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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مطالعة جلد حاضر یعنی جلد اول ،اندكی صبر و حوصلله ملی خواهلد .ملی توانیلد بلا
مراجعه به جلدهای بعدی متوجه اصل مطلب شوید .ولی برای درك بهتر و شلیرین تلر
مطالب ،توصیه می كنم از همین جلد اول با دقت شروع كنید.
(ان فی ایام عمركم نفحات اال فتعرضوا)

همانا در برخی روزهای عمرتان ،نسیم هایی الهی می وزد مراقب باشید و در مسلیر

آن قرار گیرید .پیامبر اسالم غ

خدایا كتاب مرا چنین نسیمی قرار بده.
پیروی از آباء و اجداد  +همرنگ جماعت شدن  +تقلید كوركورانه  +برداشت غلل
از افسانه های تاریخی  +عمل به نتایج حاصله = آتش دوزخ
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ {اإلرساء}88:
و بگو حق آمد و باطل نابود شد ،همانا باطل نابود شدنی است
حقیقتی بزرگتر از خدا و یگانه تر از احدیت ،مهمتر از انسانیت ،راستگوتر از محمد،
نابتر از علی ،زیباتر از حسین و مظلومتر از اسالم در تمام جهان هستی وجلود نلدارد و
متاسفانه بیشترین خرافات جهان نیز در اطراف همین واژه های ناب ساخته شده اسلت.
توس شیطان و شیطان صفتان .هر چند ،نسیمی كافیست تا قصر خیالی جهلل و خرافله
در هم فرو بریزد .خداوندا كتاب مرا چنین نسیمی قرار بده.
شیعه در خواب بسیار دور و درازی فرو رفته ،شاید فقل یلك شلوك بتوانلد او را
بیدار كند .خداوندا امیدوارم آن شوك ،این كتاب باشد.
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ {الرعد}88:
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا اینكه خودشان تغییر كنند
الّزمر}88:
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ { ُ
پس مژده ده به بندگان ،كسانی كه سخن را می شنوند و بهترینش را پیروی می كنند
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اگر انسانی مذهبی و معتقد هستی و این كتاب را نخوانی كل عمرت بر فنا است بله
شرافتم قسم می خورم پس از خواندن این تحقیق بسیار شاد و خوشحال خواهی شد كه
آنرا مطالعه كرده ای و از گمراهی و عذاب دوزخ نجات یافته ای.
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مقدمه
هر كس مرا بر ابوبكر و عمر ،برتری دهد بر او حد مفتری جاری می كنم.
حضرت علی علیه السالم (روایت شده از هشتاد طریق!)
در اشعار مثنوی مولوی داستانی وجود دارد به این قرار كه :شخصی به چهار نفر،
یك درم می بخشد .ترك و رومی و فارس و عرب .هر چهار نفر ،دلشان میخواسته با
آن یك درم ،انگور بخرند ولی چون زبانشان متفاوت بوده ندانسته شروع می كنند به سر
و مغز هم كوفتن .در این كتاب ،خواهیم دید كه اختالف اصلی شیعه با اهل سنت بر سر
مساله امامت بوده و اشتباه شیعه این است كه امامت و خالفت را یك موضوع واحد
میداند در حالی كه در این كتاب ،با هزاران دلیل منطقی و عقلی و تاریخی برای شما به
خوبی ثابت خواهیم كرد كه امامت و خالفت ،دو موضوع كامالً جداگانه بوده و جنگ و
كینه و حتی اختالف شیعه با اهل سنت ،نیز اختالفی بسیار پوچ و عبث است.
من نیز مانند هر شیعة دیگر وقتی كه برای اولین بار با حدیث فوق و احادیثی از این
دست ،روبرو شدم ابتدا عصبانی شده و بعد به خودم میگفتم این هم یكی دیگر از
همان روایات جعل شده توس

جاعلین حدیث در زمان خلفای بنیامیه و بنیعباس

است .افسوس ،زیرا من حتی زحمت خواندن یك كتاب از مخالفان را به خودم ندادم.
چون زیر سایة سنگین سالها تلقین روحانیون و صدا و سیما و كتب متعدد شیعه و...
قرار داشتم و حتی به خیالم هم خطور نمیكرد كه ممكن است حتی یك كلمة خرافی یا
دروغ در كتب شیعه وجود داشته باشد.
سالها گذشت تا به صورتی بسیار اتفاقی با یك نفر از برادران اهل سنت وارد بحثی
عقیدتی شده و در اثنای بحث به او گفتم :برخی از شیعیان معتقدند كه دو دختر نبیاكرم
به خاطر اذیت و آزار عثمان (شوهر آنها) جان باختهاند .آن برادر عزیز بدون لحظه ای
درنگ گفت :مگر همین پیغمبر نگفته آدم مومن یا عاقل از یك سوراخ دو بار گزیده
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نمیشود؟ اگر دختر اول پیامبرغ به خاطر آزار عثمان ،كشته شده چرا پیامبر اكرم ،دختر
دومش را هم به عثمان داد؟ و من مات و مبهوت شدم و همین یك كلمة آن دوست
خوب بود كه مرا به شك انداخت و خوشبختانه همین شك ،باعث شد من وارد مرحلة
تحقیق شده و روز به روز متوجه خرافات بیشماری شوم كه در مذهب شیعه وارد كرده
اند و تعجب و تاسفم وقتی بیشتر شد كه فهمیدم روحانیون به هیچ وجه حاضر به
شنیدن هیچگونه ساز مخالفی نبوده و مردم عامی نیز چشم و گوششان فق به سوی این
گروه است.
گزارش من درباره مردانی است كه شجاعت و فداكاری و عزم و همت آنها عامل
اصلی پیروزی و موفقیت اسالم و گسترش آن در سطح جهان بود 3.و انتظار من این
است كه خوانندة عزیز مانند یك قاضی بیطرف ،گزارش من را بخواند و دست آخر،
خودش به دور از هیاهوی مرغ و خروسها و اشباهالرجال به قضاوت بنشیند.
تمام فرهنگها و مذاهب در طول قرون متمادی ،اشتباهات ،انحرافات و خرافات
فراوانی را به خود جذب میكنند كه این علل فراوانی دارد از قبیل:
تداخل با سایر فرهنگها و ادیان و مذاهبسوءنیت دشمنان نفوذیگذر زمان و تغییرات محیطی و فرهنگی و...اشتباهات و سوء تعبیرهااین تغییرات و تحریفات به حدی است كه اگر مومنین اولیة آن مذهب ،پس از چند
قرن ،زنده شوند بیشك بسیار متعجب خواهند شد 4.این یك اصل و قانون ثابت در
میان تمامی ادیان و مذاهب جهان است و مختص یك دین و یا مذهب خاص نیست و

 -3حتی یك نفر را در تاریخ نمی توانید پیدا كنید كه به تنهایی و بدون كمك یك عده فراوان در هلیچ
زمینه ای پیروز شده باشد ولی شیعه معتقد است تمامی اصحاب مرتد و منافق بودند.
 -4دین تو را رد پی آرایشند در پی آرایش و پیرایشند بس كه ببستند بر او برگ و سلاز گلر تلو ببینلی
نشناسیش باز
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هیچ دین و مذهبی نیز از گزند آن مصون نیست تو گویی سرنوشتی است كه گریبانگیر
تمامی ادیان و مذاهب جهان شده و میشود 3.البته جای تعجب نیست از آنجا كه
فرهنگهای جهان در یكدیگر تاثیر و تاثر میگذارند و دین و مذهب نیز از عناصر یك
فرهنگند پس به ناچار دین و مذهب از این امر مستثنی نیستند.
البته علمای شیعه این اصل ثابت را در مورد مذهب شیعه قبول ندارند و حتی اگر
به زبان ،منكر شوند و دم از اسالم ناب بزنند ولی در عمل ،هیچكس حق ندارد
كوچكترین ایرادی به خرافات وارده در مذهب تشیع بگیرد 4زیرا یا دكان عده ای بسته
میشود و یا اندیشة مردم در مسیر درست قرار می گیرد .دامنة این اختناق ،حتی به
داستانهای تاریخی نیز كشیده شده است! 1فق

و فق

به این دلیل مضحك كه این

خرافات در كتب اهل سنت هم وجود دارد! موضوعی كه در دیگر كشورها حتی برای
كودكان دبستانی حل شده است در كشور ما برای علماء و محققین و ...به عنوان اصولی
ثابت و حتمی شناخته شده است كه مثالً :حضرت عمر ،قاتل محسن است!!! در
صورتیكه با یك حساب بسیار سادة سرانگشتی می توان فهمید پدر هیچ شخصی،
دخترش را به قاتل مادر و قاتل برادر آن دختر نمی دهد!!! آری  299سال گذشت تا
فهمیدیم قمه زنی حرام است (گرچه فكر می كنم بسیاری هنوز هم نفهمیده اند! و فق
به خاطر مناسبات بین المللی آنرا بد می دانند!!!) آیا باید  299یا  3299سال دیگر هم
بگذرد تا متوجه بقیة قضایا بشویم!!!
در قرآن كریم ،آیاتی در زمینه نفی تبعیت وراثتی از آباء و اجداد 2و نفی تقلید
كوركورانه از آقا باالسرها 3وجود دارد .ولی متاسفانه روح هشیار فرهنگ اسالمی در
 -3ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [اإلسراء]55:
 -4نمونه روشن آن عقیده به استحباب قمه زنی حتی در میان علماء و روحانیون است پلس تلو خلود
حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
 -1نكته جالب آنكه در خالل همین داستانهاست كه عمر و ابوبكر را متهم به خفقان می كنند!!!
 -2ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [الزُخرف ]44:معنی :گویند پدرانمان را بر این طریقت یافتیم
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قرون بعد از صدر اسالم ،با ورود خرده فرهنگهای دیگر و تداخل با عقاید سایر ادیان و
مذاهب و به خصوص به دست علماء و همچنین توس دو علم فقه و كالم ،مسخ شد و
از حركت افتاد.
متاسفانه در مقوله اسالم ،بیشتر مواقع ،سخن از تغییر و تبدیل ،راه به بدعت و
انحراف برده است 4برای همین در اینجا باید هرگونه تحقیق یا تفكری بر مبنای شناختی

عمیق و اصیل از اسالم حقیقی باشد .و درك واقعی پیامی كه حضرت محمد غ 32
قرن پیش برای بشریت به ارمغان آورد .و برای فهمیدن اسالم ناب ،چاره ای نیست جز
اینكه بفهمیم ناخالصی های وارد شده در دین ،چیست؟
برای اینكه بفهمیم اضافات وارد شده در دین (ناخالصی ها) و معانی مسخ شده و
تحریف شده چیست ،ابتدا باید:
در عقاید موجود ،شك كنیم ،زیرا شك ،پله اول و مهمترین گام هر تحقیق است.كسی كه همه چیز را برایش به صورت یك تابو و قانون حتمی و قطعی درآورده
اند نیازی به تحقیق ندارد!

1

در برخورد با حقایق و مدارك مسلم و واضح منطقلی و تلاریخی در جسلتجوییافتن توجیه و تحریف واقعه نباشیم 2و روحیه ای داشته باشیم كه براحتی حرف
حق را قبول كنیم.

 -3ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [األحزاب :]85:و دوزخیان می گویند ملا سلادات و
بزرگانمان را پیروی كردیم پس ما را گمراه كردند .اگر تقلید بودی شیوه ای خوب پیمبر هم ره اجلداد
رفتی (اقبال الهوری)
 -4و متاسفانه همین امر بهانه خوبی به دست روحانیون داده تا هر نغمه ناسازی را بلا چملاق تكفیلر و
التقاط در نطفه خفه كنند.
 -1شاید برای همین ،اصول دین را تحقیقی می دانند و نه تقلیدی
 -2خواننده عزیز به زودی متوجه میشود كه اگر كلمه های تقیه و مصلحت و علم غیب نبود روحلانی
صفوی در پاسخ بسیاری از سئواالت جوابی جز سرافكندگی نداشت.
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با دید عقل محض و با نگاهی همه جانبه ،اطالعات و اسلناد موجلود را بررسلیكنیم.
در دام تعصبات مذهبی و فرقه ای و حتی عالقله منلدی هلای شخصلی گرفتلارنشویم.
زیر نفوذ تلقینات كتابها ،سخنرانان ،مداحان ،فیلمها ،اشعار ،داسلتانهایی كله قلبالًدیده و شنیده و خوانده ایم ،قرار نگیریم.

3

تحت تاثیر كتبی 4كه بر مبنای انتخاب گزینشی از منابع تاریخی و تحلت شلرایسیاسی فرهنگی خاصی نوشته شدهاند قرار نگیریم 1.زیلرا در بهتلرین شلرای و
نسبت به واقع بین ترین نویسندگان ،مورد فوق (تاثیر پذیری از فرهنگ زملان و
محی اجتماعی 2و )...صادق است و هیچ فردی (هر چند عناوین عالمه ،مجتهلد
و ...را داشته باشد) معصوم و عاری از خطا و اشتباه نیست .7و به هلوش باشلیم
به خاطر حفظ وجهة یك نفر ،حق را زیر پا نگذاریم.

8

 -3به قول یك نویسنده :هر چه را تكرار كنی به صورت عادت درمی آید و هر علادتی پلس از ملدتی
جزء شخصیت تو میشود و شخصیت است كه سرنوشت تو را می سازد.
 -4فرقی نمیكند كه نویسنده شیعه باشد یا سنی.
 -1مانند كتبی كه در عهد صفویه و در نزاع میان ایران شیعی و عثمانی سنی نوشته شده است.
 -2برای مثال محقق شیعه كه از كودكی با جمله لعنت بر عمر ،مشغول ذمه عمر و ...كه ورد زبان همله
بوده بزرگ شده بسیار سخت است بخواهد منصفانه قضاوت كند.
 -7حتی راویان یا كاتبان اخبار ائمه نیز با وجلود صلداقت و بله فلرض دوری از تلاثیرات فرهنگلی و
مذهبی و ...ممكن است تحت تاثیر شرای روانی و شخصیتی ،برداشت اشتباه از نقل قولها داشلته و یلا
برخی كلمات را با اندكی تغییر ثبت نمایند تا ماهیت قضیه بسلیار متفلاوت جللوه كنلد (مثلل كلملات:
بفرمایید،بنشینید و ...كه هر سه با اینكه دارای یك معنی است ولی در سه حالت روحی متفاوت بر زبان
می آید)
-8حضرت علی (ع) :انظر الی ما قال و ال تنظر الی من قال :به سخن بنگر و نه به شلخص گوینلده .یلا
جای دیگر كه می فرمایند :حكمت را فرابگیر حتی از منافق ،یا :چون خبری را شنیدید – هماننلد ژرف
اندیشان و نه چون ظاهر بینان – ژرف در آن بیندیشید و تنه ا بله شلنیده خلود بسلنده نكنیلد زیلرا كله
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هنگام مطالعة منابع ،به صورت گزینشی عمل نكلرده و ملالك انتخلاب و تاییلدسخنان ،عقاید و یا داستانها :شخصیت شناخته شده و كلی افراد در همان زملان،
فرهنگ همان زمان ،نحوه عملكردها ،نتیجه عملكردها ،كل آنچله آنهلا بلر زبلان
رانده اند 3و كل عملكرد آنها قرار داده و از ورود بله مقوللههلای ملبهم و پلا در
هوایی (مانند نیات شوم ،حسادت ،نفاق ،توطئله ،مصللحت ،مماشلات ،معجلزه،
توریه ،تقیه ،خبرها و احادیث واحد و تك و )...و یا انتخاب یك یا دو سلخن از
آنها و یك یا دو حركت از آنها و بطور كللی از سلیاه نملایی و قللب واقعیلات،
دوری كنیم.
سعی كنیم مدارك و اسنادی را انتخاب كنیم كه :نزدیكترین فاصلة زمانی با اصلموضوع را داشته و بیشتر محققین (غربلی ،شلیعه و سلنی) روی آن اتفلاق نظلر
دارند .به عبارتی دیگر به منابع قدیمی رجوع كنیم .البته چنانچه از سلایر منلابع،
اسنادی وجود دارد كه مورد اتفاق شیعه و سنی است میتوان به آن استناد كرد با
این پیش فرض كه حتی در این حالت نیز احتمال اشتباه و دروغ وجود داشلته و
ضمناً تحت نفوذ و تاثیر تحلیلهای متضاد متعصلبین از دو فرقله ،پیراملون یلك
قضیة واحد ،قرار نگیریم.
روایت گران دانش بسیارند و رعایت كنندگانش اندك .نهج البالغه الكلمات 96 :و امان از ما كله حتلی
بر سر مسایل دینی و آن هم نسبت به كسانی كه مرده اند (و مطلالبی را فقل تحلت عنلوان گلردآوری
نوشته اند) رودربایستی می كنیم! پیروی كور كورانه از بزرگان نیز هیچ جایگاهی نزد خدا ندارد زیرا در
قرآن از زبان دوزخیان می شنویم كه :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [األحزاب ]85:ملا
بزرگانمان را اطاعت كردیم پس گمراه شدیم
-3البته در اینباره ابتدا باید با رجوع به منابع معتبر از صحت آن مطمئن شد و سپس آن جملة خاص را
با مطالعه كل متن درك كرد و از تفسیر گزینشی جمالت بر مبنای سللیقه هلای شخصلی و معیارهلای
زمان و فرهنگ حاضر دوری كرد .و حتی تمام سخنان آن فرد در طلول حیلاتش پیراملون آن موضلوع
خاص را بررسی كنیم و فق به یك سخن در یك موقعیت خاص بسنده نكنیم( .مانند جهنمی دانسلتن
حضرت عمر و ابوبكر فق با استناد به خطبة جعلی شقشقیه)
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 با غور و تحقیق فراوان در موارد فوق ،یكی از مهمترین این انحرافات ،برای تحقیلق
حاضر انتخاب شده است:
تفرقه در امت اسالم ،كینة موجود شیعه با اهل سلنت بلر مبنلای قللب روایلات و
داستانهای تاریخی

3

باید دقت داشت كه منظور ،اختالف بین سنی و شیعه است و نه اختالف بین تسلنن
و تشیع .زیرا به هر حال ،تشلیع و تسلنن دو مكتلب و راه و روش متفلاوت اسلت كله
متاسفانه از زمانی كه علماء ،مسائل تاریخی را به میان مردم كوچله و بلازار كشلاندند و
سیاست وارد گود شد ،4به تدریج بین سنی و شیعه درگیری به عملل آملد و بلا وجلود
اینكه موارد مشترك بین این دو مكتب بسیار فراوان است( 1قرآن واحلد ،پیلامبر واحلد،
توحید ،معاد،كعبه ،فروع دین و ...حتی اكثر برادران اهل سنت امامان شیعه را بله عنلوان
افرادی عالم و متقی قبول دارند) و تنها اختالف اساسی كه در خصوص جانشینی پیلامبر
است مربوط به  32قرن قبل بوده كه اثبات و یا عدم اثبلات آن بله انلدازة ذره ای فایلده
عملی ندارد .ولی وجود اختالفی كه باعث ناسزاگویی و كینه توزی میلان افلراد ایلن دو
مذهب میشود فواید بیشمار زیادی دارد به خصلوص بلرای صهیونیسلت بلینالمللل و
سرمایه دارانی كه چشم طمع به ذخایر نفتی منطقه دوختلهانلد .دولتهلا 2نیلز از ایلن آب
گل آلود در مقاطعی برای منحرف كردن اذهان عمومی از مشكالت و دردهلا و بلدبختی
 -3علت اینكه این موضوع را به عنوان مهمترین عامل آورده ایم شلرای حسلاس روز در للزوم اتحلاد
بین كشورهای همسایه و همچنین تاكید حضرت علی(ع) در آخرین لحظات عمر خود بر للزوم دوری
از تفرقه و پیوند میان مسلمین می باشد.
 -4نمونه بارز آن :تقابل دول سنی مذهب عثمانی و شیعی مذهب صفویه و بهره برداریهلای سیاسلی از
داستانهای تاریخی برای تهییج عوام به نبرد.
 -1حتی حضرت علی در نهروان به خوارج می فرمایند " :همینكه خدای ما ،پیامبر ما،كتاب ما ،قبله ملا
یكی است برای شما كافی نیست تا دست از برادر كشی بردارید؟ " و من سئوال می كنم آیا سنی ها از
خوارج بدترند و براستی اگر علی زنده بود به ما چه می گفت؟ البته او زنده است و مرده حقیقی مائیم!
 -2مانند برخی پادشاهان صفوی و یا...
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های داخلی ،به سوی مسایل بی فایده تاریخی ،استفاده فلراوان بلرده ،آنلرا داملن زده و
توس عوامل خود  3شاخ و برگ فراوانی به آن دادهاند .زیرا با وجود تمام تغییرات پیش
آمده ،عواطف مذهبی همچنان در تودة مردم به عنوان عاملی نیرومند وجلود داشلته و از
آنجا كه متاسفانه این عواطف ،با مطالعه و علم و تعقل همراه نیسلت 4و فقل ریشله در
احساسات دارد و تنها منحصر به پلاره ای داسلتانهای تراژیلك و سلردرهوا ملی باشلد،
قدرتهای سیاسی به راحتی میتوانند آنهلا را جهلت دهلی كلرده و از آن بصلورت غیلر
مستقیم ،به نفع اغراض سیاسی و اجتماعی بهره برداری كنند.
لبته تند بیشتر حمالت و علت اصلی كینله توزیهلا ،بله طلور مشلخص متوجلها
خلفای اول و دوم یعنی عمر و ابوبكر میشود كه در فرهنگ اصلطالحات شلیعه
تحت عناوینی مانند :اولی و دومی ،فالن و فالن از آنها نام برده شده است.

1

در اینجا خالی از لطف نیست كه بگوییم علت مجهول ماندن شخصیت این دو نفلر
برای مردم ایران و اینكه كسی از ایرانی ها تا كنون در صلدد بررسلی و تحلیلل عادالنلة
موضوع بر نیامده آن است كه :افراد مذهبی در ایران به خاطر سیاه نملاییهلایی كله بله
خصوص پس از دوران صفویه در ایران شدت گرفت و توس روحانیون درباری بله آن
دامن زده شد در این زمینه حتی حاضر به شنیدن كوچكترین ساز مخالف نیستند .كسانی
هم كه مذهبی نبوده و عاشق ایران و درگیر مسائل ناسیونالیستی هستند از عمر به خلاطر
حمله به ایران و شكست پادشاهی آن و تغییر دین مردم متنفرند .نتیجه آنكه هر دو گروه
ضد (مذهبی و ال مذهب) در اینجا موضع واحدی اتخاذ می كننلد و بلا عملر و ابلوبكر
دشمن می شوند و اگر هم كسی در این میانه حقیقت را بگوید یا تنها می ماند و یا آماج
لعن و نفرین قرار میگیرد.

 -3مداحان ،سخنرانان ،نویسندگان ،مفتی ها و روحانیون ،هنرمندان و...
 -4حضرت علی (ع) :حب الشیء یعمی و یصم :دوستی چیزی انسان را كور و كر میكند.
 -1مردم پست سرگرم اشخاص می شوند افراد عادی به حوادث فكر می كننلد و انسلانهای بلزرگ بله
ایده ها!
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نكته مهم قابل ذكر برای كسانی كه ممكن است در علوم تاریخی تبحر یلا شلناخت
چندانی نداشته باشند این است كه متون قدیمی تاریخی (به خصوص در زمینه روایلات
صدر اسالم) به قدری فراوان و متنوع و پراكنده و ضد و نقیض است كه هر كس با هلر
مرام و عقیده ای میتواند مطالبی به نفع خود از میان روایات متعدد و مختللف تلاریخی
جمع آوری كرده و سند قرار دهد .متاسفانه برخی از مستشرقین و اسالم شناسان غربلی
یهودی یا مسیحی مغرض در تحقیقات خود از موازین علمی خارج شده و با سند قلرار
دادن برخی از این مدارك تاریخی علیه اسالم و حتی علیه پیامبر گرامی اسالم ،تاختهاند
فق به این بهانه كه این مطالب در كتب خود مسلمانها نوشته شده و وجلود دارد و ملا
چیزی از خود ننوشته ایم! (مانند افسانه غرانیق یا داستانهای مربوط بله بلا سلواد بلودن
پیامبر و اینكه ایشان معلمانی داشته اند و كتبلی خوانلده انلد و )!....البتله از آنهلا جلای
تعجب نیست زیرا شلاید وظیفله ای بلر عهلده دارنلد وللی تعجلب ملن از محققلان و
نویسندگان شیعه است كه آنها نیز دقیقاً از همین حربة غربیها ،علیه برادران اهلل سلنت
استفاده كرده و از بین متون فراوان و ضد و نقلیض تلاریخی ،مطلالبی را بله نفلع خلود
گردآوری كرده و بعد می گویند این مطالب در كتب خود اهل سلنت هلم وجلود دارد!
پس صحیح است!
نكته :1
بیشتر پیامبران (به خصوص اولوالعزم) از محی جامعه خود دور بلوده انلد .چوپلان
بوده یا در محیطی غیر از جامعه خود رشد كرده اند .آیا علت آنرا می دانیلد؟ شلما اگلر
داخل یك اتاق بسته بنشینید و صبح تا شب شما یا دیگری سیگار بكشید پس از زملانی
كوتاه به هوای اتاق عادت می كنید و دیگر نمی فهمید هلوای اتلاق كثیلف اسلت و در
بیرون ،ممكن است هوای تمیزی هم وجود داشلته باشلد .انسلانهایی كله یلك عملر از
كودكی در جامعه ای زندگی می كنند به زشتی های آن جامعه عادت می كنند و نه ملی
توانند جامعه را اصالح كنند و نه حتی متوجه انحرافات میشوند .اگر كسلی هلم نغمله
خالف سر داد مانند مشركین مكه یا او را دیوانه مینامند یا یاغی و یا زنلدیق و مرتلد و
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منحرف و ...پیامبر غ وقتی مشاهده می كنند كه شخصی مانند ابوجهلل ابلوالحكم نلام
دارد!!! در صورتیكه گاو پیش او افالطون است و عقل یك مرغ از او بیشتر است .انلدك
اندك تعجب میكند كه این دیگر چه محیطی است كه پدر حكمتش این ابله است پلس
وای به حال بقیه!!! ناچار می فهمد این محی محی زندگی نیسلت پلس بلر آن محلی
شورش میكند اگر به آن محی عادت كرده بود دیگر نمی توانست متوجه عیب و نقص
كار شده و جامعه را از آن عادات خارج كند...
نكته :2
در اینجا الزم است توجه خواننده عزیز را به این نكته جلب كنم كله در تحقیقلات
علمی جایی برای سرزنشهای بچه گانه و ایرادهای خاله زنكی وجود نلدارد .شلما اگلر
سری به كتب قدیمی بیندازید می بینید كه بحثهای طوالنی بی سر و تهلی بلین شلیعه و
سنی وجود داشته كه مثالً طبق فالن روایت ،حضرت عمر چنین گفلت و طلرف مقابلل
میگوید نه! علت چنان بود .و شما به جز سردرد از این مباحث پلوچ ،چیلزی عایلدتان
نمیشود .برای همین ما سعی می كنیم بیشتر به كلیات امور و مواردی كه به تواتر قطعی
رسیده بپردازیم و اگر جایی وارد جزئیات شدیم فق به خاطر پاسلخ دادن بله ایلرادات
بچهگانه است .و گرنه این نكته ای مسلم است كه از بین انبوه كتب تاریخی هر كسی با
هر عقیده و مرامی میتواند مواردی یك خطی و واحد و كم اعتبار به نفع خلود خلارج
كند .در نتیجه :با صرف یك یا دو روایت كه اساتید دانشگاهی نیز آنها را قبلول ندارنلد
نمی توان حكم تكفیر كسی را صادر كرد و با ایرادگیری نیز نمیتوان راه به جلایی بلرد.
به طور خالصه بحثهای پامنبری و جدلی را باید دور افكند.
نكته :3
در صفحات آینده مشاهده خواهید كرد كه من به ناچار به برخی از مداحان و وعاظ
و روحانیون ،ایراداتی گرفته ام .این به هیچ وجه به معنای دشمنی با روحانیت یا تشویق
مردم به شورش نیست .زیرا من هم مانند موالیم حضرت علی (ع) از اختالف ،كراهلت
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دارم 3.و عمیقاً معتقدم انجام هر گونه اصالحات ،فق وابسلته بله تغییلر فرهنلگ ملردم
است .و شورش و انقالب نه تنها دردی را دوا نمیكند بلكه خود دردی می شلود روی
سایر دردها و مشكالت.
نكته :4
از خوانندة عزیز تقاضایی دارم و آن این است كله ذهلن خلودش را از تعصلبات و
عالئق فرقه ای خالی كند و سعی كند به عمق این نكته برسد كه چنانچه تشیع را پیروی
از مرام و روش حضرت علی و سخنان ایشان تعریف كنیم به همان اسالم ملی رسلیم و
این چیزی خوبی است و حتی اهل سنت نیز در این خصوص با ملا اختالفلی نخواهنلد
داشت و چنانچه تسنن را پیروی از رسوم و روشهای نبی اكرم تعریف كنیم باز هم شیعه
در این خصوص با سنی اختالفی ندارد و باز هم به اسالم می رسیم و آنگلاه اسلت كله
متوجه میشویم تمامی این دعواها بیهوده بوده اسلت و بایلد همله مسللمان باشلیم (ان
الدین عنداهلل االسالم)
- 3برای رعایت انصاف و عدالت در این تحقیق و رعایت ادب اسالمی نلام تملامی
شخصیتها و خلفاء و ...را با احترام (و عنوان حضرت) آورده ام.
- 4من ،دشمن باند بازی ،فرقه گرایی ،دسته بندی و حتی ایجلاد تغییلر در مباحلث
دینی هستم .به همین دلیل ،هیچكس نمیتواند با استناد به مطاللب ایلن كتلاب،
قصد باز كردن دكانی تحت عنوان مسلك یا حتی ایده ای نو را داشته باشد .زیرا
بزرگترین هدف ملن از نوشلتن ایلن مطاللب ،ایجلاد اتحلاد واقعلی و عمیلق و
یكپارچه در امت اسالمی و در یك كالم :توحید مذاهب اسالمی است .نله بلراه
انداختن یك فرقه و ایده جدید!
- 1بنا به همین دالیل و با وجود اینكه برای تحقیق حاضلر وقلت و تلالش زیلادی
صرف نمودم نام خود را مخفی نگاه می دارم و اجر خلود را از خداونلد متعلال

 -3پاسخ آن حضرت به ابن عباس در ماجرای سقیفه كه می فرمایند :انی اكره عن اختالف
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خواستارم .تا خواننده عزیز بداند من در پی كسب نامی و نلانی ،یلا بلاز كلردن
دكانی نیستم.
- 2چنانچه خواننده عزیز در صدد تطبیق و صحت منابعی كه در پاورقی هر صفحه
به آن اشاره نموده ام برآمد ،سعی كند به كتب قبل از انقالب مراجعه كنلد زیلرا
متاسفانه در برخی از كتب بعد از انقالب (حتی مانند نهج البالغه) تغییراتی (اگر
مودب باشیم و نگوییم تحریفاتی) صورت گرفته است.

3

- 7تمامی اشعاری كه در این كتاب وجود داشته و به نام شاعر آن اشلاره ای نشلده
است از نویسندة این سطور می باشد كه تقدیم میكنلد بله روح بزرگلوار عللی
پسر ابو طالب .البته آن علی كه من شناختم و می شناسم و نه آن علی كه به من
شناسانده اند.
- 8ممكن است تحقیق حاضر مورد مطالعه برادران اهل سنت قرار گیلرد بله هملین
دلیل الزم می دانم نكاتی را خدمت این برادران متذكر شوم :ممكلن اسلت ایلن
برادران با خواندن مطالب این كتاب ،فكر كنند این چنین خرافاتی در بین تمامی
شیعیان رواج دارد و نسبت به شیعه بدبین تر از قبل شوند ولی باید خدمت این
برادران عزیز عرض كنم :عده ای در ایران ،قید دین و خدا را زده اند و عملر و
ابوبكر و علی در پیشگاه آنها یكسان است و اصوالً در بند دین یا خلدا نیسلتند.
عده ای نیز مخالف خرافات بوده و مانند من فكر میكنند .وللی بله شلما قلول
میدهم اكثریت شیعیان با خواندن مطالب این كتاب ،نظرشان عوض خواهد شد
و در نهایت ،شاید فق اقلیت بسیار اندكی از روحانیون و مریدان آنها بلراه كلج
خود ادامه دهند البته هر چند اینجانب امیدی واهی به هدایت این گروه نیز دارم
 -3مانند خطبه حضرت علی (ع) در كتب نهج البالغه پیش از انقالب كه از قول شیخ رضی نوشته انلد
منظور حضرت شخص عمر بوده است ولی در كتب بعد از انقالب یا نام عملر را حلذف كلرده انلد و
موضوع به سكوت برگزار شده و یا مانند آقای دشتی با یك استدالل بسیار بچه گانه نوشته انلد منظلور
سلمان فارسی بوده است!
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ولی می دانم حتی اگر پیامبر اكرم غ نیز زنده شوند و خداوند نیز از آسمان بله
آنها بگوید دست از حماقت بردارید متاسفانه بیفایده است و به قول شاعر :نرود
میخ آهنین در سنگ.
- 5سخنی در باره روحانیون و روحانیت :هر چند من و بسیاری از ملردم كشلور از
عملكرد علمی و عملی و سیاسی روحانیون دل خوشی نداریم وللی ملن عمیقلاً
معتقدم كه:
به هر حال آنها نیز انسانند و دارای خانه و خانواده و در هر صورت باید كرامتانسانی آنها حفظ شود و هر گونه توهین به این افراد بلر خلالف ادب و روحیلة
انسانی و اسالمی و عقلی و قانونی است.
من معتقد به حذف روحانیلت نیسلتم بلكله معتقلد بله اصلالح روحلانیتم .اگلرروحانیت اصالح شود میتواند مردم را تغییر دهد و مردم نیز به راحتلی متوجله
حقیقت اسالم ناب می شوند.
یشتر روحانیون ،نیتی پاك و درست داشته ولی راه را غل رفتله انلد و افكلار وب
روحیة آنها در محیطی خاص و تحت مطالعة كتبی خلاص شلكل گرفتله اسلت
برای همین برای راهنمایی آنها باید حوصله و مدارا و دلیلل و منطلق و صلبر و
حوصله به خرج داد و به همین علت از خواننده عزیز عمیقاً خواهشمندم با ایلن
افراد وارد درگیرهای لفظی و ...نشود.
تمام انقالبها به خصوص در ایران از روی احساس و به صورت عجوالنه بوده ونتایج اسفباری به دنبال دارد برای همین هر گونه اصلالحاتی بایلد آرام آرام و از
درون فرهنگ مردم صورت گیرد بركنلاری قهلری و ناگهلانی روحلانیون بلدون
داشتن برنامهای جهت جایگزین ،هیچ دردی را دوا نمیكند و فق باری میشود
بر دیگر مشكالت عدیده كشور .برای همین باید بسیار مراقب باشلیم دسلت بله
حركتی نزنیم تا اینكه روزی بنشینیم و بگوییم صد رحمت به روحانیون.
نكته :4
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در انتها باید بگویم عقیده داشتن به پاره ای از اصول ،تنها به صرف اینكه گذشتهگان ما آنها را قبول داشته اند ،اندیشة بسیار باطل و خطرناكی است .اندیشله ای
كه ابوجهل و ابولهب را به جهنم كشاند!
ممكن است در پایان این تحقیق ،برای خواننلده ،ایلن سلئوال مطلرح شلود كلهنویسنده چه دین یا مذهبی داشته است .این سلئوال را شخصلی از املام محملد
غزالی می پرسد و من در اینجا هر چند در خانواده ای شیعه متولد شده ام ،همان
پاسخ غزالی را به شما می دهم:
من در شرعیات ،مذهب قرآن و در عقلیات ،مذهب برهان دارم.
و در این كتاب خواهید دید كه متاسفانه مذهب مردم و روحانیون و نویسلندگان ملا
مذهب جعلیات ،موهومات ،اشتباهات ،احساسات ،سلوء برداشلتها و خرافلات تلاریخی
است .و متاسفانه نه مفاهیم عالیة قرآنی در اعتقادات و عالیق آنها نقش پررنگلی دارد و
نه عقل و منطق ،جایگاهی .خدا نیز در قرآن فرموده :دیلن نلزد او فقل اسلالم اسلت و
سخنی از مذهب در قرآن نیست.
آری در این تحقیق شما متوجه این نكته بسیار ساده خواهید شلد كله نبلی اكلرم و
اصحاب ایشان و چهار خلیفه اول در هیچ كجلای تلاریخ ،خودشلان را سلنی یلا شلیعه
معرفی نكرده و یا نگفته اند ما مقلد فالن شخصلیم بلكله همله خودشلان را مسللمان و
مومن دانسته و پیرو قرآن و سنت نبی اكرم.
این مقدمه را با این سخن خداوند به پایان می رسانم:
و هنگامیكه به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل كرده و به سوی پیامبر ،بیاییلد
میگویند :آنچه را از پدران خود یافته ایم ما را بس است .آیا نه چنین است كله پلدران
آنها چیزی نمی دانستند و هدایت ،نشده بودند .مائده آیه 392

 این كتاب بر مبنای ادب است .بر پایه عقل محض است .بر اسلاس منطلق اسلت .از
تعصب خالی است.هدفش ایجاد اتحاد است .اسناد و مداركش ،قلرآن اسلت و نهلج
البالغه .سیره ابن اسحاق (شیعه) است و تاریخ یعقوبی (شیعه) و تاریخ طبری .بلرای
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كسب نانی و جلب نامی نوشته نشده چون نام نویسنده آن پنهان است .اگر حق باشد
دست به دست می گردد و تا ابد باقی می ماند و اگر باطل باشد غم مخلور ،مطملئن
باش نابود خواهد شد.

 با خواندن این كتاب خواهید فهیمد كه چرا در اسالم اینقدر به علم و دانش سفارش
شده و چرا اولین كالم خداوند با اقراء یعنی بخوان ،شروع شده است.

 مژده ای برای خوانندة عزیز دارم .گزارشی مانند گلزارش حاضلر در طلول  32قلرن
گذشته نوشته نشده است و بسیاری از مباحث پیش روی شما نو و بكر و تازه است
و من به شما قول می دهم اگر با صبر و حوصله این مطالب را تلا انتهلا دنبلال كنیلد
سخن مرا تایید خواهید كرد.

 امیدوارم خوانندة عزیز طوالنی شدن مطالب این تحقیق را بر من ببخشاید .عللت آن
نیز مشخص است :وجود توجیهات و سفسطه های بیپایلان بلرادران روحلانی ملن
باعث شد كه من برای توضیح كامل هر مطلب ،مجبور شوم تا حد امكان آنرا تحلیل
كرده و به تمام ایرادات كالمی و بچه گانه روحانیون پاسخ دهم .تا دیگر جایی بلرای
سفسطه و كلی گویی باقی نماند .هر چند برای گرد و غباری كه شیطان برانگیخته تا
فضای حقیقت را مشوش و تاریك كند نیاز است ساعتها باران ببارد
عامیان را چونكه مذهب خرخری است

ترك علادت نزد ایشان كافلری است

ابلهللللان تكلرار عللادت ملی كلننللد

در گملان خلود عبلادت ملی كننللد

زیلن عبلادتهللللا كسلی آدم نشللللد

راز حق را مسجلدی ملحرم نلشللد

سعی كن كز پای تا سر حلق شلللوی

آدمی گردی به حق ملحللق شللوی
صادق سرمد
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ریشه های تاریخی بحث
تحلیل اینكه شیعه چگونه به مرحلة فعلی رسید .در ابتدا چه بوده و چه راه و اندیشه ای
داشته و اكنون چه شده و چه راه و اندیشه ای دارد و در این مسیر ،چه مراحلل و ادوار
مختلف عقیدتی و سیاسی را طی كرده ،و چلرا ایلن چیلز بسلیار خلوب و ایلن تفسلیر
آزادیخواهانه و عدالت محور از اسالم ،رو به فساد و خرافه و تباهی رفت ،بسیار پیچیده
و مفصل و از حوصلة این بحث ،خارج است ولی به هر حال سعی می كنم تا حد امكان
و به صورت بسیار خالصه ،گوشهای از آنرا توضیح دهم:
در جوامع قبیله ای عرب (و چه بسا در سایر جوامع قبیله ای در دنیا) چنلد نكتله از
افتخارات یك شخص و قبیلة او محسوب می شده :یكی كثرت نفرات بلوده و دیگلری
صفات و خصوصیات شاخص معنوی مانند حلم و بخشش و شجاعت و زیركلی .یكلی
دیگر از افتخارات نیز ریاست بوده است .البته باید بدانیم رییس ،هیچگاه سوء استفادهای
در این مقام نداشته و ریاست ،صرفاً شاخصه ای اجتملاعی و نلوعی افتخلار بلرای او و
قبیلهاش محسوب می شده است.
با اعالم نبوت پیامبر اكرم ،اولین و قوی ترین اتهامی كه علیه ایشان از سوی افلرادی
مانند ابولهب و ابوجهل مطرح میشود این است كه محمد با این ادعا قصد فرمانروایی و
ریاست بر قریش را دارد .و چه بسا در پاسخ همین اتهامات بود كه چندین بار در قلرآن
می خوانیم :پیامبر از شما اجر و پاداشی نمی خواهد و وظیفه او فقل ابلالغ اسلت و او
فق مذكر است و الگو برای دیگران جهلت انتخلاب راه و رسلم یلك زنلدگی پلاك و
خدایی.
در اینجا شیعه باید دقت كند كه اعتقاد او به خالفت آن هم به صورت دودملانی در
خاندان دختر این پیامبر و پسرعموی او (علی) بسیار شائبه برانگیز خواهد بلود(چنانچله
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خود را به همان مكلان و زملان ببلریم زیلرا در ایلن صلورت ادعلای ابوجهلل تقویلت
می]شود)

به هرحال ،عده ای اسالم می آورند و همراه پیامبرغ به مدینه هجرت میكننلد .در

قرآن كلماتی در رابطه با خانواده پیامبران قبلی وجلود دارد از قبیلل :آل ،اهلل ،قربلی و
ذریه .این كلمات به نوعی این معنی را در ذهن علدهای تلداعی ملی كلرده كله بهتلرین
شخص برای رهبری پس از نبی اكرم باید از خاندان او باشد .زیرا او حاوی خصوصیات
خاص ژنتیكی بوده و حامل صفاتی برای حفظ میثاق الهی است .دقیقا بله هملین دلیلل
است كه در زمان خلفای بنیامیه ،شعار مخالفین این بوده :الرضا من آل محمد :شلخص
مورد رضایت از خاندان محمد (باید برای خالفت انتخاب شود) كه بنی عبلاس در ایلن
میانه پیروز می شوند زیرا اعراب ،حرمت و نزدیكی عملوی شلخص را بله او بیشلتر از
سایرین می دانسته اند(.عباس عموی پیامبر بوده) در این میانله فرزنلدان املام حسلن و
برادران تنی و ناتنی برخی امامان (مانند زید) نیز قیامهای ناموفقی داشلتهانلد .طرفلداری
شیعیان عراقی و خراسانی از این اشخاص و از بنی هاشم و از بنی عباس (در ابتدا) همه
مبین این نكته مهم است كه آنها روی شخص خاصی نظلر نداشلته انلد( .و حتلی تیلره
خاصی مانند بنی علی یا بنی عباس)
به جز مورد فوق (یعنی آیات قرآن) علت دیگری نیز وجود داشته كه باعث تقویلت
اینكه خالفت باید در خاندان پیامبر باشد ملی شلده اسلت :انصلار گرچله در عربسلتان
شمالی ساكن بوده اند ولی اصل و ریشة آنها از عربسلتان جنلوبی بلوده و در عربسلتان
جنوبی این اندیشه در فرهنگ مردم حاكم بوده كه حكومت بایلد وراثتلی و در خانلدان
پادشاه باشد .جالب توجه اینكه :عمار یاسر نیز از همین منطقه بوده و سلمان فارسی نیز
از كشور ایران با همین اندیشه بوده است!! و رواج تشیع در یمن و ایران نیز مویلد ایلن
نكته است .ولی بر خالف این فرهنگ ،در عربستان شمالی (از جمله مردم مكه و به تبلع
آن مهاجرینی كه در سقیفه حاضر می شوند) این اندیشه حاكم بوده كه انتخلاب ریلیس
به شورا و نظر اكثریت بستگی دارد .در اینجا توجه خواننده را به این نكته جلب میكنم
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كه بسیاری از قوانین اسالم :امضایی است یعنی احكامی از قبل در جامعة عرب ،وجلود

داشته و پیامبر اكرم غ آن دسته از آنها را كه با عرف جامعه و سرشت بشری و قلوانین

الهی منطبق بوده به فرمان خداوند تایید نموده اند (مواردی ماننلد طلواف كعبله ،غسلل
جنابت ،حرمت ماههای حرام و ...و چه بسا انتخاب رهبر به شوری)

بنابراین ،نطفة اولیة شیعه ،چیزی بیش از این نبوده كه چلون پیلامبر اكلرم غ ،نظلر

خاصی روی شخص علی داشته و علی پسر عمو و داماد تنها دختر ایشان بوده و علالوه
بر آن :خصوصیات بارز اخالقی علی ،همگی دست به دست هم می دهند تا برای اوللین
بار در سقیفة بنی ساعده برخی از انصار (به خصوص جوانان آنها) بگویند :النبایعاالعلیا:
ما بیعت نمی كنیم مگر با علی( .و عجیب اینجاست كله هیچكلدام بله واقعلة غلدیرخم
اشارهای نمیكنند و یا اینكه به جای این جمله نمیگوینلد :ملا بیعلت خلود بلا عللی را
نمیشكنیم! و)...
از بد روزگار ،حضرت علی در صحنه حاضر نبوده و از اینكه بدون مشورت با بنلی
هاشم و در غیاب ایشان ،چنین تصمیمی گرفته میشود اندكی دلخور می شوند (كه ایلن
دلخوری در حد بسیار كمرنگ تا چندسالی پس از حكوملت حضلرت عملر نیلز ادامله
داشته است)
ولی رواب بین ایشان و خلفاء پس از این جریانات رو به گرمی می رود بله حلدی
كه ایشان پس از فوت حضرت ابوبكر با همسر او اسلماء ازدواج ملیكنلد و سرپرسلتی
فرزند او را به عهده گرفته و حتی او را چون پسر خود میداند .مرتلب طلرف مشلورت
حضرت عمر قرار می گیرد و حتی دو بار هر بار به مدت یكماه در غیاب عمر ،جانشین
او در مدینه میشود .و به كرات دست به قضاوتهای موفق می زند .نشانه های زیادی در
اینكه این كدورت رفع شده در تاریخ وجود دارد .نامه های متعددی از حضرت عللی و
امام حسن و امام حسین در كتب معتبر و قلدیمی تلاریخی وجلود دارد كله در آن ایلن
مضمون تكرار شده كه :ما از اینكه دیگران قرابت ما را با رسلول خلدا نادیلده گرفتله و
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خالفت را به دست گرفتند آزرده شدیم ولی چون آنها طبق سنت و روش نبلی اكلرم و
كتاب خدا عمل كردند این را بر آنها بخشیدیم.

3

چه بسا افزایش سن حضرت علی ( )12و نیاز به وجود اصحاب در مركزیت مدینله
و در كنار خلیفه باعث میشود ایشان در این جنگها حاضر نشوند (ولی فرزندان او املام
حسن و امام حسین در فتح اصفهان در خالفت حضرت عمر ،حاضر بلوده انلد) ملدتی
بعد ،حضرت علی دخترش ام كلثوم از فاطمه را نیز به عقد و ازدواج حضلرت عملر در
میآورد .و حتی نام سه فرزند پسلر خلود را عملر و ابلوبكر و عثملان ملی گلذارد كله
ابوبكربن علی و عثمان بن علی در كربال به شهادت می رسند.
زمان ،همچنان می گذرد تا حضرت عمر به دست ابولولو به شلهادت ملی رسلد .و
حضرت علی در آخرین لحظات بر بالین عمر حاضر شده و همراه ابلن عبلاس گلواهی
میدهد كه آتش بدن او را لمس نخواهد كرد و پس از شهادت او نیلز روبلروی بلدن او
میایستد و میگوید :از بین تمام مردم روی كرة زمین ،آرزو دارم نامة اعمال ملن ماننلد
این شخص (یعنی حضرت عمر) باشد .و خطبه ای بسیار ستایش آمیز در مدح او ایلراد
میكند( .نهج البالغه :هلل بالد فالن)...
پس از شهادت حضرت عثمان ،مردم با حضرت عللی بیعلت ملی كننلد و دقیقلا از
همین زمان ،یعنی ایراد اتهام دست داشتن حضرت علی در قتل عثمان است كله بله نلام
شیعة علی و شیعة عثمان یا دین علی و دین عثمان یا حلزب عللی و حلزب عثملان در
كتب تاریخی به وفور ،برخورد می كنیم .طرفه آنكه در هیچیك از نامه نگاریها و اشلعار
و و رجزخوانیها و سخنان آن زمان ،طرفداران حضرت علی به آیلات قلرآن یلا واقعلة

( -3به قول معروف شاه بخشیده وزیر نمی بخشد!) برای نمونه به نامة املام حسلین بله ملردم بصلره
مراجعه كنید .البته در فیلمی كه ایرانی ها در این خصوص ساخته بودند ایلن قسلمت از نامله سانسلور
شده بود .براستی یعنی از امام حسین هم خجالت نمی كشید؟
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غدیر خم 3یا سخنان نبی اكرم در خصوص خالفلت  -منصلوص  -حضلرت عللی (ع)
اشاره ای نمی كنند.
هر چند حضرت علی در ایام خالفتش هر بار به منبر می رفته برای خلفلای قبلل از
خود ،طلب آمرزش می كرده و حتی به تمامی فرماندارنش اعالم میكند :4اگر كسی ملرا
بر ابوبكر و عمر برتری داد بر او حد مفتری می زنم ولی از عجایب روزگار آنكه كوفله
شهری كه حضرت عمر (با مشلورت و جسلتجوی سللمان فارسلی و عملار یاسلر و)..
پایهگذار آن بوده مركز دشمنی با خود او و حضرت ابوبكر میشود! حضرت عللی مقلر
خود را در این شهر قرار می دهد و ما میدانلیم كله كوفله ملغمله ای بلوده از طوایلف
مختلف عرب كه برای نخستین بار در یك جا ساكن شدهاند در كنار موالی ایرانلی .ایلن
شرای باعث میشود كه بازار شایعه و حادثه جویی در این شهر بسیار داغ شود و برای
اولین بار یكی از اعراب مسافر ،وقتی به كوفه بر می گردد دچلار تعجلب ملیشلود بله
سخنان او دقت كنید :دفعة قبل كه به كوفه آمده بودم سخنی دربلاره عملر و ابلوبكر در
میان نبود ولی اینبار ،مردم چیزهایی در توهین به آنها می گفتند!

1

آیا كار كار یهود بوده یا ایرانی های زخم خورده از تیغ عمر؟ واهلل اعلم

 -3البته حضرت علی یكبار به واقعه غدیر اشاره می كنند (اگر این حدیث صلحیح باشلد زیلرا قلرائن
جعل در آن به خوبی آشكار است) ولی حتی در همین موضوع نیز منظور ایشان التفات و توجه پیلامبر
به ایشان بوده و نه موضوع خالفت.
 -4هر دوی این روایتها از  69طریق نقل شده اند!!!
 -1به این روایت از تاریخ طبری دقت كنید تا متوجه شوید فق در علرض چنلد سلال روحیله ملردم
كوفه چفدر خراب شده است :گوید :دینار (یكی از سران ایرانی كه با مسلمین صلح ملیكنلد) در ایلام
امارت معاویه به كوفه آمد و با مردم به سخن ایستاد گفت :ای گروه مردم كوفه شما اول بار كله بلر ملا
گذشتید مردمی نیك بودید و به روزگار عمر و عثمان نیز چنین بودید آنگاه دگر شدید و چهار خصلت
در شما رواج یافت :بخل و گیجی و نامردی و كم حوصله گی .هیچیك از این خصلتها در شما نبلود و
چون دقت كردم از مادران شما آمده و بدانسلتم بلیله از كجاسلت .گیجلی از نبطیلان اسلت و بخلل از
پارسیان و نامردی از خراسان است و كم حوصله گی از اهواز .تاریخ طبری ص 3976
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و هنگامیكه این خبر به عایشه می رسد میگوید :ایرادی ندارد ،خدا می خواهلد بله
آن دو نفر پس از مرگشان نیز همچنان صواب برسد.
 399سال از هجرت می گذرد و در این ملدت ،هیچگلاه هلیچ شلیعه ای در اثبلات
خالفت حضرت علی به واقعة غدیرخم ،اشاره ای نمیكند بلكله بعضلاً اشلاره آنهلا بله
حدیث ائمه اثنی عشریه و لوح جابر بوده است .3
ولی همچنان اوضاع چندان حاد نبوده و هر چند شلهادت املام حسلین و آزارهلای
عمال برخی خلفاء بر شدت كینهتوزی شیعیان و رواج احادیث جعلی ملی افزایلد وللی
آنها همچنان نام عمر و ابوبكر را بر فرزندان خود گذاشته و فقل تعلدادی از غلالی هلا
بودهاند كه با جعل و ترویج زیارتنامه هایی مانند زیارت عاشورا به لعن خلفاء دامن ملی
زده اند.
زمان به همین منوال می گذرد و شیعیان به دهها فرقه تقسیم می شوند (بلر خلالف
اهل سنت) كه قویترین آنها اسماعیلیه و زیدیه بوده (و بقیه :كیسانیه ،واقفیه ،سبائیه و)...
به نحوی كه پس از فوت هر امامی شیعیان به یك شاخة جدید ،انشعاب پیدا میكردهاند.
به هر حال ،شیعة اثنی عشلریه در اقلیلت كاملل و پراكنلده در برخلی نقلاط ایلران (بله
خصوص :سبزوار ،كاشان ،طالقان و قزوین و قلم) سلكونت داشلته انلد تلا اینكله شلاه
اسماعیل صفوی در  299سال قبل قدرت را در ایران به دست گرفته و با ضرب شمشیر
 -3این حدیث به وضوح باطل است عالقه مندان به كتاب شلاهراه اتحلاد حیلدرعلی قلملداران شلیعه
مراجعه كنند كه این احادیث را بررسی و همگی را رد كرده است .به طور خالصه از اهم ایرادات ایلن
روایات -3 :چرا امام صادق كه از این حدیث و نام امام بعدی اطالع داشته ابتدا اسماعیل را بله عنلوان
جانشین اعالم میكند ولی بعد می فرمایند در خصوص ایشان از جانب خداوند بدا حاصل شد  -4چرا
بسیاری از سرشناسان شیعه از نام امام بعدی بی اطالع بوده و از امام زنده در این خصوص سئوال ملی
كردند؟  -1چرا بیشتر راویان این روایت ،افراد غالی و یلا فاسلدالمذهب و واقفلی و ...بلوده انلد و در
تاریخ می خوانیم كه برخی از آنهلا پلس از رحللت یلك املام از جانشلین او بلی خبلر بلوده و دچلار
سردرگمی می شدها ند -2 .چرا سرسلسله اكثر این روایات بله نلام جلابر ابلن عبلداهلل انصلاری خلتم
میشود.كه موضوع به این مهمی باید به تواتر و توس بسیار از اصحاب مانند واقعه غدیر نقل شود و...
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و تهدید و آزار و اذیت اهل تسنن و رواج لعن و نفلرین بلر خلفلاء و ...باعلث تلرویج
مذهب شیعه اثنی عشریه در ایران می گردد .دقیقاً در این نقطه بود كه اندیشله غالیلان و
برخی از آداب و رسوم مسیحی و هندی و حتی افسانه های خرافی یهودی كه از سلالها
قبل چون آتش زیر خاكستر در بطن تودة مردم ایران پنهان بلود سلرباز كلرد و اینگونله
شیعه كه در ابتدا چیزی نبود جز :طرفداری عده ای از مردم مدینله و كوفله از حضلرت
علی در برابر طالبین خون حضرت عثمان و همچنین عقیده بر اولویت خاندان پیامبر در
تصدی خالفت ،با هزار و یك خرافه و خرده فرهنگ دیگر در هم آمیخت.
تمامی مورخین ،متفق القولند كه هدف صفویه از اینكار :ایجاد اتحاد و تمركز در بین
طوایف و اقوام مختلف ایرانی و یكپارچگی آنها در مقابله با حكومت سنی عثمانی بوده
است .از نظر دور ندارید كه دولت اسالمی عثملانی در ایلن زملان ملیرفتله كله بسلاط
مسیحی گری را در اروپا بر اندازد كه با رایزنی های پنهانی بین پاپها و پادشاهان اروپایی
با دربار ایران و متعاقب آن حملة ایران بله مرزهلای عثملانی ایلن نقشله نقلش بلر آب
میشود.

3

و هم اینك با كمال تاسف باید بگویم با رو كار آمدن حكومتی كامال دینی در ایلران
و پاگذاشتن به قرن جدید یعنی عصر علم و ارتباطات ،نه تنهلا خرافلات و تعصلبات در
ایران كم نشده بلكه هر روز شاهد بدعت و خرافه ای جدید و تازه هستیم تا جلایی كله
یكی از مداحان در عاشورای سال  64در ضمن اشعار خود گفت :ال الله اال الزهلرا .هلر
چند او به سزای اعمال خود رسید و به مرض سرطان به دوزخ واصل شد ولی متاسفانه
دامنة حماقتهایی از این دست ،همچنان در بلین بسلیاری از جوانلان سلاده دل و جاهلل
ایرانی در حال جریان است و تنها نیت نویسنده از نگلارش ایلن سلطور ،اتملام حجلت
است بر جاهالن .كه ما علی الرسول اال البالغ المبین.

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

فرضیه ما برای شروع این تحقیق ،بسیار ساده و در عین حال مهم است .در جهلان چله
چیزی را سراغ دارید كه پس از چند روز آنرا پاك نكنید ولی آن چیز همچنان پاك باقی
بماند؟ از حافظة رایانه گرفته تلا اتاقهلای خانله و شلهر و حتلی اخلالق انسلان و ...در
خصوص دین نیز در طول این  3299سال هركسی رسیده در كنار روخانه شریعت برای
خودش كانالی انحرافی به نام مذهب حفر كرده و دكانی باز كرده و تابلوهای دلفریب و
عوام فریبی نیز در كنار این جاده های انحرافی نصب كرده است .هلر كسلی رسلیده بله
عمد یا غیرعمد،آلودگی وارد این رودخانه كرده و هیچكس نیز متعرض او نشده ولی از
دیگر سو آن یكی دو نفری هم كه قصد اصالح داشته اند را بر دار كشیده و آوارة كوه و
بیابان كرده اند پس به این نتیجة قطعی می رسیم كه در دین خرافلات و آللودگی هلا و
انحرافات و سوء تعبیرهای زیادی وارد كرده اند و با نیروی كور علوام كاالنعلام ،اجلازة
پاكسازی هم نداده اند .اكنون اگر از روحانیون سئوال كنی كه خوب به عنوان مثال  7تلا
از این موارد را برای من نام ببر ،زبانش گیر می كند؟ زیرا اینها در مسائل بسلیار بلدیهی
مانند قمه زنی مشكل دارند كجا چشمهایشان می تواند خرافات بزرگتر و بدتر را ببیند؟

پیش نیازها
 -ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

{اإلسراء }18:نكته بسیار زیبایی در این آیه وجود دارد مبنلی بلر اینكله عملل و
سخن بر مبنای علم و اطالعاتی كه مبتنی بر شنیده ها (سلمع) دیلده هلا (بصلر)
تفكرات درونی (فواد :احساسات ،ذهنیات ،پیش زمینه هلای فرهنگلی ،خیلاالت،
تلقینات ،تقلید ،ظن و گمان و هواهای نفسانی ،و تمام چیزهایی كه جای در دلها
دارد) باشد در پیشگاه خداوند پذیرفته نیست و برای انسان مسلئولیت دارد زیلرا
به قول معروف :تمام آنچه می شنوی و نیمی از آنچه می بینی دروغ اسلت .تنهلا

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

32

رفتار و روش و عملی در پیشگاه خداوند مقبول است و انسان ،مجاز اسلت كله
مطابق آن عمل كند بشنود و ببیند و حتی احساس كند (دوست بدارد و یا دشمن
باشد) كه بر مبنای تحقیق منهای تعصلب و پلیش داوری و هواهلای نفسلانی و
مستند به روح كلی قرآن و عقل محض باشد.
برای هر مسافری در ابتدای مسیر دو راه وجود دارد .و بر سر هر راهی دو تلابلونهادهاند -3 .تابلویی است كه مزین است به حب اهل بیت كه صلد البتله آسلان
است و رفتن به بهشت بر اساس این حب و شفاعت آنها كه باز هم آسان است.
و افسانه هایی بی اساس كه دلچسب است و شیرین .و كینه تلوزی و تفرقله كله
باب طبع جانوری بشر است .و دروغ كه برای نوع انسلان جلذاب تلر اسلت .و
باطل كه شیرین است و شفاعت كه نیازی به عمل ندارد .پلس علده فراوانلی در
همین ابتدا پا در این راه می گذارند به این امید واهی كه به راحتی در انتهای راه،
وارد بهشت شوند .ولی صد افسوس كه در انتهای راه ،دوزخ دهان گشوده است.
 -4تابلوی دوم بر سر راه دوم است كه مزین است به شناخت و معرفت قرآن و
روش پیامبر و امامان كه دشوار است و حقیقت كه تلخ است و عمل كه همیشله
با رنج توام بوده است .و صد البته انتهای این راه دشوار بهشت برین است.
پيش نيازهاي در خصوص احاديث

 هر روایتی از ما كه مخالف كتاب خدا بود را به دیوار بزنید (حدیث متواتر از پیلامبر
و ائمه شیعه)

 امام حسین به سپاه عمر بن سعد می فرماید :شما برای این حرف حق در سرتان نمی
رود كه شكمهایتان از مال حرام آكنده شده با كمال معذرت خدمت شما باید بگلویم
چنانچه كسی نتوانست صدها دلیل عقلی و منطقی و قرآنی و تاریخی ایلن كتلاب را
هضم كند باید در لقمه هایی كه پیش از این خورده اندكی شك كند.

 احادیث را باید در صورتی پذیرفت كله :متلواتر باشلد .سلسلله راویلان آن افلرادی
درست و خوب باشند .آن حدیث مطابق آیات قران باشد .مفاد حلدیث بلا قلرائن و
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امارات متواتر تاریخی در همان زمان سازگاری داشته باشد( .مثال حدیث ارتداد تمام
اصحاب پس از رحلت نبی اكرم كامال مخالف روایات و قرائن و گزارشات معتبلر و
متواتر تاریخی است)
پيش نياز مبتنی بر عقل محض

 مسائلی كه در این كتاب مطرح میشود براحتی و سرراستی اصول ریاضی قابل اثبات
نیستند كه مثالً  2 = 4 + 4تا هیچكس نتواند ضد آنرا ثابت كند .بلكه میتلوان بلرای
هر سئوالی هزار و یك پاسخ ،از توجیه و سفسطه تراشید وللی اگلر ماننلد كودكلان،
نگاهی ساده و كلی به مسائل داشته باشی براحتی به راه حل صحیح و منطقی دسلت
پیدا می كنی.
پيش نيازهاي مبتنی بر اصول روانشناسی

 با تمرین و تكرار ،سعی كن هیچگاه ،پاسخهای تو از طریق احساس نباشد .بلكله بلا
تامل و تانی و از روی عقل و منطق و خالی از هلر گونله تعصلب و كینله تلوزی و
احساس باشد.

 ابن سینا :من قال او سمع بغیر عله خرج من طریقه االنسانیه :هر كه بگوید یا بشلنود
بدون دلیل ،از جرگة انسانیت خارج است.

 بزرگترین عیب ،این است كه فكر كنی هیچ عیبی نداری.

 شیعه یكی از علل معجزه بودن قرآن و حقانیت اسالم را باقی مانلدن قلرآن از خطلر
تحریف و یا كم و زیاد شدن می داند ولی نكته بسیار عجیلب اینجاسلت كله هملین
نكته و ارزش را برای تمامی قصه ها و داستانهای تاریخی مورد عالقه اش نیلز قائلل
است (منظورم نه اساتید دانشگاه ،بلكه فرهنگ و روح جلاری در كالبلد تلوده شلیعه
است) به بهانه تواتر یا اینكه در كتب اهل سنت هم به این افسانه هلا اشلاراتی شلده
است!

 تفاوت سنت و بدعت :محققین شیعه در مناظرات و كتابهای خلود در تاییلد اصلول
عقیدتی شیعه ،عمدتاً به احادیث و داستانهایی از كتب اهل سنت اشاره می كننلد كله
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جزء فروع و استثنائات بوده و بدین طریق می خواهند اثبات كنند كه :اصول اعتقادی
شیعه درست است ولی در اینجا نكته ای ظریف وجود دارد .بهتر است مثلالی بلزنم:
به عنوان مثال :سه مورد از مواردی كه شیعه بسیار به آن استناد میكند این اسلت-3:

چند حدیث در كتب اهل سنت وجود دارد كه ملی گویلد پیلامبرغ بلین نمازهلا را
جمع می كرده (یعنی نماز ظهر و عصر را با هم می خوانده) پلس شلیعه ملی توانلد
همیشه نمازها را با هم جمع كند  -4حضرت عمر ،جهت نزول بلاران بله عبلاس در

پیشگاه خدا متوسل شد 3پس شیعه مجاز است همیشه و در همة امور بله اهللبیلت
متوسل شود  -1صیغه در برحه زمانی خاصی از حیات پیلامبرغ مجلاز بلوده وللی
حضرت عمر آنرا در زمان خالفتش ممنوع كلرد .پلس شلیعه مجلاز اسلت در همله
شرای و همة زمانها صیغه را مجاز اعالم كند.
اكنون دقت كنید:
روشی كه مردم مدینه (حدود  19هزار نفلر) و سلایر شلهرها در زملان  39سلالحضور پیامبر در مدینه و پس از رحلت ایشان بر مبنای آن عمل ملی كلرده انلد
متاثر از سنت پیامبر بوده یعنی آنها طبق مشاهدات خود از پیامبر ،وظلایف دینلی
خود را انجام می داده اند (روش نماز خواندن ،وضو گرفتن ،یا عدم جواز صیغه،
یا گناه بودن زیارت قبور و ساختمان سازی روی قبرها یا شرك بودن توسل یله
غیر خدا و )...ولی استنادات شیعه به روایات ائمه از طرق كتبی اسلت كله اكثلر
راویان آن ،فاسد المذهب و غالی و دروغگو بوده و تازه سالها پس از رحلت نبی
اكرم نوشته شده اند (محكمترین و قدیمی ترین این كتب حلدیثی اصلول كلافی
است كه بنا به تحقیق عالمه برقعی در كتاب بت شلكن و حتلی اعتلراف عالمله
مجلسی ،اكثر روایات آن ،ضعیف است!) پس براحتی می توان نتیجه گرفت آنچه

 -3البته بعید نیست چنین روایاتی در زمان حكومت خلفای بنی عبلاس سلاخته شلده باشلد تلا نلوعی
مشروعیت و وجهه تاریخی به حكومت خود بدهند.
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طبق مشاهدات مردم مدینه از نبی اكرم در طول تاریخ بین مسلمانها بله صلورت
عرف درآمده و تا كنون باقی مانده سنت است و سایر چیزها بدعت.
نكته دیگر اینكه احادیثی كه شیعه به آنها اشاره می كند و در كتلب اهلل سلنت،وجود دارد در مقابل انبوه روایات دیگر ،حكم خبر واحد را پیدا ملی كنلد .ملثالً
روایت جمع بین نمازها بیشتر به ابن عباس ختم ملی شلود(.یلا روایلات جلواز
زیارت قبور كه بیشتر به عبداهلل ابن عمر ،ختم می شود عالوه بلر اینكله تملامی
آنها مرفوع هستند!!!) و حتی بعضاً با روایات شیعه نیز در تضاد است مانند فرمان
حضرت علی كه در نهج البالغه موجود است :ایشان به تمامی فرمانلداران خلود
دستور اكید می دهند كه بین نمازها را جمع نكنند .یا سطح قبرستانها را با خاك،
مساوی كنند و...
حتی بر فرض اثبات جواز صیغه یا جمع بین نمازها و حتی توسل و یلا زیلارتقبور ،به خوبی مشخص است كه این موارد جزء اصلول و روشلهای تكلراری و
دائم نبی اكرم نبوده است وگرنه به صورت سنت و عرف در بین ملردم مدینله و
پس از آن ،سایر شهرهای اسالمی عمومیت پیدا می كرد .ولی متاسفانه شیعه این
فروع را (به فرض صحت) به صورت اصول درآورده است و حتی در خصوص
آنها دست به غلو نیز زده است .مثال در فرهنگ توده شیعه :دعا،نلذر و شلفاعت،
تاثیر بیشتری دارد تا عمل و توبه و جبران مافات .زیرا اولی آسان است و دوملی
دشوار .یا اینكه اصل بر توسل و یا والیت ائمه است نه تلالش و كوشلش خلود
انسان ،تحت والیت اهلل .اصل بر گریه است نه خنده .پلس در حقیقلت ،بلدعت
گزار واقعی كسانی هستند كه فروع را به جای اصول نشاندهاند.
عجیب است كه در آیات قرآن كریم نیز تاثیر این مثالها به خوبی مشلهود اسلت.در جای جای آیات قرآن و در صدها آیه ،والیت غیر خدا محكوم و باطل اعالم
شده است .ولی در یكی دو آیه حكم به دوستی (بلا واژة :وللی) بلین ملومنین و
رسول خدا در طول والیت خدا شده (یا حكم به همكاری و دوستی خاندان نبی
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اكرم) متاسفانه شیعه به همین یكی دو آیه چنگ زده و با غلو درخصوص آنهلا و
شاخ و برگ دادن به آنها اصل موضوع(توحید) را از تاثیر انداخته و اینگونله بله
مرز شرك نزدیك شده است .یا عدم وجود شفیع در نزد خدا در دهها آیه و لزوم
عمل و توبه برای رستگاری در قیامت در صدها آیه و از آن سو ،اشاره به وجود
شفاعت آن هم به اذن خدا در یك آیه .شیعه با استناد و غلو و شاخ و برگ دادن
به همین یك آیه ،فاتحه عمل و لزوم توبه و خودسازی و ...را بله كللی خوانلده
است .البته منظور من در تمامی این مثالها آن نیست كتب شلیعه نیسلت زیلرا در
كتابها بسا چیزهای خوب براحتی نوشته شود .منظور من آن فرهنگلی اسلت كله
اكنون در سطح تودة معتقد شیعه وجود دارد .و صد افسوس كه تاثیرات مشلهود
این اعتقادات شرك آمیز در تمامی كشور عزیلز ملن بله خلوبی پیداسلت :رواج
دروغگویی ،طالق ،اعتیاد ،سست شدن معنویات و رواب انسانی ،فزونی تلاركین
نماز ،دشمنی و كین توزی با سنی ها و...
البته برای شما مژده ای دارم و آن اینكه :ایرانی ها روحیه بسیار حق جویی دارنلد و
من مطمئنم با مطالعه این تحقیق ،حتی متعصب ترین شیعه ها راه حق را پیدا ملی كننلد.
انشاءاهلل.

 برای جویای حقیقت ،نیت راستین كافی نیست .بلكه همواره باید مراقب اخلالص و
نیت خود باشد و به آنها از دیدة شك بنگرد .زیرا دلداده حقیقت ،حقیقت را به خاطر
هماهنگی آن با امیال خویشتن نمی خواهد .بلكه حقیقت را تنها بله خلاطر حقیقلت
بودن دوست می دارد ،حتی اگر مخالف باور و عقیده اش باشد پس هر گاه اندیشله
ای متعارض با مبادی اش به ذهن او خطور كند باید آنجا بایستد و هرگز در پذیرش
آن دودل نشود.

نیچه

مبادا حایلی شوی میان اندی شله خلود و آنچله كله بلا آن در تعلارض اسلت و هلر
اندیشهوری كه به این توصیه عمل نكند به نخستین مرتبه فرزانگی نایلل نخواهلد شلد.
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نیچه
تو باید هر روز یكبار با خویشتن خویش به جنگ برخیزی و در اینكار نبایلد بلرای
شكست و پیروزی اهمیتی قایل شوی ،چرا كه آن به حقیقت مربوط میشود و نه به تو.
نیچه
قبل از خواندن هر مطلبی ،انسان به ناچار باید مطالبی را برای درك بهتر و عمیق تلر
و بدون تعصب آن مطلب بداند .و خودش را از حالتی كه پیش از آن در فرهنلگ غلل
جامعه شكل گرفته خارج كند البته توجه داشته باشید خروج از یك عمر تفكر اشتباه كه
در مغز انسان انباشته و متراكم شده به صرف خواندن یك كتاب میسر نمیشود و كملی
چاشنی :جرات دانستن و روحیه حقیقت طلبی نیلز الزم اسلت .اینلك پلیش از شلروع،
توجه شما را به اصول زیر ،جلب می كنیم:

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ یونس آیة 63
 .3و اكثر این مردم ،به غیر از خیال و گمان باطل خود از چیزی پیروی نمیكنند در
صورتیكه گمان و خیاالت موهوم ،كسی را بی نیاز از حق نمیگرداند و به عللم
یقین نمی رساند و خدا به هر چه می كنند آگاهست.
 .4به زودی دو گروه نسبت به من هالك می شوند :دوستی كه افراط كند و به غیر
حق كشانده شود و دشمنی كه در كینه تلوزی زیلاده روی كنلد و بله راه باطلل
درآید .بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند .از آنهلا جلدا نشلوید.

3

حضرت علی (ع)
 .1دو كس نسبت به من هالك ملی گردنلد دوسلتی كله زیلاده روی كنلد و دروغ
پردازی كه به راستی سخن نگوید.
 -3نهج البالغه :خطبه 345
 -4نهج البالغه :حكمت 289

4

حضرت علی (ع)
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 .2هرگز دوره ای را در تاریخ با بینش دوره ای دیگر بررسی نباید كرد و هر مساله
را كه به دوران گذشته متعلق است باید با بینش خاص همان دوره نگریست نله
با بینش دورهای كه خود در آنید( 3 .مانند بیشتر نویسندگان ما كه قضاوتهایشلان
در رابطه با مسائل تاریخ صدر اسالم ،بر اساس فرهنگ زمان حال صلورت ملی
گیرد كه متاسفانه تعصبات مذهبی و احساسات و انتخاب گزینشلی حلوادث را
نیز وارد آن كرده و دست پخت آنها آش شله قلمكاری شده كه می بینید)
 .7منتقد باید تشریح كند ،نه تجلویز 4 .متاسلفانه بیشلتر محققلین و نویسلندگان و
وعاظ شیعه ،در مقام انتقاد ،تجویز می كنند و نه تشلریح .وللی بیشلترین سلعی
نویسنده در این كتاب آن است كه موضوعات مورد بحث را تا سر حلد امكلان،
تشریح و ریز ریز كند و از كلی گویی و ارائه پاسخهای مبهم و خیالی و پادرهوا
دوری كند.
 .8حتی واقع بین ترین انسانها آنچه در ذهنشان در حال جریان است را حقیقت تر
و درستتر میپندارند تا آنچه كه در جهان خارج و در واقعیت وجود دارد.
 .5مردم همیشه دوست دارند چیزهای عجیب و غریب و باور نكردنی بشنوند .آنها
امور غیر عادی را بهتر از امور واقعی و معمولی قبول می كنند .كه این خود یك
ریشة روانشناسی در میل وافركودكان به داستانهای اسلاطیری دارد .اگلر بگلویی
شتر پرید مردم بیشتر توجهشان به تو جلب میشود تا اینكه بگویی شلتر دویلد!
برای مثال :كافری به نام یزید بن غعنب ،كه هیچگاه نیز مسلمان نشد ملیگویلد
دیوار كعبه شكافت و مادر حضرت علی به درون آن رفلت و ...شلیعه ایلن املر
غیرعادی را با جان و دل قبول میكند ولی سخن پدر همین علی ،یعنی ابوطالب
كه گفته علی در خانه خود من متولد شد را قبول ندارد .اعراب مثالی دارنلد :ذم

 -3پروفسور ژاك برك (به نقل از كتاب اسالم شناسی دكتر شریعتی ص )278
 -4اوژن یونسكو ل بدیهه گویی
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بما یشبه المدح :نكوهشی كه در ظاهر ستایش است .آری برای كوبیلدن چیلزی
به آن خوب حمله نكنید بلكه از آن بد دفاع كنید .براستی عللت اینكله افلرادی
مانند این كافر یا عكرمه چنین موارد به ظاهر جذابی را در حق علی میگفته اند
چه بوده؟ و آیا ستایشگران علی چنین افراد پستی بوده انلد .یلا اینكله نیتلی در
اینكار نهفته بوده است؟ كه حضرت علی میگوید :درباره ملن دو گلروه هلالك
شدند دشمن و دوست تندرو!
 .6اولین وظیفة انسان ،در برخورد با هر پدیده ،موضوع یا پاسخی آن است كه آنلرا
با معیار عقل محض ،3محك بزند .مگر در مورد آیات قرآن كریم كه از منبعی ما
فوق عقل نازل شده است .و این است معنای سخن امام محمد غزالی كه گفتله:
مللن در شللرعیات ،مللذهب قللرآن دارم و در عقلی لات ،مللذهب برهللان .یعنللی
موضوعات قرآنی را بدون چون و چرای عقل ،قبول می كنم ولی سایر موارد را
بر پیشگاه خرد ،عرضه میكنم به عنوان مثال وقتی علت طول عمر امام زملان را
از روحانیون سئوال میكنی آنها میگویند كه نوح نیز  3999سال عمر كرد ولی:
این قیاس است و قیاس در مذهب شیعه باطل اسلت و عملر طلوالنی حضلرت
نوح را نیز ما بر مبنای اعتماد به قرآن ،قبول داریم به همین عللت ،بلرای اثبلات
طول عمر امام زمان شما باید یك دلیل عقلی و منطقی دیگر ارائه كنید .متاسفانه
بسیاری از مواردی كه شیعه (و حتی سایر فرق اسالمی) با استناد به آیات قرآنی
سعی در اثبات آن دارند مانند همین مورد ،قیاس اسلت كله در محضلر عقلل و
خرد ،مردود می باشد( .مثل اینكه من بگویم كه فالنی تكله چلوبی داشلت كله
تبدیل به مار شد و وقتی شما باور نكردید بگویم وای بر تو مگر عصای موسلی
تبدیل به اژدها نشد!!!)

 -3عقل محض یعنی عقل منهای هر گونه پیش داوری ،تعصب ،سلیقه ،تقلید ،پلس زمینله فرهنگلی و
مذهبی و حتی اعتقادی ،ارثی و...
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 .9تاریخ ،علم مستقلی است و اگر اساتید و محققان شیعه عالیق دینی و سیاسی و
فرقهای شخصی خودشان را از تاریخ و قضاوتهای تاریخی خود جدا میكردنلد
همه مشكالت آنها حل میشد .و چقدر مسخره است وقتی هنوز بلر سلر جلدا
بودن یا نبودن دین از سیاست بحث و مشاجره است كسانی بیایند و تازه این هر
دو را با تاریخ ،مخللوط كننلد!!! (اعتقلاد بله خالفلت و حكوملت منصلوص و
موروثی در خانوادة پیامبر اكرم است).
 .39انسان اگر تقلید كند ،مرتباً دچار اشتباه و خطا میشود ولی اگر به قلرآن و عقلل
محض ،رجوع كند درصد اشتباهات او كمتر میشود .خداوند در قرآن كریم می
فرماید كه كامالً مخالف تقلید و پیروی از ظن و گملان اسلت :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﭼ[ اإلسراء ]18:این یعنی اینكه خودت باید در باره موضوعات شلبهه
برانگیز با تحقیق و تالش به علم و یقین برسی و با تحقیق و عللم ،فكلر كنلی،
حرف بزنی و عمل كنی نه بر مبنای تقلید كه سرشلار از ظلن و شلك و تردیلد
است كه ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [یونس.]18:
 .33خطرناكترین معجون تاریخ ،اشتباه ،خطا و خرافه ایست كه بله صلورت تكلرار،
وارد عرف شده و از آنجا خلودش را وارد ملذهب كلرده اسلت .ایلن یكلی از
خطرناكترین و ماهرانه ترین ،نقشه های شیطان برای نوع بشر است.
 .34بر خود الزم می دانم قبل از ورود به مبحث اصلی به شما متذكر شوم كه محقق
در امر تحقیق مانند قاضی بوده و باید بی طرفی خود را تا انتهای تحقیق ،حفلظ
كند 3و به همین دلیل اینجانب با وجود اینكه شیعه بلوده و از قضلا بله خانلدان

پیامبر اكرم غ به خصوص حضرت علی(ع) عالقة بی اندازه دارم با این حلال،
برای اینكه تحقیق من از مسیر حق و انصلاف و علدالت خلارج نشلود از نگلاه

 -3علت اینكه قبل از نام علی و عمر و ابوبكر حضرت و پس از نام آنها (ع) یا (رض) نوشته ام نیز به
خاطر رعایت همین اصل بی طرفی كامل بوده است.
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تقدس و نورانیت به افراد نگاه نكردهام و دقیقلاً بله هملین عللت و بلرای درك
صحیح از موضوع ،خواننده نیز باید هنگام مطالعله و قضلاوت ،ملواردی ماننلد
اینكه برخی افراد به هیچ وجه اشتباه و خطا نمی كنند و تمام علوم را می داننلد
و از تمام وقایع حال و گذشته و آینده ،مطلعند را از خود دور كند .زیرا بلزودی
در مباحث مربوطه و با استناد به آیات قرآن و روایات متواتر ،ثابت می كنیم كله
حتی شخص پیامبر اكرم اینگونه نبوده اند.و این نه تنها توهینی به شخص پیامبر
اكرم نیست بلكه ارزش و مقام ایشان را در نظر ما باالتر ملیبلرد .بلرای هملین
وقتی ثابت می كنیم كه پیامبر اكرم از نوع بشلر بلودهانلد ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

[الكهف ]339:به تبع اولی حضرت علی و فاطمه نیز از نوع انسان و از نژاد بشر
بوده اند.

3

 .31اگر محققی بینش خود را از رنگ عقاید و رسلوم و پسلندهای زملان و محلی
خویش نزداید و از آفت "قضاوتهای قبلی " (پیشلداوری هلا) بلری نگلردد .از
دیدن واقعیت آنچنان كه بوده است عاجز میماند و هر چه بگوید بیهوده است.

4

 .32پیروی راستین از علی و راه و روش و طرز تفكر علی ،نه علی پرستی كردن املا
در زندگی و جامعه و طرز فكر و كار ،از خیانتكاران اموی و مقدسلین نهروانلی
هم جلو بودن.

1

 .37در یك جامعة شیعی بهترین تهمت این است كه شلایع كننلد :او شلیعه نیسلت،
سنی است ،وهابی است( 2 .به احتمال قریب بله یقلین بله اینجانلب نیلز چنلین

تهمتهللایی وارد خواهللد شللد ...بللاكی نیسللت ،وقتلی وجللود نللازنین پیلامبرغ،
دستخوش تهمت جنون ،جادوگری ،شاعری و خیالبلافی و ...ملی شلد ملن كله
 -3واقعا جای تاسف است كه چه چیزهایی را باید برای هموطنانم ثابت كنم.
 -4اسالم شناسی ،دكتر شریعتی ص734
 -1مذهب علیه مذهب،دكتر شریعتی ،پاورقی ص 54
 -2مذهب علیه مذهب .دكتر شریعتی .ص 138
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هستم كه بخواهم غصه بخورم .به قول حسنك وزیر :باالتر از حسلین عللی كله
نیم)...
 .38پدر یك فرد ،وابسته به گذشته است .شخصیتش در گذشته منعقد شده...نو پذیر
نیست .عادت بیشتر از اراده بر او مسلل اسلت .بلا سلنن و علادات ملذهبی و
اجتماعی و قدمت و اساطیراالولین خو گرفته و حتی نسبت بلدان تعصلب پیلدا
كرده است .محافظه كار است .عقل و مصلحت و متانت و شخصیت و استخوان
را همه در تقلید از قدما ،تكیه بر گذشته و فرار از آینده و بیزاری از نوی و تغییر
می بیند .تغییر را با انحراف و تازگی را با جلفی مترادف میداند .قلدما عمیلق و

درستند و نواندیشان سطحی و غل ! (اسلالم شناسلی – دكتلر شلریعتی – ص

)283
 .35اگر قبل از خوانلدن یلا شلنیدن سلاز مخلالف ،حلس موضلعگیری و مقابلله و
مخالفت در تو گل میكند ،بهتر است ابتدا این حس شیطانی را بكشی بعد وارد
گود شوی .به احتمال زیاد وجلود هملین حلس در ابوجهلل و ابولهلب باعلث
بدبختی آنها و نبودن همین حس در افراد پلاكی ماننلد ابلوذر و سللمان باعلث
خوشبختی آنها شد.
 .36اولین شرط برای درك حقیقت ،پاك كردن تمام تلقینات قبلی از ذهن است.
 .39هر جا در این كلمات ،تلخی بیشتری دیدی بدانكه همانجا حقیقت تر است زیرا
حقیقت همیشه تلخ است .حقیقت را همه جا و بر زبلان همله كلس نملیتلوان
یافت .حقیقت گنجی است پنهان در بیغولهها.
 .49ریشه های خوب ،باید ثابت باشد ولی بیا و با شجاعت ،شاخ و برگهای پوسیده
را قطع كن.
 .43بیشتر سوء تفاهمات ،در بارة تغییر ،این است كه برخی میپندارنلد تغییلر یعنلی
عدم ثبات ،فساد ،ایجاد آشوب و از میان رفتن امنیت .در حالیكه تغییر واقعی آن
است كه موجب رشد و شكوفایی شود و آنچه كه موجب عدم ثبات و هلرج و
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مرج می شود نامش تغییر نیست (بلكه نامش فساد است .حتی اگلر زیلر عنلوان
تغییر پنهان شده باشد) پس در هر سخن ،اندیشه كلن و اگلر دیلدی آن سلخن:
راهی است برای رهایی و شكستن غل و زنجیرها و اتحاد جامعه بشری بدانكله
رشد ،پیشرفت و شكوفایی است به آن ایمان بیاور .و اگر موجلب مختلل شلدن
امنیت جامعه و افسردگی روانی (از نقطه نظر روانپزشكی و نه احساسات عرفی)
دیگران است بدان كه نامش فساد است.
 .44مسن بودن ،نوع لباس ،مدرك تحصیلی ،سابقه علمی ،جنسلیت ،ملیلت ،مقلام و
موقعیت اجتماعی ،عقاید دینی و مذهبی ،احترام دیگران ،زیبایی ،دوسلت بلودن
با عده ای و عضو دار و دسته ای بودن و ...مراقب بلاش هیچكلدام اینهلا تلو را
گول نزند .كه پس من همة رفتارها و سخنان و نظلراتم درسلت اسلت .مراقلب
باش اینگونه خودت را فریب ندهی بلكه فق چیزی درست است كه :با معیلار
عقل سلیم ،محك خورده و منطقی و مستدل باشد .یا الاقل حاصل تجارب عده
ای كارشناس ،یا نتیجة یك مشورت درست با اهل فن باشد.
 .41تا مردم ما بدون دلیل حرف می زنند و یا بدون دلیل حرفلی را قبلول ملیكننلد
محال است پیشرفت كنیم.
 .42یك دوست حزب الهی داشتم كه حرف جالبی می زد .او میگفت :روح ما مثلل
بركه ای است كه كتابها مانند رودها و جویهایی از اطراف به آن میریزد ما بایلد
همه گونه كتابی بخوانیم ولی اگر فق كتب باطل به این بركه بریلزد ایلن بركله
پس از مدتی فاسد میشود .من به او گفتم حرف شما كامالً درست است ولی از
كجا معلوم آنچه كه سالهاست در بركة روح شما ریخته اند باطل بلوده و بلرای
شما حق جلوه داده اند و از تاثیر كتابهای باطل و سخنرانی هایی كه تا كنلون در
مغز و ذهن پاك و سادة تو فرو كرده اند تا كتاب مرا كه می خوانی فكر كنی كه
اندیشة من بر باطل است؟!!!
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 .47من آدمی هستم ضد وسواس ،ولی هنگام نوشتن این سطور ،نهایت وسلواس را
به خرج دادهام مبادا نكته ای خطا بنویسم و كسی گمراه شود .و چنانچه كسی با
دلیل و منطق اشتباه بودن این مطالب را به من بگوید با كمال میل میپذیرم.
 .48محال است اصالح و جراحی غدد سرطانی یك فرهنگ ،بدون درد همراه باشد.
غددی كه در طول قرنها در اعماق جان افراد ریشه دوانید ه اند .بیشلك ،سلیل
تهمتها و افتراهاست كه سرازیر میشود .تو سعی كن فق سخن كسلی را قبلول
كنی كه با دلیل و منطق ،صحبت میكند نه آنكه كارش ،تلوهین هلوچی گلری،
جو سازی ،مغلطه و بازی با كلمات است .و در نهایت وقتی كم میآورد چملاق
مصلحت را باال می برد.
 .45محال است موقع اصالح و یا تغییر ،همه خشنود و راضی باشلند بله هلر حلال،
جراحی غدد سرطانی ،با چاقو و درد و ناراحتی همراه است.
 .46پذیرش نقاط ضعف ،نهایت ملردی و قلدرت انسلان را ملی رسلاند ،و توبله از
انسانهای قدرتمندی چون حر بر می آید نه از انسانهای ضعیف النفس و ترسو.
 .49كسی كه خود را در راه می داند هیچگاه راه را پیدا نمیكند و شاید برای هملین
در نماز مرتب میگوییم :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [الفاتحة ]8:این را برای كسانی
می گویم كه تمام كارها و عقاید خود را صددرصد درست می دانند .و نادانسته
خود را معصوم میدانند.
 .19میوة یقین ریشه در شك دارد و میوه قاطعیت ریشه در نرمش .اگر بدون شك به
یقینی رسیدی بدان كه آن یا تقلید است یا از روی ترس یا تعصلبی كلور و هلر
چه هست یقین نیست اگر بدون نرمش قاطع شدی ،بدان كله دیكتلاتوری .اگلر
چهرهات عبوس و گرفته است بدان كه نادانی( .چون پیامبر اكرم و حضرت علی
و همه امامان همیشه خوشرو بوده اند) هنر ،آن است كله بلا چهلرهای بشلاش،
صالبت داشته باشی .و با طی شك به یقین برسی.
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( .13تحت تاثیر مطالعه یا رفیق یا شنیدن سخنان این و آن )...هر چیز كه بله ذهنلت
می رسد را حق مپندار و آنرا با تكرار و تلقلین بله صلورت تعصلب خشلك در
نیاور.
 .14همیشه در گوشه و زوایای ذهنت این احتمال را داشته بلاش كله ممكلن اسلت
فالن عقیده من در باره فالن مطلب ،اشتباه باشد ،ممكن اسلت نسلبت بله فلالن
شخص ،اشتباه فكر كنم،ممكن است فالن كار من اشتباه باشد ،مرز ظریفی است
میان اعتقاد به اصول با روشنبینی و تغییر ،در اصول با اعتقاد محكم پلیش بلرو
ولی در مصادیق ،جایی برای تامل و شك باقی بگذار .چه بسلا در ملورد افلراد،
موقعیتها ،سخنان و ...اشتباه كنی .هیچگاه اصول را با فروع مخلوط نكن.
 .11مرز ظریفلی اسلت میلان سلنت و مدرنیتله ،میلان معیارهلای صلحیح عرفلی و
چارچوبمندی های غل و پوچ ،میلان اصلول و اعتقلادات مثبلت و باورهلای
غل  ،و وظیفه مصلح تشخیص این مرز و ارائه تصویری از آن به دیگران اسلت
و به خاطر همین ظرافت است كه اكثر مدعیان اصالحات دچار اشتباه و انحراف
می شوند .اینك از خداوند می خواهم در این راه مرا یاری كند و به ایلن یلاری
مطمئنم .زیرا نه به خاطر پول می نویسم و نه مقام و یا شهرت .فقل درد اسلت
كه مرا به نوشتن واداشته و امید آینده ای بهتر برای فرزندان كشورم :ایران.
 .12حضرت علی (ع) می فرمایند باالترین گناه ترس است .شاید علتش ایلن اسلت
كه انسان ،گاه به خاطر تعصبات و یا اعتقادات غلطی كه دارد می ترسد حتی به
سخن حق گوش دهد (چه برسد به اینكله بخواهلد قبلول كنلد) و ایلن باعلث
سقوط انسان در چاه جهالت و خودبینی میشود .شاید بسلیاری از كفلار نیلز از
روی ترس ،حاضر به پذیرفتن اسالم نمی شده اند(.متاسفانه بیشلتر ملذهبیون از
ترس آتش دوزخ حتی حاضر به شنیدن این مباحث هم نمی شلوند و متاسلفانه
همین موضوع آنها را به دوزخ می كشاند!)
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 .17انسان آنچه را كه دوست دارد می شنود و حتی می بیند نه آنچه كه در واقعیلت
خارج وجود دارد .در سال ( 3175ابتدای انقالب) همة مردم چون عاشلق آیلت
اهلل خمینی بودند همگی عكس او را در ماه دیدند و در این زمینه یك تلواتر 49
میلیون نفری حاصل شد! پس شاید حتی بعضاً تواتر نیز نمیتواند مبنای حقیقت
قرار گیرد.
 .18آیا تا كنون از خودت پرسیده ای اگر والدین من ،كافر یا مسیحی یا ...بودند ملن
هم مثل آنها میشدم پس می فهمی اسلالم تلو نیلز تقلیلدی اسلت و ملن فكلر
نمیكنم در پیشگاه خداوندی كه در سرتاسر قرآن ،انسانها را دعوت به تعقلل و
اندیشه كرده است ،تقلید ،جایگاهی داشته باشد.
 .15خاطره با رویا شروع میشود و در گذر زمان به حقیقت میپیوندد .اكثلر افسلانه
های شیعه دارای چنین ماهیتی است.
 .16مهمترین شرط قبل از شروع هر تحقیقی ،شك است .ابوذر و سللمان فارسلی و
سایر اصحاب پیامبر اكرم و یاران سایر پیامبران اگر در عقاید قبلی خود و عقاید
آباء و اجداد و فرهنگ جاهلی زمانة خود ،شك نمی كردند به هملان سرنوشلت
ابوجهل و ابولهب دچار می شدند .در اینجا الزم است متذكر شلوم هیچیلك از
شیعیان (و حتی اهل تسنن) هیچگاه ادعا نكرده اند كه علماء و نویسندگان آنهلا
معصوم و به دور از هر گونه خطا و اشتباهی هستند برای همین می توان احتمال
داد (حتی اگر این احتمال یك درصد باشد) كه مثالً عالمه حللی ،شلیخ كلینلی،
عالمه مجلسی ،شیخ صدوق ،شیخ مفیلد 3و سلایر روحلانیون گذشلته و فعللی
ممكن است در برخی زمینه ها اشتباه كرده باشند.
.19مقدسات (چه از نوع خوب و چه از نوع انحرافی و غلطش) در قسلمتی از روح
و ذهن انسان جای دارند كه انسان به هیچ وجه حاضر نیسلت وارد ایلن منطقله
 -3البته در طول این تحقیق در برخی موارد به شما نشان خواهم داد كه بسیاری از این افلراد برخلی از
عقاید یكدیگر را قبول نداشته و بعضا دچار اشتباهاتی بسیار بچه گانه نیز می شده اند.
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شود و یا حتی به كسی اجازه ورود بدهد! به مطلب زیر كه نوشته كارل گوستاو
یونگ روانشناس و پدر علم روانكاوی و از مخالفان فروید است دقت كنید:
واقعاً تعجب آور است كه انسان چقدر درباره چیزهایی كه جنبلة نلورانی و قدسلی
دارند كم فكر می كند و كم در صدد مواجهه با آنها بر می آید و این مواجهه چقدر برای
كسی كه در صدد آن برآید دشوار است .صرف نورانیت یك چیز ،تفكر و رجوع به عقل
را درباره آن مشكل می كند زیرا حاالت عاطفی انسلان ،همیشله در ایلن ملوارد ،دخیلل
میشوند و نفوذ می كنند .انسان همیشه در این موارد یا احساس موافق دارد یا مخالف و
(بی نظری مطلق) اینجا كمیابتر از هر جای دیگر است.
مثالً اگر انسان ،عقیده مذهبی مثبتی داشته باشد یعنی اگر مومن باشد شك و تردیلد
را بسیار ناپسند میداند و از آن می ترسد و به این جهت ترجیه ملی دهلد كله موضلوع
ایمان خود را تجزیه و تحلیل نكند! و از طرفی اگر عقیلده ملذهبی نداشلته باشلد اكلراه
خواهد داشت از اینكه وجود یك احساس كمبود را در خود تصدیق كند .بلكله ترجیله
می دهد خود را روشنفكر معرفی كند یا الاقل در توجیه عدم اعتقاد خود به خلدا اشلاره
به مزیت و شرافت آزادی فكر نماید .در این ملورد اخیلر ،تصلدیق نورانیلت یلك املر
مذهبی دشوار است ولی در عین حال همین نورانیت ،فكر انتقادی را نیز دچلار زحملت
می كند زیرا این امكان ناخوش آیند وجود دارد كه نورانیت مزبور توسل به آزادی فكلر
یا عدم اعتقاد به خدا را متزلزل كند .هر دو دسته چه مومن و چه غیر مومن بی آنكه این
را بدانند ضعف استدالل خود را احساس میكنند...
مكتب عدم اعتقاد به خدا به این نكته تكیه می كند كه انسان هیچ معرفتی را دربلاره
خدا یا هر چیز فوق طبیعی (متصرف) نمیتواند شد غافل از اینكه انسلان هیچگلاه یلك
ایمان فوق طبیعی را (تصرف) نمیتواند كرد بلكه آن ایملان اسلت كله وی را متصلرف
میشود .صاحبان این دو نقطه نظر مخالف یعنی آنانكه ایمان مذهبی دارنلد و آنلان كله
ندارند هر دو در تصرف عقل هستند .و آنرا برترین داور می دانند .كه بلا آن نملی تلوان
چون و چرا كرد .اما این عقل چیست؟ و چرا باید آنرا برترین داور دانست؟ آیا نله ایلن
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است كه چیزی كه هست و برای ما وجود حقیقی دارد حكمش بلاالتر از هلر قضلاوت
استداللی است؟ در تاریخ فكر بشر این حقیقت در موارد متعدد به ثبوت رسیده است.
متاسفانه مدافعین (ایمان)هم نظیر استداللت بیهوده مخالفین خود را بكلار ملیزننلد
منتهی در جهت عكس .تنها چیزی كه نمی توان درباره آن شك داشلت ایلن اسلت كله
گفته ها و اقوالی از نوع فوق طبیعی وجود دارند كه درسلت موضلوع نورانیلت آنهلا بلا
حرارت و شوقی هر چه تمامتر مورد تصدیق و یا انكار قرار می گیرد 3.ایلن نكتله یلك
اساس و پایه حسی برای ما فراهم می كند كه می توانیم آنرا مبدا تحقیق خود قرار دهیم
به این معنی كه این امر ،وجود خارجی حقیقتی دارد و یك پدیده روانی است .البته ایلن
را درباره همه اقوال حتی متضادترین آنها كه حالت نورانی داشته اند یا هنوز دارنلد ملی
توان گفت و از این نقطه نظر الزم است كه كلیه اقوال و گفته های كله از نلوع ملذهبی
میباشند در نظر گرفته شوند.

4

.29پذیرفتن موضوعی كه بر خالف عقاید رایج و ریشه كرده در نهاد جامعه و انسان
باشد بسیار دشوار اسلت حتلی اگلر آن انسلان ،انسلانی تحصلیلكرده و آگلاه و
روشندل باشد .به خصوص اگر آن موضوع بر خالف عقاید مذهبی باشد كه یك
عمر توس تلقینات روحانیون و وعلاظ و نویسلندگان و دیگلران ،آرام آرام در
رگ و ریشلله انسللان جللا گرفتلله اسللت زیلرا متاسللفانه ایلن عقایلد در قسللمت
احساسات ،ریشه میكند كه بركندن آن بسیار غیر ممكن است .به هملین دلیلل،
ایرانی ها بدون شناخت به كسی محبت میورزند و بدون شناخت ،دشلمن ملی
شوند .امید آنكه دوران این حماقتها به سر آید .و من اكنون با خلودم فكلر ملی

كنم و می گویم چقدر بزرگوار بودند  29نفر اولی كه در مكه به پیامبرغ ایمان
آوردند در آن فرهنگ بدوی وحشی و جاهلی به كسی ایمان آوردند كه هر چله

 -3در تحقیق حاضر نمونه های فراوان آنرا كه موجب درگیری های بیهوده میان شیعه و سلنی شلده را
خواهید دید.
 -4پاسخ به ایوب – یونگ –فصل  38ص 394
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میگفت خالف اعتقادات رایج مذهبی و دینلی و فرهنگلی و ...بلود .پلس آنهلا
بسیار با شرف تر و دلآگاه تر از عوام و غیر عوام ما هستند .حتی  6هزار نفر از
جمع  34هزار نفری خوارج با شنیدن سخنان حضرت علی (ع) از جنلگ كنلاره
گرفتند پس حتی افراد حاضر ،از خوارج هم پست تر و نفهم ترند.
.23اخبار شلبكه  1سلاعت  44ملورخ ( :62/33/19محققلان خلارجی دلیلل علملی
تعصبات غیرمنطقی هواداران سیاسی جناحها را فهمید ه اند :در مغلز ایلن افلراد
وقتی نامزد حزبی یا سیاستمدار مورد عالقه آنها حرفهای ضد و نقیض می زنلد
مركز كنترل احساسات در مغز بر مركز تعقل تاثیر میگذارد و سلعی در توجیله
رفتار آن نامزد سیاسی میكند) من فكر می كنم در مغز خلوارج حلزباللهلی و
متعصبین مذهبی ما نیز دقیقاً چنین مركزی به طلور كاملل و شلبانه روزی و 42
ساعته در حال فعالیت است! تا حدی كه فكر می كنم حتی دیگلر مركلز تعقللی
باقی نگذاشته باشد!
.24یكی از مهمترین اصولی كه هر خواننده یا نویسنده باید در مورد وقایع تلاریخی
رعایت كند این است كه به صورت گزینشی و استثنایی بله بررسلی و قضلاوت
ننشیند .تاریخ برای یك مبتدی مانند قطعات پراكنده و در هم یك پازل ،3مبهم و
گنگ است .و فق در صورتیكه قطعات این پازل به شیوه ای علمی و صحیح و
دور از تعصب و جهل ،كنار هم چیده شلود ماننلد تلابلویی زیبلا از سرگذشلت
جوامعی حكایت می كند كه هم نقاط سیاه داشته انلد و هلم نقلاط سلفید ،هلم
پیروزی هم شكست و ...وللی اگلر كسلی از روی جهلل یلا غلرض ورزی بله
صورت عجوالنه یكی از قطعات پازل را از روی زمین بردارد و شروع كنلد بله
فریاد و هوار كه :آقا! نگاه كنید من گفتم كه این پازل زشت و سیاه اسلت دقلت
كنید این هم مدرك! تمام این قطعه پازل سیاه است! پس این عالملت آن اسلت
 -3پازل :قطعات مقوایی یا پالستیكی از یك نقاشی یا تصویر كه كودكان بلا سلر هلم كلردن و چیلدن
درست هر قطعه به تصویر نهایی دست پیدا میكنند.
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كه تمام قطعات پازل سیاه است! اصلوال روش محققلان شلیعه و یلا تحقیقلات
برخی از خاورشناسان درباره اسالم بر همین منوال است .به صلرف یلك یلا دو
حدیث و یك یا دو داستان ،موضوعات تعصبی مورد عالقله خودشلان را ثابلت
می كنند ولی باید بدانیم كه در منابع تاریخی مانند مغازه عطاری همه چیزی پیدا
میشود و حتی بعضاً افسانههای دروغ در حد تواتر نیز در آنها وجود دارد! چله
برسد به سند قرار دادن روایات آحاد .متاسفانه تاریخ نویسلی در گذشلته جنبله
علمی نداشته و بیشتر یا از روی غرض ورزی بوده یا تفنن و سرگرمی و به هلر
حال ،اصول علمی كمتر در جملع آوری مطاللب رعایلت ملی شلده .در كتلاب
قدیمی و معتبر تاریخ طبری مشاهده می كنیم كه نویسنده هر آنچه بوده است را
برای جلوگیری از نابودی گرد هم آورده و مسلم است كه اكنون هر كسی بلرای
تایید عقاید خود میتواند از داخل آن داستانها و احلادیثی را جملع آوری كنلد.
این نكته حتی در مورد قرآن نیز صدق می كند .گللدزیهر در كتلاب معلروفش:
"گرایشهای تفسیری در میان مسلمین" ایلن نكتله را ثابلت كلرده كله در طلول
تاریخ،تمامی فرق و مذاهب اسالمی می توانسته اند آراء و عقاید خود را به بهانه
تفسیر و تاویل بر آیات قرآن ،بار كرده و برای خود از میان آیات قرآن ،دلیلل و
مدرك دست و پا كنند.
نكته جالب اینجاست كه اگر كسی از همین روش انتخاب گزینشی بلر علیله طلرف
مقابل استفاده كند موجب ناراحتی و خشم او میشود .مثالً محقق شیعه بسلیار ناراحلت
میشود وقتی طرف مقابل با انبوهی از مدارك و شواهد تاریخی كه در حد تلواتر اسلت
به او ثابت می كند كه پایه گذار اصلی افكار انحرافی و غلو آمیز شیعه ،شخصی یهلودی
به نام ابنسباء بوده است ولی از سوی دیگر ،محقق شیعه مثالً می خواهد به صرف یكی
دو روایت (به بهانه اینكه در كتب اهل سنت هم آمده) ثابت كند كه تمام قرآن در زملان
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پیامبر اكرم غ ،مكتوب و جمع آوری شده و خلفاء هیچ نقشی در این زمینه نداشتهاند

3

در صورتیكه انبوهی از مدارك معتبر و قطعی تاریخی در دست است كله ایلن مهلم در
زمان هر سه خلیفه (به خصوص عمر و ابوبكر) به انجام رسیده است .پس بله خواننلده
عزیز توصیه می كنم وقتی دنبال یافتن پاسخ و فهمیدن حقیقتی هستی و مثالً ملیروی و
از روحانی مسجد محله تان سئوال میكنی ،او از قبل چند حدیث و داستان در این مورد
حفظ كرده و تحویل تو می دهد ولی این روش به هلیچ وجله نملیتوانلد راهلی بلرای
حصول به نتیجه باشد .بلكه باید تمامی احادیث و داستانها و شرای فرهنگی و اجتماعی
هر عصر و مكان و نوع برخورد سایر افراد در همان زمان ،تطابق با آیات قرآن و چندین
و چند عامل دیگر را در كنار هم قرار دهی تا كل موضوع برای تو مانند تصویر كلی یك
پازل ،روشن شود و فق آنگاه است كه از دیدن حقیقت لذت می بری 4.للذتی كله ملن
نیز پس از فهمیدن حقیقت بردم و می خواهم تو را نیز در آن شریك كنم .به خصلوص
وقتی كه فهمیدم یك عمر است تمامی قطعات این پازل را زشت و سیاه و جا به جا بله
من ،معرفی كرده اند.
.21در زمانهای گذشته بحث هلای عقیلدتی بیشلتر روی الفلاظ و مفلاهیم مجلرد و
انتزاعی دور می زد (مانند این بحث بی سر و ته علمای شیعه و سنی كه معنی و
مفهوم كلمه مولی در غدیر چه بوده است؟) وللی ملن بله عنلوان نسلل حاضلر
مستقیماً می روم سراغ اصل مطلب و می پرسم :چرا در سقیفه و حتی در مدینله
 -3گرچه پذیرش همین نكته نیز او را دچار تناقض می كند زیرا وقتی سئوال می كنی چرا آیات اكمال
و ابالغ كه شما عقیده دارید در مورد جانشینی حضرت علی است با سیاق آیات قبل و بعد از خلودش
هماهنگی و تناسب ندارد می گوید این دستكاری ،كار خلفا بوده!!! گر چه من در این كتلاب تناقضلات
فراوانی مانند این مورد را به شما نشان خواهیم داد.
 -4برای مثال :خواننده عزیز دقت كند كه من در تمام این كتاب چند صد صفحه ای فق بله تجزیله و
تحلیل این نكته پرداخته ام كه غصب خالفتی در كار نبوده است ولی روحانی صفوی در تاییلد وجلود
نص بر انتخاب حضرت علی فق یك جمله را یاد گرفته است :چرا پیامبر در گرمای شدید غدیر خلم
مردم را نگه داشت!!!
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و حتی تا زمان انتخاب عثمان به عنوان خلیفه حتی یك كلمه هلم در تلاریخ ،از
غدیر صحبتی نیست و احدی به این موضوع ،اشارهای نكرده است؟
.22بیشتر ایردات شیعه كه در قالب سئوال مطرح میشود دارای جنبه های جلدلی و
كالمی ،حالتی انتزاعی و ذهنی و زمینه هایی ایده آلیستی و رویایی است.
.27نقاط منفی یك خانواده را افرادی كه بیرون آن خانواده هستند بهتر میفهمند .در
مورد دین و مذهب نیلز تملامی ملذاهب و فلرق دنیلا راه و روش خودشلان را
بهترین میدانند و به خرافات سایر ادیان می خندند ولی كسانی كه از بیرون بله
آنها نگاه می كنند براحتی سخافت و پوچی عقاید آنها را میبینند و می فهمند و
در دل ،میخندند .ملن نیلز بلرای درك و تجزیله و تحلیلل خرافلات شلیعه از
زاویهای دیگر به قضایا نگاه كردم.
.28اصول دین ،تحقیقی است پس ما موظفیم خودمان بفهمیم كه جهان خلدا دارد و
آن هم یك خدا .نبوت ،معاد ،امامت و عدل 3همة اینها را خودت بفهم ،زیرا اگر
در آن جهان گفتی با تقلید این اصول را كلور كورانله قبلول كلردم از تلو نملی
پذیرند .من هم به خاطر تعهدی كه خداوند از دانشمندان گرفته موظفم دیگلران
را آگاه كنم .گر چه میدانم تیغ حماقت دوست و دشمن را باید به جان بخرم.
 ....25آن كسی كه به ابوبكر رای داد او رفت .آن كسی هم كه به علی وفادار ماند او
هم رفت ....آنهایی هم كه به هیچكدام وفادار نبودند و به كسان دیگری وابسلته
بودند آنها هم رفتند و تو همة فكر و ذكرت را این قلرار داده ای كله حكوملت

 -3البته امامت و عدل جزو اصول مذهب شیعه است و به زودی درباره آن مطالب فلراوان تلازه ای را
خواهید دانست.
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حق مال اینها بود و نه آنها و این همه نسبت به حكومت حلق حساسلیت داری
اما در تاریخ!

3

.26ضابطه شناخت مرتجع و روشنفكر از دیدگاه دكتر علی شریعتی :آنها كله عقایلد
موجود در میان توده را به همان شكل منح مسخ شده خرافی اش می فهمند و
باور دارند مرتجع و ناآگاه و آنها كه ریشة اصلی آنها را میشناسند و تحولهلا و
زیاده ها و نقصانهایی كه در طول تاریخ در آن راه یافته و عوامل و علل مختلف
سیاسی ،سنتی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و طبقلاتی آنلرا بررسلی و تحلیلل علملی و
تاریخی و جامعه شناسی می كنند و دستهایی را كه در این دگرگونیها و انحرافها
در كار بوده اند و هستند را پیدا می كنند و صورت ذهنی فعللی و نقلش عینلی
اجتماعی آن عقاید را ارزیابی میكنند و آن را با حقیقت راسلتین و نخسلتین آن
– كه با تحقیق و پیگیری و موشكافی آگاهانه و صبور علمی و بی طرفانه كشف

كرده اند – می سنجند .روشنفكرند .و اگر تالش كنند جامعه را نیز آگلاه كننلد:
روشنفكر مسئوولند.

4

.29در حدیث است( :آخرین چیزی كه از دل راسلتان و درسلت ملردان دیلن بلاور
بیرون میرود جاه طلبی است) و كسی كه در بحبوحه كشاكشلهای اجتملاعی و
صف بندیهای فكری و نظری و اعتقادی و مذهبی و سیاسی و تظاهر و تصلادم
احساسات و تعصبات و اعتقادات ،در یك جامعه یا یك محلی خلاص گرفتلار
است و در جبهه های گوناگون درگیری دارد و در عین حال تحت تلاثیر سلطح
مسائل و ظاهر حرفها و ادعاها و شعارها قرار نمی گیرد و در پس این نمودها و
پردهها و نقابها ،واقعیتها و عقده های پنهانی را در مییابد و قدرت فكری و مایه
 -3مذهب علیه مذهب .دكتر شریعتی .ص(( 396جالب است كه این سئوال به ذهن دشلمنان هلم ملی
رسد .كتاب مستر همفر جاسوس انگلیس را بخوانید كه از دشمنی شیعه و سلنی بله خلاطر مسلائل 32
قرن قبل اظهار تعجب كرده است))
( -4مذهب علیه مذهب .دكتر شریعتی ص )316
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علمی تحلیل منطقی و تعلیلل روانلی و اجتملاعی و تلاریخی را دارد ،بروشلنی
متوجه میشود كه در پشت هر جانبداری و صف بنلدی و قضلاوت و انتقلاد و
اعتراض و مخالفت و موافقتی ،بیش یا كم ،خودآگاه یا ناخودآگلاه خودخلواهی
دست اندركار اسلت .و دیلن و ایملان و حقیقلت و عللم و مصلالح و ملردم و
مقدسات و حق و باطل غالباً یا پرده های زیبایند كه آنرا در حجاب گرفته اند یا
حقیقت خواهی اند كه به نسبتهای مختلف با خودخواهی مخلوط شده اند .گلاه
بودن یك موسسه یا یك فرد یا یك فكر به خودی خود جرم است زیرا بودنهای
سست را بیآنكه خود بخواهد تحقیر میكند .و كمبودهای آنها را مشخص ملی
سازد و دائماً رنجشان می دهد .و هر كملال و ملوفقیتی ،نقلص و ضلعف را در
آنان زنده میسازد .و عقده حسد جریحه دارشان میسازد و به طلور ناخودآگلاه
روح دشمنی و كینه توزی نسبت به آنچه مایلة رنلج وی اسلت در خلود خللق
میكند .و او را به مبارزه،حمله ،عیب جویی ،تكیه شدید بر روی نقلاط ضلعف
طرف و اگر نبود ،جعل و اتهام و تكفیر و تفسیق وا می دارد .و این همله را بله
عنوان خدمت به دین یا علم یا مردم و به نام تقدس و تقوی و ...ابراز ملی دارد
و این فریبی است كه وجدان ناخودآگاه یك خودخواهی جریحه دار شده ،حتی
خود فرد را می فریبد .اینكه قرآن با دو سورة معوذتین ختم میشلود و یكلی از
این دو سوره با پناه بردن به خدا از شر حسود هنگامی كه حسد میورزد پایلان
می یابد تصادفی نیست .دو نكته عمیق و شگفت و علمی كله در هملین سلوره
آمده :اول حسد را از دیگر شرهایی كه باید از آن به خدا پناه برد جدا كرده و به
طور مستقل و اختصاصی آنرا یك شر مشخص در برابر همه شرهای دیگر عالم
وجود نقل كرده .نكته دومی كه عمیق تر است ...دستهای پنهان دشلمن ،بهتلرین
راه نابودی را كمك گرفتن از دوست میداند .اما چگونه می توان دوسلت را بلا
دست و زبان دوست فلج كرد؟ خودخواهی و حسد و بلس! ...دشلمنان پنهلانی
توطئه میچینند و بندها و باندهای افسون و فریب میساختند و ملی بسلتند (و
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من شر النفاثات فی العقد) و مردم از افسون آنها آگاه نبودند و دوسلتان از روی
حسد و خودخواهی و عقدهگشایی شخصی بر می آشفتند و شر به پا میكردنلد
و این یك اصل است كه دوستان حسود همیشه آلت دست دشمنان پنهانكار می
شوند .و آیة :و من شر حاسد اذا حسد كه بالفاصله دنبال آیة و من شر النفاثات
فی العقد میآید به این معنی است چه :دمنلدگان افسلون در گلره هلا ،دشلمنان
توطئه كار پنهانكارند.

3

.79مصلحت گویی خوشایند است و فریب دادن و دروغ بلافتن و تاییلد و تعریلف
كردن ،شیرین ،اما حقیقت تلخ است و بگذارید بله جلای تخلدیر درد و كتملان
بیماری و دلخوشكنكهای آرام ،رو در روی این بیمار بایسلتیم و تللخ و تنلد و
راست بگوییم كه :عقده های سرطان در خونت ،در اعماق مغزت ،و دهلیزهلای
قلبت رخنه كرده و سخت پیش رفته است .فرصت كم است و فاجعه سنگین.

4

.73پیشرفت بدون تغییر امكان پذیر نیست و آنهایی كه نمی تواننلد در تفكلر خلود
تغییر حاصل كنند ،نمی توانند چیزی را تغییر دهند .بله عبلارت دیگلر شلخص
بایستی با دید وسیع به مسائل نگاه كند نه با دید كوتاه همچون دید گنجشكی.

1

(مثل خوارج)
.74من در این تحقیق در پی اثبات حقانیت حضرت عمر و حضرت ابلوبكر نیسلتم
ولی به این نتیجه قاطع رسیده ام كه آنها بر باطل نبوده اند .و اگر كسلی بپرسلد
چون حضرت علی حق بوده آنها به ناچار باطل بودهاند دقیقاً این سلخن جلرج
بوش را تكرار میكند كه گفت :هر كس با ما نیست با تروریستهاست .متاسلفانه
انسانهای كودن و كسانی كله دیلد گنجشلكی دارنلد فقل در جهلان ،قلادر بله
 -3مذهب علیه مذهب .دكتر علی شریعتی .پاورقی ص  377تا 376
( -4مذهب علیه مذهب .دكتر شریعتی .ص )84
 -1جرج برنارد شاو .كاهش هزینه ها .سازمان بهره وری هند .ص 49
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تشخیص دو رنگ هستند :سیاه و سفید .و نمی توانند بفهمند خلارج از ایلن دو
رنگ ،رنگهای دیگری هم وجود دارد .خلوارج در زملان حضلرت عللی (ع) و
بیشتر به اصطالح مذهبیون در زمان ما چنین نگاهی به جهان دارند.
.71چون خبری را شنیدید – همانند ژرف اندیشان و نه چون ظاهر بینان – ژرف در
آن بیندیشید و تنها به شنیدة خود بسلنده نكنیلد زیلرا كله روایلتگلران دانلش
بسیارند و رعایت كنندگانش ،اندك 3.حضلرت عللی ع (توصلیه بله ملداحان و
علمایی كه تمام آنچه در كتب بحاراالنوار یا سلیم بن قیس و ...را می بیننلد ،آن
هم به صورت گزینشی انتخاب و قبول نكنند)
.72تو نمی توانی در روز قیامت همان پاسخ كفار را بلدهی و بگلویی چلون آبلاء و
اجداد و محی من مشرك و منحرف بودند من نیز گمراه شدم .بنلا بله اعتلراف
تمام علمای شیعه و سنی فق آیات قرآن كلریم ،قطعیلت دارنلد و در روایلات
تاریخی جای ظن و گمان بسیار است .هیچیك از علمای شیعه و سنی نیز خلود
را معصوم و بیخطا نمی دانند اكنون آیا تو در روز قیامت می توانی به پلاره ای
افسانه های تاریخی استناد كنی یا بگویی من پیرو فالن مقام بودم؟ یا فق قلرآن
به قول حضرت علی تنها حجت و امام توست؟

 -3نهج البالغه .الكلمات96 :
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بدبختی ها ،دردها و انحرافات
 نمی دانم ما ایرانی ها ،چرا وقتی با كسی بد می شویم چشم را بر همة نقاط مثبلت و
كارهایی كه او كرده می بندیم و می خواهیم او را به لجن بكشلیم و تصلویری از او
ارائه كنیم ،یكپارچه سیاه و بد .عزیزانم ،بد مطلق و یا خوب مطلق ،وجود ندارد .این
چیزها مربوط به شخصیت داستانهای قدیمی و قصله هلای شلاه پریلان و فیلمهلای
هالیوودی است .همانطور كه تمام پدیده های جهان (دولتها ،مكاتب ایلدئولوژی هلا،
فرهنگها و )...هم نقاط مثبت دارند و هم نقاط ضعف .انسانها نیز اینگونهاند .مطملئن
باش هیچكس نمی خواهد در تاریخ ،نام بدی از خود به یادگلار بگلذارد .ایلن فقل
چشم احساس است كه از نگاه خود ،همه چیلز را قشلنگ یلا همله چیلز را زشلت
میبیند

 دنیایی به رنگ خاكستری :نظریه مجموعه های فازی ،نظریه ای است برای اقلدام در
شرای عدم اطمینان .این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم متغیرها و سیستمهایی را
كه نا دقیق و مبهم هستند (كه در عالم واقعی در غالب موارد چنلین اسلت) صلورت
بندی ریاضی كند .و زمینه را بلرای اسلتدالل ،اسلتنتاج ،كنتلرل و تصلمیم گیلری در
شرای عدم اطمینان فراهم آورد در واقع ،مجموعه های فلازی تعمیملی از مجموعله
های كالسیك و یا معمولی هستند .چرا كه در ریاضیات كالسیك فرض بر این است
كه مرزها و محدوده ها به طور دقیق تعریف شلده انلد بطوریكله هلر پدیلده ای یلا
درست است یا نادرست یا سیاه است و یا سفید ((آدم به یاد حرف جرج بلوش ملی
افتد كه گفت :هر كس با ما نیست با تروریستهاست یا كارمندان مذهب كه اگر نكتله
مثبتی از عمر گفتی تو را سنی و دشمن علی میدانند ...نهایت آی كیو)) در حالی كه
پدیده های دنیای واقعی تنها سیاه و سفید نیستند بلكله خاكسلتری و هملواره فلازی
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هستند و سیاه و سفید بودن ،تنها دو حالت خاص مرزی از پدیدههاست( 3كله فقل
قابل درك توس آی كیوهای باالست!!!) در رابطه با بحلث ملا :بلد مطللق و خلوب
مطلق ،فق مال قصه ها و فیلمهای است.

 یكی از دالیل رواج خرافات و اینكه مردم به سختی زیر بار حقایق نملی رونلد ایلن
است كه :صنعت چاپ در حدود نیم قرن است كه در ایران فراگیر شده و چاپ كتب
تاریخی از این هم كمتر و چاپ كتب تخصصی كمتر و مطالعله ملردم از همله ایلن
موارد كمتر! خوب ،نتیجه معلوم است  3299سال است كه علم در انحصلار افلرادی
خاص بوده كه فراغت و توانایی مالی به آنها اجازه خرید و یا مطالعه كتب خطلی را
می داده و این افراد نیز مطابق سالیق ،عقاید و تعصبات خود آنرا خلورد ملردم ملی
داده اند ولی اكنون نوبت آن است كه ما خودمان بفهمیم نه اینكه دیگران به جای ملا
بفهمند .و یا اینكه مانند میت ،مطالبی را به ما تلقین كنند.

 هنگام گفتن عقایدم ،نكته ای را در خوارج حزب اللهی دیلدم كله واقعلاً نملی دانلم
بگویم خندهدار بود .تاسف آور بود .مسخره بود .زشلت بلود .واقعلاً از یلافتن كلمله
عاجز شده ام و آن نكته این بود كه هر گاه در برابر دالیل و سخنان من هیچ راه فرار
و توجیه و تاویل و تفسیری نداشتند حالتی شبیه عصبانیت به خود گرفته و به افكلار
خود برای یافتن پاسخ فشار آورده سپس چشم عقلشلان را بسلته و هنگامیكله هلیچ
راهی برای فرار از افكار منح خود پیدا نمی كردند مانند كبلك سرشلان را بله زیلر
برف فرو كرده و یا قهر می كردند و می رفتند و یا در دلشان به منی كله تنهلا نیلتم،
نجات آنان از جهل و خرافه بود ناسزا میگفتند یا به خود افتخار میكردند كه :عجب
ثبات عقیده ای داریم .هر چند همین ثبات عقیده ها بود كه پدر ابوجهل و ابن ملجم
را در آورد .مثالً من از یكی از این افراد پرسیدم :مگر سلمان فارسی و عمار یاسر در
زمان عمر ،حاكم كوفه و مدائن نبوده اند .گفت :بله ،من گفتم چطور سلمان و عملار
 -3نقل از ص 39روزنامه جام جم شنبه  13شهریور  3161سلال پلنجم شلماره  3447پونله شلیرازی،
جمالت داخل پرانتز از اینجانب است.
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یاسر حاضر شده اند عملة ظلم شوند؟ و آنگاه آن دوست عزیلز هملین حلاالتی كله
گفتم را به خودش گرفت .عرق كلرد .بله فكلر فلرو رفلت .حاللت تلدافعی گرفلت
خشمگین شد و در نهایت قهر كرد و رفت( 3.و پس از چند روز به ملن تلفلن زد و
گفت :آنها با اجازه حضرت علی این سمتها را قبول كردند!!!)

 یك زمان است كه آدم نمی داند .یك موقع است نمی خواهد بداند .خلوارج حلزب
الهی اینگونه اند اولین شرط تحقیق این است كه آدمی بخواهد بفهمد .وگرنه اگلر از
همان اول كار ،خودش را برحق بداند (مثل ابوجهل) مسللماً نملیخواهلد و موضلع
گیری میكند و چون نمی خواهد ،نمی فهمد .و آدم نفهم یعنی :ابوجهل.

 ممكن است آقایان مانند همیشه در برابر تحقیق حاضر از چماق تكفیر و وهابی بودن
نویسنده و اینكه كسانی می خواهند شبهه وارد كنند استفاده كنند وللی بایلد بگلویم:
نویسنده این كتاب ،شب نخوابیده و صبح بیدار نشده كه ناگهلان سلئوالی بله عنلوان
شبهه مطرح كند بلكه تحقیق حاضر حاصل روزها و ساعتها و ماهها مطالعه و تحقیق
و تفكر و تعمق در میان كتب مختلف دینی و تاریخی و گفتگلو و بحلث بلا اسلاتید
مربوطه است .ایراد یك شبهه كه براحتی قابل پاسخگویی است بسیار متفاوت اسلت
با صدها صفحه دلیل و مدرك معتبر تاریخی و عقلی و علمی كله حتلی بلرای یلك
صفحة آن هم پاسخ قانع كننده پیدا نخواهید كرد.

 دانشمندان ،معتقدند برای درك و شناخت هر چه بهتر و دقیقتر یك پدیده بایلد آنلرا
به ریزترین قطعات تقسیم و سپس آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .و من اینلك
در این تحقیق سعی در آنالیز تفكرات خرافی شیعه دارم.

 علت اینكه روحانیون می ترسند حقایق تاریخی و پوچ بودن افسانه های تلاریخی را
برای مردم بگویند و به جای آن مرتباً در صدد توجیه دروغهای تاریخی هستند ایلن
است كه فكر می كنند با گفتن حقیقت مردم نسبت به آنها بی اعتنا می شوند و حتلی
 -3البته بندة خدا فراموش كرده بود كه در چنین مواردی ،براحتی می توان از كلمات :مصللحت ،تقیله،
توریه ،مماشات و ...استفاده كرد .چماقهایی كه همیشه بر سر حقیقت برافراشته بوده است.
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ممكن است نسبت به كل دین بد بین شوند .البته شاید در قلرون گذشلته كله تلوده
مردم بیسواد بودند چنین چیزی اتفاق می افتاد ولی من به شلما قلول ملیدهلم اگلر
حقیقت را برای مردم بگویید ارزش شما نزد مردم دو چندان خواهد شد.

 هر چند من ،افتخار مالقات حضوری و تك تك با خوانندگان محترم را نلدارم و در
نتیجه امكان مباحثه وجود ندارد .ولی ممكن است خوانندة عزیز ،هنگام مطالعه با من
دوم خودش (یا همان وجدان) گفتگوهایی داشلته باشلد .پلس بلرای اینكله شلیطان
درونی او را به جای مباحثه به مجادله نكشلاند بایلد تفلاوت جلدل و بحلث ،بلرای
خواننده روشن شود:
هنگام جدل ،دو طرف تالش می كنند نظرات خود را به یكدیگر تحمیل كنندو هیچ توجهی به نظرات یكدیگر ندارند!
در بحث ،پیرامون روشها و موضوعات اصلی بررسی و تبادل نظر ملیشلود وپای افراد و اشخاص به میان نمیآید ولی در جدل ،از آنجا كله هلدف اصللی
كوبیدن طرف مقابل است پای افراد و اشخاص نیز به میان می آید!
در مباحثه طرفین از قبل قصد دارند و می خواهنلد بله یلك نتیجله روشلن وواحد دست یافته و حقیقت و راه درسلت را پیلدا كننلد وللی در مجادلله دو
طرف از قبل ،خودشان را برای نبرد و پیروز شدن آماده می كنند! اینكه حق با
آنها باشد یا نباشد چندان مهم نیست .هدف پیروز شدن و به كرسلی نشلاندن
حرف خود است.
هنگام جدل ،طرفین ،آرام آرام ،احساساتی شده و لحظله بله لحظله بله نقطلهدشمنی و تضاد نزدیك می شوند ولی در بحث ،نتایج بله دسلت آملده ملورد
رضایت طرفین واقع میشود و لحظه به لحظه به توافق و اتحلاد نزدیلك ملی
شوند.
ولی متاسفانه در مسائل مذهبی از آنجا كه پای خدا و پیغمبر در میان اسلت ومعیارها (حق مخلوط با باطل) در عمق و روح افراد ریشه كرده و با باورهلای
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چند صد ساله مردم گره خورده است ،تصحیح اشكاالت ،بسیار دشوار اسلت.
و كمتر اتفاق افتاده مشكلی از طریق مباحثه حل شده باشد بلكله متاسلفانه در
بیشتر مواقع كار به جدل و در نهایت ،خشونت و فحاشی و حتی زد و خلورد
منجر میشود.

 اعتقاد به اصول دین ،باید بر مبنای تحقیق باشد و نه تقلیلد .بلرای هملین هلر شلیعه
موظف است اصل امامت را با تحقیق برای خود روشن كند .البته با توجه به موضوع
زیر:
پیش از ورود به اصل بحث الزم است به این نكته اشاره كنم كه كلمات در ادبیلات
عرب ،غنای فراوانی دارد و هملین نكتله مثبلت در برخلی مواقلع موجلب بلروز سلوء
تفاهماتی شده است كه یكی از این موارد ،تشابه ظاهری میان عناوین :امامت ،والیت(بلا
فتح و و با كسر و كه در یكی میشود دوست داشتن و در دیگری میشلود حكوملت و
خالفت!) و وصایت است .ما در این تحقیق ،هلیچ بحلث و مناقشله و ایلرادی پیراملون
امامت ،والیت (با كسر واو به معنای دوستی و محبت) و وصایت حضرت علی و سلایر
ائمه نداریم .عمده تحقیق ما روی مساله خالفت ،متمركز بوده و در پی آنلیم كله ثابلت
كنیم خالفت با سه عنوان دیگر ،متفاوت بوده و الزمه آن قبول اكثریت جامعه می باشد.

3

ضمن اینكه خالفت ،محدود به دوره زملانی و مكلانی خلاص و بلرای افلرادی خلاص
(اعراب) و تحت فرهنگی خاص بوده ولی امامت (الگو و پیشوا بودن) ملیتوانلد بلرای

 -3به زودی این نكته را تحلیل می كنیم كه الزمه اصل خاتمیت ،بلوغ فكری بشر در پلذیرش و حفلظ
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
آورند او هیچگاه قادر به استقالل در زندگی خود نیست حتی در بین حیوانات این اصل (یعنی راندن و
بیرون كردن فرزند) مشاهده میشود...
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تمام دورانها و همه انسانها باشد 3.بلرای هملین حضلرت عللی (ع) و سلایر انسلانها و
اصحاب خوب نبی اكرم می توانند پیشوای مسلمین باشند.
تمام ترس محقق شیعه این است كه اگر خالفت ابوبكر ،تایید شود امامت حضلرت
علی زیر سئوال می رود در حالیكه این دو هیچ ربطی به هم ندارد زیرا:
خالفت ،متعلق به دوره ای كوتاه است ولی امامت معیار همیشگی یك گلروه یلایك ملت است.
خالفت ،به تایید اكثریت ملردم نیلاز دارد وللی اماملت متكلی بله تاییلد تلاریخاست.حتی اگر یك نفر هم انسان را تایید نكند(.خداوند ابراهیم را یلك مللت و
یك امام می نامد در حالیكه او تا زنده بود پیروی نداشت)
خالفت ،سرپرستی خزاین مادی و امامت ،عهده داری خزاین معنوی الهی است.4

خالفت ،تبعیت در امور سیاسی و لشكری و كشوری است ولی امامت پیروی دراصول دینی و فقهی و معنوی است .مانند سنی ها كه امامشان :ابوحنیفه ،شلافعی
و ...است.
تشخیص فرد الیقتر از الیق و حتی ناالیق ،مالك مشخصی نداشلته و منلوط بلهتایید خبرگان و اكثریت جامعه اسلت و حتلی طبلق شلرای زملانی و فرهنگلی
متفاوت ،میتواند متفاوت شود یعنی جامعه ای ،مانند اعراب صدر اسالم ،ممكن
است بیشتر نیاز به فردی مانند حضرت عمر داشته باشد و یا جامعله پلر مهلر و

 -3دقیقاً به همین علت قبول خالفت ابوبكر منافاتی با قبول امامت حضرت علی نداشته و ما ابلوبكر را
به عنوان خلیفه اول و حضرت علی را به عنوان امام اول خود قبول داریم .زیرا الزمله اصللی خالفلت:
قبول اكثریت جامعه و تطابق فرهنگی میان جامعه و شخص خلیفه است( .اطیعو اهلل و اطیعو الرسلول و
اولی االمر منكم دقت كنید منكم یعنی از میان خودتان و)...
 -4همانگونه كه اینك با حضور حكومت در دست دیگران است( .اگر چنین چیزی صحت داشته باشد
كه متاسفانه من آن را قبول ندارم)
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محبت مانند ایران (البته در  3299سال پیش) نیلاز بله شخصلی بلا خصوصلیات
حضرت علی (ع) دارد و...

 آیا تا كنون برای لحظه ای هم كه شده با خودت فكر كرده ای آیا خدا تلو را آفریلده
تا عمر عزیزت را بر سر دعواهای عمر و علی و شیعه و سنی و چپ و راست و مال
و منال و ...تلف كنی .براستی،آیا خداوند ما را برای این چیزها آفریده؟

 اگر شما ساعتها داخل اتاقی باشید كه همه سیگار می كشند آنگاه یك نفر وارد شلود
و به شما اعتراض كند و بگوید این هوا برای شما ضرر دارد و بیلرون اتلاق ،هلوای
تمیزی وجود دارد متوجه سخنان او نمی شوید مگر اینكه با اجبار شما را از آن اتاق،
خارج كنند! و پس از یكی دو ساعت به همان اتاق ،برگرداننلد آنوقلت متوجله جلو
كثیف اتاق می شوید! من نیز انتظار ندارم به صرف این چند صفحهای كه نوشتم نظر
كسانی را عوض كنم كه از كودكی در هوای ضد عمر و ابلوبكر ،نفلس كشلیده انلد.
(پس چه بزرگوار بوده اند كسانی كه پس از یك عمر زندگی در محلی جلاهلی بله
پیامبر اكرم ایمان آوردند!) ولی هدف من ،بستن راه عذر و بهانه برای دیگران اسلت
تا در روز قیامت نگویند :ما نمیدانستیم و فریب آقا باالسرهای خود را خوردیم.

3

 مردم ایران بسیار ساده دل و زودباور هستند و اگر اشخاصی با چهره هایی بله ظلاهر
موجه ،سخنانی گفتند آنها بدون تحقیق و با اعتماد كامل قبول میظكنند .من با اینكله
به تنهایی و با تالشی شبانه روزی تحقیق حاضر را برای شما آماده كرده ام مصرانه از
شما خواهش می كنم مطالب مرا بدون تحقیق و تفكر قبول نكنید و به تملام مطاللب
این كتاب با دیده شك و تردید نگاه كنید .تو را به خدا هر كس میخواهلد بلا شلما
درباره مسائل عقیدتی صحبت كند به دید یك دروغگوی شارالتان به او نگلاه كنیلد
(حتی به من!) و تا مطمئن نشدهاید حرف هیچكس را قبول نكنید.

 روحانیون كه سالها با سخنرانی و نوشتن كتاب در بطن تودة ایرانی جا داشته انلد بلا
روشهای بسیار پیشرفته تبلیغاتی(مانند چینش غیر علمی و متعصبانة مطالب تلاریخی
 -3ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [األحزاب]85:
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به نفع خود در كنار هم و بزرگنمایی و تكرار شبانه روزی آنها) آنچنان ،ذهلن ملردم
ساده لوح را پر كرده اند كه اینجا همه فكر می كنند مثال پیامبر اكلرم غ ،فقل نظلر

خاص بر یك نفر داشته و فق چند نفر را دوست داشته و جای شیعه وس بهشلت
است و تمام علماء و كتب علمی متعلق به شیعه است و ...اكنون خواننده عزیلز اگلر
با صبر و حوصله این تحقیق را تا انتها مطالعه كند می فهمد كه داستان ،دقیقاً خالف
اینهاست .كمترین فایدة مطالعة این تحقیق ،اضافه شلدن اطالعلات عملومی شلما و
بیشترین فایدة آن رهایی از آتش دوزخ است.

 بی نتیجه بودن و بی فایده بوده جدلهای كالمی :تاریخ شیعه پر است از مناظره هلای
كتبی و شفاهی كه همگی جنبه كالمی داشته و بعضاً به ضد و نقیض گویی و تناقض
منتهی شده است برای نمونه :شیعه یك جا میگوید پیامبر اكرم غ حتما باید در آن
شرای خطرناك (یعنی وجود منافقین و كفار و یهودیان و )...جانشینی برای پلس از

خود انتخاب می كرد و محال است پیامبر اكرم غ چنلین موضلوع مهملی را در آن
شرای آشفته ،مسكوت گذاشته باشند ولی در جایی دیگلر بلرای اینكله ثابلت كنلد
موضوع آیة ابالغ،چیزی جز خالفت حضرت علی نبوده می نویسلد :نگرانلی پیلامبر
اكرم و مهمترین موضوع باقیمانده مورد اشاره در این آیه نمیتواند منافقین باشد زیرا
آنها قلع و قمع شده بودند و كفار نیز نبودند زیرا همة اعراب ،مسلمان شده بودنلد و
یهودیان نیز نبودند زیرا همه آنها از شبه جزیره رانده شده بودند! (تفسیر نمونه) برای
همین ،از خوانندة عزیز میخواهم برای اینكه حقیقت را بفهملد ،خلودش را از ایلن
مسائل جدلی و كالمی روحانیون دور نگه دارد.

 تفكر تقدس :علت بسیاری از نتیجه گیریهای غلل و تحلیلهلای اشلتباه نویسلندگان
شیعه از وقایع تاریخی این است كه برای برخی از افراد ،جنبه ای خلدایی و ملافوق
بشری قائل شده و معتقدند محال است آنها حتی مرتكب خطا و اشلتباه شلوند و بلا
این مقدمه چینی غل  ،دست به یكسری نتیجله گیریهلای غلل دیگلر ملیزننلد .در
حالیكه خداوند در مورد نبی اكرم فرملوده:ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [الكهلف:]339:
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بگو من نیز بشری مانند شما هستم .و ما در تلاریخ و حتلی در قلرآن مجیلد ،ملوارد
متعددی را مشاهده می كنیم كه پیامبر اكرم تصمیمی گرفته اند كه پلس از آن ،آیلاتی
نازل شده كه خالف نظر پیامبرغ بلوده اسلت (و چله دلیللی محكمتلر از ایلن بلر

صداقت محمد؟) مواردی مانند :آیات عبس و تولی ل تصمیم آزاد كردن اسراء بلدر ل
نگفتن انشاء اهلل در مورد داستان اصحاب كهف ل خطاب به پیامبر كه دیگر بلر نملاز
میت منافقین حاضر نشو -خطاب به پیامبر كه دیگر در خصوص واقعله بئلر معونله
لعن و نفرین نكن) دقت كنید كه به جز پیامبر اكرم بقیه افرادی كه شیعه درباره آنهلا
غلو میكند با وحی در ارتباط نبوده اند تا از درست یا غل بلودن تصلمیمات خلود
آگاه شوند .براستی اگر سوابق ابوسفیان نبود شیعه اكنون چه تجلیللی از او ملی كلرد
زیرا او اولین كسی بلود كله در تلاریخ تشلیع ،بلا جلدیت و شلور هلر چله تملامتر
میخواسته با علی بیعت كند؟ یا اگر زبیر ،بعدها در مقابل علی قرار نملیگرفلت آیلا
اكنون جزو مقدسین نبود؟ یكی از دوستان می گفت :اگر حمزه در جنگ احد كشلته
نشده بود مسلماً طبق عرف اعراب كه عموی هر فردی را نزدیكترین فرد بله او ملی

دانند اعراب پس از رحلت پیامبرغ با حمزه بیعت می كردند و شیعه اكنون به جای
عمر كشان ،حمزه كشان به راه می انداخت !3پس بنا بر فرملایش حضلرت عللی(ع)
افراد نباید مالك حق و باطل باشند بلكه این خود حق و باطل است كه افلراد بلا آن
سنجیده می شوند .ممكن است شیعه پاسخ دهد پیامبر اكرم در مورد علی فرموده اند:
علی با حق است و حق با علی است .ولی سئوال من اینجاست :مگر نعوذ باهلل پیامبر
اكرم باطل بودند كه آن تصمیمات خطا را گرفته و خداوند ایشان را راهنمایی فرمود؟
آری ،صرف چند اشتباه و خطا را نمی تلوان معیلار حلق و باطلل قلرار داد زیلرا در
اینصورت تمامی افراد بشر از آدم تا روز قیامت همگی بر باطلنلد! بلر هملین منلوال
است اختالف سلیقه هایی كه بین حضرت فاطمه و ابوبكر پیش آمده است .زیرا یقیناً
 -3جالب است كه بدانید همانطور كه در تاریخ برای شیعه مصلالحی مبنلی بلر شلرابخوار بلودن عملر
وجود دارد داستانهای پوچی نیز مبنی بر شرابخوار بودن حمزه نیز وجود دارد.

11

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

هر دو طرف ،نیتی پاك و خدایی داشته اند زیرا به عنوان مثال در قضیه فلدك حتلی
یك مدرك تلاریخی هلم وجلود نلدارد كله عملر و ابلوبكر از عوایلد فلدك بلرای
خوشگذرانی خودشان استفاده كرده یا آنرا به نزدیكان خود داده باشند بلكه نیت آنها
تجهیز سپاه برای دفع شورش رده بوده است .و برای همین نیز عمر ابلن خطلاب دو
سال بعد (تولیت) آنرا پس داد و...
 پیامبران و امامان از نظر جسمی و روحی ماننلد بقیلة انسلانها هسلتند ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﭼ [الكهف : ]339:بگو من بشری مانند شما هستم .خوشلبختانه آقایلان دیگلر
نمی توانند در اینجا داستانسرایی كنند) و بلند مرتبهگی آنان نیز دقیقاً به همین خلاطر
است زیرا اگر كسی به طور خودكار ،قادر به انجام گناه نباشد و به طور فیزیولوژیكی
قادر به تحمل سختی ها باشد ،هنری نكرده است .این كه این بزرگواران با تكیله بلر
ایمان و اندیشه های واالی خود مرتكب گناه نشده و سختیها را تحمل میكردهانلد
جالب است ومیتواند برای دیگران درس و الگو بلوده و قابلل سلتایش باشلد و نله
اوهام مالیخولیایی و شرك آمیز.

 شیعه در بیشتر موارد اصول را رها میكند و سرگرم فروع و حواشی میشلود .اصلل
در اسالم ،اتحاد است ولی او به دنبال جنگ و تفرقه و بازكردن مسائل تاریخی است.
یا در مورد قرآن ،اصل ،خواندن ،حفظ كردن و ...نیست بلكه اصل تامل و اندیشه در
آیات آن و سپس به عنوان اصل مهمتر :عمل بله آن اسلت .در ملورد روش زنلدگی،
اصل بر تعقل و عمل و ایمان و نیت پاك است ولی او اصل را بلر شلفاعت و تعبلد
قرار می دهد .در حالیكه باالترین عبادتها نیز اندیشه و تعقل عنلوان شلده اسلت .در
مورد جریان عاشورا ،اصل :ایجاد روحیه حماسی و مبارزه طلبی با ظلم و نشان دادن
زشتی و تحقیر ظلم و ظالم است ولی در اینجا آدم فكر میكند ظلالم همیشله پیلروز
است و مظلوم شكست خورده .برای رسیدن به هدف ،اصل بلر تلالش و كوشلش و
برنامه ریزی و مشورت با اهل فن و تعقل و تدبر است ولی او اصل را بر دعا و نلذر
و نیاز گذاشته است .اینها كه برشمردم واقعاً در سطح جامعه وجود دارد و كسانی كه
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می دانند و مردم را آگاه نمیكنند گناهكارند .و طرفه اینجاست كه خود او بله فلروع
چسبیده و دیگران را متهم میكند كه سرچشمه و اصل را رها كرده اند!!!!

 اطالعات و بیان و عمل شیعه بیشتر از روی داستانهای تاریخی است تا احادیث (چه
برسد به قرآن) در صورتیكه مالك همه كارها و حتی مالك و محك احادیث ،قلرآن
است .آری در قرآن نمیتوان دستكاری كرد ولی با روایت و داسلتان و حلدیث (كله
مردم هم بهتر آنرا دوست دارند و هم بیشتر در آنها اثر می گلذارد) ملی تلوان همله
كاری كرد .این آقایان گاه حتی یك حدیث یا یك آیه هم از حفظ نیستند وللی تملام
قصه های دروغین را با تمام شاخ و برگهای آن مو به مو از حفظند.

 آدم امروز همه در دعواها و نزاعهایی كه بین دوست و افلراد نزدیلك رخ ملی دهلد
نمیتواند بفهمد حق باكیست و من نمی دانم چگونه علده ای از روی چنلد داسلتان
تحریف شده و دروغین تاریخی درباره افراد قضاوت می كنند.

 اگر ما براستی پیرو علی هستیم و رفتار او الگوی ما است و ما باید جای پلای او پلا
بگذاریم (و از همین شعارها كه گفتن آن آسان و عمل به آن دشوار است) حضلرت
علی با حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حتی حضرت عثمان ،بیعت كرد و حتلی از
آنها با شمشیر فرزندانش دفاع هم كرد .این یعنی چه؟ یعنی اینكه تو اگر واقعلا پیلرو
او هستی درباره خلفاء ،ساكت باش و هیچ نگو .آیا تو كاسة داغتلر از آش شلده ای.
من از مردم عامی تعجب نمی كنم ولی از كسانی كه ادعای فضل و دانش و مال بودن
می كنند در تعجبم مگر اینكه قبول كنم كاسه ای زیر نیم كاسله اسلت و ایلن افلراد،
منافعی دارند و وظیفه ای از سوی استعمار برای ایجاد تفرقه.
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منابع
قرآن

مللا ز قللرآن مغز را بلرداشتیللم

پوست را بهللر خران بگذاشتیلم

از خدا می خواه تا زین نكته هللا

در نلغلزی و رسلللی در منتهللا

زانكه از قرآن بسی گمللره شدنلد

زان رسن ،قومی درون چله شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود

چون تو را سللودای سر باال نبود

كه ز قلللرآن گر نبینللد غیر قلال

این عجب نبود زاصحاب ضالل
مثنوی مولوی

برای رهایی مسلمین از انحطلاط و ذللت كنلونی و رسلیدن بله علزت و سلعادت
نخستین ،الزم است كه اسالم حقیقی شناخته شود و پندارهای بی اساس و اوهام بلاطلی
كه به نام افكار و عقاید دینی در بین تودة عوام حتی در میان بعضی از خلواص و طبقله
روشنفكر و درس خوانده نیز رواج یافته از میلان بلرود ...و اینكلار منحصلراً در اسلالم
ممكن است و بس .زیرا در میان جمیع كتب آسمانی فق قلرآن اسلت كله بلدون هلیچ
تغییر و تحریفی در همان زبان زنده و رایج ....محفوظ مانده ...بنلابر ایلن درملان جمیلع
دردها و اصالح همه مفاسد و وصول به همه سعادات را باید از قرآن خواست .و هملین

است راهی كه پیامبرغ برای رهایی از گرفتاریها و سختی ها نشان داده و فرموده( :فاذا
التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن) :آنگاه كله انلواع بلال و شلدت
مانند پاره های شب تاریك در هم آمیخت و شما را فروپوشید به قرآن پناه برید .و پلس
از چند جمله دیگر فرمود :قرآن راهنماست به بهترین راه داللت و هدایت میكند .خلود
قللرآن نیللر همللین حقیقللت را اعللالم مللیكنللد :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

[اإلسراء :]9:محققاً این قرآن به راه و روش راست تر و استوارتر راهنمایی میكند.
 -3تفسیر نوین.محمدتقی شریعتی .ص 4
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اكثر قریب به اتفاق علمای شیعه و سنی معتقدند قرآن موجود همان قرآنی است كه
توس خداوند بر پیامبر نازل شده و حتی یك آیه از آن كم و یا زیاد نشده است.

3

در فهم و عمل به آیات قرآن چند نكته به ذهن می رسد كه بیان آن در ایلن تحقیلق
ضروری به نظر میرسد:

 استفاده از آیات قرآن برای پیش بردن اهداف سیاسی یلا تبلیلغ یلك مكتلب ،عمللی
بسیار زشت و ناپسند است .مانند خوارج كه شلعار خلود را (ان الحكلم االهلل) قلرار
دادند .یا عمروعاص كه گفت :قرآنها را بر سر نیزه كنند و...
 -این فكری بسیار اشتباه است كه فق هر كس وارد ساختمانی به خصوص شد(به نام دانشگاه یا حوزه یا )...و لباس مخصوصی پوشید ،درست فكر ملیكنلد و
اگر افرادی دیگر با مطالعه در خانه یا ضمن تبادل اطالعات با سایر اندیشلمندان
به نتایجی رسیدند ،سخن آنها اشتباه است .براستی آیا درك تفكر اسلالمی یعنلی
علم به قواعد پیچیده صرف و نحو عربی (كه حتی بین خود علمای سنی و شیعه
بر سر معنای یك كلمه مثالً مولی ،قرنها اختالف نظر و مباحثات بیهلوده وجلود
داشته و دارد) مهمتر است و یا فهم و عمل به روح قرآن و احادیث؟
-دكتر علی شریعتی :گفتند هر كس قرآن را با عقل خلویش تفسلیر كنلد بایلد در

نشیمنگاهش آتشی فرود آید .در حالیكه سخن پیلامبرغ :ملن فسلرالقرآن برایله

فلیتبوء مقعده من النار است یعنی هر كس با نظر خودش (رای خودش) قرآن را
تفسیر كند ...و این سخنی بسیار علمی و منطقی است و اصل تحقیلق اسلت كله
محقق در جستجوی حقیقت باید ذهنش را از نظریات شخصی و عقاید قبللی و
به اصطالح دانشمندان اروپایی از پیشداوری خالی كند تا وقتی متنی را تفسیر می
كند معنی حقیقی آنرا بتواند دریابد .نه اینكه هلر كلمله ای و تعبیلری را بلا رای
قبلی خود به زور تطبیق دهد و با سلیقه و عقیلده خلاص خلود آن را توجیله و
 -3ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [حجر :]9:ملا قلرآن را فلرو فرسلتادیم و خودملا نگهلدار آن
هستیم.
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تاویل نماید .می بینیم چطور هوشیارانه "رای" را "عقل" معنلی كردنلد و چلون
خواندن و فهمیدن و عمل كردن به هر سخنی و كتابی جز با "عقل" امكان ندارد
مردم را از ترس اینكه مقعدشان نسوزد از خواندن و فهمیدن و عملل كلردن بله
قرآن ترساندند و بعد خودشان در حالی كه "تفسیر به عقل " را تحریم كردند بر
خالف همین حدیث ،قرآن را سراسر به " رای خود " تحریف و توجیه و تاویل
كردند و به صورت كتابی معرفی كردند كله همله اش در تعریلف و تمجیلد یلا
فحش و بدگویی نسبت به چند نفر از اشخاص پیرامون پیغمبلر اسلت و آن هلم
چون از آنها می ترسد ،همه اش به گوشه و كنایه و غیرمستقیم است ،به طلوری
كه خود آنها هم متوجه نمی شوند!

3

منظور خداوند در آیات قرآن و تفسیر قرآن را باید از خود قرآن فهمید كسی كلهروحش با آیات الهی عجین شده باشد برای درك منظور خداوند نیازمند دیگران
نیست .چیزی كه برای هدایت آمده و مرتباً خودش را نور و هلدایت و فرقلان و
وسیلة نجات معرفی كرده نمیتواند نیازمند به هادی و معرف دیگری باشد زیلرا
درگیر یك دور و تسلسل پوچ میشود .خداوند به صراحت اعالم كرده كله ایلن
كتابیست كه تفصیل آن نیز داخل خلود آن اسلت :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [هود ]3:و بسیار عجیب است اگر معتقد باشلیم چنلین كتلابی
نیازمند تاویل و تحریف توس دیگران است .و اینگونه بلاب تحریلف قلرآن را
بروی همه باز كنیم .مانند كشیشها واسطه بلین ملردم و خداونلد نشلوید .اجلازه
بدهید مردم خودشان مستقیما با خداوند مرتب شوند و فق او را شاهد و نلاظر
اعمال و نیاتشان بدانند .نگذارید مردم به مرور دچار شرك و تردید شوند.
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تاویل به معنای تحلیل غیر عرفی و خارج از چارچوب معملول معرفتلی از یلكموضوع است .شاید به همین خاطر باشد كه اصوالً هیچكس تاویل در كالمش را
نمی پسندد و اهل تاویل معموالً طرد می شوند.

3

 عقل :در جایی كه منابعی مانند قرآن و ..وجود دارد ،ممكن است استناد به عقلدر نزد برخی از متعصبین ،كم ارزش تلقی شود ولی باید دقت داشته باشلیم كله:
قرآن با همین عقل مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قلرار ملی گیلرد.كلینلی اوللین
فصل از كتاب معتبر خود(اصول كافی) را تحت موضوع عقل و با ارائه احادیلث
معتبر زیادی عنوان كرده و در جایجای آیات قرآن نیز از عموم مردم دعوت بله
تعقل و اندیشه و بینش در مسایل شلده اسلت .قاطعانله ملیتلوان گفلت بیشلتر
سوءتفاهمات بین شیعه و سنی و همینطور نگرشهای یك جانبه محققین ایلن دو
گروه ،به خاطر برخورد احساسی با قضیه بوده و كمتر كسی از دید عقل محلض
به بررسی وقایع پرداخته است و ریشلة اصللی اختالفلات فعللی نیلز در هملین
نگرش احساسی به موضوع است.

4

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ {األنعام :}68:هیچ چیّزی را در قرآن فرو نگذاشتیم.آری بس یار بعی د اس

دداون د آد رین دی نش را اینهم ه مت یمن ش یع نش ان

میدهند غامض و پیچیده و ناقص گذاشت باشد ه نیازمند توضیح و تفسری افرادی
دیگر باشد.
-اولین آیه ای كه در ابتدای قلرآن ملی خوانیلد :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

[البقرة :]4:این كتابی است كه هیچ شكی در آن راه ندارد و هدایتی اسلت بلرای

 -3دكتر ناصر كرمی – روزنامه همشهری – شماره 2353
 -4حتی اگر در یك خانواده ،زن و مرد با دیدی احساسی به مسائل نگاه كنند كارشان به اخلتالف و در
نهایت،طالق كشیده میشود ،چه برسد بررسی مسائل مغشوش تاریخی  3299سال پیش!
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پرهیزگاران( .یعنی شك و شبهه ای در آن نیست كه نیلاز بله توضلیح و توجیله
آقایان داشته باشد)
نهج البالغه

منبع دیگر ما در این تحقیق نهج البالغه است كه موردتایید تمامی شیعیان می باشد.
تاریخ طبری و سیره ابن اسحاق :كه مورد تایید تمامی اساتید و محققین تاریخ اسالم
در دانشگاههای شیعه و سنی و حتی غربی می باشد.

سيرة ابن هشام (يا سيره ابن اسحاق شيعی)
در اینجا سخنان دكتر علی شریعتی را می آورم كه به او ایراد گرفته بودنلد كله چلرا در
تحقیقات خود ،از سیره ابن هشام و تاریخ طبری استفاده كرده ای -3 :كسلانی كله ایلن
ایراد را می گیرند به اصطالح یك كمی وارد نبودند .در تحقیق تلاریخی یلا در تصلحیح
نسخ علمی یك رسم است .متد است و آن ،سند قرار دادن یك ماخذ یا دو یا سه ماخذ
برای محققی است كه كتابی را در موضوعی می نویسد .سند قرار دادن غیر از ماخذ قرار
دادن و متن قرار دادن برای ترجمه است ...سلند قلرار دادن یلك اصلطالح فنلی تلاریخ
نگاری است .مثالً نسخه ای را از دیوان حافظ تصحیح می كنم .هلزار نسلخه از دیلوان
حافظ در دنیا وجود دارد .هر یك از این نسخ با نسخ دیگر اختالفی دارند .نسلخه را دو
جور تصحیح می كنند :...یكی اینكه یك دفتر سفیدی بگیریم صدتا دویسلت تلا هزارتلا
نسخه دیوان حافظ را جلویمان باز كنیم و یكی یكی شعرها را بخوانیم و یك شعر را در
صد تا دویست تا نسخه قرائت كنیم و هر كلمه ای كه در این نسخه هست و در نسلخه
های دیگر نیست و یا جور دیگر است به ذوق خودمان انتخاب كنیم .مثالً یكجا نوشلته
شده :به البه گفت شبی میر مجلس تو شوم .در یك نسخه دیگر گفته :به طعنه گفت .در
یك نسخه دیگر مثال گفته :به شوخی گفت .ما به عنوان مصحح توی این  7تا  8نسلخه
كه این كلمه اختالف دارد به ذوق خودمان یكی را انتخلاب ملی كنلیم ..3 .بله صلورت
 -3دقیقا كاری كه اكثر محققین و وعاظ و مداحان شیعه در رابطه با خلفا انجام می دهند!!!
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تركیبی به ذوق خودمان هر یك از این نسخه ها را كه دیدیم زیبلاتر اسلت درسلت تلر
است و از لحاظ شعری محكمتر است انتخاب می كنیم و بعد می نویسلیم .و بعلد ایلن
غزل را كه اینجور انتخاب كردهایم غزلی است كه هر مصرعش مربوط به یكی از نسخه
هاست .این روش تصحیح غل است .گرچه ظاهرا آدم خیال میكند چون هزارتا نسخه
با هم مقایسه شده و همه اینها در این نسخه واحد ما منعكس است پس معلوم میشلود
نسخه واحد ما خیلی درست است .بر عكس از نظر علمی این نسخه قابل ارزش نیست.
برای اینكه هر نسخه چون احتمال غل بودن دارد اگر هزار نسخه را با هلم بسلنجیم و
تركیب كنیم و از هر هزارتا انتخاب كنیم احتمال غل بودن شعری كه در نسخه تصحیح
شده ما نوشته شده هزار برابر است! از نظر متد علمی اینكار را میكنند كه یك نسخه را
بر می گزینند .به عنوان نسخه اصل .اگر دیدند یك كلمه ای مسلم است كه غل اسلت
همان غل را در متن حفظ می كنند .بعد  999نسخه دیگر را اختالفاتی كه دارد را با این
متن در زیر می نویسند .نه در متن .برای اینكه شما با این متد متنلی داریلد كله احتملال
غل بودنش به اندازه احتمال غل بودن یك نسخه است .و چون اختالف نسخه هلا را
در زیر هر كلمه ای می نویسند شما هم یك نسخه دارید و هم اختالفات دیگر نسخه ها
را در زیر ،جلو چشمتان دارید می توانید به ذوق خودتان تالیف كنید و یكی را انتخلاب
كنید .در كتب تاریخی هم به جای اینكه هزار تا كتاب تاریخی را برداریم و هلر گوشله
ای را طوری كه به ذوقمان رسید آن را انتخاب كنیم (این كتاب ما هملان انلدازه ای كله
مجموعه ای میشود از هزارتا كتاب مجموعه ای میشود از هزارتا غل ) از نظر متد یك
كار می كنند و آن این است كه یك یا دو یا سه نسخه اصلی قرار ملی دهنلد بله عنلوان
سند تاریخی و بعد در موارد اختالف در موردی كه این نسخه ها كمبود دارند یا احتمال
غل بودن درش هست در این موارد به نسخه هلای دیگلر بله كتابهلای دیگلر مراجعله
میشود .بنابر این من سیره ابن هشام و طبری را متن قرار نلدادم سلند قلرار دادم بلرای
تحقیق نه متن برای ترجمه ...از نظر تاریخ نویسی انسان بایستی به قدیمی تلرین نسلخه
مراجعه بكند و چون سیره ابن هشام و تاریخ طبری قدیمی ترین تاریخ اسلت در زمینله

14
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سیره نویسی من آنرا عنوان مطلب قرار دادم ...در متد تحقیق هر كسی این قانون را نداند
متد تحقیق تاریخ امروز را نمیداند اینجا اختالف ذوق و اختالف سلیقه و بنده عقیده ام
اینجوری است و شما عقیده تان آنجوری است نیست !.این یك چیزی است كه باید فرا
گرفت .و به آن عمل كرد .و اگر كسی مخالف با این است به خاطر این است كله اصلل
مورد اتفاق همه مورخین را نمیداند و آن این است كه سند را وقتی می خلواهیم سلند
بگیریم در تاریخ یك مالك وجود دارد البته مالك صحت سند تلاریخی چنلدین ملالك
است :مالك اولش این است كه یك كتاب تاریخی نسبت به كتابهای دیگلر نزدیكتلرین
فاصله زمانی را داشته باشد به موضوع تاریخی كه این كتاب دربلاره اش نوشلته شلده...
برای اینكه از نزدیكترین فاصله مدینه را ببینیم جایی است كه طبری و ابن هشام نشسته
اند ...نمیشود گفت آنها سنی اند یعنی عده ای وهابی یا ناصبی ...این به آن معنا نیسلت

كه همه از اول تا آخر هر چه را بنویسند تحریف شده دروغ و بر ضد خاندان پیلامبرغ

است! مورخین شیعه ما حتی در همین عصر حاضر نشان دادند و احساس كردند كله در
قدیمی ترین اسناد تاریخی مثل همین طبری یا سیره ابن هشام حتلی مسلند احملد ابلن
حنبل یا صحیح بخلاری یلا صلحیح مسللم حسلاس تلرین و علالی تلرین ستایشلها و
مستندترین روایات خاص شیعه در ستایش و فضیلت و حتی احقیت حضرت عللی بلر
دیگران نوشته اند( .امامت ،غدیر خم،اعتقاد به مهدی و )...اگر اینها همه را بخواهیم نفی
كنیم در یك كلمه كه اینها سنی اند و قابل اعتماد نیستند هم بی انصافی نسلبت بله ایلن
نویسندگانی كرده ایم كه در دوران اختناق و خفقان بنی عبلاس و بنلی امیله روایلات و
احادیث و حتی تفاسیری از آیاتی كه در ستایش از اهل بیلت و سلتایش حضلرت امیلر
هست نقل كرده اند ...این فق به خاطر تحریك عوام است كه یك كتاب را بكوبند كله
چرا از ماخذ اهل تسنن نقل كرده پس معلوم میشود كه سنی است!

3

 -3البته دكتر شریعتی آبروداری كرده است زیرا شیعه اصوال ماخذ دست اول ندارد و  99درصد مآخلذ
دست اول مال سنی هاست!!!
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نكته ای كه در رابطه با روایات و احادیث تلاریخی وجلود دارد ایلن اسلت كلهگروهها و فرق مختلف شیعی در طول تاریخ تا زمان صلفویه در مقلاطعی ملورد
آزار و شكنجه در مقاطعی دیگر مورد تحقیر و انتقاد و در برخی موارد مجبور به
بحث و جدل با رقیبان می شده اند .و دقیقاً به خاطر همین دالیلل ،عقلل انسلان
نمیتواند قبول كند كه عوام و حتی برخی نلاقالن و راویلان اخبلار و روایلات و
احادیث شیعی برای مبارزه و یا دفاع ،دست بكار جعل داستانهای تلاریخی و یلا
احادیث نشده و یا به روایات و احادیث حقیقی شاخ و برگ نلداده باشلند .ایلن
رفتار میتواند دالیل روانشناسی مختلفی داشته باشد :تحقیر حریف و افراد مورد
عالقه او .دفاع از افراد مورد عالقه خود برای باالتر بلردن مقلام آنهلا و كوچلك
كردن افراد مورد عالقه دشمن و ...برای همین در استناد به احادیث و داستانهای
تاریخی نباید مانند بچه های كودكستانی هر چه را كه می شلنویم بله خصلوص
اگر سرشار از نكات عجیب و غریب و خوشایند ذائقه و احساسات ملذهبی ملا
باشد را قبول كنیم .بلكه تمام داستانها و احادیث را باید با ملالك قلرآن و عقلل
سلیم و احادیث صددرصد و معتبر بررسی كنیم.
اتفاق نظر :به جز منابع فوق ،از سایر منابع نیز استفاده شلده وللی ملالك قطعلیبرای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و صلدور رای فقل هملین
منابع می باشد مگر اینكه در مورد واقعهای بین بیشتر منابع ،اتفاق نظر بوده و یلا
نظر مخالفی از سوی سنی و شیعه پیرامون آن اعالم نشده باشد.
البته برای محقق ،امكان اینكه جهت تایید نظریه خود ،از البه الی منلابع بیشلماردیگر ،به نفع خود ،مطالبی پیدا كند به آسانی وجود دارد .وللی طبلق ایلن اصلل
مسلم عقلی و حقوقی كه هنگام استناد به یك سند و یا دلیل یا بایلد تملام آن را
قبول یا تمام آن را رد كرد و برای دور بودن از هرگونه انتخاب گزینشلی جهلت
تایید یك نظر ،به سایر منابع مراجعه نشد .بر خالف منابع اصلی مورد استفاده كه
ما تمام مدارك و سخنان موجود در این منابع را به نفلع یلا ضلرر خلود در ایلن
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تحقیق قبول كرده و هر گونه انتقاد و یا ردی را نیز در فق در چارچوب هملین
منابع میپذیریم

3

در طول تاریخ ،تمام كسانی كه در این زمینه مطلبی نوشته اند یا شیعه بوده اند ویا سنی و مسلماً در بهترین شرای نملی توانسلته انلد از تعصلبات ملذهبی دور
باشند .به همین دلیل ،مراجعه به برخی منابع با این خصوصیات میتواند انسان را
در كشف حقیقت یاری كند :سیره ابن هشام :نوشته شده توس ابن اسلحاق كله
شیعه و معاصر (چند دهه پس از رحلت پیامبر) همان زملان بلوده و نزدیكتلرین
ثبت وقایع متعلق به اوست ضمن اینكه گردآوری اثر او توس ابن هشلام سلنی
صورت گرفته پس به لحاظ نزدیكی تاریخی و اتفاق نظر یك نفلر شلیعه و یلك
نفر سنی می توان به مطالب آن ،اعتماد كرد با توجه به اینكه تمام محققین غربلی
این كتاب را تایید كرده اند .قرآن :كه جمیع مسلمانها از شیعه و سنی صحت آنرا
قبول دارند .نهج البالغه :كه اكثر علملای سلنی و تملام محققلین شلیعه صلحت
انتساب آنرا به حضرت علی پذیرفته اند .و سایر منابع نزدیك بله دوران رسلالت
مانند تاریخ یعقوبی(نویسنده شیعه) و تاریخ طبری بله عللت نزدیكلی بله زملان
اتفاقات و تضاد كمتری كه در قلرون اولیله بلین شلیعه و سلنی وجلود داشلته

4

میتواند مورد استناد قرار گیرد.
متاسفانه بسیاری از خرافات و بهتانهایی كه برخی مداحان و یا نویسندگان به آناستناد میكنند متعلق به كتبی مانند بحار االنوار یا كتاب سلیم بن قلیس اسلت و
علت آنكه این منابع در این تحقیق حذف شده آن است كه :چنانچله ملی دانیلد
 -3تنها جانبداری من در این تحقیق گذاشتن حرف (ع) جلوی نام حضلرت عللی (ع) ملی باشلد كله
امیدوارم آن حضرت بر من ببخشایند زیرا در جایی خواندم كه وقتی ایشان باتفاق آن فلرد مسلیحی بله
نزد قاضی می روند و قاضی جلوی پای ایشان بر خاسته و با كنیه ایشان را خطاب ملی كننلد حضلرت
علی (ع) قاضی را به خاطر این تبعیض و برخورد دوگانه سرزنش می نمایند.
 -4زیرا این گذشت زمان بوده كه تضادها را شدید و شدیدتر كرده و مسلما در گذر زمان به تحریفات
و دروغها و بهتانها دامن زده است
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بحار االنوار برگرفته از منابع متاخر می باشد كه آن هم بله صلورت جملع آوری
كلی بوده و حتی شخص مجلسی به این نكته كه صحت و سقم مطالب آن بایلد
مورد دقت و بررسی قرار گیرد اعتلراف كلرده .ملثالً :در جللد  33تلا  32بحلار
االنوار ،آثار صدوق ،تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ،تفسیر عیاشلی ،تفسلیر مجملع
البیان و مانند آنها ،اخبار اهل سنت كه برگرفته از كسلانی چلون كعلب االحبلار،
عبداهلل ابن سالم و به ویژه وهب ابن منبه است فراوان آمده است( 3.جالب است
بدانیم كعب االحبار و وهب ابن منبه منبع اخبار یهودیلان بلودهانلد) ضلمناً بایلد
دانست كه این كتاب در عصر صفویه ( شاه سلطان حسین) نوشته شده و دوللت
صفویه تعصبات جاهالنه فراوانی در خصوص تشیع و مبلارزه بلا تسلنن داشلته
است  4برخی از محققین بی طرف نیز معتقدند كتاب بحار االنوار بر پایه جلدلی
نگارش یافته است.
در انتها در مورد سیره های تاریخی باید گفت :عوامل چندی موجب گردیلد تلادر كنار عالقة شدیدی كه به حفظ سیره رسول خلدا غ و جزییلات آن وجلود
داشت تمایل به تحریف اخبار سیره نیز پدید آید .این تمایالت میتوانست ناشی
از دسللته بنللدیهای سیاس لی و فرقلله ای و همچنلین اختالفللات قبیللله ای باشللد.
همچنانكه بی توجهی عالمان سیره دان به جدا كردن اخبار درسلت و توجله بله
گردآوری هرچیز و هر خبر ،سبب رسوخ كژیهای فراوانی در كتب سیره گردیلد.

بایلد توجلله داشللت كلله پللس از رحلللت رسللول خللدا غ در مسللایل سیاسلی،
اختالفهایی میان قریش پدید آمد و جناح بندیهای سیاسی كه ریشه در نزاعهلای
قبیله ای گذشته داشت سبب جدا شدن منافع هر یك از جناحها از دیگری شلد.
شدت این نزاع پس از روی كار آمدن بنی امیه (سال  )23و دفاع آنان از میلراث
 -3تاریخ سیاسی اسالم ،سیره رسول خدا ،رسول جعفریان ،ص 51
 -4توضیح بیشتر این مطلب را میتوانید در كتاب تشیع صفوی و تشیع علوی ،دكتلر شلریعتی مطالعله
كنید
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خلفای نخست در برابر امام علی و انصار می توانسلت نگلرش ایلن گروههلا را
درباره حوادث عهد آغلازین اسلالم و گروههلای شلركت كننلده در موافقلت و
مخالفت با رسول خدا متفاوت از هم شكل دهلد .نمونله هلایی وجلود دارد كله
نشان می دهد بخشی از تحریفها و كژیهای موجود در سلیره ناشلی از گرایشلی
است كه در تعظیم برخی از جناحها و تخریب برخی دیگر تالش كرده است.

3

 اجماع :انسان در طول زندگی ملوارد بسلیاری را بلا عقلل یلا مشلاهده حاصللنمیكند بلكه چون اكثریت به آن اذعان دارند او نیز تصدیق ملیكنلد بله عنلوان
مثال :گردی كره زمین ،وجود شهری به نام نیویورك ،امكان شكافتن هسلته اتلم
و ...را ما شخصاً تجربه نكرده ایم ولی از آنجا كه از بیشتر منلابع و افلراد شلنیده
ایم به صحت آن اطمنیان یافته ایم .به همین علت چون بحث ملا بیشلتر ماهیلت
تاریخی دارد درست است كه تاریخ دروغگوی بزرگی اسلت وللی از آنجلا كله
دروغگو فراموشكار است می توان با اندكی تعقل (به دور از احساس و تعصب)
و تطبیق متون و مدارك مختلف تاریخی با هم ،مشت این دروغگو را بلاز كلرد.
نكته دیگر اینكه تاریخ در وقایع دچار اشتباه یا دروغ میشود ولی هیچگاه (پلس
از چند قرن) چهرة مطلوبی از یك انسان بد نشان نمیدهد .اگر به كتب تلاریخی
یا فرهنگ سایر ملل مراجعه كنید محال است كسی نرون ،چنگیلز ،هیتللر و ...را
ستایش كرده باشد .برای همین اگر در تایید یك انسان در تاریخ اجماعی در بین
بود این خود نشان دهنده درستی و خوبی آن فرد است.
در خصوص ذكر منابع توجه خوانندگان را به نكته ای بسلیار مهلم و علملی جللب
میكنم .برخی فكر می كنند اگر برای ذكر سند یك متن یا واقعه و روایت صدها منبع از
طرق مختلف بیاورند این به متن آنها اعتبار و قوت میدهد .البته این پندار غل اسلت و
راه درست آن است كه بفهمیم اولین كتاب یا كتابها یا اولین فرد یا افرادی كه آن واقعله
را گفته اند چه كسانی بوده و از چه كسانی یا از چه طرقی نقل كرده اند زیرا پر واضلح
 -3تاریخ سیاسی اسالم ،سیره رسول خدا ،رسول جعفریان ،ص 86
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است كه نویسندگان قرون بعدی وقایع را از همین افراد نقل كرده اند اكنون اگر نفر اول
یا كتاب او دروغ گفته یا اشتباه كرده باشد گفته تمامی ناقلین قرون بعلدی نیلز بلی اثلر
میشود .درست مانند شایعه ای كه ناگهان بر سر زبان میلیونهلا نفلر ملی افتلد و وقتلی
بررسی می كنی می فهمی راوی نخست آن شخصی مغرض و دروغگو بوده است .مثال:
در یكی از سایتهای شیعه دیدم كه نوشته بود خطبة فدكیه از حضرت فاطمله در صلدها
كتاب ذكر شده است و همین دلیل بر صحت این خطبه است ولی هنگامیكه یك نفر بله
عنوان محقق بی طرف در تاریخ و بین كتب تاریخی به جستجو بر می خیلزد ملیفهملد
این خطبه برای اولین بار  429سال پس از هجرت در كتلاب بالغلات النسلاء آملده كله
احمد ابن ابی طاهر یعنی نویسنده خطبه را دارد از قول كسی نقل میكند كله  344سلال
قبل كشته شده است!
سخنی كوتاه پيرامون كتاب جعلی سليم بن قيس هاللی

بسیاری از استنادات كوبنده نویسندگان شلیعه از هملین كتلاب گرفتله شلده اسلت كله
نویسنده آن یعنی سلیم (برای محكم كاری) مدعی مشاهده مسلتقیم و بالواسلطه وقلایع
مهم و بیشماری است كه یا آنها را مستقیم نقل میكنلد و یلا از قلول سللمان ،حضلرت
علی ،ابوذر ،و از جناح مخالف :پسر عمر و پسر ابوبكر و ...البته جای تعجب اسلت كله
چگونه ایشان می توانسته با تمام سران و افراد شاخص از دوست و دشلمن ایلن چنلین
نزدیك شده و محرم راز همه باشد؟ در ادامه باید گفت:

 ماسینیون 3وجود چنین شخصی را موهوم و افسانه ای می داند:

(PARIS.

KUFA.

DE

PLAN

DU

L.MASSIJNON،EXPLICATION
1935).P.360

 -3ماسینیون استاد دكتر شریعتی بوده و شریعتی در كتاب كویر عالقه وافلر خلود را بله او بیلان كلرده
است .ماسینیون كتب بسیار علمی و تحقیقی دقیق و عمیقی پیراملون سللمان (سللمان پلاك) و حلالج
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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گلدزیهر 3می نویسد :این كتاب از جمله مجهوالت منسلوب بله اهلل تشلیع اسلت
(همان منبع ص)16

4

 عجیب است كه این شخص در همه مواقع مهم حضلور داشلته :بله هنگلام بیملاری
ابوذر 1به همراه سلمان و مقداد بر بالین اوست و مواردی را از آنها ثبلت ملیكنلد از
سال  38هل تا آغاز خالفت عثمان خبری از او در دست نیست در سال  19هلل او را
در مكه همراه ابوذر می بینیم كه سخنان ابوذر را ثبت ملیكنلد .در سلال  12او را در
ربذه بر بالین ابوذر می بینیم كه وصایای او را می نویسد! در سال  17همراه حضرت
علی از مدینه به كوفه می آید .در جنگ جمل حاضر میشلود .سلپس او را در خانله
زیاد ابن ابیه میبینیم كه خطبله حضلرت عللی را ملی نویسلد .در سلال  18هملراه
حضرت علی برای نبرد صفین آملاده ملیشلود .وی در صلف مقلدم نبلرد وقلایع را
گزارش میكند (و مسلما مانند همیشه هیچ آسیبی بله او نملیرسلد!) بعلد از جنلگ
صفین به كوفه بر می گردد و از كوفه به مداین می رود تا حذیفه اسلتاندار ملداین را
مالقات كند .زیرا حذیفه در جریان توطئه سری سقیفه علیه نهضت اسالم قرار داشته
و دیده ها و شنیده های او باید در تاریخ ثبت شود (با چله اعتملادی بله سللیم كله
هوادار علی بوده چنین اسرار مهمی را می گفته اند و چلرا چنلین شلخص 2بایلد در
حكومت علی استاندار مدائن باشد و...؟!) در سال  19بلرای نبلرد بلا ملارقین آملاده
 -3اكثر محققین می دانند كه ماسینیون و گلدزهیر از محققین بی طلرف و بله نلام در روایلات شلیعی
هستند .البته عالقه آنها به شیعه از البه الی تحقیقات آنها پیداست.
 -4جالب است كه بدانیم این دو نفر یعنی ماسینیون و گلدزیهر تحقیقات جالب و علمی و كارشناسلانه
و عمیقی در برخی مباحث تشیع انجام داده و مسلماً به علت مسیحی بودن به دور از تعصبات فرقه ای
و بی طرفانه قضاوت كرده اند .نكته دیگر اینكه تمایل و عالقه خلاص آنهلا بله شخصلیتهای تشلیع از
البهالی متون آنها به روشنی مشهود است.
 -1نه آن بیماری كه منجر به مرگ ابوذر در ربذه شد.
 -2البته به عقیده شیعه زیرا مانند همیشه عوام شیعه مسائل را بهتر از املام ملی فهمنلد!!! (دقیقلا ماننلد

خوارج)
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میشود! در سال  29شاهد شهادت علی است! سپس به مدینه می رود در سال  29با
منشی زیادابن ابیه رفیق شده و بخشنامه سری معاویه را از او گرفته و در كتابش ثبت
میكند! در سال  79پس از شهادت امام حسن او را ناگهان در مدینه می بینلیم او در
مجلس گفتگوی معاویه و قیس بلنسلعد بلن عبلاده و ...نفلوذ كلرده و گزارشلی از
گفتگوها تهیه میكند! در سال  74در كوفه است .در سلال  76در مكله و در منلا بله
سخنرانی تاریخی امام حسین گوش میكند! و آنرا گزارش می نماید( .عجیب اسلت
چرا این عاشق اهل بیت و دانای تمام اسرار ،همراه امام حسین به كربال نملی رود و
شهید نمیشود؟) از حوادث بسیار مهم دهه  89هجری از شهادت امام حسین از قیام
توابین و نهضت مختار و ...هیچ خبری در كتاب او نیست! در سال  58میمیرد!!!3.

 سر و كله این كتاب در اوایل قرن  2هجری پیدا میشود .راوی مطالب :سلیم است و
ابان .به فرض محال كه این كتاب ساخته دست یهودیان (برای ایجاد تفرقله در املت
اسالمی و جلوگیری از نفوذ روز افزون اسالم در جهان) نباشد و واقعاً چنلین كتلابی
توس سلیم نوشته شده باشد (گرچه ما هیچ كتابی از تاریخ صلدر اسلالم در دسلت
نداریم و تاریخ مكتوب شدن اولین كتابها متعلق به  479سال پس از هجرت اسلت)
آیا چنین انقطاع (فاصله)  199ساله ای از نظر علمی و تحقیقی پذیرفتنی است؟ و آیا
امكان ندارد در مطالب آن دست برده شده باشد؟

 در یكی از مطالب این كتاب آمده كه در جریان جنگ احزاب ،عمر و ابوبكر ،داخلل
خانه خودشان ،بتی ساخته بودند كه اگر كفار پیروز شدند آن بت را دلیل بیاورند كله
ما الكی مسلمان شده بودیم و ما هم مثل شما بت پرسلتیم! و پیلامبر اكلرم از طریلق
وحی مطلع شده و به حضرت علی فرمود برو آن بلت را بشلكن و بیلاور و عملر و
ابوبكر از همان روز كینه علی را به دل گرفتند! براستی یعنی كفار مكه اینهمه احملق
بوده اند كه می شده آنها را اینگونه فریب داد؟ براستی چرا ابوبكر در جریان هجرت
 -3تاریخ سیاسی صدر اسالم .ترجمه و تدوین دكتر محمود رضا افتخلارزاده ص  37تلا  41انتشلارات
رسالت قم
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به همراه پیامبر اكرم غ از مرگ نترسید و هنگامیكه داخل غار بودند بیرون نیاملد و

پیامبر را لو نداد؟ چرا پیامبر اكرم غ با وجود مشاهده این خیانت آشكار در سالهای
بعد امیرالحاجی قافله حجاج و علمداری لشكر تبوك را به ابوبكر می دهد آیا سزای
كسی كه مرتد شود مرگ است یا اعطای چنین مقاملات و مناصلبی؟؟ البتله در ایلن
كتاب ،مطالب ضد و نقیض فراوانی از این دست وجود دارد.

 مورد دیگر از داستانهای خنده دار و مضحك این كتلاب آنجاسلت كله محملد ابلن
ابوبكر پسر ابوبكر هنگام مرگ پدرش دارد او را نصحیت میكند در حالیكله محملد
ابن ابی بكر در زمان مرگ پدرش فق  4سال داشته یعنی بچه  4ساله داشلته خلیفله
مسلمین را در هنگام مرگ نصیحت می كرده است؟!!!!!!!!!!3

 یكی دیگر از دسته گلهای نویسنده نادان و جاهل این كتاب آن بوده كه ملینویسلد:
اولین كسی كه در سقیفه با ابوبكر بیعت كرد معاذ ابن جبل بود .در صورتیكه تملامی
مورخین معترفند كه معاذ در آن روز در یمن بوده است!!!!!

 سئوال دیگر اینكه :چگونه سلیم ابن قیس راوی این كتلاب ،از اینهمله مهلكله جلان
سالم به در برده و چگونه در تمامی وقایع مهم سر به زنگاه حاضر بوده است؟ و چرا
نامی از این فرد مهم ،در حوادث تاریخی نیست؟ با وجود اینكه در همه جا حاضر و
نخود همه آشی بوده است.

 چرا تمام استناداتی كه نویسندگان به كتاب سلیم داشته انلد متعللق بله پلس از قلرن
چهارم هجری است؟ اگلر ایلن كتلاب در هملان روزهلای نخسلتین پلس از وفلات

پیامبرغ نوشته شده است؟

 -3تعجب من از مردم عامی نیست كه در اكثر مساجد این كتاب موهوم را مطالعه می كنند تعجب ملن
از استاد دانشگاه آقای دكتر محمود رضا افتخارزاده است كه با چه شور و حرارتی این كتاب را چاپ و
منتشر كرده اند براستی كه تعصب ،دكتر و بیسواد نمی شناسد.
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 طبق تمام شواهد معتبر علمی :اولین نوشته های مكتوب ،متعلق به  479سال پلس از

وفات پیامبرغ می باشد اكنون این كتاب سلیم از كجا سر درآورده و چگونه از ایلن
قاعده مستثنی شده و چرا مطالب آن با سایر متون معتبر ،مخالف است؟

 احمدبن حسین بن عبیداله غضائری معروف به ابن غضائری مولف كتلاب الضلعفاء،
دارای مذهب تشیع ،متوفی بین سالهای  219تا  279هل یكی از عالمترین كارشناسان
علم رجال هزار سال قبل ،در كتاب خود (الضعفاء) 3مینویسد :سلیم بن قیس هاللی
عامری از ابوعبداهلل (ع) حسن (ع) و حسین (ع) و علی بنحسلین (ع) روایلت نقلل
میكند و این كتاب مشهور به او منسوب است .اصلحاب ملا ملی گوینلد كله سللیم
شناخته شده نیست و در خبری هم از او یلادی نیسلت .املا ملن خلود نلامش را در
مواردی جز كتاب او و جز روایات ابان ابی عیاش از او دیده ام .4ابن عقده در رجال
امیرالمومنین احادیثی از او آورده املا خلود كتلاب منسلوب بله سللیم بلدون شلك
ساختگی است(...همان منبع ص  21به نقل از كتاب الضعفاء – خطی مرحوم آیتاله

نجفی – قم كتابخانه آیه اله نجفی ورق  7عكسی از مجموعه  377ورق  412قهپایی
 /مجمع  378/1و نیز در :حلی /خالصه  64و  + 61ابلن داوود  /رجلال  398/ 3ش
429/4 -514ش )448و در مورد ابان بن ابی عیاش میگوید :ابان ابن ابلی عیلاش و
نام ابوعیاش هارون است تابعی است از انس ابن مالك و علی ابلن حسلین روایلت
نقل میكند .ضعیف است .مورد توجه نیست .اصحاب ما سلاخت كتلاب سللیم بلن
قیس را به او نسبت میدهند( .كتاب الضعفاء  /پیشین .ورق /3عكسی  /پیشین -449
قهپایی  /مجمع  37 /3و )38

 -3بسیاری از علمای شیعه ضعفهای وارده به راویان توس ابن غضایری را قبول ندارند و دلیل آن هم
مشخص است و نیازی به توضیح ندارد هر راوی حتی غالی و دروغگو اگر باب میل ملا روایتلی كلرده
باید تایید شود.
 -4این جمله :نشانگر صداقت و بی طرفی و روحیه علمی ابن غضائری است.
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 اگر احادیث و روایات منتسب به سلیم صحت دارد چرا در اصول كافی كه متعلق به
همان دوران و همان مكان است فق چند مورد معدود از سلیم نقل شلده؟ آیلا ملی
توان ،باور كرد كلینی به كتاب سلیم دسترسی نداشته است؟

 وقتی كتاب سلیم را مطالعه می كردم شگفت زده می شدم كه چگونله اینهمله افلراد
سرشناس كه متعلق به دار و دسته و طبقه و قبیله هلای مختللف هسلتند بله راحتلی
همگی اسراری را با سلیم در میان می گذارند كه هر كلدام از ایلن اسلرار ،كافیسلت
حیثیت و اعتبار قبیله و تمام سوابق شخص گوینده را بر باد دهلد .بلا اینهمله آقلای
سلیم مانند شرلوك هلمز ،محرم راز همه می شود و از تمام رازها پرده بلر ملی دارد.
با اینكه می دانیم رازداری صفت مشخصه اعراب (الاقل در صدر اسالم) بوده اسلت.
براستی چه صفت مشخص و چه خصوصیتی در سلیم ابن قیس وجود داشته كه همه
افراد سرشناس با موقعیتهای مختلف ،اسرار مهلم خلود را بله او ملیگفتنلد( .ماننلد
موردی كه فرزند عمر و یا فرزند ابلوبكر ،نحلوه جلان كنلدن پدرانشلان را بلرای او
تشریح میكنند!)

 شگفتی دیگر من آن بود كه نویسنده این كتاب ،ذهلن خلالق و داستانسلرای بسلیار
جالبی داشته است .البته از مردمی كه خالق داستانهای هزار و یكشب و غلول چلراغ
جادو و سند باد و ...هستند زیاد هم عجیب نیست.

 محققین شیعه در باره ابن سباء 3می گویند این ابن سباء كیست كه در همه جا حاضر
است و همیشه هم از چنگال دشمن فرار میكند و در تمام شلهرها حضلور دارد و...

 -3برخی محققین سنی و غربی معتقدند بسیاری از دروغها ی مورد استناد شیعه توسل ایلن فلرد كله
یهودی تازه مسلمان بوده ،جعل شده و شورش علیه عثمان نیز به تحریك او بوده است .احتمال فلراوان
وجود دارد كه این شخصیت ساخته ذهن داستانسرایان تاریخی باشد وللی -3 :داستانسلرایان در طلول
تاریخ بین تمام فرق وجود داشته و سنی و شیعه نمی شناخته اند برای هملین در بلین هلر دو ملذهب
تشیع و تسنن به مواردی از این دست بر می خوریم  -4مسلماً افكار ابن سبایی وجود داشته حتی اگلر
وجود چنین شخصی موهوم بوده باشد.
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اینجانب با عرض معذرت ،تمام این سئواالت را درباره سلیم بلن قلیس از محققلین
شیعه می پرسم.

 نكته بسیار مضحكی در كتاب سلیم وجود دارد و آن اینكه پیامبر اكرم غ به كلرات،
خیانتهای فعلی و نقشه های خائنانه آینده عمر و ابلوبكر را بله طلور خصوصلی بله
اطالع حضرت علی (ع) و برخی از یاران نزدیك خلود ملیرسلانده اسلت .وللی در
جایی دیگر از همین كتاب و احادیث دیگلر ملورد اسلتناد شلیعه ،ملی خلوانیم كله

پیامبرغ روز قیامت ،اصحاب خود را می بینند كه از ایشان جدا شده و به دوزخ می
روند و هنگامیكه پیامبرغ می فرماید :اینها اصحاب من هستند خطاب می آیلد :نله!

تو نمی دانی كه آنها پس از تو چكار كردند و ....جالب است پیامبر اكرم غ در قیلد
حیات ،چهره باطنی و خیانت اصحاب را میدانسته اند وللی در روز قیاملت ،از ایلن
موضوع اظهار بیاطالعی می كنند!!! و از همه گذشته شما كه معتقید پیامبر و اماملان
پس از مرگ حاضر و ناظر بر اعمال هستند و به همین دلیل به زیارت قبور آنها رفته
و طلب حاجت كرده یا زیارتنامه می خوانیلد پلس چطلور شلد در اینجلا پیلامبر از
اصحاب زمان خودش و از اتفاقات بعد از فوت خودش بی خبر است!!!

 در بسیاری موارد در این كتاب ،پیامبرغ از وجود انحلراف در دیلن اسلالم توسل
افرادی خاص پرده برداشته ولی این نكته را فق به طور خصوصلی و درگوشلی بله
اطالع برخی رسانده اند زیرا نعوذباهلل نمی خواهند با گفتن این حقلایق بلرای عملوم
مردم جلوی انحراف و نابودی اسالم را بگیرند؟ و بعلد آن افلراد راز دار بلر خلالف
اصول رازداری این اسرار را در اختیار جناب آقای سلیم ابن قیس میگذارند.

 برخی از مطالب مندرج در این كتاب اگر از زبان انسان بدبختی مانند من گفته شلود
سریعاً حكم تكفیر و الحاد و سپس اعدام صادر و به مرحله اجرا در خواهد آمد ولی
چون جناب سلیم ،مطالبی كه بسیار مورد خوشایند ذائقه عوام شیعه است را نوشته از
مطالب كفر آمیز او اغماض می كنند .مانند این سخن كه تعداد امامان  31می باشد و
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یا پیامبر به علی گفت  34نفر از فرزندان تو امام هستند ....حضرت علی ملی گفلت:
فق من می توانستم جنب باشم و در مسجد بخوابم و...

 صریح آیات قرآن خطاب به مومنین می فرماید :وارد جنگ و جدالهای بی سلرو تله
نشده و هنگامیكه طرف خطاب جاهلین قرار می گیرید فق به آنهلا بگوییلد :سلالم
علیكم! ولی در این كتاب مشاهده می كنیم كه حضلرت عللی (ع) و یلا دوسلتداران
ایشان ،مرتب و در هر موردی با دیگران وارد بحث و جدلهای بیسر و ته می شوند!
آیا این نشانگر آن نیست كه جاعل احتماالً یهودی یا ایرانی این كتاب ،قصد بله هلم
ریختن جامعه اسالمی را داشته است؟

 شیخ مفید ،كتاب سلیم بن قلیس الهالللی را ضلعیف ملی شلمارد كلینلی و نعملانی
وصدوق برای اثبات نظریه (اثنا عشریه) روی كتاب سللیم بلن قلیس الهالللی تكیله
كردند ،این كتاب همانطوریكه نعمانی وصفش كرد میگلوید" :از اصولیكه شیعیان به
آن رجوع واعتماد دارند" ،اما عموم شیعیان در آن زملان ،شلك و تردیلد نسلبت بله
وضع و اختالق كتاب سلیم داشتند ،چون این كتاب از طریق (محمد بن علی صیرفی
ابو سمینه) كذاب مشهور روایت شده ،و از طریق (احمد بن هالل العبرتلائی) مغلالی
ملعون نقل شده(،ابن الغضائری) میگوید ":اصحاب ما می گلفتند كه سلیم بن قلیس
معروف نمی باشد ،و ذكری از او نیست .و كتاب سلیم بی تردید مجعول ملی باشلد،
ما عالئمی پیدا كردیم كه این نظر را تقویت میكنلد" 3.شلیخ مفیلد كتلاب سللیم را
ضعیف شمرده و میگلوید ":كتاب ،غیر موثوق می باشد و عملل بله اكثلر كتلاب را
جایز نمیشمارد ،چون در كتاب تخللی و تلدلیس صلورت گللرفته ،بلرای متلدین
واجب است از عمل به اكثر كتاب احتراز كند ،و نباید از این كتاب تقلیلد و روایلت
شود ،مكلف برای تمییز كردن احادیث درست و نادرست كتاب باید به علماء رجوع
كند" 4.مفید از صدوق انتقاد میكند بخاطر اعتماد و روایت از كتاب سلیم بلن قلیس
 --3الخلى :الخالصة ص 61
 - -4المفید :اوائل المقاالت وشرح االعتقادات ص 425
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الهاللی .مفید علت استفاده صدوق از كتاب ،اخباری بودن آنها دانست ،كه در باره آن
میگوید ":او بر مذهب اصحاب الحدیث و عمل بله ظلواهر الفلاظ ملی باشلد ،و از
طریق اعتبار عدول كرده و این رویهای است كه صاحب آن به دینش ضرر می رساند
و مانع روشنی و استبصار میشود".

3

 نویسنده مدعی است كه در بیشتر جریانات ،شاهد عینی بوده و یلا از افلراد مطملئن
نقل قول میكند ولی گاه در این كتاب ،یك موضوع واحد به چند طریق متفاوت نقل
شده است .مانند حمله به سوی خانه حضرت علی

 در برخی موارد ،پیامبرغ از توطئه كنار گذاشتن حضرت علی (ع) از خالفت مطللع
بوده ولی بدون اینكه این توطئه را برای عموم مردم آشكار كنند آنرا به صلورت راز،
فق برای حضرت علی و یكی دو نفر دیگر بیان میكرده اند در حالیكه طبق تحلیلل
شیعه ،نتیجه حتمی بركناری حضرت علی (ع) انحراف اسالم بوده پس چرا پیامبرغ
پس از آنهمه مجاهدت ،سكوت كردند؟

 نكته بسیار جالب و خنده دار در مورد این كتاب آن اسلت كله آقلای سللیم ،ملدعی
است كه در آن زمان ،حضور داشته و وقایع را به چشم خود دیده و با گلوش خلود
شنیده است .سپس ایشان در جایی از كتلاب ملی گوینلد كله بنلا بله قلول یكلی از
معصومین ،تمام مردم پس از پیامبر مرتد شدند به جز علی و ابوذر و سلمان .جاللب
است كه نام خود این شخص در كنار نام این سه تن نیست پس خلود ایلن آقلا هلم
مرتد بوده بنابراین ما با چه اعتباری می توانیم مطالبی را كه یك نفر مرتد ،نقل كلرده
است را قبول كنیم؟!!! و آیا بالل حبشی و عملار یاسلر و ام سللمه و ابلن عبلاس و
نعوذباهلل (فاطمه و حسنین و )...هم مرتد بودند؟
با این اوصاف ،كتابی كه تعدادی از علمای طراز اول شلیعه و تملامی علملای اهلل
سنت و تمامی محققین بی طرف غربی ،صحت آنرا مخدوش می دانند چرا باید وسلیله
دوزخی شدن ما شود؟ واهللاعلم.
 - -3المفید :اوائل المقاالت وشرح االعتقادات ص 424
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ابتدای نسخ چاپی این كتاب ،برای محكم كاری یك حدیث منتسب به امام صادق را
می نویسند به این مضمون كه آن حضرت ،نوشته های سلیم را تایید فرموده اند .ولی:
صحت و اعتبار این حدیث ،مشخص نیست. معلوم نیست كه امام صادق (ع) كدام قسمت از نوشته ها را تایید كردهاند زیلرادر این كتاب ،مطالب درست زیادی با مطالب دروغ زیلادی در هلم آمیختله بله
نحویكه تشخیص راست و دروغ را غیر ممكن نموده است .عالوه بر اینكه نسخ
خطی موجود از این كتاب با یكدیگر دارای اختالفات فاحشی است .اكنون املام
صادق كدام نسخه را تایید كرده اند؟
آیا امام صادق نشسته اند تا گوینده تمام مطالب طوالنی ایلن كتلاب را برایشلانقرائت كنند؟ و ایشان هم تمام این مطالب را تایید فرموده اند؟
شیخ مفید میگوید":این كتاب قابلل اعتملاد نیسلت و در آن تخللی و تلدلیسصورت گرفته است"

3

در انتهای این بخش ،توجه خواننده عزیز را به این نكته جلب می كلنم كله علملای
شیعه چهار اصل -3 :كتاب (قرآن)  -4سنت  -1عقل  -2اجملاع را جلزو منلابع اصللی
مورد استناد خود می دانند ولی با كمال تاسف باید بدانیم كه علمای اهل سنت بله ایلن
اصول وفادارتر بوده و در تشیع (به خصوص در مسائل مورد اختالف بلا سلایر فلرق و
مذاهب) تمام این اصول ادعایی زیر پا گذاشته میشود:
- 3کتاب (قرآن) از موارد عدم توجه به قرآن در موارد اختالفی میتلوان از :نادیلده
گرفتن معنای صریح آیاتل تطبیق آیات با احادیث و روایلات بله جلای تطبیلق
روایات با قرآن ل خارج شدن از معنای ظلاهری و واضلح و عملومی كلملات ل
عدم توجه به آیات قبل و بعد برای فهمیدن منظور و معنای آیه ل خارج شدن از
قواعد كلی دستور زبان عرب و رجوع به استثنائات آنل عدم توجله بله تفاسلیر

( -3معجم رجال الحدیث،چاپ قم ،ج،6ص.)439
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اولیه مسلمین در رابطه با آن آیه و رجلوع بله تفاسلیر جدیلد ل گسلترش و یلا
تحدید معنای واژه های مورد اختالف ل تعیین مصداق برای منظور خداوند و...
- 4سنت :بسیاری از موارد مورد اختالف شیعه با سایر ملذاهب ،در سلنت نبلوی و
حتی علوی وجود نداشته مانند :جمع كردن بین نمازها در شرای عادی ل گفتن
اشهد ان علی ولی اهلل در اذان ل ساختن گنبد و ضلریح و هلر گونله سلاختمانی
روی قبور ل زیارت مكرر قبور ل خودزنی و حتی نوحه خوانی در مرگ دیگران
ل خمس در منفعت مال ل برگزاری مراسم سالگرد جشن یا علزا بلرای بزرگلان
دین ل تقاضای وساطت و شفاعت از مردگان و...
- 1اجماع :باید بدانیم كه فق اجماع عقالء صحیح اسلت پلس اگلر كسلی كله در
كتابش تعداد امامان را  31نوشته و تفاوت بلین  34و  31را نملی دانسلته یلا در
كتابش نوشته كه االغ با پیامبر صحبت می كرده و ...نمی تلوان بله عقلل چنلین
انسانی اعتماد كرد .كسانی كه در یك دوره اجماع به اباحه خمس و در دوره ای
دیگر اجماع به وجوب آن ،در دوره ای اجماع به وجوب نماز جمعه و در دوره
ای دیگر اجماع به تحریم آن كرده اند و ....به هر حلال اگلر بله اجملاع معتقلد
باشیم مذهب شیعه (ال اقل موارد خرافی و مورد اختالف آن با سایر مذاهب) به
اجماع تمام مسلمین جهان ،باطل است.
- 2عقل :فكر نمیكنم در این زمینه نیازی به توضیح و آوردن شاهد و مطلب باشلد
زیرا پر واضح است كه بیشترین موارد خرافی و دروغ در دنیلا در نلزد شلیعیان
است .دقت كنید كه احمق ترین انسانها در جهان نیز می داند كه نبایلد بله بلدن
خود آسیبی وارد كنند ولی حتی برخی از مجتهدان شیعه هنلوز هلم در تحلریم
قمه زنی شك دارند چه برسد به تحریم زنجیر زنی و سینه زنی! براستی چگونه
در عقل این افراد شك نكنیم وقتی علمای اولیة آنها معتقد بودند باید سهم املام
زمان از خمس را در زمین چال كرد یا به دریا انداخت تا امام زمان موقع ظهلور
آنها را خارج كند! از این موارد كه بگذریم اگر نگاهی بله كتلب علملای! شلیعه
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بیندازید به مقدار فراوان ،به داستانهای خرافی و عجیب و غریب در مورد امامان
بر میخورید كه هیچكدام از آنها ذرهای معیار عقلی و منطقلی نلدارد و جاللب

اینجاست كه طبق آیات قرآن،كفار قریش نیز به طور مكلرر از پیلامبر اكلرم غ،
تقاضای همین معجزاتی را می كردنلد ل كله شلیعیان غلالی بلرای اماملان خلود

تراشیدهاند ل و هربار نیز از سوی خداوند پاسخ منفی میآمده .یعنی معجزاتی كه
برای پیامبرغ ل در حضور جمعیت كفار ل واقع نشلد بلرای اماملان آن هلم در

حضور یك یا دو نفر شیعة غالی واقع می شده است! و...

تعاریف
قبل از ورود به بحث اصلی برای روشن شدن و درك بهتلر موضلوعات الزم ملی دانلم
مطالب را به اختصار بیان كنم:
- 3تواتر یا متواتر :باید دقت داشته باشید كه بسیاری از احادیثی كه شیعیان ،آنهلا را
متواتر می دانند ریشه در آبشخور غالیان و رافضی ها و تفرقه افكنان و انسانهای
فاسدالمذهب داشته است .خبر متواتر به خبری می گویند كه از طرق مختلف و
متعدد به قدری بیان شده باشد كه هیچگونه احتمال كذب و دروغ در آن نرود.
- 4غالی ،رافضی :كسانی كه اندیشه های خرافی را در بین توده شیعه رواج ملیداده
اند .اینها از جانب امامان شیعه لعنت شده اند .اینها شیعیان تندرو بودهاند.
- 1خبر واحد یا آحاد :خبری كه یك یا دو یا سه سلسله روات داشلته یلا در صلدر
سلسله روایات به نام یك یا دو نفر برخورد كنیم .چنین خبلری ارزش چنلدانی
ندارد .البته به نظر من اگر خبر واحدی بلا تملامی شلرای تلاریخی و قلرائن و
شواهد همخوانی داشت و مطابق قرآن نیز بود می توان آنرا پذیرفت.
- 2علم رجال :به دانشی می گویند كه درباره خوب یا بد بودن و سایر خصوصلیات
شخصی و زمانی راویان احادیث می پردازد.
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- 7دیدگاه و موضع اهل سنت نسبت به ائمه :با كمال تاسف باید بگویم ملتلی كله
معتقد است باهوش ترین ملل روی زمین است و در اشعار خود می گوید :هنلر
نزد ایرانیان است و بس! در قرن بیستم و حتی در بلین علملاء و دانشلجویان و
روحانیون این تفكر وجود دارد كه اهل سنت با ائمه دشمنند! ولی اگر به انلدازة
ذره ای تحقیق كنند متوجه می شوند كه حتی نویسندگان و پیشوایان فقهی اهلل
سنت (مانند احمد حنبل و شافعی و )...نه تنها دشمن ائمه نبوده بلكه برای آنهلا
اشعاری زیبا سروده و شاگرد مكتب آنها بوده اند حتی شخصی مانند ابن تیمیله
كه بیشترین تضاد را با شیعه داشته * نوشته:

 اصحاب :یاران پیامبر اكرم غ كه دو دسته بوده اند -3 :ساكنین مدینه یعنی دو قبیلله
اوس و خزرج  -4مهاجرین یعنی ساكنین مكه

 اصول دین :توحید ،نبوت ،معاد

 اصول مذهب شیعه( :عالوه بر موارد فوق) امامت و عدل
توضيحی كوتاه در خصوص اصحاب نبی اكرم

در قرآن كریم به وضوح و روشنی تمام ،یكصد آیه در تعریف و تمجید از یلاران پیلامبر
اكرم وجود دارد .و یك آیه نیز در رابطه با محبت با نزدیكان پیامبر اكرم (كه خلود ایلن
بحث زیادی دارد كه نزدیكان ایشان چه كسانی بوده اند) اكنون شیعه معتقد اسلت تملام
اصحاب به جز  1نفر پس از رحلت نبی اكرم مرتد شدند و برای همین با تمام اصلحاب
دشمنی میكند.
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [الفتح]49:

 تمامی آیاتی كه مربوط به منافقین است در مدینه نلازل شلده و از  41سلال رسلالت
پیامبرغ كه  31سال آن در مكه بوده حتی یك آیه هم در مكه نازل نشده كله در آن
كلمه منافق باشد پس متوجه میشویم كه منافقان از ملردم مدینله بلوده انلد و نله از
مهاجرین (شاید برای همین پیامبر میخواسته كه پیشوایان از قریش باشلند) ایلن بلا
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عقل و منطق نیز منطبق است برای اینكله چله دلیللی دارد در آزار و شلكنجه دوران
مكه ،كسی بخواهد مسلمان شود؟ مگر اینكه محقق شلیعه ماننلد همیشله دسلت بله
فلسفه بازیهای مسخره و بحثهای كالمی بی سر و تله و غیلب گلویی و روانشناسلی
اصحاب و آسمان ریسمان بافی بكند.

اصحاب یعنی كسانی كه یار و همراه پیامبر اكرم غ بودند و به دو دسته تقسیم ملی

شدند انصار (كه از قبیله اوس و خزرج ساكنین مدینله وللی اصللیت آنهلا از عربسلتان
جنوبی بوده) و مهاجرین یعنی كسانی كه از مكه به همراه نبی اكلرم بله مدینله هجلرت
كردند و بیشتر از تیره های مختلف قریش بودند.

از آنجا كه در صفحات آینده به طور مكرر از اصحاب پیامبرغ یاد ملی كنلیم بایلد

قبل از ورود به بحث اصلی مختصری درباره این افراد توضیح دهیم .شیعه معتقد اسلت

كه اصحاب پیامبرغ پس از رحلت ایشان علی را تنها گذاشتند و همگی به جز سه نفلر
مرتد شدند و یا آنها جزو گروه منافقانی بودند كه خداوند در قرآن طی آیات مختلفی به
آنها اشاره كرده است .اكنون برای اینكه این افراد را بهتر بشناسلیم و بفهملیم آیلا واقعلاً
شخصیت آنها همینطور بوده یعنی آیا منافق بوده اند یا روحیه و شخصیتی داشته اند كله
یك شبه و بالفاصله پس از رحلت نبیاكرم همه چیز را فراموش كنند و مرتد شلوند بله
شرح مختصری از زندگی آنها در قبل و بعد از رحلت نبی اكرم میپردازیم.
الزم به ذكر است ما در اینجا خالصه سرگذشت اصحابی را بیان می كنیم كه یلا در
سقیفه بنی ساعده و به حكومت رسیدن حضرت ابوبكر نقشی داشته انلد و یلا در زملان
خالفت او و یا حضرت عمر ،عهلده دار وظیفله (ماننلد جملع آوری قلرآن) و یلا سلتم
(جانشینی در مدینه به جای خلیفه یا پیشنماز شدن امام جماعت و )...بوده اند:
ابوعبیده جراح :عامربن عبداله ملقب به امین (پیامبر او را قوی امین لقب داده بودو فرموده اند برای هر امتی امینی است و املین ایلن املت ابوعبیلده اسلت .ایلن
حدیث ،قطعی و متواتر است) از مشاهیر صحابه و یكی از عشره مبشره بلود .در
مكه به دنیا آمد و در جنگ احد به یاری محمد غ شتافت و جزء كسانی بود كه

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

93

فرار نكرد و در كنار پیامبرغ تا آخرین لحظات ایسلتاده بلود .در تملام غلزوات

همراه پیامبر اكرم غ بود .ابوعبیده در تعیین حضلرت ابلوبكر بله خالفلت او را
یاری كرد و حضرت ابوبكر او را به شام فرستاد وقتی حضرت عمر ابن خطلاب
به خالفت رسید او را به جای خالد بن ولید به فرماندهی لشلكر اسلالم در شلام
تعیین كرد .و خالد را كه ابوبكر او را بدین سمت فرستاده بلود معلزول نملود و
ابوعبیده فتح شام را به پایان رسانید .ابوعبیده به بیماری طلاعون در شلام وفلات
یافت.

3

بوسبره( :ابوسبره) قرشی عامری صلحابی و ذوالهجلرتین بلود .وی سلاالر سلپاهعمربن خطاب در فتح شوش و رامهرمز و شوشتر (تستر) بود و در عهد خالفت
عثمان در گذشت.

4

سعد ابن ابی وقاص :از صحابه رسلول اكلرم و از مشلاهیر فرمانلدهان علرب واسالم .در جنگ احد در كنار رسول اهلل ماند و فرار نكرد.فاتح قادسلیه و ملداین.
پس از فتح عراق كوفه را بنا به دستور حضرت عمر بنا كرد .و مركز و مقر سلپاه
خویش ساخت .حضرت عملر او را بله والیلت آنجلا منصلوب كلرد .در زملان
حضرت عثمان معزول شد و به مدینه بازگشت و در آخر عملر نابینلا شلد و در
همان مدینه در گذشت.

1

عبدالرحمن ابن عوف :یكی از بزرگان صحابه حضرت رسلول و سلابقین اسلالماست گویند هشتمین كس بود كه اسالم آورد .در غزوه های بدر و احد شلركت
كرد و در غزوه احد  43زخم برداشت .و در این جنلگ از كنلار رسلول اهلل دور
 -3گزیده تاریخ بلعمی ص  451دكتر جعفر شعار و سید محمود طباطبایی چلاپ و نشلر بنیلاد چلاپ
صنوبر تهران 3188
 -4گزیده تاریخ بلعمی ص455دكتر جعفر شعار و سید محملود طباطبلایی چلاپ و نشلر بنیلاد چلاپ
صنوبر تهران 3188
 -1گزیده تاریخ بلعمی ص  462دكتر جعفر شعار و سید محمود طباطبایی چلاپ و نشلر بنیلاد چلاپ
صنوبر تهران 3188
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نشد و فرار نكرد .وی یكی از  8نفر كسانی بود كه حضرت عمر ابن خطاب بعد
از خود تعیین خلیفه را به شورای آنان واگذاشت .به سلن  75سلالگی در مدینله
وفات یافت.

3

عثمان بن عفان :از مشاهیر صحابه و سومین خلیفه .تاجری ثروتمنلد از خانلدانبنی امیه بود .چند سال پیش از هجلرت اسلالم آورد .اسلالم آوردن او را برخلی
مربوط به ازدواج او با رقیه دختر محمد غ دانسلتهانلد بعلد بلا یكلی دیگلر از

دختران پیغمبر به نام ام كلثوم ازدواج كرد .و از این جهت به ذوالنورین (صاحب
دو نور) لقب گرفت .عثمان از مهاجرین به حبشه بود .وی بعد از قتلل حضلرت
عمر از جانب شورایی كه حضرت عمر تعیین كرده بود به خالفت انتخاب شد.

4

سالم بن معقل مولی ابوحذیفه ،اهل صفه را امامت كردی .از مهلاجرین اسلت وبدری .در روز یمامه شهید شد( .تاریخ گزیده حمد اهلل مستوفی) او از طرفلداران
جدی به خالفت رسیدن حضرت ابوبكر بوده است.
جان استوارت میل میگوید( :زمانی كه دولت ،شهروندان خود را تحقیر كند و تاحد ابزارهایی مطیع ،تنزل دهد درخواهد یافت كه براستی هیچ كار بزرگلی را بلا
مردان كوچك نمی توان به انجام رسانید )1.پس آفرین بر پیامبر نابغه ای كه (بلر
خالف عقای شیعه) افرادی خالق و صاحب فكر و رای مانند عمرابن خطاب را
طی  41سال تربیت كرد تلا بتواننلد پلس از او كملر سله امپراطلوری را در هلم
بشكنند .هر چند شیعه انتظار دارد مردم در برابر حكام مورد نظر او ،گوسلپندانی
مطیع ،باشند.

 -3گزیده تاریخ بلعمی ص  468دكتر جعفر شعار و سید محمود طباطبایی چلاپ و نشلر بنیلاد چلاپ
صنوبر تهران 3188
 -4گزیده تاریخ بلعمی ص  466دكتر جعفر شعار و سید محمود طباطبایی چلاپ و نشلر بنیلاد چلاپ
صنوبر تهران 3188
 -1گفته ها و نكته ها نوشته محمد شریفی و بارانه عمادیان نشر توتیا تهران  3163ص 416
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برخی نویسندگان شیعه می گویند شیعه به ارتداد اصحاب اعتقلادی نلدارد وللیچرا نام خیابانها و فلكه ها و شهركها و موسسات و ...فق نام این سه نفر است؟
(سلمان و ابوذر و عمار)
به مناسبتی خالد بن ولید با عبدالرحمن ابن عوف درگیری لفظلی پیلدا ملیكنلد.پیامبر اكرم به او میفرمایند :آرام باش و دست از یاران من بدار ،به خدا اگلر بله
اندازه كوه احد طال داشته باشی و همه را در راه خدا خرج كنی مانند عمل یلك
صبحگاه یا یك شبانگاه یاران من نشود .ص  3493تاریخ طبری (من نیلز هملین
سخنان را از جانب پیامبر به شیعیان می گویم)
شیعه یك جنبة قضیه را دیده ولی از جنبه دیگر غافل بوده است در آیات زیر بهوضوح می بینیم كه مومنین صدر اسالم باید از پیامبرغ الگو بگیرند تا آینلدگان
از جامعة صدر اسالم الگو بگیرند:
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

{األحّزاب }12:برای شام اگر ب ددا و روز قیام امید می دارید و ددا را فراوان یاد می
هنید ،شخص رسول اهلل مقتدای پسندیده ای اس .
و كذذلا ج لعاکذذاكم ا ذذ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [البقرة ]321:آری چنین است كه شما را بهترین امتها گردانیلدیم
تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد...
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ{آل
عمران }221:شما نیكوترین امتی هستید (امت صدر اسالم) كه بر آن قیلام كردنلد كله
مردم را به نیكوكاری وادار كنند و از بدكاری باز دارند و ایمان به خدا آورند و اگر اهل
كتاب ایمان میآوردند بر آنان چیزی بهتر از آن نبود لیكن برخی از آنها با ایمان و بیشتر
آنها فاسق و بدكارند( .آل عمران )339
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محمد رسول اهلل والذین معله اشلداء عللی الكفلار ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [الفتح ]49:بینهم :محمد فرستاده خداوند است و كسانی كله بلا او
هستند با كافران تند و بین خود مهربانند.
این قسمت را با این سخن آقای خمینی به پایان می رسانیم تا بدانید كه مباحث ما و
اندوه افرادی مانند من ،واهی و بر مبنای خیاالت نیست:
من با جرات مدعی هستم كه ملت ایران و تودة میلیونی آن در عصر حاضر ،بهتلر از

ملت حجاز در عهد رسول اهلل غ و كوفه و عراق در عهد امیرالمومنین (ع) و حسینابن
علی (ع) می باشند( .كیهان ص  4شنبه  9دی  3167شماره )36591

روش تحقیق
روش این تحقیق ،روشی تركیبی است با استفاده از (به ترتیلب اولویلت) :آیلات قلرآن،
عقل ،روایات تاریخی (به صورت مجموعه ای دسته بندی شده در كنار سایر روایلات و
نه به صورت گزینشی) و احادیث.
روشی كه بیشتر محققین و نویسندگان شیعه در تحقیقات خود به كار میبرنلد ایلن
است كه:
 3آ-یاتی را به نفع خود انتخاب می كنند كه می توان آن آیات را با برخلی روایلات
تاریخی به نفع خود اثبات كرد .یعنی عمده استدالل آنها آیاتی است كه میشلود
آنها را با روایات تاریخی اثبات كرد و تنها برگ برندة آنها این موضوع است كه
این روایات در كتب اهل سنت نیز وجود دارد.
- 4سعی می كنند آیات قرآن را با حدیث یا روایت به نفع خود ،تفسیر كنند.
در صورتیكه آیات قرآن باید با یكدیگر تفسیر شوند و همچنین با توجله بله سلیاق
آیات قبلی و بعدی آن آیه باید معنای آنرا فهمید.
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- 1چنانچه این آیات را با توجه به سیاق آیات قبلی و بعدی تفسیر و معنی كنیم كل
استدالل آنها به هم می ریزد برای همین به جرات می توان گفت تملامی آیلاتی
كه شیعه به عنوان دلیل در دست دارد را نباید با آیات قبل و بعد تطبیلق داد یلا
نباید با سایر آیات قرآن تفسیر كرد بلكه باید آنها را با روایات تاریخی و حدیث
تفسیر كرد تا با عقاید شیعه جور در بیاید.
- 2به تواتر از قول پیامبرغ و ائمه به ما رسیده كه سخنان ما را با قرآن تطبیق دهید
اگر مطابق آن بود قبول كنید و گر نه آنرا به دیوار بكوبید .ضمن اینكه هیچ كجا
نگفتهاند كه معیار صحت روایات و احادیث ،جود آنها در كتب اهل سنت است.
- 7عالوه بر موارد فوق برای تفسیر و حتی فهمیدن معنی كلملات موجلود در ایلن
آیات در اكثر موارد باید اصول كلی قواعد عرب و حتی عرف جامعلة علرب را
زیر پا گذاشته و به استثنائات بیشمار قواعد عربلی رجلوع كنلیم .مثلال :در آیله
والیت ،منظور از الذین (كسانی كه) فق یك نفر یعنی حضرت عللی (ع) بلوده

منظور از زكوه ،زكوه مستحبی بوده ،منظور از ولی ،خلیفه و جانشلین پیلامبرغ

بوده ،یا در آیه عصمت منظور از اهل بیلت فقل حضلرات حسلن و حسلین و
فاطمه و علی بوده اند در صورتیكه این مخالف كامل عرف و فرهنلگ علرب و
شواهد بیشمار تاریخی و معنای تحت الفظی این كلمه و همچنین سلیاق آیلات
قبلی و بعدی این آیه است و تنها استدالل شیعه وجود چنلد حلدیث آحلاد در
كتب اهل سنت است كه اهل بیت را منحصر در خانواده حضرت علی (ع) كرده
است .یا كلمه رجس (آلودگی) را خارج از معنای ظاهری آن به هر نوع آلودگی
جسمی و روحی معنا كرده و شمول آنرا تا حد عصمت باال می برند در حالیكله
برای این معنا یعنی دوری از گناه یا آلودگیهای معنوی كلملات بسلیار واضلح
تری در زبان عرب وجود دارد :تقوی ،عصمت و ...و از اعجاز قرآن ،اسلتفاده از
كلمات مبهم بسیار بعید است.
 8ب-یشتر از منابع متاخر استفاده می كنند به جای رجوع به منابع قدیمی تاریخی.
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بر خالف روش معمول محققان شیعه روش ما در این تحقیق از این قرار است:
- 3سندیت آیات قرآن و تفسیر هر آیه با توجه به آیات قبلی و بعدی.
- 4تفسیر كلمات مورد نیاز در آیات با توجه و مراجعه به سایر آیات قرآن.
- 1سندیت احادیث و روایات تاریخی در صورتیكه مخالف آیة به خصوصلی از
قرآن نباشد .یا مخالف روح كلی آیات و تعالیم قرآنی.
- 2مراجعه به متون معتبر قدیمی و حداكثر نزدیك به زمان واقعه.
- 7بررسی سند (سلسله روات) احادیث و روایات.
- 8قرینه یابی برای وقایع تاریخی در البه الی سایر متون.
- 5تواتر روایات و احادیث (البته حدیث آحاد در صورتیكه به طور كامل با قرآن
و سایر قرائن تاریخی منطبق شود و با عقل مخالف نباشد ملیتوانلد در كنلار
سایر مدارك قرار گیرد)
- 6در نهایت برای صدور رای نهایی ،تمامی موارد فوق باید عقلی و منطقی بوده
و مطابق شرای عرفی و فرهنگی همان جامعه در همان روزگار باشد.
پس روش كلی تحقیق به طور خالصه از این قرار است:
- 3ابتدا شك كن
 -4خودت را در مسیر تحقیق قرار بده نه تحقیلق را در مسلیر خلودت (و امیلال و
هوسهای نفسانیت)

موضع نویسنده
 پیشوای اول من علی است برای اینكه من عاشلق روح دریلایی او ،عملق و طلراوت
سخن او ،قلب بخشنده و چهرة همیشه خندان او ،قلب رئوف او ،شجاعت عجیب و
دانش عمیق او ،صلراحت لهجله و نظلرات بكلر او شلده ام .و ایملان دارم در روح
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دریایی و بلند او حتی به اندازة ذره ای كینه نه فق نسبت بله عملر و ابلوبكر بلكله
نسبت به هیچكس ،وجود نداشته و یقین دارم دل او از دسلت ملردم ملا و كارهلای
سبك و بچهگانة ما خون است و امیدوارم با این نوشته هلا او در قیاملت شلفیع ملن
شود.و من وظیفة امر به معروف و نهی از منكر خودم را انجام داده باشم.

 هر گروه از مسلمانان ،پیشوا و مقلد خاص خودشان را دارند حتلی در بلین شلعبات
شیعه :زیدیه یا اسماعیلیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند .شافعی امام عده ای بوده و
امام محمد غزالی یا ابوحنیفه امام عده ای دیگر .من نیز از آنجا كه با تحقیق بله ایلن
نتیجه رسیده ام كه علی و فرزنلدان پلاكش دارای بهتلرین عقایلد و دسلتورالعملهای
عقیدتی و فقهی و بهترین روش زندگی بوده اند آنها را امام و پیشوای خود قرار داده
ام .من عمیقاً معتقدم اگر كسی از صدق دل و خلوص نیت به خداوند و روز جلزا و

قرآن كریم معتقد باشد – پیلرو هلر املامی كله باشلد -و بله كسلی آزار نرسلانده و
دستورات دین را عمل كند و معتقد به یك خدا باشد وارد بهشت میشود .البته راهی
كه امامان ما نشان داده اند راهی آسانتر و زیباتر و درست تر و بی خطرتر و نزدیكتر
و عمیق تر و خداپسندانه تر است .البته به شرطی كه شیطان و انسانهای شلیطان نملا
بگذارند و مسیر ما را منحرف نكرده و با اندیشه های باطل و زشت ،دین ما را فاسد
نكنند.و به شرطی كه محبت ما نسبت به امامان پس از معرفت و شناخت آنها باشد و
با عمل همراه باشد .و این محبت به وادی شرك كشیده نشلود .بله هلر حلال مسلیر
دیگران گر چه ممكن است صددرصد درست و كامل نباشد ولی اگر پیرو آن دقت و
خلوص نیت داشته باشد قطعا او نیز از همان راه پر پیچ و خم و دشلوار بله بهشلت
خواهد رسید.

 خواهش می كنم این نوشته ها را از دید عقل محض بخوان و هنگام خواندن ،هرچه
در ذهن و اندیشه داری را دور بریز( ،زیرا از كودكی ما با داسلتانها و اوهلام زیلادی
بزرگ شده ایم جایی كه ورد زبان مردم ،كلمله لعنلت بله عملر اسلت شلنیدن سلاز
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مخالف بسیار سخت و ناگوار است) گرچه برای روحیة احساساتی ایرانی ایلن كلار
دشوار است ولی برای درك حقیقت جز این هیچ راهی نداری.

 در اینكه حضرت علی (ع) در طول زندگی حتی برای یكبار هم مرتكب گناه نشلد و
از استقامتش در راه حق و حقیقت ذره ای كم نشد شك نكن ولی در این هلم شلك
نكن كه :آن انسان بزرگوار ،برای یكبار هم حرف زشت و ناشایست از دهانش خارج
نشد حتی به كافران و مشركان( .به جز یكی دو مورد به منافقان و آن هم به صلورت
لعنت و لقب و آن هم در حضور خود آنها) او حتی یك حرف و یك عمل هلم كله
موجب ایجاد تفرقه در جامعه باشد از خود نشان نداد .او حتی بلرای یكبلار هلم در
ارائة مشورت و نشان دادن راه درست به دوست و دشمن شك نكلرد و بله حیلله و
نیرنگ دست نزد و همیشه در قضاوت درباره اشخاص از دید عقلل محلض سلخن
میگفت و در نهایت ،خداوند را داور رسیدگی به هر ظلم و ستمی معرفی می كرد و
من اینك در اینجا قصدم باز كردن همین نكات است .هر چند ابوجهل هلا ناراحلت
شوند.

 حضرت علی(ع) امام اول من است و من میان خالفلت و اماملت قائلل بله تفلاوتم.
ایشان مردی برای تمام تاریخ و همه دوران بوده و حتی از زمان خود بسی جلوتر.

 من قبل از نوشتن این مطالب ،با تمرین و تكرار ،سه حالت را در خودم ایجاد كلردم
كه این حاالت را شما نیز برای خواندن و فهمیدن این مطاللب بایلد در خلود ایجلاد

كنید – 3 :هر آنچه از قبل در اندیشه و احساس داشتم اعلم از سلخنرانی ملداحان و
وعاظ و كتابها و اشعار و فیلمها و ...به دور ریختم و ذهنم را از تملام تلقینلات پلاك

كردم  – 4با دید عقل محض ،به مسائل نگاه كرده و آنها را مورد بررسی قلرار دادم.

 – 1قرآن و نهج البالغه را مالك اصلی خودم برای ارزیابی موارد قلرار دادم .ضلمناً
همانطور كه خواهید دید هیچگاه به طور قطع و كامل اظهار نظر نكلرده مگلر اینكله
واقعاً و با در نظر گرفتن تمام شرای  ،مطمئن به امری شده باشم.
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 هر جا در این كلمات ،تلخی بیشتری دیدی بدانكه همانجا حقیقلت تلر اسلت زیلرا
حقیقت همیشه تلخ است.

هدف تحقیق
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ {العرص }
نیت من :بیان حقیقت و سفارش به صبر و دوری از قضاوت عجوالنه دربلاره افلراد
بر مبنای افسانههای جعلی تاریخی اسلت .و دوری از پلیش داوریهلا و رفتارهلایی كله
نتیجهای جز تفرقه در امت اسالم ندارد .زیرا تنها درو كننده بلذر ایلن اختالفهلا :برخلی
دول غربی خواهند بود.
چو می بینی كه نابینا و چاه است اگلر خلاملوش بنشینلی گنلاه است
 بهترین صدقه و احسان به دیگران ،اصالح میان مردم است.
پیامبر اكرم غ

 فرزندم اگر می خواهی به دست هیچ دیكتاتوری گرفتار نشوی ،فق یك كلار بكلن:
بخوان و بخوان و باز هم بخوان(.از نامه شهید دكتر علی شریعتی به فرزندش)جالب
است كه اولین خطاب قرآن نیز سفارش به خواندن است :اقراء ولی آقایان می گویند:
اسمع (بشنوید) فق مقلد باشید .ما برایتان انتخاب می كنیم و بجایتان می فهملیم .و
مبادا نكته جدیدی از البه الی آیات قرآن بفمید زیرا ملا برایتلان تفسلیر و توجیله و
تحریف ،می كنیم!!! و از فن شریف پرانتز گذاشتن بین آیات قرآن استفاده می كنیم.
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 حرفه من این است كه وقتی دیگران ،حقیقت را نمی گویند ،من بگویم.
(برنارد شاول از كتاب:تو هرگز نمی توانی بگویی)

 كسی كه گذشته را فراموش میكند مجبور به تكرار آن میشود.
 وقتی دین فاسد شود همة كارها خراب میشود.

نویسنده ای كه پیامهای نو می آورد ،باید برای پذیرفتن طعن و دشلنام ملردم آملاده
باشد( .هاولوك الس)

 اصالح گری در دین به چه معناست؟ برای كلاوش و بررسلی نسلبت آرای مرحلوم
مطهری با اصالحات دینی توضیح مقدمهای الزم است كله شلاید موجلب گلردد بله
ذیالمقدمه زیاد پرداخته نشود .مرحوم مطهری در كتاب اسالم و مقتضیات زمان ،در
باب دین تمثیل خوبی به كار ملیبلرد .ملیفرمایلد :دیلن هماننلد آبلی اسلت كله از
چشمههایی میجوشد و هرچه این آب از سرچشمه خود دورتر میشلود ،آللودهتلر
میشود .در برابر این آلودگی دو راه حل پیش پای ماست .یكی اینكه از آن آب كدر
استفاده نكنیم ،اما راه بهتر آنست كله بله تصلفیه آن آب بپلردازیم .مرحلوم مطهلری
معتقدند دستگاه تصفیه دین ،عقل بشری است .این تمثیل مرحوم مطهری گویلای دو
نكته است :اول آنكه الاقل به نظر وی آلودگی دین اجتنابناپذیر اسلت و دوم آنكله
میتوان آن را تصفیه ،یعنی اصالح كرد .تا اینجا مورد وفاق بسیاری از افراد است؛ اما
بحث از آنجا به اختالف میرسد كه كجای دین فاسد شلده اسلت تلا قابلل اصلالح
باشد؟ بحث من پاسخ به این پرسش است و چون اصالح دیلن بله هلر نحلو آن ،از
تلقی ما از اصل دین ناشی میشود ،لذا ابتدا تلقی خود را از دین عرضه میكنم .ملن
از واژه دین سه چیز را اراده میكنم :دین  ،3دین  ،4دین  1این تقسیمبندی برای هلر
دینی از جمله اسالم صادق است .در بحث حاضر ،تقسیمبندی ملن نلاظر بله اسلالم
است .دین  :3در هر دین و مذهبی ،سخن كس یا كسانی بیچون و چرا مورد قبلول
قرار میگیرد؛ مانند پیامبر (نزد اهل سنت) و چهارده معصوم (نلزد شلیعیان) و اینلان
اشخاص غایب تاریخی هستند .مجموع سخنان این كس یا كسان در مجموعلههلایی
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جمع میآید كه به آن «كتب مقدسه» گفته میشود .بر این اساس ،اسالم  3عبارتسلت
از قرآن و مجموعه احادیث معتبر و مسیحیت  3مجموعه عهد عتیق و عهد جدیلد و
بوداییت  3هم عبارت است از متنِ ذمه پادا .دین  :4دین  3در طول تاریخ به شرح و
تفسیر نیازمند است .دین  4مجموعه آثار ،رسایل ،كتابها و مقاالتی است كه متكلمان،
علمای اخالق ،فقهلا ،فیلسلوفان ،عارفلان و سلایر علملای دینلی بله رشلته تحریلر
درآوردهاند .دین  :1تحقق خارجی دین  3و دین  ،4دین  1را شكل میدهلد .دیلن 1
مجموعه افعالی است كه پیروان دین در طول تاریخ انجام دادهانلد بله اضلافه آثلار و
نتایجی كه از افعال دینداران در عرصه عینی و عملی ظهور پیدا كرده است .سه نكته
درباره سطوح دین :نخست اینكه فق دین  3است كه هر دیندار باید از آن جهت كه
دیندار است آن را قبول داشته باشد .من هیچ وظیفهای برای دفاع از اسالم  4و اسالم
 1ندارم .نكته دوم :اگرچه میان اسالم  3و  4و  1ارتباطهایی وجود دارد ،اما جداییها
و تفاوتهایی هم میان آنها هست .مثال ساده آن اینكه بخش قابلل تلوجهی از ادبیلات
دینی ما ،ادبیات شعری و عرفان است .اما كیست كه نداند اسالم با شلعر و شلاعری
مخالف بوده است و قرآن در چند مورد با شلعر و شلاعری مخالفلت صلریح كلرده
است .نكته سوم :اسالم  1و به طور كلی دین  ،1روی هلمرفتله فاسلدتر از اسلالم 4
است و به همین ترتیب اسالم  4فاسدتر از اسالم  3است و لذا نیاز به اصلالحگلری
بیشتری دارد؛ لذا از كسی كه قصلد اصلالحگلری در دیلن دارد بایلد پرسلید قصلد
اصالحگری در كدام سطح و كدام الیه دین را دارد؟ قصد من آنست كه اصالحگری
دین را در سلطوح سلهگانله آن ترسلیم كلنم .اصلالحگلری سلطوح سلهگانله دیلن
اصالحگری در دین  :3در دین  3دو موضع برای اصالح وجود دارد :نخست قداست
متون مذهبی كه علیالظاهر ناشی از صاحبان آن متون است كه خود فارغ از چلون و
چرا هستند .باید پرسید آیا تلقی ما از این كسان درست است یا نه؟ آیلا تلقلی ملا از
عصمت درست است یا نه؟ تلقی ما از عللم غیلب معصلوم و یلا از مفهلوم والیلت
تكوینی معصومینعلیهمالسالم درست است یا نه؟ موضع دیگر در دیلن  3آن اسلت
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كه چون متون مقدس نهایتاً همانند متون تاریخی هستند ،همان چون و چرایی كه در
مورد سایر متون تاریخی میتوان انجام داد ،در مورد اصالت و اعتبار سند ایلن متلون
مقدس هم از آن جهت كه تاریخیاند میتوان اعمال كرد .به هر حال دومین موضلع
برای اصالحگری در دیلن  ،3نقلد تلاریخی متنلی و فرامینلی كتلاب مقلدس اسلت.
اصالحگری در دین  :4در دین  4هم در دو موضع میتوان به اصالحگلری و مداقله
پرداخت .یكی اینكه آیا مفسران و شارحان دیلن ،تلقلی درسلتی از متلون مقلدس و
معانی مندرج در آنها داشتهاند یا نه؟ در موارد تعارض بین متون مقدس و حكم بلین
عقل ،چه باید كرد و تلقی مفسران در این موارد چگونه بوده است؟ مورد دوم بلرای
مداقه و اصالح در دین 4آن است كله بله پلیشفرضلهای علملی ،تلاریخی و زبلانی
مفسران و شارحان دین توجه كنیم و نیز اینكه آیا این مفسران ،همه واژهها و مفاهیم
دینی را ایضاح كردهاند؟ به نظر من یكی از ادلّه اصلی دوری عملی از دین نزد برخی
از دینگریزان ،مبهمماندن و ایضاحنكردن مفاهیم دینی است .نكته دیگر برای اصالح
این سؤال است كه آیا دین  4از خصلت سازگاری ( )consistencyبرخوردار است یا

نه؟ به طور مثال در قرآن آمده است « :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [البقلرة]468:
یا ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [النَجم .]19:بر این اساس سود و زیان آدمی متوجه
به عمل خود اوست .اما میپرسم اگر اینطور است پس خیراتی كه ملا بلرای املوات
انجام میدهیم به چه معناست و چه سودی برای آنها دارد؟ مثال دیگر آنكه میگوییم
خداوند تغییرناپذیر است و از سوی دیگر هلم ملیگلوییم كله خداونلد غضلبناك و
خشنود میشود .مطلب دیگری كه در اسالم  4باید به اصالحگری تن دهد این است
كه آیا در اسالم  4چیزی كه از جنس خرافه باشد راه پیدا كرده است یا نله؟ از ورود
خرافات باید ممانعت كرد .در اینجا به طور استطرادی به مسأله روحانیلان و عالملان
میپردازم .سؤال این است كه چه پارادایم و چه الگویی بر روحانیان و عالملان دیلن
حاكم است؟ به نظر من چهار پارادیم و چهار الگو قابل تصور است.3 :روحانیان كله
شارح و مفسر دیناند فق پیامرسان هستند .4 .آنان حاكم هسلتند .1 .قاضلی و داور
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میباشند .2 .طبیباند .در قرآن كریم در ذیلل آیله :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [التوبة .»]13:حدیثی از امام محمد باقرعلیهالسالم نقلل شلده
است كه شخصی پرسید آیلا واقعلاً یهلود و نصلارا علملای خلود را ملیپرسلتیدند؟
حضرت میفرماید :منظور آن است كه ایشان با علما و روحانیان خود ،چنان رفتاری
میكردند كه فق با خداوند میتوان آن رفتار را داشت؛ یعنی فق خلدا را ملیتلوان
موجودی دانست كه سخنش فوق چون و چرا باشد؛ در حالیكه این قوم بلا علملای
خود چنین معاملهای میكردند .این تلقی از روحانیت كه به نظر من روحانیتپرستی
است به خودی خود یكی از مواضع اصالح در دین  4و اسلالم  4اسلت .البتله نقلد
روحانیت پرستی به معنای روحانیت ستیزی نیست .اصالح گری در دین  :1بله نظلر
من در اسالم  1چهار دسته خطا امكان وقوع دارد و لذا چهار نوع اصلالحگلری نیلز
الزم است .فرد دیندار به چهار شكل ارتباط برقرار میكند :رابطه هر فرد با خلود ،بلا
خدا ،با دیگران و با جهان .در هر یك از این ارتباطها نادرستیهایی ممكن اسلت رخ
دهد كه عبارتاند از :رابطه هر فرد با خود :نخستین ناراستی در این ملورد احسلاس
بیارزشی فرد است؛ زیرا دین اساساً بر دو چیز ،یعنی محدودیتهای انسان و دیگلری
نیازهای انسان تأكید بسیار دارد و این تأكید به شدت مستعد سلوء برداشلت اسلت.
دومین عارضه ،خود محدودسازی است .مورد سوم ،خودشیفتگی است كه فرد خلود
را بیش از آنچه هست بپندارد و مورد دیگر نیز روحیه تقلید و تعبد است؛ رابطه هلر
فرد با دیگران :ناراستیها در این حوزه عبارتاند از :پیشلداوری در ملورد دیگلران،
برخورد تبعیضآمیز (خواه تبعیض دینی و خواه تبعلیض غیردینلی) و علدم ملدارا و
تسامح با دیگران؛ رابطه هر فرد با جهان :ناراستیها و خطاهای ممكن در این بخلش
عبارتاند از :تعصب ،التقاطگرایی ،خرافهپرستی یا سادهانگاری؛ رابطه فلرد بلا خلدا:
ناراستیها در این زمینه عبارتاند از :تصورات ناصواب درباره خلدا ،عقالنلیسلازی
بیش از حد دین ،تكهتكه سازی دین ،آخرتگرایلی ،تحجلر .بله نظلر ملن مرحلوم
مطهری در حوزه اسالم  3هیچ اصالحگری نداشته است .در حوزه دین  4و اسالم 4
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به طور جسته و گریختله اصلالحگلریهلایی از ایشلان شلاهدیم .املا عملده هملت
اصالحگرانه مرحوم مطهری در حوزه دین  1و اسالم  1صورت پلذیرفت .اشلاره .3
تقسیمبندی ایشان از اسالم به اسالم  3و  4و  1خود جلای تأملل و تردیلد دارد .تلا
كنون شنیده نشده است كه كسی رفتار مؤمنان و عالمان دینلی را «اسلالم» بخوانلد و
اساساً چگونه میتوان اعمال متدینان را كه آمیلزهای از رفتارهلای گونلاگون وبعضلاً
متناقض است ،به اسالم منتسب كرد .تعبیر «اسلالم  »4نیلز بلا مبنلای ایشلان چنلدان
سازگار نیست .كسی كه معتقد است ما میتوانیم قلرآن و روایلت را فهلم و اصلالح
كنیم و تنها باید از آن دفاع كنیم(برخالف نظریه قبض و بس كه رابطه ما را با متلون
دینی منقطع میشمارد) نمیتواند بر فهمها و برداشتهای دیگران نام «اسالم» را اطالق
كند .پس بهتر است بگوییم ما با اسالم (یعنلی منلابع اصلیل وحیلانی) و تفسلیرهای
مختلف از اسالم مواجه هستیم .به هر حلال معللوم نیسلت وجله تسلمیه اسلالم بلر
مجموعه دوم و سوم چیست؟  .4اثبات اینكه میان اسالم  3و  4و ( 1به تعبیر ایشان)
تفاوتهایی وجود دارد ،چندان مشكل نیست؛ اما اسلتدالل ایشلان بله رواج اشلعار در
فرهنگ دینی درست نیست .هیچ دلیلی وجود ندارد كه قرآن كریم همه انواع شعر را

مردود شمرده باشد و سیره پیلامبرغ و ائملهعللیهمالسلالم بهتلرین شلاهد بلر ایلن

مدعاست كه قرآن شعری را مذموم دانسته است كه مایه گمراهلی اسلت :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﭼ [الشعراء .1 ]442:در كلالم نویسلنده محتلرم ،ناسلازگاری دیلده
میشود .میپرسیم :اگر اسالم  3فاسد اسلت و نیازمنلد اصلالح (نكتله سلوم) ،پلس
چگونه باید آن را قبول داشت و تنها دفاع از آن را وظیفه خود دانست (نكته اول)؟ و
اگر از اسالم  3با آنكه فاسد است ،ملیتلوان دفلاع كلرد پلس چلرا از اسلالم  4و 1
نمیتوان دفاع كرد؟  .2بنا بر نظر ایشان ،قرآن و سنت قطعی (اسالم  )3نیلز فاسلد و
نیازمند اصالح است .این نكته عالوه بر اینكه با مبانی مسلم اسالمی و با ادله كالملی
سخت منافات دارد ،از منظر اصول دینشناسی نیز قابل تأمل و تردید جلدی اسلت:
الف) اساس دین بر تقدس ( )sacrityو مرجعیلت ( )outhorityاسلت .اگلر ایلن دو
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ویژگی از وحی و دین گرفته شود ،پس دیگر از چه روی آن را دین مینامیم؟ و چه
فرقی میان دین و دانشهای متداول بشری وجود دارد؟ ب) اگر قلرار باشلد بله زعلم
نویسنده ،متن وحی نیز اصالح شود ،باید پرسید كه چه كسی و با چه علم و معرفتی
میتواند كالم خداوند حكیم و علیم را نقد كند؟ اگر دانش محدود بشر برای اصالح
متون دینی كافی است ،پس چه نیازی به هدایتگری دین وجود دارد؟ 7.این مطللب
كه تلقی ما از عصمت و علم غیب و ..چیست ،بنابه تعریف نویسلنده گلرانقلدر بله
اسالم .4مربوط است ،نه به اسالم؛ حال آنكه ایشلان اصلالح ایلن تلقلی را از ملوارد
اصالح اسالم دانستهاند .8 .قرآن كریم یك متن تاریخی صرف نیست كله حجیلت و
سندیت آن مانند سایر متون تاریخی صرف مورد چالش قلرار بگیلرد .معجلزه بلودن
قرآن كریم از وجوه گوناگون راه را بر این نوع شبهات كامالً بسلته اسلت .5 .اوالً :ﭽ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [البقلللللرة ]468:و ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ

[النَجم ]19:از آیات قرآن ،یعنی اسالم  3است ،نه اسالم 4؛ثانیاً بهرهبرداری اموات از
خیراتی كه زندگان برای آنان میدهند نیز بر اساس احادیث و سنت ،یعنلی اسلالم 3
است .همچنین مسأله تغییرناپلذیربودن خداونلد و غضلبناكی و خشلنودی او نیلز از
اسالم 3است .حال آنكه نویسنده این موارد را از نمونههای نیازمند اصالح در اسلالم
 4میداند .افزون بر آنكه این موارد و صدها مورد دیگر از این دست از دیرباز ملورد
بحث قرار گرفته و معموالً پاسخهای روشن و قانعكننلدهای یافتلهاسلت( .منبلع ایلن
قسمت :سایت بازتاب اندیشه نویسنده معلوم) هدف من در این تحقیق فلاش كلردن
این سطح سه گانه برای شماست.

 من قصد انتشار مطالب این تحقیق را نداشتم ولی چند چیز مرا وادار بله انجلام ایلن
كار كرد -3 :نهی از منكر  -4حدیث :حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشلد كله
در حقیقت نجات تو در آن است.

 بزرگترین منكر ،كسانی هستند كه زیر پوشش دین ،در حال فاسد كردن دینند.
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 من تا  4سال قبل ،مانند میلیونها ایرانی دیگر فكر می كردم راه و روش ملن بهتلرین
است و در روز قیامت جایم وس بهشلت اسلت!وللی دسلت بلر قضلا و بله لطلف
دروغگویی عجیب یك روحانی (شاید هم لطف الهی بوده) در راه تحقیقی افتلادم و
به مرور و با كمال تعجب فهمیدم نه تنها جایم وس بهشلت نیسلت بلكله بلا اداملة
چنین عقاید و راه و روشهایی،سر از وس جهنم در می آورم! و اكنون یا تمام وجود
و با ایمان كامل قلم به دست گرفته ام و میخواهم فق به هموطنانم هشدار دهم.

 حافظ وظیفة تو دعا گفتن است و بس در بند آن نباش كه نشنید یا شنید

 برخی از شدت بی دینی و بی خدایی ،روحانیت و روضه خوانی و عقایلد شلیعی را
میكویند ولی من از شدت عالقه به اسالم و خدا و قرآن در ایلن تحقیلق بله عقائلد
خرافی و افسانه های پوچ شما تاخته ام.

 دوری از نفاق :آیا این نفاق نیست كه دم از هفته وحدت بزنیم ولی در دل با ابلوبكر
و عمر و سایر افراد مورد عالقه سنی ها كینله داشلته باشلیم( .عكلس ایلن قضلیه را
مجسم كنید كه مثالً سنی ها با حضرت علی بد بودند ولی می خواستند هفته وحدت
براه بیندازند!)

 طبق اصل تز و آنتی تز ،تنها راه بقای روحانیون صفوی ،دشمنی با سنی ها یلا سلایر
ادیان و ملل و داغ نگهداشتن آتش این دشمنی است پس ایلن كتلاب را بخوانیلد تلا
بفهمید اولین دشمن این ملت ،جهل و نادانی و دومین دشمن آنها كسانی هستند كله
از این نادانی سوء استفاده می كنند.

 باز كردن مسائل كهنه تاریخی كار بسیار زشتی است و من واقعلاً از آن بیلزارم وللی
متاسفانه سالهاست كه این داستانها به صورت متناوب و دوره ای مستمسك علده ای
شده تا دكان خود را با آن داغ نگاه دارند (خاصه هر گاه رو به سلردی ملی رود) بله
همین دلیل من علیرغم میل باطنی دست به كار این تحقیق شدم تا خواننده با مطالعه
آن دیگر زیر تلقینات مداحان و نویسلندگان متعصلب و روحلانیون مغلرور از خلود
راضی قرار نگیرد و ناخواسته جزو عمله های آنها نشود و تنها خواهشم این است كه
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پس از درك حقیقت ،این مسائل كهنه تلاریخی را بله دور ریختله و از اطلراف ایلن
جماعت،دور شده و به جای كشمكش بیهوده با سنی ها ،در راه آبادانی و سلربلندی
ایران و جامعه بشری تالش كنند.

 هدف من از مطالب حاضر در این كتاب ،نه این است كه سنی ها شیعه شلوند و نله
اینكه شیعه ها سنی شوند! هدف من فق این است كه شیعه متوجه كالهی كه 3299
سال عموماً و  299سال پس از صلفویه خصوصلاً سلرش گذاشلته بشلود و بفهملد
بسیاری از داستانهایی كه خورد او داده اند دروغ است.

 شك :اولین و اساسی ترین اصل شروع هر تحقیق است .به هملین دلیلل ،خلوارج و
ابوجهلها و متعصبین قشری هیچگاه نمی توانند در رابطه بلا اصلول دیلن (توحیلد،
نبوت ،عدل ،معاد و امامت) بر مبنای تحقیق ،به نتیجه ای برسند و هر چه دارنلد بلر
مبنای تقلید محض از چرندیات گذشته گان و تاثیر صرف از جلو و فرهنلگ زمانله
است .برای همین به اعتقادات آنها هیچ اعتملادی نیسلت .شلك ،اصلل اساسلی هلر
تحقیق است 3برای همین نمی توان به كسانی كه افسانه های قلدماء را نشلخوار ملی
كنند عنوان محقق داد .بسیار مسخره است كه می گوینلد تلو بایلد در اصلول دینلت
تحقیق كنی ولی مراقب باش كه :باید حتماً به همین نتایجی كه ما رسیده ایلم برسلی
وگر نه تحقیق تو بی اعتبار است و خودت را در مظان ارتداد و كفر و سنی گلری و
التقاط ،قرار می دهی! من در تمام عمرم حتی برای یك لحظه در وجود یك خدا ،در
وجود جهان غیب و معاد ،در حقانیت محمد و علی حتی شلك هلم نكلرده ام وللی
شك هم ندارم كه هر چه به من در این زمینه گفته اند دروغ محلض بلوده اسلت! و
خدا و نبی و امام و در یلك كلالم :اسلالمی كله معرفلی كلرده انلد اسلالم حقیقلی

 -3ابوذر و ابوبكر و عمر و عماریاسر و ...اگر مانند ابوجهل در عقایدشان شك نمی كردند هلم اكنلون
مانند ابوجهل در قعر دوزخ بودند.
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نیست.البته درك این پارادوكس برای چشمهای كوته بلین گنجشلكی بسلیار دشلوار
است.
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 عده ای از علمای شیعه در قرن چهارم هجری دست به چند اجماع زدند مانند اینكه
رحلت نبی اكرم در روز  46صفر بوده (بدون در دست داشتن روایتی) و یا اجماع بر
لعن و تكفیر عمر و ابوبكر و ...حتی شیعه نیز علماء و مجتهدین خود را هر قدر هلم
خوب بوده باشند معصوم و عاری از خطا و اشتباه نمی داند و اكنون خواننلده عزیلز
در این تحقیق متوجه غل بودن تعلدادی از ایلن اجماعهلای علملاء هزارسلال قبلل
میشود و در صورت اثبات چنین چیزی هیچ دلیل عقلی و منطقی وجود ندارد مانند
آباء و اجدادمان كه مدت  39قرن است پاره ای اصول غل را دست بله دسلت ملی
گردانند و تحویل نسل بعدی می دهند ما نیز چنین روشی را اتخاذ كنیم .الزم به ذكر
است ما در این كتاب جعلی بودن تعداد زیادی از روایات و داستانهای ملورد اسلتناد
شیعه را قویاً اثبات می كنیم.

 هدف دیگر ملن از نوشلتن ایلن كتلاب برداشلتن اوللین قلدم جهلت تشلكیل یلك
امپراطوری مقتدر اسالمی با اتحاد كلیه ملل مسلمان است و از آنجا كه هموطنان بله
ظاهر شیعه من ،اصلی ترین مانع بالقوه در این راهند من قصد دارم موانع فكری ایلن
اتحاد را از مغزهای آنها بیرون بكشم انشاءاهلل( .البته اگر خلوارجی كله چشمهایشلان
فق تا نوك نیزه را میبیند اجازه دهند)

 در كتابهای تاریخی قصه هایی وارد شده (حتی زیر عنوان مقدس كتب حدیث) كه یا
از پایه دروغ است و یا شاخ و برگ زیادی به آن داده شده به نحوی كه اصل ملاجرا
را دگرگون كرده است .سپس در زمانهای مختلف ،عده ای افراد سود جو كه انگیلزه
اصلی آنها :تحریك احساسات مردم جهت كسب شهرت ،حفظ موقعیت ،بس منافع
مادی و اقتصادی و از همله مهمتلر :رسلیدن بله اهلداف سیاسلی بلوده ،داسلتانهای
مشخصی را به نفع مقاصد خود از بین این كتب انتخاب كرده و پلس از كلم و زیلاد
 -3برای درك بهتر ایمان واقعی و جریان این تناقض ،كتاب ترس و لرز اثر كیگارد را بخوانید.
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كردن و دستكاری كردن در حضور عوام ،آن داستانها را با جهتدهلی خلاص خلود
بیان می كرده اند و اینك ،اولین هدف من در اینجا بلاز كلردن مشلت دروغگوهلا و
شیادان است .به این دلیل كه در عصر فعلی بسیار زشت اسلت كله چنلین دكانهلایی
هنوز در كشور ما باز باشد .زیرا چنین مواردی به عنوان نشانه بیحلالی و یلا نلادانی
مردم ما در تاریخ ثبت خواهد شد.

 من در این تحقیق به طور قاطع و به طریق كامالً علمی و مستند و مستدل و بله دور
از هرگونه كلی گویی و استفاده از كلمات مبهم و سردرهوا برای تو ثابت می كنم كه
حضرت عمر و حضرت ابوبكر نه تنها جهنمی نیستند بلكه وس بهشتند و اگر كسی
جهنمی باشد عالمه ها و مداحان و نویسندگان دروغگوی تفرقه افكنند .و باز هم می
گویم من شیعه هستم و تا آخر عمر ،شیعه باقی می مانم ولی به هیچ وجه خلر نملی
شوم و اجازه هم نمیدهم مرا خر فرض كنند.

 در زمانهای قدیم و در كتب نویسندگان گذشته مسائل و موضوعات به صورت كللی
و پا در هوا و جدلی قضاوت می شلد وللی اكنلون دانشلمندان عقیلده دارنلد بلرای
شناخت دقیق و كامل یك موضوع باید آنرا در حد توان به كوچكترین جلزء تقسلیم
كرد و من در این تحقیق تا حد امكان هر مساله و موضوعی را خرد و كوچك كلرده
ام.

 دكتر ازغدی " :نمیشود با یقینهای ارثی سپری كرد.این یقینهای ارثی صدبار از شك،
شكننده ترند .ما با چشم بسته به دنیا می آییم و با چشم بسته هم می میریم الاقل در
این میانه با چشم بسته زندگی نكنیم! نمیشود در تاریكی عقللی و معنلوی حركلت
كرد و وقتی می پرسند :چرا؟ ما قهر كنیم و پیاده شویم .همین به ظلاهر سلاده تلرین
سئوالهای ساده ،مهمترین سئوالها هستند .بچه وقتلی سلئوال ملی كنلد او را مسلخره
میكنیم زیرا جوابش را نمی دانیم! ...آدمهای ساده لوح وقتی شرك و توحیلد قلاطی
می شود قادر به درك آن نیستند( " .و واعجبا كه همین آْقای دكتر ،تئوریسین خوارج
به اصطالح حزب اللهی است!!!)
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 بستن باب دروغ :اگر جلوی دروغ را نگیریم .این خشت كج و پایه بی بنیاد ،موجب
انهدام پایه و اساس مذهب شیعه یا مسخ شدن و انحراف آن خواهد شد .مثال روشن
آن آقای مداحی بود كه در عاشورای  61گفت :ال الله اال الزهلرا!!! و یلا شلعر آقلای
عصار درباره علی اكبر :گفت لشكر او رسول اهلل بود گر خطا نبود خود اهلل بلود!!! یلا
مداحی كه گفت من سگ حسینم و بعد صدای سگ از خود درآورد!!! ممكلن اسلت
بگویید چرا اینهمه مته به خشخاش میگذاری .گر چله كلار از خشلخاش گذشلته و
كوهی شده ولی در زمینه شرك باید مته به خشخاش گذاشت .چون توحیلد ،اوللین
اصل دین است و خداوند در قرآن گفته :از هر چه خواستم می گذرم به جز شلرك.
به همین دلیل ،باید اولین نغمه هر شركی را در نطفه خفه كرد وگرنه بله ملرور ایلن
خشت كج تمام جامعه را در خود فرو می برد.

 بسیاری از احادیث دروغین آیاتی از قرآن را با شان نزولهایی جعلی به خدا می بندد

و به قول خداونلد :وملن اظللم مملن ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [األنعلام:]91:
كیست ظالم تر از آن كسی كه به خدا دروغ می بندد .و یكی از اهلداف ملن در ایلن
كتاب ،نشان دادن این دروغهایی است كه به خداوند بسته اند.

 بسیاری از شیعیان معتقد در خلوت تنهایی از خودشان بارها این سئوال را كلرده انلد
كه مردم ما بهترین مذهب و روش و اعتقادات خالصانه را داشته اند پس چرا اوضاع
روز به روز اوضاع فرهنگی و دینی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی و ...كشور ما رو
به سوی انحطاط می رود عزیزان من اگر این كتاب را بلا دقلت و حوصلله تلا آخلر
بخوانید علت این موضوع را به خوبی خواهید فهمید.

 اعراب ،سخنی دارند تحت این مضمون :ذم بما یشبح المدح .توضیح آن یعنی اینكه:
برای نابود كردن یك چیز ،خوب به آن حمله نكن بد از آن دفاع كلن! رضلا شلاه بلا
تمام توپ و ترشش (و با حمایت انگلستان) نتوانست چادر را از سلر زنهلا بلردارد.
ولی افراد به ظاهر حزب اللهی خوارج با نهی از منكرهای غل و احمقانه خلود ،بله
خوبی این وظیفه را انجام دادند و اكنون به جایی رسیدهایم كه ملی بینیلد! در ملورد
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دفاع از حضرت علی(ع) و آرمانهای واقعی تشیع و راه آن بزرگلوار نیلز ل دقیقلاً بلا
طرفداریها و دفاعهای بی جا و احمقانه ل دارد چنین اتفاقی میافتد و من میخلواهم
تا دیر نشده به سهم خودم كاری انجام داده باشم.

 3299 سال به صورت اعم و  299سال (از زمان صفویه) به طور اخص ،جنگ بیهوده
لفظی و تاریخی میان شیعه و سنی شكل گرفته و هر كس در این زمینه چیزی نوشته
برای خنك شدن دل خودش و خالی كردن عقده و یا كسب وجهله در میلان تلوده،
مقاصد سیاسی و ...بوده است (آن هم در پس زمینه های قومی و فرهنگی خاص هر
دوره) یك نفر نبوده كه بنشیند و خالی از تعصبات فرقه ای این موضوع را تجزیله و
تحلیل كرده و به این بحث مضر و حتی بیهوده و تفرقه افكن خاتمه دهد و به همین
دلیل ،این موضوع ،همچنان تا به زمان حال ،كش پیدا كرده است .امید آنكله بلا ایلن
تحقیق ،شاهد ختم این مسائل باشیم.

 بدبختی شیعه از زمانی شروع شد كه مسائل مبهم و جعلی تاریخی ،بدون كارشناسی
علمی ،و همراه با تاویلها و غرض ورزیهای شخصی و جاهالنه برخلی افلراد ،وارد
فرهنگ عوام شد و در رگ و ریشه آنها جا خوش كرد.

 برای ریشه كن كردن هر مشكلی باید علل اصلی مشكل ریشه كن شود .اگر شخصی
از دیگری طلبكار است و به این خاطر با هم قهرند و شما می خواهید آنها را با هلم
آشتی دهید باید پول طلبكار پرداخت شود (توس شما یا بدهكار و یا شخص ثالث)
حتی اگر شما در ظاهر بین آنها آشتی برقرار كنید كینه به قلوت خلود باقیسلت .كلار
دولت ما ،هفته وحدت و شعارهای و نمایشهای ما (كه كار همیشگی ماست) نیلز از
همین قرار است .چقدر هزینه كه در طول این  47سال خلرج نشلد و آنگلاه هیلات
دیوانگان حسین با یك مراسم عمركشان ،همه رشته ها را پنبه كلرد و سلی دی ایلن
مراسم در كشورهای عربی پخش شده و ...برای همین باید ریشه تفرقه را خشلكاند.
شیخ شلتوت با اینكه برادران سنی ما در اكثریت بوده و این ما هستیم كه خلفای آنها
را سب و لعن می كنیم با اینهمه مذهب تشیع را رسمی اعالم كرد آیا ملا نبایلد گلام
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بعدی را برداریم .و اكنون هدف من یافتن پاسخی عقلی ،تاریخی و منطقی برای كینه
ها و بغض های بی پایان و بیهوده است.

 تعریف و تمجید كردن ،خیلی راحت است و همه را طرفدار تو میكند و همه از تلو
خوششان میآید .ولی تحمل انتقاد ،سخت و ناممكن است .زیلرا حلرف حلق تللخ
است .ما ادعای تشیع داریم .حضرت عللی (ع) در نامله خلود بله ماللك اشلتر ملی
نویسند :باید نزدیكترین افراد به تو منتقد ترین و مخالف ترین آنها نسبت به تو باشد
ولی خدا وكیلی آیا در كشور ما (چه مردم و چه حكومت) اینگونه اند؟

 كسی كه با نشان دادن دروغها قصد ایجاد اتحاد بلا سلایر مسللمین را داشلته و ملی
خواهد به حقیقت اسالم پی ببرد منحرف و التقاطی نیست .التقاط و انحلراف واقعلی
آنجاست كه به دروغها پرو بال میدهند و در راستای منافع دول استعمار گر حركلت
می كنند كسی كه نه نیت شهرت دارد و نه در پی باز كردن دكان اسلت و نله دنبلال
منافع مادی است منحرف است یا كسان دیگری كه اینگونه اند؟

 تشیع را دشمنی با عمر ،تعریف كرده اند .زیرا او ستون اصلی تشیع یعنی وجود نص
در خالفت علی را لگدمال كرد .من میخواهم در ابتلدا ایلن نكتله را از ذهلن شلما
خارج كنم تا آمادگی پیدا كنی كه بفهملی تشلیع حقیقلی چیلز دیگلری اسلت .و بلا
اطمینان كامل و صد در صد برای تو ثابت می كنم كه غصب خالفتی در كلار نبلوده
است.

 تشیع را خالفت بالفصل حضرت علی معنی كرده اند و درد دل علی با چاه به خاطر
غصب خالفت و تصرف فدك! من به تو میگویم روح و اندیشه علی محو عظملت
جهان هستی و خالق مقتدر و بیهمتای آن و غرقة حیرت بوده و آن غش كردنهلا در
نخلستانهای مدینه به خاطر خالفت نبوده است .به قول مولوی:كار پاكان را قیلاس از
خود مگیر .علی مثل شما به حكومت عالقه ای نداشلته اسلت .و بلاز هلم بله قلول
مولوی:

 آنكه دشمن را بدین سان پی كند حرص میری و خالفت كی كند.
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 من در بین توده شیعه بزرگ شدم و خودم نیز شیعه بوده ام .من با افكار هموطنانم از
نزدیك آشنایی كامل دارم .تا وقتی كه تنفر از عمر و ابوبكر در رگ و ریشة آنهلا جلا
خوش كرده است هیچیك از مردم ما از قاضی گرفته تا دكتلر و شلهردار و فرمانلدار
و ...نمیتوانند به هموطنان اهل سنت كه یك پنجم جمعیت ایران را تشكیل می دهند
خدمت كنند و یا نگاهی دوستانه داشته باشند .به همین دلیل این هموطنان عزیلز در
مظلومیت به سر می برند .هدف من از نوشتن این كتاب روشن شدن ذهن متصلدیان
امور و پاك كردن زنگار كینه های بی جاست.

 خداوند در قرآن كریم می فرماید :به جز شرك ،هلر گنلاه دیگلری را اگلر خواسلتم
میبخشم .و من نمی توانم باور كنم كه شیطان ما را به حال خود واگذاشلته و تشلیع
صفوی كه در رگ و ریشه اشباح الرجال ایرانی جا خوش كرده خالی از شرك است
و یكپارچه توحید محض! پس مراقب باشید شیطان ،شما را با خلوش خیلالی هلای
واهی به دوزخ نكشاند كه عذابش غیر قابل تحمل است.

 می دانیم كه مجازات تهمت در اسالم بسیار سنگین است ،به خصوص اگر نسبت به
كسانی باشد كه مرده اند 3و در شكل گیری اسالم نقشی (هر چند كوچك داشتهاند)

4

با خواندن مطالب این تحقیق و با بدبینانه ترین نگاه حتی اگر  7درصد احتمال بدهیم
كه ما در قضاوتهای خود نسبت به این افراد اشتباه كرده ایم آیا شب اول قبر سلختی
نخواهیم داشت؟ و آیا میتلوانیم بگلوییم كله ملا پیلرو گذشلته گلان 1یلا دنبالله رو

 -3حتی اگر ابوبكر ،عمر و عثمان را شهید حساب نكینم .با عنایت به حدیث اذكروا امواتكم بالخیر
 -4اگر شركت در جنگها ،بریدن از اقوام ،بذل مال و تحمل تمام سختی هلا (شلعب ابیطاللب،هجلرت
و )...را نقش كوچك بدانیم.
-1
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بزرگانمان بودیم؟ 3و خداوند نمیگوید :شما هم عقل داشتید و هم قرآن؟ و مگر من
در قرآن نگفته بودم آنچه را كه نسبت به آن علم و یقین ندارید پیروی نكنید؟

4

 می دانید اگر فق چهار كشور مسلمان خاورمیانه با هم متحد میشدند ملیتوانسلتند
دنیا را به زانو در آورند؟ زیرا هم نیروهای مخلص و از جان گذشلته در كشلورهای
عربستان ،ایران و عراق و افغانستان وجود دارد .هم منابع عظیم نفلت و گلاز ...وللی
صهیونیست و ایادی پیدا و ناپیدای داخلی او مگر اجازه اتحاد میدهند؟ در صورتیكه
حضرت علی با دست بیعتی كه با حضرت ابوبكر داد باعث شد كمر ابرقلدرتهای آن
زمان یعنی ایران و روم ،توس مشتی عرب فقیر ،در هم شكسته شود و افسوس بر ما
كه پیرو واقعی آن حضرت نیستیم و فق شدهایم مایة ننگ.

 یكی از سیاستهای شیطانی ،آن است كه عقاید و عالیق مردم را به حدی تشدید كنی
كه با افراط همه از آن سوی پشت بام سقوط كنند .مخالفت نمیكند ،موافقت را بیش
از حد شدت می دهد ،در انجام فرایض دینی ،در عزاداری ،در اظهار عشق و عالقله،
من این سیاست شیطانی را برایت افشا كردم دیگر خود دانی.

 وقایعی كه در تاریخ نقل شده به هیچ وجه ،معیار مناسبی برای شناخت كاملل افلراد
نیست به خصوص اگر درباره آن روایات ،اتفاق نظری نبلوده و بله صلورت ضلد و
نقیض نقل شده باشد .زیرا می بینلیم در زملان حلال بلا وجلود ایلن همله رسلانه و
تكنولوژی و با اینكه همه ما زنده و شاهدیم ،چقدر (بله خصلوص توسل دولتهلا و
رسانه ها و كارمندان مذهب) شاهد قلب مكرر واقعیاتیم .اكنلون چگونله بلر مبنلای

 -3ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَبِیلَا]
{ } :ما سروران و بزرگانمان را پیروی كردیم پس آنها ما را گمراه كردند.
[ -4وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] {اإلسراء :}18:و
آنچه را علم نداری پیروی نكن همانا گوش و چشم و دلها همگی در پیشگاه خداوند مسئوولند.
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اخباری كه قرنها پیش اتفاق افتاده حكم قاطع میدهیم ،نمی دانم؟ (آن هلم اخبلاری
كه  479سال پس از پیامبر اكرم از صورت شفاهی به صورت مكتوب درآمده است)

3

 سنی و تسنن ،شیعه و تشیع دو مساله جدا از هم است .و گر نه سنی و شیعه هلر دو
مسلمانند و انسان و از امت رسول خدا .اگر درست نگاه كنیم خدای ما یكلی اسلت.
پیامبرمان یكی است .كتابمان یكی است .قبله و ...و حتی آنهلا اماملان ملا را نیلز بله
عنوان انسانهایی بزرگوار و دانشمند قبول دارند .تمام بلدبختی ملا از دسلت علملای
نادان دو طرف است كه با كشاندن مباحث فقهی و تاریخی به میلان ملردم كوچله و
بازار ،باعث دشمنی میان ملل مسلمان شده اند و میدانیم كه هیچ چیز نلزد خداونلد
مبغوض تر از اختالف و جدایی نیست پس خدا لعنت كند هر كسی را كه دانسته یلا
ندانسته بذر اختالف میپاشد تا دول مخالف اسالم ،آنرا درو كنند.

 نمی شود مرتب دم از اتحاد زد و ژست آنرا گرفت ولی جللوی ملداحان دروغگلو و
نویسندگان مزدور را نگرفت .تا آنها با سمپاشی در جامعله بله تفرقله میلان جواملع
اسالمی دامن بزنند و ما هم دلمان خوش باشد كه در طول سال یك هفته به نام هفته
وحدت داریم در حالیكه بلندگوها از صلبح تلا شلب و در طلول  187روز سلال در
جشن و عزا در دست آدمهای بی شعور است.

 ممكن است برخی از خوارج بگویند كه با مطالب این كتاب ،اساس دین مورد هجوم
قرار گرفت .و مردم گمراه شدند و از دین بیلزار .وللی بایلد بلدانیم كله خرافلات و
دروغها و كینه ها و تفرقه های بیهوده است كه جوانان را از دین زده میكند .هملین
مسائل است كه دین را منحرف میكند .التقاط حقیقی مواردیست كه ایجلاد تفرقله و
نفاق میكند .و كسی كه نه نیت مشهور شدن دارد (زیرا خالف علرف رایلج سلخن
میگوید) نه در پی باز كردن دكان است و تمام هدفش ایجلاد اتحادیله اسلالمی (در

 -3به عنوان مثال بسیاری سوزاندن  7میلیون یهودی در  79سال قبل توس هیتللر را دروغ ملی داننلد
آنگاه  3299سال قبل وس بیابانهای عربستان...

008

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

برابر اتحادیه اروپایی و صهیونیستی و سلرمایه داری جهلانی و )...اسلت نملیتوانلد
منحرف باشد.

 نهج البالغه را باز كنید در جای جای آن ،سخن از این آمده كه مراقب باشلید فریلب
دنیا را نخورید .پس از آن به تقوای الهی و دوری از گناهلان سلفارش شلده .و بعلد
دقت در نشانه های الهی در طبیعت و سرگذشت تاریخ و جوامع و ...یعنی اینكه این
امور مهمتر از چیزهای دیگر است حاال نگاه كنید ما را سرگرم حواشی كلرده انلد و
شیطان هم براحتی كار خودش را پیش میبرد.

 از آخرین وصایای حضرت علی (ع) پس از ضربت خلوردن :از پیغمبلر شلنیدم كله
فرمود سازش دادن میان مردم و ایجاد وحدت از نماز و روزه افضل است و دیلن را
هیچ چیز مانند اختالف و نفاق پراكنده نمی سلازد(3 ...مایله ننلگ ملداحان و وعلاظ
نادان دو طرف و نویسندگان متعصب نادان از هر دو طرف)

 آن حضرت همچنین در جنگ نهروان به خوارج میفرماید :آیا همین كه خدای ملا و
پیامبر ما و كتاب ما یكی است برای شما كافی نیست (جهت حفظ اتحلاد در جامعله
اسالمی) حال من می پرسم :آیا سنی ها از خوارج بدترند؟ ما كه در بیشتر چیزها بلا
آنها هم عقیده ایم چرا با رفتارهایی بچهگانه آب به آسیاب سرمایهداران غربی ریخته
و كشورهای همسایه را با خود دشمن میكنیم؟ (آنها حتی  34امام ما را بهتر از خود
ما می شناسند و بیشتر قبول دارند بر خالف ما كه به عمر و ابوبكر كه ملورد عالقله
آنهاست ناسزا و لعن میفرستیم)

 نكته بسیار عجیبی در كتب شیعه وجود دارد و آن اینكه بلا جلد و سلعی فلراوان از
برادران اهل سنت می خواهند عقیده شیعه را قبول كنند .روزی خود من به یك نفلر
سنی همین مطلب را گفتم و او با تعجب پاسخ داد :ما اماملان شلما را بهتلر از خلود
شما میشناسیم و بیشتر از شما قبول داریم ،این شما هستید كه به عمر و ابوبكر لعن
و ناسزا می گویید .و من به فكر فرو رفتم و با خودم گفتم :نه ما نعوذباهلل از حضرت
 32 -3معصوم ،حسین عماد زاده ،نشریه مكتب قرآن
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علی بهتریم و نه سنی ها از حضرت عمر و حضلرت ابلوبكر .بلا اینهمله ملی بینلیم
حضرت علی  47سال با خلفاء رفت و آمد داشته و به آنها مشورت ملی داده همسلر
آنها را پس از فوتشان به همسری می گرفته و ...ولی اكنون شیعه و سلنی در نبلردی
بیهوده اند و چه بسا حضرت علی(ع) به هملراه سلایر خلفلاء وارد بهشلت شلوند و
متعصبین از هر دو طرف به دوزخ بروند!

 در انتها باید گفت :تاریخ ،بهترین قاضی است و گذشت زمان پرده از چهره ها كنلار
می زند .ما در بین اكثر ملل جهان ،اختالف نظری دربلاره خونخلوار بلودن هیتللر و
شارون و چنگیز نداریم .و همینطور بیشتر مواردی كه مقصران آن در تاریخ مشخص
و محكوم شده اند .حاال اگر از نه دهم مسلمانان و تمام محققین غیر مسلمان،و حتی
تعدادی از مطلعین شیعه ،نظرشان را درباره عمر و ابوبكر سئوال كنی خواهی دید كه
نظر آنها با نظر عوام و مداحكها و عالمكها ،بسیار متفاوت است.

 ایجاد اتحاد واقعی با شعار و نمایش و هفته وحدت و ...امكان پذیر نیست .بلكله راه
حل اساسی آن است كه دروغهایی كه باعث ایجاد كینه و میان شیعه و سنی شلده را
ریشه كن كرد و از مغز آنها بیرون كشید .ولی متاسفانه چون ایلن دروغهلا ریشله در
اعتقادات و احساسات مذهبی دارد ،نابودی آن بسیار دشلوار اسلت .و تلا ایلن كلار
صورت نگیرد برخی از هموطنان احمق من در هیات دیوانگان حسین كاشان ،مراسم
عمركشان راه انداخته و یك نفر یهودی فیلم این مراسم را بله صلورت سلی دی در
كشورهای عربی پخش كرده و ما هنگامی كه خبر سر بریدن شیعههلا را ملی شلنویم
تعجب میكنیم و به سنی ها فحش می دهیم .در صورتیكه اگر آنها یك هزارم رفتلار
ما نسبت به علی داشته باشند ما هم سر آنها را می بریم .و من نمی دانم این آقایلان،
روز قیامت جواب حضرت علی (ع) و جواب خداوند را چه می دهند( .البته خدمت
برادران اهل تسنن باید عرض كنم این عده در ایران در اقلیت كامل بلوده و اكثریلت
مردم ایران و حتی بسیاری از شیعیان تندرو این دیوانگان را قبول ندارند)

021
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 برخی از به ظاهر عالمه ها و مداحان و نویسندگان بلا اسلتناد بله برخلی از روایلات
مجعول تاریخی ،به راحتی آب خوردن ،دروغهایی را از ناحیه آیات الهی بر سلاحت
مقدس خداوند می بندند و یكی از دالیل من از نوشتن مطالب حاضلر ،پلاك كلردن
این تهمتها از دامن منزه الهی است حتی اگر بنا شود خونم بر زمین ریخته شود .زیرا
من می دانم و اگر نگویم در آن دنیا نمیدانم با چه رویی در پیشگاه خداوند بایستم.

 آیا شیعه ،حق سب و لعن خلفاء را دارد؟ من عداوت و كینله ای شخصلی بلا افلراد
دروغگویی مانند بنگاه داران و مداحان دارم و یكی از دالیلل عملده ملن از نوشلتن
مطالب این كتاب ،رسوا كردن دروغگویان است 3.البته باید گفت اگر به ایلن سلئوال
پاسخ منفی بدهیم و آنگاه یك هفته از سال را هفته وحدت اعلالم كنلیم هلیچ دردی
دوا نمیشود زیرا تا وقتی در رگ و ریشه شیعه این تفكر اشتباه وجود دارد كه عملر
قاتل دختر پیامبر و غاصب خالفت بوده است و دستور خدا را زیر پا گذاشته محلال
است كینه ها پاك شود و اتحادی حاصل.

 وعاظ و مبلغین شیعه فكر می كنند با موضع گیری در برابر حضرت عمر و ابوبكر و
در برابر سنی ها خود را در گروه حضلرت عللی (ع) لل شلیعه ل قلرار ملی دهنلد و
اینگونه به بهشت می روند در حالیكه دقیقاً همین نكتله باعلث دوزخلی شلدن آنهلا
میشود.

 یكی از اصول مذهب ما امامت است .و می دانیم كه پذیرفتن اصلول دیلن ،تحقیقلی
است و نه تقلیدی .حال :تفاوت امامت و خالفت در چیست؟ و چرا شیعه این دو را
یكی می داند؟ آیا امام در مقام خالفت بهتر میتواند هادی باشد یا در مقام امامت؟ و
آیا مشغله های بی سر و ته سیاسی و اقتصادی و جنگی و ...اجازه چنین كاری را بله
امام می دهد؟ با فرض این نكته كه خلیفه در تمام امور دستورات امام را اجرا كلرده
 -3متاسفانه نتوانستم نیت خود را از نوشتن این مطالب قربه الی اهلل كلنم و بیشلتر از روی تنفلری كله
نسبت به دروغگویان و حقه بازها داشتم دست به قلم شدم و به همین دلیل فكر نملی كلنم بلا وجلود
صرف وقت فراوانی كه برای نوشتن این مطالب كردم ثوابی نصیبم شود.
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با او مشورت كرده و نظرات او را به كار بسته و باز هم با این فرض كله امكانلات و
تكنولوژیهای پیشرفته ای كه اینلك در دسلت زماملداران اسلت در آن زملان وجلود
نداشته و همه اش بر عهده خلیفه بوده .آیا خدا بایلد املام را معرفلی كنلد یلا ملردم
خودشان باید او را بشناسند؟ به عبارت ساده تر خداوند پس از خاتم النبیین تلا چله
زمان ،باید به معرفی پیشوا جهت مردم ادامه دهد؟ و این ایده آل تلا كلی بایلد ادامله
داشته باشد؟ و كی به پایان می رسد؟اینها سئواالتی است كه امیدوارم در این تحقیلق
به پاسخ آن دست پیدا كنیم.

 یكی از دالیلی كه غربی ها و روشنفكرها در تحقیر اسالم و بیارزش بودن دستورات
آن در عرصه واقعیت و حكومت دارند این است كه :تملام ایلن چیزهلایی كله شلما
میگویید در خواب و خیال است و ما جایی در تاریخ سراغ نداریم كه قوانین اسالم
در عرصه حكومت و سیاست راهگشا بوده باشد .پس چه نیازی به آن اسلت؟ دكتلر
شریعتی در گفتگویی كه با یكی از همین متفكرین غربی داشلته در پاسلخ اشلاره بله
حكومت عادالنه و رو به گسترش پیامبر اكرم و دو خلیفه بعد از او می كنلد بلا ایلن
مضمون كه حداقل در تاریخ ،مدت  19سال در عرصه عملی قوانین اسلالم راهگشلا
بوده است .متاسفانه شیعه با نادیده گرفتن حكومت عادالنه و پیشرو ابلوبكر و عملر
مستمسك خوبی دست دشمنان دین داده است .همانگونه كه با توهین به آنها باعلث
حرمت شكنی و پیدا شدن سرو كله نویسنده ای به نام سلمان رشدی شد.

 داستان و افسانه تا عمق جان و روح یك مللت نفلوذ كلرده و در نلوع تفكلر ،روش
زندگی عملكرد و تمامی فرهنگ آنها اثر می گذارد هدف من نقد احادیلث و افسلانه
هایی است كه یا از اصل جعلی و دروغ است و یا شیوة برداشت شیعه از آنها اشلتباه
است.

 من ،مطمئن شده ام یكی از دالیلی كه ملت ایران ،مرتب دچار بدبیاری ملیشلود (در
بیشتر زمینهها) به خاطر ذهنیت اشتباه آنها نسبت به انسانهای پلاكی ماننلد حضلرت
عمر و حضرت ابوبكر است .براستی كشوری كه اینهمه منابع خلدادادی و انسلانهای
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باهوش و فرهنگی كهن دارد چرا باید مرتب دچار مشكالت بی سروته بشلود؟ خلدا
را شكر تا به حال همه جور حكومتی هم داشته ایم :پادشاهی – مشروطه – ریاسلت

جمهوری و والیت فقیله.آری تلا دسلت از حماقلت بلر نلداریم اموراتملان اصلالح
نمیشود.

 یكی دیگر از اهداف من از نوشتن و انتشار این تحقیق آن است كه پاسخی دهلم بله
افرادی مانند آیت اهلل ها و همفكران ایشان كه سنی هلا را نجلس ملیداننلد و اینكله
بدانند در حقیقت این جهل و تعصب و عناد و خرافه است كه باعلث نجلس شلدن
انسان میشود .اگر مشركین نجس بوده اند نیز برای این بوده كه به غیر خدا متوسلل
شده به غیر خدا عالقه داشته گوشهایشان بر حرف حق كر بوده و تعصلب داشلته و
غرق در جهل و خرافه بوده اند و هر كه اینگونه باشد (حال هر اسمی روی خلودش
گذاشته باشد) نجس اندر نجس اندر نجس است.
اشتباهات و انحرافات عمدة محققين شيعه

برای آماده شدن بهتر ذهن خوانندگان عزیز ابتدا چند شعر و حدیث در خصلوص كلج
فهمی ها و تعصلب هلا و قضلاوتهای یكجانبله ملی آورم و سلپس بله اصلل موضلوع
میپردازیم:
روزگاری بر امت من خواهد آمد كه از قرآن جز رسم ،و از اسالم جز اسم آن بلاقی
نماند .فقیهان آن زمان بدترین فقیهانند در زیر آسمان ،فتنه از ایشلان برملی خیلزد و بله
ایشان باز می گردد( .نبی اكرم)
هر ندایی كه تو را باال كشید

آن نلدایلی دان كله از بلاال رسید

هر ندایی كه تو را حرص آورد

بانگ گرگی دان كه او مردم درد
(مثنوی مولوی ،د )4

 كسی كه از خود راضی باشد ،شمار ناراضیان او فراوان است .امام هادی (ع)
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و (دوزخیان) می گویند :پروردگارا ما از سادات و بزرگان خلود اطاعلت كلردیمپس آنها ما را گمراه كردند .سوره احزاب آیه 85
ای پیامبر) و آنگاه كه آنها (منافقین) را ببینی جسم هایشان تو را به شلگفت ملی(
آورد و اگر سخن گویند گوش می دهی .گویی كه چوبی تكیه داده شده هستند كله هلر
صدایی را علیه خود و بر ضرر خود میپندارند .آنها دشمن هشلتند از ایشلان بلر حلذر
باش .خدایشان بكشد چقدر از حق باز می گردند( .المنافقون )2
 جنید بغدادی :در حدیث یافتم كه رسول علیه السالم فرموده است :در آخرالزمان،زعیم قوم آنكس بود كه بترین ایشان بود و ایشان را وعظ گوید!

3

برحذر باش كه این "دست و دهن آبكشان" خلانمانسوزتلر از سیلل فنلا می بلاشند
(صائب تبریزی)
فقیه شهر به رفع حجاب مایلل نیلللست
چرا كه هر چه كند حیله در حجاب كند
چو نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او
رود بله بلاطن و تفسیلر نلاصلواب كنلد
ایرج میرزا
پیش از آنكه انسان ،به خود اجازة محكوم كردن دیگران را بدهد ،باید مدت مدیدی
را وقف سنجش صالحیت خود كند.
(مولیر ل مردم گریز)

 تحقیقی كه از اول ،مبنایش كج است كژوهش است نله پلژوهش و متاسلفانه چلون
پیامبر اكرم ،جانشینی برای خود تعیین نكردند و شیعه مبنلای اصللی و اولیلة عقایلد
خود را بر پایة همین پندار دروغ و واهی گذاشته پس به ناچار ،تمامی كتابهای او در
این رابطه نیز در جادة انحراف رفته است.
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 شما ای فرزانگان نامدار! همگی در خدمت ملردم و خرافاتهایشلان ملی باشلید .اگلر
خدمتگزار حقیقت بودید ،كسلی شلما را گراملی نملی داشلت .از ایلن روی ملردم،
بیاعتقادی نهفته در سخنان شیوایتان را بر نمی تابند زیرا هملواره بلرای ملردم مایله
شوخی و خنده ای بیش نبود .انسانی كه مردم چون سگ از او بیزارنلد كسلی چلون
اندیشه ور آزادهای نیست كه قید و بندها را دشمن میدارد .همو كه از بندگی گریزان
است و جویای بیغوله ها .چیزی را كه مردم همواره حقیقت بینی ملی داننلد دشلمن
نهفته و در كمین خفته ای برای روح آزادگی بود كه تیزدندانترین سگهایشلان بلر او
پارس میكردند .همواره خواسته اید بر بندگی مردم مهر تایید بزنید و نام این خواری
را حقیقت خواهی نام نهادهاید .شما ای فرزانگان نامدار.
چون درازگوشان بردبار نیرنگبازی ،نمایندگی خویش را بر مردم عرضه داشلته ایلد.
چه بسیار قدرتمندانی برای سازگار ساختن چرخ خلود بلا گلرایش ملردم ،درازگوشلی
كوچك یا فرزانه ای نامدار را در پی خویش كشیده اند.

3

(نیچه)

ما معموالً عقل سلیم را تنها از آن كسانی می دانیم كه با نظرات ما موافقت می كنند.
(الروشفوكو ل تفكرات)
در هر مباحثه ،انسان در واقع از موضوع مورد بحث دفاع نمیكند بلكله از خلودش
دفاع میكند.

(پلوالری)
***

بسیاری از نویسندگان و محققین ما در بررسی و تجزیله و تحلیلل وقلایع تلاریخی،
مرتكب اشتباهاتی از قرار زیر ملی شلوند كله متاسلفانه بیشلتر آنهلا ریشله در تفكلرات
احساساتی ،تعصبات مذهبی ،تلقینات اجتماعی و محبت بدون معرفت ،دارد:

 برخورد گزینشی و از روی احساس با وقایع تاریخی
 -3مانند عالمه های درباری پادشاهان صفویه
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برای مثال می توان به موضوع عدم بیعت حضرت علی (ع) با حضرت ابوبكر رضلی اهلل
عنه اشاره كرد كه محقق شیعه برای اینكله اعتلراض آن حضلرت را پلر آب و رنگتلر و
شدیدتر جلوه دهد می نویسد :حضرت علی تا زمان شهادت حضرت فاطمه یعنی تلا 8
ماه بعد ،با حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه بیعت نكرد ولی در جایی دیگر برای اینكه جنبه
دراماتیك شدیدتری به رحلت حضرت فاطمه بدهد ،می نویسد حضرت فاطمه  29روز
پس از پیامبر اكرم بدرود حیات گفت و هنگامی كه به تاریخ مراجعه می كنیم می بینلیم
كه این دو تاریخ (یعنی  29روز و  8ماه و حتی  6ماه) به عنوان كمترین و بیشترین زمان

حیات حضرت فاطمه (س) پس از پیامبرغ ثبت شلده اسلت كله محقلق ،بلا انتخلاب
گزینشی از آن به نفع احساسات مذهبی خود استفاده كرده است! البته نمونله هلای ایلن
برخوردهای گزینشی و متضاد در كتب نویسندگان ،فراوان است .به عنوان مثلالی دیگلر:
وقتی سئوال می شود كه ممكن است منظور از آیة تبلیغ ،بیان مسائلی دیگر و یلا وظیفلة
پیامبر در علنی كردن دعوت باشد محققین شیعه می گویند خیلر ،زیلرا اصلل والیلت و
رهبری مهمتر از مسائلی مانند نماز و روزه و ...است و اینها جلزو فلروع دیلن اسلت و
امامت جزو اصول دین .حال اگر در جای دیگری از ایشان سئوال شود چرا نام حضرت
علی در همین آیه (آیه تبلیغ) نیامده میگویند :بسیاری چیزهای دیگر ،مانند نحوة وضلو
گرفتن و یا نماز خواندن هم نیامده و پیامبرغ آنرا توضیح داده اند .ولی طبلق اسلتدالل

خود ایشان ،امامت و رهبری كه از نظر اهمیت ،قابل مقایسه با فروع دین نیسلت؟ پلس
این قیاس متضاد برای چیست؟ مثال دیگر مصادیق اهل البیت است .شیعه معتقلد اسلت
اهل البیت فق پنج نفر بودهاند .و حتلی ام سللمه همسلر نیكلو صلفت پیلامبرغ را از
شمول آن خارج میدانند ولی جایی دیگر برای خرد كردن هر چه بیشتر حضرت عمر و
حضرت ابوبكر می گویند سلمان فارسی از اهل بیت بوده (طبق حدیث پیلامبر :سللمان
منا اهل البیت)


یكی از بزرگترین اشتباهات نویسندگان و علماء و نویسندگان شیعه (اتفاقاً هملین

اشتباه علت اصلی ورود خرافات و بدبختی شیعه شده است) این است كه فق نظر عده
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ای خاص از علماء و نویسندگان تاریخی خود را قبول دارند و نویسندگان جدید نیز هر
چه می گویند تكرار مكررات آنهاست و این در حالی است كه آنهلا معصلومین را فقل
 32نفر می دانند و در تئوری قبول دارند كه ممكن است بقیه اشتباه كنند ولی در عمل به
جز كتابهایی خاص تاریخی را قبول ندارند (حتی كتابهایی كه در  79سال اخیلر نوشلته
شده در صورتی مورد تایید است كه با آن كتابهای قدیمی مطابقت داشته باشلد!) و ایلن
روش تحقیقی در هیچ كجای دنیا حتی در قبایلل آملازون جلایی نلدارد .نویسلنده و یلا
روحانی شیعه  3سخن و كتب و عقاید نویسندگان سنی را قبول ندارد (البته هر كجا كله
به نفعش باشد را قبول میكند!!!) زیرا آنها سنی و بنا به اعتقاد او مغرض و دشلمن اهلل
بیتند! 4سخن و كتب مستشرقین و اسالم شناسان غربی یا یهلودی یلا مسلیحی را قبلول
ندارد زیرا آنها اهداف استعمارگرانه و تفرقه افكنانه دارند .طرفله اینجاسلت كله سلخن
نویسندگان (حتی شیعه و تندرو ایرانی) خودش را نیز قبول ندارد .نمونه جالب آن دكتر
علی شریعتی كه از خانوادهای مذهبی بوده و بیشتر تحقیقات و كتابها و سلخنرانی هلای
او در رابطه با علی و حتی اطرافیلان او (ابلوذر – حجلر و )...بلوده و خلودش همیشله

اعتراف میكرده كه در حد افراط عاشق علی است .شریعتی با توجه با اینكه جلو ایلران
برای بیان تعریف از حضرت عمر ،بسلیار نامسلاعد اسلت وللی ملثال در كتلاب حجلر
حكومت حضرت عمر و حضرت ابوبكر را پس از حكومت علی بهترین نوع حكوملت
در دنیا (تا كنون) دانسته یا خطبه هلل بلالد فلالن را از زبلان حضلرت عللی در سلتایش
حضرت عمر میداند و ...ولی محقق و نویسنده شیعه فق معتقد بله اصلول منلدرج در
كتب اصول كافی ،بحار االنوار مجلسی و شیخ طوسی است!

1

 -3مجددا متذكر می شوم منظور من شیعه شاه عباسی است.
 -4به زودی با دلیل و مدرك به شما ثابت می كنم كه چهار پیشوای اهل سلنت جلزو عاشلقان واقعلی
اهل بیت بوده اند و در این راه متحمل شكنجه های فراوانی نیز شده اند .برای نمونه این یلك دلیلل را
داشته باشید كه شافعی می گوید من نمازی كه در آن صلوات بر آل محمد نباشد را باطل می دانم!!!
 -1البته به این كتابها نیز اعتقادی ندارند و مثال هر جا ستایشی از عمر و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنله
از بان امامن شده است را حمل بر تقیه كرده اند!
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اشتباه دیگر محققین شیعه این است كه در بررسی اسناد و متون یك حادثه فقل

موارد دلخواه خود را انتخاب و نقل می كنند .نمونة بارز آن شان نزول آیات قرآن است.
ما می دانیم در كتب شیعه و سنی برای بسیاری از آیات قرآن ،شان نزولهلای مختللف و
متعددی نقل شده است ولی شیعه هنگام نقل قول این شان نزولها فق ملواردی كله بله
نفع عقاید خودش است را انتخاب كرده و سپس در كتابش می نویسد این شان نزول در
این تعداد از كتب اهل سنت وجود دارد ولی اشاره ای به شان نزولهای مختلف دیگر در
همین كتابها نمیكند! اشتباه دیگر او این است كه هنگام ارائه یك دلیل و سلند از متلون
تاریخی به منبع و مصدر اولیه آن و سلسله اسناد آن كه چه اشخاصلی بلوده انلد اشلاره
نمیكند و فق می نویسد این حدیث یا روایات در صدها كتاب آمده است ولی چه بسا
مصدر اولیه آن یك نفر(خبر واحد) و آن هم دروغگو باشد یا انقطاع زمانی زیلادی بلین
شخص گوینده و راوی حدیث وجود داشته باشد و( ...ماننلد خطبله فلدك كله اگلر در
هزاران جلد كتاب هم به آن اشاره شده باشد چون راوی اولیه آن در كتاب بالغاه النساء
میگوید این حدیث را از زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب شنیدم و ایلن
شخص سالها قبل از تولد نویسنده این كتاب در واقعه فخ شهید شده اسلت پلس نملی
توان چندان اطمینانی به اسناد این حدیث داشت)


یكی از بزرگترین اشتباهات محققین ما این است كه بله پیلامبر اكلرم غ از دیلد

خودشان نگاه میكنند و مثالً اینكه حضرت ابوبكر همراه پیامبرغ جلانش را بله خطلر
انداخت و به مدینه هجرت كرد یا اینكه او مرتب پول خرج می كرد ،آنها ایلن كارهلا را

كاری عادی و جزو وظایف پیش پا افتاده ابوبكر به شمار می آورند در صلورتیكه بایلد
ببینیم همین آقایان اگر در آن دوران بودند از جانشان كه نه آیا حاضر بودند حتلی یلك
ریال از مالشان در راه اسالم خرج كنند؟ یا به جای آن ،با تعصبی كوری كله همیشله در
وجودشان هست به جمع ابوجهل ها و ابولهب ها میپیوستند!


یكی دیگر از اشتباهات رایج و تاسف آور محققین و نویسندگان ما این است كله

روش برخورد آنها با مسائل و روش پاسخ دادن آنها همان شیوه قدیمی جدل است .آنها

028

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

هیچگاه طبق موازین و روشهای تحقیق علمی و آكادمیك به بررسی مسائل نمی پردازند
زیرا عالوه بر اینكه جدل به مراتلب راحلت تلر از تحقیلق علملی اسلت مشلت انسلان
دروغگو را نیز باز نمی كند در حالیكه اگر كسلی طبلق معیارهلای شلناخته شلده عللیم
حركت كند نمیتواند بر مبنای تعصب و دروغ سخن بگوید!


یكی از مواردی كه باعث خل مبحث در كتب شیعه شده آن است كه نویسندگان

شیعی هیچ تمایزی میان سخنان پیامبرغ و وحی الهی قائل نیستند و هر دو را نص الهی
و اطاعت از آنرا واجب و هر دو را خالی از هر گونه خطا میدانند .ولی ما مطابق شواهد
متعدد تاریخی ل كه در جای خود به آن اشاره خواهیم كرد ل در بسیاری موارد مشلاهده
می كنیم كه در رابطه با مسائل مطروحه آیه ای نازل نمی شلده و املور بله رای و نظلر
شخصی پیامبرغ و با مشورت ایشان با دیگر اصحاب صورت می گرفته است( .زیرا در

غیر اینصورت حجم قرآن فعلی باید چندین برابر بود و بسیاری از جزئیات صدر اسلالم
را در آن می دیدیم) .طبق صریح آیات الهی و شواهد تاریخی پیامبر اكرم بشلری ماننلد
بقیه بوده اند :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [الكهف ]339:بگو من بشری مانند شما هسلتم .در
موارد متعددی نیز پیامبر اكرم سخنی گفته یا عملی انجام داده و بعد آیاتی بر خلالف آن
از جانب خداوند صادر می شده است .پس باید برای اینكه دچار خل مبحلث نشلویم
رغبات شخصی و عالقه ها و سلیقه های فردی رسول اكرم را از آیات الهی جدا بدانیم.
البته ممكن است شیعه در رد این سخنان بله ایلن آیله اشلاره كنلد:ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

[النَجم( :]1:محمد) از روی هوی و هوس سخن نمیگوید .ولی اگلر بله سلیاق قبللی و
بعدی این آیات توجه كنیم متوجه می شویم كه منظور خداوند این است كه پیامبر اسالم
در دریافت و ابالغ وحی امین و معصوم است و از خوش چیزی را بله خداونلد نسلبت
نمی دهد بلكه در مقام ابالغ وحی هر آنچه میگوید كالم خداست .البته نعوذ باهلل منظور
ما این نیست كه پیامبرغ در برخی مواقع از روی هوی و هوس سلخن ملی گفتله انلد
بلكه منظور این است كه ایشان طبق سرشت و ماهیت بشری كله داشلته انلد در ملوارد
متعددی عقیده و نظر شخصی خود را بیان میكرده انلد كله ممكلن بلوده در آن زمینله
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نظرات دیگری نیز وجود داشته باشد .و گرنه چه تفاوتی است میان بشر و فرشته و خدا!
و چرا خداوند گفته :بگو من بشری مانند شما هستم؟ و آیا بشر ،چیزی جلز آزملایش و
خطاست .اگر در كتب معتبر و قدیمی تاریخی (مورد قبول فریقین) دقت كنیم می بینلیم
كه پیامبر اكرم هیچگاه در بیان نظرات شخصی خود (مانند سفارش به پیروی از عللی و
خالفت او) هیچگاه آیه ای را در مقام اثبات سخنان خود استشهاد نكرده انلد .فهلم ایلن
نكته یعنی تمایز بین عالیق شخصی پیامبرغ و فرامین الهی میتواند كلید حل بسلیاری
از مشكالت باشد .به عنوان مثال ما در كتب معتبر اولیه و به حلد تلواتر نملیبینلیم كله

پیامبرغ پس از گفتن جمله من كنت مولی در غدیر خم به آیه ای از قرآن در این زمینه

اشاره كرده باشند .یا این جمله پیامبرغ كه :نبوت و خالفت در یكجا جمع نملیشلود.

كه اگر چنین جمله ای صحت داشته باشد بیانگر عقیده و نظر شخصی پیامبرغ است و
وجوبی در آن به چشم نمی خورد برای همین گناهی به گردن عمر نیست اگر حضلرت

علی(ع) را در شورای  8نفره انتخاب كرده باشد .به همین نحو می توان پاسخ بسیاری از
ایرادات كالمی شیعه را داد.


مورد بسیار عجیب و جالب دیگر این است كه حتی یك آیه از دهها آیله ای كله

محققین شیعه در مقام دلیل و مدرك بیان می كنند را نباید بلا آیلات قبللی و بعلدی آن،
سنجید !3یعنی تمامی آیات مورد نظر شیعه در صلورتی بله نفلع او كلاربرد دارد كله بله
تنهایی و بدون توجه به آیات ماقبل و ما بعد آن مورد تفسیر قرار گرفتله و معنلی شلود.
توجیه شیعه نیز در این زمینه بسیار جالب است :این آیات در راستای ظلم به اهل بیلت
جابه جا شده اند! و این در حالی است كه بین شیعه و سنی اجملاع در موقلوفی 4بلودن
آیات قرآن است .نكته دیگر اینكه طبق اتفاق نظر تملام علملای شلیعه و سلنی بهتلرین

 -3این نكته حتی یك استثناء هم ندارد! یعنی حتی یك آیه هم در قرآن وجود ندارد كه شیعه بتواند بلا
توجه به آیات قبلی و بعدی آنرا به نفع خو بكار بگیرد.
 -4موقوفی بودن آیات قرآن یعنی اینكه ترتیب آیات قرآن به همین نحلوی كله هلم اكنلون در دسلت
ماست توس پیامبر اكرم تعیین و مشخص شده است.
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روش فهم و تفسیر آیات قرآن ،تفسیر آیه به آیه است و حتی روایات نیز باید با محلك
آیات قرآن مورد نقد قرار بگیرند ولی در برخی مواقع كه قافیه تنگ میشود محقق شیعه
به جای تفسیر آیات قرآن با یكدیگر و یا به جای اینكه روایات و احادیلث را بلا قلرآن
بسنجد این آیات قرآن است كه توس او بوسیله روایات تلاریخی تخصلیص خلورده و
تفسیر میشود!!! در حالیكه قرآن كریم خود معیلار همله چیلز اسلت و چیلزی دیگلری
نمیتواند معیار قرآن باشد .متاسفانه دامنة انتخاب گزینشی و عدم توجه به آیات قبلل و
بعد حتی به احادیث پیامبر اكرم نیز كشیده شده است برای مثال :پیلامبر اكلرم در غلدیر
خم فرمودهاند :هر كه من موالی اویم علی موالی اوست خدایا دوست بدار هر كه او را
دوست دارد و دشمن باش با دشمن او .اكنون عالمه امینی به جای اینكه كلمه مولی را با
عنایت به شرای پیش آمده و با توجه به جمالت بعدی پیامبر معنی كند میگوید بیشلتر
نویسندگان عرب معنی مولی را اولی دانسته انلد پلس ملولی در اینجلا یعنلی خلیفله و
جانشین! ولی ما می دانیم كه این كلمه دارای  45معنی مختلف است و فق داخل جمله
و با توجه به علت بیان می توان معنای آنرا فهمید( .و گلر نله اعلراب در ملورد مسلایل
حكومتی و ریاستی كلمات بسیار روشنتر و دقیقتری دارند :اولی االمر ل خلیفه ل امیر ل
والی ل امام و)...


اشتباه دیگر اكثر محققین شیعه (البته به جلز افلرادی كله تحصلیالت دانشلگاهی

دارند) این است كه در بررسی متون تاریخی به روش تجزیه ای عملل ملی كننلد و نله
تركیبی .برای شناخت درست هر پدیده ای ما بایلد قطعلات مختللف آنلرا در مكانهلای
درست آن قرار داده و به صورت یك كل یكپارچه آنرا ملورد قضلاوت و بررسلی قلرار
دهیم ولی محقق شیعه تاریخ را به صورت قطعه قطعه درآورده و مواردی از آن را كه به
نفع خوش است بزرگ كرده و سعی در خدشه دار كردن و بی اهمیت نشان دادن سلایر
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موارد میكند و هیچگاه نمیتواند وقایع مختلف تلاریخی در یلك دوره را در كنلار هلم
بچیند و به صورت كلی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد.


3

استفاده از فروع در اثبات ادعاهلای خلود .ملثالً در بیشلتر آیلات قلرآن تنهلا راه

رستگاری عمل صالح و ایمان بیان شده است و شفاعت را منتفی دانسته ولی ایشلان در
پاسخ اشكاالت وارده ،به یك آیه كه در مورد شفاعت ،نلازل شلده اشلاره ملیكننلد! در
حالیكه اصل بر عمل صالح است و شفاعت به عنوان یك فرع بسیار بسیار كوچك برای
ترمیم عمل است (آن هم مربوط به قیامت است نه این دنیا و تشخیص و تعیین و تاییلد
مصادیق آن با خداوند است و نه ما و )...یا در تمام آیات قرآن ،اصل بر تعقل و تلدبر و
اندیشه در آیات الهی (قرآن ،طبیعت ،سرنوشت جوامع ،شلگفتیهای جهلان درون انسلان
و )...است و تقلید ،فق در فروع فروع مسائل دینی جایز شمرده شده (طبق یك آیه :كه
از هر قومی باید عده ای برای تحقیق در مسائل دینی خارج شوند) یعنی نملاز كله فلرع
دین است شما حتی در این فرع نیز جایز به تقلید نیستی بلكه در شیوه وضوگرفتن بایلد
به كارشناس رجوع كنی .حتی اگر دقیقتر هم شویم در شیوة وضو گرفتن و نماز خواندن
هم شكی نیست یعنی شكی نیست كه باید وضو گرفت یا ملثال نملاز صلبح دو ركعلت
است و ...بلكه اگر ابهامی در مواردی برای تو پیش آمد به رساله رجوع كن مثلل اینكله
نمی دانی مسافر ،طبق قواعد فقهی به چه كسی گفته ملیشلود تلا بلدانی نملاز را بایلد
شكسته بخوانی یا تمام .برای درك بهتر مطلب :در طلول سلال ،چنلد بلار و بلرای چله
مواردی به پزشك مراجعه می كنی؟ به همان میزان نیز به روحانیون و كتب آنها مراجعه
كن!


استفاده مكرر از حصر و قیاس در پاسخ شبهات ،یكی دیگر از اشتباهات محققین

شیعه است .به عنوان مثال وقتی سئوال می كنی چرا به نام حضرت عللی(ع) بله عنلوان
جانشین پیامبر اكرم در قرآن اشاره ای نشده است از قول امام صادق (ع) حدیثی نقل می
 -3البته خرد و خراب كردن یك چیزی كار بچه های خردسال است و سلرهم كلردن و سلاختن یلك
چیز كار جوانان با استعداد!
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كنند مبنی بر اینكه :تعداد ركعات نماز نیز در قرآن بیان نشده و توس نبلی اكلرم بلرای
مردم توضیح داده شده است .نكته جالب توجه اینجاست كله از قلول املام صلادق (ع)
دهها حدیث وجود دارد كه قیاس را باطل اعالم كرده اند و فرملوده انلد در ملذهب ملا
قیاس جایی ندارد! و قیاس عمل شیطان است .ولی تعجب آور اینجاست كه امام صلادق
در اینجا متوسل به قیاس شده اند ( .3به احتمال قریب به یقین ،جاعلین غالی جاهل ،این
حدیث را از قول آن امام همام جعل كردهاند) اشتباه دیگر محققلین ،حصلر بسلیاری از
مصادیق در وجود مبارك حضرت علی (ع) یا خاندان حضرت عللی (ع) ملیباشلد بله

عنوان مثال با استناد به برخی از احادیث معتقدند كه اهل بیت فقل شلامل پیلامبرغ و

علی و فاطمه و حسن و حسین می شوند در صلورتیكه منظلور پیلامبر اكلرم غ در آن
احادیث حصر مصداق نبوده بلكه چون اتاق خانواده علی (ع) در نزدیك ایشلان بلوده و

این افراد از بقیه بنیهاشم به ایشان نزدیكتر بوده اند پیامبرغ با تمسك به سلیاق وحلی
آنها را اهل بیت خطاب میكرده است و به آنها سالم می كرده نكته ای كه قویاً ادعای ما
را تایید میكند این حدیث از نبی اكرم است كه فرملوده انلد :سللمان منلا اهلل البیلت:
سلمان از اهل بیت است .در صورتیكه اگر اهل بیت فق در همان  7نفر حصر ملیشلد
چنین سخنی باطل و بی معنا بود .در این زمینه شواهد تاریخی متعلددی نیلز در دسلت
است مانند این مورد كه عمر ابن خطاب در هنگام خالفتش هنگام تقسلیم بیلت الملال،
ابتدا سهم :زنان پیامبر اكرم ،بنیهاشم و سلمان فارسی را می پرداخته و بعلد سلهم بقیله
مردم را .این یعنی اینكه خاندان پیامبر اكرم (یا همان اهل بیلت) از دیلد ملردم آن زملان
همین افراد بوده اند .نمونه دیگر از حصر مصداق را در آیه والیت میبینیم در ایلن آیله
كلمة الذین (كسانی كه) به صورت جمع وجود دارد و منظور تعدادی از مومنین هسلتند

 -3البته در این مورد حتی اصول قیاس نیز رعایت نشده است زیرا در اینكله بایلد وضلو گرفلت و در
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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ولی شیعه معتقد است منظور خداوند ،فق حضرت علی بوده است 3در صورتیكه طبلق
حدیث امام محمد باقر (ع) حضرت علی (ع) نیز داخل شمول مومنین و داخلل شلمول
الذین و یكی از آنها هستند و نه همه آنها.


مسائل مختلف را از آن زوایه ای كه دوست دارند و طبق میل و سلیقه شان است

می بینند و می فهمند و نه از همة زوایا و نه آنگونه كه واقعا هست بلكه آنگونه كه طبق
پیش فرضهای قبلی ،خود را برای برخورد با آن آماده كلرده انلد .بله عنلوان مثلال اگلر
محققی شیعه مذهب بخواهد درباره تاریخ صدر اسالم تحقیقی انجام دهد شكی نیسلت
كه از قبل ،ابوبكر و عمر خود به خود ،محكوم شلده انلد و بلرای هملین او نملیتوانلد
مدارك و مواردی كه به نفع آنهاست را ببیند و اگر هم اندك سعه صدری داشت و دید،
به دنبال آن می گردد تا به هر طریق ممكن ،آن موارد را خدشه دار كند  ،4به همین دلیل،
نتیجه چنین تحقیقی ل اگر بتوانیم نام تحقیق بر آن بگذاریم ل از قبل ،كلامالً مشلخص و
معلوم است...


نمونه دیگر در تایید انتخابهای گزینشی نویسندگان و وعاظ شیعه این مثال روشن

است كه من حتی از درسخوانده ها و كتاب خوانده ها وقتی درباره محمد ابنابی بكلر
سئوال می كردم آنها اظهار بی اطالعی میكردند در حالیكه این فرد از كلودكی در خانله
حضرت علی (ع) بزرگ شده و جزء یاران وفادار آن حضرت بوده و حضرت عللی (ع)
پس از مالك اشتر ،حكومت مصلر را بله او داده و او در آنجلا بله نحلو بسلیار فجیعلی
محاصره شده و با لب تشنه به شهادت رسیده و جسدش را در پوسلت االغلی كلرده و
آتش زده و خلانواده اش را و ...و حضلرت عللی (ع) از ملرگ هلیچكس بله انلدازه او
غمگین نشد و ...ولی این آقایان ،چون این شخص ،پسر حضرت ابوبكر رضلی اهلل عنله

 -3استدالل شیعه این است كه خداوند از باب تكریم ،خطاب را به صورت جمع آورده است .البتله در
مقام هدایت دیگران و از قرآنی كه خودش را واضح و مفصل و نور و وسیله هدایت و ...معرفی كلرده
است بسیار بعید است این چنین مبهم و گنگ سخن بگوید.
 -4نگاهی به كتاب الغدیر نوشته عالمه امینی بیندازید.
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بوده از او هیچ سخنی به میان نمی آورند بر عكس عایشه (خواهر محمد ابن ابی بكلر و
دختر ابوبكر) كه همه با اسم او به خوبی آشنا هستند...


وقتی در باره افرادی مانند حضرت عمر و حضرت ابوبكر و ...احلادیثی بله میلان

می آید كه امكان مخدوش كردن سلسله روات و زیر سئوال بردن صحت آن نیست ملی
گویند بله این احادیث درست است ولی متعلق به زمانی بوده كه آنها خلوب بلوده انلد

ولی پس از مرگ پیامبرغ بد شدند یا اینكه چهره واقعی خود را بعد نشان دادند ...ولی
در مواقع دیگر برای تایید افراد مورد نظر خود به روایلات و احلادیثی كله پیلامبرغ در

زمان حیاتشان گفته اند اشاره می كنند .یا وقتی میگوییم چگونه است كه حضرت عللی
(ع) دخترش ام كلثوم را به عمر داد میگویند ازدواج در آن عصر مثل حاال نبوده و بنابر

مقتضیات خاصی صورت گرفته و چنین ازدواجهایی مانند ازدواج پیامبرغ با عایشه بی
اهمیت است .وقتی می پرسی پس چرا شیعه روی ازدواج حضرت علی (ع) با حضلرت
فاطمه اینقدر مانور می دهد می گویند :این مساله فرق میكند و بله اذن خلدا بلوده و...
یعنی پیامبرغ و حضرت علی (ع) در بقیه ملوارد ،بلدون اذن خلدا و نعوذبلاهلل از روی

هوی و هوس خود عمل كرده اند( ...قضاوت به عهده خوانندگان)


برخی احادیث در كتب اهلل سلنت وجلود دارد وللی راوی آن یلك نفلر شلیعه

ضعیف یا دروغگو است .مثال بارز آن روایت شان نزول آیه اكمال در غدیر خلم اسلت
كه در برخی كتب اهل سنت وجود دارد ولی در بین سلسله روات اكثر آنها نام ابوهارون
عبدی (عماره ابن جوین) وجود دارد كه هم شیعه بوده و هم متروك و ضلعیف (وفلات
 319هجری) پس این چه دلیلی است كه این احادیث در كتب اهلل سلنت هلم وجلود
دارد.


برخوردهای متضاد با قضایای مشابه :نمونه جاللب آن ازدواج عملر بلا ام كلثلوم

دختر حضرت علی (از حضرت فاطمه) است .من از یكی از حضلرات پرسلیدم چطلور
حضرت علی دختر فاطمه را به آدمی كه غاصب خالفت و قاتل برادر (محسن) و ملادر
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همان دختر 3و ...بود دادند ایشان فرمودند ازدواجها در آن روزگار مثلل حلاال نبلوده 4و
نگاه اعراب به ازدواج با نگاه ما فرق داشته .من گفتم پس چرا شیعه در رابطه بلا ازدواج
حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه اینقدر مانور می دهد .بلا عنایلت بله ایلن نكتله كله
حضرت فاطمه مادرش و برادران و خواهرانش معصلوم نبلوده انلد وللی ام كلثلوم هلم
مادرش و هم پدرش و هم برادرانش معصوم و شهید و ..بلوده انلد و پلدربلزرگش نیلز
پیامبر بوده و پدرش امام و ...ایشان گفتند :این فرق میكند .ازدواج حضرت عللی(ع) و
فاطمه به دستور خدا بوده 1و( ...قضاوت با خوانندگان)


آیات قرآن را با توجه به عالیق شخصی و تعصبات مذهبی به نفع و یا ضرر افراد

مختلف تفسیر میكنند .به عنوان مثال وقتی می پرسیم :خداوند از همراهان پیامبرغ در
جریان بیعت رضوان و جنگ بدر و هجرت به مدینه و ...ستایش كرده و آنها را بهشلتی
دانسته .میگویند بله ولی در آیات فوق آمده( :مومنین) و عمر و ابوبكر ملومن نبودنلد.

2

میپرسیم از كجا متوجه این موضوع شدید؟ می گوینلد از روی روایلات تلاریخی .ملی
پرسیم مگر نه این است كه اگر حتی احادیث با آیات قرآن در تضاد بودنلد آنهلا را دور
بریزید (چه برسد به روایات مخدوش تاریخی)ضمن اینكه شما از كجلا فهمیدیلد آنهلا
منافقند ولی نعوذ باهلل پیامبرغ و حضرت عللی (ع) و اصلحاب متوجله ایلن موضلوع

 -3البته تمامی این موارد زاده اوهام و خیاالت تاریخ نویسان و مداحان است.
 -4البه بعضی كه از ریشه منكر این قضیه حتمی شده و می گویند ام كلثوم دختر حضرت ابوبكر رضی
اهلل عنه بوده است.
 -1نعوذ باهلل ،یعنی پیامبر و حضرت علی در سایر موارد به دلخواه و میل خود عمل می كرده اند .و در
برخی موارد دیگر به اذن خداوند.
 -2البته با عنایت به اینكه بنا به عقیده شیعه این انصار بودند كه ابتدا در سقیفه جمع شدند و سنگ اول
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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نشدند؟3میدانید به اینجا كه رسیدم چه پاسلخ نغلز و حكیمانله و دنلدان شلكنی ایلراد
فرمودند(( :خدا لعنت كند عمر را)) لعنت ،آخرین حربلة روحلانی صلفوی .و ملن هلم
گفتم :خدا لعنت كند كسانی را كه در امت اسالمی تفرقه میاندازند.


عدم توجه به سیاق آیات قبل و بعد از آیات مورد اشلاره :شلاید بلرای خواننلده

شیعه جالب باشد كه بداند حتی یك آیه مورد استناد شیعه (در اصول مورد اخلتالف بلا
سایر مذاهب اسالمی) را نمی توان با در نظر گرفتن سیاق آیات قبلی و بعلدی بله نفلع
شیعه مدرك قرار داد و تمامی این آیات باید به خودی خلود و بله صلورت یلك جلزء
منفك از آیات قبلی و بعدی ترجمه و تفسیر شوند (به بهانله هلایی واهلی ماننلد اینكله
خلفاء جای آیات را جابه جا كرده اند و یا )!...و این پایان ماجرا نیست زیرا حتی یكلی
آیه مورد استناد شیعه را نمی توان به خودی خود و از روی ظاهر آیه معنلی كلرد بلكله
حتما باید با كمك روایات تاریخی منظور خداوند متعال را فهمید و این بر خالف دههلا
آیه دیگر است كه قرآن را تفصیل ،فرقان ،وسیله ای برای اتحاد و جدایی حق از باطلل،
مبین ،روشن ،حق و ...معرفی كرده است! برای نمونه به آیات زیلر كله بله طلور مكلرر
توس شیعه مورد استناد قرار می گیرد دقت كنید نه باید به سیاق آیات قبل و بعد توجه
داشته باشیم و حتما هم باید یك روایت تاریخی منظور خداوند متعال را توضلیح دهلد.
تازه بعد از همه اینها مشكالت صرف و نحوی و ...در بیان معنی برخلی از كلملات نیلز
پیش می آید كه باید رجوع به استثنائات قواعد عربی كرد!:
آیة والیت :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [المائدة( ]77:سیاق آیات قبلی و بعدی دربلارهاین است كه مسلمین نباید افراد سایر ادیان را دوست ل وللی ل خلود بگیرنلد و
صحبت از والیت به معنای خالفت و حكومت نیست)

 -3جالب است كه ما ایرانی ها مسائلی را می فهمیم كه خود اعراب در  3299سلال پلیش نفهمیدنلد و
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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-آیل لة تطهیلللر :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

[األحزاب( ]11:كه طبق نظر شیعه نباید سلیاق آیلات قبللی و بعلدی را در نظلر
گرفت زیرا سخن از زنان پیامبر اكرم است!)
آیه خمس (سیاق درباره جنگ بدر است پس خمس به غنیمت تعلق می گیرد ونه به سود و منفعت مال)
آیة اكمال و ابالغ (نباید سیاق آیات قبلی و بعدی را در نظر بگیریم)-آیه :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [النساء ]79:نبایلد بله جملله فلان [ﰀ

ﰁ ] توجه كنید مگر می شود با امام منصوص منازعه كرد و تازه چرا باید املر
را به كتاب خدا رد كنیم؟ مگر امام قرآن ناطق نیست؟)
جالب است كه حتی یكی از آیات مورد استناد شیعه با توجه به آیات قبل و بعد بله
نفع شیعه قابل استناد نیست!


وقتی سخن از لزوم تقلید میشود علماء نظر می دهند كله هملانطور كله در هلر

رشته ای باید به كارشناس آن رشته رجوع كرد ،در مورد مسائل فقهی نیز باید از مجتهد
جامع الشرای تقلید كرد .اگر این اسلتدالل را قبلول كنلیم چلرا برخلی از سلخنرانان و
مداحان بدون هیچ تخصص تاریخی ،جامعه شناسی و ...باالی بلنلد گلو رفتله و سلخن
پراكنی می كنند و بدتر از آن نویسندگانی كه بدون مطالعات جامعه شناسی ،قوم شناسی،
تاریخی و ...كتاب مینویسند .اگر كسی در امور دینلی از مراجلع مربوطله تقلیلد نكنلد
ضررش فق متوجه خود او میشود (آن هم مسائلی كه جنبه اجتماعی و سرنوشت ساز
ندارد مانند :شیوه وضو گرفتن ،نماز مسافر و )...ولی سخنانی كله ایجلاد تفرقله كلرده و
سراسر دروغ و بهتان است آیا نباید كارشناسانه باشلد؟ و كلدام یلك از ایلن دو مهمتلر
است؟ و چرا برخی علملاء در تملام شلئونات كشلوری و لشلكری و قانونگلذاری و...
دخالت كرده و حتی نظرات خود را به مرحلله عملل ملیرسلانند .در كلل ،عللت ایلن
برخوردهای متضاد و دوگانه آیا ریشه در احساسی بودن و تعصب ندارد؟ و آیا به قلول

پیامبر اكرم غ ،جایگاه هر تعصبی در آتش نیست؟
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محققين روانشناس قاضی بازپرس جرم شناس...

ما می دانیم كه برای مطالعه هر كدام از این رشته ها باید سالها وقت صرف كرد و كتب
دانشمندان مربوطه را مطالعه نمود و در كالس درس حاضر شد .كار تحقیقی و تجربلی
كرد و با این حال باز هم می بینیم كه یك قاضی با طی همه این مراحل در برخی مواقع
مرتكب اشتباه میشود .اكنون جالب است وقتی میبینلیم كله محقلق (در ظلاهر شلیعه)
پیرامون عمر و ابوبكر كه متعلق به فرهنگی دیگلر و جامعله ای دیگلر و  32قلرن پلیش
هستند بر اساس متون در هم تاریخی ،روانشناسی میكند ،3قاضی میشود و اظهلار نظلر
می فرماید كه آنها مثالً :ترسو و منافق بودند 4 .و در نهایت،آنها را روانه دوزخ میكند!!!.
نكته اي چند در مورد قرآن

برخی از افراد معتقدند كه فهم آیات قرآن فق از طریلق افلرادی خلاص امكلانپذیر است .در صورتی كه این مربوط به آیات احكام و موضوعات فقهی است و
همچنین آیات متشابهات .ولی درباره بقیه موارد هر كسی میتواند از قرآن درس
بگیرد ،مویداین مطلب آنكه :بیشتر خطابها در قرآن یلا ایهلا النلاس ،یلا قلوم و...
است ونه یا ایها االمام و یا ایها الروحانی و در بسیاری از ملوارد بله جمالتلی از
این قبیل بر می خوریم :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [محملد:]42:
چرا در قرآن اندیشه نمی كنید (تازه خطاب با كافران جاهلی بیسواد است .مومن
و مسلمان درس خوانده قرن بیستمی كه جای خود دارد) در احادیث بیشمار نیز

پیامبر اكرم غ و امامان نیز به مردم سفارش به تدبر در آیات قرآن و عمل به آن،
كرده اند.

پیامبر اكرم غ می فرمایند(( :هر گاه حدیثی از من به شما برسلد پلس آنلرا بلركتاب خدا عرضه كنید پس آنچه با آن موافق بود بپذیرید و آنچه مخالف بود بلر
 -3این هم می تواند به نوبه خود یك شاخه جدید در علوم امروزی باشد :روانشناسی بر اساس متلون
تاریخی!!!
 -4شاید یكی از مصادیق آیه[ :وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ{ ]...اإلسراء }18:همین مورد باشد.
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دیوارش بزنید  ))3نكات جالبی در این حدیث نهفتله اسلت .اول اینكله خطلاب

پیامبرغ با عموم مردم است پس تطبیق حدیث با آیات قرآن و فهم و عملل بله
آن در انحصار افراد خاصی نیست  4دوم اینكله آیلات قلرآن ،ملالك تاییلد یلك
حدیث است .بر خالف محققین دانشمند شیعه كه احادیلث را ملالك توجیله و
تحریف آیات قرآن قرار می دهند .به طور كلی بهترین روش ،تفسیر آیات قلرآن
با آیات دیگر و تبیین احادیث با سایر احادیث و روایات معتبر موجود است.


بزرگترین اشتباه محققان و نویسندگان و سخنرانان شلیعه ایلن اسلت كله:مسلائل

تاریخی را مطابق فرهنگ زمان حال ،تجزیه و تحلیل می كنند .به عنوان مثال در زمانة ما
مرگ نزدیكان از مهمترین مسائلی است كه بلرای آن سلوم و هفتله و چهللم و سلال و
مسجد و مداح و تاج گل و شام و ...تهیه می كنند .ولی در تاریخ می خوانیم كه حضرت
علی(ع) به كسانی كه برای مرگ یك نفر گریه می كردند میگوید آیا او تا كنون به سفر
نرفته بود اكنون هم به سفر رفته منتها دیگر بر نمیگلردد بلكله شلما بایلد بله سلوی او
بروید .برای همین محقق شیعه عصبانی میشود كه چرا مردم مدینه ،پیامبر را دفن نكرده
مشغول انتخاب خلیفه شدند و نمیتوانند بفهمند كه افرادی ماننلد ابوسلفیان چله نقشله
هایی در سر داشته اند .نمی دانند كه خطر حمله قبایل راهزن به مدینه لحظله بله لحظله
تشدید می شد .نمی توانند یا نمی خواهند بفهمند كه ابتلدا دو قبیلله اوس و خلزرج در
سقیفه بر سر انتخاب خلیفه درگیری ایجاد كرده بودند و نمی توانند اینگونه تحلیل كنند
كه با انتخاب یك نفر از این دو قبیله (و با عنایت به سوابق دشلمنی بلین آنهلا) و علدم
تبعیت قریش از افراد قبیله ای دیگر ،1ممكن بود اسالم در جا ریشه كلن شلود 3و زنلده
 -3تفسیر نوین محمد تقی شریعتی ص  39و مقدمه تفسیر آیت اله طالقانی ص 35
 -4البته پاره ای معلومات در زمینه ادبیات عربی و مفاهیم و معانی كلمات و ....نیاز است كه با مطالعله
و عالقه برای هر شخصی امكان پذیر است .در زمان پیامبر ل تا چند قرن بعلد ل نیلز قشلر خاصلی كله
مردم دین خود را از كانال آنها فراگرفته و خدای خود و پیامبر و سلایر اصلول دیلن را از طریلق آنهلا
بیاموزند وجود نداشته است .بیشتر این بازیها مربوط به بعد از زمان صفویه است.
 -1به خصوص اگر نام آن قبیله :بنی هاشم باشد.
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نگاهداشتن نوزاد اسالم ،مهمتر از به خاك سپردن بدن مطهر پیامبر بوده است كه افرادی

نیز برای اینكار (بنا به وصیت پیامبر) وجود داشتهاند .و وقتی پیلامبرغ حضلرت عللی
(ع) را وصی اینكار كرده آیا دیگران حتی اجازه دخالت كردن دارند؟ و اصوال در حجره
كوچك عایشه جا برای چند نفر وجود داشته است؟ و نمیتوانند بفهمند كه مسلائلی از
این دست برای ما كه در قرن بیستم و در نظامات خاص شلهری و دولتلی زنلدگی ملی
كنیم عجیب است و اعراب  3299سال پیش به مسائل فرهنگی و اجتماعی ،به گونله ای
دیگر نگاه می كردند .و درك نمی كنند كه در جمع سقیفه كار به زد و خلورد كشلیده و
حتی بعضی دست به قبضة شمشیر برده اند چنانچه عمر بعدها میگوید من تا وضلعیت
را اینگونه دیدم دستم را به سرعت به طرف حضرت ابوبكر رضی اهلل عنله دراز كلرده و
با او بیعت كردم .به هر حال اگر حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه در آن لحظه خلیفله نملی
شد صد در صد یك نفر دیگر از همان حاضرین خلیفه شده بود و صد در صد حضرت
علی (ع) خلیفه نمی شد و صد در صد اسالم در نطفه نابود میشد.
مثال ديگر :آقای فضل اهلل كمپانی در كتاب علی كیست مینویسند كه " :این سخن
پوچی است كه چون حضرت علی(ع) از هر قبیله چند نفر را كشته بلود پلس كسلی از
ایشان فرمانبرداری نمی كرد زیرا حضرت علی(ع) آنها را به فرملان خلدا و پیامبر،كشلته
بود ".جالب است ولی اگر آقای كمپانی در آن زمان زنده بودند و برادر یا عموی ایشلان
به دست حضرت علی كشته می شد آیا باز هم ایشان همین نظلر را داشلتند؟ آری ایلن
نكته ساده را عرب بدوی كه پدر و برادر و شجاعان قبیله اش به دسلت حضلرت عللی
كشته شده را نمی توانسته بفهمد بر عكس آقای كمپانی كه بعد از  3299سال و در میان
جامعه شیعه و با مطالعه دهها جلد كتاب متوجه این موضوع شدهاند ضلمن اینكله اگلر
كسی با خالفت حضرت علی مخالف نبوده چرا ایشان میگویند اگر در جریلان سلقیفه
 29نفر یار داشتم حقم را میگرفتم؟ باید دقت كنیم كه  79سال بعد یزید پس از كشلتن
امام حسین (كه در هنگام جنگ بدر حتی متولد هم نشده بودند) میگوید املروز انتقلام
 -3با درگیری میان سه قبیله قریش و اوس و خزرج
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كشته گان بدر را گرفتیم در صورتی كه امام حسین در جنگ بدر حتی متولد هلم نشلده
بودند ،آنگاه حضرت علی(ع) كه بنا به قولی در بدر  19نفر (یا  37نفر) را كشته آیا هیچ
مخالف و دشمنی نداشته است؟


شیعه به تمام مسائل ،نگاهی ایده آلیستی و آرمانگرا دارد بلرای هملین ملیگویلد

بهترین گزینه برای پس از پیامبر اكرم غ حضرت علی بوده ولی نمیتواند درك كند كه
طبق شرای رئالیستی بوجود آمده در جو سقیفه ،اگر یك نفر دیگر خلیفه میشد ممكلن

بود فاتحه اسالم در همانجا خوانده شود .و اگر یك نفر از قبایل اوس و یا خلزرج و یلا
بنی هاشم و بنی امیه خلیفه می شد با توجه منازعات قبیله ای میان این چهار قبیله كه از
دیر باز وجود داشته و همچنین شورش اهل رده و نقشه هایی كه ابوسفیان در سر داشت
و خطر حمله قبایل راهزن و ...چه اتفاقی ممكن بود بیفتد؟ و با توجه به این جریانلات،
اینكه به عمر و ابوبكر خبر می رسد عده ای در سقیفه جمع شده اند آیا بیشتر شبیه یك
معجزه نیست؟ زیرا فق قبیله این دو نفر در منازعات سیاسی در تاریخ عرب هیچ نقش
(و به تبع آن ،هیچ رقیب و دشمنی) نداشته اند.


به صرف یك سخن یا یك حركلت از یلك نفلر ،كلل شخصلیت او را تجزیله و

تحلیل كرده و طبق نظر خود یك جریان سیاسی یا یك دسته بندی واهی را پایه گذاری
می كنند .در صورتیكه برای درك حقیقت باید شرای فرهنگی ،جامعله شناسلی و قلوم
شناسی ،و همچنین تمامی سخنان آن فرد در كلل عملر او و تملامی عملكردهلای او را
مطابق همان پس زمینه های خاص فرهنگی ،بررسی كرد تا ملثال فهمیلد آن شلخص آن
جمله خاص را برای چه گفته یا منظور واقعی او از آن حركت و عملكلرد خلاص چله
بوده است؟ مثال در جریان فدك ما مشاهده میكنیم كه بسیاری از قبایل پلس از رحللت
پیامبر (و انتخاب حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه) از دادن زكات سرباز زده انلد و مسللما
دولت اسالمی برای سركوبی شورش اهل رده نیاز به بودجله داشلته اسلت .بلا مطالعله
سوابق حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه نیز می بینیم كه او از ابتدای اسالم مرتلب از املوال
خودش جهت آزادی برده های مسلمان (مانند بالل و )...تداركات جنگها (جنگ تبلوك
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و )...هزینه میكرده در زمان  4سال خالفتش نیز نه كاخی ساخت و نه ...پلس فلدك را
برای خودش نمیخواسته است .پس از آنكه حضرت عمر بله خالفلت رسلید و غنلایم
بیشماری از ایران و شام و ...به مركز رسید حضرت عمر ،تولیت فلدك را بله حضلرت
علی پس می دهد ولی بین علی و عباس بر سر این تولیت مشاجره میشود و هنگامیكه
دعوی را به حضرت عمر می برند او میگوید وظیفه من پس دادن آن بود و بقیه اش به
من ربطی ندارد و ...آنگاه با جمع بندی تمامی این حوادث ،موضوع فدك برای ملا بهتلر
روشن میشود .كه هم در اصل مالكیت آن اختالف بوده و هم...


بزرگنمایی وقایع مخدوش و دروغ و پنهان كردن یا مغالطله در وقلایع درسلت و

موثق:
یكی دیگر از اشتباهات محققین و نویسندگان شیعه این است كه طبلق هملان اصلل
انتخاب گزینشی بر مبنای تعصب و احساسات از وقایع تاریخی ،موارد ملبهم و دروغ را
در نوشته خود بزرگ جلوه داده و اتفاقات یقینی و صددرصد را یلا پنهلان كلرده یلا بله
سرعت از روی آن رد شده و یا بدتر از همه سعی در توجیه و تحریف و مغالطله در آن
می كنند به عنوان مثال در رابطه با اخذ بیعت از حضرت علی (ع) ما طبق متون تاریخی
شكی نداریم كه در این رابطه از سوی حضرت علی و بنی هاشم و افرادی مانند سلمان،
مقداد و ...اعتراضاتی بعمل آمده  3و سپس عده ای  4به سمت خانه علی راهپیمایی كرده
و ایشان را به اجبار برای بیعت به مسجد برده اند ولی طبق تحلیلی كه پلیش از ایلن بله
عمل آمده به طور قطع و صددرصد شاخ و برگهای فراوانی در طول تاریخ به این واقعه
داده شده است از جمله اینكه عمر یا قنفذ عامل اصلی شهادت حضرت فاطمه و محسن
 -3به خاطر شیوه انتخاب خلیفه كه آنها در سقیفه حضور نداشته اند نه اصل انتخاب رهبر
 -4حضور قنفذ و خالد بن ولید تقریبا قطعی است ولی حضور عمر در ایلن تهلاجم ،مشلكوك اسلت
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
آورد!) و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه با دیدن دستهای بسته شده حضرت علی (ع) خشمگین شلده و
دستور می دهد دست ایشان را باز كنند.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

043

بوده اند ولی آیا ممكن است كسی دخترش را به قاتل ملادر و بلرادر آن دختلر بدهلد؟
نویسندة شیعه واقعه اخذ بیعت اجباری از حضرت علی را با آب و تاب تمام و با تملام
شاخ و برگهای آن نقل میكند ولی اینكه عمر (پس از این جریانات) داماد حضرت علی
شده است را پنهان كرده و یا مثل شیخ عباس قمی بلا آن ذهلن خلالق داستانسلرا ملی
فرماید بله این ازدواج واقع شده ولی رابطه زناشویی وجود نداشته است!!! 3و اینگونه بلا
پنهانكاری یا مغلطه سعی در مخدوش كردن واقعه ای یقینی میكنند.


چسبیدن به استثنائات و رها كردن اصل

اصل بر تحكیم اتحاد است نه ترویج تفرقه .اصل بر ماهیت سخن است نه شلخص
گوینده .اصل بر عمل است نه دعا .اصل بر صراحت است نه تقیه و...


جستجو در البه الی متون در هم تلاریخی و یلافتن نكلاتی بلر ضلد افلرادی كله

هیچكس آنها را معصوم نمی داند و پنهان كردن موارد و نكات مثبت .در یك كلالم :بلی
طرف و مانند یك محقق عادل قضاوت نمیكنند


برخی از مفسرین با فراموش كردن این حدیث پیامبرغ كه قلرآن  5بطلن دارد و

هر بطن آن  5بطن دیگر و ...ولی طبق نظر آنها :یك آیه فق متعلق به زمان ظهلور املام
زمان میشود .یك آیه در مدح افرادی خاص .یك آیه در ذم افرادی خاص .یك آیه فق
مربوط به زمان پیامبر .یك آیه فق مربوط به روز قیامت و ...و در انتها چیزی برای ما و
زمان حال باقی نمی گذارند .در صورتیكه قرآن كتابی است جاویدان برای تمام دوران و
همه شرای و مكانها.


4

رد معنا و مفهوم آیات قرآن با یك حلدیث و حتلی بلدتر از آن بلا یلك روایلت

تاریخی .در حالیكه در حدیث موثقی از رسول اكرم آمده :اگر حدیثی با مفاد آیات قرآن
هماهنگ نبود آنرا دور بیندازید .ولی برخی نویسندگان نه تنها در تحریف آیات از برخی
 -3انگار هدف اصلی از ازدواج ،رابطه زناشویی است حتی اگر این تز آبگوشتی درست باشد.
 -4البته برخی از آیات قرآن ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه می باشد ولی آیا این دلیلی برای توجیه
نظریات فرقه ای میشود؟
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احادیث مجعول استفاده می كنند بلكه حتی دست به داملان روایلات تلاریخی نیلز ملی
شوند 3و بدتر از همه اینكه حتی همین روایات تاریخی ،روایات معارض خود را دارند.
مثال آیاتی كه در ستایش اصحاب در بدر و بیعت رضوان و هجرت به مدینله و ...نلازل
شده است را با برخی احادیث و یا داستانهای تاریخی تحلیل كرده و تلویحاً می گوینلد
كه عمر و ابوبكر از شمول این آیات خارجند ،در حالیكه حتی همین روایلات تلاریخی،
موارد ضد هم دارد .مانند تعریفی كه حضرت علی در خطبه  439نهج البالغه از عمر ابن
خطاب دارند.


نكته عجیب و بچه گانه ای كه برخی از محققین در استناد بله منلابع دارنلد ایلن

است كه وقتی سئوال میكنی چرا تاریخ در مورد فالن قضیه ساكت است .با ژستی حلق
به جانب اظهار نظر می فرمایند كه :خفقان موجود در زملان خلفلاء اجلازه ثبلت برخلی
موارد را نمی داده است!!! ولی:
 -جای تعجب است كه پس چگونه اینهمه نكات منفی وحشتناك بر علیه خلفاءدر كتاب بحاراالنوار وجود دارد؟ چگونه جمله سلمان كه گفت :كردید و نكردید
ثبت شده؟ چگونه یك غالم خارجی به نام :ابولولو جرات ملیكنلد ،عملر یعنلی
خلیفه مقتدر وقت را تهدید به مرگ كند و بعد هم تهدید خودش را عملی كند؟
چطور آن عرب بدوی در مسجد در حضور همه بر می خیزد و به عمر میگویلد
اگر خواستی كج شوی تو را با این شمشیر راست میكنم؟ چطور آن عرب دیگر
به عمر ایراد می گیرد كه این پارچه ای كه پوشیدهای بیشتر از مقدار بیلت الملال
است و عمر فرزندش را می آورد و او شهادت می دهد كه من سهم خودم را به
پدرم داد ه ام؟ این چه دیكتاتوری است كه فرزندش زیر تازیانه عدل او جان می
دهد؟!!! و چطور خلیفه زورگو و ظالم و ترسو و ...بادی گارد نداشته است؟ زیرا
اصوالً حكام  -با صفاتی كه شیعه معرفلی ملیكنلد  -همیشله در طلول تلاریخ،
محافظ داشتهاند و دارند.
 -3الغریق یتبعث بكل حشیش
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 -آیا اینهمه مطالبی كه بر ضد خلفاء وجود دارد و شما آنرا از البه الی كتب اهلسنت جمع آوری می كنید آیا نشانه خفقان و دیكتاتوری است؟ یا اینكله آنقلدر
آزادی بوده كه حتی نویسندگان سنی هر داستانی كه بلر للب ملردم در كوچله و
بازار بوده را برای جلوگیری از نابودی نوشته انلد؟ و اكنلون بایلد بلا معیارهلای
كارشناسی ،تایید یا رد شود و صرف آمدن آنها در كتب خود آنها نشانه حتمی بر
اتفاق افتادن این وقایع نیست.
 -آری اگر تلقی ما از آزادی مانند تلقی آمریكا باشد كه دول اسالمی را به جلرمنقض حقوق بشر محكوم میكند حرفمان درست است ولی ملن فكلر نملیكلنم
جانی ها ،شرابخوارها ،سارقین ،زناكارها و ...در حكومت حضرت عللی (ع) آزاد
بوده و از مجازات معاف بوده باشند كه عمر و ابوبكر را دیكتاتور بدانیم.
 -اینكه حضرت عمر و حضرت ابوبكر از ضعیف ترین و كم اهمیت ترین تیلرههای قریش بوده و توانستند خلیفه شوند نشان دهنده فضای آزاد و بلاز سیاسلی
در آن زمان است.
 -مشورت پذیری باالی حضرت عمر(رض) در بیشتر زمینه ها از حضرت عللی(ع) زیرا یك دیكتاتور در هیچ جای تاریخ مشورت پذیر نبوده است.
 -عدم قیام و شورش مردمی ،حتی در زمان حكومت سخت گیر حضرت عملر.با توجه به روحیه بدوی و عدم انقیاد پذیری اعراب( .بر خالف زملان حضلرت
عثمان كه با اندك بهانه ای ،تمام مردم علم طغیان بر می دارند و ایشلان بله قتلل
می رسند)
 -وابستگی ها و عصبیتهای قومی قبیله ای اجازه ظلم و ستم و یا كشتن افلراد رانمیداده دقیقا برای همین ،پیامبر اكرم (و حتی ابوذر كه تملام قبیلله اش راهلزن
بوده اند) در مكه سالم میمانند .با اینكه به خدایان زمان توهین میكرده اند.
ما یكی از علل شكست سپاهیان ابرقدرت زمان یعنی ایران را دیكتاتوری و ظللمو ستم پادشاهان ایرانی می دانیم .پس چگونه معتقدیم كله :روحیله سلحشلور و
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شهادت طلب سپاه اسالم و پیروزی آنها بر ایران و روم ،در خفقان و دیكتاتوری
شكل گرفته است!؟


گزینش یك قسمت از یك واقعه و پنهان كردن بقیه موارد

نمونه جالب آن جریان فدك می باشد كه فق مدت  4سال خالفت حضرت ابوبكر
رضی اهلل عنه و آن هم فق مالكیلت آن و نله اسلتفاده از علین و نمائلات آن از اختیلار
حضرت فاطمه خارج شد و حضرت عمر پس از خالفت آنرا هلم پلس داد عللت كلار
حضرت ابوبكر نیز شورش اهل رده و عدم پرداخت زكات و نیاز به تجهیز لشكر اسالم
برای سركوب شورش بوده است .محقق و نویسنده شیعه با قضاوتی كامالً یكجانبه یلك
حكم كلی صادر میكند و میگوید :فدك را غصب كردند .در حالیكه به احتمال قریلب
به یقین حتی اگر پیامبرغ نیز زنده بودند از فدك برای تجهیز سلپاه اسلالم و سلركوب
شورش اهل رده استفاده می كردند.


شاخ و برگ دادن به روایات تاریخی یا انتخاب روایاتی كه شاخ و برگ بیشلتری

دارد یا از همه بدتر :مخلوط كردن چنلد روایلت مختللف كله دارای موضلوع واحلدی
هستند .نمونه مشخص آن اخذ بیعت از حضرت علی (ع) در جریلان سلقیفه اسلت .بلا
بررسی تمامی روایات این نكته مشخص میشود كه بنیهاشم و در راس آنهلا حضلرت
علی (ع) به شیوه انتخابات معترض بودهاند و نه به اصل انتخابات .آن هم به خاطر اینكه
آنها با وجود قرابت نزدیكتر با پیامبر ،حضور نداشته اند .نكتله دیگلر اینكله راهپیملایی
دسته ای مسلح به سوی خانه حضرت علی به این علت بوده كه بله حضلرت ابلوبكر و
حضرت عمر خبر می رسد عده ای در خانه حضرت علی برای شورش تجمع كرده اند.
ولی به طور قریب به یقین بقیه موارد ساخته ذهن داستانسلرایان اسلت .زدن سلیلی بله
گوش حضرت زهرا .سق جنین محسن .آتش زدن در و 3 ...ولی نویسلنده شلیعه تملام
روایات مختلف را كنار هم گذاشته و با تركیب آنها واقعه را جذاب تر و دراماتیلك تلر
نشان می دهد.
 -3در قسمت مربوطه با دالیل محكم و كافی ،دروغ بودن این موارد را ثابت می كنیم.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول


041

تحلیلهای متضاد

نمونه جالب آن این است كه ایراد می گیرند اگر به قول سنی ها رسول خلدا بلرای
خودش جانشین نگذاشت پس چرا حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه جانشلین گذاشلت؟ و
چرا حضرت عمر كار را به شلوری برگلزار كلرد؟ و عللت ایلن عملكردهلای متفلاوت
چیست؟ من از عالمله هلای خودملان در تعجلبم كله چلرا همیشله مسلائل را بله نفلع
احساساتشان تجزیه و تحلیل می كنند! ما وقتی سئوال می كنیم چرا امام حسن با معاویه
صلح كرد ولی امام حسین با یزید جنگید و امام سجاد فق نیایش میكرد و امام صلادق
تدریس و امام رضا والیتعهدی را پذیرفت و ...میفرماینلد :شلرای و اوضلاع و احلوال
متفاوت جامعه و تفاوت حكام و سیاستهای مختللف در هلر زملان ،مسلتلزم یلك نلوع
برخورد متفاوت است .كه البته این پاسخ ،كامالً صحیح است .ولی تعجب اینجاست كله
وقتی امام معصوم با آن قدرت روحی و طرفداران از جان گذشته و عنایات الهلی ،بایلد
طبق مقتضیات زمان عمل كنند چرا ما به حضرت عمر و حضرت ابوبكر برای رفتارهای
متفاوت ایراد می گیریم؟ حتی درباره برخی رفتارها كه می گویند عمر بدعت گزار بوده
نیز همین پاسخ جاریست .مگر جمهوری اسالمی حسب شرای سیاسی زمان ،به ملدت
 1سال حج واجب را تعطیل نكرد؟ پس حضرت عمر كجا گفته كه بلرای ابلد برخلی از
احكام را صادر كرده و گناه حضرت عملر چیسلت اگلر دیگلران ایلن احكلام را ابلدی
كردهاند؟(البته حضرت عمر حكمی بر خالف سنت پیلامبر صلادر نكلرده و از حضلرت
علی به تواتر در كتب تاریخی و نامه ها می باشد كه آندو به سنت عمل كردند)


اشتباه ساده لوحانه دیگری كه بسیاری از علمای شلیعه مرتكلب ملی شلوند ایلن

است كه :به جای آنكه ماهیت و موضوع حدیث را بررسی كرده و به چلالش بكشلند و
آنرا با قرآن تطبیق و با عقل محلض (خلالی از تعصلب) تاییلد و بلا فرهنلگ آن زملان،

048

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

هماهنگ كنند به جای اینكارها می نشینند و فق ثقه بودن و یا غیر ثقله بلودن سلسلله
روات را بررسی میكنند 3.كه این چندان سرنخی به انسان نمی دهد زیرا:
هر انسان هنگام نقل قول و هر سخن هنگام دهن به دهن شلدن دچلار تغییلراتزیادی میشود .ضمن اینكه طرز برداشت هر كس از یلك سلخن ممكلن اسلت
متفاوت باشد.
هر سخن تحت شرای خاص فیزیولوژیكی كه گوینده داشته گفته شده .چه بساانسان در هنگام ناراحتی و خشم ،سخنی بگوید ولی بعد آنرا نقلض كنلد (مثلال

بارز آن سخن پیامبرغ بود كه پس از شنیدن خبر شهادت حمزه و مثله شدن او
قسم خورد كه  59نفر از مشركین را بگیرد و مثله كند ولی بعلد ،مسللمانان را از
اینكار به شدت نهی كرده و سخن خود را ابطال فرمودند) پلس وقتلی حضلرت
عمر به آن شخصی كه میگوید اگر آب پیدا نكردم نماز را چه كلنم و حضلرت
عمر به او میگوید :نماز نخوان .با توجه به روحیه تند حضرت عمر باید متوجله
شویم كه این لحن او عتابی بیش نبوده است زیرا تمام متلون معتبلر تلاریخی در
حد تواتر حضرت عمر را در برگزاری مناسك دینی فرد سختگیری معرفلی ملی
كنند.
هر سخن در یك محی فرهنگی خاص زده میشود كله افلراد حاضلر چلون درهمان محی زندگی می كنند به خوبی منظور گوینده را می فهمند ولی آینلدگان
در فرهنگها و زمانهای دیگر ممكن است دچار اشتباه شده و آن سخن را مطلابق
فرهنگ (و یا حتی عقاید و سالیق) خود تجزیه و تحلیل كنند .بلرای مثلال املام
خمینی گفتند :راه قدس از كربال می گذرد .در همین زمان فعلی نیلز بسلیاری از
مردم ایران حتی افراد حزب اللهی معنی این سخن را نمی دانند و فكر می كننلد
 -3در صورتیكه چه بسا ممكن است یك نفر آدم بد حرف درستی را نقل كرده باشد اهلل اكبر به تفكلر
باالی علوی كه  3299سال پیش می فرماید به سخن نگاه كن و نه به گوینده ولی در طلول ایلن 3299
سال همه فق به گویندگان نظر دارند.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

049

یعنی اینكه اول باید كربال را گرفت و بعد رفت سراغ قدس .ولی این سخن امام،
خطاب به پاسدارانی بود كه در زمان جنگ ایران و عراق برای نبرد به لبنان رفتله
بودند.
هر انسان در طول عمر خود دارای ایده ها و روشهای متفاوت است .اكنون یلكنفر كه تحت عنوان كلی ثقه معرفی میشود آیا در تمام طول عمر خلود بله یلك
راه و روش ثابت و مشخص بوده و یا ...ضمن اینكه دوران جوانی و میانسالی و
پیری در طرز برداشت و احساسات انسان و نوع تفكر او بسیار موثر است .اكنون
آن سخن در كدام دوره حیات آن فرد گفته شده؟
افراد سوء استفاده گر در طول تاریخ به راحتی می توانسته اند به نوشتن نام افرادثقه ،تفكر خود را رواج دهند .زیرا بنا به اعتراف بیشلتر ملورخین ،حتلی نسلخه
برداران و كاتبان هنگام مشاهده یك مطلب و یا موضلوع در یلك كتلاب ،نقطله
نظرات خود را نه به صورت پاورقی بلكه در متن اصلی كتاب مینوشتهاند! پلس
آیا بهتر نیست متد علمی و تحقیقی جدیدتر و كارآملدتری را جهلت اسلتناد بله
احادیث مد نظر قرار دهیم؟


یكی دیگر از اشتباهات محققین شیعه آن است كه مسائلی كه طبلق شلرای یلك

دوره ایجاد شده است را به دوره های قبل یا بعد سرایت می دهند .بله عنلوان مثلال در
تبیین بیعت حضرت علی و همكاری ایشان بلا خلفلاء ،ملی گوینلد املام رضلا (ع) نیلز
والیتعهدی مامون را پذیرفت .در حالیكه امام رضا(ع) می فرماینلد بلین كشلته شلدن و
قبول این امر مخیر شدم .ضمن اینكه شرای زمانی و مكانی و حتی فرهنگی این دو امام
بسیار متفاوت است .مثال دیگر وقتی است كه میپرسیم چرا حضرت علی در رابطله بلا
فالن خلیفه فالن نكته مثبت را گفته یا فالن حركت مثبت را انجام داده .پاسخ می دهنلد
از باب مماشات بوده یا تقیه و توریه را پیش میكشند .در حالیكه این موارد طبق متلون
معتبر تاریخی متعلق به زمان امام صادق (ع) به بعد بوده است (بصلورت گسلترده و آن
هم توس توده شیعه و نه رهبران آن مانند امام صادق) و در صلدر اسلالم بله صلورت
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بسیار موردی (فق عمار یاسر كه آن هم به خاطر نداشتن قبیله مطرح و فقر مادی و زیر
شكنجه و خطر مرگ كفار و )...وجود داشته .دلیل محكم ما سخن حضرت علی (ع) بله
عبدالرحمن ابن عوف است كه فرمودند من طبق سنت پیامبر و نظر قرآن و روش خودم
عمل می كنم كه اگر تقیه و توریه و مماشات جا داشت جایش دقیقاً همینجا بلود .وللی
حضرت علی (ع) میخواسته اند به ما به ظاهر شیعیان بگویند كه تحلت هلیچ شلرایطی
نمی توانی مصلحت را فدای حقیقت كنی یا برای یك ریلال پلول یلا یلك ذره آبلروی
نداشته ،تحت عنوان تقیه ،3دست به دروغ و نیرنگ بزنی..


منطق غل

در بررسی قضایای تاریخی نمی توان مانند اصول ریاض گفت  4+4میشود 42زیرا
در جهان واقعی بسیار كمند كسانی كه مانند علی  3باشند و یلا ماننلد ابوجهلل  9بلكله
بیشتر انسانها در دامنه ای بین  9و  3در نوسانند .و مظهر حق كامل و باطل كامل ،بسلیار
كمیاب است (و فق مخصوص فیلمها است) برای همین ،محقق شیعه سئوال میكند كه
اگر حضرت علی (ع) حق بود ،حضرت عمر و حضرت ابوبكر به ناچار باطلل بودنلد.

1

ولی مگر حضرت علی(ع) در پاسخ ابن عباس در جریان خالفت حضرت ابوبكر رضلی
اهلل عنه نمیفرمایند :انی اكره عن اختالف :من از اختالف كراهت دارم .این یعنلی اینكله
ایشان حتی در اندیشه مخالفت هم نبوده اند چه برسد به دشمنی و نبرد و تضاد...
 -3عجیب است پس تكلیف این حدیث چه میشود :حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشد كله در
حقیقت نجات تو در آن است و باطل را رها كن هر چند نجات تو در آن باشد كه در حقیقلت هلالك
تو در آن است .این حدیث یعنی حتی اگر بنا باشد هالك هم شوی بایلد حلق را بگلویی و دسلت بله
دامان تقیه و توریه و ...نشوی .تازه این دستور برای ما شیعیان است چگونه ممكن اسلت خلود اماملان
بهتر از این حدیث عمل نكنند؟
 -4مانند آقای فضل اهلل كمپانی كه در كتابشان برای تایید نظرات خود ،مسلایل پیچیلده ریاضلی طلرح
كرده اند
 -1دقیقاً مثل سخن جرج بوش كه گفت :هر كس با ما نیست با تروریست هاست.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول


010

طبق بسیاری از آیات قلرآن ماننلد :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

[فاطر ]21:و قوانین مسلم علمی و تجارب تاریخی ،خداوند ،جهلان را از روی یكسلری
اصول ثابت اداره میكند كه همین نكته نیز یكی از دالیل عدالت و حكمت اوست .وللی
برخی محققین تحلیلهای متضاد و منحصر به فردی روی وقایع تاریخی می گذارنلد كله
فق مخصوص زمان و عده ای خاص میشود! مثالً می گویند عمر و ابوبكر پایه گلذار
تحریف و تضعیف اسالم بودند ولی پادشاهان و علمای صفویه كه در این زمینله نقلش
بیشتری داشته و به زمان ما نزدیكتر و متعلق به همین آب و خاك بوده انلد را فراملوش
میكنند .در حالیكه از دیگر سو هیچگاه یك یا دو نفر نتوانسته اند مسیر تاریخ را عوض
كنند .یا اینكه عمر و ابوبكر باعث بدبختی مسلمین هستند در حالیكه هیتلر  89سال قبل
آلمان را به ورطه نابودی كشاند ولی اكنون ،آلمان یكی از ملل قدرتمند جهان است و...


تمسك به استدالالت قدیمی و از كار افتاده نویسندگان ده قرن قبل
برخی از نویسندگانی كه بر طریق جدل ،كتاب می نویسند تلا جلایی كله امكلاندارد از این اصطالحات استفاده نكرده و به قول معروف این كلمات را به عنلوان
آخرین تیر تركش نگه میدارند :تقیه ،مصلحت ،توریه ،مماشات ،تقدیر ،شلرای
زمان .و هر گاه كه به بن بست برخورد كرده و هیچ راهی نداشته باشند دست به
دامان این كلمات می شوند .البته باید دانست كه مواردی از این دست متعلق بله
نویسندگان هزار سال پیش است و در زمانة فعلی كاربردی ندارد و فق میتواند
تعداد اندكی از طالب حوزه ها و پیرمردها و پیرزنها را قانع كند .و دیگلر زملان
آن گذشته كه با اصطالحاتی مبهم و گنگ و پا در هوا ماننلد مصللحت ،معجلزه،
مماشات ،توریه ،تسامح ،تقیه و از همین قبیل مصالح شیطانی ،حقایق تاریخی را
ابتدا تجزیه و تحلیل و سپس تاویل و در نهایت ،تحریف كرد.
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تنهاترین و شاید قویترین مستمسك تمامی نویسندگان شیعه ،وجود احلادیثی اسلت
كه در كتب اهل سنت نیز وجود دارد  3و در ظاهر به نفع عقاید شیعه و بله ضلرر اهلل
سنت میباشد .در جای جای كتابهای شیعیان و حتی وبالگهای فراوانی كه در این اخیلر
نوشته شده از این مورد به عنوان قویترین دلیل شیعه یاد میشود كه اكنون من در رد این
ادعای پوچ ،موارد زیر را برای روشن شدن ذهن خواننده عزیز بیان میكنم البته امیدوارم
طوالنی بودن ایلن قسلمت را بلر ملن ببخشلید زیلرا مهمتلرین و بیشلترین دلیللی كله
نویسندگان شیعه همیشه به آن اشاره می كنند همین مورد است و اگلر ایلن تنهلا بلرگ
برنده از دست آنها گرفته شود دیگر هیچ دلیللی بلرای ادعاهلای پلوچ خلود در دسلت
ندارند.
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احادیث موجود در كتب اهل سنت كه شیعه به نفع خود به آنها استناد میكند
شاید این دلیل جدلی مهمترین برگه برنده شیعه در تمامی مناظرات و نوشته ها باشد
كه برای روشن شدن ذهن شما توصیه می كنم مطالب زیر را به دقت مورد مطالعه قلرار
دهید:
- 3اولین نوشته ها به  4قرن پس از رحلت پیامبرغ باز می گلردد .یعنلی حلدود 7
نسل بعد .آیا مكتوب كردن نقل قولهای شفاهی احادیث و روایاتی كه در كوچه
و بازار بر سر زبان غالیان و صدیقان و كلذابان و یهودیلان و مومنلان و ...بلوده
آنهم پس از  479سال ،صد در صد صحیح است و هیچ جای ایلراد و خطلایی
در آن نیست؟ اگر چله نویسلنده اش ،سلنی هلم باشلد طبلق اصلول علملی و

 -3مانند :صحیح بخاری و صحیح مسلم و...
 -4استاد مطهّری میگوید « :چند سال پلیش در مؤسّسله حسلینیه ارشلاد دو سلخنرانی ایلراد كلردم كله
عنوانش «كتابسوزی اسكندریه» بود و بی پایگی آنرا روشن كردم .یلادم هسلت كله بعلد از پایلان ایلن
سخنرانیها ،از مؤمن مقدّسی نامه ای دریافتم به این مضمون كه تو چه داعی داری كه دروغ بلودن ایلن
قصّه را اثبات كنی؟! بگذار اگر دروغ هم هست ،مردم بگویند .زیرا دروغی است به مصلحت ،و تبلیغی
است بر علیه عمر بن الخطّاب و عمرو بن العاص!!»
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پژوهشی نمیتوان برای هر حدیث یا روایت (به خصوص واحد یا بدون قرینه)
بدون در نظر گرفتن سایر موارد و شرای  ،اعتبار كامل و صد در صد قائل شد.
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- 4ما در كتب شیعه نیز به موارد ضد و نقیض بسیار زیادی بر خورد می كنیم (ملثال

در جامع االحادیث بروجردی  7حدیث مختلف و متضاد از زراره داریلم – یلا

بحاراالنوار كه سرشار از احادیث متضاد و متناقض است) این نشان دهنده ایلن
موضوع است كه نویسندگان كتب تاریخی و یا حدیثی و حتی مسندها و سلایر
كتب در نوشتن مطالب اهمیتی به تضاد و تناقضهای موجود نمی داده و فق از
باب جمعآوری دست به این كار میزدهاند.
- 1محققین و اسالم شناسان غربی از بین انبوه كتلب و منلابع مسللمانان (كله اكثلراً
متعلق به برادران اهل سنت است) مطالبی را بلر علیله اسلالم و حتلی شلخص
نبیاكرم پیدا كرده و عنوان می كننلد كله آقلا اینهلا را شلما در كتلب خودتلان
نوشتهاید .جالب است كه تنها نقطه اتكاء شلیعه در منلاظرات و اسلتدالل علیله
سنی ها همین نكته است :آقا این مطالب در كتب اهل سلنت هلم نوشلته شلده
است! گرچه اشتراك این آبشخور ،برای خودش جای تحقیق و سلئوال فلراوان
دارد!
- 2محققان ما فكر می كنند نویسندگان سنی مانند نویسندگان شلیعه بایلد واقعیلات
ناخوشانید را كتمان میكردند و فكر می كنند مچ آنها را گرفته اند در صورتیكه
برادران سنی من مانند محققان شیعه ،آرمانگرا نبوده بلكه واقعگلرا و رئالیسلت
هستند و واقعیت را می نویسند البته شیعه فق آن واقعیاتی را از كتلب سلنت،
 -3طرفه آنكه برخی علما و عوام شیعه سیره ابلن هشلام را رد ملی كننلد در حالیكله قلدیمی تلرین و
معتبرترین سیره ای است كه ابن هشام آنرا از روی مطالب ابن اسلحاق شلیعه ،جملع آوری كلرده ابلن
اسحاقی كه نسل دوم اسالم را درك كرده است .تمامی محققین غربی و سنی صحت سیره ابن هشام را
پذیرفته اند ولی چون در آن ،خلفاء لعن نشده اند مورد تایید علماء واقع نملیشلود بلر عكلس كتلاب
جعلی سلیم ابن قیس .آری به زودی مشخص میشلود جایگلاه كلدامیلك از ایلن دو كتلاب در آتلش
است...
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قبول دارد كه به نفع او و خوشلایند او باشلد و موضلوعات دیگلر را بلا دیلده
تمسخر و دروغ نگاه می كند.
- 7شاید  % 99احادیثی كه از طریق شیعه نقل قول شده یا مورد استناد قرار میگیرد
مربوط به اهل سنت است پس بیان یك مطلب به نفلع شلیعه از البله الی ایلن
متون ،جایی برای فخر فروشی ندارد زیرا راهی جز این وجلود نلدارد و بیشلتر
مطالب از طریق برادران اهل سنت ،نقل قول شده ،دست شلیعه در ایلن زمینله
(یعنی اولین منابع روایی یا مكتوب) تا حدود زیادی خالی است.
- 8برادران اهل سنت مانند شیعیان ،شخصیت عظیمی برای پیلامبرغ قائلل بلوده و
مانند ما ایشان را خاتم انبیاء و بهترین پیامبر و ...می دانند وللی اگلر سلری بله
كتب تاریخی و روایی آنها بیندازی مشلاهده ملی كنلی كله برخلی داسلتانها و
روایات دروغین و تا حدی ناپسند علیه پیامبر اكرم نیز در كتب آنها وجود دارد
كه به احتمال فراوان ،بدون غرض و فق به خاطر جمع آوری یا سهل انگاری،
ثبت شده است .خوب ،وقتی در مورد پیامبر اكرم چنین اتفاق افتاده چرا ما فكر
می كنیم هر چه در كتب اهل سنت بر علیه عمر و ابوبكر آمده راست است؟ با
توجه به این نكته كه بر خالف پیامبراكرم ،حضلرت عملر و حضلرت ابلوبكر،
هیچگونه قداستی (از نقطه نظر عصمت و یا خالفت منصوص الهی) نزد ایشان
ندارد .نتیجه اینكه :آنها پیامبرغ و حضرت عملر و حضلرت ابلوبكر را قبلول
دارند و روایات و داستانهای دروغین بلر علیله ایلن اشلخاص (و حتلی علیله
حضرت علی) در كتب آنها وجود دارد ولی شیعه معتقد است روایلاتی از ایلن
دست ،كه مربوط به پیامبرغ و حضرت علی است دروغ و روایلاتی كله علیله
حضرت عمر و حضرت ابوبكر است راست است! كه بچهگانه و مضحك بودن
چنین استداللی از ظاهر آن به خوبی روشن است.
- 5ما می دانیم كه مجلسی در بحاراالنوار همة احادیث و روایات ضلد و نقلیض را
صرف نظر از صحت و سقم آنها فق جمع آوری كرده و در برخی موارد ،نظر
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شخصی خود را نیز پیرامون آن حدیث آورده است .نویسندگان سلنی نیلز (بله
جز در مورد كتبی كه به نام صحاح معروفند) در كتبشان ،شان نزولهای مختلف
پیرامون یك آیه و روایات مختلف و بعضا ضد و نقیضی را آورده و بعضاً نظلر
خود را درباره صحت و سقم و چگونگی آن حدیث بیان كردهاند ولی تنها هنلر
نویسنده یا محقق شیعه آن است كه در این میان ،فق روایات و شان نزولهلایی
كه به نفع خودش است را از بین كتب اهل سنت جملع آوری كلرده و نله بله
روایات ضد آن اشاره میكنند و نه نظر نویسنده سنی را درباره صحت و سلقم
آن حدیث می آورند و صرفاً مانند بچهها با هیاهو مدعی می شوند كه در كتب
خود آنها هم نوشته شده!
- 6نویسندگان سنی از باب جمع آوری و جلوگیری از نابودی ،احادیث موجلود را
نوشته اند .مانند كاری كه مجلسی با نوشتن بحلاراالنوار انجلام داد .اگلر كسلی
پیرامون بحاراالنوار تحقیق جامعی انجام دهد میتواند مطالب وحشتناك زیادی
را بر علیه شیعه جمع آوری نماید .ولی آیلا ایلن روش علملی اسلت؟ مطاللب
فراوانی (حتی در حد تواتر) مبنی بر تحریف قرآن (در حالیكه می دانیم معتقلد
به این موضوع ،كافر است) یلا همكلاری و اظهلار تواضلع اماملان بلا خلفلای
بنیعباس و بنی امیه .یا اینكه عدد اماملان كله  31ملی باشلد و از ایلن دسلت،
مطالبی كه حتی اظهار آن از سوی یك شیعه ،حكم تكفیر او را در پی دارد .بله
همین دلیل ،احادیث را چه در كتب شیعه باشد چه در كتب سنی باید با معیلار:
قرآن ،فرهنگ همان زمان و هملان ملردم ،سلنت نبلوی و عقلل محلض ملورد
سنجش و بررسی علمی همه جانبه قرار داد.
- 9به احتملال فلراوان ،نویسلندگان سلنی  199سلال پلس از هجلرت ،تحصلیالت
آكادمیك برای تعیین و تشلخیص علملی و كارشناسلانه احادیلث و روایلات و
تعیین صحت و سقم آنها نداشته انلد بلكله صلرفاً و فقل بلرای جللوگیری از
نابودی احادیثی كه بر سر زبان مردم كوچه و بلازار بلوده اسلت آنهلا را جملع
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آوری میكرده اند .به همین دلیل بهترین روش برای تشخیص صلحت و سلقم
یك حدیث یا قصه ،بررسی و سنجش آن در كنار روایات و سخنان و اتفاقلات
قطعی دیگر است .مثال روایات توهین آمیز و بسیار زشتی كه به حضلرت عملر
نسبت میدهند مبنی بر درهم آمیختن آب با شراب و نوشیدن آن توسل او در
زمان خالفتش! ولی مگر ممكن است علی دخترش را به یك شرابخوار بدهلد؟
آن هم دختر فاطمه را؟ یعنی نوه پیامبر را؟ مگر میشود عربی كله بله حضلرت
عمر ،گیر می دهد كه چرا پارچة عبای تو یك وجب بلند تر است آنگاه بنشیند
تا حضرت عمر شراب بخورد؟ تا او برود در جنگ با ایران یا روم كشته شلود؟
مگر میشود حاكمی عملی را انجام دهد و بعد جلوی مردم را از انجلام هملان
عمل بگیرد و تازه با كمك همین مردم فاسد و بیحال ،سله امپراطلوری را بله
زمین بزند؟ پس اگر كمی سلولهای خاكستری مغز خودمان (كه ابوجهلها فاقد
آنند) را بكار بیندازیم متوجه ملی شلویم ایلن احادیلث و روایلات (یلا هملان
اسرائلیات) در زمانهای بعدی توس یهودیان مكار برای گسترش فساد در امت
اسالمی و موجه جلوه دادن آن ،ساخته و از طریق آنهلا وارد كتلب اهلل سلنت
شده است(.البته تهمتهای دیگری نیز علیه حضرت عمر وجود دارد كه ملن بله
خاطر رعایت ادب و به تمسك از پیشوایم علی از نوشتن آنهلا خلودداری ملی
كنم) براستی آیا میشود حضرت عمر اینگونه آدمی بوده و آنگاه عللی پلس از
مرگ او آن سخنان را در تعریف و ستایش از او بیان كرده باشد.
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 39آ-یا می توان باور كرد یهودیان و مسیحیانی كه ضربه شست اسلالم را از هملان
لحظه نخست درك كرده بودنلد بیكلار نشسلته و دسلت بله جعلل روایلات و
احادیث نزده باشند؟ به شهادت تاریخ ،موارد زیادی كه به اسلرایلیات معلروف
است ناخواسلته وارد متلون نویسلندگان مسللمان شلده اسلت .و مسللماً آنهلا
 -3در قسمت علی بهترین میزان خطبه آن حضرت را در ستایش از عمر مورد تجزیه و تحلیل قرار می
دهیم.
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داستانهایی میساخته انلد كله ای جلاد تفرقله و نفلاق كنلد و جاللب اسلت كله
اسالفشان هنوز كه هنوز است دارند از ثمرة آن استفاده می كنند.
 33ب-یشتر این احادیث ،احادیث مكمل یا ضد نیز دارند كه حتلی ممكلن اسلت در
كتب شیعه نیز وجود داشته باشد ،ولی برادران محقق من ،فق احادیثی كله بله
نفع خودشان است را جمعآوری می كنند .و احادیث موجود در كتب شلیعه را
با بهاینه هایی مانند تقیه و مصلحت نادیده میگیرند.
- 34محققین شیعه در بررسی این احادیث ،سلسله روات و راستگو و دروغگو بودن
و صحت و سقم حدیث و انطباق یا عدم انطباق آن بلا آیلات قلرآن را در نظلر
نمیگیرند ،معیار عقل سلیم و به دور از تعصب را فراملوش ملی كننلد و فقل
همینكه یك نفر سنی آن را در كتابش نوشته و به ضلرر خلود آنهاسلت ،كلافی
است.
- 31اگر كسی اندكی باهوش باشد متوجه میشود كه برخی از احادیث منتسلب بله
پیامبرغ از روی اتفاقات بعدی ،جعل شده است .مانند نوشتههای كتابی كه در

قرن چهارم هجری پیدا میشود(كتاب سلیم ابن قیس) و در آن از قول پیامبرغ
میخوانیم كه عدد ائمه ( 34و در جایی  )31است .یا دلخوری و آزار حضلرت
فاطمه از حضرت عمر و حضرت ابوبكر و پس از آن این حدیث كه :هر كلس
فاطمه را بیازارد مرا آزرده اسلت و هركله ملرا بیلازارد خلدا را آزرده 3و( ...در
حالیكه در جایی دیگر پیامبر اكرم به دخترشان می فرماید :فكر نكنی دختر ملن
بودن برای تو سودی دارد فق عمل توست كه در نزد خدا ملالك اسلت ل بله
عبارتی دیگر در دستگاه خداوند ،پارتی بازی و تفاوت میان انسانها وجود ندارد

ل آیات قرآن و روش پیامبرغ و حضرت علی به طور قاطع این نكته را تاییلد
میكند و چرا پیامبری كه اینهمه سفارش به عدل و مساوات كرده اند باید میلان
 -3بعید نیست سازنده این احادیث یهویانی بوده باشند كه به وجود اختالف میان شیعه و سنی پی برده
بودند.
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فرزندان خود تفاوت قائل شوند و فق درباره حضلرت فاطمله چنلین سلخنی
گفته باشند و هزاران چرای دیگر كه عقل سلیم پاسخی برای آن نلدارد ،گرچله
عقل مریض میتواند پاسخهای فراوانی تحت عنوان :توریه و تقیه و غیب بینلی
و آینده بینی و مماشات و مصلحت و ...برای آن فراهم كند)
- 32برای انسان ،جای تعجب است كه اگر مطالبی كه در كتب علملای اهلل سلنت
وجود دارد مدرك و دلیلی برای تاییلد نظریلات شلیعه اسلت پلس چلرا آنهلا
خودشان به این مطالب بیعقیدهاند؟! آیا می توان گفت :تاثیر عللم و ایملان در
روحیه آنها ایجاد حالت تعصب و كج فكری كرده؟ پس بهتر نیست كسی دنبال
علم نرود؟ یا اینكه می گویید آنها نیز منافق بودند و برای كسب مقلام خالفلت
مسلمان شدند!! و یا همه آنها متعصب و كج فكر بوده اند! یا اینكه آنها نیز مانند
تمام اصحاب پس از پیامبر (البته به قول سلیم ابن قیس) مرتد شدند؟ با اینهمله
پس چرا چنین مطالب فراوانی را در تاییلد مقلام واالی حضلرت عللی (ع) در
كتب خود آورده اند؟ زیرا اصوال متعصبین و حسودان واقعی و حقیقلی ،سلعی
می كنند فضایل دیگران را كتمان و خدشه دار كنند یعنی دقیقاً همان كاری كله
نویسندة شیعه با شخصیت ابوبكر و عمر انجام می دهد !!!3براستی آیا فكر ملی
كنید عطار و مولوی و سعدی و خیام هم ،نادان بودنلد یلا مغلرض و حسلود؟
شاید هم طبق همان كلك قدیمی می گویید :تقیه می كردند؟
- 37برخی از احادیث و روایاتی كه شیعه به آنها استناد می كند صحیح اسلت وللی
ربطی به كسانی كه اكنون خود را شیعه می نامند ندارد .مانند این حدیث پیامبر
كه :علی و شیعیانش رستگارند .مسلم است كه منظلور پیلامبر از شلیعه ،یلاران
حضرت علی در همان دوره بوده و ما می دانیم حضرت علی در خصوص نبرد
با خوارج از سوی پیامبر اجازه داشته و پیامبر از طریق وحی برخلی از دشلمنی
 -3البته به غیر از افرادی مانند عالمه امینی كه در كتاب الغدیر نوشته :نشناختن حلق حضلرت ابلوبكر
رضی اهلل عنه ،جنایت فاحشی به شمار می آید.
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های بعدی با حضرت علی را می دانسته اند و در همین خصوص فرموده انلد:
یاران علی رستگارند .و این موضوع هیچ ربطی به بهره برداریهای سیاسی شیعه
در زمانه فعلی ندارد.
- 38اگر صرف وجود حدیث یا روایتی در كتب اهل سنت دال بر صلحت آن باشلد
پس دیگر علم رجال و درایه و روایه و تطبیق احادیث با عقل و قرآن و ...چله
فایده ای دارد؟ و چرا به خودمان دردسر مطالعلة ایلن عللوم سلخت را بلدهیم
كافی است طبق این اصل عمل كنیم :هر حدیثی كه در كتب اهل سلنت بلود و
به نفع ما هم بود آن حدیث صحیح است و هرحدیثی كه در كتب اهلل سلنت
است و به نفع ما نیست ،ساختة امویان و جاعالن حلدیث و طرفلدران خلفلای
راشدین است!
- 35ما می دانیم كه افرادی با گرایشها و عقاید متفاوت در سپاه حضرت علی وجود
داشتهاند .عده ای از آنها انسلانهایی خلوب و مسللمانانی راسلتین بلوده انلد و

احادیثی كه از زبان پیامبرغ در فضیلت حضرت علی را به خلاطر داشلته انلد
مرتب برای احتجاج و كوبیدن حریف به كار می برده اند در حالیكله در زملان
خالفت حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حتی تا قرنها پس از آن كسی نیلازی
به بازگو كردن احادیثی كه پیامبرغ به نفع ابوبكر و عمرگفته بود نداشلته زیلرا

این دو نفر دشمنی نداشتند .عدهای نیز در سلپاه عللی بلوده انلد كله تنلدرو و
افراطی بوده و حتی حضرت علی نیز آنها را قبول نداشتهاند ایلن افلراد عملدتا
جزو قاتلین و شورشیان علیه حضرت عثمان بلوده انلد و اگلر حضلرت عللی،
شكست می خورد مطمئن بودند كه به دست بنی امیه و سایر اصحاب پیامبرغ
به قتل می رسند مسلم است كه این افراد كه كشتن عثمان و سرپیچی از دستور
حضرت علی برایشان كار آسانی بوده دروغ بستن بر پیامبر برایشان كاری داشته
است این افراد احادیث زیادی را به دروغ از جانب پیامبر در فضیلت حضلرت
علی ساخته و نشر می داده اند .ما در كتب تاریخی قدیمی و معتبلر در جریلان
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جنگهای جمل و صفین و نهروان نشانی از این احادیث نمی بینیم .در صلورتی
كه جا داشت حضرت علی و اصحاب ایشان از این احادیث استفاده می كردند.
(حتی در نامه نگاریهایی كه بین حضرت علی با مخالفین وجلود داشلته) پلس
مسلم است كه این احادیث از زمان خالفت امام حسن و برقراری صلح و قیلام
مختار و ...ساخته شده است (احادیثی مانند الحق مع علی و علی مع الحلق یلا
علی خیر البشر یا)...
- 36حتی تواتر یك قصه نمیتواند دلیل قاطعی بر صحت همه جانبه آن باشد حتلی
اگر در كتب اهل سنت نیز وجود داشته باشد .چند نمونه جالب آن :یكی شلیوه

وضو گرفتن است كه پیامبر اكرم غ  41سال روزی  7مرتبه وضو می گرفتنلد
ولی اكنون در شیوه انجام آن اختالف است و دیگر تعداد دفعات تكبیری كه در

نماز میت گفته میشود .پیامبر اكرم غ در طلول  41سلال بلرای افلراد بسلیار

زیادی (حتی منافقین مدینه كه آیات در منع از آن نازل شد) نماز میت خواندند
ولی دقیقا پس از رحلت ایشان در تعلداد دفعلات تكبیلر بلین تملام اصلحاب،
اختالف بوجود آمد .الزم به ذكر است كه این نمونه ها نه داستان است كله بله
آن شاخ و برگ داده شود و نه دربردارنده منافع سیاسی یا قومی و قبیله ای ،بلا
اینهمه درباره آن اینهمه اختالف وجود دارد وای به حال داستانهایی كه در پس
آنها منافع و تضادهای سیاسلی نیلز وجلود دارد .ملورد دیگلر داسلتان قطلام و
تحریك ابن ملجم ،برای كشتن حضرت علی (ع) است 3.ماجرای عریش (سایه
بان) در جنگ بدر كه عنوان می كند پیامبرغ ،از آنجا جریان نبرد را پی گیلری

میكرد .افسانة غرانیق و صدها داستان دیگر كه اكنون برای محققین ،هیچ جای
شكی بر دروغ بودن آن باقی نمانده است .البته این موارد از آنجلا كله سیاسلی
نیست و عواطف كور عوام را تحریك نمیكند توس محققلین شلیعه نیلز ،رد
 -3دكتر شهیدی در كتاب علی از زبان علی با ترس و لرز عنوان می كند كله :ایلن ملاجرا دروغ اسلت
ولی چه كسی جرات عنوان آنرا دارد؟
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شده است ولی كسی جرات رد كردن داستانهایی كه منبع ارتزاق علده ای شلده
است را ندارد!!!
- 39چه كسی مطمئن است و میتواند قسم بخورد كه چه كسی سلنی اسلت و چله
كسی شیعه؟ سنی ها ابن ابی الحدید را كه عاشق علی بوده شلیعه ملی داننلد و
شیعه ها در شیعه بودن ابن اسحاق ،شك دارنلد زیلرا حقیقلت را نوشلته و در
كتابش به حضرت عمر و حضرت ابلوبكر فحلش نلداده اسلت آری در طلول
تاریخ ،هر كس حقیقت را فهمیده چماق تعصبات مذهبی بر سر او فلرود آملده
است( .البته از آنجا كه انسانهای فهیم و عالیقدر از شائبه هر گونه فرقه ای دور
بوده اند اكنون نیز در اینكه مثال فردوسی یا امام محمد غزالی چه دینلی داشلته
اند بسیار جای بحث و گفتگوسلت و بهتلرین پاسلخ هملان اسلت كله غزاللی
میدهد :ملن در شلرعیات ،ملذهب قلرآن و در عقلیلات ملذهب برهلان دارم.
روحش شاد)
- 49ما می دانیم در مقام استدالل یا ارائه یلك روش و شلیوه در هلر نلوع تحقیقلی
همان روش استداللی میتواند علیه خود ملا نیلز بكلار گرفتله شلود اگلر ایلن
استدالل شیعه درست باشد یعنی هر چه در كتب اهل سلنت وجلود دارد و بله
نفع ما و به ضرر آنهاست را باید قبول كرد آنهلا نیلز خواهنلد گفلت در كتلب
بحاراالنوار و حتی اصول كافی و كتب شریعتی (كه بنا به اعتلراف خلودش در
ستایش و عشق به علی و حتی اطرافیان او مانند سلمان و ابوذر ،بسلیار تنلدرو
بوده) یا من ال یحضر الفقیه شیخ صلدوق 3و كتلب :عالمله برقعلی و آیلت اهلل
مصطفی طباطبایی و آیتاهلل غلروی (اصلفهانی) و آیلت اهلل زنگنله و آیلت اهلل
سنگلجی و ...كه همگی جزو علمای متخصص و طراز اول شلیعه هسلتند نیلز
مطالب بسیار زیادی حتی در نقض مهمترین اصل ملذهب شلیعه یعنلی اماملت
 -3به عنوان مثال شیخ صدوق در این كتاب ،غالیانی كه اشهد ان علی وللی اهلل را در اذان اضلافه كلرده
اند لعنت كرده است!
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وجود دارد پس طبق استدالل شما این موارد میتواند علیه شما مدرك و دلیلل
واقع شود!
 43ا-ین اصل كه هر فرهنگ و عقیده ای در سایر فرهنگها و عقاید تلاثیر گذاشلته و
متقابالً از آنها تاثیر میگیرد اصلی است كه به تجربه و تحقیق ثابت شده اسلت.
ما می دانیم كه حد اقل تا  2قرن پیش (یعنی قبل از حكومت صفویه) بسلیاری
از جوامع سنی و شیعه در شهرهای مختلف ایران براحتی و آزادی كامل در كنار
یكدیگر زندگی می كرده اند (حتی هم اینك نیز در عراق یا نواحی مرزی مانند
مهاباد و نقده و ...شیعه و سنی در كنار هم زندگی می كنند) و مسلم اسلت كله
كتب اهل سنت نمی توانسته خود را از تاثیر عقاید شیعه مصون نگاه دارد برای
همین بسیار محتمل است كه برخی از آراء و عقاید شیعه به صورت مستقیم یلا
تغییر شكل یافته وارد كتب اهل سنت شده باشد .قرینه محكم برای تاییلد ایلن
فرضیه آن است كه علمای شیعه و سنی متفق القولند كله دروغهلایی از جانلب
یهودیان به نام اسرایلیات وارد كتب روایلی و تلاریخی مسللمانان شلده اسلت
دروغهایی حتی در حد تواتر (مانند شاخ و برگهایی كله بله واقعله معلراج داده
شده یا افسانه غرانیق و حتی تحریف و حلذف و زیلاد شلدن قلرآن و )...پلس
وقتی آراء غیر مسلمانها به این راحتی وارد كتب مسلمین میشود بسیار محتمل
تر است كه آراء دو گروه عمده از مسلمانان (یعنلی شلیعه و سلنی) وارد كتلب
یكدیگر شده باشد .این فرضیه هنگامی محكمتر میشود كه ما بلدانیم اخلتالف
عقیدتی و سیاسی ما بین شیعه و سنی بله ملرور و طلی سلده هلای بعلد و بله
خصوص از دوران صفویه به این سو شلدت گرفتله و نویسلندگان اولیله اهلل
سنت (به خاطر كمرنگ بودن شدت اختالفات بلین شلیعه و سلنی و همچنلین
بدون در موضع اقتدار) دقتی در ثبت این احادیث نداشتهاند.
- 44ما می دانیم كه در البه الی كتب قدیمی اهل سنت به خصوص كتب تاریخی و
حدیثی و حتی دو صحیح مسلم و بخاری مطالب اشتباه و خطایی علیله پیلامبر
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گرامی اسالم وجود دارد اكنون آیا درست است كه طبق این اسلتدالل بلرادران
محقق شیعه یك نفر مسیحی غربی بیاید و بگوید :آقای مسلمان در كتب خلود
شما این مطالب زشت ،علیه پیامبر شما وجود دارد؟ (مانند افسانه غرانیق) كملا
اینكه مستشرقین و اسالم شناسان مغرض غربی در نوشتههای خودشان ،كلم از
این حیلة كثیف و غیر علمی استفاده نكرده انلد كله ملا بعضلاً در كتلب شلیعه
مشاهده میكنیم كه نویسندگان شیعه به آنها تاخته اند پس چرا نوبت به مجادله
بین شیعه و سنی كه میشود می توان از ایلن حربلة كثیلف غیلر علملی سلود
جست؟
 41پ-یامبر اكرم غ در حدیث معتبر و معروفی فرموده اند :آنچه از من به شلما ملی
رسد را با قرآن مطابق دهید اگر موافق قرآن بود قبول كنید و اگر مخالف قلرآن
بود آنرا به دیوار بكوبید! ولی ایشان در هیچ حدیثی نفرموده اند :اگلر احادیلث
من در كتب اهل سنت بود و به نفع شیعه هم بود آنرا قبول كنید! هنگام تطبیلق

احادیث پیامبرغ با آیات قرآن نیز باید سیاق آیات قبلی و بعدی را نیز در نظر
بگیریم .ولی عجیب است كه حتی یكی از آیات مورد نظر شیعه را نملی تلوان

با توجه به آیات قبل و بعد آن تفسیر كرد! و حتما برای فهم آن باید به روایات
و افسانه های تاریخی رجوع كنیم .تازه كار به اینجا ختم نمیشود بلكه بایلد از
بین انبوه داستانها و روایات متضاد و مختلف آن روایتلی را گلزینش كنلیم كله
بیشتر با عقاید شیعه جور در میآید .باز هم كار به اینجا ختم نمیشلود و اكثلر
این آیات اگر با سلیقه شیعه تفسیر شود با اصول و قواعد كلی زبان عرب جور
در نمی آید پس باید به استثنائات این زبان رجوع كرد و فقل پلس از اینهمله
دوز و كلك میتوان عقیده ای فرقه ای را ثابت كرد.
 42ا-ین دلیلی است كه شاید فق بتوان در مقابل برادران اهل سنت بله آن تمسلك
كرد ولی پاسخ من شیعه را چه می دهید كه هم كتب اهل سنت را پر از اشلتباه
می دانم و هم كتب شما را پر از دروغ و غلو و افسلانه؟ ماننلد اینكله بله یلك
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مسیحی بی اعتقاد بگوییم بیا به مسیح ایملان بیلاور زیلرا در كتلاب قلرآن نیلز
حقانیت او تایید شده! آن مسیحی با پوزخند به تو میگوید :خوب من نه اسالم
را قبول دارم نه مسیحیت را!
 47ا-ین دلیل در صورتی درست است كه خود برادران اهل سنت تمام مطالب كتب
خودشان را قبول داشته باشند ولی در عصلر حاضلر (و نله در زمانهلای پلر از
تعصب گذشته) محققین خود آنها نیز معترفند كله برخلی اشلتباهات در كتلب
قدیمی آنها وجود دارد.
- 48برخی از احادیث كه در كتب اهل سنت و به ضلرر خلفلاء وجلود دارد مسللم
است كه توس اطرافیان خلفای بنی امیه و بنی عباس ساخته شده است .ماننلد
احادیثی كه میگوید حضرت عمر یا حضرت ابوبكر شلراب ملینوشلیده انلد!
مسلم است كه این احادیث را ساخته اند تا سرپوشی باشد بلرای شلرب خملر
توس خودشان! یعنی وقتی ابوبكر و عمر شراب خورده اند پلس ملا هلم ملی
توانیم و وقتی آنها به اهل بیت ظلم كردهاند پس ما هم می توانیم!
- 45تمام اعتقادات شیعه یك صحت جزئی و اولیه دارد ولی در قرون بعدی بعللت
نفوذ اندیشه های غالیان و نفوذ فرهنگ مسیحیت و یهود و ایرانی و هنلدی بله
آنها شاخ و برگ داده شده و دچار غللو و خرافله و زیلاده روی شلده و عللت
اینكه علمای شیعه برای تمام اشتباهات و نتیجه گیریهای غل خود یك یا چند
آیه و حدیث و داستان در چنتله دارنلد وجلود هملین صلحت اولیله و جزئلی
است.برای مثال :پیامبر اكرم جهت طلب آمرزش و آملوزش عبلرت گیلری بله
دیگران به قبرستان بقیع میرفته انلد وللی سلاختن گنبلد و بارگلاه و ضلریح و
زیارتنامه خوانی و دور ضریح گشتن (مانند كعبه) قفل و طلب شفا و بوسلیدن
درو دیوار و براه انداختن گروه اركسلتر و ...بله هلیچ وجله در سلنت و روش
ایشان جایی نداشته و قطعاً از فرهنگ ایرانی مسیحی وارد فرهنگ شلیعه شلده
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است .به همین ترتیب زیاده رویهای دیگر را بررسلی كنیلد ماننلد سلفارش بله
دوستی با علی كه سر از والیت مطلقه و خالفت و امامت و ..و درآورده است.
 46ا-ین استدالل شما در صورتی صحیح است كه شما نیز تمام مطاللب موجلود در
كتب خودتان مانند اصول كافی و یا بحاراالنوار را قبول داشته باشلید وللی بله
عنوان مثال ما می دانیم یكی از چهار كتاب اصلی شلیعه كتلاب ملن ال یحضلر
الفقیه شیخ صدوق است او در این كتاب ،غالیانی كه جملة اشهد ان عللی وللی
اهلل را در اذان اضافه كرده اند را لعنت كرده است پس چرا شما فق می گوییلد
نباید این جمله را به نیت اذان گفت (این هلم یكلی دیگلر از هملان كالههلای
شرعی) یا ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم كه در اصول كافی به آن اشاره شده
است ولی شما آنرا قبول ندارید و...
 49پ-یروان باب و مكتب بهاییت نیز مطالب فراوانی به نفع خود از بین كتلب شلیعه
بیرون كشیدهاند (به خصوص در زمینه ظهور منجی) پس آیا آنهلا نیلز بلا ایلن
ادعای پوچ می توانند حرف خود را به كرسی بنشانند.
- 19كسی چه می داند شاید در برابر آنهمه دلیل قرآنی و روایی و عقلی و اجماعی،
وجود این مطالب ،فتنه ای از سوی خداوند برای گمراهی شیعیان باشد.
- 13در مقام تحقیق و دوری از تعصب ،به جا و شایسته است وقتی مطلبی از كتلب
اهل سنت نقل میشود مطالب و روایات مخلالف آن نیلز كله در هملان كتلاب
وجود دارد نقل شود و حتی اگر نویسنده پیرامون آن مطلب توضیحاتی داده آن
توضیحات ،نوشته شود نه این كه با انتخاب و بیرون كشیدن یك مطلب ،ماننلد
بچه ها به هو كردن بپردازیم.
- 14در انتها باید گفت :مگر سنی ها دشمن خلونی حضلرت عللی (ع) هسلتند كله
میگویید آنها در كتابهای خودشان هم نوشته انلد .آنهلا بلر خلالف آنچله كله
روحانیون در مغز ما كرده اند علی را بهتر از ما میشناسند و بیشتر از ما دوست
دارند .و همانطور كه به نفع حضرت علی مطالبی را در كتب خودشلان نوشلته
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اند به نفع حضرت عمر و حضرت ابوبكر نیز مطالب زیادی در كتب آنها وجود
دارد.
- 11در اینكه چرا در كتب اهل سنت یا شیعه مطالبی به نفع طرف مقابل وجود دارد
نباید از تاثیر و تاثر و تقابل فرهنگها و عقاید این دو گروه غافل ماند .زیرا ایلن
اصل در علم تاریخ و جامعه شناسی با اثبات رسیده كه دین و مذهب و روایات
تاریخی یكی از دهها عناصر تشكیل دهنلده هلر فرهنگلی ملی باشلند و تملام
فرهنگهای جهان همیشه با یكدیگر در حال تبدل و داد و ستد بوده از یكلدیگر
تاثیر پذیرفته و در هم تاثیر می گذارند .دین اسالم و مذاهب موجود در آن نیلز
از این امر مستثنی نمی باشد .اگر به كتب روایی شیعه و سنی نگلاهی محققانله
داشته باشیم به خوبی متوجه می شویم كه داستانهایی تحت عنوان اسرایلیات از
قوم یهود به آنها راه یافته است .و همینطلور از طریلق فرهنلگ ایرانلی و حتلی
هندی و مسیحی موضوعاتی وارد فرهنگ اسالمی شده است .و حتلی یكلی از
عللی كله باعلث شلكل گیلری ملذهب شلیعه شلد هملین نكتله اسلت یعنلی
تئوریسینهای شیعه مطالبی كه به نفع خودشان در كتب اهل سنت بود را انتخاب
كرده و عقاید خود را بر مبنای آن پایه ریزی كردند و طرفه اینجاست كه اكنون
پس از  32قرن می گویند این مطالب در كتب اهل سنت هم وجلود دارد! وللی
از این نكته غافلند كه در ابتدا وجود همین موارد در كتب اهل سلنت دسلتاویز
شیعه برای اعالم موجودیت شد! نكته دیگر اینكه اهل سنت حضرت علی را به
عنوان خلیفه چهارم و صحابی بزرگوار پیامبرغ قبول داشته و در نوشتن آنچله

به نفع ایشان بوده ابایی نداشته انلد و در ابتلدای املر كله هنلوز تشلیع شلكل
منسجمی به خود نگرفته بود برای آنها مهم نبوده كه تحقیق و تاملی در صحت
و سقم این موارد داشته باشند چون حضرت علی نیز مانند بقیله صلحابه بلرای
آنها دارای ارج و قرب خاصی بوده است .خالصه آنكه :شیعه در ابتدا دانسته یا
ندانسته و مستقیم یا غیرمستقیم اصول مورد عالقه خودش را با خرافات موجود
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در كتب اهل سنت (كه آن هم بر اثر تاثیر فرهنگ یهود و مسیحی و حتی ایرانی
و شیعیان كوفی و غالیان و ...نوشته شده) وفق داده و از آنها تاثیر گرفته و آنهلا
را در خودش هضم كرده و اكنون میگوید این مطالب در كتب خلود آنهلا هلم
هست! نمونه بارز آن اعتقاد به موعود و منجی می باشد .كله از طریلق فرهنلگ
یهود وارد فرهنگ مسیحی و از آنجا وارد فرهنگ اسالمی و كتلب اهلل سلنت
شد و شیعه می خواهد به نفع خلود از آن اسلتفاده كنلد .طرفله آنكله حلدیث
منسوب به نبی اكرم میگوید :نام آن موعود همنام من و نام پدرش هنمام پلدر
من است .در صورتی كه نام پدر حضرت مهدی ،حسن بوده و نه عبداله!
- 12مبانی نظری ،ایدئولوژی و تئوری شیعه بر اساس دروغهای (آحلاد) موجلود در
كتب اهل سنت در قرن اول هجری شكل گرفت و بلر هملین مبلانی در قلرون
بعدی بس یافت و در سطح تودة شیعه به جریان درآمد.
- 17در كتب شیعه نیز مطاللب فراوانلی بله نفلع حضلرت عملر(رض) و حضلرت
ابوبكر(رض) وجود دارد كه شما آنها را با چوب تقیه حراج می كنید .حضلرت
علی در نهج البالغه پس از كشته شدن حضلرت عملر از او تعریلف و تمجیلد
كرده و در نامه های خود به معاویه ،خالفت آن دو نفر را تاییلد نملوده اسلت.
شریعتی كه شیعه است در كتاب حجر ابلن علدی حكوملت حضلرت عملر و
حضرت ابوبكر را بهترین حكومتها دانسته و خطبه موجلود در نهلج البالغله را
متعلق به حضرت علی و در ستایش حضرت عمر میداند در اصول كافی املام
صادق در پاسخ آن زن میگوید آن دو نفر (عملر و ابلوبكر) را دوسلت داشلته
باش و...
- 18شیخ صدوق یكی از پایه گذاران فقه شیعه است و كتاب ملن الیحضلرالفقیه او
یكی از چهاركتاب اصلی شیعه است .او در این كتاب غالیان را لعنت كرده كله
جمله اشهد ان علی ولی اهلل را وارد اذان كرده اند .پس شما كه به كتب اصلی و
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مرجع خود عقیده ندارید حلق نداریلد مطلبلی را از كتلب اهلل سلنت شلاهد
بیاورید.
- 15در كتب شیعه حتی كتب مرجعی ماننلد اصلول كلافی و بحلار االنلوار مطاللب
اشتباه ،كفر آمیز و خرافی وحشتناكی وجود دارد از قبیل تحریف قرآن ،ترس و
خضوع امامان در برابر خلفای بنی عباس یا بنیامیه ،گفتگوی االغ با پیامبر ،هلر
كس انار بخورد به بهشت میرود و ...آیا درست است كه سنی هلا شلما را بله
این بهانه تكفیر كنند كه آقا در كتب خود شما این مطالب نوشته شده است؟
- 16برخی از روایات دروغ از طریق غاله و رافضی ها و باند ابلن سلباء وارد كتلب
اهل سنت شده است زیرا
نویسندگان سنی نیز مانند عالمله مجلسلی از بلاب جملع آوری هلر چله را بلهدستشان می رسیده در كتابهای خودشان ثبت می كرده اند.
جذابیت داستان گونه برخی از روایات آنها را ترغیب به ثبت می كرده است.از آنجا كه تمام برادران اهل سنت حضرت علی را به عنوان فردی بسیار علالم ومتقی و خلیفه چهارم قبول دارند و حتی برخی مانند ابنابی الحدید او را افضلل
همه صحابه می دانسته اند در نقل این احادیث تردید نكرده اند.
دسته بندیهای فرقه ای و سیاسی در قرون بعدی تشدید شلده و در ابتلدایی كلهنویسندگان سنی اینگونه روایات را ثبت و نقلل ملی كلرده انلد تضلادی وجلود
نداشته است تا آنها دقتی در تعیین دروغ از راست داشته باشند.
ثبت و كتابت بسیاری از كتب قدیمی بدون كارشناسی به عمل میآمده به عنلوانمثال مورخی (حتی سنی) كه سر رشته ای از علوم قرانلی نداشلته روایلت (انملا
ولیكم اهلل) را منسوب به حضرت علی معرفی می كنلد وللی چنانچله بله زودی
شرح می دهیم ایرادات بسیاری به سیاق آیه و ارتباط آن با خالفت حضرت علی
(ع)وارد است كه فق یك كارشناس علوم قرآنی از آن مطلع است.
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- 19نگاه به بسیاری از وقایع از دید مثبت و از موضع قدرت مانند آن شلاعری كله
حمله حضرت عمر به خانه حضرت فاطمه را نقطه مثبتی برای عمر تلقی كرده
و حتی در شعرش تعریف و تمجید هم میلكند مسلماً اگلر حضلرت عللی بله
سمت خانه حضرت عمر حمله می كرد شاعر شیعی نیلز از اینكلار و ایسلتادن
حضرت علی مقابل شخصیتی چون حضرت عمر ،تعریف و تمجید می كرد.
- 29پس به این نتیجه می رسیم كه وجود یك مطلب در نوشته هلای بلرادران اهلل
سنت دلیل بر صحت آن نیست بلكه معیار صحت یك روایت یا حدیث در هر
كتابی:
قدمت آن و نزدیك بودن آن است به شخص گوینده یا زمان اتفاق.عقالنی بودن آن.صداقت گوینده یا سلسله روات(.اسناد روایت)تطبیق آن سخن با قرآن (هم با روح كلی قرآن و هم با آیات مشخص)تطبیق با سایر احادیث و روایات معتبر تر و قطعی تر.تطبیق با شرای همان زمان و همان فرهنگ.تطبیق آن سخن یا حادثه با :كل سخنان آن گوینده در طول عمرش و یلا بلا كللروش شخص گوینده در طول عمرش.
درك علت بیان آن سخن یا موضوع كه در چه شرایطی و به چه دلیلل و در چلهفرهنگی و در برابر چه افرادی و برای چه گفته شده است.

به عنوان یكی از تحلیلهای رایج نویسندگان شیعه این سخن منتسب به پیامبرغكه در كتب اهل سنت نیز وجود دارد :هر كس فاطمه را بیازارد مرا آزرده اسلت.
سپس می گویند :فاطمه از عمر و ابوبكر ،خشمگین بود .آنگاه نتیجه ملی گیرنلد

عمر و ابوبكر موجب خشم پیامبرغ و خداوند شده و در نتیجه جهنمی هستند.

در اینجا این سئوال به ذهن خطور می كند كه پیامبرغ برای چه ایلن سلخن را
گفتند؟ آیا در زمان حیات پیامبر اكرم ،مردم مدینه فاطمه را اذیلت ملی كردنلد؟
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پاسخ منفی است .مسلماً خواهید گفت :پیامبر با علم غیب می دانسته كه عملر و
ابوبكر پس از او موجب آزار فاطمه خواهند شد! ولی در اینجا مساله پیچیده تلر

میشود اگر پیامبرغ این موضوع را میدانسته و می دانسلته آن دو نفلر موجلب
شهادت فاطمه و غصب خالفت و تحریف اسالم و ...می شوند پس چرا اینهمله
آنها را به خود نزدیك كرد؟ مگر ابوبكر بله دلیلل هملین نزدیكلی همیشلگی بلا

پیامبرغ نتوانست در سقیفه خلیفه شود؟ چلرا پیلامبرغ در جنلگ تبلوك او را
علمدار لشكر كرد؟چرا در سفر حج سال هفتم هجری او را امیلر حجلاج كلرد؟
چرا هجرت تاریخی و سرنوشت ساز خود را از خانه او شروع كرد و فقل او را

از این موضوع آگاه ساخت و فق او در آن لحظاتی كه كفار قصد جان پیامبرغ
را داشتند در غار در كنار او بود؟ چرا همیشه با او مشورت می كرد؟ چلرا بله او
اجازه خرج مدوام در زمینه آزادی بردهها و هزینه نبردها خرید زملین مسلجد و

غیره را می داد؟ چرا در ایام بیماری ایشان ابوبكر امام جماعت مسجد بود؟ چلرا
با دختر او و دختر حضرت عملر ازدواج كلرد؟ چلرا عایشله را اینقلدر دوسلت
داشت؟ چرا خواست در ایام بیماری در اتاق عایشه بستری شود؟ چرا طبق سیره
ابن هشام (كه تردید در صحت آن فق عالمت حماقت است) فق ابوبكر حلق
داشت درب خانه اش بروی مسجد النبی ،باز باشد و در همه خانه ها بسته شود؟
و هزاران چرای دیگر كه محقق شیعه بلا هلزار جلور تفسلیر و توجیله و دوز و
كلك ،قصد تخطئه آنرا می كند! ولی برای ذهنی كه بیمار نیست این سئوالها بلی
پاسخ می ماند!
بیایید برای درك بهتر وقایع ،خود را به آن زمان ببریم .عایشه دختری تیزهوش و پر
جنب و جوش و بسیار جوان بوده .فاطمه با علی ازدواج میكند و بچه دار میشود ولی
عایشه نه! به علت گسترش شایعه ای دروغ3 ،حضرت علی به پیامبر ،توصیه می كند كه
 -3كه اگر از طریق وحی دروغ بودن آن اعالم نمی شد همین نیز توس شیعه باعلث داستانسلراییهایی
علیه عایشه می شد
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عایشه را طالق دهد! آیا همینها كافی نیست عایشه اندوهگین شود؟ اگر نگاهی به ناقلل
حدیث (هر كس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده) بیندازیم ،با تعجب به نام عایشه برمی
خوریم و آنگاه متوجه می شویم پیامبر اكرم تحت چه شرایطی و خطاب به چه كسلی و
برای چه این سخن را فرمودهاند! البته در برخی متون دیگر نیز آمده كله حضلرت عللی
پس از ازدواج با فاطمه قصد ازدواج با یك دختر از قبیله بنلی مخلزوم (احتملاال دختلر
ابوجهل) را داشته كه بلاز ماننلد همیشله جنجالهلا و شلایعات خالله زنكلی باعلث آزار
حضرت فاطمه شده و پیامبر اكرمغ می گویند :هر كلس فاطمله را آزار دهلد ملرا آزار

داده .و حضرت علی از این ازدواج منصرف می شوند .3اكنون چرا محقلق ملرد ایرانلی
قرن بیستمی خودش را داخل دعواهای خاله زنكی  3299سال پیش اعراب كرده است و
اهلل اعلم.
(البته در راویان این حدیث ،جای حرف و نقل زیاد است و ظاهراً آدمهلای درسلتی
نبوده اند ولی در اینجا ،به عنوان یك موضوع تحقیقاتی ،مصرانه از برادران محقق شلیعه
درخواست می كنم كه بیان كنند علت بیان این سخن پیلامبر گراملی اسلالم ل هلر كلس
فاطمه را آزار دهد ....ل چه بوده است؟ زیرا موضوع از دو حالت خارج نیست :اگر ایلن

 -3البته روحانی صفوی ممكن است بگوید پیامبر اكرم خودشان با دختر ابوسفیان ازدواج كردنلد چلرا
باید علی را از ازدواج با دختر ابوجهل منع كنند .پاسخ -3 :دشمنی و عداوت ابوجهل و ابوسفیان ماننلد
هم نبوده  -4قیاس ،عملی شیطانی و در مذهب شیعه باطل است (یعنی نمی توان عللی را بلا حضلرت
محمد قیاس كرد  -1پیامبر اكرم می توانسته اند در آن واحد بیش از  2زن انتخاب كنند ولی دیگران از
جمله حضرت علی شرعاً چنین اجازه ای نداشته اند پس در اینجا نیز قیاس كنید و بگوییلد عللی ملی
تواند بیش از  2زن بگیرد  -2بیشتر ازدواجهای پیامبر جنبه سیاسی داشته و هلدفی در پشلت آن پنهلان
بوده ولی ازدواج حضرت علی با دختر ابوجهل هیچ نتیجله ای در بلر نداشلته اسلت -7 .پیلامبر اكلرم
حضرت علی را از ازدواج با دختر ابوجهل منع نكرده اند بلكه نظر شخصی خود را گفته و فرموده انلد
هر كه فاطمه را آزار دهد مرا آزرده است  -8قرینه آنكه تا حضرت فاطمه زنلده بودنلد حضلرت عللی
ازدواج نكردند (بر خالف رسم اكثر اعراب كه در آن واحد چند زن داشلته انلد) وللی پلس از رحللت
حضرت فاطمه با چندین زن ازدواج می كنند؟
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روایت ،آحاد است كه به آن اعتباری نیست و اگر متواتر است باید بتوانید بله سلئواالت
زیر پاسخ دهید:
علت بیان این سخنان از جانب پیامبر اكرم چه بوده است؟ یعنی چه اتفاقی افتلاد تلا
باعث شد پیامبر اكرم این سخن را بیان كنند؟ پیامبر كه بلدون مقدمله چنلین سلخنی را
نگفته اند و اگر هم بدون مقدمه گفته اند (یعنی پیامبر اكرم نسبت به آینده خبر میدادند)
آیا گزارشی در تاریخ ثبت شده كه حاضرین ل جمعیت مدینه حدود  19هزار نفر بوده ل
كه علم غیب نداشتهاند علت بیان این سخن را از نبی اكرم سلئوال كلرده باشلند كله یلا
رسول اهلل كسی كه فاطمه را اذیت نكرده پس شما برای چه این سخن را فرمودید؟!)
تحلیل دیگر :داستانها و روایاتی در منابع سنی و شیعه آمده كه حضرت علی (ع)خلیفه یا وصی و یا جانشین پس از پیامبرغ است سنی ها نیز ایلن احادیلث را

قبول دارند ولی می گویند منظور پیامبر اكرم ،خلیفه بالفصلل نبلوده بلكله عللی
خلیفه چهارم بوده است .و در رابطه اقتدا و پیروی از حضرت عملر و حضلرت
ابوبكر نیز در كتب آنها احادیثی وجود دارد .اگر این داستانها و احادیلث بنلا بلر
عقیده شیعه صحیح باشد چرا حتی یك نفر هم در سقیفه به آنها اشاره نكرد ولی
ابوبكر با یك حدیث :االئمه من قریش (امامان از قریشند) توانسلت انصلار را از
صحنه بیرون كند؟ چرا علی هیچ كجای تاریخ نه در سقیفه و نه در نهج البالغله
و نه در نامه هایی كه به معاویه نوشتهاند به این احادیث متواتر و شایع (البته بله
اعقتاد شیعه) كه همه آنرا می دانسته اند احتجاج و اشاره نكرده اند؟ شاید بگویید
ایشان برای حفظ مصلحت اسالم سكوت كردند ولی ایشان نله در هنگلامی كله
پس از دفن پیامبر از خانه بیرون آمدند و نه در مقابل معاویله و نله هلیچ جلای
دیگر ،سكوت نكرده و صحبت كردند ولی اشلاره ای بله آیله تبلیلغ و احادیلث

پیامبرغ در زمینه خالفت خودشان نداشتهاند؟ بلكله تملام اعتلراض ایشلان بله
خاطر غیبت ایشان در سقیفه و اخذ تصمیم بدون حضور و مشورت با بنیهاشلم
بوده و تمام استدالل ایشان نیز وجود رابطه خویشاوندی و سابقه در اسالم بوده؟
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یكی دیگر از اشتباهات محققین و نویسندگان ما برگزیدن شیوه جلدل بله جلای

بحث است .در مجادله هر یك از دو طرف می خواهد نظر خود را به هر ترتیب ،ثابلت
كند ولی در بحث و مباحثه دو طرف بدون هیچگونه تعصب و كینه ای مینشلینند و راه
حل خوب و منطقی و درست را با مخلوط كردن آراء و نظرات مختلف ،به دسلت ملی
آورند .و تا مردم كشلور ملن روش دوم جلزء فرهنگشلان در نیایلد در همله زمینله هلا
شكست می خورند از مجلس گرفته تا كابینه و شوراهای شهر و....


تكیه و بزرگنمایی اخبار واحد و عدم توجه به سایر اخبار واحد یا متواتر كه ضلد

خبر مورد عالقة آنهاست! مثال یك قصه را از دل كتب تلاریخی بیلرون ملی كشلند كله
حضرت عمر چون حكم تیمم را نمی دانسته به شخص سائل میگوید :نماز نخوان! ولی
حتی به اعتراف اساتید شیعه (تشیع در مسیر تاریخ) حضرت عمر در برگلزاری مناسلك
دینی فردی بسیار سختگیر بوده و حتی وقتی از ضربه ابولولو بیهوش میشود با یادآوری
نماز او كه دارد قضا میشود او را به هوش میآورنلد و صلدها خبلر متلواتر دیگلر كله
حضرت عمر را در انجام مراسم دینی فردی سختگیر نشان میدهد.


تطبیق افراد یك مكتب ،با فلسفه و هدف اصلی آن مكتب :این یك اشتباه بلزرگ

است زیرا همانطور كه مذهب شیعه حقیقی را نمی توان بلا مطالعله افلرادی ماننلد ملن
شناخت ،مذهب سنت را نیز نباید با افراد تندرو و خشن سنی تطبیق داد.


مسامحه و سهل انگاری در امور مورد عالقه و سخت گیری و دقت در اموری كه

با آن مخالفند .برای مثال من به یكی از حضرات گفتم برخی از افراد در بین همسلایگان
و یا اقوام خود افراد فقیر و بیكار و مستحق سراغ دارنلد وللی بلنلد ملیشلوند و بلرای
چندمین بار به كربال می روند .آیا اگر امام حسین زنده بودند آنها را توبیخ نمی كردنلد؟
و آقا فرمودند :نمیشود كاری كرد ،مردم عاشقند! یا گفتم چرا به كسانی كه اسم خود را
عبدالرضا و كلبعلی و ...میگذارند یلا در مراسلم عاشلورا صلدای سلگ ملی كننلد و...
اعتراض نمی كنید؟ باز پاسخ فرمودنلد :ملردم عاشلقند! آری بلی تلوجهی بله بلدبختی
اطرافیان و گناهان شرك آلود را به راحتی می توان با به لجن كشیدن كلمه مقدس عشق،
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ماست مالی كرد ولی كوچكترین خطای صحابه بزرگوار پیامبر از زیر دید تیز بین محقق
شیعه مخفی نمی ماند!!!


اشتباه دیگر محققین آن است كه همه چیز را با هم مخللوط ملی كننلد و قاعلده

ثابتی در رد یا تایید مطالب ندارند و تمام هدفشان تایید یا رد یك مطللب اسلت از هلر
طریقی كه شد .به عنوان نمونه :آیه قرآن را با حدیث رد می كننلد و حلدیث را بلا آیله
قرآن.


برخی از تحلیلهای محققین بر مبنای آراء و نظرات مطرح شده در عصلر حاضلر

است مانند این نظریه های احمقانه كه :نظر حضرت عمر درباره حكومت ،ماننلد عقیلده
ماكیاول بوده و یا اینكه آنها حكومت را جنبه ای سیاسی داده و جنبه ملذهبی آنلرا كنلار
گذاشته و معتقد به جدایی دین از سیاست بوده اند!!! وللی آن زملان ،حلاكم از ملردم و
مردم از حاكم جدا نبوده دین جزو فرهنگ مردم و فرهنگ جزئی از دین و همه اینها در
داخل هم به عنوان یك مجموعه عمل میكرده و این تزهلا و بحثهلای نظلری مسلخره،
متعلق به عصر جدید است...3


كلی گویی و ابهام :به عنوان مثال می گویند حضرت عمر و حضلرت ابلوبكر در

جنگ احد فرار كردند .سئوال اینجاست:
مگر در صحنه و میدان رزم تمام مسلمانان ،دور تا دور پیامبر حلقه زده بودند كهشما میگویید پیامبر را تنها گذاشته و فرار كردند؟ سری به سیره معتبر ابن هشام
بزنید در این سیره از آنجا كه مربوط به نوشلته هلای ابلن اسلحاق در قلرن اول
هجری است ،تعصب و جاهلیتی وجود نداشته او میگوید :آنها به همراه چند تن
دیگر با شنیدن خبر رحلت پیامبر ،غمگین در گوشه ای نشسته بوده اند.
 -3به عنوان یك مثال خنده دار دیگر ،كه متوجه شوید با چه انسانهای احمقی طرف هسلتیم در كتلاب
یكی از اساتید دانشگاه درباره عمر و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه نوشته بلود :عناصلر نفلوذی!!! وللی
شما كه این دو نفر را نادان و كم شعور نشان می دهید چطلور اینقلدر بلاهوش بلوده انلد كله در مكله
فهمیدند میشود  41سال بعد در مدینه خلیفه شد!!! من از حماقت نویسندگان تعجب نمی كنم تعجلب
من از خریت خوانندگان این كتابهاست.
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به جز حضرت علی (ع) و ابودجانه و زبیر و طلحه ،چه كسی فرار نكرد كه آنهلافرار نكردند؟ براستی اگر بناست ایرادهای بنی اسراییلی بگیریم باید سئوال كنلیم
آیا ابوذر و سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ و بالل و سلمان فارسلی ...هلم فلرار

كردند؟ زیرا در متون تاریخی از وجود این افراد نیلز در كنلار پیلامبرغ خبلری
نیست! و شیعه نیز همه این افراد را قبول دارد.



هر جا به اصطالح معروف ،كم می آورنلد ملوارد فرعلی و جزیلی را بله اصلول

اساسی و كلی تسری میدهند .ما طبق روح كللی آیلات قلرآن و احادیلث و روایلات و
داستانهای تاریخی میدانیم اصل بر بیان حقیقت است و تقیه فق به خاطر حفظ نفلس،
یك مورد بسیار جزیی است كه به ندرت ممكن است برای یك نفلر در طلول عملرش
پیش بیاید .ولی این آقایان هر جا به بن بست بر خورد میكننلد ملی گوینلد :املام تقیله
كردند (دقت كنید امام و نه یك فرد عادی ،در كنار آن اضافه كنید به این اعتقاد شیعه كه
امام از ساعت مرگ خود و از قاتل خود و از امور غیبی آگاه است و تقیله بلرای حفلظ
نفس است .پس امام برای چه باید تقیه كنند؟!!!) مانند موردی كه زنی از امام صادق (ع)
درباره حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه و حضرت عمر ،سئوال میكند امام می فرماید :آنها
را دوست داشته باش .و آیت اهلل خویی در توجیه این حدیث میگوید :امام تقیله كلرده
اند؟ 3نعوذ باهلل یعنی در پاسخ به زنها و بچه ها نیز ،امام تقیه میكردهاند؟ آن هلم چنلین
سئواالت ساده ای! پس تكلیف هدایت و ارشاد و راهنمایی خلق و تولی و تبلری و املر
به معروف و نهی از منكر و ...چه میشود؟ وقتی كه امام حتی – نعوذباهلل  -نملیتوانلد
یك پرسش ساده را پاسخ دهد؟ تو را به خلدا بیاییلد و بله خلاطر اغلراض شخصلی و

 -3دقت داشته باشید كه زمان امام صادق از انجا كه مصادف با سقوط بنی امیه و روی كلار املدن بنلی
عباس بوده است فضای سیاسی نسبتاً بازی بوجود آمده كه به همین دلیل امام صادق می تواننلد اینهمله
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
قبیله های عمر و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه كه امام به جای بیان حقیقت تقیه كنند...
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فرافكنی بیعرضهگی های خود ،دست از تحریف و مسخ كردن چهرة واالی امامان ملا،
بردارید.


قبل از تحقیق یا نوشتن مطلبی با این پیش ذهن شروع می كنند كه مقام فرد مورد

عالقة خود را باال ببرند – به هر طریق – و مقام فرد منفور را نیز پایین بیاورند – به هلر
طریق – باز با این پیش ذهن كه این رفتار آنها مورد رضایت و خشنودی خداوند و ائمه
واقع میشود .البته برای نابودی یك چیزی نباید خوب حمله كرد بلكله بایلد :بلد دفلاع
كرد .یكی از علل سست شدن مبانی دینی در جامعه هملین بلد دفلاع كلردنهلا و دروغ
بستنهاست.


یكی از دالیل محقق شیعه در رد یا تایید یك نفر ،موافقان یا مخالفان آن شخصند

در این صورت این سئوال پیش می آید كه مالك شما چیست؟ اگر صرف یك سخن یا
یك یا دو حركت میتواند مبنی بر دشمنی دو نفر یا حق بودن یك طرف و باطل بلودن
طرف دیگر باشد در این صورت به عنوان مثال :حضرت عمر با خالد ابن ولیلد دشلمنی
خاصی داشته و اولین كاری كه پس از به قدرت رسیدن می كند این است كه او را كنلار
می گذارد! و خالد با حضرت علی ضد بوده پس آیا می توان در ایلن میانله بلا اینگونله
استدالالت ،چیزی را مشخص كرد؟ و نتیجه گرفلت كله :پلس خاللد بلا عللی دوسلت
بوده؟!!!


برداشت وقایع گذشته طبق روحیات زمانة حال :وقتی انسان در تاریخ می خوانلد

كه خالد ابن ولیدی كه عامل اصلی شهادت  59نفر از مسللمانان در احلد بلود براحتلی

راهی مدینه میشود تا اسالم بیاورد و پیامبرغ نیز اسالم او را قبول میكند دچار تعجب

میشویم .یا وقتی مناسبات بیشماری كه میان حضرت علی و خلفاء بلوده اسلت را ملی
خوانیم تعجب میكنیم .پاسخ اینجاست :آقای محقق و نویسنده قرن بیستمی ،اعلراب 32
قرن قبل ،مانند ما كینه ای نبودهاند آنها مانند مردان زن صفت این زمانه زود رنلج نبلوده
اند كه بر سر هر مساله كوچك و بی اهمیتی دعواهای خاله زنكی راه بیندازند .پس:

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

011

كار پاكان را قیاس از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر ،شیر


خل مبحث و موضوعات بی رب را به مربوط كردن :بلارزترین آنهلا چسلباندن

واقعه غدیر به مساله خالفت است .درست است كه واقعه غدیر توس بیشلتر سلنی هلا
نقل شده (اصال شیعه ای در آن زمان نبوده برای همین با آب و تاب فراوان می گوینلد:
تمام سنی ها آنرا تایید كرده اند!!!) ولی این موضوع ،چه دخلی به مطالب انحرافی شلما
دارد؟


یكی از روشهای جلدلی بسلیار مسلخره ای كله برخلی نویسلندگان شلیعه از آن

استفاده می كنند این است كه به یك نفر سنی می گویند :بیا با هم مجادله كنیم و مبنلای
دالیل خود را كتب نویسندگان سنی می گیریم .اگر موردی بود كه ما آنرا تایید كردیم و
در كتابهای شما هم بود آن را قبول می كنیم و شما هم باید نظر ما را قبلول كنیلد .وللی
بقیه موارد اختالفی را دور می ریزیم .پس اگر دلیلی بر خالفت حضرت علی بود قبلول
می كنیم ولی چون خالفت حضرت عمر و حضرت ابوبكر محل اخلتالف اسلت نقطله
اشتراك را پذیرفته و موارد اختالفی را رها می كنیم ...ولی طبلق ایلن اسلتدالل بلرادران
شیعه من ممكن است یك نفر كشیش مسیحی بیاید و به یك نفر مسلمان بگویلد آقلای
مسلمان در كتاب شما یعنی قرآن به این نكته كه عیسی رسول خداست اشاره شده و ملا
مسیحیان نیز عیسی را پیامبر خدا می دانیم ولی ما حضرت محملد را بله عنلوان پیلامبر
قبول نداریم و در پیامبری او محل اختالف است پس شما هم بیایید مسیحی شوید چون
هر دوی ما به پیامبری عیسی معتقدیم!!!


آنقدر مدلول روشن و صریح آیات قرآن را جهت به كرسی نشاندن یك عقیلده و

كوبیدن یك عقیده یا یك عده دیگر توس سایر احادیث و شبهات دیگر زیر سئوال می
برند كه دیگر اصوال هیچ آیه ای جهت استناد باقی نمی مانلد .نمونله روشلن آن آیلاتی
است كه در ستایش اصحاب پیامبرغ نازل شده .آنقدر حدیث و دلیل پیرامون این آیات

می آورند تا مثال ثابت كنند در بین اصحاب ،افراد بد هم بوده اند .در صورتیكه این یك
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فرع و استثناء است و اكثر اصحاب پیامبرغ ،پاك و با ایمان بوده و پاك و مومن هلم از
دنیا رفتند ولی شیعه مانند همیشه كه اصل را رها می كند و به سراغ فرع می رود اینجلا
نیز چنین می كند (برای بهشتی شدن :اصل بر عمل صالح و ایملان اسلت نله شلفاعت.
اصل بر عمل است نه دعا .اصل بر خداست و نه امام و اصل بر تعقل و تحقیق است نله
تقلید و)...


سخنان و كتب افرادی كه سالها و قرنها قبل وفات كرده اند برای آنها وحی منلزل

است .صرفاً به این دلیل كه آنها عنوان :عالمه را داشته اند .مانند اینكه ابوعلی سینا زنلده
شود و بخواهد بدون طی دوره های دانشگاهی و كسب مجوز و ...مطب پزشلكی دایلر
كند!!!


به جای پاسخ به سئوال شما سئوال جدید مطرح می كنند .مثال می پرسی :چرا در

سقیفه هیچكس اشاره ای به غدیر نكرده؟ آنها می پرسند :مگر میشلود در غلدیر در آن
گرمای شدید پیامبر مردم را نگهدارد كه بگوید علی را دوست داشته باشید؟


3

ما می دانیم كه:
آیات قرآن  % 399صحیح و درست بوده و از جانب خداوند می باشد.به طور میانگین :امكان صحت روایات و داستانهای تاریخی % 79 ،است.امكان اعتبار یك حدیث بین  9تا  399درصد است.امكان انطباق یك داستان تاریخی (در صورت صحت) با یك حدیث (آن هم درصورت صحت)  49درصد است.
در انتها امكان انطباق تمامی این ملوارد (بلاز هلم در صلورت صلحت) بلا یلكمصداق خارجی (مثال زید)  39درصد است.

یعنی احتمال انطباق مفاد یك حدیث با شخص مثال حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه یا
حضرت عمر و ...یك به صد است!!! یعنی محققلین ملا بلا چنلین احتملاالتی اصلحاب

پیامبرغ را روانه دوزخ می كنند!

 -3در بخش سقیفه و غدیر به این شبهه پاسخ داده ایم.
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 مردم ما باید بدانند بسیاری از محققین گرانقدر كه تعدادی از آنهلا نیلز روحلانی
هستند در زمینه تجزیه و تحلیلهای تاریخی به هیچ وجه شایسته الگو شدن و پیلروی را
ندارند زیرا:
در طول  46سالی كه از انقالب گذشت به خوبی نشان دادند كه بله انلدازه یلكسر سوزن قدرت درك شرای اجتماعی ایلران را هلم ندارنلد یعنلی حتلی درك
درستی از جامعه حالی كه در آن زندگی میكنند ،پس به طریق اوللی صلالحیت
درك مسائل جامعه و فرهنگ عرب  3299سلال پلیش را هلم نخواهنلد داشلت.
جدایی روحانیت از سیاست نیز هیچ ربطی به جدایی دین از سیاست ندارد .زیرا
اگر دین این است كه آقایان دارند همان بهتر كه از سیاست جدا باشد!
تا به حال حتی یك مورد هم مشاهده نشده كه یك نفلر روحلانی بله اشلتباهشاعتراف كند.
حتی یك مورد هم دیده نشده كه یك روحانی عذرخواهی كرده باشد.حتی یك مورد هم دیده نشده یك نفر روحانی مشورت پذیر بلوده و بله سلخندیگران عمل كند ممكن است در ظاهر ژست مشورت پذیری را بگیلرد وللی در
باطن كار خودش را میكند.

 بیان یك سخن درست و نتیجه گیری غل از آن .به عنوان مثال :درست است كه

پیامبرغ گفته از عترتم پیروی كنید و در جایی از قرآن نیز آمده باید از هر قلومی علده
ای برای تفقه و شناخت دین بیرون شوند .ولی این مطالب صحیح ،چه ربطلی بله شلما
دارد؟ وقتی كه روش تفكر و زندگی شما غل است .وقتی از روی تعصب فكر می كنید
و هنگامیكه در فرهنگی اشتباه و دروغ رشد كرده اید نمی توانید خلود را مصلداق یلك
حدیث یا آیه كنید و از آن سخن حق به نفع خودتان نتیجه گیری نمایید .به عنوان مثالی
دیگر :درست است كه دین از سیاست جدا نیست ولی این چه ربطی به شما دارد؟ چله
كسی – به غیر از خودتان – گفته كه شما دین هستید؟ و مگر در عملل ،دیلن را رو بله
انهدام نبردید و ثابت نشد ضد دینید.پس از اتفاق دقیقا به خاطر همین كه می گویید دین
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از سیاست جدا نیست باید شما را از سیاست جدا كرد چلون شلما و تملای رفتارهلا و
هوادارانتان در عمل ضد دین هستند هر چند در ظاهر و به زبان منكر آن شوند.

 پاسخهایی كه به قول خودشان در رد شبهات می دهند بلافتن آسلمان و ریسلمان

است و سعی و تالش فراوان نویسنده و پیچیدگی در آن به خوبی پیداست در صورتیكه
پاسخ برادران اهل سنت سر راست تر و شفاف تر و روشن تر است.

 سعی و كوشش فراوان در اثبات یك امر كلی برای به كرسی نشاندن یك مصداق

جزیی در قالب تعصبات فرقه ای .نمونه جالب آن این است كه برخی از محققین سلعی
در اثبات امی نبودن پیامبر می كنند تا افسانه قلم و دوات خواستن پیامبر زیر سئوال نرود

زیرا در این افسانه پیامبرغ می فرمایند :قلم و دواتی بیاورید تا برای شما بنویسم!

 تاكید و اصرار بر موارد مشكوكی كه یكبار اتفاق افتاده و ندیده گرفتن موارد ممتد

و دامنه داری كه بارها اتفاق افتاده و مستمر بوده است .مثال روشن آن :بیان مكرر حمله
عمر به خانه علی است كه فق در یك روز و برای چند لحظله (كله آن هلم مشلكوك
است)اتفاق افتاده و همانطور كه به زودی درباره آن به بحث ملی نشلینیم سراسلر دروغ
محض است .ولی محقق شیعه مرتب روی این قضیه موردی دروغ ،مانور می دهد وللی
موارد متعدد دیگری كه حضرت عمر به كرات از علی مشورت گرفته با دختر او ازدواج
كرده در هر مجلسی جلوی پای او بلند می شده و ...را كتمان می كنند .براستی آیا موارد
دامنه دار و ممتد در دیگران تاثیر گذار است یا موارد لحظه ای و موردی؟

 به هر ساز مخالف و هر گونه انتقادی جنبه مذهبی و خدایی می دهنلد تلا خشلم

توده را برانگیزند .همانگونه كه همكاران آنها در شعبه سیاست هر صدای مخلالفی را بلا
ماركهای سیاسی سركوب می كنند .مثال اگلر تلوا انتقلادی علیله حكوملت كلردی بله
سرعت مارك ضدانقالب و توده ای و منافق می خوری در حالیكه حتی روحت هلم از
وجود چنین تشكیالتی بی خبر است .به همین منوال محققین شیعه نیز مخالفت حضرت
علی (ع) با خلفاء را نه مخالفتی انتقادی و یا حتی سیاسی بلكه مخالفتی مذهبی قلملداد
می كنند .در صورتیكه حضرت علی (ع) بنا به گفته دكتر شهید علی شلریعتی بلا شلیوه
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انتخابات مخالف بود و نه با اصل انتخابات .تمام اشعار و سلخنان آن حضلرت بله ایلن
نكته اشاره دارد كه چرا ما در زمان انتخاب سقیفه غایب بودیم .و بدون مشلورت بلا ملا
كاری صورت گرفت .اما متاسفانه نوینده شیعه برای تهییج توده رنلگ ملذهبی بله تملام
وقایع می دهد كه نتیجه اش چیزی جز تكفیر عمر و ابوبكر نیست.

 خل مبحث :امامت و خالفت دو امر كامال جداگانه است ولی محقق شلیعه آنهلا

را یك موضوع می داند.

 برخی از محققین و بسیاری از مردم عامی فكر می كنند فق كسلانی حلق اظهلار

نظر در مسائل تاریخ اسالم را دارند كه لباس روحانی پوشیده و وارد مكانی خلاص بله
نام حوزه شده باشند و كتابهایی خاص را خوانده و نزد افرادی خاص تلمذ كرده باشند.
البته هر چند دروس حوزوی با اینكه قدیمی است ولی بسیار سخت و دشوار و دقیق و
بعضاً عمیق است و حتی اساتید مجربی در آن مكانها سرگرم تدریسند وللی چنلد نكتله
مهم در این زمینه وجود دارد:
- 3هر كس وارد چنین مكانها و محیطهایی میشود به مرور زملان محلور فكلری و
نوع تفكر او به شیوه ای خاص قالب ریزی ملی گلردد یعنلی :متعصلب ،دگلم،
مخالف انتقاد و عاشق هر آنچه قدماء گفته اند ضمن اینكه اجازه مطلرح كلردن
برخی سئواالت در حوزه ها بر خالف دانشگاه ممنلوع اسلت و یلا جلو حلاكم
چنین اجازه ای را نمی دهد( .مانند سئواالتی كه ملا در بخلش غلدیر و سلقیفه
مطرح كردیم)
- 4چرا باید سایر تحقیقات فردی یا دانشگاهی را باطل یا كم ارزش جلوه داد.
- 1در كجای قرآن و یا احادیث آمده كه چنین مواردی را از افرادی خاص بله نلام
روحانی فرا بگیرید؟
 شیوه بیان :ممكن است در بسیاری از موارد محقق شیعه هیچگونه سوء نیت و یلا
غرضی نداشته باشد ولی از آنجا كه شیوه او در نگرش به مسائل ،احساساتی است و نله
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عقالنی به همین دلیل تاثیری كه بر خواننده می گذارد نتیجه اش چیزی میشود به غیلر
از آنچه میشود كه او در سر دارد .درست است كه علماا و وعاظ و نویسندگان شلیعه
هیچگاه مردم را به عبادت و پرستیدن نبی اكرم یا امام علی یا امام حسین دعوت نكلرده
اند ولی محور فكری و نوع بیان و تكرار همیشگی یك سیری مطالب به گونه ای اسلت
كه آرام آرام عده ای از مردم احساساتی را به این سمت می كشاند .كه نمونه های شرك
آمیز آنرا به خصوص در فرهنگ مداحان به وفور مشاهده می كنیم.

 امام سجاد می فرمایند :كم من مفتون بحسن القول( ...چه بسیار انسلانهای خلوبی

كه از بس تعریفشان را كردند فریفته شدند! و من توجه علماء و محققین شیعه را به این
حدیث جلب می كنم)
در انتهای این بحث آیاتی از انجیل را می نویسم تا بدانید كه تزویر و حماقت ،قصة
دیرین انسانهاست.

 و من ،تو را در رحم مادرت نقش بستم.

مزامیر 31:319

 و تو را به پیش آوردم تا روزی كه تو متولد شدی.

مزامیر 8:53

 اگرچه من بطور نادرستی توس افرادی كه مرا نمی شناسند به تو معرفی شدم .یوحنا
22-23:6

 اما باید بگویم كه از تو خشمگین و غضبناك نیسلتم ،بلكله منشلاء عشلق و محبلت
هستم اول یوحنا 38:2

 و این آرزوی من است تا تو را مورد محبت و رحمت خود قرار دهم .اول یوحنا 3:1
حضرت عیسی مسیح (ع) ،رهبران دینی خودپسند ،ریاكار و دنیاپرست را به شلدت
سرزنش میكرد .همین امر ،آنان را برانگیخت تا برای نابودی آن حضرت ،توطئه و اقدام
كنند .برخی از سخنان او در این باب چنین است:
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« )31(...وای بر شما ای كاتبان و فریسیان 3ریاكار كه در ملكوت آسمان را بله روی
مردم میبندید زیرا خلود داخلل آن نملیشلوید و داخلل شلوندگان را از دخلول ملانع
میشوید ( )32وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار زیلرا خانله هلای بیلوه زنلان را
میبلعید و از روی ریا نماز را طویل میكنید؛ از آن رو عذاب شلدیدتر خواهیلد یافلت
( )37وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار زیرا كه بر و بحر را میگردید تلا مریلدی
پیدا كنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود ،پسر جهنم ملیسلازید)49(...
وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار كله قبرهلای انبیلا را بنلا ملیكنیلد و ملدفنهای
صادقان را زینت میدهید ( )19و میگویید اگر در ایام پدران خود میبودیم ،در ریخلتن
خون انبیا با ایشان شریك نمیشدیم ( )13پس بر خود شهادت ملیدهیلد كله فرزنلدان
قاتالن انبیلا هسلتید ،پلس شلما پیمانله پلدران خلود را لبریلز كنیلد ( )11ای ملاران و
افعیزادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید كلرد( »...متلی  ،18-41:3لوقلا -33:19
.)72
ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [البقرة ]57:آیا انتطار دارید شما را باور كنند با اینكه علده ای از
آنان سخنان خدا را میشنیدند و پس از فهمیدن ،آن را تحریف میكردند ،در حلالی كله
علم و اطالع داشتند؟
آیلل له دوم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭼ

[آل

عمران ]56:در میان آنها (یهود) كسانی هستند كه به هنگام تالوت كتلاب زبلان خلود را
چنان میگردانند كه گمان كنید از كتاب (خدا) است؛ در حالی كه از كتاب (خدا) نیست
 -3فریسیان ،خوارج زمان حضرت عیسی ،انسانهای نادان احمق سطحی نگر قشری متعصب ،در زملان
ما افراد گروههای كاوه و ابوذر و انصار به اصطالح حزب اهلل .كسانی كه از نزدیك افتخلار آشلنایی بلا
این حضرات را دارند با تمام وجود می فهمند كه من چه می گویم( .یا بهتر است بگویم چه میكشم!)
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و میگویند « :آن از طرف خداست » با اینكله از طلرف خلدا نیسلت ،و بله خلدا دروغ
میبندند ،در حالی كه میدانند.
آیلله سلللوم :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [النساء]44:
بعضی از یهود ،سخنان را از جای خود تحریف میكنند؛ و هم میگویند(( :شلنیدیم
و مخالفت كردیم)) و ((بشنو كه هرگز نشنوی!)) و ((راعنا)) تا با زبان خلود حقلایق را
بگردانند و در آیین خدا طعنه زنند ،ولی اگر آنها میگفتند(( :شنیدیم و اطاعت كلردیم))
و ((سخنان ما را بشنو)) و ((انظرنا)) ،به نفلع آنهلا بلود و بلا واقعیلت سلازگارتر ،وللی
خداوند آنها را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته و از این رو ،جز عده كملی
ایمان نمیآورند.
آیه چهلارم و پلنجم :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [المائدة]31:
ولی به خاطر پیمان شكنی ،آنها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلهلای آنهلا را
سخت و سنگین نمودیم؛ سخنان را از موردش تحریف میكنند و بخشی را از آنچله بله
آنها گوشزد شده بود ،فراموش كردند و هر زمان از خیانتی (تازه) از آنها آگاه میشلوی؛
مگر عده كمی از آنان؛ ولی از آنها در گذر و صرف نظر كن كله خداونلد نیكوكلاران را
دوست دارد.
بازی با كلمات و درهم ریختن آنها برای اهدافی خاص ،یكی از عادات ناپسند یهود
است و نمونههایی بیشماری از آن ،در كتلاب تلملود ،وجلود دارد .همچنلین بله نقلل
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كتابهای سیره ،برخی یهودیان ،هنگام سالم دادن به حضرت رسول اكرم غ ،ملیگفتنلد:
"السام علیك" یعنی "مرگ بر تو" آن بزرگوار پاسخ میداد" :علیك".

3

 -3مطالب انتهایی این بحث (آیات انجیلل) را از روی اینترنلت برداشلت كلرده ام و از نویسلندة ایلن
سطور نیست.

بخش دوم

خالفت ،نص يا شوري؟
 سقيفه بنی ساعده
 غدير خم

 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

 سخنی مختصر پيرامون آيه انذار و آيه واليت
 حديث منزلت

باالترین مصیبت ،جهل است.
آنكه عیب تو را به تو نشان می دهد دوست توست.
دوست مردم ،عقل آنها و دشمن آنها جهل و نادانی آنهاست
مردم ،دشمن آن چیزی هستند كه نسبت به آن علم و آگاهی ندارند.
و این امت به هفتاد و سه فرقه در میآید .بدترین آنان :فرقه ای است كه خود را به
من ببندد و چون من ،رفتار نكند.

حضرت علی (ع)

احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی :بهترین برادرانم كسانی هستند كه عیوب ملرا
به من هدیه كنند.

امام صادق (ع)

برای حكومت بر مردم ،آنها را در فقر و جهل نگهدار.
جرج ارول
پیام آوران پیشین ،با شما سخنها گفتند و گوش هایتان از كالم آنان آكنده است .اما
من می گویم :گوش هایتان را از آنچه شنیده اید تهی كنید.
عیسی مسیح

(جبران خلیل جبران)

من در هر كجا از این كتاب به شیعه یا محقق و نویسنده شیعه ایراد گرفتهام منظورم:
شیعه شاه عباسی و شیعة صفوی و شیعة قشری و نمایشی و شیعة بدون معرفت و سراپا
احساس كور است .وگرنه یاران و پیروان واقعلی نبلی اكلرم و حضلرت عللی (چله در
آنزمان و چه این زمان) مقامشان بسی واالتر از آن است كله امثلال ملن بخواهنلد حتلی
درباره آنها اظهار نظر كنند.
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رهبری :نص یا شوری؟
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [النساء]375:
و گفتار آنها كه عیسی فرزند مریم فرستاده خدا را كشتیم در حالیكه نه او را كشتند و نه
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
نكشتند.

3

آری ،تحریف تاریخ در سرشت بشر است.

4

بیشتر محققین ،سر فصل اختالفات بین مسلیمن و منشاء گروه بندیهای مشخص
سیاسی و اعتقادی در قرون بعدی را واقعه سقیفه بنی ساعده میدانند .1ولی تحلیل و
درك درست چگونگی این اختالف ،بدون بررسی واقعه غدیر كه نقطة مقابل سقیفه

2

 -3شاید این هم یكی از سنن الهی است كه مردم آینده همیشله در تحلیلل وقلایع گذشلته دچلار كلج
فكری و سوء تفاهم و اشتباه می شوند.
 -4قبل از ورود به این بحث باید متذكر این نكته شوم كه برای رعایت احترام اشلخاص ملورد عالقله
شیعه و سنی ،اینجانب نام تمامی این افراد را با واژة حضرت و با احترام یاد می كنم زیرا قویلاً معتقلدم
همین بی احترامی ها كه باب شد باعث شده غربی ها در روزنامه های خلود بله پیلامبر اسلالم تلوهین
كنند.
 -1منشاء اختالفات حقوقی و فقهی بین شیعه و سنی ،این سخن حضرت علی (ع) بود كه در انتخابات
شورا به عبدالرحمن بن عوف گفت :نه ولی در حد توانم .كه صد البته منظور ایشان چیزی نیسلت كله
در نظر شیعه است.
 -2حضرت عمر رضی اهلل عنه از واقعه سقیفه به عنلوان فلتله یلاد ملی كنلد یعنلی املری عجوالنله و
شتابزده ،نویسندگان شیعه این كلمه یا حادثه را كودتای سیاسی می داند یا دسیسه ای بلرای محرومیلت
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است (و فق  59روز قبل از واقعة سقیفه اتفاق افتاده) امكان پذیر نمیباشد .هر چند
آنگونه كه در ادامه خواهد آمد این تقابل و تضاد( ،به این شدت) زاییدة سالیان بعد و به
خاطر تنشهای شدید و شكل گیری گروههای (شیعی و سنی) بوده است .زیرا تا آغاز
خالفت حضرت علی (ع) شاهد چنین تضاد و تقابلی (بین غدیر و سقیفه) نیستیم .و
پس از كشته شدن حضرت عثمان رضی اهلل عنه بود كه آن هم توس عوامل مختلفی
(مانند :ابنسباء،یهودیان ،ایرانیان و )...به اختالفاتی از این قبیل برای ایجاد تفرقه در سپاه
علی(ع) و امت اسالمی دامن زده می شد.

3

بیشتر سئواالت بی جواب و معماهای سربسته نیز از تجزیه و تحلیل و تقابل این دو
رویداد مهم با یكدیگر ،قابل فهم و درك است .سنی ،واقعة غدیر را از نگاهی دیگر
میبیند و شیعه ،سقیفه را نوعی كودتا ،توطئه و دسیسه چینی بر علیه خاندان پیامبر
معرفی می كند .پشتوانة غدیر به زعم شیعه ،آیه تبلیغ (سوره مائده است) و متعاقب آن،

سفارش پیامبرغ و بیعت دسته جمعی حدود  349هزار نفر با حضرت علی(ع) است و
پشتوانة سقیفه نیز بیعت اكثر قریب به اتفاق ساكنین مدینه (انصار و مهاجرین) با ابوبكر

است .و اینگونه بود كه پس از دسته بندیهای سیاسی كه در طول دهها سال بعد ،شكل
گرفت :غدیر مستمسك شیعه شد و سقیفه دستاویز سنی.
در اینجا بالفاصله دو سئوال دشوار ،مانند دو غول بزرگ ،روبروی هر محققی قد
علم می كند .دو سئوالی كه مقابل یكدیگر قرار دارند:

حضرت علی (ع) از خالفت .با مطالعه همه جانبه و به دور از تعصب ،گفته حضلرت عملر رضلی اهلل
عنه  -با توجه به شرای سقیفه  -قابل قبول تر است
 -3جالب است كه بدانیم اشاره به واقعه غدیر توس حضرت علی (و حتی افراد مخالف مانند عملر و
عاص) پس از این دوره صورت میگیرد و تا هنگم شهادت حضرت عمر ،هیچ اشاره ای به این واقعله
در هیچ سند تاریخی وجود ندارد .اولین اشاره در شورای انتخاب خلیفه است كله حضلرت عللی (ع)
قصد دارد مقام واال و عنایت خاص پیامبر به خودش را به آنها یادآوری كنند و نه موضوع خالفت را.
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 .3چگونه ممكن است خدا و یا پیامبر اكرم غ تكلیف رهبری را تعیلین نكلرده و
امت نوپای اسالمی را به حال خود واگذاشته باشد تا دچار پراكندگی و اختالف
شوند؟ (این سئوال شیعه است)
 .4چگونه ممكن است بیشتر مسلمانان ساكن مدینه (اعلم از مهلاجرین و انصلار)3
پس از آن همه فداكاری در راه اسالم و آیات 4و روایلاتی كله در سلتایش آنهلا

وارد شده و عشق شدید به پیامبر اكرم 1غ ناگهان همگی با اكثریلت تقریبلی و
بدون هماهنگی قبلی و بدون دلیل ،به محض رحلت پیامبر اكرم ،بیعت خلود را
با حضرت علی (ع) شكسته باشند؟ و چرا حتی یك نفر در سقیفه اشاره ای بله
واقعة غدیر نمیكند؟ و چرا حضرت علی (ع) در زمان خالفتشان در ناملههلا و
خطبههای خود ،هیچگاه به این بیعتشكنی 2اشاره ای نكردهانلد؟ (ایلن سلئوال
سنی است)
پیداست كه پاسخ به هر دو سئوال به یك اندازه دشوار است .و از دل این دو سئوال
دشوار است كه سئواالت متعدد دیگری بیرون می آید (كه در ادامه به آن اشاره می كنیم)
نكتة دیگر در مورد این دو سئوال ،آن است كه نملی تلوان بلا توجیله و تفسلیر و دادن
جوابهای مبهم و یا دو پهلو از كنار آن گذشت .بطور قطع یكی از این دو سئوال ،اشلتباه
است و دیگری صحیح .یعنی یا حضرت علی(ع) در غدیر خم از جانب خلدا و توسل

پیامبرغ به عنوان خلیفه بالفصل ،معرفی شدهاند و یا انتخلاب خلیفله بله عهلده ملردم

 -3كه در بین آنها با نامهایی مانند :عمار یاسر ،حذیفه ،ابوعبیده الجراح ،زید بن ثابت ،سالم ملولی ابلی
حذیفه نیز برخورد می كنیم.
 -4بیش از یكصد آیه در تمجید و تعریف از اصحاب پیامبر در قرآن كریم وجود دارد!!!
 -1اصحاب نبی اكرم وقت وضو آب وضوی دست ایشان را به تبرك می ربودند!
 -2دقت كنید ایشان یكی دو بار به واقعه غدیر اشاره كرده اند ولی به بیعت شكنی نه! و منظلور ایشلان
از اشاره به غدیر ،توجه نبی اكرم و سفارش ایشان به دوستی علی بوده و نه خالفت منصوص .در ادامه
این موضوع به خوبی تشریح می شود.
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گذاشته شده است و هیچ پاسخ دیگری برای این دو سئوال وجود ندارد 3.البتله شلیعه 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،
مقام هیچیك از اصحاب (اعم از حضرت علی یا حضرت عمر یا حضلرت ابلوبكر و)...
را پایین و یا باال نمی برد .زیرا پاسخ ،هر چه باشد باید آنرا در كنار شلرای فرهنگلی و
اجتماعی همان زمان ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .و صرف یك پاسخ مثبت و یا منفی
نمی تواند موجب خوشحالی یك طرف و سركوب شدن طرف دیگر باشلد 4آری شلكی
نیست كه بیعت با ابوبكر با شتاب 1و وجود پاره ای اعتراضات ،صورت گرفت و شلكی
هم نیست كه حضرت علی (ع) به عنوان نزدیكترین فرد به نبی اكرم،تا ملدتی از بیعلت
خودداری كرده است .ولی شكی هم نیست كه اكثریت ملردم مدینله بلا ابلوبكر ،بیعلت
كردند و حضرت علی (ع) نیز 2پس از مدتی با او بیعت كلرد .و شلكی هلم نیسلت كله
 -3البته بسیار كم اتفاق می افتد كه فق یك پاسخ منفی یا مثبت برای سئوالی وجود داشلته باشلد كله
این مورد یكی از آن موارد است .شاید یكی از دالیل وجود اختالف شدید و ال ینحل ماندن پاسخ پس
از  32قرن ،همین نكته باشد.
 -4البته در ادامه بحثی تحت عنوان دنیای فازی خواهیم داشته و طی آن ثابت می كنیم كه پاسلخ قلاطع
مثبت و یا منفی در مورد پدیده های مختلف واقعی به میزان بسیار كمی صادق بوده و در بیشلتر ملوارد
پاسخها بین این دو حالت قرار دارند(.مانند :ال جبر و ال تفویض بل االمر بلین االملرین) و شلاید بلرای
همین در روز قیامت جهت سنجش اعمال ،میزان نهاده می شود و عده كمی كه یكپارچه بودنلد بلدون
حساب به دوزخ و عده كمی كه یكپارچه خوبند بدون حساب به بهشت ملی رونلد .گرچله از دیلدگاه
برخی نویسندگان ما شخصیتهای تاریخی یا دیوكامل بوده اند و یا فرشته كامل!
 -1حتی حضرت عمر رضی اهلل عنه نیز با واقع بینی و صراحت لهجه خاص همیشلگی خلودش ،ملی
گوید این امر فلته بود یعنی كاری عجوالنه ولی خدا ما را از شر آن حفظ كرد.
 -2شیعه معتقد است اكثریت با ابوبكر بیعت نكرده و بیعت اقلیت نیلز بلا اجبلار و اكلراه بلوده اسلت.
سئوال اینجاست :پس ابوبكر چگونه توانست به خوبی از پس آن همه مشكالت پس از خالفت بر آید.
علم غیب داشت یا قوای آسمانی به او كمك می كردند؟!!! یا ایلن از لیاقلت ذاتلی خلود او بلود؟ هلر
پاسخی بدهید به ضرر شیعه تمام می شود!
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ابوبكر پس از رسیدن به خالفت ،با اقتدار كامل ،شورش اهل رده را سركوب و جایگلاه
حكومتی اسالم را آنچنان تثبیت كرد كه پس از او حضرت عمر رضی اهلل عنله توانسلت
ظرف مدت  39سال ،سه ابر قدرت روم و ایران و مصر را بله زانلو در آورده و موجلب
اسالم آوردن مردم ایران و سایر كشورها شود .تنها گره و نقطة كور ل بلرای شلیعه ل در
این بین ،واقعة غدیر است كه در اینجا سعی می كنیم به طور كامل ،تملامی سلئواالت و
اشكاالتی كه در این خصوص ،موجود اسلت را بلدور از هلر گونله تعصلبی بررسلی و
تجزیه و تحلیل كنیم.
من امیدوارم با خواندن این مقدمه ،خواننده سنی و یا شیعه متوجه شده باشد كه
شاید برای نخستین بار ،یك محقق ،بدون توجه به تعصبات فرقه ای ،قلم به دست
گرفته و می خواهد بفهمد :حقیقت چه بوده است؟
قبل از ورود به موضوع اصلی و بحث برانگیز غدیر خم و سقیفه بنی ساعده در
ارتباط با وجه اختالف اصلی میان شیعه و سنی الزم است مطلبی را بیان كنم .همه ما می
دانیم كه مذاهب و فرق مختلف اسالمی به قرآن ،نبوت پیامبر ،قبله واحد ،بیشتر فروع
دین (مانند نماز و حج) خدای واحد ،معاد ،معتقدند و عمده اختالف آنها در زمینه
اصول فقهی (فروع فروع دین) است یعنی مثال نحوه وضوء یا شیوه برگزاری مراسم
حج .این اختالفات نیز هیچگاه به نحوی نبوده كه باعث جنگ و جدال و ایجاد كینه بین
مذاهب مختلف اسالمی باشد زیرا ما در تاریخ حتی سراغ داریم كه شیعیان ،پشت سر
سنی ها و در مساجد آنها نماز می خوانده اند (قبل از صفویه)چه برسد به سایر فرق
اسالمی! متاسفانه تفاوتی كه میان شیعه امامیه با سایر مذاهب اسالمی در طول تاریخ
وجود داشته و روز به روز دامنه آن گسترده تر شده و بعضا رنگ سیاسی هم به خود

گرفته است اعتقاد علمای این مذهب به این نكته است كه پیامبر اكرم غ حضرت علی
(ع) را به عنوان جانشین و خلیفه پس از خود معرفی و منصوب كرده است .و نتیجه
چنین استداللی طبیعتاً مرتد دانستن اصحاب پیامبرغ و ظالم و منافق و غاصب دانستن

حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه (نزدیكترین و فعالترین یاران
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پیامبر) است و گرنه ،اگر اختالفات شیعه منحصر به اختالفات فقهی بود برادران اهل
سنت هیچگاه مثال به خاطر شیوه وضو گرفتن با ما دشمن نمیشدند .ولی آیا اجماع
علمای شیعه در قرن چهارم بر چنین موضوعی(لعن خلفاء) درست بوده است؟ و آیا
درست است كه پایه و ستون تشیع را بر مبنای وجود نص بر خالفت علی (ع) بنا نهاده
اند؟ با كمال تاسف در این كتاب ،ثابت می كنیم كه پاسخ هر دو سئوال ،منفی است.
علمای شیعه برای اثبات ادعای خود صدها جلد كتاب ،نوشته اند كه بیشتر از طریق
جدل و علم كالم و نتیجه گیریها و تجزیه و تحلیلهای شخصی به موضوع دامن زده اند.
ولی ما قصد داریم موضوع را از طریق شیوه ای بینابین و بیشتر بر مبنای اصول علمی و
با توجهی همه جانبه به متون تاریخی ،احادیلث و روایلات ،آیلات قلرآن و اسلتدالالت
عقلی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی و استقراء (در نظر گرفتن سایر قرائن و شلواهد
تاریخی همزمان) پیگیری نماییم.
ضمناً باید قبل از پرداختن به موضوع غدیر ،متذكر این نكته شوم كه علمای شیعه
روایات زیادی را در تایید عقاید خود از قول نبی اكرم مطرح می كنند كه:
یا به اصل موضوع (خالفت) مربوط نیست .بلكه در بیان فضایل حضرت علی است.
یا اینكه آن سخنان ،نظر شخصی نبی اكرم بوده و فرمانی الهی (آیه ای) در ارتباط با

آن قول ،نازل نشده و در ضمن این احادیث ،پیامبر اكرم غ اشاره ای به آیه ای از قرآن
نفرموده اند( .یعنی این سخنان از رغبات شخصی ایشان بوده است) یا سلسله راویان آن
مخدوش هستند.
به عنوان نمونه احاديث زير را نگاه کنيد:

حدیث منزلت (انت به منزله هارون منی )....جالب است كه بر خالف باور عمومی
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

سرپرست خاندان خود و پیامبر اكرم غ بوده است .پس این حدیث ربطی به خالفت
ندارد.
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روایت بخشیدن غذا به یتیم و مسكین و اسیر .كه ربطی به خالفت ندارد.
روایت :ثقلین (حتی اگر مناقشه ای بین كلمه عترتی و سنتی نداشته باشیم) باز
ربطی به خالفت ندارد.
روایت :انا مدینه العلم و علی بابها كه ربطی به خالفت ندارد.
روایت :اقضاكم علی .كه مربوط به خالفت نیست.
ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و انس برتر بود .به خالفت ربطی ندارد.
آیه تطهیر :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

[األحزاب]11:عنكم الرجس اهل البیت و( ...حتی اگر بحثی نداشته باشیم كه آیا منظور
خداوند همسران پیامبر اكرم غ بوده یا خیر یا اینكه بنا به اشتباه از این آیه برداشت

عصمت كنیم) ربطی به خالفت ندارد.
همانگونه كه مشاهده می كنید حتی اگر احادیث فوق ،ثابت شود (كه حرف و
حدیث درباره هر كدام از آنها بسیار زیاد است :برخی از آنها در صدر روات ،فق یك
راوی دارند یا برخی مانند آیه تطهیر ایرادات زیادی از جهت اینكه اهل بیت فق  7نفر
هستند می توان به آن وارد كرد و )...ولی با اینهمه و حتی در صورت اثبات ،از هیچیك

از عبارات فوق ،جانشینی بالفصل پیامبر اكرمغ برای حضرت علی(ع) مستفاد
نمیشود .و اصوالً در این احادیث ،موضوع خالفت ،مطرح نیست .مگر اینكه مانند
برخی از نویسندگان شیعه ،دست به قیاس 3بزنیم و بگوییم در تفسیر حدیث انت به
منزله هارون ...چون هارون در ایام غیبت حضرت موسی ،جانشین او بوده پس علی نیز
پس از وفات پیامبر اكرمغ ،باید جانشین ایشان میشد! (در حالیكه پیامبر صراحتاً در
انتهای همین حدیث می فرمایند با این تفاوت كه پس از من پیامبری نیست .حال آنكه
شیعه مقام امامت را باالتر از نبوت می داند موضوع مورد بحث ،پیچیده تر میشود)
پس تنها مواردی كه می توان روی آن بحث كرد و تا حدودی در طول تاریخ ،شبهه
برانگیز شده و علمای شیعه آنرا به موضوع خالفت ،مربوط كرده اند موارد زیر است:
 -3جالب است كه قیاس در مذهب تشیع جایگاه چندانی ندارد.
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حدیث یوم االنذار :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [الشعراء]432:
آیه والیت :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [المائدة]77:
حدیث امامت (ذكر نام  34امام توس پیامبر یا وجود این اسامی در لوحی در دست
حضرت فاطمه) كه معروف است به حدیث لوح جابر
واقعه غدیر خم (كه به نظر شیعه از همه مهمتر است)
دقت كنید كه برادران اهل سنت ،هر چهار خلیفه از جمله حضرت علی را قبول
دارند و در كتب آنها نه تنها سخنانی از قول حضرت محمد در تایید حضرت علی ،بلكه
به همین میزان ،حدیث و روایت در تایید حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر
رضی اهلل عنه نیز وجود دارد ولی اهل تسنن ،هیچگاه از احادیث پیامبر اكرم غ ،وجود
نص در خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنه و حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه یا عصمت
آنها را استخراج نكرده اند.
برای همین ما در اینجا واقعة غدیر خم را كه بیشتر مورد استناد قرار می گیرد ملورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهیم و سپس به آیه والیت ،حدیث یوم االنذار و حدیث امامت
اثنی عشریه 3را (به اختصار) نیز بررسی می كنیم.
الزم به ذكر است شرح دو واقعة غدیر خم و سقیفه بنی ساعده كه در زیلر بله آنهلا
اشاره كرده ایم به طور خالصه شده از كتاب (تشیع در مسیر تاریخ ،نوشلته دكتلر سلید
حسین محمد جعفری ،استاد دانشلگاههای لكنهلو هندوسلتان و مالزیلا در كواالالمپلور،
ترجمه دكتر سید محمد تقی آیت اللهی .انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلالمی) برداشلت
شده است .خوانندة عزیز با خوانلدن آن ،متوجله كارشناسلی بسلیار دقیلق و بله دور از
تعصب این استاد بزرگ (كه خوشبختانه شیعه نیز هست) می شود.

 -3استاد گرانقدر شیعه ایرانی حیدرعلی قلمداران در كتاب شاهراه اتحاد تمامی این احادیلث را نقلد و
رد كرده است .البته متاسفانه مانند دهها جلد از كتاب دیگر علمای ایرانی اجازه چاپ بله آنهلا نلداده و
حتی نویسنده آن را ترور كردند!
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غدیر خم
بركه اي با آب مسموم .بين راه مكه و مدينه

وقتی كه پیامبرغ از حجه الوداع بر می گشت در روز  36ذالحجه سلال دهلم هجلرت
( 39مارس  814م  39اسلفندماه )3در غلدیر توقلف كلرد تلا بله حجلاجی كله از مكله
همراهیش می كردند و می خواستند در این نقطه تقسیم و به مقصدهای خود بر گردند،
پیامی بدهد .به دستور پیامبرغ ،جایگاه و یا منبر به خصوصی از شلاخه هلای درختلان
برای حضرتش ساختند .پس از برگزاری نماز ظهر ،پیامبرغ بر فراز منبر رفته و آخرین
خطابیه عمومی خود را در مقابل بزرگترین اجتماع حدود  4ماه قبل از مرگش ایراد كرد.

محمد غ در حالیكه علی (ع) را با دستش بلند كرده بود از پیروانش پرسید:

4

آیا من برتر از شما ل اولی ل از جان و داراییتان نیستم؟جمعیت :آری ای پیامبر خدا چنین است.هر كس را كه من مولی ( آقا ل رهبر ل سرپرست ل اوللی بله تصلرف در جلان ومال،دوست و یاور و...؟) او هستم علی موالی اوست .خداونلدا كسلی كله او را
دوست دارد دوست بدار .و آنكس كه او را دشمن دارد دشمن 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
ندادهاند( .مانند :امام احمد ابن حنبل در مسند ل ترمذی ل نسایی ل ابن ماجه ل ابوداوود ل
ابن االثر در اسدالغابه ل ابن عبدالبر در استیعاب ل ابن عبد ربله در عقدالفریلد) حلدیث

 -3البته اینجانب ،تحقیقی در این خصوص ،انجام داده و متوجه شده ام كه به طور یقین روز غدیر روز
 49اسفندماه بوده است.
 -4الزم به ذكر است كه پیامبر اكرم در غدیر خم خطبه ای طوالنی ایراد می فرمایند و در طلول خطبله
هیچ صحبتی از خالفت نبوده و در انتهای خطبه آن جمله معروف را در باره حضلرت عللی بیلان ملی
كنند.
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شریف غدیر خم را حداقل  339نفر از اصحاب ل  62نفر از تابعین ل  177نفر از علملاء
و ...نقل كرده اند.
هرویتز و گلدزیهر در مطالعاتشان در باره حدیث غدیر ،قلدیمی تلرین ملدرك ایلن
حدیث را اشعار كمیت می دانند و بی هیچ تردیدی آنلرا معتبلر ملی شلمرند 3.وللی در
صحت اشعار حسان ابن ثابت شك دارند (به خصوص با عنایت به این نكته كه حسلان
 4ماه بعد جزو اولین نفراتی است كه در سقیفه حاضر است!!! و برای خالفت حضلرت
ابوبكر رضی اهلل عنه ،شعری می سراید حتی پس از قتل حضرت عثمان رضلی اهلل عنله
نیز با حضرت علی بیعت نمی كند! ضمن اینكه در سند مورد اشاره توس عالمه امینلی
بین راویان اشعار حسان بن ثابت ،یك انقطاع  199ساله وجلود دارد!!! و ایلن اشلعار در
دیوان اولیه و اصلی حسان وجود نداشته است)4 .
به هر حال ،هرگز مبنای مجادله بین شیعه و سنی ،صحت واقعة غدیرخم و توجله و
عنایت خاص پیامبر به علی آنچنانكه ذكر شد ،نبوده و نیست .نكته اختالف ،معنی كلمه
مولی است كه پیامبر آن را در سخنان خود به كار برده .شیعیان این كلمله را بله معنلای

رهبر ،آقا و سرپرست می گیرند و صریحاً علی را جانشین بالفصل پیامبرغ ملی نامنلد.
سنیان از طرف دیگر ،كلمه مولی را به معنلای دوسلت و یلاور و یلا محلرم راز تفسلیر
میكنند .جای تردید نیست كه غنای ادبیات و لغات عربی نتیجتاً ابهام لغتی بلا دو معنلی
ممكن ،در بر دارد .سنیان ضمن اینكه حدیث را قبول می كنند چنین استدالل مینماینلد
كه منظور پیامبرغ تشویق پیروانش به توجه بیشتر و ایجاد قدر و اعتبار و مهر و محبت

برای علی (ع) پسر عم و شوهر یگانه دخترش فاطمه (س) بوده است .علالوه بلر ایلن،
شرایطی را كه به موجب آنها الزم شد تا پیامبر مردم را به این امر نصیحت و تشویق كند

 -3البته زمانی كه كمیت این اشعار را می سراید سالها از واقعه غدیر گذشته بوده و سوء تفاهم خالفت
منصوص حضرت علی جای خودش را در بین جامعه باز كرده بوده است .عالوه بر اینكه عالئق شدید
مذهبی و سیاسی كمیت نسبت به تشیع رانباید فراموش كنیم.
 -4جمالت داخل پرانتز از نویسنده تحقیق حاضر است.

211

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

شرح میدهند .جمعی از مردم نسبت بله رفتلار دقیلق ،قاطعانله و عادالنله عللی (ع) در
توزیع غنائم هنگام اردوكشی به یمن كه تحت رهبری او صورت گرفته بود غر و لند می
كردند از هم اینجا بود كه آنان ،همراه با علی مستقیماً بله مكله آمدنلد تلا بلا پیلامبر در
برگزاری حج بپیوندند .پیامبر بله خلاطر زدودن چنلین شلكایات و سلخنانی بیمارگونله
نسبت به علی ناچار شد تا در این زمینه ایرادات فوق را بیان نماید .با قبول این توضیح،
هنوز این حقیقت پا برجاست كه با اعالم پیلامبر در چنلین موضلوع فلوقالعلادهای ،آن
حضرت ،علی را با خود در قدرت و شخصیت برابر ساخت .حقیقتی كله بلرای احقلاق
حق شیعه ،اساسی استوار را فراهم آورد .با در نظر گرفتن ماهیت مورد بحلث در غلدیر
خم ،وقایعی كه در باال به آنها اشاره شد ،تمایل حضرت رسول نسبت به حضرت عللی
(ع) در بین اصحاب آشكار میگردد گرچه شاید به خلاطر رسلم كهلن ملردم عربسلتان
شمالی ،كه انتخاب رهبر به عهده مردم گذاشته می شد ،بعقیده بعضی ،پیلامبر نتوانسلت
علی را صریحاً به جانشینی منصوب كند ....نتیجتل ًا عقیلده بله ایلن موضلوع كله مسلاله

جانشینی پیامبرغ عمدتا جنبه مذهبی دارد تا سیاسی محض .اعتقلاد معلروف قداسلت

موروثی بنی هاشم .همراه با وقایع فراوانی كه در طول زندگی پیامبرغ به سود علی (ع)
رخ داد این دیدگاه را متبلور ساخت كه عده ای از اصحاب چنین حس كننلد كله عللی

(ع) مناسب ترین فرد برای نگهداری میثاق راستین الهی است .در مشاجرات حادی كله
در سقیفه ،بالفاصله پس از رحلت پیلامبرغ درگرفلت ایلن اصلحاب نسلبت بله ابلراز
اعتقاداتشان در این مورد تردیدی روا نداشتند .نتیجه مخالفت ،كه اكنلون بله آن بلر ملی
گردیم ،موضوعی را كه سرانجام به بس جدایی دائمی امت بله سلنی و شلیعه انجامیلد
مشخص می كند.
(توجه خوانندگان را به نكته مهمی جلب می كنم كه در ادامة این بحث پاسخگوی
بسیاری از شبهات خواهد بود به متن زیر از تاریخ معتبر طبری دقت كنید :یزید بن
طلحه گوید :وقتی علی ابن ابی طالب از یمن آمد  -یعنی چند روز قبل از واقعه غدیر-
كه پیا مبر را در مكه ببیند با شتاب بیامد و كسی از یاران خود را به سپاه گماشت و او
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حله هایی را كه از یمن آورده بود به كسان پوشانید و چون سپاه به مكه نزدیك شد علی
برای دیدن آنها برون شد و دید كه حلهها را پوشیده اند و گفت :چرا چنین كردی؟
گفت :اینان را پوشانیدم كه وقتی آمدند آراسته باشند علی گفت :از آن پیش كه به نزد
پیمبر خدا رسند حله ها را برگیر .گوید حله ها را برگرفت و سپاهیان از این كار آزرده
شدند (و بعید است كه همه ساكت نشسته باشند) ابوسعید خدری گوید :كسان از علی
ابن ابی طالب ،شكایت داشتند و پیمبر میان ما به سخن برخاست و شنیدم كه می گفت:
ای مردم ،از علی شكایت نكنید كه او در كار خدا – یا گفت در راه خدا – خشونت می
كند( .تاریخ طبری ص  )3458از اینجا دامنة شایعات گسترش می باید تا حدی كه
پیامبر اكرم غ در منطقه غدیر خم مجبور میشوند پس از اقامه نماز با گفتن جمله من
كنت مواله فهذا علی مواله به این شایعه پراكنیها و خصومتها پایان دهند(.همچنین
رجوع شود به ابن كثیر و كتاب تشیع در مسیر تاریخ .دكتر سید حسین محمد جعفری.
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ص )15

سقیفه بنی ساعده
سقیفه ،3محل اجتماعاتی در مدینه بود كه مردم ،مسلائل حسلاس خلود را در آن ملورد
بحث و تبادل نظر قرار میدادند .این محل همان جایی است كله بله مجلردی كله خبلر

رحلت پیامبرغ منتشر گردید ،مردم مدینه برای گزینش رهبرشان با هم در آنجلا جملع
شدند .در این محل بود كه گروهی از مهاجرین ،عقیده خود را به قبول ابوبكر به عنلوان
تنها رهبر جامعه به انصار تحمیل كردند .در این جلسه در سقیفه ،فریادهایی به حمایلت
از خالفت علی (ع) برخاست 4.بنابراین سقیفه را باید به عنوان نامی عمومی برای اوللین
 -3سقیفه سایه بان باغی در مدینه بوده است متعلق به خاندان بنی ساعده
 -4ال نبایع اال علیا :ما بیعت نمی كنیم مگر با علی (ولی حتی یك نفر اشاره ای بله غلدیر نملی كنلد و
نمی گوید ما بیعت خود با علی را نمی شكنیم!!!)
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جدایی در میان مسلمین در نظر گرفت بررسی جریانات سقیفه و كوشلش بلرای اثبلات
نكته های مطرح شده كه سرانجام بله تاسلیس ملذهب تشلیع در اسلالم انجامیلد ،یلك
ضرورت تاریخی است.
قبل از اینكه بتوان هر كوششی را برای نشان دادن حادثه سقیفه انجام داد بایلد یلك
مساله ویژه تاریخی را به طور جدی مالحظه كرد .ممكن است كسی صحت گزارشهایی
را كه در مورد جزئیات آنچه در انتخاب اولین جانشین پیامبرغ اتفاق افتاد مورد سئوال

قرار دهد .ماهیت بحث انگیز موضوع و اشكال موجود در مآخذ ،این تحقیلق را مشلكل
تر می سازد.
قدیمی ترین گزارش موجود درباره این واقعه به نوشته منظمی كه بله بعلد از نیمله
اول قرن دوم هجری است مرتب می شود .در این شلرای امكلان ایلن موضلوع كلامالً
وجود دارد كه گزارشهای مفصل هر گروه (شیعه و سلنی) از شلرح جریانلات انتخلاب
ابوبكر منطبق با تمایالت و عالقهمندیهای آن گروه منتشر شده باشد .بنا براین می تلوان
تردید كرد كه گزارش مورخین طرفدار شیعه نظیلر :ابلن اسلحاق ،یعقلوبی و مسلعودی
تحت تاثیر شیعیان و به همین نحو نوشته های ابلن سلعد ،بلالذری و حتلی طبلری بله
دلخواه سنیان نگارش یافته است .با وجود این ،مداقه در مآخذ قدیمی فوق الذكر ،نشان
می دهد كه نكات اساسی و خ مشی كلی در ذكر واقعة سقیفه در همه گزارشها یكسان
است با این تفاوت كه در بعضی روی نكته ای خاص ،تاكیلد بیشلتری شلده اسلت .بله
منظور انجام مطالعه ای با این ماهیت و كیفیت ،مناسب ترین راه این اسلت كله قلدیمی
ترین روایت مربوط به این موضوع ،شناخته شده را به عنوان اساس مقایسه با گزارشهای
ثبت شده دیگر نویسندگان ،استخراج و بررسی كرد.
قدیمی ترین تالیف موجود كه حادثه سقیفه را گزارش می كند از محمد ابن اسحاق
یسار (متولد  67هجری قمری) است كه كتاب سیرت رسلول اهلل او اوللین شلرح حلال
جامع و كامل از زندگی پیامبر اكرم می باشد .ابن اسلحاق تملام واقعله را در یلك خبلر
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طوالنی كه حدود سه و نیم صفحه را می گیرد ،روایت می كند .شایسته است كه دربارة
این خبر ،نكاتی را مد نظر قرار دهیم:
- 3تمام داستان ،از كلمات خلیفه دوم حضرت عمر و از یكی از خطبه های جمعله
مسجد مدینه نقل می شلود .حضلرت عملر در برگلزاری ظلواهر دیلن ،ملردی
سختگیر و جدی بود .در نماز جمعه باید علدة زیلادی از ملردم شلركت كلرده
باشند .و نمایش این نماز ،می بایست انعكاس وسیعی در میان مهاجرین و انصار
در بر داشته باشد .بطوریكه پس از آن ،هیچگونه مطلبی را در این موضوع ،نتوان
از قول او جعل كرد.
- 4این سخنرانی را تقریباً اغلب مورخینی كه پس از ابن اسلحاق آملده انلد ،نظیلر
طبری و حتی بالذری كه اغلب از دیدگاههای اهل تسنن به مساله می نگریستند
و خبرها را مطابق نگرش خود بر می گزیدند ،گزارش كرده اند.
- 1در این حقیقت ،تردیدی نمی توان داشت كه حضرت عمر رضی اهلل عنه ،خلود
مهمترین نقش را در آن لحظات حساس ،ایفا نمود .وی كسی بود كله در واقعله
سرنوشت ساز سقیفه ابتكار عمل را در دست داشت .و در واقع ،او روح محرك
در تعیین ابوبكر بود .از این جهت كلمات ذكر شده او خبر متفق القولی است كه
از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است.
- 2ابن اسحاق ،همراه با این كلمات شروع می كند:
((در رابطه با این وقایع ل سقیفه ل عبداهلل ابن ابوبكر به من گفت))...
همین امر بر این مطلب داللت دارد كه عالوه بر خبر حضرت عمر ،ابلن اسلحاق از
گزارشها و اخبار مفصل دیگران نیز آگاه بوده ولی به خاطر رعایت اختصار ،آن جزیی را
كه از معتبرترین و در ضمن آنرا برای بیان كل واقعه به حلد كلافی جلامع و كاملل ملی
انگاشته ،برگزیده است.
اسناد این روایت نزد ابن اسحاق ،كه تنها بر اساس گفتله راویلان مدینله قلرار دارد،
كوتاه است و در جلو آن فعل یقینی و تماس شخصی،حدثنی (به من گفت) قرار گرفتله
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است .به منظور بازسازی وقایع سقیفه ،بهترین روش این است كه ،ابن اسحاق را كه نله
تنها قدیمی ترین نویسنده بلكه همچنین آثارش از طریق ابن هشام (متوفی  436هجلری
قمری) به ما رسیده است را اساس كار بگیریم .ابن هشام سنی متعصبی بوده و قدیمتر از
سایر تاریخ نویسان (یعقوبی ،طبری ،بالذری و ابن سعد) زندگی ملی كلرده اسلت .ابلن
هشام هیچ اظهار نظر اضافه یا تصحیحی را در خبر سقیفه ابن اسحاق نملی آورد .بنلابر
این حدیث سقیفه در سیره ،خبری است ضب شده توسل نویسلنده ای شلیعی ملآب،
تایید شده توس مصحح منتقلد معتقلد سلنی و همچنلین گلزارش شلده بوسلیله اكثلر
نویسندگان ی كه بعد از ابن اسحاق آمده اند و همه از نویسندگان مورد اعتماد می باشند.
قبل از نقل سخنان حضرت عمر ،ابن اسحاق بدون اسناد مقدمه ای آغاز می كند:

((وقتی كه پیامبرغ رحلت كرد ،طایفة انصار ،دور سعد ابن عباده در سقیفه بنی

ساعده جمع شدند و علی (ع) و زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبداهلل خود را در خانه
فاطمه از آنها جدا ساختند .و در حالیكه بقیه مهاجرین به همراهی با اسیدابن حضیر با
بنی عبداالشهل در اطراف ابوبكر گرد آمدند .سپس جمعی نزد ابوبكر آمدند و عمر به
آنان گفت كه طایفة انصار اطراف سعد را در سقیفه بنی ساعده گرفته اند اگر می
خواهید كه فرمانروایی بر مردم داشته باشید قبل از اینكه عمل آنها جدی شود آنرا
بگیرید .در این حال (جنازه) رسول اكرم هنوز در خانه بود و ترتیبات دفن تمام نشده
بود و خانواده اش در خانه را قفل كرده بودند 3.عمر گفت :من به ابوبكر گفتم بگذار به
سوی این برادران انصار برویم و ببینیم كه آنها چه می كنند))
بعد از این ،ابن اسحاق سخنان معروف حضرت عمر را بیان می دارد .از آن
قسمتهایی كه دربارة سقیفه سخنی در میان نیست بگذریم ،چنین می خوانیم:
((در رابطه با این وقایع ل انتخاب ابوبكر ل عبیداهلل ابن ابوبكر به من گفت از ابن
شهاب الزهری از عبیداهلل ابن عبداهلل بن عتبه بن مسعود از عبداهلل بن عباس كه او گفت:
 -3منظور در خانه عایشه است نه خانه فاطمه و از آنجا كه دری وجود نداشلته شلاید منظلور از قفلل
كردند جلوگیری از ورود افراد متفرقه به داخل اتاق بوده است .واهلل اعلم
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من منتظر عبدالرحمن ابن عوف در اقامتگاهش در منا بودم .در حالیكه او در آخرین
سفر حجی كه حضرت عمر انجام داد با وی بود .وقتیكه او ل عبدالرحمن ل برگشت مرا
ل عبداهلل ابن عباس ل در حال انتظار یافت .زیرا من به او قرائت قرآن را تعلیم میدادم.
عبدالرحمن به من گفت :ایكاش مردی را كه نزد امیرالمومنین عمر آمده بود دیده بودی
كه گفت " :ای امیرالمومنین ،آیا دوست داری مردی را كه گفت :به خدا اگر عمر مرده
بود من چنین و چنان می كردم وظیفه ای كه به ابوبكر داده شد امری بدون مطالعة قبلی
بود و تایید نشد ".عمر ل وقتیكه این را شنید ل عصبانی شد و گفت :انشاء اهلل من امشب
در میان مردم بلند خواهم شد و علیه آنهایی كه می خواهند قدرت را برای خودشان
غصب كنند اخطار میكنم .من ل عبدالرحمن ل گفتم :امیرالمومنین این كار را مكن .برای
اینكه شادمانی هر جزء و كمترین مردم را با هم پیوند می دهد .اینان كسانی هستند كه
در مجمع شما وقتی كه در میانشان بایستی در اكثریت هستند .من از این بیمناكم كه
بایستی و چیزی بگویی كه آنها همه جا آنرا بدون اینكه آنچه شما می گویید بفهمند یا
سخنانتان درست تفسیر شود ،تكرار كنند .پس تا به مدینه برگردی صبر كن ،زیرا این
خانة سنت است .و میتوانی به طور خصوصی با فقها و اشراف مردم رایزنی كنی.
میتوانی آنچه را كه مایل هستی بگویی و فقها آنچه را كه گفتی خواهند فهمید و به
صورت مناسبی تفسیر خواهند كرد .عمر پاسخ داد :به خدا سوگند ،انشاء اهلل من این كار
را به مجرد اینكه به مدینه برسیم انجام خواهم داد .ما در آخر ذی الحجه و در روز
جمعه به مدینه آمدیم .من ل ابن عباس ل با سرعت ل به مسجد ل روان شدم در حالیكه
خورشید غروب كرده بود .عمر بر فراز منبر رفت و درحالیكه موذن ساكت بود او خدا
را به شایستگی ستایش كرد و گفت :امروز می خواهم به شما چیزی بگویم كه خدا
اراده كرده است من بگویم و نمی دانم كه شاید این آخرین كالم من باشد .كسی كه آنرا
می فهمد و محترم میشمرد بگذارید آنرا بردارد و هرجا برود و كسی كه میترسد كه
آنرا نفهمد برایش امكان انكار آنچه را كه گفته ام وجود ندارد .من شنیده ام كه كسی ل
احتماال زبیر ل گفته است اگر عمر بمیرد من،چنین و چنان ل احتماال با علی ل بیعت
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میكنم .نگذارید كسی شما را با گفتن اینكه پذیرفتن ابوبكر اشتباه عجوالنه ای بود و
مورد تایید قرار گرفت ،فریب دهد .مسلماً چنین بود ولی خداوند ،شر و بدی را از آن
دور كرد .هیچكس در میان شما چون ابوبكر نیست كه مردم خودشان را وقف او كردند.
كسی كه شخصی را به عنوان حاكم بدون مشورت با مسلمانان بپذیرد ،چنین پذیرشی
برای هیچیك از آنها اعتباری ندارد 3و آنان در معرض مرگ ل تنبیه ل قرار دارند .آنچه كه
اتفاق افتاد این بود كه وقتیكه خداوند پیامبرش را از میان ما برد .انصار به ما اعتراض
كردند و با رهبرانشان در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و علی و زبیر و هوادارانشان از
ما كناره گیری كردند در حالیكه مهاجرین دور ابوبكر گرد آمدند ...من به ابوبكر گفتم
كه باید بسوی برادران انصارمان برویم .از این رو به سوی آنها رفتیم كه در این موقع دو
شخص صدیق ل عویم ابن ساعده و معان ابن عدی ل ما را مالقات كردند و ما را از
نتیجه ای كه مردم در سقیفه بدان رسیده بودند آگاه ساختند آنها از ما پرسیدند كه به
كجا می رویم و وقتی كه به آنها پاسخ دادیم ،گفتند كه اصالً نیازی به نزدیك شدن به
آنها نیست و ما باید خودمان تصمیم بگیریم .من گفتم :به خدا ما به سوی آنها خواهیم
رفت .و وقتیكه رسیدیم آنها ل انصار ل را در سقیفه یافتیم .در میان آنها مردی را دیدم كه
به نتیجه رسیده بود .من به منظور استفسار از نام و نشان او پرسیدم .گفتند او سعد ابن
عباده است و بیمار بود .وقتیكه در آنجا نشستیم سخنران ،شهادتین را بر زبان آورد و
خدا را آنچنانكه شایسته بود ستایش كرد .و سپس چنین ادامه داد :ما انصار خداوندیم و
سربازان اسالم .شما ای مهاجرین خانواده ما هستید و همراه مردمتان آمده اید كه در
میان ما ساكن شوید .من ل در اینجا عمر سخنان او را قطع كرد ل گفتم :و نگاه كنید آنها
سعی كردند ما را از ریشه قطع كنند و قدرت را از ما غصب نمایند .وقتی كه سخنان
مرد انصاری تمام شد خواستم صحبت كنم برای اینكه سخنانی را در ذهن آماده كرده
بودم كه مرا خیلی زیاد خشنود می ساخت .من خواستم این سخنان را در مقابل ابوبكر
 -3این سخنان ،دقیقا همان سخنانی است كه در نامه های حضرت علی به معاویه در نهلج البالغله بله
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:
ای عمر .من دوست نداشتم او عصبانی شود و وی چنین صحبت كرد .او مردی عالم تر
و باوفاتر از من بود و به خدا وی هیچ كلمه ای را كه من فكر كرده بودم از قلم
نینداخت و آنرا به نحو بی نظیری بهتر از آنچه می توانستم انجام دهم بیان كرد .ابوبكر
گفت :همه چیزهای خوبی كه درباره خودتان گفته اید چنان كه باید و شاید شایسته آن
هستید ولی اعراب هرگز قدرت را جز در قبیله قریش به رسمیت نخواهند شناخت .آنان
بهترین و شریف ترین مردم در نسب،خون و كشور ل در مركز مقیم اند ل بنا بر این من
دو شخص را به شما پیشنهاد می كنم هر كدام را كه خواستید قبول كنید .با گفتن آن
دست مرا و دست ابوعبیده الجراح را كه بین ما نشسته بود گرفت .هرگز هیچ چیزی
بیشتر از آن ،مرا ناراحت نكرد به خدا قسم ،ترجیح می دادم كه بمیرم یا سرم را
مضروب كنم اگر گناه نداشته باشد ،تا اینكه بر مردمی كه ابوبكر یكی از آنهاست
حكمرانی نمایم .یكی از انصار گفت :ای قریش بگذارید حاكمی از میان خودتان داشته
باشیم ل یك حاكم از شما و یكی از ما ل نزاعها داغتر می شد و صداها باال می رفت تا
وقتیكه شكست ترسناكی روی آورد ،من گفتم دستت را ای ابوبكر دراز كن .او اینكار را
كرد .من با او بیعت كردم سپس مهاجرین و بعد از آن انصار از این امر تبعیت كردند ل
در انجام اینكارل روی سعد ابن عباده پریدم و كسی گفت كه ما اورا كشته ایم .من گفتم
خدا او را بكشد)).
نطق تاریخی حضرت عمر ،در اینجا خاتمه می یابد .طبری در جلد  3ص  3636می
نویسد :حتی پس از بیعت عمر با ابوبكر برخی از انصار ،معترض بوده و می گفتند :ما
جز با علی با كس دیگری بیعت نمی كنیم .خوب است به طور اجمال ،اوضاع پیچیده و
محی منحصر به فردی كه انتخاب ابوبكر را ممكن ساخت بررسی كنیم .اوالً رقابتهای
طایفه ای در میان قریش و به خصوص در میان مهاجرین ،قبول رهبری ابوبكر را مردی
از تیره كم اهمیت بنی تیم ابن مره بود آسانتر ساخت .به علت موقعیت غیر مهم قبیله او
در میان طوائف حاكم در مكه ،اینان هرگز در جنگ قدرت و تعارضات سیاسی كه قبایل
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رقیب قریش را به ستوه آورده بود درگیر نبوده اند .ثانیاً مهاجرین به طور كلی از امكان
استیالی مدنی ها كه در صورت درگیری مهاجرین در رقابتهای قبیله ای و جنگهای
مهلك بین خودشان صورت می گرفت بیمناك بودند .از اینرو در نظر آنان ،ابوبكر
بهترین نامزدی بود كه بر روی آن امكان سازش وجود داشت .ثالثاً تا آنجا كه به انصار
مربوط می شود باید دشمنی دیرینه و ریشه دار بین اوس و خزرج را مورد توجه قرار
داد .سعد ابن عباده رئیس خزرج بود .اوس گردن به رهبری قریش نهادن را مفید تر از
این می دانست تا اینكه بگذارند قبیله رقیب بر آنها حكمرانی كند .این امر از این
حقیقت كه در میان انصار اولین كسی كه با ابوبكر بیعت كرد اسید ابن حضیر یكی از
روسای اوس بود آشكار می گردد .بنابر این روشن است كه در نتیجه سیاست گروهی،
رقابتهای طایفه ای و حسادتهای شخصی بود كه ابوبكر را قادر به مطالبه بیعت از
اكثریت مردم كرد .بر این عوامل نیز باید این خاطره كلی را كه در ذهن مردم از ابوبكر
وجود داشت افزود .ابوبكر از اعتبار خاصی برخوردار بود و در مقام واالیی از متانت،
كهولت سن ،رابطه نزدیك و حمایت از پیامبر و خدمات ارزنده اش از ابتدای رسالت
نبوی قرار داشت .بدین سبب است كه در تجزیه و تحلیل سقیفه ،اثر شخصیت او را كه
به مرور زمان ،تحت نظر پیامبر رشد كرد نباید نادیده گرفت.
با در نظر گرفتن استداللهای ضد و نقیض حاضرین در سلقیفه ،بله نظلر ملی رسلد
گزینش ابوبكر ،حادثة محی بوده باشد.

3

 -3تشیع در مسیر تاریخ ص  87تا  - 85این نتیجه گیلری یلك اسلتاد دانشلگاه شلیعه ملذهب بلدون
تعصب است .توجه كنید كه نه كودتایی در كار بوده و نله غصلب خالفتلی و نله دسیسله چینلی علیله
خاندان پیامبر اكرم (ص) بلكه فق و فق موضوع ،حادثه محی بوده است.
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پیش نیازها
قبل از تجزیه و تحلیل موضوع و طرح سئواالت ،تعمق و دقت بر روی نكات زیر حلائز
اهمیت بسیار فراوانی است:
 -فاصله بین دو واقعة غدیر و سقیفه ،حدود  59روز است. -اكثریت قریب به اتفاق انصار (مردم مدینه)و مردم مكه و مردم جنوب عربستان(مانند یمن) در محل غدیر خم ،غایب بوده اند فق معدودی از مهاجرین و عده
معدودی از سایر قبایل در واقعه غدیر حاضر بوده اند.
 -در سقیفه ،اكثریت انصلار (اوس و خلزرج و بنلی عبداالشلهل) و تعلدادی ازمهاجرین حاضر بودهاند.
  -حواشی و حرف و نقلهای اضافة زیادی در طول تاریخ توس غالیانو 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
آنچه كه به تواتر رسیده و همه بر آن متفقند این جمله پیامبرغ است( :من كنت

مواله فهذا علی مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه) (حتی جمالت بعدی:
وانصر من نصره و اخذل من خذله احتماالً پس از آن اضافه شده است) برای
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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پیامبر محسوب می شده اند (اصحاب به مهاجرین مكه و انصار یعنی مردم مدینله گفتله
می شود) اكنون پیش از ورود به بحث اصلی بهتر است نظر پیلامبر اكلرم و قلرآن را در
مورد اصحاب بدانیم .البته محققین شیعه برای گریز از پاره ای تعارضات سعی می كننلد
این تعداد از اصحابی كه در سقیفه حاضر شده اند را مربوط بله آیلاتی كننلد كله در آن
خداوند به منافقین مدینه اشاره می كند .اكنون باید بدانیم آیا به واقع اینگونه بوده است.

به طور كلی منافقین نه در زمان حیات پیامبر اكرم غ و نه بالفاصله پس از رحلت

ایشان نقشی در تصمیم گیریها به عهده نداشته اند .ضمن اینكه بسیاری از احادیثی كه از

پیامبر اكرم غ روایت می شود و در حقیقت یكی از اركان اصلی دین اسالم یعنی سنت
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
اسالم در دست داریم خدشه وارد می شود .جالب است كه بدانیم خلفای راشدین،

همگی از قریش بوده اند و همگی در مكه به پیامبرغ ایمان آورده و جزو مهاجرین
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
این نشان میدهد منافقین در بین مردم مدینه بوده اند و نه در بین مهاجرین (در نتیجه
خلفای راشدین نیز بر خالف تصورات واهی شیعه  -نعوذباهلل  -مشمول آیات منافقین
نمیشوند)
 چهار نكته بسيار جالب ،وجود دارد که توجه به آنها می تواند جلوی بسياریاز سفسطه ها و مغلطهها را بگيرد.
 -3فاصلة زمانی بسیار اندك بین حادثه غدیر و سقیفه (حدود  59روز)
 - 4فاصلة بسیار اندك میان واقعه غدیر و وفات پیامبر و وفات پیلامبر بلا انتخلاب
ابوبكر ،زیرا اگر فواصل زمانی بین این وقایع زیاد بود ،می شلد اتهلام توطئله و

دسیسه چینی عدهای و یا انحراف اخالقی و عقیدتی جامعه (به خصوص انصار)
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یا فراموشی بیعت و یا ...بهانه كرد ولی خوشبختانه همین فاصله زملانی انلدك،
میتواند بیانگر بسیاری از ابهامات باشد.
 -1نكتة بسیار مهم آنكه :درست است كه نتیجة سقیفه به انتخاب ابوبكر خلتم شلد
ولی پایه گذار اولیة تجمع در سقیفه ،انصار بوده اند( ،به نیت انتخاب سعد ابلن
عباده برای خالفت) و اصوالً سقیفه ،محل تجملع ملردم مدینله ،بلرای تصلمیم
گیریهای مهم بوده است .و نه محل تجمع مهاجرین (مردم مكه)

 -2حضور ابوبكر در روز وفات پیامبرغ در هاله ای از ابهام است .برخی روایلات
می گوید او در منزل زن دومش در سنح (حومه مدینه بوده) برخی روایات ملی
گوید او در مدت  31روزی كه پیامبر اكرم بیمار بوده انلد املام جماعلت بلوده.
برخی روایات او را در سپاه اسامه می داند 3 .ولی به احتمال بسیار قلوی ایشلان
در این ایام امام جماعت بوده اند زیرا عمر در سقیفه به این نكته اشاره می كنلد
و كسی هم رد نمی كند( .البته شیعه برای رد این مطلب به یكی دو خبر واحد و
بی اعتبار اشاره می كند)
سئواالتی كه با تقابل این دو رویداد (غدیر و سقیفه) برای محقق ،مطرح میشود بله
قرار زیر است:4
 -3چون در آن زمان راه های مواصالتی یا هلی كوپتر و همچنین تلگراف یا بی سیم وجود نداشته كله
به او خبر بدهند احتمال حضور ابوبكر در همان لحظله وفلات پیلامبر از سلنح بله مدینله بسلیار بعیلد
است.پس او در سنح نبوده ،وجود او در سپاه اسامه نیز بعید است زیرا این سئوال پیش می آیلد كله در
آن  31روز بیماری پیامبر اكرم چه كسی امام جماعت بوده است؟ زیرا در كتب تاریخی به جلز ابلوبكر
نام شخص دیگری در مقام امام جماعت وجود ندارد .پس به احتمال فراوان ،قولی كه می گوید :ابوبكر
در ایام بیماری پیامبر ،امام جماعت بوده و در مدینه حضور داشته به صحت نزدیكتر اسلت .بلا اینهمله:
اهلل اعلم.
 -4در صورتیكه واقعه غدیر را قبول كنیم ولی منظور از سخنان پیامبر را خالفت بالفصل حضرت علی
ندانیم یعنی اعتقاد به اینكه منظور پیامبر تعیین جانشین نبوده است .هیچیك سئواالت این مبحث پلیش
نمی آید.

202

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

( .3پرسش كلیدی) چرا پیامبر غ پس از آن جمله معروف در غدیر خم به طور
روشن ،واضح و قاطع نمیفرمایند :علی(ع) پس از من ،اولین خلیفه و یا
جانشین بالفصل من است و از كلمة مولی كه دارای  45معنی مختلف است
استفاده میكنند زیرا مسلم بوده این موضوع به هر طریق توس

عده ای زیر

سئوال می رود و در آن ایجاد شك و شبهه می شود و جای آن داشته كه
موضوع دقیقا تفهیم شود با عباراتی نظیر اینكه( :علی جانشین و اولین خلیفه
بالفصل پس از من و تعیین شده از سوی خداست) و در ادامه نیز صحبت از
دوستی و دشمنی (وال من وااله و عاد من عاداه) است و از كلماتی كه اشاره به
مبادی حكومتی دارد مانند :خالفت ،جانشینی ،ریاست ،امارت و ...خبری نیست
همچنین به جای سخن از دوستی و دشمنی باید سخن از پیروی و تبعیت و
اطاعت باشد زیرا در موارد حكومتی ،مردم باید از حاكم اطاعت كنند و نه اینكه
او را دوست داشته باشند .و اگر معتقد باشیم بیعت (خالفت) باید با دوستی
همراه باشد و دوستی الزمة بیعت است پس آیا بیعت حضرت علی (ع) با خلفاء
نیز مبتنی بر دوستی بوده است؟ خداوند در قرآن در آیه مربوطه :ﭽﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [النساء : ]79:دوبار میفرماید( :اطاعت

كنید) یعنی الزمه حكومت اطاعت مردم است .ولی پیامبرغ در ادامه سخنان
خود میفرمایند :خدایا دوست داشته باش دوست او را و دشمن باش با دشمن
او ...چرا طبق آیات الهی به جای سخن از اطاعت ،سخن از دوستی و دشمنی
است؟ یعنی باید می فرمودند :خدایا دوست داشته باش هركه او را اطاعت كند
و دشمن باش هر كه از او سرپیچی یا مخالفت كند.

 .4پیامبرغ به صورت واضح و صریح و به صلورت عمللی طلی  41سلال ،روش
خواندن نماز و سایر آداب و رسوم اسالم را به مردم یاد داد با اینهمه میان فلرق
و مذاهب اسالمی اینهمه تفاوت در برگزاری این امور مشاهده میشود .چگونله
ممكن است در مورد امری كله صددرصلد ملی توانلد اخلتالف برانگیلز باشلد
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(خالفت و جانشینی) ایشان از كلمه ای (مولی) استفاده كنند كه دارای  44معنی
مختلف است و به صورت شفاف بیان نفرمودند كه علی اولین خلیفه و جانشین
بالفصل من است؟ نكته دیگر اینكه در لزوم انجام هیچیك از واجبات دین بلین
شیعه و سنی اختالف نیست یعنی شیعه و سنی متفقا اقرار بله توحیلد ،نبلوت و
انجام نماز و روزه و حج و جهاد و ...را از واجبات می داننلد و فقل در ملورد
جانشینی پیامبر اختالف وجود دارد.
 .1چرا خداوند در آیه ابالغ ،به پیامبر می فرماید تو را از شر مردم حفظ ملیكنلیم
(به عبارت دیگر یعنی در ابالغ پیام خداوند به خود ترسی راه ملده) وللی نعلوذ
باهلل خود خداوند از آوردن نام حضرت علی (ع) خودداری كرده است!
( .2پرسش كلیدی) می دانیم خطابهایی كه در قرآن وجود دارد با توجه به وضعیت
اكثریت موجود بوده مثالً خطابهای آیات مكی بیشتر با كلمات كافرون،
مشركین ،مكذبین و ...است ولی خطاب آیات مدنی بیشتر با كلمات منافقون
است .اكنون به انتهای آیه ابالغ نگاه كنید :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ  :خدا
گروه كافران را هدایت نمی كند .در جمع  349هزار نفری غدیر ،حتی یك نفر
كافر هم حضور نداشته است! میدانیم مردم در آن لحظه از چند حالت خارج
نبوده اند :مومنین ل تازه مسلمان ها ل منافقین (با تعداد اندك و نیروی تضعیف
شده بدون رهبر) و فاسقین .اكنون منظور از كافرین در این آیه چه كسانی
هستند؟ ممكن است پاسخ دهید هر كس والیت علی (ع) را قبول نكند كافر
است ولی این سخن ،مصادره به مطلوب است زیرا همه مجادله های بر سر
معنی همین آیه است و هنوز كسی نتوانسته اصل موضوع را ثابت كند .ضمن
اینكه كافرین ،طبق صریح آیات قرآن ،نجس هستند چطور حضرت علی (ع)
دختر خودش را به آنها داده (ازدواج حضرت عمر رضی اهلل عنه با ام كلثوم) و
مرتب با آنها نشست و برخاست می كرده و حتی پشت سرشان نماز میخوانده
است؟
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 .7در رابطه با دو آیة ابالغ و اكمال (در سوره مائده) برخی از محققین شیعه
معتقدند مفاد این دو آیه با آیات قبل و بعد مطابق و منطبق نبوده و این نكته را
یكی از دالیل اثبات سخن خود میدانند و به نحو غیرمستقیم ،معتقدند این آیات
جا به جا شده ،ولی ابن عباس می گوید :خداوند همه قرآن را به ترتیبی كه هم
اكنون در دست مسلمین است در شب قدر بر آسمان دنیا نازل نمود .پس از آن
به تدریج بر حسب احتیاج بر پیامبرغ نازل گردید و هر كس چنین پندارد كه
در هنگام جمع آوری قرآن چیزی از آن افتاده یا با مشورت و رای كسی ،سوره
ها به هم پیوسته و منظم شده است پس بر خدا دروغ بزرگی بسته است.

3

 .8برخی از جدلیون شیعه استدالل می كنند مگر می شود پیامبر اكرم امر به این
مهمی را به سكوت برگزار كرده باشد؟ و امت را بدون سرپرست رها كرده
باشد؟ با وجود خطرات موجود؟ و چگونه است كه ابوبكر جانشین انتخاب كرد

ولی پیامبر نكرد؟ ولی ما می دانیم پیامبر اكرم غ هیچگاه از جانب خود سخنی
نمی گفته و هر چه می گفته مستقیم یا غیر مستقیم به اشاره وحی بوده و مسلماً

خداوند كه عالم الغیوب است می دانسته كه با انتخاب ابوبكر و پس از آن عمر
نه تنها اسالم در شبه جزیره تثبیت می شود بلكه دو ابرقدرت آن زمان نیز به
زانو در می آیند.همانطور كه در قرآن بر حفظ و نگهداری قرآن تاكید می
فرماید .پس نگرانی از دید شما معنا دارد و با نگاه شما بوجود آمده و نه از دید
خداوند!
 .5قبل از طرح سئوال بعدی الزم است كه چند دلیل از برتری قرآن نسبت به امام
آورده شود:
-قرآن،كالم خدا و كامال آسمانی است برخالف امام كه الاقل ،جسمی زمینی دارد.

پیامبرغ در آن حدیث معروف ابتدا می فرمایلد :كتلاب اهلل و بعلد ملی فرمایلد:عترتی یا سنتی.
 -3تفسیر نوین محمد تقی شریعتی ص  49و مقدمه المبانی ص 76
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در هدایت و اصل و مرجع بودن قرآن هیچ اختالف اساسی بین هیچ یك از فرقمسلمین وجود ندارد.
قرآن ،قابلیت نشر و نسخه برداری و در دسترس همه قرار گرفتن را دارد.-قرآن ،جاویدان و ابدی تا قیام قیامت است.

سخنان امام و حتی پیامبرغ كه به ما رسیده چنانچه بلا قلرآن مطابقلت نداشلتهباشد فاقد ارزش است.
قرآن توس اكثر قریب به اتفاق فرق اسالمی و حتلی برخلی دانشلمندان غربلیمورد تایید قرار گرفته است.
 حتی وجود امام ،برای تفسیر و توضیح قرآن است.با این مقدمه این سئوال مطرح می شود :پیامبر مانند عدم تعیین جانشین ،امر به این
مهمی را نیز به سكوت برگزار كرد .یعنی جمع آوری قرآن را!!! با عنایت به اینكه اگر

اكنون ،قرآن حاضر به ترتیب شان نزول وجود داشت و پیامبرغ آنرا جمع آوری كرده
بود بسیاری از اختالفات میان شیعه و سنی پیش نمی آمد (به خصوص در زمینه دو آیه
تبلیغ و اكمال) ضمن اینكه :تمامی آیات ناسخ و منسوخ ،مشخص و واضح بود .به جز
اینها این مورد را باید اضافه كنیم كه ممكن بود آیاتی كه توس مردم ،حفظ می شد از
خاطرهها برود یا چیزی به آن اضافه و یا از آن كم شود( .من كتب قر و من حفظ فر)
پس چرا امر بدین مهمی را پیامبر به سكوت برگزار كرد و پس از آن ،طی اصرار
حضرت عمر به حضرت ابوبكر ،قرآن جمع آوری شد(.حتی ابوبكر شك داشته و به
عمر می گوید :اگر اینكار الزم بود پیامبر آنرا انجام داده بود!) ممكن است پاسخ دهید
خداوند ،خودش در قرآن ،وعده حفظ آنرا داده است و برای همین پیامبر آنرا جمع
آوری نكرد ولی:
پس چرا عمر و ابوبكر جمع آوری كردند؟ل با عرض شرمندگی ل یعنی خداونلدوعدة حفظ آنرا به دست عمر داده بود؟

-مگر پیامبرغ به آن ساربان نگفت :با توكل زانوی شتر را ببند؟
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اگر امام و قرآن ،الزم و ملزوم یكدیگرند آیا تعجب آور نیست كه خداوند یكلیرا حفظ كند و دیگری را نه؟ (به این معنا كه :تحریفی در دین صورت نگرفتله و
امام علی به حاشیه نرفته است .الاقل از نظر جایگاه دینلی و نله از نظلر جایگلاه
سیاسی)

اگر خداوند وعدة حفظ قرآن را داده ،چرا پیامبرغ ،كاتب وحی داشته است؟و در انتهلا :اگلر قلرآن در آن زملان توسل حضلرت ابلوبكر(رض) و حضللرتعمر(رض) و حضرت عثمان(رض) گردآوری نشده بود آیا قلرآن فعللی كله در
دست ماست مانند سایر كتب آسمانی خالی از تحریف بود؟
علت عدم جمع آوری قرآن توس پیامبر اكرم دقیقلاً هملان پاسلخی را دارد كله در
زمینه عدم تعیین جانشین داده می شود :پیامبرصلی هلل علیله و سللم (بلر خلالف سلایر
انسانها) امور مهم و اساسی را یا به اشاره خداوند انجام می داده و یلا بله مشلورت ملی
گذاشته و كمتر راساً تصمیم گیری می كرده تصمیمات او یا به اشاره وحلی بلوده یلا بلا
مشورت با اصحاب .و از آنجا كه خداوند در زمینه جمع آوری قرآن و انتخاب جانشین
دستوری صادر نكرده پیامبرغ نیز آنرا به سكوت برگزار كرده است(.این دو كار بله آن
اندازه مهم بودند كه در كنار  8889آیه كه از سگ اصحاب كهف تا پشه و مورچه در آن
آمده و حتی خدا فرموده هیچ تر و خشكی رادر این كتاب فرگذار نكردیم .یك آیله نیلز
به این دو مورد اختصاص داده شود .البته شاید این امتحان و آزمایشی برای شیعه باشلد
كه آخرت خود را بر سر آن بر باد دهد!!!) (حتی در خصوص كتابت و ثبت احادیث نیز
آیه ای و حتی حدیثی وجود ندارد كه به عمر اعتراض ملی كننلد كله چلرا احادیلث را
سوزاند!)
( .6پرسش بسیار كلیدی و اساسی) چرا در مدینه حتی یك نفر از طرفدران
حضرت علی (ع)كه بنا به قول سید شرفالدین در الفصول المهمه 479،نفر از
اصحاب بوده اند (مانند :عمار ،ابوذر ،سلمان ،مقداد ،زبیر ،فضل بن عباس،
بالل،خالد بن سعید ،براء بن عازب ،ابی بن كعب ،ابان ،قیس بن سعد بن عباده
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و حتی ابوسفیان) هیچ اشاره ای به واقعة غدیر نمیكنند؟ (با اینكه فق  4ماه از
این واقعة مهم گذشته و با عنایت به اینكه حتی دو كلمه فارسی یك نفر عجم
مانند سلمان فارسی كه گفت :كردید و نكردید در تاریخ ثبت شده است) 3البته
ممكن است این ایراد بچه گانه و ساده لوحانه وارد شود كه :به واقعة غدیر
اشاره شده ولی مورخین از ترس حكومتها ثبت نكرده اند! ولی آیا این مسخره
نیست كه اصل واقعة غدیر در وس
صحابه نقل و توس

بیابانهای عربستان توس

 339نفر از

مورخین ثبت شود ولی اشارة به غدیر در سقیفه حتی

توس یك نفر هم نقل یا ثبت نشود!!! و اگر بنا به كتمان و حقیقت پوشی بوده
بسیار به جا بود كه اصل واقعه كتمان شود نه اشارة به آن واقعه! نكته عجیب تر
اینكه به عنوان مثال :عالمه امینی در كتاب الغدیر موارد متعددی را ثبت كرده كه
عمر در زمان خالفتش به كسانی كه با علی مخالف بوده اند پرخاش كرده و با
تندی میگفته :شما كه نمی دانید و نبودید كه در غدیر خم ،پیامبر اكرم این فرد
(علی) را موالی من و هر مرد و زن و مومن ،معرفی كرد! براستی آیا مسخره
نیست؟یعنی عمر به طرف مقابل كه هیچكاره بوده پرخاش می كند كه پیامبرغ

گفت این علی خلیفه بعد از من است!!! و من جایگاه او را غصب كرده ام در
نتیجه تو نباید به او توهین كنی!!! و آنگاه دیگران نمی گویند تو چرا به ما
پرخاش می كنی تو خودت خالفت را غصب كرده ای! براستی آیا تعجب آور
نیست كه مورخان ،واقعه غدیر را به تواتر نقل كرده اند و پس از آن نیز هر كس
هر كجا اشاره ای به غدیر داشته (مانند حضرت عمر یا سایر شعرا ء و )...را

 -3دكتر محمد جواد مشكور (شیعه و استاد دانشگاه تهران) در كتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسلالمی
تا قرن چهارم انتشارات اشراقی تهران خ جمهوری اسالمی چاپ سوم  3184ص  31می نویسد :مطلبی
كه بر ما مجهول است آن است كه چرا در اجتماع سقیفه كسلی از مهلاجر و انصلار سلخنی از حلدیث
غدیر با وجود مسلمیت آن به میان نیاورده است .اگر طرفداران علی به آن حلدیث ذكلری ملی كردنلد
سرنوشت اسالم طور دیگری می شد!
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ثبت كرده اند و فق اشاره به غدیر در روز سقیفه را سانسور كرده اند! البته در
این تحقیق ،به مرور ،شاهد طنزهای جالبتر از این نیز خواهید بود.
 .9همچنین چرا در نهج البالغه در موارد متعددی كه از آن حضرت درباره خالفت
سئوال شده و یا خود ایشان در این باره صحبت می كنند اشارهای به واقعة غدیر
نمی كنند؟ 3از سقیفه كه بگذریم چرا در هنگامیكه مردم پس از مرگ حضرت
عثمان رضی اهلل عنه برای اخذ بیعت هجوم میآورند و ایشان تا سه روز از
بیعت خودداری می كردند هیچكدام از مردمی كه در آنجا بودند به واقعة غدیر
اشاره نمی كنند و نمی گویند :شما باید با ما بیعت كنید و این وظیفه ایست كه

از سوی خدا و پیامبرغ در غدیر خم ،به عهده شما گذاشته شد و ..و دیگر
اینكه حضرت علی (ع) میتوانستند براحتی بگویند كه من قبل از این با 349
هزار نفر از شما در غدیر بیعت كردم و همه شما بیعت شكنی كردید و دیگر
برای بار دوم فریب شما را نمی خورم!!! (با عنایت به حدیث :مومن از یك
سوراخ دو بار گزیده نمی شود و با عنایت به اینكه همین مردم به خصوص به
ظاهر شیعیان كوفه ،خون به دل ایشان كردند و مجددا بیعت شكنی كردند)
 .39ممكن است پاسخ دهید اشاره شده ولی در تاریخ ثبت نشده است! ولی چگونله
ممكن است كه واقعه غدیر توس  339نفر از اصحاب نقل شلده باشلد (وسل

بیابان گرم بدون قلم وكاغذ و )....به هملراه خطبله طلوالنی پیلامبرغ و اشلعار

 -3البته در برخی متون تاریخی از قول حضرت علی و دیگران به این حادثه اشاره شده است ولی ایلن
اشاره -3:جهت تعیین برتری و مقام واالی آن حضرت بوده (در برابلر معاویله و -4 )...فقل از زملان
شورایی كه منجر به انتخاب عثمان شد این واقعه نقل شده و حتی یك نفر در جریان سلقیفه تلا زملان
انتخاب عثمان به این واقعه اشاره نكرده است(.یا الاقل اینجانب موفق به یافتن آن نشدم) .به هلر حلال
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.
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حسان ابن ثابت و سخنان حضرت عمر و قصه سال سائل 3و ...ولی در مدینه و
در جریان سقیفه حتی یك كلمه و یك اشاره به واقعه غدیر از جانب حتی یلك
نفر در تاریخ ثبت نشده است؟ آیا این بدان معنا نیست كه موضوع غلدیر ،چیلز
دیگری غیر از خالفت بوده است؟ و اگر كسی جرات ثبت حتلی اشلاره ای بله
غدیر ،در سقیفه را نداشته ،پس چگونه  339نفر ،جلرات شلرح غلدیر بلا تملام
جزئیات مربوطه را داشتهاند؟!!! ضمناً همین پاسخ را می تلوان در ملورد ادعلای
سوزاندن احادیث مربوط به فضایل حضرت علی از طرف عمر را داد(.یعنی اگر
خفقانی بوده باید احادیث و روایات مربوط به غدیر نیز ،مكتوم ملیمانلده پلس
چطور واقعه غدیر اینهمه متواتر است ولی حتی یك اشاره هم بله آن در سلقیفه
نشده است؟!)
 .33می دانیم كه در اسالم ،شهادت دو مرد عادل برای اثبات امری كافی اسلت مگلر
بیشتر اهل مدینه با ابوبكر بیعت نكردند؟ حضرت علی (ع) و طرفلداران ایشلان
نیز به شیوه انتخابات معترض بودند كله چلرا حضلور نداشلتند و نله بله اصلل
انتخابات.
ممكن است پاسخ داده شود( :خالفت حضرت علی (ع) طبق نص بوده و در اینزمینه مردم اجازه شوری نداشته اند زیرا اگر امور الهی را تلابع نظلر ملردم شلود
همه چیز منحرف و مسخ می شود) جالب است كه پاسخ شلما در هملین ایلراد
نهفته است .اگر مردم مدینه و عموم اصحاب (انصار و مهاجرین) نصوص قرآنی
را به این راحتی دستخوش رای و نظر اكثریت قرار می دادند كله اكنلون دیگلر،
چیزی به نام اسالم به دست ما نرسیده بود؟ پلس چلرا فقل هملین یلك ملورد
خاص ،تابع نظر اكثریت شد؟ و از دیدگاهی دیگر آیا با ایلن وضلعیت نبایلد در
تمام آنچه از سنت نبوی به دست ما رسیده است شك كنیم؟ زیرا تمام روایلاتی
 -3البته به زودی ثابت می كنیم كه بسیاری از این موارد مانند نزول عذاب و اشعار حسلان و ...سلاخته
و پرداخته ذهن مورخان در سده های بعدی است.
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كه مبین سنت نبوی است از جانب همین اصحاب ،روایت شده و به ملا رسلیده
است(.بیشتر احادیثی كه شیعه نقل می كند به اصحاب پیامبر اكرم ختم می شلود
و اگر آنها مرتد شدند و یا این چنلین بلا آیلات قلرآن و روایلات نبلی اكلرم در
خصوص والیت علی بازی كرده اند هیچ اعتباری به سخنان و نقل قولهای آنلان
نیست و طبق اصول علم رجال ،تمام آنها تضعیف شده و سندیت بیشتر سلخنان
نبی اكرم زیر سئوال می رود!)
 .34اگر  349هزار نفر (از جمله انصار و مهاجرین) به این راحتی بیعت خلود را در
روز سقیفه با حضرت علی (ع) شكستند پس چرا عمر و ابوبكر اینقلدر اصلرار
شدید به گرفتن بیعت از دیگران ،داشتند؟! زیرا این نشان می دهلد بیعتهلای آن
مردم ،امری سرسری و بیهوده بوده و می شلده براحتلی آنلرا شكسلت 3آن هلم

وقتی كه می شده (البته طبق خیاالت شیعه) بیعتی كه طبق سلفارش پیلامبرغ و

فرمان خدا (آیه تبلیغ) بوده را شكست!!

 .31می دانیم كه عموم انصار و مهاجر ،عالقة شدیدی به پیامبرغ داشته اند (برای
نمونه در جریان صلح حدیبیه با پیامبر بیعت می كنند كه در صورت لزوم :تا
پای جان بجنگند .به قول فرستاده كفار :آب وضوی پیامبر را برای تبرك از هم
می دزدیدند و مانند یك عاشق ،گوش به فرمان پیامبر بودند و )...چرا با این
عالقه شدیدی كه نسبت به پیامبرغ وجود داشته دستور او مبنی بر خالفت

حضرت علی (ع) در همان روز وفات ایشان ،توس همه ،بدون هماهنگی قبلی
و بدون دلیل و به صورت همزمان زیر پا گذاشته می شود؟ (كه پایه گذار آن:
انصار بوده اند .گرچه ابوبكر خلیفه شد ولی تجمع اولیه ،توس انصار بوده)
 -3البته در جای خود به این موضوع اشاره می كنیم كه بیعت شكنی در علرب مربلوط بله دهله هلای
بعدی بوده و در ابتدا اعراب به هیچ وجه بیعت خود را نمی شكستند .و این موضوع حتی بنا بله گفتله
حضرت علی (ع) یكی از معدود صفات پسندیده اعراب جاهلی بوده است .و اگر هم مردم بیعت خود
را با عثمان شكستند ظلم و ستم والیان او بوده و دالیل متعدد این بیعت شكنی (كه توسل علده كملی
هم صورت گرفته) در تاریخ ثبت است.
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 .32برخی از جدلیون شیعه در اینجا پاسخ می دهند كه( :اصلحاب در زملان حیلات
پیامبر نیز مخالفت می كردند و مخالفت آنها در سقیفه امر تازه ای نبوده) پاسلخ
این شبهه را در بند بعدی در پاسخ شیخ شرف الدین میآوریم.
یكی دیگر از پاسخهایی كه جنبه كلی گویی و سردرهوا بودن و غیر علمی بلودنآن 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
سنی می دهد .عالم سنی سئوال كرده" :برای من جلای تعجلب اسلت كله چلرا
حضرت علی در جریان سقیفه به واقعه غدیر اشاره ای نمی كنند ،یعنی شما بهتر
از ایشان اطالع دارید!
" پرسش از سوی شیخ سلیم بشری ملالكی مصلری شلبرخیتی ( 3426ل 3117ه.ق)
مطرح میشود او از عالمان بزرگ مصر در سده اخیر است كه دو بار به ریاسلت االزهلر
رسید .پاسخ دهنده عالمه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی لبنلانی ( 3499ل
 3)3155از بزرگان علما و مراجع و مصلحین و فقهای اجتماعی و آزادیخواه شیعه.
میان این دو عالم مسلمان 334 ،نامه ،در مسائل دینی و ایلدئولوژیكی اسلالمی رد و
بدل شده است .نامه ها ی شیخ سلیم شلبری نوعل ًا بله صلورت پرسلش اسلت و طلرح
موضوع ،و نامه های شرف الدین پاسخ و توضیح .این نامه ها كتلاب ((المراجعلات)) را
پدید آورده است ،كه متن عربی آن تاكنون بارها به چاپ رسیده است و به چند زبان نیز
گردانیده شده است.
شیخ سلیم بشری ،در نامه  ،393چنین میگوید:
حقیقت محض آشكار شد ،خدا را شكر .تنها یك چیز مانده كه ناشناخته است و من
از آن تصور روشنی ندارم .آن را با تو در میان میگذارم تا پرده از آن برگیلری و عللتش
را بازگویی .چرا امام ،در روز سقیفه ،بلا ابلوبكر و بیعلت كننلدگان بلا او ،بله نصوصلی
(احادیث صریحی) كه درباره خالفت او بود ،و شلما شلیعه هملواره تكیلهتلان بلر ایلن
 -3من كمال احترام را برای شخصیت ایشان قائلم ولی معتقدم در این زمینه راه بر خطا رفته اند.
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نصوص است ،استدالل نكرد؟ آیا شلما شلیعه ،از خلود عللی ،بهتلر از ایلن املور خبلر
دارید؟!!!
پاسخ شیخ شرف الدین (نامه:)3 94
همه مردم می دانند كه امام و دیگر دوستانش از بنی هاشم و غیر بنی هاشم در بیعت
با ابوبكر حضور نداشتند و پا بله سلقیفه نگذاشلتند .آنلان از سلقیفه و آنچله در سلقیفه
میگذشت دور بودند .آنان با همه وجودشان سر گرم مصیبت بزرگ بودند :مرگ پیلامبر
و به وظیفه واجب و فوری كفن و دفن پیامبر غ پرداخته بودند .3و جز به این حادثه به

چیزی نمیاندیشیدند .از طرف دیگر تا آنلان مشلغول جملع كلردن بلدن پیلامبر و ادای
مراسم نماز و دفن او بودند مردم سقیفه كار خود را كردند و مسئله بیعلت بلا ابلوبكر را
سر و صورت دادند .و از باب رعایت احتیاط و دور اندیشی در برابر هر نظر یا حركلت
مخالف كه باعث درهم ریختن تشكیالتشان میشد متفقاً ایستادگی میكردند.
ب نابراین علی كجا بود و سقیفه كجا؟ علی كجا بود و ابوبكر كجا؟ علی كجلا بلود و
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
و از دیگر سو قلدری و خشونت نشان دادند .و چنان شد كه نه علی و نه غیر علی هیچ
كس نمیتوانست به حدیث استدالل كند .كسی گوش شنیدن یا امكان انعطاف به طلرف
مضمون حدیث نداشت؟ آیا در زمان ما چند نفر میتوانند بلا كسلانی كله قلدرت را در
دست دارند در افتند به طوری كه قدرت آنان را از میان بردارند و دولتشان را سلرنگون
كنند؟ و آیا اگر كسی قصد چنین كاری داشته باشد آزادش میگذارند؟ هیهات هیهات .و

 -3البته همه اینها بازی با كلمات و بازی با تاریخ است پیامبر اكرم طبق تمام متون معتبلر روز دوشلنبه
وفات كرده و روز چهارشنبه یعنی سه روز بعد دفن شده و تمام مردم مدینه بر ایشلان نملاز خوانلده و
ابوعبیده الجراح (كه در سقیفه نقش مهمی را در خالفت حضرت ابوبكر ایفا كرده قبر پیامبر را حفر می
كند و)..
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اكنون تو گذشته را به بازمان حاضر بسنج كه مردم همان مردمنلد و زمانله هملان زمانله
است.
از اینها گذشته علی در آن روز برای استدالل و استشهاد نتیجه ای نمیدید جز بر پلا
شدن فتنه و آشوب و در آن شرای (كه اسالم دوران نخستین خویش را ملیگذرانیلد و
نهال دین تازه كاشته شده بود)ترجیه میداد كه حق او ضایع شود اما شر و آشلوبی برپلا
نگردد .علی بخوبی متوجه خطرهایی بود كه دیلن اسلالم و كلمله ((ال الله اال اللّله)) را
تهدید میكرد .در واقع علیبنابیطالب در آن ایام به مصیبتی گرفتار شده بود كله احلدی
بدان گونه مصیبت گرفتار نشده است زیرا بلار دو املر بلزرگ بلر دوش عللی سلنگینی

میكرد :یكی خالفت اسالم ،با آنهمه نص و وصیت و سفارشی كه از پیلامبرغ دربلاره
آن رسیده بود ،و اینهمه ،متوجه علی بود و در گوش او فریاد میكشید و با شكوه هلای
دلگداز و جگر خراش او را به شور و حركت فرا میخواند .دوم آشوبها و طغیان هلایی
كه ممكن بود منتهی شود به از هم پاشلیدن جزیلرة العلرب و مرتلد شلدن اعلراب نلو
مسلمان ،و ریشه كن شدن اسالم و میداند یافتن منافقان مدینه و دیگر اعلراب منلافق و
دو رویی كه به نص قرآن ،اهل نفاق و دو رویی بودند و كافر مجرم تر و نفاق پیشهتر از
هر كس دیگر بودند و از هر كس دیگر دورتر بودند از فهم و هضم حدود احكام خدا و
اینان با از میان رفتن پیامبر غ قلوت یافتله بودنلد .آری مسللمانان در آن روز ،پلس از

رحلت پیامبر(ص) ،مانند گلهای بودند سیل زده ،در شبی زمسلتانی ،گرفتلار شلده میلان
گرگهای خونخوار و حیوانات درنده و مسیلمه كذاب و طلیحة بن خویلد و سلجار بلن
حرث ،و رجاله هایی كه دور و بر اینان گرد آمده بودند و برای محو اسلالم و مسللمین
پای میفشردند .عالوه بر ایلن ،دو امپراطلوری روم و ایلران ،در آن روزگلار ،در كملین
اسالم بودند .و به جز اینها همه ،ده ها مانع و مشكل دیگر بود كله همله در حلال كینله
توزی با محمد و خاندان محمد و اصحاب محمد بودند و برای گلرفتن انتقلام خلود از
اسالم (كه همه اعتبارات اشرافی و امكانات مختلف استثمار را نابود كرده بلود) ،بله هلر
وسیلهای دست میزدند .میخواستند اسالم را براندازند و ریشله اش را بكننلد .و در راه
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این مقصود ،با نشاط و شتاب گام بر میداشتند .چون میدیدند كه با مرگ رهبر اسلالم،
برای كارشكنی و تخریب فرصت خوبی پیش آمده است .از این رو میكوشیدند تا ایلن
فرصت را مهار كنند و از بیسرپرست شدن مسلمانان ،پس از استقرار یك نظام داخللی،
بهره گیرند .آری ،در چنین شرایطی ،علی بر سر دو راهی بزرگ رسید .و طبیعی بود كله
مانند علی بن ابیطالب ،حق خالفت خویش را فدای اسالم و مسلمین كند و چنلین هلم
كرد .نهایت برای اینكه نظریه خالفت حقه اسالم را ،كه خالفت خودش بود ،حفظ كنلد
و در برابر كسانی كه حق اسالمی خالفلت را از او سللب كردنلد .موضلعگیری الزم را
كرده باشد ل البته آن هم باز به صورتی كه شق عصای مسلمین نشود و فتنله برنخیلزد و
فرصت به دست دشمن داده نشود ل برای این مقصود ،در خانه نشست و بیعلت نكلرد،
تا اینكه او را بزور ل اما بی خونریزی ل از خانه به مسجد آوردند .در صلورتی كله اگلر
علی خود به پای خود برای بیعت رفته بود ،حجتلی بلرای خالفلت او نمیمانلد و بلرای
شیعه (و هر طالب حقّی) برهان حق آشكار نمیگشت .اما علی بلا ایلن روش خلود ،دو
كار كرد :هم اسالم را حفظ كرد و هم صورت شرعی خالفت حقه اسالم را نفراموشاند.
و چون نگریست كه در آن روز و آن شلرای  ،حفلظ اسلالم و خنثلی كلردن فعالیتهلای
دشمنان اسالم ،متوقف است بر عدم درگیری او (با سران امت) ،چنین كرد و با خالفلت
سقیفه در نیاویخت .و این همه برای حفظ امت بود ،و حراست شلریعت ،و نگهداشلت
دین ،و چشمپوشی از مناصب خویش برای خدا ،و ادای امری كه شلرعاً و عقلالً بلر او
واجب بود ،یعنی علم به اهم (حفظ اسالم و مسلمین) و ترك مهم (حفظ خالفت حقه)،
در مرحلهای كه دو تكلیف تعارض كنند .این است كه شرای و محلی آنلروز  ،نله بله
علی اجازه می داد كه شمشیر در میان مردم گذارد ،و نه جامعه آن روز مدینه را ل جامعه
نو مسلمانان را ل زیر ضربه های استدالل و سخنرانی و تكفیر و تخطئه متزلزل و متشنج
سازد .و با این همه كه گفتیم ،علی و اوالد علی و عالملان شلیعه ،از آن روز تلا املروز،
همواره با روشی حكیمانه ،احادیث وصایت را ذكر كرده اند و نصوص روشن نبلوی را
در این باره نشر داده اند .چنانكه بر مردم آگاه پوشیده نیست .والسالم "
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پاسخ شیخ شرف الدین در اینجا تمام می شود .محور عمده پاسخ شیخ شرف الدین
دور این سه نكته میچرخد :رعایت مصلحت از جانب حضرت علی ل وجود خفقان ل

وجود فرهنگ مخالفت در اصحاب پیامبرغ.
ولی سئوال اینجاست:

فرهنگ مخالفت در اصحاب
 اگر به كل حوادث زمان رسول خدا و جانفشانی ها و هجرتها و گذشتن از مالو فرزند و ...نگاه كنید و بعد چند مورد معدود مخالفت را پیدا كنید این ادعا را بسی
مضحك خواهید دید .چطور آنهمه موافقت و تایید و از جان گذشتگی فراموش شده و
چند مورد مخالفت معدود ،شاهد آورده می شود؟ و چگونه پیامبر با افرادی كه همیشه
روحیه مخالفت داشتهاند توانست بر آنهمه مشكالت (منافقین و یهودیان مدینه و كفار

مكه و )...غلبه كند؟ و چرا پیامبر اكرم غ با این افراد به دفعات مشورت می كرده اند؟
در حقیقت ،اصحاب پیامبر اكرم غ با آنهمه تعاریفی كه در قرآن از آنها شده بیشتر
روحیه موافقت و همكاری داشته اند و گرنه محال بود اسالم با آنهمه مشكالت و
كارشكنی منافقین و یهود و دشمنی های كفار قریش ،پیروز شود اگر مخالفت اصحاب
را هم بخواهیم ضمیمه این موارد كنیم! مواردی كه از مخالفت اصحاب در تاریخ ثبت
شده نیز یا توس یكی دو نفر از اصحاب بوده و یا بالفاصله پس از توضیح پیامبر اكرم

غ آن مخالفت به موافقت بدل شده است .بیشتر مخالفتها نیز با نظرات و آراء شخصی
پیامبر بوده (شوری یعنی مخالفت ،در موافقت كامل كه دیگر شوری معنایی ندارد) و
چیزی در تاریخ ،مبنی بر مخالفت اصحاب با نص صریح آیات قرآنی وجود ندارد.
عالوه بر این :نبودن اختالف عقیده و نظر یعنی :مرداب .یعنی تعفن و گندیدن و همین
اختالف نظرهاست كه باعث رشد و ترقی می شود به قول حضرت علی :برای رسیدن
به پاسخ صحیح ،آراء خود را به هم بكوبید.
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 شیخ شرف اللدین در كتلاب الفصلول المهمله خلود نلام تعلدادی از مخلالفینحضرت ابوبكر رضی اهلل عنه را آورده كه غیر مستقیم چنین نتیجه گیری كنلد كله دلیلل
مخالفت آنها وجود نص بر جانشینی حضرت علی بوده .ولی وقتی به قول شلیخ شلرف

الدین ،اصحاب پیامبر اكرم جرات مخالفت با پیامبرغ را داشته ا ند چلرا انتظلار داریلم
جرات مخالفت با ابوبكر را نداشته باشند؟ پلس مخالفلت آن علده معلدود بلا حضلرت
ابوبكر رضی اهلل عنه نیز نه به خاطر نص بر جانشینی علی بلكه مبتنی بر وجود فرهنلگ
مخالفت در آنها بوده است!

 -شما در موارد دیگر می گویید تا پیامبرغ زنده بوده كسی جلرات مخالفلت بلا

این امر (جانشینی حضرت علی) را نداشت و بله محلض رحللت ایشلان همله جلرات
مخالفت پیدا كردند! باالخره تكلیف چیست؟ اصحاب در زمان حیلات پیلامبر مخالفلت
میكردند یا نه!!! اگر طبق عقیده شما اصحاب حتی در موارد كلوچكتر از ایلن در زملان
حیات رسول خدا مخالفت می ك ردند چگونه اسلت كله در ایلن ملورد بله ایلن مهملی
هیچگونه مخالفتی در تاریخ ثبت نشده است ،نه در واقعه غدیر ،نه قبل از آن و نه حتلی
بعد از آن ،حتی یك مورد اعتراض بسیار كوچك ،از اصحاب مشاهده نملیكنلیم؟( 3بله
خصوص از حضرت عمر كه در جریان صلح حدیبیه آنهمه معترض بود چگونله اسلت
كه در غدیر جلو می رود و به حضرت علی تبریك می گوید!!! آیلا تملام ایلن قلرائن و

نشانهها دال بر آن نیست كه منظور پیامبرغ ،خالفت حضرت علی نبوده و تمامی افلراد
حاضر نیز همین برداشت را از سخنان ایشان كرده اند؟)
 -چرا آن تعدادی كه طرفدار حضرت علی (ع) بوده اند به واقعلة غلدیر و آیلات

الهی و سخنان پیامبرغ ،اشاره ای نمی كنند؟

 آیا چند مورد مخالفتی كه توس برخی افراد (مانند حضرت عمركه همیشله بلهسرعت احساساتی می شده و سریعاً نیز پشیمان می شده) را می توان به كل افراد نسبت
 -3البته در مورد فردی كه اعتراض كرد و از آسمان سنگی به سر او فرود آمد و متعاقب آن سوره سال
سائل بعذاب واقع نازل شد با عرض شرمندگی باید بگویم :این سوره مكی است!
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داد و مخالفت كردن را جزو روحیه و فرهنگ اصحاب پیامبرغ دانست؟ پلس چگونله

است كه پیامبرغ با همین افراد معدود و ضعف مادی و شلرای دشلوار (ماننلد وجلود
منافقان و یهود و كفار و )...توانست بر همه مشكالت غلبه كنند؟ زیرا یلك رهبلر نملی
تواند با كسانی كه روحیه و فرهنگ مخالفت دائمی و سرپیچی دارند كاری از پیش ببرد.
 در تاریخ صدر اسالم حتی یك مورد مخالفت اصحاب (به خصلوص حضلرتعلی و حضرت عثمان رضی اهلل عنه و حضرت عمر رضی اهلل عنله و حضلرت ابلوبكر
رضی اهلل عنه و طلحه و زبیر و سعد ابن عباده و )...با آیات الهی (نص) را سراغ نداریم.

هرگاه مخالفتی بوده با اظهار نظرهای شخصی پیامبرغ بوده (مانند جنگ احد)

 نفس شوری یعنی مخالفت! و اظهار نظر و اگر بنلا شلود بله صلرف هلر گونلهمخالفت ،مارك كفر و نفاق بزنیم (همانگونه كه هم اینك در قرن بیستم نیز :هر مخالفتی
را مارك منافق و ضد انقالب می زنند!) پس آیات مشورت و شوری چه معنایی دارد؟
 جالب است كه نگاهی به سردستة مخالفان در سقیفه بیندازیم :ابوبكر ل ابوعبیدهجراح ل عمر .به غیر از حضرت عمر از هیچكدام این افراد ،در زمان حیات پیامبر اكرم
غ حتی یك مورد مخالفت هم در تاریخ ثبت نشده بلكه بر عكس هر چه ثبت شده
اطاعت محض بوده است (به خصوص در مورد ابوبكر ،حتی زمانی كه صحبت از طالق
حضرت عایشه به میان میآید!!!)

 -مخالفتها در زمان حیات پیامبرغ ،هیچگاه جنبه عمومی نداشلته (بله جلز یلك

مورد بر سر شیوه تقسیم غنائم آن هم توس انصار ،آن هم با سلخنرانی پیلامبرغ همله
انصار ،گریه كنان ،موافقت خود را نشان می دهند!!!) بلكه توس یك یا دو یلا سله نفلر
مطرح شده یا به آن دامن زده می شده است.
 علت تمام مخالفتهای معدودی كه در زمان حیات پیامبر از سوی عدة معلدودیبعمل می آمده در تاریخ ثبت و مشخص است .ولی علت پیمان شكنی اصحاب پیامبر بلا
علی در سقیفه بنی ساعده چه چیزی بوده است؟ (آن هم پیمان شكنی بیعتی كه متعلق به
 59روز قبل بوده آن هم بدون هماهنگی آن هم به صورت دسته جمعی) به عبارت دیگر
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این مخالفت (كنار گذاشتن حضرت علی) و متعاقب آن خالفت ابوبكر چه سودی برای
انصار و مهاجرین داشته؟ تا پس از آنهمه فداكاری خودشان را فق بله خلاطر خالفلت
یك نفر دیگر ،جهنمی كنند؟!!! به خصوص با عنایت به این نكته كه انصار در بدو ورود
پیامبر اكرم از دور عبداهلل ابن ابی ل كه می خواسته پادشاه شود وبعدها سردسته منافقلان
می شود ل كنار میروند یعنی كسی كه همشهری و از قبیله خودشان بوده پلس چگونله
به ابوبكر ،ماركی زده شود كه بعد بگوییم انصار به خاطر آن ،گرد او را گرفتند؟
 حضرت علی (ع) در نامه خود به مالك اشتر می نویسند باید نزدیكتلرین افلرادبه تو منتقد ترین و مخالفترین آنها به تو باشد .زیرا رهبر و فرمانده نیازی بله یلك علده
بادنجان دورقاب چین چاپلوس ندارد .و وجود انتقاد و مخالفت است كه موجب رشد و
پیشرفت امور می شود .پس چرا نباید چند مخالفت معدود اصحاب را بلا گملان فاسلد
خود تجزیه و تحلیل كنیم.
 در فرهنگ عرب ،نفس بیعت بسیار مهم بلوده و بیعلت شلكنی گنلاهی بسلیاربزرگ و نابخشودنی به شمار ملی آملده آن هلم از جانلب كفلار جلاهلی .آنوقلت شلما

معتقدید اصحاب پیامبرغ پس از آنهمه جانفشانی ،بالفاصله پس از رحلت پیامبر بیعت
شكنی كردند؟ آن هم بیعتی كه بر خالف بیعتهای دوران جاهلی بر مبنای فرمان مسلتقیم
خداوند و رسول او بوده است؟
 -در زمان پیامبر اكرم ،ایشان هر گاه سخنی می گفتند اصحاب سئوال می كردنلد

این دستور خداست یا نظر شخص شما؟ و اگر پیامبرغ می فرمود نظر شخص من ،آنها
متوجه می شدند كه می شود مخالفت كرد و نظرات شخصی را ابراز نملود (شلوری) و

پیامبرغ نیز از رای اكثریت تبعیت می كردند .نمونه مشخص آن جنگ احلد اسلت كله
بیشتر جوانان معتقد به خروج از مدینه بودند ولی پیامبرغ و برخی از پیرملردان معتقلد

به دف اع از داخل شهر بودند ولی چون جوانان تعداد بیشتری بودند موفق به جللب نظلر
پیامبر می شوند.
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 نیت افراد ،از ابراز برخی مخالفتها در زمان پیلامبر اكلرم ،مشلخص بلوده یعنلیبیشتر ،از روی خامی و احساسات ،مخالفت می كردند و چهره منافقلان در مخالفتهلا در
تاریخ ثبت و مشخص است (مانند رجوع از بین راه عبداهلل ابن ابی و یاران منلافقش در
جنگ بدر)
 -سید شرف الدین در یكی از كتب خود دهها مورد از مخالفتهای اصحاب در

زمان پیامبر اكرم غ را نقل كرده تا اینگونه تحلیل كند كه بنابراین مخالفت آنها پس از

پیامبر اكرم غ در سقیفه بنی ساعده امر تازه ای نبوده و سابقه داشته است .اكنون در
اینجا دو سئوال مطرح میشود -3 :با این تز و پندار شما نباید از عدم انتخاب حضرت
علی (ع) چندان گالیه ای داشته باشید زیرا به قول شما وقتی اصحاب در زمان نبی اكرم
با ایشان كه پیامبر خدا و متصل به وحی بوده مخالفت می كردند (و در سقیفه نیز 199
آیه قرآن در حق علی و هزاران حدیث پیامبر در حق علی را زیر پا گذاشتند )3چرا باید
انتظار داشته باشیم كه در صورت انتخاب حضرت علی به خالفت یعنی جوانی  11ساله
كه تازه به او وحی هم نمی شود همه موافقت میكردند و بی چون و چرا از فرامین
ایشان اطاعت می كردند؟  -4محققین شیعه علت اصلی و ریشه ای مخالفتها با حضرت
علی در زمان خالفت ایشان را روش حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حضرت عثمان
در زمامداری می دانند و این تحلیل جناب سید شرف الدین را فراموش میكنند كه عمر

و عثمان در این زمینه نقشی ندارند بلكه اصحاب پیامبر اكرم غ در زمان حیات نبی
اكرم نیز چنین روحیه ای داشته اند پس گناه عمر و عثمان در این میانه چیست .البته
 -3البته اگر چنین اغراقی صحت داشته باشد كه در این زمینه جای حرف و نقل بسیار زیاد است .مردم
مدینه به محمد یتیم فقیر رانده شده از شهر و قبیله خالصانه ایملان ملی آورنلد و تلا آخلرین لحظله و
درتمامی شرای دشوار در كنار او می مانند (كه آنهمه آیات و روایات در ستایش ایشان نازل می شود)
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
دلیلی اولین سنگ مخالفت را در آنجا بنا می گذارند؟!!!! آیا تحلیلهای شیعه ،تاریخ را تبدیل بله طنلزی
مسخره نكرده است؟
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وقتی تحلیلها بر اساس تعصب و یا اشتباه و یا دروغ شكل بگیرد راهی جز تناقض پیش
پای انسان نمیگذارد.
 -اگر در سقیفه ،افراد حاضلر ،بلا نیلت مخالفلت بلا آیلات الهلی (آیله تبلیلغ) و

دستورات پیامبرغ و زیر پا گذاشتن آنها گرد هم جمع شده بودند پس چگونه است كه
ابوبكر با ذكر یك حدیث :االئمه من القریش ،امامان از قریشند (كه فق خودش و یكلی
دو نفر دیگر از پیامبر شنیده بودند) توانست براحتی تمام انصار (به خصلوص خلزرج و
در راس آنها سعد ابن عباده كه چیزی نمانده بود خلیفه شود) را مجاب كنلد؟!!! آن هلم
در شهر خودشان و در محل تصمیم گیری خودشان!!!
 اگر انسانها مخالفت و انتقاد نكنند تفاوت آنها با گوسفند در چیست؟ زیرا فقحیوانات هستند كه قدرت انتخاب و انتقاد ندارند؟ آیا با این تحلیل ،نفس شوری بی
معنی نمیشود؟ مگر حضرت علی در نامه خود به مالك نمی نویسد :باید نزدیكترین
افراد به تو منتقد ترین و مخالف ترین آنها به تو باشند ..پس چرا شما از نزدیكان پیامبر
در تمام صفحات تاریخ انتظار تبعیت محض بی چون و چرا دارید؟ (یا آنجایی كه
حضرت علی به ابن عباس میفرماید :بر تو است كه نظرت را به من بگویی ولی من در
نهایت طبق رای خود عمل میكنم ).حتی می توان بر همین مبنا مناسبات حضرت علی
با خلفاء را تفسیر كرد .زیرا ایشان مخالفت و انتقاد می كردند و با آنها رفت و آمد و
نشست و برخاست هم داشتند .و تنها راه حل این تناقض ل البته تناقضی كه برای شما
بوجود آمده ل در همین نكته نهفته است)در ادامه می توان به حدیث :اختالف امتی
رحمه (اختالف در امت من رحمت است) و آیات  336و  339سوره مباركه هود اشاره

كرد :و اگر پروردگارت می خواست همه مردم را امت واحده (بدون هیچگونه اختالف)
قرار می داد ولی آنها همواره مختلفند مگر آنچه پروردگارت رحمت كند و برای همین
آنها را آفرید :ﭽ ﭢ ﭣﭼ [هود ]339:و فرمان پروردگارت قطعی است كه دوزخ
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 تمدنرو به تكامل نمی رفت .درست مانند انگشتان یك دست كه اگر تمام آنها یك اندازه بود
انسان به توس آنها قادر به انجام هیچ كاری نبود .اگر خدا میخواست می توانسلت بله
راحتی همه را یك شكل و با یك طرز فكر و ...بیافریند.
 متاسفانه تحلیلهای ضد و نقیض ،آفت نویسندگان شیعه است زیرا در جاییمیگویند :تا پیامبر اكرم ،زنده بود كسی جرات مخالفت و بروز كینه های دیرین را
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!
باالخره معلوم نیست اصحاب در زمان حیات نبی اكرم جرات مخالفت داشتند یا نه؟
آری ،همه این موارد متضاد و متناقض ،به خاطر نگاه متعصبانه به قضایاست.
 در انتها باید گفت :این ایراد كه توس برخی نویسندگان شیعه عنوان می شودمانند بسیاری دیگر از ایرادات آنها :جنبة كلی گویی و قیاس های بیجای همیشگی آنها
را دارد و چیزی نیست جز سرآغاز ورود به بحثهای كالمی بی سر و ته!
 -عجیب است كه اصحاب پس از آنهمه فداكاری و عشق و عالقه در راه پیامبر

اكرم غ سخن پیامبر و آیه قرآن را زیر پا می گذارند و مخالفت می كنند ولی با
حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه (یعنی مردی از كم اهمیت ترین تیره قریش) موافقت
میكنند .آن هم موافقتی كه آنها را جهنمی می كند اگر آنها روحیه مخالفت داشتند به
طریق اولی با حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه نیز (كه نه پیغمبر بود ونه از تیره ای
سرشناس)باید مخالفت می كردند ولی نه تنها با او بیعت می كنند بلكه با اطالعت كامل
از او شورش گسترده رده را نیز سركوب می كنند!
نكته:
 اینهمه خطرات فراوان و مشكالت انبوه و بیشمار كه شیخ شلرف اللدین بله آناشاره می كند كه حضرت علی به خاطر آنها بلا ابلوبكر بیعلت كلرد فقل طلی  4سلال
خالفت حضرت ابوبكر ریشه كن شد به نحویكه حتی در زمان حضرت عمر اسلالم بله
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یك نیروی تهاجمی بدل شد! آیا همین نكته دلیلی بر لزوم اینكه ابوبكر باید خلیفله ملی
شد و حسن سیاست او نیست؟ (با عنایت به اینكه قبیله قریش ،نیز او را چندان در ایلن
زمینه یاری ندادند!!! زیرا او از كم اهمیت ترین تیرههای قریش بلود و ریاسلت او بلرای
آنها بسیار گران تمام شده چنانچه از سخنان ابوسفیان پس از خالفت ابلوبكر ،مشلخص
است) و باز با عنایت به اینكه دو تیره بنی هاشم و بنی امیه از دیلر بلاز بلا هلم كینله و
عداوت داشتند و خالفت هر یك از این دو قبیله بر شدت مشكالت می افزود .حوادث
دوران خالفت حضرت عثمان رضی اهلل عنه و حضرت علی (ع) شاهد محكمی بر ایلن
مدعاست.
 آیا حضرت علی (ع) به مدت چندین ماه سرگرم مراسم تدفین بوده؟ و آیا پساز آن ،الاقل از باب ارشاد دیگران و اینكه در روز قیامت نگویند نمی دانستیم نباید حلق
را بیان كنند و سئوال كنند چرا بیعت غدیر را شكستید؟
 در مورد حمله ایران و روم می دانیم كه در شبه جزیره عربستان ،چیزی كه آنهارا 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.
رعایت مصلحت از سوی حضرت علی (ع)
 چطور حضرت علی بالفاصله پس از حادثه سلقیفه ،شلبها هملراه همسلر و دوفرزندش به در خانله انصلار ملی رفتله انلد و آنهلا را دعلوت بله بیعلت بلا خلود ملی
كردند؟(تقریباً نوعی شورش) آیا اینكار خالف مصلحت نبوده؟ چرا در آنجا اشاره ای به
نصوص فراوان مورد ادعای شیعه نمی شود؟ و این دیگر چه خفقانی است كه یك نفلر
می تواند ل در آن حول و والی حمله قبایل راهزن و شورش رده ل دیگران را دعوت به
بیعت شكنی و بیعت مجدد كند؟
 چرا وقتی طرفداران ابوبكر برای اخذ بیعت به در خانه حضرت علی می آیلد وایشان از منزل خارج میشوند و مطالبی را در حقانیت خود (ماننلد ایلن نكتله كله چلرا
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بدون حضور بنیهاشم ،تصمیمی گرفته شده) بیان می كنند باز هم به واقعه غدیر اشلاره
ای نمی شود؟

3

 این چه سكوت یا رعایت حكمت و مصلحت و ترس از خفقانی بوده كه :تلا 8ماه از بیعت خودداری میكند؟ همسرش (یعنی یك زن) به مسجد می رود و هر چه می
خواهد به خلیفه و حتی انصار میگوید! 4شبها همراه همسر و دو فرزندش بلرای جللب
حمایت انصار به در خانه آنها میرود؟ (چیزی شبیه به اغتشلاش و شلورش و تحریلك
دیگران)
 حضرت علی (ع) پس از شنیدن ماجرای سقیفه با بیان جمالتی می فرمایند :بهدرخت ،اشاره كردند ولی میوه اش را ضایع كردند .چرا پس از بیان چنین جمله كنایه
آمیزی در ادامه بیان نمی كنند :و چه زود عهد خود در غدیر را فراموش كردند ...آیا
واقعاً بیان چنین جمله كوتاهی از سوی حضرت علی (ع) می توانست خطری جانی
برای ایشان داشته باشد كه نیازی به تقیه باشد؟ و مگر حضرت علی ،طبق علم غیب و
سخن پیامبر(ص)از زمان شهادت خود آگاه نبودند؟ كه نخواهند تقیه كنند زیرا تقیه در
مقام حفظ جان است؟ و مگر پیامبرغ به ایشان نفرموده بود كه پس از من با مارقین و

قاسطین و ناكثین نبرد خواهی كرد؟ پس چرا باید از ترس جان تقیه كنند؟
 چرا حضرت فاطمه برای موضوع فدك كله املری ملادی و كلم اهمیلت بلودهرعایت مصلحت را نكرده و با ابوبكر به احتجاج می پردازند؟ و حتلی بله آیلات قلرآن
استناد می كنند؟ ولی هیچكس اشاره ای به غدیر نمی كند؟

1

 -3تفاسللیر مختلفللی از ایللن مللاجرا را در ایللن كتابهللا مللی تللوان یافللت :بللالذری،3،صللص/ 767
یعقوبی4،ص /348طبری،3،ص /3636عقد،2،صص 479در تملامی ایلن ماجراهلا سلخنان تنلدی بلین
طرفین درگیر ماجرا رد و بدل شده ولی در هیچكدام اشاره ای به واقعه غدیر كه 4ماه قبل اتفاق افتلاده
و یا آیه قرآن نشده است!!!
 -4البته به زودی اثبات می كنیم كه چنین اتفاقی اصوال روی نداده است.
 -1البته به زودی ثابت می كنیم داستان فدك و دهها داستان دیگر مانند آن در طول تاریخ شاخ و بلرگ
داده شده و موضوع از اصل چیز دیگری بوده است.
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 بیان واقعة غدیر و اشاره به یك آیة قرآن (آیه تبلیلغ) چله خلالف مصللحت وحكمتی بوده؟ آیا بدتر از بیعت نكردن تا  8ماه بوده است؟ آن هم موضوعی كله متعللق
به 4ماه قبل بوده؟ (یعنی واقعه غدیر)
 چرا حضرت علی در جریان شورای حضرت عمر در پاسخ عبدالرحمن ابنعوف ،رعایت مصلحت را نمی كنند و خیلی قاطع و صریح میگویند :نه .كه به قول
دكتر شریعتی اگر تقیه (و مصلحت) جا داشت جایش دقیقا همانجا بود! چرا حضرت
علی در عدم پرداخت مساوی بیت المال رعایت مصلحت را نكرد تا جنگ جمل براه
افتاد؟ چرا فق چند ماه با معاویه نساخت و رعایت مصلحت را نكردند تا طبق مشورت
و رای ابن عباس ،معاویه را بیسر و صدا عزل كنند؟ و چرا برای ساكت كردن خوارج،
رعایت مصلحت را نكردند و به عنوان مصلحت و برای جلوگیری از جنگ و كشته
شدن هزاران نفر آدمهای قاری قرآن شب زنده دار و 2 ...هزار نفر از آنها را در یكروز
كشتند؟
 شیعه ،امامت را مهمترین اصل از اصول پنج گانه دین و مذهب خود ملی دانلد.آیا می شود به صرف مصلحت ،سكوت كرد تا مهمترین اصل دین زیر پا گذاشته شود و
حتی كالمی هم در این باره نگفت( .ال اقل برای روشن شدن ذهن تاریخ)
 شیعه معتقد است كه آیه ابالغ در روز عرفه نازل شده ولی پیامبر اكرم به عللتترس از مخالفت مردم ابالغ دستور خدا را تلا روز غلدیر یعنلی  6روز بعلد بله تلاخیر
انداختند .سئوال عجیب اول اینكه آیه ای كه شما معتقدید جبرییلل در روز عرفله آورده
كجای قران است؟ (البته مسلماً آقایان می گویند آیه ای در كلار نبلوده و جبرییلل پیلام
شفاهی آورده! انگار پیامهای قبلی كتبی بوده است!) سئوال عجیب تر دیگر اینكله شلیخ
شرف الدین در یكی از كتب خود دهها مورد از مخالفتهای اصحاب را بلر سلر مسلایلی
بسیار جزئی تر و كم اهمیت تر از خالفت ،ثبت كرده است پس چلرا بلر خلالف پلیش
بینی پیامبر (البته به زعم شما كه میگویید ایشان از مخالفت می ترسیده اند) حتلی یلك
مورد مخالفت و اعتراض نیز در تاریخ ثبت نشده است (به جز افسانة خنده دار خلوردن
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سنگ از آسمان به سر یك نفر كه به زودی پوچ بودن آنرا ثابت می كنلیم) و بلر عكلس
عمر (یعنی سردستة مخالفین به زعم شما) جلو می آید و می گوید به به بر تو ای عللی
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 ایلنحد ،مقتدر و خفقان زا باشد؟ حتی اگر دیكتاتوری بوده (كه این بازیها مال زمانهای بعد

است) شخصیتی مانند علی (ع) با آن شجاعت و نزدیكی به پیامبرغ و قبیله شجاع بنی
هاشم از شمول آن خارج است .و حتی اگر علی (ع) نیز مشمول خفقان حكوملت بلوده
مسلماً سخن گفتن برای او ممنوع نبوده است.
 چگونه در چنین حكومت دیكتاتوری و خفقان آوری كه هیچ كس حتی جراتاشاره به آیه قرآن در خصوص خالفت علی را نداشته ابوبكر می تواند با كملك ملردم،
بر آنهمه مشكل (شورش رده ،جمع آوری قرآن و )...غلبه كرده و سپس به ایلران و روم
و مصر همزمان حمله كند؟
 چگونه پیامبر اكرم به مدت  31سال در مكه ،بدون یار و یاور در میلان كفلار ومردم 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
حكومت حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه حتی نمیتوانلد بله واقعله غلدیر اشلاره ای هلم
داشته باشد؟ و آیا اگر تعصب را كنار بگذاریم پاسخ اینهمه اشكال و تناقض ،اظهلر ملن
الشمس نیست؟
 چگونه عربها برای حكوملت ابلوبكر و عملر دیكتلاتور آنهمله جانفشلانی ملیكردند؟ مگر شما نمی گویید علت شكست سپاه ایران ،دیكتاتوری و اسلتبداد پادشلاهان
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ایران بود؟ عجیب است آیا علت رشادت و پیروزی سپاه اسلالم نیلز خفقلان و اسلتبداد
ابوبكر و عمر بوده؟ آیا این مسخره نیست؟
 این چه خفقانی بوده كه در زمان خالفت حضرت عمر ،یلك علرب بلدوی درمسجد بلند می شود و به حضرت عمر می گوید اگر خواستی كج شوی با ایلن شمشلیر
تو را راست میكنیم؟!!! (آنهم حضرت عمر ،نه ابوبكری كه مالیمت و آراملی او زبلانزد
خاص و عام بوده .آنگاه می گویید علی با آنهمه سرشناسی و طرفدار نمی توانسته یلك
جمله بگوید!)
 این چگونه خفقانی بوده كه امام حسن ،یعنلی كلودكی  39سلاله در مسلجد درحضور همه بر میخیزد و به ابوبكر پیرمرد  81ساله می گوید از منبر پدر من ،بیا پایین؟!
و هیچ اتفاقی هم نمی افتد؟
 در زمان خالفت حضرت علی (ع) كله دیگلر خفقلان و مصللحت و تقیله و...وجود نداشته چرا ایشان در هیچ كجای نهج البالغه و نامه هایی كه به معاویه مینویسند
یا افرادی كه از ایشان در مورد سقیفه سئوال می كنند و همچنین در خطبه شقشقیه هلیچ
اشاره ای به غدیر و آیه تبلیغ و خالفت بالفصل خود بر مبنای نص الهی نمی كنند؟
 حضرت علی (ع) بیشتر مواقع در زمان خالفتشان باالی منبر می گفتند :من تنهاكسی هستم كه وصی و برادر محمدم (منظور عقد اخوت در مدینه) و هر كه چنین
ادعایی كند بیشك دروغگوست .پس چرا حتی یك بار هم به واقعه غدیر و آیه قرآن ل
كه مهم تر است ل اشاره ای نمیكنند؟
 حتی در همان یكی دو مورد جعلی كه شما معتقدید حضلرت عللی بله واقعلةغدیر اشاره فرمودند چرا ایشان اشاره ای به موضوعیت واقعه یعنی خالفت و وجود آیه
و فرمان خداوند در این باب نمی كنند (مسلما اگر چنین اشلاره ای داشلته انلد از بلاب
لزوم رعایت و محبت ایشان بوده و نه خالفت منصوص)
 آیا ابوبكر و عمر به تنهایی توانستند چنان محی خفقان زایی را ایجاد كنند؟ یلاحامیانی داشتند؟ حامیان آنها كه بودند؟ مسلماً بنی هاشلم نبودنلد .بنلی امیله هلم نملی
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توانست باشد (زیرا ابوسفیان اولین كسی بوده كه به حضرت عللی پیشلنهاد بیعلت ملی
دهد!) می آییم سراغ سران اصحاب :سعد ابن عباده :كه مخالف بلود و از مدینله رفلت.
مهاجرین :عمار یاسر! سلمان فارسی! بالل! ابوذر! از مهاجرین می گلذریم و ملی رویلم
سراغ انصار :براستی آیا انصار ،همین افرادی كه با صدق دل و خلوص نیت پیامبرغ را
به مدینه دعوت كردند ناگهان فق چند ثانیه پس از رحلت پیامبر اكلرم همگلی ناگهلان
عملة ظلم و مجری دیكتاتوری و خفقان می شوند؟!!!
 هدف یك دیكتاتور از ایجاد خفقان چیست؟ سودجویی و زراندوزی ل موروثیكردن سلطنت ل بیان یك تز و ایده جدید ...ولی هیچیك از این موارد در ابوبكر و عملر
دیده نشده! شاید گفته شود نیت آنها كتمان فضایل حضرت علی و غصب خالفت بوده!
ولی این كتمان فضایل و غصب خالفت چه سودی برای آنها داشته اسلت؟ مگلر عللی
نگفته كه من در جریان سقیفه حتی  29یاور هم نداشتم پس چلرا بایلد از او بترسلند و
فضایلش را كتمان كنند و اختناق براه بیندازند؟ علی كه لشكر و سپاهی نداشلته اسلت؟
این چه خفقان و كتمان فضایلی بوده كه حضرت عمر  59بار گفته :اگر علی نبلود عملر
هالك می شد! این چه دیكتاتوری بوده كه با دختر رییس مخالفلان (عللی) ازدواج ملی
كند؟!!! پس ایكاش تمام دیكتاتورهای تاریخ با مخالفان خود همینگونه رفتار می كردند!
 حضرت عثمان رضی اهلل عنه روزی در زمان خالفتش به كسانی كه به او ایرادمیگرفتند كه چرا اقوام خود را روی كار آورده ای در حالیكه عمر و ابوبكر چنین نمی
كردند پاسخ می دهد :آنها از ترس مردم به اقوام خود مقامی نمی دادند و من از ترس
خدا می دهم عجیب است یعنی وجدان جمعی جامعه 3اینقدر بیدار و آزاد بوده كه
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؟!!!
 -3دكتر شریعتی در كتاب استحمار این نكته را به خوبی تشریح می كند كه علت اصلی پیروزی سلپاه
اسالم در زمان خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنله ،هوشلیاری ملردم و نظلارت دقیلق آنهلا در املور
حكومتی بوده است.
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 شما به خلفاء ایراد می گیرید كه چرا از ثبت احادیث جلوگیری كردند ولی:چرا در زمان حضرت علی (ع) نیز حدیثی ثبت نشده؟ 3چرا شخص پیامبر در زمان
حیاتشان دستور ثبت و نوشتن احادیث را ندادند؟ 4پس متوجه می شویم كه حضرت
عمر(رض) و حضرت ابوبكر(رض) و حتی حضرت علی (ع) دقیقا مانند سنت و روش

پیامبر اكرم غ عمل كردند .اگر دقت كنید بیشتر منازعات و سوء تفاهمات و گمراهی
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 حضلرتعمر فق در زمینه مسائل شرعی بوده و در مواردی كه به شخص خلود او مربلوط ملی
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

وجود دارد ولی باز هم اشاره ای به غدیر نمی شود .برای نمونه:
حضرت عمر به مناسبت خاصی از ابن عباس می پرسد " :چرا علی به ما ملحق
نشد و همكاری نكرد؟ چرا قریش از خاندان شما جانبداری نكردند؟ در حالیكه پدرت
عم پیامبر و تو خود پسر عم او هستی؟" ابن عباس پاسخ داد " :نمی دانم" .عمر گفت:
" ولی من از دلیل آن آگاهم ،زیرا قریش مایل نیستند كه اجازه دهند نبوت و خالفت در
خاندان شما جمع شود برای اینكه بدینوسیله احساس غرور و شادمانی خواهید كرد".

1

ابن عباس می گوید ":ای امیر مومنان در مورد این مطلب كه قریش خود رهبرشان را
انتخاب كردند و به گزینش درستی رهنمون شدند امكان صحت آن در صورتی است كه
انتخاب رهبر در قریش در همان مفهوم كه انتخاب خداوند از میان قریش باشد صورت
 -3بنا به اعتراف تمام مورخین اولین نوشته های مكتوب متعلق به  4قرن پس از هجرت اسلت (دكتلر
شهیدی)
 - -4نوشتن احادیث در زمان پیامبر (ص) به شكل خیلی محدود بود وللی وضلع و سلاختن احادیلث
دروغین بعدها بوجود آمد.
 -1تشیع در مسیر تاریخ .دكتر سیدحسین محمد جعفری .دفتر نشر فرهنگ اسالمی .ص  67و طبلری،
 ،3ص 4589
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میگرفت .و در مورد این جمله كه :قریش مایل نبودند اجازه دهند نبوت و خالفت با ما
باشد تعجبی ندارد زیرا خداوند بسیاری از مردم را كه آنچه او برایشان فرستاده بود
دوست نداشتند و عملشان بیهوده ماند توصیف می فرماید " .در اینجا عمر عصبانی
میشود و می گوید" :من چیزهای زیادی درباره تو شنیده ام ولی به خاطر احترامی كه
نسبت به تو دارم از آن صرفه نظر میكنم به من گفته شده است كه شما فكر می كنید ما
خالفت را با ظلم و به خاطر رشك و حسد از شما گرفته ایم ".ابن عباس پاسخ می
دهد " :و اما در مورد ظلم امری است بدیهی و در رابطه با حسد و رشك آن هم مسلم
است .شیطان بر آدم رشك برد و ما فرزندان آدم هستیم ".عمر به شدت متغیر شده و
متقابالً می گوید " :افسوس ای بنی هاشم قلوب شما پر از كینه ،بدخواهی و دعوی
دروغین است ".ابن عباس میگوید ":ای امیرالمومنین آرام باش و درباره قلوب مردمی
كه خداوند همه گونه ناپاكی را از آنها دور ساخته و آنانرا كامال ناب كرده است صحبت
مكن .عالوه بر این شخص پیامبر نیز از بنی هاشم بوده است ".عمر گفت " :بگذار این
موضوع را كنار بگذاریم" 3 ...
 چرا ابن عباس ،همه بنی هاشلم را مشلمول آیله تطهیلر دانسلته .در صلورتیكهابولهب ،عموی پیامبر نیز از بنی هاشم است .یا عقیل برادر حضرت علی كه از زمین تلا
آسمان با آن حضرت تفاوت دارد و ...از اینها گذشته چرا شیعه فق  7نفر را مشمول آیه
تطهیر می داند؟
 این چه خفقان و یا دیكتاتوری بوده كه جوانی ماننلد ابلن عبلاس (در حالیكلهسنش زیر  49سال است) میتواند به خلیفه ای مانند حضرت عملر ،چنلین جمالتلی را
بگوید!!!
 چرا در این موقعیت كه اثری از تقیه و مماشات و مصللحت و ...وجلود نلداردابن عباس به غدیر و آیات الهی(آیه ابالغ) و سایر احادیث به قول شیعه منصوص ،اشاره
ای نمی كند؟
 -3طبری،3،صص4559
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بنا به فرض محال برای عدم اشاره حضرت علی (ع) به واقعه غدیر توجیهاتی
بتراشیم .چرا آن تعداد معدود از انصار كه در سقیفه علی علی می كردند و می گفتند :ال
نبایع اال علیا(بیعت نمیكنیم مگر با علی) اشاره ای به غدیر و آیات الهی نكردند؟
(حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه كه هنوز روی كار نیامده بود تا خفقان براه بیندازد!!!) ولی
ابوبكر فق

با ذكر یك حدیث ،حرفش را به كرسی نشاند؟ چرا  479نفری كه شیخ

شرف الدین در الفصول المهمه نوشته از طرفداران علی بودند اشاره ای به غدیر نمی
كنند؟ آیا همه آنها اهل تقیه و مماشات بودند و رعایت مصلحت را می كردند؟ پس
متوجه میشویم كلی گویی ،بازی با كلمات و قیاسهای نا به جا بالی جان نویسندگان
ماست! متاسفانه در رابطه با این سئوال بسیار مهم ،حتی یك پاسخ قاطع و سر راست و
مشخص وجود ندارد .زیرا اصوال برای چیزی كه وجود خارجی نداشته و نبوده نمی
توان پاسخ درست پیدا كرد! من تمام كتابهای تاریخی را در این زمینه زیر و رو كردم و
فق به یك روایت جعلی در این زمینه برخورد كردم كه آن را به موقع مورد بررسی
قرار میدهم.
 البته ممكن است در پاسخ به تمام این پرسشها این ایراد بچه گانه وارد شود كهتاریخ نویسان از ترس خلفاء یا به عللی دیگر از ذكر این واقعه (یعنی اشلاره بله واقعله
غدیر در جریان سقیفه) امتناع كرده اند .ولی آیا طنزی جالب تر از این وجود دارد .واقعه
غدیر كه تمام دعواها پیرامون آن است ،در وس بیابانهای عربسلتان اتفلاق ملی افتلد و
توس  339نفر از اصحاب نقل شده و توس مورخین در تاریخ ثبت می شود و پس از
 32قرن به دست عالمه امینی می افتد تا از آن  33جلد كتلاب بنویسلد وللی در جریلان
سقیفه (در مدینه) و  59روز بعد همه به آن اشاره كرده اند وللی ملورخین ثبلت نكلرده
اند!!! اصوالً موارد دیگری بر ضد خلفاء در تاریخ ثبت شده پس چرا كسی از آنهلا نملی
ترسیده ولی در این یك مورد خاص همه با هم تبانی كرده اند تا چیزی را ثبلت نكننلد!
(جالب است كه بدانید عدم اشاره به واقعه غدیر در سقیفه بنی سلاعده در هلیچ یلك از
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كتب مورخین شیعه نیز وجود ندارد) به طور خالصه :چطور اصل واقعه توس  339نفر
در تاریخ ثبت شده ولی مورخین ،اشاره به آن واقعه را از روی ترس ،ذكر نكردهاند؟
 ممكن است افرادی مانند روحانی مسجد محل بگوید كه در سقیفه به واقعهغدیر اشاره شده و به كتب احتجاج طبرسی و یا كتاب سلیم ابن قیس استناد كنند ولی
اهل فن به خوبی می دانند این دو كتاب جعلی متعلق به شیعه بوده و  1یا  2قرن پس از
این وقایع سروكلة این كتابها پیدا شده به عنوان مثال دكتر محمد جواد مشكور (شیعه و
استاد دانشگاه تهران) در كتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسالمی تا قرن چهارم (انتشارات
اشراقی تهران جمهوری اسالمی چاپ سوم  3184ص )31می نویسد :مطلبی كه بر ما
مجهول است آن است كه چرا در اجتماع سقیفه كسی از مهاجر و انصار سخنی از
حدیث غدیر با وجود مسلمیت آن به میان نیاورده است .اگر طرفداران علی به آن
حدیث ذكری می كردند سرنوشت اسالم طور دیگری می شد!! آیا ممكن است ایشان
كه دكتر شیعه و استاد دانشگاه بوده اند از وجود این دو كتاب بی خبر باشند مسلماً خیر.
ولی این دو كتاب ارزشی نزد اهل فن و تحقیق ندارد و مسلماً در واقعة سقیفه هیچ كس
به حدیث غدیر اشاره ای نكرده است.
به قول یكی از مورخین بی طرف :در كل تاریخ بشری چنلین اتفلاق بلی سلابقه ای
نیفتاده كه  349هزار نفر(یا  55هزار نفر) از روی میل و اختیار با كسی بیعلت كننلد و 4
ماه بعد همگی بدون دلیل ،و باز هم از روی میل! بیعت را بشكنند و یك نفر هم به ایلن
موضوع اشاره ای نكند!!!

 .37چنانچه همه می دانسته اند كه حضرت علی (ع) جانشین پیامبرغ است چطور
در همان لحظات اولیه وفات پیامبر اكرم تمام انصار ،بلدون هملاهنگی قبللی در
سقیفه جمع میشوند؟ زیرا اگر از قبل ،هماهنگی (و یا توطئه ای) در این زمینله
وجود داشته بود ،مسلماً پیامبر و یا مهاجرین از آن مطلع می شدند و جلوی آنرا
می گرفتند .ولی ما می دانیم كه به ابوبكر و عمر خبلر ملی رسلد كله انصلار در
سقیفه جمع شده اند .یعنی انصار از قبل می دانسلته انلد كله خلیفله ای وجلود
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ندارد و می توانند به محض وفات پیامبرغ در سقیفه بلرای انتخلاب جانشلین
تجمع كنند .زیرا در صورت وجود جانشین باید از قبل ،توطئله و هملاهنگی در
این زمینه صورت گرفته و الاقل یك اشاره كوچك در تاریخ به این توطئه قبللی

وجود داشته باشد .و اگر بگویید چنین توطئهای بوده چطور پیامبرغ و حضرت
علی (ع) و حتی حضرت عمر(رض) و حضلرت ابلوبكر(رض) از آن بلی خبلر
بوده اند؟ و شما اكنون پس از  3299سلال متوجله آن شلده ایلد!!! 3و اگلر هلم

پیامبرغ از طریق سایر مسلمین و یا از طریق وحی از این توطئه ها مطلع بلوده
چرا با ذكر نام توطئهگران آنها را در ن ظر ملردم رسلوا نكلرده تلا بله قلول شلما
مهمترین موضوع و اصل دین ،یعنی خالفت و امامت بازیچه دست آنها نشود و
مسیر اسالم و حتی تاریخی بشری به عقیده شما رو به انحطاط و انحراف نرود؟
آن هم فق به خار آبرو داری از یك یا دو یا نهایتاً  7نفر! كه بنا به اتفاق تملامی
مورخین و نویسندگان از كم اهمیت ترین قبایل قریش بودهانلد! 4و افشلای نلام
آنها نمی توانست هیچ خطری برای اسالم داشته باشد با عنایت به اینكه به قلول
شما آنها در نهایت ،كار خودشان را كردند و خالفت را غصب كردنلد و مسلیر
اسالم را منحرف كردند و ...پس این سكوت پیامبر اكرم یا وحلی چله فایلده و
سودی داشته است؟
 .38چرا در مدت  39سالی كه پیامبر اكرم در مدینه بودند حتی یك مورد هم كه
ایشان اشارهای به جانشین بعدی خود نموده باشند وجود ندارد؟ (با عنایت به
آیه قرآن كه میگوید :هیچكس نمی داند كی و كجا میمیرد .خطری كه در احد

نزدیك بود پیامبرغ به درجه شهادت برسند این ظن را قویتر می كند) موید

 -3مجددا متذكر می شویم استناد به كتب جعلی مانند كتاب سلیم ابن قیس كه حتی علمای شلیعه نیلز
آنرا رد كرده اند در اینجا بی فایده است.
 -4حضرت عمر رضی اهلل عنه و ابوبكر از كم اهیت ترین تیره های قریش بوده كه قبایل آنها هیچگلاه
در منازعات سیاسی نقشی نداشته اند.
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این مطلب آنكه ایشان هر بار ،جانشین متفاوتی در مدینه گذاشته و هر گاه
حضور نداشتند یك نفر را به جای امام جماعت معرفی كرده و ...در صورتی كه
به جا بود همیشه علی را جانشین خود گذاشته و همیشه او امام جماعت باشد.
 .35چرا پس از غدیر خم در آن  59روزی كه پیامبر اكرم زنده بوده اند حتلی یلك
بار نیز به این واقعه بسیار مهم (از نظر شیعه) و به این مهمتلرین اصلل دیلن از
جانب پیامبر اكرم حتی اشاره ای هم نشلده اسلت؟ و در هلیچ كتلاب تلاریخی
(حتی كتاب جعلی سلیم ابن قیس!) یك جمله هم از پیامبر اكرم نقل نشلده كله
ای مردم پس از من ،علی جانشین و خلیفه است و باید از او اطاعلت و پیلروی
كنید؟

3

 .36در جریان سقیفه با آنكه ابوبكر  83سال سن داشته ،همیشه مردم او را در كنلار

پیامبر دیده ،در  31روزی كه پیامبرغ بیمار بوده اند امام جماعت مسجد بلوده،
دخترش محبوبترین همسر پیامبرغ بوده و پیامبرغ در حجلره او رحللت ملی

كند ،هزینه مسجد مدینه و جنگ تبوك و آزاد كردن برده های تازه مسللمان و...
را می داده 4 .سال قبل امیرالحاج بوده و سال قبل آن در جنلگ تبلوك علملدار
لشكر و ...با اینهمه به دشواری و سختی فراوان زیر بار بیعت او ملی رونلد آیلا
عقل سلیم می تواند قبول كند حتی اگلر حضلرت عللی (ع) در سلقیفه حاضلر
بودند بیعت با ایشان بدون هیچگونه اعتراضی صورت می گرفت؟
 .39طبق عقیده شما  349هزار نفر در غدیر با حضرت علی (ع) بیعت كردند چرا
ایشان برای جلب كمك به طرف سایر قبایلی كه با ایشان بیعت كرده بودند نمی

 -3پیامبر اكرم مرتب سفارش اهل بیت خود را به مردم می كرده اند ولی سفارش بله نیكلی و دوسلت
داشتن اهل بیت با لزوم تبعیت و پیروی و خالفت یك نفر شخص معین ،بسیار متفلاوت اسلت .و ملن
بسیار متاسفم كه باید در جای جای این كتاب به جای پرداختن به بحثهای علمی و آكادمیك خلودم را
درگیر مشاجرات كالمی و اصول سفسطه ای روحانیون كنم .عیبی ندارد بگذار هیچ جای بهانه ای باقی
نماند.
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روند و به جای آن میگویند :اگر  29نفر یاور داشتم حقم را در سقیفه می
گرفتم؟
 .49به فرض كه حضرت علی(ع) به خالفت می رسید وقتلی  29نفلر یلاور نداشلته
چگونه میتوانستند حكومت كنند؟ و یا شورش اهل رده را سركوب كننلد؟ (بلا
توجه به اینكه حتی با وجلود بیعلت مشلتاقانه و همله گیلر ملردم پلس از قتلل
حضرت عثمان رضی اهلل عنه ،باز هم ایشلان دچلار مشلكالت فلراوان و بیعلت
شكنی ها ی همین مردم احساساتی شدند)
 .43آیا اعتراض حضرت علی (ع) به خاطر عدم حضور ایشان در هنگام انتخابات و
اعتراض به شیوه انتخابات نبوده است؟ ولی ما این پندار را پیلدا كلرده ایلم كله
ایشان برای عدم انتخاب خودشان ناراضی بوده اند؟ و مگر ایشان نملی فرمایلد
حكومت نزد من از آب بینی بز كم ارزش تر است؟
( .44پرسش كلیدی) در تاریخ آمده كه حضرت علی (ع) شبها به همراه حضرت
فاطمه و حسن و حسین برای جلب حمایت انصار به در خانه آنها رفته و با آنها
گفتگو می كرده اند و انصار نیز پاسخ میدادند:اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت
میكردیم ولی اكنون نمیتوانیم بیعت خود را با ابوبكر بشكنیم .از این جمله دو
نكته را می توان فهمید:
چرا انصار می گویند اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت می كردیم .آیا این حلرفمسخره نیست .مگر آنها  59روز قبل با حضرت علی (ع) بیعلت نكلرده بودنلد؟
كدام زودتر!
چطور انصار می گویند ما نمی توانیم بیعت خود را با ابوبكر بشكنیم(كله نله بلرمبنای نص بوده و نه سفارش پیامبر) ولی بیعت خود با حضرت علی(ع) كله بلر
مبنای نص قرآن و فرمان پیامبر بوده را شكستند؟ (آن هم بدون دلیل!)
پیامبر اكرم فرموده اند آدم عاقل و یا مومن از یك سوراخ دوبار گزیده نمیشلودچطور حضرت علی می خواسته اند با این افراد پیمان شكن ،مجددا بیعت كنند؟
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یعنی این افرادی كه بیعت 59روز قبل در غدیر و در حضور پیامبر را شكسته اند!
چه اعتمادی به بیعت مجدد آنها بوده؟
 .41طبق این پاسخ انصار می فهمیم كه در آن زملان 3و در آن فرهنلگ ،نملی شلده
بیعت را براحتی شكست 4،حلاال چگونله  349هلزار نفلر بلدون دلیلل و بلدون
هماهنگی قبلی بیعت خود را میشكنند؟

1

 .42چرا حضرت امیر در جریان سقیفه و پس از آن در نهج البالغه یا مواقلف دیگلر
كه از مردم گله می كنند اشاره ای به این اتفاق بسیار مهلم یعنلی بیعلت شلكنی
دسته جمعی مهاجر و انصار و  349هزار نفر از قبایلل دیگلر نملی كننلد؟ و بله
جای آن به تعریف و تمجید از اصحاب پیامبر میپردازند؟
 .47چرا وقتی مردم پس از قتل حضرت عثمان رضی اهلل عنه برای بیعت با حضلرت
علی (ع) هجوم میآورند حضرت علی (ع) در رد درخواست خود به این بیعت
شكنی اشاره ای نمیكنند؟ و مگر در حدیث نیست كه آدم مومن (یلا عاقلل) از
یك سوراخ دوبار گزیده نمیشود حضرت علی (ع) با چه اعتملادی مجلددا در
مدینه با این مردم سست عهد بیعت كردند؟ می توانستند براحتلی بگوینلد ملن
برای بار دوم ،فریب شما را نمی خورم!
 .48هنگامیكه پس از پایان جنگ جمل ،مروان پسر حكم را نزد حضرت علی
میآورند ل او حسن و حسین (ع) را میانجی خود كرده بود ل آنان به علی
گفتند :مروان میخواهد با تو بیعت كند .علی (ع) گفت " :مگر پس از كشته
 -3برخی می گویند مردم كوفه هم بیعت شكستند و ملردم كوفله را (كله ثللث آنهلا ایرانلی و بقیله از
طوایف ناهمگون عرب بودند) با مردم مدینه و  79سال بعد را با  79سال قبل و علراق را بلا حجلاز و
یزید را با ابوبكر و ...مقایسه می كنند.
 -4منظور بیعت با ابوبكر است كه بدون نص قرآن و خدا و فرمان پیامبر هلم بلوده اسلت .چله برسلد
بیعتی كه طبق فرمان خدا و سفارش پیامبر بوده و تمام قبایل هم در آن حضور داشته اند.
 -1در مورد اینكه جرا مردم بیعت خود را با عثمان شكستند یلا چلرا كوفیلان ،پیملان شلكن شلدند در
صفحات بعدی به تفصیل سخن می گوییم.
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شدن حضرت عثمان رضی اهلل عنه با من بیعت نكرد ،مرا به بیعت او نیازی
نیست .چه او بیعت شكن است و غدار با دستی چون دست جهود مكار اگر
آشكارا با دست خود بیعت كند روگرداند و در نهان آنرا بشكند "  3پس چرا در
این مورد خاص ،شیعه معتقد است كه حضرت علی برای بیعت و جلب
حمایت مجدد از انصار شبها به در خانة آنها می رفته؟ (البته اگر بفهمیم كه در
غدیر خم ،بیعت خالفتی صورت نگرفته باشد – كه نگرفته  -تمامی این
تعارضات حل می شود)
 .45ممكن است در پاسخ به این ابهامات اینگونه پاسخ داده شود كه عمر و ابوبكر
با جعل این حدیث از پیامبر اكرم ،حضرت علی را از خالفت بركنار كردند:
(نبوت و خالفت در یكجا جمع نمی شود  )4ولی باز هم ابهامات زیر بوجود
می آید:
آیا این امكان وجود داشته كه آیات قرآن را با یك حدیث نسخ كرد؟ (منظور آیهتبلیغ است) و اگر میشده چنین عمل كرد چگونه قلرآن پلس از ملدتی متلروك
نشده و توس احادیث بیشمار كنار گذاشته نشده است؟ (با عنایت به اینكه اگلر
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 آیلاتدیگر نسخ میشده و هیچگاه آیة قرآن با سخن پیامبر ل آن هم از زبان یلك نفلر
دیگرل نسخ نمی شده است؟
زمان نقل این حدیث پس از بیعت با ابوبكر است و نه در مجملع سلقیفه ،بلرایبركناری حضرت علی (ع) .زیرا اصوالً حضرت علی در آن مكان حاضر نبوده كه
نیازی به جعل حدیث و اقناع بنی هاشم یا ایشان بوده باشد.

 -3نهج البالغه خطبه 51
 -4به بیان دیگر :در بنی هاشم فق نبوت است و نمی تواند خالفت هم باشد.
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چرا قبل از اینكه این حدیث گفته شود انصار در سقیفه مشغول انتخلاب خلیفلهبودهاند؟ برای این چه پاسخی دارید؟
پس از انتخاب ابوبكر 3كه دیگر نیازی به جعلل حلدیث نبلوده بلرای ایلن چلهپاسخی وجود دارد؟
به طور كلی توجه به زمان انتشار این حدیث جالب اسلت .موضلوع از دو حلالخارج نیست :یا در زمان حیات پیامبرغ این حدیث جعل و برای سایرین عنوان
شده .كه این غیر ممكن است زیرا پیامبرغ تا آخرین لحظات هوشیار بوده و در
صورت شنیدن این حدیث ،دروغ بودن آن را اعالم می كردنلد .یلا ایلن حلدیث
پس از وفات رسول خدا جعل شده .اكنون این سئوال پیش ملی آیلد كله هنلوز
پیامبر دفن نشده ابوبكر به خالفت انتخاب می شود .خوب ،این حدیث چگونله
اعالم شده؟ ما در تاریخ میخوانیم كه در هنگلام وفلات پیلامبرغ بله حضلرت
ابوبكر و حضرت عمر خبر می رسد كه انصار در سقیفه جمع شده اند تا یك نفر
را به عنوان خلیفه انتخاب كنند .و چون انتخاب خلیفه و وفات پیلامبر مقلارن و
همزمان بوده نتیجه می گیریم باید در آن زمان وسایل ارتباط جمعی مانند رادیلو
و تلویزیون وجود داشته و همزمان با انتشار خبر وفات پیامبر ،گوینده اعالم كرده
كه هم اینك خبری به دستش رسیده كه طبق آن :خالفت و نبوت در یكجا جمع
نمی شود پس به ناچار حضرت علی(ع) از حكومت خلع میشوند و بلا شلنیدن
این خبر دو قبیلة اوس و خزرج و پس از آن مهاجرین به همراه ابوبكر و عمر به
سرعت در سقیفه تشكیل جلسه داده و یك نفر دیگر را جایگزین میكنند!!! 4ملی
بینید دروغگویی و یاوه بافی دامنه بحث را به چه هذیانگوییهای خنده آوری می
كشد!
 -3با عنایت به این موضوع كه حضرت علی در سقیفه حضور نداشته اند.كه نیازی به جعل حلدیث در
آن لحظه باشد.
 -4می بینید ایده آلیست چگونه سر از توهمات مالیخولیایی رومانتیسیسم در می آورد.

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

248

چرا یك نفر از آن میان نمی گوید :پیامبر سه ماه قبل از  349هزار نفر بلا آنهملهتاكید و سفارش و بر مبنای آیه قرآن ،طی سله شلبانه روز بیعلت گرفتله و شلما
میخواهید با یك حدیث كه فق  2نفر آن را شنید ه اند علی را از خالفت خلع
كنید؟
چرا ابوعبیده و انصار (وقتی شبها حضرت علی به در خانه آنهلا ملی رونلد) بلهایشان می گویند اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت می كردیم و اشاره ای به ایلن
حدیث نمی كنند؟(كه خالفت و نبوت در یكجا جمع نمی شود و ما نمی تلوانیم
خالف دستور پیامبر عمل كنیم)
حضرت عمر به حضرت علی می گوید( :تلو جلوانی و اگلر صلبر كنلی نوبلتخالفت به تو هم خواهد رسید ).آیا این سخن در برابر حلدیث فلوق خنلده دار
نمی شود مگر نمیگویید ابوبكر و عمر و ...حدیث فوق را بلرای كنلار گذاشلتن
حضرت علی ساختند پس چرا حضرت علی در جلواب عملر نملیگویلد :ایلن
حرف تو با حدیث پیامبر مغایر است و شما می گویید خلیفله نبایلد از خلانواده
پیامبر باشد؟
به احتمال قریب به یقین ،اصل موضوع جعل چنین حدیثی اینگونه بلوده :ملا بلامراجعه به منابع معتبر و دست اول مشاهده می كنیم كه حضرت عمر به مناسبت
خاصی از ابن عباس می پرسد :چرا علی به ما ملحق نشد و همكاری نكرد؟ چرا
قریش از خاندان شما جانبداری نكردند؟ در حالیكه پدرت عم پیامبر و تو خلود
پسر عم او هستی؟ ابن عباس پاسخ داد :نمی دانم .عمر گفت( :ولی من از دلیلل
آن آگاهم ،زیرا قریش مایل نیستند كه اجازه دهند نبلوت و خالفلت در خانلدان
شما جمع شود برای اینكه بدینوسیله احساس غرور و شادمانی خواهید كلرد)3 .
یعنی در حقیقت این عقیده و سخن اكثریت بوده ولی پس از آن جاعلینی ماننلد
 -3تشیع در مسیر تاریخ .دكتر سیدحسین محمد جعفری .دفتر نشر فرهنگ اسالمی .ص  67و طبلری،
 ،3ص 4589
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سلیم ابن قیس با تحریف این سخن آن را از زبان ابوبكر و عمر به پیلامبر اكلرم

غ نسبت می دهند تا توهم توطئه و كودتا را در ذهن خواننده القاء كنند.

در نهایت ،اشاره به این حدیث در چنین مواردی ،فق برای خل مبحث و جدلو مناقشه مناسبتر است تا مباحث علمی و منطقی.
نكته :در برخی متون تاریخی آمده كه معدودی از انصار در روز سقیفه بلا فریلادعلی علی خواستار خالفت ایشان بودهاند ولی در این رابطه باید گفت:
الف) در جمع سقیفه،اسامی متعددی جهت نامزدی خالفت مطرح بوده .به ترتیب
مطرح شدن نام آنها در جریان سقیفه :سعد ابن عبلاده (ریلیس طایفله خلزرج) ل
ابوعبیده جراح ل عمر ل ابوبكر و علی
ب) آن تعداد از انصار كه نام حضرت علی (ع) را می بردنلد هلیچ اشلاره ای بله
واقعه غدیر نمیكنند 3.و فق از باب همخانواده بودن ایشان با پیلامبرغ و سلایر

فضایل رزمی و ...نام آن حضرت عنوان می شود .و شلاید یكلی از دالیلل مهلم،
مبنی بر اینكه نظر پیامبر در غدیر معرفی حضرت علی (ع) به عنوان خالفت نبوده
وجود همین طرفداران معدود در جملع انصلار اسلت كله بلا وجلود حمایلت از
انتخاب حضرت علی (ع)و عدم تقیه و مصلحت اندیشی! هیچ اشاره ای به واقعه
غدیر نمی كنند!!! و از طرفی ابوبكر با ذكر یك حدیث ساده :االئمه ملن القلریش
(امامان از قریشند) انصار را قانع میكند!!!
ج  -ریشه انصار از عربستان جنوبی بوده و در عربستان جنوبی ،عقیده به موروثی
بودن حكومت و ژنتیكی بودن فضایل ،حكمفرما بوده ،این عده از انصار بر مبنای
همین عقایدفرهنگی ،به حضرت علی(ع) اظهار عالقه داشلته انلد .حتلی سللمان

 -3كه این خود جای تعجب دارد .زیرا این افراد طرفدار حضرت علی (ع) بودند و در آن لحظه كه هر
كس برای تایید نفر مورد نظر خود دلیل و شاهد می آورد چه دلیللی محكمتلر از واقعله غلدیر .بلرای
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
بوده است.

3

د – در عربستان شمالی (قریش و مهاجرین) انتخاب رهبر بر مبنای آراء عملومی
بوده است.
 .4چرا حضرت علی (ع) در نامه هایی كه به معاویه در تاییلد خالفلت خلود ملی
نویسند می فرمایند همانگونه كه مردم با خلفای قبلی بیعت كردند با ملن بیعلت
كردند؟ و در مقام تایید خود به آیه تبلیغ و بیعت  349هزار نفر در غدیر اشلاره
ای نمیكنند؟ و اگر بگوییم ایشان در مقام جدل بوده اند آیلا بیلان آیله قلرآن و
تعداد نفرات حاضر در غدیر كه بیشتر آنها نیلز زنلده بلوده انلد از بلاب جلدل،
محكمتر بوده و یا بیان این آیات با مفاهیمی كللی كله حضلرت در نامله خلود
نوشته اند و آیا در مقام جدل نباید به دالیل محكمتلر و فراگیرتلر و خلاص تلر
استناد كرد؟ تا به دالیل كلی و عام .و اگر معاویه ملی توانسلته آیله قلرآن (آیله
تبلیغ) و حضور  349هزار نفر در غدیر را رد كند بله طریلق اوللی بلرای او رد
كردن دالیل و آیات كلی مورد اشاره حضرت علی (ع) كه راحت تر بوده است!
نامه  8نهج البالغه (به معاویه) :كسانی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند بله
همان طریق با من بیعلت كردنلد و عهلد و پیملان بسلتند .و مشلورت (در املر
خالفت) حق مهاجرین و انصار می باشد و چون ایشان گلرد آملده و ملردی را
خلیفه و پیشوا نامیدند و رضاء و خشنودی خدا در اینكار اسلت و اگلر بلر اثلر
بدعتی و ...او را به اطاعت خدا وادار نمایند و اگر فرمان آنها را نپلذیرفت بلا او
می جنگند چون غیر راه مومنین را پیروی نموده...

4

 -3برای درك بهتر این موضوع و چگونگی پیدایش هسته اولیه گرایشهای شیعی به كتاب بسیار علملی
و گرانقدر تشیع در مسیر تاریخ نوشته دكتر سیدحسین محملد جعفلری .انشلارات دفتلر نشلر فرهنلگ
اسالمی مراجعه كنید .جالب است كه بدانید سایر طرفداران حضرت علی نیز ماننلد سللمان و عملار از
فرهنگهایی بوده اند كه اعتقاد به خاندانی بودن حكومت داشته اند!
 -4نهج البالغه ترجمه مرحوم فیض االسالم
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در اینجا دیگر نه می توان گفت :حضرت،تقیه كرده اند.نه می توان گفت رعایت
حكمت و مصلحتی را كرده اند .نه می توان گفت از باب مماشات بوده و حتی
دالیل و پاسخهای مبهم و سر در هوا و كلی همیشگی را نیز نمی توان عنوان
كرد.
 .1حضرت علی (ع) بنا به قول برخی مورخین هر بار كه بر منبر می شده اند
میفرموده اند :من برادر و وصی پیامبرم و هیچكس جز من چنین فضیلتی را
نداشته و نمی تواند چنین ادعایی بكند .چرا ایشان به واقعه خالفت در غدیر كه
مهمتر و در حضور جمعیت بیشتری بوده و اینكه ایشان خلیفه منتخب خداوند
هستند ،اشاره نمی كرده اند؟ و نمی گفته اند من خلیفه پیامبر و خدایم .براستی
چرا نمی گفته به من به جای امیر المومنین (كه عنوان عمر بوده) بگویید :مولی
المومنین (اگر منظور پیامبر از مولی در غدیر خم ،خلیفه بوده)

3

 .2آیا اگر علی در غدیر به عنوان خلیفه و جانشلین معرفلی شلده بلود چلرا حتلی
گزارش یكبار سوء قصد هم علیه ایشان در هیچ كجای تاریخ ثبت نشده اسلت؟
در حالیكه در منابع تاریخی به دفعات متعدد گزارشاتی از سلوء قصلد بله جلان
پیامبر اكرم(ص) ،وجود دارد؟
 .7حضرت علی (ع) در جای جای نهلج البالغله از پیملان شلكنی كوفیلان انتقلاد
میكنند ولی در هیچ كجای تاریخ ،حتی یك كلمه هم نمی توانید پیدا كنیلد كله

 -3سرنخ جالب و آسانی به خوانندگان ایرانی می دهم :بنا بر تحقیق و تایید تمامی اساتید تاریخ اوللین
باری كه اصطالح امیرالمومنین ساخته و رایج شد در زمان خالفت حضرت عملر ابلن خطلاب بلوده و
اولین كسی كه به او چنین خطابی شده نیز حضرت عمر بوده است .ولی در بسیاری از احادیلث جعلل
شده توس غالیان و رافضیان می خوانیم كه پیامبر به عمر و ابوبكر گفت به حضلرت عللی بله عنلوان
امیرالمومنین سالم كنند! و مواردی از این دست سرنخهای بسیار خوبی برای درك جعلی بودن احادیث
و افسانه های شیعه است.
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ایشان به بیعت شكنی  349هزار نفر حاضر در غدیر اشاره كرده باشند 3.و از این
باب گله ای داشته باشند! این چه معنی می دهلد؟ در صلورتیكه پیملان شلكنی
غدیر (اگر موضوع غدیر خالفت بوده) مهمتر بلوده و بله قلول شلما سرمنشلاء
انحرافات و بدبختی های بعدی بوده و نقض فرمان خلدا و رسلولش بلوده و از
جانب  349هزار نفر بوده و ...براستی نقض پیمان خدا و سیصد آیه قرآن آن هم
بدون دلیل از جانب مردم بیشتر جای گله گی داشته تا...
 .8خطبه و همچنین سخنان ایشان در سال  15هجری در جنگ صفین كه شخصی
از طایفه بنیاسد از حضرت علی (ع) پرسید :چگونه شما را از آن مقام كه
سزاوارتر از همه بودید كنار زدند .آن حضرت میفرماید:
 " ای برادر بنی اسدی تو مردی پریشان و مضطربی كه نا به جا پرسلش ملیكنلیلیكن تو را حق خویشاوندی است و حقلی كله در پرسلیدن داری و بلی گملان
طالب دانستنی .پس بدانكه آن استبدادی كه نسبت به خالفت بر ما تحمیل شلد
در حالیكه ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندی با پیامبر اسلتوارتر بلود "...ملی

بینیم در اینجا نیز ایشان به نزدیكی خود با پیامبرغ اشاره می كنند.

 هنگام هجوم مردم برای بیعت با ایشان پس از قتل حضرت عثمان رضی اهلل عنهنیز می فرمایند " :به هوش باشید سوگند به آفریدگاری كه دانه را شكافت و به
جنبنده ها جان بخشید اگر حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود این
همه یاران حجت را تمام نمی كرد .و اگر نبود آن تعهدی كه خدا از دانشمندان
گرفته است تا در برابر شكمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم بی تفاوت نمانند،
مهار شتر خالفت را بر كوهانش می افكندم و آخرین شتر این كاروان را به
كاسة اولین آن سیراب میكردم 4.در این مورد نیز ایشان علت پذیرش خالفت
 -3با عنایت به این كه بیعت شكنی كوفیان (بیعت شكینی هم نه بلكه سسلتی و كلاهلی) عللت داشلته
ولی بیعت شكنی غدیر بدون علیت بوده!!!
 -4نهج البالغه خطبه 1
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را  4عامل :حضور انبوه مردم و تعهدی كه خداوند از دانشمندان گرفته عنوان
می كنند .در صورتیكه اگر امامت توام با خالفت ،واجب الهی باشد حضور یا
عدم حضور مردم هیچ تاثیری در اثبات یا ساق شدن آن از عهده امام ندارد .و
امام در اینجا كه قدرت نیز به دستشان بوده و تقیه را نیز نمی توان بهانه كرد
باید به راحتی به اصل مهمتر یعنی وجود آیه در خالفت خود اشاره می كردند.
( .5پرسش كلیدی) می دانیم كه :حضرت فاطمه (س) بلرای اثبلات حلق خلود در
زمینه فدك (كه موضوعی مادی بوده) به آیلات قلرآن اسلتناد ملی كننلد  3چلرا
حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) و سایر یاران آن حضرت ،در رابطه بلا
مساله خالفت كه بسیار مهمتر از فدك،بوده به آیة تبلیغ اشلاره ای نملی كننلد.
(فرامین پیامبر كه جای خود دارد)

4

1

 .6طبق متون مورد تایید شیعه و سنی وقتی حضرت علی (ع) سئوال می كنند كه
دلیل انصار ل در سقیفه ل بر حقانیت خود چه بود؟ مردم ،پاسخ می دهند كه
انصار خدمات و فداكاریهای خود را در راه اسالم بیان كردند .حضرت پاسخ می
دهند " :چرا مهاجرین نتوانستند جواب قانع كننده به انصار بدهند و بگویند:
مگر انصار فراموش كردند كه پیغمبر غ به دفعات زیاد مهاجرین را خطاب

كرده و میفرمود انصار را عزیز بدارید و از بدان آنها درگذرید .این فرمایش
پیامبرغ دلیل این است كه انصار را به مهاجرین سپرده است .و اگر آنها شایسته
خالفت بودند مورد وصیت قرار نمی گرفتند بلكه پیامبر مهاجرین را به آنها
توصیه میفرمود "
 -3ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [النمل]38:
 -4نه به آیه تبلیغ بلكه به هیچ آیه دیگری نیز اشاره نمی كنند .زیرا شیعه معتقد اسلت  199آیله قلرآن
مستقیما به علی اشاره دارد!
 -1توجه كنید اگر گفته شود كه پاسخ داده شده ولی در تاریخ ثبت نشلده .پلس چلرا پاسلخ حضلرت
فاطمه و هجوم به سوی خانه حضرت علی و ...در تاریخ ثبت شده است .حتی در كتاب جعللی سللیم
نیز چنین نكته ای وجود ندارد!!!
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الف  -چرا حضرت علی (ع) در اینجا اشاره ای بله بیعلت روز غلدیر نملی كننلد؟
ضمن اینكه مفاد سخنان ایشان در انتها حاكی از این است كله پیلامبرغ بلرای

خود جانشینی انتخاب نكرده بودند.
ب – طبق استدالل حضرت علی (ع) آیا متوجه نمی شلویم كله فلردی از خانلدان
پیامبر در زمان حیات آن حضرت و از جانب ایشان ،به عنوان خلیفه و جانشلین
معرفی نشده بوده ،برای اینكه در روایات و احادیث بیشلماری ملیخلوانیم كله
پیامبر اكرم ،مرتب و به دفعات مختلف ،سفارش خاندان خود را به عموم ملردم
میكرده است ،و هیچكس هم از ایشان سئوال نمی كنلد اگلر جانشلین شلما از
خاندان شماست (آن هم بنا به تاكید خداوند و آن هم فرد شلجاع و قدرتمنلدی
چون علی) دیگر نیازی به اینهمه نگرانی و سفارش نیست 3.نمونه:
مسلم بن حجاج روایتی در صحیح خود از پیامبر گرامی آورده كه فرموده اند:
ای مردم من بشری هستم كه نزدیك است فرستاده خدا به سراغم بیاید و من به
او پاسخ دهم من در میان شما دو یادگار گرانبها به جای میگذارم یكی از آنها
كتاب خداست كه نور و هدایت را در بر دارد به كتاب خدا تمسك نمایید .آنگاه
پیامبر مردم را به قرآن ترغیب نمود و چنین افزود :و اهل بیت ،من شما را به
اهل بیتم سفارش می كنم .شما را به اهل بیتم سفارش می كنم .شما را به اهل
بیتم سفارش میكنم 4.به احتمال فراوان این سخنان هم قبل و هم بعد از واقعه
غدیر بیان شده است 1چرا (طبق استدالل حضرت علی) یك نفر از میان جمع از
پیامبر اكرم سئوال نمیكند :حضرت علی (ع) خلیفه و حاكم و جانشین پس از
شماست و نیازی به اینهمه سفارش نیست!!! مردم كه مانند پیامبر علم غیب
 -3مگر اینكه از باب سفسطه بگویید پیامبر از آینده خبر داشته كه باز این سئوال مطرح می شود
 -4صحیح مسلم جزء  5باب فضایل علی ابن ابی طالب ط مصر ،ص  344و  – 341شیعه پاسلخ ملی
دهد سید رضا حسینی نسب ص 359
 -1حتی اگر قبل از غدیر هم بیان شده باشد با روایات شیعه كه ملی گویلد پیلامبر اكلرم مرتبلا در هلر
موقعی حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی می كرده ،جور در می آید.
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نداشته اند كه بگویید پیامبر می دانسته پس از او نسبت به خاندانش بی احترامی
می شود تا در این مورد سئوالی نكنند .ای پیامبر شما باید سفارش ما را به علی
بكنی نه سفارش علی را به ما!!!!
 .9چگونه این اسالم و قرآنی كه اكثریلت ملردم مدینله (اعلم از مهلاجر و انصلار)
مهمترین آیات قرآن و دستورات پیامبرش را با آن سرعت و بالفاصلله در زملان
رحلت پیامبر ،به بازیچه گرفتند اینگونه صلحیح و سلالم بله دسلت ملا رسلیده
است؟
 .39وقتی حضرت علی (ع) را برای بیعلت بله مسلجد ملی آورنلد ابوعبیلده بله آن
حضرت میگوید اگر ما می دانستیم تو راغب امر خالفتی به جای ابوبكر بلا تلو
بیعت میكردیم  .3چرا ابوعبیده اینقدر گیج و بیاطلالع بلوده كله نملی دانسلته

حضرت علی جانشین پیامبرغ است و  349هزار نفر فق  4ماه قبل بلا ایشلان
بیعت كردهاند و در این زمینه آیه هم نازل شده است؟ و چرا كسلی بلا تمسلخر
پاسخ او را نمی دهد؟
 .33طایفة خزرج در ابتدا با خالفت ابوبكر موافق نبوده (همینطور ابوسلفیان و تملام
بنیهاشم) در انسانها چیزی به نام عقل وجود دارد .وقتی قرار اسلت انسلان بله
ناچار زیر سیطرة دو نفر قرار بگیرد یكی اهل عدالت و تقوی و دیگری منافق و
ترسو و ضعیف 4و ...عقل حكم میكند انسان گزینه اول را انتخاب كند 1.چرا در
آشوب سقیفه یك نفر از میان قبیله خزرج نمی گوید این كار شما بیعت شلكنی
است و دارید مخالف فرمان پیامبر و آیات خدا عمل می كنید؟ در حالیكه از این
 -3علی كیست؟ نوشته فضل اهلل كمپانی ص  98جالب است كه هملین سلخن را ملردم مدینله وقتلی
حضرت علی به همراه حضرت فاطمه شبانه به در خانه آنها می روند بیان ملی كننلد :اگلر زودتلر ایلن
مطالب را گفته بودی با تو بیعت می كردیم .این سخنان با عقاید شیعه به نحو عجیبی در تضاد است؟
 -4به خدا پناه می برم از این اراجیفی كه عالمكها در كتابكهای خود برای عوامكها می نویسند.
 -1به خصوص اگر مانند انصار از سر صدق و اخالص ایمان آورده و اقوام و نزدیكانشلان در ایلن راه
شهید شده باشند.
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واقعه فق چند ماه گذشته است! و اگر ما خزرج را كه نیمه قدرتمندتر انصار را
تشكیل می دادند نادان و یا ترسو فرض كنیم بسیاری از حوادث صلدر اسلالم و
جانفشانی های آنها و آیات قرآن در خصوص آنها را زیر سئوال برده ایم .و اگر
بگوییم مورخین به قصد این مورد را ننوشته اند پس چطلور حلوادث غلدیر را
نوشتهاند؟ 3و چطور اینهمه مطالب وحشتناك بر علیه خلفاء در كتاب بحاراالنوار
مجلسی موجود است؟

 .34چرا ابوبكر با ذكر یك حدیث از پیامبرغ  ،4توانست انصلار را سلاكت و قلانع
كند (منظور حدیث پیامبر :االئمه من قریش :خلفاء فق از قریشند )1و آنها را از
دور خارج نماید ولی كسی نتوانست با ذكر آیة تبلیغ 2و جریان غلدیر(و بیعلت
 349هزار نفری) بقیه را از میدان بدر كند؟ 7با عنایت به اینكه در جملع سلقیفه،
عده معدودی از انصار نیز ،طرفدار انتخاب حضرت علی(ع) بودند.
 .31اگر عدم اشاره انصار به واقعة غدیر به علت عدم حضور آنها در غدیر باشد چرا
پیامبر در مدینه (یعنی مركز خالفت) از آنها بیعت نگرفت و اگر آنهلا در غلدیر
حضور داشتند چرا انصار به این راحتی سخن خدا و پیامبر را زیر پا گذاشلته و
زودتر از ابوبكر و عمر ،بلوای سقیفه را پایه ریزی كردند .زیرا اگر آنها در سقیفه
جمع نشده بودند چه بسا حضرت عللی(ع) پلس از انجلام مراسلم تلدفین ،بله
خالفت می رسید.

 -3آن هم از طریق  339نفر از صحابه
 -4كه ظاهرا تعداد بسیار اندكی آنرا تایید كرده اند.
 -1مورخین می گویند مردم از شدت عالقه به پیامبر این حدیث را پذیرفتند.
 -2یعنی آیة قرآن (یا ایهالرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و )...و بیعت  349هزار نفلر ،كمتلر از یلك
حدیث است؟!!!
 -7به خصوص آن عده معدود از انصار كه خواهان خالفت حضرت علی بودند .و در آن جمع حضور
داشتند.
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 .32همان  339نفر از اصحابی كه شما می گویید به واقعة غدیر اشاره كرده اند،
علت واقعه را اینگونه بیان كرده اند ":درگیری بین حضرت علی و سپاه تحت
فرمان ایشان بر سر لباسهای غنایم " و علت اینكه پیامبر اكرم ،در آخر خطبه ای
كه برای مردم خواندهاند دست حضرت علی را گرفته و می گویند " :هر كه من
موالی اویم این علی موالی اوست خدایا دوست بدار هر كه او را دوست دارد
و دشمن باش با هر كه با او دشمن است " به علت دفاع از حضرت علی (ع)
بوده است.
 .37برخی از نویسندگان شیعه می پرسند :اصحاب (اعم از انصار و مهاجرین)
صالحیت و توانایی انتخاب رهبر برای خود را نداشتند! چگونه است كه
اصحاب پس از یك عمر ،تفكر جاهلی و زندگی بدوی و همنشینی با كفار،3
قادر به تشخیص حق و ایمان آوردن به پیامبر اكرم (مردی فقیر و امی كه از اهل
و دیار خود رانده شده بود و )...و پذیرفتن او به عنوان رهبر(،و نبرد و انفاق
و )...بودند ولی پس از  41سال فداكاری و از خودگذشتگی و زندگی در كنار
پیامبر و زندگی اسالمی و قرآنی و پخته تر شدن در سرد و گرم روزگار،
ناگهان ،لیاقت انتخاب رهبر را از دست می دهند!!! مگر آنكه مثل جناب سلیم
ابن قیس ،بگوییم همه آنها منافق بودند و پس از مرگ پیامبر مرتد شدند!!!

4

 .38شیعه می گوید ابوبكر و عملر در جریلان سلقیفه بنلی سلاعده ،كودتلا ،توطئله،
دسیسهچینی و ...كردند .البته این حرف آنها برای این اسلت كله نتیجله سلقیفه
منجر به خالفت حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه شد ولی ما در تاریخ می خلوانیم
كه به ابوبكر و عمر خبر میرسد كه انصار در سقیفه برای انتخاب امیر یا خلیفله
جمع شده اند .این چه توطئه ای بوده كه خود آنهلا از آن بلی خبلر بلودهانلد!!!
 -3مجسم كنید نماز نمی خواندند شراب می خوردند ربا ،قمار ،بت پرستی و....
 -4عجب مرتدانی كله توانسلتند شلورش اهلل رده را سلركوب و دو ابرقلدرت آن زملان را بله زانلو
درآورند!!!
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سئوال جالب دیگر اینكه ما طبق تحلیل محققین شلیعه ،بایلد انصلار را مسلبب
اصلی شهادت امام حسلین(ع) و انحلراف اسلالم و جامعله اسلالمی و غصلب
خالفت و ...بدانیم برای اینكه اگر آنها در سقیفه جمع نمیشدند و بله جلای آن
به كفن و دفن پیامبرغ می پرداختند .اگر از روی چشلم و همچشلمی اوس بلا

خزرج ،انصار با ابوبكر بیعت نمی كردند .اگر بیعت خود را با حضرت علی (ع)
نمیشكستند  ....3حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه خلیفه نمیشد و حوادث بعلدی
اتفاق نمی افتاد پس علت تمام بدبختی ها انصار هستند .همین كسانی كه با پنلاه
دادن به پیامبر و گذشتن از جان و مال خود ،باعث اعتالی اسالم شدند در انتهلا
پایه گذار تحریف اسالم شدند .و همچنین اگر سعد خلیفه می شلد ملی گفتنلد
سعد كودتا كرد!!!
 .35شما معتقدید این عمر نبود كه ایران را گرفت و مردم آن مسللمان شلدند بلكله
این روحیة شهادت طلبانه و پاك مسلمانها بود كه با آن سالحهای عقلب افتلاده
توانستند بر سپاه قدرتمند ایران پیروز شوند .چگونه است كه ایلن مسللمانها بلا

این خصوصیات ،در همان روز فوت پیامبرغ در جریان غصب خالفت و زیلر
پا گذاشتن فرمان پیامبرغ و آیات الهی ،اینهمه از خود بلیحلالی و بلیغیرتلی

نشان میدهند؟

4

 .36چرا پیامبرغ در مكه  1حضرت علی را به عنوان جانشین معرفی نكردند؟ (اگلر
علت این معرفی را تایید و سفارش آن حضرت به خاطر مسلائلی كله در سلپاه
 -3البته اگر بیعت روز غدیر ،بیعت خالفت و حكومت بوده باشد و نه بیعت دوستی ،گو اینكله انصلار
در غدیر حضور نداشته و در جحفه از پیامبر جدا شده بودند.
 -4و چگونه اسالمی كه فرامین قرآن و پیامبرش به این سرعت و با این آسانی زیر پا گذاشته می شلده
توانسته  3299سال دوام بیاورد و ابرقدرتهای آنزمان را به زانو در آورد؟
 -1كه قبیله مهم قریش در آنجا حضور داشته و مجبور به بیعت و عدم مخالفت می شده (چون همیشه
اكثر كارشكنی ها و دشمنی ها توس قریش انجام گرفته است حتی پس از به خالفت رسیدن حضرت
علی) و جنبه قداستی بیشتری هم به قضیه می داده است.
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یمن رخ داده ندانیم و :دیر رسیدن حضرت علی به مراسم حج و سپس خلروج
از مكه و پخش شدن دامنه اعتراضات و شایعات نسبت به حضرت علی و لزوم
تایید و سفارش به دوستی با ایشان از سوی پیامبر در انتهای خطبه)

 .39چرا پیامبرغ در مدینه حضرت علی را معرفی و اخذ بیعلت نملی كننلد؟ زیلرا
حسب متون تاریخی ،مردم مدینه در جحفه از پیامبر جدا شده و در غدیر حاضر
نبوده اند؟ ( 3اگر بنا به قول شما می شده مردم را سله شلبانه روز وسل گرملا
برای بیعت نگهداشت آیا در مدینه كه پایگاه اسالم بوده ،در فراغ خاطر نمیشده
بیعت گرفت .آن هم از اهالی پایتخت كه بیعت آنها با هر  2خلیفلة بعلدی مهلر
تایید برای خالفت آنها بوده و حجت را بر تمام قبایل تمام میكرده)
 .49آیا برای تثبیت و تقویت حكومت یك نفر در آن شرای  ،حضور مردم دو شلهر
مطرح ،مهم و استراتژیك مدینه و مكه الزم نبوده؟ زیرا در جریان غدیر نه مردم
مدینه حضور داشتهاند و نه مردم مكه .به همین عللت اگلر منظلور پیلامبرغ را
سفارش به دوستی با علی و عدم آزاد و اذیت او و بنی هاشم بدانیم مساله حلل
می شود زیرا مردم مكه به خلاطر روابل خویشلاوندی بلا حضلرت عللی (ع)،
حضورشان الزامی نبوده و مردم مدینه نیز توس شمشیر حضرت علی (ع) دچار
آسیبی نشده اند پس نتیجه می گیریم كه اصوالً نیازی بله حضلور ملردم مكله و
مدینه نبوده است.
( .43پرسش كلیدی) در ادامه مطالب فوق باید گفت :خالفت هر  2خلیفه پس از
پیامبر در شهر مدینه صورت گرفته و بیعت مردم این شهر برای كل جامعه
اسالمی مالك و معیار بوده است .یعنی در آن زمان ،تایید و تحكیم و تثبیت
 -3پاسخ این پرسش ساده است :مردم مدینه با حضرت علی خصومتی نداشته اند .حضرت علی كسلی
از آنها را در جنگ نكشته كه بخواهند با او دست بیعت دوستی داده و یا سفارش پیامبر مبنی بلر للزوم
دوستی با او را بشنوند .بلكه این سایر قبایل حاضر بوده اند كه ممكن بلوده از حضلرت عللی ،كینله و
نفرت داشته باشند .و حتی علت اینكه بیرون مكه این بیعت صورت گرفته شاید این اسلت كله بعلدها
سوء تفاهم نشود كه حضرت علی فق در حرم امنیت داشته اند و یا سایر خرافات و ابهامات دیگر.
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خالفت ،منوط به بیعت مردم مدینه بوده است  3و می دانیم كه مردم مدینه در
غدیر حاضر نبوده اند در اینجا سئواالت زیر مطرح می شود:
معرفی حضرت علی (ع) به عنوان خلیفه در جمعی غیر از اهل مدینه چله فایلدهعملی داشته است؟

چرا پس از بازگشت پیامبرغ از مردم مدینه اخذ بیعت نمی شود؟ وقتی كله بلهزعم شما می شده وس بیابان گرم ،مردم را نگهداشت آیا در مسجد مدینه نملی
شده از آنها بیعت گرفت؟
 .44جدلیون شیعه می گویند :مگر می شود پیامبر در آن گرمای شدید مردم را
نگهدارد كه بگوید علی را دوست داشته باشید؟ پاسخ:
 .3در غدیر ،هیچگاه سرمای شدید حاكم نبوده و هملة روزهلا گرملای شلدید
بوده هم قبل از آن و هم بعد از آن.
 .4پیامبر اكرم خطبه ای طوالنی خوانده و مفاد خطبله عرفله را تكلرار كلرده و
فق در انتهای خطبه جمله من كنت مواله را ایراد می فرمایند یعنلی هلدف
ایشان نه گفتن جمله من كنت مواله بلكه تكرار و سفارش مجدد موارد روز
عرفه بوده است( .تكرار از لوازم اصلی تبلیغ است)
 .1قبایل عرب ،همیشه زیر آفتاب سوزان عربستان در حال مسافرت و تجارت
بوده یا در جستجوی آب مرتب در حال كوچ بوده انلد .بعیلد اسلت بلرای
كسانی كه بتها و خدایان خود را شكسته و مسلمان شده انلد ،ایسلتادن زیلر
آفتاب ،خیلی ناراحت كننده بوده باشد.
 .2چطور شما معتقدید موضوع آنقدر مهم بوده كه پیامبر اكلرم ملردم را در آن
گرمای شدید نگه داشته ولی وقتی نوبت به بیان اصل مطلب می رسلد ایلن
موضوع مهم را در پرده ای از ابهام و با واژه ای (مولی)اعلالم ملیكننلد كله

 -3زیرا قاریان قرآن و حافظان و انصار و مهاجر و خاندان پیامبر و ...در آنجا بوده اند.
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دارای  45معنی متفاوت است .و هیچكدام از آن  45معنی معنای خالفت را
نمی دهد!!!
 .7ترساندن اعراب از گرما مانند آن است كه اسلكیموهای قطلب شلمال را از
سرما بترسانیم!!! بله گرمای شدید حاكم بوده ولی برای ایرانی هلا نله بلرای
اعراب!
 .8رسم همیشگی اعراب در مسافرتها این بوده است كه پس از طی مسافتی
برای استراحت ،میایستاده اند تا ضمن آن ،كاروان پشت سر هم برسد .ولی
شما با هیاهو می گویید :پیامبر گفت كاروان قبلی بیاید (نیازی به گفتن نبوده
است خودش می آمده!!!) و كاروان رفته برگردد و گرمای شدید حاكم بود
و...ولی باالخره باید در جایی نماز ظهر خوانده می شد یا نه؟ باید به غائله
دشمنی با علی و شایعه پراكنی های خالد ابن ولید و باندش علیه علی
خاتمه داده می شد یا نه؟ ضمن اینكه پیامبر خطبه ای طوالنی خوانده (كه
یك كلمه از آن سخن از خالفت و تعیین جانشین نیست) و در انتهای
خطبه مردم را به دوستی با علی سفارش كرده پس هدف از توقف در غدیر:
خواندن نماز ،خواندن خطبه و آخرین سفارش به مردم و در انتها معرفی
علی بوده و هدف از توقف فق سفارش علی نبوده كه بگویید چرا پیامبر
در آن گرما مردم را نگهداشت.
 .5بركة غدیر با وجود اینكه آبش مسموم بوده ولی مسلماً خنكتلر از دل كلویر
بوده و مسلماً برای اعراب ،حالت توقفگاه و استراحت هلم داشلته اسلت .و
چه بسا در آن تاریخ دارای درختهای نخلل و سلایه هلم بلوده اسلت زیلرا
می دانیم قبل از آن یكی از بتهای معروف اعراب به نام منات در ایلن محلل
قرار داشته و به احتمال بسیار زیلاد سلایه بانهلایی بلرای عبلادت ایلن بلت
معروف از قبل در این محل وجود داشته است.
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 .6پیامبر اكرم غ از آنجا كه همیشه طبق شرای واقعی (رئال) عمل می كرده
و بر خالف ما از خواب و خیالهای ایده آلیستی به كلی دور بوده برای
همین در هر شرایطی موارد پیش آمده را به بعد موكول نمی كرده و طبق
مدیریت زمان از هر لحظه برای بیان حقیقت یا عملی كردن طرحهای
خودش استفاده می كرده است .اگر بنا بوده به كاروانی حمله كنند دستور
حمله میداده اگر بنا بوده آیه ای در مذمت منافقان خوانده شود خوانده می
شده و هیچگاه مسائلی مانند گرمای شدید یا غیره برای ایشان در بیان
حقیقت هر قدر كوچك یا بزرگ تاثیری نداشته است .سئوال مهمتر اینكه:
حقیقت ،حقیقت است و كوچك و بزرگ و كم اهمیت و پراهمیت ،ندارد و
بیان آن نیز واجب است (به خصوص از سوی پیامبر) ضمن اینكه آن سال،
آخرین سال حیات پیامبرغ بوده و موقعیت دیگری برای بیان حقانیت علی

وجود نداشته است .برای نمونه به قرآن كریم نگاه كنید كه مثال برای دعوای
زن و شوهر آیه نازل می شود! برای اینكه اعراب صدایشان را جلوی پیامبر
بلند نكنند آیه نازل می شده! برای یك اخم پیامبر به یك شخص كور،آیه
نازل شده و پیامبر به شدت در آن توبیخ شده اند 3.پس كم اهمیت یا پر
اهمیت بودن وقایع از دید ما صحیح نیست و باید وقایع را طبق شرای
همان زمان و آن هم از دید الهی بررسی كرد.

 .9پیامبرغ در آخرین سالهای حیات خود به تبوك ،سرزمینی با فاصلله زیلاد
لشكر كشی كرده و ضمن صرف هزینه ای سنگین بدون هیچگونه درگیلری
و نبردی باز می گردند .بله این عمل ایشان در نگاه ما (در قرن  )49تعجلب
آور است ولی آیا باید بگوییم ایشان اهداف و نیات دیگری ،مطابق با عالیق
و سالیق امروزی ما داشتند؟و چرا در آن گرمای شدید هیچ جنگی صورت
 -3البته شیعه این اعتقاد را ندارد برای درك بهتر قضیه به تفسلیر نلوین جلزء  19نوشلته محملد تقلی
شریعتی مراجعه كنید.
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نگرفت؟ و اینهمه هزینه بیهوده شد! و هدف پیامبر چیلز دیگلری بلود! آری
چنین رفتارهای خارق العاده ای پیش از این نیز از پیامبر دیده شلده ایشلان
دو بار دستور هجرت به حبشه می دهد با  199نفر در بدر مقابل سپاه 3999
نفری كفار می ایستد مسجد ضرار را تخریب میكنلد .بلا كفلار در حدیبیله
صلح می كند و ...پس می تواند برای احقاق حق علی و جلوگیری از شایعه
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.
 .39وقتی بناست مردم در آن گرمای شدید حر كت كنند و آنرا تحمل نمایند آیا
چند دقیقه كمتر و بیشتر تفاوتی می كند.
 .33اگر از نرم افزارهای رایانه ای برای محاسبه زمان واقعه غدیر اسلتفاده كنیلد
3متوجه می شوید  36ذالحجه یعنی واقعه غدیرخم در روز  49اسفند بوده و
نمی توانسته چندان گرمای شدیدی در محی وجود داشته باشد .من ملدت
 4سال ،سایت هواشناسی عربستان را در ایلن خصلوص ،بررسلی كلردم و
متوجه شدم از فاصله زمانی  47اسفندماه تا  39فلروردین ملاه ایلن دوسلال
(سال  3162و  3167شمسی) درجه هوای منطقه رابغ (كه غدیر در آن واقع
است) در گرمترین ساعات روز از  19درجه بیشتر نمیشود و بلا توجله بله
اینكه هوای زمین در هزار سال گذشته دو درجله گرمتلر بلوده بلا اطمینلان
قریب به یقین ،می توان گفت درجه هوای غدیر خم در  49اسفند سلال 39
هجری46 :درجه یا چیزی نزدیك به آن ،بوده است و چنین درجه حرارتلی
 -3نمونه ای از نرم افزار تبدیل تاریخ در سایت  www.andishe.netموجود اسلت .سلایت هواشناسلی
عربستان www.pme.qov.sa :البته اگر مشاهده كردید این دو سایت ،فیلتر شده است بدانید كله ریگلی
به كفش آخوندهاست زیرا این دو سایت نه مطالب اخالقی دارد و نه مطالب دینی .البته كلك جدید آن
است كه اینگونه سایتها را به سمت سایتی دیگر ،منحرف می كنند كه بعضا سایتهای خلالف اخلالق و
عفت عمومی است.عجیب است كه حاضرند مردم اخالقشلان فاسلد بشلود وللی اعتقاداتشلان اصلالح
نشود!
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نه تنها گرمای شدید و حتی گرمای معمولی بلكه بسیار فلرح انگیلر و روح
بخش است( .جالب است كه طی این محاسبه رایانله ای معللوم ملی شلود
غدیر خم روز سه شنبه یا چهارشنبه بوده و براحتی احادیثی كله ملی گویلد
غدیر در روز پنجشنبه و یا جمعه بوده دروغ محض است هر چند به اشلتباه
در كتب اهل سنت هم آمده باشد)
 .34در انتهای این بحث ،علت سفارش به دوستی با علی و نگهداشتن ملردم در
آن منطقه ،كامالً مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 .41بنا به تاكید شما ،نوع و شیوه حكوملت مهمتلرین اصلل در جامعله اسلت .فلرد
خواهد مرد ولی اصول اساسی باقی می ماند .حضرت عللی و حتلی  33فرزنلد

ایشان پس از  4قرن رحلت می كردند .چرا پیامبرغ در بارة این اصل (و در آن
لحظه) مهم ،روش و شیوه حكومت در جامعه اسالمی را بیان نمی فرمایند یعنی
بطور دقیق و واضح ،مشخص نمی كنند كه :وللی املر بله صلورت ملوروثی از
خاندان من است .یا علی(ع) باید نفر بعد از خودش را انتخاب و معرفی كنلد و
نفرات بعدی همینگونه .یا انتخاب به شوری است و یا انتخاب بلا رای اكثریلت
است (منظور پس از غیبت امام زمان است زیرا در سایر منابع معتبر می خلوانیم

كه پیامبرغ ،امامان را یك به یك تا امام زمان معرفی كرده و سپس می فرماینلد
ایشان برای زمانی طوالنی غیبت می كنند و ...اكنون چرا بلا وجلود ایلن عللم و
دانشی كه داشته اند – یعنی غیبت املام زملان  -فقل تكلیلف رهبلری و نلوع
حكومت و روش انتخاب خلیفه را تلا  4قلرن معلین كلرده و پلس از آن را بله
سكوت برگزار كرده اند) می دانیم حضرت علی(ع) جلز بله آیلات الهلی و یلا

فرمان پیامبرغ عمل نمی كرده ا ند در قرآن ،آیة مشخصی در این زمینه نیسلت
در سخن پیامبر هم ،براستی علت چیست؟
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 .42در رابطه با برهان لطلف كله برخلی از نویسلندگان شلیعه مطلرح ملی كننلد و
میگویند كه لطف خداوند ،ایجاب می كند كه مردم را هیچگاه به حال خود رها
نكند و...
پس چرا  3299سال است مردم به حال خود رها شده اند و چلرا برهلان لطلففق مخصوص زمان خاصی باید باشد؟ آری لطلف واقعلی آن اسلت كله زیلر
دست خود (بچه ،دانش آموز ،كلارآموز و )...را مسلتقل و متكلی بله خلود بلار
بیاوری برای اینكه تا ابد متكی و ضعیف بار نیاید و برای تصدی عنلوان خلیفله
اللهی آماده شود ،درست مانند كودكی كه مهر و محبت بیجای پدر و مادر ،او را
سربار و متكی به دیگران بار می آورد...
آیا استدالل شما مخالف برهان حكمت نیست .زیرا مخلالف حكملت خداونلداست كه پس از آنهمله :سلختی و هجلرت و نبردهلا و شلهادت و معجلزات و
امدادهای غیبی و ...ناگهان هنگام نتیجه دادن كار ،ادامة وظلایف پیلامبر ،ابتلر و
ناقص شود؟
 .47در ادامه بحث فوق ،آیا نعوذباهلل پیامبراكرم ،باالتر و بهتر از خداونلد ملی توانلد
فرمانی صادر كند؟ اكنون  3299سال است مردم روی كره زمین (الاقل از لحاظ
داشتن رهبر) به حال خود رها شده اند و این خود جواب بسیاری از شلبهات و
ایرادات جدلیون شیعه با این مضمون تقریبا واحد است كه :مگر می شده پیامبر،
امت اسالم را به حال خود و بدون سرپرست رها كند؟ آری وقتی  899سال قبل
از آن (از زمان عیسی تا رسول اكرم كه هیچ پیامبری مبعوث نشد) و  3299سال
پس از آن از ناحیه خداوند ،سرپرسلتی تعیلین نشلده ،بله طریلق اوللی پلس از
دریافت آخرین مراحل وحی و قوانین الهی توس حضرت محملد غ و ابلالغ
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آن به مردم ،نباید هم سرپرستی تعیین شود 3.اكنون نیلز فقل (و آن هلم شلاید)
سردمداران واتیكان چنین ادعایی داشته باشند و ال غیر...
 .48می دانیم كلمات در آیات قرآن به صورت بسیار دقیق و به جا مورد استفاده قرار
گرفته است چرا در آیه :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

[النساء ]79:با یك كلمه به تمام این مساله بسیار مهم ،خاتمه داده نشده كلمه ای
مانند :و اولی االمر من اهل بیت نبیكم یا اولی االمر من نبیكم و یا اولی االمر منا
و یا ...زیرا می دانیم از خطاب :منكم (یعنی از خودتان) می توان این چنین
تفسیر كرد كه :از بین خودتان و نه از بین قبیله ای خاص یا افرادی به خصوص
و یا ...زیرا خطاب :منكم 4با كل جامعه است .و اینكه خودتان انتخاب كنید (منا
یعنی از جانب ما و ما انتخاب میكنیم و منكم یعنی از خودتان) در جایی دیگر
نیز خداوند میفرماید مراد از منكم :مهاجرین (فاولئك منكم) هستند.
 .45چرا در آیة ابالغ امامت ،نام حضرت علی نیست؟ آیا نعوذ باهلل خلدا از تغییلر و
تبدیل آیات هراس داشته؟ معرفی حضرت علی به صورت شلفاهی در حضلور
همه دشوارتر بوده و یا بیان یك اسم در یك آیه؟ حتی می بینیم در موارد بسیار
كم اهمیت تر (مانند جریان زید) خداوند نام افراد را آورده اسلت .البتله ممكلن
است پاسخ دهی د كه مواردی مانند نحوة وضو گرفتن و یا نماز خوانلدن نیلز در
قرآن نیامده ولی ذكر یك نام سه حرفی (علی) چه نیازی بله توضلیح و تفسلیر
داشته است؟( 1آن هم موردی كه بر خالف نماز و روزه ،این چنین از حساسیت

 -3با عنیات به این سخن حضرت علی (ع) كه ملی فرماینلد :حلوادث جهلان مشلابه همنلد و از روی
حوادث گذشته می توان حوادث آینده را پیش بینی كرد.
 -4منكم :از -میان  -خودتان .تفسیر دیگر :منتخب توس خودتان.
 -1در چندین جای قراننام محمد آمده ملثال فرملوده :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

[الفتح]49:علی الكفار رحماء بینهم چرا در ادامه محمد رسول اهلل به این موضوع بسیار مهم كه حتلی از
مقام نبوت نیز باالتر است! اشاره نشده و نگفته :محمد رسول اهلل و علی ولی اهلل!!!
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خاص اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و به خوبی مشخص بوده كه بسلیاری
زیر بار آن نخواهند رفت ضمن اینكه در نحلوه و شلكل وضلو گلرفتن و نملاز
خواندن نیز بین سنی و شیعه تفاوت وجود دارد و این مورد اختالفی نمی تواند
به عنوان شاهدی بر مقایسه گرفته شود .در ادامه شلما حتلی اگلر از یلك بچله
دبستانی ،دلیل اعتقاد او به معاد و نبوت و توحید را سئوال كنید با توجه به آیات
بیشمار و واضحی كه در این زمینه وجود دارد پاسخ شما را ملی دهلد براسلتی
چرا در مورد امامت چنین شرایطی صدق نملی كنلد؟ آیلا ملا گرفتلار هیلاهوی
علمای صفویه و مورخین داستانسرا و سیاستمداران جاه طللب ،نشلده ایلم؟ در
آیات قرآن به تناوب خطاب به رسالت پیامبر ،وجود معلاد و یگلانگی خداونلد
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 -بر خالف نماز و وضو كه پذیرش آن فق كرنش در برابر خدا را به دنبلال دارد
و نه اطاعت از یك انسان دیگر را و مسلماً انسان زیر بار فرمان خدا راحلت تلر
می رود تا زیر بار فرمان یك انسان دیگلر .حتلی در ملوارد متعلددی در تلاریخ

صدر اسالم میخوانیم كه وقتی پیامبرغ ،سخن و یا دستوری را ارائه میكردند
مسلمانان از ایشان سئوال میكردند :ایلن نظلر شخصلی شماسلت و یلا دسلتور

خداوند و هنگامیكه پیامبرغ میفرمودند نظر شخصلی خلودم اسلت آنهلا ملی
فهمیدند كه می شود مخالفت كرد3ضمن اینكه شیعه والیت و اماملت را بسلیار
برتر و مهمتر از نماز و روزه و فروع دین دانسته و آنرا در كنار اصول دین ذكلر
می كند پس نمی توان آنرا با نماز و وضو قیاس كرد.
مفهومی كه شیعه از امامت دارد به این معناست كه :مقام امامت ،باالتر از نبوتاست .ولی ما می دانیم كه پیامبر اكرم ،آخرین پیغمبر بوده اند ،چگونه یك امام
 -3بارزترین آن را در جریان مشورت پیامبر برای مبارزه احد می خوانیم.
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(بازهم تاكید می كنم :امام با معنایی كه شیعه از آن دارد) قبل از اینكه نبی شود
امام شده؟! از باب مثال و مقایسه در مقام و درجات :مانند اینكه یك سرگرد
قبل از سرهنگ شدن ،تیمسار شود .ممكن است در پاسخ گفته شود :بلی ،مقام
امامت باالتر از مقام نبوت است .اما شرط برگزیده شدن برای امامت ،نبوت

نیست .اگر اینگونه بود ،با بسته شدن باب نبوت بعد از رسول اكرم غ دیگر
كسی نباید به امامت برگزیده شود .در صورتیكه خداوند در آیه پنج سوره

قصص میفرماید :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﭼ [القصص ]7:و اراده ما بر آن است كه منت گذاریم بر
كسانی كه روی زمین به استضعاف كشیده شده اند و آنان را امامان و وارثان
قرار دهیم .ولی شما كه معتقدید این آیه مربوط به دوران ظهور امام زمان است
ضمن اینكه این سئوال پیش میآید كه آیا امام ،نعوذباهلل مستضعف است؟ زیرا
نه از نظر مادی و نه از نظر معنوی هیچكدام از امامان مستضعف نبوده اند!!!
 .46می دانیم شیعه معتقد است كه آیه اكمال :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [المائدة 3]1:پس از معرفی حضرت علی (ع) در
غدیر نازل شده ولی مطابق تاریخ یعقوبی  4این آیه پس از سخنرانی پیامبرغ

در مكه نازل شده است.
 .49اگر انتخاب حضرت علی (ع) از ناحیة خداوند و وظیفه ای الهی بر دوش ایشان
بوده 1چرا ایشان در ابتدا كه مردم پس از مرگ حضلرت عثملان رضلی اهلل عنله
 -3جالب است كه برای مثال :متوكل خلیفه عباسی در یكی از نامه های مهم خود كه به همله والیلات
می فرستد به این آیه اشاره می كند كه اگر این آیه مربوط به خالفت حضرت علی بود بعید بود متوكل
چنین بهانه ای به دست بنی علی بدهد!
 -4كه نویسنده آن :هم شیعه بوده ،هم به عصر پیامبر نزدیك بوده ،وهم عرب و متعلق به همان فرهنگ
بوده است.
 -1كه حتی بسیار واجبتر از نماز و روزه و حج و جهاد بوده است.
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برای بیعت ،هجوم میآورند از پذیرفتن خالفت ،ابا می كنند (با توجه به روحیة
آن حضرت كه روحیه ای صریح داشته و اهل تعارف و بلازار داغلی و ...نبلوده
اند) و پس از انتخاب نیز علت قبلول خالفلت را بیعلت اكثریلت و حمایلت از
مظلوم ،بیان می كنند و نه چیز دیگر؟ ممكن است پاسلخ داده شلود  47سلال از
زمانی كه باید حضرت علی خلیفه می شده اند گذشته بلوده وللی :آیلا گذشلت
زمان یا مرور زمان ،موجب سقوط احكام و واجبات الهی می شود؟
 .19در سورة حجرات برای اینكه اعراب صدایشان را جلوی پیامبر بلنلد ملی كلرده
اند ،چندین آیه از جانب خداوند نازل می شود و به آنها در این مورد تذكر داده
می شود یا در سوره مجادله كه یك درگیری خانوادگی بین زن و شوهر بلوده و
آیات متعدد دیگری از این دست كه برای اتفاقات ساده آیه نازل میشده 3اكنون
چرا باید در این مورد خاص كه به زعم شیعه جزو اصول دین (و آن هم یكی از
مهمترین اصول دین) است فق یك آیه آن هم به صورت ابهلام و در پلرده و...
نازل شده باشد؟!!! و حتی یك حدیث متفق القول میان شیعه و سلنی مبنلی بلر

لزوم امامت بالفصل حضرت علی (ع) پس از پیامبرغ وجود ندارد؟

 نكته :چطور خداوند بلرای پلایین آوردن صلدای اعلراب ،آیله نلازل كلرده وللیپیامبرغ در غدیر نمی تواند برای جلوگیری از آزار علی (و حتی احتمال كشته
شدن او) و بیان حقانیت علی در انتهای خطبه و سخنان خود مردم را به دوستی
با علی سفارش كنند و هزار یك دلیل از جمله گرمی هوا و ...را پیش می كشلید
تا بگویید ایشان منظور مهمتری داشتند؟
 .13خداوند در قرآن كریم آیات این كتاب را اینگونه معرفی می كند:
 ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [البقرة :]4:این كتاب كه هیچ شكی در آننیست راهنمایی برای پرهیزكاران است.

 -3حتی در سوره كهف ،خداوند سگی كه در پی اصحاب كهف براه افتاده بوده را ذكر می كند.
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 شایسته نیست كه این قرآن بدون وحی الهلی بله خلدا نسلبت داده شلود وللیتصدیقی است برای كتب آسمانی قبلی و تفصیلی است برای آنها و شكی در آن
نیست كه از پروردگار جهانیان است .یونس آیه 15
 ...قرآن كتاب هدایت و بشارت برای مومنان است .بقره آیه 95و ما این قرآن را در ماه رمضان فروفرستادیم برای راهنمایی مردم و نشانه هلایهدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است .بقره آیه 367
 این بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزكاران .آلعمران آیه 316
 ...اینك آیات و دالیل روشن از جانب پروردگارتان برای شما آمد .انعام آیه375 ما كتابی برای آنها آوردیم كه با آگاهی (اسرار و رموز) آنرا شرح دادیم (كتلابی)كه مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است كه ایمان میآورند .اعراف آیه 74
 ما قرآن را بر تو نازل نكردیم مگر برای اینكه آنچه را در آن اختالف دارند برایآنها تبیین كنی 3و مایه هدایت و رحمت است برای گروهلی كله ایملان دارنلد.
نحلآیه82
و ما این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بیانگر همه چیز اسلت و مایله هلدایت ورحمت و بشارت برای مسلمانان است .نحل آیه 69
 ...ما آیات خود را برای كسانی كه می فهمند 4به تفصیل بیان داشتیم .انعام آیات 96و 348
 ...و ملا هلر چیلزی را بله طلور مفصلل و مشلخص (و آشلكار) بیلان كللردیم.اسراءآیه34

 -3و نه اینكه تازه خودش مایه اختالف شود آنگونه كه شیعه با تفسیری كه روی آیات ملی گلذارد در
پی آن است.
 -4البته برای كسانی كه می فهمند و نه كسانی كه خود را به خواب زده اند...
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با توجه به این آیات و آیات و احادیث بیشمار دیگر ،انسان متوجه می شود كلهخداوند هیچگاه – نعوذ باهلل – قصد به شك انلداختن و گمراهلی نلوع بشلر را
نداشته آن هم توس كتابی كه از آن به عنوان نور و فرقان(وسیله تشخیص حلق
از باطل)و تذكر و هدایت یاد كرده است .كتابی كه بر طرف كننده اختالف است
و مایه هدایت و ...یعنی آیات آن به قدری ساده و روشن و واضح اسلت كله از
كودكی كه هنوز به سن بلوغ نرسیده تا دانشمند و پیرملرد  399سلاله آنلرا ملی
فهمد تا نتواند در آن جهان بهانه بیاورد كه آیات قرآن ،گنگ و مبهم و سربسلته
و نامعلوم بود و من ای خدا منظور تو را نفهمیدم! در مورد تمامی اصول دین در
قرآن آیات و مثالهای واضح و روش فراوانی آمده ولی چرا خداوند در این یك
مورد خاص ،یعنی معرفی شخصی به عنوان جانشین با ذكر نام او سلخن را بله
ایهام و ایجاز برگزار كرده است؟
پس چرا با تمام این توصیفات شیعه فكر می كند امامت اصل دین است و طبلقنص در قرآن پیرامون آن آیه ای وجود دارد؟ چرا آیه ای مشخص و واضلح در
این زمینه وجود ندارد؟
 .14در رابطه با آیة :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [المائدة ]85:چرا:
- 3خدا می فرماید" :ما تو را از شر مردم نگاه می داریم" .ما می دانیم كه در
اوایل بعثت ،اسالم ضعیف بود ولی چند سال بعد ،هنگامی كه سفیر كفار از
حدیبیه به مكه بر میگردد میگوید محمد غ یارانی داشت كه برای او
حاضر به هرگونه فداكاری بودند و آب وضوی او را جهت تبرك از هم می
ربودند و ...حاال پس از فتح مكه و اسالم آوردن تمام شبه جزیره ،پیامبر در
ابالغ یك آیه باید از چه قدرتی واهمه داشته باشد؟ (با این همه نیروی
فداكار و جانباز) ضمن اینكه:
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 پیامبرغ در تخریب مسجد ضرار از چه كسی واهمه كردند .با اینكه منافقانحاضر از اهل مدینه بوده و مورد تخریب نیز ،مسجد بوده است.

 پیامبرغ در مكه و در محیطی كه حتی یك یاور هم نداشتند از چله كسلیواهمه كردند؟

 -پیامبرغ در جنگ بدر كه تعداد نیروها  1به  3بود آیا ترسیدند؟

 پیامبرغ در ابالغ سورة برائت (كه توس حضرت علی انجام شلد) از چلهكسی واهمه كردند؟ (زیرا در این سوره سلخن از وجلوب كشلتن مشلركان
است در هر جا كه یافت شوند و عدم ورود آنها به مكه و ...است)
آیا با مجموع این شواهد ،به این نتیجه نمی رسیم كه این آیه ،مربلوط بله اللزام
پیامبر از ناحیه خداوند به دعوت آشكار اسالم بوده اسلت (پلس از  1سلال
دعوت مخفیانه در مكه) كه مشاهده می كنیم نگرانی پیامبرغ به جا بلوده و

آزار و اذیت قریش دقیقاً از همین زمان شدت می گیرد.
- 4در انتهای آیه آمده :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [المائلدة .]85:آیلا در
روز غدیر ،كافری در شبه جزیره عربستان و یا در اجتماع  349هلزار نفلری
مسلمانان آنروز وجود داشته است؟ زیرا ابالغ ،باید به همان افراد حاضر در
همان زمان صورت می گرفته است .و اگر بگویید هلر كله مخلالف والیلت
علی(ع) باشد كافر است این مصادره به مطلب است زیرا تمام دعواها بر سر
همین قضیه است كه منظور پیامبر چه بوده؟ و آیا شلان نلزول ایلن آیله در
ارتباط با خالفت حضرت علی (ع) است یا نه؟

3

- 1پادشاهان ایران و انگلیس و پاپها در قرون وسطی و بسیاری دیگر از حكلام
در طول تاریخ ،خودشان را سایه خلدا و یلا دسلت خلدا و یلا جانشلین و
نماینده خدا بر روی زمین دانسته و یلا حكوملت را ودیعله ای الهلی (و از
 -3از این سئوال می گذریم كه حضرت علی چگونه پشت سر غاصب و كلافر و ظلالم و ...نملاز ملی
خوانده اند!!!!
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همین قبیل كلمات) دانسته و با همین دستاویز ،مرتكب جنایات بیشمار شده
و مخالفان را براحتی از دم تیغ گذرانده اند .حال اگر به واقعلة غلدیر جنبلة
الهی بدهیم (یا پیامبر اینكار را می كرد) آیلا پایله گلذار چنلین طلرز تفكلر
خطرناكی در جامعه اسالمی نمی شدیم؟ ( نه در رابطه با حكومت حضلرت
علی(ع) بلكه در رابطه با حكامی كه پس از امام زمان و فق  4قرن بعلد تلا
قیام قیامت خواهند آمد ...گرچه به احتمال قریب به یقین ،منظور پیامبر چیز
دیگری بوده كه افراد حاضر نیز متوجه منظور ایشان شده اند و فق با همین
نظر میتوان به تمام شبهات فوق پاسخ داد)

- 2پیامبرغ اگر درسخوانده بود می گفتند :قرآن را از پیش خود گفته .اگر در
مراكز علمی و شهرهای مطرح دنیا متولد شده بود می گفتند :تحت تاثیر
سایر ادیان و مكاتب فلسفی قرار گرفته .اگر پس از قدرت در مدینه برای
خود كاخ و حرمسرا می ساخت ،می گفتند :هدفش دنیا و مطامع مادی بوده.
اگر پس از فتح مكه ،دشمنان را قتل عام می كرد می گفتند :هدفش انتقام
بوده .و اگر كسی از نزدیكان خود را جهت جانشینی معرفی می كرد آیا نمی
گفتند :تمام هدفش موروثی كردن پادشاهی در خاندان بنی هاشم بوده
است؟ آری به همین دلیل ،پیامبر اكرم در طول دوران نبوت خود هیچگاه
سخن یا عملی را انجام نداد كه هدف و نیت پاكش را زیر سئوال ببرد .و
دقیقا به همین علت ،وقتی پس از فتح مكه حضرت علی به ایشان می

فرمایند " :پرده داری كعبه و سقایت حجاج را به دست ما بسپار " پیامبرغ
از انجام این كار خودداری می كنند و كلید ها را به صاحب قبلی كه تازه
مسلمان شده بود پس می دهند 3 .و شاید به همین دلیل وقتی ابنعباس چند

روز پیش از رحلت پیامبرغ به حضرت علی(ع) میگوید برویم و از پیامبر
 -3نقد و بررسی از دو كتاب تمدن اسالم و عرب نوشلته جرجلی زیلدان و گوسلتاو لوبلون – هلادی
خاتمی – انتشارات كتابخانه صدر ص 199
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دربارة جانشین او سئوال كنیم حضرت علی (ع) می فرماید :نه اگر ما را منع
كنند برای ما در این امر حقی نخواهد بود.
- 7چنانچه بیعت با حضرت علی(ع) بیعت خالفت بوده است چلرا ملا قبلل از
بیعت غدیر در هیچ كجا بیعت شكنی (حتی از كفلار) در ایلن سلطح (349
هزار نفر) مشاهده نكرده ایم؟ چگونه  349هزار نفر فق حدود  4ملاه بعلد
پیمان شكنی كردند؟

3

ممكن است این شبهه ایجاد شود كه مردم در زمان حضلرت عثملان رضلی اهلل
عنه نیز بیعت شكنی كردند ولی:
 زمان حضرت عثمان رضی اهلل عنه  47سال بعد بوده و مسلماً مردم در گذرزمان تغییر كرده بودند.
 كسانی كه بیعت خود را با حضرت عثمان رضی اهلل عنه شكستند و علیله اوشورش كرده و او را كشتند مردم مدینه نبودند بلكه اراذل و اوباش شهرهای
بصره و كوفه و اهالی مصر بودند.
 حتی همین افراد ،قصد بیعت شكنی نداشتند بلكه به عنوان اعتراض از سلتموالیان در آن مكان ،جمع شده بودند و حضلرت عثملان رضلی اهلل عنله بله
دست برخی افراد ناشناس به قتل رسید در حالیكه قصد اكثریت ایلن نبلوده
است.
 حتی اگر این عمل را بیعت شكنی بدانیم ،توس برخی افراد صورت گرفتولی در سقیفه طبق استدالل برادران شیعه من  349هزار نفلر بیعلت شلكنی
كردند.

 -3آن هم بیعتی كه بر مبنای وحی و توس پیامبر گرفته شده؟ اگلر گنلاه تحریلف اخلالق در جامعله
اسالمی در قرون و نسلهای بعدی را به گردن حضرت عمر رضی اهلل عنه و ابوبكر بینلدازیم گنلاه ایلن
بیعت شكنی كه فق  4ماه بعد صورت گرفته به گردن كیست؟ حتما ابوجهل!!!

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

211

 شورش یا اعتراض علیه حضرت عثمان رضی اهلل عنه با هماهنگی قبلی كلهتوس افرادی مانند مالك و محمد ابن ابوبكر و عمار یاسر و طلحه و زبیلر
و ...بود صورت گرفت .ولی در بیعت شكنی غدیر (اگر بیعت حكومت بوده
باشد) هماهنگی قبلی به چشم نمیخورد.
 شورش علیه حضرت عثمان رضی اهلل عنه دلیلل داشلته وللی عللت بیعلتشكنی غدیر ،چه بوده است؟
 بیعت با حضرت عثمان رضی اهلل عنه فق پشتوانه مردمی داشته ولی بیعلتبا حضرت علی (البته به زعم و خیاالت شیعه) پشتوانه الهی و رسول خدا و
جمیع اصحاب را داشته است .پس جای مقایسه نیست چون تشابهی در كار
نیست.
 .11چرا در وجوب هیچیك از اصول و حتی فروع دین بین شیعه و سلنی اخلتالف
نیست مگر همین یكمورد؟

3

 .12عالم شیعی ،امامت را باالتر از نبوت می داند آیا اعتقاد به وجلود نلص در ایلن
زمینه ،با اصل خاتمیت ،تعارض ندارد؟

4

 .17كدام یك از پیامبران برای پس از خود جانشین تعیین كرده اند؟ (البتله جانشلین
به معنای خالفت و حكومت و نه وصی یا رهبلری معنلوی یلا قضلاوت ،نبلرد،
فرمانده سپاه و)...
 .18چنانچه كسی برای پس از خود جانشین تعیین كند تفاوت آن شلخص بلا تملام
پادشاهان تاریخ كه صفت مشخصه آنها تعیین جانشین بوده در چه خواهد بود؟
3

 -3گرچه در این مورد نیز سنی ها خالفت حضرت علی را قبول دارند و حتلی  34املام بعلدی را بله
عنوان افراد متقی و شایسته و عالم قبول كرده اند و فق شیعه است كه خالفت حضرت عمر رضی اهلل
عنه و ابوبكر را ظالمانه و غاصبانه می داند.
 -4با توجه به آیات و احادیث بیشماری كه آخرین رسول و فرستاده را حضرت محمد می داند.
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 .15برخی محققین شیعه معتقدند وجود دو ضلع خطرناك امپراطوریهای ایران و
روم و نوپا بودن اسالم ایجاب می كرده است كه پیامبرغ برای خود جانشینی

معرفی كنند و مساله را در سكوت برگزار نكنند .ولی چرا محققین ما همیشه به
شرای قبل از اتفاقات نگاه می كنند؟ مگر ابوبكر(به اعتراف تمام محققین غربی،
سنی و شیعه بی طرف) شورش اهل رده را با قاطعیت سركوب نكرد؟ و مگر
حضرت عمر هر دو امپراطوری را شكست نداد؟

4

ضمن اینكه پیامبرغ در

جریان جنگ خندق پس از ضربه زدن به آن تخته سنگ و جرقه های كه می
پرد می فرماید :در جرقه اول كاخهای مدائن و در جرقه دوم ....و اشاره به
پیروزی اسالم بر تمام ابرقدرتها می كنند .پس چرا باید نگران آیندة اسالم
باشند؟ اگر هم ایشان از آن ناحیه ،احساس خطر برای از هم پاشیدگی اسالم می
كردند آیا عداوت دیرینه میان بنیهاشم و بنی امیه در صورت خالفت یك نفر
از بین این دو خاندان ،این احساس را تشدید نمیكرد؟
 .16چرا در رابطه با همه واجبات الهی در قرآن ،نص مسلتقیم و مشلخص و بلدون
ابهام وجود دارد ولی در مورد جانشینی پیامبر كه به زعم شلیعه جلزو بلاالترین

 -3با عنایت به این نكته بسیار ظریف كه پیامبر فرزند پسر نداشته و حضرت علی (ع) نیز پسر عملوی
ایشان بوده اند.
 -4از این مساله می گذریم كه شیعه معتقد است پیامبر از امور آینده توس جبرییل خبلردار ملی شلده
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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واجبات الهی و مهمتر از فروع دین بلكه از اصول اساسی دین است 3هیچ آیهای
وجود نداشته و تنها مورد اختالف در انجام واجبات همین یك مورد است؟

4

 .19خداوند در قرآن وعده حفظ آنرا داده با اینكه حفظ اینهمه كلمه كه روی پوست
و چرم و استخوان و كاغذ و ...نوشته شده بلوده بسلیار مشلكلتر بلوده (آن هلم
توس اشخاصی مانند ابوبكر و عمر و عثمان) آیا حفظ خالفت بلرای حضلرت
علی مشكل تر از حفظ قرآن بوده است؟
 .29خداوند در آیات متعددی از قرآن كریم ،شدیداً به كسانی كه به ساحت مقلدس
او دروغ بسته و فرشتگان را دختران او و عیسلی را پسلر او معرفلی كلرده انلد
تاخته است .آیا دروغ بستن به خدا با تمسك به این دو آیه (آیه ابالغ و اكملال)
چه مجازاتی را در روز قیاملت بله هملراه دارد؟ و چلرا علملاء و روحلانیون از
عواقب خطرناك چنین عملی نمیترسند؟
 .23در احادیث بیشماری (مانند بعث التمم مكارم االخالق) و تمام آیات قرآن،
هدف از رسالت پیامبر اكرم این عنوان شده :تذكر ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

[الغاشیة ]43:انذار ،بشارت ،و در هیچ كجا به اینكه ایشان برای ریاست،
حكومت و انتخاب رییس برای مردم ،از سوی خداوند فرستاده شدهاند اشاره
ای نشده است.
 .24باز هم ممكن است یك پاسخ مبهم و كلی و پا در هوا از سوی برخی حضلرات
به سئواالت فوق داده شود مبنی بر اینكه :ابلوبكر و عملر بلرای كتملان فضلایل
 -3البته امامت و عدل از اصول مذهب است و نه از اصول دین .همانطور كه تلولی و تبلری در زملان
صفویه وارد فروع دین شد .من تعجب می كنم كه بدعت گزار و منحرف كننده اصلی در اسالم كسانی
دیگرند و دست به سینه ایستادن در نماز یا وضوی سرباالیی و یا ممنوعیت صیغه كردن زنان نمیتواند
انحراف در دین باشد.
 -4ضمن اینكه خداوند در قرآن می فرماید ما در این كتاب از هیچ چیز فروگذار نكردیم و هر چیلز را
به تفصیل و روشنی بیان كردیم و این كتاب مایه راهنمایی مومنان است .آیا اگر آیات قرآن ،سربسلته و
موجز و در پرده ابهام و ...باشد می تواند روشنگر و مایه هدایت باشد؟
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حضرت علی دستور سوزاندن احادیلث و ممنوعیلت نقلل حلدیث ،كتلك زدن
عبداهلل ابن مسعود ...را دادند ولی:
 با این وجود :این همه حدیث مخالف ،با جزئیات دقیق كه مثالً سلمان گفت:كردید و نكردید و یا برخی روایات دیگر كه حتی پرده از نیات و افكار باطنی
همه!!! بر می دارد چگونه ضب شده است؟
 در آن زمان ،معیار و محك ثابتی برای تعیلین حلدیث درسلت وجلود نداشلته.شهادت دو نفر برای تایید مطلبی كافی بوده چه برسد آن دو نفر از صلحابه هلم
باشند .مجسم كنید دو نفر دو نفر می آمدند و هر كس یك چیز مخالف دیگلری
می گفت آیا نظم عمومی جامعه به هم نمی ریخت؟  3با عنیات بله اینكله طبلق
حدیث مشهور حضرت علی (ع) ممكن بود یك نفر حدیثی را بشنود ولی وقتی
پیامبر در موضعی دیگر حدیث اول را نسخ كرده حضور نداشته یا اینكه شرای
و موقعیت محیطی بیان هر حدیث ،متفاوت بوده و...
 چگونه واقعة غدیر،توس  339نفر از اصحاب نقل شده است؟ چگونه همین آقای عبداهلل ابن مسعود 4در زمان حضلرت عملر از سلوی او بلههمراه عمار یاسر به عنوان تعلیم عمومی و مشاور عمار (امیر كوفله) بله سلوی
كوفه می رود؟

 ما می دانیم كه بالفاصله پس از وفات پیامبر اكرم غ در مسائل بسیار جزییمانند تعداد تكبیری كه باید برای میت گفته شود میان تمام اصحاب اختالف
 -3شاید هم همه راست می گفته اند ولی پیامبر هلر سلخنی را در ملوقعیتی بیلان كلرده وللی آنهلا بلا
فراموش كردن علت و موقعیت سخن پیامبر فق به ذكر سخن می پرداختله انلد و هلزار و یلك دلیلل
دیگر.
 -4نمونه ساده اش اعتقاد عبداهلل ابن مسعود به حذف برخی آیات كه چون شاهدی نداشته آن آیات را
ثبت نمی كنند!!! در صورتیكه بیشتر علمای طراز اول شیعه و تمام سنی ها معتقدند از قرآن حاضلر نله
یك كلمه كم شده و نه یك كلمه اضافه .در غیر این صورت اینهمه سفارش به پیلروی و قرائلت قلرآن
نمی شد.
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پیش آمد آیا در گیر و دار حمله قبایل راهزن به مدینه و شورش اهل رده و هزار
و یك عامل دیگر نباید باب اختالف و حدیث سازی بسته شود .ابوبكر و عمر
به قول شما چنین كردند و با اینهمه شاهد اینهمه حدیث جعلی و ضد و نقیض
هستیم اگر چنین نمیكردند آیا آیات قرآن در سایه هزاران هزار حدیث جعلی و
حقیقی ،از میان نمی رفت یا مسخ و بی محتوی نمی شد؟
 .21اكنون آیا این تردیدها بیانگر این نكته نیست كله موضلوع و عللت واقعله چیلز
دیگری بوده است.
شاید علت سفارش مردم به دوستی علی (به غیر از ماجرای سلپاه یملین كله چنلد
روز ،قبل از این واقعه بوده و عده ای از مسلمین با حضرت عللی درگیلر شلده
بودند) موارد زیر باشد:
 كشته شدن جنگ آوران و سران نامی هر قبیله بله دسلت حضلرت عللی (ع) وعلمداری و ایشان در جنگها:3
پیامبر می دانسته كه بزودی به جوار رحمت حق خواهد رفت 4و مسللماً ایشلان
عادات بد قومی و قبیله ای جاهلیت را به خوبی می دانسته اند (كه اولین طلیعله
و نشانه آن هنگام پس گرفتن غنایم توس حضرت علی (ع)از سپاه یمن رخ می
كند) و میدانیم كه حضرت علی از هر قبیله ای چندین نفلر از افلراد مشلهور و
سران آنرا به خاك و خون كشیده و پس از پیامبر ممكن است این كینه ها سر بر
كشد و برای حضرت علی و خاندان پیامبر مشكل سلاز شلود و شلاید تاكیلد و
سفارش پیامبر ،جهت جلوگیری از كشته شدن حضرت علی و شروع جنگهلای
 -3به جز جنگ تبوك كه ابوبكر علمدار لشكر بوده است.
 -4یكی از آقایان می گفت حضرت علی بنابر دستور پیامبر این كارها را انجام داده و بنابر طریق اوللی
اگر منظور حمایت بوده باید برای خودشان در برابر این خطرات ،جلب حمایت می كردند و نله بلرای
حضرت علی .ولی پیامبر مگر نفرمودند كه این آخرین حج ملن اسلت و مرتلب بله ایلن موضلوع كله
بزودی به دیدار خداوند می روند اشاره نمی كردنلد .پلس نیلازی بله حمایلت و ...نداشلتند بلرعكس
حضرت علی كه جوان بوده و فقیر و...
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داخلی بوده است .یا اینكه سفارش ایشان جنبه توصیه در انتخاب حضرت علی
داشته و نه وجوب (مانند جنگ احد كه میفرمایند علدم خلروج از شلهر ،نظلر
خودم است و اكثریت مخالفت می كنند و)...
علمداري در بيشتر جنگها

حتی در زمان فعلی هم اگر كسی از هر خانواده چند نفر را كشته باشد امنیت جانی
ندارد چه برسد به قبایل بدوی در عصر جاهلیت 3.دقیقاً به همین دلیل ،پیامبر در انتهای
خطبه می فرماید :خدایا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با هر كه با
او دشمن است.
 سن پایین حضرت علی ( )11و احترامی كه فرهنگ عرب به افراد مسلن داشلتهاست.
 جلوگیری از درگیری بین بنی هاشم با سایر تیره ها به خصوص بنی امیه. سرمشق قرار دادن علی برای سایر مسلمین در رفتار و كردار. امضاء فضایل و ارزشهای واالی حضرت علی (ع)پیامبر فرموده اند من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق .در اینجا موقعیت بسیار به
جا و مناسبی بوده كه از خدمات  41ساله حضرت علی (ع) قدردانی شود.
 پیامبر اكرم در حدیث موثقی فرموده اند :هر آنچه از من به شما میرسد را با قرآنمحك بزنید اگر موافق قرآن بود آنرا قبول كنید و اگر مخالف بود آنرا به دیوار بزنید.
اكنون مشكل شیعه و سنی در این است كه :آیا كلمه مولی ،معنی دوست می دهد یا
 -3در اینجا دوشبهه بچه گانه وارد ملی كننلد (( -3 :چلرا پیلامبر بلرای تلامین جلانی خودشلان بیعلت
نگرفتند؟!)) اول پیامبری ایشان به تایید همه رسیده و در آن سن و موقعیلت ایشلان نیلازی بله اینكلار
نداشتند ضمن اینكه مرتبا اعالم می كردند به زودی به دیدار خدا خواهند رفت پس از مرگ واهمه ای
نداشتند (( -4حضرت علی به فرمان خدا و پیامبراكرم ،كفار را می كشته!)) جالب است ولی ایلن نكتله
ساده را اقوام مقتولین درك نمی كرده اند .زیرا اگر اینرا قبول داشتند دیگر نیازی بله جنلگ و كشلت و
كشتار نبود.
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معنی والی و حاكم و خلیفه و جانشین رسول اهلل؟ ما می دانیم كه حضرت علی (ع)

داماد پیامبرغ و پسرعموی او و از قبیله بنیهاشم بوده است .و به عقیده شیعه در قرآن
می خوانیم :ای پیامبر بگو من از شما پاداش و اجری نمیخواهم جز دوستی و مودت و
مهربانی با خاندانم .اگر كلمه مولی را با این آیه تطبیق دهیم غیر از وجوب دوستی و
اظهار محبت نسبت به علی ،به معنای دیگری دست پیدا نمیكنیم .دقت كنید كه
درخواست اجر و پاداش باید در انتهای كار باشد و ما می دانیم كه پیامبر اكرم  59روز
پس از این واقعه رحلت فرمودند پس درخواست دوستی با علی به عنوان نماینده بنی
هاشم و اهل بیت و خاندان پیامبر نمی تواند زیاد تعجب آور باشد زیرا پیامبرغ در
مقام آنند كه مزد خود را طبق آیه قرآن از مردم دریافت كنند مزدی كه چیزی نیست جز
اظهار دوستی و محبت نسبت به خاندان پیامبر كه آن هم به نفع خود مردم است .حتی

در ادامه حدیث نیز پیامبر اكرم غ برای اینكه كسی معنای دیگری از سخنان ایشان به
خصوص كلمه مولی برداشت نكند (كه با كمال تعجب عده ای از افراد سودجو و یا
جاهل در آینده و پس از دو قرن چنین كردند) كلمه مولی و منظور اصلی خود را چنین
توضیح و تفسیر می كنند :خدایا دوست داشته باش(وال) هر كه او را دوست دارد و
دشمن باش با هر كه با او دشمن است .و خدا شاهد است كه نویسنده این سطور ،علی
را حتی از پدرش بیشتر دوست دارد .محبتی با شناخت و معرفت و از اعماق وجود نه
محبتی زبانی و ظاهری و نمایشی.
 توصیه ایشان جهت تصدی امور وصایتی نبی اكرم.همراه با معرفی حضرت علی به عنوان وصی (معنای وصی با خلیفه بسیار متفلاوت
است) و عهدهداری امور پس از رحلت پیامبر توس ایشان.
در اینجا ذكر این نكته الزم است كه پیامبر از اولین روز دعلوت علنلی بنلی هاشلم
حضرت علی (ع) را به عنوان وصی خود معرفی كرد و هیچكس (افرادی مانند ابولهلب
و )...در آن لحظه ایشان را مورد تمسخر قرار نداد كله شلما هنلوز در مكله هلم امنیلت
نداری چگونه برای پس از رحلت خودت و بلرای تملام قبایلل شلبه جزیلره ،جانشلین
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(خلیفه) معرفی می كنی؟ بلكه ابوطالب را مسخره می كنند كه از این به بعد باید از بچه
ات (حضرت علی) پیروی كنی .پاسخ ،ساده است منظور پیلامبرغ در آن روز و ملوارد
بعدی كه چنین اشاراتی داشته اند (مانند وصلی و جانشلین و ...در خصلوص حضلرت
علی) این بوده است كه:
 حضرت علی (ع) فرزند ابوطالب بوده و ابوطالب حامی جلدی پیلامبر و ریلیسقبیله بنی هاشم.
 -پیامبر اكرم ،فرزند پسر (كه زنده مانده باشد) نداشته اند.

 مسلم بوده كه پس از ابوطالب ،ریاست قبیله بنی هاشم بله حضلرت محملد غمیرسیده است.

 -علی از كودكی در دامان پیامبرغ تربیت شده و پیامبرغ با آن روحیه قدرشناس

خود میخواسته علی را برای پس از خود به عنوان جانشین (یعنی رییس قبیله بنی
هاشم) معرفی كنند .زیرا در مواردی كه ایشان به این نكته اشاره كرده اند هیچ امیدی به
پیروزی اسالم و ایمان آوردن تمام قبایل نبوده (كه كسی بخواهد برای همه آنها خلیفه
تعیین كند) و برای همین نیز افراد حاضر ،منظور پیامبر را می فهمیده اند یعنی میفهمیده
اند منظور پیامبر از معرفی جانشین ،معرفی شخصی به عنوان ریاست قبیله بنی هاشم
است ،نه رییس تمام قبایل .البته شاید این نكات برای ما كه در قرن بیستم و در جوامع
صنعتی شهری زندگی می كنیم كمی عجیب یا حتی مضحك باشد .ولی برای كسانی كه
همه چیزشان ،قبیله و تفاخرات قبیله ای بوده و همه گوش به فرمان رییس قبیله بوده و
ریاست ،نوعی افتخار محسوب می شده و عصبیتها و همبستگی های قبیله ای و هزاران
نكته دیگر ،آری برای اعراب  3299سال پیش این چیزها مسخره یا عجیب نبوده است.

در ادامه ذكر این نكته جالب توجه است كه طبق آیة قرآن ،پیامبرغ در آن روز باید

دعوت را از خویشاوندان نزدیك خود شروع می كرده (وانذر عشیرتك االقربین) و در

جمعی كه پیامبر اكرم غ حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی نمود به
غیر از بنی هاشم كسی حضور نداشته و منظور پیامبرغ از جانشین سرپرستی و ریاست
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بنی هاشم بوده (یعنی همان افراد حاضر) حاضران نیز همین برداشت را از سخنان ایشان
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
خواهید جانشین هم برایشان معرفی كنید 3.مجدداً باید متذكر شوم كه ما نباید اوضاع و
احوال را طبق شرای بعدی یا شرای زمان خودمان ،تجزیه و تحلیل كنیم بلكه فق باید
شرای همان زمان را در نظر بگیریم .بله پیامبر تمام قبایل را مسلمان كرد ولی  41سال
بعد ...پس از پایان مهمانی نیز ابولهب و سایرین ابوطالب را مسخره می كنند كه از این
پس باید از فرزندت پیروی كنی!
4

 .22در انتها :شما ابن سباء را شخصلیتی موهلوم و افسلانه ای ملی دانیلد  .چطلور
می شود یك نفر را كه نامش در بیشتر كتب تاریخی (وحتی كتب شیعه) آملده و
حتی فرقه ای به این نام وجود داشته (سباییه) جعلی و موهلوم و دروغ دانسلت
ولللی نمللیتللوان در نحللوه برداشللت (آن هللم برداشللت فعلللی) از یللك واقعللة
تاریخی(یعنی غدیر) شك كرد و آن برداشت را تحریف شده دانست؟

1

 -3طبق ضربا المثل ایرانی :اول پدریش را ثابت كنید بعد...
 -4در بیشتر كتب تاریخی نام این شخص به عنوان یهودی كه به ظاهر اسالم آورده و با نیت آشلوب و
اختالف در اواخر حكومت عثمان سخنانی گفته (مانند :همانطور كه محملد خلاتم انبیاسلت عللی هلم
خاتم اوصیاست و )...و به شهرهای مختلف سفر و مردم را به طرفداری حضرت علی دعوت میكلرده
است .برخی از محققین در عصر حاضر وجود وی را جعلی و ساخته ذهن مورخین می دانند .در رابطه
با او در این كتابها سخن رفته است :البدایه والنهایه :ابن كثیر ج  5ص  / 385روضه الصلفا :میرخوانلد،
ط جدید (3159هل ج  )4ص  / 543دائره المعارف بسلتانی :بسلتانی ج  33ص  798ط لبنلان  /تلاریخ
العربی :پروفسور نیكلسن ص  /347عقیده الشیعه:دوایت.م .دونلد سلن ط عربلی ص  /67الفصلل فلی
الملل و النحل :ابن حزم ظاهری اندلسلی ،ط  3مصلر ج  4ص  11و ج  2ص  / 316شلبهای پیشلاور
تالیف :سلطان الواعظین شیرازی ط 1ص  353به بعد
 -1البته در این زمینه مثالهای فراوانی در تاریخ وجود دارد :اخلتالف در شلیوه وضلو گلرفتن .داسلتان
قطام .داستان سایه بان پیامبر در جنگ بدر و...
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 .27اگر مالك انتخاب رهبر را شوری ندانیم و بگوییم بایلد الیقتلرین فلرد انتخلاب
شود به تناقض بر می خوریم زیرا مالك تشخیص فرد الیق ،نسلبی و بسلته بله
نظر مردم است.
 .28چنانچه موضوع آیه تبلیغ ،انتخاب حضرت علی (ع) به خالفت نبوده باشلد آیلا
اینهمه هیاهو و تفرقه افكنی با استناد به این آیله ،بسلتن دروغ و افتلراء بله ذات
مقدس خداوند نیست و آیلا دروغ بسلتن بله خداونلد ،گنلاه كبیلره و غیرقابلل
بخشش نیست؟ به این دلیل كه:
- 3در این رابطه اجماعی بین عموم مسلمین وجود ندارد .و اكثریلت مسللمین،
نظری خالف این دارند.
- 4می دانیم كه در عربستان شمالی انتخاب رییس یا حاكم بنا به نظر اكثریت و
به صورت شوری بوده( 3حتی شخص پیامبر نیز بنا بله نظلر اكثریلت ملردم
مدینه به ریاست انتخاب می شوند) و می دانیم كله اسلالم هلر قلانونی كله
مربوط به دوران جاهلی بوده و پسندیده و مثبلت بلوده را تاییلد ملی كلرده
(مانند لزوم غسل جنابت ،حرام بوده  2ماه ،حج و)...
- 1در مفاد آیه نیز ،تصریحی به نام شخص یا حتی اینكه موضوع ابالغ چیست
نشده است
- 2قرآن در موارد شك برانگیز و شبهه ناك 4می فرماید :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [اإلسراء .]18:آنچه را
به آن علم و اطمینان نداری پیروی نكن همانا گوش و چشم و دلها همگی
در پیشگاه خداوند مسئولند.
 -3تشیع در مسیر تاریخ دكتر سید حسین محمد جعفلری ،دفتلر نشلر فرهنلگ اسلالمی ص  :29اكثلر
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.
 -4به خصوص كه مایه نزاع و تفرقه میان مسلین نیز باشد.
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- 7در آیات قرآن آمده كه :این قرآن به زبان فصیح عربی و به صورت روشن و
واضح و بدون هیچ شك و شبهه ای فرو فرستاده شده و جدا كننده حلق از
باطل و فرقان و ...است .آیا همه این آیات ،دال بر ایلن نیسلت كله سلخنان
خداوند ،خالی از ایهام و دوپهلویی و شك برانگیزی اسلت؟ و ملردم بلرای
فهم آن نیاز به قیم و عقل دیگلران ندارنلد .و آیلا نعلوذ بلاهلل خداونلد كله
عالمالغیوب است نمی دانسته كه اگر در این آیه ذكری از خالفت نشلود یلا
نامی از خلیفه برده نشود ممكن است امت دچار تفرقه و گمراهی شده و به
قول شما مسیر انحراف را طی كند؟ اگر واقعاً به این راحتی میشده جللوی
انحراف را گرفت چرا خداوند چنین نكرد؟ پس آیا منحرف واقعی خود ملا
نیستیم؟
- 8موارد اختالفی باید با معیار قرآن حل و فصل شود.
- 5طبق احادیث معتبر ،آیات قرآن باید بلا آیلات قلرآن تفسلیر شلود و هرگلاه
روایت و حدیثی خالف آیات قرآن باشد باید آنرا به دیوار بزنیم .تفسیر این
آیه در كجاست؟
- 6به طور كلی برادران شیعه با شنیدن این موضوع ،غضبناك می شوند و فكلر
می كنند مقام حضرت علی (ع) 3خدشه دار می شود ولی فراموش میكننلد
از طرف دیگر اگر این سخن ،دروغ باشد به ساحت مقدس خداونلد ،دروغ
بسته اند و گناه آن به مراتب سنگین تلر اسلت .آن هلم دروغلی كله چنلین
عواقب تفرقه افكنی دارد .و مسلماً حتی حضرت علی (ع) نیز راضی به این
امر نیستند.

 -3البته به قول آن عرب :خالفت از علی زینت یافت و این خالفت نبود كه علی را زینت داد .عجیلب
است كه شعور یك عرب بدوی  3299سال قبل بیشتر از برخی انسلانهای درسلخوانده و مكتلب رفتله
كنونی است.
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 - 9در انتها یك سئوال ساده مطرح می شود :پیامبر اكرم غ چون وظیفه
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
شود؟ و این اعالم جانشین از سوی خداوند تا كی باید ادامه داشته باشد؟

 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
چنین چیزی تقویت میكند زیرا اگر ابوبكر و عمر غاصب خالفت بوده و فرمان خدا و
رسولش را زیر پا گذاشته باشند باید تمامی این موارد را یا دروغ بدانیم یا حمل بر تقیه
كنیم .البته بعید است این موارد دروغ باشد چون هم علمای شیعه و هم سنی و هم
محققین غربی آنها را تایید كرده اند در بسیاری از موارد نیز با حیله تقیه نیز نمی توان
سئوال كننده را دست به سر كرد زیرا هیچ قرینه ای مبنی بر خطر جانی برای امامی كه
بنا به عقیده شیعه از زمان و مكان مرگ و شخص قاتل خود و ...با خبر است ،وجود
نداشته است:
ساير قرائن و شواهد و نشانه ها

قرائن و شواهد را می توان با اصول جدلی و كالمی خدشه دار كرد ولی وقتی كه تعداد
آنها انبوه و بیشمار شد حتی از علم جدل و كالم نیز كاری بر نمی آید .نشانه یا قرینه به
خودی خود نمی تواند دلیل محسوب شود ولی میتواند در كنار سایر دالیل ،واقعیت را
برای انسان روشن كند .قرینه و اماره به دالئل و مداركی گفته می شود كه به صورت
غیرمستقیم ،گمان ما را در مورد مساله ای به یقین تبدیل می كنند:
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داستانها و گفتگوها
 ابوجعفر طبری از ابن عباس روایت می كند كه می گفتله اسلت :عللی بلنابلیطالب علیه السالم از حضور پیامبر در بیماری رحللت آن حضلرت بیلرون آملد.
مردم به او گفتند :ای اباالحسن ،پیامبر (ص) چگونه است؟ گفت :سپاس خلدا را
كه بهبود یافته است .عباس دست او را گرفت و گفت :گویا نمی بینلی و معتقلد
نیستی كه تو پس از سه روز دیگر بنده چوبدستی (درمانلده) خلواهی بلود .ملن
مرگ را در چهره فرزندان عبدالمطلب میشناسم ،پلیش رسلول خلدا بلرو از او
بپرس حكومت برای چه كسی خواهد بود كه اگر برای ما میباشد آن را بدانیم و
اگر برای دیگران است در مورد ما به او سفارش فرماید .علی گفت :می ترسم از
او بپرسم و آن را از ما باز دارد كه در آن صورت هرگز مردم آن را به ما نخواهند
داد.

3

حسین بن زید بن علی بن حسین علیهم السالم ملی گویلد :از پلدرم زیلد علیلهالسالم شنیدم كه میگفت :پیامبر غ قطعه كوچكی از گوشت یا خرما را نخست

در دهان مینهاد و مالیم میكرد و سپس به دهان علی علیهالسلالم ،كله كلودكی
خردسال و در دامنش بود ،می نهاد و پدرم علی بن حسین علیه السالم نسبت به
من همینگونه رفتار میفرمود و چیزی از گوشت ران كه بسلیار گلرم بلود برملی
داشت و آنرا در هوا سرد میكرد ،یا بر آن می دمید تا سرد شود ،سپس در دهلان
من می نهاد .آیا بر من از حرارت یك لقمه می ترسید و از حرارت آتلش دوزخ
من نمیترسید .اگر آنچنان كه این گروه می پندارند برادرم به وصیت پلدرم املام

 -3این ابوجعفر طبری همان است كه افسانه قلم و دوات را از قول اسعید ابن جبیر دقیقلاً قبلل از ایلن
داستان ،گفته است .اگر دروغگو است هر دوی این داستانها دروغ است و اگر راستگوست داستان فوق
نیز راست است .منبع دیگر :روایت  4152جزء رابع مسند امام احملد (املام احملد در قبلول احادیلث
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
گریستن به ذوالدمعه ملقب شد .آن بزرگوار در هفتاد و شش سالگی درگذشلت.
به ص  379المجدی چاپ استاد محترم دكتر احمد مهلدوی دامغلانی قلم 3299
ق).
مكالمات و روایات بیشمار زیادی در متون تاریخی ثبت شده كه برخی بله نفلعابوبكر و عمر و برخی دیگر ،شاید به ضرر آنهاست .ولی حتلی یلك ملورد هلم
وجود ندارد 3كه در همان زمان ،كسی گفته باشد كه حق عللی توسل ابلوبكر و
عمر ،غصب شده است!
در تمامی كتب قدیمی و معتبر تاریخی به تواتر آمده كه طرفلداران خانلدان نبلیاكرم و ومخالفان بنی امیه در خراسان و كوفه و ...مردم را اینگونله بلرای سلقوط
خلفای بنی امیه و جانشینی یك نفر دیگر دعلوت ملیكلردهانلد :الرضلا ملن آل
محمد :رضایت به یك نفر از خاندان پیامبر .براستی چرا نمی گویند :الرضلا ملن
آل علی یا من آل فاطمه .اگر در قرن اول و دوم احادیث غدیر و للوح جلابر و...
دال بر خالفت حضرت علی بود و مردم ،همین برداشت را داشلتند بله خانلدان
علی دعوت می كردند نه اینكه به كل خاندان نبی اكرم تا اینكه بنی عبلاس روی
كار بیایند!
معاویه در مكه می خواهد از امام حسین و عبداهلل ابن زبیر و عبداهلل ابن عملر وعبدالرحمن ابن ابی بكر برای یزید بیعت بگیرد .فرزند زبیر به او می گوید :تو از
ما یكی از سه پیشنهاد را بپذیر :یا چون رسول اكرم رفتلار كلن كله هلیچكس را
برای خود به جانشینی تعیین نكرد و مردم خود با ابوبكر بیعت كردنلد یلا چلون

 -3البته به غیر از كتب موهوم و جعلی مانند كتاب سلیم ابن قیس
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ابوبكر رفتار كن كه مردی از قریش را به خالفت نامزد 3نملود و از فامیلل خلود
كسی را در این امر خطیر شركت نداد و یا این كه چون عمر باش كه خالفت را
به شورایی  8نفره واگذار نمود كه فرزندش در میلان آنهلا قلرار نداشلت 4 .املام
حسین در حضور داشته اند و سخن او را رد نمی كنند .البتله ملن ایلن ملورد را
برای نمونه آوردم و از این نمونه ها در البله الی كتلب تلاریخی بله حلد وفلور
وجود دارد كه نشان می دهد پیامبر اكلرم بلرای پلس از خلود جانشلینی تعیلین
نكردند.
حضرت ابوبكر در هنگام مرگ ،اظهار تاسف می كند كه ایكلاش سله چیلز را ازپیامبر پرسیده بودم .از ایشان سئوال می كنند چه چیز؟ می گوید :ایكاش از پیامبر
پرسیده بودم كه این كار (خالفت) پس از او بر عهدة كیست؟ و آیا انصلار را در
اینكار حقی هست یا نه و سئوالی در خصوص ارث.

1

یكصد هزار نفر در جنگ صفین و نبرد با معاویه حاضر بوده اند و موضوع نبلردنیز خالفت حضرت علی یا معاویه بوده است .عجیب است كه حتی یك نفر هم
به خالفت منصوص حضرت علی و آیات قرآنی مربوطله و یلا احادیلث پیلامبر

اكرم غ در این زمینه كوچكترین اشاره ای نمی كند! و صحابه بزرگی مانند ابلن
مسعود و ...بی طرف می نشینند تا اینكه عمار یاسر به شهادت ملی رسلد آنگلاه
آنها طبق این حدیث پیامبر :عمار را گروه یاغی میكشند میفهمنلد كله حلق بلا
حضرت علی است! و به سپاه علی ملحق می شوند .ولی عجیب اسلت كله 199
آیه درباره حضرت علی و واقعه غدیر و بیعت خود با علی و صلدها حلدیث در

 -3بر خالف تصور واهی شیعه حضرت ابوبكر حضرت عمر را منسوب نكرد بلكله اصلحاب پلس از
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.
 -4نقش عایشه در تاریخ اسالم سید مرتضی عسكری  3186ج  1ص 363
 -1تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی
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رابطه با حضرت علی و ...را فراموش كرده بودند! آیا طنزی مضحكتر از ایلن در
تاریخ وجود دارد؟

چگونه است كه اصحاب پیامبرغ حدیث كم اهمیت شلهادت عملار بله دسلتگروه یاغی را پس از  45سال به خاطر دارند ولی واقعه مهم غدیر (اگر موضلوع
غدیر خالفت بوده است) را فق بعد از  59روز فراملوش كلرده و هلیچكس در
سقیفه و یا پس از آن به آن اشاره ای نمی كند؟!
شما روش و شیوه حكومتی حضرت علی(ع) را دقیقاً طبق سنت نبلی اكلرم ملیدانید چرا ایشان در سه روز آخر عمر خود كه ضربت خورده بودند مانند پیلامبر
در غدیر خم ،جانشین خود یعنی امام حسن را معرفلی نكلرده و از ملردم كوفله
برای اوبیعت نگرفتند؟ و به جای اینكار در پاسخ مردم كوفه گفتنلد :خلود دانیلد
می خواهید با حسن بیعت كنید می خواهید بیعت نكنیلد .براسلتی چلرا املت را
مانند گله بی چوپان رها كردند؟ آن هم در شرایطی كه به مراتب بدتر از آخلرین
روزهای حیات پیامبر اكرم بود( .وجود خونخواهان حضلرت عثملان و خلوارج
مخالف با همه و شیعیان غالی و تندرو و)...
در تمامی كتاب معتبر و قدیمی می خوانیم كه هر گلاه علده ای قصلد بركنلارییكی 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
تجمع در سقیفه به چشم نمی خورد؟
در اشارات و دالیل حضرت علی (ع) برای پذیرفتن خالفت ،هیچ كجای تاریخ،نكته ای مبنی بر وجود نص و یا تاكید پیامبر و ...نمی بینیم بلكه فقل دلخلوری
ایشان از عدم حضور در سقیفه با عناین به قرابت به رسول اهلل بوده است:
فان كکت با شوري اکت ا ورهم

فکيف هبلا واملشريون غيب

وان كکت با قريب حججت خصيمهم

فغريک اويل با کبي و اقرب
حرضت عيل
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به هوش باشید سوگند به آفریدگاری كه دانه را شكافت و بله جنبنلده هلا جلانبخشید اگر :حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اینهمه یاران حجت را
تمام نمیكرد .و اگر نبود آن تعهدی كه خدا از دانشمندان گرفته است تا در برابر
شكمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم بیتفاوت نمانند ،مهار شتر خالفلت را بلر
كوهانش می افكندم و آخرین شتر ایلن كلاروان را بله كاسلة اوللین آن سلیراب
میكردم.

3

در سال  15هجری در صفین شخصی از طایفه بنلی اسلد از حضلرت عللی (ع)پرسید چگونه شما را از آن مقام كله سلزاوارتر از همله بودیلد كنلار زدنلد؟ آن
حضرت فرمود:
" ای برادر بنی اسدی تو مردی پریشان و مضطربی كه نا به جا پرسش میكنی لیكن
تو را حق خویشاوندی است و حقی كه در پرسیدن داری و بی گمان طالب دانستنی.
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
دیگری نبود كه گروهی بخیالنه به كرسی خالفت چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از
آن دست كشیدند داور خداست و بازگشت همه ما به روز قیامت است (آنگاه شعر امراء
القیس را خواندند :واگذار داستان تاراج آن غارتگران را و به یاد آور داستان شگفت
انگیز دزدیدن اسب سواری را) بیا و داستان پسر ابوسفیان را به یاد آور كه روزگار من را
به خنده آورد از آن پس كه مرا گریاند" ...
چنانچه واقعة یوم اال نذار و آیلة والیلت و حادثلة غلدیر در ارتبلاط بلا خالفلتحضرت علی (ع) میبود وقتی پیامبرغ در سال آخر بله جنلگ تبلوك رفتنلد و
علی را در مدینه باالی سر خانواده خودشان می گذارند منافقان نمیگفتند :پیامبر
همراهی علی را خوش نداشت .زیرا اگر خدا و نبیاكرم ،عللی را خلیفله اعلالم
كرده بوده اند ،گفتن چنین شایعه ای بیشتر شبیه طنز بود تا شایعه! ضلمن اینكله
 -3نهج البالغه .الخطب 1
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حضرت محمد حضرت علی را در این آخرین روزها جانشین خود در مدینه می
كرد نه اینكه سباع ابن غفاری را جانشین خودشان در مدینه كنند و خلیفة آینلده
را! زیر نظر او قرار دهند!!! براستی چرا علی به جای اینكه بلرای گلله گلذاری از
مدینه خارج شده و به سوی پیامبر بروند برای منافقان ،اشاره به واقعة یوم النذار
و آیه والیت و ...نكردند؟ و چگونه آنها نترسیدند كه علی كه در آینده خلیفه می
شود و تالفی می كند؟ در جریان جنگ تبوك حضرت علی ،سرپرسلت خلانوادة

پیامبرغ بوده و نه بیشتر و همین نشان می دهد منظور پیلامبر در مواقلف دیگلر
(مانند یوم النذار و )...وصایت بر خانواده و جانشینی در بنلی هاشلم بلوده و نله
خالفت و حكومت.
در نامه های متعددی كه بین حضرت علی و معاویه رد و بدل می شود حضلرتعلی در اثبات حقانیت و خالفت خود می فرمایند :همان مردم و همان انصلار و
مهاجرینی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند با من نیز بیعت كردنلد پلس
خالفت من بر حق است و هیچگاه به آیات ابالغ و اكملال و والیلت و ...اشلاره
ای نمی كنند و این نشان می دهد شان نزول این آیات چیز دیگلری بلوده و نله
موضوع خالفت.
و چنان بود كه علی در زندگانی فاطمه؛ جمعی را اطراف خلود داشلت و چلونفاطمه درگذشت كسان از دور وی پراكنده شدند .درگذشت فاطمه  8ماه پلس از
پیامبر بود .یكی به زهری گفت :علی  8ماه با ابوبكر بیعت نكرده بود؟ گفت :نله
علی بیعت كرده بود و نه هیچ یلك از بنلی هاشلم بیعلت كلرده بودنلد (عجلب
خفقانی) و چون علی دید كه ملردم از دور وی پراكنلده شلدند بلا ابلوبكر از در
صلح درآمد و كس فرستاد كه پیش ما بیا و هلیچكس بلا تلو نیایلد كله خلوش
نداشت عمر بیاید و خشونت وی را میدانست .اما عمر گفلت :تنهلا پلیش آنهلا
مرو .ابوبكر گفت :به خدا تنها پیش آنها می روم ،چكارم می كنند؟ گوید :ابوبكر
پیش علی رفت كه بنی هاشمیان به نزد وی فراهم بودند علی برخاست و چنانكه
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باید ثنای خدا كرد و آنگاه گفت :بازماندن ما از بیعت تو از اینرو نیست كه فضل
تو را انكار میكنیم یا خیری را كه خدا سوی تو رانده به دیدة حسد ملی نگلریم
ولی ما را در اینكار حقی بود كه ما را ندیده گرفتید .آنگاه از قرابلت خلویش بلا
پیامبر و حق بنی هاشم سخن آورد و چندان بگفت كه ابوبكر گریسلت .و چلون
علی ساكت شد ابوبكر شهادت اسالم بر زبان آورد و چنانكه باید حملد و ثنلای
خدا كرد آنگاه گفت :به خدا خویشاوندان پیمبر خدا را از رعایلت خویشلاوندان
خودم بیشتر دوست دارم .دربارة این موال كه میان من و شما اختالف است نیت
خیر داشتم و شنیدم كه پیمبر خدا می گفت از ما ارث نمی برند هر چله بله جلا
گذاریم صدقه است خاندان محمد فق از این مال می خورند و من در پناه خدا
هر كاری را كه محمد پیامبر خدا كرده باشد همان می كلنم .آنگلاه عللی گفلت:
وعدة ما و تو برای بیعت امشب باشد .و چون ابوبكر نملاز ظهلر بكلرد روی بله
مردم كرد و سخنانی در عذر خلواهی از عللی بلر زبلان آورد .پلس از آن ،عللی
برخاست و از حق و فضیلت و سابقة ابوبكر سخن آورد و پلیش رفلت و بلا او
بیعت كرد (پس داستان اخذ بیعت اجباری و ...دروغ است هیچگونه جانبداری و
تعصب و یكطرفه نگری در این روایت وجود نلدارد) و ملردم بله عللی گفتنلد:
صواب كردی و نكوكردی .گوید :و چون علی بله جملع پیوسلت ،ملردم بله او
نزدیك شدند .تاریخ طبری ص3118
 هنگامی كه امام علی ،پس از ضربت خوردن شمشلیر مسلموم «ابلن ملجلم» دربستر مرگ بود ،مورد سئوال قرار گرفته ،و از ایشان پرسیدند كه چه كسی بعد از
ایشان بخالفت میرسد؟ و ایشان در جواب گفتند«:شما را ترك میكنم ،همانگونله

كه رسول خداغ شما را ترك گفت» (ترككم كما ترككم رسول اهلل غ)

گروهی حضرت ابوبكر و عمر را سب و شلتم ملی كردنلد وقتلی كله خبلر بلهحضرت علی رسید آنها را تعقیب كرد ولی آنها به قرقیزستان فرار كردند.
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هنگامی كه حضرت امام حسن خالفت را به حضرت معاویه واگذار نمود یكلیاز شرایطش این بود كه به كتاب خدا و سنت رسلول و سلیره خلفلای راشلدین
عمل كند( .مال باقر مجلسی ،جالء العیون ج ،3 :ص ،191 :چاپ تهران  3196ه،
الفصول المهمه فی معرفه احوال االئمه ص 381 :منتهی االمال ،عباس قمی ،ص:
).132
در روایتی از حضرت علی نقل شده است كه فرمود(( :اگر رسلول خلدا ملرا بلهجانشینی خود بر می گزید ،من از جنگ دست بر نملی داشلتم تلا حلق خلود را
بگیرم)) ،نیز می فرماید(( :به خدا سوگند اگر من تنها بلا دشلمن روبلرو شلوم و
جمعیت آنها به قدری باشد كه همه روی زمین را پر كنند ،باكی نداشلته و نملی
هراسم)) نهج البالغه ،صبحی صالح ،نامه84 :

عقل و منطق
-

به خاطر تكرار و تواتر در سایر اصول و فروع دین مانند :نماز ،حج ،معاد ،و

حتی حب اهل بیت ،هیچ اختالفی بین شیعه و سنی نیست ولی در سایر مواردی كه
تواتر وجود ندارد یا موارد ضد و نقیض در كنار سایر موارد به چشم می خورد ما شاهد
اختالف هستیم مواردی مانند :جواز متعه(صیغه زنان) -خمس و امامت (البته به معنای
خالفت و چیزی باالتر از نبوت) آیا همین امر نشانة دروغ بودن یا تحریف چنین
مسائلی نیست؟
-

برخی محققین بر این عقیده اند كه :علت شیوع بیش از حد احادیث (جعللی و

صحیح) در كتاب تاریخی و روایی (شیعه و سنی) ایلن بلوده كله در موضلوع خالفلت
ابوبكر و عمر و عثمان چندان بحث و مناقشله ای وجلود نداشلته وللی چلون خالفلت
حضرت علی از ابتدا تا انتها( 7سال) با جنگ و عدم پذیرش این خالفت توس ملارقین
و ناكثین و قاسطین صورت گرفت .همین نكته باعلث گردیلد كله احادیلث بسلیاری از
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سوی طرفداران حضرت علی (به راست یا دروغ) رایج شلده و بلر سلر زبانهلا بیفتلد و
چون در آن سالها چیزی به نام شیعه و سنی وجود نداشته این احادیث وارد كتلب اهلل
سنت نیز شده است.
-

چگونه می توان باور كرد كه پیامبر اكرم فق  4ماه مانده بله رحلتشلان ،تملام

رسالت  41ساله خود را هم در نگاه اعراب تازه مسلمان و هم در نگاه تاریخ زیر سئوال
ببرند و با تعیین پسرعمو و دامادشان به عنوان جانشین (چون همه چیز در قدرت نهفتله
است) این سئوال را در اذهان بیمار مطرح كنند كه هدف ایشان خدایی نبوده و...
-

طبق صریح آیات قرآن كریم و شواهد متعدد تاریخی یك قوم و جامعه وقتی

دچار عذابهایی مانند حكومت حاكمان غاصب و ظالم و ستمگر میشوند كه خود آن
جامعه مدت زمان مدید و طوالنی دچار انحرافات و سستی هایی شده و نتیجة طبیعی
چنین عواملی منجر به روی آمدن چنان حاكمانی خواهد شد .سئوال اینجاست اصحاب
پیامبر اكرم كه عمدتا در مدینه ساكن بوده و نقش عمده ای در تثبیت و روی كار امدن

ابوبكر و عمر داشته اند در طول  39سال اقامت پیامبر اكرم غ در مدینه مرتكب چه
انحرافات و سستی ها و گناهانی شدند كه ناگهان به محض رحلت نبی اكرم دچار چنین
بالی آسمانی شدند؟! (البته به زعم خیاالت شیعه!)
 چرا شخص دوم و جانشین پیامبر در برخی موارد زیلر نظلر و ملامور شخصلیدیگر بوده (مثال در تبوك حضرت علی در مدینه و زیر نظر و فرمان یكی از انصار بلوده
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 وكرنا كند كه دیانت ما عین سیاست ماست .آنگاه اگر بنا به هر دلیلی وجهة این حكومت
خراب شود ،خود به خود ،وجهة دین و خدا نیز در نزد تودة عظیمی از مردم از میان می
رود یا بی ارزش و بی روح و خوار می شود .عللت علدم وجلود نلص و علدم تعیلین
جانشین توس خداوند برای رسول گرامی اسالم نیز دقیقاً در همین نكتة ظریف ،نهفتله
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است .و آن هم در ارتباط با حكومت علی یا فرزندان او بلكه در حكومت اعقاب آنها در
طی یك یا دو قرن بعد.
 در هیچ كجای تاریخ بشری هیچ زماملدار و حلاكمی ایلن چنلین بلی مقدمله وناگهانی در یك اجتماع بزرگ بیلرون از شلهر و پایتخلت اصللی ،جانشلین خلودش را
معرفی نكرده است( .منظور غدیر خم است)

 -چرا وقتی كفار قریش در لیله المبیت به خانه پیامبرغ می ریزند و حضرت علی

(ع) را در بستر پیامبر می بینند او را نمی كشند؟ (اگر به قول شما حضرت علی جانشین
پیامبرغ بوده؟ مگر نمی گویید در یوم االنذار پیامبر عللی را بله عنلوان خلیفله معرفلی

كرد؟)
 احادیث فراوانی از پیامبر اكرم وجود دارد كه از حد تواتر هم گذشلته اسلت دراین احادیث ،پیامبر اكرم به مبادی و مسائل حكلومتی و مشخصلات و صلفات حلاكم و
وظایف او و ...اشاره فرموده اند وجود همین احادیث فراوان ،نشان دهندة ایلن موضلوع
است كه پیامبر اكرم ،شخص خاصی را برای پس از خود معرفی نكرده اند زیلرا بنلا بلر
عقیدة شیعه ،امامت منصوص در علی و فرزندان او از جانب خداوند و بوسیله پیامبر بله
مردم ابالغ شده است ولی در این صورت ،وجود چنین احادیث بیشماری بی معنلا ملی
شود زیرا در هیچ كجای تاریخ ،نوشته نشده كه مردم پس از شلنیدن چنلین احلادیثی از
پیامبر اكرم ،اظهار تعجب از وجود تضاد و تقابل این احادیلث بلا احادیلث مربلوط بله
خالفت علی و امامت اثنی عشریه كرده باشند!
 از مسلمان شدن انصار (مردم مدینه) تا رحلت نبی اكرم  39سلال فاصلله بلوده.شیعه معتقد است انصار ابتدا از قرنها جاهلیت خارج شده و با جان و دل اسالم آوردنلد
سپس با مال و جان از رسول خدا حمایت كردند و در راه او جنگیدند .و دقیقاً در سلال
دهم هجری ایمان آنها كمرنگ شد و ناگهان به محض فوت پیامبر اكرم همه آیات قرآن

و سفارشات پیامبرغ در حق علی و بیعت با او را یك شبه زیر پا گذاشتند و همه مرتد
شدند! جالب است كه بدانید تا كنون در هیچ كجای تاریخ بشری چنین تغییر سریعی از
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بی نهایت بدی به بی نهایت خوبی و سپس به بی نهایت بلدی مشلاهده نشلده اسلت!!!
حتی در جامعة دمدمی مزاج ایرانی هنوز پس از  19سال كه از انقالب ملیگلذرد ثللث
شیعیان ،طرفدار روحانیون هستند( .این نكته را از  5میلیون نفری كه به ناطق نوری رای
دادند فهمیدم)
 واژه هایی مانند :پیامبر ،نبی ،منذر ،مذكر و رسول ،همگی دال بر این است كهوظیفة انبیاء ،ابالغ پیام خداوند به مردم بوده است و نه حكومت و تعیین جانشین .در
صورتیكه شیعه مهمترین وظیفة نبی اكرم را تعیین جانشین می داند.
 شیعه چون از همان ابتدا در اقلیت و ضعف بوده است مجبلور ملی شلود بلرایاصلیترین پایه عقیدتی خود مستمسكی بسیار قوی و پیونلد خلورده بلا آیلات قلرآن و
سخنان نبی اكرم پیدا كند و آن چیزی نبود جز اعتقاد به خالفلت منصلوص و بالفصلل
حضرت علی .ولی افسوس كه این روش ،راه را كج تر و مسائل را درهم تر كرد.
 قاعده ای عقلی و تجربی و كلی وجود دارد و آن این است كه امور مهمی ماننداصول دین باید براحتی قابل فهم و اثات باشد و مقدمه چینی و نتیجه گیری از آن بسیار
ساده و سرراست باشد .نگاه كنید كه قرآن برای اثبات مهمترین اصل دین یعنی توحید
چگونه استدالل می كند :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [إبراهیم ]39:آیا در
وجود خدا كه آفرینندة زمین و آسمانهاست شك می كنید .یا آنجا كه می فرماید اگر در
جهان دو خدا وجود داشت حتماً فساد رخ می داد .اكنون موضوع نص بر خالفت
بالفصل حضرت علی را نگاه كنید :حتی نیم آیه بصورت روشن و واضح بدون نیاز به
روایات تاریخی در قرآن وجود ندارد .عالم شیعه هزار و یك موضوع را كنار هم می

چیند تا ثابت كند منظور پیامبرغ از كلمه مولی یعنی خلیفه و امام! و بعد تازه باید طبق
چند روایت واحد ثابت كند كه پس از آن آیة اكمال و قبل از آن آیه ابالغ نازل شده
است .اگر سئوال كنی چرا در سقیفه كسی به واقعه غدیر اشاره نكرد می گردد و یك
حدیث جعلی واحد دیگر پیدا میكند و ...براستی آیا مهمترین اصل مذهب بنا به عقیدة
شیعه اینگونه و با این آسمان و ریسمان بافی ها باید ثابت شود؟ و بعد این نتیجه گیری
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طبیعی كه تمام یاران پیامبرغ را مرتد اعالم كنیم؟ و بعد ناچار شویم سران آنها یعنی
ابوبكر و عمر را هر روز و هر هفته طی زیارتنامههایی جعلی ،لعن و نفرین كنیم؟ و
سپس مراسم عمر كشان راه بیندازیم و در نهایت ،تمامی مسلمانهای جهان را با خودمان
دشمن كنیم؟
-

اگر پیامبر اكرم ،خالفت را در خاندان خود بصورت منصوص و طبق حكمی از

خداوند قرار می داد و آنگاه نسلها می گذشت و باالخره یكی از آنها بلد از آب در ملی
آمد می دانید چه اتفاقی می افتاد؟ مردم نسبت به كل دین و خدا بدبین میشدند! و ملی
گفتند خدا و پیامبر این شخص را معرفی كرده پس همة اینها دروغ است! ضلمن اینكله
آن شخص معرفی شده از سوی خداوند دست به هر كاری می زد سنت و فرملان الهلی
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
تكلیف چه می شد؟

3

 پیامبر اكرم ،قبر صحابی خود را با چنان دقتی ساخت كله موجلب تعجلب هملهشد .قبر! یعنی چیزی بیاهمیت كه زیر خاك می رود! آنگلاه در معرفلی جانشلین بلرای
پس از خود از كلمهای استفاده میكنند كه  45معنلی مختللف دارد و نعوذبلاهلل در ایلن
زمینه بسیار مهم و حیاتی اینقدر ابهام و سهل انگاری به خرج می دهند؟
 شیعه معتقد است عید غدیر باالترین اعیاد است ولی جای تعجب است كه از دوعید قربان و فطر در قرآن به صراحت نام برده شده ولی از عید غدیر نه! شیعه همچنلین
امامت را باالتر از نبوت می داند ولی حتی نیم آیه به طور روشن و واضح (یعنی بلدون
نیاز به تفسیر و قصه تراشی) در این زمینه در قرآن وجود ندارد.

 -3دقیقاً به خاطر گیر نیفتادن در چنین تناقضاتی است كه متكلملین و محلدثین شلیعه مجبلور شلدند
تئوری امامت منصوص اثنی عشریه و عصمت و محدثه بودن ائمله و ...را مطلرح كننلد و بله ناچلار از
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 ترمانند:شكستن بتها ،وحی ،فرشته ،وجود یك خدای ناپیدای واحد ،بهشت و دوزخ ،زنده
شدن مردگان در قیامت و حتی حكومت و اطاعت از ایشان ...را از پیامبر ،قبول می كنند
ولی در مورد یك امر عادی و مادی مانند خالفت علی از دستورات ایشان سرپیچی می
كنند؟ ما میدانیم كه خداوند هر آنچه غیر تجربی و غیر عقلی (از نظر بشر) بوده است
را در قرآن آورده است پس ما این امور را باور داریم ولی چون به ما عقل داده و در
همان قرآن ،مكرراً به تعقل و تفكر سفارش كرده هر چیزی كه توس عقل ثابت نشود و
در قرآن هم نباشد را نمی توانیم قبول كنیم و حجت قاطع ما در روز قیامت همین نكته
است.
 شیعه معتقد است  199آیة قرآن در حق علی نازل شده و احادیث فراوانی نیز ازقول پیامبر در حق علی وجود دارد ولی جای تعجب است كله حضلرت عللی در نهلج
البالغه حتی یك اشاره هم به این آیات قران یا احادیث ملورد نظلر شلیعه نداشلته انلد.
همچنین در نامه های فراوانی كه به معاویه و ...می نویسد به این روایات و آیلات مهلم
كوچكترین اشاره ای نمی كند.
 اگر خالفت با امامت یكی بود با بیعت منعقد نمی شد .حضرت علی با ابوبكر وعمر و عثمان بیعت نمی كردند .حضرت علی پس از مرگ حضرت عثمان حق نداشلت
از آن شانه خالی كند .امام حسن حق صلح با معاویه را نداشت .ملردم در خصلوص آن
حق شور نداشتند.
 در قرآن كریم ،یكصد آیه به وضوح و روشنی تمام ،در تعریف و تمجید ازاصحاب و یاران پیامبر اكرم وجود دارد .ولی حتی نیم آیه روشن و واضح در باره امامت
اثنی عشریه و یا خالفت حضرت علی وجود ندارد و ما میدانیم كه در قرآن كریم فق
در مورد اصول اساسی دین مانند :توحید ل نبوت و معاد تكرار فراوان شده است و فروع
دین كمتر از آن تكرار شده است (نماز ل حج ل زكوه) و موارد دیگری مانند روزه بسیار
كمتر ،ولی جای تعجب است كه به مهمترین اصل دین یعنی والیت و خالفت و امامت
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به زعم شیعه حتی یك اشاره مستقیم هم نشده است .نكته دیگر اینكه تكرار آیاتی كه در

تعریف و تمجید از یاران پیامبرغ نازل شده دال بر اهمیت این موضوع است.

 امامت (یعنی پیشوایی در امور دینی) موضوعی كامالً جدا از خالفلت ملیباشلدزیرا اگر مانند نبوت (با توجه به اینكه شیعه امامت را باالتر از نبوت می داند!) طبق نص
و فرمان خداوند بود هیچگاه با بیعت منعقد نمی شد (مثل نبوت) حضرت علی پلس از
مرگ حضرت عثمان رضی اهلل عنه حق شانه خالی كردن از آن را نداشت (مثلل نبلوت)
امام حسن حق صلح و واگذاری آن بله معاویله را نداشلت .در خصلوص آن (خالفلت
مبتنی بر امامت) دست كم یك آیة مستقیم و واضح و روشن با ذكر نام خلیفه و مصداق
امام ،وجود داشت .مردم در خصوص ان حق شور و رای گیری نداشتند (ماننلد نبلوت)
منحصر به زمان محدودی نبود (مثال حدود  4قرن تا زمان املام حسلن عسلكری) و بله
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 همچنلینعدم تبعیت از حاكم ظالم و احادیث متعدد دیگری وجود دارد كه همه آنها نشان دهندة
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
ایراد چنین سخنانی مردم و اطرافیان ایشان (كه علم غیب نداشته و از آینلده بلی اطلالع
بودند) اظهارتعجب می كردند (كه علی و خاندان شما كجلا و ظللم و سلتم كجلا؟!) در
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:كسی كه روایات و داستانهای تاریخی مربوط بله حضلرت عملر رضلی اهلل عنله و
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
سخنی از پیامبر در رابطه با خالفت حضرت علی (ع)وجود داشت آنها به خلاطر هلیچ،
آ نرا زیر پا گذاشته و خودشان را جهنمی كرده باشند با این مدرك قوی كه آنها به اندازه
یك سر سوزن در زمان خالفتشان كوچكترین سوء استفاده ای به نفع خود یا اقوامشلان
انجام ندادند .در این زمینه می توان داستانهای بیشماری بیان كرد مانند داستان تقاضلای
حضرت عمر برای دفن شدن در كنار پیامبر اكرم را بیان كرد .ضمناً در قسلمت مربلوط
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
نبوده كه به خاطر چیزی كه در آن هیچگونه منفعتی هم نداشته اند دستور خدا را زیر پا
گذاشته باشند .دقیقاً به همین دلیل اگر افرادی مانند عمر وعلاص یلا ابوسلفیان و حتلی
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
خصوص حضرت ابوبكر رضی اهلل عنه ،نكتة سوئی وجلود نلدارد نله در زملان قبلل از
خالفتش و نه در زمان بعد از خالفتش.
 شیعه معتقد است كه پیامبر اكرم در صبح روز رحلت خود (دوشنبه) وارد مسجدشدند و ابوبكر را كنار زدند و خودشان به جای او امامت جماعت را عهده دار شدند
(روایات در زمینه پیشنمازی ابوبكر ،مختلف و گوناگون است) و ما می دانیم كه ابوبكر
در همان روز رحلت نبیاكرم به خالفت انتخاب شد .در ابتدای این بحث ،جریان دقیق
و كامل واقعه سقیفه بنیساعده را مطالعه نمودید چرا هیچ كس از افراد مخالف حاضر
در سقیفه به اتفاقی كه صبح همین روز (یا روز قبل) اتفاق افتاده اشاره ای نمی كند و
نمی گوید پیامبر اكرم تو را (ابوبكر) حتی برای پیشنمازی كنار زد و قبول نداشت چطور
تو می خواهی خلیفه شوی؟ و به جای این سخن ،همگی با او بیعت كردند؟ آیا این
نشان دهنده آن نیست كه او در ایام بیماری نبی اكرم واقعا امام جماعت بوده است؟ به
هر حال باز این سئوال مطرح است كه چرا در آن ایام بیماری ،حضرت علی (ع)
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پیشنماز و امام جماعت نبودند؟ اگر به عقیده شما ایشان خلیفه منصوب از جانب خدا
بوده و  349هزار نفر در غدیر من جمله مردم مدینه با ایشان قبالً بیعت كرده بودند الاقل
برای آماده كردن زمینه الزم بود ایشان در ایام بیماری نبی اكرم و در آخرین روزهای
حیات پیامبر امام جماعت مسجد باشند پس چرا در هیچ كجای تاریخ چنین اشاره ای
وجود ندارد؟ ضمناً در برخی از منابع تاریخی حضرت عمر در جریان سقیفه به امام
جماعت بودن ابوبكر در ایام بیماری پیامبر اكرم غ اشاره می كند .و همین موضوع را

دال بر خالفت می گیرد.

 -شیعه (طبق برخی روایات) معتقد است پیامبر اكرم غ در غدیر خم مدت حدود

 1ساعت سخنرانی كردند زیرا موضوع بسیار مهم و حیاتی بود .ولی تنها چیزی كه از
مجموع این سخنرانی  1ساعته وجود دارد یك جمله من كنت مواله فهذا علی مواله
است و حتی یك جمله درباره شئون حكومتی و سیاسی و اهمیت خالفت و جانشینی
پیامبر اكرم و لزوم پیروی و اطاعت از این جانشین و ...در این خطبه طوالنی به چشم
نمی خورد!(در حد تواتر و در منابع قدیمی فریقین)
 از غدیر خم تا رحلت نبی اكرم چیزی حدود  59روز فاصله است چرا بله زعلمشیعه در این مدت و به خصوص در مدینه ،پیامبر اكرم خطبه ای نخواندنلد و سلفارش
مجدد به پیروی از علی نكردند؟ مگر ابوبكر فردای سقیفه مجددا با ملردم مدینله بیعلت
نكرد پس چرا نه تنها با علی در فرصت مناسب در طول این  59روز تجدید بیعتی نشلد
بلكه حتی اشاره ای از سوی نبی اكرم به این مساله نشد؟ حتی در آخرین روزی كه نبی
اكرم آخرین خطبه خود را خوانده و سه درهم بدهی را داده و آن پیرمردی كه تقاضلای

قصاص می كند و بعد روی بدن پیامبرغ می افتد و آنرا بوسید و ...چرا به جای چنلین
كارهای كم اهمیتی به چنان مساله به قول شیعه مهم نپرداخته و حتی اشاره ای كوچلك
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

عوض اجر رسالت نبی اكرم .آیهای نیز در مورد دور بودن ناپاكی ها از خاندان پیامبرغ،
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وجود دارد .پس وقتی دوست داشتن خاندان پیامبرغ در قرآن به صلراحت بیلان شلده
بنابر طریق اولی چرا موضوع خالفت در خاندان پیامبر اكلرم بله صلراحت ،ذكلر نشلده
است؟ كه موضوعی بسیار مهمتر از دوست داشتن آنها یا دور بودن آنها از ناپاكیهاسلت!
(یعنی آیه تطهیر)
 بسیاری از سخنان و اشعار و نامه های حضرت علی(ع) غیر مستقیم موید ایننكته است كه پیامبر اكرم جانشینی برای خود تعیین نفرمودند .حضرت علی در یكی از
نامه های خود خطاب به فرماندار استانی می گوید :ان هذ االماره امانه و من جعل فیها
خیانه فعلیها لعنه اهلل الی یوم القیامه :همانا این امارت امانت است و هر كس در آن
خیانت كند لعنت خدا بر اوست تا روز قیامت .ولی مالك شیعه جز این است :هر كسی
به جز خاندان پیامبر به امارت برسد خود به خود خیانتكار است و خیانت كرده است!
ایشان در جایی دیگر میفرمایند :حتی فكرش را نمیكردم سراغ غیر من برای خالفت
بروند در حالیكه اگر موضوع غدیر خم خالفت بوده باید میفرمودند :من حتی فكر
نمیكردم آنها بیعت شكنی كنند .معدودی از انصار نیز در سقیفه میگفتند :ال نبایع اال
علیا :ما جز با علی با كس دیگری بیعت نمی كنیم .در حالیكه باید میگفتند :ما بیعت
خود را با علی نمیشكنیم .ابوسفیان نیز به علی می گوید :دستت را بده تا با تو بیعت
كنم در حالیكه باید می گفت :دستت را بده تا با تو تجدید بیعت كنم .و صدها تناقض
از این دست كه قرینه هایی قوی بر این نكته است كه در غدیر خم بیعتی صورت
نگرفته است.
-

اگر به قول محقق شیعه پیامبر اكرم در آن گرمای سوزان غلدیر ملردم را بلرای

تعیین خلیفه نگه داشت بسیار به جا بلكه الزم و واجب بود پیامبر اكرم ،ضلمن معرفلی
حضرت علی به عنوان خلیفه و جانشین ،تكلیف نوع حكومت پس از حضلرت عللی را
نیز برای مردم مشخص و تعیین میفرمودند تا آنها به قول شما دچار اختالف و درگیری
نشوند .زیرا حضرت علی با وحی در ارتباط نبوده و چه بسا مردم ،پس از رحلت پیامبر
اكرم ،سخن ایشان را درباره خالفت امام بعدی قبول نمی كرد .ملثال جلا داشلت پیلامبر
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اكرمغ میفرمودند كه خالفت تا ابد به صورت موروثی در خانلدان بنلیهاشلم اسلت.
براستی تعیین ماهیت و شیوه حكمرانی در اسالم ،مهمتر بوده یا تعیین مصلداق؟ و چلرا
پیامبر اكرم به جای تبیین اصل موضوع فق به معرفی اجمالی مصداق (آن هم بلا كلمله
ای در  45معنی متفاوت) بسنده كردند؟
-

چرا پیامبر اكرم پس از معرفی حضرت علی(ع) نمی گویند این اعالمی از طرف

خدا بوده (تا مردم بهتر قبول كنند) و آیة مورد نظر شما را نیز تالوت كنند .البته صلرف
اشاره به یكی دو حدیث آحاد از كتاب بحاراالنوار نملی توانلد چلاره گشلا باشلد زیلرا
حدیث غدیرخم به قول شما توس  339نفر از صحابه نقل شده پس موضلوع آیله كله
سخن و تایید خداست و مهمتر از سخن پیامبرغ است آیا نباید الاقل توس  49نفر از

همین صحابه روایت شده باشد؟
-

در آیه ابالغ آمده :خدا تو را از مردم نگاه می دارد .ولی پیامبرغ كه میدانسلته

اند روزهای آخر عمر شان است پس چرا باید از چیزی بترسند (ضمن اینكه شما عقیده
دارید پیامبر اكرم علم غیب داشته اند و تمام وقایع آینده را می دانسته اند و)...
-

چگونه است كه واقعه غدیر و جمالت پیامبر (من كنلت ملواله )...توسل 339

نفر از اصحاب روایت شده ولی شان نزول آیله كله مهمتلر بلوده (زیلرا كلالم و تاییلد
خداست) فق توس ابوسعید خدری روایت شده (و یك روایت از ابلوهریره) كله نلام
ابوهارون عبدی نیز در بین بیشتر سلسله روات،قرار دارد( .این شلخص از نظلر علملای
علم رجال اعتباری ندارد) شان نزولهایی هم وجود دارد كه به ابن عباس ختم می شلود
كه جا دارد خواننده عزیز در صورت تمایل پیرامون سلسله روات آن تحقیقلی شخصلی
انجام دهد.
-

همین نكته كه روایت خطبه غدیر توس  339نفر از اصحاب نقلل شلده و بله

صورت مكرر حضرت عمر و سایرین به آن اشاره كرده اند نشان دهنده این است كه در
غدیر خم خالفتی صورت نگرفته است زیرا چرا باید این افراد به خیانت و بیعت شكنی
خود اشاره كنند؟ و چه كسی اجازه این اشاره را به آنها داده است؟
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برای بیعت حضرت علی با  349هزار نفر ،حد اقل باید  7شبانه روز آن افراد در

آن گرمای شدید (به قول شما) متوقف می شدند چرا چنلین موضلوع مهمتلری توسل
 339نفر از اصحاب روایت نشده است؟
-

یكی دیگر از ایرادات شیعه به خلفاء اول و دوم آن اسلت كله ملیگوینلد اگلر

پیامبر اكرم ،جانشین تعیین نكرد پس چرا ابوبكر جانشین تعیین كرد و اگر ابوبكر چنلین
كرد چرا عمر كار را به شوری واگذاشت؟ البته من چون شیعه متعصبی نیسلتم در ادامله
سئوال برادران شیعه ادامه می دهم و چرا علی برای خودش جانشلین تعیلین نكلرد؟ آن
هم با آن اوضاع آشفته زمان شهادت ایشان؟ و هنگامیكه در بستر شهادت بود در رابطله
با خالفت امام حسن (ع) به كوفیان ،فرمودند "نه به شما امر میكلنم و نله نهلی ،خلود
دانید!" پاسخ شیعه دقیقا در هملین ایلرادی كله ملیگیلرد نهفتله اسلت .چنانچله روش
جانشینی پیامبر اكرم توس ایشان یا در قرآن بیلان شلده بلود بلا اینهمله شلیوه و روش
متفاوت روبرو نبودیم و همین روشهای متفاوت در انتخاب خلیفه بهترین دلیل بلر ایلن
مدعاست كه نبی اكرم این موضوع را به سكوت برگزار كرده بودند( .كه البتله در جلای
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

تكرار شوند (به خصوص موضوعات مهم) و توضیح و تفسیر و تبیلین شلوند .توضلیح
یك معنی واحد در قالب تمثلیالت و كلملات مختللف .ضلمن تعیلین مجلازات بلرای
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
جانشین ایشان چه كسی می باشد اشاره ای نكردند (زیرا شما امامت را امتداد نبوت می
دانید و مهمترین اصلی كه دین فق با آن تكمیل می شود و ...پس چرا پیامبرغ در این
نامه ها به این موضوع مهم به زعم شما اشاره ای نفرموده اند؟ وللی بله نبلوت خلود و
وجود خدای واحد اشاره داشته اند!)
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-

چنانچه  3299سال پیش ،برخی از شیعیان رافضی و یا غالی در گوشله و كنلار

ایران و عراق ،طرفدارانی برای نظریه حكومت الهلی خلود پیلدا نملیكردنلد حكوملت
شاهنشاهی در ایران به محض ورود اسالم برای همیشه ریشه كن شده بود و دموكراسی
در همان بدو ورود اسالم در ایران جامه عمل به خود می پوشاند .ولی متاسفانه شیعه بلا
تفكر حكومت موروثی و الهی كه در سر داشت و جایگاه رای اكثریت و نقش مشلورتی
مردم در انتخاب حاكم را ندیده گرفت باعث قوام و دوام  3299ساله حكوملت شلاهان
در ایران و تبدیل آن پس از  32قرن به والیت مطلقه فقیه شلد كله بله مراتلب بلدتر از
حكومت شاهنشاهی است زیرا به زعم خود پشتوانه خداوندی را نیز یدك ملی كشلد و
مسلم است كه كسی از ترس آتش جهنم اعتراض كله سلهل اسلت ،جلرات هیچگونله
انتقادی هم به خود نمی دهد.
-

 69سند متواتر از حضرت علی وجود دارد كه در آن ایشان ،برای خلفای قبللی

طلب آمرزش كرده اند 69 .سند متواتر نیز وجود دارد كه فرموده اند اگر كسی را نزد من
آوردید كه مرا بر عمر و ابوبكر برتری داده من او را حد مفتلری ملی زنلم!!! آیلا چنلین
سخنانی در مورد غاصبین خالفت و كسانی كه آیات قرآن را زیلر پلا گذاشلتند صلحیح
است.

علت مخالفت حضرت علی با واقعه سقیفه
مسلماً این نكته ،مهمترین و اولین سئوالی است كه به ذهن شما خطور می كند .براستی
برای من جای تعجب است كه چگونه دست تقدیر باعث شد  59روز قبل در غدیر خم
چنان اتفاقی بیفتد و سپس حضرت علی به خاطر حضور در مراسم تدفین پیامبر ،در
سقیفه حاضر نشده و پس از آن ،مخالفت و انتقاد ایشان از شیوه انتخابات (نه اصل
انتخابات) تا همه این موارد دست به دست هم بدهد و علمای شیعی در طی قرون
بعدی بتوانند سناریوی خود را بر پایه این جریانات ،جفت و جور كنند! این دو جریانی
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كه در واقع ،هیچ ارتباطی با یكدیگر نداشته و از زبان حضرت علی و اطرافیان ایشان و

سایر اصحاب پیامبرغ در هیچ تاریخ معتبری از وجود رابطه بین این دو موضوع،
صحبت و حتی اشاره ای بعمل نیامده است( .یعنی ارتباط بین واقعه غدیر و سپس
انتخاب ابوبكر و مخالفت حضرت علی با شیوه انتخابات نه اصل انتخابات یا فرد

منتخب) اكنون در پاسخ این سئوال ،بهتر است به جای تحلیل از روی تعصبات فرقه ای
و شرای فعلی از زبان حضرت علی (ع) علت این مخالفت و انتقاد را جویا شویم:
حضرت علی در تمامی اشعار و سخنان و خطبه ها و اشارات و نامه ها در خصوص
موضوع خالفت میفرمایند :چون ما به پیامبر اكرم،نزدیك تر بودیم سلزاوار نبلود بلدون
مشورت با ما دست به انتخاب خلیفه بزنند و ما را ندیده بگیرند .و این موضلوع بلدون
حتی یك استثناء همین گونه از جانب ایشان ،نقل شده است!
نكته مهم دیگر این كه حضرت علی ،منتقد یا حداكثر مخالف این طرز رای گیری و
انتخاب حاكم و خلیفه بدون مشورت با بنی هاشم و نزدیكان پیامبر بودند وللی پلس از

پاره ای گفتگوها و اطمینان از اینكه راه پیامبرغ به دست حضلرت ابلوبكر و حضلرت
عمر ادامه خواهد یافت با كمال میل و اراده با حضرت ابوبكر و پس از آن بلا حضلرت
عمر دست بیعت می دهند.و پس از آن مرتب ،طرف مشورت قرار گرفته و در كنار آنهلا
بوده اند .گو اینكه هیچگونه سخن یا مخالفتی از ایشان با خالفت حضرت عمر در ایلام
خالفت حضرت عمر ،در تاریخ ثبت نشده است.

نتیجه گیری و جمع بندی
با بررسی دالیل دو طرف (سنی و شیعه) به نتایج زیر می رسیم:
-

دست شیعه از یك سو پر است و از یكسلو خلالی! در داشلتن ملدارك معتبلر،

جهت نشان دادن فضایل حضرت علی(ع) بسیار پر است ولی او نمی تواند از این دالیل
به نتیجه ای كه در ذهن خودش دارد برسد یعنی :وجود نص (فرمان الهی) بلر خالفلت

318

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

حضرت علی (ع) .به عبارتی دیگر از مفاد هیچ یك از احادیث شیعه ،خالفت حضلرت
علی استنباط نمی شود و حتی یكی دو مورد معدودی نیز كه در آن كلمه خلیفله وجلود
دارد پیامبر اكرم به آیه ای از قرآن كریم (حتی در غدیر خم) و اینكه این موضوع ،فرمان
خداوند است اشاره ای نداشته و یا فرموده اند خلیفه فی اهلی (یعنلی جانشلین ملن در
خاندانم) و حد اكثر می توان اینگونه برداشلت كلرد كله خالفلت حضلرت عللی ،نظلر
شخصی و میل باطنی نبی اكرم بوده و فرمانی الهی در كار نبوده است(.گر چه به احتمال
فراوان وجود كلمه خلیفه یا جعلی است یا راویان ایلن روایلات ضلعیفند و یلا مقصلود
پیامبر از كلمه خلیفه ،جانشینی در قبیله بنی هاشم بوده مانند ابوطالب كله ریاسلت بنلی
هاشم را عهده دار بود و )...یا اینكه این جانشینی مانند هنگلام جنلگ تبلوك ،جانشلینی
حضرت علی بر خانواده پیامبر اكرم بوده است.
به هر حال ،حلقه واسطی كه مدارك محكم شیعه را به یلك نتیجله قلاطع(خالفلت
بالفصل پس از پیامبر) برساند وجود ندارد .زیرا چنانچه در مطالب بلاال دیلدیم :تملامی
س خنان و وقایع تاریخی مورد اتفاق بین شیعه و سنی بر زیان اعتقادات شیعه اسلت .بلر
خالف سنی ها كه می توانند به خوبی مشروعیت انتخاب خلفلاء را برحسلب شلرای و
وقایع تاریخی اثبات كنند .به بیانی دیگر مدارك شیعه در زمینه های ایلدهآلیسلتی قلوی
است و استدالل برادران سنی در زمینههای رئالیستی.
-

در صحت واقعه غدیر هیچگونله شلكی وجلود نلدارد وللی در اینكله منظلور

پیامبرغ از معرفی حضرت علی (ع) نصب و جانشینی ایشان به خالفت باشد هیچگونه
سرنخ قاطع و حتی غیرمستقیمی به چشم نمی خورد .به خصوص اینكه شیعه می گویلد
هر كجا آیات قرآن نیاز به تفسیر و توضیح داشته باشلد بایلد تفسلیر آنلرا از نبلی اكلرم
سئوال كنیم ولی تعجب اینجاست كه پیامبر اكرم در توضیح آیه ابالغ ،از كلمه ملولی بلا
 45معنی متفاوت استفاده میكنند و موضوع همچنان الینحل و محتاج به تفسیر باقی می
ماند! پس مسلماً موضوع خالفت در كار نبوده و آیه قرآنی نیز در این زمینه نلازل نشلده
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است 3 .زیرا بنا به قول شیعه موضوع بسیار مهم بوده است( .حتی شیعه امامت را بلاالتر
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

و خطرناك سقیفه و خطر حمله راهزنان به مدینه و سرپیچی و ارتداد قبایل و ...انتخاب
حضرت ابوبكر به قول حضرت عمر ،امری عجوالنه (فلته) و حادثه محی بوده است و
نه از روی نقشه قبلی یا به نیت كنار گذاشتن حضرت علی(ع) از صحنه حكومت .زیرا
حتی یك روایت یا حدیث مبنی بر تایید ادعای شیعه (غصب خالفت) وجود ندارد و
با كمال تاسف باید گفت :علماء و نویسندگان و وعاظ و مداحان ،دانسته یا ندانسته با
برخی رفتارهای كودكانة خود ،مذهب شیعه را تبدیل به فرقه كردهاند.
-

وجود یا عدم وجود نص بر خالفت حضرت علی (ع) ،ذره ای بر فضایل واالی

انسانی این شخصیت واال ،كم یا اضافه نمی كند .آری :این خالفت است كه از وجود او
زینت گرفت.
 -3علمای شیعه در اینكه چرا نام حضرت علی به صراحت در قرآن نیامده به یكی دو حدیث (احتماال
جعلی) از امام صادق و امام باقر اشاره میكنند كه طریقه انجام حج یا وضو یا خواندن نماز نیز در قرآن
نیامده و پیامبر گرامی اسالم آنها را برای مردم توضیح دادند (در طلی  41سلال رسلالت خلود) خلوب
سئوال اینجاست :به قول شما پیامبر اكرم  59روز مانده به رحلت خود در غدیر از طرف خداوند مامور
به نصب حضرت علی به خالفت شدند .ولی به جای تفسیر و توضیح منظور خداوند (كه در آیه ابلالغ
به هیچ وجه معلوم و مشخص نیست) از كلمه مولی با  45معنی مختلف استفاده می كنند كله هیچیلك
از آنها نیز معنی خلیفه و امام و جانشین نمی دهد!!! پس این چگونه تفسیر و توضیحی اسلت؟ پلس از
آن در طی آن  59روز نیز حتی یك حدیث و روایت در كتب شلیعه و سلنی مبنلی بلر معرفلی مجلدد
حضرت علی و تاكید بر تبعیت مردم از ایشان از سوی پیامبر اكرم در هلیچ كجلای تلاریخ ثبلت نشلده
است!!! البته نكتة جالب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد كه همان شیوه نماز و وضو كله شلما ملی
گویید نیز با اینكه پیامبر اكر م  41سال هر شبانه روز آنرا انجام می دادند پس از رحللت ایشلان دچلار
اختالف شدند!!! (به عنوان مثال به محض رحلت نبی اكرم در تعداد دفعات تكبیر بلر میلت بلین تملام
اصحاب اختالف شد!) گذشته از اینكه این مثال قیاس است و قیاس در مذهب شیعه باطلل ملی باشلد
و...
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-

اعتراض حضرت علی (ع) در این زمینه بر شیوة انتخابات در سقیفه بوده و نه

بر اصل انتخابات .آن هم به خاطر عدم حضور ایشان در سقیفه( .گر چه به احتمال
فراوان حتی در صورت حضور ایشان در سقیفه باز هم ابوبكر خلیفه می شد) در انتها
سخنانم را با یك دلیل بسیار محكم و قوی از زبان حضرت علی (ع) به پایان میرسانم:
طبق متون مورد تایید شیعه و سنی وقتی حضرت علی (ع) پس از واقعة سقیفه
بنیساعده كه منجر به انتخاب حضرت ابوبكر(رضی اهلل عنه) شد سئوال می كنند كه
قریش و مهاجرین با چه دلیلی بر انصار پیروز شدند؟ مردم ،پاسخ می دهند با حدیث
االئمه من القریش (امامان از قریشند) حضرت پاسخ میدهند " :چرا مهاجرین نتوانستند
جواب قانع كننده به انصار بدهند و بگویند :مگر انصار فراموش كردند كه پیغمبر غ به
دفعات زیاد مهاجرین را خطاب كرده و میفرمود :انصار را عزیز بدارید و از بدان آنها

درگذرید .این فرمایش پیامبرغ دلیل این است كه انصار را به مهاجرین سپرده است .و
اگر آنها شایسته خالفت بودند مورد وصیت قرار نمی گرفتند بلكه پیامبر مهاجرین را به
آنها توصیه می فرمود "

3

طبق استدالل حضرت علی (ع) آیا متوجه نمی شویم كه فردی از خاندان پیامبرغ
در زمان حیات آن حضرت و از جانب ایشان ،به عنوان خلیفه و جانشین معرفلی نشلده
بوده ،برای اینكه در روایات و احادیث بیشماری میخوانیم كه پیامبر اكرم ،مرتلب و بله
دفعات مختلف ،سفارش خاندان خود را به عموم مردم میكرده است ،و هیچكس هم از
ایشان سئوال نمی كند اگر جانشین شما از خاندان شماست (آن هم بنا به تاكید خداونلد
و آن هم فرد شجاع و قدرتمندی چون علی)دیگر نیازی به اینهمه نگرانلی و سلفارش

 -3نهج البالغه و ...اكثر متون معتبر تاریخی
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نیست 3.یعنی دقیقا با همین استدالل علی ادعای شیعیان در خصوص خالفت منصلوص
حضرت علی رد می شود .نمونه دیگر:
مسلم بن حجاج روایتی در صحیح خود از پیامبر گرامی آورده كه فرموده اند :ای
مردم من بشری هستم كه نزدیك است فرستاده خدا به سراغم بیاید و من به او پاسخ
دهم من در میان شما دو یادگار گرانبها به جای میگذارم یكی از آنها كتاب خداست كه
نور و هدایت را در بر دارد به كتاب خدا تمسك نمایید .آنگاه پیامبر مردم را به قرآن
ترغیب نمود و چنین افزود :و اهل بیت من شما را به اهل بیتم سفارش می كنم .شما را
به اهل بیتم سفارش می كنم .شما را به اهل بیتم سفارش میكنم 4.به احتمال فراوان این
سخنان پس از واقعه غدیر بیان شده است 1چرا (طبق استدالل حضرت علی) یك نفر از
میان جمع از پیامبر اكرم سئوال نمی كند :حضرت علی (ع) خلیفه و حاكم و جانشین
پس از شماست و نیازی به اینهمه سفارش نیست!!! مردم كه مانند پیامبر علم غیب
نداشته اند كه بگویید پیامبر می دانسته پس از او نسبت به خاندانش بیاحترامی می شود
تا در این مورد سئوالی نكنند.

 -3مگر این كه از باب سفسطه بگویید پیامبر از آینده خبر داشته كه باز این سئوال مطرح ملی شلود كله
مردم كه علم غیب نداشتند چرا آنها سئوال نمی كنند یا اظهار تعجب!
 -4صحیح مسلم جزء  5باب فضایل علی ابن ابی طالب ط مصر ،ص  344و  – 341شیعه پاسلخ ملی
دهد سید رضا حسینی نسب ص 359
 -1هر چند شیعه انتصاب حضرت علی را در یوم االنذار و در آیه والیت و ...نیز می دانند كه خود این
موضوع رابرای شیعه پیچیده تر می كند.
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توضیحی كوتاه پیرامون كلمة مولی
-

اگر عنوان مولی از سوی خدا و رسولش ،معنای خلیفه و امیر را می داده ،و

عنوانی بوده الهی ،چرا در ایام حكومت حضرت علی (ع) به ایشان نمیگفته اند :مولی
المومنین؟!!!
-

عالمه امینی با تمام تالشش نتوانسته مولی از صیغه مفعل را اولی در صیغه

افعل تعریف و ثابت كند .البته نكته قابل بحث در توجیه ایشان آن است كه گفته اند
بیشتر لغویون عرب ،معنی مولی را اولیبالتصرف دانسته اند ولی سئوال ما اینجاست -3
اولی بالتصرف در چه؟  -4این در صورتی است كه كلمة مولی ،به تنهایی آورده شود
ولی وقتی در داخل جمله قرار می گیرد یكی از معانی 45گانة خود را پیدا می كند
وگرنه داشتن  45معنی برای این كلمه چه فایده ای دارد؟ برای پی بردن معنای مولی
باید شرای را ببینیم كه سپاه یمن با حضرت علی درگیری پیدا می كند و پیامبرغ برای

رفع كدورت می فرماید هر كه را من یار و دوست اویم علی را نیز باید دوست و یاور
خود بداند .در ادامه نیز می فرمایند خدایا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن
باش با دشمن او .پس صحبت از دوستی و دشمنی است نه ریاست و حكومت! دستی
هم كه داده شده (بایعوا) مصافحه و دست دوستی و آشتی كنان بوده و نه بیعت خالفت.
برای فهم بهتر فارسی زبانان ،مثالی میزنم :شما اگر بگویید شیر یعنی چه؟ شاید بیشتر
مردم یا لغویون ایرانی بگویند یعنی شیر خوراكی ولی اگر گفتی شیر بیشه می گویند
منظور تو شیر درنده است .ولی اگر گفتی :شیر بیشة پیكار ،آنگاه همه میفهمند منظور
تو یك نفر انسان شجاع است .شاید مولی به تنهایی معنایی اولی بالتصرف را داشته
باشد(كه در این نكته هم حرف و حدیث زیاد است) ولی با توجه به شرای آن زمان و
كلمات بعدی نبی اكرم متوجه می شویم كه منظور نبی اكرم از مولی معنای دوست و یار
و یاور بوده است زیرا بنا به اعتراف تمامی عرب زبانان ،پیامبر اكرم ،فصیحترین ،فرد
عرب بوده و در زبان عربی هیچ پادشاه و خلیفه و حاكمی قبل یا بعد از پیامبر اسالم،

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

303

برای معرفی جانشین خود از كلمة مولی استفاده نكرده است .بلكه كلمات زیادی مانند:
اولی االمر – ولی امر – خلیفه – والی – امیر و ...در ادبیات عرب برای بیان این منظور
به قول شیعه بسیار مهم وجود دارد( .به نظر من ،نزدیكترین معنای مولی در فارسی كلمة
سرور و آقا می شود)
-

عجیب است كه در قرآن كریم نیز ،این كلمه چندین بار به كار رفته كه همیشه

به معنای یار و یاور و دوست و همنشین بوده و هیچ كجا به معنلای خلیفله و جانشلین
نیامده است!
-

احادیث فراوانی در متون شیعه و بعضا سنی وجود دارد دال بر والیت خاندان

نبی اكرم .باید دقت كنید كه والیت به فتح واو یعنی دوست داشتن و به كسر واو یعنلی
خالفت و حكومت و سرپرستی .هیچیك از مسلمین اعم از سنی و شیعه مخالف دوست
داشتن و حب خاندان نبی اكرم نیستند و این بدعت و اشتباه بزرگی است كه والیت را با
كسر واو و به معنای خلفات بگیریم پس ،اگر هم برخی از این احادیلث صلحت داشلته
باشند والیت در آنها به معنای حب است و ال غیر.

توضیحی مختصر ،پیرامون كلمه بیعت
بیعت در فرهنگ اعراب بر چند نوع بوده است :بیعت حرب و بیعت زنان و بیعت خرید
و فروش و بیعت امان و بیعت خالفت و ...در برخی كتب اهل سنت آمده كه مردم پس
از سخنان نبی اكرم با علی بیعت كردند ولی هیچكدام نگفته اند بیعت خالفت .ریشة
مشكل به همان نگاه همیشگی شیعه بر می گردد كه به وقایع به صورت منفك و
گزینشی نگاه می كند ما اگر كمی به عقب بر گردیم خواهیم دید چند روز قبل ،حضرت
علی با سپاه یمن و خالد ابن ولید و ...بر سر غنایم درگیری لفظی و حتی فیزیكی داشته
اند .این عده با ایشان قهر می كنند و دشمن می شوند و در مجمع حج ،بازار شایعه داغ
می شود .به مرور تا غدیر خم این شایعات و دشمنی ها به اوج خود میرسد و
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پیامبرغ پس از اقامه نماز ظهر و سخنرانی و تكرار موضوعاتی كه در عرفه و چند روز
قبل گفته بودند برای پایان دادن به این شایعات و دشمنی ها می فرمایند :هركس مرا
دوست دارد باید علی را هم دوست داشته باشد خدایا دوست داشته باش هر كه او را
دوست دارد و دشمن باش هر كه او را دشمن دارد .و پس از آن ،مردمی كه با علی قهر
كرده بودند یا دلخوری بین آنها با علی بوده با او مصافحه می كنند و دست میدهند
(بیعت) و آشتی می كنند.

توضیحی مختصر پیرامون آیات ابالغ
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [المائدة ]85:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

[المائدة]1:
- 3مانند سایر آیات مورد استناد شیعه ،این نیمه آیات (زیرا اینها قسمتی از یك آیه
هستند) را نیز نباید در كل آیه و همچنین با آیات قبلل و بعلد تفسلیر كلرد .در
صورتیكه آیات قبلی دارد احكام فقهی اسالم و برتری آنها را بر قواعد مسلیحی
و یهودی بیان می كند.
- 4آیات قرآن بنا بر اجماع علمای سنی و شیعه موقوفی هستند یعنی نه تنها در آنها
تحریفی صورت نگرفته بلكه حتی مكان و جای هر آیله را پیلامبر اكلرم تعیلین
نموده اند( .البته برای به خاطر سپردن ولی كتابلت و جملع آوری كللی و همله
جانبه در زمان خلفاء انجام گرفته است) پس چرا ایشان ابتلدا آیله اكملال را در
اول سوره مائده قرار داده و آنگاه در اواس سوره آن هم در میانه یك آیله آیلة
ابالغ را تعیین كرده اند؟
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- 1آن دسته از روایات متواتری كه شان نزول آیة ابالغ را در غدیر خم می داند بله
دو نفر(ابوسعید خدری و ابن عباس) ختم می شود پلس خبلر ،واحلد اسلت و
حجیت ندارد.
- 2چرا ابوسعید خدری پس از شورش علیه حضرت عثمان ،تا ملدتی بلا حضلرت
علی بیعت نمی كند؟ (تاریخ طبری)
- 7در میان اكثر سلسله روات این حدیث ،نام ابوهارون عبدی (عماره ابن جوین ،با
مذهب تشیع) وجود دارد .كه علمای علم رجال سنی و برخلی از علملای عللم
رجال شیعه او را تضعیف كرده اند( .ذهبی در المیزان و امام احمد و سللیمان او
را ضعیف و دروغگو و شیعه متروك دانسته اند) به هر حال وجلود نلام او بلین
سلسله روات این احادیث اندكی جای تامل دارد .جاللب اسلت بلدانیم برخلی
دیگر از احادیث مورد دستاویز شیعه نیز از طریق همین شخص ،نقل شده است.
- 8احادیث دیگری وجود دارد كه به حضرت علی و حضرت عمر ابلن خطلاب و
معاویه می رسد كه گفته اند آیة اكمال در عرفه و چند روز قبل از واقعله غلدیر
نازل شده است( .البته شیعه برای فرار از این تناقض می گوید ایلن آیله دو بلار
نازل شده! یك بار در عرفه و یكبار در غدیر خم! قضاوت با شعور خوانندگان)

- 5با اینهمه تهدید اگر آیه مربوط به غدیر است چرا پیامبرغ در ابالغ ما انزل ملن
ربك (نعوذ باهلل) دچار ترس و سستی و تقیه شده و موضوع به این مهمی را هم
تاخیر انداخته و هم با كلمهای (مولی) بیان كرده اند كه دارای  45معنی متفاوت
است كه هیچكدام معنی خلیفه و امیر و جانشین را نمی دهد؟
- 6حدیث واحدی از ابن عباس وجود دارد كه ملی گویلد ایلن آیله هنگلام اعلالم
خداوند به دعوت علنی اسالم (پس از سه سال دعوت مخفی) نلازل شلده هلر
چند این روایت واحد است ولی كامال با مفاد آیه همخوانی دارد زیرا:
خدا در این آیه می فرماید :ما تو را از شر مردم حفظ می كنلیم در صلورتیكه درغدیر خم پیامبر اكرم دهها هزار نفر طرفدار از جان گذشلته داشلته چلرا بایلد از

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

301

كسی بترسند .ولی در ابتدای دعوت در مكه آشكار كردن دعوت و رد خدایان و
باطل دانشتسن عقاید آباء و اجدادی انها واقعاً جلای تلرس هلم داشلته .تملامی
آزارها و شكنجه ها نیز با این دعوت علنی شروع می شود.
در انتهای آیه خدا می فرماید :همانا خدا گروه كافران را هدایت نمی كند .نه تنهادر غدیر خم بلكه در آن لحظه در هیچ كجای عربسلتان كلافری وجلود نداشلته
است .در صورتیكه در ابتدای دعوت همه اعراب كافر بلوده انلد .اگلر هلم ملی
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.
خدا می گوید :ای پیامبر برسان آنچه بر تو نازل شده .یعنی تمام آنچه در این سهسال به تو گفتیم را به مردم ،ابالغ كن .شما باید به ما بگوییلد آنچله ملورد نظلر
شماست در كجای قرآن وجود دارد كه پیامبر باید آنرا ابالغ كنلد (بللغ ملا انلزل
الیك من ربك :برسان آنچه از خدا بر تو نازل شده است)
البته روایات متواتر دیگری وجود دارد كه می گوید این آیله در جریلان یكلی ازجنگها نازل شده ولی چندان با شرای موضلوع وفلق نملی كنلد .هرچنلد اكثلر
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
می آید .واهلل اعلم .نكته بسیار مهمی كه من دوسلت دارم بلدانم روحلانیون چله
توجیهی برای آن می تراشند این است كه اگر این آیه در غدیر خلم و در جملع
 59یا  349هزار نفر از مسلمانان نازل شده است چرا در انتهای آیله آملده :ﭽ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [المائدة: ]85:خداونلد گلروه كلافران را هلدایت نملی
كند؟ مگر در آن لحظه و در آن جمع و حتی در كلل عربسسلتان ،دیگلر كلافری
وجود داشته است؟
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سخنی مختصر پیرامون آیه انذار و آیه والیت
آيه انذار

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [الشعراء]432:
در سال سوم بعثت خداوند به پیامبر دستور علنی كردن رسالت را می دهلد بلا ایلن
خطاب :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ  :و خویشاوندان نزدیكت را انذار كن .شیعه طبق یك
خبر واحد معتقد است پیامبرغ در این روز خلیفه و جانشین خلود را (یعنلی حضلرت

علی  31ساله) را نیز معرفی نمود ولی:
خدا به پیامبر فرموده :ابالغ رسالت كن و نه اعالم خالفت .نلام حادثله نیلز یلوماالنذار است و نه یوم تعیین خلیفه!
چگونه در همین اولین روز ،هنوز پلدری ثابلت نشلده پیلامبر ناگهلان بخواهنلدحكومت بر اعراب را در خاندان بنی هاشم موروثی كنند و همه هم قبول كنند؟
در تاریخ طبری در كنار همین خبر ،خبر دیگری نیز از حضرت علی وجلود داردكه فرموده اند پیامبر در این روز مرا به عنوان وصی (كسلی كله ارث ملی بلرد و
وصایت می شود) معرفی كرد و اشاره ای به خالفت بر كلل قبایلل علرب نملی

كنند .به احتمال فراوان اگر هم كلمة خلیفه در سخن پیامبرغ بوده منظور خلیفه
فی اهلی (یعنی جانشین در خاندانم بوده است مانند جنلگ تبلوك و سرپرسلتی
خاندان پیامبر توس حضرت علی در مدینه)

چرا در لیله المبیت كه  29نفر از كفار ،شمشیر كشیده به خانه پیامبرغ میریزندو جانشین جوان ایشان (یعنی حضرت علی) را می بینند ایشان را بله قتلل نملی
رسانند؟ اگر می دانسته اند علی در سال سوم بعثت ،جانشین پیامبر است؟
بزرگترین شائبه و اتهامی كه از سوی سران كفر ،مانند ابولهب و ابوجهل بر نبلیاكرم وارد می شد (پس از علنی كردن ابالغ) این بوده كه او میخواهلد ریاسلت
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مكه و قریش را به دست بگیرد آیا امكان دارد پیامبرغ با چنین سخنی مهر تایید
بر تفكرات آنها زده باشند؟
آيه واليت

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [المائدة]77:
سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنها كه ایمان آوردهاند و نماز را برپا
می دارند و زكوت می دهند در حالیكه راكعند .شیعه معقتد است حضرت علی در حال
ركوع در نماز انگشتری كه ارزش ان خراج یكسال یمن بوده است را به گدایی می دهد
و این آیه نازل می شود كه یعنی علی خلیفه است ولی:
حتی در صورت قبول این شان نزول ،خالفت بالفصل علی از آیه استنباط نملیشود .زیرا در آیات قبلی آمده كه با یهود و نصاری و منافقین دوستی نكنید و در
اینجا فرموده دوست و یاور شما فق خداوند و رسولش و مومنان هستند .حتلی
در آیات بعدی نیز سخن از همین موضوع است.
گداپروری در سیره بزرگان نبوده آن هم اعطای این مبلغ كالن! براحتی می شلدهانگشتری به این قیمت را فروخت و بین فقرا تقسیم كرد.
چگونه در یك زمان واحد دو نفر ولی (پیامبر و علی) بلر املت اسلالمی تعیلینشده است.
تاخیر در پرداخت زكوه واجب گناه است و بعید است حضرت عللی در اینكلارتاخیر 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 ایشلانمتوجه نشدند چگونه در حال نماز ،متوجه درخواست گدا شدند؟
آیا در آن واحد امكان دارد دو ولی و حاكم بر مسلمین حكومت كنند؟ (نبی اكرمو حضرت علی؟)
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كلمه الذین یعنی كسانی كه و جمع است .چگونله فقل در خصلوص حضلرتعلی نازل شده (شما عنكم در آیه تطهیر را مذكر ملی دانیلد یعنلی منظلور زنلان
پیامبر نیستند ولی در اینجا می گویید الذین استثناء اسلت و بلرای تكلریم فلرد.
خوب عنكم هم در آنجا استثناء است!)
در بسیار از آیات قران كریم ،صلوه همراه زكوه و حتی كلمله راكعلون و ركلوعآمده است كه منظور خشوع و خضوع بوده نه این كه كسی باید در حلال ركلوع
زكوه بدهد!

به همین دلیل حتی یك روایت هم در تاریخ وجود ندارد كله نبلی اكلرم غ درحال ركوع زكوه داده باشند براستی چرا ایشان به این آیه عمل نكرده و در حلال
نماز زكوه نداده اند!!!
از امام محمد باقر (ع) سئوال می كنند آیا منظور خداونلد در ایلن آیله از اللذینآمنوا حضرت علی بوده؟ ایشان می فرمایند حضرت علی نیلز داخلل در شلمول
مومنین است.
چرا حض رت علی در خطبه ها یا نامه هایی كه بین ایشان و مخلالفین رد و بلدلمی شود به این آیه مهم كه در تایید خالفت ایشان بوده است اشارهای نمی كنند.
(و همچنین یاران ایشان در جنگها و مخاصمات به این آیه اشاره ای نمی كنند)
این روایت یا شان نزول از دو طریق نقل شده پس خبر واحد است.در بین سلسله روات این روایت این نامها وجود دارد :ایوب ابلن سلوید و عتبلهابن ابی حكیم و غالب بن عبیدا اهلل :ایلوب را املام احملد و ابلن معلین و غیلره
ضعیف می دانند و نجاری در تفسیرش گفته :یتكلمون فیه و عتبه را ابن معلین و
احمد سست دانسته اند (ولی ابن حبان او را در ثقلات ذكلر كلرده) غاللب ابلن
عبیداله نیز منكر الحدیث متروك بوده است.
از سوی دیگر ،روایات متواتر و صحیح السندی وجود دارد كه شان نزول این آیهرا در خصوص عباده ابن صامت می داند (كله داسلتان داوری او و شلهادتش و
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اینكه پیامبر به دست خودشان ،قبر او را حفلر كردنلد و ...در نلزد شلیعه بسلیار
معروف است)
در انتها امیدوارم برادران هموطن من از مباحث ایلن قسلمت خشلمگین نشلوندزیرا همان علی كه پیشوای من و تمام برادران اهل سلنت اسلت (در كنلار بقیلة
اصحاب بزرگوار نبیاكرم) فرموده است :حق را بگو هر چند تلخ باشد .پس ملن
با استمداد از الطاف بی نهایت الهی این قسمت را با این حلدیث بله پایلان ملی
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
مذاق انسانهای دگم و متعصب و كج فهم است و كسانی كه تنها راه باز ماندن دكانشان،
طرح همین مسائل تفرقه برانگیز بوده و هست 3 .براسلتی مگلر نبلی اكلرم ل نعوذبلاهلل ل
پادشاه بودند كه باید برای خود ،جانشین تعیین كنند؟
در اینجا الزم می دانم پیرامون كلمه ای كه شیعه زیاد آنرا به كار می برد توضیحی
بسیار مختصر دهم :به نظر من اعتقاد به والیت دارای سه بعد است كه مرحلة اول آن

 -3من مطمئنم حتی اگر در آینده دوربینی ساخته شود كه بتواند از گذشته فیلمبلرداری كنلد و مطاللب
مبحث ما را ثابت كند (گر چه در این تحقیلق ،حتلی مطملئن تلر از دوربلین فیلمبلرداری بلرای شلما
موضوعات مورد اختالف را ثابت كردیم) بازهم عده ای كه انباشته از جهلند و كینله هلا و تعصلبات و
آموزه های ارثی ،آری این افراد باز هم نمی توانند زیر بار حرف حق بروند .در حالیكه روزی یكلی از
دوستانم حسب اتفاق از من پرسید :آیا موضوع غدیر خالفت بوده؟ من گفتم نه او پرسید چلرا؟ و ملن
فق در جواب او گفتم :برای اینكه مولی معلانی مختلفلی دارد وللی هلیچ كلدام از ایلن معلانی معنلی
خلیفه،امام ،امیر و جانشین نمی دهد .آنگاه در كمال تعجب دیدم آن شخص كه شیعه هلم بلود ،قبلول
كرد و گفت :راست می گویی .ولی اكنون شما تمام این تحقیق را بده به دست یكلی از ابوجهلل هلای
زمانه .محال است جز خشم و كینه چیزی عایدت شود.
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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:
- 3اعتقاد به والء (با فتح واو) و موه و مولی بلودن نزدیكلان پیلامبر بله خصلوص
فرزندان حضرت علی و دوست داشلتن آنهلا و طبلق ملرام و روش آنهلا عملل
كردن .این بسیار امر خوب و پسندیده ای است و در این زمینه نیز هیچ اختالفی
بین شیعه و سنی وجود ندارد( .البته به عنوان مثال شما باید احادیث منتسب بله
امامان را با سلسله روات صحیح و منطبق با قرآن برای اهل سنت ثابت كنید)
- 4اعتقاد به والیت با كسر واو و اعتقاد به وجود نص و فرمان الهی از سلوی خلدا
در خالفت بالفصل حضرت علی .این چون دروغ است و آن هم دروغی كه بله
ذات اقدس الهی بسته اند و منشاء لعن و نفرین به اصحاب ،پس ظلم اسلت (و
من اظلم ممن افتری علی اهلل كذبا – قرآن كریم)
- 1اعتقاد به والیت تكوینی و اینكه ائمه صفات الهی دارند (ماننلد خلدا همله جلا
حاضر و ناظرند و صدای همه را ملی شلنوند در حیلات و مملات و هیچگونله
امكانو احتمال خطایی در مورد آنها متصور نیست و)و داسلتانهای آنچنلانی و...
اینها همگی شرك محلض و از نلوع شلرك جللی و آشلكار بلوده و معتقلد آن
مستقیماً وارد دوزخ می شود بی هیچ شكی.

حدیث منزلت
خالصه حدیث انت به منزله هارون كه پیامبرغ در جریان جنگ تبوك به حضرت علی
فرمودند از تاریخ طبری:

 منافقان در هر سه جنگ مهم :احد و بدر و تبوك ،پیامبرغ را ترك می كنند

حضرت عمر و حضرت ابوبكر در هر سه این جنگها حضور داشته اند( .توبه  64و )61
سال نهم هجرت جنگ تبوك :ابن اسحاق (شیعی) گوید پیمبر ،علی ابن ابیطالب را به
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سرپرستی خانوادة خود در مدینه به جای گذاشت و گفت با آنها بماند و سباع ابن
عرفطه غفاری را در مدینه جانشین خویش كرد (وقتی موضوعی را ابن اسحاق و طبری
متفقاً بگویند نمی شود آنرا انكار كرد) و منافقان شایعه انداختند كه علی ابن ابی طالب
را به جای گذاشت از آنرو كه همراهی وی را خوش نداشت و چون منافقان این سخن
بگفتند علی سالح برگرفت و بیرون شد و در جرف به پیامبر رسید و گفت :ای پیمبر
خدا منافقان پنداشته اند كه مرا به جای گذاشتی (شایعه پردازی علیه حضرت علی را
مقایسه كنید با شایعه سازی در آخرین حج كه منجر به توقف در غدیر و بیان جمله من
كنت مواله شد) از این رو كه همراهی مرا خوش نداشتی گفت :دروغ گفته اند ترا برای
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.
علی سوی مدینه بازگشت .ص  3418تاریخ طبری

نبی اكرم فرموده اند :اختالف ا تي رمحه :اختالف امت من مایة رحمت است .ما در

هیچ كجای تاریخ سراغ نداریم كه حتی بین نزدیكترین و صمیمی ترین دوستها و
دوستیها هیچگونه اختالفی پیش نیامده و همیشه همه با هم اتفاق نظر داشته باشند (البته
در مدینه فاضله و در اوهام و خیاالت ایده آلیستی شیعه باید اینچنین باشد) حتی در یك
خانواده نیز بعضاً اختالف شدید بین اعضای آن پیش می آید در مجالس قانونگذاری و...
نیز شاهد چنین مواردی بوده ایم .هر چند در جریان سقیفه حضرت علی به ابن عباس
می گوید :انی اكره عن اختالف :من از اختالف كراهت دارم .پس چرا باید این اختالف
سلیقه را دشمنی ایشان با خلفاء و وسیله ای برای كوبیدن و تكفیر صحابه و به كرسی
نشاندن عقائد فرقه ای و اغراض سیاسی خود كنیم .آری هر جا اختالفی نباشد سكون و
سكوت فرا می رسد و همه چیز می گندد و از بین می رود .البته انتقاد سازنده و با نیت
پاك.

ربکا اصاح کا ان اخطانا او نسيکا

بخش سوم
دربارة حضرت عمر و حضرت ابوبكر
 غصب خالفت.

 علت اصلی شهادت حضرت فاطمه (س) و محسن ،و..
 غصب فدك

 بنيانگذاری ظلم به اهل بيت که منجر به شهادت امام حسين (ع) شد.
 تحريف دين و مسير جامعه اسالمی.
 سوزاندن احاديث.

 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

 مختصری از کتاب :ابوبكر ،ابرمردی از تبار ابراهيم بت شكن
 خصوصيات فردی حضرت ابوبكر(رض)

 مختصری از زندگی حضرت عمرابن خطاب از ابن ابی الحديد
 بعضی از سخنان عمر

 احاديثی که در فضيلت عمر وارد شده است

دربارة حضرت عمر و حضرت ابوبکر
تا مردم ایران از سیاستمدار و مدیر و كارمند و كارگر و استاد دانشگاه و روحانی و ...یاد
نگیرند كه در برابر حرف حق ،تسلیم شوند ،این كشور روز بله روز مراحلل بلدبختی را
یكی پس از دیگری طی می كند.
مشت مداحان دروغگو باز میشود ،دكان شیادان حیله گر ،بسته.
پایان تحلیلهای كودكانه از افسانه های تاریخی.
اگر مطالب این كتاب را نخوانید و ندانید در جهل مركب ،ابدالدهر بمانید.
قبل از تولد ،چشمانمان بسته است .پس از مرگ هم .الاقل سعی كنیم در ایلن میانله
چشمانمان باز باشد.
تعصب ،چشم عقل را كور و افسار احساس را باز میكند و اینگونه راهی جز سقوط
در درههای جهنمی جهالت ،پیش پای انسان ،باقی نمی ماند.
حضرت عمر و ابوبكر :3شبه هلم یا قاب ك اال ور؟
 -ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [النساء]375:
و گفتار آنها كه عیسی فرزند مریم فرستاده خدا را كشتیم در حالیكه نه او را كشلتند
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.

 -3در كتب شیعه از این دو نفر به تعابیر :فالن و فالن،آن دو نفر ،شیخین ،غاصبین خالفت ،و در كتب
اخیر با عنوان :عناصر نفوذی یاد میكنند! (خدا همه ما را ببخشد)
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 -ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭼ [التوبة]26:
آنها پیش از این نیز اقدام به فتنه انگیزی كردند و كارها را برای تو دگرگون ساختند
(و به هم ریختند) تا زمانی كه حق فرا رسید و فرمان خدا آشكار گشت در حالیكه آنهلا
كراهت داشتند.
شبه لهم :به خطا و اشتباه رفتن در مورد واقعه ای ،قضاوت اشتباه و بلدون عللم از
اتفاق یا اتفاقاتی.
قلب لك االمور :سیاه نمایی (بزرگ نمایی ،كوچك نمایی) ل قللب واقعیلاتل افلراد
خوب را بد و بد را خوب جلوه دادنل درهم آمیختن حق و باطل برای فلریفتن دیگلران
و...

 مردم را از همنشین آنها بشناسید.

پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم

 انسان در روش و شیوة زندگی ،از دوست خود تاثیر می پذیرد پس الزم اسلت
كه هر یك از شما درباره انتخاب دوست دقت كنید .رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم



همواره مومن می ترسد از اینكه آینده اش بد شود و عاقبتش شر گردد .پیامبر اكرم
صلی اهلل علیه و سلم
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به محض اسالم آوردن حضرت عملر فرمودنلد :خلدایا
ایمان را در قلب عمر پایدار كن .در جایی دیگر نیز فرموده اند عمر اولین كسی است كه
از صراط رد شده وارد بهشت میشود .ولی حضرت عمر می گفته ایكاش به دنیا نیاملده
بودم و یا اگر یك پایم داخل بهشت باشد هنوز مطمئن از آینده خودم مطمئن نیستم كله
این سخنان با روایت فوق از حضرت نبی اكرم صلی اهلل علیه و سلم قابل توضیح و فهم
خواهد بود یعنی مومن كسی است كه همواره بین بیم و امید باشد.
 همنشین بد ،اخالق تو را فاسد میكند.

حضرت علی (ع)
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الناس اعداء ما جهلوا :مردم دشمن آن چیزی هستند كه نسبت به آن آگاهی ندارنلد.
حضرت علی (ع)
هر گاه حكومتی عدالت را اجرا نكند از چشم مردم می افتد (؟)
انسان بر روش و اخالق دوست خود پرورش می یابد و شناخته میشود پس متوجه
باشید با چه كسی دوست و همنشین می باشید( .پیلامبر اكلرم) املالی طوسلی ج  4ص
 314و بحار ج 53
در قرن  49یك اصل قاطع در بین متفكران جهان شایع شد و بله اثبلات رسلید كله:
مردان بزرگ را نه به آنچه در نیت آنهاست و نه به كاری كه شلروع ملیكننلد بلكله در
آنچه به سرانجام میرسانند ،میشناسند .شیعه مرتب به حضرت عمر و حضرت ابلوبكر
و شیوه انتخاب شدن آنها گیر می دهد ولی اگر بدون تعصب به شیوة حكومت آنها نگاه
كنی و آنچه هنگام مرگ به جا گذاشتند ،و همنشینی همیشگی آنهلا بلا پیلامبر صللی اهلل
علیه و سلم و علی و اصحاب بزرگوار بیشك به آنها نمره  49می دهی.
 در عرف نویسندگان و مداحان شیعه نكاتی پیرامون این دو نفر به قرار زیر وجلود
دارد:
مطالبی از البه الی كتب تاریخی (سنی و یا شیعه) به صورت گزینشی و بر ضلداین 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.
چنانچه در سلسله روات یك حدیث یا واقعه به نام الف برخورد كنند كه فلردیكذاب یا منفی بوده و آن موضوع به نفع حضرت عمر و حضرت ابلوبكر باشلد،
جریان را مورد خدشه قرار میدهند ولی اگر به حدیث یا واقعهای برخورد كننلد
كه به ضرر حضرت عمر و حضرت ابوبكر باشد و نام همان الف یا فلرد كلذاب
دیگری در سلسله روات وجود داشته باشد آن موضوع را بر ضلد خلفلاء قبلول
كرده و استداللشان این است كه این واقعه و یلا حلدیث ،در كتلب اهلل سلنت
وجود دارد پس صحیح است .به طور كلی چلارچوب یكسلانی بلرای تجزیله و
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تحلیل حدیث وجود ندارد .و انتخاب مستندات ،بر پایه جدل اسلت و نله عقلل
محض.
مستنداتی كه از منابع متاخری مانند بحار االنوار و سلیم ابلن قلیس گرفتله شلدهاست چنانچه در قسمت منابع به آن اشاره كردیم نمیتواند مدارك مطمئنی برای
ارزیابی حوادث باشد ولی متاسفانه بیشتر استنادات شیعه ،از این دو منبع گرفتله
میشود.
تحلیلهای عوام پسند خود را بر وقایع بار می كنند .مانند این تحلیل مشلهور كلهاگر عمر به گوش زهرا سیلی نمی زد امام حسین در كربال شهید نمی شد (3البته
به زودی ثابت می كنیم كه اینگونه افسانه ها با شاخ و برگهای مربوطله ،قطعلاً و
به طور صددرصد ،دروغ محض است و تحلیلهای این چنینی بچه گانه تلر از آن
افسانه ها!!!)
اشتباه بزرگ دیگر عموم مردم و نویسندگان ملا در بررسلی و موضلع گیلری دربرابر این دو نفر آن است كه آنها را (خواسلته یلا ناخواسلته) در كنلار حضلرت
علی(ع) یا پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم می بینند و تجزیه و تحلیل می كننلد
در حالیكه شیعه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم یا حضرت علی(ع) را معصلوم ملی
داند ولی حتی برادران اهل سنت ،حضرت عمر و حضرت ابلوبكر را معصلوم و
عاری از خطا و اشتباه نمیدانند .یا اینكه به این حدیث پیلامبر صللی اهلل علیله و
سلم استناد می كنند كه علی با حق است و حق با علی است .ولی ما ملی دانلیم
خود حضرت علی (ع) در جایی فرموده اند :افراد ،مالك و معیار شلناخت حلق
نیستند بلكه حق و باطل را معیاری است كه باید افراد طبلق آن شلناخته شلوند.
ولی ما بر خالف سخن حضرتعلی(ع) و فق به صرف نام افراد ،حلق و باطلل

 -3گنه كرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
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را میشناسیم .و حتی محققین ما اسناد و مدارك تاریخی و آیات قرآن و ...را بلا
این مبنا (یعنی نام افراد) و با این پیش ذهن ،بررسی و تجزیه و تحلیل می كنند.

3

اكثر قریب به اتفاق عوام و علماء و محققین شیعه بنا به  8دلیل اصلی ،بلا حضلرت
عمر و حضرت ابوبكر دشمن بوده و آنها را تكفیر كرده و جهنمی می دانند .ایلن دالیلل
عبارتند از:
- 3غصب خالفت.
- 4علت اصلی شهادت حضرت فاطمه (س) و محسن ،جنین او.
- 1غصب فدك.
- 2بنیانگذاری ظلم به اهل بیت كه منجر به شهادت امام حسین (ع) شد.
- 7تحریف دین و مسیر جامعه اسالمی.
- 8سوزاندن احادیث.
- 5اتهامات متفرقه دیگر
اكنون این موارد را با مراجعه به متون معتبر تاریخی و حوادث و سخنانی كله ملورد
تایید علمای شیعه است و همچنین با دید عقل محض و آیات قرآن و نهج البالغه و بله
دور از تعصبات مذهبی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم .با عنایت به این نكتله كله:
عمل و سخن ،پرده از نیات درونی بر میدارد و چهرة واقعی افراد را نشان می دهد.
در اینجا ذكر این نكته خالی از لطف نیست كه یك نفر محقق باید مانند یك قاضلی
یا بازپرس ،بیطرف باشد و اگر شخصی را به عنوان متهم (و نه مجرم) دستگیر كرد و یا
به او ظنین شد باید تمامی شواهد و مداركی كه به نفع یا به ضرر اوست را با بی طرفلی
كامل جمع آوری كند و تحویل محضر دادگاه دهد .ولی متاسفانه محقق شیعه از آنجا كه
 -3در یك سریال جنایی ،مامور به رییس گفت ":پرونده تحقیقات در مسلیر خلودش اسلت " ریلیس
پاسخ داد :نه بلكه پرونده و مسیر تحقیقات به سمتی می رود كله تلو ملیخلواهی! تحقیقلات محققلین
گرانقدر و فاضل شیعه نیز بر همین منوال است یعنی مسیر تحقیق به سمتی می رود كه آنها میخواهند
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
میكند كه به ضرر این دو نفر است آن هم بدون بررسی صحت و سقم راویان و اسناد و
متن این مدارك و یا اعتبار نویسنده و كتابی كه این مدارك در آنها بوده و از سوی دیگر
سعی میكند تمام مداركی كه به نفع این دو نفر است را به هر طریق ممكن زیر سلئوال
ببرد .ما در این روش ،شیوه علمی و بی طرفانه را انتخاب كرده ایم .و هر چند نویسلندة
این سطور ،شیعه است ولی خود را حین نوشتن این مطاللب ،كلامالً از پوسلتة ملذهبی
خارج میكند.

-1غصب خالفت (اتهام مشترك بین حضرت عمر و حضرت ابوبکر)
 با توجه به سئواالت بیشماری كه در بخش غدیر و سقیفه ،و تقابل آن دو بیان
كردیم و اینجانب ،موفق به یافتن پاسخی مناسب و منطقی برای آنها نشدم میتوان با
اطمینان كامل ،این موضوع را منتفی دانست .زیرا با وجود چنین سئواالت و قرائن
فراوان و بدون جواب ،نه تنها انسان در این موضوع شك نمیكند بلكه به یقین میرسد
كه هدف و منظور سخنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در غدیر ،انتصاب حضرت
علی(ع) به عنوان جانشینی خودشان نبوده است .البته هضم این موضوع برای اینجانب
(كه شیعه هستم) بسیار سخت و سنگین است ولی از گفتن حقیقت ،چاره ای نیست.
اگر ما انتظار داریم برادران اهل سنت ،شیوه و روش امامان ما (علیالخصوص حضرت
علی) و اصول تئوری و ایدئولوژیكی مكتب تشیع را قبول كنند ،یا الاقل اتحاد واقعی
حاصل شود ،راهی جز پذیرفتن واقعیت و كنار گذاشتن دروغ و بهتان نیست .ضمن
اینكه باید به این نكته توجه كنیم كه نبودن نص بر انتخاب حضرت علی (ع) ذره ای از
كماالت واالی ایشان كم نمیكند و ماهیت و هدف تشیع اصیل و واقعی و جوهرة اصلی
این مذهب ظلم ستیز و پویا بر مبنای وجود نص بر انتخاب حضرت علی(ع) نمی باشد.
نكتة قابل ذكر دیگر این كه ما ساحت مقدس آفریدگار جهان را باالتر از تمامی
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مخلوقات و حتی باالتر از پیامبران و امامان و ...میدانیم پس نباید برای كوبیدن حریف
یا خوشایند اطرافیان و یا هر دلیل دیگر ،دروغی بر خداوند وارد كنیم كه گناه آن بسی

بزرگتر و نابخشودنیتر است( .و من ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ[ األنعام: ]43:
كیست ظالمتر از آنكه بر خدا دروغ می بندد؟)

 اینكه چرا حضرت عمر و حضرت ابوبكر با وجود شخص الیقتر از خود منصب

خالفت را رها نكردند .مرا به یاد سخن دختر بچه ای می اندازد كه می پرسید :چرا ایلن
فلسطینی ها بلد نیستند چكار كنند همه با هم اسلحه به دست بگیرند انصار حزباهلل هم
از لبنان حمله كند آنها از داخل و حزب اهلل هم از خارج و اسراییل را بگیرند .ایران هلم
كه به آنها كمك می كند! برای ما پس از 3299سال ،صدور حكم ،بسلیار راحلت اسلت
ولی باید دید آیا در آن شرای و در آن مكان و زمان و در بحلران سلقیفه ،وضلعیت بله
همین راحتی بوده یعنی اگر حضرت ابوبكر از خالفت كناره می گرفلت حضلرت عللی
(ع) خلیفه می شد؟ بسیار بعید است سران مقتدر دو قبیله اوس و خلزرج و حتلی افلراد
مكاری كه در تیرة بنیامیه بودند چنین اجازهای به یك نفر جلوان  11سلاله كله تملامی
بزرگان و دالوران آنها را كشته بود میدادند .3و تنها :مسن بلودن و سلالخورده بلودن و
همراهی همیشگی ابوبكر با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و رابطه خویشاوندی او با پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم و روحیه مصلحت نگر و نلرم او و سلخنی كله او از زبلان پیلامبر
گفت (االئمه من قریش) و از همه مهمتر اینكه قبیله او در تعارضات سیاسی و منازعات
قبیله ای هیچ جایگاهی در تاریخ عرب به خصوص قریش نداشته  ،4و باز مهمتر از همه
 -3مگر اینكه مانند ابوسفیان نقشه هایی در سر داشته باشند.
 -4در قبیله قریش (كه ابوبكر از تیره بنی تمیم بود) تعارض اصلی بر سر قدرت همیشه بین بنی هاشم
و بنی امیه در جریان بوده و شاید برای همین بر سر ابوبكر مصالحه بعمل آمد .درست مانند نقطه مقابل
كه بین انصار تعارض بر سر قدرت بین قوم خزرج و اوس بلوده اسلت .تلاریخ فقل  47سلال بعلد و
هنگام خالفت حضرت علی و دردسرها و نبردهای خونین بین ایشان و معاویه ،این نكته را به روشلنی
ثابت میكند .تاریخ قبل از ورود پیامبر نیز جنگها و كشمكشهای فراوان بیم اوس و خزرج را ثبت كرده
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)

 می دانیم كه از نظر شیعه ،عدالت یكی از شروط امام جماعت است و می دانلیم

كه حضرت علی (ع) پشت سر خلفاء نماز می خوانده اند .اگلر غصلب خالفلت ،ملانع
عدالت باشد این قضیه چگونه توجیه پذیر است؟ مگر اینكه به همان حیله قدیمی توریه
و تقیه و مصلحت و مماشات و ...متوسل شویم.

 حضرت علی (ع) در تمامی مواردی كه از ایشان درباره خالفت حضرت عملر و

حضرت ابوبكر سئوال شده مستقیم یا غیر مستقیم به سئوال كننده گفته اند این موضلوع
ربطی به تو ندارد و این امر را موضوعی بین خود و خلفاء تلقی كرده اند كه ایشان آنلرا
بخشیده اند و در مواردی نیز به عدم حضور و غیبت خود در جمع سقیفه اشاره كردهاند
یعنی ایشان به نحوه انتخابات معترض بوده اند و نه به اصل انتخابات.
در انتها در پاسخ ایرادهای بچه گانه شیعه و چشم بستن آنها بر موارد مثبت خلفلاء،
بایدگفت:
امالء ننوشته غل ندارد.

-2علت اصلی شهادت حضرت فاطمه (س) و محسن جنین آن
حضرت (اتهام حضرت عمر)
بسیاری از آه هایی كه می شنویم تحریف شده اند( .استانیسالو یرزی لی)ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ {الفتح }92:حممد فرستادةدداس و آنان مهراه اویند با هفار شدید و بني هم مهربانند.
-آنكه تواناتر است آسان تر می بخشد .حضرت علی (ع)

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

333

اگر بگوییم یكی از علل تنفر شدید عوام از حضرت عمر ،همین موضوع است شاید
سخن گزافی نگفته باشیم گرچه متاسفانه این افسانه یكی از روایاتی است كله در متلون
تاریخی بسیار شك برانگیز و مخدوش است برای اینكه:
تناقض در افراد :گاه در یك متن واحد (مانند كتاب جعلی سلیم) در رابطه با اینموضوع چندین نقل قول مختلف وجود دارد از قرار اینكه قنفذ به همراه خالدبن ولید به
سمت خانه حضرت علی حركت كردند و قنفذ بلا ضلربه غلالف شمشلیر موجلب آزار
دختر رسول خدا و شهادت محسن شد  /حضرت عمر با ضربه تازیانه اینكارها را انجام
داد  /حضرت زهرا گریه كنان از درون خانه به جلوی مهاجمین آمد و آنها برگشتند و...
تناقض در محل و موقعیت مكانی :شاید یكی از جاللب تلرین طنزهلای تلاریخهمین موضوع باشد .دقت كنید :حضرت عمر همراه عده ای بله طلرف خانله حضلرت
فاطمه حمله كرد .افسانه از همان اولش با دروغ و غلو شروع میشود :خانله! و شلنونده
بیچاره خانهای مانند خان ه خودش با باغچه و حیاط و اتاقهلای متعلدد و دری بلا قفللی
آهنی و محكم در نظرش مجسم میشود! ولی خانه ای در كار نبوده! محل زندگی فاطمه
اتاقكی بوده (و حتی اتاق هم نه!) در ضلع غربی مسجد مدینه در كنار بقیة اتاقهای زنان
پیامبر .خانه عایشه با یك دیوار فاصله در كنار خانه فاطمه بوده است .از این موضوع می
گذریم و به دروغ بعدی می پردازیم :حضرت عمر همراه عده ای به سلوی خانله عللی
حمله كرد و علی را با طناب بست و كشان كشان به سوی مسجد براه افتادند! ولی :اتاق
فاطمه داخل مسجد بوده و درب آن مستقیماً داخل صحن مسلجد بلاز ملیشلده یعنلی
صحن حیاطش ،همان صحن مسجد بوده .شما می گویید ابوبكر پس از بیعت در سقیفه
همراه دار و دسته اش به مسجد مدینه وارد شد در حالیكه هنوز نزدیكان پیامبر صلی اهلل
علیه و سلم سرگرم كفن و دفن آن حضرت بودند پس -3 :آنها در خانه عایشه بودند نه
در خانه فاطمه ،زیرا همه متفق القولند كه پیامبر اكلرم صللی اهلل علیله و سللم در اتلاق
عایشه رحلت كردند -4 .آیا عایشه اجلازه بلاز كلردن در خانله خلودش را نداشلته كله
حضرت عمر بخواهد با زور وارد شود و آنجا را آتش بزند؟  -1اینهمله آدم چگونله در
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این اتاق كوچك جا شده بودند؟  -2حضرت عمر از داخل مسجد به سلوی كجلا بلراه
افتاد و علی را از كجا به كجا كشان كشان آوردند؟! اتاق فاطمه كه همانجا داخل مسجد
بوده است!!!و درش هم مستقیم به صحن مسجد باز می شده؟( 3البته به زودی ثابت ملی
كنیم كه در آن زمان آن اتاقها در هم نداشته است و به جای در ،پارچه آویزان می كلرده
اند!)
تضاد با عقل سلیم و آیات محكم الهی :می گوینلد نلام جنینلی كله سلق شلدمحسن 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
حضرت علی در پاسخ آن شخصی كه می گویند مگر شما علم غیب داری نمی فرماینلد
كه علم غیب یعنی اینكه داخل رحمها چیست نر است یا ماده شقی است یا سعید و ...و
اینها منحصرا نزد خداست (آیات آخر سوره لقمان)
ممكن است محقق شیعه بگوید حضرت علی یك خانه دیگر هم كنلار قبرسلتانبقیع داشته اند كه پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به آنجا نقل مكان میكننلد!
(البته از البه الی متون تاریخی همه چیزی می توان بیرون كشید) ولی:
- 3این سخن بسیار ضعیف است و فق در یك متن تلاریخی آملده اسلت .و تملام
متون دیگر می گویند اتاق فاطمه داخل همان مسجد مدینه بوده است.
- 4اكثر متون شما حمله به خانه فاطمه را در همان روز رحلت پیامبر صلی اهلل علیه
و سلم می دانند( .تعداد كمی هم یكی دو روز پس از آن)
- 1علی و خاندانش به گفته شما به قدری فقیر بوده اند كه طبق آیات سوره دهر سه
روز متوالی غذای خود را به فقیر و یتیم و اسیر دادنلد بله نحلوی كله حسلن و
حسین به حالت مرگ افتاده بودند آنوقت شما معتقدید :خانه دوم!!!

 -3تفصیل مطلب را در كتاب شهید دكتر علی شریعتی :تاریخ و شلناخت ادیلان ج  3ص  113مطالعله
كنید.
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- 2حضرت علی شاید در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطاب كه غنایم به مدینه
سرازیر شده خانة دیگری خریداری نموده باشند.
- 7امام صادق در حدیثی می گوید اگر كسی خانه ای داشته و نیازی بله آن نداشلته
باشد و آنرا به برادر نیازمندش ندهد خدا هیچ نظری به او ندارد .آنگاه با وجلود
اصحاب صفه كه حتی جا و مكان هم نداشتند :خانه دوم .و اگر هم خانه تحلت
تصرف كسی بوده آیا حضرت علی همان روز وفات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و
سلم ،حكم تخلیه خانه را صادر می كنند؟
- 8پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم از آویختن پرده ای رنگین جلوی اتلاق فاطمله
خشمگین میشود و در جایی دیگر تقاضای دخترش برای اسلتخدام كنیلز را رد
می كند آنگاه :خانه دوم؟
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در آخرین وصیت در گوشی به دخترش میگوید تواولین كسی هستی كه از خاندان من به من ملحق می شوی در صلورتیكه اگلر محسلن،
شهید شده باشد محسن ،اولین نفری بوده كه به پیامبر ملحق شده است .و اگلر بگوییلد
جنین ،شخص حساب نمیشود ،می پرسیم :چطور شهید حساب میشود؟
اگر مادری حامله باشد و خبر مرگ قریب الوقوع خودش را بشنود حداقل نگرانجنین داخل شكم خودش میشود ولی ما در تاریخ میخوانیم كه حضرت فاطمه(س) با
شنیدن این خبر ،خوشحال شدند و لبخند زدند! نكته دیگر اینكله از سرنوشلت كلودك
خود و اینكه آیا زنده می ماند یا نه ،چه كسی به او شیر می دهد چه كسلی او را بلزرگ
میكند و ...از پیامبر اكرم ،سئوال نمی كنند.
هیچ سخنی از حضرت فاطمه در این رابطه (یعنی سق محسن) در تاریخ ثبلتنشده حتی در خطبه (جعلی فدكیه) كه پس از این وقایع ،شلیعه معتقلد اسلت حضلرت
فاطمه در مسجد مدینه و در حضور ابوبكر ایراد كردهاند در صلورتیكه بهتلرین ملدرك
برای رسوا كردن مخالفین و برانگیختن مردم و آگاه كردن آنها اشاره به هملین موضلوع
بوده است .كه بهانه تقیه نیز دركار نیست!
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در متون معتبر تاریخی آمده كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،اسم محسلن راروی او گذاشته و داخل گوش او اذان گفته اند یعنی اینكه محسن در زمان حیات پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم زنده بوده است.
در برخی متون معتبر تاریخی آمده كه محسن در كودكی مبتال به بیماری شلده ودرگذشته است.

3

حضرت فاطمه در  1سال محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب حلدود  3سلالسن داشته اند شما مجسم كنید آیا چنان فشار شدیدی كه در تاریخ آمده نمی توانسته در
ضعف جسمانی ایشان موثر باشد .مشكالت هجرت به مدینه و شرای دشوار بعلدی را
نیز به این موارد اضافه كنید.
آیا امكان دارد یك نفر ( آن هم زن و آن هم در آن شرای بهداشتی و پزشكی) باوجود این ضربة مهلك (كه ظرف فق  29روز یا سه ماه بعد منجر به رحلت او شده آن
هم ضربه ای كه به قول شما موجب شكسته شدن استخوان سینه و )...قادر باشد شبهای
بعد (هر شب) همراه همسرش به در خانه انصار برود و با آنها دربلاره خالفلت گفتگلو
كند؟! از صبح تا شب نیز به بیرون از مدینه (به بقیع) برود و گریه كند .به مسجد برود و
درباره فدك آن سخنرانی را ایراد كند و...؟ جالب است كه برخی مورخین داستانسرا این
موارد را فراموش كرده و می نویسند بر اثر این ضربت ،حضرت فاطمه به بستر رفته و تا
آخر عمر از بستر بیماری خارج نشدند! اكنون دم خروس را باید دید یا قسلم حضلرت
عباس را؟
شیعه می پرسد :اینكه محل قبر فاطمه مشخص نیست نشانة چیلزی اسلت و آنچیز یعنی اعالم دشمنی با حضرت عمر و حضرت ابوبكر! پاسخ :بلرای هلر محقلق بلی
طرفی مسلم است كه قبر و مقبره در قرون بعدی اهمیت و بر اساس تبلیغلات غالیلان و
اندیشه های هندی ،ایرانی و مسیحی ،اهمیت پیدا میكند .و به طلور قطلع ،قبلر در نلزد
 -3تاریخ یعقوبی (ضمنا مجددا متذكر می شوم كه یعقوبی شیعه است و نه سنی) و تاریخ طبری (ایلن
دو كتاب از قدیمی ترین و معتبرترین كتب منبع تاریخی است)
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مسلمانان صدر اسالم مساله مهمی نبوده است .پیامبر صللی اهلل علیله و سللم در ملورد
حمزه سیدالشهداء می فرمایند اگر نبود كه این امر سنت شود جسد تو را در همین بیابان
رها می كردم و می رفتم! حتی روی قبر پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،چیزی نساخته
و چیزی وجود نداشته است .و اگر داخل اتاق عایشه نبود چه بسا مكان آن هم برای ملا
مجهول می ماند .البته شاید هم حضرت فاطمه از شدت حجلب و حیلاء نملیخواسلته
هنگام تشییع و دفن ،بدن مطهرشان را كسی مشاهده كند .و برای همین در تاریكی ایلن
كار صورت گرفته است( .ما می دانیم كه حضرت فاطمه حتی از آن شخص كور رو می
گیرد با عنایت به اینكه تابوتهای آن روزگار روباز بوده است) شاید هم حضرت علی یلا
حضرت فاطمه از بیم منافقین مدنیه و باقیماندة اندك یهودیان مغرض و سایر كسانی كه
از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم كینهای به دل داشته اند و امكان داشته بدن حضلرت را از
قبر خارج كنند اینگونه مخفیانه به خاك سپرده شدند .موردی كه این ظن را تایید میكند
نامشخص بودن محل قبر حضرت علی در جریان شورش و آشوب و بللوای خلوارج و
بنی امیه است .این احتماب باز هم قوی تر میشود وقتی در تاریخ میخوانیم كه شورش
اهل رده و احتمال حمله آنها به مدینه در هملین روزهلا (یعنلی زملان وفلات حضلرت
فاطمه) رخ داده است .و بسیاری از قبایل كینه همسر و پلدر حضلرت فاطمله را بله دل
داشته اند .شورش رده كه در همین زمان اتفاق می افتد ظن ما را در این خصوص قلوی
تر میكند(.البته اهل سنت قبر فاطمه را همین قبری می دانند كه در كنار قبور ائمه بقیلع
وجود دارد .شیعه این قبر را متعلق به فاطمه مادر حضرت علی می داند .واهلل اعلم)
در تاریخ یعقوبی (شیعه) آمده :برخی از زنان پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم دربیماری فاطمه نزد او آمدند و گفتند :ای دختر پیامبر ما را از حضور در غسلت بهره منلد
ساز .گفت :آیا می خواهید چنانكه دربارة مادرم گفتید درباره من نیز بگویید؟ نیلازی بله
حضور شما ندارم( .فكر می كنم انسان هر قدر هم احمق باشد بلا خوانلدن هملین یلك
دلیل متوجه درخواست حضرت فاطمه از كفن و دفن مخفیانه در شب شده باشلند .هلر
چند احادیثی نیز داریم كه حضرت ابوبكر بر ایشان نماز خواند) (مورد دیگر درخواست
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حضرت فاطمه از اسماء همسر حضرت ابوبكر است كه برای ایشان تابوتی بسلازند كله
بدن ایشان پیدا نباشد كه اگر دفن در شب و مخفیانه بوده این درخواست بلیمعناسلت!
ابن عبد البر ،معقتد است این اولین بار بوده كه برای یك نفر از مسلمانان چنین تلابوتی
ساخته شده است.
عبدالرزاق صنعنای از قدمای شیعه از ابن طاووس روایت كرده :پیامبر صللی اهللعلیه و سلم از اینكه بر قبر مسلمین بنایی ساخته شود و یا گچ كلاری و یلا بلر روی آن
زراعت شود نهی نموده و فرمودند :بهترین قبور شما قبلری اسلت كله شلناخته نشلود.
(المنصف )798/1 .و شاید حضرت فاطمه و حضرت علی بله ایلن عللت و بله خلاطر
رعایت این دستور نبی اكرم میخواسته اند قبرشلان مخفلی باشلد (زیلرا شلاهد برخلی
جریانات غلو و انحرافی در زمان حیاتشان بودهاند)
برای من بسیار جای تعجب است كه تاریخ برای عقاید ضالة شلیعه چله خلوبوقایع خودش را مرتب كرده است .از سویی سپاه یمن با حضرت علی قهر ملی كننلد و
دامنه شایعات بدانجا می كشد كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم مجبور می شلوند در
غدیر حضرت علی را مبری كرده و همه را سفارش به دوستی با علی كنند .از دیگر سو
 59روز بعد علی باید به خاطر حضور در مراسم سوگ پیامبر در سقیفه حاضر نشلود و
همه ابوبكر را انتخاب كنند و حضرت علی به خاطر قرابت نزدیكتر با پیلامبر صللی اهلل
علیه و سلم ،اندكی مخالفت كنند و ناراحت شوند و بعد از  379سال كه از ایلن وقلایع
می گذرد شیعه این دو واقعه را به هم پیوند بزند و بگوید علت مخالفت حضلرت عللی
این بوده كه او در غدیر خلیفه شده بود! بعد شورش اهل رده و بیم حملله راهزنلان بله
مدینه رخ دهد و حضرت فاطمه شبانه و مخفیانه به خاك سپرده شوند و باز هلم شلیعه
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
كنار قبر ائمه بقیع قرار دارد و شیعه میگوید قبر فاطمه مادر حضرت علی است!)
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لطفاً بیان بفرمایید قاتلین :ابراهیم (فرزند پیامبر) و همچنین بقیه دختران و پسرانپیامبر صلی اهلل علیه و سلم چه كسانی بوده اند؟ زیرا تمام فرزندان آن حضرت در سنین
پایین و پیش از آن حضرت ،رحلت كرده اند؟ (حضرت امام صادق فرموده اند باالی قبر
ابراهیم شاخه نخلی بود كه با خشكیدن آن محل قبر نیز گم شد و این نشان میدهد قبلر
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 قبلرحضرت فاطمه را نشان ندادند (همه قرائن و شواهد بیانگر آن است كه قبر بلرای شلیعه
موضوع خیلی مهم و اساسی و حیاتی می باشد و در دیدگاه پیامبر و علی و ...این املور
بسیار بی اهمیت بوده است)3
شیعه ،ابن سباء را كه یك جریان ممتد تاریخی در قسمت اعظم ممالك اسلالمیآن روزگاران بوده و حتی فرقه ای به این نلام وجلود داشلته (سلباییه) و توسل بیشلتر
مورخین (حتی شیعه) ثبت شده است را دروغ و جعلی و افسانه سلرایی ملورخین ملی
داند چگونه جریان حمله به خانه فاطمه كه  37دقیقه بیشتر طول نكشیده را وحی منلزل
دانسته و حتی می دانند در آن لحظات ،در مغز حضلرت عملر چله افكلاری در جریلان
بوده؟!!! و حضرت عمر دقیقا كجا ایستاده بوده و حضرت فاطمه دقیقا در چه محلی قرار
داشته اند؟!!! و حتی از هر یك از افراد حاضر چه حركاتی سر زده و چه سلخنانی رد و
بدل شده .و جزئیات را آنقدر دقیق می نویسند و باالی منبر می گویند كه هیچ فیلمنامله
نویس زبردستی توان این را ندارد كه به این دقت ما وقع را تشریح كند!
ما می دانیم كه ام كلثوم همسر حضرت عملر بلوده و دختلر حضلرت فاطمله وحضرت علی! آیا امكان دارد یك دختر با قاتل ملادرش و بلرادرش حاضلر بله زنلدگی
باشد؟ آیا امكان دارد حضرت علی (ع) اجازه چنین ازدواجی را بدهند.

 -3شیطان پس از رانده شدن از درگاه خداوند به خدا می گوید :برای اغوای بنی آدم انچه روی زملین
است را برای آنها زینت می دهم و تزیین و آبادانی قبور نیز از همین دست است.
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پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،افراد امت خود را بهترین تمام دوران و قرآنكریم نیز آنها را امت نمونه :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [البقرة ]321:معرفی می نماید
آیا این امت در همان روز وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،اینقدر بی حمیت شده اند
كه حاضر می شوند یك نفر سیلی به گوش دختر پیامبر بزند و جنین او سق شود و در
خانه را آتش بزند 3و...
آیا علت وفات حضرت فاطمه آزار و اذیتهای وارده بر ایشان به خاطر فوت مادر(خدیجه) و ستم كفار در مكه نسبت به پیلامبر و سله سلال زنلدگی سلخت در شلعب
ابیطالب و رنج سفر هجرت به مدینه و در نهایت رحلت پدر بزرگوارشلان نبلوده اسلت
مسلماً هر كسی چنان پدر نازنینی داشته باشلد (كله كلس دیگلری در تلاریخ نداشلته و
نخواهد داشت) مرگ آن پدر ،كمرشكن خواهد بود.
اگر خواننده فهیم بر من ببخشد من در اینجا تحلیلی می كنم كه بر خالف قاعدهاین كتاب ،هیچ سند و مدرك تاریخی برای اثبات آن جز تحللیالت عقالنلی نلدارم :ملا
میدانیم پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم در حجره عایشه از دنیا رفت و در همانجلا بله
خاك سپرده شد .و می دانیم حجره عایشله اتلاق بسلیار كلوچكی بلوده اسلت و افلراد
مختلفی مانند زنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و برخی از بنی هاشم در آن حاضر بلوده
اند .مردم مدینه عالقه وافری به پیامبر داشته اند مجسم كنید تنها پیامبر و آخرین پیلامبر
به آن نازنینی از دنیا رفته و خبر وفات او در شهر پیچیده است آیا مردم (آن هم اعلراب
با آن روحیه تند و تیز و احساسی) با شنیدن این خبر هولناك ،همینطور ساكت نشسته یا
به طور خیلی منظم پشت حجره عایشه صف كشیده اند؟ بسلیار بعیلد اسلت و احتملال
زیادی وجود دارد عده ای به سمت حجلره هجلوم آورده و در ایلن گیلر و دار ،دختلر
پیامبر یعنی حضرت فاطمه كه مسلماً در آن لحظات ،حال و روز خوشی هم نداشلته در
آن اتاق كوچك و فشار جمعیت و ...دچار آزار و اذیتی جزئی شده باشند و پلس از آن،
 -3البته عمر گفته در را آتش می زنم ولی او در زمان پیامبر نیز گردن خیلی ها را زده وللی واقعلا آیلا
زد؟
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بازمانده های قوم یهود كه در پی ایجاد نفاق و اختالف در جامعله اسلالمی بودنلد ایلن
واقعه را به صورت فعلی تحریف كرده باشند .البته تمام اینها كه من گفتم طبق خیلاالت
خودم بود ولی چه بسا همین خیاالت ،از هر راستی راست تر باشد .واهلل اعلم.

3

حتی به فرض اینكه بنا به هر دلیلی كدورتی بین حضرت فاطمه و حضرت عمرو حضرت ابوبكر بوجود آمده باشد ما می دانیم كه خداوند در قرآن كریم میفرماید :ای
پیامبر بگو من بشری مانند شما هستم فق با این تفاوت كه به من وحی نازل ملیشلود.
اكنون سئوال من اینجاست وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم با آنهمه عللو مقلام و ملرد
بودن وكبر سن و كرامات و اخالق واال از سوی خداوند به عنوان یلك بشلر  ،4معرفلی
می شود كه مانند سایر انسانها دارای روحیات و عواطف بشری است (البته از نوع تكامل
یافته تر و برتر) چرا دختر ایشان (یعنی زنی بلا احساسلات طبیعلی زنانله) نبایلد دارای
طبیعت بشری بوده و مثال عصبانی نشود یا اشتباه نكند؟
در آیه ای از قرآن خطاب به اعراب آمده كله پشلت اتاقهلای صلدایتان را بلنلدنكنید .علت مشخص است چون دری وجود نداشته كه آنها بله در بزننلد صدایشلان را
بلند كرده و بله خلاطر كوچلك بلودن اتاقهلا موجلب آزار و اذیلت دیگلران را فلراهم
میآوردند.
در آیه  74سوره احزاب آمده كه ای كسانی كه ایمان آورده اید داخل خانه هلاینشوید مگر اینكه به شما اجازه داده شود( .و این آیه به خوبی نشان می دهد كه اتاقهای

 -3این تنها موردی است كه من در این تحقیق چند صد صفحه ای مانند مداحان و روحانیون صلفوی
خیال پردازی كرده ام.
 -4علیرغم اندیشه های قشری و ظاهربین همین عنوان بشر و انسانیت بلاالترین تمجیلد و سلتایش از
یك نفر است .اگر كسی فرشته و یا به هر طریق مافوق بشر باشد و بعد در ظاهر یك انسان تكامل پیدا
كند هنر كرده یا اینكه كسی با همین اندیشه و گوشت و پوست و اسلتخوان بیایلد و از دیگلران گلوی
سبقت برباید؟ كه عدالت خداوند نیز همین را ایجاب می كند .واقعا متاسفم كله بلرای هموطنلانم چله
نكات ساده ای را باید توضیح داد!

342

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

(سوره حجرات :حجره = اتاق) نبی اكرم در نداشته و به جای در پارچه آویزان می كرده
اند.
درب خانه :طبق تحقیق اینجانب اصالً در آن زمان اتاقهای همسران پیامبر صللیاهلل علیه و سلم دربی نداشته و اتاقكهای زنان و حضرت فاطمه كه داخل مسجد بوده اند
درب نداشته است و به جای درب از پرده استفاده می كرده اند .به این علت كله وجلود
خود مسجد ،حایل و حفاظ بوده است .ولی در جاهای دیگلر مثلل منلازل یهودیلان در
خیبر یا اشخاص ثروتمند درب بوده است و اما دالیل:
اگر شما حتی هم اینك به محالت قدیمی شهر یا به روسلتاها برویلد و درهلایچوبی را كه همین  79یا  69سال قبل ساخته شده است ببینیلد متوجله ملی شلوید كله
چقدر شرای مكانیكی و اصولی این درها مسخره و معیوب اسلت( .قفلل ،لوالهلا و)...
حتی برخی مناطق فقیر به جای در ،پارچه آوزیان كرده اند! اكنون چگونه ممكلن اسلت
 3299سال قبل در محیطی كه نه نجار داشته و نه درختی بله جلز درخلت خرملا ،دری
چنان محكم بر در اتاقك محقر و فقیرانه ای نصب شلده باشلد كله فقل بلا آتلش زدن
میشده آنرا از جا كند؟ و آیا كسی میتواند پشت دری كه در حال سوختن و دود كلرده
است بایستد؟ و آیا مردی داخل آن اتاق نبوده (دقت كنید كه خانله ای در كلار نبلوده و
فاطمه و سایر زنان دارای حجره هایی كوچك یا همان اتاقلك بلوده انلد) كله حضلرت
فاطمه را از چنین شرایطی دور كند؟ (البته حتی در كتب اهل سنت چند حدیث معلدود
است كه به وجود درب برای اتاق پیامبر اشاره دارند ولی دالیل نبودن درب بسیار بیشتر
میباشند -البته حتی این احادیث نیز مربوط به اتاق عایشله اسلت و نله اتلاق حضلرت
فاطمه)
دكتر ابوالقاسم پاینده (شیعه) در مقدمه نهج الفصلاحه نوشلته اتلاق زنلان پیلامبرصلی اهلل علیه و سلم از شدت فقر درب نداشته و جلوی آن پارچه آویزان می كرده انلد
(همچنین رجوع كنید به داستانهایی كه می گوید پیامبر از سلفر برگشلت و دیلد فاطمله
پارچه ای رنگی جلوی اتاقش گرفته و ...یا آیاتی كه میفرماید از وراء حجاب یلا پلرده
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با زنان پیامبر سخن بگویید(احزاب )71/دقت كنید كه تمامی این آیلات در ملورد اتلاق
پیامبر و همسران پیامبر میباشند كه مورد نظر ما است نه جاهای دیگر كه ممكلن اسلت
درب بوده باشد.
مرتضی مطهری در كتاب مساله حجاب می نویسد :از نظر اسالم ،هیچكس حلقندارد بدون اطالع و اجازة قبلی به خانة دیگری داخل شود .در بین اعراب ،در محیطلی
كه قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسی برای ورود در منزل دیگران اذن بخواهد.
در خانه ها باز بوده همانطوری كه االن در دهات دیده می شود ....اولین كسی كه دستور
داد برای خانه های مكه مصراعین یعنی دو لنگله در قلرار دهنلد معاویله بلود و هلم او
دستور داد كه درها را ببندند( .خالفت معاویه هم كه متعلق به  19سال پس از این وقایع
است!)
در آیة  45سوره نور آمده :ای كسانی كه ایمان آورده ایلد بله خانله دیگلران داخلل
نشوید مگر آنكه قبالً آنان را آگاه سازید .و مسلماً اگر خانه ها در داشلت خداونلد ملی
فرمود ای كسانی كه ایمان آورده اید در خانه هایتان را ببندید( .البته به احتملال فلراوان،
خانه های برخی از افراد یهودی متمول و برخی از مسلمانان پوللدار ،در چلوبی داشلته
است) مطهری در كتاب مساله حجاب ص  359در تفسیر آیة  71سلورة احلزاب چنلین
می نویسد :عربهای مسلمان بی پروا وارد اتاقهای پیامبر می شدند .زنهای پیلامبر هلم در
خانه بودند .آیه نازل شد كه اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه پیغمبلر نشلوید و ثانیلا
وقتی می خواهید چیزی از زنان پیامبر بگیرید از پشت پرده بخواهید بدون اینكله داخلل
اتاق شوید.
در تاریخ طبری آملده :و چنلان شلد كله دریلا كشلتی ای را كله از آن یكلی ازبازرگانان 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
فراهم آمد ص ( 616یعنی در آن روزگار :كسانی مانند یهودیان و اشراف قلریش و كلالً
كسانی كه وضعیت مالی خوبی داشته اند و داخل خانه نیز لوازم قیمتلی ،خانلة آنهلا در
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چوبی داشته ولی اكثر خانه ها بدون در بوده است .حتی برای ساختن سقف كعبه چوب
وجود نداشته است و نجار هم قبطی بوده و اعراب نجار هم نداشته اند)
آیات قرآن :برخی از اعراب می آمدند و پیامبر را از پشلت در خانله بلنلد صلدامی كردند و با سر و صدا موجب آزار دیگران می شده ا ند .در آیهای دیگلر ملیفرمایلد
بدون اجازه وارد اتاق نشوید و یا ماجرای آن رییس قبیلهای كه بدون اجلازه در حضلور
نبی اكرم ،وارد اتاق عایشه میشود و ...همه اینها بیانگر آن است كه اتاقها درب نداشلته
است.
خود پیامبر صلی اهلل علیه و سلم كه هنگام ورود می گفته اند :السالم علیلك یلااهل بیت النبوه و ...زیرا دری وجود نداشته كه بخواهند با كوبیدن بر آن در ،اعالم ورود
كنند! و به جای آن ،این سخن را می گفته اند.
تنها آیه ای كه به درب و كلید اشاره دارد آیه 83از سوره نور می باشد  -3هملانطور
كه قبال نیز گفتیم بحث ما فق پیرامون اتاق حضرت فاطمه و اتاقهلای همسلران پیلامبر
صلی اهلل علیه و سلم است نه جایی دیگر و این آیه به طور عام برای كل مسلمین آملده
تا بدانند در صورت داشتن كلید حق ورود دارند مثلل منلازل یهودیلان در جنگهلای بلا
یهودیان و جنگ خیبر و ...و یا حتی پس از فتح ایران و روم و مصر كه در آن كشلورها
به طور حتم درب بوده است و آیاتی كه ما برای عدم وجلود درب آوردیلم مربلوط بله
خانه پیامبر و همسران او است -4.از ابتدای آیه تا انتها  9مرتبه از كلمله بیلت و بیلوت
استفاده شده ولی در موردی كه كلمه كلید آمده(مفاتحه) به جای بیوت كلمه ملكتم آمده
و ملكتم را ملی تلوان بله چیلزی كله ماللك آن هسلتی معنلی كلرد مثلل صلندوق یلا
صندوقچه -1.شما برای جایی درب به همراه كلید می گذارید(آن هلم در  3299پلیش)
كه شی ء یا چیزی قیمتی در آن باشد نه اتاقك حضرت فاطمه و همسران پیلامبر صللی
اهلل علیه و سلم كه به طور حتم از جواهرات و چیزهلای قیمتلی خلالی بلوده و زنلدگی
زاهدانه ای داشته اند .حضرت عللی در خطبله 389نهلج البالغله در ملورد راه و رسلم
زندگی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرموده :بر روی زمین می نشست و و غذا می خورد
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و چون برده ساده می نشست و با دست خود كفش خود را وصله می زد و جامه خلود
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
به یاد دنیا و زینتهای آن می افتم.

-3غصب فدك (اتهام علیه حضرت ابوبکر!)
امام صادق (ع) در حدیث مشهوری می فرمایند :علماء وارثان انبیاء هستند مفهلوم ایلن
سخن یعنی اینكه :انبیاء علم و دانش از خود به ارث می گذارند .كه با سایر آیات قلرآن
و روایات نبی اكرم همخوانی دارد .اصوالً پیامبران وقتی برای جملع آوری ملال و منلال
نداشته اند كه تازه بخواهند چیزی هم به ارث بگذارند.

3

ضمناً مگر در آیة قرآن نیامده وقتی قرض می دهید نوشته كتبی یا شاهد بگیرید چرا
در این مورد به این مهمی نه نوشته كتبی وجود داشلته و نله شلاهدی؟ (اگلر حضلرت
ابوبكر به صرف اینكه فاطمه دختر پیامبر است سخن او را قبول می كرد از فردا مجبلور
بود سخن سایر مسلمانها را نیز در هر زمینه ای قبول كند و بدین ترتیب رشلته املور از
دست او میرفت و بلوا و بی نظمی در جامعه حادث می شد در تایید ایلن سلخن بایلد
گفت وقتی حضرت عمر در زمان خالفتش ،تولیت فدك را پس می دهد بر سر آن بلین
حضرت علی و عباس اختالف می شود یعنی اگر ابوبكر هم پس ملی داد غائلله خاتمله
پیدا نمیكرد .و اگر ابوبكر خالف قاعده عمل می كرد از فردای آنروز هر كس برای هلر

 -3اشاره به آیه وورث سلیمان داوود بیهوده است .عجیب نیست چرا فق داوود باید از سللیمان ارث
ببرد؟ و بقیه فرزندان سلیمان ارث نبرند؟ پس این نشان می دهد كه حضرت داوود ،نبوت و حكمت و
علم فهم منطق حیوانات و ...را از سلیمان به ارث برده است و...
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چیزی ادعایی داشت .با عنایت به این نكته كه در آنزمان ،دفاتر ثبت اسلناد رسلمی نیلز
وجود نداشته است!)
وقتی پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم از سفری بر گشته و دیدند فاطمه پلرده ای را
جلوی اتاق آویزان كرده با او قهر كردند و وارد اتاق نشدند یعنی اینكه پیامبر صللی اهلل
علیه و سلم از اینكه فاطمه آرام آرام آلوده دنیا شود نگران بودند چرا باید ابوبكر نگلران
چنین چیزی نباشد؟ دقت كنید نگاهی كه ما به حضرت ابوبكر داریم بلا نگلاه سلنیهلا
متفاوت است ابوبكر حتی در نظر آنها مقامی باالتر از حضرت علی دارد برای هملین از
شما خواهش می كنم ،پاسخها را از این دید نیز نگاه كنید .با عنایلت بله ایلن نكتله كله
حضرت ابوبكر چندین بار گفته بوده فاطمه را بیشتر از دختلر خلودش عایشله دوسلت
دارد.
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم در طول  41سال رسالت خود كوچكترین كاری كه
نبوت ایشان را زیر سئوال ببرد نكردند آیلا امكلان دارد فلدك (یعنلی چنلدین روسلتای
حاصلخیز و آباد) را برای خودشان برداشته و سپس آنرا فق به دخترشلان بدهنلد؟ (یلا
خالفت را به علی بدهند و )...ما باید متوجه این نكته باشیم كه موضع حاكم و رفتلار او
در موقعیت حكومت با رفتار سایر مردم بسیار متفاوت است درست به همین دلیل است
كه در تاریخ می خوانیم :از ابوبكر هفتصد درم مانده بود (پس از رحلت او) عمر دستور
داد تا آن را به بیت المال بردند و به وارثان نداد( .تاریخ گزیده حمداهلل مستوفی)
حضرت علی در خصوص فدك فرموده اند :انی الستحیی ملن اهلل ان ارد شلیئاً منلع
منه ابوبكر و امضاه عمر (ابن ابی الحدید ج  38ص )474من از خلدایم شلرم ملی كلنم
چیزی را كه ابوبكر آنرا منع كرد و عمر بر آن صحه گذاشت( .به هملین دلیلل حضلرت
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
تمامی مورخین معتقدند كه :وقتی سپاه اسالم ،یهودیان خیبر و سلایر نقلاط را شكسلت
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میدهد پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،سفیری به نام محی را نزد رؤسای فلدك ملی
فرستد .یوشعبن نون ،ریاست منطقه را به عهده داشته و فردی صللح طللب بلوده او بله
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم تعهد میدهد كه هر سال ،نیمی از محصول فدك را به پیامبر
بدهد و بعد از این در زیر پرچم اسالم زندگی كند و بر ضد مسلمانان ،دست به توطئله
نزند و حكومت امنیت منطقه را تامین نماید( .از كتاب روشن تر از خورشید آبلی تلر از

دریا – زندگی رسول اكرم .نوشته مظفر سربازی – شركت توسعه كتابخانههای ایلران –
)3161
پس بر خالف ذهنیت اشتباه و بیمار روحانی شیعه ،ملكیت فدك ،در زملان رحللت
نبی اكرم ،تماماً متعلق به یهودیان بوده و فق  ،نیمی از محصلول بله صلورت سلالیانه در
اختیار پیامبر قرار میگرفته است .و ملكیت فدك متعلق به كسی نبوده كه بخواهد غصب
شود! ضمن اینكه( :فاطمه گرچه حق استفاده از عین و نمائات آن را داشلته نملیتوانلد
حق مالكیت آنرا محفوظ دارد).

3

پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،این محصول را بین فقراء از جمله خاندان دخترش
فاطمه تقسیم میكرده .احتماالً خانوادة حضرت علی نیز در این وظیفه (یعنی تولیت این
كار) نقش اصلی را داشته اند .حضرت ابوبكر و عمر نیز دقیقاً همین روش را دنبال ملی
كنند.
به محض خالفت حضرت ابوبكر (رض) شلورش گسلترده رده واقلع ملی شلود و
همانگونه كه در متن تعهد فوق (كه از كتب شیعه نقل شده) می بینیم :حكومت ،وظیفلة
حفظ امنیت منطقة فدك و سایر مناطق را عهلده دار بلوده و در ازای دریافلت نیملی از
محصول ،باید امنیت را حفظ میكرده است .ولی تمامی قبایل از دادن زكلوه خلودداری
می كنند و حكومت مجبور می شود عواید فدك را هزینة تجهیز سپاه برای دفع شورش

رده كند (یعنی برای نجات دینی كه پدر همین دختر – حضرت فاطمه – آنهمه برای آن
رنج و سختی دیده بوده است و نه برای خوشگذرانی و عیش و نوش)
 -3تشیع در مسیر تاریخ .دكتر سید حسین محمد جعفری دفتر نشر فرهنگ اسالمی ص64
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ام كلثوم همسر حضرت عمر (و دختر علی) در زمان خالفت حضرت عملر ،هدیله
ای را برای همسر پادشاه روم می فرستد و همسر پادشاه روم نیز در مقابلل ،گردنبنلدی
قیمتی برای او به پیك مسلمین میدهد .حضرت عمر مسلمانها را در مسجد جملع ملی
كند و میپرسد :این گردنبند را چه كار كنم؟ مسلمین می گویند :اشلكالی نلدارد و ایلن
متعلق به ام كلثوم است .حضرت عمر اندكی فكر می كند آنگاه می گوید :نه! اگر قدرت
مسلمین نبود و اگر پیك مسلمانها نبود امكلثلوم ،هیچگلاه چنلین هدیله ای را دریافلت
نمیكرد .و گردن بند را به بیت المال می فرستد .سئوال من از آخوندهای بی شلرم ایلن
است :اگر نبود قدرت سپاه اسالم و اگر پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم در مكله مانلده
بودند آیا یوشعبن نون از مدینه به مكه می آمد و فدك را به حضلرت محملد صللی اهلل
علیه و سلم می داد؟
آیا حضرت فاطمه در قبال دریافت نیمی از محصول فدك می توانستند به تعهلدات
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،عمل كرده و امنیت منطقه را حفظ كنند؟ و آیا دیگر خوردن
چنین مالی حالل بود؟ (پس آنچه حضرت فاطمه طلب كرده همان سهم قبلی بوده كه به
ایشان پرداخت می شود و تولیت این كار كه  4سال بعد حضرت عمر به حضرت عللی
پس می دهد)
اكنون باید برای ما مشخص كنید پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،عواید فدك را در
زمان حیاتشان به حضرت فاطمه ،هبه كرد (یعنی بخشید) و یا این عواید به صورت ارث
به حضرت فاطمه رسید( .البته به ارث رسیدن عواید نیز از آن حرفهاسلت .بله احتملال
فراوان حضرت فاطمه طبق نیات بشردوستانه خود ملی خواسلته انلد ثلواب دریافلت و
تقسیم این عواید بین فقراء را عهده دار شوند كه حضرت عمر نیز اینكار را  4سال بعلد
به حضرت علی رد می كند)
اگر هبه بوده چرا هیچیك از مردم مدینه از این موضوع مهم ،خبری نداشته اند .زیرا
فدك ،ارزش مالی باالیی داشته است .این موضوع از آنجا معلوم می شود كه به جز یك
نفر ،كسی حاضر نمی شود به نفع حضرت فاطمه در این خصوص ،شهادت دهد .سئوال
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دوم :اگر هبه بوده چرا پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و سللم ،جانلب انصلاف و علدالت را
رعایت ننموده (البته بنا به اعتقاد شما) و به  9همسر دیگر خود ،چیزی نمی بخشلند .بلا
توجه به این نكته كه زن ،فق از یك هشتم ابنیه و درختها (و نه زملین) ارث ملی بلرد.
تكلیف تامین زندگی آتی همسران پیامبر صلی اهلل علیه و سلم چه میشلده؟ زیلرا طبلق
نص صریح قرآن ،زنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پس از رحللت ایشلان ،حلق ازدواج
نداشتهاند پس به طریق اولی ،واجب تر بوده كه به آنها چیلزی بخشلیده شلود و نله بله
حضرت فاطمه كه همسری كاری و دلیر داشتهاند .و این فرض ،وقتی قوت می گیرد كه
بنا به نص صریح قرآن ،مردها در صورتی میتوانند با بیش از یك زن ازدواج كننلد كله
بین آنها عدالت را رعایت كنند! پس كو عدالت نبی اكلرم (البتله طبلق عقیلدة ملنح و
خرافی شیعه و گرنه نبی اكرم مجسمة عدل بوده اند)
اگر ارث بوده چرا حتی یك نفر از همسران پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم در ایلن
خصوص ،ادعایی نمی كند؟ (به خصوص با این فرض جالب كله همسلر فقل از یلك
هشتم درختها و زراعت و نه زمین ارث می برد این ادعا می توانسته محكمتلر باشلد) و
همچنین چرا كسی از این موضوع ،بی خبر بوده تا برای شهادت ،حاضر شود؟
علمای شیعه میگویند حضرت فاطمه مانند بقیه از پدرش ارث می برد ولی در
اصول كافی باب صفه العلم حدیثی آمده به این عنوان :همانا پیامبران درهم و دینار ارث
ننهادند .در خصوص آیة و و رث سلیمان داوود باید بگوییم اگر منظور خداوند ،وراثت
مادی بوده پس چرا سایر فرزندان حضرت سلیمان ارث نبرده اند و چرا فق  :ورث
داوود؟ پس معلوم است كه منظور نبوت است و پاره ای علوم (مانند لسان طیر)
حضرت زكریا خطاب به خداوند می گوید :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [األنبیاء :]69:یعنی خدایا مرا تنها مگذار كه تو بهترین وارثین هستی.
یعنی خدا مال به ارث می برد؟ حضرت ابراهیم نیز به خدا می گوید آیا این نبوت در
ذریة من خواهد بود كه خداوند پاسخ می دهد در ظالمین آنها :نه .یعنی حتی به ارث
رسیدن همین علم و حكمت نیز شرایطی دارد.
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پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در برخی موارد دیگر نیز با بقیه تفاوت داشته انلد ملثال
همسران ایشان نمیتوانستهاند پس از رحلت ایشان با كسی ازدواج كنند .یا ایشان از یك
تاریخ معین به بعد حق ازدواج نداشته اند یا صدقه بر ایشان حرام بوده و نماز شلب بلر
ایشان واجب بوده و...
چرا وقتی  4سال بعد حضرت عمر ،فدك را به حضرت علی پس داد بین حضلرت
علی و عباس ،عموی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر سر (احتماال تولیت آن) دعوی ملی
شود و وقتی آن دو نفر ،دعوی را به حضرت عمر ،ارجاع می دهند حضرت عملر ،ملی
گویند این دیگر به من مربوط نیست ،خود دانید! پس ،موضوع ،همچنلان الینحلل بلاقی
می ماند؟
چرا حضرت علی ،در زملان خالفلت خودشلان ،فلدك را تصلرف نكردنلد؟ (البتله
پاسخهای جدلی و كالمی در این خصوص بی فایده است)
به احتمال فراوان ،این نیم محصول فدك ،وقف نبی اكلرم بلوده كله حضلرت عللی
تولیت آنرا به عهده داشته و عواید آن به مصرف فقرا می رسانده اند .حضرت ابوبكر نیز
مالكیت را تصرف نمی كند بلكه عواید آنرا برای تجهیز سلپاه در سلركوب شلورش رده
تصرف میكند و حضرت عمر نیز تولیت آنرا دو سال بعد بله حضلرت عللی پلس ملی
دهد.
روزی حضرت فاطمه حسن و حسین را به حضور نبی اكرم می برند و ملیگوینلد:
چیزی برای این دو نفر به ارث بگذارید .پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می فرماینلد :و املا
حلمم را برای حسن و اما شجاعتم را برای حسین به ارث می گذارم .امام صادق نیز می
فرمایند :علماء وارثان انبیاء هستند و ...این یعنی اینكه پیامبران علم و دانش و ایملان و...
از خود به ارث می گذارند نه مال و منال!
در دهها آیة قرآن ،می خوانیم كه خدا به نبی اكرم می فرماید :ای پیامبر به مردم بگو
من مزد و اجر رسالت از شما نمی خواهم .چگونه ممكن است خداوند به پیلامبر صللی
اهلل علیه و سلم ،فرمان تصرف فدك را به نفلع تنهلا دختلرش ،داده باشلد؟ آیلا در ایلن
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صورت ،رسالت ایشان ،زیر سئوال نمیرود (و بعد هم ،فرمان موروثی كردن خالفت در
خاندان همین دختر از جانب خدا و الزام مردم به اطاعت از آن! چه مزدی بهتر از قدرت
و حكومت و همچنین ،تصرف عواید منطقه مرغوب و حاصلخیز فلدك؟) براسلتی اگلر
قدرت اسالم و مسلمانان و مقام نبوت ایشان نبود آن یهودی ،به مكه می آمد و فلدك را
به ایشان میداد؟
مساله دلخوری حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر حتی اگر صحت هم داشلته باشلد
نمیتواند دلیل محكمی در رد و تخطئه كسی باشد زیلرا پیلامبر اكلرم صللی اهلل علیله و
سلم ،حضرت عایشه را نیز بسیار دوست داشتهاند .حضرت فاطمه را نیز دوست داشلته
اند .پس از رحلت نبیاكرم ،این دو نفر (یعنی حضلرت فاطمله و حضلرت عایشله) بلا
حضرت ابوبكر و حضرت علی مخالفتهایی (اگر روایات تاریخی صلحت داشلته باشلد)
پیدا می كنند .آیا اینكه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آنها را دوست داشته دال بلر صلحت
قضاوت آنهاست؟ به این سخن ام سلمه خطاب به عایشه دقت كنیلد :سلتون دیلن اگلر
شكست با زنان برپا نشود و پراكندگی اگر در دین حاصل شد با زنان به جمعیت مبلدل
نگردد .در آیة صریح قرآن نیز خطاب به پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم كله هلم ملرد
بوده اند و هم پیامبر و هم سن باالیی داشته اند می فرماید :بگو من نیز بشری مانند شما
هستم (با این تفاوت) كه به من وحی می شود .چرا باید در خصوص قضاوت و تحلیل
دختری  36ساله (اگر به فرض محال چنین افسانه های وجود داشلته باشلد) ایلن همله
هیاهو براه بیندازیم؟
به عنوان آخرین سئوال :یوشع ابن نون با در نظر گرفتن كدام یك از عناوین نبیاكرم
نیمی از عواید فدك را به ایشان اعطاء كردند؟ پاسخ از سه حالت خارج نیست:
الف :به خاطر شخص پیامبر :كه اشتباه بودن این پاسخ اصال نیازی به توضیح ندارد.
ب :به خاطر پیامبر بودن ایشان :این پاسخ نیز اشتباه است زیرا اگر یوشلع بلن نلون،
پیامبری ایشان را قبول داشت كه باید مسلمان می شد و نیازی به باج دادن نبود.
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ج :به خاطر جایگاه حكومتی نبی اكرم و قدرت اسالم و سپاه اسلالم( .دقلت كنیلد:
وقتی سپاه اسالم ،یهودیان خیبر و سایر نقاط را شكست میدهد پیلامبر اكلرم صللی اهلل
علیه و سلم ،سفیری به نام محی را نزد رؤسلای فلدك ملی فرسلتد ...و یكلی از ملواد
مصالحه نیز تامین حفظ امینت منطقه توس سپاه اسالم بوده و )...این پاسخ كامال منطقی
و درست و منطبق با تمامی قرائن تاریخی و عقلی است .و نتیجه ای كله از ایلن پاسلخ
گرفته میشود این است كه این عواید متعلق به حكومت و عموم جامعلة اسلالمی بلوده
است.
نكته :در اینجا توجه خوانندگان را به نكتهای بسیار مهلم جللب ملی كلنم .اعلراب،
بسیاری از وقایع شاخص و مهم را به صورت شعر و ضرب المثل در می آورده اند و در
این زمینه هیچگونه خفقان یا تحریفی در تاریخ وجود نداشته و تمامی موارد ثبلت شلده
است .برای من به عنون یك محقق بسیار جای تعجب اسلت كله ملثال علده ای بیایینلد
خالفت را بر خالف دستور خدا و پیامبر او غصب كرده و بیعلت  349هلزار نفلر را در
غدیر خم زیر پا بگذارند بعد هم بیایند به قول شما فدك را از تنها دختر بازمانده پیلامبر
غصب كنند و با اینهمه در خصوص این اتفاقات بسیار مهم نه ضرب المثلی ساخته شود
و نه شعری سروده! (البته توس مردم همان زمان نه زمانهای بعدی كه تحت دروغهلا و
تعصبات فرقه ای اشعاری سروده اند)
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تحریف دین و مسیر جامعه اسالمی (مشترك بین حضرت عمر و
حضرت ابوبکر)
 هر گاه امت من ،به دنیا بهاء دهد شكوه اسالم از آنلان گرفتله ملیشلود .پیلامبر
گرامی اسالم

3

 متاسفانه اشتباهی شیطانی در سر برخی از محققین و نویسندگان و وعلاظ شلیعه

جای گرفته است كه معتقدند یك یا دو نفر به تنهایی می توانند موجب صالح یلا فسلاد
یك جامعه شوند (بحث خواص نیز برای توجیه همین تفكر اشتباه براه افتاده است البتله
به ناچار باید بقیه مردم را عوام كاالنعام بدانیم تلا منطلق ملا درسلت باشلد وللی )...در
صورتیكه نگاه تك بعدی و نگاه از یك زاویه همان چیزی بود كه باعث بلدبخت شلدن
شیطان شد شیطان نیز آدم را از یك بعد ظاهری یعنی خاك دید و گفت من از آتشلم و
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
اسالم نگاهی همه جانبه و از همه ابعاد و آن هلم نگلاهی عمیلق و دقیلق و موشلكافانه
داشته باشیم .خالصه می كنم اگر جامعه صدر اسالم (و هر جامعه دیگلر را) شلبیه یلك
كالبد انسانی بدانیم پیامبر گرامی اسالم چشم و چراغ آن و قرآن راه نجلات ایلن انسلان
است و بقیه یاران نبی اكرم نیز در این كالبد ،جایگاه به خصوصی دارند .حضرت عملر،
قوه قهریه و با هوش با روحی ساده و كودكانه و سمج ،4علی قوه جنگنده ،ابن مسعود و

 -3كنزالعمال جلد  1ص 361
 -4حتی همین نكته كه عمر را انسانی دو رو و یا ترسو یا بدعت گزار و ...می دانند نیز به خاطر هملان
نگاه شیطانی یعنی ظاهر بینی و دیدن ظاهر قضایا است ولی منی كه سالها روی شخصیت و طرز تفكلر
اصحاب پیامبر تفكر و تفحص كرده ام به خوبی می دانم كه عمر ابن خطاب چه روحیه ساده و بی غل
و غش و كودكانه و رك و صریح و با هوش و بی آالیشی داشته است .خداوند نیز نظر خاصی به ایلن
انسانها داشته و شانس و موفقیت نیز بیشتر دور سر اینگونه آدمها می چرخد شكسلت سله امپراطلوری
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سالم حافظان قرآن ابوذر و سلمان روح متقی و راستگوی ایلن كالبلد ،طلحله و زبیلر و
ابودجانه و حتی خالد ابن ولید قوای جنگی وفادار ابوبكر قوه مشورتی و مصلحت بلین
و پول خرج كن و ....و این مجموعه كامل بود 3كه توانست با هملاهنگی و یكپلارچگی
مخلصانه باعث پیروزی اسالم (آن هم در آن شرای جلاهلی بلا كینله توزیهلای خلاص
خودش) و اعتالی آن در سطح جهان و شكست سه امپراطوری عظیم آن روزگار بشلود
ولی متاسفانه در سر شیعه اینگونه جا انداخته اند كه كل امت اسالمی در یك نفر یعنلی
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
شخصی تك تك هر انسانی است .و عجیب تر و مضحك تر از این تفكر این است كله
معتقد باشیم یك یا دو نفر می توانند در این سیستم یكپارچه و یكدسلت ،اخلتالل و یلا
انحرافی ایجاد كنند.

 از بین  342هزار نفر پیامبری كه خداوند فرستاده است تنها پیامبری كه یاران او

توانستند كتاب آسمانی او را از خطر تحریف نجات داده و حتی بر مبنای اندیشه های
آن پیامبر حكومتی تشكیل داده و بالفاصله سایر ملل را نیز به اسالم دعوت كنند یاران
پیامبر اسالم بوده اند .اكنون چرا شیعه انتظار معجزة بیشتر دارند و می گویند باید بر
خالف تمام اصول و قوانین مسلم تاریخی تمدن اسالم فق مراتب پیروزی و كمال را
طی می كرد و به هیچ وجه منحرف نمیشد و تازه مسئولیت این موارد نیز به عهده
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

قابل مقایسه با زمان فعلی هست؟ پس :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [الحشر]4:

عظیم و جمع آوری قرآن و باالخره شهادت عمر در مسجد دالیل خوبی بر ایلن ملدعا هسلتند .بگلذار
روحانی صفوی هر چه می خواهد كینه توزی كند و حرص بخورد و ناله و نفرین سر دهد.
 -3ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ [الفتح. ]49:
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 مردم ایران در سال  3175انقالب كردند و در فروردین سال  76با  96درصد بله
جمهوری اسالمی رای دادند .در طی  6سال نبرد با عراق از فرزند و جان و مال و خانله
و زندگی و همه چیز خود گذشتند .تمامی شئونات كشوری و مملكتی و مجللس و ...را
به دست روحانیون دادند یا به مشورت آنها .ولی فقیه نیز روی كار بود .عقیده هم دارید
كه مذهب شما بهترین مذهب است و همه چیز را هم خوب می دانید و مروج و مفسلر
آراء و عقاید اهل بیت هستید .خدا و امام زمان هم حافظ شماست! با این همه ظرف 49
سال تعداد نمازنخوانها چندین برابر شد و آنها هم كه به ظاهر مسلمانند اسالمشان بسیار
قشری و پوك شده .از وضعیت فساد و فحشاء هم كه دیگر نگو .آیا باید طبق تحلیلهای
خودتان كه حضرت عمر و حضرت ابوبكر را مسئول حوادث  79سال بعد در فرسلنگها
آن سوتر میدانید ما هم باید شما را مسئول این وقایع بدانیم؟

 جامعه و تمدن بشری مانند رودخانه ای عظیم و در حال حركت است كله یلك

سنگ یا حتی تخته سنگ نیم تواند در مسیر آن تغییر یا مزاحمتی ایجاد كند .حتلی اگلر
سدی بدون دریچه روی آن بستی فشار آب سد را از جا میكند .پس یك یا دو نفر نمی
توانسته اند مسیر جامعه اسالمی را منحرف كنند و این از توهمات عالم صفوی است.

 كل دوران نبوت پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم  41سال بود كه  31سال آن در

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
نداشت ولی در مدینه بود كه اسالم پیشرفت كرد آن هم در عرض  39سال .ایلن یعنلی
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

چه میشود:
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 ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ {املائدة :}3:امروز دین شام را هامل هردم و
نعمتم را بر شام متام هردم و رضای دادم براي شام دین اسالم را.



ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ {املائدة}3:



ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ {اإلسراء}63:

 ﭽ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [الصَف]31:
 ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [الحجر]9:
 ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﭼ

[القصص]7:
تمام این آیات یعنی اینكه حفظ اسالم مانند قرآن برای همیشه تضمین شده است و
اصوالً آیا افراد ،ضامن حفظ اسالمند و یا اسالم پاسدار افراد است؟
ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﭼ

[البقره( :]312:به عبارتی :سرنوشت هر امتی آنچنان است كه خود به دست خویش می
سازد مخصوصاً كه یاد آور میشود :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ)

3

ان اهلل الیغیروا ما بقوم حتی ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [الرعد:]33:

(و نمیگوید سرنوشت هرقوم در گرو رفتار پیشینیان آن قوم است)

3

 -3وقتی برای یكی از آقایان این آیه را خواندم فرمودند این آیه را روز قیامت در پاسخ امتهای گنهكار
می گویند .گفتم واقعا كه شما علمای عظام چه تصویر جالبی از قرآن درست كرده اید .تعلداد فراوانلی
از آیات قرآن درباره معاد است بقیه هم كه مربوط به این جهان است را هروقت كم می آوریلد مربلوط
به معاد می كنید بقیه آیات هم كه یا ناسخ و منسوخ است و یا آیات احكام است و ...پس كلدام آیلات
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
آنهمه عظمت و قدرت و محبتش میگوید :خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی
دهد مگر اینكه آنها خودشان را تغییر دهند.


ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ {املائدة}3:



ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﭼ {احلجر :}9:مهانا ما قرآن را فرو فرستادیم و ما

دود حافظ و نگهدار آنیم .این یعني قرآين ه در دس ماس دچار هیچ تغیری و هاهش یا
افّزایيش نشده.
در جای دیگری از قرآن آمده:
 ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ {الفرقان }31:ا  :و رسول
1

ميگوید اي پروردگار مهانا قوم من از این قرآن دوري جستند.
در جایی دیگر نیز می فرماید:
 ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [الرعد :]33:دداوند رسنوش هیچ
قومي را تغیری نمي دهد مگر آن دود آهنا رسنوش دود را تغیری دهند.
از مجموع این نكات انسان می فهمد كه :اسالم و قرآن صحیح و درست به دست
ما رسیده و ما نمیتوانیم بی حالی و بیعرضهگی خودمان در عمل به دستورات آن را به
گردن حضرت عمر و ابوبكر بیندازیم و بگوییم اسالم را تحریف كردند! بلكه جامعه
خودش باید برای نجات خودش تغییر كند.

 وقتی ارادة جمعی پشت سر كاری باشد نه یك نفر میتواند جلوی آنرا بگیلرد و

نه تاثیر شگرف و اساسی در آن داشته باشد.
 -3مطمئنا این آیه مربوط به روز قیامت نیست .جزو آیات احكام یا آیات متشابه یا منسوخ و ...نیسلت.
گرچه ذهن خالق برادران من در پتروشیمی روحانیت صفوی میتواند این آیه را هم براحتی توجیله و
تفسیر و تاویل و ...تحریف كند.
 -4فرقان آیه 19
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 خداوند در قرآن كریم پیامبر اكرم را رحمه للعالمین معرفی كلرده چطلور ملرگ
این رحمه للعالمین سرآغاز تحریف خوبترین چیز یعنی اسالم شد .زیلرا اگلر بنلا شلود
مرگ چیزی یا كسی موجب نابودی چیزی خوبی شود در این صورت آن شخص به دنیا
نیاید بهتر است! ولی اگر سری به تاریخ بزنید می بینید این افراد بلد و شلرند كله حتلی
مرگشان نیز سرآغاز دردسر برای ملتشان می شود مانند صدام یا طالبان یا شلاه خودملان
و...

 نه راننده بد می تواند با اتوموبیلی پیشرفته و خوب درسلت راننلدگی كنلد و نله

راننده ای خوب میتواند با اتوموبیلی بد و از كار افتلاده راننلدگی كنلد عللت موفقیلت
حضرت عمر و حضرت ابوبكر در زمینه خالفت و عدم موفقیت حضرت علی در همین
نكته نهفته است 3 .كه در زمان خلفای نخستین هم جامعه خوب بود و هم پیشوا.

 حضرت سلیمان ،حضرت داوود و حضرت موسی و پیامبر اكرم ،رهبری جواملع

خود را عهده دار بودهاند پس طبق استدالل شما باید جوامع آنهلا تلا روز قیاملت مسلیر
رشد و تعالی را طی كنند ولی كو؟!

 طبق اصول صد در صد علملی و تلاریخی و جامعله شناسلی تملامی تملدنها و

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

خوب یا بد تغییر دهد مگر اینكه خود آن ملردم خواسلته باشلند ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [الرعد]33:
اگر توهینی به خانواده پیامبر صلی اهلل علیه و سلم شده باشد (كه در جلای خلودش
اشاره كردیم همه اینها دروغ است) و این توهینها موجلب واقعله عاشلورا شلده باشلد.
 -3شخصی از حضرت علی می پرسد چرا یكی از این اتفاقاتی كه در زمان خالفت تو افتلاد در زملان
خلفای قبلی نمی افتاد حضرت پاسخ می دهند :برای اینكه آنها بر چون منی حكومت می كردند و ملن
بر چون تویی !!!
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سئوال می كنیم  31سال اذیت و آزار بیشماری كه در مكه نسبت به پیامبر صلی اهلل علیه
و سلم شد منجر به چه وقایعی شد؟ و اگر می گویید با پیروزی پیامبر صلی اهلل علیله و
سلم و تصرف مكه آن مسائل منتفی شد خوب با خالفت  7ساله حضرت علی (ع) نیلز
مسائل  37دقیقه ای روز سقیفه كه متعلق به  47سال قبل بود نیز منتفی شد!!!

 برخی ایراد می گیرند كه چرا در قرآن ،مسائل سیاسی اندك اسلت .بایلد گفلت:

مسائل پزشكی ،اقتصادی ،جنگی و ...نیز در قرآن اندك است .برای اینكه قلرآن مدرسله
انسان سازی است و هنگامیكه اكثریت جامعه ،انسان شوند ،تمام مشكالت خود به خود
حل میشود .به جامعه صدر اسالم كه ساخته و پرداخته دست پیلامبر صللی اهلل علیله و
سلم بود نگاه كنید .ابوبكر با كمك همین مردم ،شورش گسلترده اهلل رده را سلركوب
كرد و اسالم نوبنیان را از خطر فروپاشی حتمی نجات داد .حضرت عمر با كمك هملین
مردم دو ابرقدرت آن زمان را به زانو درآورد .اگر حضرت علی (ع) نیز به عنلوان اوللین
خلیفه انتخاب می شدند با كمك همین مردم همین كارها را (شاید هم تا حدودی بهتر)
انجام می دادند ...پس مشكل و بدبختی جامعه وقتی شروع شد كه مسیر انحطاط را طی
كرد و از دستورات اسالم فاصله گرفت .و نمی توان گناه آنرا به گردن حضلرت عملر و
حضرت ابوبكر انداخت بلكه این خاصیت زمانه است 3 .همانطور كه نمی توان گناه بلی
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،
دنیاطلبی مدیران و هزاران عامل دیگلر را نادیلده گرفلت .در ملورد مسلائل پزشلكی و
اقتصادی و ...نیز وقتی عموم جامعه انسان شوند مشكالت خود به خود حل میشود...

 چطور دو نفر به قول شما (نعوذباهلل) ترسلوی نلادان ،توانسلتند مسلیر اسلالم را

منحرف كنند ولی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و حضرت علی (ع) و عموم اصحاب اعم
از مهاجر و انصار نتوانستند از اینكار ،جلوگیری به عمل آورند؟

 -3ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [آل عمران]329:
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 اگر ابوبكر در سقیفه حاضر نشده بود نمی شد بدون شك سعد ابن عباده خلیفله
میشد (نه حضرت علی (ع)) و با توجه به كینه و رقابت و دشمنی هلای طلوالنی میلان
اوس و خزرج آیا ریشه اسالم در همان مدینه كنده نمی شد؟ ما می دانیم بین بنی هاشم
و بنی امیه نیز رقابتها و كینه های تاریخی ریشه داری وجود داشته و حتی اگر یك نفر از
این دو قبیله نیز خلیفه میشد نتیجه یكی بود :فروپاشی اسالم .اینكه با ابلوبكر مخلالفتی
نمیشود و به قول معروف بر سر انتخاب او مصالحه میشود ایلن اسلت كله او از تیلره
بسیار كم اهمیت بنی تیم بوده .موید نظرات ما این است كه پس از انتخاب عثمان ،تمام
طایفة بنی امیه مصادر امور را به دست گرفته و نهایتاً كار با شورش و قتل عثملان پایلان
می گیرد و پس از به خالفت رسیدن حضرت عللی (ع) بنلی امیله از در مخالفلت بلا آن
حضرت بر می آیند ،با توجه به این كه پس از قتل عثمان -3 :انتخاب حضرت علی (ع)
با هجوم و استقبال چشمگیر نمایندگان اكثر شهرها صورت گرفته  -4حضرت علی (ع)
در سن سالخوردگی بودند  -1ماجرای خونهایی كه ایشان از بنیامیه در بدر و احلد و...
ریخته بودند تا حدودی فراموش شده و ...با اینهمه بنلی امیله سلاز مخلالف ملی زننلد.
مجسم كنید ایشان در سن جوانی ( 11سالگی) بدون اقبال عمومی به خالفت میرسید و
ماجرای خونهایی كه ریخته بود نیز هنوز در خاطره بنی امیه بود ،آیا میتوان تصور كلرد
آنها ساكت مینشستند؟ و آیا اصرار ابوسفیان بر بیعت با حضرت علی (ع) دانستن همین
نكات نبوده است .به خصوص با توجه به پاسخی كه حضلرت عللی (ع) بله ابوسلفیان
میدهد :چقدر كینة تو نسبت به اسالم ،طوالنی شد!!! البتله بلرادران عزیلز ملن كله یلد
طوالنی در مغالطه كاری و تفسیر و تحریف و توجیه دارند مثالً ممكن است بگویند كله
حضرت عمر با دادن حكومت شام به معاویه ،باعث بروز مشكالت بعدی برای حضرت
علی (ع) شد ولی عین این ایراد را عثمان به حضرت علی (ع) میگوید و حضرت پاسخ
میدهند " :آیا تو نمی دانی كه معاویه از یرفا غالم حضرت عمر ،بیشتر از خود حضرت
عمر میترسید؟" به همین نحو بررسی كنید مشكالت عظیمی كه پس از رحللت پیلامبر
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صلی اهلل علیه و سلم اتفاق افتاد و با وجود عدم همكاری برخی از انصار و بیشلتر بنلی
هاشم ،ابوبكر با قدرت كامل توانست این مشكالت را برطرف كند...

 متاسفانه برخی از نویسندگان شیعه وقتی در برابر یك سری سئواالتی قلرار ملی

گیرند كه پاسخی برای آن ندارند دست به دامن استداللهای بسیار بچه گانهای می شوند
مانند اینكه حضرت عمر و حضرت ابوبكر برای نابودی احادیث مربوط به حضرت علی
و غدیر و ...نوشتن حدیث را ممنوع كرده و احادیث موجود را سوزانده و از میان بردند.
ولی جای تعجب است كه پس چگونه فق واقعلة غلدیر توسل  339نفلر از اصلحاب
روایت شده و به دست ما هم رسیده است؟ مگر اینكه معتقد باشلیم فقل ملواردی كله
اكنون امكان داشته مورد پاسخ واقع شود از میان رفته و مواردی كه به نفع ما ملیتوانلد
واقع شود از میان نرفته است .گرچه فق یك ذهن بیملار مالیخولیلایی چنلین اسلتدالل
مغشوشی را قبول میكند.

 شیعه معتقد است پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم توس جبرییل از غیلب خبلر

داشته و همچنین چهره باطنی افراد را می دیده اند .شما معتقدید حضرت عمر و ابوبكر
باعث تحریف اسالم شدند .با این وجود ،چگونه ممكن است پیلامبر صللی اهلل علیله و
سلم آنها را این همه به خود نزدیك كرده .از آنها دختلر گرفتله ،علملدار لشلكر و امیلر
حجاج و امام جماعت قرار داده .اجازه داده برای خرید زمین مسجد و تدارك جنگهلا و
آزاد كردن برده ها هزینه كنند ...در حالیكه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم آخلرین رسلول
خدا بوده و پس از آن همه سختی ها و شهدا این دو نفر بیایند موجب تحریلف اسلالم
(این آخرین دین) شوند؟!!! با عنایت به اینكه می دانیم ابوبكر به پشتوانة مواردی كه ذكر
شد توانست به خالفت برسد .چگونه است كه خداوند بلرای حفلظ اسلالم (در ملوارد
متعددی مانند نبرد خندق و غار ثور و لیلهالمبیت و نبرد بدر و )...به طرق مختلف حافظ
اسالم بوده ولی دقیقاً آنجا كه باید میوه و ثمرة كار چیده شود بلا زملین قهلر ملیكنلد؟
براستی آیا انتخاب حضرت ابوبكر از امدادهای الهی نبود .به خصوص با توجه به وقایع
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بعدی و شورش اهل رده و احتمال نابودی اسالم و متعاقب آن تثبیت اسالم بله نحلوی
كه در زمان حضرت عمر دو ابرقدرت ایران و روم به زانو در میآیند.

 خداوند دشمن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را ابتر و دم بریلده ملی ناملد و ملی

فرماید :پیامبر نسلش دائم و برقرار است .وقتی خداوند بقاء نسل پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم را تضمین كرده چگونه ممكن است ل بنا بر اولی ل بقاء آیین او را تضمین نكند؟

 اگر جامعة ما منحرف نشده و ما سنی ها را منحرف شلده ملی دانلیم ،انصلافاً و

باالغیرتاً اكنون :ما مسلمان تریم یا سنی ها؟

 اگر بناست كوچكترین خطای هر رییس حكومتی دامنه اش تا قیام قیامت كشیده

شود به این ترتیب ،جایگاه بیشتر مسئوولین جمهوری اسالمی در اعماق جهلنم خواهلد
بود!

 هیچ كجای تاریخ سراغ نداریم كه یك تمدن یا ابرقلدرت پلس از طلی مراحلل

قدرت و اوج ،سقوط نكرده باشد .شاید این یكی از قوانین و سلنن تغییلر ناپلذیر الهلی
است .از تمدن ایران گرفته تا روم و مصر و چین .در زمان خود ما ابرقدرت شوری كله
براحتی از هر فرو پاشید و مطمئن باشید چنین بالیی بزودی بر سر آمریكلا نیلز خواهلد
آمد .پس چرا علت انحطاط تمدن اسالمی را حضرت عمر و حضرت ابوبكر می دانید؟

 امام خمینی در اوایل انقالب میگفتند " :ما نمی گوییم می توانیم اسالم را كامل

پیاده كنیم زیرا ما وارث قرنها خرابكاری و ظلم و سلتم و ...هسلتیم " .پلس چلرا ملا از
حضرت عمر و حضرت ابوبكر ،انتظار داریم فرهنگ چند هزارسلاله اعلراب جلاهلی را
یك شبه تغییر داده باشند تا به شهادت امام حسین (ع) منجر نشود؟

 با این شیوة استدالالت بچه گانه ،به نظر می رسد منحرفین و پایه گذاران اصللی

خ انحراف ،بسیار زیركانه از دید محققین تیز بین! شیعه فرار كردهانلد .زیلرا ملا طبلق
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
با عجله خود را به آن محل میرسانند .پس این انصار ،بودند كه قبل از دفن پیامبر صلی
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اهلل علیه و سلم به فكر انتخاب خلیفه افتادند و آنها بودند كه باعلث تحریلك حضلرت
عمر و حضرت ابوبكر و روی كار آمدن حضرت ابوبكر شدند .آنها (به خصلوص قبیلله
اوس) بودند كه ابتدا با ابوبكر بیعت كردند (برای چشم و همچشمی با خزرج و خلیفله
نشدن سعد ابن عباده) و در یك كالم ،آنها سنگ اول بدعت و شكستن بیعت و انحراف
را گذاشتند 3.همانطور كه آنها اولین حامیان و بیعت كنندگان با پیامبر صللی اهلل علیله و
سلم بودند!!!

4

 شاید هم پایه گذاران خ اصلی انحراف ،مالك اشتر و محملد ابلن ابلی بكلر و

عمار یاسر و طلحه و زبیر 1باشند زیرا اگر محققین سنی بخواهند ماننلد محققلین شلیعه
قضاوت كنند دستشان بسیار پرتر از ماست .ما می دانیم كله حضلرت عللی بله عثملان
میگوید :از پیامبر شنیدم در این امت امامی كشته میشود كه با مرگ او باب اختالف تلا
قیامت در این امت گشوده میشود ...و می دانیم كه ایشان برای جللوگیری از ایلن املر،
مرتب با شورشیان صحبت كرده و بین حضرت عثمان و آنها حالت میانجی را داشلته و
فرزندانش حسن و حسین را برای دفاع از خانه او می گمارد (و حتی در جایی خوانلدم
كه پس از مرگ عثمان ،فرزندانش را ضرب و شتم میكند) خوب ،چه كسلانی سلركرده
شورشیان بودند :طلحه ،زبیر ،عمار یاسر ،مالك اشتر نخعی و محمد ابن ابیبكر( .و اگلر
 -3البته این نظر شیعه است و انصار بسیار درست و به جا عمل كردنلد زیلرا آنهلا بهتلر از ملا شلرای
خطرناك حمله قبایل راهزن به مدینه و شورش اهل رده و نقشه های ابوسلفیان و علادات بلد قلومی و
قبیله ای جاهلیت را می دانستند .ایكاش محقق شیعه در تجزیه و تحلیلها یی كه میكند خلودش را بله
همان زمان و همان فرهنگ می برد.
 -4پیداست كه سلیم ابن قیس از آقایان امروزی زرنگتر بوده كه در كتابش نوشته پس از رحلت پیلامبر
اكرم همه مرتد شدند به جز  2نفر!!! البته آقایان می دانند احادیثی كه در ستایش عمر و ابوبكر اسلت را
با هر دوز و كلكلی میشود انكار كرد ولی با احادیث بی شماری كه در ستایش اصحاب وارد شده چله
كنند؟
 -1دقت كنید :اگر طلحه و زبیر ،چهره واقعی خود را در جنگ جمل نشان نمی دادند اكنون شیعه آنهلا
را نیز مانند مالك و عمار تقدیس می كرد...
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كمی به عقب برگردیم ابوذر!!!) پس طبق تحلیل نویسندگان شیعه این افلراد پایله گلذار
تحریف و گشاینده باب اختالف و تفرقه در جامعه اسالمی شدند .زیرا می بینلیم دقیقلاً
شهادت عثمان ،دستاویز و علت العلل سه جنگ داخلی میان مسلمانان پلس از خالفلت
حضرت علی شد (جنگ جمل ،صفین و نهروان) سخنان حضرت علی (ع) به عثمان نیز
ادعای ما را تایید میكند .اتفاقات و شرایطی كه بالفاصله پس از آن میافتد نیز سخن ما
را تایید میكند .ضمن اینكه به طور قطع میدانیم آب را به خانه عثمان ،بسلتند ،پلس از
چند روز به خانه اش ریخته زن او نائله دستش را جلوی شمشیری كه میخواسته عثمان
را بكشد می گیرد و دستانش قطع می شود و عثمان را با آن وضع فجیع می كشند یعنلی
كسی كه پیرمرد و سالخورده بوده و خلیفه بوده و داماد 3پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم
بوده و ...حتی اجازه دفن جسد او را در قبرستان مسلمانها نمیدهند و 4...در اینكله ایلن
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
حضرت علی (ع) كه تمامی آن با حواشی و شاخ و برگهای مربوطه ،دروغ محض است
میتواند علت العلل واقعه عاشورا و تحریف اسالم باشد؟!!! و آیا قتل یك پیرمرد و قطع
انگشتان زن او ،قتل خلیفه ،قتل داماد پیامبر صلی اهلل علیله و سللم بلا آن وضلع فجیلع
(بستن آب و )...كمتر از درشت صحبت كردن با دختر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بلوده
است؟ و تاثیر آن در انحراف اسالم و واقعه عاشورا كمتر است؟ انصافاً كدام یك از ایلن
 -3اگر داماد پیامبر بودن ،شرف و عزت است عثمان دو دختر پیامبر را به همسری داشلته طرفله آنكله
یكی از آقایان می گفت :عثمان دختر اول پیامبر را آزار و اذیت كرد تا او را كشت و پلس از آن دختلر
دوم پیامبر را گرفت ومن هم به ایشان گفتم :مگر پیامبر نفرموده اند آدم عاقلل از یلك سلوراخ دو بلار
گزیده نمیشود .پس چرا دختر دومشان را هم به عثمان داد تا او را بكشد؟ ضمن اینكه روحیه مالیم و
نرم عثمان چیزی نیست كه مورد شك و تردید كسی باشد و حتی همین سستی او باعث مرگش شلد و
چطور ام كلثوم همسر عمر (با آن خشونتش تا سالها پس از مرگ عمر زنده بوده ولی عثملان ...و چلرا
عثمان نائله را نكشت و )...فبهت الذی كفر
 -4چه روضة جالبی می توان در این رابطه ساخت و ضمن آن افراد زیادی را دوزخی كرد!!!
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موارد مهمتر است؟ (الاقل از دید مردم آن زمان كه نه شیعه بله معنلی قلرون بعلدی آن،
وجود داشته و نه سنی) با اینهمه محققین سنی چنین تحلیلهایی از وقایع ندارنلد ...پلس
آفرین بر انصاف و هوش محقق شیعه!!! و صد آفرین بر عقل خوانندگان كتابهای آنهلا...
ممكن است بگویند كه عثمان ستم كرد و مستحق كشته شدن بود ولی سلخن حضلرت
علی (ع) خالف این است .ایشان می فرمایند :من ملاجرای عثملان را برایتلان بله طلور
خالصه بیان می كنم ،عثمان در خالفت خودسری نملود (بلیمشلورت و رضلای املت
هركاری می خواست انجام می داد) پس بد كرد و شما بی تابی كردید (و او را بله قتلل
رساندید) پس شما هم در این بی تابی بد كردید و خداوند را حكم ثابتی اسلت دربلاره
كسی كه استبداد و خودسری كرد و كسی كه در كشتن او بی تابی كرد.

3

این بدان معنی است كه او نباید كشته می شد .اینها سخنان و تجزیله و تحلیلل ملن
نیست بلكه عین عبارات گفته شده توس حضرت علی (ع) است 4.پس اگلر بنلا باشلد
مقصری در تاریخ برای حادثه عاشورا پیدا كنیم قاتلین عثمان ،بهترین مسببان اولیله ایلن
واقعه هستند زیرا بر خلالف زملان سلقیفه :قلاتلین املام حسلین هملان قلاتلین عثملان
(شورشیان بودند) ل وقتی قبح خلیفه كشی و آن هم كسی كه داماد پیامبر صلی اهلل علیله
و سلم بوده با آن سن باال ریخته می شود مسلماً كشتن نوه پیامبر هم امری ساده و عادی
جلوه می كند ل زمان وقایع به واقعه كربال نزدیكتر است ل ولی چلرا محقلق شلیعه ایلن
وقایع را فراموش كرده و در باب علت عاشورا به حادثه سقیفه اشاره می كند كه دخالت
 -3نهج البالغه خطبه 19
 -4البته نكته ظریف دیگری نیز در این سخن حضرت علی وجود دارد .عملر و ابلوبكر حتلی یكلی از
ستمها و كارهای خالف و مقام دادن به نزدیكان و زندگی خوش و ...را انجام ندادند با اینهمه حضرت
علی (ع) درباره حضرت عثمان می فرماید او به ستم كشته شد و در جایی دیگر ملی فرمایلد ملن هلم
دوست دارم قاتلین او را مجازات كنم و ...آنگاه ما با چه مجوزی عمر و ابوبكر را لعلن ملی كنلیم؟ بله
شرافتم قسم میخورم اگر حضرت علی (ع) در قید حیات بودند ما را شدیداً توبیخ می كردند .هرچنلد
ایشان زنده حقیقی اند و این ماییم كه در لنجنزار اندیشله هلای باطلل و پوسلیدة خلود در حلال خفله
شدنیم .و صد افسوس كه داریم دین و مذهب را هم با خودمان به زیر می كشیم...

311

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

حضرت عمر در جریان حمله به خانه علی و ضربه به در (اگر راست باشد) در هاللهای
از ابهام است زیرا برخی از متون خالد و قنفذ را مسئوول این كار معرفی كردهاند؟

 نویسندگان شیعه علت اصلی فرقه فرقه شدن اسالم را غصلب خالفلت ،توسل

ابوبكر میدانند .پس این سئوال مطرح میشود كه علت اصللی فرقله فرقله شلدن سلایر
ادیان الهی مانند مسیحیت چه كسانی بوده اند؟ زیرا هیچ مذهبی در جهان وجلود نلدارد
كه فرقه فرقه نشده باشد .و البته سئوال بعدی اینجاست كه چرا سخن از ایلن فرقله هلا
فق پس از شورش علیه عثمان در تاریخ به گوش می رسد.

 حضرت علی قبل از مدتی قبل از وقلایع جنلگ جملل ملی فرماینلد " :خلدای

عزوجل ما را به اسالم گرامی داشت و بدان سلربلندمان نملود و از پلس خلواری و بلا
یكدیگر كینه ورزیدن و از هم دور بودن و بی مقداری با هم برادرملان نملود .چندانكله
خدا خواست مردم بر دین اسالم بودند و حق در میان آنها بود و كتاب خدا را پیشلوای
خویش نمودند تا آنكه این مرد (عثمان) به دست این مردم كشته شد .شیطان آنان را بله
نافرمانی برانگیخت و امت را به یكدیگر در آویخت بدانید كه این امت همچون امتهلای
گذشته فرقه فرقه خواهد شد 3"...این جمالت صریحاً نشان میدهد كه:
سرآغاز تحریف اسالم شهادت عثمان بوده است.علت آن نه انتخاب حضرت عثمان توس شورا بلكه طبق سلخنان حضلرت درخطبه  19كه پیش از این ذكر شد به خاطر بی تابی شورشیان بوده است.
در دوران حضرت عمر و حضرت ابوبكر :مردم بر دین اسالم بودنلد و حلق درمیان آنها بود و كتاب خدا را پیشوای خویش نمودند .پس آنها پایه گذار تحریف و ظلم
و ...نبوده اند .باز هم باید خاطر نشان كنم این سخنان ،تجزیه و تحلیل من نیسلت بلكله
عین عبارات و سخنان حضرت علی (ع) است.
حضرت علی در زمان خالفتشان در جایی در پاسخ كسی كه میگوید چلرا ایلناتفاقات و هرج و مرجها در زمان حضرت عملر و حضلرت ابلوبكر و حضلرت عثملان
 -3طبری ،ج  8ص 1323
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نمیافتاد می گویند :برای اینكه آنها بر همچون منی حكومت می كردند و من بر همچون
تویی! این سخن نشان می دهد كه مردم به خصوص مردم مدینه در زمان حضرت عملر
و حضرت ابوبكر و حتی عثمان خوب بوده انلد وللی املان از شلیعیان كوفله كله مقلر
حكومتی حضرت علی(ع) كوفه بود و...

 یكی از دالیلی كه شیعه پافشاری زیادی روی آن دارد ،این است كه اگر حضرت

علی (ع) به عنوان اولین خلیفه انتخاب شده بود آن فجایع بعدی پیش نمی آمد و اسالم
منحرف نمی شد و ...اگر سئوال كنیم كه حضرت علی (ع) باالخره خلیفه شد میگویند:
دیگر در آن زمان و شرای دیر شده بود و اوضاع قابل تثبیت نبود ولی:
اوضاع و شرای پس از خلیفه شدن ابوبكر بسیار بدتر از قتل عثمان بوده زیرا:- 3تعداد اندكی از انصار با او مخالف بودند ضمن اینكه بنی هاشلم و در راس آنهلا
حضرت علی در ابتدا مخالف حكومت او بودند.
- 4انتشار وفات پیامبر اكرم (كه پس از او نیز پیامبری نخواهد آمد) ملوج مخالفلت
گسترده ای را در شبه جزیره بوجود آورد و باعث شد اكثر قبایل تازه مسللمان شلده از
اسالم برگشته و مرتد شوند
- 1خطر دو قدرت ایران و روم مرزهای اسالم را به شدت تهدید میكرد.
- 2منافقان مدینه و یهودیان گرچه تار و مار شده و نیروی آنها به شلدت تضلعیف
شده بود ولی مانند آتش زیر خاكستر هر لحظه امكان برافروخته شدن آنها میرفت.
- 7با وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،افرادی مانند ابوسفیان هنلوز در خلواب و
خیال انهدام اسالم بودند.
آری تمام این شرای در صورت انتخاب حضرت علی (ع) به خالفت برای ایشلان
نیز با شدت بیشتری پیش می آمد با این تفاوت كه ایشان بر خالف ابوبكر :جوان بلوده،
از هر قبیله چند نفر از بزرگان آن را كشته ،بین قبیلله ایشلان (بنلی هشلام) و بنلی امیله
همیشه بر سر قدرت درگیری و اختالف بوده .پس آیلا ملی تلوان تصلور كلرد انتخلاب
بالفصل ایشان می توانسته بدون دردسر همراه باشد؟ به هر حال اگلر ایشلان بله عنلوان
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اولین خلیفه هم انتخاب می شد و اتفاقات ناگواری می افتاد و اسالم شكست می خورد
مسلما محققین شیعه باز هم تمام این علواملی را كله برشلمردیم در ذكلر عللل ناكلامی
حضرت علی (ع)عنوان می كرد!

 اگر  3299سال پیش ،وسایلی ماننلد رسلانه هلای جمعلی ،رادیلو و تلویزیلون،

روزنامه  ،مجالس وعظ و منبرهای متناوب و گسلترده در هلر شلهر و روسلتا ،اینترنلت،
امكان مطالعة كتاب و كتابخانه برای عموم جامعه و ...وجود داشت می توانستیم بگوییم
كه سران حكومتها با استفاده از این وسایل ،اسالم را منحرف و بی محتوی كردند .البتله
محقق شیعه برای یافتن سرنخ انحراف ،چشم به تاریخ دوخته و شرای فعلی كه اینهمله
وسایل مختلف را در اختیار دولتها قرار می دهد ،فراموش كرده است!

 طبق احادیث بیشمار وارده و آیلات موجلود در قلرآن بهتلرین چلراغ راهنملا و

بهترین وسیله معیار و محل حق از باطل و ...قرآن كریم می باشد .ایلن كتلاب در طلول
قرون متمادی میان مسلمین بدون ذره ای تحریف ،وجود داشته .چرا نباید علت تحریف
و بدبختی و ...جامعه اسالمی را عدم توجه به تعالیم انسان ساز قرآن بدانیم؟

 حضرت عمر و حضرت ابلوبكر دو نفلر بودنلد و شلما آنهلا را مسلئوول تملام

انحرافات و بدبختیهای بعدی می دانید اكنون بلیش از  46سلال اسلت تملام شلئونات
كشوری در دست روحانیون شیعه است كه از حوزه هایی با پشلتوانه صلدها سلال كلار
آكادمیك بیرون آمدهاند .انصافاً :وضعیت حجاب ،رباخواری ،تبعیضات شلدید طبقلاتی،
روگردانی مردم از دین و كاهش تعداد نماز خوانها و ...اكنون به همریخته تر شده یلا در
زمان شاه؟

3

 -3البته من مانند انسانهای ظاهربین و قشری گناه این موارد را به گردن روحلانیون نملی انلدازم .ایلن
حالت مردم ایران است .ورود به عصر اینترنت و دهكده جهانی و صدها عامل دیگلر در پیلدایش ایلن
عوامل نقش داشته و سستی و اشتباه برخی از روحانیون یكی از چندین عامل ضعف مبانی اسلالمی در
سطح جامعه می باشد.
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 آیا تفاوت در نحوه وضو گرفتن و یا تغییر یلك جملله در اذان و یلا ممنوعیلت
صیغه زنان به اسالم ضربه وارد میكند ،یا مسخ و منحرف كردن كلمات مقدس دینلی و
عملكردهای غلطی كه باعث تنفر مردم از دین میشود؟

 در مورد خطاهای این دو نفر باید گفت :جای تعجب است كه ما حضرت عملر

و ابوبكر را معصوم نمی دانیم ولی انتظار داریم در بحرانی ترین حوادث و شرای  ،مانند
یك معصوم رفتار كنند(.هرچند بر محققین بیطرف پوشیده نیست كه عملكردشان عالی
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
مهاجرین كه تربیت شده  41سال كار مداوم و همنشینی با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و
قرآن و جهاد و فداكاری بودند همان روز وفات رسول خدا 3همه با هم مبادرت به بیعت
شكنی و زیر پا گذاشتن آیه قرآن (آیه تبلیغ) و فرمان رسول خدا كردنلد؟ 4گنلاه اینهمله
سستی و دروغ و تزویر در میان جمع گسترده انصار و مهاجرین بر عهده كیست؟ (حتماً
ابوجهل!!!) زیرا به تبع اولی و در حقیقت ،خشت كج اولی توس انصار گذاشته شد كله
زودتر از حضرت عمر و حضرت ابوبكر در سقیفه جمع شده بودند پس گناه تمام املت
تا روز قیامت و مقصر اصلی كشته شدن امام حسین و ...به گردن انصار اسلت 1بلا ایلن

 4 -3ماه پس از بیعت غدیر
 -4البته اگر طبق عقیده نویسندگان شیعه منظور پیامبر در غدیر انتخاب حضرت علی به خالفلت بلوده
باشد.
 -1به یكی از آقایان گفتم مگر خداوند در آیاتی كه مربوط به بیعت رضوان و جنگ بلدر و ...اسلت از
اصحاب پیامبر تجلیل نكرده و از آنها اعالم رضایت ننموده و به بهشت وعده نداده .ایشان فرمودند :در
این آیات گفته :مومنین و عمر و ابوبكر منافق بوده اند .اكنون در این بحث متوجه می شلویم كله تملام
انصار ،گنهكار بوده و باعث تحریف اصلی اسالم اینها هستند در نتیجه تمام آیات مذكور كان للم یكلن
میشود.
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فرض حتمی كه اگر ابوبكر و حضرت عمر در صحنه حاضر نشده بودند مسلماً سعدابن
عباده خلیفه شده بود و بقیه ماجرا...

 پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم می فرمایند :اگر و مگر كردن از عالئلم منافقلان

است آیا نویسندگانی كه در كتب خود مرتب می نویسند :اگر حضرت عمر چنان نكرده
بود و اگر ابوبكر چنان نگفته بود 79 ،سال بعد ،چنین و چنان نمی شد آیا بر شعبه ای از
نفاق نیستند؟

 چرا محققان ما همیشه نیمه خالی لیوان را ملی بیننلد .چگونله ملا معتقلدیم كله

حضرت عمر و ابوبكر باعث تحریف مسیر دین و واقعه عاشورا و ...شدند و گنلاه همله
بدبختی های جامعه اسالم را به گلرد ن آنهلا ملی انلدازیم وللی ثلواب تثبیلت اسلالم و
جلوگیری از نابودی آن (ابوبكر :سركوب شورش اهلل رده و )...و اسلالم آوردن سلایر
كشورها در زمان حضرت عمر را به گردن آنها نمی اندازیم 3.اگر گناه تحریف اسالم بلر
گردن آنهاست به ناچار پاداش تثبیت 4و ترویج  1اسالم نیز بر آنهاست 2 .و به طور كللی
طبق تحلیل هایی از این دست ،اسالم ما ریشه در حمله حضرت عمر به ایلران و بقلای
اسالم ریشه در سركوب شورش اهل رده توس ابوبكر دارد .مگر اینكه بگوییم نه و آنها
فق و فق مسبب انحراف اسالم شدند و ثواب بقیه كارها برای سپاهیان اسالم است!!!

 باز چرا نیمة خالی لیوان را می بینیم و اعتراف نمی كنیم كه اگر ابوبكر در جملع

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.
 -3جالب است كه در اینجا پاسخ می دهند كه این عمر نبود كه باعث اسالم آوردن ایرانی ها شد بلكله
روحیه جنگجو وشهادت طلبانه مسلمانان بود .ولی مگر همین مسلمانها با ابوبكر بیعت نكرده و تحلت
فرمان عمر و ابوبكر عمل نمی كردند؟
 -4ابوبكر :با سركوب شورش گسترده اهل رده.
 -1با اسالم آوردن ایران و سایر كشورهای آسیایی و آفریقایی در زمان او.
 -2من له الغنم فعلیه الغرم :قاعده اصولی :هركسی غنیمت را برد غرامت هم بر اوست.
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 روزی در یك مسابقة فوتبال ،مهاجم تیم خودی بر اثر گیر افتادن میان سه مدافع
تیم حریف،توپ را لو داد(البته او یك گل هم زده بود) تیم حریلف ،خل هافبلك تلیم
مقابل را رد كرد ،دفاع را دور زد و بر اثر غافلگیر شدن و ضعف دروازه بان تلوپ را بله
دروازه دوخت .البته تشویق بی امان تماشاچیان تیم حریلف و ضلعف داور در نگلرفتن
آفساید مشلكوك را هلم بایلد بله ایلن ملوارد اضلافه كنلیم .بعلد از بلازی همله افلراد
حاضر(خبرنگاران ،هواداران تیم ،مربی ،بازیكنان و مسئولین باشگاه) به فلوروارد بیچلاره
حمله كردند كه اگر تو توپ را لو نداده بودی ما گل نخورده بودیم!!! فوروارد بیچاره می
گفت :ای بابا ،تمام تیم و كادر داوری و ...تنبلی و اشتباه كلرد چلرا فقل ملن را مقصلر
می دانید؟ و همه تقصیرات را به گردن ملن ملی اندازیلد؟ وللی همله از ایلن شكسلت،
عصبانی بودند و دربه در دنبال پیدا كردن یك نفر مقصر! و ایلن تعصلب پلرده ای روی
عقلشان كشیده بود تا (مانند ابوجهل) واقعیلت را نفهمنلد! ملاجرای تحریلف اسلالم و
انداختن گناه آن به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبكر نیز بر همین منوال است.
- 4می گویند حضرت عمر و حضرت ابوبكر ،مسیر اسالم را منحرف و باعث ایجاد
بدعت در دین شدند سئوال اینجاست :آیا در آن زمان كه مخابرات و تلویزیون و منبر و
بلندگو (و حتی وقت آزاد و مفت برای اینكارها نبوده) و كتاب و اینترنت و تبلیغلات و
مدرسه و سخنرانی و مد و تجمل و ...نبوده بهتر می شده در دین بدعت ایجلاد كلرد یلا
اكنون؟
- 1آیا آن زمان كه همة مردم شیوه و روش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را از نزدیك
دیده و در همان فرهنگ زندگی می كردند امكان بدعت بیشتر بوده یا اكنلون؟ و چطلور
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
هنگام رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم اینچنین سست و بی حال ملی شلوند آن هلم
نسبت به مسائل دینی؟ و باعث تحریف اسالم؟
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- 2آیا آنها كه باعث شدند ایرانی ها از دین زرتشت دست بكشند هنرمند تلر بلوده
اند یا كسانی كه اكنون باعث می شوند مردم دست از دین بكشند؟
- 7این بدعتها كه موجب فاجعه و بروز خسارات جبران ناپذیر به اركان دین اسلالم
بوده چیست؟ برای كسانی كه نمی دانند می نویسم :ممنوع شدن صیغه كلردن زنهلا!!! و
گفتن :الصلوه خیر من النوم به جای حی علی خیر العمل!!!  3ملی بینیلد حضلرت عملر،
چقدر ماهیت و باطن دین را تحریف و نلابود كلرده اسلت؟ درسلت بلر عكلس ملا! و
حضلرت عللی(ع) هللم در برابلر آن سلكوت كردنلد! (ضللمن اینكله در دوران صللفویه
هیچگونه تغییر و تبدیل و تحریف و دروغی توس عالمه ها! وارد اسالم نشلده اسلت!
البته به استثنای مالصدرا كه به سزای اعمال خود رسید!!!)
- 8چگونه است كه حضرت عمر  3299سال پیش كه بانی مسلمان شدن ما بلوده و
عرب هم بوده و ساكن سرزمینی دوردست ،باعث تحریف دین ما شده ولی شاه عبلاس
و عالمه های دور و برش كه در قلب ایران ساكن بوده و هموطن و همزبان و متعلق بله
 299سال پیش ،هیچگونه تحریف و تبدیل و دروغی وارد تلاریخ و دیلن ملا نكردنلد؟
براستی چرا كسانی كه معانی واقعلی كلملات واالیلی چلون :شلهادت ،اماملت ،جهلاد،
عاشورا ،صبر و ...را تخدیر و تحریف كردند اینهمه در نظلر ملا ارجمندنلد؟ (و ایكلاش
نابود كرده بودند!)
- 5بدعت یا شرای زمانی؟ پیامبر صلی اهلل علیه و سللم مسلجد ضلرار را تخریلب
كرد .علی (ع)  2999نفر عابد قرآن خوان را كشت .پس نعوذباهلل آنها نیلز كلار اشلتباهی
كردند؟ پ س متوجه می شویم آنها معنا و باطن و نیت پنهانی در بطن امور را می دیدنلد
و مانند قشری های احمق ما ظاهربین نبوده اند.
 -3این موارد نه جزو اصول دین است و نه جزو فروع دین و ایكاش عده ای در تاریخ دولت صلفویه
تحقیق می كردند و نشان می دادند كه چقدر از مفاهیم واالی دین كه جلزو اصلول دیلن اسلت ماننلد:
توحید ،امامت و كلمات واالیی چون :شهادت ،و مكانهای مقدسی چون مسجد دسلتخوش تحریلف و
پوچی شد .ضمن اینكه در زمان پیامبر مثال مواردی مانند اشهد ان علی ولیه اهلل در اذان نبوده و سنی ها
نیز می توانند به ما سر این جمله گیر بدهند.
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- 6با اینگونه تحلیلها ،اینك ،هیچ جامعه پیشرفته ای در جهلان نبایلد وجلود داشلته
باشد .زیرا باالخره در مقاطعی در تاریخ هر ملتی افرادی بسیار ضعیف تر (اگر حضلرت
عمر و حضرت ابوبكر را ضعیف بدانیم) و خونخوارتر و ظالم تر حكوملت ملی كلرده ا
ند .پس آنها نیز باید عقب افتاده و بدبخت باشند ولی به عنوان نمونه به آلمان نگاه كنید
كه  27سال قبل به دست فرد دیوانه ای به نام هیتلر (و حزب نازی) مبدل به ویرانله ای
شد ولی اكنون یكی از ملل صنعتی و پیشرفته است و یا ژاپن با آن حاكمان میلیتاریسلم
خود و ...اگر هم بگوییم كه آنها فق باعث و پایه گلذار انحلراف در دیلن شلدند پلس
سكوت حضرت علی (ع) چه معنایی دارد .آیا عقل سلیم حكم نمیكند یك چیلز نلابود
شود بهتر است تا منحرف شود؟ دیگر اینكه این انحرافلات كله توسل خلفلاء در دیلن
بعمل آمد چه بود؟ به زودی در اینباره هم بحث خواهیم كرد.
- 9در روانشناسی بحثی وجود دارد به نلام فرافكنلی .یعنلی شلما بله عنلوان مثلال:
ناخودآگاه می خواهید علت عقب افتادگی و بدبختی و سستی و اهمال و حتی انحرافاتی
كه توس شما یا افراد مورد عالقة شما در دین بوجود آمده است را بله گلردن دیگلران
بیندازید .مثالً آمریكا و غرب را متهم به استعمار و ...می كنید 3و از خلود نملی پرسلید:
چرا من باید نادان یا ضعیف باشم تا دیگران بتوانند مرا استعمار كنند؟ مگر اسالم وقتلی
قدرتمند بود به تمام كشورها حمله نكرد؟ این قانون طبیعت است كله ضلعیف پایملال
میشود .پس آیا بهتر نیست به جای فرافكنی و انداختن گناه به گردن حضلرت عملر و
حضرت ابوبكر ،سری به خودمان و آقاباالسرهای فعلی خودملان و عالمله هلای ملورد
عالقه خودمان در تاریخ بزنیم؟
- 39طبق اینگونه تحلیلها آیا پایه گذار اولین خ انحراف و مایه بدبختی تمامی نوع
بشر (نعوذباهلل) حضرت آدم و حضرت حوا نبودند؟ زیرا اگر از بر خالف دستور مستقیم
 -3البته من طرفدار غرب و آمریكا نیستم (بدبخت نویسنده ایرانی كه به چه جیزهایی باید اعتراف كند
زیرا هر لحظه ممكن است از گوشه ای انگی و تهمتی وارد شود) باكی نیسلت علدالت بهتلرین قاضلی
است و فردا مشخص میشود چه كسی دروغگو بوده و چه كسی راستگو.
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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
تحلیل كردم ضمن اینكه در اینجا دالیلل ملن (آیلات قلرآن) بسلیار محكمتلر از دالیلل
شماست (كتاب موهوم و جعلی سلیم ابن قیس) و استداللم نیز قویتر و قابلل قبلول تلر
توس تمام نوع بشر..

 ما می دانیم كه ابوبكر ،اولین مرد بالغی بود كه بدون لحظه ای درنگ و تامل بله

پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ایمان آورد 3و ابوبكر بود كه بلا اسلالم خلود در آن شلرای
حساس باعث مسلمان شدن عثمان ،طلحه ،زبیر ،سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابلن
عوف 4شد و بردگان تازه مسلمان را می خرید و آزاد ملی كلرد 1و بلرای خریلد زملین
مسجد و تدارك سپاه اسالم  2هزینه می كرد و همراه پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم در
شرایطی خطرناك به مدینه هجرت كرد ،پس از رسیدن به خالفت مقتدرانه و با درایتلی
عجیب ،شورش رده را سركوب كرد و ...آیا طبق تحلیل برادران شیعه كه اعمال و رفتلار
یك نفر ،می تواند در حوادث بعدی نقش داشته باشد آیا ابوبكر باعث تقویت و تثبیت و
پیروزی اسالم نبود یا الاقل یكی از مسببین آن؟ و اگر بگویید این اراده الهی بود كه ملی
خواست اسالم پیروز شود ،پاسخ می دهیم پس همین اراده الهی بلود كله ملیخواسلت
اسالم در قرون بعدی تحریف و ضعیف شود( .البته به زعم اعتقاد شما) و اگلر بگوییلد
اگر ابوبكر كمك نمی كرد خداوند شخص دیگری را برای كمك مقدر می فرمود ،پلس

 -3از قول پیامبر نقل شده كه تنها كسی كه بدون تامل و فكر دست بیعلت داد و اسلالم را قبلول كلرد
ابوبكر بود.
 -4دقت داشته باشید كه حضور هریك از این افراد در مكه و مدینه بسیار مهم بوده .سعد مردی رزمی.
عثمان از نظر مالی ،طلحه و زبیر از نظر مالی و قبیله ای و شخص ابوبكر از نظلر مشلورتی و فكلری و
وجهه اجتماعی.
 -1از جمله بالل حبشی
 -2به خصوص در جنگ تبوك
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چرا خداوند این شخص دیگر را بلرای خالفلت پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم مقلدر
نفرمود؟
شیعه معتقد است علت تمام فجایع و مشكالت بعدی برای اسالم و مسلمین از عدم
انتخاب حضرت علی (ع) نشات می گیرد اگر یك نفر و یا حتی یلك گلروه ،ملیتوانلد
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 ابلوبكرچیست؟ به قول حضرت علی(ع) :هر جامعه ناگزیر از داشتن امیریست.
اگر خالفت و امامت دو امر جدا از همند و الزمه خالفت ،قبول اكثریلت اسلتاین گناه اكثریت بوده و نه گناه حاكم .و اصوال در آن ابتدا (یعنلی فقل یكلروز پلس از
رحلت پیامبر) مسلمانانی كه آن همه حماسه و رشادت از خود به خرج داده اند چگونله
به این سرعت آنقدر بی حمیت می شوند كه اقلیتی بر خالف نظر اكثریت بتوانند بر آنها
حكومت كنند؟

3

 اگر مقصر اولیه و اصلی واقعة عاشورا این دو نفرند:
-چرا امام حسین به سپاه عمر سعد میفرماید :برای این سخنان مرا نمی فهمید كه

دلهایتان از خوردن حرام سنگدل شده است؟ و در آن جایگاه كه دیگر تقیه معنایی ندارد
حضرت عمر و حضرت ابوبكر را رسوا نمیكنند براستی چه جایی بهتلر از آنجلا بلرای
رسوایی غاصبان خالفت و پایه ریزان ظلم به اهل بیت (!!!!)
چرا یزید پس از شنیدن خبر شهادت  54نفر سپاهیان حسلین ملیگویلد :املروزانتقام كشته شدگان احد را گرفتیم و باز می بینیم ریشة قضیه به نزاع تلاریخی بلین بنلی
هاشم و بنی امیه برمی گردد.

 -3اگر معتقد باشیم كه اكثریت با خالفت ابوبكر مخالف بوده اند!
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چگونه حر كه باعث اصلی توقف و تغییلر مسلیر كلاروان كلربال بلود بخشلیدهمیشود ولی افرادی كه  79سال قبل در شهری دیگر و مكانی دیگلر زنلدگی كلرده انلد
مقصرند؟
اگر پاسخ می دهید كه حر توبه كرد و پشیمان شد .ما طبق قلویترین متلون (كلهحتی شیعه نیز آنرا تایید میكند) می دانیم ابوبكر با اینكه خلیفه بوده همراه حضرت عمر
برای عذرخواهی به خانه حضرت فاطمه (س) می روند3.و ابلوبكر حتلی بلا آن مقلام و
موقعیت گریه هم میكند( 4با اینكه طبق متون صلحیح بلی تعصلب و خلالی از شلاخ و
برگ ،مرتكب جنایتی نشده) چگونه است كه این عذر خواهی و حركت آنهلا در وقلایع
بعدی بی تاثیر است و فق برخی حركات آنها مورد تقلید و تبعیت قرار می گیلرد .اگلر
هم این بهانه آیندگان بوده مسلماً انسانهای فاسق در آینده هرچیزی را ملیتواننلد بهانله
كنند ،برای همین اگر حتی حضرت عمر و ابوبكر مرتكب آن رفتار نمی شدند آینلدگان
گنهكار و ظالم برای توجیه رفتار خود مستمسكی از گذشته پیدا می كردند.

1

علت و مسبب اینكه كوفیان ابتدا  36هزار نامه برای حسین فرستاده و بلا عقیللبیعت كرده و سپس خلف وعده می كنند در چیست و چه كسی بلوده؟ آیلا ایلن نشلانه
دمدمی بودن و ملون بودن مردم این شلهر نیسلت كله از :طوایلف و قبایلل نامتجانسلی
تشكیل شده و حدود ثلث آنها نیز ایرانی بوده اند؟  2در حالیكه حكام قبلی این شهر نیز
 -3طبق برخی متون ضعیف ،حضرت فاطمه ایشان را می بخشد .البته یكی از دالیل ضعف ایلن متلون
را وصیت حضرت فاطمه مبنی بر تدفین مخفیانه ایشان می دانند ولی ما در جلای خلود بله ایلن نكتله
اشاره می كنیم كه به احتمال فراوان علت وصیت آن حضرت چیز دیگری بوده .واهلل اعلم.
 -4طبق برخی متون حضرت فاطمه آنها را می بخشد .البته احتمال ضعیف بودن این متون وجلود دارد.
واهلل اعلم.
 -1مثالً آزار و اذیتهای بدتر و طوالنی تری كه كفار نسبت به شخص برتر یعنی پیامبر روا می داشتند و
یا...
 -2وقتی شعار ایرانی ها كه می گویند ما اهل كوفه نیستیم را می شنوم خنده ام ملی گیلرد زیلرا بیعلت
شكنی از اعراب بسیار بعید است.آری روحیه ایرانیها دمدمی و متلون بوده و اعراب كوفه را هلم مثلل
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عمار یاسر (به كمك عبداهلل ابن مسعود صحابی با وفای پیلامبر) و حضلرت عللی(ع) و
امام حسن(ع) بوده و با اینهمه موفق به تربیلت آنهلا نشلده انلد گنلاه حضلرت عملر و
حضرت ابوبكر كه در  29سال قبل در مدینه بوده اند چیست؟

3

چه كسانی برای اولین بار روبروی امام حسن و امام حسلین شمشلیر كشلیدند؟اگر نمیدانید برای شما می گویم :شورشیان علیه عثمان كه از شهرهای بصره و مصلر و
كوفه بوده اند! زیرا امام حسن و امام حسین مقابل خانه عثمان برای دفلاع از او ایسلتاده
بودند و نبرد میكردند! كسانی مسبب واقعه عاشورا هستند كه جنگ جمل یعنلی اوللین
برادركشی را در داخل امت اسالمی براه انداختنلد و طبلق صلریح متلون تلاریخی اینهلا
نبودن د مگر كسانی از سپاه علی كه می دانستند اگر صلح شود آنها به خلاطر شلركت در
قتل عثمان قصاص می شوند پس آتش جنگ را شعله ور كردند در حالیكه تا شب قبلل،
همه امید صلح داشتند! كسانی كه آب را بروی عثملان بسلتند و او را در حلال خوانلدن
قرآن كشتند و انگشتان زنش را قطع كردند و خلیفه كشی را بلاب كردنلد و حرمتهلا را
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
این توهم پوچ و بچه گانه كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم بلرای پلس از خلود بله
فرمان خدا جانشین تعیین كردند و اینها آمدند و خالفت را غصب كردند!
اگر بنا باشد مثل منطق شیعه تحلیلل و قضلاوتی آبگوشلتی داشلته باشلیم بایلدبگوییم كه یاد و خاطره جنگهای مستمر و مداوم و كشته ها و ...كله در زملان حضلرت
علی (ع) و امام حسن بر سر مردم كوفه آمد در یاد و خاطر آنها بوده و آنها برای هملین
و برای دوری از دردسر و كشمكشهای مجدد با بنی امیه با پسر علی یعنی حسین بیعت
نكردند و ...زیرا در اینصورت ادعای ما قویتر است زیرا حضرت علی(ع) فق چند سال
خود شان كرده و به عمر گیر می دهند كه در ثبات عقیده و عمل كردن به حرفی كه می زده نمونه بوده
است .چرا كوفیان در این زمینه (یعنی ثبات رای و عقیده) به عمر و ابوبكر اقتدا نكرده اند؟
 -3كوفه را عمر تاسیس میكند و در زمان ابوبكر حتی وجود خارجی هم نداشته است.

318

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

قبل در این شهر فرمانروا بوده وللی حضلرت عملر  79سلال قبلل در شلهری دیگلری
حكومت میكرده و ...ولی ما حتی همین تحلیل را هم قبول نداریم 3 .بلكه یكی از دالیل
واقعة عاشورا این بود كه:
كسانی كه از مهاجر و انصار در ابتدا به پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم ایملانآوردند از روی خلوص نیت و با رضای دل ،مسلمان شدند ولی در زمان حضرت عملر
كه فتوحات فراوانی به عمل آمد ،عدهای به زور یا به طمع غنیمت یلا نلدادن جزیله و...
مسلمان شدند و بیشتر دردسرهای بعدی از ناحیه همین افراد بوجود آمد .اگر سلری بله
سپاه عمر ابن سعد بزنید از این دست افراد در آنجا زیاد خواهید یافت.
باز هم اگر بخواهیم مانند برخی محققین شیعه تحلیل های عوضی داشته و گنلاهشهادت امام حسین(ع) را به گردن حضرت عمر بیندازیم می توانیم تلز محكمتلری بلر
خالف این ارائه كنیم مبنی بر اینكه :ما می دانیم پدر عبید اهلل ابن زیاد یعنی زیاد ابن ابیه
در زمان خالفت حضرت علی (ع) از جانب ایشان حاكم فارس بوده است .و در بصلره
هم سمتهایی داشته .مسبب و صادر كننده دستور جنگ و قاتلل اصللی املام حسلین(ع)
عبید اهلل فرزند همین شخص میباشد .حاال آیا نعوذباهلل باید بگوییم اگر حضلرت عللی
(ع) پدر این شخص را قدرت نداده بود فرزندش جرأت كشتن امام حسین (ع) را پیلدا
نمی كرد؟ در این صورت استدالل ما قویتر نیز هست چون زمان این وقایع نزدیكتلر بله
عاشورا بوده و مسبب نیز نزدیكتر! بر خالف حضرت عمر كه  79سلال قبلل در مكلانی
دیگر حكومت می كرده! ولی ما حتی همین تز را نیز قبول نداریم.
مگر حضرت علی (ع) در طول خالفلت خلود بله وسلیله هملین ملردم كوفله،سپاهیان پرشور و پر ادعای جمل و نهروان را شكست نداده و حتی سلپاه معاویله را تلا
آستانه شكست سوق نمی دهد؟ اگر بناست كه بی وفایی و پلید بودن و سسلتی اخلالق
و ...كوفیان را به گردن عمر و ابوبكر بیندازیم؟ پس دلیل رشادت اینها چه بوده؟
 -3آیا نمی توان تصور كرد برخی از مردم و روسای قبایل از تلرس اینكله املام حسلین (ع) بخواهنلد
مانند پدرشان آرامش آنها را بر هم زده و مرتب با شام درگیری ایجاد كنند ،كنار كشیدند؟
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چرا ما همیشه نیمه خالی لیوان را می بینیم :چطور ازدواج حضرت عمر در زمانخالفت و اوج قدرتش با ام كلثوم دختر علی ل  59بار مشورت با علی ل اینكه می گفت:
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
قرار دادن علی در شورای انتخاب خلیفه و صدها مورد دیگر نمیتواند دالیل مثبتلی بلر
اكرام و احترام به خاندان پیامبر صلی اهلل علیله و سللم باشلد وللی فقل یلك حركلت
عجوالنه در روز سقیفه كه آن هم توس خالد ابن ولید صورت گرفت نه حضرت عملر
میتواند منجر به واقعة عاشورا شود؟!!! زیرا تمام وارد مثبتی كله گفتله شلد بلر خلالف
جریانات روز سقیفه مقطعی نبوده بلكه دامنه دار و طی زمانی طوالنی ( 39سال خالفت
حضرت عمر) اتفاق افتاده و اگر بناست تاثیر گذار بوده باشد تاثیر بیشلتری در فرهنلگ
مردم داشته است .آیا اتفاقات مستمر در اذهان مردم بهتر نقش می بندد یا اتفاقی كله در
یك روز از روی شتاب و ...صورت گرفت و تمام شد؟

 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
جای قرآن ،تكیه را به جای مسجد ،وسیله را بله جلای هلدف ،شخصلیت را بله جلای
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
 از ستمگر  -شفاعت را به جای تزكیه ،زنجیر زنلی و قمله زنلی را بله جلای املر بلهمعروف و ظلم ستیزی و در یك كالم ،دین را وسیله كسب نان كلرد تلا دوللت صلفوی
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
آسوده شود .پس سرآغاز بدبختی و زوال جامعه مسلمین و قطعه قطعه شدن سرزمینهای
مسلمان و اقتدار اروپا و تحریف مبانی واالی تشیع ،دولت و روحلانی صلفوی بلود نله
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حضرت عمر و ابوبكر .آری روحانی صفوی با فرافكنی این موضوع و با زرنگلی تملام،
حضرت عمر و ابوبكر را به جای شاهان صفوی 3در جایگاه اتهام قرار داد.

4

 در نهایت باید گفت كه بسیاری از قضایا در جهان  1از دید ملا اینگونله تحلیلل

میشود ولی از دید خداوند تحلیل قضایا به گونه ای دیگر است .2

-5ریشه یابی انحراف
انحراف واقعی از زمان صفویه آغاز شد و از زمانی كه:
 روایات مجعول تاریخی ،اخبار ارجاف و اسرائیلیات ،بدون هیچگونه كار علمی وتحقیقی توس به ظاهر عالمه هلا وارد كوچله و بلازار و منبلر و تكیله شلد و آرام آرام
اینگونه دروغها در عمق جان و فرهنگ مردم ریشه كرد .از وقلایع تلاریخی برداشلتهای

 -3یا در حقیقت خودش!
 -4من نمی دانم عمر و ابوبكر عرب وس بیابانهای عربستان در  3299سال پلیش بیشلتر مسلئولند یلا
علما و پادشاهان صفوی ایرانی شیعه مذهب ساكن در قلب ایران متعللق بله  199و  499سلال پلیش؟
برای درك بهتر و مفصلتر قضایا به كتاب تشیع علوی و تشیع صفوی ،شهید دكتر علی شریعتی مراجعه
كنید.
 -1به خصوص اگر جزو قضایای اجتماعی و فرهنگلی ،آن هلم متعللق بله  32قلرن قبلل و آن ملورد
اختالف میان دانشمندان دو طرف و ...باشد.
 -2من در اینجا با شهامت تمام به این موضوع اعتراف می كنم كه ممكن است تملام تحلیلهلا و نقطله
نظرات من نیز مورد تایید خداوند نباشد زیرا من از دید عقل بشری به موضوع نگاه كرده ام .البته دقیقلاً
به همین علت ،قویاً معتقدم كه :تحلیلهای برادران محقق من نیز مورد تایید خداوند نیست زیرا آنهلا نله
تنها بر مبنای عقل بشری قضاوت نمی كنند بلمه از دید احساسات مذهبی و تعصبات فرقه ای و پلیش
زمینه های فرهنگی جامعه و تقلید از پدر و مادر و استاد و ...به قضاوت ملینشلینند .و مسللما اگلر در
عربستان به دنیا می آمدند دست تمام وهابی ها را از پشت می بستند...
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غل مطابق با زمان حال صورت گرفت .صحبت فق از نبرد و تفرقه بود و سایر نكاتی
كه می توانست باعث اتحاد شود به بوتة فراموشی سپرده شد.
 از زمانی كه اولین دسته بندیهای سیاسی تحت عنلوان دیلن عثملان و دیلن عللیشكل گرفت .بر اثر تلقینات دشمنان حضرت علی در راستای ایجاد تفرقه در عراق.
 از زمانی كه روایات و احادیث اسالمی مطابق فرهنگ مرز و بوم ایرانی تجزیله وتحلیل شد.
 از زمانی كه دین توس دولتها و حكومتها وسیله ای شد بلرای انحلراف تلوده ازبدبختی های موجود به مسائل قرنها قبل .یا جهت بسیج عمومی برای نبرد با دول سلنی
(مثال عثمانی در زمان شاه عباس)
 از زمانی كه دین دكان عده ای شد و وسیله ای شد برای ارتزاق مداحان و شهرتبرخی علماء كه فق جهت خوشایند پادشاهان تریاكی 3صفویه كتاب می نوشتند.
 از زمانی كه طریقة جدل به جای مباحثه و تعصب به جای منطلق در گفتگوهلا وكتابها جا باز كرد.
 از زمانی كه علماء و نویسندگان موظف شدند مقصرانی در تاریخ برای بدبختی وضعف و اهمال خودشان و پادشاهانشان ،پیدا كنند.
از زمانی كه جاسوس انگلیسی مستر همفر وارد ایلران و تركیله و علراق شلد وگزارش كاملی از وضعیت موجود برای دولت متبوع خود فرستاد و آنها هم به او دستور
دادند سعی كن :داستان حمله حضرت عمر به سمت خانه علی را با آب و تاب فلراوان
و ...بین شیعه رواج دهی و( 4...جهت جلوگیری از اتحاد بین دول و ملل مسلمان)

 -3مانند شاه سلطان حسین كه ایران را دو دستی تقلدیم محملود افغلان كلرد فقل بلرای اینكله نملی
خواست از پای منقل بلند شود.
 -4خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در ممالك اسالمی – ترجمه دكتلر محسلن مویلدی – ص
 54و  55و  56بند  7دستورالعمل – (انتشارات امیر كبیر – تهران – )3184
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 -6سوزاندن احادیث
ماجرای سوزاندن احادیث در زمان حضرت عمر
حضرت عمر تمام احادیث اعم از جعلی و غیلر جعللی را از میلان بلرد و طبلقروایات اصول كافی امامان هر چه می گویند از امام قبلی است تا برسد به پیلامبر صللی
اهلل علیه و سلم و چیزی از خودشان نمی گویند .آیا به این طریق ،حضرت عمر ،كملك
بزرگی به شیعیان نكرد .زیرا الاقل می دانیم احادیثی كه در دست ماست اگر جعلی باشد
متعلق به قرن دوم است و نه دوران حضرت عمر و ابوبكر!
چرا حضرت عمر و ابوبكر قرآن ،را كه مهمتر بود جمع آوری كردند در حالیكلهقدرت دستشان بود و كافی بود كاری نكنند و بنشینند تا قرآن خود به خلود تحریلف و
نابود شود(.چون شما آنها را مغرض و معاند می دانید)
چرا در قرآن بر لزوم یادداشت یا ثبت سخنان پیامبر صلی اهلل علیه و سللم (اگلراینقدر مهم است و حیاتی و )...اشاره ای نشده در صورتیكه بر لزوم بلند حرف نزدن در
حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم چندین آیه نازل میشود؟
چرا فق عبداهلل بن عمرو بن عاص تنها كسی بلوده كله از رسلول خلدا اجلازهنوشتن احادیث را داشته است؟ (روایات بحار را رها كن سلخن ملن از روایلات معتبلر
كتب قدیمی تاریخی و بدون تعصب است)
به فرموده حضرت علی رسول خدا روزی خطبه ای خواندند و فرمودنلد :دروغبستن بر من بسیار شده است ....هر كه عامدانه بر من دروغی بگوید باید كه جایگلاهش
را در دوزخ بگیرد( .پس به تبع اوللی پلس از فلوت ایشلان بلازار دروغ گلویی و دروغ
نویسی می توانسته رایج باشد و برای حضرت عمر در آن شرای و اوضاع چه چاره ای
جز این بوده؟)
شیعه معتقد است كه تمام صحابه پس از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم مرتد شدند(به جز  1نفر) و همه حق علی را پایمال كردند و آیات قرآن كه دال بر خالفلت او بلود
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را زیر پا گذاشتند و ...پس چگونه در اینجا می گویند كه هلدف حضلرت عملر از منلع
نوشتن احادیث یا گفتن حدیث در سایر بالد ،جلوگیری از نشر فضایل علی و احادیلث
منصوص خالفت او توس صحابه بوده است؟! و آیا تا كنون تناقضی بلاالتر از ایلن در
تحلیل تاریخ وجود داشته؟ عده ای آمدند و حق علی را غصب كردند و بقیله در مقابلل
این غصب خالفت ،سكوت كردند و بعد همین عده ای كله سلكوت كلرده بودنلد ملی
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 محفلوظماند آیا نعوذ باهلل خداوند نمی توانست وعده حفظ احادیلث را بدهلد (گلر چله بیشلتر
احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به مدد حافظه قوی اعراب باقی مانلد بلاقی مانلدن
قرآن نیز بیشتر منوط به حفظ آن توس اصحاب بود و نه كتابلت آن زیلرا در آن زملان
كاغذ و به طور كلی انسانهای بیكاری و باسواد برای نسخه برداری بسیار كم بوده اند)
در عربستان زمان پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم نه باسوادی بوده و نه وسلایلنوشتن و كتابت .و حتی باقی ماندن قرآن كه خداوند حفظ و بقلای آنلرا تضلمین كلرده
(البته به دست اصحاب) خود نوعی معجزه است اكنون سخن از سوزاندن احادیث چله
تصوری را در شنونده ایجاد میكند .جایی كه قرآن به آن اهمیت و مثال سوره توبه آن نه
نوشته شده بوده و فق یك نفر آنرا حفظ بوده دیگر چله كسلانی احادیلث را مكتلوب
كرده بودند .مسلماً اگر هم چنین موردی وجود داشته در سطحی بسیار اندك و محلدود
بوده كه شیعه مانند همیشه در اینجا نیز دست به بزرگنمایی زده است.
آیا تعجب آور نیست :ما در تاریخ می خوانیم كه اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه وسلم در جمع آوری یا عدم جمع آوری قرآن شك داشلته انلد و ابلوبكر و دیگلران بله
اصرار بیش از حد حضرت عمر به این كار رضایت می دهند .حلال ایلن چله هیلاهویی
است كه شیعه در این زمینه براه انداخته است! سوزاندن احادیث ،حدیث یعنی سخن آیا
سخن را میشود سوزاند! مطهری در كتاب سیری در امامت اعتراف ملیكنلد كله (نقلل
حدیث در زمان حضرت عمر ممنوع نبوده بلكه كتابت آن ممنوع شلده) كله آن هلم بله
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خاطر عدم مخلوط شدن آن با آیات قرآن كه به تازگی جمع آوری و مكتوب شده بلوده
است و اگر حضرت عمر چنین نكرده بود هم اكنلون قرآنلی كله در دسلت ملا بلود بلا
احادیث جعلی و غیر جعلی منسوب به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم مخللوط شلده بلود.
نكته جالب توجه دیگر اینكه در تمام روایات می بینیم گوینده یا راوی میگوید :شنیدم،
گفت ،و هیچ كجا سخن از خواندم و نوشتم نیست! این یعنلی اینكله علرف جلاری در
عربستان و بین اعراب بر گفتن و شنیدن بوده و اعتماد آنها بر حافظه قوی خودشلان .در
نهایت اگر هم حدیثی توس حضرت عمر جمع آوری میشد محلال بلود كله شلیعیان،
احادیثی كه زیر نظر حضرت عمر جمع آوری شده را قبول كنند زیلرا برخلی از علملاء
آنها تا همین اواخر در صحت قرآن جمع آوری شده توس حضلرت عملر و ابلوبكر و
عثمان نیز شك داشتند چه برسد به احادیث!
ما می دانیم به محض وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،در تعداد دفعات تكبیلربر میت اختالف شد .ضمن اینكه شما غصب خالفت و پیمان شكنی مردم را نیلز پلیش
می كشید پس وقتی مردم به این سرعت همه چیز را :فراموش و قاطی كردند و یا زیر پا
گذاشتند و به قول شما همه مرتد شدند به جز  1نفر این سئواالت پیش می آید:
حضرت عمر و ابوبكر كار بسیار خوبی كردنلد كله دسلتور دادنلد احلادیثی كلهتوس مرتدین نوشته شده بود سوزانده شود تا جلوی تحریف اسلالم گرفتله شلود!!! و
الاقل مردم نسلهای بعد كه مرتد نیستند این كار را انجام دهند!!! زیرا چه اعتمادی اسلت
به :مكتوبات و منقوالت یك عده مرتد كه هنوز كفن پیامبرشان خشك نشلده بیعلت بلا
علی را شكستته اند و رفته اند در سقیفه تا خلیفه ای ظالم و غاصب را انتخلاب و بلا او
بیعت كنند؟
تیجانی میگوید "مگر آیات قرآن و احادیث شلكر و نمكنلد كله بلا هلم قلاطیشوند؟" ولی شما سنت نبوی و آیات قرآن را چون شیر و شكر آمیخته به هم میدانیلد.
اكنون پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در موقفی خاص و شرایطی خاص یك سخن را گفته
و یك عده حاضر بوده اند و در موقف و شرایطی دیگر سلخنی دیگلر گفتله و افلرادی
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دیگر حاضر بوده اند .میشود با این حساب بیان بفرمایید كه در صلورت ضلب و ثبلت
این احادیث بالفاصله پس از ایشان چه بالیی بر سر اسالم می آمد؟(آن هلم زملانی كله
حوزه های علمیه و علمای عظام و دانایان علم رجال و روایه و درایه و ...نبوده است) و
چرا این افراد حیلهگر و خائن و مستبد و حاكم (این چهار شلرط الزم انجلام ایلن كلار
است ):به جای سوزاندن احادیث ،نقشله جعلل و ورود احلادیثی بله نفلع خودشلان را
نكشیدند (با كمك بقیه مرتدین) یا آزادانه به همه اجازه كتابت و نشر و گفلتن احادیلث
را می دادند تا اسالم دچار تشتت و انحراف و نابودی شود؟ (و آن اتفلاقی كله بلا ثبلت
احادیث در  4قرن بعد افتاد و اسالم یه صدها فرقه تبدیل شد در همان سالهای اول پس
از وفات پیامبر بیفتد!)
شما در جریان افسانه قلم و دوات می گویید طبق آیه قرآن :پیامبر صلی اهلل علیهو سلم هر چه میگفته طبق كالم وحی بوده :و ما ینطق عن الهوی و از پیش خود چیزی
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
آنها از روی عمد و به قصد تحریف و نابودی قرآن احادیث را جمع آوری كردند؟ دقت
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.
جمع آوری قرآن در زمان خالفت ابوبكر به اصرار حضرت عمر شلروع شلد 3و 49سال بعد در زمان خالفت عثمان و توس او اینكار به پایان رسید .قرآن ،یعنی چیزی
كه همه بر آن متفق القول بودند فق جملع آوری آن  49سلال طلول كشلید چگونله از
حضرت عمر در زمینه احادیث انتظار دیگری دارید؟ پس چله خلوب اسلت در تحلیلل
وقایع تاریخی خودمان را به آن زمان ببریم و طبق شلرای و امكانلات هملان زملان بله
قضاوت بنشینیم.
 -3جالب است اگر به قول شیعه  199آیه قرآن درباره علی است .عمر نباید نگران نلابودی قلرآن ملی
بود زیرا شما علت سوزاندن احادیث توس عمر را كتمان فضایل علی می دانید!!!
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در اینجا باید به نكتة مهمی اشاره كنیم و آن اینكه :شیعه با احادیث زیر مخلالفاست و این احادیث را جعلی می داند :اصحاب من مانند ستارگانند به هر كلدام از آنهلا

می توانید اقتدا كنید – همه اصحاب عادلند – بهترین مردم مردم و امت زمانه مننلد و...
و به جای آن دركتب شیعه احادیثی از این دست می بینیم كه همه اصحاب پس از پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم مرتد شدند مگر  1یا  7نفر! ما نیز در اینجا بلا شلیعه همصلدا ملی
شویم و از او می پرسیم پس چرا می گویید حضرت عمر باید به چنین افراد بدی اجازه
نقل حدیث از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می داد؟ و چه تضمینی بلود كله آنهلا (بلرای
لجبازی و دهن كجی به حضرت عمر كه خلیفه ای بوده در زمینه اجرای احكام ،عادل و
خشن وقاطع) دروغ به هم نبافند و یا دروغ ننویسند (حاال به ضرر او یا بله نفلع رقبلای
او) البته به نظر من در این زمینه ،سنی و شیعه هر دو راه افراط و تفری پیملوده انلد .از
حماقت است كه همه اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را مرتلد و بلدنیت بلدانیم و
حسن ظن بیش از حد (یا آبروداری زیادی است) اگر بگوییم همة اصحاب پیامبر صللی
اهلل علیه و سلم ،نیتی صددرصد خالصانه داشته و از نظلر علملی كاملل و بلدون امكلان
اشتباه بوده اند .من به خوبی متوجه نیت حضلرت عملر (رض) در اینكله چلرا كتابلت
احادیث را ممنوع كرده (و حتی در برخی موارد نقل آنها را) شده ام:
- 3حضرت عمر ،شخصیتی داشته كه به راحتی نمی توانسته بله كسلی اعتملاد كنلد
مانند مورد عدم انتخاب جانشین برای پس از خودش .و حتی شاید همین عدم اعتماد او
را واداشت كه مرتباً به ابوبكر اصرار كند تا آیات قرآن را جملع آوری كننلد .او پلیش از
این و در طول  41سال رسالت و  4سال خالفت ابوبكر از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه
و سلم اشتباهات و تخلفات و برخی غرض ورزیها را دیده بوده و می دانسته نیت همله
آنها مانند هم نیست .باالخره خو و طبیعت بشری است .او حتلی شلاهد شلورش رده و
مرتد شدن بسیاری از قبایل (به جز مدینه و مكه) بوده است .خوب ،وقتی برای قرآن كه
سیاق الهی بودن آن معلوم بوده و باید دو شاهد آنرا تایید می كرده اینهمه دقت بله كلار
بردند چگونه براحتی به همه اجازة نقل یا كتابت حدیث را بدهند .یكلی از افلرادی كله
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حضرت عمر او را از اینكار بازداشته ابوهریره بوده و مگر نه این است كله شلیعه هلیچ
یك از احادیث ابوهریره را قبول ندارد (مگر اینكه به نفع حضرت عللی باشلد!) امكلان
اینكه فق عده ای را از اینكار بازمی داشت نیز وجود نداشته و با عدالت حضرت عملر
و شرای آن روز سازگار نبوده است .از نظر سایر امكانات (كاغذ و قلم و افراد با سلواد
و )...نیز در مضیقه بوده اند.
- 4پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هلر حلدیثی را بله مناسلبتی خلاص فرملوده بودنلد
(مشهورترین آن( :حدیث من كنت مواله فعذا علی مواله)
كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،آنرا به خلاطر كلدورت علده ای بلا حضلرت عللی
فرمودند ولی شیعه از آن برداشت خالفت منصوص كرده است) خوب ما می دانلیم كله
نقل همین حدیث باعث وجود چه تفرقه عظیمی در امت اسالمی و انشلعاب دائملی آن
به شیعه و سنی شد و چه خونها كه ریخته نشد و ...خوب اگر حضرت عمر اجلازه ملی
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!
- 1با روحیه ای كه از اعراب و شرای آن روزگار سراغ داریم بسیار محتمل بوده كه
آنها احادیث را با آیات قرآن مخلوط كنند زیرا گوینده و ناقل هر دوی آنها پیلامبر اكلرم
صلی اهلل علیه و سلم بوده است .البته برای ما كه در قرن بیستم هستیم شاید این نكته ای
عجیب باشد ولی مطمئن باشید اگر حضرت عمر اجازه مكتوب كلردن احادیلث را داده
بود اكنون قرآنی كه در دست ما بود دارای چنین درجه ای از خلوص و اطمینان نبلود و
چه بسا سرنوشتی بدتر از تورات و انجیل را پیدا می كرد .یك نفر علرب بلدوی بلرای
آموختن قرآن ،به نزد عبداهلل مسعود می آید (شلیعه ایلن شلخص را خیللی قبلول دارد)
عبداهلل ابن مسعود آنچه تالش میكند نمیتواند تلفظ طعام االثیم را به آن عرب بیلاموزد
پس در انتها عصبانی میشود و به آن عرب میگوید :می توانی بگویی طعام الفجلار؟! و
آن عرب میگوید :آری!!! خوب ،حتماً رگهای گردن هر شیعه یلا سلنی بلا شلنیدن ایلن
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موضوع سرخ میشود .پس مطمئن باشید اگر همین سهل انگاریهلا در كتابلت قلرآن یلا
احادیث رخ می داد چها كه می شد؟ و چها كه نمی شد!!!
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم هر حدیثی را در موقعیتی خاص بیان می كردندو برخی احادیث نیز ناسخ و منسوخ دارد آیا تصمیم حضلرت عملر بازتلاب طبیعلی از
چنین شرای رئالیستی نبوده است؟
در زمان حیات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم یكلی از كاتبلان وحلی بله نلامعبداهلل ابی سرح در آیات قرآن دست می برد و بعد فرار ملی كنلد و بله مكله ملی رود
خوب وقتی كسی از خدا نمی ترسد و جلوی چشم پیامبر صلی اهلل علیه و سللم چنلین
كاری آن هم با قرآن می كند چه تضمینی است برای وقتی كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیله
و سلم از جهان رفته اند و نمی توانند مچ دروغگو را بگیرنلد؟ آن هلم بلا احادیلث كله
بالغت قرآن را نداشته و امكان جعل آن بوده است.

 –7اتهامات متفرقه دیگر
 برخی می گویند چرا هنوز بدن مبارك پیامبر صلی اهلل علیه و سلم دفن شده عده
ای در سقیفه مشغول انتخاب خلیفه بودند؟ البته برای ما كه در قلرن بیسلتم در نظاملات
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 دوقبیلة اوس و خزرج نزاعی تاریخی و طوالنی وجود داشته و حتی یكی از علل موفقیلت
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در جلب دعوت انصار و هجرت به مدینله ریشله در هملین
اختالف آنها دارد.
ابوبكر از كودكی با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم همنشین بوده و در طول  41سالبعثت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،لحظه ای از كنار او دور نشده است .ضلمن اینكله او
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در همان فرهنگ رشد كرده و دقیقاً عادات قومی و قبیله ای را به خوبی ملی دانسلته .او
مرد مصلحت اندیش و پخته ای بوده و قریش در همه زمینه ها با او مشورت می كلرده
است .آیا می توان تصور كرد كه او از رقابت دیرینه اوس و خزرج با یكدیگر و احتمال
نزاع بین این دو قبیله در صورت انتخاب خلیفه از بین یكی از دو قبیله ،بلی خبلر بلوده
است؟ پس آیا تشخیص او درست نبوده كه اگر به سقیفه نرود و سرگرم تلدفین پیلامبر
اكرم صلی اهلل علیه و سلم شود ریشه اسالم در جا كنلده خواهلد شلد( .بلا عنایلت بله
اتفاقات بعدی ،احتمال حمله قبایل راهزن به مدینه ،شورش گسترده اهل رده و سرپیچی
از خواندن نماز و پرداختن زكات به اضافه نقشه هایی كه ابوسفیان در سر داشته و اقوام
پراكنده و زخم خوردة یهود و( )...آری برای ما كه در قرن بیستم ،گوشة گرم اتاق خلود
نشسته ایم و از شرای  32قرن پیش بی خبریم بسلیار راحلت اسلت كله حكلم تكفیلر
دیگران را صادر كنیم)
در آن زمان در عربستان شمالی (از جمله مدینه )3شیوة انتخاب رهبلر بلر مبنلایشوری و آراء اكثریت مردم بلوده اسلت .و ماننلد اكنلون ،روز انتخابلات از قبلل تعیلین
نمی شده و صندوق رای و ابطال آراء و از این موارد وجود نداشته و اگر مردم بلا كسلی
دست بیعت می دادند دیگر كار تمام می شد و محال بلود بیعلت خلود را بشلكنند 4.بلا
 -3البته مردم مدینه از اهالی عربستان جنوبی بوده كه معتقد به اصل شرافت خانوادگی و قداست الهلی
و ...در تعیین رهبر بوده اند شاید یكی از علل تمایل آنها به انتخاب حضرت علی (ع) ریشله در هملین
عقیده داشته باشد.
 -4اولین بیعت شكنی به  47سال بعد و به دورة عثمان بر می گردد كه عالوه بلر اینكله عللل فراوانلی
داشته توس عده معدودی بیعت شكسته شد و یكی دو نفر با چهره نقاب زده و بله صلورت مخفیانله
وارد خانه عثمان شده و او را كشتند و گرنه حتی آن عده معدود بیرون خانه نیز قصد كشلتن عثملان را
نداشتند .در مورد بیعت شكنی كوفیان با امام حسین (ع) نیز باید گفت نیمی از جمعیت كوفه را ملوالی
ایرانی تشكیل می دادند و اصوال كوفه شهر جدیدالتاسیسی بوده كه از حاللت قبیلله ای خلارج شلده و
زمان نیز  79سال پس از جریانات مورد بحث بوده ضمن اینكه كوفیلان بلا املام حسلین بیعلت نكلرده
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
بر سر اسالم می آمد؟ و مسلماً به جای اخذ بیعت اجباری از حضرت علی(ع) ،تمام بنی
هاشم را از دم تیغ میگذراندند.
می دانیم كه شرای با رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بسیار حسلاس شلد وتعدادی از قبایل پس از شنیدن خبر وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،مرتد شدند و هر
لحظه امكان گسترش این ارتداد وجود داشت .به عالوة امكان حملله قبایلل راهلزن بله
مدینه و...
افرادی مانند ابوسفیان بسیار عالقه داشتند كه اوضاع به وضعیت سابق برگلردد ومهمترین دلیل آن :اصرار ابوسفیان با بیعت با حضرت علی (ع) بوده كله تملام ملورخین
آنرا تایید كرده اند و حضرت علی (ع) نیز به او پاسخ می دهند كه چقدر كینة تو نسبت
به اسالم طوالنی شد .اكنون باید پرسید ابوسفیان چه نقشه هلایی در سلر داشلته؟ 3واهلل
اعلم.
اكنون در كنار این مسائل بحرانی در تاریخ می خوانیم كه در سقیفه ضمن جر وبحثهای حادی كه میان انصار و مهاجرین در خصوص انتخاب خلیفه در می گیرد دستها
به قبضه شمشیر نزدیك میشود! 4اكنون با جمع بندی تمام این موارد :تدفین پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم مهمتر بوده یا انتخاب خلیفه؟ ضمن اینكه حضرت علی (ع) و ابن عباس
و ...عهده دار این وظیفه بودهاند 1.و ضمن اینكه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم صللح

 -3كه صددرصد حضرت علی (ع) هم از آن بی خبر نبوده اند.
 -4اكثر مورخین در این رابطه متفق القولند و این از نكاتی است كه جای هیچ شكی نلدارد پیاملدهای
بعدی آنرا خودتان حدس بزنید.
 -1نكته جالب توجه دیگر اینكه حجره كوچك عایشه گنجایش بیش از چند نفر را نداشته است كه ما
از همه انصار و مهاجر انتظار داریم در مراسم تدفین پیامبر اكردم شركت كرده باشند .حضلرت عللی و
هیچ یك از بنی هاشم نیز آنها را در آن زمان به خاطر اینكار مورد شماتت قرار ندادند.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

390

میان م سلمانان و جللوگیری از تفرقله و خلونریزی را برتلرین و مهمتلرین وظیفله هلر
مسلمان می دانسته اند...
در انتها الزم به ذكر است كه در برخی از منابع آمده كه عملر و ابلوبكر پلس ازنماز بر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به سقیفه رفتند .البته احتمال صحت این روایت زیاد
است زیرا در روایاتی دیگر می خوانیم كه ابوعبیده جراح و زید ابلن سلهل ،قبلر پیلامبر
صلی اهلل علیه و سلم را ترتیب دادند و طبق روایات قطعی ملی دانلیم كله ابوعبیلده در
سقیفه حاضر بوده و جزء اولین نفراتی بوده كه با ابلوبكر بیعلت كلرده و در پیلروزی او
سهم به سزایی داشته است .پس محال است كه در هر دو مكان حضور داشته باشد.

3

در زمان حضرت عمر ،وضع مسلمانها به خاطر فتوحات بی شمار خوب شده ومسلماً عرب بیظرفیت با استفاده از جواز صیغه ،بنیان خانواده را رو به ضعف و سلقوط
و تهدید برده است.
از آنجا كه برخی از زنان عرب هنوز در حال و هوای دوران جاهلیت بلوده انلدمسلم است كه از این طریق برای خودشان دكان باز كرده و موقع دستگیر شلدن ،صلیغه
را بهانه میكرده اند .و هزاران دلیل دیگر كه ما به علت اینكه در آن زمان نبوده ایم آنلرا
نمیدانیم و فق نشسته ایم و تهمت و افتراء می زنیم.

 در افسانه های شیعه و مداحی مداحان 4به نكاتی از این قبیل بر می خلوریم كله

حضرت عمر و حضرت ابوبكر :حسود ،ترسو ،بخیل ،منافق ،كافر و ...بوده اند  1و صلد
البته این سئوال برای من مطرح میشود كه چگونه یك نفر حسود 59 ،بار درباره رقیبش
 -3نقد و بررسی دو كتاب تمدن اسالم و عرب – جرجی زیدان و گوستاو لوبون – هلادی خلاتمی –
انتشارات كتابخانه صدر ص 123
 -4و حتی در تحقیقات علمی محققین روانشناس تاریخ شناس جامعه شناس دین شناس قرآن شلناس
غیر متعصب!!!
 -1جالب است كه  47سال همنشینی با پیامبر چه نتایج جالبی در بر داشته است و پیلامبر نیلز نله تنهلا
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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گفته اگر علی نبود حضرت عمر هالك می شد؟ و یا ابوبكر كه مرتب می گفته مرا رهلا
كنید و با دیگری بیعت كنید .چطور ابوبكر بخیل ،مرتب برده های تازه مسللمان (ماننلد
بالل) را در مكه با آن مبالغ گزاف می خریده و آزاد می كرده اسلت؟ ملیگوینلد ترسلو
بوده اند ولی ما می بینیم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم با اینكه از قبیله مطرح قلریش بلوده
آنهمه در مكه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد آنگاه آیا می توان باور كرد كله حضلرت
عمر و ابوبكر كه از دو قبیله كم اهمیت بوده اند براحتی در مكه زندگی میكلردهانلد؟ و
چگونه است كه عمربن عبدود وقتی از خندق به این طرف می پرد نام حضرت عملر را
صدا می زند ،اگر حضرت عمر آدم ترسویی بوده آیا مسخره نیست كه قهرمان عرب ،نام
یك نفر ترسو را برای مبارزه صدا كند؟ می گویید آنها برای اینكه بعلدها خلیفله شلوند
مسلمان شدند .چگونه است این آدمهایی كه شما آنها را نادان و كم اطلالع معرفلی ملی
كنید در این مورد خاص ،اینقدر زرنگ می شوند كه پیمیبرند میشود  41سلال دیگلر
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،
خالفت را به فرزند یا قبیله خود دادند ؟ آیا كاخی ساخته یا كنیزكانی خریدند؟ یا تبلیلغ
گر دین و اندیشه جدیدی بودند؟

 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
خرج كنیم و از بذل جان نیز بعضاً ابا داریم.

 در طول تاریخ ،تمام تالشها ،جنایتها ،و اهداف شوم یك ریشه و مبنای اقتصادی

داشته است زیرا با پول است كه می توان به سایر اهلداف رسلید .اكنلون ملا در تلاریخ
می بینیم كه عمر و ابوبكر از مال و جان و وطن و خانواده و ...گذشتند و حتلی در طلی
خالفت خود یك نفر از اقوام خود را منصب نداده و یك دینار از بیلت الملال برداشلت
نكردند .پس خدا به داد شما در شب اول قبر برسد.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

393

 توزیع ناعادالنه بیت المال یكی دیگر از ایرادات شیعه به حضرت عمر است زیرا
او سهم زنان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را بیشتر داده نام سلمان را در فهرست اهل بیت
ثبت میكند (بر اساس حدیث پیامبر :سلمان منا اهل البیت) سابقین و مهاجرین در اسالم
را سهم بیشتری می دهد و ...من كاری به اینكه كار حضرت عمر درست بوده یا اشلتباه
ندارم زیرا از شرای و اوضاع و احوال آن زمان بی اطالعم (بر خالف برخی نویسندگان
شیعه كه از تمامی شرای اجتماعی و حتی روانشناسی افلراد در تملام دورانهلای تلاریخ
مطلعند!) ولی شما هم كه مانند ایشان عمل می كنید شما هم برای خانواده هلای شلهدا
هزار و یك امتیاز و وام و ...قائل شدهاید برای رزمندگان برای جانبازان و ...پس شما هم
كه مانند او عمل می كنید حق ایراد گرفتن به او را ندارید(( ...دقت كنید كه مثال طلحله
در احد ،دستش را جلوی شمشیری كه به طرف پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می آمده می
گیرد تا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم كشته نشود و دستش از همانجا شل میشود و ...تلو
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل))

افسانه قلم و دوات
همچنین ابوجعفر طبری میگوید :سعید بن جبیر روایت میكند و میگوید ابن عباس كه
خدایش رحمت كناد! می گفت :روز پنجشنبه و چله روز پنجشلنبه یلی! سلپس چنلدان
گریست كه اشك چشمش ریگها را خیس كرد ،به او گفتیم :آن روز پنجشنبه چله بلود؟

گفت :روزی بود كه بیماری رسول خدا غ سخت شد و فرمود برای من لوحه و دوات
یا فرمود استخوان كتف و دواتی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم كه پس از من گمراه
مشویدآنان ستیز كردند .فرمود برخیزید و بیرون روید و در حضور هیچ پیامبری شایسته
نیست نزاع شود آنان گفتند :او را چه میشود ،آیا هذیان میگوید؟! بپرسید چه میگوید
آنان خواستند سخن خود را تكرار كنند فرمود :رهایم كنید كه آنچه من در آنلم بهتلر از
چیزی است كه مرا به آن فرا می خوانید و سپس در سه ملورد سلفارش كلرد و فرملود

394

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

مشركان را از جزیرة العرب بیرون كنید ،و به نمایندگان همان گونه كله ملن جلایزه ملی

دادم جایزه دهید پیامبر غ در مورد وصیت سوم عمدا سكوت كرد در صورتی هلم كله
فرموده است من فراموش كردم.
در برخی متون شیعه و سنی آمده 3كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم در آخلرین
روزهای عمر خود در حضور برخی از مهاجر و انصار درخواست قلم و كاغذ كردند تلا
چیزی بنویسند كه آنها تا قیامت گمراه نشوند! ولی حضرت عمر ملانع اینكلار شلد! 4در
اینجا برخی سئواالت در ذهن انسان ،مطرح میشود:
چرا پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم كار به این مهمی (یعنی عدم گمراهی املتتا روز قیامت) را زودتر و در شرای مناسب تری انجام ندادند؟ مثال در حضور همله در
مسجد مدینه تا كسی جرات مخالفت نداشته و یا بعداً نتواند انكار و حاشا كند؟
ما طبق صریح آیات قرآن كریم می دانیم كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلمحرف بیهوده نمی زنند :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ [النَجم ]1:ولی در اینجا نعوذ باهلل پیامبر اكرم
چند كار بیهوده كرده اند-3 :گفتن كلمه اكتب یعنی بنویسم به جای املی یعنی بگویم تا
شما بنویسید در صورتی كه ایشان طبق صریح آیات قرآن و شواهد تاریخی ،سواد
نوشتن نداشته اند .ایشان افصح عرب بوده اند و اعراب برای بیان هر مقصودی كلمه ای
خاص دارند كه اینجا باید می گفتند :املی  -4جاعل دروغگوی این حدیث ،در ادامه از
زبان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میگوید :چیزی بنویسم كه تا ابد گمراه نشوید :كه
چنین چیزی هم طبق صریح قرآن و شواهد متعدد تاریخی محال است .هر تمدنی دوران
تولد و رشد و زوال را طی میكند و تعالی هر جامعه ای بسته به خود آن مردم است.
همانگونه كه صرف وجود قرآن نمیتواند جلوی بدبختی یك جامعه را بگیرد به طریق
 -3طبق تحقیق استادان بی طرف ،بسیاری از موارد در متون شیعه و سنی صحیح نیست.
 -4حتی د ر برخی متون قدیمی مانند ابن سعد آمده كه پیامبر فرمودند قلم و دوات بیاورید تا ابوبكر را
به عنوان جانشین بنویسم .ولی ما حتی همین قضیه را هم نملی تلوانیم قبلول كنلیم چلون ایشلان املی
بودهاند.
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اولی صرف سخن پیامبر نیز نمیتواند جلوی گمراهی را بگیرد .تا كنون نیز حتی یك
تمدن هم نداشته ایم كه همیشه در مسیر پیشرفت و تعالی بوده باشد -1 .به تاخیر
انداختن چنین سخن مهمی كه جلوی گمراهی امت تا قیامت را می گیرد آن هم تا آن
شرای

(یعنی نزدیك مرگ) گناهی نابخشودنی است  -2اگر سخن ایشان فرمان خدا

بوده كه باید هم زودتر می گفتند و هم در همان شرای به هر حال می گفتند .و اگر
درخواست شخصی ایشان بوده كه فبها -7 .نهایتا راوی میگوید سومی را نگفتند كه در
صورت صحت همین نشان می دهد كه ایشان امر خالفت را به سكوت برگزار كردند.
اگر منظور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در غدیر خم ،اعالم خالفت حضرت علی(ع) بوده و در هنگام نوشتن وصیت نیز قصد نوشتن هملین موضلوع را داشلته انلد آیلا
حضور و شهادت و بیعت  349هزار نفر در غدیر و تصریح به این موضوع توس پیامبر
در آن لحظه و پشتوانه خداوندی طی آیة تبلیغ (كه نوشته هم شده) محكمتر و پر اعتبار
تر بوده یا نوشتن مطلبی در بستر بیماری در اتاقی كوچك و در حضور عده ای معدود؟
شیعه معتقد است كه اگر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم این وصیت را می نوشت یاحتی می گفت (البته طبق برخی روایات سفارشات خود را گفته اند) انحرافی در اسلالم
حادث نمی شد .این سخن یعنی اگر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ملی نوشلت و یلا ملی
گفت همه قبول می كردند .چطور شما معتقدید یك سخن پیامبر صلی اهلل علیله و سللم
در بستر بیماری در حضور عده ای معدود مورد قبول واقع ملی شلده و حضلرت عملر
نگذاشت بنویسند ولی آیة قرآن (آیه تبلیغ) كه در روز غدیر در حضلور  349هلزار نفلر
همراه با بیعت و سفارش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم صورت گرفت توس همه زیر پلا
گذاشته شد؟!!! پس اگر نوشته می شد از بیعت غدیر كه محكمتر و پرشاهدتر نبود آنلرا
هم نقض میكردند پس چرا اینهمه غصه و داد و فریاد؟
ما در تاریخ ،وقایع بیشمار و كم اهمیتی را سراغ داریم كه حضلرت عملر بلا آنروحیه 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؟
شیعه معتقد است  59روز قبل از این با نصب حضرت علی در غدیر خم بهخالفت آیه زیر نازل شد :الیوم ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [المائدة :]1:امروز دین شما
را كامل كردم ...اكنون اگر دین اسالم كامل شده و نعمت تمام ،پیامبر اكرم صلی اهلل علیه
و سلم چه چیز دیگری را میخواسته اند بیان كنند كه نعوذباهلل خداوند آنرا فراموش
كرده باشد! و آیا با عدم بیان آن دین اسالم را ناقص رها نكردند!
ما در طول زندگانی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم حتی یك مورد هم سراغ نداریمكه ایشان از تصمیم خود صرفه نظر كرده باشند .حتی در جنگ احد با اینكه می دانسلته
اند شكست میخورند از سخن خود بر نگشته و می فرماینلد درسلت نیسلت پیلامبری
لباس رزم بپوشد و آن را از بدن خارج كند .چگونه است كه در این مورد به این مهملی
(یعنی عدم انحراف امت تا قیامت) ایشان به خاطر حرف یك نفر سكوت می كنند!!!
یكی از دالیل محكم و معتبر و قوی مسللمانان در برابلر پیلروان سلایر ادیلان ودلیلی بر اعجاز قرآن ،امی و بیسواد بودن پیامبر اكرم است 3آیا با قبول ایلن روایلت كله
بیشتر شبیه افسانه است این اصل مهم و قطعی زیر پا گذاشته نمیشود؟ زیلرا پیلامبر در
متن این افسانه می فرمایند :اكتب یعنی بنویسم و نمی فرمایند املی یعنی ملی گلویم تلا
شما بنویسید.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در موارد كم اهمیت تر از این هم با وجود خطلراتجانی و ...سكوت نكرده ناامید نشده و پیام خود را ابالغ كرده است چلرا در ایلن ملورد
یعنی عدم گمراهی امت تا قیامت ،فق به خاطر حرف یك نفر (كله همله روحیله او را
میدانستهاند) ناراحت شده و سكوت می كنند.

 -3مراجعه كنید به كتاب پیامبر امی از مرتضی مطهری
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آیا صرف نوشتن یك جمله حتی اگر منظور تعیین حضرت علی (ع) به خالفلتبوده باشد می تواند جلوی گمراهی و عدم انحراف مسلمین تا روز قیاملت را بگیلرد؟ و
اگر چنین چیزی امكان پذیر است بسیار شایسته و به جا بلكه الزم و واجلب بلوده كله
چنین جمله ای در قرآن و از سوی خداوند ذكر شود .نه از نقطه نظر علمی و نه از نظلر
تاریخی چنین چیزی محال است كه یك جمله بتواند تا قیام قیامت باعث سعادت ملتلی
شود.

3

چرا می گویند حضرت عمر در جریان غدیر ناراحت نشد و حتی به علی گفلتبه به كه تو ای علی از امروز موالی من و هر زن و مرد مسللمان شلدی وللی در اینجلا
هنوز پیامبر لب از لب باز نكرده اعتراض میكند.
حضرت عمر به شهادت اكثر روایات تاریخی مردی بسیار ساده دل بوده چگونهدر اینجا اینقدر باهوش میشود كه می فهمد قصد پیامبر صلی اهلل علیه و سللم انتخلاب
حضرت علی(ع) به خالفت است.
-شما در داستان دیگری معتقدید كه عمر و ابلوبكر در آخلرین روزهلای حیلات

پیامبر اكرم غ در سپاه اسامه در بیرون مدینه بوده اند و آنقدر تعلل می كنند كله پیلامبر
فوت كند و آنگاه با شنیدن خبر فوت به مدینه بر می گردند پلس عملر و ابلوبكر در آن
لحظه كنار پیامبر چكار داشته اند؟! یا در جایی دیگر می نویسید وقتی خبر رحلت پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم گفته شد حضرت عمر شمشیر كشید و گفت هر كس بگوید پیامبر
مرده من او را می كشم و او اینكار را كرد تا فرصت باشد ابوبكر از منزل همسر دوملش
در سنح ل بیرون مدینه ل به مدینه بیاید و زمام خالفت را به دست بگیرد .براستی عمر و
ابوبكر در آن روزها كجا بودند؟ در مدینه ،در سنح ،در سپاه اسامه ،امام جماعت مسجد

 -3بلكه خداوند در قرآن سعادت یك ملت را اینگونه بیان می فرماید :ان اهلل ال یغیلروا ملا بقلوم حتلی
یغیروا ما بانفسهم .خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینكله آنهلا خودشلان را تغییلر
دهند.
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و ...براستی به چه دلیل ،در مورد داستانهایی كه اینهمه درباره آنها شك و شلبهه وجلود
دارد آخرت خودمان را به باد می دهیم؟!
روزی ابن عباس حضرت عمر را در بازار مدینه می بیند كه لباسش را بلاال ملیزند و چند ضربه شالق روی پای خودش می زند .حضلرت عملر ،متوجله ابلن عبلاس
می شود و به او میگوید :علت اینكار را می دانی؟ ابن عباس میگوید :نه .حضرت عمر
میگوید( :خودم را به خاطر آن حرفی كه گفتم پیلامبر نملرده و ...دارم تنبیله ملی كلنم)
یعنی به خاطر یك برداشت اشتباه داشته خودش را تنبیه می كرده آن وقت ممكن اسلت
در حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم چنین سخنی را گفته باشد؟ (یعنی :این ملرد دارد
هذیان میگوید .در حقیقت این ماییم كه داریم هذیان می گوییم!!!)
اگر انتخاب حضرت علی(ع) در قرآن اشاره و در غدیر تصریح شده دیگلر چلهنیازی به نوشتن آن بوده است؟
چرا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در غدیر (یا حتی در مدینه یا مكه) این نوشته رابا اخذ تایید سایر روسای قبایل كه حاضر بودند انجام ندادند؟ براستی چرا روضه خوانها
اینقدر با آه و ناله روی این قضیه پافشاری كرده و می گویند ":نگذاشتند پیلامبر آخلرین
وصیت خود را انجام داده و جانشین تعیین كند؟" چرا شما مردم را اینقدر احمق فرض
كرده اید؟ مگر شما معتقد نیستید پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم  59روز قبل در غدیر
جلوی  349هزار نفر علی را به عنوان جانشین معرفی كرد؟
ما می دانیم پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم در طلول عملر گهربلار خلود هلرتصمیم یا سخن را بر مبنای اشارات الهی انجام می دادند و هیچگلاه بنلا بله میلل خلود
چیزی نمی گفتند  3و دقیقاً به همین علت هیچگلاه هلیچ چیلزی ملانع ایشلان در بیلان
حقیقت نشد .به عبارتی دیگر ایشان حتی اجلازه نداشلتند در گفلتن حلق ل نعوذبلاهلل ل
كوتاهی كنند .یا موضوعی را مسكوت بگذارند .اكنون چرا فق در همین یك ملورد (آن
هم به این مهمی) فق به خاطر سخن یك نفر سكوت می كنند؟
 -3ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النَجم]1:
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نویسنده و گوینده شیعه از هر طرف یك چیزی را می چیند تا بر علیه حضرتعمر به كار ببرد! آنجا كه در صحیح بخاری نام حضرت عمر آمده او گفته :درد بر او
چیره شده و آنجا كه نام شخص نیامده گوینده گفته :این مرد هذیان میگوید .حاال از
كجا آن سخن را حضرت عمر گفته و این سخن را یك نفر دیگر؟ تازه هجر به خودی
خود معنای دور شده را می دهد (هجران ،مهاجرت) چرا نباید هجر را دوری و فراغ
ترجه كنیم به خصوص كه گوینده در ادامه گفته عزیمت بخوانید؟ البته كار به همینجا
ختم نمی شود برادران من در ادامه باز هم به صورت چینشی و نیمه جویده عمل می
كنند آنها در تحلیل قضیه می گویند :مگر میشود پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هذیان
بگوید؟ مگر قرآن درباره او نگفته :و ما ینطق عن الهوی او از روی هوی و هوس سخن
نمیگوید .ولی برادران من ادامه آیه را هم بخوانید :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ [النَجم :]2/1:او از روی هوی و از پیش خودش چیزی نمیگوید بلكه این
قرآن از جانب وحی الهی است .این یعنی آنكه وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در مقام
ابالغ آیات الهی است از خودش چیزی نمیگوید یا چیزی بر مطالب الهی كم و اضافه
نمی كند .ولی در سایر موارد :انما انا بشر مثلكم است (بگو من نیز بشری مانند شما
هستم) و دارای رغبات شخصی.آیات بی شماری مانند :آزادی اسرای بدر در مقابل
فدیه ،عبئس شدن در برابر كور ،و ..موید سخن ماست كه ایشان چه بسا سخنانی مطابق
طبیعت بشری خود می گفتهاند .شیعه در تحلیل شان نزول آیه اكمال میگوید طبق
حدیث ابن عباس تا  63روز بعد كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وفات كردند دیگر آیه
ای نازل نشد .خوب آیا در خواست پیامبر صلی اهلل علیه و سلم جهت نوشتن وصیت
به الزام وحی و دستوری از ناحیه خداوند بوده یا نه؟ اگر طبق وحی بوده چرا  63روز
این امر به این مهمی را به تعویق انداختند؟ و چرا ابالغ نكردند؟ و آیا با عدم ابالغ
فرمان خداوند نعوذباهلل مرتكب معصیتی نشدند؟ و اگر این مورد از رغبات شخصی
ایشان بوده كه پیش از این نیز اصحاب می دانسته اند كه میشود با نظرات شخصی
ایشان مخالفت كرد (اصل شوری كه در قرآن آنهمه پیرامون آن آیه آمده یعنی مخالفت.
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موافقت كه نیازی به شوی ندارد) مانند خروج از مدینه برای نبرد احد كه اكثریت
جوانان انصار موافق خروج بوده و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و سایر افراد مسن
مخالف بودند ولی نظر اكثریت غلبه می كند و مسلمانها شكست می خورند و  59نفر
كشته میشوند ولی كسی مورد لعن و نفرین واقع نمیشود .به هر حال شما می گویید
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم دو مورد از این سه مورد را به صورت شفاهی ایراد فرمودند
ولی در مورد سوم سكوت كردند .چرا؟ آیا سكوت ایشان به اشاره وحی بوده یا تصمیم
شخصی ایشان بوده؟ اگر شما معتقدید آیه ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النَجم :]1:او از روی
هوی سخن نمیگوید .مسلما سكوت او نیز از روی هوی نیست!!! و به اشاره وحی فق
دو مورد را بیان كرده اند.
آیا به عقیده شیعه داستانهایی مانند وجود سایه بان در جنگ احد یا بدر یا وجوداشخاصی در تاریخ مانند ابن سباء موهوم و افسانه نیست؟ در تاریخ هم آملده در كتلب
اهل سنت نیز موجود است؟ ولی آیا همه اینها دلیل بر صحت است یا اینكه انسان بایلد
به عقل و شعورش رجوع كند؟ حتی اساتیدی مانند دكتر شهیدی داستانهایی مانند قطلام
(در تحریك ابن ملجم) را دروغ می دانند .در صورتیكه این داستان هیچ نفلع و ضلرری
برای كسی نداشته ولی با اینحال قطعاً هملانطور كله آقلای شلهیدی فرملوده انلد دروغ
محض است .چرا نباید چنین داستانهایی دروغ باشد؟
نویسنده رومانی كنستان ویرژیل گئورگیو كه نمی توان او را به سنی بودن ملتهمكرد در كتاب :محمد پیامبری كه از نو باید شناخت (ترجمه ذبیح اهلل منصوری)در رابطه
با این افسانه میگوید:3

 -3جالب است كه بدانید این نویسنده مانند نویسندگان ما گوشه خانه ننشسته و طبق خواب و خیاالت
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
را از نزدیك دیده و بعد دست به قلم برده است!
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برخی از تذكره نویسان گفته اند كه چند ساعت قبل از مرگ ،محمد صلی اهلل علیه و
سلم درخواست كرد كه كاتبی بیاید تا اینكه آخرین وصایای او را بنویسد و قصد داشلته
است كه جانشین خود را تعیین كند .اما نتوانست! ولی این روایت خیلی ضلعیف اسلت
برای اینكه محمد صلی اهلل علیه و سلم قوی تر و بااراده تر از آن بود كه در مورد مساله
ای مانند موضوع تعیین جانشین خود كه برای دنیای اسالم اهمیت حیاتی داشلته دچلار
تردید شود و نتواند نظریه خود را بگوید با توجه به اینكه محمد صلی اهلل علیله و سللم
طوری در اطرافیان نفوذ كالم داشت كه هرچه می گفت از طرف آنها پذیرفته ملی شلد.
محمد صلی اهلل علیله و سللم كله در هشلتاد جنلگ كوچلك و بلزرگ شلركت كلرد و
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.
بیایید با كمك قوة تخیل خود را به آن زمان ببریم و فلرض كنلیم چنلین اتفلاقافتاده است .اكنون نگاه كنید چه كسانی در كنار پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم حضلور
دارند .مانند همیشه :عایشه ،فاطمه ،علی ،عملر ،ابلوبكر ،عملار ،عثملان ،ابلوذر ،سللمان،
طلحه ،زبیر و ...خوب به جز عمر از هیچیك از این افراد سابقه مخالفت سلراغ نلداریم
(نق زدنهای عایشه همیشه مربوط به مسلائل خلانوادگی بلوده اسلت) وللی در داسلتان
وصیت ،می خوانیم كه در حضور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،غائله و بللوا بله پلا شلد.
یعنی دست كم نیمی از افراد مخالفت كردند! آیا نباید در این قصه شك كرد؟
حتی اگر این داستان درست هم باشد دقیقاً نشان دهنده این موضلوع اسلت كلهپیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم در غدیر یا قبل از آن برای مردم جانشینی تعیین نكرده
است .و برای یك محقق بی طرف خیلی تیز بین غیر متعصب كه شیعه یا سلنی نیسلت،
بسیار دشوار است كه حدس بزند پیامبر صلی اهلل علیه و سلم قصد داشته علی را معرفی
كند یا ابوبكر را.

412

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

از كجا معلوم ،سخن حضرت عمر از دید ما و از فرهنگ ما یك سلخن ناپسلنداست و از كجا معلوم این سخن ،رمزی بین حضرت عمر و پیامبر صلی اهلل علیه و سللم
نبوده باشد؟
-از كجا معلوم ،قصد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم معرفلی ابلوبكر نبلوده اسلت؟

3

(دقت كنید كه جانشین باید تا حدود زیادی مانند شخص قبلی بوده باشد .ابوبكر تقریبلا
همسن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بوده ،وضعیت ظاهری او نیز تا حدودی شبیه پیلامبر
بوده ،مصلحت بین و دوراندیش بوده ،مانند پیامبر صللی اهلل علیله و سللم كله همیشله
تسلیم اوامر خدا بوده تا زمان رحلت پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم حتلی یلك ملورد
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 بلهاو دارند چگونه میشود باور كرد كه افراد حاضر كه در زمان حیات پیامبر صلی اهلل علیه
و سلم برای او آنهمه جانفشانی كردند در آن لحظات غمبار حتی یك نفر بلنلد نشلد تلا
دستور او را عملی كند؟

منافقان مدینه
برخی از محققین شیعه 4می پرسند چرا پس از خالفت ابوبكر ،خبری از منافقان نیسلت
و به طور تلویحی می خواهند بگویند كه ایشان نعوذباهلل ،جزو دار و دسته منافقان بلوده
است .پاسخ:

 -3برای درك بهتر این جمله به قسمت غدیر و سقیفه بخش جمع بندی مراجعه كنیلد .زیلرا پلذیرفتن
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.
 -4رجوع كنید به تفسیر نمونه ذیل آیه ابالغ
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هدف و نیت منافقان چه بود؟ از آیلات قلرآن و روایلات و داسلتانهای تلاریخیمتوجه می شویم كه هدف آنها نابودی اسالم بوده آن هم به طرق مختلف ،از رها كلردن
دسته جمعی سپاه اسالم (توس عبداله ابن ابی در بدر و )...تا همدستی با یهودیان مدینه
و كفار مكه .و ابوبكر نه تنها در زمان حیات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هیچگاه از رفتار
آنها تبعیت نكرد بلكه پس از خالفت ،به تایید تمام مورخین بیطرف ،شورش اهلل رده
و مدعیان پیامبری و ...را سركوب كرد .و اسالم را از خطر فروپاشی حتمی نجات داد .و
چنان ثباتی در شبه جزیره ایجلاد كلرد كله پلس از  1سلال ،حضلرت عملرابن خطلاب
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.
در تفسیر نمونه آیت اهلل مكارم شیرازی ذیل آیه تبلیغ می خوانیم ...:و آیا این آیهمربوط به منافقان بوده .در حالیكه می دانیم پس از فتح مكه و سیطره و نفلوذ اسلالم در
سراسر شبه جزیره عربستان ،منافقان از صحنه اجتماع طرد شدند و نیروهای آنها در هم
شكسته شد و هر چه داشتند در باطن بود 3 .یعنی اینكه منافقان تضعیف شلده و رو بله
نابودی می رفتند.
ما می دانیم كه مسلمین و حتی شخص پیامبر صلی اهلل علیه و سللم ،منافقلان رانمی شناخته و حتی وجود آنها مشخص نبوده تا این كه آیات قرآن از سوی خدا خبر از

وجود چنین اشخاصی می دهد .خوب آیا – نعوذ باهلل  -به ابوبكر وحی می شده تا ما از
چهره باطنی منافقان و نیات شوم آنها در زمان خالفت او خبری داشته باشیم.
اگر حضرت عمر و حضرت ابوبكر (نعوذ باهلل) منافق بودند چه تفاوتی میان آنهابا سایر منافقان مدینه است كه این دو نفر مرتب در راه اسالم پول خرج می كردند وللی
منافقان نه! این دو نفر در تمام جنگها شركت می كردند ولی منافقان گاه و بیگاه ،ابلوبكر
 -3این هم یك نمونه دیگر از تحلیلهای گزینشی و از روی احساسات .وقتلی ملی خواهنلد ابلوبكر را
بكوبند می گویند چرا در زمان او خبری از منافقان نیست و وقتی می خواهند صحت آیه تبلیغ را ثابت
كنند می گویند در اواخر عمر پیامبر ،منافقان قلع و قمع شده بودند ...به قول دكتر شریعتی ایول...
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همیشه مطیع محض دستورات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بوده (حتلی در ملورد امكلان
طالق دخترش ،عایشه) ولی منافقان نه! پیامبر صللی اهلل علیله و سللم هلیچ سلمتی بله
منافقان نمی دادند ولی ابوبكر در حیات پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم دارای سلمتهای
مختلفی بوده و...
در دو سال آخر حیات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز تحرك و فعالیت و خبریاز منافقان نیست.
تقریباً تمامی منافقان از اهالی مدینه (در بلین انصلار) بلوده انلد وللی ابلوبكر ازمهاجرین مكه بوده .كسانی كه رواب قبیله ای در آن روزگاران را مطالعه كرده اند منظور
من را بهتر می فهمند.
شورش رده و پس از آن حمله به سه امپراطلوری فرصلتی بلرای ظهلور صلنفمنافق را نمی داده است.
در تاریخ حتی یك مورد هم ثبت نشده كه عمر و ابوبكر كاری كرده باشلند كلهبه نفع منافقان بوده (تا آنها راضلی و سلاكت شلوند) 3نله بله كسلی منصلبی دادنلد نله
بیتالمالی و نه سخنی كه آنها را راضی نگهدارند .پس محقق (!) شیعه بنا به چه مداركی
به این نتایج علمی یقینی رسیده؟
ایكاش می توانستم از نویسنده محترم سئوال كنم :منافقان در زمان حضرت علی(ع) چه كسانی بوده اند؟خوارج كه به قول حضرت علی(ع) نیتشان خوب بوده ولی راه
را اشتباه رفتند .و مخالفتشان نیز روشن و آشكار .افرادی مانند معاویه و طلحه و زبیر نیز
كه شمشیر از رو كشیده و با آن حضرت نبرد كردند (كار منافق ،پنهلانی و در خفلا و بلا
توطئه همراه است) زیرا اگر اینها را منافق بدانیم بنابر اولی ،می توانیم اهل رده در زملان
حضرت ابوبكر را هم منافق بدانیم پس براستی چرا در زمان حضرت علی نیز از منافقان

 -3حتی به شهادت تاریخ یكی از سرسخت ترین دشمنان منافقان ،شخص عمر بوده كه حتی پیلامبر را
از خواندن نماز میت باالی سر جنازه های آنها منع می كرده.
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خبری نیست؟(به جز یك نفر به نام اشعث كه البته مخالفلت و دشلمنی او بلا حضلرت
علی اظهر من الشمس بوده و همه مردم كوفه این نكته را می دانستند)

ماجرای ابالغ سوره برائت
شیعه معتقد است كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ابتدا سوره برائت را به ابوبكر داد وللی
بعد وحی نازل شد و جبرییل گفت این سلوره را فقل ملردی از خانلدان تلو بایلد بلر
مشركین بخواند ( جالب است كه زملین و زملان بلرای خلرد كلردن شخصلیت ابلوبكر
همكاری می كرده اند و جبرییل زودتر نمی توانسلته ایلن نكتله را بله پیلامبر بگویلد و
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
پاشیده است و دهها نكته خنده دار دیگر) ولی اصل داستان كه در سیره ابن هشام به آن
اشاره شده اینگونه است :ابوبكر در سال هشتم به عنوان امیر حجاج از سوی پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم انتخاب و حجاج قبایل مسلمان تحت امر او رهسپار حج شلدند بعلد از
اینكه قافله ابوبكر حركت كرد آیات سوره توبه بر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نازل شلد
و جبرییل گفت شخصی از خاندان خودت باید آنرا بر مشركین بخواند .وقتلی حضلرت
علی(ع) به ابوبكر رسید ابوبكر پرسید آمده ای امیر باشی یا مامور؟ حضرت علی(ع) می
فرماید :من مامورم ولی بایداین سوره را خودم بر مشركین بخوانم .اكنون نگاه كنید معنلا
یكی است ولی نحوه بیان كردن آن چقدر متفاوت است و مشخص است كه این داستان،
طی قرون بعدی بر مبنای تمایالت فرقه ای این چنین تحریف شده اسلت .اكنلون چلرا
حضرت علی (و نه ابوبكر) باید این سوره را ابالغ كند:
حضرت ابوبكر مسن بوده و دارای صدایی مالیم و زیبا و همیشه هنگام خواندنقرآن گریه اش می گرفته ولی روح سوره توبه بدون بسم اهلل ،خشلن ،حلاكی از كشلتن
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مشركین در هر نقطه ای كه یافت شوند .تعیین ضرب االجل و ممنوعیت ورود مشركین
به مكه و ...است .بهترین شخصیت برای ابالغ چنین پیامهای قاطع و برنده ای شخصیت
مشرك كش و جوان و پهلوان حضرت علی بوده است .كه ضرب شست او را اكثر قبایل
پیش از آن به صورت عینی و عملی درك كرده و به همین دلیل ،پیام زبانی وحلی را بلا
مصداق عینی و عملی آن یعنی حضرت علی (ع) بهتر درك میكرده اند.
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،بسیار بزرگوارتر از آن بوده اند كله شخصلیتكسی را خرد كنند .حتی یك ملورد هلم سلراغ نلداریم كله ایشلان شخصلیت دشلمنان
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 ملیخوانده به نحویكه هر كس از كنار خانه او رد می شده(به خصوص در مكه) بی اختیلار
می ایستاده و گوش می كرده است .ولی در اینجا ماهیت سورت توبه چیزی جز ایلن را
می طلبد .سوره ای كه بدون (بسم اهلل الرحمن الرحیم) شروع شده معلوم اسلت كله در
آن خبری از مهربانی و بخشندگی نیست .پس شخصیت مالیمی مانند ابوبكر نبایلد آنلرا
بخواند.

آیات قرآن
در ستایش اصحاب اولیه (مهاجر و انصار) كه عمر و ابوبكر نیز جزو آنها بوده اند:
آیات قرآن به قدری دقیق و كامل مطالب را بیان میكند كه جایی برای ایراد باقینمی گذارد .مثال به آتشی كه ابراهیم در آن بوده میگوید سرد و سلالمت شلو كله اگلر
سالمت را نمی گفت آتش به قدری سرد می شد كه حضرت ابراهیم یخ می زد.
ما باید مسائل فقهی خود را كه در قرآن آمده از دیگلران بیلاموزیم .آیلا روایلاتتاریخی و سایر موارد موجود در قرآن را نیز باید مطلابق سللیقه دیگلران بفهملیم ،پلس
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تفاوت ما با حیوانات چیست؟ 3زیرا تفاوت انسان با حیوان در قدرت تفكلر و انتخلاب
است .حتی در حیوانات نیز درجه پایینی از تفكر و انتخاب وجود دارد .و اگر بنلا شلود
دیگری به جای ما فكر كند و به جای ما انتخاب كند پس بهتر نیست ما بمیریم تا همان
دیگری زندگی كند؟

4

سوره تحریم :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [التَحریم :]1:برخی مفسرانقدیمی معتقدند :پیامبر سخنی درباره خالفت بعدی ابوبكر و حضرت عمر به میان آورده
بوده ابوالفتح می نویسد :سعید جبیر گفت از عبداهلل عباس كه سر آن بود كه :رسول یك
روز عایشه را گفت من با تو سری دارم خواهم گفت نگر تا با كس نگویی و این امانت
است مرا به نزدیك تو .و عایشه گفت :آن چیست؟ فرمود پدر تو و پدر حفصه از پس
من امامت خواهند كرد .و پس ایشان عثمان .در حال كه رسول از خانه بیرون رفت او
دیوار حفصه بكوفت و او را خبر داد و او دیگری را خبر داد تا این منتشر شد و گفتند
عایشه با پدر گفت بر سبیل بشارت (تفسیر ابوالفتح)
در بیعت رضوان آیه ای نازل می شود كه خدا از تملامی مومنلان حاضلر راضلیاست و آنها را به بهشت می برد شیعه در پاسخ می گوید آنها مومن نبودنلد وللی ملا در
آیه ای دیگر می خوانیم كه :فق مومنان حق آبادانی مساجد خدا را دارند و طبق مدارك
محكم تاریخی ابوبكر نه تنها هزینه زمین مسجد مدینه را پرداخت كرد بلكه در سلاخت
آن نیز كمك كرد .باز ممكن است پاسخ داده شود كه معاویه نیز مسلجد سلاخت .وللی
ابوبكر ل بر خالف معاویه ل در حضلور شلخص پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم بلود و
همانطور كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در هیچ برحه ای از زندگی خود با كسی تعارف
نداشت می توانست حضرت عمر و حضرت ابوبكر را منع كند و( ...نمونه های فراوانی
از اینكه پیامبر اكرم با كسی تعارف نداشته اند در تاریخ ثبت است :اول سخن ایشان بله
 -3این معنای دقیق این آیه قرآن است :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ  :ایشان مانند حیواناتند بلكه بدتر.
 -4روز قیامت گنهكاران ملی گوینلد :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ .همانلا ملا بزرگانملان را
پیروی كردیم پس ما را گمراه كردند.
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ام سلمه در شب زفاف عایشه كه تعارف را نوعی دروغ می نامند .دوم دادن پرچم لشكر
در روز سوم حمله به خیبر به علی .سوم دادن آیات سورة برائت به حضلرت عللی (ع)
و )...ضمن اینكه مناسبات بیشماری كه بین پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و ابوبكر بلوده و
در فوق به آن اشاره شد ل با تحلیل ما ل مخالف آیات قرآن است كه به مومنین میگوید:
با كافران و ...دوست و همنشین نشوید.
ممكن است آقایان این ایراد را وارد كنند كه حضرت عمر و ابوبكر مومن نبودندولی آقای تیجانی آیه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [الحجرات]4:را در خصوص حضرت
ابوبكر و عمر می داند و در صدر این آیه خطاب به این دو نفر آمده :ای كسانی كه
ایمان آورده اید.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرموده اند :عاقل را یك اشاره كفایت میكند .ما ملیبینیم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم برای ابوجهل ،شق القمر كلرد و هلزار و یلك معجلزه
دیگر ،ولی او ایمان نیاورد ولی ابوبكر همینكه از در وارد شلد و پیلامبر اسلالم را بلر او
عرضه كرد ابوبكر ،پذیرفت و با پیامبر صلی اهلل علیه و سلم دست داد 3آیا ابوبكر عاقلل
نبود؟  4و آیا طبق احادیث ،انسان مومن ،عاقل نیست؟  1نكته ای كله ذكلرش در اینجلا
خالی از لطف نیست آنكه :من در این كتاب بلا هلزار و یلك دلیلل عقللی و منطقلی و
تاریخی و آیه قرآن و حدیث و 2...مسائل زیادی را ثابت كردم ولی اطمینان دارم خوارج
زمان و ابوجهل های نادان ،چشم را بسته و فق به انكار و عناد ملی پردازنلد 7.هرچنلد
اگر این گروه ،تصدیق كنند برای من جای تاسف دارد و انكار آنها بسی مایه خوشلوقتی
 -3پیامبر در جایی فرموده اند :تنها كسی كه بدون لحظه ای تردید به من ایمان آورد ابوبكر بود.
 -4به تصدیق تاریخ قریش همیشه در امور تجارتی با ابوبكر مشورت می كرده است.
 -1رجوع كنید به فصل اول :عقل در اصول كافی.
 -2بدون اینكه مانند عالمه ها با كلمات كلنجار بروم و بازی كنم.
 -7شاید برای اینكه من عنوان عالمه نداشته و معروف و مشهور نیستم.
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من خواهد بود .تنها دلیل من نیز از نوشتن این مطالب ،اتمام حجت بر عموم مردم است
تا در آن دنیا نگویند ما نمی دانستیم .و دیگر عهدی است كه خداوند از عالمان گرفته كه
در برابر جهل نادانان ،ساكت ننشینند .آن كس كه نمی داند شاید معلذور باشلد وللی آن
كس كه می داند و نمیگوید ،جنایتكار است.
هجرت (آن هم با پیامبر در صورتیكه می دانسته اگر دسلت مشلركین بله پیلامبربرسد او و تمام همراهانش را قتل عام می كنند) بنا به قول تمام ملورخین ،هلدف كفلار
بازگرداندن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به مكه نبوده بلكله هلدف ،كشلتن ایشلان بلوده
است .و بعید است فق حضرت ابوبكر از این ماجرا بی خبر بلوده باشلد .فقل ابلوبكر
اجازه داشته در خانه اش را به سمت مسجد مدینه باز بگذارد.

3

شیعه میگوید :ابوبكر ترسیده ولی او برای جان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ترسیده
و نه برای خودش ،مگر اینكه بگویید از افكار مغز او خبر دارید! روایتی دیگر سخن ملا
را تصدیق می كند كه ابوبكر زودتر از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به داخل غار رفت تلا
مطمئن شود حیوان خطرناكی داخل غار نباشد (این غار بله داشلتن ملار معلروف بلوده
است) ضمنا التحزن در آیه به معنای غم و اندوه است و با تلرس فلرق دارد و از همله
گذشته خداوند در قرآن به پیامبر هم فرموده التحزن مثل سوره نحل345/
بذل مال و خریدن برده های تازه مسلمان از جمله بالل و فروختن تمامی املوالخود برای تامین مخارج جنگ تبوك و هنگامیكه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم از ایشلان
می پرسد پس برای خانواده ات چه گذاشتی می فرماید :اهلل و رسوله.
هجرت به مدینه :دقت كنید كه كفار قصد دستگیری یا برگرداندن پیامبر صلی اهللعلیه و سلم را نداشتند بلكه می خواستند او و همراهانش را بكشند.
 امیرالحاجی در سال هفتم هجرت.علمداری لشكر در جنگ تبوك. -3تفصیل و توضیح بیشتر :تاریخ و شناخت ادیان ج  3ص  119شهید دكتر علی شریعتی (سلیره ابلن
هشام نیز بر این نكته ،تاكید دارد)
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برگزاری نماز جماعت در ایام بیماری پیامبر صلی اهلل علیه و سللم :شلیعه طبلقداستانی واهی معتقد است كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وارد مسجد شلد و ابلوبكر را
كنار زد و خودشان نماز را ادامه دادند ولی  -3با توجله بله اینكله نمازهلا بله صلورت
جداگانه و در هر روز  7مرتبه برگزار می شده و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم حدود 5یلا
 31روز در بستر بیماری بوده اند یعنی حدود  87مرتبه نملاز جماعلت در ایلام بیملاری
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم برگزار شده است آیا پیامبر اكرم صللی اهلل علیله و سللم 87
مرتبه وارد مسجد شده و  87مرتبه ابوبكر را كنار زده 3و به جای ایشلان املام جماعلت
شده اند!!! البته طبق استدالل برادران محقق شیعه  -4از ادب و بزرگلواری پیلامبر صللی
اهلل علیه و سلم هیچگاه چنین مواردی را حتی علیه دشمنان سلراغ نلداریم -1 .چگونله
است كه در جریان سقیفه بنی ساعده كه فق چند روز پس از این واقعه بوده حتی یكی
از مخالفان ابوبكر به این واقعه اشاره نمیكند كه :تو حتی لیاقت امام جماعلت شلدن را
هم نداشتی و پیامبر آمد و تو را كنار زد حاال می خواهی خلیفه شوی!!! در صورتیكه بلر
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
حضرت ابوبكر پس از خالفت در مسجد به منبر رفت و گفت :ای مردم خالفت من بلر
شما دلیل فضیلت من بر شما نیست بلكه من مهتر شما هستم نه بهتر شما .در هر كلاری
از شما مشورت و كمك می خواهم .و طبق سنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم رفتار ملی
 -3پیامبر اكرم در تمام زندگی خود حتی نسبت به كافران و منافقان ،بسلیار ملودب و خلوش برخلورد
بوده اند ولی طبق روایات شیعه از هر فرصتی برای خوار و خفیف كردن ابلوبكر و عملر اسلتفاده ملی
كرده است در حالیكه ابوبكر پدر زن ایشان و یار غار و حامی مالی و ....بوده اسلت .پلس آنهلا چقلدر
خوب بوده اند كه با اینهمه از كنار پیامبر دور نمی شده اند.
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كنم .اگر مالحظه كردید كه من از طریق انصاف منحرف گشتم شلما ملی توانیلد از ملن
كناره گرفته و با دیگری بیعت كنید و اگر هم بعدالت و انصاف رفتار كردم پشتیبان ملن
باشید.

3

نیت ابوبكر و حضرت عمر از قبول اسالم و پس از رحلت پیامبر صللی اهلل علیله و
سلم و پذیرفتن خالفت چه بوده است؟ پی بردن به نیات واقعلی انسلانها بسلیار دشلوار
است 4ولی از روی عملكردها و رواب بین افراد و سخنانی كه میگویند تا حدودی ملی
توان به نیات واقعی آنها پی برد .ما در قسلمت عللی بهتلرین میلزان ،از روابل بلین آن
حضرت با خلفاء سخن گفتیم و در اینجا عملكرد این دو نفر قبل و پس از رحلت پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم را بررسی می كنیم تا ببینیم آیا تفاوتی در نوع سخنان و اندیشه ها
و رفتار آنها قبل و بعد از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به چشلم ملی خلورد و یلا
آنچنان هدفی داشته اند كه به خاطر آن  41سال سختی و فداكاری مالی و جانی در كنار
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،رسیدن به سعادت و بهشت ابدی را به خلاطر آن از دسلت
داده باشند؟ و تمام سوابق خود را با سوء نیتی پایمال كرده باشند كه هلیچ فایلده ملادی
برای آنها نداشته است؟!!! برخی از شیعیان ،بنا به دالیلی بسیار واهلی و پلوچ ،خلفلاء را
لعن و نفرین می كنند ولی مگر خداوند در قرآن به موسی نمیگوید با فرعون بله نرملی
سخن بگو ...با اینكه می دانسته او هدایت نخواهد شد .پس چرا ما بلا اینگونله رفتارهلا
برادران سنی را از خود می رنجانیم من به طور قاطع به این نتیجه رسیده ام كله حلداقل
لعنی كه در زیارت عاشورا آمده جعلی است 1و یا منظور ،عمر و ابوبكر نیستند زیلرا بله

 -3علی كیست .ص  56فضل اهلل كمپانی
 -4البته برای افراد خنگی مانند من مشكل است وگرنه محققلین غیلب بلین و دانلای شلیعه از تملامی
اندیشه های پیدا و پنهان افراد  3299سال پیش ،مطلعند
 -1چرا نباید اولین ظلمی (اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد) كه به محمد و خلانواده اش شلده را
توس ابوجهل و ابولهب ندانیم؟ با وجود آنهمه روایات و آیات قطعی معتبر كه وجود آزار و اذیت انها
نسبت به پیامبر و خانواده اش را تایید میكند( .مانند مرگ حضرت خدیجه در شعب ابیطالب و)...
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طور كامل با روح اسالم و آیات قرآن و دستورات دین و روش و سیره تمام اماملان ملا
منافات دارد .اگر علماء از بیان حقایق می ترسند مرا از گفتن آن باكی نیست.

 خوب ،با این توصیفات آیا ابوبكر پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سللم بلا

نیت سوء مرتكب برخی رفتارها شد؟ یا اینكه نیت او خوب بوده ولی در برخلی ملوارد
اشتباه كرده است؟ یا اینكه حتی اشتباه هم نكرده و این ما هسلتیم كله طبلق فرهنلگ و
رسوم زمانة خودمان وقایع  3299سال پیش را تجزیه و تحلیل می كنیم و مرتكب اشتباه
می شویم .خدا داناتر است .ولی به احتمال فراوان از آنجا كه او معصوم نبوده در برخلی
موارد بدون هیچ قصد سوئی مرتكب خطاهایی شده است 3.ولی آیا این خطاها میتواند
روی تمام سوابق او را بپوشاند؟ باز هم تعیین آن با میزان عدالت خداوند در روز قیامت
است .و آیا بهتر نیست ما در اموری كه در آن شك و شبهه داریم سكوت كنیم و به قول
عطار :نامه اعمال خود را سیاه تر از این نكنیم 4.البته بلرای هموطنلان عزیلز ملن كله از
ك ودكی با بغض و كینه نسبت به حضرت عمر و ابوبكر بزرگ می شوند و ورد زبان آنها
لعنت است درك حقیقت بسیار دشوار است و شاید یكی از دالیل آن این است كه ترور
شخصیت (بر خالف ترور واقعی كه یك لحظه است و همله ملردم را طرفلدار شلخص
ترور شده میكند) به مرور و ذره ذره صورت گرفته و با تخریب وجهله یلك نفلر او را
خرد می كنند به نحوی كه باور چیزی خالف آن به هلیچ وجله بلرای دیگلران ،ممكلن
نشود .این كار در طول تاریخ توس ملورخین مغلرض و بله خصلوص پلس از دوران
صفویه به نحو گسترده ای در سطح جامعه ایران شكل گرفته و اكنلون بله ایلن مرحلله
رسیده است كه می بینیم.

1

 -3اظهار پشیمانی او در انتهای عمر از قبول خالفت و حمله به سوی خانه حضرت فاطمله دلیللی بلر
عدم سوء نیت اوست.
 -4و اگر هم عطار سنی است به قول خداونلد :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ یا نكند می گویید نعوذ باهلل خداوند هم سنی است یا تقیه كرده!!!
 -1البته من فكر می كنم به جز شمشیر امام زمان (عج) هلیچ چیلزی نتوانلد حقیقلت را در كلله هلای
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
زمینه عذر تراشی داشته باشند  .3حضرت علی (ع)
من اگر پاكم و گر بد تو برو خود را باش كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
(حافظ)
امام باقر (ع) :رسول خدا روزی برای مردم خطبه می خوانلد و فرملود :بلدترینشما را به شما خبر ندهم .گفتند چرا یا رسول اهلل .فرمود :كسی كله از صلله و بخشلش
دریغ كند و بنده خود را بزند و تنها بخورد .آنها گمان كردند خدا مخلوقی را بدتر از او
نیافریده .سپس فرمود :بدتر از این را به شما خبر ندهم .گفتند چرا یا رسول اهلل .فرملود:
كسی كه به خیرش امید نیست و از شرش ایمنی نباشد .آنها گمان كردند خلدا مخللوقی
را بدتر از او نیافریده و سپس فرمود :شما را خبر ندهم به بدتر از ایلن .علرض كردنلد:
چرا یا رسول اهلل .فرمود :كسی كه زیاد فحش دهد و لعنت كند .چون مومنین را نلزدش
نام برند آنها را لعنت كند و چون آنها یادش كنند لعنتش كنند.

4

از امام صادق نیز نقل شده هر كس فحش می دهد یا زنا زاده است یا شیطان درنطفهاش شریك بوده.

1

حضرت علی (ع) :رسوایان آلوده پخش و شیوع عیبهای مردم را دوست دارند تابرای بدنامی های خود زمینه عذر تراشی داشته باشند.
( -3غررالحكم  295 :3فصل  14ح )15
 -4اصول كافی كتاب ایمان و كفر
 -1اصول كافی

 -2 -غررالحكم  295 :3فصل  14ح 15

2
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حضرت علی در خطبه ای می فرمایند :این امت پس از ملن هفتلاد و سله فرقلهمی شود بدانید بدترین آنها كسانی هستند كه ادعای دوستداری مرا دارند ولی رفتارشلان
مانند من نیست.
خداوند در قرآن كریم می فرماید :بگو می خواهید شما را از زیانبارترین اعمال،آگاه كنم؟ كسانی كه نهایت تالش خود را در زندگانی دنیا به كار می برند و پیش خلود
حساب می كنند كه بهترین عملكرد را داشته اند!
به عنوان یك تمرین عملی از خواننده عزیز می خواهم آیات و احادیث فلوق رابا ذهن خود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ببیند آیا میتواند مصداقها و نمونه هلایی
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
را پر كرده ،شرم دارم كه چنین بحثی را باز كنم ولی از باب نهی از منكر و اینكه نگویند
نمی دانستیم ،مجبورم.
یك روز یكی از روحانیون مشهد كه مسئولیت مهمی را نیلز دارا بلود در پاسلخمشكل یكی از شاگردانش گفته بود :یك بار شتر ،ارزن لعنت بر ....بفرست تلا مشلكلت
حل شود! تعجب من از حماقت كسی نیست كه به این روحانی مقام و منصلب داده ،از
نادانی این روحانی نیز تعجب نمی كنم زیرا باالخره در بین تمام صنوف ،آدم خر فراوان
یافت میشود .تعجب و افسوس من از افراد بیشماری است كه پای منبر او ملینشلینند!
همكار سنی همین آقای روحانی چند قرن قبل در حكومت عثمانی ،باالی منبلر دسلتش
را داخل عسل كرده و سپس داخل كیسه ارزن فرو كرده بود و به گوسفندهایی كله پلای
منبرش نشسته بودند گفته بود چقدر ارزن به دست من هسلت؟ همینقلدر ثلواب بلرای
كسی نوشته می شود كه یك نفر شیعه را بكشد!!! البته از كسانی كه عقلشان انلدازه یلك
ارزن است ،بهتر از این پاسخهای ارزنی انتظاری وجود ندارد( .این یعنی نگاه مرغلی بله
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مسائل! درست مانند خوارج كه چشمشلان فقل قلرآن سلر نیلزه را دیلد .یلا بله قلول
برناردشاو :دید گنجشكی! نگاه ارزنی)

حضرت فاطمه
نه تنها قبر بقیه دختران پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هلم نامشلخص اسلت بلكله در
قبرستان بقیع ،قبر هیچ كسی معلوم و مشلخص نیسلت! ضلمن اینكله اهمیلت و ارزش
حضرت فاطمه در قرون بعدی نزد افراد زیادی از عاشقان اهل بیت بوجلود آملد .بلرای
همین در همان زمان ،تفاوتی بین حضرت فاطمه و سایر فرزندان پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم وجود نداشته كه قیاس ما را باطل بدانید .قبر حضرت علی (ع) نیز تا سلالیان دراز،
مخفی بوده است آیا ایشان نیز با حضرت عمر و ابوبكر قهر بوده اند؟
شما معتقدید كه حضرت فاطمه خواست تابوتی برای او بسازند كه بدن ایشان پیلدا
نباشد .اگر بنا بوده ایشان در نیمه شب دفن شوند و كسی نداند و در مراسم هم شلركت
نكند این درخواست چله معنلایی ملی دهلد؟ پاسلخ از دو حلال خلارج نیسلت یلا بله
خ اكسپاری پنهانی ایشان مانند دهها داستان دروغین دیگر دروغی بیش نیست و یا ایشان
از شدت عفت و رعایت حجاب و عصمت و ...درخواست چنین كاری را داشلته انلد و
تشییع جنازه در روز بوده و موضوع هم ،دخلی بله عملر و ابلوبكر نلدارد( .حتلی طبلق
برخی روایات حضرت عمر و ابوبكر نیز بلر جنلازه آن حضلرت حاضلر شلده و نملاز
خواندند) براستی اگر هدف حضرت فاطمه رسوا كردن عمر و ابوبكر در تاریخ و رسلوا
كردن سنی ها و ...بوده كه ما می دانیم حكومت در این  3299سلال از اول تلا كنلون در
عربستان در دست آنها بوده آیا آنها نمی توانستند برای خنثی كردن این هلدف از هملان
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 استبه همسرش :ابوبكر نگفته باشد؟
شما می گویید بقیة امامان نیز با خلفای جلور همعصلر بلوده و حتلی آن خلفلاءموجب شهادت آن امامان شده اند .از قول امام زمان نیز حدیثی را نقل می كنید كه برای
من در فاطمه بهترین سرمشق و الگوست .چرا سایر اماملان بله حضلرت فاطمله تاسلی
نكرده و برای رسوا كردن خلفاء وصیت نكردند مخفیانله و پنهلانی دفلن شلده و محلل
قبرشان معلوم نباشد.
این یك اصل مسلم تاریخی و تجربی است كه هر گاه انسان رازش را به دیگریگفت آن راز بین مردم پخش میشود .شیعه معتقد است كله در تشلییع شلبانه حضلرت
فاطمه حضرت علی و سلمان فارسی و زبیلر و اسلماء و ابلن عبلاس حاضلر بلوده انلد
چگونه ممكن است كه این افراد محل دفن را به هیچكس نگفته باشند؟ با اینكله بعضلاً
رواب خوبی هم با خلفاء داشته اند! یا اینكه بعدها با علی دشمن شدند باید محل قبر را
فاش می كردند!
شیعه می گوید حضرت فاطمه پس از هر نماز عمر و ابوبكر را نفرین ملی كلردهاست ولی مگر خداوند در جریان واقعه بئر معونه (واقعه ای كه  29نفر از یلاران پیلامبر
اكرم را به شهادت رساندند) به پیامبر خطاب نمی كند كه نفرین نكلن و ملا تلو را لعلن
كننده و نفرین كننده نفرستادیم .و مگر همه مسلمین از جمله حضلرت فاطمله نبایلد از
پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم الگو بگیرند.
آیا امكان ندارد حضرت فاطمه پس از مشاهده تدفین پدرشان شلاهد جریانلاتیخرافی و ...بوده اند و ایشان نخواسته اند چنین اتفاقی تكرار شود؟
می گویند این نشانه و حامل پیامی است كه آن حضلرت خواسلته انلد قبرشلانمخفی باشد .تا مایه رسوایی و ایجاد سئوال برای مردمان در طول تاریخ باشد و ...با این
حساب آیا اینكه اسماء همسر ابوبكر همیشه و تا آخرین لحظات كنلار حضلرت فاطمله
بوده اند نمیتواند نشانه چیزی باشد( .نشانه عدم عداوت بین ابوبكر با حضرت فاطمله)
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به خصوص با عنایت به این نكته كه پس از رحللت ابلوبكر حضلرت عللی بلا اسلماء
ازدواج میكند .و آیا ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم نمیتواند نشانه چیزی باشد و آیلا
نام سه فرزند علی كه حضرت عمر و ابوبكر و عثمان است نمیتواند نشانه چیزی باشد
و....

خطبه حضرت فاطمه در مسجد مدینه
در زمان ابوبكر زنها تابع شوهران خود بوده انلد .بله خصلوص اگلر آن شلوهر،سالخورده و خلیفه هم بوده باشد .اگر حضرت فاطمه (س) چنلین سلخنان تنلدی را در
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
باشد؟ با عنایت به اینكه شما این افراد را دیكتاتور و حسود و منافق معرفی كرده اید.
در این خطبه تلویحاً به حوادث شوم آینده اشاره شده اسلت و هملین موضلوع،ظن انسان را تقویت می كند كه این خطبه ساخته ابوالعیناء است .مگر طبق صریح آیات
قرآن فق خدا عالم الغیوب و دانای رازها و آنچه در آینده واقع میشود نیست؟ (پاسخ
علی به آن مرد كه علم غیب منحصر در این ملوارد اسلت :آیلات آخلر سلوره لقملان و
مخصوص خداوند)
حضرت ابوبكر به تصدیق تاریخ ،یكی از فداكارترین یاران پیامبر صلی اهلل علیلهو سلم بوده و حتی در موقع عروسی پیامبر با خدیجه و یا عروسی حضلرت فاطمله بلا
حضرت علی تالش زیادی می كند .در موارد متعددی نیز گفتله كله فاطمله را بلیش از
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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جز در كتاب بالغاه النساء در كتب و منلابع دسلت اول (سلیره ابلن هشلام و)...اشاره ای به این خطبه نشده است؟ و حتی اینكه حضلرت فاطمله در مسلجد سلخنرانی
كرده اند زیرا واقعه واقعه مهمی بوده :سخنران دختر پیامبر و طرف مقابل :ابوبكر!
چرا واقعه غدیر توس  339نفر از اصحاب نقل شده ولی این خطبه اصلالً راویندارد؟
اولین كسی كه این خطبه را مطرح كرده و پس از او بقیه نویسلندگان از قلول اودر كتابهای خودشان نقل قول كرده اند نویسنده كتلاب بالغلاه النسلاء بلوده اسلت ایلن
شخص در كتابش نوشته (من به ابوالحسن زید ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب گفتم)
در حالیكه زید بن علی در سال  344شهید شده و نویسنده كتاب یعنی :احمد ابلن ابلی
طاهر ،در سال  492به دنیا آمده است!!! نگاه كنید كه این خطبه ای كه اینهمه در همه جا
به آن اشاره میشود و به در و دیوار زده شده و ...دارای چه سند محكمی است! البته ملا
اصراری نداریم كه نویسنده دروغ گفته ،آری شاید نویسنده یا كاتبان بنلا بله قلول دكتلر
شهیدی اشتباه كرده باشند ولی باالخره ما باید بدانیم راوی كیست؟ مگلر نبایلد بررسلی
كرد و فهمید كه آیا راوی دروغگو بوده یا راستگو از چه كسی شنیده و چه كسانی از او
شنیده و برای ابی طاهر (نویسنده كتاب بالغاه النساء) تعریف كلرده انلد؟ ضلمن اینكله
بعید است این سلسله طوالنی كه او نقل كرده یعنی :ابوالحسن زید ابن علی ابن حسلین
ابن علی ابن ابی طالب ،اشتباه كاتبان باشد( .بر خالف نظر دكتر شهیدی)
این خطبه پر از صنایع لفظی و ادبی است ما تا آن زمان 3سراغ نلداریم كسلی درمقام دادخواهی از آرایشهای لفظی (به خصوص سلجع) چنلین اسلتفاده فراوانلی كلرده
باشد .حتی اگر این را هم قبول كنلیم چلرا حضلرت فاطمله (س) پلس از بازگشلت از
مسجد در داخل خانه باز هم با حضرت علی (ع) با نثر مسجع سلخن ملی گوینلد؟ آیلا
میخواسته اند قدرت ادبی خود را به رخ شوهرشان بكشند؟ مگر علی خلودش ،خلدای
 -3دقت كنید كه من گفتم تا آن زمان پس از آن ( 29سال بعد) حضرت زینب در بارگاه یزیلد بله تبلع
پدرشان از این صنایع لفظی استفاده كردند.
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سخن نبوده و آیا امكان دارد فاطمه ای كه ما او را معصوم می دانیم چنین سخنان تنلد و
سبكی به همسرش گفته باشد؟ در آخر این سئوال پیش می آید كه بله فلرض اینكله در
مسجد افرادی حاضر بوده اند و سخنان حضرت فاطمه را حفظ كرده اند در خانله چله
كسی بوده كه آن سخنان را حفظ كرده باشد؟ تا پس از گذشت  429سلال ماننلد خطبله
داخل مسجد ایشان ،یك نفر بیاید و آنرا مكتوب كند؟
سخنانی كه در این خطبه ایراد شده بسیار تند و گزنده است و گوینده آن نیز تنهابازمانده پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم و تعداد زیادی از مردم در مسجد مدینه حاضر
بوده و آنرا شنیدهاند ولی بسیار جای تعجب است كه بازتاب چنلین اتفلاق مهملی را در
گفتگوهای آن زمان كه در كتب و منابع دست اول ضب شده نمی بینیم! یعنی حتی یك
اشاره دیگر كه قرینه ای باشد و ما را مطمئن كند كه چنین سخنرانی ایراد شده پیدا نمی
كنیم .البته گفتگوهایی بین حضرت فاطمه و ابوبكر رد و بدل شده ولی ایراد سخنرانی!...
حضرت فاطمه در جایی فرموده اند بهترین چیز برای یك زن آن اسلت كله نلهدیده شود و نه او را ببینند(عالوه بر اینكه صدای زن محرم است) چرا حضرت علی (ع)
برای احقاق حق خودشان برای تظلم به مسجد نرفتند؟ قیاس سخنرانی حضرت فاطمله
با سخنرانی حضرت زینب در بارگاه یزید قیاس بسیار بچهگانه ای است زیرا:
- 3جو مدینه پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم با جو قصلر یزیلد در شلام
یكی نبوده .یعنی هر كسی می توانسته در مسجد مدینه حتی به خلیفه اعتلراض
كند .همانطور كه آن عرب بدوی به حضرت عمر میگوید :اگلر خواسلتی كلج
شوی با این شمشیر تو را راست می كنیم!
- 4حضرت زینب به جز امام سجاد مردی را همراه خود نداشلته انلد و حتلی املام
سجاد با وجود بیماری آن سخنان تند را در حضور یزید ،بیلان ملی كننلد .وللی
حضرت علی ،زبیر و سلمان و ابوذر و عمار و به قول سلید شلرف اللدین 479
نفر طرفدار ایشان در آن لحظه كجا بودند؟
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- 1آیا تاثیر سخنان حضرت علی (با توجه به واقعه غدیر كه دو ماه قبل از آن اتفاق
افتاده بوده  )3می توانسته بیشتر باشد یا تاثیر سخنان حضرت فاطمه با عنایت به
اینكه حضرت علی (ع) مرد بوده ،خدای سخن بوده ،داماد و برادر و پسرعمو و
وصی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بوده و( ...وحتی به قول شما جانشلین پیلامبر
بوده و  4ماه قبل  349هزار نفر با ایشان بیعت كرده بودند)
- 2مردم حاضر در مدینه با مردم حاضر در شام كه زیلر بمبلاران تبلیغلاتی حتلی از
شنیدن خبر شهادت علی در مسجد (كه مگر او نماز هم می خوانده) تعجب می
كنند ،از زمین تا آسمان تفاوت داشته اند.
- 7شرایطی كه ایجاب كرد حضرت زینب سخنرانی كنند :شلهادت املام حسلین و
اسارت خاندان ایشان و ...بود.
شما معتقدید حضرت فاطمه بر اثر ضربه ای كه از ناحیله در ،چنلد روز قبلل ازایراد این خطبه به ایشان خورد  29روز یا سه ماه یا شش ماه بعلد شلهید شلدند (حتلی
جنین ایشان سق و شهید شد) چگونه ممكن است كه :زنی چنین ضربه ای خورده كله
منجر به شهادت او و حتی سق جنینش شده ولی میتواند چند روز بعلد وارد مسلجد
شود و چنین سخنرانی طوالنی را ایراد كند؟!!!
ما طبق دالیل محكم تاریخی ملی دانلیم در هملین ایلامی كله شلما ملی گوییلدحضرت فاطمه چنین خطبة جنجالی را ایراد كرده اند شلهر مدینله هلر لحظله در خطلر
سقوط و حمله قبایل راهزن قرار داشته است و هر لحظه بلیم سلقوط مدینله و نلابودی
اسالم میرفته است .اكنون در چنین شرایطی چگونه امكان دارد حضرت فاطمه به جای
دعوت به اتحاد و ایجاد آرامش چنین خطبه ای ایراد كرده و به همه از انصار گرفتله تلا
ابوبكر ،توهین كنند؟ مگر ابوسفیان كه میخواسته با علی بیعت كند چنین نیتلی در سلر
نداشته است :ایجاد آشوب و فتنه در مدینه!
 -3با هر برداشتی كه از سخنان پیامبر داشته باشیم چه منظور پیامبر اعالم خالفت حضلرت عللی بلوده
باشد و چه سفارش مردم به دوستی با او.
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خفقان ،دیکتاتوری و اختناق
 یكی از اتهامات بسیار مسخره ای كه از سوی برخی محققین شیعه بله حضلرت
عمر و حضرت ابوبكر وارد میشود وجود خفقان و اختناق در زملان آنهاسلت .آنهلا در
این راستا قصد دارند بگویند كه :احادیثی كه به نفع شیعه بوده توس این افراد سوزانده
یا مسكوت گذاشته شده ل كسی جرات دفاع از حقانیت حضرت علی و اهل بیت را پیدا
نكرده ل و آنها با زور سرنیزه به حكومت رسیدند ولی:
در جو مساوات و برادری و برابری كه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم در مدینله وبین اصحاب بوجود آورده بود تمامی تفاخرات قبیله ای (الاقل برای دوره ای) فراملوش
شده بود .ما می دانیم كه ابوبكر و حضرت عمر از كماهمیلت تلرین تیلره هلای قلریش
بودند و همین به قدرت رسیدن آنها دلیل وجود آزادی و دموكراسی كامل در آن شرای
است.
با این حساب چگونه است كه واقعه غدیر توس  339نفلر از اصلحاب روایلتشده و به دست ما رسیده است؟
اگر سری به تاریخ بزنید كمتر حكومتی را پیدا می كنید كه در اولین ثانیله هلا وروزهای به قدرت رسیدن مرتكب اختناق و دیكتاتوری شده باشد زیرا نه هنوز دسلتگاه
و سازمانی بوجود آورده و نه هنوز جای پای خود را سفت كرده .اكنون در هلول و الی
حمله قبایل راهزن به مدینه و ارتلداد گسلترده قبایلل چله جلای دیكتلاتوری و اعملال
خشونت با مردم بوده؟ (اگر هم شدت عملی در تاریخ در این روزها به چشم میخلورد
دقیقا به خاطر وجود خطراتی است كه برشمرده شد)
مثالهللای زیللادی از ایللن خفقللان و دیكتللاتوری در تللاریخ وجللود دارد!!! :روزیحضرت عمر در زمان خالفتش در مسجد گفت اگر من خواستم كج شلوم ملرا راسلت
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كنید .ناگهان یك عرب بدوی بلند میشود و میگوید اگر خواستی كج شلوی تلو را بلا
این شمشیر راست می كنیم! ل روزی دیگر حضرت عمر مشغول سخنرانی بوده یك نفر
بلند میشود و میگوید :صدای تو شنیده نمیشود .حضرت عمر می پرسد چرا .جلواب
می دهد :چون سهم بیشتری از پارچه بیت المال برای خودت برداشته ای (قد حضلرت
عمر بلند بوده) حضرت عمر مجبور می شود فرزندش را بیاورد تا شلهادت دهلد كله او
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
دستور می دهد به او شالق بزنند وس كار به او خبر می رسد كه فرزنلدت در جریلان
اجرای حد مرد .حضرت عمر میگوید بقیه اش را به جسدش بزنید ل حتی بله شلهادت
متعصب ترین نویسندگان شلیعه :حضلرت عملر ذره ای از بیلت الملال را بلرای خلود
برنداشت ،حتی یك منصب كوچك به یكی از افراد قبیلهاش نداد ل كلاخ و حرمسلرایی
نساخت ،سالم بنده آزاد شده میگوید :هنگام خالفت ،سراپای لبلاس حضلرت عملر از
كاله و عمامه گرفته تا كفش ،بیش از  32درهم ارزش نداشلت در صلورتی كله قبلل از
خالفت ،لباس  29دیناری به تن میكرد.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم طی  39سال ،جوی روشنفكرانه و حق طلبانه مبتنلیبر مشورت و آزادی در مدینه ایجاد كرد چگونه دو نفر ناگهان می تواننلد بیاینلد و ایلن
جو را یك شبه بر هم بریزند؟!!! و در كجای تلاریخ یلك یلا دو نفلر بله تنهلایی بلدون
لشگری و بدون برنامه ریزی از قبل توانسته اند یك شبه جو را بر هم بریزند و همه چیز
را وارونه كنند؟
محققین ما ،تمام شواهدی كه دال بلر دیكتلاتوری خلفلاء وجلود دارد را از روزپرآشوب و پرحادثه سقیفه گرفته اند در صورتیكه حوادث یك روز (آنهم با آن شلرای )
نمی تواند مالك معتبری برای تجزیه و تحلیل یك دوره حكومتی باشد .براستی بله جلز
روز سقیفه آیا دلیلی بر دیكتاتوری سراغ دارید؟ البته اگر سركوب یاغیان و كسلانی كله
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مخل نظم بوده اند را دیكتاتوری بدانید ما در زمان پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و سللم و
حضرت علی (ع) نیز نمونههای بسیار بیشتری را می توانیم برای شما پیدا كنیم.
این چه دیكتاتوری بوده كه  59بار گفته اگر علی نبود عمر هالك میشد!!!چگونه این دیكتاتور پس از آنكه ابولوء لوء او را تهدید بله قتلل كلرد و او هلممتوجه می شود هیچ كاری در این زمینه صورت نداد تلا او بیایلد و نقشله اش را عمللی
كند؟ الاقل چرا بلرای خلودش محلافظ و بلادی گلارد نگذاشلته؟ زیلرا اصلوال تملامی
دیكتاتورهای تاریخ به خاطر زورگویی و ترس از مردم محافظ و ...داشته اند!!!
این چه دیكتاتوری است كه وقتی می خواهد به فلسطین برود مدینه را به دستمخالفش (علی) می سپارد!!! (البته اگر مخالفتی در كار بوده باشد!!!)
این چه دیكتاتوری است كه با دختر سردسته مخلالفین (حضلرت عللی) ازدواجمیكند( .آن هم در زمان خالفت و هنگامیكه در اوج قدرت بوده؟)ایكاش همه مخالفتها
و همه مخالفین ،اینگونه بودند ،دنیا بهشت میشد
ایلن چله خفقلانی بلوده كله حضللرت عللی (ع) ملیتوانلد تلا  8ملاه از بیعللتخودداریكند؟ همسرش (یعنی یك زن) به مسجد برود و هر چه دلش ملی خواهلد بله
خلیفه میگوید!( 3البته این خطبه جعلی است و شلكی هلم در جعللی بلودن آن وجلود
ندارد)
این چه حكومت خفقان زایی بوده كه سردسته مخالفین شبها همراه همسلر و دوفرزندش برای جلب حمایت انصار به در خانه آنها میرفته؟ (چیزی شبیه به اغتشاش و
شورش و تحریك دیگران در حكومتهای حال حاضر)

 -3البته این موضوع به احتمال زیاد ساخته گی و جعللی اسلت و ملا در اینجلا فقل از بلاب محاجله
آوردیم وگرنه اصال وقوع چنین اتفاق بسیار بعید است
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سب و لعن
نفس خودت را برای خودت محاسبه كن چرا كه برای دیگران ،حسابرسی جز تو وجود
دارد .امام علی (ع)
نظر شعراء و حكماء پیرامون بدگویی از دیگران:
مللا نگوییم بلد و میلللل بله نلاحلق نكنیلم
جامة كس سیللله و دللق خود ازرق نكنیلم
عیب درویش وتوانگر به كم و بیش بد است
كار بد مصلحت آن است كه مطللللق نكنیم
گر بدی گفت حسلودی و رفیقللی رنجیللد
گو توخوش باش كه ماگوش به احمق نكنیم
حافلظ ار خصم خطا گفللللت نگیریم بر او
ور بله حلق گفلت جلدل باسخن حق نكنیم
حافظ شیرازی
تلو بللا دشملللن نفللس همخلانلله ای

چلللله در بنللللد پیللللكار بیگانلللله ای

تو خود را چو كودك ادب كن به چلوب

بللله گلللرز گللران مغللز مللردم مكللوب

تلرا شهوت و حللرص و كلین و حلس

چو خون در رگاننلد و جلان در جسلد

بلود خلار و گلل بللا هلم ای هوشلمند

چه در بند خلاری تلو گلل دسلته بنلد

كسلللی را كللله زشللتی بللود در سرشللت

نبینللد ز طلللاووس جللز پللای زشللت

صللفایی بلله دسللت آور ای خیللره روی

كلللله ننمایللللد آیینلللله تیللللره روی

طلللریقی طلللب كلللز عقوبلللت رهلللی

نلله حرفللی كلله انگشللت بللر وی نهللی

منلله عیللب خلللق ای فرومایلله پللیش

كه چشمت فرو دوزد از عیب خلویش

چلللرا داملللن آللللوده را حللد زنللللم

چلو در خلود شنلاسم كله تللر داملنم

چلللو بللد ناپسللند آیللدت خللود مكللن

پس آنگله بله همسایله گلو بلد مكلن
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تلللو خلللاموش اگللر مللن بهللم یللا بللدم

كلله حملال سللود و زیلللان خللودم

نكلوكلللللاری از ملللللردم نیلكلللللرای

یكلی را بله ده مللی نللویسد ثلللواب

تللو نیللز ای عجللب هللر كللرا یللك هنللر

ببینللللی ز ده عیبلللش انلللدر گللللذر

نلله یللك عیللب او را بللر انگشللت پللیچ

جهلانلللی فضیللللت بللللرآور بلله هللیچ

چللو دشللمن كلله در شللعر سللعدی نگللاه

بللله نفلللرت كنلللد ز انللللدرون سیلللاه

نه هر چشلم و ابلرو كله بینلی نكوسلت

بخلور پستله مغللز و بینللداز پوسلت
بوستان سعدی

تو خود آن كن كه به دیگران می آموزی؛ نخست خود را خوب بله فرملان آر و سلپس
دیگران را
درشت مگو تا نشنوی .به راستی كه سخن خشم آلود رنج آورد و به تو نیز همان رسد.
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.
خشم را به دور افكن ،منیت را رها كن ،به همه بندها چیره شو ،دلبسته نام و شكلمباش
و چیزی را از خود مدان ،پس در این حال ،تو را رنجی نخواهد بود
 در مواخذات و ایراد جوییهای ما از گنه كاران،نخوت همواره نقلش مهمتلری از
همدردی بازی میكند .مالمتهای ما بیش از آنكه قصلد اصلالح كلردن ایشلان را داشلته
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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شعر عیبجو (از پروین اعتصامی)
زاغللی بلله طَللرف بللاغ  ،بلله طللاووس طعنلله زد

كاین مرغ زشت روی چه خودخواه وخودنماست

این خ و خلال را نتلوان گفلت دلكلش اسلت

ایللن زیللب و رنللگ را نتللوان گفللت دلرباسللت

پایش كج است و زشلت  ،ازان كلج رود بله راه

دمللش چللو دم روبلله و رنگللش چللو كهرباسللت

نوكش چو نوك بلوم سلیه كلار  ،منحنلی اسلت

پشلللت سلللرش براملللده گلللردنش دو تاسلللت

از فرط عجب و جهل گمان می برد كله اوسلت

تنهللا پرنللده ای كلله در ایللن عرصلله و فضاسللت

ایللن جللانور نلله الیللق بللاغ اسللت و بوسللتان

این بی هنر نله در خلور ایلن مِلدحَت و ثناسلت

رسم و رهیش نیست بجز حلرص و خودسلری

از پللا فتللاده ی هللوس و كشللته ی هللوی سللت

اووس خنللده كللرد كلله رای تللو باطللل اسللت

هرگللز نگفتلله اسللت بدانللدیش حللرف راسللت

مللردم همیشلله نقللش خللوش مللا سللتوده انللد

هرگللللز دلیللللل را نتللللوان گفللللت ادعاسللللت

بدگویی تلو ایلن همله از فلرط بلد دللی اسلت

از قللللب پلللاك نیلللت آللللوده بلللر نخاسلللت

مللا عیللب خللود هنللر نشللمردیم هللیچ گللاه

در عیب خویش ننگرد آن كلس كله خودستاسلت

گلللاه خلللرام و جللللوه بللله نزهتگللله چملللن

چشللمم ز راه شللرم و تاسللف بلله سللوی پاسللت

مللا جللز نصللیب خللویش نخللوردیم  ،لیللك زاغ

دزدی كنلللد بللله هلللر گلللذر و بلللاز ناشتاسلللت

در من چه عیب دیلده كسلی غیلر پلای زشلت

نقللص و خرابللی و كللژی دیگللرم كجاسلللت؟

پیرایلله ای بلله عمللد نبسللتم بلله بللال و پللر

آرایللش وجللود مللن ای دوسللت بللی ریاسللت

ملللا بهلللر زیلللب و رنلللگ نكلللردیم گفتگلللو

چیللزی نخواسللتیم  ،فلللك داد آنچلله خواسللت

كار آگهلی كله آب و گِلل ملا بله هلم سرشلت

بلر ملن فلزود  ،آنچلله كله از خلقلت تلو كاسللت

در هر قبیله ،بیش و كم و خوب و زشت هست

مرغلللی كلللالغِ الشلللخور و دیگلللری هماسلللت

صللد سللال اگللر بلله دجللله بشللویند زاغ را

چللون بنگللری  ،همللان سللیه زشللت بللی نواسللت

هرگللز پللر تللو را چللو پللر مللن نمللی كَننللد

مرغی كله چلون ملنش پلر زیباسلت  ،مبتالسلت

آزادی تلللو را نگرفلللت از تلللو هلللیچ كلللس

ملللا را همیشللله دیلللده ی صلللیاد در قفاسلللت

فرمانللده سللپهر  ،چللو حكمللی نوشللت و داد

كس دم نمی زند كه صلواب اسلت یلا خطاسلت

مللا را بللرای مشللورت اینجللا نخوانللده انللد

از ملللا و فكلللر ملللا  ،فللللك پیلللر را غناسلللت

احمق  ،كتلاب دیلد و گملان كلرد علالم اسلت

خودبین بله كشلتی آملد و پنداشلت نلا خداسلت
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ملللا زشلللت نیسلللتیم تلللو صلللاحبنظر نللله ای

ایللن خللورده گیللری از نظللر كوتلله شماسللت

طاووس را چه جلرم  ،اگلر زاغ زشلت روسلت

ایللن رمللز هللا بلله دفتللر مسللتوفی قضاسللت

 تصویری كه روحانی و مداح شیعه از حضرت عمر در مغز شیعیان ساخته اسلت
تصویر مردی عصبانی و خودرای و خودكامه است كه پس از رسلول اكلرم هلر كلاری
دلش خواسته كرده و احدی هم جرات مخالفت نداشته است :جلوی وصیت پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم را می گیرد .دختر او را می كشد .قرآن را تحریف ملیكنلد .خالفلت را
غصب میكند .به زور با دختر علی ازدواج میكند .احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و سللم
را می سوزاند و ...ولی وقتی در متون تاریخی عمیق می شوی به تلواتر بله ایلن مسلاله
برخورد می كنی كه او حتی نمی توانسته یك واو از قرآن كم یا زیاد كنلد! و حتلی یلك
وجب پارچه از سهم غنایم جنگی از پسرش بگیرد!

 من عقیده ندارم یك نفر بتواند مسیر تاریخ را عوض كند ولی مطمئنم اگر ابوبكر

و حضرت عمر نبودند اكنون نه قرآنی داشتیم و نه اسالمی و اگر هم بود بلا تحریلف و
غل به دست ما رسیده بود.

 یكصد آیه از قرآن در تعریف و ستایش اصحاب (انصار و مهاجرین) نازل شده

است ،بدون هیچگونه ابهام و تاویلی به صورتی بسیار واضح و روشن .بسیار بعید است
این افراد به محض وفات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،آنقدر بی همیت و بی غیرت
شده باشند كه كسی بیاید و در گوش دختر پیامبر صلی اهلل علیه و سللم سلیلی بزنلد و
جنین او سق شود و در نهایت مسبب مرگ او باشد و هلیچكس حتلی اعتراضلی هلم
نكرده باشد .ممكن است بگویید از این اتفاق كسی خبر نداشلته! پلس چگونله در قلرن
چهارم و پس از گذشت  179سال با پیدا شدن كتاب سللیم ابلن قلیس در آنجلا چنلین
افسانههایی را می بینیم؟ حتی در زمان خالفت حضرت علی (ع) نله ایشلان و نله هلیچ
شخص دیگری به چنین اتفاق مهمی حتی اشاره هم نكرده است .زیلرا موضلوع بسلیار
مهم است :قتل نوه پیامبر (محسن) و دختر او! و بعید است فكلر كنلیم ملردم مدینله در
همان زمان از این مسائل بی اطالع بوده اند و اكنلون شلیعه در سلرزمین ایلران پلس از
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 3299سال از این وقایع مطلع شده است! جالب است كه اصحاب بزرگواری مانند ابلن
عباس یا زید یا عبد اهلل ابن مسعود و سلمان فارسی و عمار یاسر و ...به جای اعتلراض
با حضرت عمر همكاری می كرده اند! و حتی ابن مسعود مدتها پس از شهادت حضرت
عمر با شنیدن نام او به گریه می افتد (با شنیدن نام قاتل دختر پیامبر!) پس همكاری همه
جانبه اصحاب و حتی حضرت علی با عمر و ابوبكر باعث میشود چنین نتیجه قلاطعی
بگیریم كه كسی دختر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را نكشته است و با بلدترین تحلیلهلا
میتوانیم بگوییم فق به خاطر طبع بشری كدورتی بین حضرت فاطمه و عمر و ابلوبكر
پیش آمده است كه به خاطر رحلت زودهنگام حضرت فاطمه ،شاید فرصتی نشد تا این
كدورت به آشتی بدل شود و این بهانه ای شد تا افسانه سرایان در تلاریخ ،بكننلد آنچله
كردند.

 خداوند در آیه ای از قرآن فرموده :ما شما را به آنچه در دل دارید مواخلذه ملی

كنیم و نه به آنچه از روی لغو بر زبان می آورید .شیطان ظاهر بین از آدم فقل خلاك را
دید (و به نوعی درست هم دید) و گفت من به او سجده نمی كنم .شیاطین انسلان نملا
نیز از حضرت عمر ،فق تند و تیزی زبان او را دیده اند در حالیكه در اطرافیلان پیلامبر
اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،بی غل و غش تر و صاف و صادق تر از حضرت عمر وجود
نداشته است

 در تاریخ در ارتباط با شخصیتهای مطرح همواره دو جریان وجود داشلته اسلت.

افرادی مانند چنگیز و هیتلر و نرون و ...كله گذشلت زملان و وجلدان عملومی جامعله
جهانی پس از گذشت اندك زمانی چهره آنها را نشان داده و نام آنها به بلدی در تلاریخ
بشری ثبت شده است .ولی جریان دومی هم بوده كه سعی در تخطئه و ترور شخصلیت
افرادی داشته كه نیت آنها خوب بوده و بسیاری از عملكردهای آنان نیز خوب بوده ولی
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
سیاسی سعی در ترور شخصیت آنها داشته اند نمونة بلارز آن در زملان نزدیلك بله ملا
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افرادی مانند دكتر مصدق یا دكتر فاطمی بوده اند كه حتلی جلان بلر سلر عقایلد خلود
گذاشته و به دست عوامل شاه محكوم و اعدام شده (دكتر فاطمی) یا در دادگاه محكلوم
و تبعید شدند (دكتر مصدق) شاید آنها خطاها و اشتباهات زیادی هم داشته بودند وللی
به جز انسانهای احمق و نادان كسی در نیت آنها شلك نملیكنلد (حتلی شلاه بله ثریلا
می گوید من كه می دانم نیت مصدق خوب است و او وطن پرست است!) دقیقاً هملین
اتفاق در ارتباط با حضرت عمر و حضرت ابوبكر نیز افتاده است هرچنلد تلاریخ ،خلود
بهترین قاضی است و اكنون جز نامی نیك از این افراد بر جای نگذاشته است.

 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
علت سفارش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به اهل بیت را بررسی كنیم:
در فرهنگ اعراب آن روزگار ،نزدیكترین افراد به یك نفر به ترتیب و اهمیلت زیلر
بوده اند :3
 -3پدر و جد پدری  -4عمو  -1پسر  -2برادر و پسر عمو  -7همسر و دختلر كله
در حاشیه بوده و به صورت نیم بند آنها را از نزدیكان فرد به شمار میآوردهانلد .شلاید
هیچ نیازی به توضیح نباشد (اظهر من الشمس) كه در آن زمان ،زن هیچ جایگاه سیاسی
و اجتماعی نداشته است .اكنون پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می داند كه دشلمنان زیلادی
دارد و تقریباً همه قبایل را داغدار كرده است و انتقام گیری شیوة همیشگی اعراب بلوده
آیا ایشان نباید سفارش خانواده خود را به دیگران بكنند؟ همان عقلده ای كله در كلربال
دهن باز كرد و باعث شد یزید بگوید :امروز تالفی احد شد؟ و برای اینكه نقلش دختلر
در جایگاه اهل بیت یك نفر ،بسیار كمرنگ و بی اهمیت بوده (آن هم دختلری بلا سلنی
بسیار كم زیرا سن كم نیز در بیاهمیت شدن یك شخص ،مهم بوده است) پیلامبر اكلرم
صلی اهلل علیه و سلم مجبور بوده اند سفارش تنها دخترشان را مشخصاً بیشتر بكننلد تلا
 -3چنانچه كسی در طبقات ارث و میزان سهم االرث ،تحقیقی انجام دهد این اصل برای او مسللم تلر
میشود.
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مردم او را نیز جزو اهل بیت بدانند (جدا از اخبار واحلد و عجیلب و غریلب و جعللی
مانند حدیث كساء كه بوی پارتی بازی و عدم عدالت و افسانه سرایی و بیهودگی از سر
و روی آن می بارد) اكنون عالوه بر این ملورد بسلیار مهلم ،عللت سلفارش فاطمله بله
دیگران از قرار زیر است:
- 3آخرین فرزند همیشه عزیزترین است( .البته پیلامبر پلس از فاطمله صلاحب
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
یا به او مقام خدایی می داد یا مقام نبوت یا مقام امامت)
- 4فوت سایر فرزندان و باقی ماندن فق فاطمه
- 1زنده به گور كردن دختران و بی اهمیت بلودن فرزنلد دختلر و خلوار و بلی
مقدار كردن زنان باعث می شده پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به عنوان الگویی
عملی این اصول را در ابراز محبت به عایشه 3و فاطمه نقض كنند.
- 2نسل پیامبر صلی اهلل علیه و سلم از جانب فاطمه باقی ماند.
- 7فقر و آسیبهای سه ساله در محاصره اقتصادی و سایر صلدمات هجلرت بله
مدینه و از دست دادن مادر (خدیجه)
- 8عالقه شدید اعراب به عمو و پسر عموی خود و اینكله عللی پسلر عملوی
ایشان همسر فاطمه بوده است.
- 5پاكی و پاكدامنی و بزرگ شدن فاطمه تحلت تعلالیم اسلالمی از هملان اوان
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
صلی اهلل علیه و سلم بشری بوده مانند سایرین (قل انما انا بشر مثلكم بگو ملن انسلانی
 -3اگر پیامبر عایشه را دوست نمی داشت از سایر زنان خلود نملی خواسلت اجلازه دهنلد ایشلان در
آخرین روزهای عمر خود در اتاق او باشند.
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مانند شما هستم .واقعاً نمی دانم یعنی انسان هر قدر هم احمق باشد باید معنی این چند
كلمه ساده را بفهمد هرچند اگر كسی خودش را به خواب زده باشد با هیچ زبلانی نملی
توان او را بیدار كرد) همه این موارد باعث شده كه پیامبر صلی اهلل علیه و سللم ،مطلابق
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
هم قرار داده است! مثال باید در غدیر چنان اتفاقی بیفتد و بعلد عللی در سلقیفه حاضلر
نشود و به اینكار معترض شود تا شیعه از دل این جریانات ،خالفت منصوص حضلرت
علی(ع) را بیرون بكشد؟

مختصری از كتاب :ابوبکر ،ابرمردی از تبار ابراهیم بت شکن
ابوبكر در كالم پيامبر و صحاب

احادیث نبوی و اقوال صحابه كه داللت بلر افضللیت و برتلری مقلام و منزللت ابلوبكر
نسبت به سایر اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میكنند ،جدّاً فراواننلد و بسلیاری از
آنها با سند صحیح نقل و در معتبرترین منابع حدیث و تاریخ اسالم ثبت شده است .ذیالً
چند نمونه از این احادیث را از نظر میگذرانیم:
به تواتر از امام علی ،ابن عبّاس ،ابن عمر ،ابوسعید خدری ،جابر بن عبداهلل انصلاری
و انس بن مالك نقل شده است كه گفته اند :در محضر رسلول خلدا نشسلته بلودم كله
ابوبكر و عمر نزد آن حضرت آمدند .پیامبر صلی اهلل علیه و سللم فرملود« :ایلن دو نفلر
آقای پیران اهل بهشت هستند ،مگر پیامبران و رسوالن .ای علی ،چیزی را كله گفلتم بلا
آنان مگو».
در روایتی از جابر بن عبداهلل انصاری آمده است كه چلون ابلوبكر بله مجللس وارد
شد ،رسول خدا فرمود« :اینك مردی نزد شما میآید كه خداوند بعد از من كسی را برتلر
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و بهتر از او نیافریده و برایش شفاعتی همانند شفاعت پیامبران است ».هنگامی كه ابوبكر
آمد ،پیغمبر برخاست و او را بوسید و در آغوش گرفت.
به تواتر از ابودرداء (صحابی) روایت شده است كه گفت :پیامبر مرا دید كله جللوتر
از ابوبكر راه میرفتم و به من فرمود« :جلوتر از كسی راه میلروی كله در دنیلا و آخلرت
بهتر و برتر از توست؟ خورشید طلوع و غروب نكرده بلر كسلی برتلر از ابلوبكر ،مگلر
پیامبران و رسوالن».
از ابوذر غفّاری نقل شده است كه پیامبر صلی اهلل علیله و سللم خطلاب بله عایشله
فرمود« :ای عایشه ،من سیّد پیامبرانم و پدرت برترین صدّیقان و تو مادر مؤمنان».
با چندین سند از ابوسعید خدری و جابر بن سمرة روایت شده است كه پیامبر اكرم
صلی اهلل علیه و سلم فرمود« :اهل علّیّین كسانی را كه از آنها پلائینتر هسلتند ،ملیبیننلد،
چنانكه شما ستارگان را به هنگام طلوع در افق آسمان میبینید .و ابوبكر و عمر از جملله
آنها و از بهترین آنها هستند».
عبداهلل بن مسعود از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت كرده است كه فرملود« :هلر
پیامبری از میان امّتش خاصانی دارند و خاصان من از اصحابم ابوبكر و عمر هستند».
در حدیثی منسوب به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم كه در منابع عرفلان و تصلوّف بله
طور گسترده نقل شده ،آمده است« :ابوبكر به واسطه نماز خواندن و روزه گرفتن بسلیار
بر شما برتری نیافت .بلكه به دلیل سرّی كه در سینه اش قرار دارد ،حائز این مقام شلده
است».
درباره برتری ایمان ابوبكر ،از آن حضرت منقول است كه فرمود« :اگر ایمان ابلوبكر
را با ایمان اهل زمین بسنجند ،ایمان او سنگینتر خواهد بود».
عبادة بن صامت میگوید :به تنهایی با رسول خدا بودم .از ایشان پرسلیدم« :كلدامیك
از اصحابت برایت محبوبترند تا او را آنچنان كه دوست میداری دوست بدارم؟» فرملود:
«ابوبكر ،بعد عمر و سپس علی ».آنگاه خاموش گشت .پرسیدم« :بعد كه ای پیامبر خدا؟»
فرمود « :چه كسی ممكن است بعد از اینها باشد جز زبیر و طلحه و سلعد و ابوعبیلده و
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معاذ و ابوطلحه و ابوایّوب و تو ای عباده و ابیّ بن كعب و ابودرداء و ابن مسعود و ابن
عوف و ابن عفّان .آنگاه این جماعت بردگان آزاد شده :سلمان و صهیب و بالل و سلالم
مولی ابوحذیفه .اینها اصحاب خاص منند و همله اصلحابم بلرایم عزیزنلد و محبلوب.
گرچه برده ای حبشی باشد».
روزی كه عمرو عاص از جنگ ذات السّالسلل پیروزمندانله بازگشلت ،بله خلدمت
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم رفت و پرسید« :یا رسول اهلل ،چه كسلی را از میلان ملردم از
همه بیشتر دوست میداری؟» حضرت فرمود« :عایشه را ».عرض كرد« :مقصودم از مردان
است ».فرمود« :پدرش ابوبكر را».
انس بن مالك میگوید :رسول خدا بر منبر رفلت و پلس از حملد و ثنلای خداونلد،
فرمود« :چه شده است كه می بینیم شما درباره اصحابم اختالف میكنید؟ یقین بدانید كله
خداوند حبّ من و حبّ اهل بیت و اصحابم را تا روز قیامت بر امّلتم واجلب گردانیلده
است ».سپس فرمود« :ابوبكر كجاست؟» ابوبكر از میان جمع پاسخ داد« :اینجا هسلتم یلا
رسول اهلل ».پیامبر صلی اهلل علیه و سلم او را نزد خود خوانلد و او را بله سلینه خلویش
چسبانید و به میان دو چشمش بوسه زد و ما اشكهای پیامبر را كه بر گونله اش جلاری
شده بود ،میدیدیم .آنگاه دست ابوبكر را در دست گرفت و با صدای بلنلد فرملود« :ای
مسلمانان .این ابوبكر صدّیق است .این شیخ مهاجرین و انصار است .ایلن دوسلت ملن
است كه مرا تصدیق كرد ،هنگامی كه مردم تكذیبم كردند و یاریم داد ،زمانی كله ملردم
طردم كردند و از مال خود بالل را به خاطر من آزاد كرد .پس لعنلت خداونلد و لعنلت
كنندگان بر مبغض او باد و خداوند از چنین فردی بیزار است و هر كس میخواهد كه از
خداوند و از من برائت جوید ،از ابوبكر صدّیق برائت جوید .كسانی كه حاضر هسلتند،
این مطلب را به اطّالع غایبین برسانند ».سپس خطاب به ابوبكر فرمود« :بنشین یا ابابكر،
همانا خداوند این مقام را برای تو شناخته است».
عمر بن خطّاب میگوید« :ابوبكر آقای ما و بهترین ما و محبوبترین ملا نلزد رسلول
خدا بود».
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روزی عمر در زمان خالفتش برای انجام مراسم حج به جانب مكّله میرفلت .در راه
پیرمردی در جلوی ایشان ظاهر شد و در ستایش عمر سه مصرع شعر بلا ایلن مضلمون
خواند« :بعد از پیامبر كه قرآن بر او نازل شده اسلت ،كسلی را خلدمتگزارتر بله دیلن و
ارزشهای انسانی از عمر بن خطّاب ندیده ام ».عمر از این مدح به شدّت خشمگین شلد
و با عصبانیت گفت« :وای بر تو ،پس ابوبكر صدّیق چه میشود؟» پیرمرد شاعر گفت« :از
مقام و منزلت ابوبكر صدّیق بیخبلر بلودم ».عملر گفلت« :مطملئن بلاش اگلر ابلوبكر را
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
صحابی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم معرّفی میكرد .محمّد حنفیّه فرزند عللی میگویلد :از
پدرم پرسیدم« :پدر ،بهترین فرد پس از رسول خلدا كیسلت؟» گفلت« :مگلر نمیلدانی؟»
گفتم« :نه ».گفت« :ابوبكر است ».عرض كردم« :پس از وی كه؟» گفلت« :مگلر نمیلدانی
پسرم؟» گفتم« :نه ».گفت« :عمر ».آنگاه پیشدستی كردم و گفتم« :پدرجان ،بعد از او تلو!
و تو سوّمین نفری ».گفت« :پدرت یك تن از مسلمانان است و همان حقوق و تكلالیفی
را دارد كه ایشان دارند».
از علی نقل است كه میگفت« :مرا بر ابوبكر و عمر برتری ندهید .هلر كلس ملرا بلر
ابوبكر و عمر برتری دهد ،همانا كه افترا زده است».
اصبغ بن نباتة از بزرگان اصحاب عللی میگویلد :از عللی پرسلیدم« :پلس از پیلامبر
برترین مردمان كیست؟» گفت« :نخست ابوبكر صدّیق است ،سپس عمر ،سپس عثمان و
آنگاه من هستم ای اصبغ .پیامبر را دیدم و از او شنیدم كه میفرمود :خداوند ملواودی در
اسالم نیافریده است پاكیزه تر و پرهیزگلارتر و بلاتقواتر و علادلتر و فاضللتر از ابلوبكر
صدّیق».
زبیر بن عوام گوید« :از نظر ما برای خالفت شایسلته تلر و محقتلر از همله ابلوبكر
صدّیق بود .زیرا او یار غار رسول اهلل و دارای فضائل عظیمی است كه ملا از آن آگلاهی
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داریم و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در حیات خلود او را املام ملا (در نملاز) قلرار داده
است».
حسّان بن ثابت در ستایش ابوبكر میسراید:
عذد ْل بِ ِ
ذری ِ ََل ی ِ
ِ ِ
َو َ
ذه َر ُلذ ا
ال
ب َر ُسول اهلل َقدْ عَا ُموا َن ا َب ِ َ ْ َ
كان َح ُ
یعنی« :او محبوب رسول خدا از میان همه ملردم بلود و همگلان ایلن را میداننلد و
هیچكس با او برابری نتواند كرد».
عبداهلل بن عمر میگوید« :ما در زمان رسول خدا نخست ابوبكر و سپس عملر را بلر
دیگران تفضیل میدادیم .پیامبر صلی اهلل علیله و سللم از ایلن مطللب آگلاهی داشلت و
انكاری نمیفرمود».
از امّ المؤمنین عایشه پرسیدند« :اگر پیامبر میخواست خلیفه ای تعیین كند ،چه كسی
را برمیگزید؟» پاسخ داد« :ابوبكر را ».پرسیدند؛ «پس از او چله كسلی؟» گفلت« :عملر».
گفتند« :و پس از وی كه؟» گفت« :ابوعبیده بن جرّاح».

3

ابوبكر و عمر در دوران حیات پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سللم ،سلمت وزارت آن
حضرت را داشتند.
جابر بن عبداهلل روایت میكند كه حضرت رسول درباره ابوبكر فرمود« :او وزیر ملن
و قائم در امّت من است».
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم خطاب به آن دو میفرملود« :اگلر شلما دو نفلر دربلاره
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
گوش آن حضرت معرّفی شده اند .حذیفة بن یمان نقل میكند كه روزی پیامبر صلی اهلل

 -3ممكن است این شبهه وارد شود كه نعوذ باهلل حضرت عایشه دروغ گفته اند ولی اگر بنا بلود دروغ
بگویند در جریان جنگ جمل دروغ می گفتند قبل از شروع جنگ یلك نفلر از سلران قبایلل از ایشلان
سئوال میكند آیا در این خصوص دستوری از شخص پیامبر داری؟ حضرت عایشله پاسلخ ملیدهنلد:
خیر
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علیه و سلم فرمود« :تصمیم دارم كه مردانی را به این سو و آن سو بفرسلتم تلا كارهلای
شایسته و بایسته را به مردم بیاموزند ».عرض كردند« :بلا ابلوبكر و عملر چله میكنلی؟»
فرمود« :من از آن دو بی نیاز نیستم ،زیرا آن دو همچون چشم و گوش دیلن هسلتند ».و

جالب توجّه اینكه ابن بابویة قمی معروف به شیخ صدوق – از بزرگترین علمای شیعی-
در حدیثی از امام رضا و ایشان از پدران بزرگوارش از امام حسلین روایلت میكننلد كله
رسول خدا فرمود« :ابوبكر به منزله گوش من و عمر به منزله چشم من و عثمان به منزله
قلب من میباشند».
عطّار نیشابوری در این باره میفرماید:
چلو پیلغملللبر ابوبكر و علملللللر را

بصر خواند این یك و سمع آن دگر را

نبی چون هر دو را سمع و بلصر خواند

كسی كاین دو نللدارد كور و كر ملاند

روایات بسیاری بر این اساس نقل شلده اسلت كله پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم
مسلمانان را درباره امور بعد از مرگش به ابوبكر ارجاع میداد .جهت نمونه ،ابن عبّاس و
جبیر بن مطعم گویند :زنی به حضور پیامبر صلی اهلل علیله و سللم آملد و بلا ایشلان در
موردی گفتگو كرد و ضمن سخن گفت« :اگر روزی به مدینه آمدم و شما را نیافتم ،چله
كنم؟» حضرت فرمود« :پیش ابوبكر برو».
قتّاده نقل میكند كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم از مردی شتری خرید و بنا نهاده شد
كه قیمت آنرا در آینده بپردازد .آن مرد گفت« :اگر آمدم و شما را ندیدم ،یعنی شما فوت
كرده بودید ،چه كنم؟» پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمود« :اگر آمدی و مرا ندیدی ،نلزد
ابوبكر برو و پول خود را از او بگیر ».گفت« :اگر آمدم و ابوبكر نبود ،یعنی فلوت كلرده
بود ،چه كنم؟» فرمود« :نزد عمر برو ».مرد بهانه جویی كرد و گفلت« :اگلر عملر را هلم
ندیدم و مرده بود ،چه كلنم؟!» پیلامبر صللی اهلل علیله و سللم از ایلن همله بیشلرمی و
گستاخی خشمگین شد و فرمود« :اگر عمر هم مرده بود ،آنگاه تو هم اگر توانستی بمیر!»
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در روایتی از انس بن مالك خادم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آمده است كله گفلت:
طایفه بنی مصطلق مرا به خدمت رسول اهلل فرستادند تلا از ایشلان بپرسلم آنهلا زكلات
اموالشان را بعد از وفاتش به چه كسی باید بپردازند؟ آمدم و پرسیدم .فرمود« :به ابلوبكر
بپردازند».
 .2پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در آخلرین روزهلای حیلاتش فرملان داد كله« :همله
درهایی را كه به مسجد باز میشوند ،مسدود كنید ،مگر در خانه ابوبكر .كه در میان یارانم
هیچ كس را از او بهتر نمیدانم ».امام ابن حجر عسقالنی در شرح صحیح بخاری سلخن
حافظ ابن حبّان را درباره این حدیث نقل میكند كه« :حدیث مزبور دلیل است بر اینكله
خلیفه پس از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ابوبكر است .زیرا مطلب را تكمیل كلرد آنگلاه
كه فرمود« :تمام دربهای مسجد را ببندید ».و بدین ترتیب طمع دیگران را در رسیدن بله
خالفت قطع كرد».
احادیث فرا وانی به دست ما رسیده است كه در ضمن آنهلا پیلامبر مسللمانان را بله
اطاعت از ابوبكر و اقتدا كردن به او فرامیخواند .در روایتی از عبداهلل بن عبّاس نقل شده
است كه گفت :رسول خدا درباره ابوبكر به پدرم چنین سفارش كرد« :به حرفش گلوش
دهید تا رستگار شوید و فرمانش را اطاعت كنید تا راه سعادت یابید».
علی بن ابیطالب از رسول خدا نقل میكند كه فرمود« :نزد من عزیزترین و گرامیترین
و محبوبترین افراد ،اصحابم هستند .آنها كه به من ایملان آوردنلد و تصلدیقم كردنلد .و
عزیزترین و گرامیترین و برترین اصحابم در دنیا و آخرت ابلوبكر صلدّیق اسلت؛ زیلرا
هنگامیكه مردم تكذیبم كردند ،او مرا تصدیق نمود و آنگاه كه مردم به من كافر شدند ،او
به من ایمان آورد .مردم مرا آزردند و او به من انس ورزید .مردم مرا تلرك كردنلد و او
مصاحبم بود .مردم مرا طرد كردند و او به من زن داد .مردم از من بریدنلد و او بله ملن
گروید و مرا بر نفس و اهل و مالش ترجیح داد .خداوند از طرف من به او پاداش خیلر
دهد .پس هركس مرا دوست میدارد ،او را دوست داشته باشد و هركه میخواهد بله ملن
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احترام كند ،به او احترام كند و هركه میخواهد به خداونلد تقلرّب جویلد ،از او اطاعلت
نماید».
انس بن مالك روایت میكند كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرملود« :ملن ابلوبكر و
عمر را مقدّم نكردم ،بلكه خداوند با مقدّم كردن آنها بلر ملن منّلت نهلاد .پلس از آنهلا
اطاعت كنید و كسی كه اراده و گمان بدی نسبت به آنها بكند ،گویا اراده بدی نسبت به
من كرده است».
و امّا مشهورترین روایتی كه در این زمینه موجود است ،حدیثی است كله بلا اسلناد
فراوان از ابن مسعود و حذیفة بن یمان و انس بن مالك از پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و
سلم نقل شده است كه میفرماید« :به كسانی كه پس از من هستند ،ابلوبكر و عملر اقتلدا
نمائید».
با این حال باید توجّه داشت كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم هرگز نمیخواسلت
نظر خود را در این زمینه بر مردم تحمیل نماید و خالفلت انتصلابی را كله ریشله تملام
استبدادها در طول تاریخ بوده است ،در اسالم پایه گذارد .و با وجلود اینكله در مواضلع
بسیار فرد مورد نظرش را برای جانشینی پس از خود به مردم معرّفی نمود ،آنلان را آزاد
گذاشت تا پس از وفاتش زمامدارشان را به رأی خود برگزینند .گرچله اطمینلان داشلت
آنچه مدّ نظر اوست ،برای توده مسلمانان در اولویت قرار خواهد داشت .روایت زیر كه
با اسناد صحیح و به تواتر نقل شده است ،بهترین دلیل بر این مدّعاست:
امّ المؤمنین عایشه و كعب بن ماللك و ابوفكیهله و ابوملیكله و محمّلد بلن منكلدر
روایت كردهاند كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در بیماری پلیش از وفلات خلود فرملود:
« ابوبكر و پسرش را بخوانید تا سندی نوشته شود كه مردم درباره جانشلینی او اخلتالف
نكنند ».سپس فرمود« :الزم نیست ،زیرا خدا و مسلمانان نخواهند گذاشت».
همچنین در روایت معتبری از بسطام بن قیس آمده است كه پیامبر صلی اهلل علیله و
سلم خطاب به ابوبكر و عمر فرمود« :بعد از من كسی بر شما امیر نخواهد شد».
دفاع علی از خالفت ابوبكر
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خالفت ابوبكر كه با رأی و بیعت اكثریت قریب به اتّفاق مسلمانان منعقد شده بلود،
مخالفان سرسختی هم داشت .ابوسفیان یكی از كسانی بود كه بر خالفت ابوبكر شلدیداً
اعتراض داشت و مخالفت خود را قوالً و عمالً اعالن مینمود.
ابوسفیان نامش صخر فرزند حرب بن امیّة بن عبدشمس بن عبدمناف بود .با رسول
خدا جنگید تا زمانی كه آن حضرت مكّه را فتح كرد و قلریش را شكسلت قطعلی داد و
ابوسفیان را به شفاعت عموی خود عبّاس محترم شمرد و پیش از وفات خلود او را بله
مأموریتی فرستاد .ابوسفیان هنگام وفات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در مدینه نبلود .وی
كه از سفر بازمیگشت ،در راه با كسی كه از مدینه میآمد مالقات كرد و از او پرسید« :آیا
محمّد مرد؟» آن مرد پاسخ داد« :آری ».پرسلید« :چله كسلی جانشلین او شلد؟» گفلت:
«ابوبكر ».ابوسفیان دهشتزده شد و گفت« :یعنی ابوفُصَلیل؟ » و سلپس پرسلید« :عللی و
عبّاس این دو ستمدیده چه عكس العملی از خود نشلان دادنلد؟» پاسلخ داد« :بله خانله
رفتهاند ».ابوسفیان با هیجان گفت« :به خدا سوگند اگر زنده بمانم ،پای ایشان را بر فلراز
بلندی میرسانم!» سپس گفت« :غباری در فضا میبینم كه جز بارش خلون ،چیلز دیگلری
آنرا فرونخواهد نشاند ».آنگاه به سرعت خلود را بله مدینله رسلاند و در حلالی كله در
كوچهها قدم میزد ،این اشعار را با صدای بلند میخواند:
ِ
ّاس فيکُم َو الَ س ُيام َت ْيم بن ُ ّرة ْأو َعدي...
َبکي هاشم ال ُت ْطم ُعوا ا ک ُ
یعنی« :ای بنی هاشم ،مردم را در حق خود به طمع نیاندازید و به ویژه خانلدان تلیم
بن مرّه و عدی (قبایل ابوبكر و عمر) را»....
ابوسفیان میگفت« :ای قریش ،انصار را نشاید كه بر مردم برتری جویند ،مگلر آنكله
آنان به برتری ما بر خودشان اقرار كنند .وگرنه درباره ما كار به هلر كجلا رسلد ،بسلنده
است و برای آنها هم كارشان به هر كجا رسد ،بسنده خواهد بود .و به خدا سوگند اگلر
كفران نعمت كنند ،ما ایشان را بلرای حفلظ اسلالم (!؟) فرومیكلوبیم ،هملان گونله كله
خودشان برای آن شمشیر زدند .امّا به خدا سوگند كه سزاوار و شایسته است عللی بلن
ابیطالب بر قریش سروری كند و انصار هم از او فرمان خواهند برد ».وی افلزود« :یلا آل
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عبدمناف! ابوبكر را به كارهای شما چه كار؟ علی و عبّاس آن دو ستمدیده خلوار شلده
كجایند؟» سپس نزد علی رفت و گفت« :ای ابوالحسن ،دستت را بگشا تلا بلا تلو بیعلت
كنم ».علی نپذیرفت و خودداری نمود .ابوسفیان به منظور تهییج احساسات بنلی هاشلم
این شعر را خواند:
ذوان محِذذار االَ ِ
اِ َن اهل َ َ
عر ُف ُه
هذل َی َ
ِ
يم عَذذيل َضيذ ٍم َیذراد بِه
َو الَ َیق ُ
ِ
وس بِ َر ته
َهلا عَيل اخلَسف ََم ُي ٌ

و احلر یککره و ا رسعذ االَ ِ
لذد
َ ُُ َ ُ َ ّ ْ َ
اِالَ االَ َذ ِ
الن َغ ِ
ذي َو ا َوت َِد
حل ّ
ذري ا َ
َو َذا َی ٍ
شذج َفذال َی ْبذکِي َ ُه َا َحذد

یعنی« :درازگوش اهلی تن به خواری میدهد ،نه مرد آزاده و نیرومند .هلیچ چیلز در
مقابل پستی و خواری طاقت بردباری ندارد ،بجز دو چیز كه در نهایلت ملذلّت هسلتند.
میخ طویله كه مدام بر سرش میكوبند و شترهای قبیله كه مدام تحت آزارند و كسلی بله
حالشان دلسوزی نمیكند».
این شعار «یا آل عبدمناف» كه آن روز از دهان بزرگ امویان ،ابوسفیان در محلی آن
اجتماع طنین انداز گردید ،كافی بود كه تاریخ را علوض كنلد .وللی خلودداری عللی از
پذیرش بیعت ابوسفیان ،آن را باطل ساخت.
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
مبارزه برنداشت .امروز چه شده است كه برای همان دشمن دیرینله خلود پسلرعمویش
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
كشمكش برده اند .بنابراین ابوسفیان جنگ خود را با پیغمبر ،جنگ بر سر ایلن ریاسلت
موروثی كه پسرعمویش از دستش گرفته بود ،میدانست .و در این میان چیزی را كله بله
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حساب نمیآورد ،دین و آئین مقدّس الهی بود تا در مورد ردّ و قبولش نظری داشته باشد.
وی دین اسالم را یكی از علل اصلی موفّقیت پیامبر و از دسلت دادن ریاسلت ملوروثی
خود میدانست .به همین علّت روزی كه رسول خدا شهر مكّه را فتح نملود و ابوسلفیان
كه تازه اسالم آورده بود ،شكوه و جالل لشكریان اسالم را دید ،رو به عبّاس كرده گفت:
«ای ابوالفضل! به خدا سوگند كه برادر زادهات املروز زملام پادشلاهی نیرومنلدی را در
دست گرفته است ».عبّاس به او پاسخ داد« :ای ابوسفیان! اینكه میبینلی نبلوّت اسلت نله
پادشاهی ».ابوسفیان گفت« :چنین باشد!»
چنین مردی كه روزی بزگ قوم خود بود و املروز شكسلت خلورده ریاسلت را از
دست داده بود ،و اكنون ریاسلت بله عموزادههلایش رسلیده ،راضلی نمیشلد از دسلت
عموزادههایش نیز به در رود و در خاندان دوری قرار گیرد .برای فهمیلدن ایلن مطللب
باید به اهمیّت تعصّب قبیله ای میان عشایر و اقوام زمان جاهلیت و پلیش از اسلالم كله
جنبه حیاتی داشته و كامالً بر شؤون زندگی ایشان حكمفرما بوده توجّله داشلته باشلیم.
مجاهدات عمیق اسالم در ریشه كن ساختن این تعصّب جاهلی صد در صد با موفّقیلت
همراه نبود و پس از گذشت سالیان دراز و به تدریج تاثیر خود را برجلای گذاشلت .در
آن دوران ،هرقدر از طرف پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و اصحاب كبار كوشش میشد ،باز
آتش تعصّب به فاصله های كم و بیش شعله ور میگردید ،چنانكه بلا مطالعله و بررسلی
تاریخ زندگی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و یارانش این مطلب كامالً روشلن میشلود .و
این تعصّب میان اوالد عبدمناف كه ریاست قریش را داشتند ،كمتر از دیگران نبود.
همین عامل بود كه پس از رحلت رسول اكرم صللی اهلل علیله و سللم ابوسلفیان را
تحت تاثیر شدید خود قرار داد كه فریاد میزد« :ای آل عبدمناف ،ابوبكر را بلا كلار شلما
(یعنی با ریاست) چه كار؟!»
پس ابوسفیان یعنی همان كسیكه دیروز با عموزاده خود رسول خدا از هیچ مبارزه و
محاربه ای خودداری نمیكرد ،در شعاری كه به نفع بنی هاشم میداد و میگفت« :به خلدا
سوگند اگر اجل مهلتم دهد ،پای عبّاس و علی را بر فراز بلنلدی میرسلانم» ،سلخنش از
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عاطفه تعصّب سرچشمه میگرفت و جز حفظ افتخارات قبیلهای هرگلز منظلور دیگلری
نداشت .زیرا بنا بر مثل معروف عربی « :اَنَا عَلی اَخی ،و اَنَا و اَخی عَلی اِبنِ عَمّی ،وَ اَنَا و
اَخی وَ ابنُ عَمّی عَلَی الغَرِیبِ» یعنی من با برادرم دشمنی میكنم ،ولی علیه عملوزادهام از
برادرم پشتیبانی میكنم ،و اگر طرف دعوی بیگانه باشد ،با برادر و پسرعمو دست بدست
هم داده و علیه بیگانه قیام میكنیم!
بنابراین الزم بود در آن روز ابوسفیان از عموزاده خود علی علیه ابوبكر دفلاع كنلد.
چه ابوسفیان و علی هر دو از اوالد عبدمناف بودند ،ولی ابوبكر اجنبی .و از اینجا بود كه
در آن روز ابوسفیان شعار «یا آل عبدمناف »...سرداده بود و این شعار ابوسفیان جاداشت
مسیر تاریخ را تغییر دهد .زیرا ریاست قریش همیشه بدست افراد قبیله عبدمناف بلود و
با وجود اختالف بین دو تیره مهمّ این قبیله (بنی هاشم و بنی امیّه) كله پیوسلته بلر سلر
ریاست با یكدیگر در كشمكش بودند ،اكنون كه خطر از دست رفتن ریاسلت و افتخلار
قبیله آنانرا تهدید میكرد ،تمام طوایف عبلدمناف (از طایفله هاشلم و نوفلل و مطّللب و
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
ابوسفیان است) در یك صف قرار میگرفتند .و اگلر همله افلراد ایلن قبایلل بیشلمار بلا
عموزادگانشان كه از قبایل قصی بودند ،جمع میشدند ،آنچنلان حزبلی قلوی و نیرومنلد
تشكیل میشد كه جا داشت ابوسفیان بگوید« :ملردی كله قبیلله قصلی (كله اصلل قبیلله
عبدمناف بود) پشتیبانش باشد ،البته نیرومند و پیروز است ».و این مرد همان علی فرزند
نیرومند شیخ االباطح رئیس مكّه یعنی ابوطالب بود .در مقابل چنین مردی ،ابوبكر كله از
طایفة تیّم بن مرّة بود ،هرگز نمیتوانست از لحلاظ سیاسلی برابلری و رقابلت كنلد .چله
بطوریكه ابوسفیان طایفه بنی تیّم را معرّفی كرد ،كوچكترین دسلته و ضلعیفترین طایفله
قریش شمرده میشدند .نه دارای عدّه كافی بلوده و نله -بله اسلتثنای شلخص ابلوبكر و
طلحه -در میان اصحاب بزرگ پیامبر صلی اهلل علیه و سلم جایی داشتند .و همچنین بود
بنی عدی طایفه عمر.
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هیچیك از این دو طایفه از قبیله قُصَی كه شریف و بزرگ قبایلل قلریش محسلوب
میشد ،نبودند .قبیله قصی كه طایفه عبدمناف از آن منشعب میشد ،چنانچه رقلابتی پلیش
میآمد ،از علی پشتیبانی میكردند ،نه ابوبكر .بنابراین قیام ابوسفیان ،بله ویلژه اگلر چهلره
شاخصی چون عبّاس عموی سالخورده پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز با او همدسلت و
همصدا میشد ،با توجّه به اینكه انصار شكسلت خلورده در خالفلت هلم طرفلدار عللی
بودند ،تردیدی در پیروزی ایشان وجود نداشلت .چنانكله عبّلاس نیلز بعلدها بله عللی
میگفت « :اگر در آن روز من و ابوسفیان با تو بیعت میكردیم ،فرزندان عبلدمناف بلا تلو
مخالفت نمیكردند و اگر آنها مخالفت نمیكردنلد ،هلیچكس از قلریش بلا ملا اخلتالف
نمیكرد و همه بیعت میكردند .و اگر قریش با تو بیعت میكردند ،هیچكس از عرب با تو
مخالفت نمی نمود».
و گویا ابوسفیان هم در پیش خود همین حساب را میكرد كه خطاب بله آن جنلاب
میگفت« :به خدا قسم اگر اجازه بدهی ،برایت شهر مدینه را از لشكریان سلواره و پیلاده
پر میسازم!» امّا آن امام همام كه دلش از حبّ دنیا خالی و از تعصّبات قلومی وارسلته و
افق فكرش واالتر و باالتر از اینها بود و جز به پیشرفت اسلالم و تحقّلق اهلداف عالیله
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به چیز دیگری نمیاندیشید ،در نهایت آراملش و طمأنینله بلا
همین یك سخن فریاد و جنب و جوش ابوسفیان را خاموش ساخت و همله نقشلهها و
افكللار طالئللی او را بللرهم زد كلله« :ای ابوسللفیان! عمللر درازی را در دشللمنی اسللالم و
مسلمانان گذراندی ،امّا در نهایت نتوانستی ضرری به پیكر دین وارد سازی .ما ابوبكر را
برای اینكار شایسته میبینیم».
چون ابوسفیان از علی مایوس شد و دید كه نمیتواند با او معامله كند ،نزد عبّاس بن
عبدالمطلب رفت و گفت« :تو به میراث برادر زادهلات از هركسلی سلزاوارتری! دسلت
بگشای تا با تو بیعت كنم .زیرا مردم پس از بیعت من بلا تلو مخالفلت نخواهنلد كلرد».
عبّاس در جواب او گفت« :ای ابوسفیان! كاری را كه علی نمیپذیرد و كنار میزند ،عبّلاس
به جست و جوی آن برآید؟!» 5ابوسفیان ناامید برگشت.
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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
صدقات در دست اوست ،به ابوسفیان واگذارد.؟ (كاری كه حضرت رسول نیز در قبلال
برخی مسلمانان سست ایمان برای دفع شرّ آنان انجام داده بود و به قانون مؤلّفة القلوب
مشهور است ).و چون ابوبكر چنین كرد ،ابوسفیان خشنود شلده و بلا وی بیعلت نملود.
ولی روایت ارجح كه غالب مورّخین درباره بیعت ابوسفیان ذكر كرده اند ،اینست كه وی
هنگامی كه شنید پسرش یزید الخیر از جانب ابوبكر به فرماندهی یكی از سپاههای عازم
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
سواران و پیادگان پر میكنم و چنین و چنان میكنم ،بله انلدازهای گفتهلایش بلا عمللش
تفاوت داشت كه مورّخین جریانی را نقل میكنند كه عیناً چیزی جز ضعف و حقلارت و
ذلّت ابوسفیان را نشان نمیدهد .گویند روزی ابوبكر ابوسفیان را احضلار كلرد و دربلاره
موضوعی از او مؤاخذه و بازخواست نمود و با او به تندی سخن گفت و ابوسفیان تملّق
خلیفه را مینمود و نسبت به وی خشوع و ذلّت نشان میداد .در این هنگلام پلدر ابلوبكر
ابوقحافه كه صدای پرخاش فرزندش را شنید ،از غالمش پرسید« :پسرم بر سر چه كسی
فریاد میكند؟» گفت« :بر سر ابوسفیان ».ابوقحافه به نزد ابوبكر آمد و بدو گفت« :آیلا در
مقابل ابوسفیان -سیّد و بزرگ قریش در زملان جاهلیلت -تنلدی و پرخلاش میكنلی؟»
ابوبكر پاسخ داد« :خداوند به واسطه اسالم ،برخی را سربلند و برخی دیگلر را خلوار و
ذلیل كرده است».
عتبه فرزند ابولهب نیز از كسانی بود كه همچون ابوسفیان از خالفلت ابلوبكر اكلراه
داشت و برای براندازی آن فعّالیت میكرد .وی به مسجد رفته و با هدف تهییج مردم این
اشعار را خواند:

أن االَ َر ا ک َ ِ
ب َ
ف
َْص ٌ
أح َس ُ
َ ا ُكک ُْت ْ
ذس َأو َل َ ذ ْن َص ّ
ذيل ِ ِق ْبذ َاتِذک ُْم
أ َ ْي َ

اش ِم ِ
َعن ه ِ
حل َس ِن
ْ َ
ثم ک َ
ْذها َعذ ْن َابيا َ
َ
َذاس بِا ْ ُق ِ
ذم ا ک ِ
رآن َو ا ُسذک َِن
َو أ ْع َا َ
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َذو َن َ ُه يف ا ُغ ِ
ِل ُ
سل َو ا َک َف ِن
ربیل ع َ

یعنی« :گمان نمیكردم امر خالفت از بنیهاشم بیرون رود ،چه رسد از ابوالحسن .مگر
او نخستین كسی نبود كه بر قبله شما نماز گلزارد و دانلاترین ملردم بله قلرآن و سلنّت
نیست؟ مگر او نزدیكترین مردم به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نبود كه در لحظات مرگ
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
و دستور داد دیگر چنین نگوید ،زیرا سالمت دین برای ما از هر چیز دیگری بهتر است.
تبلیغات و كارشكنیهای امثال ابوسفیان و عتبة بن ابی لهب ،موجب نگرانلی عللی از
پیدایش تفرقه و دودستگی میان مسلمین گردید .لذا با هدف جلوگیری از این خطر ،بله
مسجد رفت و موضع خود را به صراحت برای مسلمانان اعالم نمود و بلا صلدای بلنلد
گفت« :ای مردم ،امواج فتنه ها را با كشتیهای نجات بشكافید و از روشهای تفرقه انگیلز
و نفرت خیز سربتابید و تاجهای افتخارات جاهلیت را برافكنید .رستگار كسی است كله
با بال و پر نیرومندی از جای برخیزد یا تسلیم شود تا خود دل آسوده داشته و دیگران را
آسودگی بخشد .آن كس كه میوه را پیش از موعد بچیند ،همچلون كسلی اسلت كله در
زمین نامساعد كشت كند».
آنگاه خالد بن ولید برخاست و خطابه بلیغ خود را در حمایت از ابوبكر ایراد كرد و
گفت« :ای مردم ،ما در آغاز این دین گرفتار مشكلی بودیم كه قبول و پذیرش آن بلر ملا
سخت و سنگین بود كه گویا كینههلای خونخلواهی داریلم .و بله خلدا سلوگند چیلزی
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
شكّ و تردیدی به خود راه میداد دچار شگفتی میشدیم و سرانجام به همان چیزی از آن
نهی میكردیم ،گرویدیم و از چیزهایی كه به آن فرمان میدادیم ،دوری كلردیم .بله خلدا
سوگند چنان نبود كه در پناه عقل و اندیشه مسلمان شویم ،بلكه در اثر عنایت و توفیلق
الهی بود .همانا وحی تا استوار نشد ،قطع نگردید و پیامبر از میان ما نرفته است كه پلس
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از او پیامبر دیگری را عوض بگیریم و پس از انقطاع وحی منتظلر وحلی دیگلر باشلیم.
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
در مورد او اختالفی باشد .عظمت و شخصیت و فضایل او بر كسلی پوشلیده نیسلت و
نیزهاش كژ و خمیده نیست».
بیانات علی و خالد تأثیر عمیقی روی مردم گذاشت و حلزن بلن ابیوهلب خاللد را
ستود و اشعاری با این مضمون در تحسین و تمجید او خواند« :مردان بسیاری از قلریش
به پا خاستند ولی هیچ یك از آنان خالد نبود»...
گفتنی است علی در دوران سه خلیفه نخستین مسئوولیتهای كلیدی و مهمّلی را نیلز
بر عهده داشته است .در یك مورد ابوبكر ،علی و سه تن دیگر را بر دروازه های مدینله
گذاشت تا به حفاظت از شهر در برابر مرتدان بپردازد .وی هرگاه از مدینه بیرون میرفت،
معموالً علی را بعنوان خلیفه خود در مدینه میگذاشت .ملورّخین سله ملورد را گلزارش
كردهاند كه عمر در زمان خالفت خود هنگامی كه از مدینه بیرون میرفلت ،عللی را بله
جانشینی خود گماشته است .وی در دوران ابوبكر در تقسیم خمس اختیار تلام داشلت.
عمر امورات باغهای مدینه (معروف به حوائ سبعه) را به علی و عبّاس اختصلاص داد
و نیز امور صدقات مدینه را به آن دو محوّل نمود .نام عللی بلر تلارك مشلاوران ویلژه
ابوبكر و عمر بچشم میخورد و در دوران خلیفله سلوّم عثملان نیلز سلمت وزارت او را
داشت .هر سه خلیفه او را برای امر قضاوت و اجلرای حلدود موكّلل كلرده بودنلد .در
دوران ابوبكر از جمله كاتبان دارالخالفه بود.

خصوصیات فردی حضرت ابوبکر(رض)
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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كرده بود ،بحث میكنند .احترام وی به بزرگ ،تواضعش نسبت به كوچك ،فرط تحمّلش
در مقابل افراد گستاخ و مغرور و محبّتش نسبت به عموم مردم ،تكریم و تمجید همه را
نسبت به او جلب كرده است .در این فصل مروری داریم بر خصوصیات فلردی ابلوبكر
صدّیق كه بیمبالغه ،نمونهای تمام عیار از خصوصیات یلك انسلان كاملل را بله نملایش
میگذارد و میتوان آنرا مظهر كمال بشریّت و آرمان جامعه انسانی به شمار آورد.
در روایات آمده است كه روزی پیامبر اكرم صلی اهلل علیله و سللم در جملع یلاران
خود فرمود« :خصلتهای نیكو سیصد و شصت خصلت هستند .هرگاه خداوند برای یكی
از بندگان خود اراده خیر كند ،یكی از این خصلتها را در او مینهد و به واسلطه آن ،او را
وارد بهشت میكند ».ابوبكر پرسید« :آیا هیچ كدام از این خصللتها در ملن وجلود دارد؟»
پیامبر لبخندی زد و فرمود« :همه آنها در تو هست ،پس خوشا به سعادت تو یا ابابكر!»
رأفت و مهربانی ابوبكر

بارزترین ویژگی فردی ابوبكر ،روحیه عاطفی و مهر و شفقّت نسبت به همه موجلودات
بود و موفّقیت وی را در اداره امور و حلّ مشكالت ،میتوان معللول پیونلد دادن بلین دو
مؤلّفه انسانی «عقل» و «احساس» دانست .انسان اگرچله جزئلی كوچلك از یلك كلّیلت
است كه كائنات نامیده میشود ،ولی به طور معمول عادات خلود و افكلار و احساسلات
خویش را به عنوان پدیدهای مستقل و جدا از بقیه میشناسد .این ناشی از خطای دید در
آگاهی و فریب ذهن اوست .این فریب ذهنی بلرای ملا زنلدانی میآفرینلد كله ملا را در
چهاردیواری تمایالت شخصی و عالقه و محبّت تنها برای چنلد تلن از نزدیكلان خلود
محبوس و محدود میسازد .ولی انسانهای بزرگ و متعالی ،با بس افق دید خویشتن را از
این زندان آزاد و مهر و شفقّت خود را برای همه موجودات زنده گسترش میدهند و بله
یك عشق عمومی دست مییابند .ابوبكر از جمله این انسانها بود و عطلوفتش نسلبت بله
مردم تا به حدّی بود كه حتّی برای زنان بیوه یهودی كه كلارگر نداشلتند كلار میكلرد و
بزهایشان را میدوشید و برایشان نخلكاری میكرد .پیلامبر اكلرم صللی اهلل علیله و سللم
ابوبكر را از باب تكریم و تمجید ،مهربانترین فرد امّلت خلود خوانلده و او را از حیلث

448

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

نرمخویی و رأفت به حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و میكائیل (فرشته رحمت) تشبیه
فرموده است .به گفته علی بن ابیطالب ،ابوبكر از لحاظ مهربلانی و رقّلت قللب از همله
بیشتر مشابه رسول خدا بوده است .همچنین علی از وی با تعبیر «أعطفهلم و أشلفقهم و
أحدبهم علی المسلمین» یاد میكند .حسن بصری درباره او میگویلد« :خللق و خلوی آن
بزرگوار به قدری نرم و گشاده بود كه مردم او را بلرای خلود همچلون پلدری مهربلان
میدانستند ».درباره رحم و شفقّت او نسبت به عموم مردم ،آوردهاند كه روزی پیامبر بله
ابوبكر فرمود« :به چه فكر میكنی؟» پاسخ داد« :یا رسول اهلل ،چلون بله احلوال و اهلوال
قیامت میاندیشم و انواع عقوبتهایی را كه خداوند برای عاصیان و مجرمان در نظر گرفته
است ،به یاد میآورم ،آرزو میكنم كه ای كاش خداوند به جلای همله ملردم ملرا علذاب
میداد و این بدبختان و بیچارگان را از آتش و عقوبت میرهانید!» پیامبر صلی اهلل علیله و
سلم فرمود« :یا ابابكر ،اندیشه تو از هفتاد سال عبادت برتر و باارزشتر است».
ابوبكر و كودكان

ابوبكر صداقت و سادگی اطفال را داشت و كودكلان در نظلر او جلزو بهتلرین دوسلتان
بودند .بر كودك یتیم شفقّت میكرد و بر سر او دست نوازش میكشید .آن قدر با كودكان
رئوف و مهربان بود كه هر گاه از خانه بیرون میآمد ،دختران و پسران محلّله «بابلا ،بابلا»
گویان اطراف او را محاصره میكردند.
در روایات آمده است كه روزی ابوبكر در مسجد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر منبر
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
قرار داد« :از منبر پدر من پائین بیا و برو روی منبر پدر خودت بنشین!» ابوبكر از شنیدن
این سخن به گریه درآمد و فرزند پیامبر را بر روی زانوی خود نشاند و گفت« :به خلدا
سوگند راست میگویی .این منبر پدر توست نه منبر پدر من ».و علی كه حضلور داشلت
از ابوبكر عذرخواهی كرد.و نقل است كه روزی ابوبكر پس از اینكله نملاز عصلر را در
مسجد خواند ،با اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم از مسجد بیرون آمد و حسلن بلن
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علی را دید كه با كودكان بازی میكند .او را برداشت و بر دوش خود گذاشلت و گفلت:

«بِأَبی شبیهٌ بالنّبی – لَیسَ شبیهٌ بعلی» پدر من فدای تو باد كه شبیه پیامبر هستی نه شلبیه
علی! و علی میخندید .درباره حمایت ابوبكر از كودكان نقل میكنند كه یك وقلت عملر

فاروق از همسر خود جدا شلد و میخواسلت كلودك خردسلالش عاصلم را نلزد خلود
نگهداری نماید و پس از مشاجراتی ،جریلان را بلرای داوری نلزد ابلوبكر بردنلد .او در
قضاوت خود به نفع كودكان حكم صادر كرد و به عمر گفت« :محبّلت و بلوی ملادرش
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
بیتوجّه است .ابوبكر بدو گفت« :چرا به هر دو مانند هم مهربانی نكلردی؟ بدانكله بهتلر
است كه در میان فرزندان تفاوتی قرار ندهی .مگر اینكه یكی عالمتر و صلالحتر باشلد و
بدین سبب بر دیگری فضیلت داشته باشد».
زهد و تواضع حضرت ابوبكر(رض)

«زهد» در اصل به معنای بیمیلی در برابر «رغبت» به معنای تمایل و عالقه شدید اسلت.
بررسی متون حدیثی نشان میدهد كه زهد یك معنی سازنده و مثبت دارد كله كلامالً در
جهت حمایت از مردم و منافع تودههای اجتماع میباشد .بر خالف برداشلت و تفسلیری
كه افراد دور افتاده از مذهب درباره زهد میكنند ،زهد به معنای بیگانگی از دنیا و مظاهر
مادّ ه نیست ،بلكه به معنای عدم وابستگی و عدم اسارت در چنگال مادّه است .از دیدگاه
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
هنگامی كه آزادگی و شخصیت و هدف خود را در برابر حفظ مظلاهر دنیلوی در خطلر
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

میدهد كه هیچكس –مخصوصاً رهبران اجتماع -قلادر نخواهلد بلود بلدون آن اهلداف
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خویش را پیش ببرد .زیرا یكی از خطراتی كه همه رهبران سیاسی و ملذهبی را در نیمله
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
غلبه كند ،همانجا متوقّف میشوند و همه چیز برای آنها خاتمه یافته است و تمام اهداف
آنها عقیم میماند .امّا اگر بیاعتنا و وارسلته و پارسلا باشلند ،بله سلرعت بلر تملایالت و
وساوس نفسانی فائق آمده و به پیش میروند.
زهد همیشه با نفی تجمّل پرستی همراه است و همین امر موجب میشود كه منابع و
ثروتهای جامعه در مسیر زندگی اشرافی و تجمّلل پرسلتی و هوسلهای كلاذب علدّهای
محدود به كار گرفته نشود و به جای آن در مسلیر عملران و آبلادی و منلافع تودههلای
اجتماع به كار رود .همچنین در جوامعی كه هنوز به رشد اقتصادی ایده آل نرسلیدهاند،
زهد و وارستگی پیشوایان سبب میشود كه محرومان دچلار احسلاس حقلارت نشلده و
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
روم ،سیل غنایم جنگی به طرف مدینه سرازیر بود .مع الوصف زهد و سلاده زیسلتی را
پیشه خود كرده بود و پیراهنش از كرباس خشن و كهنه و وصله زده و نعلین او از لیلف
خرما بود .و گاهی تاسومه (نوعی كفش كه از پوست و دوال چرمی ساخته میشود) بر پا
میكرد و با همین وضع مانند سایر مردم در كوچه و بازار رهسپار میشد و خلوراك او از
نوع پستترین خوراك رعیّتش بود.
مسعودی مورّخ مشهور جهان اسالم در این زمینه مینویسد :ابوبكر بی اعتناترین مردم
نسبت به دنیا بود و بیش از همه كس فروتن بود و در اخالق و رفتارش با ملردم بسلیار
متواضع و مهربان بود .از طعام لذیلذ و لبلاس گرانبهلا پرهیلز میكلرد .لباسلش در عهلد
خالفت ردائی بود و عبائی .پیشوایان قبایل و پادشاهان اشراف علرب نلزد او رفتنلد ،در
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حالی كه لباسهای فاخر و زیبا پوشیده و تاجهای مرصّع و زرّین با نگینهای پربها بر سلر
نهاده بودند .آنها دیدند كه ابوبكر با آنكه خلیفه مسلمین است و عظمت و جالل خالفت
را دارد و در مقامی خیلی برتر از آنها میباشد ،بسیار فروتن و از ظاهرسازی و خودنمایی
بیزار است و نظری به زر و زیور دنیا ندارد و مانند مردم عادّی لباس ساده میپوشد .لهذا
آنها به خود آمده به او اقتدا نمودند و به راه او رفتند و آنچه را كه پوشیده بودند ،از تلن
به در آورده ،لباس ساده پوشیدند .یكی از این پادشاهان ،ذوالكالع پادشاه حمیر یمن بود
كه با جالل سلطنت به مدینه آمده و عالوه بر اقلوام و خویشلانش ،هلزار غلالم هملراه
داشت .او با همه لباس گرانبها و تاج زرّین به حضور ابوبكر رسید ،وللی چلون او را بلا
لباس ساده دید ،از لباس پادشاهی برون آمد و مانند ابلوبكر لبلاس سلاده پوشلید .گویلا
بعضی از همراهانش او را در این باب سرزنش كردند .ذوالكالع در پاسلخ آنلان گفلت:
« مگر میخواهید اكنون كه مسلمان شدهام ،مانند زمان كفرم پادشاهی متكبّر و خودخلواه
باشم؟ خیر چنین نخواهد بود .به خدا سوگند هرگز نمیشود بله درسلتی فرملان خلدا را
اجرا كرد ،مگر در حال تواضع و چشم پوشی از زر و زیور دنیا».مسعودی گویلد« :آری،
پادشاهان و زعماء قبایل كه نزد ابوبكر میآمدند ،بلا آنكله قلبالً متكبّلر بودنلد ،متواضلع
میگشتند و پس از اینكه قبالً خودخواه بودند ،فروتن میشدند ».اینجاست كه لسان الغیب
میفرماید:
آنكـه پيشـش بنهــد تـاج تـكبّر

خورشيـد کبريائی است که در حشمت درويشان

استالكساندر مازاس دانشمند فرانسوی مینویسد« :ابلوبكر در میلان مسللمین از ایلن
جهت مورد تكریم و احترام بود كه زندگانی ساده داشت و ماننلد رهبانلان مسلیحی بله
قناعت میگذرانید .این مرد با آنكه صاحب اختیار مطلق ملّتی بلود كله قلدرتش بله ایلن
سرعت بس و گسترش مییافت ،جز پولی كه كفاف نگهداری یك كارگزار و یلك شلتر
او را میداد ،چیزی از خزانه نمیگرفت .به طوری كه چون بدرود حیات گفلت ،جلز سله
درهم چیزی نداشت».
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ویل دورانت در مورد او میگوید« :در زندگی ساده و زاهد ملآب بلود .نرمخلو و در
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».
كارل گریمبرگ مینویسد« :ابوبكر در زمان خالفت نیز سادگی معتاد خویش را حفظ
كرد .او همواره از به كار بردن عالئم ظاهری مقام عالی خویش خودداری ورزیلد .وللی
نشان داد كه سیاستمداری شایسته و بزرگ است .بدون شك بدون پیشتكار اسلتثنایی او،
اسالم بعد از محمّد به سختی به ضعف میگرائید».
حضرت ابوبكر در ایّام حیات پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در محلّه «سُنح» در خارج
از مدینه خانهای محقّر داشت .وقتی هم كه خلیفه شد ،همچنلان در آن خانله میزیسلت.
برنامه روزانه او چنین بود كه هر روز گاه سواره و گاه پیاده به شهر میآمد ،مراسم نماز را
به جا میآورد ،به كار مردم رسیدگی میكرد ،به بازار میرفت و خرید و فلروش میكلرد و
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
خود و مردم را به چرا میبرد! در سُنح پیش از خالفت شتران و گوسفندان اهل محلّله را
میدوشید .وقتی خلیفه شد ،از كوچه كه میگذشت ،كنیزكی گفت« :ابوبكر دیگر برای ملا
شیر نخواهد دوشید ».ابوبكر برگشت و گفت« :به جان خودم كه باز هم برای شما شلیر
خواهم دوشید و امیدوارم كه از این پس مسئولیتی كه بر عهده گرفتهام ،ملرا از سلیره و
روشی كه قبالً داشتم بازندارد».
هر گاه دختلری را در كوچله میدیلد كله گوسلفندانی هملراه دارد ،بله او میگفلت:
«دخترك ،میخواهی كه گوسفندانت را بچرانم یا بدوشم؟» دختر گاه میگفت« :بچران ».و
گاه میگفت« :بدوش ».و هر فرمانی كه میداد ،خلیفه جهان اسالم اطاعت میكرد .و گاهی
از زنانی كه برایشان شیر میدوشید ،میپرسید« :خانم ،آیا دوست داری كه برای تو سرشیر
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هم بگیرم؟» گاهی زن سرشیر میخواست و گاهی نمیخوست و ابوبكر به آنچله میشلنید،
عمل میكرد.
روزی در خانه یكی از همسایگان خود را زد .دختركی در را به روی او بلاز كلرد و
همین كه ابوبكر را دید ،فریاد زد« :مادر ،مرد بزچلران آملد!» آن زن در هملین حلال بلا
خلیفه مسلمین رو در رو شد و در حالی كه عرق شرم بر رویلش نشسلته بلود ،بلر سلر
دخترك فریاد زد« :وای بر تو ،این خلیفه پیغمبر است!» ابوبكر خندید و گفت« :رهلایش
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.
مدّتی بعد هم سنح را رها كرد و هم از خرید و فروش دست كشید .به شلهر آملد و بلا
مقرّری سالیانهای كه از بیت المال میگرفت ،معیشت كرد و تا پایان عملر هلم در مدینله
ماند .در روایتی آمده است كه روزی ابوبكر پارچههایی را به دوش انداخته بود و بلرای
خرید و فروش به بازار میرفت .چنلد نفلر از اصلحاب او را دیدنلد و پرسلیدند« :كجلا
میروی؟» گفت« :برای خرید و فروش به بازار میلروم ».گفتنلد« :تلو خلیفله مسللمینی!»
گفت« :پس به خانوادهام چه بخورانم؟» آنگاه برای او حقوق و مستمرّی تعیین كردند.
طبق روایت دیگر ،روزی ابوبكر با خود گفت« :بله خلدا كلار ملردم را بلا خریلد و
فروش نمیتوانم سامان دهم .باید با فراغت به امور آنها بپردازم ».لذا خریلد و فلروش را
رها كرد و منزلش را به مدینه انتقال داد و اصحاب برای او از بیت المال حقلوقی وضلع
كردند.
در باب مقداری حقوقی كه ابوبكر میگرفت ،روایات اختالف دارند .گفتهاند كه برای
وی چیزی در حدّ یكی از مهاجرین مقرّر شده بود ،یعنی نیمی یا پارهای از یك گوسفند
برای خوراك روزانه و جامه تابستانی و زمسلتانی .همچنلین سلخن از  4799و  1999و
 8999درهم در سال نیز به میان آمده است.
به هر صورت وی در هنگام وفات وصیّت كرد تا پارهای زمین را كه از آن وی بلود،
بفروشند و به جای آنچه در مدّت خالفت گرفته بود ،به بیلت الملال پلس دهنلد .گفتله
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میشود كه حتّی بستری را كه بر روی آن میخوابید و چادری را كه بر روی او میانداختند
به بیت المال دادند.
در پایان حیات از مال دنیا تنها شتری داشت كه از شیر آن استفاده میكرد و قطیفهای
كه پنج درهم بیش نمیارزید .ابوبكر در بستر مرگ وصیّت كرد كه اینها را به خلیفه بعلد
از خودش بدهند .وقتی اینها را نزد عمر بردند ،گریست و گفت« :خدا ابوبكر را رحمت
كند ،كسی را كه بعد از وی آمد به سختی انداخت ».به گمان نگارنده این وصیّت ابوبكر
تذكاری بود برای خلیفه بعد از خودش كه وی نیز باید به روش و منش ابوبكر زنلدگی
كند.
آری ،به راستی كه او ابرمردی بود از تبار ابراهیم بت شكن ...و شلاید هلزاران سلال
دیگر بگذرد و از مام تاریخ فرزندی مانند صدّیق اكبر پا به عرصه وجود نگذارد.

مختصری از زندگی حضرت عمرابن خطاب از ابن ابی الحدید
(شارح بزرگ نهج البالغه مطالب از كتاب :جلوه تاریخ در شرح نهلج البالغله ابلن ابلی
الحدید  -ج  7ترجمه و تحشیه دكتر محمود مهدوی دامغانی)
ایشان اموال حارث بن وهب ،یكی از افراد خاندان لیث بكر بن كنانة ،را هم مصادره
كرد و به او گفت :شتران تنومند و بردگانی كه به صد دینار فروخته ای چیست؟ گفلت:
مالی برداشتم كه افزون از هزینه ام بود و بازرگانی كردم عمر گفت :به خدا سلوگند ،ملا
تو را برای بازرگانی گسیل نداشتیم ،آن را پرداخت كن حارث گفت به خلدا سلوگند از
این پس برای تو هیچ كاری را عهده دار نخواهم شد .عمر گفت :به خدا سوگند ملن از
این پس برای تو هیچ كاری را عهده دار نخواهم شد .عمر گفت :به خدا سوگند ملن از
این پس تو را به كاری نخواهم گماشت .سپس به منبر رفت و گفت :ای گلروه امیلران!
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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هم خود را از آن بازدارید .به خدا سوگند ،تنها مثلی كه برای شما یافتم شخص تشنه یی
است كه وارد گرداب میشود و به آبشلخور و راه خلروج آن نملی نگلرد و هملین كله
سیراب شود غرق می گردد.
زبیر بن بكار در كتاب الموفقیات از قول عبداهلل بن عباس نقل میكند كه ملی گفتله
است :به قصد دیدن عمر بن خطاب از خانه بیرون آمدم ،او را دیدم كه بر خلری سلوار
است و قطعه ریسمان سیاهی را لگام آن قرار داده بود ،كفشهای پینه زده بر پای داشت و
ازار و پیراهنی كوچك بر تن داشت به گونه یی كه پاهایش تا زانوانش برهنله بلود .ملن
كنار او پیاده راه افتادم و شروع به صاف كردن و كشیدن ازار كردم وللی هلر قسلمت را
می پوشاندم بخش دیگری آشكار می شد؛ او می خندید و می گفت :ایلن جامله از تلو
اطاعت نمیكند .آن گاه به منطقه باالی مدینه رسیدیم ،نماز گزاردیم یكی از اهالی بلرای
ما خوراكی آورد كه نان و گوشت بود ،معلوم شد عمر روزه است ،او گوشلتهای خلوب
را به سوی من می انداخت و میگفت :برای من و خودت بخور.
سپس به نخلستانی رفتیم عمر ردایش را به من داد و گفت این را بشوی و پیراهنش
را خود می شست من هم ردایش را شسلتم و هلر دو را خشلك كلردیم و نملاز عصلر
گزاردیم .او سوار شد و من هم پیاده كنارش راه افتادم ،شخص سومی هم با ما نبود.
من گفتم :ای امیرالمومنین ،من در حال خواستگاری زنی هستم ملرا راهنملایی كلن.
گفت :از چه كسی خواستگاری كرده ای؟ گفتم فالن دختر فالن كس .گفت :نسب آنلان
همان گونه است كه دوسلت ملی داری و چنلان اسلت كله ملی دانلی وللی در اخلالق
خویشاوندانش نوعی پستی دیده میشود و ممكن است آن را در فرزندانت بیایی.
گفتم :در این صورت مرا به آن زن نیازی نیست و او را نمی خواهم گفلت :چلرا از
دختران پسرعمویت یعنی علی خواستگاری نمی كنی؟ گفتم در این مورد كه تو بلر ملن
پیشی گرفتی(یعنی ام كلثوم دخت علی بن ابی طالب را به زنلی گرفتله ایلد) گفلت :آن
دختر دیگر .گفتم :او نامزد برادرزاده علی (ع) است .عمر سپس گفلت :ای ابلن عبلاس،
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اگر این ساالر شما علی (ع) عهده دار حكومت شود از شیفتگی او به خودش می ترسم
كه گرفتارش سازد و ای كاش میتوانستم پس از خودم شما را ببینم.
گفتم :ای امیرالمومنین! تا آنجا كه می دانم ساالر ملا هلیچ تبلدیل و دگرگلونی پیلدا

نكرده و در تمام مدت مصاحبت با رسول خدا غ آن حضرت را ناراحت و خشلمگین
نساخته است .عمر فوری سخن مرا قطع كرد و گفت :حتی در آن مورد كه می خواست
دختر ابوجهل را به همسری بگیرد و بر سر فاطمه بیلاورد! 3گفلتم :خداونلد متعلال ملی
فرماید و ما برای آدم عزم استواری نیافتیم 4ساالر ما هم در این ملورد قصلد خشلمگین
ساختن پیامبر را نداشت و این گونه امور احساساتی است كه هلیچ كلس نملیتوانلد از
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.
عمر گفت :ای ابن عباس ،هركس گمان كند كه میتواند در دریلای شلما پلا نهلد و
همراه شما در آن فرو رود تا به ژرفای آن برسد گمانی یاوه دارد .بلرای خلودم و تلو از
خداوند آمرزش می خواهم ،به سخن دیگری بپرداز .عمر آن گاه شلروع بله پرسلیدن از
مسائل و فتواهایی كرد و من پاسخ می دادم و می گفت :درست گفتی ،خلدایت پلاداش
نیك دهاد! به خدا سوگند ،تو سزاوارتری كه از تو پیروی شود.
عبدالملك به یاران خود سركشید و نگریست و آنان درباره روش عملر سلخن ملی
گفتند .این موضوع عبدالملك را خشمگین ساخت و گفت :خاموش باشید درباره روش
عمر سخن مگویید كه مایه نقصان منزلت والیان و موجب تباهی رعیت است.
عمر در گفتگویی با ابن عباس می گوید :ای ابن عباس ،برای خالفت شایسته نیست
جز مردی استوار عزم كه كم شیفته و مغرور شود و در راه خدا سرزنش ،سرزنش كننده
او را فرو نگیرد.

- -3ابن ابى الحدید قبال در این مورد به تفصیل سخن گفته است .م
- -4سوره طه ،آیه .337
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وانگهی بدون زورگویی محكم و استوار و در عین حال بدون سستی و ناتوانی نلرم
و بدون اسراف بخشنده و بدون آنكه در حد عیب برسد ممسك باشد.
ابن عباس میگوید :به خدا سوگند كه این صفات خود عملر بلود .او سلپس ادامله
میدهد:
عمر پس از اندكی سكوت روی به من كرد و گفت :به خدا سوگند پرجراءت تلرین
این گروه كه بتواند مردم را به احكام خدایشان و سنت پیامبرشان راه ببرد ساالر توست.
همانا اگر او عهده دار حكومت ایشان شود آنان را به راه راست و شاهراه روشن می برد
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
كنم به خدا سوگند اگر حرمت خداوند و بیم از عواقب نباشد اركلان ایلن سلریر للرزان
میشود آری بیم از خدا و آزرم مرا از ارتكاب گناه باز میدارد...
عمر گفت :ال حول وال قوة اال باهلل ،ای عمر نسبت به زنان مدینه چه كردی؟ هماندم
بر در خانه حفصه آمد و در زد ،حفصه گفت :چه چیلزی تلو را در ایلن سلاعت بلر در
خانهام آورده است؟ گفت :دخترم به من خبر بده زن چه مدتی ملیتوانلد دوری شلوهر
غایب خود را تحمل كند؟ گفت :حداكثر چهار ماه است .عمر همین كه بامداد كرد برای
همه فرماندهان نظامی نوشت سپاهیان را در جنگ بیش از چهار ماه نگه ندارنلد و هلیچ
كس از زن خویش بیش از آن مدت غایب نباشد.
اسم روایت میكند و میگوید :شبی همراه عمر بودم كه در مدینه شبگردی می كلرد
ناگاه شنید زنی به دخترش میگوید دخترم برخیز و پس از طلوع آفتلاب انلدكی آب بلا
این شیر بیامیز .دختر گفت :مگر نمی دانی امیرالمومنین عمر دیروز چه تصمیمی گرفتله
است؟ مادر پرسید :چه تصمیم و دستوری است؟ دختر گفت :عمر دیروز به منادی خود
فرمان داد ندا دهد كه شیر را با آب نیامیزند .گفت :تو جایی هستی كه نه امیرالمومنین تو
را می بیند و نه منادی او .گفت :به خدا سوگند ،من چنان نیستم كه از خلیفله در ظلاهر
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اطاعت و در باطن سرپیچی كنم .عمر این سخنان را می شنید ،به من گفت ای اسلم این
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.
اسلم میگوید :آنجا رفتم معلوم شد زن بیوه یی همراه دختلرش هسلتند و آن كلس كله
سخن می گفته دختر او بوده است و مردی در آن خانه ندارند.
گوید :من پیش عمر آمدم و به او خبر دادم .عمر پسران خود را جمع كلرد و گفلت
آیا كسی از میان شما میخواهد زن بگیرد كه دوشیزه یی نیكوكار را به ازدواج او درآورد
و بدانید اگر پدرتان را عالقه و كششی برای زن گرفتن بود كسلی در ایلن ملورد بلر او
پیشی نمی گرفت .عاصم پسر عمر گفت :من آملاده ام .عملر فرسلتاد و آن دختلر را بله
ازدواج پسرش عاصم درآوردند و آن زن برای عاصم دختری می زایید كله كنیله اش ام
عاصم و مادر عمر بن عبدالعزیز مروان است.
عمر حج گزارد و چون به ضجنان رسید ،گفت :پروردگاری جلز خلدای بلندمرتبله
بزرگ نیست و هركس هر چه بخواهد عنایت می كند ،به یادم می آورم كه من با عبلایی
مویین در این وادی شتران پدرم خطاب را می چراندم او تندخو بود ،هرگاه كار میكردم
مرا به زحمت میانداخت و اگر كوتاهی می كردم مرا می زد و حال آنكه امروز در حالی
به شام می رسانم كه میان من و خدا كسی نیست و سپس به این ابیات تمثل جست.
هیچ چیز از چیزهایی كه دیده می شود بشاش باقی نمی ماند ،فق خداوند جاودانله
و باقی است و مال و فرزند هالك می شود ،گنجینه های هرمز و باغهای جاویلدان قلوم
عاد كه فراهم آورده بودند برای ایشان كاری نساخت و جاودانه نماندند...
عبداهلل بن بریده میگوید :گاهی عمر دست كودكی را می گرفت و می گفلت بلرای
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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یحیی بن سعید روایت میكند كه عمر فرمان داد حسین بن علی علیه السالم پیش او
برود كه كاری داشت .حسین علیه السلالم عبلداهلل بلن عملر را دیلد و پرسلید از كجلا
میآیی؟ گفت رفتم از پدرم اجازه بگیرم كه پیش او بروم اجازه نداد.
حسین (ع) هم برگشت .فردای آن روز عمر حسین (ع) را دید و گفت :دیلروز چله
چیزی تو را از آمدن پیش من بازداشت؟ فرمود :من آمدم ولی پسرت عبداهلل گفت به او
برای آمدن پیش تو اجازه نداده اند ،بدان سبب من هم برگشتم .عمر گفت :مگر منزللت
تو پیش من همچون اوست و مگر برای غیر شما چنین افتخاری هست.

بعضی از سخنان عمر
گفت :از آسایش برحذر باش كه مایه غفلت است.
گفت :همت خود را اندك مدارید كه من هیچ چیلزی را بلرای فرونشلاندن ملرد از
كرامت چون ضعف همت نمیبینم.
و گفت :سه خصلت است كه در هر كس نباشد ایمان او را سودی نمی بخشد ،حلم
و بردباری كه با آن نادانی نادان را كنار زند ،پارسایی كه او را از ارتكاب كارهای حلرام
باز دارد و اخالقی پسندیده كه با مردم مدارا كند.
خبر عمر با عمرو بن معدی كرب
ابوعبیدة معمر بن مثنی در كتاب مقاتل الفرسان چنین آورده است كه سعد بلن ابلی
وقاص پس از فتح قادسیه عمرو بن معدی كرب را پیش عمر فرستاد .عمر از او پرسلید:
سعد را چگونه و در چه حالی ترك كردی و رضایت مردم از او چگونه است؟
گفت :ای امیرالمومنین او برای ایشان همچون پدر است و برای آنان همچون مورچه
همه چیز جمع میكند ،گاه مردی عرب در جامه پشمی خلویش و گلاه شلیری در كنلار
خود و نبطی ای در جمع خراج ،او به تسلاوی تقسلیم ملیكنلد و در قضلاوت علدالت
میكند و در جنگ پیروز است.
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سعد بن ابی وقاص هم نامه نوشته و عمرو بن معدی كرب را ستوده بود .عمر به او
گفت :گویا تو و سعد ستایش را به یكدیگر وام می دهید .او نامه می نویسد بلر تلو ثنلا
می گوید و اینك تو آمده ای او را می ستایی .عمرو گفت :من جز در مورد آنچه دیده ام
ستایش نمی كنم .عمر گفت :اینك سخن سعد را رها كن و درباره قوم خودت مذحج به
من خبر بده.
عمرو بن معدی كرب گفت :در همه شان خیر و فضیلتی است .گفت :در مورد تیلره
علة بن خالد چه می گویی؟ گفت :آنان سواركاران مایه آبرومندی مایند ،از همه ما بیشتر
دشمن را تعقیب می كنند و از همگان كمتر میگریزند .پرسید درباره تیلره سعدالعشلیرة
چه می گویی؟ گفت :بزرگترین لشكرداران ما و گرانقدرترین ساالرهای ملا هسلتند و از
همه ما تندخوترند .پرسید :تیره حارث بن كعلب چگونله انلد؟ گفلت :خردمنلدانی كله
غفلللت نمللی كننللد .پرسللید :تیللره مللراد چگونلله انللد؟ گفللت :نیكوكللاران پرهیزگللار و
برافروزندگان جنگ؛ قرارشان از همه ما بیشتر و آثارشان دورتر است.
عمر گفت :اینك از جنگ به من خبر بده .گفت :آن گاه كه دامن بر كملر زنلد تللخ
است هر كس در جنگ پایداری كند مشهور و شناخته میشود هلر كلس در آن سسلتی
كند نابود میشود و همانگونه است كه شاعر گفته است:
جنگ در آغاز همچون دوشیزه جوانی است كه برای هر نادانی با زینت خلویش راه
می رود ولی همین كه آتش آن برافروخته و شعله ور میشود به صورت پیرزنی بیوه در
می آید كه موهای سلپید و سلیاه سلرش را فلرو پوشلانده و بلرای بوییلدن و بوسلیدن
ناخوشایند است.
عمر گفت :در مورد اسلحه به من خبر بده .گفت از هر چه می خواهی بپرس.
گفت :نیزه؟ عمرو گفت :برادر توست گاهی هم به تو خیانت میكند .پرسلید :تیلر؟
گفت :همچون نشانههای مرگ است ،گاه خطا میكند و گاه به هدف می خورد.
پرسید :سپر چگونه است؟ گفت :ابزار حفاظت است و دوائر جنگ بر آن می گردد.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

410

پرسید :زره چگونه است؟ گفت :مایه سنگینی سلواركار و مایله زحملت پیلاده و در
عین حال دژی استوار است .پرسید :گفت :آنجاست كه فرزندمردگی در خانه مادرت را
می كوبد .گفت مادر خوبت را .گفت :باشد ،مادر خودم را ،آری قدرت اسالم مرا بلرای
تو زبون و دست و پا بسته كرده است.
سلیمان بن ربیعة باهل ی در ارمنسلتان خلود را سلان دیلد و فقل اسلبهای نلژاده را
میپسندید و اجازه شركت در جنگ می داد .عمروبن معدی كرب سوار بر اسبی درشت
و تنومند بود ،چون از برابر سلیمان گذشت او را برگرداند و گفت این اسب نژاده نیست
كه پست و كم ارزش است .عمرو گفت :چنان نیست ولی درشت و تنومند بود ،چون از
برابر سلیمان گذشت او را برگرداند و گفت این اسب نژاده نیست كه پست و كم ارزش
است .عمرو گفت :چنان نیست ولی درشت و و تنومند است .سلیمان گفت :نه ،پست و
فرومایه است .عمرو گفت :آری فرومایه به خوبی فرومایه را می شناسد .این سخن او را
برای عمر نوشتند .عمر برای او نوشت :اما بعد ،ای پسر معدی كرب! تو به امیر خود آن
سخن را گفته ای ،به من خبر رسیده است شمشیری داری كه آن را صمصامة مینامی ،و
مرا شمشیری است كه آن را مصمم می نامم و به خدا سوگند می خلورم كله اگلر آن را
میان دو گوش تو نهم برداشته نمیشود تا به مغز و فرق سرت برسد.
عمر برای سلیمان بن ربیعة هم نامه نوشت و او را در مورد بردباری نسبت به عمرو
بن معدی كرب سرزنش كرد.
چون عمرو بن معدی كرب آن نامه را خواند ،گفت :خیال می كنید عمر چه كسی را
در نظر داشته (كه از او به شمشیر مصمم تعبیر كرده) است؟ گفتنلد :تلو خلود دانلاتری
گفت :به خدا سوگند ،مرا به علی تهدید كرده است .و چنان بود كله عملرو بلن معلدی
كرب به روزگار رسول خدا غ یك بار گرفتار آتش خشم علی (ع) شده بود و پلس از
آنكه مشرف به مرگ شد توانسته بود از چنگ او بگریزد و جان به در برد .این موضلوع

هنگامی بود كه قبیله مذحج از دین برگشته بود و چنلان بلود كله پیلامبر غ قلروة بلن
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.

فروه از پیامبر غ برای جنگ با ایشان استمداد و تقاضای فرستادن لشكر كرد .پیامبر غ
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
اوست و چون همگان با هم جمع شدید علی امیر همگان خواهد بود .آنان در منطقه یی
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
آهنگ علی علیه السالم كرد .علی (ع) پایداری كرد و بر او برتری یافت عمرو چیلزی را
كه تصور نمی كرد دید از برابر علی (ع) گریخت و پیش از آنكه كشلته شلود توانسلت
نیمه جانی به در برد .همه سران مذحج هم با او گریختند و مسلمانان اموال آنان را تاراج
كردند و در آن روز ریحانه دختر معدی كرب و خواهر عملرو اسلیر شلدند .خاللد بلن
سعید بن عاص فدیه او را از اموال خود پرداخت ،عمرو هم شمشیر صمصلامه خلود را
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

عایشه آن را روایت كرده و گفته است كه پیامبر غ فرمودند در امتهای گذشلته افلرادی
بودند كه فرشتگان با آنان سخن می گفتند اگر میان امت من چنان كسی باشد عمر است
كه بخاری و مسلم هر دو در صحیح خود آن را آورده اند.

آلفوس ( )ALFOSجلد اول

413

سعد بن ابی وقاص روایت می كند كه گروهی از زنان قریش حضور پیامبر بودنلد و
با صدای بلند گفتگو میكردند ،عمر اجازه ورود خواست آنان برخاستند و پشلت پلرده
رفتند ،عمر در حالی وارد شد كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم لبخند می زدند .عمر گفت:
ای رسول خدا ،خداوند لبت را خندان دارد! فرمود :از این زنلانی كله پلیش ملن بودنلد
تعجب می كنم كه چون صدای تو را شنیدند پس پرده و در حجاب شدند .عمر گفلت:
تو سزاوارتری كه از تو هیبت بدارند .سپس گفت :ای زنانی كه با خویشتن دشلمنید آیلا
مرا هیبت میدارید و از رسول خدا هیبت نمی داریلد؟ گفتنلد :آری ،تلو سلنگدل تلر و

خشن تری .پیامبر غ فرمودند سوگند به كسی كه جلان ملن در دسلت اوسلت هرگلز
شیطان تو را در راهی ندیده است مگر آنكه راهی جز راه تو را پیموده است این را هلم
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:
آرامش و سكینه بر زبان عمر سخن میگوید.
خداوند متعال حق را بر دل و زبان عمر نهاده است.
همانا میان دو چشم عمر فرشته یی است كه او را موفق و به راه راست می دارد.
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.
هرگاه جبریل در آمدن پیش من تاءخیر می كرد فق می پنداشتم كه به سلوی عملر
مبعوث شده است.
عمر چراغ اهل بهشت است.
از جمله آن احادیث این است كه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرموده اسلت ملرا بلا
امتم سنجیدند بر آنان برتری داشتم .ابوبكر را سنجیدند برتری داشت ،عمر را سلنجیدند
برتری داشت و برتری داشت و برتری.
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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
است و این سخن مَثل گونه است و آنچه (در اعتراض به آن) گفته انلد دلیلل بلر عیبلی
نمیتواند باشد.

این گفتار پیامبر غ كه فرموده است اگر بر زمین عذاب نازل شود كسی جز عمر از

آن رهایی نمی یابد سخنی است كه پیامبر غ آن را پس از گرفتن فدیه از اسلیران بلدر
فرموده است كه عمر نه تنها با گرفتن فدیه موافق نبود كه از آن نهی كرده بود و خداوند
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
میگوید و گواهی می دهد به طعنه كسی كه در این خبر طعنه زند توجهی نمیشود.

اما سخن پیامبر غ كه عمر چراغ اهل بهشت است معنای آن چنین است كه چلراغ

قومی از اهل دنیاست كه به سبب استفاده از پرتوافشانی و عللم عملر از او بهلره منلد و
مستحق بهشت شده اند.

اما حدیث بازداشتن شاعر از ادامه شعر چنین است كه پیامبر غ بیم آن داشلت كله

او در شعر خودش سخنی منكر گفته باشد و عمر كه خشن بود بلر او خشلونت كنلد و
مقصود پیامبر آن بود كه در آن صورت خودش با محبت به شاعر متذكر شود كه پیلامبر

غ مهربان و رئوف بوده است و خداونلد متعلال در ملورد آن حضلرت فرملوده اسلت
نسبت به مومنان رئوف و مهربان است.
اما در حدیث رجحان ،مراد از آن گشودن و بله تصلرف آوردن سلرزمین هاسلت و
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.
بدان هركس به عیب گرفتن همت بگمارد آن را می یابد و هر كلس هملت خلود را در
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طعن بر مردم قرار دهد درهای بسیاری برای او گشوده میشود سعادتمند كسی است بلا
خویشتن انصاف دهد و هوس را دور افكند و توشه تقلوا بلرای خلود فلراهم سلازد .و
توفیق از خداوند باید طلب كرد.

اخباری كه درباره چگونگی مسلمان شدن عمر رسیده است
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.
صحیحترین روایتی كه درباره مسلمان شدن حضرت عمر نقل شده روایت انس بلن
مالك ،از خود حضرت عمر است كه می گفته است :در حالی كه شمشلیرم را بلر دوش
داشتم از خانه بیرون آمدم ،مردی از بنی زهره را دیدم پرسید كجا می روی؟ گفلتم :ملی
روم محمد را بكشم .گفت :چگونه از بنی هاشم و بنی زهره در امان خواهی بود؟ بله او
گفتم تو را چنین می بینم كه مسلمان شده ای و از آیین خود برگشته ای .گفت :آیا تو را
به چیز شگفت تری راهنمایی كنم؟ همانا خواهرت و شوهرش مسلمان شده اند.

عمر حركت كرد و خروشان وارد خانه آن دو شد یكی از یاران پیامبر غ كه نلامش

خباب بن ارت بود پیش آن دو حضور داشت كه چون هیاهوی عملر را شلنید خلود را
پنهان ساخت عمر گفت :این آوایی كه در خانه شما شنیدم چه بود؟ آنلان سلوره طله را
پیش خباب می خواندند شوهرخواهرش گفت :چیزی پیش ملا نبلود ،بلا خلود سلخنی
میگفتیم .عمر گفت :شاید شما دو نفر مسلمان شلده ایلد؟ شلوهرخواهرش گفلت :ای
عمر ،آیا تصور نمی كنی كه حق در غیر آیین تو باشلد؟ عملر برجسلت و شلوهرخواهر
خود را سخت بر زمین كوبید ،خواهرش آمد او را از شوهرش كنار زد .عملر بلا دسلت
خود بر او سیلی زد و چهره خواهر خود را خونین كرد ،خواهرش با صدای بلنلد گفلت
حق در آیین توست و من گواهی می دهم كه پروردگاری جلز خلدای یگانله نیسلت و
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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:
تو ناپاكی و این كتاب را جز پاكان دست نمی زنند ،برخیز وضو بساز .او برخاست و بر
خود آب ریخت و آن نامه را در دست گرفت و شروع به خواندن كرد طه .قلرآن را بلر
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
برای یاد من نماز را برپادار.
عمر گفت :مرا پیش محمد ببرید .چون خباب این سخن عمر را شنید و رقلت او را
احساس كرد از حجره بیرون آمد و گفت :ای عمر ،مژده بر تو باد! كه من امیدوارم دعای
شب پنجشنبه رسول خدا غ درباره تو مستجاب شود و خودم شنیدم كه میفرملود بلار
خدایا اسالم را با مسلمانی عمر بن خطاب یلا عملروبن هشلام (یعنلی ابوجهلل) عزیلز
فرمای.

گوید :رسول خدا غ در آن هنگام در خانه یی بود كه كنار كوه صلفا قلرار داشلت.

عمر حركت كرد و كنار آن خانه رسید حمزة بن عبدالمطلب و طلحة بن عبیداهلل و تنلی

چند از خویشاوندان رسول خدا غ بر در خانه بودند .آنان همین كه عمر را دیدنلد كله
می آید گویا ترسیدند و گفتند :این عمر است كه می آید ،حمزه هم گفت :عمر است كه
می آید اگر خداوند نسبت به او اراده خیر فرموده باشد مسللمان ملیشلود و اگلر چیلز

دیگری اراده كند كشتن او بر ما آسان است .در این هنگام پیامبر غ كه درون خانه بلود
و بر او وحی نازل می شد شتابان بیرون آمد و خود را به عمر رساند و گریبلان و جللو
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
كه بر ولید بن مغیرة فرو فرستاد سپس فرمود بارخدایا ،این عمر است ،پروردگارا ،اسالم
را با عمر عزت ببخش عمر گفت :گواهی می دهم كله پروردگلاری جلز خلدای یگانله
نیست و گواهی می دهم كه همانا تو فرستاده اویی .ساكنان آن خانه و كسانی كه بلر در
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بودند چنان تكبیری گفتند كه مشركانی كه در مسجد بودنلد شلنیدند .همچنلین روایلت
شده است كه پیش از ظهور اسالم به عمر مژده و وعده داده شده بوده است.
در یكی از صفات ابواحمد عسكری كه خدایش رحمت كناد! خواندم كله عملر بله
صورت مزدور همراه ولید بن مغیره برای بازرگانی كه سرمایه اش از ولید بلود بله شلام
رفت ،عمر در آن هنگام هیجده ساله بود ،او شتر ولید را به چرا می برد و بارهلای او را
بر می داشت و از كاالهای او نگهداری می كرد .چون به بلقاء رسیدند یكلی از علملای
روم عمر را دید و شروع به نگریستن به او كرد و مدتی طوالنی به او نگریست و سپس
گفت :ای پسر ،گمان می كنم نام تو عامر یا عمران یا چیزی نظیر این دو باشلد؟ گفلت:
نامم عمر است .گفت :هر دو رانت را برهنه كن .چنان كرد بر یكی از آنها خلال سلیاهی
همچون كف دستی بود .آن مرد از عمر خواست سر خود را هم برهنه كند؛ او چنان كرد
و معلوم شد جلو سرش بدون موست سپس آن عالم از عمر خواست كه با دست خلود
كاری انجام دهد و متوجه شد چپ دست است .آن گاه به عمر گفت :تو پادشلاه علرب
خواهی بود و سوگند به حق مریم عذراء كه چنین است .عمر در حالی كه او را استهزاء
می كرد خندید .آن مرد گفت :می خندی؟ سوگند به حق ملریم علذراء كله تلو پادشلاه
عرب و پادشاه روم و پادشاه ایران خواهی بود .عمر در حالی كه سخن او را بلی ارزش
میشمرد او را رها كرد.
عمر پس از آن می گفت :آن مرد رومی در حالی كه سوار بر خری بلود از پلی ملی
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
روز بام داد دست مرا می بوسید همان گونه كه دست پادشاهان را می بوسند و چلون از
مرزهای شام گذشتیم و وارد حجاز شدیم و آهنگ رفتن به مكله كلردیم او از ملن وداع
كرد و برگشت .ولید هم از من درباره او می پرسید و ملن چیلزی بله او نملی گفلتم ،و
خیال می كنم آن عالم مرده است كه اگر زنده می بود پیش ما می آمد.
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تاریخ وفات حضرت عمر و اخباری كه در این مورد رسیده است
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
سال بیست و چهار هجرت دفن شد و مدت حكومتش ده سال و شلش ملاه بلود و بله
هنگام مرگ بنا بر مشهورترین روایات شصت و سه ساله بود عملر روز جمعله یلی بلر

منبر ،پس از یادكردن از رسول خدا غ و ابوبكر ،گفلت :ملن خلوابی دیلده ام كله ملی
پندارم مرگم فرا رسیده است .در خواب چنان دیدم كه پنداری خروسی دو بلار بلر ملن
منقار زد و چون خواب بود خود را برای اسماء بنت عملیس نقلل كلردم گفلت :ملردی
عجم تو را می كشد .اندیشیدم چه كسی را به جانشینی خود برگزینم سپس چنین دیلدم
كه خداوند آیین خود و خالفتی كه رسول خدا را برای آن برانگیخته است تباه نخواهلد
فرمود.
ابن شهاب روایت میكند كه عمر معموال به پسران غیرعرب كه به حد بلوغ رسلیده
بودند اجازه ورود به مدینه نمی داد ،تا آنكه مغیره حاكم كوفه بود از غالمی هنرمند نلام
برد كه پیش او بود و از عمر اجازه خواست او را به مدینه آورد .مغیلره ملی گفلت ایلن
غالم هنرهای بسیاری دارد كه در آنها منافعی برای مردم است ،نظیر :آهنگری ،نقاشلی و
درودگری .عمر به مغیره اجازه داد كه او را بله مدینله بفرسلتد .مغیلره بلرای ابولوللؤ ة
پرداخت صد درهم خراج ماهیانه را مقرر داشت .ابولولؤ ة پیش عملر آملد و از زیلادی
خراج خویش گله كرد .عمر پرسید :تو چه كارهایی را پسندیده انجام می دهی؟ ابولوللؤ
ة كارهایی را كه بخوبی از عهده آنها بر می آمد برای عمر شمرد .عمر گفت :در قبال این
كارهای تو خراج تو زیاد نیست.
این چیزی است كه بیشتر مردم از گفتگوی آن دو نقلل كلرده انلد .برخلی از ملردم
میگویند :عمر فریاد كشید و سخنان درشتی گفت و همگی متفق اند كه ابولولؤ ة روزی
از كنار عمر می گذشت ،عمر او را فرا خواند و گفت :برای من گفته اند كه ملی گلویی
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اگر بخواهم می توانم آسیابی بسازم كه با باد بگلردد و آرد كنلد ،گروهلی هلم بلا عملر
بودند .آن برده خشمگین و ترشروی به عمر نگریست و گفت :برای تو آسلیابی خلواهم
نهاد كه مردم درباره اش سخن بگویند .همین كه رفلت عملر روی بله آن گلروه كلرد و
گفت :شنیدید این برده چه گفت؟ خیال می كنم هم اكنون مرا تهدید كرد.
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
همانجا منتظر ماند تا عمر به عادت همیشگی برای بیداركردن مردم برای نماز صبح آملد
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
آن چنان كه غیر از عمر یازده مرد دیگر را نیز زخمی كلرد و سلپس بلا خنجلر خلویش
خودكشی كرد كه عملر هملین كله احسلاس كلرد بلی هلوش خواهلد شلد گفلت :بله
عبدالرحمان بن عوف بگویید با مردم نماز بگزارد .سپس بیهوشی بلر او غلبله كلرد و از
هوش رفت و او را برداشتند و به خانه بردند و عبلدالرحمان بلن علوف بلا ملردم نملاز
گزارد.
ابن عباس میگوید من همچنان در خانه عمر ماندم و او همچنان در بیهوشی بود تلا
آنكه هوا روشن شد همین كه هوا روشن شد به هوش آمد و به چهره كسانی كه گرد او
بودند نگریست و پرسید :آیا مردم نماز خواندند گفته شد :آری .گفت :هر كس نملاز را
ترك كند او را اسالمی نیست .آن گاه آب وضو خواست وضلو گرفلت و نملاز گلزارد.
سپس گفت :ای ابن عباس ،بیرون رو بپرس چه كسی مرا كشته است من بیرون آملدم و
چون در خانه را گشودم دیدم مردم جمع شده اند پرسلیدم :چله كسلی امیرالملومنین را
ضربت زده است؟ گفتند :ابولولوه برده مغیره .ابن عباس میگوید :به درون خانه برگشتم
دیدم عمر بر در خانه می نگرد و لحظه شماری میكند تلا خبلری را كله ملرا بلرای آن
فرستاده است بشنود .گفتم :ای امیرالمومنین ،چنین نقل می كنند و می پندارند كه دشمن
خدا ابولولوه غالم مغیرة بن شعبه بوده اسلت و او گروهلی دیگلر را هلم خنجلر زده و
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سپس خودكشی كرده است .عمر گفت :سپاس خداوندی را كه قاتل مرا چنان قرار نلداد
كه بتواند در پیشگاه خداوند با یك سجده كه برای او انجام داده باشلد ،احتجلاج كنلد؛
عرب چنان نیست كه مرا بكشد عمر سپس گفت :بفرستید پزشكی بیاید زخم مرا ببینلد.
فرستادند و پزشكی از اعراب آوردند و او شربتی به عمر آشاماند كه از محل زخم بیرون
ریخت و برای آنان كه حضور داشتند خون بلا آن شلربت مشلتبه شلد .پزشلكی دیگلر
آوردند ،او به عمر شیر آشاماند كه همچنان به رنگ سپید و لختله شلده از محلل زخلم
بیرون آمد و گفت :ای امیرالمومنین ،وصیت خود را انجام بده .عمر گفت :به من راست
گفت .و اگر سخنی غیر از این می گفت دروغ گفته بود .كسانی كه حضور داشتند چنان
بر او گریستند كه صدای آنان را كسانی كه بیرون از خانه بودند شنیدند .عمر گفلت :بلر
ما گریه مكنید و هر كس گریان است از خانه بیرون رود كله پیلامبر غ فرملوده اسلت

میت با گریه اهلش بر او شكنجه میشود.
از عبداهلل بن عمر روایت است كه گفته است شلنیدم پلدرم ملی گفلت :ابوللؤ للؤ ه
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
زخمی كرد ،عبای پشمی سیاه خود را روی او انداخت و ابولؤ لؤ ه چلون میلان آن عبلا
گیر كرد خود را كشت و عبدالرحمان سرش را برید .در ایلن هنگلام سلران مهلاجران و
انصار و شركت كنندگان در جنگ بدر بر در خانه جمع شدند ،عمر به ابن عباس گفت:
پیش ایشان برو و بپرس آیا این كسی كه مرا زخم زد باطالع شما چنین كرد .ابن عبلاس
بیرون آمد و از ایشان پرسید گفتند :نه به خدا سوگند ،و دوست می داشلتیم خداونلد از
عمر ما بكاهد و بر عمر بیفزاید.
عبداهلل بن عمر میگوید! پدرم برای فرماندهان لشلكر ملی نوشلت كله هیچیلك از
گبركانی را كه به حد بلوغ رسیدهاند پیش ملا گسلیل مداریلد ،و همینكله ابولوللوه او را
زخم زد گفت :چه كسی با من چنین كرد؟ گفتند :غالم مغیرة گفت :نگفته بودم هیچیك
از گبركان را پیش ما میاورید ولی شما در این مورد بر من غلبه كردید.
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محمد بن اسماعیل بخاری در كتاب صحیح خود از عمرو بن میمون نقل میكند كه
میگفته است :من برای نماز ایستاده بودم و سپیده دمی كه عمر مضروب شد میان من و
عمر فق عبدهلل بن عباس قرار داشت .عمر هنگامی كه از میان صفها عبور می كرد ملی
گفت :مستقیم و در یك خ بایستید و چون میان ما فاصله و كژی نمی دیلد پلیش ملی
رفت و تكبیرة االحرام می گفت و گاهی در ركعت اول همچنلین در ركعلت دوم بلرای
اینكه مردم جمع شوند به جماعت برسند سوره یوسف یا سوره نحل را میخواند .در آن
روز همین كه عمر تكبیرة االحرام گفت شنیدم  47میگوید :این سگ مرا كشلت یلا ایلن
سگ مرا خورد ،و این همان وقتی بود كه آن گبرك با دشنه یی دو سر او را زخم زد ،او
همان طور كه می گریخت بر اشخاص سمت چپ و راست خود زخم می زد آن چنلان
كه سیزده مرد را زخمی كرد كه شش تن از ایشان كشته شدند .ملردی از مسللمانان كله
چنین دید گلیمی را روی او انداخت و چون گبرگ پنداشلت او را گرفتله انلد خلود را
كشت .عمر با دست خود دست عبدالرحمان بلن علوف را گرفلت و او را بلرای ادامله
امامت نماز پیش برد .كسانی كه نزدیك عمر بودند متوجه موضوع شدند ولی كسانی كه
در نواحی مسجد بودند متوجه نشدند و همین قدر كه صدای عمر قطع شد آنان شلروع
به گفتن سبحان اهلل كردند .عبدالرحمان نماز مختصری گزارد و چون از مسجد برگشتند
عمر گفت :ای ابن عباس ،بنگر چه كسی مرا ضربت زده است .او ساعتی بیرون رفلت و
گشت زد و برگشت و گفت :غالم مغیره .عمر پرسلید :هملان چنلد پیشله و صلنعتگر؟
گفت :آری .عمر گفت :خدایش بكشد! كه دستور دادم نسبت به او پسندیده رفتار كننلد.
خدا را شكر كه مرگ مرا به دست كسی كه مدعی اسالم باشد قلرار نلداده اسلت .تلو و
پدرت دوست داشتید كه گبركان بسیار شوند عباس بیشتر از همگان بردگان گبر داشت.
ابن عباس گفت :اگر می خواهی آنان را تبعید و بیرون كنم؟ عمر گفت :دروغ می گویی
آن هم پس از اینكه با زبان شما سخن می گویند و به قبله شما نماز میگزارند و هملراه
شما مراسم حج بجا می آورند.
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ابن عباس میگوید :عمر را به خانه اش بردند ما هلم هملراهش رفتلیم و ملردم در
چنان شوری بودند كه گویی پیش از آن روز سوگی به آنان نرسیده بود .یكی می گفلت:
بر عمر باكی نیست .دیگری می گفت :برای او میترسم .برای او شلربتی آوردنلد ،آن را
آشامید از محل زخم بیرون ریخت ،سلپس شلیر بلرایش آوردنلد ،آن را هلم آشلامید از
شكمش بیرون ریخلت ،دانسلتند كله خواهلد ملرد ،ملردم پلیش او ملی آمدنلد و او را
میستودند .مردی جوان وارد شد و گفت :ای امیرالمومنین ،تو را از سوی خداوند ملژده
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.
عمر گفت :با همه اینها دوست می دارم سر و تن بیرون برم نه به سود ملن باشلد و نله
زیانم ،و چون آن جوان پشت كرد كه برود ردایش بر زمین كشیده می شد؛ عملر گفلت:
این جوان را پیش من برگردانید و چون برگرداندند گفت :ای بلرادرزاده ،ردای خلود را
جمع كن كه برای حفظ آن بهتر و در پیشلگاه پروردگلارت مایله پرهیزگلاری بیشلتری
است .آن گاه عمر خطاب به پسرش عبدهلل گفت بنگر كه چه مقلدار وام بلر عهلده ملن
است .بررسی كردند و هشتاد و شش هزار درهم یا چیزی نزدیك آن بود .عمر به عبدهلل
گفت :اگر اموال خاندان عمر آن را كفایت كرد كه از اموالشان ایشان پرداخت كلن ،اگلر
كفایت نكرد از خاندان عدی بن كعب كمك بگیر و اگر اموال ایشان هم كفایت نكرد از
قریش كمك بخواه و به دیگران وامگذار و به هر حال از جانب من این مال را پرداخت
كن .اینك پیش عایشه برو و بگو عمر به تو سالم میرساند و مگو امیرالمومنین كه ملن
از امروز دیگر امیرمومنان نیستم آن گاه به او بگو عمر از تو اجازه می گیرد كله كنلار دو
ساالر خویش به خاك سپرده شود .او رفلت و سلالم داد و اجلازه خواسلت و پلیش او
رفت ،عایشه را دید كه نشسته است و می گرید .عبداهلل بن عایشه گفت :عملر سلالمت
می رساند و اجازه می خواهد كنار دو ساالرش به خاك سپرده شود .عایشه گفلت :هلر
چند این جایگاه را برای خود می خواستم ولی اینك او را بر خود ترجیح میدهم.
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چون عبدهلل برگشت حاضران گفتنلد :عبلداهلل آملد .عملر گفلت :بلنلدم كنیلد او را
نشاندند و به مردی تكیه داد و به عبداهلل گفت :چه خبر داری؟ گفلت :ای امیرالملومنین
همان چیزی كه دوست می داری ،عایشه اجازه داد .عمر گفت :سلپاس خلدای را ،هلیچ
چیزی برای من به این اهمیت نبود .چون جانم گرفته شد جنازه ام را ببر و باز بر عایشه
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.
در این هنگام حفصه دختر عمر در حالی كه زنان همراهش بودند وارد شد همین كه
او را دیدیم برخاستیم .او خود را كنار پدر رساند و ساعتی بر بالین او گریسلت ،سلپس
مردان دیگری اجازه ورود خواستند .حفصه به حجره دیگری رفت و ما صدای گریه اش
را از آن خانه می شنیدیم.
مردان گفتند :ای امیرالمومنین ،وصیت كن و كسی را بله جانشلینی خلویش بگملار.
گفت :من برای حكومت هیچ كس از این چند تن یا از این گروه را سزاوارتر نمی بیلنم
كه پیامبر غ رحلت فرمود در حالی كه از ایشان راضی بود و عللی و عثملان و زبیلر و
طلحه و عبدالرحمان بن عوف و سعد (بن ابی وقاص) را نام برد و گفت :عبدهلل بن عمر
هم در جلسات شما شركت می كند ولی او را رایی نخواهد بود گویا عمر ایلن را بلرای
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
ناتوانی و نه به سبب خیانت كنار گذاشتم .عمر سپس گفلت :بله خلیفله پلس از خلودم
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
ایشان ایمان آوردند و مدینه را خانه ایمان دادند .باید كارهای پسلندیده نیكلان را پلذیرا
باشد و از خطاكاری ایشان در گذرد ،و او را نسبت به ساكنان شهرها به نیكلی سلفارش
می كنم كه آنان مایه حفظ اسالم و پرداخت كنندگان اموال و سبب خشلم دشلمنانلد و

414

پـاسخ عقلى به دروغهاى تاريخى در فرهنگ شيعه

نباید از ایشان چیزی جز افزونی از حد نصاب اموالشلان را آن هلم بلا رضلایت ایشلان
بگیرد و او را به اعراب سفارش می كنم كه ایشان اصل و ریشه عرب اند و ماده اسلالم
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
خداوند و رسول خدا قرار دارند سفارش می كنم كه به پیمان آنان وفا كند و بلا كسلانی
كه در صدد جنگ با اهل ذمهاند جنگ كند و چیلزی بیشلتر از طاقلت و تلوان بلر آنلان
تكلیف نكند.
گوید :چون عمر درگذشت جنازه اش را بیرون آوردیم و حركت كردیم.
عبداهلل بن عمر بر در حجره رسول خدا بر عایشه سالم داد و گفت :عمر بن خطاب
اجازه ورود میخواهد .عایشه گفلت :در آوریلدش .جنلازه را داخلل بردنلد و كنلار دو
ساالرش دفن كردند.
ابن عباس میگوید :من نخستین كس بودم كه پس از زخملی شلدن عملر پلیش او
رفتم ،گفت :این سه سخن را از من حفظ كن و به خاطر بسپار كه بیم آن دارم مردم مرا
زنده نبینند :من در مورد احكام كالله حكمی نمی دهم ،كسی را بر مردم خلیفه نمیسازم
و همه بردگان من آزادند .من به او گفتم :تو را به بهشت مژده باد كه افتخلار مصلاحبت

پیامبر غ را آن هم برای مدتی طوالنی داشته ای و عهده دار كار مسلمانان شلدی و بلا
قدرت از عهده آن برآمدی و امامت را ادا كردی.
عمر گفت :اما اینكه مرا به بهشت مژده می دهی سلوگند بله خداونلدی كله جلز او
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
مسلمانان گفتی بسیار دوست دارم كه از آن سر و تن بیرون روم نه به سود من باشد نله
به زیانم ،آری آنچه در مورد مصاحبت رسول خدا گفتی فق همان مایه امید است
معمر ،از زهری ،از سالم ،از عبداهلل بن عمر نقل میكند كه ملی گفتله اسلت :پلیش
پدرم رفتم و گفتم شنیدم مردم سخنی می گویند ،خواستم آن را برای تلو بگلویم ،آنلان
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چنین می پندارند كه تو كسی را به جانشینی خود نمیگماری و حال آنكه اگلر خلودت
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:
نخست سر خود را بر بالین نهاد و سپس برداشت و گفت :خداوند متعال دیلن خلود را

حفظ خواهد فرمود اگر من جانشینی تعیین نكنم پیامبر غ هم جانشین تعیین نفرمود و
اگر جانشین تعیین كنم ابوبكر جانشین معین كرد .به خدا سوگند ،هملین كله پلدرم نلام
پیامبر و ابوبكر را میان آورد دانستم كه او كار هیچ كس را بلا كلار رسلول خلدا علوض
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
گفت :پس از اینكه مردم او برای بار دوم اجازه بگیرید اگر اجازه داد چه بهتر و گرنه او
را به حال خودش بگذارید ،چرا كه بیم آن دارم مبادا از بیم قدرت من اجازه داده باشلد.
این بود كه پس از مرگ او هم از عایشه اجازه گرفتند و اجازه داد.
عمرو بن میمون نقل می كند كه چون عمر زخمی شد كعب االحبار پلیش او آملد و
این آیه را تالوت كرد همانا حق از پروردگارت توست و هرگز از شك كنندگان مبلاش
من پیش از این به تو خبر دادم كه شهید خواهی شد ،و می گفتی از كجا برای من كه در
جزیرة العرب هستم شهادت نصیب خواهد شد.
ابن عباس روایت میكند كه چون عمر زخمی شد و من رفلتم و بلاخبر ابوللؤ للؤ ه
برگشتم ،حجره عمر آكنده از مردم بود و من نسبتا جوان بودم خوش نمی داشتم سلر و
گردن مردم را زیر پا نهم و خودم را نزدیك برسانم ،ناچار نشستم عمر هم بر خود مالفه
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
و از جمله نام منافقان را گفت كه عمر بتواند آنان را ریشه كن سازد من به كعب االحبار
گفتم آنچه را گفتی خودت به او ابالغ كن .گفت :من این سخنان را گفتم كله تلو بله او
ابالغ كنی .من جراءت پیدا كردم ،برخاستم و از روی دوش و شانه مردم گذشتم و كنار
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سر عمر نشستم و گفتم :تو مرا برای این كار گسیل كلرده بلودی كله چله كسلی تلو را
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.
عمر گفت :كعب را پیش من فرا خوانید .او را فرا خواندند .گفت :چله ملی گلویی؟
كعب گفت :چنین میگویم عمر گفت :به خلدا سلوگند ،دعلا نخلواهم كلرد وللی اگلر
خداوند عمر را نیامرزد عمر بدبخت خواهد شد.
مسور بن مخرمة میگوید :چون عمر زخمی شد برای مدتی طوالنی ملدهوش بلود،
گفته شد اگر او زنده باشد با هیچ چیز مثل تذكردادن نماز نملی توانیلد او را بله هلوش
آورید .گفتند :نماز ،نماز ای امیرالمومنین و نماز گزارده شده است ،عمر به هوش آمد و
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.
همچنین مسور بن مخرمه میگوید :چلون عملر زخلم خلورد شلروع بله بیتلابی و
دردمندی كرد .ابن عباس گفت :ای امیرالمومنین ،چنین نیست كه تو افتخلار مصلاحبت

رسول خدا غ را داشتی و نیكو از عهده برآمدی و گرفتار فراق آن حضرت شدی و او
از تو خشنود بود و با ابوبكر مصاحبت كردی و حق صحبت او را نیكو داشلتی و از تلو
جدا شد در حالی كه از تو خشنود بود ،سپس با مسلمانان مصاحبت و نسلبت بله آنلان
نیكی كردی و از آنان جدا می شوی در حالی كه از تو خشنودند.

عمر گفت :اما آنچله در ملورد مصلاحبت پیلامبر غ و ابلوبكر گفتلی آری ،ایلن از

چیزهایی است كه خداوند بر من منت نهاده است ،اما آنچه از بیتابی من می بینی به خدا
سوگند ،از این جهت است كه حاضرم اگر تمام طال های زمین از من باشلد فدیله دهلم
پیش از آنكه عذاب خدا را ببینم در روایتی دیگر چنین است :كه گفت حاضرم در قبلال
هول مطلع فدیه دهم ،و در روایت دیگری آمده است كه گفت :مغرور كسلی اسلت كله
شما او را فریفته باشید ،اگر هر چه طال و نقره كله بلر روی زملین اسلت از ملن باشلد
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حاضرم در قبال هول مطلع فدیه دهم .در روایت دیگری است كه گفت :ای ابن عبلاس
آیا در مورد امیری بر من ثنا می گویی؟
می گویم :در روایت دیگری آمده است كه عمر گفت :سوگند به كسی كه جان ملن
در دست اوست بسیار دوست می دارم همان گونه كه به امارت وارد شدم از آن بیلرون
روم و بر من گناه و گرفتاری نباشد .در روایتی دیگر آنچه آفتاب بر آن می افتلد از ملن
باشد حاضرم در قبال نجات از اندوه قیامت و ملرگ بپلردازم ،و چگونله كله هنلوز بله
صحرای و جمع مردم نرسیده ام همچنین در روایتی دیگر آمده است :اگر دنیا و آنچه در
آن است از من باشد حاضرم پیش از آنكه از سرانجام خود آگاه شوم در قبال بیملی كله
پیش روی من است بپردازم.
ابن عباس میگوید :در این هنگام صدای ام كلثوم را شنیدیم كه می گفت :افسلوس
بر از دست دادن عمر! و زنانی همراه او می گریستند ،صدای گریه فضای خانه را انباشته
كرده و به لرزه درآورد ،عمر گفت :ای وای مادر عمر ،كه خدای او را نبخشد و نیامرزد!
من گفتم :به خدا سوگند :امیدوارم كه عذاب را فق همان اندازه ببینی كه خداوند متعال
می فرماید و هیچ كس از شما نیست جز آنكه به دوزخ وارد میشود  49و تا آنجا كه ملا
می دانیم تو امیرمومنان و سرور مسلمانانی كه به حكم قرآن قضاوت و به طور مسلاوی
تقسیم می كنی.
ابن عباس میگوید :این سخن من عملر را خلوش آملد ،نشسلت و گفلت :ای ابلن
عباس ،آیا در این باره برای من گواهی می دهی؟ من ترسیدم چیزی بگویم ،عللی علیله
السالم میان شانه ام زد و گفت گواهی بده.
در روایت دیگری آمده است كه ابلن عبلاس گفلت :ای امیرالملومنین ،چلرا بیتلابی
میكنی كه به خدا سوگند ،اسالم تو مایه عزت و حكومت تو مایه پیروزی بود و دنیلا را
انباشته از عدل و داد كردی .عمر گفت :ای ابن عباس ،آیا در این باره برای ملن گلواهی
می دهی؟
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راوی میگوید :مثل اینكه ابن عباس خوش نداشت شهادت دهد و توقف كرد ،علی
علیه السالم به ابن عباس فرمود :بگو آری ،من هم با تو هستم .ابن عباس گفت :آری.
در روایت دیگری آمده است كه ابن عباس گفته است :همچنان كه عملر بلر پشلت
افتاده بود دست بر پوستش كشیدم و گفتم این پوستی است كه آتش هرگز آن را لملس
نخواهد كرد .عمر نگاهی به من افكند كه بر او رحمت آوردم و گفت :از كجا این را می

دانی؟ گفتم :با پیامبر غ مصاحبت كردی و حق صلحبت را نیكلو پنداشلتی ...تلا آخلر
حدیث .عمر گفت :اگر همه آنچه بر زمین است از من باشد حاضلرم پلیش از آنكله بله
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
شدیم كه عبدالرحمان بن عوف است و گفته شد :امیرالمومنین زخمی شد.
مردم برگشتند و عمر كه هنوز نماز صبح نگزارده بود همچنان در خلون خلود بلود،
گفتند :ای امیرالمومنین ،نماز! سرش را بلند كرد و گفت :ترك نماز هرگلز خلدا نیلاورد،
هر كس نماز خویش را تباه سازد او را حظی در اسالم نیست .حركتی كرد كه برخیزد از
زخمش خون جاری شد ،گفت :برایم عمامه یی بیاورید ،آوردنلد ،زخلم خلود را بلا آن
بست و نماز گزارد و ذكر گفت و سپس به پسرش عبداهلل نگریست و گفت گونله ام را
بر خاك بنه .عبداهلل میگوید :من به سخن او توجه نكلردم و پنداشلتم حواسلش پلرت
است .برای بار دوم گفت :پسرجانم ،گونه ام را بر خاك بنه من انجلام نلدادم بلرای بلار
سوم گفت :ای بی مادر! گونه ام را بر خاك بنه .فهمیدم كه عقل او بر جای است و فق
از شدت درد نمیتواند خودش آن كار را انجام دهد .گونه اش را بر خاك نهلادم دیلدم
اطراف موهای ریش او بر خاك است و چندان گریست كه دیدم به گوشه چشمش گلل
چشبیده است گوش خود را تیز كردم تا بشنوم چه میگوید! شلنیدم ملیگویلد :ای وای
بر مادر عمر و وای بر مادر عمر! اگر خداوند از او گذشت نفرماید.
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در روایتی آمده است كه علی علیه السالم آمد و كنار بالین عمر ایستاد و فرمود :هیچ
كس برای اینكه با كارنامه او با خداوند دیدار كنم محبوب تر از ایلن جسلد پیچیلده در
پارچه نیست.
از ام المومنین حفصه روایت شده است كه می گفته است :شنیدم پلدرم در دعلایش
میگفت :پروردگارا ،كشته شدن در راه خودت و مرگی در شهر پیامبرت (را نصیب ملن
كن)! من گفتم :از كجا چنین چیزی ممكن است؟ گفت :اگر خدا بخواهد خودش فراهم
می فرماید.
روایت شده كه كعب االحبار به عمر می گفته است :ما در كتابهای خود در مورد تو
چنین یافته ایم كه شهید خواهی شد ،و عمر می گفته :چگونه برای من كه ساكن جزیرة
العرب هستم وصول به شهادت ممكن است.
مقدام بن معدی كرب میگوید :چون عمر زخمی شد دخترش حفصه پیش او آمد و

بانگ برداشت كله ای صلحابی رسلول خلدا و ای پلدر همسلر رسلول خلدا غ و ای
امیرالمومنین! عمر به پسر خود عبداهلل گفت :مرا بنشان كه مرا یاری شنیدن آنچله را كله
می شنوم نیست .عبداهلل او را به سینه خود تكیه داد و نشاند .عمر به حفصه گفت :تو را
به حق خودم بر تو سوگند می دهم كه از این پس بر ملن مویله گلری و نوحله خلوانی
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.
احنف میگوید :شنیدم عمر می گفت :افراد قریش ساالرهای مردم انلد هلر یلك از
ایشان به هر كاری دست زند گروهی از ملردم از او پیلروی ملی كننلد .چلون عملر در
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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عباس بن عبدالمطلب گفت :ای مردم ،رسول خدا غ رحلت فرمود و ما پلس از او
غذا خوردیم ،ابوبكر مرد پس از او غذا خوردیم و آدمی را از خوردن چاره یی نیست و
سپس دست دراز كرد و خوراك خورد (دیگران پیروی كردند) و من درستی سخن عمر
را دانستم.
بسیاری از مردم شعری را كه در حماسه ابوتمام آمده است نقل كرده و پنداشته انلد
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.
هر كس هر اندازه تیزرو باشد و بر فرض كه بر بالهای شترمرغ سوار شود و بخواهد
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.
((در انتهای این بخش بیان توضیحی را الزم می دانم و شیعه برای تخطئه حضلرت
عمر و ابوبكر به احادیثی از نبی اكرم اشاره می كند كه هر كلس فاطمله را بیلازارد ملرا
آزرده است و احادیثی دیگر از این نوع .ولی -3 :در اینكه حضرت فاطمه از این دو نفر
آزرده شده و بعد هم آنها را نبخشیده باشند جای حرف و حدیث بسیار است  -4حتلی
اگر این احادیث منتسب به نبی اكرم صحت داشته باشد شان بیان آن بنا به عللی بلوده و
به عبارت دیگر بنا به موقعیت و مناسبتی نبی اكرم این سلخنان را فرملوده انلد .ممكلن
است شیعه بگوید حدیث شان بیان ندارد .ولی چگونه آیات قرآن كه مهمتر اسلت شلان
نزول دارد؟ به عنوان مثال شما میگویید شان نزول آیه والیت در خصوص خاتم بخشی
علی بوده و مراد از الذین (كسانی كه) فق حضرت علی می باشلد و ایلن آیله را نملی
توان به زمانهای دیگر و اشخاصی دیگر تعمیم داد .پس سخن نبلی اكلرم در خصلوص
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آزردن فاطمه نیز به مناسبتی خاص و مربوط به زمان و افرادی خاص بوده است!)) آری:
انسانهای پست سرگرم اشخاص می شوند .انسانهای عادی سرگرم حلوادث ملیشلوند
ولی انسانهای بزرگ به ایده ها فكر می كنند.

پایان

