادث شوم آینده اشاره شده اسلت و هملین موضلوع،     -
مگر طبق صریح آیات . ظن انسان را تقویت می كند كه این خطبه ساخته ابوالعیناء است

پاسخ )شود نیست؟  قرآن فق  خدا عالم الغیوب و دانای رازها و آنچه در آینده واقع می
آیلات آخلر سلوره لقملان و     : ی به آن مرد كه علم غیب منحصر در این ملوارد اسلت  عل

 ( مخصوص خداوند

حضرت ابوبكر به تصدیق تاریخ، یكی از فداكارترین یاران پیامبر صلی اهلل علیله   -
بوده و حتی در موقع عروسی پیامبر با خدیجه و یا عروسی حضلرت فاطمله بلا     و سلم

در موارد متعددی نیز گفتله كله فاطمله را بلیش از      .حضرت علی تالش زیادی می كند
دختر خودش، عایشه دوست دارد آیا امكان دارد حضرت فاطمه به جای تشلكر، چنلین   

 سخنانی را علیه او ایراد كرده باشند؟ 
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...( سلیره ابلن هشلام و   )جز در كتاب بالغاه النساء در كتب و منلابع دسلت اول    -
تی اینكه حضلرت فاطمله در مسلجد سلخنرانی     ای به این خطبه نشده است؟ و ح اشاره

 ! ابوبكر: سخنران دختر پیامبر و طرف مقابل: كرده اند زیرا واقعه واقعه مهمی بوده

نفر از اصحاب نقل شده ولی این خطبه اصلالً راوی   339چرا واقعه غدیر توس   -

 ندارد؟

ل او اولین كسی كه این خطبه را مطرح كرده و پس از او بقیه نویسلندگان از قلو   -
نویسنده كتلاب بالغلاه النسلاء بلوده اسلت ایلن        در كتابهای خودشان نقل قول كرده اند

( من به ابوالحسن زید ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب گفتم) شخص در كتابش نوشته
احمد ابلن ابلی   : شهید شده و نویسنده كتاب یعنی 344در حالیكه زید بن علی در سال 

نگاه كنید كه این خطبه ای كه اینهمه در همه جا   !!! مده استبه دنیا آ 492طاهر، در سال 
البته ملا  ! دارای چه سند محكمی است... شود و به در و دیوار زده شده و به آن اشاره می

اصراری نداریم كه نویسنده دروغ گفته، آری شاید نویسنده یا كاتبان بنلا بله قلول دكتلر     

بدانیم راوی كیست؟ مگلر نبایلد بررسلی     باید شهیدی اشتباه كرده باشند ولی باالخره ما
كرد و فهمید كه آیا راوی دروغگو بوده یا راستگو از چه كسی شنیده و چه كسانی از او 

تعریف كلرده انلد؟ ضلمن اینكله     ( نویسنده كتاب بالغاه النساء)شنیده و برای ابی طاهر 
ابن علی ابن حسلین  ابوالحسن زید : بعید است این سلسله طوالنی كه او نقل كرده یعنی

 (بر خالف نظر دكتر شهیدی) .ابن علی ابن ابی طالب، اشتباه كاتبان باشد

در  سراغ نلداریم كسلی   3این خطبه پر از صنایع لفظی و ادبی است ما تا آن زمان -
چنلین اسلتفاده فراوانلی كلرده     ( به خصوص سلجع )مقام دادخواهی از آرایشهای لفظی 

پلس از بازگشلت از   ( س)نلیم چلرا حضلرت فاطمله     حتی اگر این را هم قبول ك. باشد
با نثر مسجع سلخن ملی گوینلد؟ آیلا     ( ع)مسجد در داخل خانه باز هم با حضرت علی 

اند قدرت ادبی خود را به رخ شوهرشان بكشند؟ مگر علی خلودش، خلدای    خواسته می

                                                           

حضرت زینب در بارگاه یزیلد بله تبلع    ( سال بعد 29)دقت كنید كه من گفتم تا آن زمان پس از آن  -3

 .پدرشان از این صنایع لفظی استفاده كردند
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نلد و  سخن نبوده و آیا امكان دارد فاطمه ای كه ما او را معصوم می دانیم چنین سخنان ت
می آید كه بله فلرض اینكله در     سبكی به همسرش گفته باشد؟ در آخر این سئوال پیش

مسجد افرادی حاضر بوده اند و سخنان حضرت فاطمه را حفظ كرده اند در خانله چله   
سلال ماننلد خطبله     429كسی بوده كه آن سخنان را حفظ كرده باشد؟ تا پس از گذشت 

 ا مكتوب كند؟ داخل مسجد ایشان، یك نفر بیاید و آنر

سخنانی كه در این خطبه ایراد شده بسیار تند و گزنده است و گوینده آن نیز تنها  -
و تعداد زیادی از مردم در مسجد مدینه حاضر  بازمانده پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم

اند ولی بسیار جای تعجب است كه بازتاب چنلین اتفلاق مهملی را در     بوده و آنرا شنیده
یعنی حتی یك ! آن زمان كه در كتب و منابع دست اول ضب  شده نمی بینیم گفتگوهای

اشاره دیگر كه قرینه ای باشد و ما را مطمئن كند كه چنین سخنرانی ایراد شده پیدا نمی 
 ...! البته گفتگوهایی بین حضرت فاطمه و ابوبكر رد و بدل شده ولی ایراد سخنرانی. كنیم

ند بهترین چیز برای یك زن آن اسلت كله نله    حضرت فاطمه در جایی فرموده ا -

( ع)چرا حضرت علی ( عالوه بر اینكه صدای زن محرم است)دیده شود و نه او را ببینند
برای احقاق حق خودشان برای تظلم به مسجد نرفتند؟ قیاس سخنرانی حضرت فاطمله  

 :گانه ای است زیرا با سخنرانی حضرت زینب در بارگاه یزید قیاس بسیار بچه

با جو قصلر یزیلد در شلام     و مدینه پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلمج -3
یعنی هر كسی می توانسته در مسجد مدینه حتی به خلیفه اعتلراض  . یكی نبوده

اگلر خواسلتی كلج    : گوید همانطور كه آن عرب بدوی به حضرت عمر می. كند
 ! شوی با این شمشیر تو را راست می كنیم

م سجاد مردی را همراه خود نداشلته انلد و حتلی املام     حضرت زینب به جز اما -4
وللی  . سجاد با وجود بیماری آن سخنان تند را در حضور یزید، بیلان ملی كننلد   
 479حضرت علی، زبیر و سلمان و ابوذر و عمار و به قول سلید شلرف اللدین    

 نفر طرفدار ایشان در آن لحظه كجا بودند؟
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واقعه غدیر كه دو ماه قبل از آن اتفاق با توجه به )آیا تاثیر سخنان حضرت علی  -1
می توانسته بیشتر باشد یا تاثیر سخنان حضرت فاطمه با عنایت به ( 3افتاده بوده 

مرد بوده، خدای سخن بوده، داماد و برادر و پسرعمو و ( ع)اینكه حضرت علی 
وحتی به قول شما جانشلین پیلامبر   ... )بوده و وصی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

 (هزار نفر با ایشان بیعت كرده بودند 349ماه قبل  4ه و بود

مردم حاضر در مدینه با مردم حاضر در شام كه زیلر بمبلاران تبلیغلاتی حتلی از      -2
تعجب می ( كه مگر او نماز هم می خوانده)شنیدن خبر شهادت علی در مسجد 

 . كنند، از زمین تا آسمان تفاوت داشته اند

شلهادت املام حسلین و    : ینب سخنرانی كنندشرایطی كه ایجاب كرد حضرت ز -7
 . بود... اسارت خاندان ایشان و

شما معتقدید حضرت فاطمه بر اثر ضربه ای كه از ناحیله در، چنلد روز قبلل از     -
حتلی  )روز یا سه ماه یا شش ماه بعلد شلهید شلدند     29به ایشان خورد  ایراد این خطبه

ضربه ای خورده كله   نی چنینز: چگونه ممكن است كه( جنین ایشان سق  و شهید شد
تواند چند روز بعلد وارد مسلجد    منجر به شهادت او و حتی سق  جنینش شده ولی می

 !!! شود و چنین سخنرانی طوالنی را ایراد كند؟

ما طبق دالیل محكم تاریخی ملی دانلیم در هملین ایلامی كله شلما ملی گوییلد          -
دینله هلر لحظله در خطلر     حضرت فاطمه چنین خطبة جنجالی را ایراد كرده اند شلهر م 

سقوط و حمله قبایل راهزن قرار داشته است و هر لحظه بلیم سلقوط مدینله و نلابودی     
اكنون در چنین شرایطی چگونه امكان دارد حضرت فاطمه به جای . رفته است اسالم می

دعوت به اتحاد و ایجاد آرامش چنین خطبه ای ایراد كرده و به همه از انصار گرفتله تلا   
خواسته با علی بیعت كند چنین نیتلی در سلر    وهین كنند؟ مگر ابوسفیان كه میابوبكر، ت

  !ایجاد آشوب و فتنه در مدینه: نداشته است

                                                           

با هر برداشتی كه از سخنان پیامبر داشته باشیم چه منظور پیامبر اعالم خالفت حضلرت عللی بلوده     -3

 . د و چه سفارش مردم به دوستی با اوباش
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 خفقان، دیکتاتوری و اختناق

    یكی از اتهامات بسیار مسخره ای كه از سوی برخی محققین شیعه بله حضلرت
آنهلا در  . ملان آنهاسلت  شود وجود خفقان و اختناق در ز عمر و حضرت ابوبكر وارد می
احادیثی كه به نفع شیعه بوده توس  این افراد سوزانده : این راستا قصد دارند بگویند كه

كسی جرات دفاع از حقانیت حضرت علی و اهل بیت را پیدا   یا مسكوت گذاشته شده ل 
 : نكرده ل و آنها با زور سرنیزه به حكومت رسیدند ولی

در مدینله و   ی كه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم در جو مساوات و برادری و برابر -
فراملوش  ( الاقل برای دوره ای)بین اصحاب بوجود آورده بود تمامی تفاخرات قبیله ای 

اهمیلت تلرین تیلره هلای قلریش       ما می دانیم كه ابوبكر و حضرت عمر از كم. شده بود
در آن شرای   بودند و همین به قدرت رسیدن آنها دلیل وجود آزادی و دموكراسی كامل

 .است

نفلر از اصلحاب روایلت     339با این حساب چگونه است كه واقعه غدیر توس   -
 شده و به دست ما رسیده است؟

اگر سری به تاریخ بزنید كمتر حكومتی را پیدا می كنید كه در اولین ثانیله هلا و    -
ه روزهای به قدرت رسیدن مرتكب اختناق و دیكتاتوری شده باشد زیرا نه هنوز دسلتگا 

اكنون در هلول و الی  . و سازمانی بوجود آورده و نه هنوز جای پای خود را سفت كرده
حمله قبایل راهزن به مدینه و ارتلداد گسلترده قبایلل چله جلای دیكتلاتوری و اعملال        

خلورد   اگر هم شدت عملی در تاریخ در این روزها به چشم می)خشونت با مردم بوده؟ 
 ( ه برشمرده شددقیقا به خاطر وجود خطراتی است ك

روزی !!!: مثالهللای زیللادی از ایللن خفقللان و دیكتللاتوری در تللاریخ وجللود دارد -
حضرت عمر در زمان خالفتش در مسجد گفت اگر من خواستم كج شلوم ملرا راسلت    
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گوید اگر خواستی كج شلوی تلو را بلا     شود و می ناگهان یك عرب بدوی بلند می. كنید
یگر حضرت عمر مشغول سخنرانی بوده یك نفر روزی د  ل   !این شمشیر راست می كنیم

جلواب  . حضرت عمر می پرسد چرا. شود صدای تو شنیده نمی: گوید شود و می بلند می
قد حضلرت  )چون سهم بیشتری از پارچه بیت المال برای خودت برداشته ای : می دهد

 شود فرزندش را بیاورد تا شلهادت دهلد كله او    حضرت عمر مجبور می( عمر بلند بوده
پارچه سهم خودش را برای تهیه لباس به پدرش داده ل حضرت عمر فلدك را در زملان    
حكومتش پس می دهد ولی به علت اخلتالف میلان حضلرت عللی و عبلاس موضلوع       
همچنان الینحل باقی می ماند ل به حضرت عمر خبر می رسد فرزندت شلراب خلورده    

رسد كه فرزنلدت در جریلان   می  دستور می دهد به او شالق بزنند وس  كار به او خبر
گوید بقیه اش را به جسدش بزنید ل حتی بله شلهادت     حضرت عمر می. اجرای حد مرد

حضلرت عملر ذره ای از بیلت الملال را بلرای خلود       : متعصب ترین نویسندگان شلیعه 
كلاخ و حرمسلرایی     اش نداد ل  برنداشت، حتی یك منصب كوچك به یكی از افراد قبیله

هنگام خالفت، سراپای لبلاس حضلرت عملر از    : گوید د شده مینساخت، سالم بنده آزا
درهم ارزش نداشلت در صلورتی كله قبلل از      32كاله و عمامه گرفته تا كفش، بیش از 

 .كرد دیناری به تن می 29خالفت، لباس 

سال، جوی روشنفكرانه و حق طلبانه مبتنلی   39طی  پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -
ایجاد كرد چگونه دو نفر ناگهان می تواننلد بیاینلد و ایلن     بر مشورت و آزادی در مدینه
و در كجای تلاریخ یلك یلا دو نفلر بله تنهلایی بلدون        !!! جو را یك شبه بر هم بریزند؟

لشگری و بدون برنامه ریزی از قبل توانسته اند یك شبه جو را بر هم بریزند و همه چیز 

 را وارونه كنند؟

دیكتلاتوری خلفلاء وجلود دارد را از روز     محققین ما، تمام شواهدی كه دال بلر  -
( آنهم با آن شلرای  )پرآشوب و پرحادثه سقیفه گرفته اند در صورتیكه حوادث یك روز 

براستی بله جلز   . تواند مالك معتبری برای تجزیه و تحلیل یك دوره حكومتی باشد نمی
و كسلانی كله   روز سقیفه آیا دلیلی بر دیكتاتوری سراغ دارید؟ البته اگر سركوب یاغیان 
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و  دیكتاتوری بدانید ما در زمان پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و سللم   مخل نظم بوده اند را
 .های بسیار بیشتری را می توانیم برای شما پیدا كنیم نیز نمونه( ع)حضرت علی 

  !!!شد بار گفته اگر علی نبود عمر هالك می 59این چه دیكتاتوری بوده كه  -

از آنكه ابولوء لوء او را تهدید بله قتلل كلرد و او هلم      چگونه این دیكتاتور پس -

شود هیچ كاری در این زمینه صورت نداد تلا او بیایلد و نقشله اش را عمللی      متوجه می
كند؟ الاقل چرا بلرای خلودش محلافظ و بلادی گلارد نگذاشلته؟ زیلرا اصلوال تملامی          

 !!! شته انددا ...دیكتاتورهای تاریخ به خاطر زورگویی و ترس از مردم محافظ و

این چه دیكتاتوری است كه وقتی می خواهد به فلسطین برود مدینه را به دست  -
 !!!( البته اگر مخالفتی در كار بوده باشد!!! )می سپارد( علی)مخالفش 

ازدواج ( حضلرت عللی  )این چه دیكتاتوری است كه با دختر سردسته مخلالفین   -
ایكاش همه مخالفتها (وج قدرت بوده؟آن هم در زمان خالفت و هنگامیكه در ا. )كند می

  شد و همه مخالفین، اینگونه بودند، دنیا بهشت می

ملاه از بیعللت   8توانلد تلا    ملی ( ع)ایلن چله خفقلانی بلوده كله حضللرت عللی        -
به مسجد برود و هر چه دلش ملی خواهلد بله    ( یعنی یك زن) ؟ همسرش كند خودداری
شلكی هلم در جعللی بلودن آن وجلود      البته این خطبه جعلی است و )  3! گوید خلیفه می
 (ندارد

این چه حكومت خفقان زایی بوده كه سردسته مخالفین شبها همراه همسلر و دو   -
چیزی شبیه به اغتشاش و )رفته؟  فرزندش برای جلب حمایت انصار به در خانه آنها می
 (شورش و تحریك دیگران در حكومتهای حال حاضر

 

                                                           

البته این موضوع به احتمال زیاد ساخته گی و جعللی اسلت و ملا در اینجلا فقل  از بلاب محاجله         -3

 آوردیم وگرنه اصال وقوع چنین اتفاق بسیار بعید است 
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 سب و لعن 

اسبه كن چرا كه برای دیگران، حسابرسی جز تو وجود نفس خودت را برای خودت مح
  (ع)امام علی  .دارد

 :نظر شعراء و حكماء پیرامون بدگویی از دیگران
   لل بله نلاحلق نكنیلملللا نگوییم بلد و میلم

 ه و دللق خود ازرق نكنیلمللجامة كس سیل
  توانگر به كم و بیش بد استعیب درویش و

 لق نكنیملللطكار بد مصلحت آن است كه م
  دللی رنجیللودی و رفیقلگر بدی گفت حس

 گوش به احمق نكنیمگو توخوش باش كه ما
  ت نگیریم بر اوللللظ ار خصم خطا گفلحاف

 سخن حق نكنیمور بله حلق گفلت جلدل با
 شیرازیحافظ           

 تلو بللا دشملللن نفللس همخلانلله ای    
 تو خود را چو كودك ادب كن به چلوب 

 و حللرص و كلین و حلس    تلرا شهوت
 بلود خلار و گلل بللا هلم ای هوشلمند    

 كسلللی را كللله زشللتی بللود در سرشللت

 صللفایی بلله دسللت آور ای خیللره روی 

 طلللریقی طلللب كلللز عقوبلللت رهلللی  
 منلله عیللب خلللق ای فرومایلله پللیش    
 چلللرا داملللن آللللوده را حللد زنللللم    
 چلللو بللد ناپسللند آیللدت خللود مكللن  

 چلللله در بنللللد پیللللكار بیگانلللله ای 
 بللله گلللرز گللران مغللز مللردم مكللوب 
 چو خون در رگاننلد و جلان در جسلد   
 چه در بند خلاری تلو گلل دسلته بنلد     
 نبینللد ز طلللاووس جللز پللای زشللت  

 كلللله ننمایللللد آیینلللله تیللللره روی 
 نلله حرفللی كلله انگشللت بللر وی نهللی
 كه چشمت فرو دوزد از عیب خلویش 
 چلو در خلود شنلاسم كله تللر داملنم  
 پس آنگله بله همسایله گلو بلد مكلن  
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 تلللو خلللاموش اگللر مللن بهللم یللا بللدم 
 ی از ملللللردم نیلكلللللراینكلوكلللللار

 تللو نیللز ای عجللب هللر كللرا یللك هنللر 

 نلله یللك عیللب او را بللر انگشللت پللیچ 

 چللو دشللمن كلله در شللعر سللعدی نگللاه
 نه هر چشلم و ابلرو كله بینلی نكوسلت     

 

 كلله حملال سللود و زیلللان خللودم   
 یكلی را بله ده مللی نللویسد ثلللواب   

 لش انلللدر گللللذر ببینللللی ز ده عیبلل 
 جهلانلللی فضیللللت بللللرآور بلله هللیچ

 بللله نفلللرت كنلللد ز انللللدرون سیلللاه
 بخلور پستله مغللز و بینللداز پوسلت   

 

 بوستان سعدی 
 

نخست خود را خوب بله فرملان آر و سلپس     ؛تو خود آن كن كه به دیگران می آموزی
 دیگران را

 .د و به تو نیز همان رسدبه راستی كه سخن خشم آلود رنج آور. درشت مگو تا نشنوی
 .تندرستی بزرگ ترین نعمت هاست و خرسندی بزرگترین دارایی ها

 .هیچ آتشی چون آرزو و هیچ بدی چو كینه نیست، هیچ شادمانی برتر از آرامش نیست
آن كس كه شادی اش را در رنجه داشتن دیگران آرزو كند، گرفتار بندهای نفرت اسلت  

 .و از نفرت آزاد نیست
مباش بندها چیره شو، دلبسته نام و شكلبه دور افكن، منیت را رها كن، به همه  خشم را

 و چیزی را از خود مدان، پس در این حال، تو را رنجی نخواهد بود
 

 نخوت همواره نقلش مهمتلری از    ،در مواخذات و ایراد جوییهای ما از گنه كاران

ح كلردن ایشلان را داشلته    مالمتهای ما بیش از آنكه قصلد اصلال  . كند همدردی بازی می
. باشند بدین منظور ادا می شوند كه ما را از خطاها و كاستی های آنان بری نشلان دهنلد  

 ( الروشفوكو ل تفكرات)
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 (از پروین اعتصامی)شعر عیبجو 

 
 زاغللی بلله طَللرف بللاغ ، بلله طللاووس طعنلله زد 

 این خ  و خلال را نتلوان گفلت دلكلش اسلت     

 ود بله راه پایش كج است و زشلت ، ازان كلج ر  

 نوكش چو نوك بلوم سلیه كلار ، منحنلی اسلت     

 از فرط عجب و جهل گمان می برد كله اوسلت  

 ایللن جللانور نلله الیللق بللاغ اسللت و بوسللتان   

 رسم و رهیش نیست بجز حلرص و خودسلری  

 اووس خنللده كللرد كلله رای تللو باطللل اسللت  

 مللردم همیشلله نقللش خللوش مللا سللتوده انللد  

 بدگویی تلو ایلن همله از فلرط بلد دللی اسلت       

 یللب خللود هنللر نشللمردیم هللیچ گللاه    مللا ع

 گلللاه خلللرام و جللللوه بللله نزهتگللله چملللن  

 مللا جللز نصللیب خللویش نخللوردیم ، لیللك زاغ

 در من چه عیب دیلده كسلی غیلر پلای زشلت     

 پیرایلله ای بلله عمللد نبسللتم بلله بللال و پللر     

 ملللا بهلللر زیلللب و رنلللگ نكلللردیم گفتگلللو 

 كار آگهلی كله آب و گِلل ملا بله هلم سرشلت       

 شت هستدر هر قبیله، بیش و كم و خوب و ز

 صللد سللال اگللر بلله دجللله بشللویند زاغ را     

 هرگللز پللر تللو را چللو پللر مللن نمللی كَننللد     

 آزادی تلللو را نگرفلللت از تلللو هلللیچ كلللس  

 فرمانللده سللپهر ، چللو حكمللی نوشللت و داد   

 مللا را بللرای مشللورت اینجللا نخوانللده انللد     

 احمق ، كتلاب دیلد و گملان كلرد علالم اسلت      

 كاین مرغ زشت روی چه خودخواه وخودنماست  

 ایللن زیللب و رنللگ را نتللوان گفللت دلرباسللت   

 دمللش چللو دم روبلله و رنگللش چللو كهرباسللت 

 پشلللت سلللرش براملللده گلللردنش دو تاسلللت  

 تنهللا پرنللده ای كلله در ایللن عرصلله و فضاسللت 

 این بی هنر نله در خلور ایلن مِلدحَت و ثناسلت     

 ته ی هللوی سللتاز پللا فتللاده ی هللوس و كشلل 

 هرگللز نگفتلله اسللت بدانللدیش حللرف راسللت   

 هرگللللز دلیللللل را نتللللوان گفللللت ادعاسللللت

 از قللللب پلللاك نیلللت آللللوده بلللر نخاسلللت   

 در عیب خویش ننگرد آن كلس كله خودستاسلت   

 پاسللت سللوی بلله تاسللف چشللمم ز راه شللرم و 

 دزدی كنلللد بللله هلللر گلللذر و بلللاز ناشتاسلللت

 نقللص و خرابللی و كللژی دیگللرم كجاسلللت؟    

 دوسللت بللی ریاسللت  آرایللش وجللود مللن ای   

 چیللزی نخواسللتیم ، فلللك داد آنچلله خواسللت   

 بلر ملن فلزود ، آنچلله كله از خلقلت تلو كاسللت      

 مرغلللی كلللالغِ الشلللخور و دیگلللری هماسلللت

 چللون بنگللری ، همللان سللیه زشللت بللی نواسللت

 مرغی كله چلون ملنش پلر زیباسلت ، مبتالسلت      

 ملللا را همیشللله دیلللده ی صلللیاد در قفاسلللت  

 كس دم نمی زند كه صلواب اسلت یلا خطاسلت    

 از ملللا و فكلللر ملللا ، فللللك پیلللر را غناسلللت  

 خودبین بله كشلتی آملد و پنداشلت نلا خداسلت      
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 ملللا زشلللت نیسلللتیم تلللو صلللاحبنظر نللله ای

 ، اگلر زاغ زشلت روسلت   طاووس را چه جلرم  
 

 ایللن خللورده گیللری از نظللر كوتلله شماسللت    

 ایللن رمللز هللا بلله دفتللر مسللتوفی قضاسللت      
 

 
   تصویری كه روحانی و مداح شیعه از حضرت عمر در مغز شیعیان ساخته اسلت

ول اكلرم هلر كلاری    تصویر مردی عصبانی و خودرای و خودكامه است كه پس از رسل 
جلوی وصیت پیامبر صلی : دلش خواسته كرده و احدی هم جرات مخالفت نداشته است

خالفلت را  . كنلد  قرآن را تحریف ملی . دختر او را می كشد. را می گیرد اهلل علیه و سلم
 احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و سللم . كند به زور با دختر علی ازدواج می. كند غصب می
ولی وقتی در متون تاریخی عمیق می شوی به تلواتر بله ایلن مسلاله     ... د ورا می سوزان

و حتلی یلك   ! توانسته یك واو از قرآن كم یا زیاد كنلد  برخورد می كنی كه او حتی نمی
 ! وجب پارچه از سهم غنایم جنگی از پسرش بگیرد

 ر من عقیده ندارم یك نفر بتواند مسیر تاریخ را عوض كند ولی مطمئنم اگر ابوبك
نه قرآنی داشتیم و نه اسالمی و اگر هم بود بلا تحریلف و    و حضرت عمر نبودند اكنون
 . غل  به دست ما رسیده بود

   نازل شده ( انصار و مهاجرین)یكصد آیه از قرآن در تعریف و ستایش اصحاب
بسیار بعید است . است، بدون هیچگونه ابهام و تاویلی به صورتی بسیار واضح و روشن

آنقدر بی همیت و بی غیرت  ،د به محض وفات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلماین افرا
سلیلی بزنلد و    شده باشند كه كسی بیاید و در گوش دختر پیامبر صلی اهلل علیه و سللم 

جنین او سق  شود و در نهایت مسبب مرگ او باشد و هلیچكس حتلی اعتراضلی هلم     
پلس چگونله در قلرن    ! سی خبر نداشلته ممكن است بگویید از این اتفاق ك. نكرده باشد

سال با پیدا شدن كتاب سللیم ابلن قلیس در آنجلا چنلین       179چهارم و پس از گذشت 
نله ایشلان و نله هلیچ     ( ع)هایی را می بینیم؟ حتی در زمان خالفت حضرت علی  افسانه

زیلرا موضلوع بسلیار    . شخص دیگری به چنین اتفاق مهمی حتی اشاره هم نكرده است
و بعید است فكلر كنلیم ملردم مدینله در     ! و دختر او( محسن)ل نوه پیامبر قت: مهم است

همان زمان از این مسائل بی اطالع بوده اند و اكنلون شلیعه در سلرزمین ایلران پلس از      
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جالب است كه اصحاب بزرگواری مانند ابلن  ! سال از این وقایع مطلع شده است 3299
به جای اعتلراض  ... فارسی و عمار یاسر وعباس یا زید یا عبد اهلل ابن مسعود و سلمان 

و حتی ابن مسعود مدتها پس از شهادت حضرت ! با حضرت عمر همكاری می كرده اند
پس همكاری همه !( با شنیدن نام قاتل دختر پیامبر)عمر با شنیدن نام او به گریه می افتد 

قلاطعی   شود چنین نتیجه جانبه اصحاب و حتی حضرت علی با عمر و ابوبكر باعث می
را نكشته است و با بلدترین تحلیلهلا    بگیریم كه كسی دختر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

توانیم بگوییم فق  به خاطر طبع بشری كدورتی بین حضرت فاطمه و عمر و ابلوبكر   می
پیش آمده است كه به خاطر رحلت زودهنگام حضرت فاطمه، شاید فرصتی نشد تا این 

این بهانه ای شد تا افسانه سرایان در تلاریخ، بكننلد آنچله     كدورت به آشتی بدل شود و
 . كردند

 ما شما را به آنچه در دل دارید مواخلذه ملی   : خداوند در آیه ای از قرآن فرموده
شیطان ظاهر بین از آدم فقل  خلاك را   . كنیم و نه به آنچه از روی لغو بر زبان می آورید

شیاطین انسلان نملا   . او سجده نمی كنمو گفت من به ( و به نوعی درست هم دید)دید 
نیز از حضرت عمر، فق  تند و تیزی زبان او را دیده اند در حالیكه در اطرافیلان پیلامبر   

بی غل و غش تر و صاف و صادق تر از حضرت عمر وجود  ،اكرم صلی اهلل علیه و سلم
  نداشته است

 داشلته اسلت   در تاریخ در ارتباط با شخصیتهای مطرح همواره دو جریان وجود .
كله گذشلت زملان و وجلدان عملومی جامعله       ... افرادی مانند چنگیز و هیتلر و نرون و

جهانی پس از گذشت اندك زمانی چهره آنها را نشان داده و نام آنها به بلدی در تلاریخ   

ولی جریان دومی هم بوده كه سعی در تخطئه و ترور شخصلیت  . بشری ثبت شده است
خوب بوده و بسیاری از عملكردهای آنان نیز خوب بوده ولی  افرادی داشته كه نیت آنها

به خاطر سرشت و ماهیت بشری مرتكب برخی خطاها و اشتباهات شده اند بله هملین   
دلیل، پاره ای از انسانهای شیطان صفت بلرای رسلیدن بله پلاره ای اهلداف و اغلراض       

نزدیلك بله ملا     سیاسی سعی در ترور شخصیت آنها داشته اند نمونة بلارز آن در زملان  
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افرادی مانند دكتر مصدق یا دكتر فاطمی بوده اند كه حتلی جلان بلر سلر عقایلد خلود       
یا در دادگاه محكلوم  ( دكتر فاطمی)گذاشته و به دست عوامل شاه محكوم و اعدام شده 

شاید آنها خطاها و اشتباهات زیادی هم داشته بودند وللی  ( دكتر مصدق)و تبعید شدند 
حتلی شلاه بله ثریلا     )كنلد   مق و نادان كسی در نیت آنها شلك نملی  به جز انسانهای اح

دقیقاً هملین   ( !گوید من كه می دانم نیت مصدق خوب است و او وطن پرست است می
اتفاق در ارتباط با حضرت عمر و حضرت ابوبكر نیز افتاده است هرچنلد تلاریخ، خلود    

 . نگذاشته است بهترین قاضی است و اكنون جز نامی نیك از این افراد بر جای

    قرار و شیوة ما در این تحقیق بر آن است كه برای تحلیل درست هلر واقعله ای
خود را به همان محی  و همان زمان ببریم اكنون به دور از هر گونه جنجال تعصبی باید 

 : به اهل بیت را بررسی كنیم علت سفارش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

دیكترین افراد به یك نفر به ترتیب و اهمیلت زیلر   در فرهنگ اعراب آن روزگار، نز 
 : 3بوده اند 

همسر و دختلر كله    -7برادر و پسر عمو  -2پسر  -1 عمو -4پدر و جد پدری  -3
شلاید  . انلد  آورده در حاشیه بوده و به صورت نیم بند آنها را از نزدیكان فرد به شمار می

ن زمان، زن هیچ جایگاه سیاسی كه در آ( اظهر من الشمس)هیچ نیازی به توضیح نباشد 
می داند كه دشلمنان زیلادی    اكنون پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. و اجتماعی نداشته است

دارد و تقریباً همه قبایل را داغدار كرده است و انتقام گیری شیوة همیشگی اعراب بلوده  
ه در كلربال  آیا ایشان نباید سفارش خانواده خود را به دیگران بكنند؟ همان عقلده ای كل  

امروز تالفی احد شد؟ و برای اینكه نقلش دختلر   : دهن باز كرد و باعث شد یزید بگوید

آن هم دختلری بلا سلنی    )در جایگاه اهل بیت یك نفر، بسیار كمرنگ و بی اهمیت بوده 
پیلامبر اكلرم   ( اهمیت شدن یك شخص، مهم بوده است بسیار كم زیرا سن كم نیز در بی

جبور بوده اند سفارش تنها دخترشان را مشخصاً بیشتر بكننلد تلا   م صلی اهلل علیه و سلم

                                                           

 چنانچه كسی در طبقات ارث و میزان سهم االرث، تحقیقی انجام دهد این اصل برای او مسللم تلر   -3

 . شود می
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جدا از اخبار واحلد و عجیلب و غریلب و جعللی     )مردم او را نیز جزو اهل بیت بدانند 
مانند حدیث كساء كه بوی پارتی بازی و عدم عدالت و افسانه سرایی و بیهودگی از سر 

مهلم، عللت سلفارش فاطمله بله       اكنون عالوه بر این ملورد بسلیار  ( و روی آن می بارد
 : دیگران از قرار زیر است

البته پیلامبر پلس از فاطمله صلاحب     . )آخرین فرزند همیشه عزیزترین است -3
ابراهیم می شوند كه نسبت به او نیز بسیار عشق و عالقه نشان می دادند كله  
او در كودكی می میرد و چه بسا این مصلحت خدا بوده و گرنه مسلماً شیعه 

 ( و مقام خدایی می داد یا مقام نبوت یا مقام امامتیا به ا

 فوت سایر فرزندان و باقی ماندن فق  فاطمه  -4

زنده به گور كردن دختران و بی اهمیت بلودن فرزنلد دختلر و خلوار و بلی       -1
به عنوان الگویی  مقدار كردن زنان باعث می شده پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

 .و فاطمه نقض كنند 3عایشه هعملی این اصول را در ابراز محبت ب

 . از جانب فاطمه باقی ماند نسل پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -2

فقر و آسیبهای سه ساله در محاصره اقتصادی و سایر صلدمات هجلرت بله     -7
 ( خدیجه)مدینه و از دست دادن مادر 

عالقه شدید اعراب به عمو و پسر عموی خود و اینكله عللی پسلر عملوی      -8
 . بوده استایشان همسر فاطمه 

پاكی و پاكدامنی و بزرگ شدن فاطمه تحلت تعلالیم اسلالمی از هملان اوان      -5
كودكی و معرفی ایشان به عنوان الگوی یك زن پاكدامن و قانع بلرای سلایر   

 . زنان

با عنایت به موارد فوق و اینكه طبق نص صریح و روشن قلرآن كلریم پیلامبر اكلرم     
قل انما انا بشر مثلكم بگو ملن انسلانی   )ایرین بشری بوده مانند س صلی اهلل علیه و سلم

                                                           

اگر پیامبر عایشه را دوست نمی داشت از سایر زنان خلود نملی خواسلت اجلازه دهنلد ایشلان در        -3

 . آخرین روزهای عمر خود در اتاق او باشند
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واقعاً نمی دانم یعنی انسان هر قدر هم احمق باشد باید معنی این چند . مانند شما هستم
كلمه ساده را بفهمد هرچند اگر كسی خودش را به خواب زده باشد با هیچ زبلانی نملی   

مطلابق   ،ی اهلل علیه و سللم همه این موارد باعث شده كه پیامبر صل( توان او را بیدار كرد
رغبات شخصی خود، سفارش به فاطمه كرده باشند و براستی بلرای ملن جلای تعجلب     

است كه دست تقدیر چگونه تمامی مصالح مورد نیاز برای گمراهی شلیعیان را در كنلار   
مثال باید در غدیر چنان اتفاقی بیفتد و بعلد عللی در سلقیفه حاضلر     ! هم قرار داده است

اینكار معترض شود تا شیعه از دل این جریانات، خالفت منصوص حضلرت  نشود و به 
 را بیرون بكشد؟( ع)علی

 ابوبکر، ابرمردی از تبار ابراهیم بت شکن: مختصری از كتاب

 ابوبكر در كالم پيامبر و صحاب

احادیث نبوی و اقوال صحابه كه داللت بلر افضللیت و برتلری مقلام و منزللت ابلوبكر       
میكنند، جدّاً فراواننلد و بسلیاری از    اب پیامبر صلی اهلل علیه و سلمنسبت به سایر اصح

ذیالً . آنها با سند صحیح نقل و در معتبرترین منابع حدیث و تاریخ اسالم ثبت شده است
 :چند نمونه از این احادیث را از نظر میگذرانیم

داهلل انصلاری  به تواتر از امام علی، ابن عبّاس، ابن عمر، ابوسعید خدری، جابر بن عب
در محضر رسلول خلدا نشسلته بلودم كله      : و انس بن مالك نقل شده است كه گفته اند

ایلن دو نفلر   »: فرملود  پیامبر صلی اهلل علیه و سللم . ابوبكر و عمر نزد آن حضرت آمدند
ای علی، چیزی را كله گفلتم بلا    . آقای پیران اهل بهشت هستند، مگر پیامبران و رسوالن

 « .آنان مگو
یتی از جابر بن عبداهلل انصاری آمده است كه چلون ابلوبكر بله مجللس وارد     در روا

اینك مردی نزد شما میآید كه خداوند بعد از من كسی را برتلر  »: شد، رسول خدا فرمود
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هنگامی كه ابوبكر « .و بهتر از او نیافریده و برایش شفاعتی همانند شفاعت پیامبران است
 . د و در آغوش گرفتآمد، پیغمبر برخاست و او را بوسی

پیامبر مرا دید كله جللوتر   : روایت شده است كه گفت( صحابی)به تواتر از ابودرداء 
جلوتر از كسی راه میلروی كله در دنیلا و آخلرت     »: از ابوبكر راه میرفتم و به من فرمود

بهتر و برتر از توست؟ خورشید طلوع و غروب نكرده بلر كسلی برتلر از ابلوبكر، مگلر      
 « .رسوالنپیامبران و 

خطلاب بله عایشله     از ابوذر غفّاری نقل شده است كه پیامبر صلی اهلل علیله و سللم  
 « .ای عایشه، من سیّد پیامبرانم و پدرت برترین صدّیقان و تو مادر مؤمنان»: فرمود

با چندین سند از ابوسعید خدری و جابر بن سمرة روایت شده است كه پیامبر اكرم 
بیننلد،   اهل علّیّین كسانی را كه از آنها پلائینتر هسلتند، ملی   »: ودفرم صلی اهلل علیه و سلم

و ابوبكر و عمر از جملله  . چنانكه شما ستارگان را به هنگام طلوع در افق آسمان میبینید
 « .آنها و از بهترین آنها هستند

هلر  »: روایت كرده است كه فرملود  عبداهلل بن مسعود از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
 « .ی از میان امّتش خاصانی دارند و خاصان من از اصحابم ابوبكر و عمر هستندپیامبر

كه در منابع عرفلان و تصلوّف بله     در حدیثی منسوب به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
ابوبكر به واسطه نماز خواندن و روزه گرفتن بسلیار  »: طور گسترده نقل شده، آمده است

سرّی كه در سینه اش قرار دارد، حائز این مقام شلده   بلكه به دلیل. بر شما برتری نیافت
 « .است

اگر ایمان ابلوبكر  »: درباره برتری ایمان ابوبكر، از آن حضرت منقول است كه فرمود

 « .را با ایمان اهل زمین بسنجند، ایمان او سنگینتر خواهد بود
كلدامیك  »: از ایشان پرسلیدم . به تنهایی با رسول خدا بودم: عبادة بن صامت میگوید

: فرملود « از اصحابت برایت محبوبترند تا او را آنچنان كه دوست میداری دوست بدارم؟
« بعد كه ای پیامبر خدا؟»: پرسیدم. آنگاه خاموش گشت« .ابوبكر، بعد عمر و سپس علی»

چه كسی ممكن است بعد از اینها باشد جز زبیر و طلحه و سلعد و ابوعبیلده و   »: فرمود



  433  جلد اول (ALFOS) آلفوس

و ابوایّوب و تو ای عباده و ابیّ بن كعب و ابودرداء و ابن مسعود و ابن معاذ و ابوطلحه 
سلمان و صهیب و بالل و سلالم  : آنگاه این جماعت بردگان آزاد شده. عوف و ابن عفّان
. اینها اصحاب خاص منند و همله اصلحابم بلرایم عزیزنلد و محبلوب     . مولی ابوحذیفه

 « .گرچه برده ای حبشی باشد

اص از جنگ ذات السّالسلل پیروزمندانله بازگشلت، بله خلدمت      روزی كه عمرو ع
یا رسول اهلل، چه كسلی را از میلان ملردم از    »: رفت و پرسید پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
مقصودم از مردان »: عرض كرد« .عایشه را»: حضرت فرمود« همه بیشتر دوست میداری؟

 « .پدرش ابوبكر را»: فرمود« .است
رسول خدا بر منبر رفلت و پلس از حملد و ثنلای خداونلد،      : انس بن مالك میگوید

بینیم شما درباره اصحابم اختالف میكنید؟ یقین بدانید كله   چه شده است كه می»: فرمود
خداوند حبّ من و حبّ اهل بیت و اصحابم را تا روز قیامت بر امّلتم واجلب گردانیلده    

اینجا هسلتم یلا   »: پاسخ داد ابوبكر از میان جمع« ابوبكر كجاست؟»: سپس فرمود« .است

او را نزد خود خوانلد و او را بله سلینه خلویش      پیامبر صلی اهلل علیه و سلم« .رسول اهلل
چسبانید و به میان دو چشمش بوسه زد و ما اشكهای پیامبر را كه بر گونله اش جلاری   

ی ا»: آنگاه دست ابوبكر را در دست گرفت و با صدای بلنلد فرملود  . دیدیم شده بود، می
ایلن دوسلت ملن    . این شیخ مهاجرین و انصار است. این ابوبكر صدّیق است. مسلمانان

است كه مرا تصدیق كرد، هنگامی كه مردم تكذیبم كردند و یاریم داد، زمانی كله ملردم   
پس لعنلت خداونلد و لعنلت    . طردم كردند و از مال خود بالل را به خاطر من آزاد كرد

ند از چنین فردی بیزار است و هر كس میخواهد كه از كنندگان بر مبغض او باد و خداو

كسانی كه حاضر هسلتند،  . خداوند و از من برائت جوید، از ابوبكر صدّیق برائت جوید
بنشین یا ابابكر، »: سپس خطاب به ابوبكر فرمود« .این مطلب را به اطاّلع غایبین برسانند

 «.همانا خداوند این مقام را برای تو شناخته است
ابوبكر آقای ما و بهترین ما و محبوبترین ملا نلزد رسلول    »: ر بن خطّاب میگویدعم 

 « .خدا بود
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در راه . روزی عمر در زمان خالفتش برای انجام مراسم حج به جانب مكّله میرفلت  
پیرمردی در جلوی ایشان ظاهر شد و در ستایش عمر سه مصرع شعر بلا ایلن مضلمون    

او نازل شده اسلت، كسلی را خلدمتگزارتر بله دیلن و      بعد از پیامبر كه قرآن بر »: خواند
عمر از این مدح به شدّت خشمگین شلد  « .ارزشهای انسانی از عمر بن خطّاب ندیده ام

از »: پیرمرد شاعر گفت« وای بر تو، پس ابوبكر صدّیق چه میشود؟»: و با عصبانیت گفت
اگلر ابلوبكر را   مطملئن بلاش   »: عملر گفلت  « .مقام و منزلت ابوبكر صدّیق بیخبلر بلودم  

 « !میشناختی و باز از همچو منی تعریف میكردی، ترا مجازات میكردم
در روایات متواتر از علی بن ابیطالب نقل شده است كله ایشلان ابلوبكر را برتلرین     

از : محمّد حنفیّه فرزند عللی میگویلد  . معرّفی میكرد صحابی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
« مگلر نمیلدانی؟  »: گفلت « فرد پس از رسول خلدا كیسلت؟  پدر، بهترین »: پدرم پرسیدم

مگلر نمیلدانی   »: گفلت « پس از وی كه؟»: عرض كردم« .ابوبكر است»: گفت« .نه»: گفتم
! پدرجان، بعد از او تلو »: آنگاه پیشدستی كردم و گفتم« .عمر»: گفت« .نه»: گفتم« پسرم؟

مان حقوق و تكلالیفی  پدرت یك تن از مسلمانان است و ه»: گفت« .و تو سوّمین نفری
 « .را دارد كه ایشان دارند

هلر كلس ملرا بلر     . مرا بر ابوبكر و عمر برتری ندهید»: از علی نقل است كه میگفت
 « .ابوبكر و عمر برتری دهد، همانا كه افترا زده است

پلس از پیلامبر   »: از عللی پرسلیدم  : اصبغ بن نباتة از بزرگان اصحاب عللی میگویلد  
نخست ابوبكر صدّیق است، سپس عمر، سپس عثمان و »: گفت« ؟برترین مردمان كیست

خداوند ملواودی در  : پیامبر را دیدم و از او شنیدم كه میفرمود. آنگاه من هستم ای اصبغ

اسالم نیافریده است پاكیزه تر و پرهیزگلارتر و بلاتقواتر و علادلتر و فاضللتر از ابلوبكر      
 «.صدّیق

ی خالفت شایسلته تلر و محقتلر از همله ابلوبكر      از نظر ما برا»: زبیر بن عوام گوید
زیرا او یار غار رسول اهلل و دارای فضائل عظیمی است كه ملا از آن آگلاهی   . صدّیق بود
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قلرار داده  ( در نملاز )در حیات خلود او را املام ملا     داریم و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
 « .است

 :حسّان بن ثابت در ستایش ابوبكر میسراید

 ِ َن ا َبذِرَیِ  ََلْ َیعذِدْل بِذِه َرُلذالا  ُب َرُسول اهلل َقْد َعِاُمواَو كاَن َح 

او محبوب رسول خدا از میان همه ملردم بلود و همگلان ایلن را میداننلد و      »: یعنی
 «.هیچكس با او برابری نتواند كرد

ما در زمان رسول خدا نخست ابوبكر و سپس عملر را بلر   »: عبداهلل بن عمر میگوید
از ایلن مطللب آگلاهی داشلت و      پیامبر صلی اهلل علیله و سللم  . ان تفضیل میدادیمدیگر

 «.فرمود انكاری نمی
اگر پیامبر میخواست خلیفه ای تعیین كند، چه كسی »: از امّ المؤمنین عایشه پرسیدند

« .عملر »: گفلت « پس از او چله كسلی؟  »پرسیدند؛ « .ابوبكر را»: پاسخ داد« را برمیگزید؟
 3« .بن جرّاح هابوعبید»: گفت« از وی كه؟ و پس»: گفتند

ابوبكر و عمر در دوران حیات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم، سلمت وزارت آن   
 .حضرت را داشتند

او وزیر ملن  »: جابر بن عبداهلل روایت میكند كه حضرت رسول درباره ابوبكر فرمود
 « .و قائم در امّت من است

اگلر شلما دو نفلر دربلاره     »: فرملود  طاب به آن دو میخ پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
 « .موضوعی اتّفاق نظر داشته باشید، من با شما مخالفتی نخواهم داشت

در احادیثی منسوب به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم، ابوبكر و عمر به منزلله چشلم و   
اهلل  حذیفة بن یمان نقل میكند كه روزی پیامبر صلی. گوش آن حضرت معرّفی شده اند

                                                           

ممكن است این شبهه وارد شود كه نعوذ باهلل حضرت عایشه دروغ گفته اند ولی اگر بنا بلود دروغ   -3

گفتند قبل از شروع جنگ یلك نفلر از سلران قبایلل از ایشلان      بگویند در جریان جنگ جمل دروغ می 
: دهنلد  كند آیا در این خصوص دستوری از شخص پیامبر داری؟ حضرت عایشله پاسلخ ملی    سئوال می

 خیر
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تصمیم دارم كه مردانی را به این سو و آن سو بفرسلتم تلا كارهلای    »: فرمود علیه و سلم
« بلا ابلوبكر و عملر چله میكنلی؟     »: عرض كردند« .شایسته و بایسته را به مردم بیاموزند

و « .نیاز نیستم، زیرا آن دو همچون چشم و گوش دیلن هسلتند   من از آن دو بی»: فرمود
 -از بزرگترین علمای شیعی –ن بابویة قمی معروف به شیخ صدوق جالب توجّه اینكه اب

در حدیثی از امام رضا و ایشان از پدران بزرگوارش از امام حسلین روایلت میكننلد كله     
ابوبكر به منزله گوش من و عمر به منزله چشم من و عثمان به منزله »: رسول خدا فرمود
 « .قلب من میباشند

 :میفرماید عطّار نیشابوری در این باره
 بصر خواند این یك و سمع آن دگر را      لر رالللچلو پیلغملللبر ابوبكر و علمل

 كسی كاین دو نللدارد كور و كر ملاند      نبی چون هر دو را سمع و بلصر خواند
 

 روایات بسیاری بر این اساس نقل شلده اسلت كله پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم       

جهت نمونه، ابن عبّاس و . از مرگش به ابوبكر ارجاع میداد مسلمانان را درباره امور بعد
آملد و بلا ایشلان در     زنی به حضور پیامبر صلی اهلل علیله و سللم  : جبیر بن مطعم گویند

اگر روزی به مدینه آمدم و شما را نیافتم، چله  »: موردی گفتگو كرد و ضمن سخن گفت
 « .پیش ابوبكر برو»: حضرت فرمود« كنم؟

از مردی شتری خرید و بنا نهاده شد  یكند كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلمقتّاده نقل م
اگر آمدم و شما را ندیدم، یعنی شما فوت »: آن مرد گفت. كه قیمت آنرا در آینده بپردازد

اگر آمدی و مرا ندیدی، نلزد  »: فرمود پیامبر صلی اهلل علیه و سلم« كرده بودید، چه كنم؟

اگر آمدم و ابوبكر نبود، یعنی فلوت كلرده   »: گفت« .از او بگیرابوبكر برو و پول خود را 
اگلر عملر را هلم    »: مرد بهانه جویی كرد و گفلت « .نزد عمر برو»: فرمود« بود، چه كنم؟

از ایلن همله بیشلرمی و     پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم    « !ندیدم و مرده بود، چه كلنم؟ 
 « !آنگاه تو هم اگر توانستی بمیر اگر عمر هم مرده بود،»: گستاخی خشمگین شد و فرمود
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: آمده است كله گفلت   در روایتی از انس بن مالك خادم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
طایفه بنی مصطلق مرا به خدمت رسول اهلل فرستادند تلا از ایشلان بپرسلم آنهلا زكلات      

ه ابلوبكر  ب»: فرمود. اموالشان را بعد از وفاتش به چه كسی باید بپردازند؟ آمدم و پرسیدم
 « .بپردازند

همله  »: در آخلرین روزهلای حیلاتش فرملان داد كله      پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. 2
كه در میان یارانم . درهایی را كه به مسجد باز میشوند، مسدود كنید، مگر در خانه ابوبكر

امام ابن حجر عسقالنی در شرح صحیح بخاری سلخن  « .هیچ كس را از او بهتر نمیدانم
حدیث مزبور دلیل است بر اینكله  »: ن حبّان را درباره این حدیث نقل میكند كهحافظ اب

زیرا مطلب را تكمیل كلرد آنگلاه   . ابوبكر است خلیفه پس از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
و بدین ترتیب طمع دیگران را در رسیدن بله  « .تمام دربهای مسجد را ببندید»: كه فرمود

 «.خالفت قطع كرد
وانی به دست ما رسیده است كه در ضمن آنهلا پیلامبر مسللمانان را بله     احادیث فرا

در روایتی از عبداهلل بن عبّاس نقل شده . اطاعت از ابوبكر و اقتدا كردن به او فرامیخواند
به حرفش گلوش  »: رسول خدا درباره ابوبكر به پدرم چنین سفارش كرد: است كه گفت

 «.كنید تا راه سعادت یابید دهید تا رستگار شوید و فرمانش را اطاعت
نزد من عزیزترین و گرامیترین »: علی بن ابیطالب از رسول خدا نقل میكند كه فرمود

و . آنها كه به من ایملان آوردنلد و تصلدیقم كردنلد    . و محبوبترین افراد، اصحابم هستند
زیلرا   ؛عزیزترین و گرامیترین و برترین اصحابم در دنیا و آخرت ابلوبكر صلدّیق اسلت   

هنگامیكه مردم تكذیبم كردند، او مرا تصدیق نمود و آنگاه كه مردم به من كافر شدند، او 

مردم مرا تلرك كردنلد و او   . مردم مرا آزردند و او به من انس ورزید. به من ایمان آورد
مردم از من بریدنلد و او بله ملن    . مردم مرا طرد كردند و او به من زن داد. مصاحبم بود

خداوند از طرف من به او پاداش خیلر  . نفس و اهل و مالش ترجیح دادگروید و مرا بر 
پس هركس مرا دوست میدارد، او را دوست داشته باشد و هركه میخواهد بله ملن   . دهد
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احترام كند، به او احترام كند و هركه میخواهد به خداونلد تقلرّب جویلد، از او اطاعلت     
 «.نماید
ملن ابلوبكر و   »: فرملود  لی اهلل علیه و سلمانس بن مالك روایت میكند كه پیامبر ص 

پلس از آنهلا   . عمر را مقدّم نكردم، بلكه خداوند با مقدّم كردن آنها بلر ملن منّلت نهلاد    

اطاعت كنید و كسی كه اراده و گمان بدی نسبت به آنها بكند، گویا اراده بدی نسبت به 
 « .من كرده است

د است، حدیثی است كله بلا اسلناد    و امّا مشهورترین روایتی كه در این زمینه موجو
فراوان از ابن مسعود و حذیفة بن یمان و انس بن مالك از پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و  

به كسانی كه پس از من هستند، ابلوبكر و عملر اقتلدا    »: نقل شده است كه میفرماید سلم
 «.نمائید

هرگز نمیخواسلت   مبا این حال باید توجّه داشت كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سل
نظر خود را در این زمینه بر مردم تحمیل نماید و خالفلت انتصلابی را كله ریشله تملام      

و با وجلود اینكله در مواضلع    . استبدادها در طول تاریخ بوده است، در اسالم پایه گذارد
بسیار فرد مورد نظرش را برای جانشینی پس از خود به مردم معرّفی نمود، آنلان را آزاد  

گرچله اطمینلان داشلت    . تا پس از وفاتش زمامدارشان را به رأی خود برگزینند گذاشت
روایت زیر كه . آنچه مدّ نظر اوست، برای توده مسلمانان در اولویت قرار خواهد داشت
 :با اسناد صحیح و به تواتر نقل شده است، بهترین دلیل بر این مدّعاست

و ابوملیكله و محمّلد بلن منكلدر      امّ المؤمنین عایشه و كعب بن ماللك و ابوفكیهله  
: در بیماری پلیش از وفلات خلود فرملود     اند كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت كرده

ابوبكر و پسرش را بخوانید تا سندی نوشته شود كه مردم درباره جانشلینی او اخلتالف   »
 « .الزم نیست، زیرا خدا و مسلمانان نخواهند گذاشت»: سپس فرمود« .نكنند

ین در روایت معتبری از بسطام بن قیس آمده است كه پیامبر صلی اهلل علیله و  همچن
 « .بعد از من كسی بر شما امیر نخواهد شد»: خطاب به ابوبكر و عمر فرمود سلم

 دفاع علی از خالفت ابوبكر
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خالفت ابوبكر كه با رأی و بیعت اكثریت قریب به اتّفاق مسلمانان منعقد شده بلود،  
ابوسفیان یكی از كسانی بود كه بر خالفت ابوبكر شلدیداً  . ی هم داشتمخالفان سرسخت

 .اعتراض داشت و مخالفت خود را قوالً و عمالً اعالن مینمود
با رسول . ابوسفیان نامش صخر فرزند حرب بن امیّة بن عبدشمس بن عبدمناف بود

داد و خدا جنگید تا زمانی كه آن حضرت مكّه را فتح كرد و قلریش را شكسلت قطعلی    
ابوسفیان را به شفاعت عموی خود عبّاس محترم شمرد و پیش از وفات خلود او را بله   

وی . در مدینه نبلود  ابوسفیان هنگام وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم. مأموریتی فرستاد
آیا »: كه از سفر بازمیگشت، در راه با كسی كه از مدینه میآمد مالقات كرد و از او پرسید

: گفلت « چله كسلی جانشلین او شلد؟    »: پرسلید « .آری»: آن مرد پاسخ داد «محمّد مرد؟
عللی و  »: و سلپس پرسلید  « یعنی ابوفُصَلیل؟  »: ابوسفیان دهشتزده شد و گفت« .ابوبكر»

بله خانله   »: پاسلخ داد « عبّاس این دو ستمدیده چه عكس العملی از خود نشلان دادنلد؟  
د اگر زنده بمانم، پای ایشان را بر فلراز  به خدا سوگن»: ابوسفیان با هیجان گفت« .اند رفته

غباری در فضا میبینم كه جز بارش خلون، چیلز دیگلری    »: سپس گفت« !بلندی میرسانم
آنگاه به سرعت خلود را بله مدینله رسلاند و در حلالی كله در       « .آنرا فرونخواهد نشاند

 :ها قدم میزد، این اشعار را با صدای بلند میخواند كوچه

 ... َو الَ سُيام َتْيم بن ُ ّرة أْو َعدي ُعوا ا کّاُس فيُکمَبکي هاشم الُتْطمِ 

ای بنی هاشم، مردم را در حق خود به طمع نیاندازید و به ویژه خانلدان تلیم   »: یعنی
 «....را( قبایل ابوبكر و عمر)بن مرّه و عدی 

ای قریش، انصار را نشاید كه بر مردم برتری جویند، مگلر آنكله   »: ابوسفیان میگفت
وگرنه درباره ما كار به هلر كجلا رسلد، بسلنده     . نان به برتری ما بر خودشان اقرار كنندآ

و به خدا سوگند اگلر  . است و برای آنها هم كارشان به هر كجا رسد، بسنده خواهد بود
فرومیكلوبیم، هملان گونله كله     ( ؟)!كفران نعمت كنند، ما ایشان را بلرای حفلظ اسلالم    

امّا به خدا سوگند كه سزاوار و شایسته است عللی بلن    .خودشان برای آن شمشیر زدند
یلا آل  »: وی افلزود « .ابیطالب بر قریش سروری كند و انصار هم از او فرمان خواهند برد
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ابوبكر را به كارهای شما چه كار؟ علی و عبّاس آن دو ستمدیده خلوار شلده   ! عبدمناف
ا بگشا تلا بلا تلو بیعلت     ای ابوالحسن، دستت ر»: سپس نزد علی رفت و گفت« كجایند؟

ابوسفیان به منظور تهییج احساسات بنلی هاشلم   . علی نپذیرفت و خودداری نمود« .كنم
 :این شعر را خواند

 َو احلُُر َیککرُه َو ا ّرْسَعذ  االَلذدِ    اَِن اهلَذواَن محِذذار االَهذِل َیعَرُفهُ 

 الِن َغذرِي احلَذّي َو ا َوَتدِ ااِلَ االَذَ    َو الَ َیِقيُم َعذذيل َضيذٍم َیذراد بِه

 َو َذا َیشذٍج َفذال َیْبذکِي َ ُه َاَحذد   َهلا َعيل اخلَسِف ََميُوٌس بَِر ته

هلیچ چیلز در   . درازگوش اهلی تن به خواری میدهد، نه مرد آزاده و نیرومند»: یعنی
. دمقابل پستی و خواری طاقت بردباری ندارد، بجز دو چیز كه در نهایلت ملذلّت هسلتن   

میخ طویله كه مدام بر سرش میكوبند و شترهای قبیله كه مدام تحت آزارند و كسلی بله   
 «.حالشان دلسوزی نمیكند

كه آن روز از دهان بزرگ امویان، ابوسفیان در محلی  آن  « یا آل عبدمناف»این شعار 
وللی خلودداری عللی از    . اجتماع طنین انداز گردید، كافی بود كه تاریخ را علوض كنلد  

 .ش بیعت ابوسفیان، آن را باطل ساختپذیر
ابوسفیان تا امكانات وقت به او اجازه میداد، با تمام قوای خود از مخالفت با رسلول  
اكرم باز ننشست و تا آنجا كه مجبور به تبعیّت و قبول آئین اسالم نشده بلود، دسلت از   

عمویش امروز چه شده است كه برای همان دشمن دیرینله خلود پسلر   . مبارزه برنداشت
چنین فداكاری میكند؟ آیا به راستی ابوسلفیان یلار و یلاور عللی بلود؟ یلا اینكله قصلد         

 برانگیختن فتنه و آشوب داشت؟
ابوسفیان اصوالً رسول خدا و موقعیّتی را كه آنحضرت در میان مردم داشت، فق  به 
حساب مادّی و دنیوی منظور داشته و چنین می پنداشت كه ریاستی كه نصلیب محمّلد   
پسر عمّش شده، همان ریاستی است كه پدران آن بزرگوار از دست پدران ابوسلفیان بله   

بنابراین ابوسفیان جنگ خود را با پیغمبر، جنگ بر سر ایلن ریاسلت   . كشمكش برده اند
و در این میان چیزی را كله بله   . موروثی كه پسرعمویش از دستش گرفته بود، میدانست
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. الهی بود تا در مورد ردّ و قبولش نظری داشته باشد حساب نمیآورد، دین و آئین مقدّس
وی دین اسالم را یكی از علل اصلی موفّقیت پیامبر و از دسلت دادن ریاسلت ملوروثی    

به همین علّت روزی كه رسول خدا شهر مكّه را فتح نملود و ابوسلفیان   . خود میدانست
: ، رو به عبّاس كرده گفتكه تازه اسالم آورده بود، شكوه و جالل لشكریان اسالم را دید

به خدا سوگند كه برادر زادهات املروز زملام پادشلاهی نیرومنلدی را در     ! ای ابوالفضل»
اینكه میبینلی نبلوّت اسلت نله     ! ای ابوسفیان»: عبّاس به او پاسخ داد« .دست گرفته است

 « !چنین باشد»: ابوسفیان گفت« .پادشاهی
وز شكسلت خلورده ریاسلت را از    چنین مردی كه روزی بزگ قوم خود بود و املر 

دست داده بود، و اكنون ریاسلت بله عموزادههلایش رسلیده، راضلی نمیشلد از دسلت        
برای فهمیلدن ایلن مطللب    . عموزادههایش نیز به در رود و در خاندان دوری قرار گیرد

باید به اهمیّت تعصّب قبیله ای میان عشایر و اقوام زمان جاهلیت و پلیش از اسلالم كله    
. تی داشته و كامالً بر شؤون زندگی ایشان حكمفرما بوده توجّله داشلته باشلیم   جنبه حیا

مجاهدات عمیق اسالم در ریشه كن ساختن این تعصّب جاهلی صد در صد با موفّقیلت  
در . همراه نبود و پس از گذشت سالیان دراز و به تدریج تاثیر خود را برجلای گذاشلت  

و اصحاب كبار كوشش میشد، باز  علیه و سلم آن دوران، هرقدر از طرف پیامبر صلی اهلل
آتش تعصّب به فاصله های كم و بیش شعله ور میگردید، چنانكه بلا مطالعله و بررسلی    

و . و یارانش این مطلب كامالً روشلن میشلود   تاریخ زندگی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
 .گران نبوداین تعصّب میان اوالد عبدمناف كه ریاست قریش را داشتند، كمتر از دی

ابوسلفیان را   صللی اهلل علیله و سللم    همین عامل بود كه پس از رحلت رسول اكرم

ای آل عبدمناف، ابوبكر را بلا كلار شلما    »: تحت تاثیر شدید خود قرار داد كه فریاد میزد
 « !چه كار؟( یعنی با ریاست)

رزه و پس ابوسفیان یعنی همان كسیكه دیروز با عموزاده خود رسول خدا از هیچ مبا
به خلدا  »: محاربه ای خودداری نمیكرد، در شعاری كه به نفع بنی هاشم میداد و میگفت
، سلخنش از  «سوگند اگر اجل مهلتم دهد، پای عبّاس و علی را بر فراز بلنلدی میرسلانم  
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ای هرگلز منظلور دیگلری     عاطفه تعصّب سرچشمه میگرفت و جز حفظ افتخارات قبیله
اَنَا عَلی اَخی، و اَنَا و اَخی عَلی اِبنِ عَمّی، وَ اَنَا و »: ف عربیزیرا بنا بر مثل معرو. نداشت

ام از  یعنی من با برادرم دشمنی میكنم، ولی علیه عملوزاده « اَخی وَ ابنُ عَمّی عَلَی الغَرِیبِ
برادرم پشتیبانی میكنم، و اگر طرف دعوی بیگانه باشد، با برادر و پسرعمو دست بدست 

 !انه قیام میكنیمهم داده و علیه بیگ
. بنابراین الزم بود در آن روز ابوسفیان از عموزاده خود علی علیه ابوبكر دفلاع كنلد  

و از اینجا بود كه . چه ابوسفیان و علی هر دو از اوالد عبدمناف بودند، ولی ابوبكر اجنبی
اشت سرداده بود و این شعار ابوسفیان جاد« ...یا آل عبدمناف»در آن روز ابوسفیان شعار 
زیرا ریاست قریش همیشه بدست افراد قبیله عبدمناف بلود و  . مسیر تاریخ را تغییر دهد

كله پیوسلته بلر سلر     ( بنی هاشم و بنی امیّه)با وجود اختالف بین دو تیره مهمّ این قبیله 
ریاست با یكدیگر در كشمكش بودند، اكنون كه خطر از دست رفتن ریاسلت و افتخلار   

از طایفله هاشلم و نوفلل و مطّللب و     )كرد، تمام طوایف عبلدمناف  قبیله آنانرا تهدید می

عبدشمس كه تنها عبدشمس شامل عشایر عبالت و ربیعه و عبلدالعزّی و حبیبله و امیّله    
بوده است و امیّه نیز به خانواده هایی منشعب میشد كه یكی از آنها خانواده حلرب پلدر   

ه افلراد ایلن قبایلل بیشلمار بلا      و اگلر همل  . در یك صف قرار میگرفتند( ابوسفیان است
عموزادگانشان كه از قبایل قصی بودند، جمع میشدند، آنچنلان حزبلی قلوی و نیرومنلد     

كله اصلل قبیلله    )ملردی كله قبیلله قصلی     »: تشكیل میشد كه جا داشت ابوسفیان بگوید
و این مرد همان علی فرزند « .پشتیبانش باشد، البته نیرومند و پیروز است( عبدمناف بود

در مقابل چنین مردی، ابوبكر كله از  . رومند شیخ االباطح رئیس مكّه یعنی ابوطالب بودنی

چله  . طایفة تیّم بن مرّة بود، هرگز نمیتوانست از لحلاظ سیاسلی برابلری و رقابلت كنلد     
بطوریكه ابوسفیان طایفه بنی تیّم را معرّفی كرد، كوچكترین دسلته و ضلعیفترین طایفله    

بله اسلتثنای شلخص ابلوبكر و     -ارای عدّه كافی بلوده و نله   نه د. قریش شمرده میشدند
و همچنین بود . جایی داشتند در میان اصحاب بزرگ پیامبر صلی اهلل علیه و سلم -طلحه

 .بنی عدی طایفه عمر
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هیچیك از این دو طایفه از قبیله قُصَی كه شریف و بزرگ قبایلل قلریش محسلوب    
از آن منشعب میشد، چنانچه رقلابتی پلیش    قبیله قصی كه طایفه عبدمناف. میشد، نبودند

بنابراین قیام ابوسفیان، بله ویلژه اگلر چهلره     . میآمد، از علی پشتیبانی میكردند، نه ابوبكر
نیز با او همدسلت و   شاخصی چون عبّاس عموی سالخورده پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

رفلدار عللی   همصدا میشد، با توجّه به اینكه انصار شكسلت خلورده در خالفلت هلم ط    
چنانكله عبّلاس نیلز بعلدها بله عللی       . بودند، تردیدی در پیروزی ایشان وجود نداشلت 

اگر در آن روز من و ابوسفیان با تو بیعت میكردیم، فرزندان عبلدمناف بلا تلو    »: میگفت
مخالفت نمیكردند و اگر آنها مخالفت نمیكردنلد، هلیچكس از قلریش بلا ملا اخلتالف       

و اگر قریش با تو بیعت میكردند، هیچكس از عرب با تو . نمیكرد و همه بیعت میكردند
 « .مخالفت نمی نمود

و گویا ابوسفیان هم در پیش خود همین حساب را میكرد كه خطاب بله آن جنلاب   
به خدا قسم اگر اجازه بدهی، برایت شهر مدینه را از لشكریان سلواره و پیلاده   »: میگفت

ز حبّ دنیا خالی و از تعصّبات قلومی وارسلته و   امّا آن امام همام كه دلش ا« !پر میسازم
افق فكرش واالتر و باالتر از اینها بود و جز به پیشرفت اسلالم و تحقّلق اهلداف عالیله     

به چیز دیگری نمیاندیشید، در نهایت آراملش و طمأنینله بلا     پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
همله نقشلهها و    همین یك سخن فریاد و جنب و جوش ابوسفیان را خاموش ساخت و

عمللر درازی را در دشللمنی اسللالم و ! ای ابوسللفیان»: افكللار طالئللی او را بللرهم زد كلله
ما ابوبكر را . مسلمانان گذراندی، امّا در نهایت نتوانستی ضرری به پیكر دین وارد سازی

 « .برای اینكار شایسته میبینیم

مله كند، نزد عبّاس بن چون ابوسفیان از علی مایوس شد و دید كه نمیتواند با او معا
دسلت  ! تو به میراث برادر زادهلات از هركسلی سلزاوارتری   »: عبدالمطلب رفت و گفت
« .زیرا مردم پس از بیعت من بلا تلو مخالفلت نخواهنلد كلرد     . بگشای تا با تو بیعت كنم
كاری را كه علی نمیپذیرد و كنار میزند، عبّلاس  ! ای ابوسفیان»: عبّاس در جواب او گفت

 .ابوسفیان ناامید برگشت 5«!و جوی آن برآید؟به جست 
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در روایتی آمده است كه در این گیر و دار، مشاور خلیفه، عمر فاروق به وی پیشنهاد 
كرد كه برای جلوگیری از تفرقه افتادن میان مسلمین و ایمنی از شرّ ابوسلفیان، آنچله از   

سول نیز در قبلال  كاری كه حضرت ر)؟ .صدقات در دست اوست، به ابوسفیان واگذارد
برخی مسلمانان سست ایمان برای دفع شرّ آنان انجام داده بود و به قانون مؤلّفة القلوب 

. و چون ابوبكر چنین كرد، ابوسفیان خشنود شلده و بلا وی بیعلت نملود    .( مشهور است
ولی روایت ارجح كه غالب مورّخین درباره بیعت ابوسفیان ذكر كرده اند، اینست كه وی 

كه شنید پسرش یزید الخیر از جانب ابوبكر به فرماندهی یكی از سپاههای عازم هنگامی 
 ! برای جنگ با رومیان منصوب شده، فوراً نزد ابوبكر شتافت و با او بیعت كرد

ابوسفیان كه اینقدر رجزخوانی میكرد كه هر آینه آنان را میكوبم و مدینه را از خیلل  
چنان میكنم، بله انلدازهای گفتهلایش بلا عمللش      سواران و پیادگان پر میكنم و چنین و 

تفاوت داشت كه مورّخین جریانی را نقل میكنند كه عیناً چیزی جز ضعف و حقلارت و  
گویند روزی ابوبكر ابوسفیان را احضلار كلرد و دربلاره    . ذلّت ابوسفیان را نشان نمیدهد

بوسفیان تملّق موضوعی از او مؤاخذه و بازخواست نمود و با او به تندی سخن گفت و ا
در این هنگلام پلدر ابلوبكر    . خلیفه را مینمود و نسبت به وی خشوع و ذلّت نشان میداد

پسرم بر سر چه كسی »: ابوقحافه كه صدای پرخاش فرزندش را شنید، از غالمش پرسید
آیلا در  »: ابوقحافه به نزد ابوبكر آمد و بدو گفت« .بر سر ابوسفیان»: گفت« فریاد میكند؟

« تنلدی و پرخلاش میكنلی؟    -سیّد و بزرگ قریش در زملان جاهلیلت  -وسفیان مقابل اب
خداوند به واسطه اسالم، برخی را سربلند و برخی دیگلر را خلوار و   »: ابوبكر پاسخ داد
 « .ذلیل كرده است

عتبه فرزند ابولهب نیز از كسانی بود كه همچون ابوسفیان از خالفلت ابلوبكر اكلراه    
وی به مسجد رفته و با هدف تهییج مردم این . فعّالیت میكردداشت و برای براندازی آن 

 :اشعار را خواند

ٌف  کََْصِ  َعْن َهاِشِم ثَم ِ کْذَها َعذْن َابياحلََسنِ    َ ا ُكکُْت أْحَسُب أَن االَ َر  ا

 َو أْعَاذَم ا کَذاِس بِاْ ُقرآِن َو ا ُسذکَنِ    أَ ْيذَس أَوَل َ ذْن َصذيّل  ِِقْبذَاتِذُکمْ 
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 ِلربیُل َعذَوَن َ ُه يف ا ُغسِل َو ا َکَفنِ    َو أْقَرُب ا کّذَاِس َعْهداا بِا کَبّي َو َ نْ 

مگر . گمان نمیكردم امر خالفت از بنیهاشم بیرون رود، چه رسد از ابوالحسن»: یعنی
او نخستین كسی نبود كه بر قبله شما نماز گلزارد و دانلاترین ملردم بله قلرآن و سلنّت       

نبود كه در لحظات مرگ  گر او نزدیكترین مردم به پیامبر صلی اهلل علیه و سلمنیست؟ م

 «او جبرئیل در غسل و كفنش او را یاری میكرد؟
چون علی از اقدام عتبه آگاهی یافت، برای او پیام فرستاد و او را از این كار منع كرد 

 . ز دیگری بهتر استو دستور داد دیگر چنین نگوید، زیرا سالمت دین برای ما از هر چی
لهب، موجب نگرانلی عللی از    تبلیغات و كارشكنیهای امثال ابوسفیان و عتبة بن ابی

لذا با هدف جلوگیری از این خطر، بله  . پیدایش تفرقه و دودستگی میان مسلمین گردید
مسجد رفت و موضع خود را به صراحت برای مسلمانان اعالم نمود و بلا صلدای بلنلد    

امواج فتنه ها را با كشتیهای نجات بشكافید و از روشهای تفرقه انگیلز  ای مردم، »: گفت
رستگار كسی است كله  . و نفرت خیز سربتابید و تاجهای افتخارات جاهلیت را برافكنید

با بال و پر نیرومندی از جای برخیزد یا تسلیم شود تا خود دل آسوده داشته و دیگران را 
از موعد بچیند، همچلون كسلی اسلت كله در      آن كس كه میوه را پیش. آسودگی بخشد

 « .زمین نامساعد كشت كند
آنگاه خالد بن ولید برخاست و خطابه بلیغ خود را در حمایت از ابوبكر ایراد كرد و 

ای مردم، ما در آغاز این دین گرفتار مشكلی بودیم كه قبول و پذیرش آن بلر ملا   »: گفت
و بله خلدا سلوگند چیلزی     . داریلم سخت و سنگین بود كه گویا كینههلای خونخلواهی   

نگذشت كه سنگینی آن بر ما سبك شد و دشواری آن بر ما آسان گردید و بلا اینكله در   
ابتدا از ایمان آوردن مردم تعجّب میكردیم، آن روز از هر كسی كه درباره حق بلودن آن  
ن شكّ و تردیدی به خود راه میداد دچار شگفتی میشدیم و سرانجام به همان چیزی از آ

بله خلدا   . نهی میكردیم، گرویدیم و از چیزهایی كه به آن فرمان میدادیم، دوری كلردیم 
سوگند چنان نبود كه در پناه عقل و اندیشه مسلمان شویم، بلكه در اثر عنایت و توفیلق  

همانا وحی تا استوار نشد، قطع نگردید و پیامبر از میان ما نرفته است كه پلس  . الهی بود
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. ری را عوض بگیریم و پس از انقطاع وحی منتظلر وحلی دیگلر باشلیم    از او پیامبر دیگ
امروز شمار ما از دیروز بیشتر است، در حالی كه در گذشته بهتر از املروز بلودیم و بله    
خدا سوگند این صاحب امر یعنی ابوبكر كسی نیست كه مورد بازخواست قرار گیرد یلا  

او بر كسلی پوشلیده نیسلت و     عظمت و شخصیت و فضایل. در مورد او اختالفی باشد

 «.نیزهاش كژ و خمیده نیست
بیانات علی و خالد تأثیر عمیقی روی مردم گذاشت و حلزن بلن ابیوهلب خاللد را     

مردان بسیاری از قلریش  »: ستود و اشعاری با این مضمون در تحسین و تمجید او خواند
 « ...به پا خاستند ولی هیچ یك از آنان خالد نبود

در دوران سه خلیفه نخستین مسئوولیتهای كلیدی و مهمّلی را نیلز   گفتنی است علی 
در یك مورد ابوبكر، علی و سه تن دیگر را بر دروازه های مدینله  . بر عهده داشته است

وی هرگاه از مدینه بیرون میرفت، . گذاشت تا به حفاظت از شهر در برابر مرتدان بپردازد
ملورّخین سله ملورد را گلزارش     . ه میگذاشتمعموالً علی را بعنوان خلیفه خود در مدین

كردهاند كه عمر در زمان خالفت خود هنگامی كه از مدینه بیرون میرفلت، عللی را بله    
. وی در دوران ابوبكر در تقسیم خمس اختیار تلام داشلت  . جانشینی خود گماشته است
اد را به علی و عبّاس اختصلاص د ( معروف به حوائ  سبعه)عمر امورات باغهای مدینه 

نام عللی بلر تلارك مشلاوران ویلژه      . و نیز امور صدقات مدینه را به آن دو محوّل نمود
ابوبكر و عمر بچشم میخورد و در دوران خلیفله سلوّم عثملان نیلز سلمت وزارت او را      

در . هر سه خلیفه او را برای امر قضاوت و اجلرای حلدود موكّلل كلرده بودنلد     . داشت
 . الخالفه بوددوران ابوبكر از جمله كاتبان دار

 (رض)خصوصیات فردی حضرت ابوبکر

نویسندگان و مورّخین اسالمی قرنهاست كه با افتخار و سربلندی تمام، پیرامون بركات و 
مواهب ذهنی و فكری و مكارم اخالقی كه خداوند به نخستین خلیفه جهان اسالم اعطلا  
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چك، فرط تحمّلش احترام وی به بزرگ، تواضعش نسبت به كو. كرده بود، بحث میكنند
در مقابل افراد گستاخ و مغرور و محبّتش نسبت به عموم مردم، تكریم و تمجید همه را 

در این فصل مروری داریم بر خصوصیات فلردی ابلوبكر   . نسبت به او جلب كرده است
صدّیق كه بیمبالغه، نمونهای تمام عیار از خصوصیات یلك انسلان كاملل را بله نملایش      

 .نرا مظهر كمال بشریّت و آرمان جامعه انسانی به شمار آوردمیگذارد و میتوان آ
در جملع یلاران    در روایات آمده است كه روزی پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و سللم  

هرگاه خداوند برای یكی . خصلتهای نیكو سیصد و شصت خصلت هستند»: خود فرمود
نهد و به واسلطه آن، او را  از بندگان خود اراده خیر كند، یكی از این خصلتها را در او می

« آیا هیچ كدام از این خصللتها در ملن وجلود دارد؟   »: ابوبكر پرسید« .وارد بهشت میكند
 «!همه آنها در تو هست، پس خوشا به سعادت تو یا ابابكر»: پیامبر لبخندی زد و فرمود

 رأفت و مهربانی ابوبكر

ت نسبت به همه موجلودات  بارزترین ویژگی فردی ابوبكر، روحیه عاطفی و مهر و شفقّ
بود و موفّقیت وی را در اداره امور و حلّ مشكالت، میتوان معللول پیونلد دادن بلین دو    

انسان اگرچله جزئلی كوچلك از یلك كلّیلت      . دانست« احساس»و « عقل»مؤلّفه انسانی 
است كه كائنات نامیده میشود، ولی به طور معمول عادات خلود و افكلار و احساسلات    

این ناشی از خطای دید در . عنوان پدیدهای مستقل و جدا از بقیه میشناسدخویش را به 
این فریب ذهنی بلرای ملا زنلدانی میآفرینلد كله ملا را در       . آگاهی و فریب ذهن اوست

چهاردیواری تمایالت شخصی و عالقه و محبّت تنها برای چنلد تلن از نزدیكلان خلود     
عالی، با بس  افق دید خویشتن را از ولی انسانهای بزرگ و مت. محبوس و محدود میسازد

این زندان آزاد و مهر و شفقّت خود را برای همه موجودات زنده گسترش میدهند و بله  
ابوبكر از جمله این انسانها بود و عطلوفتش نسلبت بله    . یك عشق عمومی دست مییابند

كلرد و  مردم تا به حدّی بود كه حتّی برای زنان بیوه یهودی كه كلارگر نداشلتند كلار می   
 پیلامبر اكلرم صللی اهلل علیله و سللم     . بزهایشان را میدوشید و برایشان نخلكاری میكرد

ابوبكر را از باب تكریم و تمجید، مهربانترین فرد امّلت خلود خوانلده و او را از حیلث     
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تشبیه ( فرشته رحمت)نرمخویی و رأفت به حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و میكائیل 
بن ابیطالب، ابوبكر از لحاظ مهربلانی و رقّلت قللب از همله      به گفته علی. فرموده است

أعطفهلم و أشلفقهم و   »همچنین علی از وی با تعبیر . بیشتر مشابه رسول خدا بوده است
خللق و خلوی آن   »: حسن بصری درباره او میگویلد . یاد میكند« أحدبهم علی المسلمین

د همچلون پلدری مهربلان    بزرگوار به قدری نرم و گشاده بود كه مردم او را بلرای خلو  
درباره رحم و شفقّت او نسبت به عموم مردم، آوردهاند كه روزی پیامبر بله  « .میدانستند

یا رسول اهلل، چلون بله احلوال و اهلوال     »: پاسخ داد« به چه فكر میكنی؟»: ابوبكر فرمود
ته قیامت میاندیشم و انواع عقوبتهایی را كه خداوند برای عاصیان و مجرمان در نظر گرف

است، به یاد میآورم، آرزو میكنم كه ای كاش خداوند به جلای همله ملردم ملرا علذاب      
پیامبر صلی اهلل علیله و  « !میداد و این بدبختان و بیچارگان را از آتش و عقوبت میرهانید

 « .یا ابابكر، اندیشه تو از هفتاد سال عبادت برتر و باارزشتر است»: فرمود سلم

 ابوبكر و كودكان

صداقت و سادگی اطفال را داشت و كودكلان در نظلر او جلزو بهتلرین دوسلتان       ابوبكر
آن قدر با كودكان . بر كودك یتیم شفقّت میكرد و بر سر او دست نوازش میكشید. بودند

« بابلا، بابلا  »رئوف و مهربان بود كه هر گاه از خانه بیرون میآمد، دختران و پسران محلّله  
 . دندگویان اطراف او را محاصره میكر

بر منبر  در روایات آمده است كه روزی ابوبكر در مسجد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
نشسته بود كه در همین اثنا حسن بن علی نواده پیامبر كه در آن روز هفت سال داشلت،  
وارد مسجد شده و یك راست به طرف ابوبكر رفت و او را با این جمله ملورد خطلاب   

ابوبكر از شنیدن « !ن پائین بیا و برو روی منبر پدر خودت بنشیناز منبر پدر م»: قرار داد
به خلدا  »: این سخن به گریه درآمد و فرزند پیامبر را بر روی زانوی خود نشاند و گفت

و علی كه حضلور داشلت   « .این منبر پدر توست نه منبر پدر من. سوگند راست میگویی
كر پس از اینكله نملاز عصلر را در    و نقل است كه روزی ابوب.از ابوبكر عذرخواهی كرد

از مسجد بیرون آمد و حسلن بلن    مسجد خواند، با اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
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: او را برداشت و بر دوش خود گذاشلت و گفلت  . علی را دید كه با كودكان بازی میكند
هستی نه شلبیه  پدر من فدای تو باد كه شبیه پیامبر « لَیسَ شبیهٌ بعلی –بِأَبی شبیهٌ بالنّبی »

درباره حمایت ابوبكر از كودكان نقل میكنند كه یك وقلت عملر   . و علی میخندید! علی
فاروق از همسر خود جدا شلد و میخواسلت كلودك خردسلالش عاصلم را نلزد خلود        

او در . نگهداری نماید و پس از مشاجراتی، جریلان را بلرای داوری نلزد ابلوبكر بردنلد     
محبّلت و بلوی ملادرش    »: صادر كرد و به عمر گفتقضاوت خود به نفع كودكان حكم 

 « .برای او لذّت بخشتر از لطف و محبّت شماست
مروی است كه ابوبكر مهمان بشیر بلن سلعد انصلاری بلود و دیلد كله او یكلی از        
پسرانش را روی زانوی خود نشانده مرتّباً او را میبوسد و مینوازد و بله فرزنلد دیگلرش    

چرا به هر دو مانند هم مهربانی نكلردی؟ بدانكله بهتلر    »: فتابوبكر بدو گ. بیتوجّه است
مگر اینكه یكی عالمتر و صلالحتر باشلد و   . است كه در میان فرزندان تفاوتی قرار ندهی
 « .بدین سبب بر دیگری فضیلت داشته باشد

 (رض)زهد و تواضع حضرت ابوبكر

. ل و عالقه شدید اسلت به معنای تمای« رغبت»در اصل به معنای بیمیلی در برابر « زهد»
بررسی متون حدیثی نشان میدهد كه زهد یك معنی سازنده و مثبت دارد كله كلامالً در   

بر خالف برداشلت و تفسلیری   . جهت حمایت از مردم و منافع تودههای اجتماع میباشد
كه افراد دور افتاده از مذهب درباره زهد میكنند، زهد به معنای بیگانگی از دنیا و مظاهر 

از دیدگاه . ه نیست، بلكه به معنای عدم وابستگی و عدم اسارت در چنگال مادّه استمادّ
اسالم، زاهد كسی نیست كه فقیر و بینوا باشد، بلكه زاهد آن كسلی اسلت كله در علین     
برخورداری از نعمات الهی، اسیر شهوت و مال و ثروت و جلاه و مقلام خلود نباشلد و     

د را در برابر حفظ مظلاهر دنیلوی در خطلر    هنگامی كه آزادگی و شخصیت و هدف خو
 .میبیند، به دوّمی بیاعتنایی میكند و اوّلی را حفظ مینماید

ترك وابستگی و عدم اسارت در چنگال مال و مقام مادّی یك نوع آزادگی به انسان 
قلادر نخواهلد بلود بلدون آن اهلداف       -مخصوصاً رهبران اجتماع–میدهد كه هیچكس 



  پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه   411

را یكی از خطراتی كه همه رهبران سیاسی و ملذهبی را در نیمله   زی. خویش را پیش ببرد
راههای زندگی تهدید میكند، این است كه در مسیر نهضتهای در نیمه راه، غالباً بلا یلك   
سلسله امكانات مادّی برای شخص خود برخورد میكنند كه اگر روح دنیا پرستی بر آنها 

ی آنها خاتمه یافته است و تمام اهداف غلبه كند، همانجا متوقّف میشوند و همه چیز برا

اّما اگر بیاعتنا و وارسلته و پارسلا باشلند، بله سلرعت بلر تملایالت و        . آنها عقیم میماند
 .وساوس نفسانی فائق آمده و به پیش میروند

زهد همیشه با نفی تجمّل پرستی همراه است و همین امر موجب میشود كه منابع و 
اشرافی و تجمّلل پرسلتی و هوسلهای كلاذب علدّهای      ثروتهای جامعه در مسیر زندگی 

محدود به كار گرفته نشود و به جای آن در مسلیر عملران و آبلادی و منلافع تودههلای      
همچنین در جوامعی كه هنوز به رشد اقتصادی ایده آل نرسلیدهاند،  . اجتماع به كار رود

شلده و  زهد و وارستگی پیشوایان سبب میشود كه محرومان دچلار احسلاس حقلارت ن   
زندگی خود را شبیه زندگی پیشوایان احساس كنند و خود را در كنار آنهلا و آنهلا را در   

كنار خود ببینند و شخصیت معنوی آنها نابود نشود و در نتیجه بتوانند به حقوق واقعلی  
 .خود برسند

ابوبكر در دورانی خالفت را بر عهده داشت كه در پی وقایع ردّه و جنگهای ایران و 
مع الوصف زهد و سلاده زیسلتی را   . سیل غنایم جنگی به طرف مدینه سرازیر بودروم، 

پیشه خود كرده بود و پیراهنش از كرباس خشن و كهنه و وصله زده و نعلین او از لیلف  
بر پا ( نوعی كفش كه از پوست و دوال چرمی ساخته میشود)و گاهی تاسومه . خرما بود

م در كوچه و بازار رهسپار میشد و خلوراك او از  میكرد و با همین وضع مانند سایر مرد

 . نوع پستترین خوراك رعیّتش بود
اعتناترین مردم  ابوبكر بی: مسعودی مورّخ مشهور جهان اسالم در این زمینه مینویسد

نسبت به دنیا بود و بیش از همه كس فروتن بود و در اخالق و رفتارش با ملردم بسلیار   
لباسلش در عهلد   . م لذیلذ و لبلاس گرانبهلا پرهیلز میكلرد     از طعا. متواضع و مهربان بود

پیشوایان قبایل و پادشاهان اشراف علرب نلزد او رفتنلد، در    . خالفت ردائی بود و عبائی
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حالی كه لباسهای فاخر و زیبا پوشیده و تاجهای مرصّع و زرّین با نگینهای پربها بر سلر  
سلمین است و عظمت و جالل خالفت آنها دیدند كه ابوبكر با آنكه خلیفه م. نهاده بودند

را دارد و در مقامی خیلی برتر از آنها میباشد، بسیار فروتن و از ظاهرسازی و خودنمایی 
لهذا . بیزار است و نظری به زر و زیور دنیا ندارد و مانند مردم عادّی لباس ساده میپوشد

را كه پوشیده بودند، از تلن  آنها به خود آمده به او اقتدا نمودند و به راه او رفتند و آنچه 
یكی از این پادشاهان، ذوالكالع پادشاه حمیر یمن بود . به در آورده، لباس ساده پوشیدند

كه با جالل سلطنت به مدینه آمده و عالوه بر اقلوام و خویشلانش، هلزار غلالم هملراه      
را بلا  او با همه لباس گرانبها و تاج زرّین به حضور ابوبكر رسید، وللی چلون او   . داشت

گویلا  . لباس ساده دید، از لباس پادشاهی برون آمد و مانند ابلوبكر لبلاس سلاده پوشلید    
: ذوالكالع در پاسلخ آنلان گفلت   . بعضی از همراهانش او را در این باب سرزنش كردند

مگر میخواهید اكنون كه مسلمان شدهام، مانند زمان كفرم پادشاهی متكبّر و خودخلواه  »
به خدا سوگند هرگز نمیشود بله درسلتی فرملان خلدا را     . بود باشم؟ خیر چنین نخواهد

آری، »: مسعودی گویلد «.اجرا كرد، مگر در حال تواضع و چشم پوشی از زر و زیور دنیا
پادشاهان و زعماء قبایل كه نزد ابوبكر میآمدند، بلا آنكله قلبالً متكبّلر بودنلد، متواضلع       

اینجاست كه لسان الغیب « .تن میشدندمیگشتند و پس از اینكه قبالً خودخواه بودند، فرو
 :میفرماید

 کبريائی است که در حشمت درويشان خورشيـد       آنكـه پيشـش بنهــد تـاج تـكبّر 

ابلوبكر در میلان مسللمین از ایلن     »: استالكساندر مازاس دانشمند فرانسوی مینویسد
ان مسلیحی بله   جهت مورد تكریم و احترام بود كه زندگانی ساده داشت و ماننلد رهبانل  

این مرد با آنكه صاحب اختیار مطلق ملّتی بلود كله قلدرتش بله ایلن      . قناعت میگذرانید
سرعت بس  و گسترش مییافت، جز پولی كه كفاف نگهداری یك كارگزار و یلك شلتر   

به طوری كه چون بدرود حیات گفلت، جلز سله    . او را میداد، چیزی از خزانه نمیگرفت
 « .درهم چیزی نداشت
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نرمخلو و در  . در زندگی ساده و زاهد ملآب بلود  »: انت در مورد او میگویدویل دور
عین حال مصمّم بود و به همه كارهای اداره و قضا از كوچك و بزرگ شخصاً میرسید و 

 « .تا كار به عدالت نمیشد، خاطرش آرام نمیگرفت
ظ ابوبكر در زمان خالفت نیز سادگی معتاد خویش را حف»: كارل گریمبرگ مینویسد

وللی  . او همواره از به كار بردن عالئم ظاهری مقام عالی خویش خودداری ورزیلد . كرد
بدون شك بدون پیشتكار اسلتثنایی او،  . نشان داد كه سیاستمداری شایسته و بزرگ است
 « .اسالم بعد از محمّد به سختی به ضعف میگرائید

در خارج « سُنح»محلّه در  حضرت ابوبكر در ایّام حیات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
. وقتی هم كه خلیفه شد، همچنلان در آن خانله میزیسلت   . از مدینه خانهای محقّر داشت

برنامه روزانه او چنین بود كه هر روز گاه سواره و گاه پیاده به شهر میآمد، مراسم نماز را 
و  به جا میآورد، به كار مردم رسیدگی میكرد، به بازار میرفت و خرید و فلروش میكلرد  

 . شب هنگام به سنح بازمیگشت

ابوبكر كه در اوج قدرت و فرمانروای مملكت وسیع عربستان بود و با امپراطوریها و 
ابرقدرتهای جهان پنجه میانلداخت، و از طرفلی دوران جلوانیش را در نلاز و نعملت و      
ثروت بیكران به سر برده بود، در دوران خالفتش بله چوپلانی میپرداخلت و گوسلفندان     

در سُنح پیش از خالفت شتران و گوسفندان اهل محلّله را  ! و مردم را به چرا میبرد خود
ابوبكر دیگر برای ملا  »: وقتی خلیفه شد، از كوچه كه میگذشت، كنیزكی گفت. میدوشید

به جان خودم كه باز هم برای شما شلیر  »: ابوبكر برگشت و گفت« .شیر نخواهد دوشید
این پس مسئولیتی كه بر عهده گرفتهام، ملرا از سلیره و   خواهم دوشید و امیدوارم كه از 

 « .روشی كه قبالً داشتم بازندارد
: هر گاه دختلری را در كوچله میدیلد كله گوسلفندانی هملراه دارد، بله او میگفلت        

و « .بچران»: دختر گاه میگفت« دخترك، میخواهی كه گوسفندانت را بچرانم یا بدوشم؟»
و گاهی . ی كه میداد، خلیفه جهان اسالم اطاعت میكردو هر فرمان« .بدوش»: گاه میگفت

خانم، آیا دوست داری كه برای تو سرشیر »: از زنانی كه برایشان شیر میدوشید، میپرسید



  413  جلد اول (ALFOS) آلفوس

گاهی زن سرشیر میخواست و گاهی نمیخوست و ابوبكر به آنچله میشلنید،   « هم بگیرم؟
 . عمل میكرد

تركی در را به روی او بلاز كلرد و   دخ. روزی در خانه یكی از همسایگان خود را زد
آن زن در هملین حلال بلا    « !مادر، مرد بزچلران آملد  »: همین كه ابوبكر را دید، فریاد زد

خلیفه مسلمین رو در رو شد و در حالی كه عرق شرم بر رویلش نشسلته بلود، بلر سلر      
ش رهلای »: ابوبكر خندید و گفت« !وای بر تو، این خلیفه پیغمبر است»: دخترك فریاد زد

 « .كن، او مرا به محبوبترین اعمالم نزد خدا توصیف كرد
. با این همه ادامه اقامت در سنح با كثرت مشغلهای كه برایش پیش آمد، ممكن نشد

به شلهر آملد و بلا    . مدّتی بعد هم سنح را رها كرد و هم از خرید و فروش دست كشید
ا پایان عملر هلم در مدینله    مقرّری سالیانهای كه از بیت المال میگرفت، معیشت كرد و ت

در روایتی آمده است كه روزی ابوبكر پارچههایی را به دوش انداخته بود و بلرای  . ماند
كجلا  »: چنلد نفلر از اصلحاب او را دیدنلد و پرسلیدند     . خرید و فروش به بازار میرفت

« !تلو خلیفله مسللمینی   »: گفتنلد « .برای خرید و فروش به بازار میلروم »: گفت« میروی؟
 . آنگاه برای او حقوق و مستمرّی تعیین كردند« ام چه بخورانم؟ پس به خانواده»: گفت

بله خلدا كلار ملردم را بلا خریلد و       »: طبق روایت دیگر، روزی ابوبكر با خود گفت
لذا خریلد و فلروش را   « .باید با فراغت به امور آنها بپردازم. فروش نمیتوانم سامان دهم

قال داد و اصحاب برای او از بیت المال حقلوقی وضلع   رها كرد و منزلش را به مدینه انت
 .كردند

اند كه برای  گفته. در باب مقداری حقوقی كه ابوبكر میگرفت، روایات اختالف دارند

وی چیزی در حدّ یكی از مهاجرین مقرّر شده بود، یعنی نیمی یا پارهای از یك گوسفند 
و  1999و  4799نلین سلخن از   همچ. برای خوراك روزانه و جامه تابستانی و زمسلتانی 

 . درهم در سال نیز به میان آمده است 8999
ای زمین را كه از آن وی بلود،   به هر صورت وی در هنگام وفات وصیّت كرد تا پاره

گفتله  . بفروشند و به جای آنچه در مدّت خالفت گرفته بود، به بیلت الملال پلس دهنلد    
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د و چادری را كه بر روی او میانداختند میشود كه حتّی بستری را كه بر روی آن میخوابی
 . به بیت المال دادند

در پایان حیات از مال دنیا تنها شتری داشت كه از شیر آن استفاده میكرد و قطیفهای 
ابوبكر در بستر مرگ وصیّت كرد كه اینها را به خلیفه بعلد  . كه پنج درهم بیش نمیارزید

خدا ابوبكر را رحمت »: ند، گریست و گفتوقتی اینها را نزد عمر برد. از خودش بدهند
به گمان نگارنده این وصیّت ابوبكر « .كند، كسی را كه بعد از وی آمد به سختی انداخت

تذكاری بود برای خلیفه بعد از خودش كه وی نیز باید به روش و منش ابوبكر زنلدگی  
 .كند

شلاید هلزاران سلال    و ... آری، به راستی كه او ابرمردی بود از تبار ابراهیم بت شكن
 .دیگر بگذرد و از مام تاریخ فرزندی مانند صدّیق اكبر پا به عرصه وجود نگذارد

 از ابن ابی الحدید مختصری از زندگی حضرت عمرابن خطاب

جلوه تاریخ در شرح نهلج البالغله ابلن ابلی     : شارح بزرگ نهج البالغه مطالب از كتاب)
 (هدوی دامغانیدكتر محمود م ترجمه و تحشیه 7ج  -الحدید 
كنانة، را هم مصادره  اموال حارث بن وهب، یكی از افراد خاندان لیث بكر بن ایشان

: شتران تنومند و بردگانی كه به صد دینار فروخته ای چیست؟ گفلت : كرد و به او گفت
به خدا سلوگند، ملا   : عمر گفت مالی برداشتم كه افزون از هزینه ام بود و بازرگانی كردم

حارث گفت به خلدا سلوگند از    بازرگانی گسیل نداشتیم، آن را پرداخت كن تو را برای

به خدا سوگند ملن از  : عمر گفت. این پس برای تو هیچ كاری را عهده دار نخواهم شد
به خدا سوگند ملن از  : عمر گفت. این پس برای تو هیچ كاری را عهده دار نخواهم شد

! ای گلروه امیلران  : منبر رفت و گفت سپس به. این پس تو را به كاری نخواهم گماشت
اگر از ما تصرف در این اموال را برای خود حالل می دانستیم آن را برای شما حالل می 
كردیم ولی اكنون كه آن را برای خود حالل نمی دانیم و خویشتن را باز می داریم شلما  
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م شخص تشنه یی به خدا سوگند، تنها مثلی كه برای شما یافت. هم خود را از آن بازدارید
شود و به آبشلخور و راه خلروج آن نملی نگلرد و هملین كله        است كه وارد گرداب می
 .سیراب شود غرق می گردد

كند كه ملی گفتله    زبیر بن بكار در كتاب الموفقیات از قول عبداهلل بن عباس نقل می

ر به قصد دیدن عمر بن خطاب از خانه بیرون آمدم، او را دیدم كه بر خلری سلوا  : است
است و قطعه ریسمان سیاهی را لگام آن قرار داده بود، كفشهای پینه زده بر پای داشت و 

ملن  . ازار و پیراهنی كوچك بر تن داشت به گونه یی كه پاهایش تا زانوانش برهنله بلود  
كنار او پیاده راه افتادم و شروع به صاف كردن و كشیدن ازار كردم وللی هلر قسلمت را    

ایلن جامله از تلو    : آشكار می شد؛ او می خندید و می گفت می پوشاندم بخش دیگری
آن گاه به منطقه باالی مدینه رسیدیم، نماز گزاردیم یكی از اهالی بلرای  . كند اطاعت نمی

ما خوراكی آورد كه نان و گوشت بود، معلوم شد عمر روزه است، او گوشلتهای خلوب   
 .ربرای من و خودت بخو: گفت را به سوی من می انداخت و می

سپس به نخلستانی رفتیم عمر ردایش را به من داد و گفت این را بشوی و پیراهنش 
شست من هم ردایش را شسلتم و هلر دو را خشلك كلردیم و نملاز عصلر        را خود می
 .او سوار شد و من هم پیاده كنارش راه افتادم، شخص سومی هم با ما نبود. گزاردیم

. استگاری زنی هستم ملرا راهنملایی كلن   ای امیرالمومنین، من در حال خو: من گفتم
نسب آنلان  : گفت. از چه كسی خواستگاری كرده ای؟ گفتم فالن دختر فالن كس: گفت

همان گونه است كه دوسلت ملی داری و چنلان اسلت كله ملی دانلی وللی در اخلالق          
 .شود و ممكن است آن را در فرزندانت بیایی خویشاوندانش نوعی پستی دیده می

چلرا از  : رت مرا به آن زن نیازی نیست و او را نمی خواهم گفلت در این صو: گفتم
دختران پسرعمویت یعنی علی خواستگاری نمی كنی؟ گفتم در این مورد كه تو بلر ملن   

آن : گفلت  (یعنی ام كلثوم دخت علی بن ابی طالب را به زنلی گرفتله ایلد   )پیشی گرفتی
ای ابلن عبلاس،   : گفلت  سپس عمر. است( ع)او نامزد برادرزاده علی : گفتم. دختر دیگر
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عهده دار حكومت شود از شیفتگی او به خودش می ترسم ( ع)اگر این ساالر شما علی 
 .توانستم پس از خودم شما را ببینم كه گرفتارش سازد و ای كاش می

تا آنجا كه می دانم ساالر ملا هلیچ تبلدیل و دگرگلونی پیلدا      ! ای امیرالمومنین: گفتم
آن حضرت را ناراحت و خشلمگین   غاحبت با رسول خدا نكرده و در تمام مدت مص

حتی در آن مورد كه می خواست : عمر فوری سخن مرا قطع كرد و گفت. نساخته است
خداونلد متعلال ملی    : گفلتم  3!دهمسری بگیرد و بر سر فاطمه بیلاور دختر ابوجهل را به 

د قصلد خشلمگین   ساالر ما هم در این ملور  4فرماید و ما برای آدم عزم استواری نیافتیم
توانلد از   ساختن پیامبر را نداشت و این گونه امور احساساتی است كه هلیچ كلس نملی   

خود بروز ندهد و گاهی ممكن است از كسی كه در دین خدا فقیه و به فرمان خدا دانلا  
 .و عمل كننده هم هست بروز كند

نهلد و  تواند در دریلای شلما پلا     ای ابن عباس، هركس گمان كند كه می: عمر گفت
بلرای خلودم و تلو از    . همراه شما در آن فرو رود تا به ژرفای آن برسد گمانی یاوه دارد

عمر آن گاه شلروع بله پرسلیدن از    . خداوند آمرزش می خواهم، به سخن دیگری بپرداز
درست گفتی، خلدایت پلاداش   : مسائل و فتواهایی كرد و من پاسخ می دادم و می گفت

 .سزاوارتری كه از تو پیروی شود به خدا سوگند، تو! نیك دهاد
عبدالملك به یاران خود سركشید و نگریست و آنان درباره روش عملر سلخن ملی    

خاموش باشید درباره روش : این موضوع عبدالملك را خشمگین ساخت و گفت. گفتند
  .عمر سخن مگویید كه مایه نقصان منزلت والیان و موجب تباهی رعیت است

ای ابن عباس، برای خالفت شایسته نیست : عباس می گوید در گفتگویی با ابنعمر 

جز مردی استوار عزم كه كم شیفته و مغرور شود و در راه خدا سرزنش، سرزنش كننده 
 .او را فرو نگیرد

                                                           

 م. ابن ابى الحدید قبال در این مورد به تفصیل سخن گفته است- -3

 .337سوره طه، آیه - -4
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وانگهی بدون زورگویی محكم و استوار و در عین حال بدون سستی و ناتوانی نلرم  
 .برسد ممسك باشدو بدون اسراف بخشنده و بدون آنكه در حد عیب 

او سلپس ادامله   . به خدا سوگند كه این صفات خود عملر بلود   :گوید ابن عباس می
 :دهد می

به خدا سوگند پرجراءت تلرین  : عمر پس از اندكی سكوت روی به من كرد و گفت
. این گروه كه بتواند مردم را به احكام خدایشان و سنت پیامبرشان راه ببرد ساالر توست

 هده دار حكومت ایشان شود آنان را به راه راست و شاهراه روشن می بردهمانا اگر او ع
شبی در حالی كه عمر شبگردی می كرد از پشت بامی صدای زنی را شنید كله ایلن   

 .اشعار را می خواند
این شب چه دراز و گسترده دامن است و دوستی كنار من نیست كله بلا او شلوخی    

بیم از عواقب نباشد اركلان ایلن سلریر للرزان     كنم به خدا سوگند اگر حرمت خداوند و 
 ...دارد شود آری بیم از خدا و آزرم مرا از ارتكاب گناه باز می می

ال حول وال قوة اال باهلل، ای عمر نسبت به زنان مدینه چه كردی؟ هماندم : عمر گفت
چه چیلزی تلو را در ایلن سلاعت بلر در      : بر در خانه حفصه آمد و در زد، حفصه گفت

توانلد دوری شلوهر    دخترم به من خبر بده زن چه مدتی ملی : ام آورده است؟ گفت خانه
عمر همین كه بامداد كرد برای . حداكثر چهار ماه است: غایب خود را تحمل كند؟ گفت

همه فرماندهان نظامی نوشت سپاهیان را در جنگ بیش از چهار ماه نگه ندارنلد و هلیچ   
 .اشدكس از زن خویش بیش از آن مدت غایب نب

شبی همراه عمر بودم كه در مدینه شبگردی می كلرد  : گوید كند و می اسم روایت می

گوید دخترم برخیز و پس از طلوع آفتلاب انلدكی آب بلا     ناگاه شنید زنی به دخترش می
مگر نمی دانی امیرالمومنین عمر دیروز چه تصمیمی گرفتله  : دختر گفت. این شیر بیامیز

عمر دیروز به منادی خود : و دستوری است؟ دختر گفت چه تصمیم: است؟ مادر پرسید
تو جایی هستی كه نه امیرالمومنین تو : گفت. نیامیزند فرمان داد ندا دهد كه شیر را با آب

به خدا سوگند، من چنان نیستم كه از خلیفله در ظلاهر   : گفت. را می بیند و نه منادی او
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می شنید، به من گفت ای اسلم این عمر این سخنان را . اطاعت و در باطن سرپیچی كنم
در و خانه را درست شناسایی كن و به شبگردی خود ادامه داد و چون شب را به صلبح  
. آورد و به من گفت برو و ببین آن دو زن كه گفتگو می كردند كیستند و آیا شوهر دارند

ه آنجا رفتم معلوم شد زن بیوه یی همراه دختلرش هسلتند و آن كلس كل    : گوید اسلم می

 .سخن می گفته دختر او بوده است و مردی در آن خانه ندارند
عمر پسران خود را جمع كلرد و گفلت   . من پیش عمر آمدم و به او خبر دادم: گوید

خواهد زن بگیرد كه دوشیزه یی نیكوكار را به ازدواج او درآورد  آیا كسی از میان شما می
فتن بود كسلی در ایلن ملورد بلر او     و بدانید اگر پدرتان را عالقه و كششی برای زن گر

عملر فرسلتاد و آن دختلر را بله     . من آملاده ام : عاصم پسر عمر گفت. پیشی نمی گرفت
ازدواج پسرش عاصم درآوردند و آن زن برای عاصم دختری می زایید كله كنیله اش ام   

 .عاصم و مادر عمر بن عبدالعزیز مروان است
روردگاری جلز خلدای بلندمرتبله    پ: عمر حج گزارد و چون به ضجنان رسید، گفت

كند، به یادم می آورم كه من با عبلایی   بزرگ نیست و هركس هر چه بخواهد عنایت می
كردم  مویین در این وادی شتران پدرم خطاب را می چراندم او تندخو بود، هرگاه كار می

لی انداخت و اگر كوتاهی می كردم مرا می زد و حال آنكه امروز در حا مرا به زحمت می
 .به شام می رسانم كه میان من و خدا كسی نیست و سپس به این ابیات تمثل جست

شود بشاش باقی نمی ماند، فق  خداوند جاودانله   هیچ چیز از چیزهایی كه دیده می
شود، گنجینه های هرمز و باغهای جاویلدان قلوم    و باقی است و مال و فرزند هالك می
 ...ن كاری نساخت و جاودانه نماندندعاد كه فراهم آورده بودند برای ایشا

گاهی عمر دست كودكی را می گرفت و می گفلت بلرای   : گوید عبداهلل بن بریده می
 من دعا كن كه تو هنوز گناه نكرده ای؟

 .عمر بسیار رایزنی می كرد و در امور مسلمانان حتی با زنان مشورت می كرد
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بن علی علیه السالم پیش او  كند كه عمر فرمان داد حسین یحیی بن سعید روایت می
حسین علیه السلالم عبلداهلل بلن عملر را دیلد و پرسلید از كجلا        . برود كه كاری داشت

 .آیی؟ گفت رفتم از پدرم اجازه بگیرم كه پیش او بروم اجازه نداد می
دیلروز چله   : را دید و گفت( ع)فردای آن روز عمر حسین . هم برگشت( ع)حسین 

من آمدم ولی پسرت عبداهلل گفت به او : ن بازداشت؟ فرمودچیزی تو را از آمدن پیش م
مگر منزللت  : عمر گفت. اجازه نداده اند، بدان سبب من هم برگشتم برای آمدن پیش تو

 .تو پیش من همچون اوست و مگر برای غیر شما چنین افتخاری هست

  بعضی از سخنان عمر

 .از آسایش برحذر باش كه مایه غفلت است: گفت

خود را اندك مدارید كه من هیچ چیلزی را بلرای فرونشلاندن ملرد از      همت: گفت
 .بینم كرامت چون ضعف همت نمی

سه خصلت است كه در هر كس نباشد ایمان او را سودی نمی بخشد، حلم : و گفت
و بردباری كه با آن نادانی نادان را كنار زند، پارسایی كه او را از ارتكاب كارهای حلرام  

 .ی پسندیده كه با مردم مدارا كندباز دارد و اخالق
  خبر عمر با عمرو بن معدی كرب

ابوعبیدة معمر بن مثنی در كتاب مقاتل الفرسان چنین آورده است كه سعد بلن ابلی   
: عمر از او پرسلید . وقاص پس از فتح قادسیه عمرو بن معدی كرب را پیش عمر فرستاد

 از او چگونه است؟ سعد را چگونه و در چه حالی ترك كردی و رضایت مردم
شان همچون پدر است و برای آنان همچون مورچه یای امیرالمومنین او برای ا: گفت

كند، گاه مردی عرب در جامه پشمی خلویش و گلاه شلیری در كنلار      همه چیز جمع می
كنلد و در قضلاوت علدالت     خود و نبطی ای در جمع خراج، او به تسلاوی تقسلیم ملی   

 .كند و در جنگ پیروز است می
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عمر به او . سعد بن ابی وقاص هم نامه نوشته و عمرو بن معدی كرب را ستوده بود
او نامه می نویسد بلر تلو ثنلا    . گویا تو و سعد ستایش را به یكدیگر وام می دهید: گفت
من جز در مورد آنچه دیده ام : عمرو گفت. گوید و اینك تو آمده ای او را می ستایی می

ینك سخن سعد را رها كن و درباره قوم خودت مذحج به ا: عمر گفت. نمی كنم ستایش

 .من خبر بده
در مورد تیلره  : گفت. در همه شان خیر و فضیلتی است: عمرو بن معدی كرب گفت
آنان سواركاران مایه آبرومندی مایند، از همه ما بیشتر : علة بن خالد چه می گویی؟ گفت

پرسید درباره تیلره سعدالعشلیرة   . دگریزن دشمن را تعقیب می كنند و از همگان كمتر می
بزرگترین لشكرداران ما و گرانقدرترین ساالرهای ملا هسلتند و از   : چه می گویی؟ گفت
خردمنلدانی كله   : تیره حارث بن كعلب چگونله انلد؟ گفلت    : پرسید. همه ما تندخوترند
نیكوكللاران پرهیزگللار و : تیللره مللراد چگونلله انللد؟ گفللت: پرسللید. غفلللت نمللی كننللد

 .قرارشان از همه ما بیشتر و آثارشان دورتر است ؛دگان جنگبرافروزن

آن گاه كه دامن بر كملر زنلد تللخ    : گفت. اینك از جنگ به من خبر بده: عمر گفت
شود هلر كلس در آن سسلتی     است هر كس در جنگ پایداری كند مشهور و شناخته می

 :شود و همانگونه است كه شاعر گفته است كند نابود می
همچون دوشیزه جوانی است كه برای هر نادانی با زینت خلویش راه  جنگ در آغاز 

شود به صورت پیرزنی بیوه در  می رود ولی همین كه آتش آن برافروخته و شعله ور می
می آید كه موهای سلپید و سلیاه سلرش را فلرو پوشلانده و بلرای بوییلدن و بوسلیدن         

 .ناخوشایند است

 .گفت از هر چه می خواهی بپرس .در مورد اسلحه به من خبر بده: عمر گفت
تیلر؟  : پرسلید . كند برادر توست گاهی هم به تو خیانت می: نیزه؟ عمرو گفت: گفت
 .كند و گاه به هدف می خورد های مرگ است، گاه خطا می همچون نشانه: گفت

 .ابزار حفاظت است و دوائر جنگ بر آن می گردد: سپر چگونه است؟ گفت: پرسید
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مایه سنگینی سلواركار و مایله زحملت پیلاده و در     : ست؟ گفتزره چگونه ا: پرسید
آنجاست كه فرزندمردگی در خانه مادرت را : گفت: پرسید. حال دژی استوار است نعی

باشد، مادر خودم را، آری قدرت اسالم مرا بلرای  : گفت. گفت مادر خوبت را. می كوبد
 .تو زبون و دست و پا بسته كرده است

ی در ارمنسلتان خلود را سلان دیلد و فقل  اسلبهای نلژاده را        سلیمان بن ربیعة باهل
عمروبن معدی كرب سوار بر اسبی درشت . پسندید و اجازه شركت در جنگ می داد می

و تنومند بود، چون از برابر سلیمان گذشت او را برگرداند و گفت این اسب نژاده نیست 
نومند بود، چون از چنان نیست ولی درشت و ت: عمرو گفت. كه پست و كم ارزش است

برابر سلیمان گذشت او را برگرداند و گفت این اسب نژاده نیست كه پست و كم ارزش 
نه، پست و : سلیمان گفت. چنان نیست ولی درشت و و تنومند است: عمرو گفت. است

این سخن او را . آری فرومایه به خوبی فرومایه را می شناسد: عمرو گفت. فرومایه است
تو به امیر خود آن ! اما بعد، ای پسر معدی كرب: عمر برای او نوشت. ندبرای عمر نوشت

نامی، و  سخن را گفته ای، به من خبر رسیده است شمشیری داری كه آن را صمصامة می
مرا شمشیری است كه آن را مصمم می نامم و به خدا سوگند می خلورم كله اگلر آن را    

 .غز و فرق سرت برسدشود تا به م میان دو گوش تو نهم برداشته نمی
عمر برای سلیمان بن ربیعة هم نامه نوشت و او را در مورد بردباری نسبت به عمرو 

 .بن معدی كرب سرزنش كرد
خیال می كنید عمر چه كسی را : چون عمرو بن معدی كرب آن نامه را خواند، گفت

دانلاتری  تلو خلود   : است؟ گفتنلد ( كه از او به شمشیر مصمم تعبیر كرده)در نظر داشته 

و چنان بود كله عملرو بلن معلدی     . به خدا سوگند، مرا به علی تهدید كرده است: گفت
شده بود و پلس از  ( ع)یك بار گرفتار آتش خشم علی  غكرب به روزگار رسول خدا 

این موضلوع  . آنكه مشرف به مرگ شد توانسته بود از چنگ او بگریزد و جان به در برد
قلروة بلن    غدین برگشته بود و چنلان بلود كله پیلامبر     هنگامی بود كه قبیله مذحج از 

مسیك مرادی را بر آن قبیله امارت داده بود و او بدرفتاری كرد، عمرو بن معلدی كلرب   
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. به او اعالن جنگ كرد و با گروهی بسیار از افراد قبیله مذحج از طاعلت او بیلرون شلد   
 غپیامبر . تادن لشكر كردبرای جنگ با ایشان استمداد و تقاضای فرس غفروه از پیامبر 

نخست خالد بن سعید بن عاص را همراه گروهی روانه فرمود و پس از او خالد بن ولید 
را همراه گروهی دیگر فرستاد و برای بار سوم علی بن ابی طالب علیه السالم را گسلیل  

فرمود و برای همگان فرمانی نوشته شد كه هر یك از شما امیر گروهی است كه هملراه  
آنان در منطقه یی . ت و چون همگان با هم جمع شدید علی امیر همگان خواهد بوداوس

از یمن كه كسر نام داشت جمع و با دشمن رویاروی شدند و جنلگ كردنلد، عملروبن    
معدی كرب كه می پنداشت هیچیك از شجاعان عرب در مقابلش پایداری نخواهد كرد 

رد و بر او برتری یافت عمرو چیلزی را  پایداری ك( ع)علی . آهنگ علی علیه السالم كرد
گریخت و پیش از آنكه كشلته شلود توانسلت    ( ع)كه تصور نمی كرد دید از برابر علی 

همه سران مذحج هم با او گریختند و مسلمانان اموال آنان را تاراج . نیمه جانی به در برد
للد بلن   خا. كردند و در آن روز ریحانه دختر معدی كرب و خواهر عملرو اسلیر شلدند   

خلود را   هسعید بن عاص فدیه او را از اموال خود پرداخت، عمرو هم شمشیر صمصلام 
به خالد بن سعید داد، آن شمشیر همواره میان بنی امیه بلود و از یكلی بله دیگلری ملی      
رسید تا آنكه به روزگار مهدی عباسی كه نامش محمد و پسر منصور دوانیقی اسلت در  

  .اختیار بنی عباس قرار گرفت

  احادیثی كه در فضیلت عمر وارد شده است

احادیثی كه در مورد فضائل عمر آمده است برخی در كتابهای صحاح آمده و برخلی در  
آن كتابها مذكور نیست؛ از جمله آنچه در مسایند صحیح مذكور است حدیثی است كله  

فلرادی  فرمودند در امتهای گذشلته ا  غعایشه آن را روایت كرده و گفته است كه پیامبر 
بودند كه فرشتگان با آنان سخن می گفتند اگر میان امت من چنان كسی باشد عمر است 

 .دآورده انكه بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود آن را 
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كند كه گروهی از زنان قریش حضور پیامبر بودنلد و   سعد بن ابی وقاص روایت می
ان برخاستند و پشلت پلرده   كردند، عمر اجازه ورود خواست آن با صدای بلند گفتگو می

: عمر گفت. لبخند می زدند رفتند، عمر در حالی وارد شد كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
از این زنلانی كله پلیش ملن بودنلد      : فرمود! ای رسول خدا، خداوند لبت را خندان دارد

: عمر گفلت . تعجب می كنم كه چون صدای تو را شنیدند پس پرده و در حجاب شدند
ای زنانی كه با خویشتن دشلمنید آیلا   : سپس گفت. ارتری كه از تو هیبت بدارندتو سزاو

آری، تلو سلنگدل تلر و    : دارید و از رسول خدا هیبت نمی داریلد؟ گفتنلد   مرا هیبت می
فرمودند سوگند به كسی كه جلان ملن در دسلت اوسلت هرگلز       غپیامبر . خشن تری

راه تو را پیموده است این را هلم   شیطان تو را در راهی ندیده است مگر آنكه راهی جز
 .مسلم و بخاری در كتابهای صحیح خود نقل كرده اند

در غیر كتابهای صحیح هم احادیثی در فضیلت عمر نقل شده است كه از آن جملله  
 :است

 .گوید آرامش و سكینه بر زبان عمر سخن می
 .خداوند متعال حق را بر دل و زبان عمر نهاده است

 .م عمر فرشته یی است كه او را موفق و به راه راست می داردهمانا میان دو چش
 .اگر من میان شما به پیامبری مبعوث نمی شدم همانا كه عمر مبعوث می شد

 .اگر پس از من پیامبری می بود هر آینه عمر بود
 .اگر بر زمین عذاب نازل می شد كسی جز عمر از آن رهایی نمی یافت

تاءخیر می كرد فق  می پنداشتم كه به سلوی عملر   هرگاه جبریل در آمدن پیش من 

 .مبعوث شده است
 .عمر چراغ اهل بهشت است

فرموده اسلت ملرا بلا     صلی اهلل علیه و سلم از جمله آن احادیث این است كه پیامبر
ابوبكر را سنجیدند برتری داشت، عمر را سلنجیدند  . امتم سنجیدند بر آنان برتری داشتم

 .ت و برتریبرتری داشت و برتری داش
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)!( اما فرار از جنگ، عمر فق  به این منظور گریخته كه به گروهی از لشكر بپیونلدد  
 . و خداوند خود این را استثناء فرموده است و بدین گونه او از گناه بیرون است

اما در مورد بقیه اخبار گذشته، مقصود از فرشته بیان صحت اندیشه و زیركلی عملر   
گفته انلد دلیلل بلر عیبلی     ( در اعتراض به آن)نه است و آنچه است و این سخن مَثل گو

 .تواند باشد نمی
كه فرموده است اگر بر زمین عذاب نازل شود كسی جز عمر از  غاین گفتار پیامبر 

آن را پس از گرفتن فدیه از اسلیران بلدر    غآن رهایی نمی یابد سخنی است كه پیامبر 
یه موافق نبود كه از آن نهی كرده بود و خداوند فرموده است كه عمر نه تنها با گرفتن فد

متعال این آیه را نازل فرمود اگر نبود نوشته و فرمانی از خدا كه پیشی گرفلت همانلا در   
مورد آنچه گرفتید شما را عذابی بزرگ می رسلید و چلون قلرآن در ایلن ملورد سلخن       

 .شود جهی نمیگوید و گواهی می دهد به طعنه كسی كه در این خبر طعنه زند تو می
كه عمر چراغ اهل بهشت است معنای آن چنین است كه چلراغ   غاما سخن پیامبر 

قومی از اهل دنیاست كه به سبب استفاده از پرتوافشانی و عللم عملر از او بهلره منلد و     
 .مستحق بهشت شده اند

بیم آن داشلت كله    غاما حدیث بازداشتن شاعر از ادامه شعر چنین است كه پیامبر 
شعر خودش سخنی منكر گفته باشد و عمر كه خشن بود بلر او خشلونت كنلد و     او در

مقصود پیامبر آن بود كه در آن صورت خودش با محبت به شاعر متذكر شود كه پیلامبر  
مهربان و رئوف بوده است و خداونلد متعلال در ملورد آن حضلرت فرملوده اسلت        غ

 .نسبت به مومنان رئوف و مهربان است

ان، مراد از آن گشودن و بله تصلرف آوردن سلرزمین هاسلت و     اما در حدیث رجح
تاءویل این گفتار آن است كه در خواب به رسول خدا چنین نشان داده شد كه خداونلد  
برخی از سرزمین ها را برای او و نظیر آنرا بلرای ابلوبكر خواهلد گشلود و بلرای عملر       

 . چندبرابرش را خواهد گشود و همان گونه صورت گرفت
 
ركس به عیب گرفتن همت بگمارد آن را می یابد و هر كلس هملت خلود را در    بدان ه
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شود سعادتمند كسی است بلا   طعن بر مردم قرار دهد درهای بسیاری برای او گشوده می
و . خویشتن انصاف دهد و هوس را دور افكند و توشه تقلوا بلرای خلود فلراهم سلازد     

 .توفیق از خداوند باید طلب كرد

  چگونگی مسلمان شدن عمر رسیده است اخباری كه درباره

اما مسلمان شدن عمر، در بیشترین و استوارترین روایلات آملده اسلت كله چلون عملر       
مسلمان شد شمار مسلمانان به چهل رسید و مسلمان شدن او در سال ششم بعثت و در 

 .بیست و شش سالگی بوده است و پسرش عبداهلل در آن هنگام شش ساله بود
تی كه درباره مسلمان شدن حضرت عمر نقل شده روایت انس بلن  صحیحترین روای

در حالی كه شمشلیرم را بلر دوش   : مالك، از خود حضرت عمر است كه می گفته است

ملی  : داشتم از خانه بیرون آمدم، مردی از بنی زهره را دیدم پرسید كجا می روی؟ گفلتم 
امان خواهی بود؟ بله او   چگونه از بنی هاشم و بنی زهره در: گفت. روم محمد را بكشم

آیا تو را : گفت. گفتم تو را چنین می بینم كه مسلمان شده ای و از آیین خود برگشته ای
 .به چیز شگفت تری راهنمایی كنم؟ همانا خواهرت و شوهرش مسلمان شده اند

كه نلامش   غعمر حركت كرد و خروشان وارد خانه آن دو شد یكی از یاران پیامبر 
د پیش آن دو حضور داشت كه چون هیاهوی عملر را شلنید خلود را    خباب بن ارت بو

این آوایی كه در خانه شما شنیدم چه بود؟ آنلان سلوره طله را    : پنهان ساخت عمر گفت
چیزی پیش ملا نبلود، بلا خلود سلخنی      : خباب می خواندند شوهرخواهرش گفت پیش

ای : ش گفلت شاید شما دو نفر مسلمان شلده ایلد؟ شلوهرخواهر   : عمر گفت. گفتیم می
كنی كه حق در غیر آیین تو باشلد؟ عملر برجسلت و شلوهرخواهر      عمر، آیا تصور نمی

عملر بلا دسلت    . خود را سخت بر زمین كوبید، خواهرش آمد او را از شوهرش كنار زد
خود بر او سیلی زد و چهره خواهر خود را خونین كرد، خواهرش با صدای بلنلد گفلت   

دهم كه پروردگاری جلز خلدای یگانله نیسلت و     حق در آیین توست و من گواهی می 
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: محمد فرستاده اوست، هر كاری می خواهی انجام بده، عمر همین كه نومید شد، گفلت 
: این نامه را كه پیش شماست بدهید بخوانم عمر خ  می خواند، خواهرش به او گفلت 

ت و بر او برخاس. تو ناپاكی و این كتاب را جز پاكان دست نمی زنند، برخیز وضو بساز
قلرآن را بلر   . خود آب ریخت و آن نامه را در دست گرفت و شروع به خواندن كرد طه

تو فرو نفرستادیم كه رنجه گردی، لیكن پند دادنی است برای هر كس كه بترسد تا ایلن  
گفتار خداوند كه می فرماید همانا كه من خدایم و خدایی جز من نیست مرا بپرسلت و  

 . داربرای یاد من نماز را برپا
چون خباب این سخن عمر را شنید و رقلت او را  . مرا پیش محمد ببرید: عمر گفت

كه من امیدوارم دعای ! ای عمر، مژده بر تو باد: احساس كرد از حجره بیرون آمد و گفت
فرملود بلار    درباره تو مستجاب شود و خودم شنیدم كه می غشب پنجشنبه رسول خدا 

عزیلز  ( یعنلی ابوجهلل  )بن خطاب یلا عملروبن هشلام     خدایا اسالم را با مسلمانی عمر
 .فرمای

. در آن هنگام در خانه یی بود كه كنار كوه صلفا قلرار داشلت    غرسول خدا : گوید
عمر حركت كرد و كنار آن خانه رسید حمزة بن عبدالمطلب و طلحة بن عبیداهلل و تنلی  

عمر را دیدنلد كله    آنان همین كه. بر در خانه بودند غچند از خویشاوندان رسول خدا 
عمر است كه : این عمر است كه می آید، حمزه هم گفت: می آید گویا ترسیدند و گفتند

شلود و اگلر چیلز     می آید اگر خداوند نسبت به او اراده خیر فرموده باشد مسللمان ملی  
كه درون خانه بلود   غدر این هنگام پیامبر . دیگری اراده كند كشتن او بر ما آسان است

حی نازل می شد شتابان بیرون آمد و خود را به عمر رساند و گریبلان و جللو   و بر او و

جامه اش را گرفت و حمایل شمشیرش را هم با دست دیگر گرفت و فرملود ای عملر،   
گویا نمی خواهی بس كنی تا خداوند بر تو بدبختی و درماندگی فرو فرسلتد همانگونله   

رخدایا، این عمر است، پروردگارا، اسالم كه بر ولید بن مغیرة فرو فرستاد سپس فرمود با
گواهی می دهم كله پروردگلاری جلز خلدای یگانله      : را با عمر عزت ببخش عمر گفت

ساكنان آن خانه و كسانی كه بلر در  . نیست و گواهی می دهم كه همانا تو فرستاده اویی
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 همچنلین روایلت  . بودند چنان تكبیری گفتند كه مشركانی كه در مسجد بودنلد شلنیدند  
 .شده است كه پیش از ظهور اسالم به عمر مژده و وعده داده شده بوده است

خواندم كله عملر بله     !در یكی از صفات ابواحمد عسكری كه خدایش رحمت كناد
صورت مزدور همراه ولید بن مغیره برای بازرگانی كه سرمایه اش از ولید بلود بله شلام    

لید را به چرا می برد و بارهلای او را  رفت، عمر در آن هنگام هیجده ساله بود، او شتر و
چون به بلقاء رسیدند یكلی از علملای   . بر می داشت و از كاالهای او نگهداری می كرد

روم عمر را دید و شروع به نگریستن به او كرد و مدتی طوالنی به او نگریست و سپس 
: شلد؟ گفلت  ای پسر، گمان می كنم نام تو عامر یا عمران یا چیزی نظیر این دو با: گفت

چنان كرد بر یكی از آنها خلال سلیاهی   . هر دو رانت را برهنه كن: گفت. نامم عمر است
آن مرد از عمر خواست سر خود را هم برهنه كند؛ او چنان كرد . همچون كف دستی بود

و معلوم شد جلو سرش بدون موست سپس آن عالم از عمر خواست كه با دست خلود  
تو پادشلاه علرب   : آن گاه به عمر گفت. پ دست استكاری انجام دهد و متوجه شد چ

عمر در حالی كه او را استهزاء . خواهی بود و سوگند به حق مریم عذراء كه چنین است
می خندی؟ سوگند به حق ملریم علذراء كله تلو پادشلاه      : آن مرد گفت. می كرد خندید

را بلی ارزش   عمر در حالی كه سخن او. عرب و پادشاه روم و پادشاه ایران خواهی بود
 .شمرد او را رها كرد می

آن مرد رومی در حالی كه سوار بر خری بلود از پلی ملی    : عمر پس از آن می گفت
آمد تا آنكه ولید كاالهای خود را فروخت و با بهای آن عطلر و لبلاس خریلد و آهنلگ     
حجاز كرد و آن مرد همچنان از پی من می آمد چیزی هم از من نمی خواسلت و همله   

داد دست مرا می بوسید همان گونه كه دست پادشاهان را می بوسند و چلون از  روز بام
مرزهای شام گذشتیم و وارد حجاز شدیم و آهنگ رفتن به مكله كلردیم او از ملن وداع    

ولید هم از من درباره او می پرسید و ملن چیلزی بله او نملی گفلتم، و      . كرد و برگشت
 .می بود پیش ما می آمد خیال می كنم آن عالم مرده است كه اگر زنده
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  حضرت عمر و اخباری كه در این مورد رسیده است وفاتتاریخ  

اما تاریخ مرگ حضرت عمر چنین است كه ابولولؤ روز چهارشنبه چهار روز باقی مانده 
از ماه ذی حجة سال بیست و سه هجرت او را ضربت زد و روز یكشنبه اول ماه محلرم  

و مدت حكومتش ده سال و شلش ملاه بلود و بله     سال بیست و چهار هجرت دفن شد 
هنگام مرگ بنا بر مشهورترین روایات شصت و سه ساله بود عملر روز جمعله یلی بلر     

ملن خلوابی دیلده ام كله ملی      : و ابوبكر، گفلت  غمنبر، پس از یادكردن از رسول خدا 
در خواب چنان دیدم كه پنداری خروسی دو بلار بلر ملن    . پندارم مرگم فرا رسیده است

ملردی  : نقار زد و چون خواب بود خود را برای اسماء بنت عملیس نقلل كلردم گفلت    م
اندیشیدم چه كسی را به جانشینی خود برگزینم سپس چنین دیلدم  . عجم تو را می كشد

كه خداوند آیین خود و خالفتی كه رسول خدا را برای آن برانگیخته است تباه نخواهلد  
 .فرمود

معموال به پسران غیرعرب كه به حد بلوغ رسلیده  كند كه عمر  ابن شهاب روایت می
بودند اجازه ورود به مدینه نمی داد، تا آنكه مغیره حاكم كوفه بود از غالمی هنرمند نلام  

مغیلره ملی گفلت ایلن      .برد كه پیش او بود و از عمر اجازه خواست او را به مدینه آورد
آهنگری، نقاشلی و   :ست، نظیرغالم هنرهای بسیاری دارد كه در آنها منافعی برای مردم ا

مغیلره بلرای ابولوللؤ ة    . عمر به مغیره اجازه داد كه او را بله مدینله بفرسلتد   . درودگری
ابولولؤ ة پیش عملر آملد و از زیلادی    . پرداخت صد درهم خراج ماهیانه را مقرر داشت

 تو چه كارهایی را پسندیده انجام می دهی؟ ابولوللؤ : عمر پرسید. خراج خویش گله كرد

در قبال این : عمر گفت. ة كارهایی را كه بخوبی از عهده آنها بر می آمد برای عمر شمرد
 .كارهای تو خراج تو زیاد نیست

برخلی از ملردم   . این چیزی است كه بیشتر مردم از گفتگوی آن دو نقلل كلرده انلد   
ی عمر فریاد كشید و سخنان درشتی گفت و همگی متفق اند كه ابولولؤ ة روز: گویند می

برای من گفته اند كه ملی گلویی   : از كنار عمر می گذشت، عمر او را فرا خواند و گفت
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اگر بخواهم می توانم آسیابی بسازم كه با باد بگلردد و آرد كنلد، گروهلی هلم بلا عملر       
برای تو آسلیابی خلواهم   : آن برده خشمگین و ترشروی به عمر نگریست و گفت. بودند

همین كه رفلت عملر روی بله آن گلروه كلرد و      . ویندنهاد كه مردم درباره اش سخن بگ
 .شنیدید این برده چه گفت؟ خیال می كنم هم اكنون مرا تهدید كرد: گفت

چند شبی گذشت، ابولولوه به خنجری دو سر كه دسلته اش میلان آن قلرار داشلت     
مسلح شد و در تاریكی سحر در گوشه یی از گوشه هلای مسلجد بله كملین ایسلتاد و      

ماند تا عمر به عادت همیشگی برای بیداركردن مردم برای نماز صبح آملد   همانجا منتظر
و همین كه نزدیك او رسید برجست و سه ضربه بر او زد كه یكی از آنها به زیر ناف او 
خورد آهنگ مردمی كه در مسجد بودند كرد و هركس را كه سر راهش بود زخمی كلرد  

یز زخمی كلرد و سلپس بلا خنجلر خلویش      آن چنان كه غیر از عمر یازده مرد دیگر را ن
بله  : خودكشی كرد كه عملر هملین كله احسلاس كلرد بلی هلوش خواهلد شلد گفلت          

سپس بیهوشی بلر او غلبله كلرد و از    . عبدالرحمان بن عوف بگویید با مردم نماز بگزارد

هوش رفت و او را برداشتند و به خانه بردند و عبلدالرحمان بلن علوف بلا ملردم نملاز       
 .گزارد

گوید من همچنان در خانه عمر ماندم و او همچنان در بیهوشی بود تلا   س میابن عبا
آنكه هوا روشن شد همین كه هوا روشن شد به هوش آمد و به چهره كسانی كه گرد او 

هر كس نملاز را  : گفت. آری: آیا مردم نماز خواندند گفته شد: بودند نگریست و پرسید
. ضو خواست وضلو گرفلت و نملاز گلزارد    آن گاه آب و. ترك كند او را اسالمی نیست

ای ابن عباس، بیرون رو بپرس چه كسی مرا كشته است من بیرون آملدم و  : سپس گفت

چله كسلی امیرالملومنین را    : چون در خانه را گشودم دیدم مردم جمع شده اند پرسلیدم 
م به درون خانه برگشت: گوید ابن عباس می. ابولولوه برده مغیره: ضربت زده است؟ گفتند

كند تلا خبلری را كله ملرا بلرای آن       دیدم عمر بر در خانه می نگرد و لحظه شماری می
ای امیرالمومنین، چنین نقل می كنند و می پندارند كه دشمن : گفتم. فرستاده است بشنود

خدا ابولولوه غالم مغیرة بن شعبه بوده اسلت و او گروهلی دیگلر را هلم خنجلر زده و      
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سپاس خداوندی را كه قاتل مرا چنان قرار نلداد  : فتعمر گ. سپس خودكشی كرده است
كه بتواند در پیشگاه خداوند با یك سجده كه برای او انجام داده باشلد، احتجلاج كنلد؛    

. بفرستید پزشكی بیاید زخم مرا ببینلد : گفت عرب چنان نیست كه مرا بكشد عمر سپس
د كه از محل زخم بیرون فرستادند و پزشكی از اعراب آوردند و او شربتی به عمر آشامان

پزشلكی دیگلر   . ریخت و برای آنان كه حضور داشتند خون بلا آن شلربت مشلتبه شلد    
آوردند، او به عمر شیر آشاماند كه همچنان به رنگ سپید و لختله شلده از محلل زخلم     

به من راست : عمر گفت. ای امیرالمومنین، وصیت خود را انجام بده: بیرون آمد و گفت
كسانی كه حضور داشتند چنان . غیر از این می گفت دروغ گفته بود و اگر سخنی. گفت

بلر  : عمر گفلت . بر او گریستند كه صدای آنان را كسانی كه بیرون از خانه بودند شنیدند
فرملوده اسلت    غما گریه مكنید و هر كس گریان است از خانه بیرون رود كله پیلامبر   

 .شود میت با گریه اهلش بر او شكنجه می
ابوللؤ للؤ ه   : هلل بن عمر روایت است كه گفته است شلنیدم پلدرم ملی گفلت    از عبدا

 .نخست دو ضربه بر من زد كه پنداشتم سگی است تا آنكه ضربه سوم را زد
همچنین روایت شده است كه عبدالرحمان بن عوف پس از آنكه ابولؤ لؤ ه ملردم را  

ه چلون میلان آن عبلا     زخمی كرد، عبای پشمی سیاه خود را روی او انداخت و ابولؤ لؤ
در ایلن هنگلام سلران مهلاجران و     . گیر كرد خود را كشت و عبدالرحمان سرش را برید

: انصار و شركت كنندگان در جنگ بدر بر در خانه جمع شدند، عمر به ابن عباس گفت
ابن عبلاس  . پیش ایشان برو و بپرس آیا این كسی كه مرا زخم زد باطالع شما چنین كرد

نه به خدا سوگند، و دوست می داشلتیم خداونلد از   : ز ایشان پرسید گفتندبیرون آمد و ا

 .عمر ما بكاهد و بر عمر بیفزاید
پدرم برای فرماندهان لشلكر ملی نوشلت كله هیچیلك از      ! گوید عبداهلل بن عمر می

اند پیش ملا گسلیل مداریلد، و همینكله ابولوللوه او را       گبركانی را كه به حد بلوغ رسیده
نگفته بودم هیچیك : غالم مغیرة گفت: چه كسی با من چنین كرد؟ گفتند: زخم زد گفت

 .از گبركان را پیش ما میاورید ولی شما در این مورد بر من غلبه كردید
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كند كه  محمد بن اسماعیل بخاری در كتاب صحیح خود از عمرو بن میمون نقل می
مضروب شد میان من و  من برای نماز ایستاده بودم و سپیده دمی كه عمر: گفته است می

عمر هنگامی كه از میان صفها عبور می كرد ملی  . عمر فق  عبدهلل بن عباس قرار داشت
مستقیم و در یك خ  بایستید و چون میان ما فاصله و كژی نمی دیلد پلیش ملی    : گفت

رفت و تكبیرة االحرام می گفت و گاهی در ركعت اول همچنلین در ركعلت دوم بلرای    
در آن . خواند ند به جماعت برسند سوره یوسف یا سوره نحل را میاینكه مردم جمع شو

این سگ مرا كشلت یلا ایلن    : گوید می 47روز همین كه عمر تكبیرة االحرام گفت شنیدم 
كه آن گبرك با دشنه یی دو سر او را زخم زد، او  سگ مرا خورد، و این همان وقتی بود

همان طور كه می گریخت بر اشخاص سمت چپ و راست خود زخم می زد آن چنلان  
ملردی از مسللمانان كله    . كه سیزده مرد را زخمی كرد كه شش تن از ایشان كشته شدند

را چنین دید گلیمی را روی او انداخت و چون گبرگ پنداشلت او را گرفتله انلد خلود     
عمر با دست خود دست عبدالرحمان بلن علوف را گرفلت و او را بلرای ادامله      . كشت

كسانی كه نزدیك عمر بودند متوجه موضوع شدند ولی كسانی كه . برد امامت نماز پیش
در نواحی مسجد بودند متوجه نشدند و همین قدر كه صدای عمر قطع شد آنان شلروع  

نماز مختصری گزارد و چون از مسجد برگشتند عبدالرحمان . به گفتن سبحان اهلل كردند
او ساعتی بیرون رفلت و  . ای ابن عباس، بنگر چه كسی مرا ضربت زده است: عمر گفت

هملان چنلد پیشله و صلنعتگر؟     : عمر پرسلید . غالم مغیره: گشت زد و برگشت و گفت
. كه دستور دادم نسبت به او پسندیده رفتار كننلد ! خدایش بكشد: عمر گفت. آری: گفت

تلو و  . خدا را شكر كه مرگ مرا به دست كسی كه مدعی اسالم باشد قلرار نلداده اسلت   

. پدرت دوست داشتید كه گبركان بسیار شوند عباس بیشتر از همگان بردگان گبر داشت
دروغ می گویی : اگر می خواهی آنان را تبعید و بیرون كنم؟ عمر گفت: ابن عباس گفت

گزارند و هملراه   سخن می گویند و به قبله شما نماز میآن هم پس از اینكه با زبان شما 
 .شما مراسم حج بجا می آورند

http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_5/footnt01.htm#link279
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عمر را به خانه اش بردند ما هلم هملراهش رفتلیم و ملردم در     : گوید ابن عباس می
: یكی می گفلت . چنان شوری بودند كه گویی پیش از آن روز سوگی به آنان نرسیده بود

برای او شلربتی آوردنلد، آن را   . ترسم رای او میب: دیگری می گفت. بر عمر باكی نیست
آشامید از محل زخم بیرون ریخت، سلپس شلیر بلرایش آوردنلد، آن را هلم آشلامید از       

او ملی آمدنلد و او را    شكمش بیرون ریخلت، دانسلتند كله خواهلد ملرد، ملردم پلیش       
ملژده  ای امیرالمومنین، تو را از سوی خداوند : مردی جوان وارد شد و گفت. ستودند می

باد، كه افتخار مصاحبت رسول خدا را داشتی و همان گونه كله ملی دانلی از پیشلگامان     
. اسالمی و سپس به حكومت رسیدی و دادگری كردی سرانجام هم شهادت بهره تو شد

با همه اینها دوست می دارم سر و تن بیرون برم نه به سود ملن باشلد و نله    : عمر گفت
: كه برود ردایش بر زمین كشیده می شد؛ عملر گفلت  زیانم، و چون آن جوان پشت كرد 

ای بلرادرزاده، ردای خلود را   : این جوان را پیش من برگردانید و چون برگرداندند گفت
جمع كن كه برای حفظ آن بهتر و در پیشلگاه پروردگلارت مایله پرهیزگلاری بیشلتری      

عهلده ملن   آن گاه عمر خطاب به پسرش عبدهلل گفت بنگر كه چه مقلدار وام بلر   . است
عمر به عبدهلل . بررسی كردند و هشتاد و شش هزار درهم یا چیزی نزدیك آن بود. است
اگر اموال خاندان عمر آن را كفایت كرد كه از اموالشان ایشان پرداخت كلن، اگلر   : گفت

كفایت نكرد از خاندان عدی بن كعب كمك بگیر و اگر اموال ایشان هم كفایت نكرد از 
ه دیگران وامگذار و به هر حال از جانب من این مال را پرداخت قریش كمك بخواه و ب

رساند و مگو امیرالمومنین كه ملن   اینك پیش عایشه برو و بگو عمر به تو سالم می. كن
از امروز دیگر امیرمومنان نیستم آن گاه به او بگو عمر از تو اجازه می گیرد كله كنلار دو   

سلالم داد و اجلازه خواسلت و پلیش او      او رفلت و . ساالر خویش به خاك سپرده شود
عملر سلالمت   : عبداهلل بن عایشه گفت. رفت، عایشه را دید كه نشسته است و می گرید

هلر  : عایشه گفلت . می رساند و اجازه می خواهد كنار دو ساالرش به خاك سپرده شود
 .دهم چند این جایگاه را برای خود می خواستم ولی اینك او را بر خود ترجیح می
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بلنلدم كنیلد او را   : عملر گفلت  . عبلداهلل آملد  : عبدهلل برگشت حاضران گفتنلد  چون
ای امیرالملومنین  : چه خبر داری؟ گفلت : نشاندند و به مردی تكیه داد و به عبداهلل گفت

سلپاس خلدای را، هلیچ    : عمر گفت. همان چیزی كه دوست می داری، عایشه اجازه داد
م گرفته شد جنازه ام را ببر و باز بر عایشه چون جان. چیزی برای من به این اهمیت نبود

سالم بده و بگو عمر بن خطاب اجازه می خواهد؛ اگر اجازه داد مرا وارد خانه اش كنید 
و اگر جنازه مرا نپذیرفت مرا به گورستان دیگر مسلمانان ببرید و میلان آنلان بله خلاك     

 .سپارید
بودند وارد شد همین كه  در این هنگام حفصه دختر عمر در حالی كه زنان همراهش

او خود را كنار پدر رساند و ساعتی بر بالین او گریسلت، سلپس   . او را دیدیم برخاستیم
حفصه به حجره دیگری رفت و ما صدای گریه اش . مردان دیگری اجازه ورود خواستند

 .را از آن خانه می شنیدیم
. خلویش بگملار   ای امیرالمومنین، وصیت كن و كسی را بله جانشلینی  : مردان گفتند

من برای حكومت هیچ كس از این چند تن یا از این گروه را سزاوارتر نمی بیلنم  : گفت
رحلت فرمود در حالی كه از ایشان راضی بود و عللی و عثملان و زبیلر و     غكه پیامبر 

عبدهلل بن عمر : را نام برد و گفت( بن ابی وقاص)طلحه و عبدالرحمان بن عوف و سعد 
كند ولی او را رایی نخواهد بود گویا عمر ایلن را بلرای    شركت می هم در جلسات شما

تسلیت و تسكین او می گفت اگر امارت به سعدبن ابی وقلاص رسلید كله شایسلته آن     
است و گرنه هر كدامتان امیر شدید از اندیشه او یاری بخواهید كه من او را نه به سلبب  

بله خلیفله پلس از خلودم     : گفلت  عمر سپس. ناتوانی و نه به سبب خیانت كنار گذاشتم

درباره مهاجران نخستین به خیر و نیكی سفارش می كنم كله حلق ایشلان را بشناسلد و     
حرمت آنان را بدارد و او را درباره انصار سفارش می كلنم، كله آنلان پلیش از هجلرت      

باید كارهای پسلندیده نیكلان را پلذیرا    . ایشان ایمان آوردند و مدینه را خانه ایمان دادند
باشد و از خطاكاری ایشان در گذرد، و او را نسبت به ساكنان شهرها به نیكلی سلفارش   

انلد و   می كنم كه آنان مایه حفظ اسالم و پرداخت كنندگان اموال و سبب خشلم دشلمن  
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نباید از ایشان چیزی جز افزونی از حد نصاب اموالشلان را آن هلم بلا رضلایت ایشلان      
كنم كه ایشان اصل و ریشه عرب اند و ماده اسلالم  بگیرد و او را به اعراب سفارش می 

شمرده می شوند و باید چیلزی از افزونلی املوال ایشلان گرفتله شلود و بله بینوایلان و         
مستمندان آنان پرداخت گردد و او را در مورد كسانی كه ذمی هسلتند و در پنلاه پیملان    

فا كند و بلا كسلانی   خداوند و رسول خدا قرار دارند سفارش می كنم كه به پیمان آنان و
اند جنگ كند و چیلزی بیشلتر از طاقلت و تلوان بلر آنلان        كه در صدد جنگ با اهل ذمه

 .تكلیف نكند
 .چون عمر درگذشت جنازه اش را بیرون آوردیم و حركت كردیم: گوید

عمر بن خطاب : عبداهلل بن عمر بر در حجره رسول خدا بر عایشه سالم داد و گفت
جنلازه را داخلل بردنلد و كنلار دو     . در آوریلدش : عایشه گفلت . خواهد اجازه ورود می

 . ساالرش دفن كردند
من نخستین كس بودم كه پس از زخملی شلدن عملر پلیش او     : گوید ابن عباس می

این سه سخن را از من حفظ كن و به خاطر بسپار كه بیم آن دارم مردم مرا : رفتم، گفت
سازم  می دهم، كسی را بر مردم خلیفه نمیمن در مورد احكام كالله حكمی ن: زنده نبینند

تو را به بهشت مژده باد كه افتخلار مصلاحبت   : من به او گفتم. و همه بردگان من آزادند
را آن هم برای مدتی طوالنی داشته ای و عهده دار كار مسلمانان شلدی و بلا    غپیامبر 

 .قدرت از عهده آن برآمدی و امامت را ادا كردی
مرا به بهشت مژده می دهی سلوگند بله خداونلدی كله جلز او       اما اینكه: عمر گفت

نیست اگر دنیا و هر چه در آن است از من باشد حاضرم در قبال ترس از آنچه در پیش 

است فدا كنم، مگر آنكه خبر قطعی را در مورد خلود بلدانم و آنچله دربلاره زماملداری      
وم نه به سود من باشد نله  مسلمانان گفتی بسیار دوست دارم كه از آن سر و تن بیرون ر

 به زیانم، آری آنچه در مورد مصاحبت رسول خدا گفتی فق  همان مایه امید است 
پلیش  : كند كه ملی گفتله اسلت    معمر، از زهری، از سالم، از عبداهلل بن عمر نقل می

پدرم رفتم و گفتم شنیدم مردم سخنی می گویند، خواستم آن را برای تلو بگلویم، آنلان    
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گماری و حال آنكه اگلر خلودت    ارند كه تو كسی را به جانشینی خود نمیچنین می پند
ساربان و شبانی برای شتر و گوسپند داشته باشی كه آن را رها كند و پیش تو آید چنلین  
: خواهی دانست كه تباه شده هستند و حال آنكه چوپلانی ملردم شلدیدتر اسلت، گویلد     

خداوند متعال دیلن خلود را   : گفت نخست سر خود را بر بالین نهاد و سپس برداشت و

هم جانشین تعیین نفرمود و  غحفظ خواهد فرمود اگر من جانشینی تعیین نكنم پیامبر 
به خدا سوگند، هملین كله پلدرم نلام      .اگر جانشین تعیین كنم ابوبكر جانشین معین كرد

ض پیامبر و ابوبكر را میان آورد دانستم كه او كار هیچ كس را بلا كلار رسلول خلدا علو     
 .نخواهد كرد و كسی را به جانشینی نمی گمارد

روایت شده است با آنكه عایشه اجازه داده بود كه عمر در خانه اش دفن شود عملر  
پس از اینكه مردم او برای بار دوم اجازه بگیرید اگر اجازه داد چه بهتر و گرنه او : گفت

. قدرت من اجازه داده باشلد را به حال خودش بگذارید، چرا كه بیم آن دارم مبادا از بیم 
 .این بود كه پس از مرگ او هم از عایشه اجازه گرفتند و اجازه داد

كند كه چون عمر زخمی شد كعب االحبار پلیش او آملد و    عمرو بن میمون نقل می
این آیه را تالوت كرد همانا حق از پروردگارت توست و هرگز از شك كنندگان مبلاش  

دم كه شهید خواهی شد، و می گفتی از كجا برای من كه در من پیش از این به تو خبر دا
 .جزیرة العرب هستم شهادت نصیب خواهد شد

كند كه چون عمر زخمی شد و من رفلتم و بلاخبر ابوللؤ للؤ ه      ابن عباس روایت می
برگشتم، حجره عمر آكنده از مردم بود و من نسبتا جوان بودم خوش نمی داشتم سلر و  

هم و خودم را نزدیك برسانم، ناچار نشستم عمر هم بر خود مالفه گردن مردم را زیر پا ن

یی پیچیده و سر خود را پوشانده بود، كعب االحبلار آملد و گفلت چله مناسلب اسلت       
امیرالمومنین دعا كند تا خداوند او را برای این امت باقی بدارد تا كارهایی را انجام دهد 

آنان را ریشه كن سازد من به كعب االحبار  و از جمله نام منافقان را گفت كه عمر بتواند
من این سخنان را گفتم كله تلو بله او    : گفت. گفتم آنچه را گفتی خودت به او ابالغ كن

من جراءت پیدا كردم، برخاستم و از روی دوش و شانه مردم گذشتم و كنار . ابالغ كنی
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كسلی تلو را   تو مرا برای این كار گسیل كلرده بلودی كله چله     : سر عمر نشستم و گفتم
ضربت زده، او غالم مغیره بوده و همراه تو سیزده تن دیگر را زخمی كرده است و اینك 

 .كعب االحبار اینجاست و در این موارد سوگند می خورد
چله ملی گلویی؟    : گفت. او را فرا خواندند. كعب را پیش من فرا خوانید: عمر گفت

ا نخلواهم كلرد وللی اگلر     به خلدا سلوگند، دعل   : گویم عمر گفت چنین می: كعب گفت
 .خداوند عمر را نیامرزد عمر بدبخت خواهد شد

چون عمر زخمی شد برای مدتی طوالنی ملدهوش بلود،   : گوید مسور بن مخرمة می
گفته شد اگر او زنده باشد با هیچ چیز مثل تذكردادن نماز نملی توانیلد او را بله هلوش     

گزارده شده است، عمر به هوش آمد و نماز، نماز ای امیرالمومنین و نماز : گفتند. آورید
گفت نماز، خدا نكند كه آن را ترك كنم، برای كسی كه نماز را رهلا كنلد بهلره یلی در     

 .اسالم نیست، عمر در حالی كه از زخمش خون می تراوید نماز گزارد
چلون عملر زخلم خلورد شلروع بله بیتلابی و        : گوید همچنین مسور بن مخرمه می

ای امیرالمومنین، چنین نیست كه تو افتخلار مصلاحبت   : گفتابن عباس . دردمندی كرد
را داشتی و نیكو از عهده برآمدی و گرفتار فراق آن حضرت شدی و او  غرسول خدا 

از تو خشنود بود و با ابوبكر مصاحبت كردی و حق صحبت او را نیكو داشلتی و از تلو   
ت و نسلبت بله آنلان    جدا شد در حالی كه از تو خشنود بود، سپس با مسلمانان مصاحب
 .نیكی كردی و از آنان جدا می شوی در حالی كه از تو خشنودند

و ابلوبكر گفتلی آری، ایلن از     غاما آنچله در ملورد مصلاحبت پیلامبر     : عمر گفت
چیزهایی است كه خداوند بر من منت نهاده است، اما آنچه از بیتابی من می بینی به خدا 

تمام طال های زمین از من باشلد فدیله دهلم     سوگند، از این جهت است كه حاضرم اگر
كه گفت حاضرم در قبلال  : پیش از آنكه عذاب خدا را ببینم در روایتی دیگر چنین است
مغرور كسلی اسلت كله    : هول مطلع فدیه دهم، و در روایت دیگری آمده است كه گفت

اشلد  شما او را فریفته باشید، اگر هر چه طال و نقره كله بلر روی زملین اسلت از ملن ب     
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ای ابن عبلاس  : در روایت دیگری است كه گفت. حاضرم در قبال هول مطلع فدیه دهم
 آیا در مورد امیری بر من ثنا می گویی؟

سوگند به كسی كه جان ملن  : در روایت دیگری آمده است كه عمر گفت: می گویم
در دست اوست بسیار دوست می دارم همان گونه كه به امارت وارد شدم از آن بیلرون  

در روایتی دیگر آنچه آفتاب بر آن می افتلد از ملن   . وم و بر من گناه و گرفتاری نباشدر
باشد حاضرم در قبال نجات از اندوه قیامت و ملرگ بپلردازم، و چگونله كله هنلوز بله       

اگر دنیا و آنچه در : صحرای و جمع مردم نرسیده ام همچنین در روایتی دیگر آمده است
ش از آنكه از سرانجام خود آگاه شوم در قبال بیملی كله   آن است از من باشد حاضرم پی
 .پیش روی من است بپردازم

افسلوس  : در این هنگام صدای ام كلثوم را شنیدیم كه می گفت: گوید ابن عباس می
و زنانی همراه او می گریستند، صدای گریه فضای خانه را انباشته ! بر از دست دادن عمر

! ای وای مادر عمر، كه خدای او را نبخشد و نیامرزد: كرده و به لرزه درآورد، عمر گفت

امیدوارم كه عذاب را فق  همان اندازه ببینی كه خداوند متعال : به خدا سوگند: من گفتم
و تا آنجا كه ملا   49شود  می فرماید و هیچ كس از شما نیست جز آنكه به دوزخ وارد می

می دانیم تو امیرمومنان و سرور مسلمانانی كه به حكم قرآن قضاوت و به طور مسلاوی  
 . تقسیم می كنی

ای ابلن  : این سخن من عملر را خلوش آملد، نشسلت و گفلت     : گوید ابن عباس می
بگویم، عللی علیله    عباس، آیا در این باره برای من گواهی می دهی؟ من ترسیدم چیزی

 .السالم میان شانه ام زد و گفت گواهی بده

ای امیرالملومنین، چلرا بیتلابی    : در روایت دیگری آمده است كه ابلن عبلاس گفلت   
كنی كه به خدا سوگند، اسالم تو مایه عزت و حكومت تو مایه پیروزی بود و دنیلا را   می

ا در این باره برای ملن گلواهی   ای ابن عباس، آی: عمر گفت. انباشته از عدل و داد كردی
 می دهی؟

http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_5/footnt01.htm#link284
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مثل اینكه ابن عباس خوش نداشت شهادت دهد و توقف كرد، علی : گوید راوی می
 .آری: ابن عباس گفت. بگو آری، من هم با تو هستم: علیه السالم به ابن عباس فرمود

همچنان كه عملر بلر پشلت    : در روایت دیگری آمده است كه ابن عباس گفته است
بود دست بر پوستش كشیدم و گفتم این پوستی است كه آتش هرگز آن را لملس  افتاده 

از كجا این را می : عمر نگاهی به من افكند كه بر او رحمت آوردم و گفت. نخواهد كرد
تلا آخلر   ... مصاحبت كردی و حق صلحبت را نیكلو پنداشلتی    غبا پیامبر : دانی؟ گفتم
از من باشد حاضلرم پلیش از آنكله بله     اگر همه آنچه بر زمین است : عمر گفت. حدیث

 .عذاب خداوند برسم و آن را ببینم بپردازم تا از آن در امان بمانم
در روایت دیگری است كه دیدیم صدای امام جماعت را نمی شناسیم، ناگاه متوجه 

 .امیرالمومنین زخمی شد: شدیم كه عبدالرحمان بن عوف است و گفته شد
نماز صبح نگزارده بود همچنان در خلون خلود بلود،    مردم برگشتند و عمر كه هنوز 

ترك نماز هرگلز خلدا نیلاورد،    : سرش را بلند كرد و گفت! ای امیرالمومنین، نماز: گفتند

حركتی كرد كه برخیزد از . هر كس نماز خویش را تباه سازد او را حظی در اسالم نیست
خلم خلود را بلا آن    برایم عمامه یی بیاورید، آوردنلد، ز : خون جاری شد، گفت زخمش

بست و نماز گزارد و ذكر گفت و سپس به پسرش عبداهلل نگریست و گفت گونله ام را  
من به سخن او توجه نكلردم و پنداشلتم حواسلش پلرت     : گوید عبداهلل می. بر خاك بنه

پسرجانم، گونه ام را بر خاك بنه من انجلام نلدادم بلرای بلار     : برای بار دوم گفت. است
فهمیدم كه عقل او بر جای است و فق  . گونه ام را بر خاك بنه! ادرای بی م: سوم گفت

گونه اش را بر خاك نهلادم دیلدم   . تواند خودش آن كار را انجام دهد از شدت درد نمی

اطراف موهای ریش او بر خاك است و چندان گریست كه دیدم به گوشه چشمش گلل  
ای وای : گویلد  شلنیدم ملی  ! گوید چشبیده است گوش خود را تیز كردم تا بشنوم چه می

 .اگر خداوند از او گذشت نفرماید! بر مادر عمر و وای بر مادر عمر
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هیچ : در روایتی آمده است كه علی علیه السالم آمد و كنار بالین عمر ایستاد و فرمود
كس برای اینكه با كارنامه او با خداوند دیدار كنم محبوب تر از ایلن جسلد پیچیلده در    

 .پارچه نیست
شنیدم پلدرم در دعلایش   : ز ام المومنین حفصه روایت شده است كه می گفته استا

را نصیب ملن  )پروردگارا، كشته شدن در راه خودت و مرگی در شهر پیامبرت : گفت می
اگر خدا بخواهد خودش فراهم : از كجا چنین چیزی ممكن است؟ گفت: من گفتم(! كن

 .می فرماید
ما در كتابهای خود در مورد تو : ر می گفته استروایت شده كه كعب االحبار به عم

چگونه برای من كه ساكن جزیرة : چنین یافته ایم كه شهید خواهی شد، و عمر می گفته
 .العرب هستم وصول به شهادت ممكن است

چون عمر زخمی شد دخترش حفصه پیش او آمد و : گوید مقدام بن معدی كرب می
و ای  غای پلدر همسلر رسلول خلدا      بانگ برداشت كله ای صلحابی رسلول خلدا و    

مرا بنشان كه مرا یاری شنیدن آنچله را كله   : عمر به پسر خود عبداهلل گفت! امیرالمومنین
تو را : عمر به حفصه گفت. عبداهلل او را به سینه خود تكیه داد و نشاند. می شنوم نیست

خلوانی  به حق خودم بر تو سوگند می دهم كه از این پس بر ملن مویله گلری و نوحله     
نكنی، البته در مورد اشك ریختن چشمان تو هرگز اختیار ندارم، و هیچ مرده یی نیسلت  
كه او را بر صفاتی كه در او نیست ستایش كنند مگر اینكه فرشلتگان بلر او خشلم ملی     

 .گیرند
افراد قریش ساالرهای مردم انلد هلر یلك از    : شنیدم عمر می گفت :گوید احنف می

چلون عملر در   . ند گروهی از ملردم از او پیلروی ملی كننلد    ایشان به هر كاری دست ز
گذشت و فرمان داده بود صهیب سه روز با مردم نماز بگزارد و بله ملردم خلوراك داده    
شود تا افراد شورا بر خالفت یك تن هماهنگ شوند، هنگامی كه سفره گسلتردند ملردم   

 .از اینكه به سوی غذا دست دراز كنند خودداری كردند
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رحلت فرمود و ما پلس از او   غای مردم، رسول خدا : بدالمطلب گفتعباس بن ع
غذا خوردیم، ابوبكر مرد پس از او غذا خوردیم و آدمی را از خوردن چاره یی نیست و 

و من درستی سخن عمر ( دیگران پیروی كردند)سپس دست دراز كرد و خوراك خورد 
 .را دانستم

مام آمده است نقل كرده و پنداشته انلد  بسیاری از مردم شعری را كه در حماسه ابوت
 .كه سروشی از جنیان آن در مرثیه عمر سروده است و آن ابیات چنین است

از سوی اسالم پاداش پسندیده بهره ات شلد و دسلت خداونلد در آن پهنله از هلم      
 .دریده شده بركت دهاد

بخواهد  هر كس هر اندازه تیزرو باشد و بر فرض كه بر بالهای شترمرغ سوار شود و
 ...به آنچه در گذشته انجام داده ای برسد باز هم عقب می ماند

آیا پس از كشته شده در مدینه كه زمین در سوگ او تیره و تار شد و درختان سترگ 
 ...بر خود لرزیدند

بیشتر مورخان این ابیات را از مزرد برادر شماخ و برخلی هلم از خلود شلماخ ملی      
 .دانند

یان توضیحی را الزم می دانم و شیعه برای تخطئه حضلرت  در انتهای این بخش ب))
عمر و ابوبكر به احادیثی از نبی اكرم اشاره می كند كه هر كلس فاطمله را بیلازارد ملرا     

در اینكه حضرت فاطمه از این دو نفر  -3: ولی. آزرده است و احادیثی دیگر از این نوع
حتلی   -4و حدیث بسیار است  آزرده شده و بعد هم آنها را نبخشیده باشند جای حرف

اگر این احادیث منتسب به نبی اكرم صحت داشته باشد شان بیان آن بنا به عللی بلوده و  

ممكلن  . به عبارت دیگر بنا به موقعیت و مناسبتی نبی اكرم این سلخنان را فرملوده انلد   
ولی چگونه آیات قرآن كه مهمتر اسلت شلان   . است شیعه بگوید حدیث شان بیان ندارد

گویید شان نزول آیه والیت در خصوص خاتم بخشی  ول دارد؟ به عنوان مثال شما مینز
فق  حضرت علی می باشلد و ایلن آیله را نملی     ( كسانی كه)علی بوده و مراد از الذین 

پس سخن نبلی اكلرم در خصلوص    . توان به زمانهای دیگر و اشخاصی دیگر تعمیم داد
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: آری!(( به زمان و افرادی خاص بوده استآزردن فاطمه نیز به مناسبتی خاص و مربوط 
شلوند   انسانهای عادی سرگرم حلوادث ملی  . انسانهای پست سرگرم اشخاص می شوند

 .ای بزرگ به ایده ها فكر می كنندولی انسانه

 پایان


