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  5  شاهراه اتحاد

D  C  B    A  

: دو بار تكثير و توزيع گشت »شاهراه اتّحاد«پيش از اين، كتاب 
نخستين بار، اين كتاب با تايپ دستي و به صورتي نامناسب و نامرتب، به 

  .ادي محدود، ميان برادران ايماني توزيع گرديدتعد
به صورتي مغشوش و با اغالط بسيار زياد » I.B.M«دومين بار با تايپ 

  . ، تكثير گرديد...جايي مطالب و  و جابه
مصحح و منقح اين كتاب با آخرين  ي هاينك اولين بار است كه نسخ

اهللا  تآياشي تصحيحات و اضافات مؤلف، همراه با متن كامل مقدمه و حو
در اختيار ) :(» سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي«العظمي عالمه 

  . گيرد  برادران ايماني و اهل تحقيق قرار مي
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D  C  B    A  
  

  زندگي نامه استاد حيدر علي قلمداران
  

  ي گمنام نابغه ،حيدر علي قلمداران
وني اهـل سـنت   شايد كمتر كساني باشند كه بدانند روزي تمام ملـت ايـران كنـ   

ي  و صـحابه  صو اهل سنت يعني دوستداران واقعي اهل بيت پيـامبر   ،اند بوده
پس اهل  ،نگرند كه با چشم حقيقت به دين و زندگي مي ،جانفداي آن حضرت
هـيچ فرقـي    سو  ؛ي واقعـي يعنـي دوسـتدار علـي      سنت واقعي با شـيعه 

نه جلـوه دادن نـه   حقايق را وارو ،مشكل فقط در افراط و تفريط است ،كند نمي
را ملعون خواندن  صي فـداكار رسول اهللا  صحابـه ،شيعيت است و نـه سنيت

را لعنت و نفـرين   صي درجه يك پيامبر گرامي  و ياران و همسران و خانواده
كردن نه تنها پيروي از علي نيست بلكه دشمني با علـي و پيـامبر و ديـن علـي     

نه تنها محبـت بـا پيـامبر و     صيامبر ي اهل بيت پ و غلو و افراط درباره ،است
  .اهل بيت حضرتش نيست، كه دشمني با آنان است

و دانشمنداني هستند كه حاضـر   ءي كنوني ايران علما آري امروز نيز در جامعه
ي كنوني ايران نيسـتند بلكـه بـا     به تقليد كوركورانه از خرافات موجود در جامعه

دارنـد و آنچـه از قـرآن و     ر ميجويي در تالش حق مخلصانه گام ب حس حقيقت
  .پذيرند سنت واقعي برايشان حق بنمايد بدور از تعصب آن را با جان و دل مي

اما متأسفانه كمتر كساني در ايران بزرگ با علماء و دانشمنداني همچون آيت 
و  ،اهللا شريعت سنگلچي و آيت اهللا العظمي سـيد رضـا بـن ابوالفضـل البرقعـي     

و  ،ق و استاد حيدر علي قلمداران و دكتر علي مظفريانعالمه اسماعيل آل اسحا
دكتر مرتضي رادمهر و دهها عالم و دانشمند ديگري آشـنا هسـتند كـه مـذهب     
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گرچـه   ،انـد  پدري را با تشخيص دقيـق رهـا كـرده و مكتـب حـق را برگزيـده      
اند امـا آثـار گرانبهايشـان نشـان      شخصيتهاي مذكور همگي به رحمت خدا رفته

اينك به مناسـبت نشـر    ،شخصيتهاي واالي اين بزرگواران است دهنده و معرف
يك اثر گران قدر استاد حيدر علي قلمداران شما را با چهره اين مرد مجاهـد و  

كنيم البته پيشاپيش  نظير ايران زمين آشنا مي و متفكر و اسالم شناس بي ،دانشمند
طلبـيم كـه    مـي  از خانواده و شاگردان و دوستداران اين استاد بزرگـوار پـوزش  

اطالعات ما جسته گريخته و پراكنده است چنانچه نقـص و اشـتباهي مالحظـه    
  .فرمودند ما را ببخشند

خورشيدي در روسـتاي   1292حيدر علي قلمداران فرزند اسماعيل در سال 
اي  اراك از توابع شهرستان قم در خانواده -كيلو متري جاده قم  55ديزيجان در 

در پنج سالگي مادرش را از دسـت   ،چشم به جهان گشودكشاورز و نسبتاً فقير 
و به علت فقر و عاجز ماندن از پرداخت حتي دو قران پـول مكتـب خانـه     ،داد

فقــط پشــت در  ،روســتا از حضــور در كــالس درس زن آخونــد محــروم بــود
بـاري بـدليل پاسـخ دادن بـه      ،داد ايستاد و مخفيانه به درس پيرزن گوش مي مي
ها از آن عاجز مانده بودند اجازه يافـت مجـاني    رزن كه بچهي پرسشهاي پي همه

  .در كالس شركت كند
ي  به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن از دوده
  .كرد حمام به جاي مركب، و از كاغذهاي اضافي ريخته به جاي دفتر استفاده مي

پدر وي مـردي   ،دادحيدر علي در سن پانزده سالگي پدرش را نيز از دست 
خشن و تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حيدر علي در سن بيست و 

ي فرهنگ قم در آمد  هفت سالگي ازدواج كرد و در سي سالگي به خدمت اداره
ي تحقيقـات و مطالعـات وي گسـترش يافتـه و قلمـش از       از آن پس كه دائـره 

ر و سرچشـمه در قـم و   هـاي اسـتوا   مهارت خوبي بهره يافتـه بـود در روزنامـه   
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نوشت مجله يغما نيز مقاالت و اشعار زيباي اسـتاد را   در تهران مقاله مي ،وظيفه
ي وزين حكمـت   كرد و همچنين مقاالت فقهي و ارزشمندي در مجله چاپ مي

زدنـد هـم بـه     كه آيت اهللا طالقاني و مهندس مهدي بازرگان نيز در آن قلم مـي 
  .رسيد چاپ مي

اي  ي فرهنگ بـه چـاپ رسـيد مقالـه     كه از سوي اداره اي باري در يك مجله
اي قـاطع و   منتشر شد كه به حجاب اسـالمي اهانـت كـرده بـود اسـتاد جوابيـه      

ي استوار به چاپ رسـاند ايـن اقـدام از     اي در رد آن نگاشت و در مجله كوبنده
و در يـك   ،خشم رئيس فرهنگ قم را برانگيخت ،سوي يك شخصيت فرهنگي

رابر حضّار از استاد انتقاد كرد و تهديد به اخراج وي نمود و جلسه عمومي در ب
من نيز اجازه خواستم و پشت تريبون رفتم و با كمال صـراحت  : گويد استاد مي

پـس   ،سخنان پوچ و تهديدات پوشالي وي را در برابر حضّار پاسـخ دادم  ،لهجه
اد و رئـيس  از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمد هللا هيچ اتفاقي برايم نيفتـ 

  .فرهنگ پس از مدتي منتقل شد
علت انتقال رئيس فرهنگ قم اقدام يكي از روحانيون معـروف  : فرمود استاد مي

ي اداره  ايشـان بعـد از قضـيه    ،دادند قم بود كه در آن وقت در قم درس اخالق مي
كسي را به منزل ما فرستاد كه با شـما كـار دارم وقتـي نـزد ايشـان رفـتم        ،فرهنگ

و پس از تعريف مـاجرا گفتنـد ابـدا نتـرس هـيچ غلطـي        ،ا جويا شدندموضوع ر
گذارم اين مردك در اين شهر بماند اگر باز هم چيزي گفت  تواند بكند من نمي نمي

آقا پيش از اينكـه شـما حمايـت كنيـد مـن      : جوابش را بدهيد من در جواب گفتم
  !يدده جوابش را دادم چه رسد از اين پس كه شما هم وعده حمايت مي
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  آشنايي قلمداران با شخصيتهاي معاصر
 عالمه شيخ محمد خالصي از علماي مجاهد و مبارز مقيم عراق -1

ي كتاب المعارف المحمديـه شـروع    آشنايي استاد با عالمه خالصي با ترجمه
و كتاب سه جلـدي  » اإلسالم سبيل السعاده والسالم«ي كتاب  شد و با ترجمه

و ديدارهاي بعدي و مكاتبـات   ،مه ادامه يافتإحياء الشريعه و آثار ديگر عال
علمي را به دنبال آورد البته آقـاي خالصـي مـدتي بعـد تحـت تـأثير افكـار        
روشنگرانه مرحوم قلمداران قرار گرفت و عالئم اين تغييـرات فكـري او در   

اي كه عالمه خالصي  همچنين از تقريظ يا مقدمه ،اش مشهود است آثار بعدي
 :نويسد مان استاد نوشت اين تأثر مشهود است ايشان ميبر كتاب ارمغان آس

جواني مانند استاد حيدر علي قلمداران در عصر غفلت و تجاهل مسـلمين و  
بـرد و   فراموشي تعاليم اسالمي بلكه در عصر جاهليت پي به حقايق اسالمي مي

با كمـال شـجاعت و    ،اين حقايق را بدون ترس و هراس ،ما بين جاهالن معاند
  توان نمود؟ نمايد چگونه اداي حق اين نعمت را مي منتشر مي دليري

استاد قلمداران در سفرهايي كه به شهرهاي عراق به ويژه كربال نمود عـالوه  
بر عالمه خالصي با عالمه كاشف الغطاء و عالمه سـيد هبـه الـدين شهرسـتاني     

 وي عـالوه بـر   ،الهيئـه واإلسـالم نيـز مالقـات و آشـنايي داشـت      : مؤلف كتاب
ي  شماري كه با عالمه خالصي داشت با عالمه شهرستاني هم دربـاه  مكاتبات بي

  .مسائل كالمي به وسيله نامه مباحثه كرد
  مهندس مهدي بازرگان -2

اش با آقاي بازرگان اين گونه  كند نحوه آشنايي آنگونه كه خود استاد نقل مي
تظـر اتوبـوس   يك روز كه براي مراجعت از روستا به قم در كنار جـاده من «: بود

ايستاده و مشغول مطالعه بودم متوجه شدم يك اتومبيل شخصي كه چند مسـافر  
آقايان تعارف كردند كه سوار شـوم  : داشت به عقب برگشت جلو بنده كه رسيد
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در مسير راه فهميدم كه يكي از سرنشينان آقاي مهندس مهدي بازرگان است كه 
ليت صنعت نفت ايـران را  وؤمس] يديخورش 1331يا 1330سال [گويا آن موقع 

بـراي مـن   : گشتند آقاي بازرگان به بنده گفتند به عهده داشتند و از آبادان بر مي
بسيار جالب بود كه ديدم شخصي در حوالي روستا كنار جاده ايستاده غـرق در  

اين اتفاق بذر دوسـتي و مـودت را در ميـان مـا پاشـيد و بـارور       » مطالعه است
ولوژي خود ازكتـاب  ئازرگان در كتاب بعثت و ايدساخت تا جايي كه مهندس ب

اسـتاد  » ارمغان آسمان«و كتاب  ،استاد استفاده فراوان نمود» حكومت در اسالم«
قلمداران نيز كه قبال چاپ شده بود مورد توجه و پسند مهندس بازرگـان واقـع   

  .گرديده و براي دكتر علي شريعتي وصف آنرا گفته بود
ز آزاد شدن از زندان چهار مرتبه براي ديدار بـا  مهندس مهدي بازرگان پس ا

  .آقاي حيدر علي قلمداران به قم آمدند
را ديده بود و پـس از شـنيدن   » ارمغان الهي«كتاب  دكتر علي شريعتي -3

وصف كتاب آرمغان آسمان استاد قلمـداران از زبـان دانشـمندان و دانشـجويان     
 ،افكـار اسـتاد گرديـد   بيشـتر جـذب    ،روشنفكر دانشگاه بويژه مهندس بازرگان

اي در ايـن   نامـه يدي خورش 1342همين امر باعث شد كه دكتر در آذر ماه سال 
  . خصوص از پاريس براي استاد قلمداران بنويسد

بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي از دوستان خود آقاي دكتر 
ن سهم بزرگـي  اخروي كه با استاد قلمداران آشنايي داشت گفته بود كه قلمدارا

توانيـد   در جهت بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديـدار او هسـتم اگـر مـي    
ترتيب اين ديدار را بدهيد اما متأسفانه اين ديدار عملي نشـد و دكتـر شـريعتي    

  .چشم از اين دنيا فرو بستند
اي پنهان به اسـتاد   نيز از اشخاصي بود كه عالقه استاد مرتضي مطهري -4

اش را علني نكرد و طبق  ي از بيم سرزنش ديگران اين عالقهقلمداران داشت ول
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كتـاب  : اظهار آقاي قلمداران در يك مالقات خياباني بـاري بـه وي گفتـه بـود    
  .ارمغان آسمان شما را خواندم بسيار خوب بود

  
  جريان ترور و ديگر حوادث ناگوار زندگي استاد قلمداران

و كمي پيش ) بررسي نصوص امامت(پس از انتشار مخفيانه كتاب شاهراه اتحاد 
از پيروزي انقالب يكي از آيات عظام قم به نام شـيخ مرتضـي حـائري فرزنـد     

ي شخصي  ي قم بواسطه ي علميه آيت اهللا شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه
از آقاي قلمداران خواست كه به منزل ايشـان بـرود، فـرداي آن روز كـه آقـاي      

آيـا كتـاب   : فته بود ايشان بـه اسـتاد گفتـه بـود    قلمداران به خانه آقاي حائري ر
گـويم مـن    بنـده نمـي  : دهـد  ايد؟ استاد پاسـخ مـي   نصوص امامت را شما نوشته

: آقـاي حـائري گفتنـد   ! خـورد  ام اما در كتاب كه اسم بنده به چشم نمـي  ننوشته
آقـاي قلمـداران   ! ممكن است شما را به سبب تأليف اين كتاب به قتل برسـانند 

اش كشته شود سـپس   ادتي باالتر از اين كه انسان به خاطر عقيدهچه سع: فرمود
آوري نموده و در خاك دفن كنيد  توانيد همه را جمع اگر مي: آقاي حائري گفتند

 ،فـرد ديگـري چـاپ كـرده     ،در اختيار بنده نيست: ايشان پاسخ داد! يا بسوزانيد
كمونيسـتي و   از طرفي اين همه كتـاب ! شما همه را خريداري كنيد و بسوزانيد

ي آنهـا   شود چرا شـما در بـاره   گري در اين كشور چاپ و منتشر مي تبليغ بهائي
  !كنيد؟ اقدامي نمي

خورشيدي  1358پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقالب در تابستان  - 1
هجري قمري كه اسـتاد قلمـداران طبـق     1399شب بيستم رمضان سال 

ـ  عادت هر سال تابستان را در روستا مـي  د جـوان مـزدوري كـه از    گذران
جانب كوردالن متعصب تحريـك و مسـلح شـده بـود نيمـه شـب وارد       

لـيكن   ،ي استاد شد و او را در حالت خواب ترور كرده و گريخـت  خانه
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علي رغم فاصله بسيار كم گلوله فقط پوست گردن ايشان را زخمي كرد 
  .و در كف اتاق فرو رفت

ز قبل از حادثه جواني از قم طبق اظهاراتي كه از خود استاد نقل شده رو
ي  اي عقايد و نظريات ايشان و نيز درباره نزد او آمده بود و در مورد پاره

بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد ! كتاب سؤاالتي كرده بود
  .ي قوي اين ترور بوده است انگيزه

در هر صورت مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران را اقتضا نكرده 
با اين وجود استاد رفت و آمـدش بـه روسـتا و فعـاليتش را ادامـه      ! بود
  .داد مي

تفصيل جريان ترور از اين قرار بود كه سه يا چهار نفر بـا يـك اتومبيـل    
شب بيستم رمضان وارد روستا شده اتومبيل را روي پل رودخانه روشن 

دن دارند دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسـته شـ   ي فرار نگه مي و آماده
ي منزل شده و البالي درختـان كنـار ديـوار كمـين      در خانه وارد باغچه

بندنـد امـا بـا كمـال      چندين بار فرزندان استاد در خانـه را مـي   ،كنند مي
شوند مسلما  بينند مجدداً باز شده ولي هرگز متوجه قضيه نمي تعجب مي

رد، يكي از آن دو نفر مأمور بوده كه در خانه را بـراي فـرار بـاز نگـه دا    
انـد فـرد ضـارب بـا      كنند همه بخواب رفته هاي شب كه اطمينان مي نيمه

همسـر   ،شـود  ي كمري وارد اتاق خـواب اسـتاد مـي    چراغ قوه و اسلحه
برد و در رختخواب نشسـته بـود    ايشان كه از ترس و دلهره خوابش نمي

زنـد فـرد    لـذا بـا اسـم او را صـدا مـي      ،كند پسرش علي اسـت  فكر مي
بيند با عجله اسلحه را به طرف اسـتاد   را اينگونه مي تروريست كه وضع

همسـر اسـتاد كـه     ،گـذارد  رود و شليك كرده و پا به فـرار مـي   نشانه مي
هـا نيـز كـه بـا      كشـيد و بچـه   زبانش از ترس بند آمده بود فقط فرياد مي
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كشيدند حاجي  صداي گوله از خواب پريده بودند وحشت زده فرياد مي
تا سراسيمه بيرون آمـده و اسـتاد را كـه خـون از     آقا را كشتند مردم روس

ي يكـي از اهـالي    رسانند و به وسيله گردنش جاري بود به كنار جاده مي
رسـانند چنـد    آمد به بيمارستان كامكار مـي  روستا كه با اتومبيل از قم مي

روز بعد جواني كه ظاهرا طلبه بود به منزل استاد مراجعـه كـرد و سـراغ    
بيند كـه وارد   كند و مي ي قلمداران او را تعقيب ميوي را گرفت پسر آقا

  .هاي علميه در محله يخچال قاضي شهر قم گرديد يكي از حوزه
حادثه تلخ ديگر در زندگي استاد وفات ناگهاني يكي از پسرانش در سال  -2

خورشيدي بود كه منجر به تألم روحي عميق وي گرديـد پـس از    1360
هـاي قلمـي و تحـرك     او را از فعاليت اين حادثه سكته مغزي آن مرحوم

جسمي محروم ساخت و ديگر نتوانست كار تأليف را ادامه دهـد لـيكن   
  .مطالعه را حتي االمكان رها نساخت

ي تلخ زندگي اسـتاد قلمـداران زنـداني كـردن او در زنـدان       ديگر واقعه - 3
روزي كه من در «: فرمود ساحل قم بود، از خود استاد شنيده شده كه مي

ي مغزي پي در پـي روي تخـت خوابيـده بـودم دو نفـر از       و سكتهاثر د
طرف دادگاه انقالب قم به منزل ما آمدند و بنده را به جرم واهي ضديت 
با انقالب اسالمي با مقداري از كتابهايم بـا خـود بردنـد و حتـي اجـازه      
ندادند داروهاي خود را بردارم اين در شرايطي بود كه بنده اصال قادر به 

ادرارم نبودم و براي مواقع ضروري دستگاه مخصوص بـه همـراه    كنترل
داشتم سپس مرا به زندان ساحل قم منتقل كردند و در حـالي كـه فقـط    

ي  يك پتوي زير انداز در سلول داشتم بـه علـت شكسـته بـودن شيشـه     
چسبيدم و شام هم به من نرسيد زيـرا   سلول تا صبح از سرما به ديوار مي

كردند فقط يكي از زندانيان از سهم غذاي خـودش   ساير زندانيان چپاول
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مقداري به من داد صبح هم اوضاع به همين منوال بود لذا مجبـوراً نيـت   
 . روزه كردم

البته فرزندانم جريان دستگيري و زنـداني شـدنم را بـه منـزل آيـت اهللا      
قابل ذكـر اسـت   (منتظري كه آن زمان قائم مقام رهبري بود اطالع دادند 

 منتظري با استاد قلمداران دوستي ديرينـه داشـتند و از زبـان    كه آيت اهللا
آقاي منتظري كتاب حكومـت در اسـالم   : فرمود استاد شنيده شده كه مي

يـك وقـت ديـدم چنـد نفـر      ) دادنـد  مرا در نجف آباد اصفهان درس مي
پاسدار با دست پاچگي توأم با احترام و عذرخواهي صبح همان روز مرا 

ام اطـالع داده بـرايم لبـاس بياورنـد      ردند و به خانوادهاز زندان بيرون آو
  .سپس با گرو گرفتن سند مالكيت منزل بنده را آزاد كردند

حاال تصور كنيد كه استاد قلمداران عالوه بر لطف و عنايت خداونـد متعـال   
داشـت و از   ي دوستي نمـي  اگر شخصيتي مانند آيت اهللا منتظري با ايشان رابطه

الزم به يادآوري است كه اداره  ،آمد كرد چه بر سر ايشان مي ايشان حمايت نمي
نمايشگاهي در گلزار شهداي اين شهر برپا كـرد بـه    1374اطالعات قم در سال 

كه چند اثر استاد قلمداران را به عنوان افكار و عقايد » مجاهدتهاي خاموش«نام 
و مـداركي عليـه    انحرافي به نمايش گذاشته بودند، كما اينكه در كنار آن اسـناد 

  .خورد آيت اهللا منتظري نيز به چشم مي
  

  منشي استاد قلمداران اخالق واال و آزاد
 ،شجاع ،زاهد ،عابد ،راست كردار ،عفيف ،ايشان در طول زندگي شخصيتي راستگو
ي كساني كه بـه نحـوي بـا ايشـان ارتبـاط       سخاوتمند و صريح اللهجه بود و همه

اعتناء به خـوراك و   و بي ،تكلف بي ،پيرايه بي ،اني واالاند ايشان را انس نزديك داشته
و ساير بزرگـان   سگويا استاد در اين راستا به هم نامش علي . شناختند پوشاك مي
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اش شباهب زيادي به زندگي سلف و پيشگامان راسـتين   و زندگي. دين اقتداء كرد
  .اين امت داشت

زه و در پرتو قلـم و علـم و   توانست در پناه نام بلند و پر آوا با وجوي كه مي
تحقيقات وافرش بـه مناصـب و مـدارج دنيـوي دسـت يابـد و بـراي خـود و         

اش مـانع گـرايش او بـه     اش زندگي مرفهي فراهم آورد اما مشي زاهدانه خانواده
قدرت زمان و نيل به متاع و حطام دنيا و در پيش گـرفتن تقيـه و همراهـي بـا     

بلكه  ،ت را در پاي جو حاكم ذبح نكردو هرگز حقيق ،خرافات و اباطيل گرديد
  .خوشا به سعادتش. نام و نان و متاع زودگذر دنيا را فداي حق و حقيقت نمود

  
  آثار و تأليفات استاد قلمداران

هـا و   اي كـه در روزنامـه   استاد حيدر علي قلمداران عـالوه بـر مقـاالت عديـده    
و ترجمه نيز دارد تعداد قابل توجهي تأليف  ،رساند مجالت مختلف به چاپ مي

  .اي است كه همگي كتابهاي ارزنده و محققانه
 ،كه يكي از آثار عالمه خالصي است» المعارف المحمديه«ترجمه كتاب  - 1

  .خورشيدي ترجمه و چاپ شده است 1325اين كتاب قبل از سال 
خالصـي كـه تقريبـا شـبيه يـك      » إحياء الشريعه«ترجمه سه جلد كتاب  - 2
 ،36 ،1330در سالهاي » آئين جاويدان«ده و با عنوان ي توضيح المسائل بو رساله

 .به چاپ رسيده است 37و
اإلسـالم سـبيل السـعاده    «ترجمـه كتـاب   » آيين دين يا احكـام اسـالم  « - 3

خورشـيدي   1335اين نيز از آثار عالمه خالصـي اسـت كـه در سـال     » والسالم
 .ترجمه و چاپ شده است

خورشيدي كه قـبال   1339در سال » ارمغان آسمان«تأليف كتاب مشهور  - 4
 .وظيفه چاپ و منتشر شد: ي به صورت سلسله مقاالتي در روزنامه
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كـه ترجمـه    1339در اثبات وجود نماز جمعـه در سـال   » ارمغان الهي« - 5
 .عالمه خالصي است» الجمعه«كتاب 
 .شمسي 1340ي عظيم اسالمي در سال  ي حج يا كنگره رساله - 6
كـه دسـتنويس آن بـا خـط     » مالكيت در ايران از نظـر اسـالم  «ي  رساله - 7

 .خودش باقي مانده و هنوز چاپ نشده است
 .سو  ؛قيام مقدس حسين  - 8
در سـال  » حكومت در اسـالم «تأليف جلد اول كتاب ارزنده و معروف  - 9

مبحث اهميت و كيفيت تشكيل حكومـت از نظـر    68خورشيدي كه طي  1343
بديل بـود   و بي سابقه و تا آن زمان در نوع خود بي ،اسالم را بررسي كرده است

 .و شايد بتوان ادعا نمود كه تاكنون نيز نظير آن در ايران تأليف نشده است
فرمـود آيـت اهللا منتظـري ايـن كتـاب را قبـل از        از استاد شنيده شده كه مي

  .داده است انقالب در نجف آباد اصفهان درس مي
وشـنبه  در شـب د «: ي تأليف اين كتاب را استاد چنين بيان داشته است انگيزه

 1343قمري برابر با هيجدهم خرداد ماه  1384بيست و هفتم محرم الحرام سال 
خورشيدي در خواب ديدم كه با چند نفر در صـحراي كـربال هسـتيم و چنـين     

از دنيـا رفتـه و    ؛نمود كه وجود سيد شهيدان و سرور آزادگـان حسـين    مي
و  ،ن را غسل دهمي شريف ايشان در زمين به جاي مانده و من بايد ايشا جنازه

من خود را آماده كـردم و لنگـي    ،ظاهرا كساني هم با من همكاري خواهند كرد
و تعبير ايـن خـواب را    ،پيچيدم و خواستم وضو بگيرم كه از خواب بيدار شدم

ي حقيقي و  ي شريف و آثار ديگر چهره چنين نمودم كه من با نوشتن اين رساله
اوهام و خرافات خواهم شسـت و پيكـر    نوراني دين مبين اسالم را از گردهاي

لذا به شـكرانه   ،مقدس اسالم را آنگونه كه هست براي مردم نمايان خواهم كرد
  .والحمد هللا. اين نعمت به قيام تهجد اقدام كردم
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پس از آن با استفاده از يادداشتهايي كـه در ايـن موضـوع تهيـه كـرده بـودم       
ي  خورشيدي در قريـه  1343 بالفاصله صبح همان روز يعني هجدهم خردادماه
گذرانـدم بـه كـار تـأليف ايـن       ديزيجان قم هنگامي كه تعطيالت تابستان را مي

  .»رساله پرداختم
  .شمسي 1344آيا اينان مسلمانند؟ در سال  -10

ي عالمه خالصي در بيمارستان است  ي وصيت نامه ترجمه ،اين كتاب كم حجم
هل «مود و بعدا تحت عنوان هجري قمري به منشي خود امال فر 1377كه در سال 
بـه نـام    ،ي كوتـاهي اسـت   ي آن رساله نيز به ضميمه ،به چاپ رسيد» هم مسلمون

 »يـرانإاجلهـل يف  ةرش وفتن«ي قسمتهايي از كتاب  كه ترجمه» ايران در آتش ناداني«
 .باشد اثر عالمه خالصي مي

 كه در سالهاي پنجاه تـا » راه نجات از شر غالت«ي پنج قسمتي مجموعه -11
 ،امامـت  ،علـم غيـب  : شـود  پنجاه و چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل مي

بحـث   ،بحث در شفاعت) كه تاكنون چاپ نشده(بحث در واليت و حقيقت آن
و بحـث در حقيقـت    ،ي شفاعت به چاپ رسـيد  در غلو و غاليان كه به ضميمه

  .كه به نام زيارت و زيارتنامه منتشر شد ،زيارت و تعمير مقابر
شمسي با همكاري مرحوم مهندس  1351كه احتماال در سال » زكات« كتاب - 12

مهدي بازرگان در شركت سهامي انتشار به چـاپ رسـيد و تـا مـدتي از انتشـار آن      
 .جلوگيري به عمل آمد

يـا كمـي پـس از آن    » زكـات «كه تقريبا همگام با كتاب » خمس«كتاب  -13
وضـوع خمـس   نگارش يافت اما به علت حساسيت روحانيت شيعه نسبت به م

و تعدادي از همفكران استاد در اصفهان آن را  ،كتاب تحويل چاپ خانه نگرديد
البته ردهايي نيز بـر ايـن   . تايپ نموده و با هزينه خودشان تكثير و منتشر كردند

و رضا استادي  ،كتاب به وسيله اشخاصي همچون آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي
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آن ردود را نوشــته و تعــدادي را و غيــره نوشــته كــه آن مرحــوم پاســخ كليــه 
 .ي كتاب خمس نموده است ضميمه
كه همين كتاب است، ايـن كتـاب هـم بـه سـبب      » شاهراه اتحاد«كتاب  -14

حساسيت شديد روحانيت شيعه نسبت به موضوع كتاب به صورت تايپ شـده  
اما نه توسط استاد بلكه توسط دوسـتاني در تهـران   . تكثير و مخفيانه منتشر شد

اين كتاب حاوي بررسـي حـوادث پـس از رحلـت     . به عهده داشتند اين امر را
ي بنــي ســاعده و موضــوع خالفــت پيــامبر  ي ســقيفه واقعــه صرســول خــدا 

 .و بحث جنجال بر انگيز امامت بود صاسالم
چند سـال قبـل از پيـروزي    » ذبيح اهللا محالتي«شخصي روحاني به نام  -15

و مطالـب  » نكر غـدير ضرب شمشير بر م«اي نوشت تحت عنوان  انقالب جزوه
  .خالف حقيقت در آن خبر درج كرد

پاسخ يـك دهـاتي   «اي در جواب آن نگاشت به نام  استاد قلمداران نيز رساله
  !»به آيت اهللا محالتي

خورشـيدي انتشـار    1358كـه در سـال   » حكومت در اسـالم «جلد دوم  -16
  .يافت و به بررسي وظايف حكومت و حاكم اسالمي پرداخت

 .صت رسول سنت رسول از عتر -17
  .اين بود معرفي كوتاهي از آثار استاد حيدر علي قلمداران

اما قابل ذكر است كه استاد عالوه بر تأليف و تصـنيف و ترجمـه و نوشـتن    
ها و جلسات تحقيقي بسياري نيـز در شـهرهاي تهـران     سخنراني ،مقاالت ديني

و تبريز ) يمسجد گذر و زير دفتر در زمان امامت آيت اهللا سيد ابوالفضل برقع(
همچنين طي يكي از سفرهايشان بـه كـربال در روز عاشـورا     ،و اصفهان داشتند

ايراد فرمود كه مـتن آن در كتـاب    سسخنراني مهمي در صحن قبر امام حسين 
  .آمده است» زيارت و زيارتنامه«
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ي كم نظيـر ايـران زمـين پـس از سـالها تحمـل        اين دانشمند محقق و چهره
مجاهدت در راه نشر احكـام و حقـايق ديـن مبـين      ،مشقات و رنجهاي زندگي

اسالم و تحمل هشت سال بيماري طاقت فرسا كه توأم با صبري ايوب وار بـود  
قمري در  1409رمضان المبارك  29بعد از سحر روز  15/02/68در روز جمعه 

اش  و به ديـدار معبـود يگانـه   . سن هفتاد و شش سالگي دار فاني را وداع گفت
اي از همفكرانش و طي مراسمي ساده  همان روز با حضور عده و عصر ،شتافت

ي نماز به خـاك   و عاري از هرگونه بدعت و تشريفات خرافي زائد پس از اقامه
  .سپرده شد

  .خداوند متعال از ايشان و ساير دعوتگران و مصلحان راضي و خشنود گردد
و شريعت پـاك  در پايان اين نكته را بايد عرض كنم كه ما معتقديم دين اهللا 

ي مردم كـه   و از ميان توده ،باالخره غالب خواهد شد صآاليش مصطفي  و بي
عشق و محبت دين در اعماق وجودشان ريشه دارد حتما كساني بلنـد خواهنـد   

ي نـازنين اسـالم عزيـز را خواهنـد زدود و      شد و گرد و غبار خرافات از چهره
و تقـوا و مجاهـدت صـيقل    آئينه حق را با آب زالل ايمان و يقـين و اخـالص   

خواهند بخشيد اگر چه همانند آيت اهللا برقعـي بـر سـر نمـاز گلولـه برسـرش       
شليك كنند يا همانند استاد قلمداران در آغوش فرزنـدانش بـر گلـويش گلولـه     

هايي كه  ها و مجاهدت ي ديگر از فداكاري شليك كنند يا صدها و هزارها نمونه
است، اما مطمئنا كسي كه طعم شـيرين   در صفحات زرين تاريخ به ثبت رسيده

ترسد بلكه عاشقانه به آغوش مرگ  حقيقت را بچشد از تير و گلوله و مردن نمي
رود اما حاضر نيسـت تـن بـه ذلـت دهـد يـا دسـت از         و شهادت پر افتخار مي

  .پرستي بردارد حق
پرستان و عاشقان و شـيفتگان حـق و    جويان و حق پس مژده باد به همه حق

آاليـش و شـريعت شـامل و     پيروان راستين اسالم خالص و دين بـي حقيقت و 
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  .كامل محمدي صلوات اهللا وسالمه عليهم
خدايا تو را سپاس كه مـا را بـا نعمـت اسـالم خـالص و پـاك از شـرك و        
خرافات و بدعتها سر افراز كردي و افتخار بخشـيدي پـس بـرروح پـاك همـه      

در علـي قلمـداران هـزاران    رهروان راه حق بويژه صاحب اين كتاب استاد حيـ 
  .آمين.   رحمت فرست

  
  خورشيدي 84تيرماه : ناشر

 )قسمت پنجم(راه نجات از شر غالت  ي هسلسلبرگرفته از كتاب 
 قبور بين حقيقت و خرافات زيارت
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D  C  B    A  

  
  ي عالمه برقعي قمي مقدمه

  
املكرم وعىل  لنبينسان مامل يعلم وصلی اهللا عىل اإلعلم بالقلم علم ا ياحلمد هللا الذ

 .آله الطيبني وأصحابه وأتباعه املؤمنني بكتابه املعظم
امامت را از  ي هاماميه مسأل ي هشيع ي همخفي و پوشيده نيست كه فرق: و بعد

داند و   مي صاصول دين و مذهب، و آن را منصوص از جانب خدا و رسول 
شمارد،   هنم ميمنكر آن را از دين دور و از سعادت مهجور و مخلد در آتش ج

داشته باشد و به تمام وظايف ديني عمل  صگرچه فرد، ايمان به خدا و رسول 
مدرك و مستند شيعه در اين گفتار و عقيده، فقط اخبار و احاديثي است . كند

باشند و گرنه در كتاب   شان ذكر شده و مدعي تواتر مضمون آنها مي كه در كتب
خبري واضح نيست مگر به زور تأويل و  امامت ذكري صريح و ي هخدا از مسأل

تقدير و حمل به خبر، و اين كار با قرآن كريم كاري نارواست، زيرا خداوند 
هدايت مردم و  ي همتعال قرآن را كتاب نور مبين و روشن و بدون ابهام و ماي

قابل درك و فهم و تدبر خوانده و آيات كتابش را براي شناخت حق و باطل، 
رار داده و بايد مسلمين اوالً آن را بفهمند تا حق و باطل را با آن ميزان و فرقان ق

اند هر خبر موافق با قرآن را پذيرفته  مكلف إلبسنجند و حتي به دستور ائمه 
 ي ه، پس بايد اگر به راستي تابع ائم)1(و خبر مخالف با قرآن را طرد كنند

                                                 
احاديـث  ؛از حرضـت امـام جعفـر صـادق » األخذ بالسنة وشواهد الكتاب«در اصول كافی در باب  −)١(

 =متعدد نقل شده كه آن حرضت رشط صحت و مقبوليت حديث را موافقت آن بـا قـرآن دانسـته و از پـذيرش 
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ويل كرده و حمل به اطهارند اخبار را حمل به قرآن كنند، نه آنكه قرآن را تأ
  . خبر نمايند

و نص بر » امامت«به هر حال ضروري است اخبار و احاديثي كه راجع به 
آن رسيده است، بررسي شود و تحقيق كاملي در آنها صورت گيرد، زيرا 

توان در امري كه از اصول دين و موجب سعادت يا شقاوت اخروي است   نمي
كتاب خدا كه فروع جزئي بسياري در آن  از پيشينيان تقليد كرد، خصوصاً كه در

º «       } : بيان شده از اين اصل مهم خبري نيست و با اينكه حق تعالي فرموده
 À ¿    ¾ ½ ¼z) .15: اإلسراء .(  

كسي را عذاب ) كه دين را تعليم كند( ما تا زماني كه پيامبري نفرستيم«
  .»دهيم نمي

  ).115: هوبالت. (ml k  j i   hz } : و باز فرموده
  .»تا براي ايشان آنچه را كه بايد بپرهيزند بيان فرمايد«

  !دهد؟  چگونه به اين اصل كه در قرآن نيامده، عقاب فرموده يا ثواب مي
هاي   بررسي ي هآن بودم كه نتيج ي هدر انديش) نويسنده(ها بود، بنده   مدت

بدان رسيده بودم خود را در اخبار امامت، كه در طول ساليان مطالعه و تحقيق 
به نظر برادران منصف و اهل تحقيق و طالبان حق و حقيقت بگذارم، صعوبت 

=
                                                 
مهچنـني آن حرضـت . ناميـده اسـت» نـام  دروغ خـوش» زخـرف«را  احاديث خمالف قرآن هنی فرموده و آهنا

أهيا الناس, آنچه از جانب من به شـام رسـيد «: ای خواند و در آن فرمود خطبه» منی«در صپيامرب : فرمايد می
 .»ام ام و آنچه به شام رسيد كه خمالف قرآن بود من آن را نگفته كه موافق قرآن بود من آن را گفته

در امـر [هر گاه برايتان سـخنی «: فرمود روايت شده كه می ؛از مهني كتاب از امام حممد باقر در باب ديگری 
 .»گفتم, از من بپرسيد در كجای قرآن است] دين

خواست امت را آن چنان تربيت فرمايد كه سخن را حتی از پيشوايان دين  می ؛در واقع حرضت باقر العلوم 
 .قرآن كريم باشددر صورتی بپذيرند كه متكی به تأييد 
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جا و فقدان  ها و تعصبات بي اين كار و نبودن توفيق و وجود حب و بغض
امنيت از حمالت خرافاتيان، اين كار را به تأخير افكند تا اينكه دانشمند ارجمند 

كه  -دامت بركاته  -» در علي قلمدارانحي«و محقق متَتَبع و عاليقدر آقاي 
وجود شريفشان داراي همت عالي است، گر چه قدرشان در ميان معاصرين 
مجهول مانده، به اين كار پرداخته و اين زحمت را متحمل شدند و بحمد اهللا از 

زحمات خود را در  ي هتحقيق و بررسي به خوبي بر آمده و نتيج ي هعهد
  . اند معرض افكار عموم گذاشته

انتظار ما از خوانندگان اين است كه هدف مؤلف را كه ايجاد وحدت و 
اتفاق و همدلي ميان مسلمين بوده و به همين جهت وقت خود را براي تحقيق 

اند، در نظر گرفته و به  ناميده» شاهراه اتحاد«مصروف داشته و كتاب خود را 
رند نه با بغض و داوري بدان بنگ طرفي و بدون پيش   انصاف و بي ي هديد

تعصب و عناد، زيرا تعصب و لجاجت مانع فهم حقائق است و مدعيان تشيع 
اند در بسياري از امور  چون مدار افكار و عقايد خود را تعصب مذهبي قرار داده

ورزند و چه بسا   خويش مخالفت مي ي هو عقايد دانسته يا نادانسته حتي با ائم
كنند كه از آن جمله است ايجاد   ان عمل ميبرخالف رفتار و گفتار آن بزرگوار

تفرقه و انتقاد و بدگويي از ساير فرق اسالمي، اين كار برخالف روش و 
است زيرا آن حضرت با خلفاي  ؛امام المتقين حضرت علي  ي هسير

شد و  ايشان حاضر مي ي هراشدين مراوده داشت و به نماز جماعت و جمع
ك كرده و مشكالت ايشان را حل و با همواره ايشان را به لحاظ فكري كم

نمود و حتي فرزندان خود را به نام خلفاء   برادري اسالمي مي ي هايشان معامل
و » عثمان بن علي«و ديگري » عمر بن علي«ناميد و يكي از فرزندان وي   مي

شيخ مفيد و ساير كتب » رشادإلا«است و چنانكه در » ابوبكر بن علي«ديگري 
يعني  ’كر شده دختر خود و فرزند حضرت زهراي مرضيه حديث و تواريخ ذ
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ثاني عمر بن خطاب در آورد و  ي هرا به عقد ازدواج خليف» ام كلثوم«حضرت 
عثمان با دست خود به  ي هخان ي هاو را به دامادي خويش پذيرفت و در محاصر

را  إبرد و دو فرزند عزيزش امام حسن و امام حسين   وي آب مي ي هخان
وي گماشت و در كلمات خود از ايشان به خوبي ياد  ي هاري از خانبه پاسد

  . كرد  كرده و نسبت به ايشان بدگويي نمي
كنيم كه دقيقاً   آوريم و توصيه مي  در اينجا بعضي از كلمات آن حضرت را مي

مورد توجه خوانندگان محترم قرار گيرد و در مضامين آن به جديت انديشه 
) والي(فرماندار » قيس بن سعد بن عباده«اي كه توسط  آن حضرت در نامه. كنند

ثقفي شيعي » الغارات«مصر براي اهل مصر فرستاده، و در جلد اول كتاب 
و  336 ي هسيد علي خان شوشتري صفح» الدرجات الرفيعه«و  210 ي هصفح

من  فلام قىض«: فرمايد  مذكور است، مي 550 ي هدر جلد سوم تاريخ طبري صفح
ثم إن املسلمني «, »ه, قبضه اهللا عزوجل صلی اهللا عليه ورمحته وبركاتهذلک ما علي

بالكتاب والسنة أحسنا السرية ومل يعدوا السنة,  استخلفوا به أمريين صاحلني عمالً 
آنچه از فرائض را كه بر  صچون رسول خدا «: يعني .»ثم توفامها اهللا عزوجل

صلوات خدا و رحمت و او بود انجام داد خداي عزوجل او را كه  ي هعهد
بركاتش بر او باد وفات داد آنگاه مسلمين دو امير شايسته را جانشين او نمودند 
و آن دو به كتاب و سنت عمل كرده و روش خود را نيكو نموده و از سنت و 

رسول خدا تجاوز نكردند سپس پروردگار عزوجل آن دو را كه خداوند  ي هسير
نهج البالغه نسبت به  228 ي هو در خطب» داز ايشان خشنود باد قبض روح نمو

فقد قوم األود وداوی «: فرمايد  ثاني عمر بن خطاب تمجيد نموده و مي ي هخليف
الثوب قليل العيب أصاب خريها  يذهب نق ,العمد وأقام السنة وخلف الفتنة

ها را راست كرد و   كژي«: يعني »اهللا طاعته واتقاه بحقه ىلإ ىوسبق رشها أد
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ها را مداوا نمود و سنت را بپا داشت و فتنه را پشت سر نهاد و پاك  بيماري
جامه و كم عيب از اين جهان رفت به خير آن رسيد و از شر آن پيشي گرفت و 

  . »رهايي يافت و حق را اطاعت كرده و چنانكه بايد از او تقوي گزيد
غاصبان  صآيا ممكن است امام هدايت و جانشين منصوص رسول خدا 

بنامد و كساني را كه دستور خدا و رسول را كه در غدير خم » صالح«را  خالفت
اعالم شده بود زير پا گذاشته و خود بر خالف شرع و به ناحق بر مسند 

گذارند و باعث گمراهي  زنند و در دين بدعت مي خالفت رسول اهللا تكيه مي
خالف بخواند و بر» عامل به كتاب و سنت«شوند،  اكثريت مسلمين عالم مي

آيا هادي . »تجاوز نكردند صرسول خدا  ي هاز سنت و سير«واقع بفرمايد 
و يكي از آن دو ! كند؟  امت در حق بدعتگذاران و غاصبان منصب الهي دعا مي

  ! پذيرد؟ را به دامادي مي
داشته  ؛آيا اگر كسي كمترين ارادتي به حضرت اسد اهللا و حيدر كرار 

  ت چنين احتمالي را بپذيرد؟ تواند نسبت به آن حضر باشد، مي
اش را محاصره كرده  همچنين هنگامي كه مردم عليه عثمان قيام نموده و خانه

جمع شدند و آن حضرت را به عنوان سفير خود به  ؛و نزد امير المؤمنين 
نزد خليفه فرستادند و آن حضرت از طرف ايشان بر عثمان وارد شد و چنانكه 

 وقد استفرسوين يإن الناس ورائ«: خوانيم فرمود ينهج البالغه م 164 ي هدر خطب
أمر  ما أعرف شيئًا جتهله وال أدلک عىل! ما أقول لک يبينک وبينهم وواهللا ما أدر

 ءفنخربک عنه وال خلونا بيش ءيش إنک لتعلم ما نعلم, ما سبقناک إىل! ال تعرفه
كام  صفنبلغكه وقد رأيت كام رأينا وسمعت كام سمعنا وصحبت رسول اهللا 

مردم «: يعني .»بعمل احلق منک قحافة وال ابن اخلطاب بأوىل يبأصحبنا وما ابن 
اند و  در پشت سر من هستند و مرا سفير و واسطه بين تو و خودشان نموده

دانم كه تو نداني و تو را   دانم به تو چه بگويم، چيزي نمي سوگند به خدا نمي
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دانيم،  ، به راستي كه آنچه را كه ما ميتوانم كرد  به امري كه نداني راهنمايي نمي
ايم كه اينك به تو برسانيم در  داني ما در چيزي بر تو پيشي نگرفته  تو نيز مي

اي و همچنانكه  ايم، شنيده اي و آنچه ما شنيده ايم، ديده حالي كه تو آنچه ما ديده
و پسر ) رابوبك( اي و پسر ابي قحافه  ايم تو نيز بوده بوده صما همنشين پيامبر 

و چنانكه مالحظه . »در عمل كردن به حق از تو سزاوارتر نبودند) عمر(خطاب 
داند  را عامل به حق مي) ابوبكر و عمر(شود حضرتش در اين گفتار شيخين   مي

و پر واضح است كه در اين موقعيت جاي تقيه نبود، زيرا عثمان در آن شرايط 
و طبعاً تقيه موردي نداشت قدرتي نداشت و حتي جانش در معرض خطر بود 

بلكه تعريف از عثمان در زماني كه اكثريت از وي ناراضي بودند خالف تقيه 
كرد  گفت و از عثمان انتقاد مي برخالف اين سخنان مي ؛بود و اگر امام 

گرفت و محبوبيت و نفوذ حضرتش  بيشتر مورد پسند مردم خشمگين قرار مي
توان پذيرفت كسي كه پيامبر   آيا مي. يافت  بيش از پيش در ميان مردم افزايش مي

 ي هاو دربار«يعني  »إنه خشن يف ذات اهللا غري مداهن يف دينه«: اش فرمود درباره
، به »پوشي نيست گذشت است و در امور دين اهل سازش و چشم   خداوند بي

جاي تعليم مردم و يادآوري مقام إلهي خويش و تذكر اينكه تمامي اين وقايع 
از غصب خالفت إلهي است و عوض اينكه بين حق و باطل و صالح و ناشي 

طالح فرق قائل شود، اين گونه با خطاكار مداهنه و از او تمجيد كند؟ و جان 
را  إعزيز دو سرور جوانان بهشت يعني حضرات امام حسن و امام حسين 

 براي حفظ جان كسي به خطر اندازد كه نه تنها ظالمانه مقام خالفت را غصب
  !! كرده بلكه با اشتباهاتش مردم را نيز ناراضي ساخته و به خشم آورده؟

همچنين چون حضرتش مالحظه كرد لشكريانش به پيروان معاويه ناسزا 
و در  103ص  الصفني ةوقعگويند از اين كار نهي كرده و چنانكه در كتاب   مي
كونوا سبابني أكره لكم أن ت إين«:نهج البالغه مسطور است، فرمود 206 ي هخطب
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العذر  القول وأبلغ يف ولكنكم لو وصفتم أعامهلم وذكرتم حاهلم كان أصوب يف
اللهم احقن دماءنا ودماءهم, واصلح ذات بيننا وبينهم, : وقلتم مكان سبكم إياهم
والعدوان  يعن الغ ييعرف احلق من جهله, ويرعو ىواهدهم من ضاللتهم حت

شان  اسزاگو باشيد اما اگر كارهاي نادرستدوست ندارم كه ن«: يعني .»من هلج به
تر و معذورتر بود و  كرديد، كالمتان درست  را بيان كرده و حال ايشان را ذكر مي

الهي خون ما و آنان را حفظ و ميان ما و : گفتيد اگر به جاي دشنام به آنان، مي
كه با داند حق را بشناسد و آن ايشان اصالح و آنان را هدايت فرما، تا آنكه نمي

  . »كند دست بردارد و باز گردد حق دشمني و ستيز مي
اما مدعيان تشيع، برخالف گفتار و رفتار آن حضرت در مجالس و منابر و 

گونه مضايقه ندارند و آنچه را تفرقه  تأليفات خود از بدگويي و عيبجويي، هيچ
اند و دست سياست و  ها وارد كرده اندازان و دشمنان مسلمين در كتاب 
كنند و مسلمين را نسبت   دخواهان اسالم به وجود آورده، شب و روز تكرار ميب

  . كنند  به يكديگر معاند و بدبين مي
در  صها بلكه ستمهايي كه مدعيان دوستي خاندان پيامبر   از ديگر تهمت

تقيه است كه صدها حكم بر  ي هدارند مسأل  روا مي إلاهل بيت  ي هحق ائم
اند كه  ساخته إلبرخالف اتفاق مسلمين به نام ائمه  خالف ما أنزل اهللا يا

روح آن بزرگواران خبر ندارد بلكه از آن بيزار است، ولي اينان هر جا حكمي 
خويش نبينند، آن را بدون دليلي متقن، حمل بر تقيه  ي هاز امام را موافق سليق

ين كنند و از اين طريق موجب جدايي و ايجاد شكاف ميان گروهي از مسلم  مي
جعل تقيه براي حفظ «: اند كه  شوند و با اينكه معترف  با اكثريت مسلمانان مي

دين و مذهب است و حتي امام در موقع هتك به دين و القاء بدعت در آن 
چه وجودش براي حفظ دين است و اهميت دين بيشتر از ... كند  جان فدا مي
م عادي در مورد خيلي از معاصي و ترك وظائف أولي براي مرد. بقاي اوست
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شود چه   تقيه جايز است ولي براي مرجع ديني و رؤساي مذهبي تجويز نمي
شان گشته و در نتيجه دين در نظر مردم  موجب وهن آنان و تأثير نكردن كالم

وظيفه رهبران مذهبي منحصر به احكام مشترك بين تمام . شود  مقدار مي  بي
يد عموم مردم را حفظ نمايند و ها نيست، بلكه اضافه بر آن بايد عقا مكلف

پس رئيس مذهب كه حامي ... كاري نكنند مردم سست عقيده و گمراه شوند 
دين و احكام آن است بايد كشته شدن را ترجيح داده و با عمل خود اعالن 

رسيده كه در  زياديروايات بسيار . مخالفت با اهل بدعت و بدعت آنها، كند
ديني الزم است با بدعت مبارزه كنند، علم خود  ها بر علماء و رؤساي تمام زمان

چرا در اين ... كند   را ظاهر سازند و در صورت كوتاهي، خدا آنان را لعنت مي
موارد كه غالباً ترس جان يا عرض يا اموال است و مصونيت در آن نادرست 

اند علمتان را ظاهر كنيد، جلوي بدعت  پافشاري كرده إلاست، اين همه أئمه 
تمام اينها براي اين است كه تقيه به تمام اقسامش  !ريد، مردم را بياگاهانيدرا بگي

براي حفظ مذهب حق و به خاطر ابقاي دين الهي كه حافظ منافع مادي و ... 
معنوي و متكفل سعادت دنيوي و اخروي جامعه است، جعل شده، اگر رئيس 

خاطر حفظ جان  ننمايد و در ميان مردم به] بدعت[مذهب علنا مخالفت با آن 
گيرد و افرادي   طبق آن عمل كند كم كم بدعت صورت مشروعيت به خود مي

آنجا كه «و . )1(»شوند  آيند به اشتباه افتاده و گمراه مي  هاي بعد مي  كه در زمان
حق به خطر بيفتد، آنجا كه پرده افكندن بر روي عقيده و كتمان آن موجب نشر 

ها  نابساماني ي هيا گسترش ظلم و جور يا توسع ايماني فساد يا تقويت كفر و بي
و يا تزلزل در اركان اسالم و يا موجب گمراهي مردم و محو شعاير و پايمال 

                                                 
ام كه از تأليفـات  به بعد نقل كرده ٣٢, صفحه »تقيه در اسالم«عبارات بني القوسني را از چاپ سوم كتاب  −)١(

 .اهللا شيخ علی هترانی است تآي
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  .)1(»شدن احكام گردد شكستن سد تقيه واجب است
اين سخنان را از ياد برده و بسياري از اقوال  ي هاما به هنگام فتوي، هم

انديشند كه در موقع تقيه، هر   د و حتي نميكنن دين را حمل بر تقيه مي ي هائم
كند نه اينكه  ال أقل سكوت مي -بزرگوار دين  ي هتا چه رسد به أئم -عاقلي 

مكررا بر خالف كتاب و سنت حكم صادر كند و موجب حيرت و سرگرداني 
زيرا اگر به فرض، تقيه را در مورد بيان احكام شرع، در مورد !! مأمومين شود

در اين صورت  -كه البته فرض صحيحي نيست  -جايز بدانيم پيشوايان دين 
هاي حاكم است انتخاب   الجرم مرجع مذكور، فتوايي را كه مطابق فتواي قدرت

كند، اما اگر هر بار كه در يك موضوع واحد از او  كرده و به نيت تقيه اظهار مي
م موضوع شبهه، ه شود فتوايي مخالف فتواي پيشين خود صادر كند بي  سؤال مي
شود، كه اين ناقض غرض از تقيه است و هم چنانكه گفتيم مأمومين   فاش مي
  . گزيند  مانند و ناگزير هر كس فتوايي را بر مي  متحير مي

موضوع خاص فقهاي مذاهب ديگر عالوه بر اين در مواردي كه در يك 
متفق و هم رأي نيستند و اصوال فتواي واحدي به عنوان رأي غالب وجود 

اشته و طبعاً اختالف نظر با آنان موجب خطر نخواهد بود و موجبي براي ند
اخفاء عقيده نيست، بسياري از علماء شيعه بدون توجه به اين حقايق، بسياري 

  ! نندك يدليل امام را به تقيه متهم م و بي!!! از اخبار را بر تقيه حمل كرده
حقيقي ميان  ديگر مسائلي كه موجب تفرقه و از موانع جدي وحدتز ا

 ي هرود، قاعد مسلمين و از عوامل دوري قلوب آنان از يكديگر به شمار مي
دانند، في   است كه آن را در اخبار متعارض جاري مي» خذ ما خالف العامه«

                                                 
اهللا  تكـه از تاليفـات آيـ» تـر تقيه سپری برای مبارزه عميـق«كتاب  ٦٥عبارات بني القوسني را از صفحه  −)١(

 .ام ريازی است, نقل كردهنارص مكارم ش
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، در يكي از تأليفات معروف خود »شيخ الطائفه«المثل شيخ طوسي ملقب به 
در هر باب، روايات متعددي  »ارخبألستبصار فيام اختلف فيه من ااإل«موسوم به 

آوري كرده است كه تعدادي از روايات هر يك از ابواب، موافق ظواهر  را جمع 
آيات قرآن كريم و مؤيد به قرائن مذكور در كالم خداست و همچنين با 
رواياتي كه ساير فرق اسالمي نيز در همان موضوع در دست دارند، موافق 

، اين دسته از اخبار »خذ ما خالف العامه« ي هاما به سبب حكومت قاعد. است
  !! شود كه مخالف احاديث مذكور است  يطرد شده و به رواياتي عمل م

يك  ي هداوري و چنانكه شايست اميد است اين قاعده نيز بدون تعصب و پيش
تحقيق علمي است، مورد بحث و بررسي علماي دلسوز و خيرخواه، از قبيل 

  . و صحت و سقم آن كامالً مبين و آشكار شود مؤلف كتاب حاضر قرار گيرد
يكي ديگر از عوامل تفرقه و فقدان همدلي ميان مسلمانان بدگويي و 

اند و به  تحريك گويندگان و مداحان و كساني است كه دين را دكان خود كرده
كنند و از تهمت نسبت به مسلمانان ديگر   نام مذهب مردم را از اسالم دور مي

شعائري از خود به وجود  ،عالوه بر آن تحت عنوان عشق به ائمه اباء ندارند و
 ي هاينان معرفت و شناخت ائم. اند كه يقيناً در اسالم نبوده و بدعت است آورده

دانند و اين   مسلمين و اظهار ارادت به آنان را براي شناخت اسالم كافي مي
دين و محبت  ي هدهند كه شناخت ائم  اعتقاد را به صورت غيرمستقيم رواج مي

ورزيدن نسبت به آن بزرگواران قسمت اعظم دين است و مردم را از شناخت 
  . اند واقعي دين دور كرده

مهم ديگري را تذكر  ي هاين مقدمه نكت ي هدانم كه پيش از خاتم  ضروري مي
دهم، باشد كه مورد توجه قرار گيرد، زيرا احتماالً براي خوانندگاني كه با ديگر 

ف دانشمند اين كتاب آشنا نيستند ممكن است اين توهم حاصل شود آثار مؤل
اي خاص در مقابل  كه مقصود مؤلف از اين كتاب دفاع و جانبداري از فرقه
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المثل كتاب را به قصد نقض عقايد شيعه و  فرقه يا فرق ديگر بوده است و في 
كال، هذا  انتقاد از آنان و تبليغ معتقدات اهل سنت تأليف كرده است، حاشا و

بلكه به شهادت تأليفات اين فاضل محقق، ارادت و اكرام وي . بهتان عظيم
ظهر من الشمس أ إلبزرگوار اسالم  ي هنسبت به اهل بيت مكرم نبوي و أئم

و غيرقابل انكار است عالوه بر اين ايشان در تأليفات خويش هر جا كه انتقادي 
  . ذكرش خودداري نكرده استرا بر معتقدات برادران اهل سنت وارد ديده از 

خالصه آنكه هدف ما و خصوصاً مؤلف فاضل اين كتاب آن است كه اوالً 
بفهمانيم كه بسياري از اعتقادات رايج در ميان ما، مستند و مستدلّ به داليل 

دين،  ي هقطعي شرعي نبوده و موافق آيات نوراني قرآن نيست و ديگر آنكه ائم
شان همچون دعوت  خداترس بوده و دعوت خود بزرگترين افراد متدين و

انبياء، دعوت به دين و معرفت حقايق و قوانين الهي بوده نه معرفي خودشان، 
اند بلكه در پيروي و تبعيت از  اينان به هيچ وجه خودخواه و خودپسند نبوده

ايشان از نصوص  ي هاند و آنچه دربار كتاب خدا، بر ديگران سبقت داشته
عادات و اظهار معجزات و كرامات و تعريف از خود، وارد تمجيدي و خوارق 

متعصبين و يا دشمنان ائمه بوده و إال تعليم ائمه  ي هشده باطل و دروغ و ساخت
  . جز دعوت به ايمان و تقوي و عمل صالح نبوده است

تعصب   اميد ما آن است كه طالبين هدايت، اين كتاب را با دقت و تعمق و بي
داراني كه هر   اهللا از خواب غفلت بيدار شوند و فريب دكانبخوانند و ان شاء

دليل و برهان، وي را تكذيب و تكفير و  كس سخن حق بگويد يا بنويسد بي
كنند، نخورند و در نشر و طبع و معرفي اين كتاب مؤلف را كمك و  تفسيق مي

دين خدا را ياري كنند تا اين نفاق و بدبيني از ميان مسلمين برخيزد و 
هايي كه تاكنون بر أثر تفرقه و ناهمدلي ميان شيعه و سني بر مسلمين وارد  انزي

ها كه متأسفانه ميان  ها و خونريزي زيرا چه جنگ. شده از اين بيشتر نشود
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و قطعاً يكي از عوامل آن اختالف مذهبي بوده، و جنگ  ،مسلمين واقع شده
ذهب شيعه در غ مچالدران و يا جنگ هرات در زمان شاه عباس صفوي و تبلي

هاي آن است، كه جز  از نمونه بين مسلمانان اهل سنت از طرف نظام ايران
ها  تضعيف مسلمين و سيادت كفار و تسلط آنان بر بالد اسالمي و غارت ثروت

اي نداشته و همچنين  فقر و بيچارگي مؤمنان نتيجه ي هو معادن مسلمانان و اشاع
ات بطالن اعتقادات فرق ديگر هر فرقه براي تبليغ مذهب خويش و اثب

شد و باز بر   اي كالن خرج كرده كه بهتر بود در امور مهمتري صرف مي سرمايه
آميز قائل شدند و براي  اي براي بزرگان خود اهميتي مبالغه أثر تفرقه، هر طائفه

آوري كردند و از اصل اسالم  آنان فضائلي راست و دروغ در كتب خويش جمع
ها تأليف و به تدريس و شرح و  شان كتاب راي ترويج مذهبخبر ماندند و ب بي

تفصيل آنها پرداخته و به دفاع از شعائر اختصاصي خود مشغول شده و به كتاب 
  .خدا كمتر پرداختند

 { f e d c b a   `z )24: آل عمران(.  
آنها را در دينشان مغرور ) و دروغى كه به خدا بسته بودند،(اين افترا «

  .»)ار انواع گناهان شدندو گرفت(ساخت 
: النحل(. z»  ¬ ® ¯ ° ±  ²   ³ ´ } : و فراموش نكنيم كه

  .»شوند بندند رستگار نمي  افتراء مي) و دينش(آنانكه به دروغ، بر خدا «. )116
به هر حال ديني كه پروردگار متعال فرستاده و كتاب كريمي كه نازل فرموده 

ن شده و اگر بعضي از فروعات صريحاً قطعاً موجبات سعادت دو سرا در آن بيا
و مفصالً تبيين نگرديده، طبعاً از عوامل اصلي سعادت نبوده است و به همين 
جهت به اشاره اكتفا شده و إال اصول دين و آنچه مناط ايمان و سعادت يا كفر 

: فرمايد و شقاوت است به وضوح و صراحت تمام بيان گرديده، چنانكه مي
{t s r q     p on   uz .)285: هالبقر (.  
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، به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش، ايمان )نيز(و همه مؤمنان «
  .»اند آورده

R Q P O N M L K  J  }: فرمايد  و نيز مي
Sz )177: هالبقر (.  

ولي نيكوكار كسي است كه به خداوند و روز باز پسين و فرشتگان و كتاب «
  .»وردو پيامبران ايمان آ) آسماني(

  .) 19: الحديد( HG F E D C B Az } : و نيز فرموده
  .»اند  اندكه راستگوي اند، آنان آنان كه به خداوند و پيامبرانش ايمان آورده«

 {h g f   e d  c b a ` _ ~     } |z 
و ) اش  آسماني(هر كه به خداوند و فرشتگانش و كتب « .)136: النساء(

  .»ورزد به راستي گمراه شده است پيامبرانش و روز باز پسين كفر
در واقع پروردگار رؤوف لطيف به وضوح تمام بيان فرموده كه اعتقاد و 
ايمان به چه چيز الزم است و انكار چه اموري كفر است؟ و اگر در اين زمينه 

شبهه از بيان آن دريغ   بود بي  اعتقاد ديگري نيز براي سعادت بشر الزم مي
ارد بر آنچه ايزد مهربان فرموده بيفزايد و يا از آن نمود و كسي حق ند  نمي

طبعاً اگر ايمان به امامت و واليت خلفاي منصوص يا غيرمنصوص . بكاهد
فرمود و چون ذكر نفرموده   لزومي داشت، خداوند سبحان از ذكر آن دريغ نمي

  . قطعاً معرفت و ايمان به آنان ضروري نبوده است
 

 »یو السالم علی من اتبع اهلد«
 هخادم الرشيع

  سيد ابوالفضل ابن الرضا البرقعي القمي
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D  C  B    A  

  
  ي استاد حيدرعلي قلمداران مقدمه

  
 حممد وآله وأتباعه أمجعني والسالم علينا وعىل هللا رب العاملني وصلی اهللا عىل احلمد

 .عباداهللا الصاحلني
كه وحي آدميان و تجربه و آزمايش جهانيان بل ي هنه تنها عقل و انديش

ترين بيان و گوياترين زبان  آفريدگار جهان و تعاليم انبياء و برگزيدگان با روشن
و هر ملت . داللت دارد بر وجوب توحيد و اتحاد كلمه و اتفاق امت و جماعت

و جمعيتي كه در زندگي در مجاورت و معاشرت يكديگرند به اتحاد و اتفاق 
اتفاق چيزي نيست كه احتياج به بيشتر نيازمندند، و بركات اتحاد و فضائل 

تواند به حسن ختام و نيكي   گفتن و نوشتن داشته باشد زيرا ادني شعوري مي
عالم در كتاب محكم خود در آياتي چند،  ي هآفرينند. انجام آن حكم نمايد

M } : مسلمين را به وحدت و اتّحاد و اجتماع و اتفاق دعوت نموده و فرموده
  U T S R Q P O  Nz )92: ألنبياءا(.  

همانا اينست امت شما كه امتي يگانه است و من پروردگارتانم پس مرا «
  .»عبادت كنيد

{§ ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~z )همانا « .)52: المؤمنون
  .»اينست امت شما كه امتي يگانه است و من پروردگارتانم پس از من پروا كنيد

سلمانان بپردازد و براي آنكه امت اسالم به وحدت كلمه و توحيد جماعت م
توحيد را به آنان يادآور شده كه چون تنها من پروردگار شمايم شما نيز  ي هكلم

امتي يگانه باشيد و همگي تنها مرا بپرستيد و فقط از من پروا كنيد، هر چند 
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هيئت و نظام كارگاه خلقت، خود دليل روشني بر واحد بودن خالق آن است و 
 ي همتقن، اما برداشت از اين حقيقت و نتيجاين حقيقتي است روشن و برهاني 

اي است بزرگ، و زيان و خسراني  آن هر گاه توحيد كلمه و اتفاق نباشد ضايعه
زالل كوثر، تشنه و  ي هاست عظيم، كه در كنار درياي نور، كور و در لب شريع

مهجور باشيم، حق تعالي از اختالف و تشتّت بر حذر داشته و مردم را به 
حبل الهي كه قرآن مجيد و دين مبين اسالم است دعوت كرده و اعتصام به 

  .) 103: آل عمران( gf e d c b az  } : فرموده
  .»چنگ بزنيد و متفرق نشويد) قرآن(همگي به ريسمان خدا «

: آل عمران. (z y x w  vz } | { ~ �¡  }  :و فرموده
ايشان آمد و همچون كساني نباشيد كه پس از آنكه داليل روشن بر« .)105

  .»پراكنده شدند و اختالف كردند
u t s  r q p on m l k j } : و فرموده

 } |  { z y x wvz . )153: األنعام(.  
هاي  آن را پيروي كنيد و از راه ،اين راه من است كه راست و مستقيم است«

خداوند شما را چنين سفارش  ،ديگر پيروي نكنيد كه از راه خدا جدايتان سازد
  .»باشد كه بپرهيزيد ،دكن  مي

  ).159: األنعام( .sr q p    o n m l k j iz } : و فرموده
شدند، به ) متفرق(جويي كردند و شيعه شان تفرقه همانا كساني كه در دين«

  .»هيچ وجه از ايشان نيستي
w v u t s r q p o n m l k j } : و فرموده

 j ih g f e d  c ba ` _ ~ } | {z y x
p o n m l k  | { z y x w  v u t s r q
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}z) .14-13: الشورى(.  
و آنچه را بر تو  ؛آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود«

دين : وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه
 و بر مشركان گران است آنچه شما! را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد

گزيند، و  خداوند هر كس را بخواهد برمى! كنيد آنان را به سويش دعوت مى
آنان پراكنده نشدند مگر بعد از . كند كسى را كه به سوى او بازگردد هدايت مى

  .»آنكه علم و آگاهى به سراغشان آمد
 { ¦¥  ¤ £ ¢¡ � ~ } |   { z y x w v

 ² ±  ° ¯   ® ¬ «ª © ¨    §z )14: الحشر.(  
هرگز با شما به صورت دسته جمعي جز در پس دژهاي محكم ] يهوديان[«           

جنگند، عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت  و يا از پشت ديوارها نمى
باشند،  بيني، ولي پراكنده دل بوده و هماهنگ نمي دارد، تو ايشان را متحد مي

  »ناآگاهي هستند شعور و اين بدان خاطر است كه مردمان بي
ايمان پراكنده   هاي افراد بي توجه داشته باشيم كه چون به تصريح قرآن دل

مؤمنان بايد با عبرت گرفتن از آنها در  ،است و اتحادشان اصيل و عميق نيست
پي وحدت حقيقي و راستين باشند زيرا آنان به حكم قرآن از جانب پروردگار 

كلمه دعوت نمايند، اما عالمين مأمورند كه متفرق نشوند و به اجتماع و وحدت 
ها  نه وحدتي ظاهري و فاقد حقيقت و اصالت، بلكه وحدتي كه ريشه در دل

  . داشته باشد
به  ؛تفرقه آن چنان در دين إلهي مذموم است كه چون قوم موسي 

براي  ؛پرستي پرداختند جناب هارون   سامري به گوساله) گمراهي(تضليل
سبب كار خود را احتراز و دوري  ؛عذرخواهي در برابر برادر خود موسي 



 

  

  37  شاهراه اتحاد

: طه. ( t s r q p o n  m z} : گويد از تفرقه دانسته و مي
  .»اسرائيل تفرقه انداختي بيم داشتم مرا سرزنش كني و بگوئي بين بني« .) 94

B A } : فرمايد  و خداوند در احتراز و دوري از نزاع و تشاجر مي
 IH G F E D Cz. )46: األنفال.(  

سول او را اطاعت كنيد و با يكديگر نزاع و كشمكش نكنيد كه خدا و ر«  
  .»سست شويد و شوكت شما از بين برود

و در سنت نبوي به قدري احاديث صحيح در وجوب مالزمت و پيوستگي 
به جماعت وارد شده كه از حد احصاء و شمارش خارج است از آن جمله 

اجلامعة قدر شرب من فارق «: فرموده صحديث مشهوري است كه رسول خدا 
كسي كه به قدر يك وجب از  »أن يراجع سالم عن عنقه إالَّ فقد خلع ربقة اإل

از اسالم (اسالم را از گردن خود خلع نموده  ي هجماعت جدائي گيرد رشت
من خرج من الطاعة وفارق «: مگر اينكه باز گردد و يا فرموده) خارج شده

فرمانبرداري حكومت اسالمي خارج  كسي كه از »اجلامعة فامت, مات ميتة جاهلية
بميرد به مرگ جاهليت مرده ) در اين حال(شود و از جماعت جدائي گيرد و 

نهج البالغه كه حضرت مولي الموحدين  125 ي هيا اين فقره از خطب. است
اهللا مع اجلامعة وإياكم والفرقة  ن يدإوالزموا السواد األعظم ف«: اميرالمؤمنين فرموده

هذا  الناس للشيطان كام أن الشاذ من الغنم للذئب أال من دعا إىل فإن الشاذ من
مالزم سواد اعظم و جماعت مسلمين  .»هذه يالشعار فاقتلوه ولو كان حتت عاممت

باشيد زيرا دست خدا با جماعت است و بر حذر باشيد از تفرقه و جدائي كه 
د دور از همانا هر كس از مردم تك افتاد نصيب شيطان است چنانكه گوسفن

گيري از  تفرقه و كناره(است، آگاه باشيد كسي كه به اين شعار گله، نصيب گرگ 
من باشد يعني اگر من  ي هدعوت نمايد او را بكشيد اگر چه در زير عمام) جماعت
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كه اميرالمؤمنين هستم شما را دعوت به جدايي و تفرقه كردم در آن صورت مرا 
آن حضرت بهترين دليل بر وجوب اين امر  ي هسير)! تا چه رسد به ديگران(بكشيد 

كرد همواره مالزم جماعت   هايي كه تحمل مي  است كه با تمام ناماليمات و رنج
  . مسلمين بود

  
  هاي جدائي امت اسالم از يكديگر علل و انگيزه

مهمترين و بزرگترين علت تفرقه و جدايي و خصومت و دشمني مسلمانان با 
جانشيني پيغمبر است كه از صدر اول و روزهاي خالفت و  ي هلأيكدگير مس

آن فراهم شد و بر اثر جهل و  ي هزمين صنخستين پس از رحلت رسول خدا 
هاي   تعصب مسلمين و تحريك دشمنان اسالم تقويت گرديد تا اينكه در قرن

بعد، زماناً بعد زمان، شدت يافت و مسلمانان را به صورت دشمناني خونين در 
هايي ننگين از جنگ و جدال و خصومت و  رار داد و صحنهمقابل يكديگر ق

قتال به وجود آورد كه صفحات تاريخ را به رسوايي سياه كرد به طوري كه 
امروز هر يك از فرق مسلمين با دشمناني چون يهود و نصاري بهتر امكان 
آميزش و معاشرت دارند تا با يكديگر كه به نص كتاب آسماني با هم برادر و 

د، هر چند گرد و غبار حقيقت پوشي كه در طي قرون از اين جدال و برابرن
حقيقت  ي هقتال بر انگيخته شده است مانع بزرگ و سختي است كه بتوان چهر

هاي مختلف را با يكديگر آشنا كرد و آب رفته را  را چنانكه بايد نمود و فرقه
كوشيم،  ه ميبه جوي باز آورد، ليكن ما به ياري خدا در حد توان در اين را

باشد كه به فضل الهي چراغي روشن در اين راه تاريك و باريك بر افروزيم و 
از آنچه  -البته آنانكه طالب حق و جوياي حقيقتند  -برادران مسلمان خود را 

خداي بزرگ از فضل و رحمت خود ما را بدان رهبري فرموده، آگاه نماييم 
رنگ و سياست دشمنان و چشيدن شايد پس از گذشت زمان و آگاهي آنان از ني
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اين اختالفات دامنگير آنان  ي هطعم تلخ اين همه بليات و مصيبتهاي كه در نتيج
شده به خود آيند و قبل از آنكه آبشان از سر بگذرد و طومار وجودشان در هم 
نورديده گردد به سوي شاهراه عزت و سعادت و شوكت و سيادت و اتحاد 

 . R Q P O Nz}   :باشند ي هشريف ي هخود باز گردند و مصداق آي
  .»شما برترين امتيد كه براي هدايت مردم انتخاب شديد« .)110: آل عمران(

و  ،هاي سهمگين اين همه حوادث ناگوار  و اگر خداي ناكرده خروش سيل
 هاي بال در قرون و اعصار با اين بيدار  بار اين همه طوفان امواج هالكت

روي و ريا، اثري نكرد و باز هم تعصبات  شدارهاي بي افزا و ه هاي هوش   باش
هاي مذهبي و قومي به وساوس شيطاني و دسائس دشمنان  جاهلي و تفرقه

ديني، همچنان آنان را در گمراهي و ضاللت آشكار نگاه داشت ما در نزد 
رو   پروردگار خويش از اين جهت معذور بوده و در سعي و كوشش خود از آن

.... ل رنج و آالم روحي از تهمت و دشنام و بهتان و افترا و كه توأم با تحم
  . خواهد بود از او اميد اجر داريم، ان شاء اهللا

 {  R Q P ON M L K J I HG F E D C B A
VU T Sz. )چرا : و شماري از ايشان گفتند« .)164: األعراف

د خواهد نمايد و يا ايشان را عذابي شدي  گروهي را كه پروردگارشان هالك مي
از آن رو كه ما را نزد پروردگارتان عذري باشد و : دهيد؟ گفتند كرد، اندرز مي

  .»شايد ايشان از پروردگار پروا كنند
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  علت اصلي اختالف
اصلي و اساسي اختالف أمت اسالمي كه بر اثر آن ساير اختالفات نيز  ي هماد

و زمامداري  پيدا شده، موضوع امامت و پيشوايي يا به عبارت ديگر حكومت
امور ملت است و محرك و داعي اصلي آن در اكثر افراد همان  ي همردم و ادار

جويي و  حب مقام و رياست و سروري است ولي بايد گفت كه هر چند برتري
استعالء بر ديگران در هر نفسي ذاتي است و هر كس طالب برتري بر امثال 

تقوي  ي هاز درجات عاليكه ... و  ؛خويش است اما در اقليتي همچون علي 
فوق تحت حاكميت پروا و تقواي  ي هو علو طبع برخوردارند، انگيزه و غريز

إلهي و حب توفيق خدمت و كسب ثواب اجراي احكام خدا و ارشاد بندگان 
شود و   مذكور به نحوي صحيح إعمال مي ي هگيرد و غريز پروردگار، قرار مي

ي صحيح رهبري شود بهترين نتايج از آن طبعاً هر گاه اين ميل طبيعي به طريق
شود، زيرا وجود نظام مديريت جامعه از لوازم حيات آدمي است و   حاصل مي

تواند به حيات مدني و  هيچ ملت و امتي بدون حكومت و نظام اجتماعي نمي
نه تنها انسان بلكه بسياري از حيوانات نيز به اهميت . اجتماعي خود ادامه دهد

 ي هده و در نظام زندگي خودداراي اجتماع و تشكيالت الزماين مطلب پي بر
آن هستند چنانكه تشكيالت اجتماعي موريانه و مورچه و زنبور عسل و 

شكي . اي از حيوانات ديگر شاهد اين حقيقت است بسياري از پرندگان و پاره
نيست كه در دين اسالم كه حاوي بهترين دستورات اجتماعي و ضامن سعادت 

نيوي پيروان خويش است اين مسأله مسكوت و مجهول نمانده و براي ديني و د
آن وظايف و احكام و دستورات و مقرراتي وضع كرده كه ما في الجمله آن را 

ايم و از طالبان  بيان نموده» حكومت در اسالم«در يكي از تأليفات خويش به نام 
آنچه در اينجا . حقيقت تقاضا داريم كه بدان رجوع كرده و حقيقت را در يابند

در شريعت والي  صتوانيم گفت آن است كه يقيناً حضرت خاتم النبيين   مي
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خود مقررات و قوانيني در آئين زمامداري و حكومت آورده و امت خود را 
l k } : زيرا دين اسالم كه به توشيح مقدس. بدان رهبري كرده است

q p o n mz .)3: هالمائد(.  
  .»را كامل و نعمتم را بر شما تمام كردم تان يامروز برايتان دين«

موشح و مزين گرديده، از مسائل و احكام حكومت و زمامداري كه از الزم 
تواند بود، و چنانكه در محل خود ثابت   لوازم حيات بشري است خالي نمي

ترين احكام   است اين منظور در اين دين مبين از مهمترين اهداف و مقدس
اي از  اغراض و امراض پاره ي هو حواشي كه مسلماً زائيداسالم است اما زوائد 

تواند در احكام آسماني و   گر و دوستان جاهل است هرگز نمي دشمنان حيله
ناپذير راه يابد زيرا چنانكه إن شاء اهللا بيان   قوانين الهي به طور روشن و خدشه

مكروه و اي  آن خواهد آمد، آن را از شكل اصلي خود برگردانيده و با چهره
دهد كه در اين صورت مورد نفرت عقال و انزجار  زشت نمايش مي

از  يكي. گيرد و اين از رحمت إلهي به دور است  آن قرار مي) دوستداران(احباء
سي آن به حقايق تعاليم اسالم دست يافت، ربر ي هتوان به وسيل  اموري كه مي

ساعات اوليه كه روح بني ساعده است كه در همان  ي هسقيف ي هقضي ي همطالع
يافت، واقع شد، و هرگاه آن واقعه را با   مقدس رسول خدا به مأل اعلي انتقال مي

داوري تعقيب كنيم، به بسياري   جويانه و عاري از تعصب و پيش دقتي حقيقت
رغم پوشيدگي بر طالب خود، جلوه   از مطالب الزمه پي برده و حقيقت علي

بني ساعده را  ي هاله، مختصري از داستان سقيفاينك ما در اين رس. خواهد كرد
در آن حضور داشتند و ماجرا را به وجود  صكه كبار اصحاب رسول مختار 

  .نگاريم تا حقيقت مطلب بر طالبان حق روشن شود، إن شاء اهللا آوردند مي
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  بني ساعده ي هسقيف ي هتحقيقي عميق دربار
مدينه براي حل و فصل امور، بني ساعده محلي بود كه در آن مردم  ي هسقيف

پس از . دند نمو اجتماع كرده و مسائل مهم را با مشورت سران قوم فيصله مي
و بدون اكراه و ) با اختيار(رحلت رسول خدا بالفاصله مردم مدينه كه طوعا

اجبار مسلمان شده بودند و رسول خدا را قبل از هجرت به سوي خود دعوت 
شدند، در سقيفه  ده بودند و انصار ناميده ميياري و نصرت دا ي هكرده و وعد

يكي از دو (خزرج  ي هرا كه رئيس طايف )1(»سعد بن عباده«اجتماع كرده و 
و در آن وقت بيمار بود نامزد خالفت و امامت كرده و در ) بزرگ مدينه ي هقبيل

ما مختصراً . گليمي گذاشته به سقيفه آوردند تا براي او از مردم بيعت بگيرند
آنكه نكات تاريخي و اساسي آن حذف   تان سقيفه را از تواريخ معتبر بيداس

كنيم كه كتب تاريخي در باب   نشان مي آوريم و قبالً اين نكته را خاطر  شود مي
اين ماجرا، تأليفاتي است كه از علماي بزرگ اسالم براي ملت اسالمي باقي 

در قرن سوم و از آن به بعد  مانده و اين تأليفات عموماً بعد از قرن دوم و غالباً
شويم كه در آن زمان   تحرير در آمده و نيز اين نكته را يادآور مي ي هبه رشت
شيعه و سني، هرگز به صورتي كه امروز در آمده است، نبوده و كسي  ي هقضي

دست به قلم نبرده است زيرا نويسندگان در  ؛يا علي   به طرفداري عمر
آرايي نكرده و در  ين كيفيت، هرگز در آن زمان صفواليت و امامت بد ي همسأل

به عالوه ما در اين قضيه . مقابل يكديگر به مخاصمه و مجادله برنخاسته بودند
و علماي بزرگ شيعه آنها را  ستشيعه نيز حجت ا ي هبه كتبي كه براي فرق

اند مراجعه كرده و مطالب اين قضيه را از آنها به دست  تأليف يا تصويب كرده

                                                 
از دانشمندان صحابه مـردی بـا سـواد بـود و جـزء كسـانی اسـت كـه قبـل از هجـرت   دةسعد بن عبا −)١(

 ., اسالم آورده و جز غزوة بدر, در متامی غزوات جهاد كرده بودصپيامرب
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  . گذاريم  جويان مي ورده و با كمال امانت در دسترس حقيقتآ
ابن هشام است كه مورد اعتماد عموم  ي هترين كتب در اين باب سير  قديم

اين كتاب عبدالملك بن هشام معافري است كه آن را  ي همسلمين است، نويسند
كند و محمد بن اسحق از مورخين قرن  از محمد بن اسحق مطلبي روايت مي

و دوم هجري است كه وفات او در اوائل قرن دوم اتفاق افتاده، و ابن هشام  اول
ابن  »اإلمامة والسياسة«هجري است و پس از آن تاريخ  213خود متوفاي سال 

 276دينوري است كه عبداهللا بن مسلم بن قتيبه دينوري متوفاي سال  ي هقتيب
است كه احمد بن ابي  »تاريخ يعقوبي«و پس از آن  )1(هجري آن را تأليف كرده

يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب كه مورخي شيعي مذهب و متوفاي سال 
هجري است، آن را نگاشته، سپس تاريخ علي بن الحسين مسعودي است  292

و  »رشافالتنبيه واإل«و كتاب  »مروج الذهب و معادن اجلوهر«كه صاحب تاريخ 
ت و اقوال آنان مورد هجري اس 345به شيعي بودن معروف و متوفاي سال 

قبول علماء است و ما در شرح اين داستان از اين كتب معتبر كه مؤلف سه 
كنيم و إن شاء اهللا تعالي آنچه را   باشند، تجاوز نمي  كتاب از پنج كتاب شيعي مي

  . آوريم مورد اتفاق آنها است مي
  

  بني ساعده ي ماجراي سقيفه
هري و او از عبداهللا بن كعب بن ابن هشام روايتي از محمد بن اسحق از ز

در  صاي كه رسول خدا   كه روز دوشنبه )2(مالك از عبداهللا بن عباس آورده
از نزد آن حضرت  ؛طالب   مرض موت بود، امير المؤمنين علي بن ابي

                                                 
 .است ىرباشد, در حقيقت مولف آن شخص جمهول ديگ ىم ىاين كتاب منسوب به ابن قتيبه دينور −)١(
 .به تصحيح حميی الدين عبداحلميد ٤/٣٣٢, ابن هشام, »السرية النبوية« −)٢(
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 :بيرون آمد و مردم پرسيدند يا ابا الحسن رسول خدا چگونه است؟ فرمود
دست علي را گرفت و  صرسول خدا بحمد اهللا مرضي ندارد، عباس عموي 

كنايه از (عصائي  ي هبه خدا سوگند تو بعد از سه روز بند !يا علي :به او گفت
رسول  ي هخورم كه در چهر  من به خدا سوگند مي) اي  اينكه از مقام خود رانده

فرزندان  ي ههم ي هبينم چنانكه آن را در چهر  عالئم رحلت را مي صخدا 
سم، بيا با هم به خدمت رسول خدا برويم تا اگر امر خالفت شنا  عبدالمطلب مي

از آن ما است به درستي بدانيم و اگر در غير ما است رسول خدا را وادار كنيم 
به خدا سوگند چنين  :فرمود ؛علي . ما سفارش كند ي هتا مردم را دربار

بعد از كنم زيرا قسم به خدا اگر ما را از امر خالفت منع كند احدي  كاري نمي
  . اين خبر در كتب ديگر نيز آمده است. رسول خدا آن را به ما نخواهد داد

اند آن است    نويسان بر آن متفق   در ماجراي سقيفه آنچه تمام مورخين و سيره
و  تغسيلكه چون رسول خدا رحلت نمود اهل بيت و خاندانش به تجهيز و 

و عباس  ؛ي تكفين حضرتش مشغول شدند كه در رأس آنان حضرت عل
عموي بزرگوار پيامبر و فرزندانش بودند و زبير بن العوام و طلحه بن عبيداهللا 

مهاجرين و  ي هبقي. نيز حضور داشتند و درِ خانه به روي ديگران بسته بود
در اين زمان كسي آمد و . برخي از انصار چون اسيد بن حضير نزد ابوبكر بودند

ر در صدد تعيين خليفه براي پيشوايي و به ايشان خبر داد كه گروهي از انصا
باشند اگر شما را به امر حكومت حاجتي است مردم را قبل    زمامداري مردم مي

برويم و ببينيم برادران : عمر به ابوبكر گفت. از آنكه كار انصار باال گيرد دريابيد
ن در اين هنگام هنوز كار تجهيز رسول خدا پايا. كنند  چه مي) يعني انصار(ما 

عمر و ابوبكر چون از . نيافته و هنوز درِ خانه به روي ديگران باز نشده بود
سعد بن عباده كه با تن تبدار، خود را براي خالفت نامزد كرده و با  ي هقضي

بني ساعده اجتماع كرده بود خبردار شدند،  ي هجمعيتي از انصار در سقيف
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ر نموده و به سرعت خود را مطهر رسول خدا را به من له الكفايه واگذا ي هجناز
به سقيفه رساندند و مشاهده كردند كه انصار، سعد بن عباده را در گليمي 

اند و او كلماتي را به عنوان خطبه القاء    پيچيده، در وسط ميدان سقيفه گذارده
رسا نيست، پسرش قيس بن   نمايد و چون صداي او به علت ضعف بيماري  مي

اما پيش از نقل سخنراني سعد . خواند  بر مردم مياو را  ي هسعد كلمات شمرد
اي از روايات آمده است كه در زمان رحلت    بن عباده، الزم است بدانيم در پاره

كه از قراي اطراف مدينه است ساكن بود و » سنح« ي ه، ابوبكر در قريصپيامبر 
فه جراح در سقي ي هخبر موثقي نداشت و عمر با ابو عبيد صاز وفات پيامبر 

دانستند در   حاضر شدند و پس از شنيدن سخنان انصار متحير ماندند و نمي
شان چه بگويند تا مانع بيعت مردم با سعد بن عباده شوند، لذا عمر   پاسخ
وفات  صماجرا چيست؟ و همين كه به او گفتند چون رسول خدا : پرسيد

فرياد بر آورد  يافته، انصار درصدد تعيين خليفه هستند، شمشير خود را كشيد و
هر كه چنين ادعا كند، او را با : شد و گفت صو منكر فوت رسول اهللا 

زنم زيرا رسول خدا نمرده بلكه نزد پروردگار رفته و در صدد    شمشيرم مي
آنچه (وقع تكميل دين خويش است، و نهاني كسي را فرستاد و ابوبكر را از ما

پيامبر رفت و  ي هه آمده و به خانآگاه كرد، ابوبكر از سنح به مدين) واقع شده
پيكر مطهر آن حضرت را ديد و از وفاتش مطمئن شد، سپس به سوي سقيفه 
راه افتاد و خود را به آنجا رساند و پرسيد اين اجتماع براي چيست و همين كه 

 صعمر داستان آمادگي انصار براي تعيين خليفه به سبب شهرت وفات پيامبر 
پرستيد او در گذشت    هر كه محمد را مي: بكر پاسخ دادو انكار خود را گفت ابو

  . پرستد او حي و زنده است    و هر كه خدا را مي
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خصوصاً كه  )1(شود اين روايت خالي از اشكال نيست  اما چنانكه مالحظه مي
اند همچنين اين روايت با    اكثر تواريخ ماجرا را آن گونه كه گفتيم نقل كرده

امامت مردم در مسجد بر  صند در أيام بيماري پيامبر رسا   اخباري كه مي
دهند كه    ابوبكر بوده نيز در تعارض است زيرا روايات مذكور نشان مي ي هعهد

  . ابوبكر در مدينه سكونت داشته است
پردازيم، بنا به    گرديم و به سخنراني سعد بن عباده مي    اينك به سقيفه باز مي

عد پس از حمد و ثناي الهي سخناني بدين مضمون س »مامة والسياسةاإل«نقل 
اي و در اسالم فضيلتي است كه هيچ    اي گروه انصار ما را در دين سابقه«: گفت
اي از عرب را چنين سابقه و فضيلتي نيست، رسول خدا در ميان قوم خود  قبيله

ده سال و اندي زيست و آنان را به عبادت خداي رحمان و خلع ) مردم مكه(
به خدا سوگند . ن فراخواند اما از قوم او جز اندكي به وي ايمان نياوردنداوثا

آنان قادر نبودند كه رسول خدا را از دشمنان حفظ كنند و نه آنكه دين او را 
توانستند از جان خود دفاع نمايند تا اينكه خداي تعالي  بشناسانند و حتي نمي

ه سوي شما راند و شما را اين فضيلت را براي شما خواست و اين كرامت را ب
بدين نعمت اختصاص داد و ايمان به او و به رسول او و حفظ و حراست او و 

                                                 
 ترين اشكال اين خـرب آن اسـت كـه حتّقـق آن رصف نظر از تعارض اين روايت با اخبار بسيار ديگر, عمده −)١(

ابـوبكر نيـز دارای  سيم نداشت كه ابـوبكر را رسيعـًا بـا خـرب سـازد, ناميد زيرا عمر دستگاه بی كامًال بعيد می
 صخـود را بـه مدينـه و خانـه پيـامرب » سنح«الّسري نبود كه نخست از  كوپرت اختصاصی يا ماشني رسيع هلی

برساند و بعد از حضور و اطمينان از رحلت آن حرضت, از مدينه به سقيفه بيايد و طبعًا تـا عمـر كسـی را از 
و سال ابوبكر پس از دريافت خرب, از سنح به مدينـه و  سقيفه در پی ابوبكر به سنح بفرستد و پريمردی به سنّ 

سپس از مدينه به سقيفه بيايد و با توّجه به اينكه هنوز بني سنح و مدينه و سقيفه بزرگراه احداث نشده بـود بـه 
ها وقت نياز داشت در اين مّدت طوالنی, مردمی كه در سقيفه اجتامع كرده بودند منتظر نامنده و دست  ساعت
گرفتنـد و مـاجرای  گذاشتند, بلكه جواب سخن ناسنجيده عمر را داده و كار خود را پی مـی ست نمیروی د

 .يافت سقيفه شكل ديگری می
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اصحابش را و ارجمندي دين او و جهاد با دشمنان وي را نصيب شما فرمود 
پس شما بر كسي كه از آن حضرت و از شما تخلف كند شديدترين مردم بوده 

ايد تا اينكه مردم با رغبت و با  رين مردمت و هستيد و بر دشمنان خود نيز سنگين
كراهت به راه راست آمدند و كساني از دور و نزديك گردن به دين خدا نهادند 

شما رسول خود را بر زمين استيال بخشيد و با  ي هتا اينكه خداوند به وسيل
شمشيرهاي شما، عرب به اطاعت او گردن نهاد، رسول خدا وفات يافت در 

هاي  شنود و چشمانش در شما روشن بود پس با دستخو حالي كه از شما
محكم بچسبيد زيرا شما ) حكومت و زمامداري(خود و با قوت تمام به اين امر 

تمام جمعيت انصار او را اجابت كرده و . »از تمام مردم بدان احق و اولي هستيد
گفتي گفتند در رأي پيروز و در گفتار استواري و آنچه تو در توليت امر خالفت 

نقل شده . كافي و خود بدين امر الئقي و تمام مؤمنان بدان راضي و خرسندند
چون سعد بن عباده از گفتار خود ساكت شد من خواستم سخن : كه عمر گفت

بگويم و نزد خود جمالت و گفتاري آماده كرده بودم و خوش داشتم كه در 
بجاي خود باش و من اي عمر  :اما ابوبكر گفت. حضور ابوبكر آنها را بيان كنم

ميل نداشتم كه او را به خشم آورم، او داناتر و با وقارتر از من شروع به سخن 
اي از آنچه من قبالً آماده كرده و آن را خوش  كرد، به خدا سوگند هيچ كلمه

آن را يا مانند آن را يا بهتر از آن را گفت  )1(ةبدهيداشتم وانگذاشت مگر اينكه 
  . تا اينكه ساكت شد

جراح و عمر را براي  ي هبه هر حال ابوبكر در پايان سخنانش ابوعبيد
شان را تصديق  خالفت معرفي نمود و فضائلي براي ايشان شمرد و استحقاق

                                                 
 .شود كه بدون از آمادگی قبلی گفته شود كالم بدهيی به سخنانی گفته می −)١(
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هذا عمر «: فضيلت شماري ابوبكر را بدين عبارت آورده )1(تاريخ يعقوبي. كرد
قال  يراح الذبوعبيدة اجلأبه وهذا  الدينعز أقال رسول اهللا  يبن اخلطاب الذ

اين عمر بن خطاب است كه پيامبر . »فبايعوا أهيام شئتم ةرسول اهللا أمني هذه األم
جراح است كه  ي هخداوند دين را با او قوت بخشيد و اين ابوعبيد: فرمود

اما عمر . »خواهيد بيعت كنيد  امين اين امت است، با هر يك كه مي: پيامبر فرمود
نه، سوگند به خدا ما خود را بر تو : د تن زدند و گفتندو ابو عبيده از اين پيشنها

ابن . داريم در حالي كه تو جليس رسول اهللا و ثاني اثنين او هستي  مقدم نمي
سخنان ابوبكر را بدين بيان آورده است كه  »السياسةو ةماماإل«قتيبه در كتاب 

ت پس همانا خداي جلّ شأنه محمد را براي هدايت و دين حق برانگيخ«: گفت
جنابش براي دين اسالم به دعوت پرداخت آنگه خداي تعالي تن و جان و 
قلوب ما را بدانچه آن حضرت دعوت نمود فرا گرفت پس ما گروه مهاجرين 
نخستين مردمانيم كه اسالم آورديم و ديگر مردمان در اين باره ما را تبعيت 

و نيكان آنانيم رسول خداييم و مع ذلك ما از اواسط عرب  ي هكردند ما عشير
اي از قبايل عرب نيست مگر اينكه قريش را با آن نسبت و قرابتي  هيچ قبيله

 ،است و شما انصار و ياران خدائيد، هم آنان كه جاي داديد و نصرت كرديد
شما در دين وزراء رسول خداييد، شما در كتاب خدا برادران ما و در دين 

ايم شما نيز  ختي كه ما بودهخداي عزوجل، شريكان ماييد در هر سستي و س
ايم كه شما در آن نباشيد، شما  ايد، به خدا سوگند در هيچ خير ما نبوده بوده

ترين آنان در نزد ما و در رضايت به قضاي الهي و   محبوبترين مردمان و گرامي
تسليم به امر او سزاوارترين مردميد، درآنچه خداوند به شما و به برادران 

ه، بديشان حسد نورزيد، شما كساني هستيد كه نسبت به مهاجرتان سوق داد
                                                 

 .قمری ١٣٧٥, چاپ ٢/٨٢ −)٢( 
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ديگران ايثار كرديد در حالي كه خود بدان نيازمند بوديد، به خدا سوگند شما 
كنيد و شما سزاوارترين مردميد  همواره برادران مهاجر خود را بر خود مقدم مي

ن خود در دست شما نباشد و دورتر از آنيد كه بر برادرا) حكومت(كه اين امر 
در خيري كه خدا براي ايشان خواسته حسد ورزيد و من اكنون شما را به بيعت 

كنم و ايشان را براي شما و براي حكومت   با ابوعبيده و يا عمر دعوت مي
اي «: ابوعبيده و عمر گفتند«. پسندم زيرا اينان هر دو براي آن اهليت دارند مي

ز تو باشد زيرا تو جليس رسول ابوبكر براي هيچ كس شايسته نيست كه برتر ا
نماز واداشت، ) امامت(خدا و يار غار و ثاني اثنين اويي و رسول خدا تو را به

  ! »مردم به دين او سزاوارتري ي هپس تو از هم
العملي نشان دادند،  اينك بايد ديد انصار در مقابل گفتار ابوبكر چه عكس

ار پس از شنيدن كالم ابوبكر بنابر آن چه در كتب تواريخ و سير آمده است انص
به خدا سوگند ما به خيري كه خدا به سوي شما سوق داد و روزي : گفتند

ورزيم و ما نيز چنانيم كه تو وصف كردي و خداي را  فرمود حسد نمي
تر و  سپاسگذاريم و هيچ كس از خلق خدا در نزد ما از شما محبوبتر و پسنديده

ترسيم و بيمناكيم بر اين امر   د ميتر نيست ليكن ما از روزهاي بع امين
كسي چيره شود كه نه از ما است و نه از شما، پس اگر امروز يك ) حكومت(

نفر از ما و يك نفر از شما را امير كنيد كه با آن بيعت كنيم و راضي شويم كه 
هر گاه امير ما در گذشت، فرد ديگري از انصار بر گيريم و چون او عمرش 

مهاجرين باشد و اگر مادام كه اين امت باقي است، كار به  بسر آمد يك نفر از
همين صورت و كيفيت باشد، بهتر و سزاوارتر است كه عدالت در امت 

كند، تا قرشي  ديگر مي ي هاي از ما متابعت پار شود و پاره  جاري مي صمحمد
چون سخن . از آن بترسد كه اگر برتري جويد انصاري او را بجاي خود نشاند

: بدين جاي رسيد ابوبكر برپاي خاست و پس از حمد و ثناي الهي گفت انصار
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و بر امت  ،را بر انگيخت در حالي كه بر خلق او رسول صهمانا خدا محمد 
خويش گواه بود تا آنكه مردم خداي را پرستيده و او را يگانه دانستند در حالي 

كردند كه آنان  مي پرستيدند و گمان اي را مي كه در اين هنگام خدايان پراكنده
رسانند و حال اينكه   كنند و به ايشان خير و سود مي برايشان شفاعت مي

 ي هخواهيد، بخوانيد آي هائي خراشيده بودند اگر مي  هائي تراشيده و چوب  سنگ
z y x w v u t s r }:فرمايد  شريفه را كه مي

} | { z )98: األنبياء(.  
اند كه شما به   كنيد هيزم دوزخ  بادت ميهمانا شما و آنچه كه غير از خدا ع«

  .»شويد  آن وارد مي
 { } | { z y x w v u t s r

� ~z .)18: يونس(.  
كنند و  و غير از خدا، آنچه را كه ايشان را زيان و سود نرساند عبادت مي«
  .»گويند اينان شفيعان ما نزد پروردگارند مي

 {f e   d c b a `z  .) 3الزمر(.  
ا را جز براي آنكه اندكي ما را به خداوند نزديك سازند، عبادت اين معبوده«
  .»كنيم  نمي

پس بر عرب بسيار سخت بود كه دين پدران خود را ترك گويند لذا 
خداوند، مهاجرين اولين را به تصديق رسول و ايمان به ايشان و مواسات آن 

آنان  پرستان و رام كردن ايشان و تكذيب  و صبر، بر شدت عمل بت ،حضرت
اختصاص داد در حالي كه تمام مردم مخالف ايشان و در صدد آزارشان بودند 
معهذا مهاجرين از قلّت عدد خود و سبك شمرده شدن توسط كفار و اجتماع 

پرستان عليه آنان، وحشت نكردند و آنان نخستين كساني بودند كه خداي را  بت
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رسول او ايمان آوردند و در زمين عبادت كردند و نخستين كسانند كه به خدا و 
بوده و سزاوارترين مردم به امر ) رسول خدا(او  ي هنيز ايشان اولياء و عشير

كند و   پيشوائي بعد از او هستند، و جز ستمگر در اين باب با ايشان منازعه نمي
شما اي گروه انصار كساني هستيد كه خداوند متعال مهاجرت رسول را به 

. ز مهاجرين اولين، هيچ كس را منزلت شما نيستسوي شما قرار داد و بعد ا
پس ما اميرانيم و شما وزيران، ما بدون مشورت شما به امري اقدام نكرده و آن 

در اين حال خباب بن منذر بن زيد بن حزام برخاست . رسانيم  را به انجام نمي
و گفت اي گروه انصار زمام امر خود را در دست خود نگهداريد همانا كه مردم 

شما هستند و كسي را توان آن نيست كه با شما مخالفت كرده و  ي هدر زير ساي
از رأي شما سرپيچي كند، شما اهل عزت و ثروت و داراي عده و عده و 

. كنيد  نگرند تا شما چه مي  بزرگي و بزرگواري هستيد و همانا مردم اكنون مي
امور خود را پريشان و پاره پس اختالف نورزيد تا رأيتان بر خودتان تباه شود و 

ايد، هجرت به سوي شما بود و براي شما است  پاره كنيد، شمائيد كه مأوا داده
آنچه براي سابقين اولين است، شما صاحبان خانه و ايمان، قبل از ايشانيد، به 
خدا سوگند خدا آشكارا پرستيده نشد مگر در بالد شما، و نماز صورت 

شما، و عرب گردن به اسالم ننهاد جز به بركت جماعت نيافت مگر در مساجد 
بزرگتر و  ي همردمان بهر ي هشمشيرهاي شما، پس شما را در اين امر از هم

بيشتري است و اگر اين قوم از آن ابا دارند پس ناچار از ما اميري باشد و از 
هيهات دو شمشير : در اين موقع عمر بر پاي خاست و گفت! ايشان هم اميري

ف نگنجد به خدا سوگند عرب راضي نخواهد شد در حالي كه در يك غال
پيغمبرشان از غير شما است، شما بر ايشان امير باشيد وليكن عرب را نسزد كه 
متولي اين امر شود مگر كساني كه پيغمبري در ايشان بوده و أولو األمر از ايشان 

رهان و است، ما را بر آن دسته از عرب كه مخالف ما هستند حجت ظاهر و ب
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تواند در جانشيني محمد و ميراث او با ما  سلطان آشكار است، چه كسي مي
او هستيم مگر آنكه به باطل بتازد يا  ي هنزاع كند؟ و حال اينكه ما اولياء و عشير

  . هالكت افكند ي همرتكب گناه بزرگ شود يا خود را در ورط
لك آنچه در اي معشر انصار ما :بار ديگر خباب بن منذر برخاست و گفت

شما  ي هدست خود داريد باشيد و گوش به سخنان او و اصحابش ندهيد تا بهر
را از اين امر ببرند، اگر بدانچه از ايشان خواستيد تن در ندهند آنان را از بالد 

خواهيد بر خودتان و بر اينان واليت بخشيد  خود بيرون كنيد و كسي را كه مي
ايشان سزاوارتريد، بدين امر كسي گردن  كه به خدا سوگند شما بدين امر از
نهاد، به خدا سوگند اگر شما بخواهيد آن را  نهاد كه جز به شمشير ما گردن نمي

گرداند مگر اينكه او   گردانيم، به خدا سوگند كسي سخن مرا بر من بر نمي  بر مي
عمر بن الخطاب چون جواب خود را از خباب شنيد . را با شمشير درهم شكنم

كسي به جاي من او را جواب گويد مرا با او سخني نيست زيرا در : گفت
اي بود پيامبر مرا از نزاع با او نهي فرمود  مرا با او منازعه صحيات رسول خدا 
آنگاه ابو . اي به او نگويم كه او را بد آيد ام كه هرگز كلمه لذا سوگند خورده

ين كساني بوديد كه اي گروه انصار شما نخست :جراح برخاست و گفت ي هعبيد
. نصرت كرديد و جاي داديد پس نخستين كساني نباشيد كه تبديل و تغيير دهيد

در اين حال بشير بن سعيد كه ظاهراً برادرزاده و از نزديكان سعد بن عباده بوده 
خزرج بود چون ديد كه قوم او بر امير كردن سعد بن  ي هو از سادات طائف

اي گروه  :از انتخاب سعد، بر پاي خاست و گفتاند، براي ممانعت  عباده متفق
در دين داراي فضيلت هستيم  ي هانصار هر چند ما در جهاد با مشركين و سابق

ليكن ما از آن، جز خشنودي خدا و اطاعت رسول، چيزي نخواستيم و ما را 
محمد كه رسول خدا . سزد كه بر مردم از اين جهت گردن فرازي كنيم  نمي

قريش و قوم او به ميراث و توليت جانشيني او احق و  است مردي است از
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بينم كه در اين امر   خورم كه من خود را اليق نمي  اولي هستند به خدا سوگند مي
با ايشان هرگز در نزاع و كشمكش باشم، پس از خدا بترسيد و با ايشان 

  . مخالفت نكرده و به خدعه نپردازيد
بوبكر بر پاي خاست و خدا را حمد بن سعد سر زد ا چون اين عمل از بشير

 :و ثنا گفت و انصار را به جماعت دعوت نموده و از تفرقه نهي نمود و گفت
جراح يا عمر، من خيرخواه  ي هدر خصوص بيعت با اين دو مرد يعني ابوعبيد

معاذ اهللا : عمر گفت. خواهيد بيعت كنيد شمايم پس با هر كدام از اينان كه مي
ر حالي كه تو در ميان ما هستي تو بدين كار از ما كه چنين كاري شود د

سزاوارتري و به صحبت رسول خدا از ما اقدم و در بذل مال افضلي و تو 
او بر  ي هافضل مهاجرين هستي و ثاني اثنين رسول خدا و خليف

و ) منظورشان انتخاب ابوبكر از گرف پيامبر براي امامت در نماز است(نمازي
رسد كه بر تو پيشي   اسالم است پس چه كسي را مينماز افضل اعمال دين 

جويد و متولي اين امر شود، دست خود را باز كن تا با تو بيعت كنيم، چون 
عمر و ابو عبيده رفتند كه با ابوبكر بيعت كنند بشير بن سعد انصاري بر ايشان 

در اين وقت خباب بن منذر فرياد آورد كه . سبقت گرفت و با ابوبكر بيعت كرد
تو به پسر . كننده چه چيز تو را بدين كار واداشت اي بشير عاق كند تو را عاق

نه، سوگند به خدا : بشير بن سعد گفت! عم خود از جهت امارت حسد بردي
  . كه كراهت داشتم در حقي كه خاص اين قوم است با ايشان به نزاع پردازم

ج است در اوس چون ديدند بشير بن سعد كه خود از سادات خزر ي هطائف
ديگر كه اسيد بن حضير از آن  ي هاي از آنان به دست امر بيعت چنين كرد دسته

جمله بود گفتند اگر سعد بن عباده را براي يك مرتبه هم كه شده بر ما واليت 
دهيد آنان را بدين سبب همواره بر ما فضيلت خواهد بود و هرگز براي شما از 

با ابوبكر بيعت كنيد لذا همگي اي نخواهد بود پس برخيزيد و  آن بهره
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برخاستند و با ابوبكر بيعت كردند در اين حال خباب بن منذر بر پا خاست و 
شمشير خود را برداشت كه به ابوبكر حمله كند اما شمشير او را از دستش 

زد تا آنگه كه از بيعت فارغ   هاي خود به صورت آنان مي گرفتند و او با لباس
اي گروه انصار مرتكب اين كار شديد، اما به خدا  :گفتندشدند آنگاه به ايشان 

اند  هاي فرزندان ايشان ايستاده بينم كه فرزندان شما بر در خانه  سوگند گويي مي
كنند اما آنان حتي آب هم به ايشان   و به دست خود از ايشان گدائي مي

ز تو نه، ا :ترسي اي خباب؟ خباب گفت آيا از ما مي: ابوبكر گفت. چشانند  نمي
هر گاه چنين پيش : ابوبكر گفت. ترسم  آيند مي ليكن از كساني كه بعد از تو مي

آمدي شد در آن صورت امر و اختيار به دست تو و اصحاب تو است و ما را بر 
هيهات اي ابوبكر همين كه  :شما حق طاعت و فرمانبرداري نيست، خباب گفت

سعد بن . كنند ه هر چه خواستند ميآيند ك  من و تو رفتيم بعد از تو كساني مي
به خدا سوگند اگر من قادر به حركت بودم از من  :عباده چون چنان ديد گفت

كردم و تو را به قومي  شنيديد كه تو و اصحاب تو را بيرون مي  هاي شير مي نعره
كردم كه تو در ميان ايشان فرمانبر باشي نه فرمانروا و گمنامي باشي   ملحق مي

  . و احترامبدون عزت 
  . مردم با ابوبكر بيعت كردند ي هبه هر حال هم

  
  رسول خدا در چه حال بودند؟ ي بهساير صحا

 ي هدر اين هنگام مشغول تجهيز جناز ؛آنچه مسلّم است اميرالمؤمنين علي 
پيغمبر را بسته و اهل بيت رسول به تغسيل و كفن و  ي هرسول خدا بود درِ خان

بيعت جريان  ي هاما وقتي كه در سقيفه قضي دفن آن حضرت مشغول بودند
آن  ي ههاشم در اطراف علي بودند و پسر عم  داشت بنا بر قول اكثر تواريخ، بني

هاشم   حضرت زبير بن العوام نيز در ميان ايشان بود چه او خود را از بني
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  . دختر عبدالمطلب بن هاشم بود» صفيه«شمرد زيرا مادر او  مي
زهره گرد سعد بن ابي   گام در پيرامون عثمان بودند، و بنياميه در اين هن بني

وقاص و عبدالرحمن بن عوف در مسجد اجتماع كرده بودند همين كه ابوبكر و 
جراح بر ايشان عبور كردند در حالي كه مردم با ابوبكر بيعت كرده  ي هابو عبيد

كنده جمع هاي پرا  بينم كه با حلقه چرا شما را مي :بودند عمر به آنها گفت
ايد؟ برخيزيد و با ابوبكر بيعت كنيد زيرا مردم با او بيعت كردند و انصار  شده

اميه با او بود برخاستند   رو عثمان و هر كه از بني  از اين. نيز با او بيعت نمودند
  . و با ابوبكر بيعت كردند

  
  با ابوبكر ؛كيفيت بيعت امير المؤمنين علي 

از بيعت  ؛اند آن است كه حضرت علي  قآنچه اكثر تواريخ بر آن متف
كراهت داشت و تا مدتي متوقف ماند و پس از آن به شرحي كه خواهد آمد 

 )1(در تاريخ طبري. بود ’بيعت كرد و آن ظاهراً پس از وفات حضرت فاطمه 
آمده كه مردي به زهري گفت مگر نه اينست كه علي تا شش ماه با ابوبكر 

هاشم بيعت نكردند تا   و و نه احدي از بنينه ا :بيعت نكرد؟ زهري گفت
بيعت نمود، زيرا علي همين كه ديد مردم به او روي نياوردند ناگزير  ؛علي

با ابوبكر مصالحه كرد، لذا به نزد ابوبكر كسي فرستاد كه به نزد ما بيا اما كسي 
با تو نباشد، چون دوست نداشت عمر با او بيايد زيرا شدت و غلظت عمر را 

تو خود به تنهائي مرو، اما وي پاسخ داد به  :عمر به ابوبكر گفت. نستدا مي
كني كه آنان چه خواهند كرد؟ و بر  روم، تصور مي  خدا سوگند تنها نزدشان مي

هاشم همگي در نزد آن حضرت بودند، پس   علي وارد شد در حالي كه بني

                                                 
 .یقمر ١٣٥٧, چاپ ٢/٤٤٧, »تاريخ األمم وامللوک« −)١(
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ت آنگاه برپاخاست و خداي را به آنچه سزاوار اوست حمد و ثنا گف ؛علي 
ما را انكار فضل تو مانع بيعت نشد و نيز به چيزي كه خدا به  !اي ابوبكر: فرمود

بينيم كه در اين امر ما را نيز  سوي تو سوق داد رشك نبرديم وليكن ما چنان مي
آنگاه آن حضرت قرابت خود را نسبت . حقي است كه شما بدان دست برديد

يادآور شد و پيوسته آنها را  به رسول خدا و حقي كه از آن ايشان است،
خاموش شد ابوبكر تشهد  ؛گفت تا ابوبكر به گريه در آمد و چون علي  مي

سوگند به خدا قرابت رسول خدا در : گفت و خدا را حمد و ثنا كرد آنگاه گفت
نزد من محبوبتر از آن است كه من خويشاوندان خود را صله كنم و من به خدا 

الي را كه بين من و شما است آن را جز به خير خورم كه اين امو  سوگند مي
گذاريم و آنچه   ما ارث نمي: فرمود  حيازت نكردم زيرا از رسول خدا شنيدم مي

خورند و من   را از ما باقي ماند، صدقه است و همانا آل محمد نيز از اين مال مي
ده باشد آن را انجام دا صشوم كه محمد  برم و يادآور امري نمي  به خدا پناه مي

گاه  وعده :فرمود ؛آنگاه علي . جز اينكه من نيز آن را ان شاءاهللا انجام دهم
تو براي بيعت بعد از ظهر است و چون ابوبكر نماز ظهر را خواند روي بر مردم 
كرد آنگاه عذر علي از بيعت را آنچنان كه خود آن حضرت فرموده بود براي 

بوبكر را عظيم شمرد و برخاست و حق ا ؛سپس علي . مردم بيان كرد
فضيلت او و سابقيت او را ذكر كرد و آنگاه به سوي ابوبكر رفته با او بيعت 

كرده و گفتند كاري صواب و نيكو  ؛پس از آن مردم روي به علي ! كرد
  . اين روايت را طبري از عايشه نقل كرده است. كردي

ه آورده و ساعده را به نحو خالص بني ي هسقيف ي همسعودي شيعي نيز قضي
ربيع  12در همان روزي كه رسول خدا وفات نمود يعني دوشنبه «: گويد  مي

بكر بيعت شد در حالي كه انصار سعد بن عباده  بوهجرت، با ا 11 ي هاالول سن
را براي بيعت نامزد كرده بودند و بين او و افرادي از مهاجرين كه در سقيفه 
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عظيمي رخ داد در حالي كه علي  اي طوالني و گفتگوهاي حضور داشتند منازعه
پيغمبر بودند و اين اولين  ي هو عباس و ساير مهاجرين مشغول تجهيز جناز

اختالفي بود كه پس از پيغمبر در ميان مسلمين رخ داد و شمار بسياري از 
اي از پرداخت زكات امتناع  عرب پس از رحلت رسول خدا مرتد شدند و عده

يمامه و طليحه بن خويلد اسدي كه عيينه بن  كذاب از ي هكردند و امر مسيلم
كرد از همه مهمتر و  غطفان او را كمك و ياري مي ي هحصين الفزاري از قبيل

تر بود، اين دو تن عالوه بر اسود عنسي و سجاح دختر  عظيمتر و ترسناك
  .)1(كردند حارث ادعاي پيغمبري مي

وف به يعقوبي معر ،احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب شيعي
هنوز رسول : بني ساعده را به همين صورت آورده و گفته ي هماجراي سقيف

بني ساعده اجتماع كردند و سعد  ي هخدا را غسل نداده بودند كه انصار در سقيف
اي بر سر بسته بود و براي او فرشي  بن عباده را نشانيدند در حالي كه عصابه

ذكر شد، داستان احتجاج مهاجرين و انصار آنگاه به كيفيتي كه  )2(گسترده بودند
خورد آن است كه پس از آنكه   را آورده، چيزي كه در اين تاريخ به چشم مي

هر چند شما : گويد راند، مي  عبدالرحمن بن عوف از فضائل مهاجرين سخن مي
انصار را فضل و فضيلتي است اما در ميان شما كسي مانند ابوبكر و عمر و علي 

منذر بن «آيد، در اين هنگام  به ميان مي ؛نجا سخن از علي نيست، در اي
گويد كه ما فضائل اين اشخاص را كه ذكر كردي  بر پاي خاسته و مي» ارقم

در ميان اين  »حد فيهأمر مل ينازعه طلب هذا األ ن فيهم لرجال لوأ«منكر نيستم 
او اشخاص مردي هست كه اگر او خواستار بيعت در خالفت شود هيچ كس با 

                                                 
 .٢٤٧ص » التنبيه واالرشاف«و  ١٣١٦, چاپ ١/٤١٢» مروج الذهب« −)١(
 .١٣٧٥, چاپ ٢/٨٢تاريخ يعقوبی,  −)٢(
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در اين . بود ؛منازعه نخواهد كرد و مقصودش از آن مرد حضرت علي 
كند و پس از وي   هنگام بشير بن سعد الخزرجي برخاسته و با ابوبكر بيعت مي
كنند در اين وقت  اسيد بن حضير الخزرجي، آنگاه ساير مردم برخاسته بيعت مي

  اي كه بني در خانهبكر در شرف اتمام بود براء بن عازب آمده و  كه بيعت ابي
بكر بيعت  هاشم با ابو  هاشم جمع بودند در را كوبيده و گفت اي گروه بني

مسلمانان چنين كاري را كه ما از آن غايب  :اي از آنان گفتند انجام شد پاره
دهند در حالي كه ما به محمد رسول اهللا اولي هستيم، اما عباس   باشيم انجام نمي

مهاجر و انصار شكي . ه آنان كار خود را كردندقسم به خداي كعبه ك :گفت
نداشتند كه علي خليفه خواهد شد و همين كه از خانه خارج شدند فضل بن 

اي گروه قريش خالفت با  :آور قريش بود برخاست و گفت  عباس كه زبان
يابد در حالي كه ما به جاي شما شايسته و  فريب و تمويه براي شما تحقق نمي

. )1(بدان از شما سزاوارتر است ؛صاحب و رفيق ما علي  اليق آن هستيم و
  : انشاء كرد )2(آنگاه يكي از فرزندان ابولهب موسوم به عتبه برخاسته و اشعاري

 ما كنت أحسب األمر منرصف
 )3(من أول الناس إيامنا وسابقه

  وآخر الناس عهدا بالنبی و من

 ما فيه ما فيهم, ال يمرتون به

 !عن هاشم ثم منها عن ابی احلسن
 وأعلم الناس بالقرآن والسنن?
 جربئيل عون له يف الغسل والكفن?
 وليس يف القوم ما فيه من احلسن

                                                 
آن  ىتوجـه داشـته باشـد كـه راو ىخواننده گرام البته اين سخنان در حق صحابه بزرگوار حمال است وىل −)١(

 .مذهب است ىشيع ىيعقوب
 .اند و عبداهللا بن سفيان نيز نسبت دادهالبته اين اشعار را به فضل بن عباس  −)٢(
آيـا او » ول من صـلی لقبلـتكمأليس أ«: به اين صورت ذكر شده» االخبار املوفقيات«اين مرصاع در كتاب  −)٣(

 نخستني كسی نيست كه رو به قبله شام نامز گزارده است?
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  تعلمهماذا الذي ردهم عنه ف

 

)1(!ها أن ذا غبننا من أعظم الغبن
  

هاشم از ابو الحسن  هاشم و در ميان بني   پنداشتم كه امر خالفت از بني  نمي
  . منصرف شود ؛علي 

ين كس از مردم به لحاظ ايمان و سابقه در اسالم و داناترين مردم به نخست
  قرآن و سنت كيست؟ 

و آخرين كس از جهت ديدار رسول خدا و كسي كه جبرئيل در غسل و 
  ياور او بوده، كيست؟  ص كفن رسول خدا 

دار است، در ايشان  آنچه عيب در آنهاست، دروي نيست و آنچه از فضائل
  . نيست

شان را از او منصرف ساخت كه تو بداني، براستي كه مغبون شدن پس چه اي
  ! هاست ما در اين كار از بزرگترين زيان

چون اين ماجرا را شنيد كسي را فرستاد و او را از اين كار نهي ؛ علي 
ديگر چنين مكن، زيرا سالم ماندن دين براي ما از هر چيز ديگر : كرده و فرمود
بسياري از انصار پس از  )2(»خبار الموفقياتاأل«كتاب  و بنا به نقل. عزيزتر است

بيعت با ابوبكر و استقرار وي بر مسند خالفت پشيمان شده و يكديگر را 
را برده و به نام او شعار دادند ولي آن حضرت  ؛سرزنش كرده و نام علي 

  !! با اينكه در خانه بود، بيرون نيامد و آنان را تأييد نكرد
بكر تخلف كردند و به  مهاجر و انصار كه از بيعت ابو از جمله گروهي از

مايل بودند، عباس بن عبدالمطلب و فضل بن عباس و  ؛علي بن ابيطالب 
زبير بن العوام و خالد بن سعيد بن العاص و مقداد بن عمر و سلمان فارسي و 

                                                 
 .بيت اخري در األخبار املوفقيات ذكر شده است −)١(
 .به بعد ٥٨٠, زبري بن بكار, ص األخبار املوفقيات −)٢(
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رو   از اين. ابوذر غفاري و عمار ياسر و براء بن عازب و أبي بن كعب بودند
جراح و مغيره بن شعبه  ي هبكر كسي را نزد عمر بن خطاب و ابو عبيدابو

نظر ما آن است كه عباس  :فرستاد و پرسيد رأي شما در اين باره چيست؟ گفتند
اي براي او قرار دهي كه پس  بن عبدالمطلب را مالقات كني و در اين امر بهره

ز علي فاصله گيرد و از وي براي او و بازماندگانش باقي باشد تا بدين وسيله ا
لذا ابوبكر و . گيري كند حجتي باشد براي شما بر علي تا او نتواند از شما كناره

عمر و ابو عبيده و مغيره شبانه بر عباس وارد شدند، ابوبكر خدا را حمد و ثنا 
چون از اداي . گفت و آنگاه مطالب خود را ضمن ستايش رسول خدا بيان كرد

در آمد و خداي را حمد و ثنا گفت، آنگاه به  سخن فارغ شد عباس به سخن
را  صهمانا خدا چنانكه بيان كردي محمد : بيان خود ادامه داد و گفت

برانگيخت و با وي بر امت منت نهاد و حضرتش ولي مؤمنين بود، آنگاه كه 
حضرتش را قبض فرمود، بر مسلمانان امورشان را واگذاشت تا هر كه را 

اما بايد حق را دنبال و اجابت كنند نه اينكه از . ر كنندبخواهند براي خود اختيا
وسوسه و هواي نفس پيروي كنند پس اگر تو از طرف رسول خدا اين خالفت 

تواني آن را به كسي واگذاري و اگر از طريق  اي از آن توست نمي را أخذ كرده
ما سهم اي ما نيز از ايشانيم، به چه جهت بر ما پيشي گرفتي و  مؤمنين اخذ كرده

و اگر اين امر . ايم خود را در اين باره به تو وانگذاشتيم و از آن اعراض نكرده
تو واجب شده پس چگونه است كه ما به آن راضي  مؤمنين بر ي هبه وسيل

گوئي؟ مردم بر تو   نيستيم، اين چگونه سخن دور از صوابي است كه تو مي
تو را اختيار كردند و به تو  گويي آنان تو كه مي ي هزنند، و اين گفت  طعن مي

اي صواب نيست و  رسول اهللا نهاده ي هعالقه داشتند و اينكه تو نام خود را خليف
گويي رسول خدا امر مردم را به خودشان واگذاشت تا هر  نه چنين است كه مي

اما آنچه گفتي كه براي . كه را بخواهند اختيار كنند و آنان تو را اختيار كردند
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دهي، اگر اين حق مال مؤمنين است تو را نرسد كه در آن حكم  من حقي قرار
شويم كه فقط قسمتي از آن را به ما   كني و اگر مال ما است هرگز راضي نمي

هاي  همانا رسول خدا از درختي است كه ما شاخه! واگذاري و قسمتي را نه
يوس عباس مأ ي هناچار ابوبكر و ديگران از خان! آنيم و شما همسايگان آنيد

نيز به ماجراي  ؛فرماييد عباس عموي علي  بازگشتند، اما چنانكه مالحظه مي
  . غدير استشهاد نكرد

بود  حربكساني كه از بيعت ابوبكر تخلف كردند، ابوسفيان بن  ي هاز جمل
اي فرزندان : هاشم آمده و گفت  بكر را شنيد نزد بني كه چون خبر بيعت با ابو

ديگران بر شما والي شوند؟ و به علي ابن ابي عبدمناف آيا راضي شديد كه 
قصي را نيز با  ي هطالب گفت دست خود را بياور تا با تو بيعت كنم كه من طائف

  : خود همراه خواهم كرد، آنگاه اين شعر را سرود
 هاشم ال تطعموا الناس ي بن

 ليكمإالّ فيكم وإمر فام األ
 باحسن, فاشدد هبا كف حازمأ

 ءهراوقصی  يوإن امرا يرم
 

 يو عدأوال سيام تيم بن مرة 
 الَّ ابو حسن عيلإوليس هلا 

 فانک باالمر الذی يرجتی َمِيلّ 
 عزيز احلمی, والناس من غالب قيص

تيم بن مره يا  ي هقبيل ي همردم به ويژ] با سكوت خود[فرزندان هاشم، 
  . عدي را به طمع خالفت نيندازيد ي هقبيل

آن  ي هست و جز ابوالحسن علي كسي شايستامر خالفت جز در ميان شما ني
  . نيست

بر آنچه اميد  اي ابو الحسن با دستي كاردان خالفت را محكم بگير، چه تو
رود نيرومند و توانايي و البته مردي كه قصي پشتيبان اوست، حامي   مي

  .اند  نيرومندي دارد و تنها قصي مردمي از نسل غالب
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خالد «. شان نداد و او را از خود راندبه او روي خوش ن ؛امير المؤمنين 
بكر آگاه شد به خدمت علي  غائب بود همين كه آمد و از بيعت ابو» بن سعيد
آمد و گفت بيا تا با تو بيعت كنيم كه سوگند به خدا در ميان مردم احدي  ؛

سزاوارتر نيست و جماعتي در گرد علي بن ابي طالب  صاز تو به مقام محمد 
كردند، حضرت به آنان فرمود   او را به بيعت دعوت مياجتماع كرده و  ؛

ايد، ولي  بامدادان در منزل من حاضر شويد در حالي كه سرهاي خود را تراشيده
آنگاه يعقوبي داستان آمدن عمر را به ! )1(فردا جز سه تن به نزدش نيامدند

و مخالفت آن حضرت را با آنان  ’حضرت فاطمه  ي ههمراهي گروهي به خان
گروه مخالف چند روزي در مخالفت خود پايدار : نويسد ده و سپس ميآور

تا شش ماه و به  ؛ماندند آنگاه يك يك آمده با ابوبكر بيعت كردند اما علي 
  .)2(قولي تا چهل روز بيعت نكرد

داستان سقيفه كه در كتب معتبر و سير و تواريخ اسالمي آمده، چنين است 
توان يافت و در   ندكي كه در كتب شيعه ميكه ذكر شد و اختالفي نيست مگر ا

و طرفدارانش و  ؛هيچ جا يادي از غدير خم و احتجاج به آن از طرف علي 
اينكه آن حضرت توسط پيامبر به اين مقام منصوب است، نشده، مگر در كتاب 

در اين كتاب چنين . طبرسي كه البته صحيح نيست» هل اللجاجأحتجاج علي اإل«
 ؛آنكه بشير بن سعد با جماعتي از انصار به علي  پس از«: آمده است

اي ابا الحسن اگر اين امر را انصار قبل از بيعت با ابوبكر از تو شنيده : گويد مي
 ي هآيا من جناز: كرد، علي فرمود بودند، حتي دو تن با تو در آن اختالف نمي

                                                 
 .١٣٧٥, چاپ ٢تاريخ يعقوبی, ج  −)١(
و  ىامثـال مسـعود ىبـيش نيسـت كـه مورخـان شـيع ىانصار از بيعت با ابوبكر دروغـ ىگري قضيه كناره −)٢(

ندارد و بر مهـه روشـن اسـت كـه انصـار در  ىهيچگونه ارزش سند ىاند و از نظر علم آنرا نقل كرده ىيعقوب
 .ساعده با ابوبكر صديق بيعت نمودند و بر بيعت خود پابرجا ماندند ىسقيفه بن
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و جانشيني ا ي هرا بدون تجهيز و تكفين واگذاشته و دربار صرسول خدا 
قسم به خدا كه بيم آن نداشتم كه آنچه شما جايز دانستيد، تحقق ! منازعه كنم؟

و گمان نداشتم كه رسول خدا در روز غدير خم براي احدي حجتي  ذيردبپ
خواهم از مردي كه شنيده   رو مي از اين. باقي گذاشته و جاي سخن مانده باشد

م، علي موالي اوست، هر كس من موالي اوي«: در روز غدير خم پيامبر فرمود
خدايا دوست بدار هر كه علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر كه علي را 
دشمن دارد و ياري فرما هر كه علي را ياري كند و خوار فرما هر كه علي را 

  . ، برخيزد و آنچه را كه شنيده شهادت دهد»خوار كند
بدر شركت  ي هاز كساني كه در غزو )1(گويد دوازده نفر زيد بن ارقم مي

داشتند گواهي دادند، من نيز از كساني بودم كه قول رسول خدا را شنيدم، لكن 
  . »ام از بين رفت شهادت را كتمان كردم و لذا حضرت مرا نفرين كرد و بينائي

از قول زيد بن ارقم كه به زمان  ؛احتجاج امير المؤمنين علي  ي همسأل
م است و جاعل اين روايت از ابوبكر نسبت داده شده، برخالف تاريخ مسل

به ماجراي غدير خم و كتمان يا  ؛اطالع بوده، زيرا استشهاد علي  تاريخ بي
و ) 22/32(» بحار األنوار«زيد بن ارقم، طبق كتب معتبره از قبيل  )2(عدم كتمان

هجري و در زمان خالفت امير  35اميني، در سال  ي هعالم» الغدير«يا جلد اول 
كوفه واقع شده و هيچ ارتباطي به زمان ابوبكر » ي هحبر«در  ؛المؤمنين 

                                                 
بـه ... چنانكه خواهيم ديد چند تن از اين شـهود, از مجلـه خزيمـه بـن ثابـت و ابـو اهليـثم بـن التيهـان و  −)١(

معتقــد نبــوده و معلــوم اســت كــه ايــن حــديث را دال بــر معنــای مــذكور  ؛ منصوصــيت امــري املــؤمنني
 .مهني كتاب ١١٩رجوع كنيد به صفحه . ندا دانسته  نمی

) از مجله روايت سـوم و يـازدهم(آوری شده, برخی  مجع» الغدير«رواياتی كه در اين موضوع در جلد اول  −)٢(
 .كتامن زيد بن ارقم داللت دارد

ند, از مجله ا اعتقاد نداشته ؛ نكته ديگر آنكه برخی از روات اين اخبار نيز مهچون شهود روايت, به منصوصيت علی
 .دانسته است كه زيدی مذهب بوده و اين گونه روايات را فقط از دالئل أفضليت آن حرضت می» ابن عقده«
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نداشته است، بلكه امير المؤمنين در زمان تصدي خالفت و به هنگام جنگ با 
و نه براي اثبات خالفت إلهي (معاويه، به منظور اثبات حقانيت موضوع خود، 

و ناحق بودن موضع معاويه، و براي تشويق مردم به جنگ با فرزند ) خويش
فيان كه به ناحق به ستيز و دشمني با آن حضرت برخاسته بود، از مطلعين ابوس

در  صماجراي غدير خم خواست كه شهادت دهند و يادآور شوند كه پيامبر 
محبت داشته و به نصرت و  ؛كساني كه نسبت به علي  ي هآن روز دربار

ي يعن. همراهي با وي قيام كنند دعا كرده و دشمن او را نفرين كرده است
من كنت مواله فهذا علی مواله, اللهم وال من وااله وعاد من عاداه «: فرموده

و اين مسأله ربطي به منصوبيت آن حضرت از جانب خداي متعال به  »...و
با ديگر روايت همين » احتجاج«كتاب  )1(اين روايت ضعيف. خالفت ندارد

گرفتن از علي  دوازده تن پس از اجازه«: گويد  كتاب نيز موافق نيست كه مي
 يا امري املؤمنني تركت حقا أنت أحق به وأوىل«: ، به آن حضرت عرض كردند؛

اي امير مؤمنان تو  »مع احلق واحلق مع عيل عيل: منه, ألنا سمعنا رسول اهللا يقول
تري، زيرا ما از رسول خدا  حقي را واگذاشتي كه به آن سزاوارتر و شايسته

  . و حق با علي است علي با حق: فرمود شنيديم كه مي
شود، هيچ يك از منصوص بودن آن حضرت به   همچنانكه مالحظه مي

اند و اين  خالفت و يا ماجراي غدير خم سخني نگفته و بدان استناد نكرده
امامت منصوصه نارساست بلكه ظاهر است كه آن  ي هسخن در حد خود، دربار

  . نددانست  تر مي حضرت را در امر خالفت از ديگران اليق
  
  
  

                                                 
 .به بعد مهني كتاب كه داليل ضعف اين روايت بيان شده است ١١٩رجوع كنيد به صفحه  −)١(
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  آنچه در كتب شيعه در اين باب آمده است
چنانكه قبال يادآور شديم داستان سقيفه و بيعت مهاجر و انصار با ابوبكر در  - 1

كتاب احتجاج طبرسي كه از كتب شيعه است تقريبا موافق است با آنچه در كتاب 
  . )1(ستآمده كه مورد قبول اهل سنت نيز ه يدينور ي هاالمامه والسياسه ابن قتيب

منسوب به مسعودي كه آن را نيز از كتب  »ةثبات الوصيإ«در كتاب  - 2
موضوع تعيين خليفه و بيعت با او  ،خوانند، در داستان سقيفه  شيعه مي ي همعتبر

واتصل اخلرب «: چنين آورده است )2(مجلسي نيز نقل كرده ي هرا چنانكه عالم
حتنيطه وتكفينه وجتهيزه ودفنه بعد بأمري املؤمنني بعد فراغه من غسل رسول اهللا و

بوذر أهاشم وقوم من صحابته مثل سلامن و يعليه مع من حرض من بن ةالصال
 بن كعب ومجاعة نحو أربعني رجًال فقام خطيًبا فحمد يبأومقداد وعامر وحذيفه و

ن مل تكن إحق هبا من قريش وأنا أقريش ف يف ةمامإلن كانت اإعليه ثم قال  ىثنأهللا وا
مضمون آن  ي هكه خالص »دعوهيم ثم اعتزهلم ودخل بيته نصار عىليش فاألقر يف

پس از آنكه رسول خدا را غسل داد و بر آن  ؛امير مؤمنين : چنين است كه
بكر به او رسيد آنگاه  بوحضرت نماز خواند و وي را دفن نمود، خبر بيعت ا

ايد در اگر امامت ب: نفر فرمود 40براي خطبه بر پاي خاست و در حضور 
قريش باشد من به خالفت از تمام قريش سزاوارترم و اگر نبايد در قريش باشد 

آنگاه از ! بجا و صحيح است) در خصوص احقيت به خالفت(ادعاي انصار 
در اين كتاب كه به عنوان وصيت يعني . مردم كناره گرفت و به خانه رفت

                                                 
... ورد قبـول اهـل سـنت نيسـت, مهه آنچـه در كتاهبـايش هسـت مـىبا وجود مكانت و علميت ابن قتيبه دينور) ١(

خمصوصًا در خالفت; در مورد كتاب خالفت و امامت چنانكه قبال هم ذكر كرديم روايات دروغني در آن زياد است و 
 .است ىشيع ىبنام قتيبه دينور مذهب نيست بلكه مولف آن شخىص ىسن ىمولف آن هم ابن قتيبه دينور

 .٨/٥٨بحار األنوار, چاپ تربيز,  −)٢(
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هيچ گونه  خالفت نوشته شده چنانكه مالحظه و دقت شود در اين جمالت
ادعائي از منصوب بودن آن حضرت به خالفت از جانب خدا و رسول ديده 

شود و فقط استشهاد به قوميت است كه اگر خالفت بايد در قريش باشد  نمي
 ! قريش به آن سزاوارترم ي همن از هم

مجلسي در  ي هو عالم) 394ص (شيخ طوسي در كتاب تلخيص الشافي  - 3
و او  )1(از كتاب شيخ طوسي از أبي مخنف) 63ص ( »بحار االنوار«جلد هشتم 

ماجراي سقيفه را قريب به » بي عمر االنصاريأعبداهللا بن عبدالرحمن بن «از 
از  صهمان مضاميني كه گذشت، آورده و گفته است همين كه رسول خدا 

دنيا رفت، انصار در سقيفه اجتماع كرده و سعد بن عباده را در حالي كه مريض 
هايي ادا شد و احقيت خود را، از جهت  خالفت نامزد كردند و خطبهبود براي 

نصرت دين خدا و ياري رسول خدا و جهاد در دين و تسليم مخالفين بر 
شمردند و چون احتمال آن بود كه قريش با ايشان مخالفت كند، گفتند هر گاه 

شنيد چنين شود خواهيم گفت از ما اميري و از شما اميري، و چون سعد اين را 
چون خبر به عمر . اين اولين وهن و سستي در اين امر است: نپسنديد و گفت

رسانيد، آنگاه داستان بيعت ابوبكر را چنانكه قبالً » سقيفه«رسيد خود را به 
از  ؛گذشت، آورده است و در آن هيچ گونه سخني از منصوبيت علي 

و موضوع » سقيفه« ي هدر قضي. جانب خدا و رسول و داستان غدير نيست
هايي در كتب شيعه آمده كه إن شاء اهللا در محل   خالفت و بيعت ابوبكر، داستان

نه از » سقيفه«آنچه در اينجا تذكرش الزم است آنكه در . پردازيم  خود بدان مي
 ؛و نه از طرف اصحاب رسول و طرفداران حضرت امير  ؛طرف علي 

خدا و رسول، بر غدير خم و نصب آن حضرت، از جانب  ي هاز قضيسخني 

                                                 
 .األزدى الكوىف ىلوط بن حيي −)١( 
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غدير خم تا رحلت  ي هامامت و جانشيني پيامبر به ميان نيامده در حالي كه واقع
زيرا ماجراي !! سه روز فاصله نداشت و بيش از هفتاد يا هشتاد صرسول خدا 

از سفر  صسال دهم هجرت كه رسول اهللا  ي هغدير خم روز هجدهم ذيحج
صفر سال  28را  صگر وفات پيامبر فرمود، واقع شد و ا  مراجعت مي الوداعحجة

 )1(يازدهم بدانيم، هفتاد روز، و چنانچه رحلت آن حضرت را همچون ابن كثير
غدير خم  ي هحداكثر دوازدهم ربيع االول بدانيم تقريباً هشتاد و سه روز از واقع

 . گذشت مي
اند، راست باشد كه رسول خدا  داستان غدير اگر بدان گونه كه مدعيان معتقد

اي طوالني،  ميان بيش از صدها هزار مسلماني كه به حج آمده بودند، خطبه در
را به  ؛اي از كتب شيعه موجود است خوانده و علي  بدان تفصيل كه در پاره

عنوان خالفت و امامت أمت به فرمان خدا نصب كرده و از مردم بدين عنوان 
! ن مكان توقف فرمودهاي از روايات تا سه روز در آ و حتي در پاره! بيعت گرفته

امامت  ي هو حسان بن ثابت شعري دربار! و حتي از زنان أمت أخذ بيعت كرده
هاي ديگر، منصوبيت  عالوه بر آنچه كه در مقامات و مكان( )2(سروده ؛علي 

                                                 
 .٢٢٠هـ, ص ١٤٠٢, ابن كثري, چاپ »سرية الرسول الفصول يف« −)١(
ذكـر كـرده كـه اّدعـا » حسان بن ثابـت«شعری را از ) ٣٤الّطبعة الّثالثة, ص (» الغدير«أمينی در جلد دّوم  −)٢(

 : رسوده شده, شعر چنني است صشود, روز غدير در حضور رسول خدا   می
ـــــــادهي ـــــــيهمين ـــــــدير نب ـــــــوم الغ  م ي

 

ــــــاأبخــــــم و  ســــــمع بالرســــــول منادي
ــــــال ــــــيكم: فق ــــــوالكم ونب ــــــن م  فم

 

ـــــا ـــــاک التعامي ـــــدوا هن ـــــالوا, ومل يب  فق
ـــــــا وإ ـــــــک موالن ـــــــاأهل ـــــــت نبين  ن

 

ــــــا يف ــــــق من ــــــة عاصــــــياً  ومل تل  الوالي
 ي, فـــــإننقـــــم يـــــا عـــــيل:فقـــــال لـــــه

 

ــــد ــــن بع ــــيتک م ــــاً  يرض ــــا وهادي  إمام
ـــــه ـــــذا ولي ـــــواله فه ـــــت م ـــــن كن  فم

 

ـــــوا  ـــــه فكون ـــــاً أل ـــــاع صـــــدق موالي  تب
ــــــا ــــــاک دع ــــــه:هن ــــــم وال ولي  الله

 

ـــــذ ـــــن لل ـــــاً  يوك ـــــا معادي ـــــاد علي  ع
 =شود و پيداست, كـه ايـن شـعر  الزم است بدانيم كه اثری از اين شعر در ديوان مطبوع حسان بن ثابت ديده نمی
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=
                                                 
شـعر, حـافظ زيرا به ترصـيح عّالمـه امينـی نخسـتني راوی ايـن . ساخته و پرداخته قرن چهارم به بعد است

هجری است كه حدود سيصـد سـال بـا  ٣٧٨متوفی به سال » ابوعبداهللا املرزبانی حممد بن عمران اخلراسانی«
عرص نبوی فاصله داشته و به اصطالح علم درايه, انقطـاع واضـحی در نقـل وی وجـود دارد و بـا توجـه بـه 

الی كـه پـر واضـح اسـت اگـر چنـني در ح!! اند خرب بوده دواعی نقل, حدود سه قرن مسلمني از اين شعر بی
شـد  افتاد و شايع می ها می شعری در روز غدير رسوده شده بود, خصوصًا در آن عرص, به رسعت بر رس زبان

و قديمرتين كتب روايی و كالمی شيعه كمـرتين اثـری از ايـن شـعر  إل ولی شگفت آنكه در آثار اهل بيت
دانش و هم پريوان آنان, مكّرر به اين شعر استشـهاد كننـد و نيست با اينكه جا داشت خود أمرياملؤمنني و فرزن
البّته متن شعر و استعامل ضامير غائب در آن, به خوبی گواه . در احتجاج با رقباء و خمالفان, آن را يادآور شوند

 : رسوده نشده, زيرا ترصيح دارد كه ص است كه در حضور پيامرب
 ينـــــــادهيم يـــــــوم الغـــــــدير نبـــــــيهم«

 

 »الرســــــول مناديــــــاســــــمع بأبخــــــم و
در حالی كه اگر شاعر در » كند و چه منادی نيكويی است پيامرب روز غدير در حمل خم, پيامربشان آنان را ندا می«

 : گفت اين شعر را انشا كرده بود, قاعدتًا می ص حضور پيامرب اكرم 
 ينادينـــــــا يـــــــوم الغـــــــدير نبينـــــــا

 

ـــدا مـــی   كنـــد پيامربمـــان روز غـــدير مـــا را ن

كه در » حييی بن عبداحلميد«اعتبار است, زيرا  اينها سند اين خرب به حلاظ علم رجال كامال خمدوش و بی عالوه بر
وی آشـكارا دروغ » كان يكذب جهاراً «: درباره او گفته» امحد بن حنبل«ضمن راويان آن آمده, مهان است كه 

دربـاره راوی ديگـر ). ٤/٣٩٢ريوت, ميزان اإلعتدال فی نقد الرجال, حافظ ذهبی, دار املعرفة, ب! (گفت می
وی از تـابعني » ال يكاد يعرف عداده فـی التـابعني, لـه حـديث أنكـر عليـه«: خوانيم نيز می» قيس بن الربيع«

). ٣/٣٩٣ميـزان اإلعتـدال, (» شود و حديثی از او نقل شده كه نزد ناقدان حديث, منكر اسـت شناخته نمی
وی در » ءلـيس بيشـ«: است, امحد بن حنبل گفتـه» عامرة بن جوين«ابو هارون عبدی كه نام اصلی او  هدربار

ضـعيف اسـت و در حـديثش راسـت » حديثـه يصـدق يف ضـعيف ال«: گويد ابن معني می. خور اعتنا نيست
ابوهـارون «: جوزجـانی گويـد. حديث او بايد ترک شـود» مرتوک احلديث«: گويد نسائی نيز می! گويد نمی

أحـب  يألن أقدم فترضب عنق«: شعبه گفته است. دروغگو و افرتا زننده است ابو هارون بسيار» كذاب مفرت
اگر مرا پيش افكنند كه گردنم را بزنند برايم حمبوبرت است كه از ابـی هـارون » هارون من أن أحدث عن أيب إيل

 ) ٣/١٧٣ميزان اإلعتدال, ! (حديثی نقل كنم
در » حسان بن ثابـت«بدانيم كه اساسا چنني ابياتی از قول  الزم است» سليم بن قيس اهلاللی«اّما در مورِد كتاب 
 : بلكه اين كتاب حاوی أبيات ديگری است بدين مطلع! آن مذكور نيست

ـــــــــی حممـــــــــداً   أمل تعلمـــــــــوا أن النب
 

ــــاً  ــــام منادي ــــني ق ــــم ح ــــدی دوح خ  ل
 = ) ٢٢٩كتاب سليم بن قيس, منشورات دارالفنون, مكتبة اإليامن, بريوت, ص (
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را بدين سمت يادآور شده و حتي در مرض موت نيز در صدد  ؛لهي علي ا
  )استحكام اين مرام بوده است

مگر تعداد اندكي (صله پس از رحلت رسول خدا تمام اصحاب آنگاه بالفا
به تمام تأكيدات و تأييدات أوامر إلهي پشت ) كه حداكثر تا چهل تن ذكر شده

اي  پا زده و در أمر زعامت مسلمين و خالفت پيامبر كوچكترين اعتناء و اشاره
فه به آن نكرده و به منتخب خداوند پشت كرده و خود، دست به انتخاب خلي

 صزدند و ابتداء انصار و مردم مدينه سعد بن عباده را براي خالفت پيامبر 

=
                                                 

اند كه أشعار منسوب به حسان در كتاب سليم بن قـيس غـري از  ينی به هيچ وجه إشاره نكردهشگفت است كه أم
 ! اند ابياتی است كه در جلد دوم الغدير آورده

احلكم بتعـديل  يو الوجه عند«: از اين گذشته حلی در كتاب رجال خود درباره كتاب سليم بن قيس گفته است
به نظر من بايد مشار اليه را تعديل و در امور باطل كتابش توقف نمود » الفاسد من كتابه مشار إليه والتوقف يف

ترديدی نيست كه ايـن كتـاب سـاختگی اسـت » والكتاب موضوع ال مرية فيه«: كند وی از ابن عقيل نقل می
 ) ٨٣معرفة الّرجال, منشورات رضی, قم, ص  خالصة األقوال يف(

ينسب إليه الكتاب املشهور وهو موضوع بـدليل أنـه قـال أن  اليلسليم بن قيس اهل«: گويد ابن داوود حلی نيز می
أبـان  بكر وعظ أباه عند موته وقال فيه أن األئمة ثالثة عرش مع زيد وأسانيده خمتلفة, مل يرو عنـه إالّ  حممد بن ابی

لـی كتاب مشهوری بـه سـليم بـن قـيس اهلال» موضوعا الكتاب مناكري مشتهرة وما أظنه إالّ  عياش ويف بن أيب
 زمـان مـرگ) كـه در(بكر  شود كه ساختگی است به دليل آنكه در كتاب ذكر شده حممد بن ابی نسبت داده می

اسناد آن گوناگون اسـت ! سيزده نفرند» زيد«و در آن ذكر شده ائمه با !! او را اندرز داد) دو ساله بود(پدرش 
ت مشهوری وجود دارد و من ايـن كتـاب را و جز ابان بن ابی عياش كسی از او نقل نكرده و در كتاب, منكرا

 ) ٢٤٩الرجال, مطبعة احليدرية, نجف, ص (» دانم جعلی می
ذلک  مرية فيه وعىل والكتاب موضوع ال«: نويسد  زعيم حوزه نجف درباره اين كتاب می» سيد ابوالقاسم خويی«آقای 

أباه عند املوت ومنهـا أن األئمـة ثالثـة عرشـ بكر وعظ  عالمات فيه تدل علی ما ذكرناه, منها ما ذكر أن حممد بن ابی
شـكی نيسـت كـه ايـن كتـاب » هذا الكتاب غري موثوق به وقد حصل فيـه ختلـيط وتـدليس: وغري ذلک قال املفيد
بكـر  هايی در كتاب موجود است كه به صحت نظر ما داللت دارد, از مجله اينكه حممد بن ابی ساختگی بوده و نشانه

اين كتاب قابل اعتامد نيست «: هم چنني شيخ مفيد گويد!! اندرز داد كه أئمه سيزده نفرند پدرش را به هنگام مرگش
 .)٨/٢١٩معجم رجال احلديث, چاپ قم, . (»و در آن ختليط و تدليس صورت گرفته است
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اند، آنگاه مهاجرين  نامزد كرده و براي نيل به مقصود خود به فعاليت پرداخته
تر  پيش آمدند و دالئل انصار را رد كرده و خود را به جانشيني رسول خدا، اليق

ت، مقام خالفت را حيازت و و أولي شمرده و با احتجاجاتي كه شرحش گذش
غدير  ي هو منصوبيت وي و قضي ؛و ابدا سخني از علي  )1(تصرف كردند

                                                 
بـر صـاحب الغـدير  ىارزش الغدير نقل كرده است به عنوان حجت ىاين سخنان را مولف از كتاب ب− )١(

و  ىو متنـ ىباشد كه لياقت استشهاد را ندارد و از حلاظ علم ىارزش و پر از دروغ م ىلغدير آن قدر بوإال كتاب ا
 .]در باره آن ىو نظريه برقع ىمطالعة كتاب الغدير امين[ .)عالمه برقعی قمی(باشد ىفاقد ارزش م ىسند

را كـه سـاهلا پـيش خوانـده  تربيـزي ىكه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه عبداحلسني امينـ] زندان[در آنجا 
در ايـن كتـاب جـز  ىامينـ ىكـار آقـاي«انـد  تعصب بگويم, آنان كه گفته ىبودم, جمددًا مطالعه كردم, صادقانه و ب

اگر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كـم اطـالع و . اند درست گفته» افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير نيست
 ىنخواهد داشت, مگر آنكه اهل فـن نيـز از رو ىطلعني منصف وزن چنداندر نزد م غري متخصص را بفريبد وىل

اهللا سيد ابواحلسـني  به نظر من استاد ما آيت. تعصب يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و متجيد اين كتاب بپردازند
اجـازه  در اين مورد مصيب بود كه چون از او در مورد پرداخت هزينة چاپ اين كتاب از وجوه رشعيه ىاصفهان

, شايد مـورد رضـايت آن !!چاپ كتاب شعر ىپرداخت سهم امام ; برا«: خواستند, موافقت نكرد و جواب داد
 .»بزرگوار نباشد

از مستندات اين كتاب از منابع نامعترب كه به صدر اسالم اتصال وثيق ندارند أخذ شده كه ايـن كـار  ىبسيار
مبـارك  ىايشـان بـه رو جات او هم قـبًال پاسـخ داده شـده, وىلاز احتجا ىبرخ. در نظر اهل حتقيق اعتبار ندارد

به  يتوان كار مهم ىانند كه با الغدير نم  ىگامن دارم كه اهل فن در باطن م. نياورده و جمددًا آهنا را ذكر كرده است
ان نفع مذهب صورت داد و به مهني سبب است كه طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز زمام امور در چنگش

شـاهراه احتـاد يـا «قلمداران به نام  حيدرعىل ىاز قبيل تأليف حمققانه آقا ىدهند كتب ىاست به هيچ وجه اجازه نم
شـيعه شـبة قـاره هنـد, موسـوم بـه حممـد  ىاز علـام ىيا كتاب باقيات صاحلات كه توسـط يكـ» نصوص امامت

و يـا  ىاهللا امحد دهلـو فرزند شاه وىل ىهلوتأليف عبدالعزيز د» عرشيه ىحتفه اثن«و يا كتاب  ىعبدالشكور لكهنو
در قـم » در راه حق واصول دين« هعبدالرمحن رسبازي آن را خطاب به موسس ىكه آقا» راز دلريان«خمترص  هجزو

زبانـان قابـل  ىفارسـ ىاين حقـري و نظـاير آهنـا كـه بـرا هترمج» رهنمود سنت در رد اهل بدعت«نوشته و كتاب 
كـه اگـر مغـرض  در حـاىل. دهند اسم اين كتب به گوش مردم برسـد ىه اجازه نماستفاده است چاپ شود, بلك

دادند كه مردم هم ترمجه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق را, تا بتوانند آهنا  ىبودند اجازه م ىنبوده و حق طلب م
 =را از باطـل متييـز داده و  مطالب آهنا سؤال كنند و پس از مقايسه اقوال, حق هرا با يكديگر مقايسه و از علام دربار
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فبرش عباد الذين يسـتمعون القـول فيتبعـون «: ى فقط در اين صورت است كه به آيه. هبرتين قول را انتخاب كنند
عمـل ) ١٨/الزمـر(» كننـد ىرا كه سخن را بشـنوند و نيكـوترينش را پـريو ىبشارت ده بندگان«: ىيعن» أحسنه
دهند كه ديگران اينگونه عمل كنند بلكـه جـواب امثـال مـرا بـا  ىاجازه مكنند و نه  ىأما نه خود چنني م. اند كرده

 .)برگرفته از كتاب خاطرات عالمه برقعی قمی!! (دهند ىكردن م ىگلوله و يا به زندان
 :نظر عالمه برقعی قمی در مورد غدير خم

ذكـر  ىت مجالتـخليفـه اسـ ى; و اينكـه او بـه حكـم اهلـ عىل ىاثبات خالفت اهل ىدر زيارت عيد غدير برا
كه خود امام به اين مجالت روز اول خالفت استدالل نكرده و خالفت را به انتخـاب مـردم  ىدر صورت. اند كرده

و اگـر واقعـًا خـدا او را . »است كه شام او را امري كـرده باشـيد ىامري كس« : فرمود دانست و مكرر بر منرب می ىم
بلكـه از خالفـت , اين كـار را نكـرد وىل. المام املنصوب من اهللامنصوب كرده بود واجب بود اظهار كند كه أنا ا

يعنی » واهللا ما كانت يل يف اخلالفة رغبة, وال يف الوالية إربة, ولكنكم دعومتوين إليها«: اظهار كراهت كرد و فرمود
به ايـن كـار شام مرا  ندارم وىل ىبه خدا قسم من هيچ ميلی به خالفت ندارم و هيچ احتياجی به واليت و رسپرست

يعنی مرا رها كنيـد و بـه » و أنا لكم وزيرًا خري لكم من أمري... دعوين والتمسوا غريي «: و فرمود. دعوت كرديد
إين مل أرد النـاس «: و فرمـود. دنبال كس ديگری برويد, اگر من وزير شام باشم هبرت از اين است كه امريتان شـوم

مردم را نكردم بلكه ايشان خواستند كـه مـن ) واليت بر(عنی من قصد ي» حتى أرادوين , ومل أبايعهم حتى بايعوين
: و فرمـود. امرشان باشم, و دست بيعت به سويشان دراز نكردم تا وقتی كـه ايشـان بـا مـن بيعـت نمودنـد ولی

گفتيد بيعـت  ىم ىدر پ  ىيعنی شام پ» تقولون البيعة البيعة قبضت كفي فبسطتموها, ونازعتكم يدي فجاذبتموها«
و دسـتم را , شام آن را بـاز كرديـد, خواهيم, من دست خود را از بيعت كردن با شام كشيدم ىخواهيم بيعت م ىم

حتى انقطعـت النعـل, وسـقط ... مددمتوها فقبضتها «: و فرمود. خود كشيديد ىعقب كشيدم و شام آن را به سو
بيعت ازدحام كرديد  ىبرا ىتم و طوربيعت كشيديد و من آن را بس ىيعنی دستم را برا» الرداء, ووطئ الضعيف

و مكتـوب ١٣٦و  ٣٧,  ٣٤ی  و مهچنني در خطبه. كه كفشها پاره شد و عباها ازدوش افتاد و ضعيف زير پا ماند
و . و غريه برای خالفت خود به بيعت مردم استدالل نموده و خود را از طرف خدا منصوب ندانسته است ٧و  ١

 .ا حديث ديگر خالفت را به انتخاب مهاجرين و انصار دانسته استالبالغه و دهه در مكتوب ششم هنج
o n m l k j } : به اين آيه استدالل كرده اسـت در اين زيارت برای اثبات خالفت علی 

e d c b a ` _ ~} |  { z yx w v u  t s rq p z )ــدة  ).٦٧: املائ
اگر چنني نكردی رسالت و پيام خدا را , ت ابالغ كنيعنی اى رسول خدا آنچه را كه از پروردگارت بر تو نازل شده اس

 .كند  ىكند و مهانا خدا قوم كافران را هدايت نم مردم حفظ مى] رش[خداوند تو را از ] بدان كه[اى و  نرسانده
يعنی آنچه را كه بر تـو نـازل شـده  )٦٧: املائدة( o n mz } : پرسيم مگر خداوند نفرموده است ىم

 =چيزی را كه بر او نازل شده است ابالغ فرموده است يا خري? و اگـر ابـالغ  صآيا پيامرب است به مردم برسان? 



  

 بررسى نصوص امامت
72  

=
                                                 

و  ىی خالفـت اهلـ قرآن و كدام آيه است? اگـر آنچـه كـه نـازل شـده دربـاره ىفرموده است آيه مذكور در كجا
آيـه ذكـر نشـده  نيامده است? و چرا بـال فاصـله پـس از مهـني ىا باشد, چرا در قرآن چنني آيه بالفصل عيل; می

يا اينكه اعتقاد داريـد ـ معـاذ ! ه مذكور را نرسانده است?ـآي صاست? نكند اعتقاد داريد كه ـ معاذ اهللا ـ پيامرب 
از خالفت نيست و قبل و بعد آيـه رشيفـه  ىزيرا در اين آيه هيچ ذكر! اهللا ـ آيه مذكور از قرآن حذف شده است?

ما (آغاز شده است, مهان » قل«ديگر اينكه چرا آيه بعد را كه با كلمه !!. اشدب ىم ىنيز متامًا راجع به هيود و نصار
يعنی آنچه كه بر او نازل شده است ندانيم? زيرا هم با آيه قبلی كامًال متناسب است و هـم بـا چنـدين آيـه ) أنزل

وه بر اين در آخـر عال. زيرا در آيات مذكور نيز متام سخن درباره اهل كتاب است. قبل, هم سياق و مرتبط است
يعنی مهانا خداوند قوم كـافران را هـدايت  )67: املائدة( e d c b a ` _z} : آيه فرموده است

بگويـد كـه آهنـا  ىاند, و اگر كس زيرا آنان كافر نبوده, نيست صپس اين آيه خطاب به اصحاب پيامرب . كند ىنم
و بـدون دليـِل  ىكه به راحتـ سالم معتقد است, در حاىلاند, از كجا بدانيم كه خودش واقعًا به قرآن و ا كافر بوده

 خواند? ىمتقن, ممدوحني قرآن را كافر م
چگونه ممكن است خداوند چند هزار تن از اصحاب پيامرب را اعم از مهاجرين و انصار و جماهدين مسـلامن 

 ىآن هم آن خداي! رمايد?كافر خطاب ف» تقبل اهللا«: گفتن ىاند, به جا به حج شتافته صكه در ركاب رسول اهللا 
 .كه اين مهه آيه در مدح مهاجرين و انصار نازل نموده است

اسـت?   آهنا را كافر خطاب كـرده ٦٧ديگر آنكه چرا قبل از ابالغ موضوع موردنظر, پروردگار در مهان آيه 
مساله واليـت, بود, شايسته بود كه اين خطاب پس از انكار و عدم پذيرش   ىاگر پندار مدعيان واليت صحيح م

را  ىنيسـت كـه موضـوع ىزيرا آيه به سبک آيات, نازل شود و منكران كافر خوانده شوند نه قبل از ابالغ موضوع
بلكـه آيـه بـدون ذكـر . بفرمايد هر كه موضوع مذكور را نپذيرد در شـامر كـافران خواهـد بـود ذكر كرده باشد و 

ديگـر,  است كه از قبل و به علـىل ىطاب آن متوجه كسانسازد خ ىخواند و معلوم م ىرا كافر م ىا موضوع, عده
شوند در  ىاند و اكنون به قصد امتام حجت يا اعالن خصومت يا مقاصد ديگر مورد خطاب واقع م از كافران بوده

بـدانيم, ايشـان قبـل از ابـالغ  ٦٧خواهند مشمول مقطـع آيـه   ىكه اگر اصحاب پيامرب را چنانكه مدعيان م حاىل
بلكـه بـر عكـس , كه آنان را مستحق خطاب كافرين بناميد نكـرده بودنـد ىعيل ; هنوز كار ىت اهلموضوع خالف

 اند, پس چگونه ممكن است قرآن خطاب خود را با كافرخواندن آنان آغاز كند? ممدوح قرآن بوده
آيـا » كنـيم ىنرتس كه ما تو را از رش قوم كافر حفظ م«: اگر خداوند به رسول خويش فرموده است ىوانگه

باشند? مگر رسول خدا از اصـحابش كـه اكثـر قريـب بـه  ممكن است كه اين قوم كافر مهان اصحاب پيامرب بوده 
كرد و بيمناک بود? اگـر آنـان  ىاحساس خطر م ىاند, مهچون هيود و نصار بوده ىنثار و مطيع و  شان جان اتفاق

 ىخورد و برخـ ىداشت و با آهنا غذا م ىم ىآنان را گرامكرد و  مي ىاند چرا پيامرب با آنان زندگ كافر و منافق بوده
 =خواهند هـيچ  ىكه مدعيان م ى? به هر حال موضوع آيه با مقصود)مانند ابوبكر(گامشت از آنان را به امامت نامز 
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خم و أخذ بيعت به ميان نياوردند، بايد گفت داستاني عجيب است كه از سحر 
و معجزه گذشته و از محاالت حوادث بشري است كه هرگز در تاريخ عالم 

كه فرد ديوانه آن را باور نخواهد مانند آن رخ نداده است، هيچ عقل سليم بل
زيرا اگر در سفري دو نفر در بين راه با هم يك استكان چاي خورده يا ! كرد

چند كلمه سخن گفته باشند، ممكن نيست پس از سپري شدن كمتر از نود روز 
چگونه صد هزار نفر يا بيشتر در مجمعي، امري ! آن را به كلي فراموش كنند
را كه نزد مسلمين مخصوصا قوم عرب آن چنان بدان اهميت يعني بيعت 

اهميت دارد كه هيچ امري با آن مقايسه نشود را ديدند و در ظرف حداكثر 
سه روز چنان فراموش نموده يا پشت پا زدند كه در تمام عمر آن را به  و هشتاد

و حتي كساني كه در غدير خم پس از !! ياد نياوردند يا از آن سخني نگفتند؟
راه خود را از مردم مدينه جدا كرده و رهسپار موطن  صپيامبر  ي هشنيدن خطب

هاي مهاجران مقيم مدينه بودند، پس از اطالع  خويش شدند و طبعا فاقد انگيزه
از خالفت ابوبكر، كمترين اعتراض يا تعجبي ابراز نكردند كه چگونه ابوبكر 

=
                                                 

 .تناسبی ندارد
منـافق و عالوه بر اين اگر آنان كافر و منافق بودند چرا عيل ; آنان را ستوده است? آيـا ممكـن اسـت عـيل از 

لقد رأيت أصحاب حممـد «: ی اصحاب پيامرب فرموده است اند كه حرضتش درباره كافری متجيد كند? آيا نشنيده
قد باتوا سجدًا وقيامًا, يراوحون بني جباههم وخدودهم ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم, كـأن بـني  ص

را  صيعنی اصـحاب حممـد » م حتى تبل جيوهبمأعينهم ركب املعز من طول سجودهم, إذا ذكر اهللا مهلت أعينه
و گـاهی رخسارشـان را بـه خـاک سـجود  ىماننـد و گـاهی پيشـان ىديدم كه شب را به سجده و قيـام بيـدار مـ

, شـدند, پيشانيهايشـان بـر اثـر طـول سـجوديمهچون اخگری سوزان م, گذاشتند و از به ياد آوردن روز جزا می
هـم واهللا «: و فرموده است .شد ىشد گريبانشان از اشک تر م ىاه ذكر خدا مُبز پينه بسته بود, هرگ ىمهچون زانو

يعنی به خدا سوگند ايشان اسـالم را » رّبوا اإلسالم كام يرّبى الفلو مع غنائهم, بأيدهيم السباط وألسنتهم  السالط 
 .ن پـرورش دادنـدتيزشـا ىبـاز و زباهنـا ىای كه از شري مادرش گرفته شده, با دستها مهچون كره اسب يكساله

 .)بر گرفته از كتاب خرافات وفور در زيارات قبور نوشته عالمه برقعی قمی. (به اسالم خدمت كردند ىيعن
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چرا در !! ه بود؟علي را به خالفت منصوب فرمود صخليفه شد، با اينكه پيامبر 
  شود؟  تاريخ نشاني از چنين واكنشي ديده نمي

تر آنكه حتي همان  اتفاقي چنين، در هيچ ملتي رخ نداده است، و عجيب
چهل نفر مورد ادعا كه از بيعت ابوبكر تخلف ورزيدند هيچ گاه از منصوصيت 

از جانب خدا و رسول سخني نگفته و حجتي از اين  ؛و منصوبيت علي 
را براي اين مقام، أحق و أولي  ؛امه نكردند، جز آنكه حضرت علي باب، اق

در مقام » احتجاج«شناختند و حتي آن دوازده نفري كه بنابر ادعاي كتاب   مي
مخالفت با ابوبكر بر آمده و به خالفت او اعتراض كردند، از غدير خم حجتي 

  . به ميان نياوردند
نسيان كه در أمت اسالم بعد از  اتفاقي چنين به كتمان، و اتحادي چنان به

تر از اينها،  عجيب! رسول خدا، ادعا شده به راستي با عقل سليم سازگار نيست
نيز سخني از اين باب به ميان نياورده و بدان احتجاج  ؛آنكه حتي خود علي 

كند كه در غدير خم نصي بر خالفت نبوده است و   نكرده، و همين ثابت مي
يه در اين باب مطالبي به هم تلفيق و مراتبي با هم تخليط متأسفانه در كتب امام

شده كه از عقل و منطق و حقايق مسلّم تاريخي دور و از وجدان و انصاف 
  . مهجور است

كنند، متوجه شوند  نامعقول پافشاري مي ي هاميدوارم كساني كه بر اين مسأل
كتمان حق، ممكن  بر باطل و) بلكه باالتر از تواتر(كه اگر چنين تواتر عظيمي 

شبهه بايد گفت ارزش تواتر بر باد رفته است و شك و ترديد مقاومت   باشد، بي
شود، زيرا ديگر هيچ   ناپذيري نسبت به كل دين و تعاليم اسالم ايجاد مي

توان ادعا كرد كه چه بسيار احكام   اعتمادي بر امور متواتر نيست و به راحتي مي
اند،  يكديگر كتمان و پنهان و يا تحريف كردهو معارفي كه اصحاب با تباني 

  ! خالفت كردند؟ ي ههمچنانكه با مسأل
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ماند؟ زيرا  در اين صورت آيا امر قابل اعتمادي در اسالم براي ما باقي مي
همين اصحاب كه با چنين اتحاد و  ي هآنچه از اسالم در دست ماست به واسط

غدير خم رفتار  ي هنايي به واقعاعت  نظيري كه در بي  اتفاق محير العقول و بي
  !! اند، به ما رسيده است كرده

 ؛آيا كساني كه بر ماجراي غدير خم به عنوان دليل منصوصيت امير المؤمنين 
مقصودشان پيروي  آيا واقعاً! اند؟  كنند خيرخواه دين خدا و دوستدار اسالم  پافشاري مي

  ! ؟.... كه يا اين ؛از بزرگترين فدائي اسالم يعني حضرت علي 
اميدوارم خوانندگان فكور و منصف، جدا در اين مطالب انديشه كنند و 

  . نتايج و عواقب آن را از نظر دور ندارند
  

  نظري به روايات ارتداد اصحاب پيامبر
روايت زير را نقل  صاصحاب پيامبر  ي هدربار» اختصاص«شيخ مفيد در كتاب 

حممد بن احلسني عن موسی بن عن حممد بن احلسن الصفار عن «: كرده است
با عبداهللا أعن عمرو بن ثابت قال سمعت  يسعدان عن عبداهللا بن القاسم احلرضم

ثالثًا سلامن واملقداد  أعقاهبم كّفارا إالَّ  علام قبض ارتد الناس عىل ين النبأ: يقول
مضمون اين روايت دروغ آن است كه پس از وفات  »الخ... بوذر الغفاری و أو

مردم مرتد شدند و به حالت قبل از اسالم باز گشته و كافر  ص رسول خدا
  !!! ...أبوذرغفاريسلمان و مقداد و  ،شدند مگر سه نفر

پيش از آنكه به روات اين حديث بپردازيم ضروري است كه توجه داشته 
باشيم در اين روايت كه دروغ در آن سرايت كرده نام عباس بن عبدالمطلب 

و نيز خالد بن سعيد بن  قثمعبداهللا و فضل و  و فرزندانش؛عموي علي 
بسياري از ... عاص و براء بن عازب و حذيفه بن اليمان و ابوالهيثم التيهان و 

جانبداري و با  ؛از علي  صكساني كه در ماجراي خالفت رسول اهللا 
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ابوبكر مخالفت كردند و حتي گروهي از آنان براي اظهار عدم رضايت خويش 
اجتماع كردند، در شمار غير مرتدين نيامده  كفاطمه  حضرت ي هدر خان
معلوم نيست مالك ارتداد نزد جاعل حديث چيست؟ اگر بگوييم كه ! است

از آن  ؛چون برخي از اينان به علل ديگري غير از اعتقاد به منصوصيت علي 
اند، در اين صورت  رو در شمار مؤمنان نيامده اند و از اين  بزرگوار حمايت كرده

، )1(يد سلمان و مقداد را نيز در شمار مرتدين بياوريم زيرا چنانكه خواهيم ديدبا
و اگر مالك ايمان و ارتداد ! اند آن دو نيز به منصوصيت آن حضرت معتقد نبوده

بدانيم، كه در اين صورت عدد غير  ؛را جانبداري و عدم جانبداري از علي 
به راستي كه چراغ دروغ !! !مرتدين هيچ تناسبي با سه يا هفت نخواهد داشت

  : اكنون بپردازيم به راويان اين حديث. فروغ است بي
است » عبداهللا بن قاسم الحضرمي«راوي اين حديث نفاق افروز اتحاد سوز 

او  ي هكه در كتب رجالي شيعه بدين صفت زشت معروف است كه عموما دربار
 الغالةعن  ياب غال يرواملعروف بالبطل كذّ  يعبداهللا بن قاسم احلرضم: اند گفته

يعني جناب ايشان قهرمان دروغگويي و پهلوان غلو  »يعتد بروايته ال خري فيه وال
كند و قدمي به طرف خير و صالح   و ارتفاع است كه جز از غاليان روايت نمي

  ! دارد و رواياتش مورد اعتنا و قابل اصغاء نيست  بر نمي
ز رجال و روات حديث مذكور از الزم است ذكر كنيم كه چند نفر نخستين ا

موسي بن «اند كه به ايشان كاري نداريم و از   پس از غيبت ي هعلماي شيع
  : كنيم آغاز مي» سعدان

 : اند را كتب رجال شيعه بدين شرح معرفي كرده» موسي بن سعدان« - 1

روی عن  بن سعدان احلناط كويف ىموس«): 317ص (رجال نجاشي  –الف 
                                                 

 .مهني كتاب ١٢٠رجوع كنيد به صفحه  −)١(
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  . از ابو الحسن روايت كرده و اهل غلو است »لومذهبه غ احلسن يف يبأ
روی عن  موسی بن سعدان احلناط كويف«) غض: (مجمع الرجال قهبائي –ب 

از ابو الحسن روايت كرده كه ضعيف و اهل  »مذهبه غلو يف ,احلسن ضعيف يبأ
  . غلو است

او را در بخش دوم كتاب كه ) 375ص ( الرجال حلی خالصة –ج 
 »ضعيف, يف مذهبه غلو«: يان است آورده و فرمودهمخصوص ضعفاء و غال
  . ضعيف و اهل غلو است

او را در رديف ضعفاء و مجهولين و ) 545ص (رجال ابن داوود حلي  –د 
  . مجروحين شمرده است

موسي بن سعدان را ) 376ص (شيخ محمد طه نجف در اتقان المقال  –و 
  . استدر بخش سوم كتاب كه اختصاص به ضعفاء دارد آورده 

  : اما شرح حال نكبت مĤل عبداهللا بن القاسم الحضرمي - 2
املعروف  يعبداهللا بن القاسم احلرضم«): 167ص (رجال نجاشي  –الف 

معروف به  »يعتد بروايته خري فيه وال عن الغالة ال ياب غال يروبالبطل كذّ 
ي كند، خير  سخنان باطل، دروغگو، اهل غلو است كه از غلوكنندگان روايت مي

  . شود  در او نيست و به روايتش اعتناء نمي
عبداهللا بن القاسم البطل «) غض): (4ج  34ص (مجمع الرجال قهبائي  –ب 
يضا عن أ .مرتوک احلديث معدول عن ذكره ,كذاب غال ضعيف ياحلارث

ارتفاع  يضا غال متهافت الأضعيف  كويف يعبداهللا بن القاسم احلرضم: الغضائری
سم كذابي اهل غلو و ضعيف است كه حديث او متروك است عبداهللا بن قا »به

  . گو است و حديث او مقبول نيست شود و متناقض و ذكر نمي
عبداهللا  »يالواقف يعبداهللا بن القاسم احلرضم«): 357ص (رجال طوسي  –ج 
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  . واقفي مذهب است
عبداهللا بن القاسم احلرضمي من أصحاب «): 236ص (حلي  ي هخالص –د 

قفي وهو معروف بالبطل وكان كذابًا روی عن الغالة ال خري فيه وال الكاظم وا
عبداهللا بن قاسم الحضرمي از اصحاب  »يعتد بروايته وليس بيشء وال يرتفع به

و واقفي مذهب و معروف به سخنان باطل و دروغگو است كه  ؛امام كاظم 
شود و   ا نميكند، خيري در او نيست و به روايتش اعتن  از غلوكنندگان روايت مي

  . ارزشي ندارد و حديثش مقبول نيست
عبداهللا بن القاسم احلرضمي «): 470ص (رجال ابن داوود حلي  -هـ 

املعروف بالبطل واقفي كذاب غال يروي عن الغالة وال خري فيه وال يعتد بروايته 
معروف به سخنان باطل، دروغگو و اهل غلوي است كه از  »ليس بيشء

شود و   كند، خيري در او نيست و به روايتش اعتناء نمي ميغلوكنندگان روايت 
  . ارزشي ندارد

نيز او به ) 204ص (و در رجال تفرشي ) 361ص (در رجال طه نجف  –و 
همين صفات نكوهيده وصف شده، در نهج المقال استرابادي نيز همين گونه 

  . معرفي شده است
  : هاما عمرو بن ثابت كه عبداهللا از او روايت كرد - 3

بواملقدام أعمرو بن ثابت بن هرمز «) غض): (257ص (مجمع الرجال  –الف 
  . عمرو بن ثابت بسيار ضعيف است »ضعيف جداً  عجل كويف يبن موىل

او را در بخش دوم كتاب خويش ) 241ص ( الرجال خالصة حلي در –ب 
قاله  عمرو بن ثابت ضعيف جداً «: است آورده و نوشته ءكه مخصوص ضعفا

باقي كتب . گويد كه عمرو بن ثابت بسيار ضعيف است غضائري مي »يرالغضائ
رجال در شرح حال عمرو در ترديدند، البته براي ضعف و كذب اين حديث 
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  . وجود همان عبداهللا قاسم، پهلوان دروغگويي كافي است
  : چنين ذكر شده) 6ص (مفيد » اختصاص«اما سند حديث ديگر در كتاب 

 ؛سمعت عبدامللک بن أعني يسأل أبا عبداهللا : قالعن احلرث بن املغرية «
إي واهللا يا ابن أعني, هلک : فهلک الناس إذًا? فقال: فلم يزل يسأله حتى قال

إهنا فتحت عىل الضالل, إي واهللا : أهل الرشق والغرب? قال: الناس أمجعون, قلت
وأبوساسان سلامن الفاريس وأبوذر واملقداد وحلقهم عامر : هلكوا إالَّ ثالثة نفر

از حرث بن مغيره روايت شده  !!» األنصاري وحذيفه وأبوعمرة فصاروا سبعة
كند تا   پيوسته سؤال مي ؛عين از امام صادق أكه گفت شنيدم عبدالملك بن 

آري ابن : هالك شدند، آن حضرت فرمود] گمراه و[پس مردم : اينكه گفت
هل خاور و باختر؟ ا: مردم هالك شدند، گفتم ي هاعين، به خدا سوگند هم

گمراهي همه جا را فرا گرفت، آري سوگند به خدا همه هالك شدند : فرمود
و پس از آن عمار و ابوساسان . سلمان فارسي و ابوذر و مقداد: مگر سه تن

كه البته در !! انصاري و حذيفه و ابو عمره به آنها پيوستند كه شدند هفت نفر
  ! اند تدين را به هفت رساندهاين روايت بزرگواري كرده، عدد غير مر

  : بدين ترتيب آمده است) 13ص (اين روايت در رجال كشي 
العباس بن عامر  يبن حسن فضال قال حدثن عيل يحممد بن مسعود قال حدثن«

... قال  يو جعفر بن حممد بن حكيم بن أبان بن عثامن عن احلرث بن املغريه البرص
 .»الخ

  : اند اكنون ببينيم روات آن چه كساني
علي بن الحسن بن فضال كه شرح حال نكبت مĤل او را در يكي از   - 1

ايم، وي مطعون علماي بزرگ فقه و  آورده» زكات«تأليفات خويش موسوم به 
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و  )1(فرموده او واقفي) 115ص (رجال است، تا حدي كه صاحب كتاب السرائر 
  .اند كافر و ملعون است و او و پدرش رأس كلّ ضالل و گمراهي

از رجلي از اهل ) 223ص (جعفر بن محمد بن حكيم كه تنقيح المقال  اما
جعفر بن  ء,ما جعفر بن حممد بن حكيم فليس بيشأو«: كوفه نقل كرده كه او گفته

  . »محمد ارزشي ندارد
  : بان بن عثمانأاما  - 2

او را فاسد المذهب دانسته زيرا از ) 21ص(حلي  ي هخالص –الف 
  . است )2(ناووسيه
ابان ضعيف  »بان بن عثامن ضعفاً أ يف«: فرموده» المعتبر«حلي در  محقق –ب 
  . است

  . نيز او را از ناووسيه دانسته است) 3ص (رجال كشي  –ج 
: فرمود ابان مي ي هفخر المحققين از پدرش حلي نقل نموده كه او دربار –د 

ظم من عأفسق  فتبينوا وال كم فاسق بنبإءن جاإقرب عدم قبول روايته لقوله ألا«
فرمايد، اگر   بهتر عدم پذيرش روايت اوست زيرا خداوند مي »عدم االيامن

ايماني  آن تحقيق كنيد، و فسقي باالتر از بي ي هفاسقي برايتان خبري آورد، دربار
  . »نيست

اند اما چه بايد  با اينگونه روايات و چنين راوياني دين خدا را واژگون كرده
 ي هانگيز از دهان هر آخوند نادان و هر شيع داوتخيز ع كرد كه اين روايت فتنه

                                                 
را آخرين امام دانسته و معتقدند كـه او زنـده اسـت و  ؛ای را گويند كه امام موسی بن جعفر  واقفيه فرقه) ١(

 .ز آن حرضت را قبول ندارندائمه پس ا
را بـه امامـت قبـول  ؛را گويند كه ائمه پس از امام صـادق » عبداهللا بن ناووس برصی«ناووسيه پريوان ) ٢(

 ! دانند نداشته و خود آن حرضت را امام حی و حارض و مهدی موعود می
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چاپ (شود، همچنين در جلد هشتم بحار االنوار   خرافي متعصبي شنيده مي
بوجعفر أقال  يبكر احلرضم يبأعن «: به نقل از رجال كشي آمده است كه) تبريز

ز سند اين حديث هم معتبرتر ا »بوذر ومقدادأنفر سلامن و ةثالث الَّ إارتد الناس  
دشمنان  ي هاحاديث سابق نيست و مسلما اين قبيل احاديث ساخته و پرداخت

اسالم و ائمه است تا بدين وسيله نه تنها بين مسلمين آتش نفاق افكنند بلكه 
چنانكه . دين و ايمان به خدا و رسول و قرآن را از بيخ و بن بر كنند ي هريش

  . عاليتوضيح اين مدعا بعد از اين بيايد، إن شاء اهللا ت
سلمان فارسي باشد قابل  -نعوذ باهللا  -اين قبيل احاديث هر چند راوي آن 

استماع نيست، زيرا خالف صريح آيات قرآن و وجدان و اتفاق اهل ايمان است 
داند   و كسي كه به خدا و رسول و قرآن ايمان دارد و آن را منزّل من عند اهللا مي

آن به صدق عمار  ي همايد، هر چند گويندتواند به اين قبيل احاديث اعتنا ن  نمي
، )چه رسد به اينكه تمام راويانش از دروغگويان مشهور هستند(و ابوذر باشد

بلكه بر او واجب است كه با تمام قدرت كه در استطاعت دارد با اين احاديث 
مخالفت و مبارزه نمايد و جاعل و معتقد به آن را كافر و دشمن خدا و رسول 

قرآن مسلمانان آن زمان  ي هپروردگار جهان در بيش از پنجاه آي بشمارد، زيرا
يعني اصحاب رسول مختار را كه اعالم و اشخاص آنان، مهاجر و انصارند، 

آن بزرگواران نيز داللت دارد بر  ي همورد مدح و تمجيد قرار داده و سيره و روي
ني به اسالم آنكه عموم قريب به اتفاق آنان از روي ايمان قلبي و گرايش باط

گرائيده و در راه پيروزي آن، تا سر حد أعالي جانبازي و فداكاري پيش 
اند تا آنجا كه از يار و ديار و عشاير و اقرباء خود چشم پوشيده، تن به  رفته

هجرت و دوري از وطن داده، حتي به كشورهاي به ظاهر مخالف و دشمن 
ه كه يك كشور مسيحي اند چنانكه مهاجرين به حبش كيش خود پناهنده شده

اند و در راه ايمان و اعتقاد  مذهب و به ظاهر مخالف اسالم بوده هجرت كرده
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اند كه مختصري از آن  ها كرده ها و مشقت به دين اسالم چه اندازه تحمل سختي
كدام مؤمن به . خواهد آمد -ان شاء اهللا  -به عنوان نمونه، در اوراق اين كتاب 

ص عاقل با وجدان كه مسلمان هم نباشد ولي خدا و رسول بلكه حتي شخ
تواند باور كند كه چنين مردان قهرمان با ايماني براي  انصاف داشته باشد، مي

هيچ و پوچ پس از رسول خدا، پشت پا به منصوصات الهي و منصوبات رسول 
و در آن روز كه وي در مدينه !! اهللا زده براي عالقه به چشم و ابروي ابوبكر

اي و بستگي به يك  قومي و تأييدات عشيره ي هدرت مادي و سلطهيچ گونه ق
را غصب  ؛دولت خارجي نداشت، حق مسلّم و معين و منصوص علي 

گيريم كه ابوبكر و عمر در اين خصوص ! كرده آن را به تصرف ابوبكر دادند
مقصودي داشتند، اما اصحاب بزرگوار رسول خدا از مهاجر و انصار را مقصد 

اي از مغرضين كه در اين باره گفته  دليل پاره و در مورد ادعاي بيخاصي نبوده 
بسياري از مخالفين اسالم را  ؛كه چون علي  -اند  اطالعان باور كرده و بي -

اي نبوده كه از دست آن  ناميدند و خانواده  كشته بود حضرتش را قتّال العرب مي
ها بود كار خود را  ينههايي كه در س جناب داغدار نباشد و به همين سبب كينه

كرد و آن همه نصوص خدا و رسول را ناديده گرفتند تا حق آن بزرگوار غصب 
اطالعي است زيرا  بايد گفت اين ادعا كامال كذب و حاكي از غرض يا بي!! شد

گذار  اگر كساني را كشته بود هيچ كدام آنان از مهاجر و انصار كه پايه ؛علي 
اگر فرضا در ميان مهاجرين كسي بود كه يكي از بيعت ابوبكر شدند، نبود، و 

گر چه چنين كسي را (كشته بود  ؛خويشاوندان كافرش را علي 
با اين فرض هم، محال است كه مومن مهاجر كه خود با دست ) شناسيم  نمي

كشت، از علي   خود پدر و برادر خود را در راه رضاي خدا و دفاع از اسالم مي
! اي در دل گيرد محارب او را كشته است كينه كه يكي از خويشان كافر ؛

گذار بيعت سقيفه بودند به لحاظ  پس چنين ادعائي كه مهاجر و انصار كه پايه
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داشتند از آن بزرگوار عدول نموده و از حضرتش نامي  ؛اي كه با علي  كينه
كه الاقل دو (در اين قضيه نبردند و بعد از رسول خدا مرتد شدند جز سه نفر 

مخالفت با صريح قرآن است و گمان ) آنان از مهاجرين و انصار نيستند نفر از
  . ندارم هيچ مؤمني با صريح قرآن به مخالفت برخيزد

  
  نازل شده صآياتي كه در مدح اصحاب رسول اهللا 

  : گويد  چه مي صياران پيامبر  ي هاينك بايد بدانيم كه قرآن كريم دربار
1-   {   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ¼  »  º  ¹  ¸

   Î  Í    Ì  Ë      Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â      Á  À  ¿¾  ½  B  A
P  O    N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C    Q

  [  Z  Y  X   WV  U  T          S  Rz. )100 - 99: هالتوب(.  

 ؛دنشين، به خدا و روز رستاخيز ايمان دارن از عربهاى باديه) ديگر(گروهى «
آگاه باشيد  ؛دانند كنند، مايه تقرب به خدا، و دعاى پيامبر مى و آنچه را انفاق مى

خداوند بزودى آنان را در رحمت خود وارد خواهد ! اينها مايه تقرب آنهاست
پيشگامان نخستين از  .به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است ؛ساخت

پيروى كردند، خداوند از آنها مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها 
و باغهايى از بهشت براى آنان  ؛از او خشنود شدند) نيز(خشنود گشت، و آنها 

جاودانه در آن خواهند  ؛فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است
  .»و اين است پيروزى بزرگ ؛ماند

ه سبقت كه اينان مهاجريني هستند ك )1(نويسد طوسي در تفسير اين آيات مي
  . به ايمان گرفته و از مكه به مدينه يا به حبشه مهاجرت كردند

                                                 
 .١/٨٥٤التبيان فی تفسري القرآن, چاپ سنگی,  −)١(
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كدام مؤمن به قرآن، در مقابل اين آيات كه سراسر بشارت و رحمت و 
براي مهاجرين و انصار است ) رستگاري بزرگ(رضوان و بهشت و فوز عظيم

آميز  كفرتواند آن حديث ضعيف   گذار بيعت سقيفه بودند، مي يعني همانان كه پايه
را باور كند؟ اينك بايد ديد از مهاجرين ) مردم به جز سه تن كافر شدند(انگيز  فتنه

كه در بيعت سقيفه بودند و به بيعت ابوبكر وفادار ماندند چه كسانند كه ممدوح 
عمرو بن عثمان بن عمرو «خدا و قرآنند؟ يكي از اينان كه از مهاجرين حبشه است 

در خالفت عمر در فتح قادسيه در ركاب سعد ابن ابي است كه » بن سعد ابن تيم
از بني مخزوم است كه » هبار بن سفيان بن عبداالسد«وقاص شهيد شد و ديگري 

عبداهللا بن «در شام، در خالفت ابوبكر شهيد شد و نيز برادرش » اجنادين«در جنگ 
 ي هو عد. است كه در جنگ يرموك و شام در خالفت عمر شهيد شد» سفيان

  . ري كه اينجا مجال شرح احوال ايشان نيستكثي
2 -  { ÎÍ Ì Ë Ê É  È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á

  Ò Ñ Ð Ï J I  H G F E D C B A
U T  S R Q P ON M L Kz )آنانكه ايمان « .)22 - 20: هالتوب

 ي هآورده و مهاجرت كرده و در راه خدا با مالها و جانهايشان جهاد كردند درج
گتر است و اينانند كه رستگارانند، پروردگارشان ايشان نزد خدا از همه بزر

هائي كه براي ايشان در آن  يايشان را به رحمت خود و خشنودي كامل و بهشت
دهد كه در آن بهشت براي هميشه جاودانند   دوام است بشارت مي هاي با نعمت

  .»و در نزد خدا برايشان پاداش بزرگ است
براي اينكه بدانيم اينان كيانند، ! دند؟آيا اينانند كه پس ار رسول خدا مرتد ش

  : آوريم آيات ديگري با همين عبارات و كلمات از قرآن مي
3 - { u t s  r q p o n m l  k j

 {z y x w vz )72: األنفال(.  
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هايشان در  يهمانا كساني كه ايمان آورده و مهاجرت كرده و با اموال و جان«
اي دادند و نصرت كردند اينان راه خدا جهاد نمودند و همچنين آنانكه ج

  .»گروهي دوستان گروه ديگرند
شان در راه خدا مجاهده  آنانكه ايمان آورده و مهاجرت كرده و با مال و جان

اند جز مهاجرين حبشه و مدينه و آنانكه اصحاب رسول و  كردند چه كساني
ه چه مهاجرين به مدينه را جاي دادند و دين خدا را ياري كردند، جز اهل مدين

گذاران بيعت سقيفه، آيا اينان پس از رسول خدا  يعني همان پايه! كساني بودند؟
سرايان  مرتد گشته و به عقب برگشته و اسالم را ترك كردند؟ جواب اين هرزه

» ¬ ®  }: و دشمنان اسالم و مسلمين را از اين آيه بشنويد
       ¿ ¾  ½ ¼ »º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Àz )74: األنفال .(  
و آنانكه ايمان آورده و مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و «

اند كه براي ايشان   يكساني كه جاي دادند و نصرت كردند اينان حقيقتا مؤمن
  .»آمرزش و روزي بزرگوارانه است

اند ولي   فرمايد اينان حقا مؤمن  داناي آشكار و نهان مي ي هخداي آفرينند
ايمان   از قول غاليان بي) طبرسي و بحراني(برهان نويسندگان احتجاج و 

كنند كه اينان پس از رسول خدا مرتد شدند جز سه نفر  هاي خود را پر مي  كتاب
كه الأقل دو تن از آنان از جهت هجرت و جهاد با مال و جان و جا و مكان 

زيرا ابوذر و مقداد هيچ !! دادن به مهاجرين مشمول اين آيات شريفه نيستند
دام نه مهاجرند و نه از انصار، نه از وطن خود به اجبار و اضطرار مهاجرت ك

و كسي از مهاجرين را ) زيرا نداشتند(كردند و نه مالي در راه خدا انفاق كردند 
و اين موضوع بر كسي كه از تاريخ . جا و مأوي ندادند زيرا خود فقير بودند

) ابوذر و مقداد(دو بزرگوار اين . اسالم و حال آنان مطلع باشد پوشيده نيست
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دانند   شان معلوم است و اهل تحقيق مي هر يك تاريخ روشني دارند و سرنوشت
كه آن دو هر چند از كبار صحابه و به لحاظ ايماني داراي واالترين درجات 

  . توان آنان را از مهاجرين يا از انصار دانست  اند اما نمي بوده
و پس از بعثت پيغمبر كه شهرت نبوت آن غفار بود  ي هابوذر، كه از طايف

حضرت به گوش وي رسيد در صدد تحقيق بر آمد و در مكه به حضور رسول 
خدا رسيد و اسالم آورد، رسول خدا به او امر فرمود كه در وطن خود بمان و 
زماني كه اسالم نيرومند شد او نيز به مسلمانان ملحق شود، لذا پس از هجرت 

جنابش در مدينه به رسول خدا پيوست بدون آن كه كسي رسول خدا به مدينه، 
  . او را به هجرت از يار و ديار مجبور كرده باشد

مقداد نيز اگر چه از السابقون األولون است و در مكه به رسول خدا ايمان 
آورده اما هجرت او به اين طريق است كه هنگامي كه كفار قريش براي جنگ با 

به » عتبه بن غزوان«از مكه حركت كردند وي با  رسول خدا و مسلمانان مدينه
صورت ناشناس، داخل صفوف كفار قريش شده و به سوي مدينه حركت كرده 
و در آنجا به مسلمين پيوسته است، هر چند مقداد از كساني است كه قبالً به 

شريفه باشد اما تاريخ زندگي  ي هتواند مشمول آي حبشه مهاجرت كرده و مي
زيرا به نقل . معتقد نبوده است ؛ند كه وي به منصوصيت علي رسا  مقداد مي

خود از اعضاي همان گروهي است كه طبق دستور عمر  )1(از تواريخ معتبر
سوم از بين  ي هبراي تعيين خليف» ابو طلحه زيد بن سهل انصاري«بايست با  مي

زبير، طلحه، عبدالرحمن بن عوف،  ،علي(شش نفري كه عمر بر گزيده بود 
همكاري كرده و مأموريت داشتند با نظارت ) د بن ابي وقاص، عثمانسع

انصاري هر گاه، شش نفر مذكور براي تعيين خليفه به توافق  ي هابوطلح

                                                 
 .٢/٤٦١الفداء عبداهللا القاضی  تاليف ابن أثري با حتقيق أيب» التاريخ الكامل يف«و  ٢٩٥− ٣/٢٩٤تاريخ طربی  − )١(
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نرسيدند، فرد يا افراد مخالف را گردن بزنند، تا مسلمين شخص اليق ديگري را 
آن شش تن،  مند بود كه در ميان به خالفت اختيار كنند، و چه بسا مقداد عالقه

بر گزيده شود، ولي صرف قبول اين مأموريت از جانب او به وضوح  ؛علي 
  . رساند كه وي به خالفت منصوصه اعتقادي نداشته است  مي

شكي نيست كه اين دو بزرگوار از بزرگان اصحاب رسول مختارند و 
اند، اما از مصاديق روشن اين آيات  مشمول مدايح و مراحم پروردگار عالم

تند و ما از اين نظر اين مطلب را به ميان آورديم تا رسوائي آن حديث نيس
 :گويد  سراسر كذب و افترا و مخالف وجدان و آيات خدا را آشكار كنيم كه مي

و ثابت كنيم يك سره دروغ و باطل بوده بلكه ) مردم به جز سه تن كافر شدند(
  . چندان ندارد ي هبا كفر فاصل

4 -  { ± ° ¯ ®  ¬ « ª © ´   ³ ²
 Å Ä     Ã ÂÁ  À ¿    ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

  Ç Æz )117: هالتوب(.  
پيغمبر و مهاجرين و انصاري را كه پيامبر را  ي هخداوند پذيرفت توب«

در جنگ تبوك، مجاهدين از حيث قلّت (متابعت كردند و در ساعت دشواري 
ا كشته آب و نداشتن مركب سواري چنان در سختي و شدت بودند كه شتران ر

مكيدند و بر   كردند و يك خرما را چند نفر مي  يآنها اكتفا م ي هو به آب معد
هاي   پس از آنكه نزديك بود دل) شدند   ييك شتر چند نفر به نوبت سوار م

از آنان منحرف و منقلب شود آنگاه خدا ايشان را آمرزيد زيرا ) بعضي( فريقي
  .»خدا به ايشان بسيار رؤوف و مهربان است

در اين آيه، خداوند مهاجر و انصار را در رديف پيغمبر خود آورده و 
شمارد تا معلوم شود كه مقام مهاجر و انصار تا چه   مشمول رحمت خويش مي

  اي است، آيا چنين كساني مرتد شدند؟  اندازه
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5 -  {  W V U T S R Q P O N
 ZY Xz )110: آل عمران (.  

ها كرده  ايد امر به خوبي ن مردم ظاهر شدهشما بهترين امتي هستيد كه در ميا«
  .»كنيد و به خداوند ايمان داريد  يها نهي م  و از بدي

اند، گروهي  طوسي گفته است كه اين آيه را مفسرين به اختالف تفسير كرده
) مهاجرين به مدينه(اند اينان كساني هستند كه با رسول خدا هجرت كردند  گفته

عموم اصحاب  :اند اي از مفسرين گفته پاره و ابن عباس و ساير اصحاب و
  .)1(رسول خدايند

به هر حال اينان به قول خداي جهان بهترين امت، اما در نظر غلوكنندگان و 
  !!.)2(اند مدعيان حب اهل بيت بدترين امت

جار نناه ي هما كدام يك را بپذيريم؟ قول پروردگار سبحان را، يا گفت
  ! غلوكنندگان مخالف قرآن را؟

6-  { gf e  d c b  a ` _ ^   ] \z  ... * .... { _

                                                 
 .١/٣٤٦تفسري التبيان, چاپ سنگی, −)١(
Z Y XW V U  T      S R Q P O N M ] \ } : فرمايـد  قرآن درباره مهاجرين مـی −)٢(

p o nm l k j ih  g f e   d c b a ̀   _ ̂  ]   q
 z y x w v  u t s r    ba ` _ ~ } | {z )40: الحج - 

هم ...  ستگفتند پروردگارمان اهللا ا كه مي] رو از آن[كساني كه به ناحق از ديارشان رانده شدند تنها « ).41
پردازنـد و بـه معـروف امـر و از  دارند و زكات مـی اند كه اگر ايشان را در زمني قدرت بخشيم نامز بپا می  آنان

  .»كنند منكر هنی می
را غصب كردند, ديـن خـدا  ؛گويند چون خداوند به مهاجرين قدرت داد, خالفت اهلی علی  ی برخی میول

 !! را غصب كرده و آن بانوی بزرگوار را مرضوب كرده و آزردند صرا تغيري دادند, ارث دخرت پيامرب 
رفتـار نيكـو داشـته و در اّمـت آن دو » األئمة حسنا السّرية وعدال يفأ«: فرمايد درباره دو خليفه نخستني می ؛ علی

 !! گويند آن دو غاصب و ظامل بودند می ؛ ولی مّدعيان حّب علی) ٢٠١وقعة الّصفني, ص (» عدالت كردند
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  }z )29-26-18-4 :الفتح(.  
شان افزوده  اوست كه آرامش بر دلهاي مؤمنان نازل فرمود تا ايماني بر ايمان«

هر آينه پروردگار از مؤمنين هنگامي كه زير درخت با تو بيعت ... شود 
بر آنان آرامش نازل  شان بود و كردند خشنود گرديد و دانست آنچه در دل  مي

آنگاه كه كافران ... فرمود و به پاداش آن، پيروزي نزديكي برايشان مقرر داشت 
خويش بر پيامبرش ] از جانب[در دل تعصب جاهليت را جاي دادند، خداوند 
تقوي ملزم ساخت كه به  ي هو بر مؤمنين آرامش نازل فرمود و آنان را بر كلم

پيامبر خدا، ... دند و خداوند به هر چيز داناستآن بو ي هآن سزاوارتر و شايست
مهربانند، اينان را ] با هم[و كساني كه با اويند، بر كافران شديد و بين خود محمد 

 ي هبيني كه جوياي فضل و خشنودي پروردگارند، نشان  در حال ركوع و سجود مي
ما و ا ،ايشان در رخسارشان اثر سجده است اين توصيف آنان در تورات است

هاي  توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي  را نيرو داده و سخت نموده و برساقه وآنها ،خود را بيرون زده) هاي خوشه(

مومنان . (آورد اي كه برزرگان را به شگفت مي بگونه ،خويش راست ايستاده باشد
تا ...) زنند و همواره جوانه مي ،ستنداي آني از حركت باز نمي. اند نيز همين گونه
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خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند . كافران را به سبب آنان خشمگين كند
  .»...دهد و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

فرمايد كه خدا   در اين آيات كه خدا اصحاب رسول را بدين گونه مدح مي
كند تا ايمانشان زياد شود و از  ن سكينه و آرامش را نازل ميدر قلوب اين مؤمني

نمايد كه در زير درختي با رسول خدا  آنان اظهار رضايت و خوشنودي مي
بيعت كردند زيرا خداوند دانسته است كه چه نيتي در دل ايشان است و آنان را 

ودشان ستايد كه با رسول خدا بوده و بر كفار سختگير و شديدند اما بين خ مي
اينان چه ... مهربانند، راكع و ساجدند جوياي فضل إلهي و رضوان او هستند و 

كساني بودند، آيا اين آيات مصاديقي در خارج داشته يا نه؟ و اگر مصداق 
اند؟ آيا تمام آنان قبل از رحلت رسول خدا بودند يا بعد  داشته چه كساني بوده

ب خالفت دخالت كردند يا از رحلت او؟ آيا بعد از آن حضرت در انتخا
نكردند؟ آيا اين آيات تماما در شأن آن سه نفر نازل شده يا ديگران هم 

انگيزد و جواب آنها را بايد   اند؟ اينها سؤاالتي است كه اين آيات بر مي مشمول
جواب اين آيات را ! نه كسي چون عبداهللا حضرمي! مؤمن بدهد نه غلوكنندگان
ه معتقد است قرآن از جانب پروردگار جهان و عالم بايد مؤمن به قرآن بدهد ك

به هر آشكار و نهاني است، نه عبداهللا بن القاسم الحضرمي كه غلوكنندگان و 
كذاب و دشمن خدا و رسول و ائمه است آنگاه از قول امامي به دروغ روايت 

  )!! مردم جز سه تن كافر شدند(كند كه   مي
و ستايش اصحاب رسول خدا آمده  آيات ديگري در قرآن كريم در مدح - 7

j i h g  } : ي هشريف ي هشود همچون آي  كه به برخي از آنها اشاره مي
 |{ z y x w v u  t s r q p on m l  kz 

هاي   پيامبر و مؤمنان همگي به خداوند و فرشتگانش و كتاب« ).285: هالبقر(
  .»اند و فرستادگانش ايمان آورده] اش  آسماني[
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مبران غهاي آسماني و پي كه همگي به خدا و فرشتگان او و كتاب آيا مؤمنان
آيا اين آيه در آن روز مصداق داشته يا نه؟ و اگر ! خدا ايمان آوردند، مرتدند؟

´ º ¹ ¸ ¶ µ « } : شريفه ي هاند؟ يا اين آي داشته چه كساني بوده
 Æ     Å Ä Ã Â Á À     ¿ ¾ ½ ¼

  Î Í Ì Ë Ê É         È Çz )164: رانآل عم.(  
خداوند منت نهاد بر مؤمنين آنگاه كه رسولي از جنس خودشان در «
شان بر انگيخته كه آيات خدا را بر ايشان تالوت كرده و آنان را پاك و   ميان

آموزد كه براستي قبال در ضاللت   كند و كتاب و حكمت به ايشان مي  پاكيزه مي
  .»اند و گمراهي آشكار بوده
اند همگي قبل از  اند؟ يا اگر وجود داشته وجود داشته آيا چنين مؤمنيني

  توان چنين ادعائي كرد؟   اند؟ آيا مي رحلت رسول خدا از دنيا رفته
مؤمنين و مجاهدين حمراء األسد آمده  ي هشريفه كه دربار ي هاين آي - 8

¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´   ³ ² « } : فرمايد  است و مي
É È  Ç Æ   Å Ä Ã Â Á À¿ ¾   ½ ¼  Í Ì Ë Ê

  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò     Ñ Ð Ï Î  B A
 Q P  O N M LK J  I H G F E D Cz )آل عمران :

مؤمنان نيكوكار و با تقوايي كه خداوند و رسولش را حتي پس از «  ).171-174
اينكه زخم برداشتد، اجابت كردند، پاداشي بزرگ دارند و خداوند پاداش آنان 

چون به ايشان گفته شد بترسيد از مردمي كه براي نان كه اسازد، هم  را تباه نمي
شان افزون گشت و به نعمت و فضل إلهي   اند، ايمان   هجنگ با شما گرد آمد

بازگشتند و بدي ايشان را نرسيد و خشنودي خدا را پيروي كردند و خداوند 
  .»داراي فضل عظيم است
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ند چه كساني بودند؟ اند يا نه؟ و اگر وجود داشت آيا چنين مؤمنيني وجود داشته
آيا فقط همان سه نفرند كه بعد از رسول خدا مرتد نشدند؟ يعني سلمان و ابوذر و 
مقداد؟ كه البته بودن ابوذر نيز در ميان مجاهدين مذكور مسلّم نيست، پس خدا از 

كند، آيا اينان همه قبل از مرگ رسول خدا  چه كساني اين قدر مدح و ستايش مي
در حالي كه نام مجاهدين جنگ ثبت است و اكثر آنان در آن ! د؟از دنيا رفته بودن

  . است زمان حيات داشتند و تاريخ سراسر افتخارشان روشن
9 -  { d c b    a ` _ ~ } | {     z y

    p o n  m l k j     i h g f ez ...
 { ^ ] \ [ Z Y X W V  U T S

 m l k ji h g f    e  d c b a ` _
  o nz )195- 191-190: انآل عمر.(  

ها و زمين و آمد و شد شب و روز هر آينه   به راستي كه در آفرينش آسمان«
هاست، آنان كه ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده، خدا را  براي خردمندان نشانه

پس آنان كه .... كنند   ها و زمين انديشه مي   كنند و در آفرينش آسمان  ياد مي
ارشان رانده شده و در راه من آزار شدند و جنگيدند و كرده و يا از دي تهجر

هايي در آورم كه   كشته شدند هر آينه بديهايشان را بپوشانم و آنان را به بوستان
از زيرشان رودها روان است كه اين پاداشي از خداست و در نزد خدا 

  .»هاي نيكوست ثواب
طبري گفته است كه «: گويد مي» التبيان«طوسي در تفسير اين آيات در كتاب 

خود  ي هاين آيه مختص به كساني از اصحاب پيغمبر است كه از وطن و خانواد
مهاجرت كرده و از اهل شرك مفارقت كردند و ساير پيروان رسول خدا كه در 

آنگاه . شان تعجيل كرده و به خداوند راغب بودند ياري مؤمنان بر دشمنان
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كند كه   آيات بعدي نيز تقويت ميبه نظر طبري اين قول را : گويد طوسي مي
آل ( NM L K  J I H G F E D C B Az } : فرمايد  مي

آن كساني كه هجرت كردند و از خانه و : فرمايد  تا اينكه مي... ) 195: عمران
ديار خود خارج شدند و در راه من آزار ديدند و مقاتله كردند و كشته شدند 

كنيم كه   هايي داخل مي  آنان را در بهشت پوشانيم و هر آينه گناهان ايشان را مي
از زير قصرهاي آن نهرهائي جاري است، اينها ثوابي است از جانب خدا و در 

ها اليق و  اين چنين وعده«: دكن ذكر ميهاي نيكوست، آنگاه طوسي  نزد او ثواب
سزاوار نيست مگر به همان كساني كه طبري يادآور شده است و اليق ساير 

اين آيه و «: سپس طوسي، قول بلخي را نيز آورده كه گفته است »أقوال نيست
پيروان رسول خدا و مهاجرين با او نازل شده است و نيز هر  ي هما قبل آن دربار

كس از مسلمين كه جزء كساني باشد كه سالك به سبيل ايشان بوده و متابعت 
  .)1(»شود  مي  آثار ايشان نمايد، مشمول اين آيه

خدا فرموده اينان كه مهاجرت كرده و از ديار خود خارج آيا كساني كه 
شدند و در راه من آزار كشيدند و مقاتله كرده و كشته شدند آنان را وارد 

جز سه (گويد  هم اينانند كه اين حديث كفرآميز مي! كنم چه كسانند؟  بهشت مي
رد، ، كدام دلي كه به خدا و رسول و روز قيامت ايمان دا)نفر همه كافر شدند

  تواند اين مخالفت صريح با آيات قرآن را بپذيرد؟   مي
10-  { ® ¬ « ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ¿ ¾   ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²± ° ¯
   Î Í  Ì Ë Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã  Â Á À

  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ÐÏz )9 - 8: الحشر(.  
                                                 

 .٣٩٤−١/٣٩٥التبيان, چاپ سنگی, : تفسري  −)١(
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كه جوياي مهاجران تهيدستي كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند در حالي «
كردند آنان در ادعاي ايمان  و پيامبرش را ياري مي ،فضل و خشنودي خدا

راستگويند و آنان كه پيش از مهاجرين در سراي هجرت و ايمان جاي گرفتند و 
دارند و در دل خود نيازي به آنچه   كسي را كه به سويشان هجرت كند دوست مي

گرچه خود نيازمند باشند، بر خويش مقدم  يابند و آنان   يشود، نم  كه به آنان داده مي
  .»دارند و هر كه از بخل خود محفوظ ماند پس همانان رستگارند  يم

شان بيرون كردند و آنها براي  ها و اموال اين مهاجرين كه آنان را از خانه
طلب فضل و رضوان الهي مهاجرت كرده و خدا و رسول او را ياري نمودند و 

اند؟ مگر همينان نبودند كه پس  ب فرموده چه كسانيخدا آنان را صادق محسو
هاي خود از  از رسول خدا در سقيفه حاضر شدند؟ و آيا آنان كه در خانه

مهاجرين پذيرائي كردند و آنان را بر خود ايثار نموده و مقدم داشتند و كساني 
، آيا جز همين انصارند رنددا  كردند دوست مي  را كه به سوي ايشان هجرت مي

خواستند او را   سعد بن عباده را آورده و مي صرسول خدا  حلته بعد از رك
  ! به خالفت بر گزيده و با او بيعت نمايند؟

  
  از ميان دو قول كدام را اختيار كنيم؟

ديگر كه در كتاب إلهي مسلمين، در مدح و  ي هشريف ي هاين آيات و دهها آي
نازل شده و  - اجر و انصارند كه افراد بارزشان مه صتمجيد اصحاب رسول اهللا 

در مقابل چشم هر مسلماني است كه ايمان و آشنايي به قرآن دارد، را بپذيريم يا 
گويند وقتي رسول خدا چشم از جهان فرو بست تمام مسلمين   احاديثي كه مي

 ؛يعني آن سه تن كه در اعتقاد به خالفت علي !!! مرتد و كافر شدند جز سه نفر
  ! قيه كه با ابوبكر بيعت كردند همگي كافر شدند؟باقي ماندند، و ب

اين احاديث با آن آيات سخت مخالف است و كسي كه به خدا و رسول و 
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مخالفت  ي هتواند آن احاديث و آنچه دربار  قرآن و قيامت اعتقاد دارد نمي
زيرا يا اين آيات از . گويند، باور كند  مهاجر و انصار با خالفت منصوصه مي

پس قرآن ) نعوذ باهللا(اگر از جانب خدا نيست . ت و يا نيستجانب خداس
غير خداست و در نتيجه اساس اسالم كه مبتني بر قرآن است  ي هساخته و بافت

باشد و هر گاه اصل و اساس اين گونه سست و ويران باشد، خالفت   ويران مي
   زيرا! منصوصه يا غيرمنصوصه كه فرعي از اين اصل است، چه ارزشي دارد؟

 خانــه از پــاي بســت ويــران اســت
  

 خواجــه در بنــد نقــش ايــوان اســت
 

و اگر خداوند عالم ) كه هست(اما اگر قرآن كريم از جانب خداوند است 
و چه كساني را ) دانسته كه البته مي(گويد   دانسته كه چه مي الغيب و الشهاده مي
ات قرآني دهد، در اين صورت بايد تكليف خود را با آي مورد مدح قرار مي

» ¬ ®  ¯ ° ± ² } : از جمله آياتي مانند. روشن كنيم
 À       ¿ ¾  ½ ¼ »º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³z )74: األنفال .(  

وآنانكه ايمان آورده و مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و كساني «
اند كه براي ايشان آمرزش و   كه جاي دادند و نصرت كردند اينان حقيقتا مؤمن

  .»رگوارانه استروزي بز
أولئک هم «... اند و  اند كه كامياب آنان....  »أولئک هم الفائزون... و «

اند كه   آنان...  »ولئک هم املفلحونأ«.... اند و   اند كه راستگوي  آنان....  »الصادقون
 و ... ايد كه  شما بهترين امت بوده... .» مةأكنتم خري «و رستگاراند 

 { yx  w v u t s rz )ايشان را به تقوي « .) 26: الفتح
  .»آن بودند ي هبه آن سزاوارتر و شايست] از ديگران[ملزم ساخت كه 

 { J I H G  F E D C B A
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 [z )پيشاهنگان نخستين از مهاجرين و انصار و آنان كه به نيكي « ).100:هالتوب
ايشان خشنود و ايشان از پروردگار خرسندند از آنان پيروي كردند، خداوند از 

و خداوند برايشان بوستانهايي كه رودها زير آن جاري است، مهيا فرموده و در 
  .»آن همواره جاويدند و اينست كاميابي بزرگ

  ... ديگر  ي هو دهها آي
آيا اين آيات مصاديقي در خارج داشته يا نه؟ و در صورت وجود مصداق، 

بني ساعده،  ي هاند؟ آيا همين كساني بودند كه در سقيف دهآنان چه كساني بو
براي انتخاب خليفه گرد آمدند يا نه؟ آيا خداوند داناي غيب و نهان و آگاه از 

جهان، با علم و اطالع اينان را مدح فرموده يا چنين  ي هگذشته و حال و آيند
 ول الظاملون علواً اهللا عام يق تعاىل«نبوده؟ شق دوم كه مقبول هيچ مؤمني نيست و 

توان  و بنا به شق اول كه خداوند آگاهانه چنين فرموده، پس چگونه مي .»كبرياً 
ادعا كرد كه ممدوحين قرآن پس از رسول خدا مرتد و كافر شدند و فرمان 

زيرا اگر  )1(را به خالفت پيامبر، انكار كردند؟ ؛الهي در مورد نصب علي 
                                                 

 : الزم است مطالبی را مورد توّجه قرار دهيم, درباره كسانی كه در سقيفه حارض بودند −)١(
» ¬ ®  ¯ ° ± µ ´ ³ ² } : ا انصار كه خداوند درباره آنـان فرمـوده چر: اوالً 

 »º ¹  ¸ ¶z )اند كسانی كه پناه دادند و ياری كردند, آنان براستی مؤمن « .) ٧٤: األنفال« . 
روم و اگـر   اگر مردم به راهی و انصار به راهی ديگر رونـد, مـن نيـز بـا انصـار مـی«: و پيامرب درباره آنان فرمود

و ) ١١/٦٤املصـنّف عبـدالرزاق, حتقيـق األعظمـی . (»وع هجرت نبود من خود يكـی از انصـار بـودمموض
سـعد بـن «; )١١/٦٢املصنّف, (» پروردگارا انصار را و فرزندانشان را و نوادگانشان را رمحت فرما«: فرمود
 اره خالفـت علـیبزرگ قبيله خزرج را برای خالفت نامزد كردند? مگر دستور خدا و رسـول را دربـ» عباده
 نشنيده بودند?  ؛

چرا پس از شكست سياسی انصار از جناح مهاجرين كه سبب قطع طمع ايشان از احراز خالفت شـد, بـه : ثانياً 
مهچون پيامرب از حاميان  ؛ بيعت كنند, خصوصًا كه علی ص فكر نيفتادند الاقل با منتخب خدا و رسول
 = .ين فرد نسبت به آنان بودراستني انصار, و در ميان مهاجری, مهربانرت
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 ي هاش در آينده اعمال سابق داند كه آيا بنده حق تعالي كه عالم الغيب است و مي
بفرمايد كه فالن را بهشت خواهم داد،  ،خود را حبط و باطل خواهد كرد يا خير

دليل آن است كه او در آينده نيز عملي كه مانع از دخول در بهشت باشد 
  . هايش نيز مغفور خواهد بود شود و لغزش  مرتكب نمي

عادي هر گاه چند روزي با كسي  زيرا پر واضح است كه يك انسان
اي به  معاشرت كند خواه و ناخواه او را تا حدودي خواهد شناخت و تا اندازه

برد، پس چگونه ممكن است خالق عليم بذات   خصال و افكار واقعي او پي مي
  !! الصدور، بندگان خود را نشناسد و اينگونه قاطع از آنان تمجيد فرمايد؟

 ي هدانسته كه اصحاب پيامبرش عالق و خبير نمي عالم ،آيا خداوند حكيم
بلكه ! اند؟ چنداني به حقايق دين نداشته و سرسري و با تزلزل آن را پذيرفته

 اي از روايات همين اصحاب در زمان حيات با بركت پيامبر، جناح طبق پاره
هاي ملعونه نوشته و در  ها منعقد نموده و صحيفه ها كرده و عهد و پيمان بندي
اند و از روزي كه به ظاهر مسلمان شدند مقصودي جز  كعبه توديع كرده ي هنخا

به دست آوردن امارت و حكومت نداشته و دلشان از بغض اهل بيت پيامبر 
شوند و يكي از اصول دين يعني  لبريز است و به محض رحلت پيامبر مرتد مي

پدر محروم  امامت منصوصه را انكار كرده و فرزند عزيز پيامبرش را از ارث

=
                                                 

فراموش نكنيم كه انتخاب خليفه در مدينه صورت گرفت يعنی در جايی كه مهاجرين و اهـل مّكـه در اقلّيـت و 
ها و اختالفات ميان خود, از مجله رقابتی كه جنـاح امـوی قـريش و  فاقد قدرت الزم بودند و اگر بنا به رقابت

هـای  را پايامل كنند, طبعـًا انصـار كـه فاقـد انگيـزه ؛ ّق اهلی علیخواستند ح هاشم داشتند, می با بنی ... 
 .توانستند آنان را رس جايشان بنشانند و مانع حتّقق چنني بدعتی در دين شوند مهاجرين بودند, به راحتی می

الم چرا در مناظرات و مذاكرات سقيفه فقط درباره برتری انصار بر مهاجرين به حلاظ خـدماتی كـه بـه اسـ: ثالثاً 
اند و با برتری مهاجرين بر انصار سخن گفته شد و سخنی از نصوص امامت به ميان نيامد و حّتی قبيلـه  كرده

شان در انتقاد از مهاجرين بازتر بود, كمرتين يـادی  اوس كه نامزدی برای خالفت معرفی نكرده بودند و زبان
 ! نكردند? ؛از منصوصّيت امري املؤمنني 
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كه اين .... شوند و   سازند و باعث سقط فرزندش مي  كرده و حتي مضروب مي
آياتي كه تا قيام ! يد؟فرما  آيات غبطه انگيز را در تمجيد و تبجيل آنان نازل مي

ماند و مؤمنان آنان را روز و شب تالوت كرده و مهاجر و انصار  قيامت باقي مي
  !! را دوست خواهند داشت؟و آنان !! شمارند؟  را مؤمن مي

چون پيامبر چشم از جهان  »ارتد الناس يملا قبض النب«آري تصديق روايت 
و امثال آن تكذيب آيات فوق را در بر دارد زيرا ..... فروبست مردم مرتد شدند 

نعوذ  -اين افراد را  ي هبراي پذيرش اين گونه احاديث يا بايد علم الهي به آيند
قرآن چنان رفتار كنيم كه دشمنان  ي ه، يا آنكه با آيات شريفانكار كنيم -باهللا 

اند، يعني بگوييم قرآن  اسالم به منظور اسقاط حجيت كتاب مجيد الهي كرده
در اين صورت است كه راه و !!! گويد  دانيم چه مي قابل فهم نيست، و ما نمي

  . شود  گوييها باز مي ها و گزافه رخنه براي اينگونه هوس بازي
، ناگزير بايد )اصرار دارد(ري كسي كه بر صحت اين روايات مصرّ استآ

خود را به (و شايد متغافل -و غافل !! بپذيرد اين آيات خطا و يا نامفهوم است
را ثابت  ؛علي  ي هخواهد امامت منصوص  است از اينكه مي -) غفلت زدن
ب اسالم و رسالت و در نتيجه كذ ي هبطالن معجز − العياذ باهللا -كند ولي 

زيرا اگر عدم پذيرش خالفت الهي علي !! كند؟ را اثبات مي صنبوت پيامبر 
 ارتد الناس عىل يملا قبض النب«: گويد  ارتداد باشد چنانكه حديث مي ؛

چون پيامبر چشم از جهان فروبست مردم به جز سه تن  »أعقاهبم كفارا إال ثالثة
اصحاب  -و يا اكثر  -همه  !!!به كفر پيشين خود باز گشتند و مرتد شدند

) به خالفت ؛عدم اعتقاد به منصوصيت امير المؤمنين (پيغمبر بر اين كفر 
o n m l k j  i h }  : ي هباقي ماندند و به موجب آي

 } | {  zy x w vu t s r  q p
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 ~z )217:هالبقر.(  
يا هر كه از شما از دينش باز گردد و در حال كفر بميرد آنان اعمالشان در دن«

  .»اند  و آخرت باطل شده و جاودانه در آتش دوزخ
شان حبط و باطل شده و در جهنم  هاي شان و جهاد و فداكاري اعمال

همان كساني كه تاريخ زندگي آنان حاكي است كه با !! جاويدند جز سه نفر
زيرا مقداد چنانكه !! اند در اين مورد هم عقيده بوده )ذ باهللانعو(ساير مرتدين

سوم بود كه  ي همأمورين نظارت بر كار شوراي شش نفري تعيين خليف گفتيم از
ها از جانب عمر در مدائن  سلمان نيز سال. بنا به دستور عمر تشكيل شد

حكومت داشت و اعتراضي جدي در دفاع از خالفت منصوصه و يا استشهاد به 
  . شود حديث غدير، در تاريخ حيات او ديده نمي

تواند به مفاد اين روايات   لمان مؤمن به قرآن ميپرسيم آيا مس باز هم مي
اعتنا نمايد؟ آيا كسي كه واقعاً به قرآن ايمان دارد، براي عمل به حكم دين و 

 )1(اند كه از پذيرش اخبار مخالف قرآن نهي فرموده إلدستور صريح ائمه 
چه ! (نبايد با نهايت شدت و قدرت با اين الطائالت و كفريات مبارزه كند؟

  ) كه به آنها معتقد باشد رسد
ها كه  اندازي  ها و تفرقه  ها و خصومت اگر به تاريخ خونين و ننگين دشمني

اين روايات در بين مسلمين به وجود آورده نظري بيفكنيد، يقين خواهيد كرد 
كه جاعلين اين روايات و واضعين اين احاديث، مسلما و قطعا از دشمنان 

اند، تا چنين  نان تحريك و تشويق و تقويت شدهبزرگ اسالم بوده يا از طرف آ

                                                 
رشط پذيرش حـديث را, عـدم خمالفـت بـا قـرآن,  إل ات متعددی منقول است كه ائمهرواي» كافی«در  −)١(

احاديـث  ٦٩حـديث پـنجم و ص  ١/٦٠كافی, ( ٢٠٣الی  ١٩٨و احاديث  ١٨٣اند, از مجله حديث  دانسته
 .)اول تا ششم



  

 بررسى نصوص امامت
100 

نزديك (اند كه امروزه مسلمانان با اكثريت عددي كه دارند  روزي را پيش آورده
اند، با آن  زمين ساكن ي هو اكثرشان در بهترين نقاط معمور) به يك ميليارد نفر

و  همه دستورهايي كه براي اتحاد و اتفاق و برادري دارند دچار آنگونه ذلّت
توان با ايشان   نكبت و تفرقه و بدبختي هستند كه كمتر ملتي را با اين شرايط مي

آري اينها . آن تسلط يهوديان بر ايشان است ي هكوچكترين نمون! مقايسه نمود
آن در سرزمين كفر  ي هاز بركات بلكه نكبات اين گونه روايات است كه ريش

يعني مذاهبي كه اسالم و ! شود  يسار مذاهب اسالمي آبياري م است اما از چشمه
هاي گوناگون آنها را  مذاهبي كه سياست!! خبر و بيزار است  روح دين از آن بي

دشمنان اسالم پيدا  ي همذاهبي كه به وسيل: به وجود آورده و بدعت نهاده است
  . شده و يا از طرف آنان تقويت و ترويج شده است

  
) كننـده   تكذيب(آيات و مكذب) كننده  تصديق(تاريخ حيات صحابه مصدق

  روايات است
دهد كه آنان به حق  نگاهي به تاريخ اصحاب رسول خدا نيز به روشني نشان مي

رساند   قابل مدح و ثناي پروردگار عالم بوده و زندگاني سراسر افتخارشان مي
آنان كساني بودند كه بدون هيچ تطميع و تهديدي از ! اند   كه زبدگان فرزندان آدم

به دين اسالم گرويدند و از هيچ تطميع و  صب مبلّغ و پيغمبر اسالم جان
خود  ي هتهديدي براي انصراف از آن متأثر نگشته، چون كوهي شامخ در عقيد

ها از طرف مخالفين  ها و عذاب ها و رنج ثابت بودند و با آنكه انواع شكنجه
شد بسياري   خود كه همه صاحب قدرت و ثروت و نفوذ بودند برايشان وارد مي

فقراء و بردگان و در تحت نفوذ و قدرت مخالفان خود  ي هاز اينان كه در طبق
شدند به   بردند از طرف اربابان و مالكان خود تا سر حد مرگ تهديد مي بسر مي

آنان ريخته و با  ي هاي از روايات آب داغ بر بدن برهن حدي كه طبق پاره
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ربودند و يا سرشان را در خم آب فرو   يهاي آهنين، گوشت بدن آنان را م  شالق
شان قطع شود، يا در مقابل آفتاب گرم آنان را  داشتند تا نفس  برده و نگاه مي

هاي سنگين بر شكم آنان  هاي داغ خوابانيده سنگ برهنه كرده و روي ريگ
اند دست بر داشته و مرتد  خواستند كه از ديني كه پذيرفته گذاشته و از ايشان مي

اظهار  صا الأقل از روي مصلحت و به اصطالح تقيه از دين محمد شوند ي
برائت و بيزاري كنند تا از آن شكنجه و عذاب نجات يافته و با آزادي و 

كردند تا حدي كه  كساني از ايشان را با آتش، داغ مي. رفاهيت زندگي كنند
است كرد، خباب بن ارت از مسلماناني   شان آن آتش را خاموش مي روغن بدن

هاي فراوان تحمل كرده است و از  خود به دين اسالم شكنجه ي هكه در راه عقيد
معذبين في اهللا است و شايد بتوان گفت بيش از ديگران متحمل رنج شده 

بود پس از آنكه اسالم آورد و » ام النهار«او غالم و زرخريد زني به نام . است
باب كه آهنگر بود بيرون خ ي هخبر شد آهن گداخته را از كور» ام النهار«

كفار مكه نيز همين كه ! كرد  گذاشت و سر او را داغ مي  آورد و بر سر او مي مي
پوشانيدند   از اسالم آوردنش خبر شدند، زره آهنين بر بدن او و عمار و بالل مي

 ي ههاي تفيد داشتند تا در اثر تابش آفتاب حلقه و در آفتاب گرم حجاز وا مي
نشست، گاهي آتش افروخته و او را به پشت در آتش وا  ان ميزره بر بدن ايش

چسبانيدند  هائي را در آتش گداخته و بر پشت او مي داشتند و گاهي سنگ  مي
هجرت وفات كرد  37ترين وجه بسوزاند در سال  تا گوشت بدن او را به سخت

جبير  حكيم بن جبير از سعيد بن! )1(و امير المؤمنين در حق او دعاي خير فرمود
مشركين مسلمانان را در شكنجه و عذاب : كند كه به ابن عباس گفتم  روايت مي

آري به خدا سوگند مشركين هر : داشتند تا آنان دين خود را ترك گويند گفت مي

                                                 
 .با تلخيص ٢/٩٨, ابن اثري »اسد الغابه«به نقل از  −)١(
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داشتند به حدي كه از شدت  زدند و گرسنه و تشنه نگاه مي كدام از آنان را مي
شستن نداشتند تا آنچه از اينان شد توان ن  اي كه بر ايشان وارد مي صدمه
خواستند انجام دهند و يا آنكه بگويند الت و عزي خدا هستند يا آنكه جعلي   مي

  .)1(گفتند خداي تو اين است و او بگويد آري  گذشت مي برايشان مي) سوسكي(
اما آنان با كمال شهامت و رشادت و شجاعت از پيشنهادات ارباب قدرت و 

بدون تقيه و با كمال صراحت در زير شالق آتشين نفوذ سرپيچي كرده و 
أشهد أن ال اله اال اهللا وأن حممدًا «: زدند  ستان آنان فرياد مي رباي جان گوشت

اي از ايشان خود  ساييدند آنان كه پاره و سر افتخار بر آسمان مي »رسول اهللا
م صاحبان مال و ثروت و داراي نفوذ و قدرت بودند، اما به علت قبول اسال

ناچار بودند نه تنها از ثروت و قدرت خود صرف نظر كنند بلكه بايد از يار و 
خود نيز چشم پوشيده تن به مهاجرت داده ) خويشاوندان(ديار و وطن و اقرباي

به بالي غربت كه هر كجاي روي زمين بود و با دين و آئين ايشان مخالف بود 
چون جعفر بن ابي . ر نمايندروي آورند و به سرنوشتي نامعلوم، خود را گرفتا

معهذا با كمال ابتهاج و افتخار تن به عذاب مهاجرت داده و از .... طالب و 
اي از اوامر دين خود  وطن و اقرباء و دوستان خود چشم پوشيده اما ذره

اگر اينانند كه قرآن كريم به بهترين صورت از رنج و ! انحراف نورزيدند
ان را به تن دادن به مهاجرت و تحمل اذيت دهد و آن  آنان خبر مي ي هشكنج

Å Ä Ã Â  ÎÍ Ì Ë Ê  É È Ç Æ} : فرمايد ستايد و مي مي
Ô Ó ÒÑ Ð Ï    Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õz 

  .)42-41:النحل(
آنان كه پس از اينكه مورد ستم واقع شدند، در راه خدا هجرت كردند، البته «

                                                 
 .با تلخيص ٢/٣٢٠» سريه ابن هشام«به نقل از  −)١(
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گتر است اگر در دنيا ايشان را جايگاهي نيكو دهيم و پاداش آخرت بزر
  .»كنند  دانستند، همانان كه صبر كردند و بر پروردگارشان توكل مي  مي

Z Y X W V  U T S ] \ } : فرمايد  و مي

    e  d c b a ` _ ^    ]z )195: آل عمران.(  
كساني كه هجرت كردند و از ديارشان رانده و در راه من آزار شدند و «

بديهايشان را بپوشانيم و آنان را به  جنگيدند و كشته شدند البته هر آينه
  .»هايي در آورم كه از زيرشان رودها جاري است بوستان

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © ª » ¬ } : فرمايد و مي
 ¶ µ ´  ³ ²± ° ¯ ®z )8: الحشر .(  

مهاجران تهيدستي كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند در حالي كه «
كردند، در  دا و پيامبرش را ياري ميجوياي فضل و خشنودي خداوند بوده و خ

  .»ادعاي ايمان راستگويند
. مهاجرين، به حبشه و مدينه است ي هكه به اتفاق جميع مفسرين، دربار

فراموش نكنيم كه حضرت زين العابدين و سيد الساجدين علي بن الحسين 
به جاي آنكه اصحاب رسول را » سجاديه ي هصحيف«نيز در دعاي چهارم  ؛

داند كه براي   مهاجرين دعا كرده و آنان را از كساني مي ي هرد دربارمرتد شما
ياري پيامبر و تثبيت نبوت آن حضرت با آباء و اوالد خويش جنگيدند و غرق 

عالئق خويشاوندي  ي هبوده و با تقرب به پيامبر رشت صدر محبت رسول اهللا 
بصيرت صحابه را گسستند و مهمتر از آن، اينكه حضرتش براي تابعين كه در 

ترديد نكرده و به آنان اقتداء كردند دعا كرده و ايشان را مشمول لطف و 
آن حضرت در حق مرتدين و پيروان  -نعوذ باهللا  -آيا . خواهد رحمت حق مي
  كند؟  مرتدين دعا مي
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تواند بگويد كه   چه كسي حتي آنكه به اسالم هم اعتقاد و ايمان ندارد، مي
را مؤمنان راستين و ياوران پيامبر و اهل بهشت خوانده اينان كه خداوند آنان 

است پس از رسول خدا بالفاصله مرتد شدند؟ آخر اگر دين و ايمان هم نباشد 
ما به توفيق إلهي در اين كتاب . الأقل حيا و انصاف مانع گفتن اين اباطيل است

 چند نفري از ايشان را كه تحمل انواع مشقات كرده و براي حفظ دين خود
انواع بليات را به جان خريده و تا آخرين نفس در فداكاري و وفاداري پاي 

بني ساعده جز تبعيت از ساير  ي هاند و با اين حال در سقيف استقامت فشرده
اين چند نفر را به عنوان . اند معرفي كرديم مؤمنين كاري نكرده و حرفي نزده

ر شدائد و حمالت رسول خدا كه د )1(نمونه آورديم و گرنه همگي اصحاب
  . صدر اسالم شركت داشتند چنين بودند

  : اينها نقل است كه مكذب اين روايات است، اينك به عقل بپردازيم
  

  عقل منكر نص است
شود كه در اين  با رجوع به مدارك اصلي و اساسي تشيع، به وضوح مشاهده مي

اي پيامبران اند كه قرآن حتي بر منابع، ائمه با صفات و خصوصياتي معرفي شده
اند،  أولوالعزم، يا به عبارت ديگر براي فرستادگاني كه داراي نبوت تشريعي بوده

  !! اند؟ قائل نيست، تا چه رسد به انبيائي كه فقط حائز مقام نبوت تبليغي بوده
قسمت كتاب (» اصول كافي«حديثي يعني  ي هاگر به مهمترين مجموع

از جمله  ،هاي بسياري نقل شده است نظري بيفكنيم براي ائمه ويژگي) الحجه
  : اينكه

                                                 
باشد كه در حال ايامن, رسول خدا را مالقات كرده و در حال ايامن نيز از  منظور از صحابی آن شخصی می −)١(

 .دنيا رفته باشد
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به هنگام والدت مختون بوده و دست بر زمين گذاشته و شهادتين   - 1
- 996حديث ! (كنند  آل عمران را تالوت مي ي ههجدهم سور ي هگويند و آي مي

دار تبليغ و تعليم دين و امت  و ممكن است حتي در سه سالگي عهده )1()1004
كه !! اي مخصوص به خود دارند و هر يك صحيفه )2()836- 833حديث (شوند 

  .)4()به روايت صفواني 737- 734حديث ! ()3(به اجراي مطالب آن مأمورند
و چون  )5()585إلي  583احاديث (با مالئكه ارتباط مستمر دارند   - 2

 703(و  )6()437إلي  434احاديث (شنوند  اند صداي فرشتگان را مي  »محدث«
و از  )8()677إلي  672احاديث (دار علم پروردگارند   و خزانه )7()707الي 

الي  500احاديث !!! (اي بر آنان پوشيده نيست گذشته و حال و آينده نكته
  .)11()656-653(و  )10()599(و  )9()506

                                                 
 .به بعد ٣٨٥طهران, ج اول, كتاب احلجه, ص  − األصول من الكافی, دار الكتب االسالمی −)١(
 .١٣و  ١٠به بعد حديث  ٣٢١الكافی ص  −)٢(
فرماييد بنا به احاديث وارده, امامی كه به طريق نص و انتصاب اهلی تعيني شـده, تـابع  نانكه مالحظه میچ −)٣(

كتاب خمصوصی است كه برای شخص او نازل شده و او مأمور است بدان عمل كند و چون اوامـر آن كتـاب 
و از ) امام معني معنی نداشتزيرا اگر كامًال مطابق قرآن بود كه اختصاص آن به يک (غري از اوامر قرآن است 

شوند, زيرا قرآن  اين جهت كه مسلمني قاعدتًا بايد تابع قرآن و سنت قطعيه باشند, دچار وضع ناهنجاری می
 ! دهد و اين مشكل بزرگی است  خواهد و امام كار ديگری دستور می و سنت قطعيه رسول, از آنان كاری می

 .٤−١به بعد حديث  ٢٧٩الكافی ص  −)٤(
 .به بعد ٢٢١الكافی ص  −)٥(
 .١٧٧−١٧٦الكافی ص  −)٦(
 .به بعد ٢٧٠الكافی ص  −)٧(
 .به بعد ٢٦٠الكافی ص  −)٨(
 .به بعد ١٩٢الكافی ص  −)٩(
 .٢٢٧الكافی ص  −)١٠(
 .به بعد ٢٥٥الكافی ص  −)١١(
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  .)1()578تا  575حديث (شود   اعمال عباد صبح و شام به آنان عرضه مي  - 3
و  ؛سليمان و انگشتر حضرت  ؛الواح و عصاي حضرت موسي   - 4

  .)2()619إلي  611احاديث (بسياري از وسائل انبياء سلف نزد آنان است 
!! اند كه جز انبياء احدي از آن گل آفريده نشده است از گلي خلق شده  - 5

شوند و با   بينند و محتلم نمي  از پشت سر همچون از روبرو مي )3()1006حديث (
صف، زمين موظف است كه آن دهد ولي با اين و  آنكه مدفوعشان بوي مشك مي

گويند و حتي  ها سخن مي  زبان ي هبه هم )4()1004حديث !! (را بپوشاند و فرود برد
  .)5()744 حديث!! (فهمند زبان پرندگان و چارپايان و ديگر جانداران را مي

  .)6()716إلي  708احاديث . (اند همچون انبياء مؤيد به روح القدس  - 6
به شمار  ؛كساني چون حضرت يوشع  ي هو در يك كالم به منزل  - 7
نقل شده  ؛از قول حضرت صادق  )7()702در حديث (روند و حتي   مي

حيل هلم من  هنم ليسوا بأنبياء والأ الَّ إ صرسول اهللا  ةاألئمه بمنزل«: است كه
ائمه منزلت  »صرسول اهللا  ةفأّما ما خال ذلک فهم فيه بمنزل يالنساء ما حيل للنب
ها براي پيغمبر حالل   ند ولي پيامبر نيستند و آنچه در مورد زنرسول خدا را دار

تواند بيش از چهار زن اختيار فرمايد براي ايشان حالل   است و آن حضرت مي
  !»نيست، اما جز اين، ايشان به منزلت رسول خدايند

                                                 
 .به بعد ٢١٩الكافی ص  −)١(
 .به بعد ٢١٣الكافی ص  −)٢(
 .٣٨٩الكافی ص  −)٣(
 .٣٨٨الكافی ص  −)٤(
 .٢٨٥الكافی ص  −)٥(
 .به بعد ٢٧١الكافی ص  −)٦(
 .٢٧٠الكافی ص  −)٧(
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اند و يا الأقل به هيچ   با اين اوصاف، طبعاً أئمه باالتر و واالتر از انبياء مبلّغ
وجه من الوجوه از مبعوثين به رسالت تبليغي كمتر نيستند و اين با ختم نبوت 

به چنين كساني نياز  صموافق نيست، بلكه عهد قبل از پيامبر خاتم  ابداً
بيشتري داشت، ولي حضورشان پس از سد باب نبوت و رسالت، چنانكه 

ند صرفا يك وجه است و گفتن اينكه اين بزرگواران نبي نيست خواهيم گفت، بي
تعارف تو خالي يا در واقع بازي با الفاظ است كه در ترازوي بحث علمي وزني 
ندارد، بديهي است عصمت و علم لدنّي و ارتباط ائمه با مالئك و مفترض 

همان اوصاف و خصوصيات انبياء است و صد البته با ... الطاعه بودنشان و 
توان با تغيير نام از نبي به امام،   كند و نمي  تغيير لفظ، حقيقت امور تغيير نمي

و بدين سبب حضور آنان در . الأقل مانع از حمل احكام انبياء مبلّغ، بر آنان شد
اند اصوالً با دوران   ميان امت با خصوصياتي كه مدعيان واليت منصوصه قائل

بلوغ بشريت مناسبت ندارد، يعني عصري كه حركت امت براي كسب تجربه 
امور خويش براساس تعاليم شريعت و عصر تبليغ و تعليم دين  ي هدر مسير ادار

شود و بشر در اين طريق نيز مسئوليت پذيرفته و   توسط مؤمنان امت آغاز مي
  . گيرد مورد امتحان و افتتان قرار مي

اند و  به نظر ما، مدعيان، معناي ختم رسالت و نبوت را چنانكه بايد در نيافته
رو   از اين. كردند مامت منصوصه عناد و لجاج نميإال اين اندازه در باب ا

ختم «اي در موضوع  كه جزوه» مرتضي مطهري«فايده نيست مطالبي را از  بي
خويش به  ي هو البته خود نيز بدون توجه به لوازم نظري -تأليف كرده » نبوت

بياوريم، باشد كه مورد توجه عميق قرار گيرد،  –واليت منصوصه معتقد است 
هاي ديگر اين تفاوت را   رسالت ي هرسالت پيامبر اسالم با هم«: نويسد ميايشان 

) 26ص (» قانون اساسي بشريت است. دارد كه از نوع قانون است نه برنامه
و «) 30ص (» وحي اين پيغمبر در سطح قانون اساسي كلّي هميشگي است«
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كشف  ي هقطمراحل را طي كرده و راه نرفته و ن ي هپيغمبر خاتم آن است كه هم
وحي عاليترين و «البته ) 34ص (» نشده از نظر وحي باقي نگذاشته است

هايي دارد كه از   وحي، رهنمون. ترين مظاهر و مراتب هدايت است  راقي
دسترس حس و خيال و عقل و علم و فلسفه بيرون است و چيزي از اينها 

يعي است نه ولي وحيي كه چنين خاصيتي دارد وحي تشر. شود  جانشين آن نمي
عقل  ي هتبليغي و بر عكس تا زماني بشر نيازمند به وحي تبليغي است كه درج

دار دعوت و تعليم و  اي نرسيده است كه خود بتواند عهده و علم و تمدن به پايه
ظهور علم و عقل و به عبارت . تبليغ و تفسير و اجتهاد در امر دين خود بشود

هد و  د ود به وحي تبليغي خاتمه ميديگر رشد و بلوغ انسانيت، خود به خ
در حقيقت يكي از اركان خاتميت، «) 47ص (» گردند علماء جانشين انبياء مي

تواند حافظ مواريث علمي و ديني   بلوغ اجتماعي بشر است، به حدي كه مي
  ).13ص . (»خويش باشد و به نشر و تبليغ و تعليم و تفسير آن بپردازد

را به أمر إلهي به عنوان زمامدار » طالوت«ني اسرائيل، بينيم كه پيامبر ب  اگر مي
عالوه  -پسندند   يعني همان كاري كه مدعيان در مورد ائمه مي - كند  معرف مي

ولي به هر ) 246/ بقره (شود   بر اينكه اين كار هم به تقاضاي امت انجام مي
وحي كودكي بشر اجبارا  ي هدر دور«حال جزء آن دسته از كارهايي است كه 

دو قسم نبوت  نياز بشر به هر ي هو متعلق به دور) 87ص (» داده است انجام مي
بشر چند هزار سال پيش نسبت به حفظ مواريث «روست كه   است و از آن

ص (» توان داشت  علمي و ديني ناتوان بوده است و از او جز اين انتظاري نمي
ي نرسيده بود كه و هنوز به حدي از بلوغ اجتماعي و سياسي و فرهنگ) 12

هايي در  تحريف و تبديل«خود بتواند ميراث انبياء را دست نخورده حفظ كند و 
و ) 11ص (» اند داده  تعليمات صالحيت خود را براي هدايت مردم از دست مي

عالوه بر آن بشر هنوز توان آنكه خود به تبليغ و تعليم شريعت و بسط معارف 
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ي در مورد تعيين مصاديق، محتاج دستگيري إلهي اقدام كند، نيافته بود و حت
: الحجر( n m  l k     j i h gz  } : ي هولي با نزول آي. شرع بود

9(.  
  .»همانا ما خود قرآن را فرو فرستاديم و همانا ما حافظ آنيم«

تجديد پيام و ظهور پيامبر جديد  ي هعلت عمد«و اعالم عدم وقوع تحريف، 
زندگي «) متفكر پاكستاني(عالمه اقبال الهوريبه قول ). 12ص (» منتفي گرديد

كودكي و رهبري شدن از خارج باقي بماند، الغاي  ي هتواند پيوسته در مرحل نمي
كاهني و سلطنت ميراثي در اسالم، توجه دائمي به عقل و تجربه در قرآن و 
اهميتي كه اين كتاب مبين به طبيعت و تاريخ به عنوان منابع معرفت بشري 

 )1()15ص (» واحد ختم رسالت است ي ههمه سيماهاي مختلف انديشدهد   مي
 ي هو اين به معناي آن است كه پس از ختم نبوت و رسالت، بشر پا به مرحل

امور خويش بر مبناي  ي هتواند از اين پس در ادار  اي گذاشته است كه مي تازه
نتخاب تشخيص و ا ي هتعاليم و احكام دين، بر پاي خويش بايستد و امت قو

مدير صالح براي اداره جامعه اسالمي را بر مبناي اوامر و نواهي شرع، واجد 
من سابق «: خوانيم  مي) اول ي هخطب(و به همين جهت در نهج البالغه  )2(است

و غابر عرفه من قبله, علی ذلک نسلت القرون ومضت الدهور أسمی له من بعده 
نجاز عدته إل صرسول اهللا   حممداً أن بعث اهللا بناء إىلألباء وخلقت اوسلفت اآل

                                                 
از انتشـارات صـدرا, » خـتم نبـّوت«شامره صفحاتی كه در متن اين فصل ذكر شده, مهگی متعّلق است به  −)١(

 .تأليف مرتضی مطهری
ربـه و حصـول علـم و فـن وجه بدان معنی نيست كه در اين طريق, برش نيازمند كسـب جت البته اين به هيچ  −)٢(

نباشد و اعامل نخستينش به خوبی و دقت كارهای بعدی او باشد, زيرا اصل تدريج جزء الينفک هر موجـود 
 .متكامل و هر سري تكاملی است
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هر پيامبري به پيامبر پيشين خود قبال معرفي شده است و آن پيامبر  »ومتام نبوته
ها   بدين ترتيب نسل. پيشين او را به مردم معرفي كرده و بشارت داده است

را  صمحمد  ،پشت سر يكديگر آمدند و روزگاران گذشت تا اينكه خداوند
  .كرده بود براي اتمام جريان نبوت فرستاد اي كه بنا به وعده

اما قرآن و پيامبر خاتم نسبت به دوران بعد از خود، هيچ پيامبر يا مبلّغ يا 
هايي داشته باشند به طور رسمي و شرعي  معلمي إلهي را كه با افراد بشر تفاوت

معرفي نفرموده است زيرا دوران بلوغ بشريت آغاز شده و انسان بايد در راه 
سير تكاملي  ي هق مقاصد شرع، قدم در راه كسب تجربه بگذارد و بقيتحق

  . خويش را با توجه به تعاليم شريعت، خود بپيمايد
با توجه به اين مطالب است كه معتقديم نص از جانب خدا، بر حكومت 
افراد معين در تمام ازمنه و دهور بر عموم مسلمين، اگر پيش از ختم نبوت، 

لبته در آن زمان هم با اين طول و تفصيل و صفات كه ا -شد  انجام مي
اند، نبوده  پس از پيامبر خاتم قائل ي هالعاده و عجيب كه مدعيان براي دور خارق
اعم از نبوت تشريعي و  -وجه نبود، اما بعد از ختم نبوت و رسالت   بي - است 

  . معقول و ممكن نيست -نبوت تبليغي 
مثال هفت يا يازده يا دوازده تن و يا  - د همچنين نصي بر حكومت افرادي معدو

كنند، براي حكومت هزاران سال تا قيامت نيز   كه مدتي محدود زندگي مي - ... 
مطابق با واقعيت و معقول نيست زيرا دين اسالم ديني ابدي است و همواره به 

دانيم   احكام نوراني شرع باشد، نيازمند است و چنانكه ميى حاكم و رهبري كه مجر
اسالم  ي هتعطيل احكام شرع ولو براي يك لحظه جايز نيست و قطعا شريعت مقدس

اي اساسي براي حل مسائل مربوط به  گذارد و قانون و طريقه امت را بالتكليف نمي
حال هر سخني كه مدعيان در اين باب بگويند، ما همان . زعامت مردم تبيين فرموده

توان بخشي  زيرا نمي. گردانيم  آنان باز مي به صرا در مورد كلّ دوران پس از پيامبر 
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آن دوره تا قيامت، متفاوت انگاشت، مگر به  ي هرا با بقي ص مبرپس از پيا ي هاز دور
  . دليل شرعي، كه البته جز ادعا چيزي در دست نيست
خويش  ي هجامع ي هادار ي هاين دوره، عصري است كه بشر بايد در زمين

ونه تعليمات شرع را در مورد مدير اجتماع، اجرا امتحان و افتتان شود كه چگ
هايش را در   و چگونه مسؤوليت. كند و چگونه بر كار او نظارت خواهد كرد  مي

  . نمايد  برابر رهبري كه خود با بيعت خويش بر گزيده است، ايفاء مي
تواند با توجه به اوامر و نواهي شرع، امام   اي فرا رسيده كه بشر مي دوره

ا بشناسد و ناگزير بايد زحمت و مسؤوليت انتخاب امير امت را به خويش ر
. عهده بگيرد و با موازين شرع، صالح را از طالح و متقي را از فاجر تمييز دهد
  : زيرا آيات قرآن در تبعيت از ابرار و عصيان در برابر فجار، اوامر فراواني دارد

شناسد و بدون قيد  نمياوال در اطاعت مطلق، جز خدا و رسول خدا را مطاع 
  .)32: آل عمران( rq p o nz } : فرمايد  و شرط مي

  .»خداوند را اطاعت و پيامبر را اطاعت كنيد«
C B A } : شمارد  و اشخاص ذيل را نيز اليق اطاعت مي

 K J I H G  F E Dz )100: هالتوب(.  
ان را پيش آهنگان نخستين از مهاجرين و انصار و آنان كه با نيكي كردن آن«

  .»پيروي كردند، خداوند از ايشان خشنود است
r q po n  m l k j i    h g f e d c } : فرمايد  و نيز مي

  u t    sz )كند سزاوارتر   آيا آنكه به حق هدايت مي« .)35: يونس
مگر آنكه خود هدايت شود، شما  ،يابد  است كه پيروي شود، يا كسي كه ره نمي

  .»كنيد  حكم ميشود؟ چگونه   را چه مي
  .)15: لقمان( po n m l kz } : فرمايد  و مي
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  .»راه كسي را كه به سويم بازگشته پيروي كن«
z y xw v } | {~  � ¡ } : فرمايد  و مي

 ¤£ ¢z )18- 17: الزمر(.  
كنند بشارت ده، كه  شنوند و بهترينش را پيروي مي بندگاني كه سخن را مي«

  .»آنان را خدايشان هدايت فرموده
 z¡ ¢   £ ¤  ¥   ¦ § ¨ ©}: و فرموده

  ).38: غافر(
مرا پيروي كنيد تا شما را به راه ! اي قوم: كسي كه ايمان آورده بود گفت«

  . »رشد و هدايت رهنمون شوم
، اطاعت فرمانداران را كه مطيع خدا و رسول 59 ي هنساء آي ي هو در سور

رت بروز اختالف بين باشند واجب شمرده است البته مشروط بر آنكه در صو
  . فرمانداران و مردم، هر دو طرف به فرمان خدا و رسول گردن نهند

ثانيا در عصيان و نافرماني فجار و كساني كه مطيع خدا و رسول نيستند 
Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í } : فرمايد  مي

  Û Úz )145: هالبقر( .  
ايشان را پيروي كني، اي پيامبر اگر پس از آنكه دانش برايت آمده، هوسه«

  .»همانا از ستمگران خواهي بود
  . )77: هالمائد( Q P O N M L K Jz } : فرمايد و نيز مي

  .»اند، پيروي مكنيد از هوسها و اميال گروهي كه گمراه شده«
  .)150: األنعام( w        v u t s rz } : فرمايد  و مي

  .»د، پيروي مكنان هاي كساني را كه آيات ما را تكذيب كرده هوس«
  ).142: األعراف( zz   }  | { ~ } : و فرموده
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  .»راه مفسدان را پيروي مكن«
 { ] \ [ Z Y X W V Uz )كسي را كه دلش « .) 28: الكهف

  .»كند، اطاعت مكن را از ياد خويش غافل ساختيم و هوس خويش را پيروي مي
 { ¥ ¤  £  ¢ ¡ � ~ } | { z yz )الشعراء :

كنند   مان مسرفاني را كه اصالح نكرده و در زمين فساد ميفر«). 151-152
  .»اطاعت نكنيد

 :فرمايد  اند مي و براي عبرت امت از قول اهل دوزخ كه نادم و پشيمان شده
 { y x w  v u t     s r qz )67: األحزاب(.   

مان را اطاعت كرديم و آنان ما را  و گفتند پروردگارا همانا سروران و بزرگان«
  .»اه كردندگمر

  .)18: هالجاثي( t s r q p    o nz } : فرمايد  و نيز مي
  .»دانند پيروي مكن هاي كساني را كه نمي هوس«

 { ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©        ¨ § ¦ ¥  ¤ £z 
كنندگان را اطاعت مكن و هر پستي را كه سوگند  پس تكذيب« .)10- 8: القلم(

  .»خورد اطاعت مكن  بسيار مي
  .)24: اإلنسان( ç         æ    å ä ã  â  á à ß Þz } : رمايدف  و نيز مي

كار و كفران پيشه را  پس براي فرمان پروردگارت صبر كن و افراد گنه«
  .»اطاعت مكن

: فرمايد و به منظور تحذير امت، در مذمت كساني كه تابع نابكاران شدند مي
 {{z y x  w v u t s r q p oz 

آنگاه كه رؤسا و پيشوايان، چون عذاب را ببينند از پيروان ياد آر « .)166: هالبقر(
  .»جويند خود بيزاري مي
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q po n m l k j i  h g  } : فرمايد  و نيز مي

 s rz )115: النساء( .  
و هر كه راهي جز راه مؤمنان پويد او را بدانچه كه دوست دارد واگذاريم و «

  .»به دوزخ در آوريم
 { ¦ ¥  ¤     £ ¢ ¡z )و هر زورگوي عنيدي را پيروي « .)59: هود
  .»كردند

با توجه به اين تعاليم و نظائر آن اگر امامي منصوص و معصوم و واجب 
تعيين شده باشد، ديگر  -چنانكه قائلين به امامت منصوصه معتقدند  - االطاعه 

اين اوامر و نواهي موردي ندارد، زيرا همين كه خداوند همچون دوران قبل از 
 نيستاطاعت كنيد، ديگر نيازي .... و .... بفرمايد از فالن و بهمان و  ختم نبوت

كه دستورهاي كلي ذكر شود كه راهنماي ابدي تشخيص مطاع واقعي از كساني 
اطاعت نيستند، در حالي كه اين تعاليم، قانون كلي و  ي هاست كه شايست

 ي هبراي ادامتعيين زمامدار،  ي هاي است براي رشد و تعالي امت دربار زمينه
و اين امت است كه بايد عزم تحقيق و تدقيق كند و اليق . مسير تكاملي حيات

به نااليق  نسبترا از نااليق تمييز دهد و مسؤوالنه از اليق اطاعت و حمايت و 
آري با ختم نبوت، دوران مسؤوليت فرا رسيده، در . مخالفت و سرپيچي نمايد

امور  ي هي، نسبت به لياقت بشر براي ادارواقع اسالم به عنوان آخرين دين اله
  .)1(پندارند  تر از آن است كه مدعيان واليت منصوصه مي خويش، بسيار خوشبين

                                                 
برشـ در «: به قول مرتضی مطهـری. اميدواريم كه اين نكته به جّد مورد توجه عميق خوانندگان قرار گريد −)١(

دهنـد پـس از چنـد روز  ند كودک مكتبی بوده است كه كتابی به دستش برای خواندن میهای پيشني مان دوره
كند و برش دوره اسالمی مانند يک عامل بزرگسـال اسـت كـه بـا مهـه مراجعـات مكـرری كـه بـه  پاره پاره می

 ) ٤٩ختم نبوت ص . (»ناميد كند آهنا را در هنايت دقت حفظ می  های خود می  كتاب
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عالوه بر اين پروردگار حكيم در قرآن كريم مؤمنان را به شوري و مشورت، 
امر فرموده و البته يكي از اين امور، موضوع بسيار مهم حكومت و زعامت 

شمارد يكي هم آن است كه   ضمن صفاتي كه براي مؤمنين مي است و در قرآن
  ).38: الشورى( p o nz } : فرمايد  مي

  .»و امرشان بين خود به شورا و مشورت است«
رو مؤمنان اصحاب از مهاجر و انصار كه در مدينه بودند، بالفاصله   از اين

ه تعيين و مشورت ب ابه اين دستور عمل كرده و با شور صپس از رسول خدا 
و در  )1(و اين مسلما يك واجب شرعي بود ندامام و زمامدار امت اقدام نمود

بديهي است . اين مجادالت و مشاورات ابدا سخني از نص و منصوصيت نرفت
داشت در بين آن همه   اي با نص مي كه اگر امر امامت و حكومت اندك رابطه

در حالي كه هيچ سخني از رفت،   اي به آن مي مسلمانان صدر اول الأقل اشاره
آن به ميان نيامد و حتي هيچ كس نگفت و كسي نخواست كه از طرف رسول 

كسي به نام و نشان براي اين كار تعيين شود، چون چنين تقاضايي بر  صخدا 
توانستند در پرتو   اي قرار داشتند كه مي خالف تكليف بود، آنان در دوره

و خود رأي شرع انور را به دست  ئيات را درك كردهدستورات كلي شرع جز
اما اگر امامت امت به تعيين و نصب إلهي و در اشخاص معين بود، . آوردند

ديگر اين اوامر و نواهي زائد بود و با وجود امام معصوم، كه مطاع مطلق است 
زيرا . و مشورت باشد اماند كه نياز به شور  ديگر اختياري براي كسي باقي نمي

البته با  -ست كه أمت در تشخيص امام و قائد خويش مشورت در صورتي ا
مختار باشد و در صورت نصب إلهي امام، مشورت  -رعايت موازين شرعي 

                                                 
وجه به اينكه اين اوامر و نواهی مربوط به اكنون نيست, بلكـه بـرای فـی   ر اين آيات به هيچخصوصًا كه د −)١(

 ! ای نشده سال بعد از نزول است, اشاره ٢٠٠يا  ١٥٠املثل 
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  ! زائد، بلكه كفر است
به جز انبياء كه  -هاي جهان از ابتداي تاريخ تا اين زمان  در تمام حكومت

ه نيست سخني از زمامداري منصوص -حكومت، فقط شأني از شؤون آنان است 
مصر و پادشاهان  ي همگر در سالطين مستبد عوام فريب و جباري چون فراعن
كه خود را فرزند ... باستاني ايران و ميكادوهاي ژاپن و امپراطوران چين و 

آسمان و پسر خورشيد و داراي فره ايزدي و وارث پادشاهي دنيا معرفي كرده و 
پر واضح . كردند رمانروايي ميبدين وسيله نسل بعد از نسل بر مردم سلطنت و ف

افتاد و با نور  است كه چنين ادعايي در ادوار تاريك و اعصار جهالت مقبول مي
  . اسالم، اين گونه عقايد رونقي نخواهد داشت ي هدين خاتم و شريعت كامل

چنانكه پيش از اين در همين فصل اشاره كرديم، حتي در شرايع سابقه نيز 
 ي هاً در زمان حيات خود پيامبر بوده و وظيفنص بر حكومت يك شخص غالب

گذاشته و اصوال از يك تن تجاوز  او مي ي همحدود و خاصي را بر عهد
 كنند، به هيچ  كرده است و با اين طول تفصيل كه مدعيان واليت ادعا مي نمي

  . وجه و در هيچ يك از اديان، سابقه نداشته است 
  

  !حقيقت ماجراي غدير چيست؟
لبي كه در بحث امامت منصوصه غالبا از توجه الزم به آن غفلت يكي از مطا

نيست، حوادثي  صمدعيان حب آل رسول  ي هشود و چندان مورد عالق  مي
غدير است كه  ي هساز اصلي واقع است كه در سال دهم هجري رخ داده و زمينه

  .غدير خم، كمال ضرورت را داراست ي هاطالع از آن، در فهم درست خطب
ابـن هشـام    ي هاين واقعه چنانكه در تـواريخ اسـالمي چـون سـير     ي هخالص

رسول خدا اسـت و در سـاير كتـب     ي هترين تاريخ در سير  كه قديمي) 4/274(
تواريخ و تفسير فريقين از شيعه و سني از قبيل تفسير جمـال الـدين ابوالفتـوح    
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والنهايـه و   كه به فارسي تأليف شده و تفسير ابن كثير و تـاريخ البدايـه   )1(رازي
در : آمده، چنين است) 1/43(» نور اهللا شوشتري«كتاب مجالس المؤمنين قاضي 

براي انجام و تعلـيم حـج اسـالمي عـازم      صسال دهم هجري كه رسول خدا 
هايي به رؤساي قبائل عرب و بالد مسلمين فرستاد و از   بيت اهللا الحرام بود، نامه

اي بـه   حاضر شوند، از جملـه نامـه   آنان دعوت كرد كه براي انجام حج در مكه
بـرد و أخـذ زكـات      كه در اين هنگام در يمن بسر مـي  ؛امير المؤمنين علي 

نمود، نوشت و حضرتش را دعوت كرد كه براي ايـام حـج در مكـه حاضـر       مي
آن جناب كه در اين وقت در يمن و يا در راه بازگشت از يمن بود، چون . شود
اشت با خود انديشيد كه اگر بخواهد اموال بيـت  رسول خدا را دريافت د ي هنام

المال را كه بيشتر عبارت بود از شـتر و گـاو و گوسـفند، بـا خـود حمـل كنـد        
تواند در موقع مقرر به مكه برسد ناچار آن اموال را بـه كسـاني كـه همـراه       نمي

اسلمي و خالد بن وليد و غيره واگذار نمـود كـه    ي هحضرتش بودند مانند بريد
ـ تحت مر مكـه شـد و در    ي هاقبت آنان حمل شود و خود با سرعت بيشتر روان

  .روز هفتم و يا هشتم ذيحجه خود را به رسول خدا رسانيد
و پس از انجام حج و مناسك آن، به صوب مأموريت خود كه حمـل امـوال   

بيـت المـال رسـيد مشـاهده نمـود كـه        ي هبيت المال بود برگشت چون به قافل
هاي يمني بود، مـورد تصـرف و     المال كه از آن جمله حلّه اي از اموال بيت پاره

آن جناب در  ي هبعضي از اصحاب قرار گرفته و چنانكه عادت و روي ي هاستفاد
آن وضع غضب بر وي  ي هاجتناب از تصرف در اموال بيت المال بود، از مشاهد

ن ايـن رفتـار آ  . مستولي شد و بريده و خالد را مورد عتاب و خطـاب قـرار داد  
جناب كه عين صواب بود بر اصحاب كه خود اربـاب رجـال و ركـاب بودنـد     

                                                 
 .٢٧٧إلی  ٤/٢٧٥به تصحيح علی اكرب غفاری, » روح اجلنان«تفسري  −)١(
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گران آمد و از آن حضرت دلگير و ناراحت شدند و كساني را به خدمت   سخت
رسول خدا فرستاده و يا خود مستقيما مراجعـه نمـوده و از خشـونت و شـدت     
 سختگيري آن جناب شكايت نمودند، رسول خدا پس از استماع شكايت آنـان، 

اي از فضـائل آن   منع فرمود و پاره ؛ايشان را از ناراحتي و نارضايتي از علي 
ذات اهللا غري  فإنه خشن يف ارفعوا ألسنتكم عن عيل«: حضرت را بيان كرد و فرمود

ديـن خـدا    ي هزبان خويش را از علي باز داريـد زيـرا او دربـار    »دينه مداهن يف
اما خالد و بريده و ديگران كه قبل  انگار نيست،  خشن بوده و در امور دين سهل

نـزد ديگـران مضـايقه نكـرده      ؛مندي از علـي   از مالقات رسول خدا از گله
را نديده بودند و بـه درسـتي    ؛بودند، طبعا بسياري از مردمي كه هنوز علي 

مندي اينان، علي بـه بـدي معرفـي     شناختند ممكن بود بر اثر شكايت و گله  نمي
اين كيفيت را مشاهده فرمود، لذا بر خود الزم ديـد كـه    شد و رسول خدا كه  مي

حج  ي هقبل از آنكه آن همه مسلمان كه از گوشه و كنار جهان براي اداي فريض
اجتماع كرده و اكنون در مسير بازگشت بودند، متفرق گردنـد و پـيش از آنكـه    

مدينه  امواج اين واقعه به مكه برسد و يا اين ماجرا در مدينه شايع شود و مردم
دفـاع كـرده و    ؛تحت تأثير آن قرار گيرند، از شخصيت بارز و ممتـاز علـي   

حضرتش را با فضائل عالي كه دارد به مسلمانان معرفي و قضـيه را در همانجـا   
عالوه بر آن دفاع از حيثيت يك شخص ممتاز مسلمان بـر   )1(حل و فصل نمايد

جنـاب و وجـوب    حضرتش واجب بود لذا در اجتماع غدير خم به معرفـي آن 
دوستي او بر جميع مسلمانان پرداخت كه البته اين صورت و كيفيت به داليلـي  

                                                 
بـود, چـرا ايـن  ؛, امامـت علـی »مـواله ذا عـيلمن كنت مواله فهـ«و اال اگر مراد رسول اهللا از مجله  −)١(

 هالوداع و در مّكه بيان نفرمود, تا عالوه بر هزاران زائر كـه از رسارس منـاطق حـوز ةموضوع را در خطبه حجّ 
اسالم گرد آمده بودند, اهل مّكه نيز از امر امامت مطلع شده و حّجت بر آهنا نيز متام شود و يا چـرا در مدينـه 

 اهل مدينه كه در به قدرت رساندن خليفه, نقش اول و اساسی را داشتند, بشنوند? نفرمود تا مهه 
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را بـه   ؛كه در صفحات آينده خواهيم گفت هرگز معناي منصوصـيت علـي   
  . خالفت از جانب خداي متعال نداشت

  
  دارد؟  ؛آيا حديث غدير داللت بر منصوصيت علي 

 ؛غدير بر منصوصيت علي  ي هطبما با توجه به داليل زير خ ي هبه عقيد
  : داللت ندارد

بهترين دليل همان است كه هيچ يك از كساني كه در آن اجتماع بوده و  - 1
چنين تعبيري نكردند و به همين  ،را شنيدند از آن صرسول خدا  ي هخطب

اي در اين باب به آن حديث  بني ساعده ذكري و حتي اشاره ي هجهت در سقيف
موضوع  دردر تمام دوران خالفت خلفاي راشدين كسي نرفته و پس از آن هم 

ها بدان   افكنان پس از سال زعامت مؤمنين بدان استناد نجست تا اينكه تفرقه
  !! تمسك جستند و كردند آنچه كردند

هاشم و غيره در   و طرفداران او از بني ؛خود امير المؤمنين علي  - 2
به ميان نياوردند و به سقيفه و پس از نصب ابوبكر به خالفت سخني از آن 

منصوصيت آن جناب به اين حديث استناد نكردند، حتي بنا به ادعاي برخي از 
علماي شيعه كه دوازده تن از اصحاب رسول خدا به طرفداري علي مرتضي 

با ابوبكر احتجاج كردند حديث غدير را مستند خود در اولويت علي به  ؛
ز ايشان ذكري از آن به ميان آمده فقط اي ا خالفت نگرفتند و اگر در گفتار پاره

اي به منصوصيت آن  به عنوان شمردن فضائل بوده وگرنه در آن اصال اشاره
نفري از  12جناب به خالفت از جانب خدا نيست، هر چند خود آن حديث 

نظر صحت و سقم وضع استواري ندارد و قرائن جعل در آن كامال آشكار بوده 
 . و طبعا قابل استناد نيست

قوت ايمان اصحاب فداكار و مجاهد رسول اهللا و مدح و تجليل قرآن  - 3
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توسط آنان، تناقض  ؛كريم از ايشان، با كتمان خالفت و امامت الهي علي 
صريح دارد، خصوصا كه بسياري از آنان چنانكه گفتيم از پذيرش زعامت آن 

نان حضرت اباء نداشتند و اقرار كردند كه اگر پيش از بيعت با ابوبكر سخ
اي براي  كردند و طبعا انگيزه  با آن حضرت بيعت مي. شنيدند  اميرالمؤمنين را مي

مذكور، چنان معنايي را فهميده  ي هغدير نداشتند و اگر از خطب ي هكتمان خطب
 . كردند  بودند، تخلف نمي

شرحش  در تصرف پيش از موقع اموال زكات كه )1(ماجراي خالد و بريده - 4
غدير بوده و بيانگر آن است كه پيغمبر خدا از  ي هاد خطبگذشت از موجبات اير

 . خواهد  را مي ؛مردم، دوستي و نصرت و قدرشناسي نسبت به حضرت علي 
مبران در اين مورد چنان است كه ابهامي در آن ابيان معجزنشان خاتم پي - 5

كوركننده به عقايد ناموجه موروثي  ي هوجود ندارد و تنها غبار تعصب و عالق
  . شده است صكه مانع درخشش فصاحت و دقت بيان رسول اهللا است 

اي وجود دارد كه در تمام روايات  برجسته ي هغديرخم جمل ي هدر خطب
من كنت مواله فهذا «معروف  ي هغديريه ذكر شده و مخالف ندارد و آن جمل

است، توجه دقيق به اين جمله، رافع بسياي از مشكالت است ...  »مواله عيل
ها و   بديهي و اختالف ناپذير در اين جمله كه در هياهوي تعصب ي هتزيرا نك

                                                 
غزوت مع عيل الـيمن, فرأيـت منـه : عن بريده قال«:روايت زير را نقل كرده است» بريده«عالمه امينی از  −)١(

ا بريـدة, يـ: ذكرت عليا فتنقصته, فرأيت وجـه رسـول اهللا يتغـري, فقـال صجفوة فلام قدمت عىل رسول اهللا 
بـا علـی : يعنـی. مـواله من كنت مواله فعـيل: يا رسول اهللا, قال  بىل: باملؤمنني من أنفسهم? قلت ألست أوىل
آمدم, علی را به بدی  صرهسپار يمن شدم و در اين سفر از او خشونتی ديدم چون به نزد رسول خدا  ؛

ای : آن حرضـت فرمـود. شـد متغري می ]از رنجيدگی[ صياد و از او شكايت كردم, ديدم كه رخسار پيامرب 
هر كـه مـن مـوالی : آری يا رسول اهللا, فرمود: بريده آيا به مؤمنني از خودشان سزاوارتر نيستم? عرض كردم

 .)٣٨٤الغدير, ج اول, چاپ سوم, ص . (»اويم علی نيز موالی اوست
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، به هر يك از »مولي«شود آن است كه لفظ   ها كمتر بدان توجه مي گرايي فرقه
معاني متعدد و پر شمار آن كه حمل شود، معناي جمله غير از اين نخواهد بود 

ي »موال«هم اينك نيز  ؛ي اويم علي »موال«كه در آن واحد هر كه اكنون من 
همان معنايي را براي علي » مولي«از كلمه  صبه عبارت ديگر پيامبر . اوست
  . خواستار است كه خود هم اكنون حائز است ؛

اي خويش از معاني لغوي لفظ  عالئق فرقه ي هحال اگر بخواهيم به انگيز
قائل شويم  ؛مقام خاصي براي علي » مولي« ي هعدول كنيم و از طريق كلم

ايد توجه داشته باشيم كه آشكارترين و نزديكترين شأن و شؤون حضرت ب
به ذهن، مقام نبوت و رسالت است، در اين صورت براي اينكه  صمحمد 

داشت كه ذهن را   پيامبر پنداشته نشود بايد قيدي در جمله وجود مي ؛علي 
ه در دانيم ك اما مي. از اين معني منصرف كرده و به مقام منظور متوجه سازد

البته با توجه كامل  -» مولي«كالم هيچ قيدي موجود نيست در حالي كه حمل 
به معناي لغوي نيازمند قيد توضيحي نيست و كالم  -به قرائن موجود در كالم 

  . رساند  موجود نقصي نخواهد داشت و به فصاحت تمام مقصود را مي
اكنون كوشش عالوه بر اين چنانكه در سطور آتي خواهيم ديد با اينكه ت

معناي خليفه، امام، » مولي«اند براي  بسيار صرف شده، ولي مدعيان موفق نشده
بتراشند، حال اگر بدون توجه به لغت، به زور كلمه .... حاكم، امير، والي و 

 ي هرا به معناي خليفه بگيريم با اين مشكل مواجهيم كه پيامبر خليف» مولي«
و يا . نيز پذيرفته شود ؛مورد علي  كسي نبود تا بخواهد خالفت مذكور در

را به معناي امام بگيريم، اين موضوع با وجود » مولي«اگر به فرض محال 
با اعتقادات شيعي تصادم  - كه عالوه بر نبوت مقام امامت نيز داشت  -پيغمبر 
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و اگر براي خالصي از اين تعارض اصرار كنيم و بگوييم  )1(و منافات دارد
است،  صبعد از پيامبر  ؛امامت و خالفت بالفصل علي  كالم،از اين  مقصود

هر چند كسي  - شد  نيز در كالم ذكر مي» يعني پس از من يبعد« ي هلزوما بايد كلم
اما پيامبر نه قيدي بكار برده كه از  - ادعا نكرده كه پيامبر اين كلمه را فرموده باشد 

رت، بر كنار بماند و فهميده شود و ديگر شؤون آن حض» امامت«فقط » مولي«لفظ 
را استعمال فرموده، و اين كار از هادي و معلم امت و پيامبر فصيح » بعدي«نه قيد 

داشت به   مقصود ديگري مي صشك نيست اگر پيامبر . اسالم پذيرفتني نيست
  . فرمود و قطعا از تفهيم منظور خود ناتوان نبود  فصاحت تمام بيان مي

كه هم با مورد و هم با قرائن و » مولي«ناپذير رو تنها معناي ترديد   از اين
هم با لغت و هم با دين و شريعت سازگار است همان معناي دوستي و نصرت 

  . دليل و نامستندند است و بقيه، سخنان بي
 ي همتفق عليها و معروف خطب ي هچنانكه در سطور باال گفتيم در جمل - 6

سيار دارد، عبدالحسين اميني استعمال شده است كه معاني ب» مولي«غدير لفظ 
  : معاني زير را براي مولي ذكر كرده است» الغدير«در كتاب 

آزادكننده  -6پسر خواهر  -5پسر  -4پسر عمو  -3عمو  -2پروردگار  - 1
نعمت داده شده  -11تابع و پيرو  -10مالك  - 9بنده و غالم  - 8آزاد شده - 7

 -16همسايه  -15) همراه يا(صاحب و خواجه  -14پيمان   هم -13شريك  -12
فقيد  -20دهنده و ولي نعمت   نعمت -19خويشاوند  -18داماد  - 17مهمان 

نه به (سرور  -23كسي كه به چيزي سزاواتر از ديگران است  -22ولي  -21
كننده  تصرف - 26يار و مددكار  - 25دوستدار  -24) معناي مالك و آزادكننده

                                                 
ظه حيات معصوم پيش از خـود مذكور است, هر امامی در آخرين حل» كافی«بنابر مذهب تشيع چنانكه در  −)١(

كتـاب «از  ٩٨٥الـی  ٩٨٣و روايـات  ٧١٩الی  ٧١٧, روايات »اصول كافی«. ک. ر. شود  به امامت نائل می
 .٣٨١و  ٢٧٥, ٢٧٤جلد اول ص » احلجه
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م كوششي كه كرده موفق نشده معناي خليفه و با تما )1(دار كار عهده -27در كار 
مشترك » مولي«از آن استخراج كند و اعتراف كرده كه لفظ ... و حاكم و امير و 

 بدين. است) معناي بيست و دوم( »ءباليش وىلأ«أكثر به معناي  لفظي و حد
توان دريافت و از اين معاني آنچه   را بدون قرينه نمي» مولي«ترتيب معناي لفظ  

آن  ي هوجه به موجبات ايراد خطبه و موقعيت اظهار آن و از همه مهمتر قرينبا ت
يعني  »اللهم وال من وااله وعاد من عاداه«: فرمايد  بعدي كه مي ي هدر جمل

پروردگارا هر كه او را دوست دارد، دوست بدار، و هر كه او را دشمن بدارد، 
وستي و نصرت آن بزرگوار كند كه مراد از آن محبت و د  دشمن بدار و ثابت مي

  .)2(است
                                                 

معنـای » مـولی«برای لفـظ  ٣٦٣−٣٦٢الغدير, تأليف عبداحلسني أمينی تربيزی, چاپ سوم ج اول, ص  −)١(
 .نيز ذكر شده است» اهر مردشوهر خو«و » وارث«

ايـن . شـود دارای معانی خمتلف و متعّددی است كه جز با وجود قرينه معنايش آشـكار نمـی» مولی«واژه  −)٢(
 .در قرآن كريم بسيار بكار رفته است) موالی(واژه و مجع آن 

و » مـولی«رترين معنای توان گفت ظاه  ولی در اكثر موارد به معنای نارص و ياور و دوست آمده, به حّدی كه می
 : از مجله در آيات زير. است و معانی ديگر در مراتب بعدی قرار دارند» ياور و دوست«در قرآن » موالی«
١−  {ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úz »پروردگارا تو ياور مايی, پس ما را بر كافران ياری فرمـا« .

 .)٢٨٦ :بقرهال(
٢−  {  T  S   R  QP  O  Nz.»آل عمـران. (»ام و او هبرتين ياوران اسـتبلكه خداوند ياور ش: 

١٥٠(. 
٣−  {  P  O  N  M  L  K      J  I  H  Gz. » روزی كه هيچ ياور و دوستی از دوست خويش كفايـت

 .)٤١ :الدخان. (»شوند كند و آنان ياری نمی نمی
٤−  {u  t  s   r  q  p  o  n z .» پس اگر پدرانشـان را نشـناختيد, در ايـن صـورت

 .)٥ :حزاب ألا. (»ان دينی و دوستان و ياوران شاميندبرادر
٥−  {  v  u  t   s  rq  p  o  n  m  l  kz. » مهانا خداوند است كه ياور اوسـت و

 = .)٤ :تحريم ال. (»فرشتگان نيز پشتيبان اويند] نيز ياور اويند و عالوه بر اين, ديگر[جربئيل و مؤمنان نيكوكردار 
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 ! ا ولّی و رسپرست پيامرب دانستتوان مؤمن ر  و طبعا نمی
٦−  {   À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸     ¶  µz. » خوانـد كـه زيـانش از  مـی] به ياری[كسی را

 .)١٣ :جاحل. (»سودش نزديكرت است, چه بد ياوری و چه بد معارشی است
[   ^  _  `  i  h  g   f  e  d  c  b  a  } : فرمايـد به ترصيح قرآن كريم كه مـی

k  j    lz. »]شان برخوردار شـوند,  اند, باشد كه از ياوری و نرصت غري خدا را معبود گرفته] مرشكان
 .)٧٥−٧٤:يس. (»بر ياريشان توانا نيستند] آنان[ولی 

 :األعـراف(و با توّجه به اينكه در آيات بسياری بر عدم توانايی غري خدا بر نرصت و ياوری, تأكيـد شـده اسـت 
كه برای غـري خـدا اسـتعامل شـده بـه معنـای » مولی«, طبعًا در اين آيه نيز كلمه )٤٣ :األنبياء – ١٩٧−١٩٢

. خواهد بود و قرآن از آن به عنوان ياور بدی كه زيانش بيش از سودش حمتمل است, ياد كـرده» نارص و ياور«
فـاملولی هـو «: گويـد در اين آيـه مـی» مولی«شيخ الّطائفه ابو جعفر طوسی نيز در تفسري خود, درباره مفهوم 

دار نرصـت ديگـران  پس مولی مهان ولّی و ياوری است كـه عهـده» غريه نرصته يويل يالنارص الذ وهو الويل
 .)٢٩٨, ص ٧التبيان, ج . (»شود می

٧−  {   Å   Ä     Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½z. » به پروردگار متوّسل شويد كه او دوستدار شامست پس
 .)٧٨ :ج احل. (»یچه نيكو دوستداری و چه نيكو ياور

گونـه مناسـبتی نـدارد و حّتـی  با آيه هـيچ... واضح است كه معانی وارث و داماد و مهسايه و مهامن و رشيک و 
در انتهای آيه كريمه, مانع است كـه » نعم النصري«نيز در اينجا مراد نيست, زيرا وجود عبارت » نارص«معنای 

محل شود, با سـياق كـالم و قـرائن » اولی«به معنای » مولی«گر بدانيم, مهچنني ا» نارص«را به معنای » مولی«
رسـاند مهچنـان  می» نعم النصري«مانند عبارت » فنعم املوىل«زيرا عبارت . موجود در آيه متناسب نخواهد بود

عتصام به پروردگـار اسـت, نـه اكه نرصت اهلی به نفع مؤمنان است, مولوّيت إهلی نيز به نفع مؤمنني و نتيجه 
آيه رصفا در مقام ذكر يكی از شؤون اهلّيه باشد, بلكه بايد توّجه داشت كه در اين آيه مؤمنني به جهاد امـر  آنكه
~   �  ¡  ¢  £  ¤  } : اند و خداوند متعال دربـاره جماهـدين فـی سـبيل اهللا فرمـوده اسـت شده

 ©    ¨       §  ¦  ¥z .»ىكننـد گـوئ ىر مـدارد كه در راه او پيكا ىرا دوست م ىخداوند كسان 
 ).٤: الّصّف . (»اند آهنني ىبنائ

پس خداوند گروهـی را «.z  y    x  w  v  u  tz  }  |  {  ~  �  ¡  ¢    £  ¤  }  و
دارنـد و بـر مؤمنـان فـروتن و بـر كـافران  دوسـتش مـی] آنـان نيـز[دارد و   آورد كه دوستشان می] به وجود[

 .)٥٤:ائدهملا. (»كنند سختگريند و در راه خدا جهاد می
 = .استعامل شده است» دوستدار: حمّب «در اين آيه به معنای » مولی«شبهه  رو بی از اين 
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٨−  {Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹z » روی گردان شدند پس بدانيد كه ] كافران[و اگر
 .)٤٠:نفالألا.(»مهانا خداوند دوست شامست چه نيكو دوستی و چه نيكو ياوری

٩−  {y  x  w  v     _  ~  }  |   {  zz .» بگو جز آنچه خداوند بر ما مقّرر داشته ما را نرسد كـه
 .)٥١:توبهال. (»او ياور ماست

١٠−  {  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz. » اين بدان سبب است كه خداوند ياور مؤمنان است
 .)١١ :حممد . (»ياوری ندارند] در برابر حق[و كافران 

گرفت, زيـرا ... و » دار امر عهده«و » اولی به ترصف«را به معنای » مولی«توان  سه آيه اخري نمیبدهيی است در 
دار  يقينا خداوند عالوه بر مؤمنان, بر كافران نيز واليت داشته و نسبت به آنان نيز اولی به ترصف بوده و عهده

 .امور حيات و ممات آهناست, اما قطعا دوستدار و ياور كافران نيست
مالـک و » رب«نيز استعامل شـده اسـت, در نتيجـه » پروردگار: رب«ر قرآن اين لفظ درباره خداوند به معنای د

در . زيرا اين معانی از شؤون ربوبّيت است. هم خواهد بود... رسور و منعم و رسپرست و اولی به ترصف و 
سـت بـاز گردانـده شـان ا به سـوی خداونـدی كـه پروردگـار راسـتني« .q  p  o  n  m  lz} : آيه

سوره مباركه يونس مثبت  ٣٢بكار رفته و آيه » رب«به معنای » مولی«كلمه ) ٣٠:, يونس٦٢:نعامألا.(»شدند
: يـونس( »پس آن است خداوندی كـه پروردگـار راسـتني شامسـت« .Í  Ì  Ë  Êz} : اين معناست

 .برای غري خدا منتفی است» مولی«و البّته اين معنی از معانی لفظ  ).٣٢
 .استعامل شده است» وارث«به معنای » مولی«در دو آيه قرآن نيز 

١−  {¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±z. » برای مهه, از آنچه كه پدر و مادر و خويشـاوندان
 .)٣٣ :نساءال. (»واگذارند, وارثانی قرار داديم

٢−  {  b  a  `  _  ^z .»٥ :مريم. (»من پس از خويش, از وارثانم بيمناكم(. 
e     d  c  b  a  } : آمده اسـت) در برابر عبد(به معنای رسور و سّيد » مولی«ی از آيات قرآن در يك

  j   i  h   g  fz .»گنگ است و بر كـاری توانـا نيسـت و او رسبـار مـوال و   يكی از آن دو برده
 .عنی استاز أبواب فقه, مهني م» العتق«در كتاب » مولی«و مراد از ) ٧٦ :نحلال. (»رسور خويش است

: لعلكـم تشـكرون«پس از بيان نحوه گشودن سوگند و كّفاره آن, آيه رشيفه با عبـارت ) ٨٩آيه (در سوره مائده 
تـوان   رو مـی  شود و از آنجا كه شكر در برابر نعمت است از ايـن ختم می» باشد كه سپاس حق را بجای آريد

نعمـت : مـنعم«ه گشودن سوگندهاست به معنـای ای كه دربار در آيه» مولی«دريافت كه در سوره حتريم لفظ 
خداوند به گشـودن سـوگندهايتان حكـم «.Z  Y  XW  V  U  T  S  Rz} : بكار رفته است» بخش

 = .)٢ :تحريمال. (»فرموده و اوست كه نعمت بخش ماست
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. zy  x  wv  uz  }  | } : آيـه مـذكور چنـني اسـت. انـد اّما در يكی از آيات قرآن حمتمل دانسـته
 .)١٥ :ديداحل. (»اهگاهتان آتش و آن موالی شامست و چه بد بازگشت گاهی استپن«

البّته برای اثبات اين احتامل و رّد احتامالت ديگر, مؤّيدی از قرآن كريم نداريم در حالی كه برخی معانی ديگـر از 
مجلـه اگـر در ايـن آيـه  از. رسد ها به نظر نمی تأييدات قرآنی نيز برخوردار بوده و موجبی برای انرصاف از آن

بگـرييم, مصـاحبت و مهنشـينی بـا آتـش معـادل معنـوی, » مهـراه و مهنشـني: صاحب«را به معنای » مولی«
است كه در كتاب اهلی بسيار بكار رفته خصوصًا كـه سـياق آيـات » مهراهان و مهنشينان آتش: اصحاب النار«

آيا مهـراه و مهنشـني «. x  w  vz} : گويند ني مینيز مؤيد اين معنی است زيرا, در آيه قبل منافقني به مؤمن
 .امروز آتش مهراه و مهنشني شامست: شود و در جوابشان گفته می) ١٤ :ديداحل. (»شام نبوديم?

فرض كنيم, بايد معلوم شود كه وجه اولوّيـت در چيسـت? طبعـًا » اولی«را در اينجا به معنای » مولی«حتی اگر 
در مهـني آيـه, » بازگشـتگاه: املصـري«و » پناهگـاه: مأوا«نافقني در آيه قبل و لفظ در اين جا با توّجه به سؤال م

آتـش : شود شود كه وجه اولوّيت آتش در مصاحبت و جمالست است, در نتيجه معنای آيه چنني می واضح می
 .تر است از هر چيز به مهراهی و مهنشينی با شام شايسته

بگـرييم, دليـل لغـوی در دسـت ) »أفعـل«را به معنـای » مفعل«يعنی ( »اولی«را به معنای » مولی«بنابراين اگر 
اولـی بـه حمّبـت و «چون ممكن اسـت مـراد از آن ! است» اولی به تّرصف«نيست كه بگوييم منظور از آن فقط 

اولـی بـه «شـنويم مـراد از آن را  را می» مولی«شود هنگامی كه لفظ   چه موجب می. باشد» ...بزرگداشت و 
µ     ´  ³  ²  ¶  ¸  } : فرمايـد نيم? در اين صورت درباره اين آيه چه بگوييم كه میبدا» تّرصف

  ¼  »  º  ¹z.»آل . (»مهانا سزاوارترين مردم نسبت به ابراهيم, پريوانش و اين پيامرب و مؤمناننـد
حـديث  در! انـد نبـوده» اولی به تّرصـف«نسبت به آن حرضت  ؛واضح است كه پريوان ابراهيم ) ٦٨ :عمران

در ادامه كـالم  صباشد, در اين صورت پيامرب » اولی به تّرصف«به معنای » مولی«نيز اگر فرض كنيم كه » غدير«
در ادامـه » معـاداه«و » مـوااله«اّمـا ذكـر » اللهم وال من آمن بأولويته وعاد من مل يومن بأولويته«: فرمود خويش می

حرضت و بر حذر داشتن از عداوت نسبت به آن بزرگوار  سخن, رصاحت دارد بر اينكه منظور, وجوب حمبت آن
 .است, نه تّرصف در امور يا عدم تّرصف

بگرييم بايد وجـه اولّويـت را تعيـني كنـيم و طبعـا بـا » اولی«را به معنای » مولی«از اين رو اگر در حديث غدير 
.... » اه وانرصـ مـن نرصـهاللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاد«: كه فرمـود صتوّجه به ادامه كالم پيامرب 

پروردگارا هر كه با او دوستی كند, دوست بدار و هر كه با او دشمنی ورزد, دشمن بدار و هر كـه او را يـاری 
و عـدم دشـمنی و  ؛شـود كـه واليـت و دوسـتی و نرصـت و يـاری علـی  واضح می... كند, ياری فرما

مؤمنني است كه اين معنی با قرائن خارجی خصومت با آن بزرگوار, وجه اولّويت آن حرضت نسبت به ساير 
 =پديـد آمـده  ؛يعنی ماجرای خالد و بريده و كدورت نابجايی كه بني گروهی از مسلمني و حرضـت علـی 
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 .بود, مناسبت تاّم و متام دارد
a  }  :های نبـوده و قـبال نيـز بـه صـورت عـام از مجلـه در آيـ توان گفت اين معنی كه امر تـازه طبعا نمی

 d   c  b e z.»و آيـه) ٧١:توبـهال.(»مردان و زنان با ايامن ولـّی و دوسـت يكديگرنـد:  {  ¬
  ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®z.»١٠ :جـراتاحل. (»مهانا مؤمنان برادر يكديگرند(. 

 .بيان شده و نيازی نبود در اينجا ذكر شود... و 
وبه را تكـرار كـرده باشـد نيـز ايـرادی در كـار سوره رشيفه ت ٧١مضمون آيه  صوانگهی با فرض اينكه پيامرب 

نيست; زيرا در واقع پيامرب, هنگامی كه در مكّلفني نسبت به رعايت قرآن, وهـن و سسـتی مالحظـه فرمـود, 
[  ^  _  `  }  :فرمايــد خداونــد مــی. مفهــوم قرآنــی را بــا حــديث غــدير تأكيــد و يــادآوری نمــود

az.»و مضـمونی در قـرآن ) ٥٥/ذاريـات. (»دمند استيادآوری كن كه يادآوری برای مؤمنان سو
اين تأكيد را به منظور  صدر اين مورد نيز پيامرب . نيست كه در بيش از يک آيه, مورد تأكيد قرار نگرفته باشد

الزام حّجت و امتام نعمت در موقع الزم تكرار فرمود; و هر كه قـرآن و حـديث را ديـده و بـا آن آشـنا باشـد 
غو است و االّ تأكيدات پيامرب و تقريرات آن حرضت درباره روزه و نامز و زكات و تالوت گويد اين كار ل نمی

مهگی لغو خواهد بود و يا ترصيح به امامت, در آثار خود شيعه و تكرار و تأكيد آن كه  −معاذ اهللا− ... قرآن و 
 !! شود بيش از يک بار صورت گرفته, مهگی لغو حمسوب می

قتضاء و حدوث رشايط خاّص ذكر شود, فی املثل اگر يكی از مؤمنان مـورد تـوهني پر واضح است در صورت ا
توان به طور خـاّص تـذّكر  واقع شود, با اينكه ادّله عاّم قائم است بر حرمت توهني مؤمنني به يكديگر, اّما می
جرای غدير خم نيـز در ما. داد كه اين فرد مؤمن از مصاديق آن قانون عاّم است و نبايد مورد اهانت قرار گريد

با آنكه محايت و دوستی و واليت مؤمنان نسبت به يكديگر, امری عاّم بوده است اّما به دليل رنجش نابجـايی 
دادنـد و امكـان داشـت در  داشتند و خمالفتی كه بـا آن حرضـت نشـان مـی ؛كه برخی از مسلمني از علی 

ن بزرگـوار بـدبني سـازند, لـذا رضوری بـود كـه صورت وصول به مدينه منّوره, مردم آنجا را نيز نسبت به آ
در لزوم واليت و حمّبت آن حرضت به صورت خاّص تأكيد كـرده و آن را يـادآوری ناميـد و  صرسول اكرم 

 .است صحّتی با واليت خويش قرين سازد كه نشانه كامل قرب آن حرضت به رسول اهللا 
ه احـزاب و اينكـه آن حرضـت بـه عنـوان مقدمـه, يعنی اشاره به آيه ششم سـور صدر مورد صدر كالم پيامرب 

? آغـاز »آيـا از خودتـان بـه شـام سـزاوارتر نيسـتم: ألست أولی بكم من أنفسكم?«سخنان خويش را با مجله 
شود و  از اّمت را شامل می صهای پيامرب  فرموده, بايد توّجه داشت كه اطالق و عمومّيت آن متامی خواسته

شد نيز بـه  قرار داد, زيرا هر خواسته ديگر كه پس از اظهار آن, مطرح می» مولی«توان آن را قرينه معنای  نمی
 .مهني ميزان مشمول اين حكم بود

 =قصـد تعيـني جانشـني  صكنيم, فـرض كنيـد رسـول خـدا  برای ايضاح بيشرت منظور خود, مثالی را مطرح می
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, پس از گفتن مجلـه  ؛علی داشت و رصفا به قصد جلب محايت و نرصت و مهراهی ديگران نسبت به  نمی
آيـا در ايـن . »)عزيـزه(فهذا علی حبيبـه ) حبيبه(من كنت عزيزه «: فرمود   ألست أولی بكم من أنفسكم? می«

تناسـب سـخن گفتـه  نامربوطند و آن حرضـت بـی صتوانستيم بگوييم صدر و ذيل كالم پيامرب  صورت می
يابـد كـه پيـامرب بـا يـادآوری مقـام اولوّيـت  گی در میالبّته هيچ مسلامنی چنني گامنی ندارد و به ساد! است?

خويش نسبت به مؤمنني, قصد تأكيد بر مطلوب خويش را داشته و مقصود آن حرضت اين بوده است كه اگر 
دانيد, برای اطاعت از من با علـی راه دشـمنی و خمالفـت نپوييـد بلكـه   مرا اولی به خود و مطاع خويشتن می

 .د و از نرصتش دريغ نكنيددوست و دوستدار او باشي
به جای آن كلمه نشسته كه آشكارترين معـانی آن ولـی و حمـب و » مولی«اكنون نيز با توّجه به مطالب فوق, لفظ 

حّتی اگر دّقتی مبذول شـود . نيز تناسب و ارتباط تاّم دارد صسخن پيامرب  هنارص است كه اين معانی با ادام
» اولی«را به معنای » مولی«مانع از آن است كه در اين خطبه  صخدا توان دريافت كه صدر كالم رسول   می

مـن كنـت أولـی «: فرمـود داشت, پس از مقّدمه سخن خويش می  بگرييم, زيرا اگر پيامرب چنني مقصودی می
زيرا به اين ترتيب مفهوم مورد نظر پيامرب با مهان وضـوح و شـّدت مقّدمـه مطـرح و » بنفسه فهذا عيل أولی به

در مقّدمه كالم و عدم استعامل آن در مجله اصـلی كـه اصـوال » اولی«شد, در حالی كه استعامل لفظ   یطلب م
شود, موّجه نيسـت كـه در ايـن صـورت از وضـوح مطلـوب كاسـته  مقّدمه به قصد تأييد و تأكيد آن اداء می

شود و مقصود اصـلی از  تر مطرح می خواهد شد, و مؤّكد از مؤّكد و ذی املقّدمه از مقّدمه به صورتی ضعيف
 .وضوح و شّدت كمرتی برخوردار خواهد بود, و حاشا كه پيامرب چنني كند

مطلب ديگری كه در مورد صدر كالم پيامرب بايد در نظر داشت, اين است كه چون مفهوم وصف, مشعر علّيـت 
ّوت اوسـت و طبعـا از است در نتيجه آيه مذكور حاكی از اين معناست كه سبب اولوّيت پيامرب بر مؤمنان, نبـ

توّجـه كنـيم در  صاگر به آيه مورد اشاره در صدر كالم رسول خـدا . آيد عدم نبوت, عدم اولوّيت الزم می
, بلكه به جای نام مبـارک پيـامرب, صـفت و »حممد أولی باملومنني من أنفسهم«: يابيم كه آيه رشيفه نفرموده  می

¨  ©  ª  »  } : يـاد شـده و فرمـوده» النبـی« سمت نبّوت ذكر گرديده و از آن حرضت بـا عنـوان
°  ¯  ®¬ z.»اين پيامرب بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر اسـت و مهرسـانش مـادران ايشـانند« .

بنـابراين كسـی كـه . و بدين ترتيب اولوّيت آن بزرگوار نتيجه نبّوتش حمسوب گرديـده اسـت .)٦:حزابألا(
 .بر مؤمنني باشد» اولوّيت«د مهچون آن حرضت, واجد توان نيست نمی» نبّوت حمّمدّيه«واجد مقام 

را فاقدند ولی امامتشان آنـان را بـر ديگـر انبيـاء » نبّوت حمّمدّيه«توان اّدعا كرد كه گرچه ائّمه مقام  رو نمی از اين 
از  برتری داده است زيرا اّوال, پيش از اثبات امامت منصوصه آن بزرگواران, اظهار اينكه مقام امامـت ائّمـه,

ثانيا در آيه كريمـه, نبـّوت . دليل و مصادره به مطلوب نيست مقام نبّوت انبياء سلف برتر است, جز اّدعای بی
 =كـه در آيـه آمـده, » النّبـّی «در كلمه » ال«خاّصه پيامرب اسالم, كه ائّمه فاقد آنند, مطرح است; به عبارت ديگر 
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در باب تعيين و نصب يك فرد » تقي الدين النبهاني«دانشمند معاصر استاد 
غدير و معناي  ي هخطب ي هو نيز دربار صپيامبر  ي همشخص به عنوان خليف

مطالبي گفته است كه ما نظر وي را با اندكي تصرف در اينجا بيان » مولي«
  : كنيم مي

پس از خود نصب  ي هفرد معيني را به عنوان خليف صپيامبر  اعتقاد به اينكه
بيعت كه تشريع آن در اسالم، مخالفت ندارد، سازگار نيست،  ي هفرموده با مسأل

پيامبر تعيين و نصب شده باشد، ديگر بيعت  ي هزيرا اگر فردي به عنوان خليف
چون كردن با وي معني ندارد و ديگر به تشريع اصل بيعت، نيازي نيست، 

=
                                                 

» و مهرسـانش مـادران ايشـانند: وأزواجـه أمهـاهتم«: يدفرما است, زيرا در ادامه آيه كه می» الف و الم عهد«
 صشخص پيامرب اسالم » النّبّی «به خود پيامرب راجع است و مثبت اين معنی است كه منظور از » هـ«ضمري 

يافتـه اسـت; و خـالف » اولوّيـت«اش  است, نه عموم انبياء و آن حرضت بر مؤمنان به سبب نبـّوت خاّصـه
 .بّوت نبوده و در نتيجه از آن اولوّيت نسبت به مؤمنان برخوردار نخواهند بودنيست كه ائّمه دارای آن ن

كنيم كه مفهـوم  ای نازلرت از اولوّيت پيامرب است, يادآوری می مهچنني اگر اّدعا شود اولوّيت ائّمه, درجه و مرتبه
پـذير از  و تشـكيکمفهومی ذو مراتـب » اولوّيت بر نفس يعنی ترجيح دادن خواست پيامرب بر خواسته خود«

با توّجه بـه . نيست تا بتوان برای آن مراتب و درجات خمتلف اّدعا كرد... قبيل اعلمّيت, افضليت, نورانّيت و 
محل كنيم به عبارت ديگر, الاقل » اولی«را در حديث غدير, به معنايی غري از » مولی«مطالب فوق ناگزير بايد 

 .امده استني» افعل«به معنای » مفعل«در حديث غدير 
چنانكه مقتضای مقام ارشاد و هدايت و الزمه بالغت اسـت كـوچكرتين واجبـات,  صآشكار است كه پيامرب 

بلكه مستحّبات و حّتی آداب نشست و برخاست و خورد و نوش را به نحوی كه هر آشنای به زبان عربی اعم 
بنابراين اگر در اين موضوع مّهم, . ستتكّلف, معنای مقصود را در يابد, بيان فرموده ا از حارض و غائب, بی

پيامرب كالمی اين چنني بگويد كه بنا به قواعد زبان عربـی نتـوان معنـايی را كـه منظـور مـّدعيان اسـت از آن 
انگـاری آن حرضـت را در تبليـغ و  يـا سـهل  صاستخراج كرد, العياذ باهللا عدم بالغت و قصور بيان پيامرب 

 !! ايم ارشاد اثبات كرده
تـوان دريافـت,   مهان معنايی است كه بدون تكّلف از كـالم مـی صشود كه مقصود پيامرب  رو معلوم می ن از اي

, واجب و عداوت با او, مهچنان كه عـداوت  صمهچون حمّبت نسبت به پيامرب  ؛يعنی اينكه حمّبت علی 
 ., حرام استصنسبت به رسول خدا 
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نصب خليفه و رسميت يافتن خالفت است و اگر كسي  ي هبيعت طريق
پيشاپيش توسط شارع مشخص شده باشد عمال منصوب شده و حاجت به بيان 

در حالي كه عقد خالفت از طريق بيعت است كه . نصب وي نيست ي هطريق
 شود و طبعا اين به معناي عدم نصب پيشين و تعيين يك فرد معين به   منعقد مي

  . عنوان خليفه است
احاديثي كه لفظ بيعت در آنها وارد شده، حديث  ي هبه همين سبب در كلي

داللت عام دارد و به فرد معيني اختصاص نيافته، در حالي كه اگر افراد مشخص 
شد، چنانكه آمده   مورد نظر بودند، لفظ بيعت به صورت عام و مطلق ذكر نمي

و حتي » .... ماماً إبايع ) رجل(من «يا  ».... بيعةعنقه  من مات وليس يف«: است
جنس يا مضاف به » ال«نيز در احاديث به صورت نكره و يا با  »امام« ي هكلم

أئمة يكون بعدي «يا » ...مام جائر إ ىلإقام « : ....لفظ جمع ذكر شده از قبيل
مام إلإنام ا«....  عيتهالناس راع وهو مسؤول عن ر عىل يفاالمام الذ.... » «.....
و امثال » ....ئمتكم أرشار ... ئمتكم أ خيار« يا »...من ورائه ويتقى به  يقاتل جنة

. كند  را نفي مي صآن به وضوح تمام تعيين يك فرد مشخص توسط پيامبر 
فرمايد اگر با بيش از يك نفر بيعت شد فرد دوم را به    همچنين رواياتي كه مي

واضحي است كه پيامبر از قبل فرد منظور جلوگيري از تفرقه بكشيد، دليل 
  . مشخصي را به خالفت نصب نفرموده است

اصحاب رسول خدا در اينكه خليفه چه كسي باشد با يكديگر هم عقيده 
نبودند و اين ناشي از آن است كه پيامبر فرد خاصي را به خالفت نصب 

د متفاوتي داشتن ي هنفرموده بود و از جمله كساني كه در اين موضوع عقيد
شود پيامبر   هر يك گفته مي ي هبودند كه دربار و ابوبكر  ؛حضرت علي 
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ولي هيچ يك از آن دو  )1(اكرم آن دو را براي خالفت پس از خود معرفي فرمود
به وجود نص بر خالفت خود اشاره نكردند، حال آنكه اگر نص وجود 

  . دكردند بلكه واجب بود كه چنين كنن   داشت، به آن استناد مي  مي
اند، زيرا ما   توان گفت كه نصي موجود بوده ولي صحابه آن را ذكر نكرده   نمي

و ابوبكر از آن  ؛كه علي  صدين خود را كال از طريق اصحاب پيامبر 
ايم و اگر قرار باشد آنها برخي از نصوص را كتمان كنند در اين   اند گرفته  جمله

چه بسا نصوص ديگري نيز شود، زيرا   صورت اعتماد از اصل دين سلب مي
از ما كتمان كرده و يا تغيير داده باشند؟  صموجود بوده كه اصحاب پيامبر 

كساني كه چنين خيانت عظيمي مرتكب شوند چه تضميني است كه دهها 
  خالف ديگر را مرتكب نشوند؟ 

توان گفت به منظور حفظ اتحاد و اتفاق مسلمين از ذكر اين نص   نمي
زيرا اين كار به معناي كتمان حكم إلهي، بلكه يكي از . خودداري شده است

مهمترين اصول اسالم و نقص دين است، خصوصاً در زماني كه شرائط كامالً 
مقتضي ابراز آن بوده و بيشترين احتياج به اظهار آن وجود داشت و اين كار 

رسول اهللا و هادي امت، قطعا پذيرفتني نيست و موجب نقص  ي هالأقل از خليف
شد، وحدتي به قيمت از   ض از نصب امام است و اگر وحدتي هم ايجاد ميغر

بين رفتن تماميت و كمال دين و اتحاد بر باطل بود كه طبعا از نظر اسالم فاقد 
  . ارزش است

عترت گرامي خويش سفارش فرموده از  ي هدربار صاز رواياتي كه پيامبر 
                                                 

بكـر   , أيبياقتـدوا باللـذين مـن بعـد«انـد, از قبيـل  كرده منظور روايات بسياری است كه اهل سنّت نقل −)١(
 يفـيكم فاقتـدوا باللـذين مـن بعـد يما بقائ يإين ال أدر«و يا » پس از من به ابوبكر و عمر اقتداء كنيد: وعمر

 دو تن اقتداء كنيـد و بـه ابـوبكر و  دانم چقدر در ميانتان باشم, پس از من به اين نمی: بكر وعمر أيب وأشار إىل
 .اند كه ترمذی و ديگران به اسناد خمتلف نقل كرده... و » عمر اشاره فرمود
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نظاير آن و يا رواياتي كه لفظ  و »ذكركم اهللا يف أهل بيتيأهل بيتي, أو«: قبيل
در آن بكار رفته، مفهوم خالفت و جانشيني پيامبر در امر زمامداري » عترت«

بر بيش از يك » أهل البيت«يا » عترت«خصوصا كه لفظ (شود   امت استنباط نمي
زيرا لفظ واضح بوده و صراحت ) فرد و هم بر مرد و هم بر زن داللت دارد

در مورد رعايت حقوق عترت خويش سفارش فرموده تا دارد بر اينكه پيامبر 
اهل بيت بزرگوارش مورد احترام و اكرام واقع شده و قدرشان دانسته شود و 

اعتنايي واقع نشوند و منطوق و مفهوم آن داللت بر نصب يكي از آنان    مورد بي
  . به امامت أمت ندارد

يا » ولي«يا » مولي« ي هنيز كه در آنها واژ» موااله«يا » واليت«احاديث 
و امثال آن ذكر شده، داللت بر جانشيني در امر حكومت بر مردم ندارد » موااله«

وليكم بعدي « يا »أنت ويل كل مؤمن بعدي«: و الفاظ آنها غالبا از اين قرار است
فمن .... « يا »فليول عليًا وذريته بعدي.... « يا» فليوال عليًا بعدي.... «يا » ....

اللهم وال من ... « و از همه معروفتر» فإن واليته واليتي... «يا » توالين تواله فقد
باشد كه مفسر تمام آن روايات، همين عبارت اخير    مي» ....وااله وعاد من عاداه 

رساند منظور از اين روايات نصرت و همراهي و محبت نسبت به    است كه مي
. است» عدو«متضاد » ولي«ناي زيرا در زبان عربي ظاهرترين مع. آن جناب است

را از نصرت و » ولي«يا » مولي«اند به طريقي معناي   و كساني كه كوشيده
» مولي«دوستي و امثال آن منصرف سازند و الأقل بيست و هفت معني براي 

حداكثر، » مولي«معناي : اند كه اند از اعتراف به اين حقيقت ناگزير شده  ذكر كرده
رغم كوشش بسيار و زير و زبر كردن   اند علي  نتوانستهاست و  »ولی باليشءأ«

معناي حاكم و سلطان و امام و .... كتب لغت و دواوين شعر و كتب ادبي و 
» مولي«كند كه  و اين به وضوح اثبات مي!! از آن استخراج كنند؟.... جانشين و 
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ري در قرآن و حديث و كال در زبان عربي به معناي حكومت و زمامدا» ولي«و 
توان الفاظ نصوص شرع را به معناي لغوي يا معناي شرعي    نيامده است و نمي

را به اعطاي » موااله«يا » واليت«توانيم احاديث  آن حمل نكرد و طبعا نمي
حمل كنيم كه نه مطابق معناي لغوي  ؛خالفت و زمامداري مسلمين به علي 
  . و نه موافق معناي شرعي لفظ است

قرار گيرد يعني به » أمر« ي همضاف به كلم» ولي«لفظ آري، در صورتي كه 
استعمال شود به معناي حاكم و امير خواهد بود ولي » فرماندار: ولي األمر«صورت 

روايات فرق مختلف اسالمي، از اينكه  ي هبال استثناء، در كلي صدانيم كه پيامبر  مي
موده و در اين صورت قرار دهد، ابا فر» مولي«يا » ولي«را مضاف اليه » امر«لفظ 
  ! تحميل نمود» واليت«توان معناي خالفت پس از پيامبر را، به روايات    نمي

  : مهم در اينجا كامال مورد توجه قرار گيرد ي هالزم است دو نكت
لغوي، به معناي وحدت معنوي  ي هنخست اينكه اشتقاق كلمات از يك ماد

 ي هنظر از ماد  ر كلمه، صرفمذكور نيست، بلكه معناي ه ي هتمام مشتقات ماد
به معناي » جاء« ي هاشتقاق، متكي به وضع و استعمال عرب است، مثال كلم

است، با اينكه هر دو از يك » پناه برد«به معناي » أجاء« ي هولي كلم» آمد«
به » ولي األمر«چون لفظ : توان گفت  در اين مورد نيز نمي. لغوي هستند ي هماد

 ي هكه به لحاظ ماد» ولي«يا » مولي« ي هاست، پس كلم... معناي حاكم و امير و 
حاكم و «از يك منشأ هستند نيز مفيد معناي » ولي األمر«يا » والي«لغوي با لفظ 

زيرا كلمات مذكور در زبان عربي ابداً بدين معني استعمال نشده و . است» امير
را كه از اي است منوط به استعمال عرب، نه اينكه شخص آنچه   اين مسأله

شود به يكايك مشتقات آن نسبت   مجموع كلمات مشتق از يك ماده دريافت مي
يا ) نباشد» امر«در صورتي كه مضاف به (» ولي«دهد، و اگر عرب صريحا لفظ 

توان آن دو را به   استعمال نكرده باشد، نمي» حاكم و امير«را به معناي » مولي«
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  . معناي مذكور حمل كرد
معنايي غير از معاني  ،مورد نظر ي هكالم هر چه باشد، به كلمدوم آنكه قرائن 

بخشد بلكه    كند، نمي   مختلف كه عرب لفظ را صريحا در آن معاني استعمال مي
قرائن، از ميان معاني مشتركي كه براي كلمه وضع شده يكي را بر معاني ديگر، 

معناي جديدي كه دارد، ولي موجد    مرجح داشته و مفاهيم ديگر را بر كنار مي
نيز » مولي« ي هكلم. عرب لفظ را در آن معني استعمال نكرده باشد، نخواهد بود

بر تشويق و تحريض امت به محبت و حمايت از علي » واليت«در احاديث 
و احترام و قدرشناسي نسبت به آن حضرت دارد ولي اين قرائن معناي  ؛

را به آن تحميل » و امير بر مردمحاكم «توان معناي   دهد و نمي  جديد به آن نمي
  ).»نبهاني«پايان كالم استاد ! (كرد

ناپذير بيان اصل   سابقه و توجيه   عجيب و بي ي هاز اينها مهمتر، طريق - 7
دين در  -و حتي بسياري از فروع  - زيرا هيچ يك از اصول . است» امامت«

رديده، بدين نازل گ )1(»به زبان عربي واضح و بدون اعوجاج«قرآن كريم كه 
جو، بسيار  توجه به اين نكته براي افراد منصف و حق. صورت اعالم نشده است

واضح و خالف  ي هراهگشا خواهد بود، زيرا در قرآن كريم دهها بلكه صدها آي
 ي هچون و چرا دربار   بي ي ههست، دهها بلكه صدها آي» توحيد« ي هناپذير دربار

نيز  صپيامبر » نبوت«عامه و نيز » نبوت« در دست داريم، در مورد اصل» معاد«
در مورد شمار كثيري از ... آيات واضح در قرآن مجيد كم نيستند و هكذا 

الأقل به  -فروع، نيز آيات متعدد نازل شده و در تمامي اين موارد، مقصود 
اصل  ي هاما چرا دربار. بدون اتكاء به حديث، قابل حصول است - اجمال 

 ي هوجه آي  اين روش متروك شده و به هيچ» امامت«اساسي و سعادتبخش 

                                                 
 .الشعراء ١٩٥النحل و  ١٠٣الزمر و  ٢٨اشاره است به آيات اول سوره كهف و  −)١(
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است » امامت«شود راجع به   و آياتي كه ادعا مي! يابيم؟   را در قرآن نمي» امامت«
غالبا بايد از توجه به آيات » امامت«آياتي است كه براي قبول ارتباط آن با اصل 

عالوه بر اين !! مقبل و بعد و سياق آيات، يا خواندن آيه تا انتهاء، خودداري كني
!! مشكل بزرگ، آيات ادعايي، بدون اتكاء به حديث، ابدا قابل استفاده نيست؟

براستي چرا شارع در اين مورد استثناء قائل شده و براي هدايت امت، به جاي 
تر اينكه وقتي به سراغ  عجيب. وضوح و صراحت، ايهام و ابهام را برگزيده

چنانكه بايد و شايد رافع ابهام نيست و در بينيم حديث هم   رويم مي  حديث مي
آن از لفظي استفاده شده كه به اعتراف طرفدارانش الأقل بيست و هفت معني 

و به نحوي بيان شده كه با توجه به موقعيت و قرائن، داللت آن بر غير !!! دارد؟
 )1(در حالي كه پيامبر اكرم كه بر هدايت خلق حريص!! آشكارتر است» امامت«

ترديد براي هدايت امت و اتمام حجت،   بود بي )2(»صح من نطق بالضاداف«و 
فرمود، نه    چنين موضوع اساسي و مهمي را با ترديد ناپذيرترين عبارات بيان مي

  .)3(!!ناك استفاده كند  آنكه از اسلوبي پيچيده و شبهه
كه نامش صريحا در قرآن ذكر  - از ماجراي زيد » امامت«آيا اهميت اصل 

! توان بين اصول دين تا اين اندازه تفاوت قائل شد؟  آيا مي! كمتر است؟ - شده
امامت «آيا طرفداران ! كه همه را به وضوح بيان كنيم و يكي را مبهم گذاريم؟

كه به » امامت«اند كه چرا در قرآن از اصل   به اين مسأله انديشيده» منصوصه

                                                 
 .سوره التوبه ١٢٨سوره الشعراء و  ٣سوره الكهف و  ٦اشاره است به آيات  −)١(
 .گويد  می ترين كسی كه به عربی سخن  يعنی فصيح −)٢(
نيز به آن اعرتاف شـده  ؛اين پيچيدگی به حدی است كه حتی در روايات معتقدان به امامت اهلی علی  −)٣(

و !!! را از خطبه غـدير نفهميدنـد صطربسی آمده كه گروهی از انصار مقصود پيامرب » احتجاج«از مجله در 
حتی در مهان  صت را سؤال كند, پيامرب بفرستند تا مقصود آن حرض صناچار شدند كسی را به نزد پيامرب 

 .پردازيم  ما در صفحات آينده باز هم به اين روايت می!!! را استعامل نفرموده?» ولی االمر«توضيح نيز لفظ 
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، اثر واضحي نيست؟ آيا )1(باالتر است» نبوت و رسالت«آنان از  ي هعقيد
   ي هگويند

 { vu t s r q pz )2()38: األنعام(.  

{ihgfedcba`_z.)3()النحل(.  
آيا اهميت ماجراي اصحاب كهف ! كند؟  فروگذار مي» امامت« ي هاز ذكر مسأل

امامت بيشتر است؟  ي هكه حتي از ذكر سگشان در قرآن قصور نشده، از مسأل
ها موجب    تا قيامت نازل شده، موضوعي كه قرن آيا كتابي كه براي هدايت مردم

ها و منازعاتي در ميانشان    تفرقه و اختالف در بين امت است و حتي به جنگ
ولقامن  ننيذوالقر«كند و ماجراهاي گذشتگان از قبيل    منجر شده، ترك مي

دهد؟ آيا پروردگار مهرباني   را به تفصيل شرح مي »...وقارون و  ؛وهارون 
امتناع » امامت« ي هذكر پشه در كتابش اباء ندارد از ذكر صريح مسأل كه از
  !! آيا اين است روش هدايت مردم؟!! كند؟   مي

به نظر ما، هر كه با قرآن انس و آشنايي داشته باشد، ترديد نخواهد كرد كه 
  . اين نحوه بيان متناسب با روش قرآن كريم نيست

                                                 
را بـاالتر از  ؛است, اما علت آنكه مقام علی » نبوت و رسالت«فوق مقام » امامت«از نظر اماميه مقام  −)١(

 .آن است كه معتقدند پيامرب عالوه بر مقام نبوت واجد مقام امامت نيز بوده استدانند   نمی صرسول خدا 
 .ما در كتاب از ذكر چيزی فروگذار نكرديم −)٢(
 .ما كتاب را برای بيان مهه چيز بر تو فرو فرستاديم و آن هدايت و رمحت و بشارت برای مسلامنان است −)٣(
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  نتيجه آنچه تاكنون ذكر شد
  

وجه انكار   ان گرامي توجه دارند كه منظور ما از اين سخنان به هيچخوانندگ
نيست، حاشا و كال، بلكه قصد ما آن است كه نشان دهيم  ؛علي  ئلفضا
لجاج و  حقا دليل شرعي ندارد و اصرار بر آن جز با» امامت منصوصه« ي همسأل

يد تعصب و پيروي از عادات و آداب آباء و اجداد ممكن نيست و إال ترد
براي هدايت و ارشاد مردم و تعليم احكام و  ؛نداريم كه امير المؤمنين 

شايستگي داشت و  صامور سياسي و اجتماعي امت پيامبر  ي همعارف و ادار
اسالم نيز خواهان آن است كه امام مسلمين اعلم و اشجع و اتقي و اليق امت 

ت و در ميان باشد و اين صفات در آن حضرت به طور أتم و أكمل وجود داش
توان  آن جناب بود و مي ي هكمتر كسي به پاي صصحابه و ياران رسول خدا 

بينيم ديگري بر حضرتش   اما اگر مي. )1(گفت فضل آن حضرت مورد انكار نبود
  :سبقت گرفت و تقدم يافت، بايد علل زير را در آن جستجو كرد

بارها  )2(مرمقدمه انجام گرفت و چنانكه ع بيعت سقيفه ناگهاني و بي  - 1
بيعت با : »وقی اهللا رشها .)3(بكر كانت فلتة  يبأبيعة «: منصفانه اقرار كرده بود

حفظ ] اين شتاب[از عواقب بد ] ما را[ابوبكر عجوالنه انجام شد و خداوند 
  : علت اين كار نيز چند چيز بود. »فرمود

                                                 
افضليت خلفای اربعه به ترتيب خالفت آهناست, و داليـل خيلـی  اند كه اهل سنت و مجاعت بر اين عقيده −)١(

زيادی هم برای اين ترتيب دارند كه برای اطالعات بيشرت به كتاهبـايی كـه دربـاره فضـيلت خلفـای راشـدين 
 .)مصحح. (نوشته شده است مراجعه كنيد

: »ال بيعة له هو وال الذی بايعـه فمن بايع رجًال عن غري مشورة من املسلمني فإنه«: عمر خود معتقد بود كه −)٢(
سـريه . (كسی كه بدون مشورت با مسلامنان با كسی بيعت كند, بيعت او و فرد مورد بيعت هر دو ساقط است

 ) ٤/٣٠٧ابن هشام, 
 .فلته, آنچه ناگهانی و بدون تأمل كافی و مشورت انجام گريد −)٣(
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ته طوالني نبود و شايد كمتر از يك هف صمدت بيماري رسول اهللا  –الف 
طول كشيد و در اين مدت نيز چند بار عالئم بهبودي در وجود مقدس آن 

رفت كه با آن مرض دنيا را    حضرت ديده شد به طوري كه گمان جدي نمي
هاي وسيع    رو مجالي براي تفكر و تدبر اصحاب و مشورت  وداع گويد، از اين

  . دست نداد
» ي همسيلم«چون زماني رخ داد كه متنبياني  صوفات رسول خدا  –ب 

زدند و اگر در   در اطراف و اكناف مدينه كوس نبوت مي» اسود عنسي«كذاب و 
فساد  ي هرفت ريش  شد احتمال مي  تعيين زمامدار و سرپرست جامعه كوتاهي مي

روز به روز محكمتر شده و مدينه از طرف اين مدعيان دروغين كه دشمن 
  . محاصره و تصرف شوداسالم بودند و پيرواني گرد آورده بودند، 

هايي به پادشاهان   هاي واپسين عمر مباركش نامه پيغمبر خدا در سال –ج 
بزرگ آن روز دنيا چون هرقل قيصر روم و خسرو پرويز شاهنشاه ايران و 
مقوقس فرعون مصر نوشته و آنان را به دين اسالم دعوت فرموده بود و اين 

ده بودند و از اينكه از طرف پادشاهان و رؤساء با قدرت جديدي مواجه ش
بايست نسبت    قواي اسالم غافلگير شوند، آسوده خاطر نبودند، مسلمين نيز مي

اوضاع . اندازي و تجاوز آنان به مرزهاي اسالم هشيار باشند   به دشمني و دست
ناآرام و آبستن حوادث بود و اگر دشمن مطلع  صدر زمان رحلت پيامبر 

از دنيا رفته است و در امر تعيين زمامدار دو دستگي و شد كه پيغمبر اسالم   مي
لذا براي قطع . كرد  اختالفاتي هست، چه بسا براي حمله به مسلمين درنگ نمي

  . شد  طمع دشمنان و جلوگيري از چنين پيشامدي بايد در تعيين خليفه عجله مي
از جانب » اسامه بن زيد«هنگام بيماري رسول خدا لشكري تحت لواي  –د 

برود، ليكن وفات رسول اكرم » يرموك«رسول خدا تجهيز شده بود كه به طرف 
آنان را بالتكليف و سرگردان كرد و تعيين تكليف آنان با تعيين زمامدار معلوم 
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  . بايست هر چه زودتر تعيين شود  شد و اين تكليف مي  مي
آن  اسالم و احكام ي همجري ي هتعيين امام و سرپرست امت و رئيس قو -هـ 

از مهمترين واجبات است و درنگ و سستي در آن شرعاً جايز نيست خصوصاً 
با آن اوضاع آشفته كه ذكر شد و با توجه به وضعيت روحي و رواني مردم كه 

و تأخير در اين  )1(نامساعدي داشتند ي همواجه شده و روحي صبا فقدان پيامبر 
اي كه براي    د نيز در نامهخو ؛امير المؤمنين . وجه صالح نبود  به هيچ ألهمس

معاويه فرستاد به تسريع و عدم تأخير در تعيين امام و پيشوا تصريح فرموده و 
 املسلمني بعد ما سالم عىلحكم اهللا وحكم اإل يفوالواجب «: نوشته است كه

حالل الدم أو حرام  و ظاملاً أكان  و مهتديًا مظلوماً أكان  و يقتل ضاالً أإمامهم  يموت
قبل  ءبيش يبدووال و رجالً أ يداً  يقدمواوال  حدثاً  حيدثواوال  يعملوا عمالً  الالدم أن 

به حكم خداوند  ....» ماماً إ) مرهمأ جلميعنوار بحار األ ويف(ن خيتاروا ألنفسهم أ
و به حكم اسالم بر مسلمانان واجب است پس از مرگ امام و پيشوايشان و يا 

فته، مظلوم باشد يا ستمگر، خونش كشته شدنش، خواه گمراه باشد يا راه يا
هيچ كاري انجام ] در هر صورت واجب است كه مسلمين[حالل باشد يا حرام 

                                                 
دربـاره احـوال عـرب در زمـان ) ٤/٣١٦(ابـن هشـام  و در سريه» تاريخ ابن اثري«در كتب تاريخ از مجله  −)١(

ارتدت العـرب وارشأبـت اليهوديـة والنرصـانية  صرسول اهللا  ملا تويف«: رحلت رسول اهللا چنني آمده است
وفـات  صهنگامی كه رسول خدا : »الليلة الشاتية لفقد نبيهم ونجم النفاق وصار املسلمون كالغنم املطرية يف

و هيوديت و نرصانيت رس بر آورد و نفاق آشكار شد و مسلمني با از دسـت دادن يافت عرب از دين بازگشت 
رسـول اهللا  إن أكثر أهل مكة ملا تويف«: و نيز آمده است» ای در شب رسد و بارانی بودند پيامربشان مهچون گله

رو مهوا بالرجوع عن اإلسالم وأرادوا ذلک, حتی خافهم عتاب بن أسيد, فتـواری فقـام سـهيل بـن عمـ ص
بيشرت اهالی مكه بـه . »إن ذلک مل يزد اإلسالم إال قوة: وقال صعليه ثم ذكر وفاة رسول اهللا  ىفحمد اهللا وأثن

والـی [خواستند مرتد شوند به حدی كه  قصد بازگشت از اسالم داشتند و می صهنگام رحلت رسول خدا 
خداوند را ستود و پروردگار را ثنـا ] به جای او[عتاب بن اسيد ترسيد و متواری شد و سهيل بن عمرو ] مكه

 .اين واقعه جز بر قوت اسالم نيفزوده: را اعالم كرد و گفت صگفت و وفات پيامرب 
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ندهند و كاري نكنند و دست به پيش نبرند و پاي فرا پيش ننهند و كاري را 
پس ...  )1(آغاز نكنند مگر آنكه پيش از هر كاري براي خويش امامي برگزينند

  . م از أوجب واجبات استتعيين امام از جانب مرد
بين مهاجر و انصار در يكي از غزوات اختالفي افتاد كه معلوم شد  -و 
مردم هنوز كامالً نخشكيده و از هر  ي هاي در ميان عام  تعصبات قبيله ي هريش

گونه خصلتي بر ايشان حاكمتر و قويتر بوده و ممكن است روزي مصيبتي بار 
  كرد، از اين  كه گاه مشكالتي بروز مي» جخزر«و » اوس«آورد و همچنين بين 

نمود كه مسلمانان هر چه سريعتر امام و زمامدار خود را تعيين    رو واجب مي
وجه تعطيل بردار نيست   را كه به هيچ ةأبدية إهليكرده و اوامر و احكام شريعت 

من  ئمةاأل«همچنين آن دسته از مهاجران كه از حديث . به جريان اندازند
 صپيامبر اكرم  ي همطلع بوده و يا اكثريتي از ايشان كه وصاياي مشفقان »قريش

: فرمود  در مورد انصار را شنيده بودند، به ياد داشتند كه آن حضرت مي
و يا » خداوند، انصار را و فرزندانشان و فرزندان فرزندان آنها را رحمت فرما«
از آنان حمايت و همچنان كه انصار مرا ياري كرده و از من دفاع كردند «

كه معناي ضمني  )2(معتقد بودند ؛رو همچون علي   ، از اين»مراقبت كنيد
                                                 

 .٥١٣, ص ١٨بحار االنوار, ج  −)١(
از اخبـار سـقيفه مطلـع شـد, از  ؛در خطبه شصت و هفتم هنج البالغـه آمـده اسـت كـه چـون علـی  −)٢(

چرا با آنان به سفارش پيامرب : يد و سپس در تأييد موضع مهاجران فرموددرباره سخنان انصار پرس ىمهاجرين
احتجـاج ) با نيكوكاران انصار به نيكويی رفتـار شـود و از جـرم بدكارشـان در گذرنـد(كه فرموده بود  ص

 .دفرمو در ميان آنان بود پيامرب در مورد رفتار با آنان سفارش نمی) امارت(اگر امامت : نكرديد? و نيز فرمود
بدين ترتيب حرضت از مهاجرين جانبداری كرد, سپس پرسيد قريش به انصار چـه گفتنـد? جـواب دادنـد آهنـا 

بـه : حرضـت فرمـود). رو الزم است زمامدار نيز از ما باشـد از اين (استدالل كردند كه ما از شجره پيامربيم 
 .)گذاشتند و كنار(ضايع كردند ) كه من باشم(شجره احتجاج كردند ولی ثمره آن را 

 =شود حرضت در جايی كه كامال واجب بود, ابدا به منصوصّيت و منصوبّيت خود  چنانكه به وضوح مالحظه می
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اگر سرپرستي و رهبري امت در  صكه از نظر پيامبر اين وصايا آن است 
رو شتاب انصار در   مهاجرين باشد، به پسند آن حضرت نزديكتر است، از اين

نعت از نصب خليفه توسط انصار و انتخاب خليفه آنان را ناگزير كرد كه براي مما
براي از دست نرفتن فرصت، در تعيين خليفه با عجله اقدام كنند تا زمام اختيار از 

  . دستشان نرود
بود، ، لذا خود  صمشغول تجهيز پيكر مطهر  ؛عالوه بر اينكه علي   - 2

را در معرض انتخاب مردم نگذاشت و عمال در اين باب اقدامي نفرمود و چه 
با توجه به جواني آن حضرت، عدم حضور حضرتش را بر عدم  بسا مردم

  .)1(رغبت آن بزرگوار بدين كار تعبير كرده و لذا متعرض حضرتش نشدند
آن  ي هها دربار   اين همه اخبار فضائل و مناقبي كه امروزه در كتاب  - 3

حضرت و بدگويي از ديگر اصحاب پيامبر جمع شده و توجيه و تأويلي كه در 
اي   اند و شخصيت مافوق بشري و اسطوره  ه آيات قرآن تحميل كردهاين باب ب

ها و   گويي  به طوري كه معجزات و غيب -اند   كه براي آن حضرت ساخته
دست نيافتني و عظيمي  ي هو فاصل -شود   انگيز از او صادر مي  كرامات شگفت

د نداشت رسد، در آن زمان وجو  كه امروز ميان آن حضرت و ديگران به نظر مي
 »ةويد اهللا الباسط ةعني اهللا الناظر«و هيچ يك از اصحاب، آن حضرت را 

=
                                                 

ترديـد از بـاب امـر بـه   اگر آن حرضت به منصوبّيت إهلی خويش معتقد بـود, بـی. در غدير خم, اشاره نكرده
سـخنانی كـه در ايـن خطبـه گفتـه اسـت  معروف و ارشاد خلق اهللا و تذكار و امتام حّجت با مـردم بـه جـای

چرا به خطبه غدير خم احتجاج نكرديد يا چرا خطبه غدير خم را كتامن كرديد و أمر اهلی را زير پـا : فرمود  می
 .)برقعی. (ن امر اهلی را ذكر نكندگذاشتيد? جّدا باور كردنی نيست كه علی ; مرتوک گذاشت

أمور كند كه در سقيفه حارض شود و از جانب وی سخن بگويد توانست كسی را م فی املثل آن حرضت می −)١(
و آن حرضت را نيز به عنوان نامزد خالفت مطرح ناميد و مردم را از شتاب در انتخاب خليفه باز دارد, تا ايـن 

 .فراغت يافته و خود را به سقيفه برساند صكه آن حرضت از جتهيز پيكر رسول خدا 
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  : دانست و معتقد نبود  نمي
 كندجهان اگر فنا شود، علي فناش مي

  

 !كنـد  قيامت اگر بپا شود، علي بپاش مـي 
  

  : و هنوز با اين مشكل مواجه نشده بود كه
 مـــن اگـــر خـــداي نـــدانمت

  

ــت   ــه خوانمـ ــه چـ ــرم كـ  !متحيـ
 

پيامبر، امتياز و فضل آن حضرت اگر چه آشكار و  ي هلذا از نظر صحاب
مشهود بود اما به حدي نبود كه كامال و تماما مانع از عرض اندام سايرين و 
توجه اصحاب به غير آن جناب شود و چنان ديگران را تحت الشعاع قرار دهد 

ضرت زمامدار شود و لذا مقيد نبودند كه قطعا و حتما آن ح. كه به چشم نيايند
بسا كه به گمان خود پيران تجربه يافته را بر جوانان فاضل و مجاهد ترجيح 

رسول  ي هدادند و بدين جهت به ديگري پرداختند، مع ذلك در ميان صحاب مي
امامت و  ي هرا شايست ؛شدند كه فقط علي   چنچ تن معدود يافت مي

نصوصيت آن حضرت از جانب دانستند و اين نه به جهت م  زمامداري أمت مي
را از هر جهت براي امامت ؛خدا و رسول بود بلكه از آن جهت كه علي 

دروغين شقشقيه نيز كه بسيار مورد توجه و  ي هديدند و حتي خطب اليقتر مي
سازد  است، جز اين معني و مقصود را نمي» واليت منصوصه«طرفداران  ي هعالق

  : فرمايد  مي داند و كه خود را اولي از ديگران مي
 ينحدرفالن وإنه ليعلم أن حميل منها, حمل القطب من الرحی  هامصلقد تق« )1
داند  فالن پيراهن خالفت پوشيد در حالي كه مي: »الطري قی إىليرالسيل وال  عني

آسياب است، زيرا سيل ) مركز(جايگاه من از خالفت همچون جايگاه قطب 
دانش  ي هوهم به قل ي هت و پرندعلم و حكمت از دامن كوه وجودم سرازير اس

  !!»رسد من نمي
 ةهنی اهللا عن تزكي«: فرمايد  نهج البالغه مي 28 ي هكه در نام ؛حاشا كه علي 
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!!! اين چنين از خود تمجيد نمايد» خداوند از خودستايي نهي فرموده«: »املرء نفسه
ضل و بلند ف ي هاما در همين خطبه نيز حضرتش خود را كوه علم و حكمت و قل

  .آورد داند و سخني از نص نمي  داند، لذا خود را به امامت أمت اليقتر مي  دانش مي
تنازع املسلمون األمر  فلام مىض«فرمايد   مي) 62 ي هنام(ايضا در نهج البالغه  )2

ن العرب تزعج هذا األمر من أببايل  خيطرروعي وال  يف ىمن بعده فواهللا ما كان يلق
ن رسول خدا از دنيا رفت مسلمانان در امر حكومت و چو«: »بيتههل أبعده من 

زمامداري پس از آن حضرت به منازعه و رقابت پرداختند و به خدا سوگند در 
گذشت كه عرب اين امر را بعد از آن جناب از اهل بيت   دل من اين انديشه نمي

  . »او بيرون كشند
دست اهل كند كه چگونه عرب امر خالفت را از  در اين فقره تعجب مي

بيت رسول اهللا گرفتند بدون آنكه به نص استناد كند يا آن را حق الهي و 
  . منصوص خود شمارد

شود نص در اين باره نبوده، چه در غدير و چه در غير غدير،   پس معلوم مي
جويان در امت اسالم در مقابل حقائق روشن و دالئل  سازان و تفرقه اما مذهب

  : اند از قرار زير يه يافتهپا مذكوره سخناني سست و بي
  

  سازان شبهات مذهب
اگر در قرآن آياتي صريح در خالفت و امامت علي از جانب خدا نيست به 
علت آن است كه مخالفين آن آيات را از قرآن مجيد حذف كرده و يا آن را 

دانند قرآن مجيد و آيات نوراني آنها تنها در اختيار   گويي نمي! اند تحريف نموده
خواهند، حذف يا تحريف   فين علي نبوده كه هر يك از آيات آن را كه ميمخال

مسلمانان حاضر  ي هكنند، بلكه آيات نازل شده از آسمان را پيغمبر اسالم بر هم
رساند زيرا   خواند و به هر كس كه غايب بود مي كه در مكه يا مدينه بودند مي
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بلكه به تمام جهانيان تا  آن حضرت مأمور بود كه آن آيات را به تمام مسلمين
T S R Q  P   O N } : فرمايد آنجا كه ممكن بود برساند، چنانكه مي

 VUz )اين قرآن به من وحي شده تا با آن شما و هر كس را كه اين « .)19: األنعام
  .»كتاب به او برسد، بيم دهم

: هالمائد( .yx w v u   t s rq p  o n m l k jz }  و
آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده بر مردم برسان كه اگر  اي پيامبر،«  .)67

  .»اي كني رسالت خداوند را نرساندهنچنين 
اند همين  يكي از آيات قرآن را كه قائلين بر نص دليل بر مدعاي خود گرفته

  مباركه است، در حالي كه سياق و مضمون اين آيه با ادعاي ايشان به هيچ ي هآي
به بعد در مقام مذمت  13 ي همائده از آي ي ها آيات سوروجه سازگار نيست، زير

u  } : فرمايد نازل شده است كه خداوند مي) يهود و نصاري(اهل كتاب 
 x w vz  :و » شان، لعنت كرديم  شكني  آنان را به سبب پيمان

تمام اين آيات در بيان عصيان و طغيان يهود و شرح تجاوز و تعدي آنان از 
چهلم  ي هنكردن به اوامر كتاب آسماني خودشان است تا آيحدود إلهي و عمل 

و در ضمن نكوهش آنان، مسلمين را از دوستي و پيروي ايشان نهي فرموده و 
دهد آنگاه در آيات چهل   به دوستي خدا و رسول كه نعم البدل است توجه مي

و يك به بعد متوجه نصارى شده آنان را به سبب عمل نكردن به اوامر انجيل 
اعتنايي به رفتار اهل كتاب و   كند و رسول خدا را به بي ذمت و نكوهش ميم

حكم بر طبق آنچه بر جنابش نازل شده امر نموده و از پيروي آراء ايشان و 
دارد و مسلمين را از دوستي با يهود و نصاري نهي  انگيزي آنان بر حذر مي فتنه

كند تا آنجا   را تعقيب ميفرموده و به دوستي خدا و رسول دستور داده و مطلب 
z yx w v u   t s rq p  o n m l k j } : فرمايد  كه مي
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 e d c b a ` _ ~} |   {z. )67: هالمائد(.  
اهل كتاب بر تو نازل  ي هكند كه آنچه دربار  و با اين آيه به رسول خدا امر مي

شر شده به مردم برسان و ترسي نداشته باش زيرا خداي تعالي جنابت را از 
شود كه بگويد شما  به رسول خدا يادآور مي! يهود و نصاري حفظ خواهد كرد

داراي هيچ طريقه و ديني نبوده و ارزشي نداريد مگر اينكه تورات و انجيل را 
  . برپاي داريد

آيا هيچ عاقل با وجداني آياتي را كه به اين صراحت و تأكيد و تكرار و 
اصحاب رسول خدا و  ي هاند دربارتو استمرار در مذمت اهل كتاب آمده مي

اند تفسير كند؟ آيا خدا  حج فارغ شده ي همسلمانان با ايماني كه از اداي فريض
اين آيات را به عنوان دست مزد و اجر كساني كه به امر خدا و پيروي رسول، 

خدايي كه ! اند فرستاده و آنان را كافر خوانده است؟ حج را انجام داده ي هفريض
ل اين سوره، آيات متعدد در مدح همين اصحاب فرستاده و آنان را قبل از نزو

اگر ادعاي ! ستوده و بعد از اين نيز آياتي در مدح ايشان نازل خواهد كرد؟
توان گفت كه ايشان   قائلين به نص در مورد اين آيه راست باشد، چگونه مي

  ! دانند؟  گويي منزه و مبري مي پروردگار را از تناقض
يابيم كه  انصاف بنگريم، با توجه به ديگر آيات قرآني، در مي ي هداگر به دي

s r q } : ي همقصود از اين قبيل آيات ابالغ ما انزل اهللا است مانند آي
  w v  u  tz )57: هود(.  

اگر روي گردانيد بدانيد من آنچه را كه براي ابالغش به سوي شما فرستاده «
  .»ام ام، رسانده شده

 { b a ` _ ^ ]  cz )35: النحل(.  
  .»اي هست رساني آشكار، وظيفه  پس آيا بر پيامبران جز پيام«
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  .)82: النحل( z y x wz  } | { } و 
  .»رساني آشكار است  تو فقط پيام ي هپس اگر روي گردانند، بر عهد«

 {  k   j i h gf e d c b a      ` _ ^ ] \ [
 ~ }  | { z y x wv     u t s r qp o n m l

_ z )92-91: النمل(.  
ام كه از مسلمين باشم و اينكه قرآن را تالوت كنم پس هر كه  امر شده«

شود و هر كه گمراه شد، بگو همانا   هدايت يافت، به سود خويش هدايت مي
  .»ام من فقط هشدار دهنده

  .)12: التغابن( m l k j i h    g  fz } و 
رساني آشكار  ما پيام ي هدفرستا ي هپس اگر روي گردانيد همانا بر عهد«
  .»است
z y x w v u t    s r q p o  n m }  | { ~� ¡ } و 

 ¬ « ª ©  ¨     § ¦ ¥ ¤ £   ¢z )23-22: الجن(.  
رساني از جانب خداوند و   هرگز غير از او پناهي نخواهم يافت مگر پيام«

  .»)كه پناه من همان ابالغ پيام اوست. (ابالغ پيامهايش
شرعي پيامبر كه منتخب  ي هين است كه در قرآن، به خليفآيا ابالغ هم

اند پس از  قائلين به نص چون ديده!! اي نشود؟ خداست حتي كوچكترين اشاره
آنها موجود نيست، بلكه موضوع الزم االبالغ كه  ي هاين آيه، مطلب مورد عالق

ن آغاز شده، چيز ديگري است، لذا گروهي از ايشان سخ» بگو: قل« ي هبا كلم
اند در حالي كه آيات قرآن كريم نه تنها  از تحريف يا حذف آيه به ميان آورده

شد بلكه بر عموم مسلمين واجب بود   بين دهها هزار مسلمان ابالغ و خوانده مي
d } : خوانيم  كه شب و روز آيات قرآن را تالوت كنند چنانكه در قرآن مي
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 i h   g f  ez )121: هالبقر(.  
ايم، آن را چنانكه شايسته است  داده] آسماني[به ايشان كتاب كساني را كه «

  .»كنند  تالوت مي
 { o n m l k j  ih g f e d cb a  ` _ ^

 }|  { z y xw   v u t  s rq pz )20: المزمل(.  
پس بخوانيد از آن آنچه ميسر ...... آنچه از قرآن ميسر است بخوانيد «
  .»شود مي

 Â Á   À ¿ ¾ ½ ¼ » º Ê  É È   Ç Æ Å Ä Ãz  } و 
خواني و هيچ كاري  اي از خداوند را از قرآن نمي هيچ آيه«). 61: يونس(

  .»كنيد مگر آنكه بر اعمالتان گواهيم  نمي
كند كه آيات قرآن در ظرف بيست و سه سال در مأل عام  آيا هيچ عاقلي باور مي

ناگهاني چند در هر شب و روز در بين بيش از صد هزار نفر تالوت شود، آنگاه 
فراموشي رود و كسي حرفي از آن به ياد  ي هآيت را چنان از ميان ببرند كه در بوت

  !!نياورد و چند نفري بتوانند آن را چنان از ميان ببرند كه أحدي ملتفت نشود؟
در قرآن نيامده » امامت منصوصه« ي هاي دربار اند كه آيه برخي ديگر پذيرفته

اي به  اند علت نبودن اشاره مذكور نيستند ولي گفته اثني عشر در قرآن ي هو ائم
شدند، دشمنان ائمه، آيات  آنان در قرآن، آن است كه اگر در كتاب خدا ذكر مي

كردند، لذا براي اينكه قرآن تحريف نشود،   مذكور را از قرآن كريم حذف مي
  !!! در قرآن ذكر نشده است» امامت« ي هاصال مسأل

 { j   i h g f e d  c w vu t s r q p  on m     l k
  { z y  xz )توان در قرآن خواند   يا للعجب چگونه مي« .)38: األنعام

  .»ما در اين كتاب از ذكر چيزي فروگذار نكرديم: كه
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و عدد و نام ائمه صرف نظر كرده » امامت«ولي معتقد بود خداوند از ذكر 
شناسد؟ مگر پروردگار قدير   اين سخن، خداوند عالم را مي ي هآيا گويند!! است

تواند مانع كار آنها شود؟ آيا پروردگار اراده و مشيت خويش را به   و جبار نمي
  !! دهد؟ ناتوان، تغيير مي ي هسبب عمل احتمالي چند بند

 ؛دانند؟ آيا محب علي  ها خداوند را قادر و فعال مايشاء نمي  آيا بعضي
در خلوت و براي يك يا دو نفر  پذيرد؟ مگر آيات قرآن چنين سخناني را مي

نوشتند كه بتوان آيتي از آن را   شد و يا فقط يك يا دو نفر آن را مي  خوانده مي
پيغمبر و آگاه  ي همسلمان مؤمن به قرآن و مطلع از سير!! حذف يا تحريف كرد؟

h g }: فرمايد  و خداوند مي. گويد  از تاريخ اسالم هرگز چنين سخني نمي
  l k     j i  n mz )9: الحجر.(  

  .»همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و همانا ما خود حافظ آنيم«
گويد يا آن مغرضي كه   آيا خدايد كه قرآن را نازل كرده است راست مي

  !! گويد آيات قرآن حذف يا تحريف شده يا امكان تحريف آن منتفي نيست؟  مي
  

  ايجاد شبهه با آيات منافقين
مقابل آن دسته از آيات قرآن كه در مدح صحابه آمده، آياتي گويند در   برخي مي

اند، از  هست كه داللت دارد بر اينكه منافقين نيز در ميان ايشان وجود داشته
` k j i h g  f e d c b  a }: قبيل آيات ذيل

 o n  m lz )و چون به ايشان گفته شود به آنچه « ).61: النساء
بيني كه مردم را  رسول باز آييد، منافقين را ميكه پروردگار نازل فرموده و به 

  .»دارند  سخت از روي آوردن به تو باز مي
{ ji h g f e d c b  a `z )64: هالتوب(. 
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اي بر عليه آنان نازل شود كه از آنچه در دل  منافقين حذر دارند از اينكه سوره«
  .»دارند، خبر دهد

 { M L KJ I  HG F E D C B A
Nz )اي پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان « .)73: هالتوب

  .»گير سخت
{  kj  i h g f ed c b a`     _ ^ ] \

 v u  t      s r  q p o nm lz )برخي « .)101: هالتوب
اند و برخي از اهالي مدينه نيز بر نفاق  نشينان كه پيرامون شمايند منافق  از باديه
  .»....شناسم ، ما آنان را مىشناسي  اند كه تو آنان را نمي خوكرده

{zy  x w v u t  s r q p  o n mz 
گفتند كه خداوند و  و آنگاه كه منافقين و بيمار دالن مي« .)12: األحزاب(

  .»پيامبرش جز فريب به ما وعده ندادند
 { ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬  « ª ©¨ §

 ¼ »    º  ¹ ¸ ¶ µz )ر دالن و اگر منافقين و بيما«  .)60: األحزاب
سازند، دست نكشند، تو را بر ايشان   آنان كه مردم را به سخنان خويش نگران مي

  .»در جوار تو زيست نكند] در مدينه[مسلط سازيم و آنگاه جز اندك زماني 
 {  g f e   d c b a ` _ ^ ]     \     [ Z

 i hz )آيا نديدي كه منافقين به برادران خود كه از « .)11: الحشر
  .»گويند اگر بيرون برويد البته ما نيز با شما بيرون آييم ان اهل كتابند ميكافر

`  l    k      j i hg f  e d c b a } : ي هاز جمله آي
  r q p    o n mz )1: المنافقون(.  

  . مباركه ي هو آيات ديگر همين سور
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رساند كه ممكن است مسلمانان زمان  همچنين آياتي وجود دارد كه مي
Z ] \ [ ^   } : خدا، مرتد شوند، همچون آيات ذيل رسول

 o n m l k j i h  g fe d c b a ` _
 vu t s r    q pz )143: هالبقر.(  

رو كه باز شناسيم كسي را كه   اي كه بر آن بودي قرار نداديم مگر از آن  قبله«
  .»گردد  باز مي] خويش ي هوضع گذشت[كند از كسي كه به  از پيامبر پيروي مي

 { ts r q  p  o n m lk j i h g f   e   d cz 
اي نيست كه پيش از او نيز  جز فرستاده صمحمد« .)144: آل عمران(

 ي هوضع گذشت[اند پس آيا اگر وفات يابد يا كشته شود به  فرستادگاني بوده
  .»گرديد؟  باز مي] خويش

 { y   x w v u t s r q p o n m  lz )هالمائد :
ايد هر كه از شما از دين خويش باز گردد پس  ي كه ايمان آوردهاي كسان« .)54

آورد كه خدا را دوست دارند و نيز خدا ] به جايتان، به وجود[خداوند قومي را 
  .»نيز آنها را دوست دارد
  . و امثال اين آيات

به عالوه پروردگار جهان در بسياري از آيات، رسول خود را از اينكه 
ها و   ود بر حذر داشته، پس وقتي اين گونه خطابمرتكب گناه و خطايي ش

الشأن إلهي نازل شود، آيا احتمال آن  هشدارها حتي به خود پيامبران عظيم
  ديگران بيشتر نيست؟  ي هدربار

: يونس( l k    j i h g  f e   dz } : فرمايد چنانكه مي
  .»دارم  بيمهمانا اگر پروردگارم را نافرماني كنم، از عذاب روزي بزرگ « ).15

 { SR Q P O N Mz )پس چه كسي مرا ياري و « .)63: هود
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  .»دهد اگر نافرماني او كردم نصرت مي
 {¯® ¬ « ª © ¨  §z )اگر شرك « .)65: الزمر

  .»بورزي هر آينه البته عملت حبط و باطل شود و البته از زيانكاران خواهي بود
 { dc b  a ` _ ~ } | {    z      y x w  vz )هلحاقا :

] خويش[داد، او را به دست  اگر برخي از سخنان را به ما نسبت مي« .)44-46
  .»گرفته بوديم و آنگاه شاهرگش را بريده بوديم

شوند كه مبادا   شود كه در تمام اين آيات رسوالن خدا تهديد مي  مالحظه مي
ديد در شرك و خطا و عصيان و گناه افتند، اگر وقوع آن محتمل نبود، هرگز ته

شدند، با اينكه رسوالن خدا عقالً و نقالً بيش از ديگران مستحق مدح   نمي
مدحي كه از ايشان شده،  ي هپروردگارند، پس همچنانكه انبياء خدا با هم

كه  صاحتمال وقوع خطا از ايشان منتفي نيست، در اصحاب رسول خدا 
  .اند نيز احتمال صدور خطا و گناه بيشتر است  ممدوح قرآن

  
  رسي شبهات سابقهبر

  
واضح است كه منشأ اين اعتراضات جز غرض يا جهل نيست، زيرا اگر چه در 

اند اما اين منافقين متصف به  ميان اطرافيان رسول خدا افراد منافق هم بوده
اند و با تتبع در آيات  صفاتي بودند كه ساير اصحاب از آن بري و دور بوده

  : ز غير ايشان تمييز دارد، از چند جهتتوان منافقين را ا قرآن به آساني مي
اند منافقيني هستند كه در هنگام   اگر منافقين كه مورد مذمت قرآن - الف

عزيمت رسول خدا به جنگ تبوك از حضور در لشكر اسالم خودداري كردند 
تا آخر، در ذم آنان و شرح حال و  38 ي هاز آي» توبه« ي هچنانكه آيات سور

است اما در همين آيات است كه نيكان اصحاب نيز مدح اقوال و اعمال ايشان 
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اند و به صفاتي كه در مقابل صفات منافقين قرار دارد متمايزند مثال  شده
: هالتوب( j  i h g f e d cz }: فرمايد  مي
39.(  

اگر براي جهاد كوچ نكنيد خدا شما را عذاب دردناكي خواهد كرد و شما «
  .»كند  را با قوم ديگري عوض مي

  .)40: هالتوب( y x w v uz } : فرمايد  تا آنجا كه مي
  .» اگر او را ياري نكنيد، قطعا او را خداوند ياري كرده«

v u  t s r q p o n m l k }  :تا آنجا كه
 x wz )خداوند از تو در گذرد، چرا آنان را رخصت « .)43: هالتوب

  .»شناسيدادي، تا برايت راستگويان معلوم شود و دروغگويان را ب
كه منافقين را به صفت عدم نصرت رسول و كوچ نكردن براي جهاد و عذر 

نمايد و   شديم، مذمت مي  توانستيم، با شما براي جهاد خارج مي  اينكه اگر مي
رسول خدا را به علت اينكه چرا براي بازماندن از جهاد به منافقين رخصت 

}  | {  z y}: فرمايد  دهد و مي  داده مورد عفو قرار مي
 h g f e dc    b a ` _ ~z )44: هالتوب(.  

كساني كه به خداوند و قيامت ايمان دارند، در جهاد با مال و جان از تو «
  .»خواهند و خداوند به احوال متقين داناست  رخصت نمي

بازنشستن از جهاد نخواسته و با مال و  ي هپس كساني كه از رسول خدا اجاز
از اين طائفه مستثني بوده و منافق نيستند چنانكه اند  جان خود جهاد كرده

o n m l  k j i } : فرمايد  بعد مي ي هبالفاصله در آي
 w v u t  s r q pz )45: هالتوب.(  

فقط آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان نداشته و دلهايشان ترديد كرده و «
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  .»دخواهن  رخصت مي] براي جهاد[در شك خويش سرگردانند، از تو 
اينك بايد ديد چه كساني بودند كه براي حضور در جهاد عذر آورده و 

سقيفه را بوجود  ي هنشستن خواستند آيا همين اينان بودند كه قضي ي هاجاز
بلكه با يك نگاه اجمالي به تاريخ و سيره حقيقت روشن ! هرگز! آوردند؟

سول خدا را در همچنين منافقين ر. شود كه اهل سقيفه از اين گروه نبودند  مي
o n   m  l k }: فرمايد  كردند چنانكه مي اعطاء صدقات مالمت مي

 { z y    x w v u t s r q pz )58: هالتوب.(  
كنند اگر به  صدقات تو را مالمت مي ي هاز منافقين كساني هستند كه دربار«

  .»گيرند  و اگر ندهي خشم مي ،شوند  آنها سهمي بدهي خرسند مي
باب نزول معلوم است كه اين آيه در مذمت چه كساني نازل كه در كتب اس

بني ساعده نبودند و اعتراضي به آن نداشتند و در رد  ي هشده و هرگز در سقيف
و در همين آيه كه از منافقين مدينه و اطراف . و قبولش سخني از ايشان نيست

\ [ ^ _     `c b a }: فرمايد دهد، و مي آن خبر مي
 edz  ي هين آيه، آيما قبل هم  { E D C B A

 R Q P O   N M L K J I H G  F
 [ Z Y X  WV U T         Sz )است كه ابتدا  .)100: هالتوب

كند آنگاه  مهاجرين و انصار را كه از سابقون االولون هستند مدح و ثنا مي
ند نشينان و هم از اهل مدينه منافقيني هست  فرمايد كه در پيرامون شما از باديه  مي

شناسي و در دنبال همين آيات است كه   كه تو اي پيامبر، ايشان را نمي
  ).117: هالتوب( ª ©z » ¬  ® ¯ ° } : فرمايد  مي

  .»پيامبر و مهاجر و انصار را پذيرفت ي ههر آينه پروردگار توب«
تواند مهاجرين و انصار را در رديف   پس انسان هر قدر متعصب باشد نمي
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يرا اين دو در قرآن در مقابل هم، چون نور و ظلمت و ايمان منافقين در آورد ز
شديد به عقايد موروثي و تعصب و  ي هاند مگر اينكه عالق و كفر قرار گرفته

هرگز ممدوحين قرآن دچار ! ورزي چشم بصيرت او را نابينا كرده باشد  غرض
 عالوه بر. نفاق و عصيان نشدند و اين مدعا به روشني آشكار و ظاهر است

ايمان (اينكه آيات قرآن قبول تناقض نكرده و عقل و وجدان نيز اين دو حالت 
  . پذيرند را بر اصحاب رسول خدا نمي) و ارتداد
دوم از منافقين كساني بودند كه از روي جبر و اكراه ايمان  ي هطائف -ب

عبداهللا «معدودي بودند چون  ي هآوردند يا بگو اسالم را اظهار كردند و اينان عد
ايشان  ي هاز صفات بارز. و نظائر ايشان» حكم بن ابي العاص«و » بن ابي

H G F     E D C    B A } : كند آن بود كه  چنانكه قرآن معرفي مي
 O N M L K  J Iz )5: المنافقون.(  

] از خداوند[و هنگامي كه به ايشان گفته شود بياييد تا رسول خدا برايتان «
  .»مستكبرانه رويگردان شوندآمرزش بخواهد، سرپيچيند و 

n m l k j i h g  f e d } : گفتند  ها مي و همين
 poz )7: المنافقون.(  

به كساني كه در پيرامون رسول : گويند كساني هستند كه مي)منافقين(آنها«  
  .»اهللا هستند انفاق نكنيد تا پراكنده شوند

به مهاجرين و نمودند كه چيزي   اينان انصار را مالمت كرده و تشويق مي
z } | {    } : گفتند  ها مي اصحاب رسول خدا كه فقيرند ندهد و همين

 cb a          ` _ ~z. )8: المنافقون(.  
  .»كند تر را اخراج مي اگر به مدينه باز گرديم، هر آينه عزيزتر، ذليل«

پر واضح است كه از اين طائفه احدي در اخذ رأي براي تعيين خليفه و امام 
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يفه حضور نداشتند چه يا مرده بودند و يا در خارج مدينه و مكه بودند و در سق
  . توانستند در چنين مجمعي حضور يابند  يا چنان رسوا بودند كه نمي

سوم از منافقين كساني بودند كه با دشمنان اسالم چون يهود و  ي هطائف - ج
ي و نصرت عليه نصاري و امثال ايشان عهد و پيماني داشتند از آنان انتظار يار

شد كه مسلمين دچار  بردند و اين صفت آنگاه در ايشان ظاهر مي  اسالم را مي
شدند و گاه   دشمناني سخت و جنگي مهيب چون جنگ خندق و اُحد مي

كساني در ميان هر سه دسته بودند و در اين صفات رذيله با هم اشتراك داشتند 
\ [ ^ _ } : فرمايد د و ميده  چنانكه قرآن كريم از احوال اينان خبر مي

 hg f e d c  b a `z )52: هالمائد(.  
شتاب كرده، ] در دوستي با يهود و نصاري[بيني كه  بيمار دالن را مي«
  .»اي برايمان رخ دهد بيم داريم كه حادثه: گويند  مي

| { ~    _ ` d c b  a } : فرمايد  و نيز مي
  r q p  o n m l k j  i   h g f e

 u t  s ¦¥ ¤ £ ¢    ¡ � ~  } | { z y   x w v
 ¹ ¸    ¶ µ ´ ³²  ± °   ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ §z 

  ).13- 10: األحزاب(
هـا بـه گلوگـاه رسـيد و بـه خداونـد        آنگاه كه ديدگان خيره گشت و جـان «
هاي گوناگون برديد، در آنجا بود كه مؤمنين امتحان شده و سخت متزلزل   گمان

خدا و رسول جز فريب ما را : گفتند و بيمار دالن ميشدند، و آن دم كه منافقان 
اي اهل يثـرب، جـاي مانـدن    : اند، و آنگاه كه گروهي از آنان گفتند وعده نداده

  .»خواستند  نيست و گروهي از ايشان از پيامبر رخصت رفتن مي
 ي هنمايد دربار اما در همين سوره كه خداوند اينگونه منافقين را مذمت مي
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Þ Ý  Ü Û Ú Ù Ø   × Ö Õ Ô Ó } : رمايدف  مؤمنان مي
  æ å     ä   ã â á àßz )22: األحزاب(.  

و چون مؤمنين احزاب را ديدند گفتند اين همان است كه خدا و رسولش «
ايشان را جز ايمان ] اين واقعه[به ما وعده دادند و خدا و رسول راست گفتند و 

  .»و تسليم نيفزود
ود كه مراد خداي  به روشني معلوم ميپس با دقت در اين آيات شريفه 

توان در ميان مهاجرين و انصار كه  متعال از منافقين چه كسانند و هرگز نمي
اند و ساير اصحاب رسول خدا كه از صفات منافقين مبري بودند   ممدوح قرآن

رغم نص خدا و   كسي را يافت كه در لباس نفاق در سقيفه حاضر شده و علي
اينها قرآن  ي هعالوه بر هم. ت، مخالفت كرده باشدرسول و وصيت آن حضر

§ ¨ © ª »  ¬ ® ¯ } : فرمايد  منافقين مي ي هكريم دربار
  ¾½ ¼ »    º  ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± °

 Ä Ã Â Á À ¿z )61 -  60: األحزاب(.  
در شهر نگران و ] با سخنانشان[اگر منافقان و بيمار دالن و آنان كه مردم را «

دست نكشند البته تو را بر ايشان چيره سازيم و آنگاه جز  سازند  هراسان مي
اندك زماني در جوارت نمانند كه ملعون و مطرودند و هر جا يافت شوند 

  .»گرفتار شده و به خواري كشته شوند
اند كه رسول خدا مأمور است با آنها جهاد كند  منافقين آنان: فرمايد  و نيز مي

كدام يك از كساني كه در . رفتار نمايد و بر ايشان سخت گرفته و با غلظت
در مدينه محروم  صسقيفه بودند پس از اندك مدتي از مجاورت با پيامبر 

شدند و كدام يك گرفته و كشته شدند، و با كدامشان رسول خدا جهاد و 
D C B A } : ي هسختگيري كرده است؟ آيا رسول خدا به آي
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 N M L KJ I  HG F Ez )73: هالتوب.(  
رده است يا نه؟ و اگر عمل كرده كدام يك از اصحاب رسول خدا عمل ك

منافق بودند كه با آنان جهاد كرده و با آنها با شدت عمل و غلظت رفتار كرده؟ 
  ! بكر كمك كردند؟  و از آنان كدام يك در سقيفه حاضر بودند و به بيعت ابي

خدا و  اما اين اشكال و اعتراض كه خداوند مسلمانان و اصحاب رسول -د
كند كه اگر مشرك و يا مرتد  حتي خود رسول اهللا و رسوالن ديگر را تهديد مي

شوند خدا با ايشان چنين و چنان خواهد كرد، عملشان را حبط كرده و از 
گو اينكه معترضين اگر از قائلين به نص و معصوميت ! خاسرين خواهند شد

ممكن است مرتكب گناه  طاهرين باشند، اين اشكال را كه حتي پيغمبران ي هائم
انبياء قائلند كه  ي هشوند هرگز قبول نخواهند كرد زيرا آنان چنان عصمتي دربار

اي از پيغمبران را كه به نص قرآن و به تصديق عقل و  حتي پدران و اجداد پاره
اما با فرض اينكه ! دانند پاك و طاهر و موحد مي )1(برهان كافر و مشرك بودند

ند و از ايشان ارتكاب به گناه را احتمال دهند و بگويند در تا اين حد تنزل كن
نتيجه احتمال ارتداد اصحاب پيغمبر بيشتر است چنانكه آيات شريفه نيز آنان را 

. كند كه اگر مرتد شوند اعمالشان باطل شده و زيانكار خواهند شد تهديد مي
در گناه بر  كنيم كه احتمال وقوع واضح جلب مي ي هتوجه آنان را به اين نكت

اصحاب پيغمبر نيز به مراتب  ي ههمه كس حتي انبياي إلهي روا است و دربار
كند  ايشان تصديق مي ي هاولي محتمل است، اما آنچه وقوع اين احتمال را دربار

مهاجرين هم در دنيا و هم در آخرت  ي هكدام است؟ در حالي كه قرآن دربار

                                                 
نـام » عبـد منـاف«است كه  صو مهچنني جد بزرگ پيامرب اكرم  ؛ اهيمپدر حرضت ابر» آزر«منظور  −)١(

در مورد پدر حرضت ابراهيم رجوع كنيـد بـه جلـد اّول كتـاب آقـای حسـن مصـطفوی موسـوم بـه . داشت
 .)برقعی). (چاپ اّول ٦٨الی  ٦٣ص (» التحقيق فی كلامت القرآن«



  

 بررسى نصوص امامت
158 

Â  Ë Ê  É È Ç Æ Å Ä Ã} : فرمايد  خير داده است و مي ي هوعد
 Ö Õ                Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ìz )41: النحل.(  

آنان كه براي خدا ديار خود را پس از اينكه به ايشان ستم شد، ترك كردند «
دهيم و مزد آخرت بزرگتر است اگر  البته آنان را در دنيا جايي نيكو مي

  .»دانستند مي
يا رسالت رسول اهللا يا يكي از ارتداد آن است كه كسي منكر وحدانيت خدا 

كدام يك از اصحاب رسول خدا مخصوصاً در ميان . قرآن باشد ي هاحكام مسلم
مهاجر و انصار منكر اين حقائق بود؟ موضوع امامت به اين كيفيت و 

در كدام يك از آيات قرآن است كه كسي منكر آن شده  ؛منصوصيت علي 
ماميه معتقد است، اگر وجود داشت، امامت به اين كيفيت كه ا ي همسأل! باشد؟

است كه در هيچ  ؛خود علي بن ابي طالب  -نعوذ باهللا  -مقصر اوليه 
موردي از آن سخني به ميان نياورد و مدعي منصوصيت آن از جانب خدا و 

و اگر حضرتش از جانب خدا ! رسول نشد و در اين باره تا اين حد سستي كرد
واجب بود كه تا سرحد شهادت با ابوبكر  و رسول براي خالفت تعيين شده بود

مخالفت كند و نگذارد او از منبر رسول خدا باال رود، چنانكه خود آن جناب بنا 
 فلق احلبة وبرء النسمة لو عهد إيل يوالذ«: فرمود» قيس بن عباد«وايت ربه 

درجة واحدة من  يف ىيرق فةقحا أيبت عليه ومل أترک ابن لجلاد رسول اهللا عهداً 
قسم به كسي كه دانه را بشكافت و جهانيان را آفريد اگر رسول خدا  :»همنرب

با ] راجع به خالفت و مرا جانشين خود كرده بود[عهدي با من كرده بود 
اي از منبر  به پله) ابوبكر(قحافه   گذاشتم پسر ابي شتافتم و نمي  چابكي بر آن مي
نيز  ؛جتبي آن حضرت حسن بن الحسن الم ي هنواد. پيغمبر بر آيد

: كنيم حديث غدير بيان فرموده كه ما در اينجا نقل مي ي هتوضيحاتي دربار
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سمعت احلسن بن احلسن أخا عبداهللا بن احلسن : حدثنا الفضيل بن مرزوق قال«
هللا فإن أطعنا اهللا فأحبونا, وإن  وحيكم أحبونا: وهو يقول لرجل ممن يغلو فيهم

وأهل بيته,  صرسول اهللا  بةإنكم ذو قرا: لرجلفقال له ا: عصينا اهللا فأبغضونا قال
بغري عمل بطاعته لنفع  صمن رسول اهللا  ةكان اهللا نافعا بقراب وحيكم لو: فقال

املحسن منا أجره  ىألرجو أن يؤت بذلک من هو أقرب إليه منا أباه وأمه, واهللا إين
مل  ناهللا حقا ملقد أساء آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما تقولون من دين : ثم قال. مرتني

منكم  بةخيربونا به ومل يطلعونا عليه ومل يرغبونا فيه, فنحن واهللا كنا أقرب منهم قرا
إن اهللا : وأوجب عليهم حقا وأحق بأن يرغبوا فيه منكم ولو كان األمر كام تقولون

 ألعظم الناس يف الناس بعده, كان عيل ورسوله اختار عليا هلذا األمر وللقيام عىل
) يعدل(أن يقوم فيه كام أمره ويعذر  صإذ ترک أمر رسول اهللا  وجرماً  ذلک خطيئة

 من كنت مواله فعيل«: لعيل صأمل يقل رسول اهللا : فقال له الرافيض. الناس فيه إىل
بذلک اإلمرة والسلطان والقيام  صرسول اهللا  يی واهللا, أن لو يعنإ: ? قال»مواله
بالصالة والزكاة وصيام رمضان وحّج الناس, ألفصح هلم بذلک كام أفصح هلم  عىل

 طيعوا, فامأفاسمعوا له و يمركم من بعدأ أهيا الناس إن هذا ويل: البيت ولقال هلم
  .»صكان من وراء هذا, فإن أفصح الناس كان للمسلمني رسول اهللا 

فضيل بن مرزوق گفت شنيدم حسن بن حسن برادر عبداهللا بن حسن به 
واي بر شما، ما را : گفت  كنند مي غلو مي] ل بيتأه[ ي همردي از آنان كه دربار

براي خدا دوست بداريد، اگر خداوند را اطاعت كرديم ما را دوست بداريد و 
همانا شما : آن مرد گفت. اگر خدا را نافرماني كرديم ما را دشمن بداريد

واي بر شما، اگر خداوند : آن جناب گفت. خويشاوند پيامبر و أهل بيت اوييد
شك  داد بي  پاداش مي صطاعتش و به صرف خويشاوندي با رسول اهللا بدون ا
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به . داد  به كسي كه از ما به پيامبر نزديكتر بودند مانند پدر و مادرش، پاداش مي
را دو چندان عذاب ] أهل بيت[خدا سوگند بيم دارم كه پروردگار، نافرمان ما 

را دو برابر پاداش ] بيت أهل[فرمايد، به خدا سوگند اميد دارم كه نيكوكار ما 
گوييد راست باشد  دين خدا مي ي هاگر آنچه كه شما دربار: سپس گفت. دهد

ولي پدران و مادرانمان، ما را از آن با خبر و آگاه نساخته و ما را نسبت به آن 
اند، به خدا سوگند ما از شما به   تحريض نكرده باشند در حق ما بدي كرده

تر بوده و سزاوارتر بوديم كه ما را به آن   به ايشان محقايشان نزديكتر و از شما 
گوييد كه خدا و رسول، علي   تحريض نمايند و اگر امر چنان باشد كه شما مي

را براي اين كار و سرپرستي مردم پس از پيامبر برگزيدند، علي خطا و جرمش 
ه بود به را كه به او فرمود ص از ديگر مردم بزرگتر بود، زيرا فرمان رسول خدا

ه يا از آن عدول كرده داين كار اقدام كند، ترك كرده و در ميان مردم عذر آور
هر كه من «: نفرمود ؛علي  ي هدربار صآيا پيامبر : رافضي گفت. است

قسم به خدا اگر مقصود : ؟ آن بزرگوار گفت»موالي اويم، علي موالي اوست
ي مردم بود، همچنانكه از آن كالم فرمانروايي و حكومت و سرپرست صپيامبر 

رمضان و حج را با فصاحت بيان فرمود آن را نيز با  ي هنماز و زكات و روز
) علي(اي مردم همانا اين : گفت  فرمود و مي  فصاحت و رسايي برايشان بيان مي

پس از من است، سخنش را بشنويد و اطاعت كنيد و ) فرمانرواي شما(ولي امر
 صترين مردم براي مسلمين، رسول اهللا   واهاز اين قبيل سخنان، زيرا خيرخ

  .)1(بود
آري سكوت و تسليم خود آن جناب، بهترين دليل و حجت است بر عدم 

 فيبه قول معروف السكوت ! نص در نزد أولوا األلباب نه اهل غرض و ارتياب

                                                 
 .٧٠−١٣/٧١دار الفكر  تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر, چاپ −)١(
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  . موضوع البيان، بيان
اق، موضوع چنانكه گفتيم آتش افروزان نفاق و ويران كنان بنيان اتحاد و اتف

حكومت و  ي همعني را كه همان مسأل  اساس و بي  خالفت و جانشيني بي
اي براي مقاصد سوء خود گرفته و بدان شاخ و  زمامداري امت است، وسيله

بين مسلمين را گرم كردند و بالئي بر  ي هجدال و تفرق ي هبرگ افزوده و معرك
  انجام آن چه خواهد شد؟ داند سر  اند كه خدا مي  سر اسالم و مسلمين آورده
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  نظري به ماجراي سقيفه در كتاب احتجاج

  
بني  ي هطبرسي گرچه داستان سقيف» حتجاج علي أهل اللجاجإلا«در كتاب 

آورده است ليكن در آخر آن » مامه والسياسهإلا«در » ابن قتيبه«ساعده را همانند 
 ةبكر وقالت مجاع  يبوطأ األمر أل يالذ يفقال بشري بن سعد األنصار«: نويسد  مي

بكر ما   األنصار يا أبا احلسن لو كان هذا األمر سمعته منک األنصار قبل بيعتها أليب
  .»اختلف فيک اثنان

اگر در : گفتند ؛به نظر ما عذري كه انصار آوردند و به حضرت علي 
شان با ابوبكر از تو چيزي شنيده بودند دو  خالفت انصار قبل از بيعته ي همسأل
اصحاب رسول خدا با تو بودند و اصرار  ي هكرد يعني هم با تو اختالف نمينفر 

اند، صحيح و راست   و يا سوء نيتي در بر كنار داشتن تو از خالفت نداشته
است، زيرا كسي از مهاجرين و انصار منكر فضل و علم و شجاعت و لياقت 

  . )حال اگر از رسول خدا شنيده بودند به طريق اولي(علي نبودند 
شود اگر رسول خدا در روز غدير آنگونه كه مدعيان  رو معلوم مي  از اين
را جانشن خود كرده بود و از آنان بيعت  ؛كنند به صراحت علي  ادعا مي

گرفته بود محال بود كه كسي سخن از خالفت زند و در صدد احراز آن مقام 
ان و جانبازان راه كه خود از فداكار» سعد بن عباده«باشد، تا چه رسد به اينكه 

و آنگاه ابوبكر و عمر و ابو عبيده !! خدا بود خود را براي اين كار نامزد كند
علي را از دست  ي هاو را بر هم زده، خود خالفت غصب شد ي هآمده و برنام

و در چنين وضع ! ربوده، غاصب دست دوم شوند» سعد بن عباده«غاصب اوليه 
رسول كه در غدير خم حاضر بودند، و كيفيتي از صد و چند هزار اصحاب 

ترين مردم   حيا، اي سست دين و بي احدي يافت نشود كه بگويد اي مردم بيه
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بر خالفت بيعت كرديد و او را  ؛شما هشتاد روز قبل با علي .... دنيا و و و 
بر خود امام نموديد و امير المؤمنين خوانديد و حسان بن ثابت نيز در اين باره 

ايد؟ چنين پيش   بازي است كه مرتكب شده  ر اين چه مسخرهشعر سرود ديگ
آمدي هرگز در تاريخ دنيا براي احدي رخ نداده كه صد و چند هزار نفر در 
محضري از روي طوع و اختيار يا كراهت و اجبار با كسي عهد و ميثاقي هر 

ود اندازه حقير و ناچيز باشد، ببندند آنگاه در ظرف هشتاد روز آن را در جاي خ
كتمان و پنهان كنند و در عين حال در موارد ديگر اظهار آن و يا التزام به آن 

  .)1(اجتناب نكنند
چنين عملي حتي در خواب و خيال هم وقوعش محال است چه رسد به 

اند و تاريخ اسالم شاهد وفاداري و فداكاري   اصحاب رسول كه ممدوح قرآن
اما جاي تأسف و دريغ . است آنان در راه احياي دين خدا و گسترش اسالم

                                                 
نشني برای حكميت در اختالفی كه داشتند نزد عمـر  دو باديه : روايت كرده كه » دار قطنی«عالمه امينی از  −)١(

به آن ) با حلنی غري حمرتمانه(خواست كه ميان آن دو قضاوت ناميد, يكی از آن دو  ؛آمدند, وی نيز از علی 
وای : سويش جهيد و گريبانش گرفت و گفتاين ميان ما قضاوت كند? عمر به : حرضت اشاره كرد و گفت

دانی كه او كيست? او موالی من و موالی هر مؤمنی است و كسی كه او مواليش نباشد, مـؤمن   بر تو, آيا می
 .نيست

: اشاره كـرد و گفـت ؛مهچنني آورده است كه مردی با عمر در امری خمالفت كرد, عمر نيز به حرضت علی 
مرد پرسيد اين مرد شكم بزرگ ? عمر از جا برخاست و گريبـان . ما حكم ناميد اين مرد كه اينجا نشسته ميان

دانی كه چه كسی را كوچک شمردی? اين موالی مـن   آيا می: مرد را گرفته و او را از جايش بلند كرد و گفت
 .و موالی هر مسلامنی است

نشـني  در مـورد عربـی باديـه  ؛نيز نقـل كـرده كـه روزی علـی » الفتوحات االسالمية«عالمه امينی از كتاب 
وای بر تـو او مـوالی : عمر گريبانش را گرفت و گفت. قضاوت فرمود و او به حكم آن حرضت راضی نشد

را  ؛روايت كرده كه به عمر گفتند تو چنان علـی » طربانی«نيز از . تو و موالی هر مرد و زن مسلامن است
: كنـی, وی پاسـخ داد چنان رفتاری نمی صحاب پيامرب كنی كه با هيچ يک از اص داری و اكرم می  بزرگ می

 ) ٣٨٣−٣٨٢الغدير, چاپ سوم ج اول, ص . (او موالی من است
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اش   اي بدين بداهت و وضوح، آنچنان صورت وارونه  نهايت است كه مسأله  بي
ها نفر از افراد بني نوع   كه دروغ محض است، صورت حقيقت گرفته كه ميليونه

هاي متمادي   دانند كوركورانه قرن  انسان كه خود را مسلمان و تابع قرآن مي
مسلّم ديني گرفته و در وادي ضاللت و گمراهي با دروغ مذكور را حقيقت 

كنند و شياطين انسي و جني با دميدن در اين آتش  عشق و نشاط طي طريق مي
سوز، آن را گرمتر كرده و مسلمانان را كه به نص قرآن با يكديگر برادر  خانمانه

خود را با دست خود ويران  ي هو برابرند به جان هم انداخته و خانه و كاشان
  . بصاراأل ويلأالشياطني فاعتربوا يا  يخيربون بيوهتم بأيدهيم وأيد! كنند  مي

دهد   به انصار مي ؛جوابي را كه حضرت امير ) 1/96(» احتجاج«كتاب 
أواريه وأخرج  ال ييا هوالء أكنت أدع رسول اهللا مسج :قال عيل«: چنين آورده است

هل البيت ويستحل ما أزعنا له وينا سلطانه واهللا ما خفت أحد يسمو نازع يفأ
تا اينجا عذر امير المؤمنين اين است كه آيا سزاوار بود كه من  »استحللتموه

حكومت او  ي هرسول خدا را بدون كفن و دفن گذارده بيايم در مسأل ي هجناز
كشمكش كنم؟ به خدا سوگند من بيم نداشتم كه كسي خود را براي اين امر نامزد 

  . به منازعه پردازد و آنچه را كه شما روا شمرديد روا داردكرده و با ما اهل بيت 
دانست،  مي صچون خود را از اهل بيت رسول خدا  ؛آري علي 

بندد و بدون منازعه حضرتش امام   پنداشت كه كسي طمع در خالفت او نمي مي
دهد كه  احتجاج ماجرا را بدين صورت ادامه مي. و جانشين پيغمبر خواهد شد

من كنت مواله  :ن رسول اهللا ترک يوم غدير خم يقولأوال علمت «: علي فرمود
مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله;  فعيل

اي اگر داستان غدير براستي براي امر امامت   در چنين معركه. »أن يشهد بام سمع
است، رسا و كه خود امير سخن و امام الفصحاء  ؛امت بوده، سخن علي 
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مناسب مقام نيست زيرا در ماجرايي كه هزاران تن حاضر بوده و آن را فهميده 
اند، علي  اند و در نتيجه تمام حجاج مدينه شاهد آن بوده  و تسليم شده و پذيرفته

هر كه من دوست اويم «: مردي را طلب كند كه بر خيزد بگويد كه پيامبر فرمود
علي را دوست دارد دوست بدار و هر كه علي هم دوست اوست خدايا هر كه 

او را دشمن بدارد، دشمن بدار و هر كه او را ياري كند، ياري فرما و هر كه او 
شود كه خداوند علي  آيا از اين سخن استفاده مي! »را خوار كند، خوار فرما

به امامت امت و زعامت مؤمنين نصب  صرا براي ايام پس از پيامبر  ؛
بار البيان و امير بالغت و فصاحت چنين توقعي داشته فرموده؟ حاشا كه ج

بيش از بيست و هفت معني دارد كه بدون » مولي«چنانكه قبال آورديم  )1(!باشد
اللهم وال من وااله « ي هقرينه معناي آن واضح نيست و قرينه در اين كالم جمل

ه او را پروردگارا هر كه او را دوست دارد دوست بدار و هر ك: »وعاد من عاداه
. شود  دشمن بدارد، دشمن بدار است كه از آن دوستي و نصرت دريافت مي

هر معنايي داشته باشد معناي خليفه و امام ندارد و اگر مردم از » مولي« ي هكلم
بعد از آن كه  ي هاين كلمه امام و خليفه نفهميدند، مقصر نيستند خصوصا با قرين

  .)2(به معناي دوستي است
براي اثبات منظور خويش چندان به جا نبوده و  ؛علي پس اين خواهش 

كرده است كه با قيد سوگند از مردي خواسته است كه گواهي  دردي دوا نمي
ديگران است و به آن جناب مربوط  ي همسلما اين جمالت بافته و ساخت. دهد

عبارت احتجاج ادامه دارد كه اميرالمؤمنين از مهاجرين و انصار خواست . نيست
                                                 

مولف اين روايات را به طور الزامی از كتب شيعه نقل كـرده اسـت و گرنـه مولـف و يـا هـيچ عـاقلی در  −)١(
 !ای ندارد حتريف و تزييف اين روايات ادنی شبهه

در صفحات قبل توضيحات الزم را آورديم و اثبات كرديم كـه خطبـه غـدير بـرای تفهـيم  ما در اين باب −)٢(
 .خالفت اهلی و جانشينی پيامرب, نارساست
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، و »مواله من كنت مواله فعيل«واهي دهند در غدير خم رسول خدا فرموده كه گ
بدر شهادت دادند و  ي هنفر از مجاهدين غزو12كند كه    از زيد بن ارقم نقل مي

زيد بن ارقم گفت كه من خود از كساني بودم كه اين جمله را از رسول خدا 
  .)1(مم كور شدشنيده بودم، مع هذا آن روز كتمان شهادت كردم، لذا چش

و او از » محمد بن عبداهللا شيباني«اين حديث كه كتاب احتجاج آن را از 
زيرا اوال معلوم . كند داراي مشكالت بسياري است خود روايت مي ثقهرجال 

 )2(اند   كيست و ثقات او چه كسان» محمد بن عبداهللا شيباني«نيست خود جناب 
  . است شان ناقص و نارسا  اند حديث  هر كه بوده

 صله كويفأ«نويسد    شيباني مي ي هدربار) 309ص (نجاشي در رجال خود 
او كوفي االصل است و عموم اصحاب ما او را : »ورأيت جل أصحابنا يضعفونه

وضاع, كثري «: نويسد   مي) 5/241(» مجمع الرجال«قهبائي در » دانند  ضعيف مي
و شيخ طوسي در . رداو جاعل حديث بوده و بديهاي بسيار دا: »املناكري

گروهي از اصحاب ما او را : »ضعفه مجاعه من اصحابنا«: فرموده» الفهرست«
به نقل از غضائري آمده ) 48ص (» االخبار الدخيله«و در . اند  تضعيف كرده

  . »بسيار دروغگو و جاعل حديث است: كذاب, وضاع للحديث«: است كه
ي نبوده كه از او استشهاد شده در آن موقع از رجال» زيد بن ارقم«ديگر آنكه 

ابوبكر از او گواهي نخواسته و اين  ي هباشد و هرگز امير المؤمنين در دور
و » األنوار ربحا«گواهي خواستن در وقت ديگري است كه ما قبال به نقل از 

 35بيان كرديم كه شهادت خواستن از زيد بن ارقم و ديگران در سال » الغدير«
                                                 

 .شود پيش از اين گفتيم كه در موضوع شهادت يا عدم شهادت زيد بن ارقم در روايات اختالف ديده می −)١(
ی آورده كه در رجال شيعه از هيچ يک از آهنـا نـامی اين روايت را به سند ديگر» خصال«شيخ صدوق در  −)٢(

 .و متن حديث نيز گواه بر كذب آن است! اند نيست و در رجال اهل سنت نيز بد نام
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و براي تحريض مردم  ؛و در زمان خالفت علي كوفه  ي ههجري در رحب
  . به جنگ معاويه بوده است نه در زمان خالفت ابوبكر

اند ظاهرا همان   به هر حال اين دوازده نفر كه در مورد غدير خم شهادت داده
بدون سند و » زيد بن ارقم«كتمان  ي هكساني كه احتجاج بالفاصله پس از قضي

پرسيد  ؛آورده كه از حضرت صادق » بن تغلبابان «به طريق ارسال از قول 
كه آيا كسي در ميان اصحاب رسول خدا جانشيني ابوبكر را بر جايگاه رسول 

نفر انكار كردند و بين خود مشورت  12چرا : خدا، انكار نكرده؟ حضرت فرمود
كردند و به يكديگر گفتند قسم به خدا و نزد ابوبكر رفته و حتما او را از منبر 

و ) از بني اميه(آوريم و اينان خالد بن سعيد بن العاص   پايين مي ص رسول اهللا
 ي هسلمان فارسي و ابوذر غفاري و مقداد بن األسود و عمار بن ياسر و بريد

التيهان و سهل و عثمان بن حنيف و خزيمه بن  لهيثماسلمي، و از انصار ابوا
دند كه پس از أخذ ثابت ذو الشهادتين و ابي بن كعب و ابو ايوب انصاري بو

تصميم خدمت امير المؤمنين آمده و با جنابش مشورت كردند كه بروند ابوبكر 
ليكن حضرت اين عمل را صالح ندانست  )1(را از منبر رسول خدا پائين بياورند

ايد براي اتمام   و فرمود همگي برويد و آنچه از پيغمبر در اين خصوص شنيده
معه همين كه ابوبكر بر منبر بر آمد بنابراين روز ج. بكر بفهمانيد بوحجت به ا

كه خود (از اينرو خالد بن سعيد بن عاص . شد كه ابتداء مهاجرين سخن گويند
بكر و  پيش از ابوبكر و يا به راهنمايي او اسالم آورده بود و در زمان خالفت ابو

روز قبل از در گذشت ابوبكر  24به فرمان او در جنگ اجنادين شركت كرد و 
                                                 

انـد  , اين افراد غري از سلامن و ابوذر و مقداد و عامر, از مرتدين بـوده»ارتداد اصحاب پيامرب«بنا به حديث  −)١(
خواهند مانع خالفت ابوبكر شوند و بـه بيعـت علـی  سوگند ياد كرده و می ولی در اين روايت, مهني مرتدين

انـد كـه دروغگـو كـم  بيهوده نگفتـه!! شان را ? كدام را بپذيريم ارتدادشان را يا ايامن! دهند شهادت می ؛
 .حافظه است
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برخاست و ابوبكر را عتاب و خطاب كرد اما در سخنان خود ابدا ) هيد شدش
كند كه در    اي به غدير خم نكرده، ولي چيزي از يوم بني قريظه نقل مي  اشاره

تر اين است كه بعد از سخنان وي عمر    و عجيب!! تاريخ اثري از آن نيست
خاموش باش : »شورةاسكت يا خالد فلست من أهل امل«: برخاسته و به او گفته

در حالي كه خالد از كساني است كه دو ! مشورت نيستي ي هكه تو شايست! خالد
و در تمام  مدينههجرت كرده يك هجرت به حبشه و ديگرى هجرت به 

غزوات با رسول خدا بوده و در هنگام رحلت پيغمبر از جانب رسول خدا 
ت اين راوي جاعل مذحج و قسمتي از يمن بوده و معلوم نيس ي هحاكم قبيل

دروغ پرداز چگونه او را در اين زمان به مدينه آورده و به عنوان اولين معترض 
به هر صورت در احتجاج خالد !! روبروي ابوبكر به احتجاج واداشته است

  . سخني از داستان غدير كه مهمترين سند خالفت منصوصه است نيامده است
اين مطالب ساختگي  ي هند كه همدا  كسي كه از تاريخ اسالم مطلع باشد مي

گانه، سلمان فارسي است كه در  دومين فرد از معترضين دوازده. و دروغ است
در غدير خم نيست و ؛اي به منصوصيت علي   گفتار او نيز كمترين اشاره

بكر  فقط محور سخنان او تعريف از فضائل خود و نصيحت و موعظه به ابو
  . و از اين قبيل سخنان )1(ده استاست كه چرا از جيش اسامه تخلف كر

                                                 
السـّرية «ابـن كثـري در . مأمور به رشكـت در سـپاه اسـامه نبـوده اسـت ؛در واقع ابوبكر مهچون علی  −)١(

اشتد بـه املـرض  صفإن رسول اهللا ! ومن قال إن ابابكر كان فيهم, فقد غلط«: نويسد می) ٤/٤٤١(» النّبوية
!: ?»اجليش ابابكر أن يصيل بالناس, كام سيأيت, فكيف يكون يف صوجيش اسامة خميم باجلرف وقد أمر النبی 

شـدت  صكه مـرض بـر رسـول اهللا  ىا هنگامكسی كه بگويد ابوبكر جزء سپاه اسامه بود اشتباه نموده, زير
دستور داد ابوبكر در نامز بر مردم امامـت  صاردو زده بود, رسول اهللا » جرف«يافت و سپاه اسامه در منطقه 

بـه بعـد, روايـاتی كـه  ٤٥٩سپس از صفحه ! كند, بنابراين چگونه ممكن است ابوبكر جزء سپاه اسامه باشد?
 .كند را به عنوان امام مجاعت معّني فرمود, ذكر می خود ابوبكر صداللت دارد پيامرب 
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اي به داستان   سومين نفر ابوذر غفاري است كه در سخنان او نيز ابدا اشاره
چهارمين نفر مقداد بن االسود است كه در بيانات او نيز . غدير خم نشده است

پنجمين نفر از مهاجرين عمار بن ياسر است كه در  )1(به غدير خم تصريح نشده
إن «: نيز سخني از غدير خم به ميان نيامده و فقط گفته است اعتراض آن جناب

 هاشم أحق هبذا األمر  يوقد علمتم أن بن.... رثه بإبه وأحق  وىلأأهل بيت نبيكم 
دانيد كه   و مي... همانا اهل بيت پيامبرتان به او و ميراثش سزاوارترند : »فيكم
مقداري از فضائل علي  ، سپس»ترند  هاشم از شما براي اين كار شايسته  بني
  . را بازگو كرده است ؛

اسلمي است كه او نيز از غدير خم سخني  ي هششمين نفر از مهاجرين بريد
زيرا جناب جاعل !! نگفته است، اما جهالت راوي كذاب را بر آفتاب انداخته

بود كه دقت و باريك بيني آن  ؛خبر نداشته كه بريده از معترضان علي 
 صپسنديد و يكي از كساني كه رسول اكرم    عدالت نمي حضرت را در اجراي

غدير را در مخالفت با او و به منظور ساكت ساختن او از اعتراض  ي هخطب
اما راوي رسوا، ! اسلمي است ي ه، بيان فرموده، همين بريد؛نسبت به علي

در ميان مردم،  ؛ناشيانه چنين كسي را كه در تضعيف محبوبيت علي 
!! ر روايت خويش به عنوان مدافع آن حضرت برگزيده است؟كوشيده، د   مي

  ! زند   اند كه دزد ناشي به كاهدان مي  راست گفته
باري، بعد از آنكه شش تن از مهاجرين بنا به روايت كتاب احتجاج، به 

  : ابوبكر اعتراض كردند، نوبت به انصار رسيده
بوبكر را مورد است كه برخاست و ا» ابي بن كعب«نخستين فرد از انصار 

                                                 
ولی راوی ناشی او . معتقد نبوده است ؛چنانكه گذشت دانستيم كه اصوال مقداد به منصوصيت علی  −)١(

 .را برای اعرتاض به ابوبكر برگزيده است
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اي به موضوع غدير و   عتاب و خطاب قرار داده اما او نيز اصال اشاره
دومين . نكرده، فقط ابوبكر را از عاقبت امر بيم داده است ؛منصوصيت علي 

غدير  ي هاست كه او نيز چيزي دربار» خزيمه بن ثابت«معترض از انصار، 
گرچه به داستان غدير خم  وي. است» ابوالهيثم بن التيهان«نفر سوم . نگفته

خواست او را بيارايد، چشمش را «اشاره كرده، ليكن به مصداق مثل معروف 
اي از   غدير خم مطلبي پيچيده و مبهم بوده و پاره ي ه، گفته كه خطب»كور كرد

اي كه رسول اهللا مالك و   انصار گفتند مقصود رسول خدا آن است كه هر برده
ناگزير كساني را فرستاديم كه . ك و موالي اوستموالي او است، علي نيز مال

فرمود كه به ايشان  صرسول خدا !! از پيغمبر بپرسند كه مقصود چيست؟
  ! يد كه علي پس از من ولي مؤمنين و خيرخواه امت من استيبگو

فرماييد در اين اقوال نيز نه تنها نصي صريح در خالفت و   مالحظه مي
ست، بلكه گويي با نقل اين ماجرا از جانب خدا ني ؛منصوبيت علي 

  .)1(!!را اثبات كند؟ صفقط نارسايي بيان رسول خدا  - نعوذ باهللا   -خواهد  مي
ابو عماره خزيمه ابن ثابت «هاست زيرا    اما مشكل اين روايت بيش از اين

هر چند از دوستداران » ابوالهيثم مالك بن التيهان اوسي«و » اوسي ذو الشهادتين
 ي هروند، اما قطعا از معتقدان به خالفت منصوص   مار ميبه ش ؛علي 
» انساب االشراف«در » احمد بن يحيي بالذري«اند و بنا به نقل   نبوده ؛علي

ترين تواريخ اسالمي است، آن دو حتي در اختالف بين امير   كه از قديمي
و معاويه، نسبت به حقانيت آن حضرت چنان ترديد داشتند كه  ؛المؤمنين 

                                                 
اد كرد ولی نتوانست مقصود آيا پيامرب فصيح پروردگار, مردم را در بيابان داغ متوّقف فرمود و سخنانی اير −)١(

خود را بيان و حّجت را بر مستمعني متام كند كه ناچار شود كسی را بفرستند تا بپرسد مقصود آن حرضت چه 
 .كند و اين خود داللت بر دروغ بودن اين روايت می!! بوده?
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  .)1(!نشدند ؛پيش از شهادت عمار ياسر، حاضر به جنگ در سپاه علي  تا
شهد خزيمه اجلمل, فلم يسل سيفا وشهد «: نويسد  خزيمه مي ي هبالذري دربار

سمعت رسول  يقتل عامر فأنظر من يقتله, فإين ىحت صفني فقال ال أقاتل أبداً 
فقاتل  احلققد بان : خزيمة فلام قتل عامر, قال.... تقتله الفئة الباغية : يقولص اهللا
خزيمه در جنگ جمل حاضر شد اما دست بر شمشير نبرد و در : »قتل تىح

جنگم تا اينكه عمار بن ياسر كشته شود و  صفين حاضر شد و گفت هرگز نمي
او را گروهي : فرمود  ميص كشد، زيرا شنيدم كه رسول خدا    ببينم كه او را مي

: كشته شد خزيمه گفت] دست سپاهيان معاويه به[و چون عمار . كشند  ياغي مي
  .)2(جنگيد تا شهيد شد] ؛در سپاه علي [حق آشكار شد و 

 يما زال جد«: خزيمه آمده است ي هنيز به نقل از نو) 51ص (» رجال كشي«در 
جدم خزيمه : »قتل ىسل سيفه حتفقتل عامر,  ىبسالحه يوم اجلمل وصفني حت

شيرش حاضر بود تا اينكه عمار شهيد شد و همواره در جنگ جمل و صفين با شم
  . دست به شمشير برد و جنگيد تا اينكه شهيد شد] در اين هنگام[او 

بواهليثم بن التيهان الصفني فلام رأی أحرض «: خوانيم   ابو الهيثم نيز مي ي هدربار
ابو الهيثم در جنگ » ودفنه ؛عليه علی  قتل فصىل ىعامرا قد قتل, قاتل حت

و چون ديد عمار كشته شده، آن قدر ] اما ابتداء نجنگيد[شد  صفين حاضر
  .)3(بر او نماز گزارد و او را به خاك سپرد ؛جنگيد تا شهيد شد، علي 

گري   انتخاب اين دو تن براي اجراي چنين نقشي در اين روايت، حقا ناشي
به عنوان چهارمين » سهل بن حنيف«روايت چنين است كه  ي هباري ادام! است

                                                 
 .اگر چه پس از شهادت عامر, صادقانه در دفاع از علی ; جنگيدند و شهيد شدند −)١(
 .٢/٣١٣انساب األرشاب, بالذری, مؤسسة األعلمی للمطبوعات, تصحيح حممد باقر املحمودی,  −)٢(
 .٢/٣١٩انساب األرشاف,  −)٣(
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ترض از انصار نيز گواهي داد كه رسول خدا در همين مسجد الرسول فرموده مع
. غدير سخني به ميان نياورده است ي هعلي بعد از من امام شما است و از قضي

برادر سهل است كه برخاست و گفت رسول خدا » عثمان بن حنيف«نفر پنجم 
تم ستارگان اهل بي: »نجوم األرض فال تقدموهم وقدموهم يأهل بيت«: فرمود
ابو ايوب «ششمين نفر . اند و از آنان پيشي نگيريد و آنان را مقدم بداريد  زمين

اتقوا اهللا عباد «: است او هم كالمي از غدير خم به زبان نياورده و گفته» انصاري
اهل بيت  ي هاي بندگان خدا، دربار: »ليهم حقهمإدوا أهل بيت نبيكم وأ اهللا يف

  ! ن پروا كنيد و حقشان را بدهيدپيامبرتان از خداوندتا
گرچه متن حديث آشكارا بر جعل آن گواه است، اما با فرض اينكه چنين 

 ي هاند اگر خطب  بكر اعتراض كرده نفر فوق الذكر به ابو 12و  شدهاي واقع   قضيه
به خالفت بالفصل پيامبر بوده آيا  ؛غدير خم واقعا دليل منصوصيت علي 

ترين حجت بر    شدند كه نزديكترين و قاطع   دآور ميبهتر نبود كه آن را يا
  جانشيني آن حضرت بود؟ 
غدير خم ابدا داللت بر منصوصيت آن حضرت  ي هپس چنانكه گفتيم مسأل

نداشته بلكه حقيقت همان است كه رسول خدا از دشمني مردم با علي و 
 قدرناشناسي نسبت به وي، بيمناك بود از اين نظر به وجوب دوستي آن

توان گفت اين امر خود   حضرت بر مسلمين و بيان آن همت گماشت، بلكه مي
ديد مردم پس از وي چگونه در صدد   يكي از معجزات رسالت است كه مي

آيند لذا در موارد متعدد دوستي و واليت او را    دشمني با آن حضرت بر مي
زرگوار نافع باشد فرمايد، البته به صورتي كه دوستي أمت به حال آن ب   توصيه مي

و در نصرت دين حق، وي را ياري كنند و او را تنها نگذارند، نه اينكه محبت و 
جرأت بر گناه و تجاوز از حدود ما أنزل اهللا كرده باشند،  ي هوالي علي را وسيل

ال ترض معها  ةحسن حب عيل«چنانكه امروزه اراذل و اوباش بدين ادعاهاي باطل 
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  ! رساند  ثوابي دارد كه هيچ گناهي به آن زيان نميدوستي علي : يعني »ةسيئ
  . شوند  به فريب شيطاني مرتكب سيئات مي

نسبت  ؛كتاب احتجاج كه داستان سر تا پا دروغ فوق را به امام صادق 
ابوبكر از احتجاج اين : دهد كه حضرت صادق فرمود  داده است، چنين ادامه مي

جوابي بدهد، آنگاه گفت من نفر چنان منكوب شد كه ديگر نتوانست  12
مرا واگذاريد، : »أقيلوين أقيلوين«زمامدار شدم در حالي كه بهترين شما نيستم، 

بكر  و خالفت را از من باز ستانيد، عمر كه چنين ديد به ابي. مرا واگذاريد
هاي قريش مقاومت    تواني در مقابل حجت   از منبر فرود آي، تو كه نمي: گفت

اي، به خدا سوگند بارها تصميم   ر چنين مقامي واداشتهكني چرا خود را د
پس !! )1(ام تو را از خالفت خلع كنم و سالم موالي حذيفه را خليفه سازم  گرفته

ابوبكر از منبر پايين آمد عمر دست او را گرفت و او را به منزلش برد، آنها سه 
ند، همين كه رفت  روز در آنجا ماندند و در اين مدت به مسجد رسول خدا نمي

روز چهارم شد خالد بن وليد با هزار نفر به نزدشان آمد و به ابوبكر و عمر 
اند   هاشم طمع در خالفت بسته  ايد؟ به خدا سوگند بني  گفت چرا اينجا نشسته

آمد و » معاذ بن جبل«آمد و با او نيز هزار نفر بود و » سالم مولي ابو حذيفه«و 
آمدند تا اينكه چهار   ين مردان جنگي يك يك ميبا او نيز هزار نفر بود همچن

هزار نفر گرد آمدند در حالي كه شمشيرهاي خود را بر افروخته بودند و عمر 
المللي  تو گوئي مارشال فش براي جنگ بين(بن الخطاب پيشاپيش ايشان بود 

                                                 
تاز ميدان امر و هنی مسـلمني بـوده و چنـان   پرداز تصور كرده كه عمر مهچون پادشاهان مستبديكه  راوی دروغ − )١(

ابوبكر را خلع كند و سامل را به جـای او بنشـاند و أحـدی دم بـر های شطرنج  مهچون مهره. قدرتی داشته كه بتواند
داند كه عمر حتی نتوانست ابوبكر را نسبت به عزل خالد بن   كسی كه اندكی از تاريخ اسالم مطلع باشد می! نياورد

يـن خـرب روشن اسـت كـه بافنـده ا! وليد از فرماندهی سپاه, جمبور سازد, تا چه رسد به اينكه خود او را عزل كند?
 .نسبت به تاريخ اسالم از جاهلرتين مردم و يقينا پرورده دوره ديكتاتوری مطلق بوده است
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كسي به اين راوي دروغگو (آمدند تا در مسجد رسول توقف كردند !!) آمده
سروته  خواهي و سپاه آرائي براي چه؟ آيا براي همان سخنان بي  زمنگفته اين ر

به خدا سوگند اگر  :گفت ؛آنگاه عمر به ياران علي !) نفر موهوم؟ 12آن 
يكي از شما بخواهد سخناني را بگويد كه ديروز گفت سرش را كه چشمانش 

: ته گفتخالد بن سعيد بن العاص بر پا خاس!! دارم   كند بر مي  در آن گردش مي
كنيد يا از جمعيت خود    اي پسر خطاب آيا ما را به شمشيرهاي خود تهديد مي

ترسانيد؟ به خدا سوگند كه شمشيرهاي ما از شمشيرهايتان تيزتر است   ما را مي
و ما هر چند كم هستيم اما از شما زيادتريم زيرا حجت خدا در ميان ما است 

نم طاعت و فرمانبرداري امام من اولي دا  به خدا سوگند اگر نه اين بود كه مي
كردم تا    است اكنون شمشير خود را برهنه كرده و در راه خدا با شما جهاد مي
اي خالد : اينكه عذر من آشكار و آزمايش شده باشد، امير المؤمنين به او فرمود

خالد نشست آنگاه ! بنشين زيرا مقام تو شناخته شد و سعي تو مشكور است
برپاخاست و گفت اهللا اكبر اهللا اكبر از رسول خدا با دو گوش  سلمان فارسي

بينم در حالي كه برادر و پسر عمويم   مي: فرمود   خود شنيدم و گرنه كر باد كه مي
با چند تن از اصحابش در مسجد من نشسته است جماعتي او را محاصره 

د، من هيچ شك خواهند او را و كساني را كه با او هستند، بكشن   كنند و مي  مي
ها هستيد، عمر بن الخطاب قصد سلمان كرد امير المؤمنين   ندارم كه شما همان

اي پسر : به او حمله برد و لباسش را گرفت و او را به زمين كوبيد و فرمود
خطاب اگر نه اين بود كه در كتابي از خدا سبقت يافته و عهدي از رسول خدا 

تر و    م كدام يك از ما از حيث ناصر ضعيفداد  تقدم گرفته حاال به تو نشان مي
از حيث شماره كمتر است، آنگاه حضرت روي به اصحاب خود كرده فرمود 
برگرديد خدا شما را رحمت كند به خدا سوگند من داخل اين مسجد نشوم 
مگر همچنانكه برادران من موسي و هارون داخل شدند در حالي كه اصحاب 
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  ).24:هالمائد( N M L  K R Q P  Oz }  :گفتند  موسي مي
  .»ايم  تو با خدايت برو و با دشمنان بجنگيد كه ما اينجا نشسته«

به خدا سوگند من در اينجا وارد نشوم مگر براي زيارت رسول خدا، يا 
اي قضاوت كنم زيرا حجتي كه رسول خدا آن را برپا داشته جائز   اينكه در قضيه

  . نيست مردم را در حيرت بگذارد
  ني كه ذكر شد سر تا پا دروغ و همچون خبري است كه نقاالن قهوهداستا

. كنند تا پولي به دست آورند  ها براي اجالف و اوباش و افيونيان نقل مي خانه
هائي از اين قبيل زياد است همچون روايتي كه از    در كتاب احتجاج داستان

 12رائي در مقابل عبداهللا بن عبدالرحمن آورده است كه عمر پس از اين لشكر آ
هاي    نفر مخالف موهوم و شكست او به شرحي كه گذشت، در اطراف كوچه

مردم . زد با ابوبكر بيعت شده بيائيد بيعت كنيد گشت و فرياد مي  مدينه مي
كردند در اين وقت معلوم شد كه جماعتي در    سراسيمه بيرون آمده و بيعت مي

گاهشان  آنها كرد و آنان را از مخفياند لذا قصد   هاي خود مخفي شده  خانه
تا بيعت كنند، تا آنكه مدتي گذشت وي  ندشد  ده در مسجد حاضر ميربيرون آو

علي بن ابي طالب آمد و از آن جناب در  ي هبا جمعيت بسياري به در خان
 ستخواست كرد كه بيرون بياد و آن بزرگوار ابا كرد لذا عمر هيزم و آتش خوا

آييد يا اينكه   بيرون مي ستكه جان عمر در دست او اقسم به كسي  :و گفت
سوزانم، به او گفتند در اين خانه فاطمه و    اين خانه را با هر كه در او است مي

يرفتند پذنو آثار رسول اهللا هست و مردم گفتار او را  صفرزندان رسول خدا 
كنيد   ر ميآيا فك  شود  همين كه عمر انكار مردم را دانست، گفت شما را چه مي

به ايشان  ؛من چنين كاري خواهم كرد؟ مقصود من ترسانيدن بود، علي 
 زيرا من مشغول جمع. پيغام داد كه براي بيرون آمدن من چاره و راهي نيست

ايد و دنيا شما را از آن   آوري كتاب خدا هستم كه شما آن را پشت سر انداخته 
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بيرون نيايم و ردا بر دوش خود  ام كه از خانه  دهرباز داشته است و سوگند خو
  . آوري كنم   نيفكنم تا هنگامي كه قرآن را جمع

اين روايت را احتجاج از عبداهللا بن عبدالرحمن آورده است هر چند دقيقا 
عبداهللا «مشخص نيست كه اين عبداهللا بن عبدالرحمن كيست اما احتماال وي 

جال او را ضعيف و است در كتب ر» بن عبدالرحمن االصم المسمعي البصري
 يدل عىل«: غضائري ي ههايي ساخته كه به فرمود   اند او زيارتنامه  ناچيز شمرده

داللت بر خبائث  »ةهل البرصأخبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة 
عظيم و مذهبي متناقض دارد، وي از دروغگويان بصره بوده است آري چنين 

هاي خود آورده يا آن را به    ب را در كتابتوانند اين قبيل مطال  افراد خبيثي مي
  . دروغ از كساني روايت كنند

آن اين  ي هآنگاه در احتجاج روايتي از سليم بن قيس هاللي آورده كه خالص
كند زماني كه امير المؤمنين رسول خدا را    است كه سلمان فارسي روايت مي

ن فارغ شد مرا و داد خدمت او آمدم آن جناب چون از غسل و تكفي   غسل مي
ابوذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسين را برجنازه وارد كرد و خود جلو 

آنگاه مهاجرين و انصار داخل شده و ! ايستاد و ما پشت سر او به نماز ايستاديم
رسول خدا نماز خوانده و خارج شدند تا اينكه همه بر  ي هده نفر ده نفر بر جناز

گفتم كه مردم چنين و چنان كردند  ؛علي آن حضرت نماز خواندند، من به 
و ابوبكر همين ساعت بر منبر رسول خدا بر آمد و مردم قانع نبودند كه با يك 

كردند، علي فرمود    دست با او بيعت كنند بلكه با دو دست با او بيعت مي
دانستي اول كسي كه با او بيعت كرد كيست؟ گفتم نه، ليكن پيرمردي را ديدم 

خود تكيه كرده و ميان دو چشمانش اثر سجده است بر منبر باال كه بر عصاي 
گفت شكر خداي را كه نمردم تا اينكه تو   كرد و مي  رفت در حالي كه گريه مي

آري آن : علي فرمود... را در اين مقام ديدم، دستت را باز كن تا با تو بيعت كنم 
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ا جعل اين روايت خود ابليس لعنه اهللا بود، آنگاه راوي بدون آنكه توجه كند ب
 چگونه راضي شد با هم ؛را در برابر اين سؤال قرار داده كه پس علي 

دهد كه علي چگونه مردم را   اكاذيب خود را ادامه مي! پيمان ابليس بيعت كند؟ 
و ابوذر ) سلمان(كرد و جز چهار نفر يعني من    به مخالفت با ابوبكر دعوت مي

ق صحيح اجابت نكردند، و كتاب احتجاج از سليم و مقداد و زبير، او را به طري
شناسيم كه   مطالب زيادي از اين قبيل دارد و ما چون اين كتاب را به خوبي مي

هاي دشمنان اسالم است، از آن چنين مطالبي را   جعل و كذب بوده و از ساخته
 شماريم و اتفاقا علماي رجال نيز در تكذيب مطالب اين كتاب با ما   بعيد نمي

موافق هستند اما راويان كذاب، چنين كتابي را ابجد آل محمد خوانده و شيعيان 
كتاب سليم بن قيس از نظر  ي هدربار. كنند  ساده دل را به خواندن آن تشويق مي

ن سليام ال يعرف إصحابنا يقولون أإن «: خوانيد  علماي رجال اين مطلب را مي
اند به اينكه سليم شناخته نشده و    ليعني عموم علماي شيعه قائ »وال يذكر بخري

اند بدون شك موضوع و   كتاب او گفته ي هشود و دربار  از او به خوبي ياد نمي
ساختگي است و در خود كتاب عالئم جعل آشكار است از جمله اين كه 

بكر در حين وفات پدرش او را موعظه كرد زيرا در آن حين  محمد بن ابو
ورده كه محمد ناچار شد او را موعظه كند در حالي كه ابوبكر كفرياتي بر زبان آ

و عقال ! )1(داشته كيمحمد بن ابوبكر در حين وفات پدرش دو سال و اند
ديگر آنكه در يكي از احاديثي . دانند كه طفل دو ساله قادر به موعظه نيست مي

آورد، در حديثي طوالني از قول    اثني عشر مي ي هكه براي اثبات امامت ائم
                                                 

بكر فرزند اسامء بنت عميس است كه قبال زوجه مهرس جعفر بن ابی طالب بود و چون جعفـر  حممد بن ابی −)١(
ر در آمد و حممد در سال در سال هشتم هجری در جنگ موته شهيد شد, اسامء پس از شهادت او به عقد ابوبك

دهم هجری تولد يافت و ابوبكر نيز در سال سيزدهم در گذشت و در اين موقع حممد بن ابی بكـر دو سـال و 
 !چند ماه بيشرت نداشت, پس چگونه پدرش را موعظه كرده است?
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ختوف عليک ألست «: فرمود ؛كند كه به علي   نقل مي صسول خدا ر
در مورد تو بيم : »كتب لرشكائک الذين من بعدکأالنسيان واجلهل ولكن 

 ؛نويسم علي    فراموشي و ناداني ندارم ولي براي شركاي پس از تو مي
 ند وك   اند و رسول خدا آنان را معرفي مي   كند، شركاي من چه كسان  عرض مي

  .الخ..... 
در » فضل بن شاذان«) 2/455( »ةثبات اهلداإ«اين حديث را كه بنا به نقل 

كند و   خود آورده شيخ صدوق نيز نقل مي» اثبات الرجعه«كتاب اثبات 
نه حدث احلسن واحلسني هبذا احلديث بعد موت أعن سليم بن قيس «: نويسد   مي

سليم بن قيس : » ونحن جلوسمري املؤمننيأفقاال صدقت يا سليم, حدثک  ةمعاوي
اين حديث را پس از مرگ معاويه براي حضرات حسنين نقل كرده و آن دو 

گويي، امير المؤمنين اين حديث را در   اي سليم راست مي: بزرگوار فرمودند
خبر   جاعل جاهل آنقدر از تاريخ بي!!!! حالي كه ما نشسته بوديم برايت گفت 

پنجاه هجري وفات يافت و  ي هدر سن ؛جتبي دانسته امام م   بوده كه نمي
معاويه در سال شصت هجري درگذشت، يعني ده سال پس از امام حسن، ولي 

  !!! در اين حديث، سليم پس از مرگ معاويه ماجرا را براي امام حسن نقل كرده 
 ي هعالم» قاموس الرجال«در . در اين كتاب از اين قبيل مطالب بسيار است

ها شده است و آن را ساختگي دانسته    يز از اين كتاب مذمتن) 4/44(شوشتري 
ن هذا إ«: نويسد  مي) 72ص (شيخ مفيد نيز در شرح عقائد صدوق . است

كثره أ الكتاب غري موثوق به وقد حصل فيه ختليط وتدليس وال جيوز العمل عىل
و  اين كتاب كه در آن خلط: يعني »ن جيتنب العمل بكل ما فيهأللمتدين  يفينبغ

مطالب اين كتاب  تدليس صورت گرفته قابل اعتماد نيست و عمل به بسياري از
  . باشد پس شايسته است كه از اين كتاب اجتناب شود  جايز نمي
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دست و پائي زده كه او را تعديل كند اما شهيد » خالصه«حلي در  ي هعالم
: »ه عليه غريهوافق صال والأله وجه  يظهر ما حكمه بتعديل فالأو«: نويسد ثاني مي

حكم به تعديل او اصال وجه پسنديده ندارد و ديگران با او در اين مورد موافق 
يف الطريق إبراهيم بن عمر الصنعاين «: فرموده» سليم«كتاب  ي هو دربار. نيستند

وأبان بن أيب عياش, طعن فيهام ابن الغضائري وضعفهام والوجه للتوقف يف 
ه عىل ما رأيت وعىل التنزل كان ينبغي أن يقال الفاسد بل يف الكتاب, لضعف سند
در طريق روايت آن ابراهيم بن عمر صنعاني : »ورد الفاسد منه والتوقف يف غريه

و ابان بن ابي عياش قرار دارند كه ابن الغضائري در آن دو طعن زده و آنها را 
ضعيف دانسته، به نظر من به جهت سند اين كتاب، توقف در مطالب باطل اين 
كتاب دليلي ندارد و اگر بخواهيم تنازل كنيم بهتر است گفته شود كه بايد 

  . مطالب باطل كتاب را رد نمود و در ديگر مطالب آن توقف كرد
» ابان بن ابي عياش«بنا به تصريح علماي رجال كتاب سليم بن قيس را تنها 

معرفي از سليم بن قيس نقل كرده و اينك ابان بن ابي عياش را از كتب رجال 
  : كنيم مي

عياش  يبأبان بن أ) غض(«: چنين آمده است 16ص (در مجمع الرجال  - 1
: يعني .»ليهإصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس أليه وينسب إضعيف ال يلتفت 

ابان بن ابي عياش ضعيف بوده و مورد اعتنا نيست و اصحاب ما جعل كتاب 
  . دهند سليم بن قيس را به او نسبت مي

او را در رديف ضعفاء آورده ) 254ص (طه نجف » جالاتقان الر«در  - 2
 . است

أبان بن عياش تابعي «: آمده است كه) 4ص (تفرشي » نقد الرجال«در  - 3
ابان بن عياش  »ليهإليه ونسب وضع كتاب سليم بن قيس إضعيف ال يلتفت 
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شود و جعل كتاب سليم بن قيس به او   تابعي، ضعيف است و به او اعتناء نمي
 . شود  مينسبت داده 

  . نيز او را به همين ضعف نكوهيده است )414ص (رجال ابن داوود  - 4
  .)1(شود كتاب سليم را او جعل كرده است از اين كلمات معلوم مي

و امثال آن مانند » احتجاج«اگر بنا باشد از كتابهائي چون كتاب سليم و 
ل كه حتما و بحراني و صدها از اين قبي» غايه المرام«ديلمي و » ارشاد القلوب«

وجدانا دروغ در آنها بسيار و آثار جعل و وضع از آنها پديدار است، دست بر 
ها   دارند در آن صورت براي اين قبيل مطالب چيزي در دست ندارند، آري، اين

ارشاد «اينك كه سخن از . اندازان بين مسلمانان  اين تفرقه ي هاست حجت قاطع
نيز از اين كتاب نقل كنيم،  رفت خوب است در خصوص سقيفه» القلوب
داستان اين است كه امير المؤمنين در احتجاج خود با ابوبكر در  ي هخالص
خالفت، كار را به آنجا كشانيد كه ابوبكر را به مسجد قبا برده و در  ي همسأل

كه آن حضرت، ابوبكر را مورد عتاب قرار ! آنجا رسول خدا را به او نشان داده
واگذارد، ابوبكر كه از كردار خود  ؛كه خالفت را به علي داده و به او فرمود 

يعني قبول خالفت پشيمان شده بود و در صدد بر آمد كه به مسجد الرسول 
 ؛رفته بر منبر بر آيد و خود را از خالفت خلع كرده و آن را به علي 

واگذارد، اما عمر چون اين مطلب را فهميد براي دفع الوقت و مانع شدن از اين 
وضو گرفتن به خانه برد و ابوبكر در روز ماه رمضان  ي هل، ابوبكر را به بهانعم

سپس داستان جنگ !!! )2(به شرب خمر مشغول شد و اشعاري كفرآميز سرود
                                                 

» البهبـودی حممـد بـاقر«تـأليف شـيخ » معرفه احلديث«عالوه بر مطالب باال, مراجعه به چاپ اّول كتاب  −)١(
  .)برقعی. (فايده نيست نيز بی) ٢٦٠الی  ٢٥٦ص (» مركز انتشارات علمی و فرهنگی«چاپ 

را حد اكثر خودداری حرضت علـی را بيعـت بـا ــعالوه بر متن روايت, تاريخ نيز مؤيد كذب آن است زي −)٢(
 =رسول اهللا فوت نموده  شش ماه بعد از وفات كابوبكر شش ماه بيشرت نيست بنابر آن قول كه حرضت فاطمه 
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را كه طرفدار ابوبكر بود با امير المؤمنين به كيفيتي » اشجع بن مزاحم ثقفي«
ا باور كند زيرا امير المؤمنين تواند آن ر  اي نمي  دهد كه حتي هيچ ديوانه  شرح مي

رود و با   خود كه در خارج مدينه بود مي ي هدر اين داستان براي حيازت قري
شود و آثار شكست در اشجع    شود و چون جنگ شروع مي   روبرو مي» اشجع«

شود ابوبكر گروهي را براي جنگ با امير المؤمنين به كمك اشجع    ديده مي
ر المؤمنين بر او غلبه كرده و او را اسير گرفته و چنين و فرستد و مع هذا امي  مي

كشد، آري با اين     ها خجالت مي  كند كه انسان از خواندن اين افسانه   چنان مي
پايگي اسالم را   علي يا بگو بي ي هها و موهومات خالفت منصوص   قبيل افسانه

  ! كنند   خواهد ثابت كند هر چند ندانند كه چه مي  مي
  

  تيجة آنچه گذشتن
  

از مطالبي كه تا اينجا گفته شد و مراتبي كه گذشت، براي جويندگان حق و 
  : طالبان حقيقت اين نتيجه محقق و مسلم شد كه

امامت كه در اين امت تا آن اندازه گسترش يافته كه بيش از هر  ي همسأل - 1
د كه سر به ان    ها گفته و تأليفات و تصنيفاتي كرده  آن سخني ي هموضوعي دربار

زند، هر گاه در نظر شارع اسالم امري مهم و الزم بود يعني اگر نظر  هزاران مي
كرد كه آياتي در اين باره   به فرد يا افراد خاصي داشت، عقل و وجدان حكم مي

=
                                                 

و حال اينكه اكثر روايات شيعه حاكی است كه آن بزرگوار هفتاد و پـنج روز پـس از وفـات رسـول خـدا در 
با ابوبكر بيعـت كـرده, هـر  ’پس از فوت حرضت فاطمه  ؛اند كه علی  گذشته است و متام مورخني متفق

يم و رحلت رسـول اهللا هـم در مـاه ربيـع را شش ماه بعد از وفات رسول خدا بگري ’گاه فوت حرضت زهرا 
قبـل از  ؛دانند با اين حساب باز هم امـري املـؤمنني  االول بدانيم در حالی كه شيعيان آن را در ماه صفر می

عد از بيعت با ابوبكر آن حرضت او را به ـماه رمضان با ابوبكر بيعت كرده است, پس چگونه ممكن است كه ب
 !! ای واقع شده باشد? مسجد قبا برده و چنان حادثه
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از جانب پروردگار عالم نزول يافته و در پناه حفظ الهي محفوظ ماند تا أمت از 
  . فتندآن جهت در ضاللت و گمراهي ني

از نظر عقل، تعيين امام معين و معلومي براي شريعتي كه ابدي است و  - 2
تا انقراض عالم بايد باقي بماند، امري نامناسب و نامعقول است بلكه در 

توان فرد يا افرادي معدود را     حقيقت ناقض ابديت دين است زيرا چگونه مي
يين كرد؟ و خود براي شريعتي كه از حيث مدت نامحدود است به امامت تع

اين عمل دليل بر آن است كه شريعت مذكور، مدتش معدود و مهلتش محدود 
 . است
تكليف مؤمنين و  ي همعين در شريعت ابدي دائر ي هتعيين امام يا خليف - 3

ميدان عمل و رشد آنان را تنگ كرده و از آزادي عمل و اختياري كه مقصود 
بال نيز بدان اشاره رفت كه اين امر دارد چنانكه ق    آخرين نبوت است محروم مي

 . بر خالف حكمت اختيار وافتتان است كه اساس شرايع الهي بر آن است
اند به تصديق   اثني عشر كه اماميه قائل به عصمت و امامت ايشان ي هائم - 4

اند كه با عمل امام ديگر آشكارا مخالف  تاريخ هر كدام اعمالي مخصوص داشته
اند آن اعمال را با يكديگر وفق دهند، مانند صلح امام  و علما نتوانسته )1(بود

                                                 
مؤّلف به اختالف نظر ائّمه اشاره كرده است كه ما در اينجا چند مورد را بـه عنـوان ) تعليق عالمه برقعی( −)١(

اسـت كـه عّالمـه  كبا مهرس بزرگوارش حرضت فاطمـه زهـرا  ؛آوريم, از مجله اختالف علی  نمونه می
وفاطمـة كـالم, فـدخل  كان بني عيل: ثابت قال أيبن عن حبيب ب«: آن را چنني گزارش كرده است » جملسی«

فوضعها علی رسته وأخذ يد فاطمة فوضعها علی رسته فلم يزل  يد عيل صخذ رسول اهللا أف  صرسول اهللا 
 رشی يفـت علی حال وخرجت ونحن نـری البــنأرج فقيل له يا رسول اهللا دخلت وـحتی أصلح بينهام, ثم خ
ميـان علـی و فاطمـه : يعنی » إيلّ رض وجه األ حب من عىلأحت بني اثنني صلأوقد  يوجهک, قال وما يمنعن

خـود گذاشـت و دسـت فاطمـه را  نـافو دست علی را گرفت و بر .... وارد شد  صاختالفی بود, پيامرب 
: گفته شـد. خود گذاشت و مهچنان نگه داشت تا ميان آن دو اصالح فرمود, آنگاه بريون آمد نافگرفت و بر 

 =بينـيم, خـارج  ا با حالتی ناراحت داخل شدی و در حالی كه ما شـادمانی را در رخسـارت مـیای رسول خد
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=
                                                 

هستند, اصـالح  مچرا چنني نباشد در حالی كه ميان دو تن كه عزيزترين افراد روی زمني نزد: ای, فرمود شده
 .)٤٣/١٤٦بحار األنوار, طبع جديد, حتقيق و تعليق حمّمد باقر هببودی, . ام كرده
با پرسـ بزرگـوارش امـام حسـن  ؛اند, اختالف حرضت علی  ديگر چنانكه علامء و موّرخني ذكر كرده نمونه
رشت عليـک حـني قتـل عـثامن وراح أبت أيا : فقال ؛فدنا منه احلسن «: نويسد  می» دينوری«. است ؛

رشت أاآلفـاق و تيـک طاعـة مجيـع النـاس يفأت ىتقبله حت أالَّ مر ن تقوم هبذا األألوک أليک وغدوا وسإالناس 
رشت عليـک أبيتـک و املدينة فتقـيم يف إىلن ترجع أالبرصة  إىلعليک حني بلغک خروج الزبري وطلحة بعائشة 

مـن ذلـک فقـال لـه  ءيش يف ييأنت غائب, فلم تقبل رأن قتل, قتل وإن خترج من املدينة, فأحني حورص عثامن 
ملن حرض احلرمني مـن املهـاجرين  إالَّ تكون  البيعة ال نإطاعة مجيع الناس من مجيع اآلفاق, ف يما انتظارأ: علی
واجللـوس فيـه,  يبيتـ إىل يما رجـوعأذا رضوا وسلموا وجب علی مجيع الناس الرضا والتسليم وإنصار فواأل
ذلـک? وقـد كـان  يمكننـأحني حورص عثامن فكيـف  يما خروجأمة ولو رجعت كان غدرا باإل ين رجوعإف

 ؛بـه علـی  ؛امـام حسـن : »علـم بـه منـکأنا أعام  سبعثامن فاكفف يا بنحاطوا أكام  حاطوا يبأالناس 
ای پدر هنگامی كه عثامن كشته شد و مردم صبحگاهان به سـويت آمـده و از تـو تقاضـا : نزديک شد و گفت

بگريی, من به تو اشاره كردم كه نپذيری تا مهه مردم در متام آفاق از تـو اطاعـت   كردند كه خالفت را به عهده
د و نيز هنگامی كه خرب خروج زبري و طلحه با عايشه به سوی برصه به تو رسيد اشاره كـردم كـه بـه مدينـه كنن

ات بنشينی و هنگامی كه عثامن حمارصه شد به تو اشاره كردم كه از مدينه خـارج شـوی تـا  بازگردی و در خانه
ر هيچ يک از اين امـور رأی مـرا قبـول ای, و تو د اگر او كشته شود, در حالی كشته شده كه تو در مدينه نبوده

پاسخ داد اّما درباره اينكه منتظر بامنم تا مهه مردم در متام آفاق اطاعتم كنند, بيعت تنها حّق  ؛علی ! نكردی
حضـور دارنـد و چـون آهنـا راضـی و تسـليم ) مكه و مدينه(كسانی است از مهاجرين و انصار كه درحرمني 

راضی و تسليم شوند و اّما بازگشتن به خانه و نشستن در خانه, اگـر ايـن  شدند, بر مهه مردم واجب است كه
دادم, درباره اين اّمت كوتاهی كرده بودم و از ايـن كـه تفرقـه بيفتـد و وحـدت ايـن اّمـت بـه  كار را انجام می

گونـه اّما خروجم از مدينه هنگامی كه عثامن حمارصه شده بـود, چ. پراكندگی تبديل شود, آسوده خاطر نبودم
پـس ای پرسـ جـان ! برايم امكان داشت در حالی كه من نيز مانند عثامن مورد احاطه مردم قرار گرفته بـودم?

اخبـار الطـّوال, ابـو حنيفـه دينـوری, (» خود را از سخن گفتن درباره امری كه من از تو به آن داناترم, بازدار
مهني اعرتاض و گفتگو را عّالمه جملسی به نقـل از نظري ) ١٤٥الّدين الّشيال, ص  حتقيق عبداملنعم عامر و مجال

و كتـاب  ٣٢شيخ طوسی, چاپ اّول, جزء الّثانی, ص » امالی«شيخ مفيد آورده كه در حاشيه مهان صفحه به 
ليـه إمن صـالته قـام ) امري املؤمنني(فلام فرغ «: داده شده, روايت مذكور چنني است نيز ارجاع» هنج الّسعادة«

, فقال ىكلمک وبكأن أستطيع أال  ينإمري املؤمنني أيا : وجلس بني يديه ثم بكی وقال إلی ابنه احلسن بن عل
 =وا عـثامن ـرن القـوم حصـإ! مرياملؤمننيأيا : وتكلم وال حتن حنني اجلارية, فقال يتبک يا بن ال: مري املؤمننيأله 
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بمكة حتی تؤوب العـرب وتعـود  ن تعتزل الناس وتلحقألتک أو مظلومون فسأما ظاملون إيطلبونه بام يطلبونه 
 ةمـن اجتمعت األإن ال تتبعها وتدعها فألتک أوالزبري فس ةثم خالقک طلح.... تيک وفودها أحالمها وتأليها إ

ن ال تقتل بمضيعة, أذكرک باهللا أن ال تقدم العراق وأسالک أنا اليوم أن اختلفت رضيت بام قسم اهللا وإفذاک و
 أيتما قولـک أن عثامن حرص فام ذاک وما علی منه فقد كنت بمعزل عن حرصه وإما قولک أ: مري املؤمننيأفقال 

ما قولک اعتزل العـراق ودع طلحـة والـزبري فـواهللا مـا أيستحل بمكة و يكون رجل الذمكة فو اهللا ما كنت أل
ني از چون امـري املـؤمن: يعنی.... » رجلها كون كالضبع تنتظر حتی يدخل عليها طالبها فيضع احلبل يفكنت أل

نامز فراغت يافت فرزندش حسن بن علی ; به سوی او رفـت و در پـيش روی او نشسـت سـپس گريسـت و 
پرس جـان : امري املؤمنني فرمود. اش ادامه داد توانم با تو سخن بگويم و به گريه ای امري مؤمنان من نمی: گفت

عثامن را حمارصه كردند و از او  ای امري مؤمنان گروهی :امام حسن گفت. گريه مكن و سخن بگو و ناله مكن
هايی داشتند, خواه ستمگر بودند يا ستمديده, در آن هنگام من از تو درخواست كردم كه از مـردم  درخواست

در به پاداشتن حكومتی (گريی كنی و به مكه بروی تا آنكه عرب به سويت باز گردد و آرزوهای خود را  كناره
سپس طلحه و زبري با تو خمالفـت كردنـد و در آن موقـع .... به سوی تو آيند  باز يابند و ناميندگانشان) عادالنه

من از تو خواستم كه پيگري كارشان نشوی و آن دو را واگذاری, پس اگر اّمت به گرد تو اجتامع كردند چه هبرت 
خواهم كه بـه   ای و امروز از تو می و اگر درباره تو اختالف كردند, به آنچه خداوند قسمت فرموده, رضا داده

حرضـت . دهم كاری نكنی كه سبب شود كشته شـده و از دسـت بـروی  عراق نروی و به خدايت سوگند می
اّما اين سخنت كه عثامن حمارصه شده, چه گنـاهی از آن بـر گـردن مـن اسـت? مـن از : امري در پاسخ فرمود 

د به خدا من مـردی نيسـتم كـه حرمـت ام و اّما اين سخنت كه به مّكه برو, پس سوگن اش بر كنار بوده حمارصه
اّما اين سخنت كه به عراق نرو, سوگند بـه ) چون ممكن است دشمنان خون را در آنجا بريزند(مّكه را بشكنم 

خدا كه من مانند حيوانی نيستم كه در انتظار بامند تا جستجوگرش بـه رساغ او بيايـد و ريسـامن را بـه پـای او 
 ؛با برادر بزرگوارش امـام حسـني  ؛امام حسن ) ١٠٤−٣٢/١٠٣, بحار االنوار, چاپ جديد. (بنهد

تـاريخ مدينـة دمشـق, حتقيـق علـی شـريی, دارالفكـر, (نيز هم عقيده نبود و چنانكـه طـربی و ابـن عسـاكر 
انـد,  ذكر كرده... و ) ٢/١٨٦تاريخ إبن خلدون, مؤسسة االعلمی للمطبوعات, (بن خلدون او ) ١٣/٢٦٧

آن  ؛ويه, نظری غري از حرضت سّيد الّشهداء داشت, به طوری كه امـام حسـني در موضوع مصاحله با معا
الزم بـه . چنني نكرد ؛دانيم امام حسن   حرضت را سوگند داد كه صلح با معاويه را نپذيرد, اّما چنانكه می

كه » محنعثامن بن عبدالر«ذكر است كه ترديد برخی از نويسندگان در سند اين خرب, وارد نيست, زيرا هر چند 
فرموده, موثوق بودن و » دراية احلديث«در سند طربی مذكور است, شيعی نيست ولی چنانكه شهيد ثانی در 

 .صدق راوی مهمرت از مذهب اوست و مذهب, رشط پذيرفتن روايت نيست
 = و اگـر» او بسيار راستگوسـت: صدق «: گويد می» بن معنيا«در مورد عثامن بن عبدالرمحن نيز, رجالی معروف 
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ديگر، ناچار  ي هو سكوت و اعتزال ائم؛ و جنگ امام حسين  ؛حسن 
مخصوص  ي هگانه نام اند كه هر يك از امامان دوازده به احاديثي دستاويز گشته

اند و مأمور بودند طبق مندرجات آن كتاب  و كتاب خاصي از جانب خدا داشته
نمايند يعني آنان خود وظائف خاصي داشتند و تابع كتاب و سنتي  رفتار

كه عدم حكم به متقضاي  -حال اگر رفتار آنان با قرآن مجيد !! مخصوص بودند
يا با  )1(كفر و ظلم و فسق است و در اين مورد هيچ كس استثناء نشده ي هآن ماي

=
                                                 

اّما ابـن » كند وی از ضعفاء روايت می: »قوام ضعافأيروی عن «: بخاری در كتاب رجالش درباره وی گفته است
كتاب  دخال عثامن يفإ يالبخار عىل أيبنكر أ«: نويسد  ابی حاتم از قول پدرش كه از دانشمندان علم رجال است می

عثامن بن عبدالرمحن را در كتاب ضعفاء ذكـر كـرده  پدرم ابو حاتم اين كار بخاری را كه: الضعفاء وقال هو صدوق
ريح دارد, شخص ـالبتّه بخاری نيز چنانكه عبارتش بر اين امر تص. »انكار نموده و گفته است او بسيار راستگوست

اند, وی را در عـداد ضـعفاء آورده اسـت; و در  عثامن را تضعيف نكرده بلكه به مالحظه راويان او كه ضعيف بوده
 .ی كه راويان عثامن ضعيف نباشد طبعًا ايراد بخاری نيز وارد نخواهد بودمورد خرب

نقـل شـده بـه طـوری كـه  إلديگر از اين گونه اختالفات, آثار متناقضـی اسـت كـه در كتـب فقهـی از ائمـه 
باشد مانند  اند يكی از آهنا را بر تقّيه محل كنند, زيرا چيزی نبوده كه مايه بيم و هراس و تقّيه از خمالفان نتوانسته

نقل شده در خـرب نخسـت آمـده  ؛و فرزند بزرگوارش امام كاظم  ؛اخبار متناقضی كه از امام صادق 
 يعمري عن حفص بـن البخـرت أيببيه عن ابن أبراهيم عن إعن علی بن «) كلينی(حممد بن يعقوب «: است كه

» ذا غبتم عنه استوحشواإنسون بكم فأي هنمإ: زيارة القبور, قال يف) الصادق(عبداهللا  أيبعن مجيل بن دراج عن 
قلـت : سناده عن صفوان بـن حييـی قـالإب) ابن بابويه(حممد بن علی بن احلسني «: و روايت ديگر چنني است

ال : ذا انرصـف عنـه اسـتوحش فقـالإنـس بـه فـأتاه الزائـر أذا إن املؤمن أ ياحلسن موسی بن جعفر بلغن يبأل
 ؛مفاد روايـت اّول ايـن اسـت كـه امـام صـادق ) ٢/٨٧٨لی, وسائل الشيعة, شيخ حر عام(» يستوحش

مراد, ديدار قبور مؤمنان است چرا كه از زيارت قبور كّفـار و دعـا (رويد  وقتی شام به زيارت قبور می: فرمود
اّمـا مفـاد ! شـوند گريند و چون از آهنا غائب شديد, دلتنـگ مـی آهنا به شام انس می) برای آهنا هنی شده است

چـون از زيـارت قبـور مـؤمنني بازگشـتيد آهنـا دلتنـگ : م آن است كه امام موسی بن جعفر فرمودروايت دوّ 
انـد و طبعـا دو رأی  رسانند كه ائمه آرا گونـاگون و متضـادی داشـته اين قبيل روايات جمموعا می. شوند  نمی

 .توانند صحيح باشند متضاّد, هر دو نمی
ــال مــی −)١( ــد متع ــد خداون z y x } | { ~ �  ¡ ¢ £  w  v u t} : فرماي
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نيست، زيرا رسول خدا تطبيق نشود، و كسي را جاي اعتراض  ي هسنت متواتر
اينان خود كتابي مخصوص دارند غير كتاب و سنت معروف بين  ي هآنان به گفت
 !! مسلمين

هر گاه چنين اصلي را بپذيريم وقوع هر امري و عملي كه بر خالف حكم 
رود و تعيين افرادي با چنين اختياراتي براي  روشن قرآن باشد از ائمه انتظار مي
قرآن است و اين مدعي با هيچ ميزاني  امامت، كشيدن قلم نسخ بر احكام

  . چنداني ندارد ي هصحيح نيست و باطلي است كه با كفر فاصل
بايد  اند مي امامت هر گاه بدين اهميت بود كه اينان مدعي ي همسأل  - 5

عام هر صبح و شام ابالغ  آن را به طور صريح و روشن در مأل صرسول خدا 
چون حديث غدير بيان فرمايد كه حتي  و اعالن نمايد نه اينكه آن را با حديثي

هم نتوانند از آن معني امامت و خالفت را  ؛نزديكان و ارادتمندان علي 
درك كنند و چنانكه گذشت ابو الهيثم بن التيهان كه از طرفداران امير المؤمنين 

را در نيافتند و كساني را  صبود و نيز دوستانش دقيقا منظور پيامبر  ؛
د واقعي آن حضرت را بپرسند، گر چه چنانكه قبالً گفتيم فرستادند تا مقصو

ترديد اين شبهه بجاست   ممكن است اين قصه از بيخ و بن دروغ باشد، ولي بي
كه در غدير خم بيان شده  »مواله من كنت مواله فهذا عيل« ي هكه از جمل

را به طور واضح  صتوان معناي امامت امت و خالفت بالفصل رسول اهللا   نمي
توان دريافت كه اين قصه را نيز براي رفع  ريافت و با اندك دقت و انصاف ميد

=
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 n m l k j  i h g f e dc bz )و خالصه ترمجـه آيـات مفهوم ). ٤٧ −٤٤: املائدة
و ....... و ظـامل....كـه خداونـد نـازل فرمـوده حكـم نكنـد, آنـان كـافر هر كه بـه آنچـه«باال اينچنني است 

 .»اند فاسق
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 . اند همين اشكال پرداخته
و » اعطاء لواء«و » منزلت«و » مؤاخاه«و » طير مشوي«همچنين با حديث 

توان مطيع محض فردي شد و او را همچون پيامبر، از جانب   امثال آنها نيز نمي
صرف نظر از روايات . چون و چرا دانست  بيخداوند امام مفترض الطاعه 

در كتب  ؛جعلي، از هيچ يك از احاديث صحيحي كه در فضائل علي 
توان خالفت الهي و بالفصل آن حضرت را استنباط نمود   فريقين آمده نيز نمي

كه منكر  -و احاديث مذكور جز فضل بزرگواري آن حضرت را براي زعامت 
 . نص ندارند ي هنبرسانند و هرگز ج نمي - ندارد 
احاديثي چون حديث غدير كه درصدر احاديثي است كه در امامت   - 6

شود، در نظر اصحاب رسول   بدان استناد مي ؛حضرت علي  ي همنصوص
توانست از آن به  به قدري از اين مطلب دور بوده كه كسي نمي صخدا 

استناد و امامت منصوصه استناد و از آن در اين مقصود استفاده كند، چنانكه 
كه شايد كمتر كسي آن را  »األئمة من قريش«استفاده نشد، اما در مقابل حديث 

شنيده بود، انصار با تمام جديت و اهتمامي كه به احراز خالفت داشتند، سست 
پيامبر  ي هشده و عقب نشستند و براي حفظ ديانت و عدم مخالفت با فرمود

ري كه دال بر امامت علي ، قانع و متقاعد شدند، پس چرا از نص و خبص
از  ؛است، صرف نظر كنند؟ با توجه به اينكه چنانكه بارها گفتيم علي ؛ 

چگونه ممكن است نسبت به حديث غدير كه شمار كثيري . حاميان انصار بود
 اعتنايي و جفا كنند؟   هاي خود شنيده بودند، بي از مردم با گوش

به قدر  -ر آن نيست كه كسي منك -آري حديث غدير با تمام اهميتش 
عامر مع احلق, تقتله الفئة «: او فرمود ي هكه پيغمبر خدا دربار» حديث عمار«

كشند مورد استناد و عمل  عمار با حق است، او را گروهي باغي مي .»غيةالبا
بينيم اين   قرار نگرفت، زيرا مي ؛اصحاب حتي پيروان و طرفداران علي 
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ز يك بار نفرموده باشد، آن چنان در بيش ا صحديث كه شايد پيغمبر خدا 
نظر مسلمانان، بزرگ و مهم بود كه پس از شهادت عمار در صفين به دست 
سپاه معاويه و تشويش و اضطراب و غوغايي شديد در بين صفوف طرفين 

افتاد كه نزديك بود بسياري از لشكريان ) و سپاه معاويه ؛اصحاب علي (
نگ بكشند و در ميان اصحاب امير المؤمنين معاويه او را واگذارند و دست از ج

نيز گروهي تا زمان شهادت عمار در ترديد و حيرت بودند كه حق با كدام 
طرف است و همين كه عمار شهيد شد بسياري با كمال ميل و رغبت روي به 

خزيمه بن «جنگ آوردند تا شهيد شدند از جمله چنانكه پيش از اين گفتيم 
تن به جنگ » عمار ياسر«كه تا قبل از شهادت » يهانابوالهيثم الت«و » ثابت

اقدام كرده و در  ؛ندادند، اما بعدا با كمال شهامت و فداكاري به ياري علي 
، پس اگر حديث غدير يا احاديث ديگر در )1(اين راه شهادت را به جان خريدند

داشت،   به امامت از جانب خدا مي ؛نظر آنان داللت بر منصوصيت علي 
كردند و يا الأقل خود  از آن عدول و اعراض نمي صاصحاب رسول اهللا هرگز 

آن حضرت و دوستداران و طرفدارانش، خصوصا انصار با جديت تمام به آن 
كه در كتاب » غديريه« ي هالبته الزم است ذكر كنيم خطب. كرد  استشهاد مي

با صراحت امامت و خالفت  صمذكور است و در آن رسول خدا » احتجاج«
كند، كذب واضح فاضح بر رسول خداست، عالوه بر اينكه  را بيان مي ؛لي ع

در : ، سند آن نيز چنين است)2(وجه ذكري از آن نيست  در كتب معتبر به هيچ

                                                 
ايامن داشـته و تسـليم  صپذيرد افرادی كه تا اين اندازه به سخنان پيامرب   آيا وجدان بيدار و عقل سليم می −)١(

ن را كـتامن را به خالفـت, شـنيده باشـند, ولـی آ ؛اند, سخن آن حرضت درباره نصب علی  اوامر او بوده
 !!! كرده و به آن اعتناء نكنند?

را البته بـدون ذكـر روات » احتجاج«كتاب » خطبه غديريه«ترمجه » كانون انتشارات رشيعت«چندی پيش  −)٢(
 =ای, برخـی از  نگارنـده در مقالـه. منترش كـرد» خطبه پيامرب اكرم در غدير خم«ای به نام  رسوای آن, در جزوه
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اينجا نيز مناسب اسـت كـه . به چاپ رسيد» كامن رنگني«خطبه را نوشتم كه در جمّله  اشكاالت بسيار زياد اين
 : ای از عيوب اين روايت جمعول را ذكر كنم پاره

» مائـده«سوره مباركه  ٦٧مهمرتين اشكال اين خرب آن است كه داللت بر حتريف قرآن كريم دارد زيرا مهه جا آيه 
ــــی ــــني م  z yx w v u   t s rqz }   | {~ p  o n m l k j }  :آورد را چن

و البتـه مهـني يـک اشـكال بـرای رّد آن !! است) در حالی كه اين آيه در قرآن جميد فاقد فی علی )٦٧: املائدة(
 .كافی است

به ويژه مقّدمه آن و تأكيدات ) صفحه نسخه حممد باقر اخلرسان ١٣تقريبا (طوالنی بودن غري معمول كالم پيامرب 
) ١٠الغدير, چـاپ سـّوم, ج اّول, ص (م در اين خطبه, خصوصا در موقعی كه به قول امينی بيش از حّد الز

هوا به شّدت گرم بود و مردم برای حتّمل گرما و آسودن از تابش سوزان آفتاب, قسمتی از لباس خود را روی 
مجاعت را طوالنی  گذاشتند, با سريه آن حرضت كه به مالحظه مردم نامز رسگرفته و قسمتی را زير پايشان می

فرمود, موافق نيست و اين خود نشانه آن است كه اين حـديث از پيـامرب رشيعتـی كـه سـختی و مشـقت  نمی
 .پسندد, صادر نشده است  مؤمنني را نمی

در نامز اشاره شده, كه اين خود دليل ديگری است  ؛در اين روايت به حديث جمهول خاتم بخشيدن علی )٣(
را علامی اسالم مفّصال نقد; و بطالن آن   ؛حديث خاتم بخشيدن علی . ين روايتبر كذب و دروغ بودن ا

توانند به كتب مربوطه مراجعه كنند, ما نيز فقط به عنوان نمونـه چنـد ايـراد  اند و عالقمندان می را اثبات كرده
 : كنيم آن را ذكر می

وّجه نشد, چگونه در نامز متوجـه سـائل كه در حال نامز, پيكان از قدم مباركش كشيدند, مت ؛علی مرتضی ) أ
 ! شد? يعنی صدای سائل, از درد بريون كشيدن تري مؤثرتر بود?

حالت ركوع از حاالتی است كه ايامء و اشاره در آن ممكن نيست, زيرا دو دست بر زانوها قـرار دارنـد و رس ) ب
ره كرد; رصف نظر از استبعاد اينكـه توان اشا نيز كامال خم شده و پايني است, از اين رو با رس و صورت نمی

علی ; در نامز متوّجه سائل شده باشد, چگونه در حال ركوع به سائل ايامء و اشاره كرده و او را به سوی خـود 
شـده و مسـجد خلـوت  و با توّجه به اينكه نامز به مجاعـت برگـزار مـی! خوانده, كه نامزش خلل نيافته باشد?

شده? مگر سائل علـم غيـب داشـته و از قبـل  ؛گونه متوّجه اشارات علی نبوده, سائل در ميان مجعّيت چ
 ! نگريسته  جواب نخواهد گذاشت كه فقط به آن حرضت می  دانسته كه چه كسی سؤال او را بی  می

توانست زكات خود را قبل يا بعد از نامز بپردازد? ديگر آنكه سائلی كـه نـه تنهـا در  نمی ؛آيا امري املؤمنني ) ج
مجاعت رشكت نكرده بلكه مالحظه مسلامنان نامزگزار را هم نكرده و يا سؤال در مسجد, مزاحم مجعّيـت  نامز

و حضور قلب نامز گزاران شده بود, چه خصوصّيتی داشت كه امـام تـرجيح داد حـتًام زكـات خـود را بـه او 
 =خويش فرد مستحق متعففی را بپردازد و صرب نفرمود تا نامز خود را به كامل خامته دهد و برای پرداخت زكات 
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 كند? آيا چنني كسی در مدينه وجود نداشت?  بيابد كه با ارصار ورزی سؤال نمی
كنند,   باشد, تكيه و تاكيد بسيار می می» ادوات حرص«كه از ) إنام(مّدعيان در حتصيل اين روايت به آيه, بر لفظ ) د

اند? اگـر  هيچگاه زكاتشان را در حال ركوع نپرداختهو يا ائمه ديگر,  صپرسيم چرا پيامرب   به مهني سبب می
و حرضـات حسـنني و فرزنـدان  صواليت و امامت به دادن زكات در ركوع است در اين صـورت پيـامرب 

 !! اند, نبايد بر مؤمنني واليت داشته باشند بزرگوارشان كه در ركوع نامزشان زكات نپرداخته
چنـني  إرضات حسنني ـو نه ح  صاّدعايی نشده و نه پيامرب  خالف نيست كه جز در مورد علی ; چنني )ـه

اند, از اينرو در اين مورد كه مصداق اعطاء و دادن زكـات در ركـوع نـامز, جـز يـک تـن نيسـت;  كاری كرده
استعامل الفاظ مجع هيچ وجهی ندارد و خالف بالغت و فصاحت است كه آيه رشيفه برای معّرفی يک فرد از 

استفاده كند كه اصال در زبان عربی استعامل آن بـرای غـري مجـع, حّتـی بـه ) هم(ضمري الفاظ مجع, خصوصا 
 .منظور اكرام هم معمول نيست

زكات بر كسی است كه الأقل مالک حّد نصاب باشد و يک سال قمری بر آن بگذرد, در حالی كه آشنايان بـه ) و
زكات باشد, لذا زكـات بـر عهـده آن  دانند كه وی در آن زمان مالی نداشت كه مشمول می ؛احوال علی 
 .حرضت نبود

پردازند, بلكه بايد آن را به عامليان زكات پرداخت يا توسـط  زكات را خود اشخاص و به تشخيص خود نمی) ز
 .آوری گردد و سپس توسط حاكم رشع با رعايت مصالح, تقسيم و توزيع شود  آنان مجع

) و هـم راكعـون(در مجله حاليـه ) هم(و ضمري ) يقيمون الصالة(معطوف است به مجله ) تون الزكاةؤي(مجله ) ح
و ) يؤتـون(اسـت در هـر دو مجلـه ) واو(آن, ضـمري ) يـا بـه عبـارت ديگـر ذواحلـال(است و مرجع » رابط«
بدين ترتيب اگر . خلع كرد) هم(را از مرجعيت ) يقيمون(در مجله ) واو(دليل ضمري  توان بی  و نمی) يقيمون(

را بپذيريم, معنای آيه چنني خواهد بود كه اولياء مؤمنني كسانی هستند كه در حال ركوع, نـامز تفسري مّدعيان 
معنايی است و معلوم نيست كه چگونه  اّما اقامه نامز در حال ركوع عبارت بی! پردازند اقامه كرده و زكات می

 .گنجد در جزء نمی توان در حال ركوع نامز اقامه كرد? زيرا ركوع جزئی از نامز است و كّل   می
خـالف, بـر اسـتمرار و دوام داللـت   ديگر آنكه در اين آيه رشيفه, متام افعال به صورت مضارع ذكر شده است كه بـی

كنند, بلكه آن را   را برای كسی كه فقط يک بار نامز اقامه كند, استعامل نمی) يقيمون الصالة(دارد; فی املثل فعل مجله 
رو در اين آيه, كسانی منظور هستند كـه  از اين. برند  كند بكار می به دفعات نامز اقامه می در مورد كسی كه مستمّرا و

نيز جاری است, يعنی آن را در مـورد ) تون الّزكاةؤي(دارند; مهني حكم عينا درباره فعل مجله  مادام العمر نامز بپا می
رو اگر معنـای  از اين. پردازند ره زكات میمهوا −  در صورت مشموليّت حكم زكات −  كنند كه  كسانی استعامل می

آيه را مطابق دخلواه مّدعيان بدانيم, در اين صورت اولياء مؤمنني بايد مهچون نامز خواندنشـان كـه امـری مّكـرر و 
 =روايت جعلی نيز ايـن كـار بـيش از  مستمّر است, زكاتشان را در حال ركوع بپردازند, در حالی كه حتّی بنا به اين
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 ! پرسيم چرا علی ; اين كار را تكرار نفرمود? م نگرفته, از اينرو میيكبار انجا
در آيه به عنوان عمل نيک و يک امتياز و كاری كه ممدوح است, ذكـر » ايتاء زكات«بينيم  عالوه بر اين چنانكه می

اّدعـا  شده و اين امر اگر مفيد وجوب نباشد قطعا مفيد استحباب خواهد بـود و اگـر منظـور از آن را مطـابق
هيچگـاه موقـع  − الأقل از باب تأّسی به اولياء مـؤمنني − بدانيم, پس چرا زعامی قوم و علام و مراجع مذهب

 ! كنند تا در هنگام ركوع نامزشان, زكات خود را بپردازند?  پرداخت زكات نّيت نامز نمی
تامد به كّفار و تشـويق بـه دوسـتی بـا ديگر آنكه آيه مذكور با توجه به آيات قبل و بعد, در هنی از دوستی و اع) ط

فرمايد خدا و مؤمنني نامزگزار و زكات پردازی را كه بـدون كراهـت و منّـت, زكـات  مؤمنني وارد شده و می
 .دهند; دوست خود بگرييد, نه كّفار را و اصًال آيه در مقام تعيني وّلی امر مسلمني نيست  می

سوره مائده را خالفت گرفته, نه مفاد آيه بعدی; در ايـن صـورت  ٦٧يه موصوله در آ) ما(در اين خطبه, منظور از  −٤
آن آيه نازل شده را برسان, حـال : فرمايد  ای در قرآن راجع به خالفت نازل شده باشد كه خدا در اين آيه می بايد آيه

 ش شده? بايد مّدعيان بگويند آيه خالفت كجای قرآن است كه در اينجا راجع به ابالغ آن به مردم سفار
اصحاب پيامرب باشد كـه طبـق ايـن » القوم الكافرين«و » مردم: ناس«اگر بنا به حمتوای اين روايت منظور از  −٥

كسی كه علـی : نكره كان كافرا أمن «و » پيامرب از قوم خود ترسيد: من قومه  صفخشی رسول اهللا «روايت, 
بيش از هفت مؤمن نبـوده  صام اصحاب پيامرب در اين صورت بايد گفت مت.... و » را انكار كند كافر است

و طبعا آنچه از اسالم به دستامن رسيده از طريق كّفار بوده و واضح است كه اعتامدی به منقوالت كّفار . است
 .آری اين است نتيجه اين روايت!! شود نيست و بدين ترتيب اسالم از حّجّيت ساقط می

كننده اسالم مواجه بوده و حتت تربيـت  شخصيت واالی رسول تزكيهعالوه بر اين, چگونه اصحاب پيامرب كه با 
مستقيم آن حرضت قرار داشتند و در راه دين خدا, جان و مال, تقديم نموده و جهادها كردنـد; كـافر بودنـد, 

هـيچ تفـاوتی نـدارد, بلكـه  صيعنی تربيت و عدم تربيـت پيـامرب ! اما شام مدعيان, مهه موحد و مسلامنيد?
توان با قرآن و  آيا هبرت از اين هم می! باشند? تر می اند, مؤمن مستقيام توسط آن بزرگوار تربيت نشدهكسانی كه 

 اسالم بازی كرد? 
توانيم منظـور   تكرار شده كه اشاره به كفار اهل كتاب است و از طريق آن می) القوم الكافرين(ديگر آنكه در آيه بعد نيز 

در واقع آيه نفيا و اثباتا مربوط به موضوع خالفت نيست, در غـري ايـن . ا هم بدانيمر ٦٧در آيه ) القوم الكافرين(از 
 ! ايم صورت آيات قرآن را غري مربوط به يكديگر جلوه داده و فصاحت و بالغت قرآن را انكار كرده

آنكـه  هـيچ علمـی نيسـت مگـر: يعنی»  حصاه اهللا يفأما من علم إال وقد «: در اين خطبه دروغني آمده است −٦
 صاگر رسول خـدا . , اّما اين اّدعا با بسياری از آيات قرآن خمالف است»خداوند آن را در من احصا فرموده
برخی « :)١٠١: التوبه( d  c  be  j   i  h  g  f z} : فرمايد متام علوم را داشت چرا قرآن می

 =q  p  o  n  m  l  k  } : دفرمايـ  و مـی. »شناسـی از اهل مدينه خوی نفاق دارند كه تو آهنا را نمـی
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  w  v  u   t  s  rz )خداوند از تو در گذرد, چرا ايشان را رخصـت « ).٤٣: التوبه
و درباره وقت ) ٤٣/توبه. (»گويند و دروغگويان را بشناسی دادی, تا اينكه معلومت شود آنان كه راست می

يعنی .  »آن فقط نزد پروردگار من استبگو علم «. )١٨٧:اعراف( Ë  Ê  É  È  Ç  z} : فرمايد  قيامت می
 )٥٠ :انعام( w  v   u  t  s  r   q  p  o  nz  } : فرمايد  و نيز می. داند پيامرب وقت قيامت را نمی

تـو « )١: طـالق( n  m  l  k  j   i  h  gz  } : فرمايـد و نيـز مـی . »دانـم من غيب نمی.... بگو «
 .و آيات بسيار ديگر.  »ديد آورددانی شايد خداوند پس از آن امری پ نمی

ای كـه  آيه: » فيه الّ إالقرآن  وما نزلت آية مدح يف.... فيه  الّ إ) رضی(ما نزلت آية «: در اين روايت آمده است −٧
ای در قرآن كه دال بر مدح پروردگـار  و آيه.... دال بر خشنودی خداوند باشد, جز راجع به علی ; نازل نشده 

آيـا خداونـد در قـرآن انبيـاء سـلف و ابـرار و صـاحلني و مّتقـني را مـدح !! ?»نازل نشدهباشد جز درباره او 
 ! را مدح نكرده? آيا مهاجرين و انصار را مدح نكرده است?... و  ’نفرموده? آيا خداوند حرضت مريم 

نگفتـه مگـر ) ين آمنواالذ(خداوند در هيچ جا : يعنی» بدا به إالّ وما خاطب اهللا الذين آمنوا «: گويد  ديگر آنكه می
معلوم است كه جاعل روايت با قرآن چنـدان ! در صدر آنان خماطب آيه بوده است ؛آنكه قبل از مهه علی 

º  «     ¼  ½  ¾  ¿  } : در آيـه − نعـوذ بـاهللا −بايـد پرسـيد ! آشنا نبوده و دسته گل بـه آب داده
Á  À z )و يـا در آيـه.  »را چند برابر نخوريد ايد ربا ای كسانی كه ايامن آورده« )١٣٠:آل عمران :

{  z  y    x  w  v  u  t  sz )ايد با حالت مسـتی  ای كسانی كه ايامن آورده« )٤٣:نساء
ای كسـانی كـه « )٢:صـف( r  q  p  o     n  m  l  kz  } : و يا در آيـه.  »به نامز نزديک نشويد

 ؛رضت علـی ـو دهها آيه ديگـر, حـ.  »دهيد م نمیگوييد كاری را كه خودتان انجا ايد چرا می ايامن آورده
 !! پيش از ديگران خماطب اين آيات بوده است?

مـن هشـدار دهنـده و علـی : » هاد منذر وعيل ينإ«: دهد كه فرمود در اين روايت به دورغ به پيامرب نسبت می −٨
 :شـوری( z[    Z  Y  ]     \ } : فرمايـد مـی صدر حالی كه قرآن به پيامرب . هدايت كننده است

 . يعنی پيامرب را بر خالف اين روايت, هادی هم دانسته است . »كنی مهانا تو به راهی راست هدايت می« )٥٢
امر به معروف و هنی از منكر جـز : يعنی» مام معصومإمع  إالَّ مر به معروف وال هنی عن منكر أال «: گويد  می −٩

ن ما كه امامی معصوم در دسرتس نيست, فريضه امر به معـروف بنابراين در زما. به مهراه امام معصوم نيست
 ! خواهند?  آيا كّفار و استعامر هبرت از اين می! و هنی از منكر ساقط است

تفسري قرآن را جز كسی كه من دسـت : يعنی» أنا آخذ بيده يالذ ال يوضح لكم تفسريه إالَّ «: گويد  و نيز می −١٠
پرسيم چگونه اصحاب رسول كـه قـبال بـه خـدا و رسـول و  می. دهد  ح نمیتوضي) يعنی علی(ام  او را گرفته

 =معاد و مالئک و از مجله واليت علی ; اعتقاد نداشتند, به رصف شنيدن آيات قرآن, آن را فهميده و جمـذوب و 
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» حدثني« ي هخود را با كلم ي هطبرسي پس از آنكه مشايخ اجاز» احتجاج«
حممد بن «حدثنا  قال» حممد بن موسی اهلمدانی«قال حدثنا : نويسد آورد، مي  مي

قيس «مجيعا عن » صالح بن عقبه«و» سيف به عمريه«قال حدثنی » خالد الطيالسی
   .؛عن أيب جعفر حممد بن علی » علقمه بن حممد احلرضمي«عن » بن سمعان

  : »محمد بن موسي الهمداني«اينك شرح حال فضاحت ماالمال 
ح حال او ، ممقاني ضمن شر)194ص  3ج (در كتاب تنقيح المقال  –الف

وضع نموده و احاديث بسياري در » زيد النرسي«نويسد كه وي كتابي به نام   مي
  . آن جعل كرده است

 اهلمداين ىحممد بن موس«: نويسد  مي) 336ص (در نقد الرجال تفرشي  –ب

=
                                                 

} : گويد پس بـا آيـات هدايت شدند? آنان قرآن را بدون تفسري علی ; چگونه فهميدند? اگر راوی راست می
  O  Q   Pz )١٠٣ :نحل(  {  u     t  sz )يعنی اين قرآن به زبان واضح عربـی ) ١٩٥ :شعراء

: و.  »قرآن را برای يادآوری آسان سـاختيم«. )١٧ :قمر( t  s      r     q  p  o  nz   } : است و يا
 {n  m  l  k  j  i  h   g  f  z )ــراهيم ــومش « )٤ :اب ــان ق ــه زب ــز ب ــامربی را ج پي

درسـت  ؛آيا زبان عربی زبانی است كه جز بـا تفسـري علـی ! چه كنيم?.  »م تا برايشان بيان ناميدنفرستادي
شود, چـرا آن حرضـت در ايـام  درست فهميده نمی ؛ثانيا اگر قرآن جز با تفسري علی ! شود? فهميده نمی

 رآن حمروم نامنند? نشينی يا اوقات ديگر, تفسريی برای قرآن ننوشت تا خلق اهللا از معنای واقعی ق  خانه
و ابـو جهـل مـردم را از ) در حـال كفـر(شود, آيـا ابوسـفيان  ثالثا اگر قرآن جز با تفسري آن حرضت واضح نمی

 كردند?  شد, منع می شنيدن چيزی كه به وضوح فهميده نمی
ب از تطويـل البّته اشكاالت اين روايت بسيار بيش از اينهاست ولی بنا به روش مؤّلف حمرتم اين كتـاب و اجتنـا

 .)تلک عرشة كاملة. (شود كالم, در اينجا به مهني ده اشكال اكتفا می
كنـد  رغم اشكاالت فراوانش, يـک فائـده مهـم دارد و آن ايـن كـه ثابـت مـی سخن آخر اينكه; اين روايت علی 

در غـدير خـم  صاند كه خطبه پيـامرب  اند و باطنا پذيرفته جاعلني و ناقلينش در يک نكته, در دل, با ما موافق
 .وافی به مقصودشان نيست و در واقع انگيزه آنان نيز از جعـل ايـن خطبـه, رفـع مهـني اشـكال بـوده اسـت

 .)برقعی(
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) غض. (نه كان يضع احلديثإ: ضّعفه القميون بالغلّو وكان ابن الوليد يقول
ها موسي الهمداني را به سبب غلو ضعيف   ميق: »عن الضعفاء يضعيف يرو

كرده  گويد كه او حديث جعل مي  مي) استاد صدوق(و ابن الوليد . شمارند  مي
  . كند او از ضعفاء نقل مي: گويد است و غضايري مي

پس از شرح حال ) 409ص  8ج (شوشتري در قاموس الرجال  ي هعالم –ج
الوليد وابن بابويه وابن نوح وفهرست قال به ابن  يفضعفه اتفاق«: نويسد  او مي

ضعف او مورد اتفاق است و ابن الوليد و : »يوابن الغضائر والنجايش الطويس
  . دانند  ابن بابويه و ابن نوح طوسي و نجاشي و ابن الغضائري او را ضعيف مي

او را در قسم دوم كه مخصوص ) 512ص (ابن داوود در رجال خود  –د
  . آورده و او را به وضع حديث و غلو مذمت كرده است مجروحين و مجهولين است

حممد بن «) غض(: آمده است) 57ص  6ج (در مجمع الرجال والرواه  -هـ
محمد بن موسي الهمداني ضعيف : »عن الضعفاء يضعيف يرو اهلمداين ىموس

  . كند است و از ضعفاء روايت مي
دانی ضعفه حممد بن موسی اهلم: آمده است) 60ص (در رجال نجاشي  - و

ها موسي   قمي: »إنه كان يضع احلديث: القميون بالغلّو وكان ابن الوليد يقول
گويد كه او حديث  الهمداني را به سبب غلو ضعيف دانسته و ابن الوليد مي

  . كرده است جعل مي
نيز او را در رديف ضعيفان و ) 261ص (اتقان المقال شيخ طه نجف  - ز

نيز او ) 327ص (ا محمد استرآبادي در منهج المقال ميرز. غلوكنندگان آورده است
شيخ صدوق نيز او را تضعيف كرده : گويد  شمارد و مي  را غالي و واضع حديث مي

  . نيز وي ضعيف معرفي شده است) 2/205(اردبيلي » جامع الرواه«در . است
اين محمد بن موسي الهمداني از محمد بن خالد الطياسي و او را سيف بن 
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  . كند و صالح بن عقبه روايت ميعميره 
  : اما سيف بن عميره

كند  به نقل از شهيد ثاني تضعيف او را نقل مي) 2/79(رجال ممقاني  –الف
نه أنه مظنون وعن موضع آخر إومن موضع من كشف الرموز «: نويسد  و مي

او در بخشي از كتاب كشف الرموز مظنون و در بخشي : »مطعون فيه وملعون
  . و ملعون استديگر مطعون 

  . او را در رديف ضعفاء آورده است) 299(اتقان المقال شيخ طه نجف  –ب
  : اما صالح بن عقبه

در قسم دوم كه مخصوص حال ) 230ص (حلي  ي هدر خالص –الف 
 ,صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان روی عن أيب عبداهللا«: نويسد  ضعفاء است مي

قبه از امام صادق روايت كرده و بسيار صالح بن ع: »كذاب غال ال يلتفت اليه
  . شود  دروغگو و اهل غلو است كه به او اعتناء نمي

او را در قسم مجروحين و مجهولين آورده ) 462/ص(رجال ابن داوود  –ب
حديثش ارزشي ندارد، : »ليس حديثه بيشء كذاب غال كثري املناكري«: نويسد و مي

  . كذاب و اهل غلو و بديهاي بسيار دارد
: »غال كذاب ال يلتفت إليه«: اند وضع او در ساير كتب رجال نيز گفته

  .)1(هاي دروغگوست كه قابل اعتنا نيست كننده غلو
  . غديريه، كذب بر خدا و رسول است ي هبدين ترتيب ترديد نيست كه خطب
به عنوان خليفه و امام ؛ ايم اگر علي  بنابراين همچنانكه بارها گفته

بود، دليلي نداشت اصحاب رسول خدا كه ممدوح منصوص خدا و رسول 

                                                 
 .٣٠١و اتقان املقال ص  ١٧٠و نقد الرجال تفرشی ص  ٢٠٦ص  ٣جممع الرجال ج  −)١(
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 صاند، براي رضايت ابوبكر كه تمام اموال خود را در زمان حيات پيامبر   قرآن
در راه خدمت به اسالم، بذل كرده بود و در آن زمان نه ثروتي و نه سپاهي 
تحت فرماندهي داشت، به تصريح خدا و رسول پشت پا زده و او را بر 

هم خويشاوندان زياد داشت و هم از حيث وسائل مادي كه  ؛حضرت علي 
آن بزرگوار را به  ي هبكر كمتر نبود، مقدم دارند و خالفت منصوص الأقل از ابو

خصوصا انصار كه هم در وطن خويش بودند و هم . ديگري واگذار كنند
  . كردند بودند، سكوت نمي ؛اكثريت قاطع داشتند و هم طرفدار علي 

زرگ كه اين تهمتي بزرگ و خيانتي عظيم است كه قسم به خداوند ب
اين سخن . را ناديده گرفتند ؛گويند اصحاب رسول خدا نص بر علي   مي

  . كند فقط دشمنان اسالم را شاد مي
 ؛از حديث غدير و ساير احاديثي كه آنها را دليل بر منصوصيت علي  - 7

اي نشده  چنين استفادهاند، حدأقل تا نيم قرن پس از پيامبر،  براي خالفت گرفته
 ؛يابيد كه حتي خود امير المؤمنين علي   و شما هيچ حديث صحيحي نمي

به آن حديث براي منصوصيت خود استناد كرده باشد و هيچ يك از فرزندان آن 
اند، پس اگر در اين باره از جانب  حضرت نيز در اين نيم قرن بدان استناد نكرده

نصي موجود بود قطعا اصحاب رسول و خدا و رسول به طور صريح و روشن 
نمودند، و حال اينكه در  شيعيان علي و الأقل خود آن جناب بدان استناد مي

در كتب معتبر ) اهل سنت و شيعيان(تمام احتجاجات آن جناب كه فريقين 
اند ابدا چنين ادعائي نشده و بعد از قرن اول است كه مذاهب  خود آورده

و مرجئه و خطابيه و ناووسيه و راونديه را دست گوناگون چون مذهب كيسانيه 
سياست به وجود آورد، آنگاه اين قبيل احاديث كه اكثر آن موضوعات و 

  . مجعوالت است مورد استناد قرار گرفته است
رساند كه در   دقيق و بدون تعصب در تواريخ معتبر اسالمي مي ي همطالع - 8
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 ي هدانستند، مسأل  وارث خالفت مي گاه كساني كه خود را الئق و آن زمان، تكيه
تر اينكه   عجيب. اي و گروهي نيز بود هاي قبيله  قرابت و وراثت و برخي رقابت
نگرد و اصرار   خالفت را از منظر قرابت مي ي هاغلب احاديث شيعه نيز مسأل

باشد و غير او  ’زهرا  ي هبسيار دارد كه امام امت بايد از اوالد حضرت فاطم
  !! اند اهغاصب و گمر

توان دريافت كه در اسالم   با اينكه با كمترين اطالعي از معارف دين مي
اي، معتبر و مورد تأييد نيست، ولي اين نگرش  قرابت و قوميت و تعصب قبيله

نيز  ؛چنان بر افكار غلبه دارد كه حتي برخي از كلمات درباره امير المؤمنين 
  !! با همين نظر تأويل شده است

  : قل شده كه آن حضرت پس از انتخاب ابوبكر فرموداز جمله ن
 مــورهمأملكــتىن كنــت بالشــورإو

 

ـــب? ـــريون غي ـــذا واملش ـــف هب  فكي
 حججت خصمهمىوإن كنت بالقرب

 

ـــــالنب ـــــريک ب ـــــرب أوىل يفغ  وأق
كه   است  چگونه  پس. را در دست گرفتي  امور مردم   اگر با شورا و مشورت

  .بودند؟ غايب   مشاوران 
  مقام غير تو بدين   بنابراين. آوردي  دليل برايشان   قرابت ي هبا مسأل و اگر

  .سزاوارتر و نزديكترند
: چنين آمده است )1(»بحار األنوار«مسعودي و در » اثبات الوصيه«و نيز در 

اتصل اخلرب بأمري املؤمنني بعد فراغه من غسل رسول اهللا وحتنيطه وتكفينه وجتهيزه «
هاشم وقوم من صحابته مثل سلامن  ي عليه مع من حرض من بن ةودفنه بعد الصال

فقام  نحو أربعني رجالً  ةبن كعب ومجاع ذر ومقداد وعامر وحذيفه وأيب  وأيب

                                                 
 .٥٨بحار األنوار, چاپ تربيز, جلد هشتم ص  −)١(
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قريش, فأنا أحق قريش هبا  يف ةمامإن كانت اإل: عليه ثم قال ىاهللا وأثن فحمد خطيباً 
از كفن و  ؛و حضرت علي. »دعواهم قريش فاألنصار عىل وأن ال تكون يف

به آن حضرت رسيد و ] بني ساعده ي هبيعت در سقيف[دفن او فارغ شد، خبر 
بعد از آنكه بر پيكر رسول خدا نماز خواند آنگاه در مقابل ياران خود چون 
سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذيفه و ابي بن كعب و جماعتي كه حدود 

حمد و ثنا گفت، آنگاه چهل تن بودند برپا خاست و خطبه خواند و خدا را 
قريش سزاوارترم و اگر در  ي هفرمود، اگر امامت در قريش باشد، پس من از هم

قريش نباشد ادعاي انصار بجاست يعني جايز نيست آنان نيز به جهت نصرت 
اسالم، براي احراز خالفت تالش كنند سپس آن حضرت از مردم كناره گرفت 

  .)1(و به خانه رفت
  

  اند ادعاي نص نكرده صرسول اهللا  ي هاهل بيت و ذري
در ميان خاندان رسول خدا و عمو زادگان وي آنان كه اهل فضل و  - 9

از طرف خدا و رسول براي  ؛تقوي بودند هرگز چنين ادعائي نشده كه علي 
حسن مثني بن الحسن  ي هامامت بر امت نصب شده است چنانكه قبال گفت

هيا الناس هذا أأراد خالفته لقال  يالنب لوكان«: را آورديم كه فرمود ؛المجتبي 
اگر پيامبر تفهيم : ترجمه .»فاسمعوا وأطيعوا يوالقائم عليكم بعد يمرأ ويل

                                                 
 ىاز قسـمتها باشد و فقـط بعىضـ نمىآمده است صحيح  ىو جملس ىاهباى مسعودكه در كت ىغالب روايات −)١(

ذكر اين روايات در اين كتاب فقط به اين دليل است كه بيان شـود , اين روايات با احاديث صحيح موافقت دارد
ضمن اين كه مـا , كه امامت منصوص را ثابت كند وجود ندارد بر فرض صحت اين روايات باز هم نص و قوىل

نيست, و متامی اين  صاعتقاد داريم چنني گفتگوهايی در شأن و منزلت صحابه و ياران جان بر كف رسول اهللا 
ايـن روايـات بـا  ىاز قسمتها روايات از دو حالت خارج نيست يا اينكه كال دروغ و كذب بوده و يا  اينكه بعىض

 .)مصحح. (احاديث صحيح موافقت دارد
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اين پس از من ولي امر و ! ايها الناس: فرمود  خواست مي  خالفت او را مي
آنگاه جناب حسن بن حسن . سرپرست شماست بشنويد و اطاعت كنيد

قسم باهللا سبحانه أن اهللا تعاىل لو آثر عليا ألجل هذا أ«: اضافه كرد ؛المجتبي 
به : ترجمه »لكان أعظم الناس خطاء −كرم اهللا وجهه  −األمر ومل يقدم علی 

خداوند سبحان سوگند، اگر خداوند علي را براي اين امر بر ديگران ترجيح 
داده و علي كرم اهللا وجهه او خود پيش نيامده، خطا و جرمش از ديگران 

و چنانكه در حديث اثبات الوصيه بود امير المؤمنين همين كه شنيد . گتر بودبزر
إن «: اند، فرمود بيعت كرده »األئمة من قريش«بكر به استناد حديث  مردم با ابو
 نصار عىلقريش فأنا أحق قريش هبا وإن مل تكن يف قريش فاأل يف ةمامتكن اإل
از ديگران به آن  اگر امامت در قريش است پس من: ترجمه »دعواهم

سزاوارترم و اگر در قريش نيست، ادعاي انصار بجاست و بدون هيچ گونه 
آيا منصوص از . سخن و احتجاجي به منصوصيت خود از مردم كناره گرفت

اي  اش همين است كه بدون هيچ ادعائي و مطالبه جانب خدا و رسول وظيفه
عباد آورديم كه آن برود و در خانه بنشيند؟ و چنانكه از روايت قيس بن 

رسول اهللا عهدا جلادلت  إيللو عهد  ةوبرا النسم ةفلق احلب يوالذ«: حضرت فرمود
قسم به كسي كه : »من منربه ةواحد ةدرج ىيرق ةقحاف −أيب ترک ابن أعليه ومل 

خالفت با من  ي هدانه را شكافت و جهانيان را آفريد، اگر رسول خدا دربار
گذاشتم پسر ابي قحافه به  شتافتم و نمي ر آن ميعهدي كرده بود، با چابكي ب

زيد بن علي  ي هداستان مذاكر )1(و در رجال كشي. اي از منبر پيغمبر بر آيد پله
دارد كه در خاندان رسول خدا از   معلوم مي» مؤمن الطاق«با  ؛بن الحسين 

                                                 
 .١٦٤رجال كشی, چاپ نجف ص  −)١(
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ماجری : ن مؤمن الطاق قيل لهأ«: امامت منصوصه خبري نبوده است ي همسأل
 يا حممد بن عيل: قال زيد بن عيل: عبداهللا قال حمرض أيب يف ک وبني زيد بن عيلبين
نعم وكان أبوک : قلت: قال ةماما مفرتض الطاعإآل حممد  ن يفأنک تزعم أ يبلغن
فيربدها بيده ثم  ةحار يوه ةبلقم ىوكيف وقد كان يؤت: بن احلسني أحدهم قال عيل

به : ترجمه. »من حر النار وال يشفق عيل ةمن حر اللقم فرتی يشفق عيلأيلقمنيها 
ابي جعفر احول مؤمن الطاق گفتند كه جريان گفتگوي تو با زيد بن علي بن 

زيد بن علي به : الحسين در حضور حضرت صادق چه بود؟ مؤمن الطاق گفت
پنداري در ميان آل   به من چنين رسيده كه تو مي! اي محمد بن علي: من گفت

آري و پدر تو علي بن : الطاعه بوده است؟ گفتمامامي مفترض  صمحمد 
چگونه ممكن است در حالي كه پدرم : زيد گفت! الحسين يكي از ايشان است

گذاشت   كرد آنگاه در دهانم مي اي كه داغ بود با دست مبارك خود سرد مي لقمه
كرد اما از   سوزي مي  پنداري كه او از حرارت لقمه بر من دل  آيا تو چنين مي

  .)1(كرد؟ رت آتش جهنم دلسوزي نميحرا
كه نوعي (احمد بن قاسم معنعنا: نويسد  مي )2(در تفسير فرات بن ابراهيم

كند كه ابوهاشم الرماني كه  از ابو خالد واسطي روايت مي) روايت حديث است
عرض كرد يا ابا  ؛نام او قاسم بن كثير است به زيد بن علي بن الحسين 

مفترض الطاعه  )3(]همچون رسول خدا[ايت آيا علي الحسين پدرم و مادرم فد
                                                 

و اختيـار معرفـة  ٣٢٩حـديث  ١٨٧و مهني كتاب, چاپ مشـهد ص  ١٦٤رجال كشی, چاپ نجف ص  −)١(
 .١٨٦الرجال چاپ مشهد ص 

 .١٨١چاپ نجف ص  −)٢(
باشد, در حديث نيامده, اما اندكی دقت در مـتن عربـی حـديث » مهچون رسول خدا«لفظی كه معنای آن  −)٣(

محـد أحـدثنا : از حديث ساقط شده, متن عربی حديث چنني است سهوا» رسول اهللا«سازد كه لفظ  آشكار می
 =بـا أيا  ؛ وهو قاسم بن كثري لزيد بن عيل بو هاشم الرماينأقال : قال يخالد الواسط أيببن قاسم معنعنا عن 
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بود؟ زيد چون نام رسول خدا را شنيد به رقت آمد و برسر خود زد آنگاه سر 
اي ابوهاشم رسول خدا پيغمبر مرسل بود و هيچ كس «: خود را بلند كرده فرمود

از خالئق در هيچ چيز به منزلت او نيست، ما فرزندان حسن و حسين پس از 
رسول خدا هستيم به خدا سوگند كه هيچ يك از ما ادعاي منزلت  ي هريايشان ذ

ما گفته است  ي هآن دو را از جانب خدا و رسول نكرديم و نه رسول خدا دربار
 ي هگفته است جز اينكه ما ذري إلعلي و حسن و حسين  ي هآنچه را دربار

ار و رسول خداييم و مودت و دوستي و ياري كردن ما بر هر مسلماني سزاو
الزم است، به خدا سوگند كه هيچ يك از ما چه از فرزندان حسن و چه از 

اي بر خود ما و  ايم كه در ميان ما امام مفترض الطاعه فرزندان حسين ادعا نكرده
به خدا سوگند كه پدرم علي بن الحسين در ! يا بر جميع مسلمانان وجود دارد

تا خدا روح او را به سوي خود  طول مدتي كه من با او بودم چنين ادعائي نكرد
در طول مدتي كه من با او بودم چنين ) امام باقر(قبض نمود و محمد بن علي 

ادعائي نكرد تا خدا او را قبض نمود تا كسي نتواند چنين مقامي را از برادرم 
 ،گوييد  پس از او ادعا كند، نه به خدا، وليكن شما گروهي هستيد كه دروغ مي

مي كه از ميان ما اطاعتش فرض بر ما و بر جميع مسلمانان اي ابو هاشم اما
است آن كسي است كه با شمشير خود قيام كند و مردم را به كتاب خدا و 
سنت رسول دعوت نمايد و براي اين مقصود تسلط يافته، احكام آن را اجرا 
كند و اما آنكه بر فراش خود تكيه زده و محكوم ديگران بوده و احكام 

شود چنين كسي امام مفترض الطاعه بر ما و   ر او جاري باشد، آيا ميستمگران ب
با كمي (» !شناسيم  اي ابو هاشم ما چنين امامي را نمي! بر جميع مسلمانان باشد؟

=
                                                 

, ثم ص? قال فرضب برأسه ورّق لذكر رسول اهللا ةمفرتض الطاع ؛, هل كان علی يمأنت وأ يبأاحلسن ب
ء مـن األشـياء يش حد من اخلالئق بمنزلتـه يفأبا هاشم كان رسول اهللا نبيا مرسال, فلم يكن أيا رفع رأسه فقال 

 .حالهلم وحرامهم من بعده امام املسلمني يف ؛ و كان عيل صشياء من رسول اهللا أ عيل و كان يف... 
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  .)1()اختصار
بيان متين و برهان مبين همين سخن است كه جناب زيد بن علي بن الحسين 

توان بر تمام مشكالت   كه مي فقط با اين منطق است. در اين باره فرموده ؛
ديني توفيق يافت و آب رفته را به جوي باز آورد و نفاق را به اتفاق تبديل نمود نه 

  . با بدگوئي به اصحاب رسول و يا خلفاء و يا بدگوئي به فرق اسالمي
مسلمين كسي كه غرض و مرض را يك  ي هكنم در ميان جامع  من تصور نمي

خود از عقبات روز رستاخيز باشد از اين منطق  طرف گذاشته و در صدد نجات
تواند با آن همه احاديثي كه از طرف  چه كسي از مسلمين مي. سرپيچي كند

صدور يافته است  ؛رسول خدا در مدت حيات آن حضرت، در مناقب علي 
در راه پيشرفت و عظمت اسالم و مجاهدت آن  ؛منكر فضائل آشكار علي 

اي از مراحل پيدايش و رشد  الي كه در هيچ مرحلهبزرگوار را منكر شود؟ در ح
نهضت اسالمي نيست كه نقش مؤثر علي در آن نباشد، حيات سراسر افتخار و 

مشحون از درخشش اعمال و نور افشاني رفتار عالي و  ؛انگيز علي   اعجاب
گاه و بيگاه حضرتش را به  صانگيز آن حضرت است، رسول خدا   حيرت

دانسته،  ي هفضل و فالح معرفي كرده و جنابش را شايستعنوان نمونه و مظهر 
معني آن اين نيست كه آن بزرگوار به نص صريح و فرمان محكم الهي براي 
خالفت پس از رسول خدا و فرزندان معدودش تا صبح قيامت براي قيادت و 

اند كه اگر مردم در امر حكومت و سياست به  زمامداري امت تعيين گرديده
كردند و او را براي زعامت سياسي خود شايسته دانستند و تا ديگري رجوع 

زماني كه او را در مجراي اجراي احكام كتاب و سنت ديدند اطاعتش كردند، 
آري اگر در ميان خاندان رسول ! هم امام و هم مأموم يكسره اهل دوزخ باشند

                                                 
 .مصحح –) ١(
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 خدا مردي پيدا شد كه از جهات علم و فضل و تقوي و لياقت زمامداري، از
ديگران بهتر بود بديهي است كه او اولي و احقّ است و مردم خود بدون هيچ 
اكراه و اجباري به او روي خواهند آورد زيرا در سرشت و طينت و نفس و 
. روح مردم همواره احترام به رسول دين و پيغمبر آئين و خاندان او قوي است

از خاندان رسول خدا  بينيم در تاريخ اسالم هر گاه مردي  روست كه مي  از اين
كرد، مردم مسلمان اطراف  خروج مي -ولو اينكه انتسابش فاقد حقيقت بوده  -

پرداختند  او را گرفته و با خلفاء و زمامداران وقت به جنگ و كارشكني مي
و خاندان جعفر به اين نام قيام كرده و  ؛چنانكه صدها نفر از خاندان علي 

اند كه در تاريخ اسالم ثبت و خصوصا  باس بودهع اميه و بني  مزاحم خلفاي بني 
كتاب مقاتل الطالبيين متضمن داستان امامت آنان است، و همين امروز نيز اگر 

و فاطمه در ميان مسلمانان براي  ؛كسي از منسوبين و يا منتسبين به علي 
احراز حكومت و زمامداري قيام نمايد و الئق اين مقام باشد اكثر مسلمين به 

دارند از او طرفداري خواهند كرد در  صادتي كه به خاندان پيامبر سب ار
حالي كه حقائق تعاليم اسالم بر اكثر مسلمين مجهول است و ما امروز كمتر 

بينيم كه از معارف و احكام دين خود اطالعي صحيح داشته   مسلماني را مي
هايي  و مرضباشد، زيرا مرور ايام و اعوام از پيدايش اسالم تا امروز و غرض 

كه از دوست و دشمن در اين باره ابراز شده و گرد و غبار اوهام و خرافات كه 
شود كمتر كسي   نوراني اسالم نشسته است، سبب مي ي هدر طول تاريخ بر چهر

  . بتواند به سادگي اسالم حقيقي را بشناسد، مگر اينكه توفيق إلهي او را دريابد
{~ } | { z y x w vz )اين هدايت خداست « .)88: األنعام

  .»كند  كه هر كس از بندگانش را بخواهد به آن هدايت مي
  .)97: اإلسراء( FE D C B Az } : و
  .»كسي هدايت يافته است كه خداوند او را هدايت فرمايد«
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و يا  ؛بينيم كساني چون فقهاء سبعه در زمان حضرت سجاد   و اگر مي
مالك بن انس و محمد بن ادريس علمايي چون ابوحنيفه نعمان بن ثابت و 

مورد  إلدر زمان حضرات باقر و صادق و كاظم ... شافعي و ابن ابي ليلي و 
مردم قرار گرفتند و مشهور شدند علت آن اوال فضل و دانش  ي هتوجه و عالق

انصاف به تواريخ معتبر مراجعه كند در  ي هو تقواي آنان بوده و اگر كسي با ديد
اند و طبعا چنين صفاتي را هر  قي و داراي علم بسيار بودهيابد كه آنان مت  مي

  . شود  كس داشته باشد خواه و ناخواه مورد توجه مردم قرار گرفته و مشهور مي
  

  نظري به احاديث نص و ارزيابي آنها
  

فقط مبتني  ؛بر مطلعين از تاريخ اسالم مخفي نيست كه منصوصيت علي 
اي به آن نيست و مهمترين  ترين اشارهبر حديث است و گرنه در كتاب خدا كم

آن احاديث، حديث غدير خم است كه شرح آن گذشت و معلوم شد كه آن 
. حديث هرگز معناي خالفت و امامت نداشته و اصال به اين معني نيست

خاتم «و » اعطا لواء«و » اكل طير مشوي«و » منزلت«همچنين است احاديث 
ن اين احاديث از رسول خدا در آن و امثال آن، و كسي از شنوندگا» بخشي

زمان، چنين معنائي را از آن استنباط نكردند و گرنه محال بود كه از آن همه 
اند، فرمان خدا و رسول را پشت سر انداخته،   مؤمنين با اخالق كه ممدوح قرآن

اي از زر و زور كه در نظر آن بزرگواران كمتر اثري داشت از  بدون هيچ داعيه
گري عدول كنند و چنانكه گفتيم اساسا اين مدعي و مطلب با به دي ؛علي 

ليكن در كتب . روح شريعت ابدي الهي مخالف است چنانكه شرح آن گذشت
 ؛علي  ي هاماميه عالوه بر احاديثي كه در خصوص امامت منصوص ي هشيع

آمده احاديثي نيز وجود دارد كه مبين آن است كه رسول خدا به فرمان خدا 



 

  

 205  شاهراه اتحاد

ي عشر را يك به يك با نام و نشان معرفي كرده و جاي عذري براي اثن ي هائم
ما اينك آن احاديث را با متن و سند در اين اوراق . احدي باقي نگذاشته است

آوريم آنگاه از حيث ارزش سند و مضمون مورد تحقيق قرار  إن شاء اهللا مي
  دهيم تا ببينيم حقيقت چيست؟   مي

  
  حديث اول

اثنـي عشـر در كتـب شـيعه آمـده اسـت        ي هر معرفي ائممهمترين حديثي كه د
حديث مشهور به حديث لوح جابر است، اين حديث به چنـد عبـارت و چنـد    

   :گذرانيم طريق آمده كه ما همگي را از نظر خوانندگان مي
صدوق و نيز در كتاب عيون اخبار الرضا اين  )1(در كتاب اكمال الدين –الف 

  : حديث با اين سند آمده
سمعيل إحدثنا احلسن بن : قال سحق الطالقاينإبراهيم بن إنا حممد بن حدث«
حدثنا عبيد اهللا بن حممد : بو عمرو سعيد بن حممد بن نرص القطان قالأحدثنا : قال

حدثنا : حدثنا حممد بن سعيد قال: حدثنا حممد بن عبدالرمحن قال: قال يالسلم
بو جعفر أملا احترض : قال ةنرص يبأعن  ىموس يبأعمرو عن صدقه بن  يبأالعباس 

خوه أعند الوفاة دعا بابنه الصادق فعهد إليه عهدًا فقال له  ؛حممد بن علی الباقر 
تيت أن ال تكون ألرجوت  إبمثال احلسن واحلسني  لو امتثلت يف: زيد بن عيل
 ينام هإمانات ليست باملثال وال العهود بالرسوم ون اإلإبا احلسني أيا : منكرا فقال

يا جابر : ثم دعا بجابر بن عبداهللا فقال له عن حجج اهللا تبارک وتعاىل ةر سابقموأ

                                                 
دين شـهرت يافتـه مـا نيـز مهـان را ذكـر نام اين كتاب كامل الدين و متام النعمه است ولی چون به اكامل ال −)١(

 .ايم كرده
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 مواليت نعم يا أبا جعفر, دخلت عىل: الصحيفة فقال له جابر حدثنا بام عاينت يف
بصحيفة بيدها من درة بيضاء  يذا هإف ؛الهنّيها بمولود احلسن  كفاطمة 
ئمة فيها أسامء األ: راها معک? قالتأ ييا سيدة النسوان ما هذا الصحيفة الت: فقلت

فعل أ, لكنت ييا جابر لوال النه: قالت. نظر فيهاأل يناولين: فقلت هلا. يمن ولد
 ىلإولكنه مأذون لک أن تنظر  يهل بيت نبأو أ و ويصأ ينب إال ن يمسها ألكنه هنی 

املصطفی  بوالقاسم حممد بن عبداهللاأذا فيها إفقرأت ف: قال جابر. باطنها من ظاهرها
سد بن أأمه فاطمة بنت  طالب املرتىض يبأبن  بواحلسن عيلأأّمه آمنة بنت وهب, 

 يالتق بو عبداهللا احلسني بن عيلأالرب,  بو حممد احلسن بن عيلأهاشم من عبد مناف, 
بن احلسني العدل أمه شهربانوية بنت يزدجرد  بو حممد عيلأأّمهام فاطمة بنت حممد, 

 يبأبن  م عبداهللا بنت احلسن بن عيلأمه أالباقر  ر حممد بن عيلبو جعفأبن شاهنشاه, 
 يبأم فروة بنت القاسم بن حممد بن أمه أبو عبداهللا جعفر بن حممد الصادق أطالب, 

بن  بو احلسن عيلأمه جارية اسمها محيدة, أبن جعفر الثقة  ىبراهيم موسإبو أبكر,  
مه جارية أ يالزك مد بن عيلبو جعفر حمأجارية اسمها نجمة,  همأموسی الرضا 

بو حممد أمه جارية اسمها سوسن, أمني بن حممد األ بو احلسن عيلأاسمها خيزران, 
بوالقاسم حممد أم احلسن, أب ىمه جارية  اسمها سامنة وتكنأالرفيق  احلسن بن عيل

مه جارية اسمها نرجس, صلوات اهللا أخلقه القائم  بن احلسن هو حجة اهللا عىل
 .»نيمجعأعليهم 

محتضر شد در هنگام  ؛مضمون حديث اين است كه چون حضرت باقر 
فوت خود پسرش حضرت صادق را خواست و عهد امامت را به او سپرد 

 ؛اگر همان گونه كه امام حسن: برادرش زيد بن علي بن الحسين به او گفت
كردي  بن علي واگذار كرد تو نيز چنين مي ؛امامت را به برادرش حسين 
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خواست كه امامت را حضرت  يعني زيد مي(كنم كار بدي نكرده بودي   گمان مي
اي ابو الحسين امانات چون : حضرت باقر به او فرمود) باقر به او واگذارد

بخشش مال و اموال نيست كه هر كس به هر كه بخواهد بدهد و عهود الهي 
ه از چون رسوم نيست كه هر كس هر چه خواهد بكند اينها اموري است با سابق

هاي خدا آنگاه براي اقناع واسكات زيد، جابر بن عبداهللا را   طرف حجت
اي براي ما  اي جابر آنچه را در صحيفه به چشم خود ديده: خواست و فرمود

بيان كن، جابر عرض كرد آري اي ابو جعفر من وارد شدم بر بانوي بزرگوار 
اي  ويم ناگاه صحيفهتا او را به والدت حسن تهنيت و مباركباد گ ’خود فاطمه 

بي زنان جهان، اين  اي بي : در دست آن حضرت ديدم از در سفيد، گفتم
بينم چيست؟ فرمود در آن اسماء امامان از فرزندان من   صحيفه كه با شما مي

اي جابر اگر نهي نبود : است، عرض كردم آن را به من بدهيد تا ببينم، فرمود
است از اينكه كسي آن را به دست بگيرد كردم ليكن نهي شده   اين كار را مي

مگر كسي كه پيغمبر يا وصي پيغمبر يا از خاندان پيغمبر باشد، ليكن تو مأذوني 
من آن را خواندم كه نوشته : كه از روي آن ببيني كه در آن چيست، جابر گفت

محمد مصطفي كه مادرش آمنه است و همچنين نام دوازده امام با نام : بود
  .)1(الخ...  مادران آن را

                                                 
 أيب االشـارة والـنّص عـيل«اگر اين حديث صحيح است, پس چرا شيخ كلينی در حـديث چهـاردم بـاب  −)١(

دانست پس از وی كدام يـک از فرزنـدانش امـام  نمی ؛گويد حرضت موسی بن جعفر   می» احلسن الّرضا
را در خـواب ديـد بـا  ؛و علی  صامام شود و چون پيامرب » قاسم«شود و خود راغب بود كه پرسش  می

است? و با اينكه حرضت ) امام(? او را به من بنام كه كدام يک از ايشان او »هيم هوأرنيه أ«: اشتياق متام پرسيد
أيب بـ – قد مجعتهم لی«: به امام رضا اشاره كرد, با اين حال امام كاظم آرام نشده و از پيامرب پرسيد  ؛علی 

 فاهيم هو? پدر و مادرم به قربانت, شام مهه فرزندانم را گفتيد, بفرماييد كداميک از ايشان امام است?  −أمي و
ابتـداء  ؛لوح را نديده و نام ائمه را نخوانـده بـود? ديگـر آنكـه چـرا امـام صـادق  ؛مگر حرضت كاظم 

 =رضت علـی ـا امام هادی حرا به امامت معّرفی كرد و چر ؛فرزندش اسامعيل و پس از مرگ وی, موسی 
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نخست الزم است سند اين حديث مورد رسيدگي قرار گيرد، سپس متن و 
  . دهيم، ان شاء اهللا تعالي  مضمون آن را مورد بررسي قرار مي

هيچ يك از روات اين حديث از سعيد بن محمد  -  يثبررسي سند حد
بن نصر القطان تا ابو نصره نامي در كتب رجال ندارند و معلوم نيست صدوق 
اين راويان را از كجا آورده و از كه گرفته، و اين روايت را از كجا كشف كرده 

كتاب اكمال الدين نوشته شده ابو بصره و اگر ابو بصره  ي هاما در حاشي!! است؟
باشد محمد بن قيس اسدي است كه شهيد ثاني او را در كتاب الدرايه ضعيف 

هر ! »جعفر فهو مردود يبأس عن كلام كان فيه حممد بن قي«: شمرده و فرموده است
اما يقينا او محمد ! روايتي كه از محمد بن قيس از ابي جعفر باشد مردود است

اند و نيز در  بن قيس نيست و اگر او باشد از قول او چنين دروغي بافته
) به ضم حاء(همين كتاب گفته است اگر ابو بصره باشد اسم او حميل  ي هحاشي

و اصال خود حديث به قدر رسوا است كه ما هيچ . تو به هر حال مجهول اس
گونه احتياجي به صحت و سقم حديث از جهت رجال آن نداريم، و حاشيه 

پايه و اساس است و اگر متن حديث درست بود،  نويس هم هر چه نوشته بي
  : كنيم  اينك به متن حديث توجه مي. سندش هر چه باشد گو باش

=
                                                 

مگـر ايـن . را به امامت نصب كرد ؛, ابتداء حمّمد را امام معّرفی كرد و پس از وفات او, حسن ؛النقی 
 خرب بودند?  دو امام بزرگوار از مطالب لوح بی 

را كـه امـام بعـدی را  ؛تا امام رضا  ؛اصحاب ائمه از زمان امام حسني » كافی«نگارنده به هنگام مطالعه 
اند, شامرش كردم, تعدادشان به صد و چهار تن بالغ شد و اگر اصحاب ائمـه بعـدی نيـز حماسـبه  شناخته مین

شود, معلوم نيست چه عددی خواهد شد, اّما اگر حديث لوح يا نظاير آن حقيقت داشت, الأقل ائمه آن را از 
د امام بعدی كيست? در واقع اگر كردند و طبعا نيازی نبود كه آنان بپرسن اصحاب و پريوان خويش پنهان نمی

بود, الاقل اصحاب و نزديكان ائّمه,   گويند پيامرب دوازده امام را تعيني فرمود, راست می سخن مّدعيان كه می
 .)برقعی! (ندشناخت دوازدهم امام را می



 

  

 209  شاهراه اتحاد

بصره يا ابو بصر كه هر كه باشد  ابو -بررسي متن و مضمون حديث 
 بو جعفر حممد بن عيلأملا احترض «: نام و نشان است گفته است  مجهول و بي
احتضار و وفات حضرت امام محمد باقر بر طبق تمام تواريخ ( »ةالباقر عند الوفا

و  ؛بين وفات حضرت باقر  ي هو فاصل )1()است 118تا سال  114از سال 
ساز  كسي به حديث. توسط چهل سال است و كمتر نيستجابر بن عبداهللا حد م

كذّاب نگفته هنگامي كه حضرت ابو جعفر محمد باقر محتضر بود، جابر كجا 
بود كه تو از قول او حديث لوح را آوردي و اثبات امامت اثني عشر با نام و 
نشان پدر و مادر كردي؟ جابر كه چهل سال قبل از احتضار حضرت باقر از دنيا 

  ! چگونه آمد و زيد بن علي را به امامت حضرت صادق قانع كرد؟ رفته
قتل «: فرموده) 195ص (اينك برويم سراغ زيد، شيخ طوسي در رجال خود 

 42و در سن  121او سال : »ةربعون سنأوله اثنتان و ةوعرشين ومائ ىحدإ ةسن
متولد شده زيرا  80يا  79سالگي كشته شد در اين صورت آن جناب در سال 

شهيد شده در حالي كه چهل و دو ساله بوده در تهذيب تاريخ ابن  121ر سال د
يعني چهار سال يا  78زيد بن علي بن الحسين در سال ) 18ص ( 6عساكر ج 

حد اقل يك سال بعد از فوت جابر متولد شده، و سيد علي خان شوشتري در 
سال بعد آورده است يعني يك  75سجاديه تولد او را در سال  ي هشرح صحيف

                                                 
ص (شـعری  املقاالت والفرق سعد بن عبـداهللا اال: برای حتقيق در اين موضوع به كتب ذيل مراجعه شود  −)١(

باشـد   مـی ١١٧ن حرضت در سال آدر اين دو كتاب وفات ) ٨٢ص (حسن بن موسی نوبختی  ةفرق الشيع) ٧٢
قمـری  ١٣٧٥تاريخ يعقـوبی جـاپ ) ١٢/٤٤(بحار االنوار, چاپ تربيز ) ٢٣ص (وفيات االعيان ابن خلكان 

 .)١/٢١٥(بة االصا) ٨٦ص (تتمة املنتهی ) ١٢٢ص (منتهی االمال چاپ علمی ) ٥٢ص (بريوت 
: توان به كتب ذيل مراجعه كرد است و می ٧٧هجری تا سال  ٧٣اما وفات جابر بن عبداله انصاری از سال 

ص (تتمة املنتهی ) ١/٢٥٨(اسد الغابة ) ١/٢١٣(االستيعاب ) ١/٢١٥(االصابة ) ٩/٧٧(هتذيب چاپ نجف 
 .)برقعی). (٦٩
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 114از فوت جابر، پس زيد بن علي بن الحسين در كجا بوده كه جابر در سال 
فوت كرده براي اقناع و اسكات او  74در حالي كه خود در سال  117يا سال 

  !! آمده است؟
شهيد ثاني رسواترين حديث آن است كه تاريخ، آن را رسوا  ي هبه فرمود

تي است اين كه همين حديث رسوا را شگف ي هاما چيزي كه به راستي ماي. كند
اند و  اثني عشر آورده ي هبسياري از علماي شيعه در اثبات امامت و نص بر ائم

متأسفانه متعرض و متذكر اين عيب بزرگ نشده و تعصب و يا حب تقليد، مانع 
و صدوق در كتاب اكمال الدين عيبي كه بر اين حديث ! ابراز حق گرديده است
قال مصنف هذا الكتاب جاء هذا احلديث هكذا «: كه نوشته گرفته است آن است

عيب اين : »القائم ةعن تسمي يالنه ليه ما روی يفإذهب أ يالقائم والذ ةبتسمي
ام اين  حديث آن است كه نام حضرت قائم محمد بن الحسن آمده و من عقيده

  ! است كه از بردن نام حضرت قائم نهي شده است
بيند اما منار و  به مثل مشهور ايشان تار موي را ميواقعا عجيب نيست كه بنا 

  ! بيند؟  كوه را نمي
البته معايب اين روايت بسيار است اما چون به لحاظ تاريخي بسيار رسوا 
بود، آن را بر عيوب ديگر مقدم داشتيم و اينك برخي از عيوب فراوان آن را نيز 

  : كنيم ذكر مي
ي تهنيت و مبارك باد تولد حسن، در اين حديث جابر گفته من برا: اوال

خدمت حضرت فاطمه رفتم اما در آن زمان مرسوم نبوده كه مسلمانان براي 
  . مادر فرزند بروند ي هتهنيت مولودي به خان

بر فرض آنكه چنين رسم بوده جواني چون جابر بن عبداهللا كه در آن : ثانيا
سوم هجرت  ي هكرد و چون در سن سال تجاوز نمي 17يا  16موقع سنش از 

حضرت حسن متولد شد جابر هنوز ازدواج نكرده و اعزب بود زيرا جابر پس 
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از فوت پدرش عبداهللا بن حزام كه در جنگ اُحد در سال سوم هجرت شهيد 
توانست  شد يعني همان سال تولد امام حسن با زني بيوه ازدواج كرده و نمي

رساند كه او تنها بوده و   ميبرود و متن روايت  ’زهرا  ي هفاطم ي هتنها به خان
  . كسي در اين وقت با او نبوده است

 ’ديدن و خواندن چنين لوحي كه در دست حضرت فاطمه  ي هالزم: ثالثا
بوده آن است كه او از خيلي نزديك آن لوح را ديده و خوانده باشد و چنين 

 فرمود بهتر است هيچ مردي  كه مي ’اتفاقي جدا بعيد است كه حضرت زهرا 
زن نامحرم و هيچ زني مرد نامحرم را نبيند اجازه دهد كه جابر آنقدر به او 

  . نزديك شود كه بتواند آن لوح را در دست آن حضرت بخواند
در اين حديث اسماء مادران ائمه را غالبا اشتباه گفته مثال در لوحي كه : رابعا

بن الحسين از همين جابر در كتاب اثبات الوصيه آمده نام مادر حضرت علي 
جهان شاه است و در اينجا شهربانو است و نام مادر حضرت امام رضا تكتم و 

  ! در اين جا نجمه است و همچنين اسماء ديگران
در اين لوح نام امامان از : در اين حديث فرموده ’حضرت فاطمه : خامسا

فرزندان من است و در عين حال نام پيغمبر و علي نيز در آن است و آن 
هاي ديگري نيز در آن هست اما همين اندازه  و عيب! ادر آنان نيستحضرت م

براي آنكه به وضوح و روشني ببينيم و بدانيم كه اين حديث از اكذب اكاذيبي 
| {   ~ _ ` } اند، كافي است  است كه در مورد امامت منصوصه ساخته

b az )را كه با  خدا نيامرزد كاذبان و جاعالن و تفرقه افكناني .)21: األنعام
  . اند جعل اين گونه احاديث ملت اسالم را به تفرقه و پريشاني افكنده
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  حديث دوم
اثني عشر آمده و همان حديث لوح است كـه   ي هحديثي ديگر كه در آن نام ائم

بدين سند است و ما  )1(در كتاب اكمال الدين و عيون اخبار الرضا و كافي كليني
   :كنيم  آن را از اكمال الدين نقل مي

حدثنا سعد بن عبداهللا وعبداهللا بن جعفر : وحممد بن احلسن قاال يبأحدثنا «
محاد واحلسن بن ظريف مجيعا عن بكر بن  أيباخلري صالح بن  أيبمجيعا عن  ياحلمري

 ؛ أيبقال : قال ؛عبداهللا  أيببصري عن  أيبصالح عن عبدالرمحن بن سامل عن 
خلوبک أن أخيف عليک  ىفمت ةليک حاجإ يلن أ ينصارجلابر بن عبداهللا األ

فقال  ؛بو جعفر أبه  فخىل يوقات شئت جئناأل أي يف: سالک عنها? قال جابرأو
وما  صبنت رسول اهللا  ةفاطم أمييد  يته يفأر يمن اللوح الذ خربينأيا جابر, : له
مک أ ملا دخلت عىل أينشهد باهللا أ: ذلک اللوح مكتوبا قال جابر ن يفأخربتک به أ
خرض أ يدها لوحاً  يت يفأأهنيها بوالدة احلسن, فر صحياة رسول اهللا  اطمة يفف

نت أ أيبب: بيض شبيها بنور الشمس فقلت هلاأيت فيه كتابا أنه من الّزمرد ورأظننت 
هذا واهللا لوح أهداه اهللا جل جالله : يا بنت رسول اهللا ما هذا اللوح? فقالت يمأو
 عطانيهأف يوصياء من ولدسامء األأو يسم ابنوا وبعيل أيبفيه اسم  صرسول  إىل
] استنسخته! [ته وانتسختهأفقر’ة مک فاطمأفاعطتنيه : بذلک قال جابر ليرسين أيب

حتی انتهی  ؛ أيبنعم, فمشی معه : قال ن تعرضه عيلأيا جابر هل لک : أيبفقال 
ابک كت نظر يفأيا جابر : من ورق فقال له ةصحيف إىل أيبخرج أمنزل جابر, ف إىل

                                                 
چـاپ الـدار (» صحيح الكـافی«ن ما و صاحب كتاب شناس مشهور زما حديث» حممد باقر هببودی«شيخ  −)١(

 .)برقعی. (نيز اين حديث را صحيح ندانسته است) ١٤٠١االسالمّية, بريوت, سال 
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. فواهللا ما خالف حرف حرفا ؛ يبأه عليه أنسخته فقر ه عليک فنظر جابر يفأقرأل
 .»اللوح مكتوبا يته يفأهكذا ر أينشهد باهللا أ: قال جابر

هذا الكتاب من اهللا العزيز احلكيم ملحمد نوره وسفريه : بسم اهللا الرمحن الرحيم
م يا حممد العاملني عظّ مني من عند رب ودليله, نزل به الروح األ(!!) وحجابه 

قاصم اجلبارين ومذّل  إالَّ أناله إنا اهللا ال أ ي إينوال جتحد آالئ يشكر نعامئاو يسامئأ
 إالَّ أناله إنا اهللا ال أ إينومبري املستكربين وديان يوم الدين ] مديل املظلومني[الظاملني 

حدا من العاملني أعذبه أعذبته عذابا ال (!!)  و خاف غري عديلأ فمن رجا غري فضيل
جعلت  إالَّ يامه وانقضت مدته أكملت أبعث نبيا فأمل  أينفتوّكل,  فاعبد وعّيل  يياإف

كرمتک أوصياء ونبياء وفضلت وصيک علی األفضلتک علی األ إينله وصيا و
بيه وجعلت ة أبعد انقضاء مد يبشبليک احلسن واحلسني وجعلت حسنا معدن علم

فضل من أ, فهو ةوختمت له بالسعاد ةبالشهاد كرمتهأو!!) ?(حسينا خازن وحيی 
معه واحلجة البالغة عنده  يالتامم يجعلت كلمت ةرفع الشهداء درجأاستشهد و

ولياء املاضني وابنه سمّی جّده وهلم سيد العابدين وزين األأعاقب أثيب وأبعرتته 
عليه  جعفر الراد سيهلک املرتابون يف يواملعدن حلكمت ياملحمود حممد الباقر لعلم

شياعه أوليائه وأ رسنه يفكرمن مثوی جعفر وألأل يحّق القول من كالراد عيلّ 
وانتخبت بعده ] ن خيط فريضعمياء حندس أل ةتيحت بعده موسی فتنأ[نصاره أو

 يوليائأن أو ىال ختف ين حفظه فرض الينقطع وحجتموسی وانتخبت بعده فتاه أل
فمن جحد واحدا منهم فقد  إالَّ ] وفیيسقون بالكاس األ يوليائأن إ[بدا أالينقطعوا 
وويل للمفرتين  فقد افرتی عيلّ  )1((!!)ومن غّري آية من الكتايب يجحد نعمت

                                                 
 .آمده است» الف و الم«اين كلمه بدون » الكافی«در  −)١(
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ن املكذب بالثامن إ وخرييت يموسی وحبيب يعبد ةاجلاحدين عند انقضاء مد
وامنحه !!) ?(عباء النبوة أضع عليه أومن  يونارص وعلی ويل يوليائأمكذب بكل 

بناها العبد الصالح ذو القرنني  يله عفريت مستكرب يدفن باملدينة التباالضطالع يقت
قرن عينه بمحمد ابنه وخليفته من بعده فهو أل ي, حق القول منيجنب رش خلق إىل

وجعلت اجلنة  يعلی خلق يوحجت يوموضع رس يومعدن حكمت يوارث علم
البنه  ةتم بالسعادخأهل بيته كلهم قد استحقوا النار وأسبعني من  مثواه وشّفعته يف

 إىل يخرج منه الداعأ!!) ?(وحيی  عىل يمينأو يخلق والشاهد يف يونارص ويل عيل
للعاملني عليه كامل  ةكمل ذلک بابنه رمحأاحلسن ثم (!)  يواخلازن لعلم سبييل

زمانه ويتهادون رؤسهم كام  يف يوليائأيوب سيذل أموسی وهباء عيسی وصرب 
قتلون وحيرقون ويكونون خائفني مرعوبني وجلني هتادی رؤس الرتک والديلم في

 يوليائأولئک أنسائهم,  ينشأ الويل والرنني يف] يفشوا[رض من دمائهم وتصبغ األ
] اآلصار[رفع القيود أكشف الزالزل وأعمياء حندس وهبم  ةدفع كل فتنأحقا, هبم 

ولئک هم املهتدون قال أولئک عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأواألغالل 
هذا احلديث لكفاک,  إالَّ دهرک  لو مل تسمع يف: بو بصريأدالرمحن بن سامل قال عب

  )1(»هلهأعن  إالَّ فصنه 
در سند اين حديث ما را  به راويان نزديك به  -ث يبررسي سند حد
اند كاري نداريم، هر چند بكر بن صالح را   آنها ضعيف ي همعصوم كه اتفاقا هم

ابن  ي هاند و به فرمود جماعتي تضعيف كرده )1/178(طبق نقل تنقيح المقال 
الغضائري بكر بن صالح جدا ضعيف وكثير التفرد به غرائب، و رجال نجاشي 

                                                 
 .است» كافی«ايم مطابق نقل  آنچه در قالب آورده −)١(
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او را ) 207ص (حلي در خالصه  ي هنيز او را ضعيف دانسته و عالم) 84ص (
در قسم دوم آورده و با ابن الغضائري هم عقيده است و در رجال ابن داوود 

بكر بن صالح جدا ضعيف است و در نقد : گويد مي )432ص (قسم دوم 
 ي هنيز او ضعيف شمرده شده و همچنين دربار) 59ص (الرجال تفرشي 

علی كل ضعيف او : نويسد مي) 2/143(عبدالرحمن بن سالم در تنقيح المقال 
حلي  ي هعالم ي هبه هر حال او ضعيف يا مجهول است و در خالص: جمهول

ن بن سامل بن عبدالرمحن االشل كوفی مولی روی عن عبدالرمحفرموده ) 229ص (
عبدالرحمن بن سالم از ابي بصير روايت كرده و ضعيف است،  بصري ضعيف يبأ

نيز او را ضعيف و پدرش را ثقه دانسته، آنچه مسلّم ) 185ص (و نقد الرجال 
اشخاص بعد از بكر بن صالح و  ي هاست اينكه اين حديث ساخته و پرداخت

بن سالم است از قبيل كساني چون صالح بن ابي حماد كه در  عبدالرحمن
اي از  زيسته كه يا تمام حديث را خود ساخته و يا اينكه پاره اواخر قرن سوم مي

  : اينك صالح بن ابي حماد را بشناسيم. آن را با جعليات خود تكميل كرده است
أمره : كهاو آمده است  ي هاز قول نجاشي دربار) 2/91(در تنقيح المقال 
كار صالح بن ابي حماد پوشيده است و روشن نيست : ملتبسا يعرف وينكر

گاهي سخن خوب دارد و گاهي سخن زشت، و ابن الغضائري او را ضعيف 
املعتقد عندی التوقف فيه لرتدد : حلي در خالصه فرموده ي هدانسته و عالم

يد نجاشي من آن است كه به سبب ترد ي هعقيد: النجاشی وتضعيف الغضائری
او توقف كرد، در نقد الرجال  ي هاو و تضعيف غضايري بايد دربار ي هدربار

) 180ص (او آمده است و در تنقيح المقال  ي هنيز اين اقوال دربار) 296ص (
چنين شخصي كه در نزد علماي بزرگ شيعه مردود است ! اند او را احمق دانسته

ن حديث نيز چنين گواهي مسلما از هيچ دروغي مضايقه ندارد چنانكه مت
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  . دهد  مي
مضمون حديث اين است كه امام صادق  :بررسي متن و مضمون حديث

چه وقت بر تو آسان است كه من با تو : پدرم به جابر بن عبداهللا فرمود: فرمود
خلوت كنم و از تو سؤالي بپرسم؟ جابر گفت در هر وقت كه بخواهي، پس ابو 

مرا از لوحي كه در دست ! اي جابر: دبا او خلوت كرده و فرمو ؛جعفر 
هاي آن  نوشته ي هديدي و آنچه كه او دربار صمادرم فاطمه دختر رسول خدا 

گيرم كه من هنگامي   خداي را گواه مي: لوح به تو فرمود، آگاه ساز، جابر گفت
در حيات رسول خدا تا او را به والدت حسن  ’كه وارد شدم بر مادر تو فاطمه 

در دست او لوح سبزي ديدم كه گمان بردم از زمرد است و  تهنيت گويم ؛
اي سفيد و نوراني ديدم كه شبيه نور آفتاب بود، عرض كردم پدر و  در آن نوشته

اين لوح را : اين لوح چيست؟ فرمود! مادرم فداي تو اي دختر رسول خدا
خداي جل جالله به رسول خدا هديه كرده كه در آن نام پدر و شوهرم و نام 

باشد سپس پدرم آن را به من عطا  هاي اوصياء از فرزندانم مي  و پسرم و نامد
تا  )1(پس مادرت فاطمه آن را به من داد: فرمود تا بدان شادمان شوم، جابر گفت

تواني آن  اي بر داشتم، پدرم به جابر فرمود آيا مي قرائت كنم و من از آن نسخه
پدرم با او تا منزلش رفت و جابر آري از اينرو : را به من بنمائي جابر گفت

خود  ي هاي جابر در نوشت: اي را از پوستي بيرون آورد پدرم به او فرمود صحيفه
خود نظر كرد و پدرم آن  ي هنظر كن تا من آن را بر تو بخوانم لذا جابر در نسخ

! را برايش قرائت كرد به خدا سوگند كه يك حرف با يكديگر مخالف نبود
گيرم كه آن را اين چنين در لوح نوشته  خداي را گواه ميجابر گفت كه من 

                                                 
ه جابر داده تا از آن استنساخ كند و اين ناقض حديث قبلی اسـت لوح را ب ’در اين روايت حرضت فاطمه  −)١(

فرموده خداوند از اينكه لوح را كسی غري از نبی يا وصّی يا اهل بيـت پيـامرب ملـس  ’كه در آن حرضت فاطمه 
 .)برقعی!!(ند, هنی فرمودهك
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اي است از خداوند عزيز حكيم براي  بسم اهللا الرحمن الرحيم اين نامه: ديدم
و راهنمايش محمد، كه آن را روح األمين از نزد  )1((!!)نور و سفير و حجاب

متهايم را دار و نع هايم را بزرگ  اي محمد نام. پروردگار جهانيان فروآورده است
همانا منم خداوندي كه هيچ معبودي جز !! گزار و نعمتهايم را انكار مكن سپاس

گردنشان  ي هكنند ستمگران و هالك ي هزورگويان و خواركنند ي همن كه كوبند
همانا منم خداوندي كه هيچ معبودي جز من . و حاكم روز جزايم، نيست

او را (!!) ز غير عدلم بترسدنيست، پس هر كه به غير فضلم اميدوار باشد يا ا
چنان عذاب كنم كه احدي از جهانيان را چون او عذاب نكنم، پس فقط مرا 
عبادت و به من توكل كن، همانا من پيامبري مبعوث نكردم كه دورانش كامل 

و همانا من تو  )2(شده و زمانش سپري شود، مگر آنكه براي او وصي قرار دادم
صي تو را بر اوصياء برتري دادم و تو را به دو فرزند را بر انبياء برتري داده و و

برومندت حسن و حسين گرامي داشتم و حسن را پس از سپري شدن روزگار 
خويش ساختم و او !!) ؟(پدرش معدن دانشم قرار دادم و حسين را خازن وحي

را با شهادت گرامي داشتم و پايان كارش را با سعادت برين ساختم، او برترين 
 ي هكه شهيد شده و در ميان شهداء داراي واالترين مقام است و كلم كسي است

، به سبب خاندان اوست كه )3(ام را با او قرار دادم و حجت بالغه نزد اوست تامه
                                                 

رضت ـوانـد كـه آن حـخ كرد و مـی  را مطالعه می ؛های علی  اگر جاعل قبل از جعل اين روايت, نامه −)١(
خداوند بني خود و تو كسی كـه او را از تـو : »مل جيعل بينک وبينه من حيجبه عنک«: فرمايد   درباره خداوند می

 .)برقعی. (كرد چنني عنوانی را برای پيامرب جعل نمی) ٣١هنج البالغه نامه (بپوشاند, قرار نداده 
رات اسـامعيل و يوسـف و سـليامن ـكه فرزندانشان حضانبيائی چون حرضات ابراهيم و يعقوب و داوود  −)٢(

 .)برقعی. (اند به معنايی كه منظور اين روايت است نداشته» وّصی«اند, قطعًا  , پيامرب بودهإل
شود,   امتام حّجت می صبنا به رصيح قرآن كريم با انبياء و خصوصا با خاتم الّرسل حرضت رسول اكرم  −)٣(

تـا پـس از پيـامربان مـردم را بـر  .)١٦٥: نساء( r  q x  w  v  u  t  sz  } : فرمايد  چنانكه می
 =و چون نكره در سياق نفی, مفيد عموم است طبعا پس از انبيـاء حّجتـی الزم نيسـت . خداوند, حّجتی نباشد
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شان سرور عابدان و زينت اولياء گذشته  نخستين. كنم ثواب داده و عقاب مي
دانشم و  ي ه، شكافند)1(اش، محمد است است و فرزندش همنام جد ستوده

شوند و رد   ترديدكنندگان در مورد جعفر هالك مي. باشد  معدن حكمتم مي
فرمان پا برجاي من است كه مقام . من است ي هاو همچون ردكنند ي هكنند

. سازم  جعفر را گرامي داشته و او را در دوستان و پيروان و يارانش شادمان مي
د جوانش را كه حفظ كردن او پس از او موسي را برگزيدم و پس از او فرزن

اولياء  ي هو رشت )2(شود  شود و حجت من پنهان نمي  واجبي است كه قطع نمي
من تا ابد گسسته نگردد، پس هر كه يكي از آنها را انكار كند، در حقيقت نعمتم 

اي از كتابم را تغيير دهد بر من افترا بسته است و  را انكار كرده و كسي كه آيه
ام  ويان منكر هنگام سپري شدن دوران بنده و حبيب و برگزيدهواي بر افتراگ

اولياء من است و  ي ههم ي هكنند هشتمين، تكذيب ي هكنند موسي، همانا تكذيب
گذارم   علي ولي و ياور من است و كسي است كه بر او بارهاي نبوت را مي

كشد و در   او را عفريت گردنكشي مي. گذارم و انجام دادنش را به او وا مي!!) ؟(
شهري كه عبد صالح ذوالقرنين ساخته است در كنار بدترين مخلوقم دفن 

 ي ه، و فرمان پا برجاي من است كه چشمش را به فرزندش و خليف)3(شود  مي
پس از وي، محمد روشن سازم كه او وارث دانشم و معدم حكمتم و جايگاه 

=
                                                 

 .)برقعی! (رب از آن برخوردار است?ای است كه كسی غري از پيغم حال اين چه حّجت بالغه
رش مهنـام جـّد ـپسـ» ابنه سـّمی جـّده«: گويند فرستاده شده, می صب به خود پيامرب ای كه خطا در نامه −)١(

ابنه سميک پرسش مهنام توسـت زيـرا : گويند اين كار غري مأنوس و برخالف بالغت است, بلكه می. اوست
 .)برقعی. (ود جّد, خماطب نامه استخ

حجـة «مگـر او مام دوازدهم پنهان شده است, كنيد كه ا شود, پس چرا اّدعا می اگر حّجت خدا پنهان نمی −)٢(
 .)برقعی(نيست? » اهللا

» مشـهد«در نزديكی طوس كـه امـروز  ؛دانند كه حرضت امام رضا  می − جز اين جاعل جاهل − مهه −)٣(
 .)برقعی! (بنا نكرده است» القرننيذو«شود, مدفون است و اين شهر را  ناميده می



 

  

 219  شاهراه اتحاد

داده و او را شفيع  رازم و حجتم بر بندگان من است و بهشت را جايگاهش قرار
دهم و پايان كار  اند، قرار مي  هفتاد تن از افراد خاندانش كه سزاوار آتش دوزخ

!) ؟(پسرش علي را كه ولي و ياور من و شاهد در ميان مخلوقم و امين وحي 
 )1(به را هم و خازن دانشم ي هكنند از او دعوت. من است، قرين سعادت سازم
ا به پسرش كه رحمتي براي جهانيان است كامل حسن را به وجود آورم و آن ر

در زمان . سازم، او داراي كمال موسي و نورانيت عيسي و شكيبايي ايوب است
شود   او دوستانم خوار گردند و سرهايش همچون سر ترك و ديلم هديه داده مي

سوزند و ترسان و مرعوب و هراسان خواهند بود، و   و كشته شده و به آتش مي
آنان به راستي . شود و ناله و زاري از زنانشان برآيد  ونشان رنگين ميزمين از خ
ها   كور و تاريك را دفع كرده و تزلزل ي هاند و با آنهاست كه هر فتن  دوستان من

درود و رحمت پروردگارشان بر . را بر دارم و زنجيرها و قيود را بر گيرم
  .اند شدگان آنهاست و آنان هدايت 
اگر در طول عمرت جز اين : گويد ابو بصير گفت  ميعبدالرحمن سالم 

  ! كند، پس آن را جز از اهلش پنهان دار  حديث را نشنيده باشي، تو را كفايت مي
اعتباري چون حديث سابق است زيرا در آن حضرت  اين حديث نيز در بي 

گويد قال ابي لجابر و  صادق چون كسي كه خود در قضيه حضور دارد مي
                                                 

در مـورد ... و » خـازن وحـی«و يـا » امني وحـی«و يا » تن بارهای نبّوتگذاش«استعامل تعابريی از قبيل  −)١(
هسـتند? بـه اضـافه » امـني وحـی«كسانی كه نبی نيستند به چه معنی است? حال آنكه از بندگان خدا فقط انبياء 

 :هـود – ٥٠ :انعـام( w  v   u  t  s  r   q  p  o  nz  } : فرمايد اينكه پروردگار به رسول خود می
m  l   } : فرمايـد و نيز می.  »دانم  گويم كه خزائن خداوند نزد من است و بگو غيب نمی  بگو به شام نمی« .)٣١

  q   p         o  nz )نيـز بـه امـام  ؛علـی . »چيزی نيست مگر آنكه خزائن آن نزد ماست« .)٢١ :حجر
و بـدان ....: » الـّدعاء لـک يف ذنأرض, قـد بيده خزائن الّسموات واأل ين الذأواعلم «: فرمايد می ؛حسن 

هنج البالغـه نامـه ... (ها و زمني در دست اوست, در دعا به تو رخصت عطا فرموده  مهانا كسی كه خزائن آسامن
 .)برقعی!! (كند خرب از قرآن و دين, امام را خازن وحی و علم خدا معرفی می ولی اين راوی بی) ٣١
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عت ابي يا عن فالن بلكه در تمام عبارت حديث چون شخص گويد سم  نمي
پدرم با او رفت تا  )يبأمعه  ىفمش(فرمايد  حاضر كه خود ناظر جريان بوده مي

خورد   منزل جابر رسيد جابر صحيفه را آورد تا آخر كه حضرت صادق قسم مي
كه به خدا سوگند هيچ حرفي با آنچه پدرم خواند اختالف نداشت، و بديهي 

ت اينگونه سوگند از كسي بجا و رواست كه خود كامالً شاهد و ناظر ماجرا اس
بوده است، نه از كسي كه حاكي واقعه و ناقل كالم ديگري است و اين به طور 
يقين و مسلّم حديث دروغي است زيرا بنا بر اتفاق تواريخ حضرت صادق در 

فوت كرده و  77لي ا 74 ي هتولد يافته و چنانكه معلوم شد جابر در سن 83سال 
هرگز حضرت صادق او را درك نكرده و حديث معروف از رسول خدا كه به 
جابر فرمود تو از فرزندان حسين، محمد بن علي بن الحسين را خواهي ديد و 
نامي از حضرت صادق برده نشده نيز مؤيد اين مدعي است هر چند بدان 

. 74و فوت جابر در سال  بوده 83احتياجي نيست زيرا تولد امام صادق در سال 
كند چون كسي كه ناظر در تمام   پس چگونه حضرت صادق چنين بيان مي

جريان است؟ و بر فرض محال است كه چنين جرياني واقع شده باشد باز نفس 
هجري متولد شده  58 ي هكند زيرا حضرت باقر در سن  حديث آن را تكذيب مي

حضرت زين العابدين حيات داشته باشد و در اين سال   مي 74و فوت جابر در 
فوت شده با وجود امام زين العابدين اين  95يا  94 ي هزيرا آن حضرت در سن

  . قبيل اظهارات از حضرت باقر بعيد است
گويد حضرت   ديگر آنكه كلمات و عبارات حديث هم ناهموار است زيرا مي

بنگر تا من آن را ات را  نوشته» هأقركتابک أل انظر يف«: به جابر فرمود ؛باقر 
بخوانم جابر به تصديق تمام مورخين و ارباب رجال در سنين آخر عمر حتي 

توانسته به  پس چگونه مي. كور بوده است 61و  60 ي هاي در سن به تصريح پاره
اش بود  جابر به آنچه در نسخه: نسخته فنظر جابر بام يف. خود نظر كند ي هنوشت
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خود نظر كرده؟ دروغ به اين  ي هجابر نابينا به نسخچگونه !! نگريست
كتاب من اهللا ملحمد نوره وسفريه : سوم آنكه در لوح چنين آمده! واضحي؟

اي است از خداوند به نور و سفير و  نامه: منيوحجابه ودليله, نزل به الروح األ
اين عبارات ! و راهنمايش محمد، كه روح االمين آن را آورده است(!!) حجاب

  : متضمن مشكالتي است كه برخي از آنها بدين قرارند
شود و اصوال در   شرع ديده نمي ي هالقابي اين چنين در نصوص معتبر: اوال

ها پس از ورود تصوف   آيات قرآن، پيامبر با چنين القابي ذكر نشده، بلكه اين لقب
  . در اسالم و نفوذ عرفان شرقي و حكمت غربي در ميان مسلمين شيوع يافته

اطالق  صحجاب خدا بودن فضيلتي نيست تا به پيامبر عظيم الشأن : ثانيا
  . شود

خويش داللت  ي هنور كه مظهر است نه ساتر، سفير نيز بر فرستند: ثالثا
راهنمايي نيز روشنگري است نه مخفي  ي هكننده نيست و الزم كند و پنهان مي

  ! ستكردن، و اين صفات با حجاب بودن، آشكارا در تعارض ا
خصوصي  ي هاند، چرا در نام اگر ائمه براي هدايت خلق تعيين شده: رابعا

شوند و در قرآن مذكور نيستند تا همگان آنها را بشناسند و از   معرفي مي
  . مند شوند و بر مردم اتمام حجت شود هدايتشان بهره

 ي هروح االمين آن را آورده در نام: منينزل به الروح األعبارت : خامسا
كه خود نامه را دريافت داشته، كامال  صصوصي زائد است، زيرا پيامبر خ
  . داند چه كسي آن را آورده و منكر نيست  مي

خصوصي  ي هاي كه به عنوان نام در سال شانزدهم بعثت و در نامه: سادسا
ال فرستاده شده و سايرين رسما مخاطب آن نيستند، خطاب  صبراي پيامبر 
  . را انكار مكن مناسب و بليغ نيست نعمتهايم ,جتحد آيايت
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عّذبته  و خاف غري عديلأ فمن رجا غري فضيل« ي هآنكه صدور جمل: چهارم
پس هر كه به غير فضل من اميدوار و يا از غير : »عذابا ال أعّذبه أحدا من العاملني

عدالتم بيمناك باشد او را چنان عذاب كنم كه احدي از جهانيان را آنگونه 
باشم، از كردگار عادل و خالق عالم و محيط بر احوال بندگان، عذاب نكرده 

بسيار بعيد است، زيرا اينگونه وعيد و تهديد، مخصوص فرد يا افراد اندك 
شماري است كه در موضوعي متفرد باشند از قبيل حواريون مسيح، ولي چنين 
 اخطار و تهديدي در موضوعي كه اكثريت مصداق آن باشند از پروردگار صادر

شود و در اين مورد نيز چه بسيار افرادي كه به غير فضل خداوند اميدوارند   نمي
اند، در واقع عدل الهي كمتر از عدل غير او ترساننده  و از غير عدل او بيمناك

هاست بلكه بايد از عدل  است، زيرا عدالت خداوندي بهترين و عاليترين عدالت
ترسيد، نه از عدل الهي،  است... غير خدا كه مشوب به جهل و ضعف و 

بنابراين باك نداشتن از عدل غير خدا كه براي بيمناك بودن سزاوارتر است و 
 ي هفقط از عدل خداوند رحمان رحيم رؤوف غفار ترسيدن كه واالترين مرتب

  . عدالت است، توهين به مقام كبريايي است
خاف غري  ي هگويد و اصال جمل  فهميده چه مي  آنكه جاعل حديث نمي: پنجم

خالصه . يخاف عدل غري: توانست بگويد  اي مبهم و نارساست، مي جمله عديل
آنكه بيان اين حديث چنان ناهموار و عاري از فصاحت است كه انتساب آن به 

  .خداوند منزل قرآن كريم، از مصاديق بارز ظلم است
شدند،   آنكه انبياء و اولياء الهي نيز از غير عدل پروردگار بيمناك مي: ششم

  .)5: مريم( b a ` _ ^z }  :گفت  نمي ؛مگر حضرت زكريا 
  .»ام بيمناكم من پس از خود از ورثه«

¬ ® ¯ } : فرعونيان نگفته بود ي هدربار ؛و مگر حضرت موسي 
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 ³ ² ± °z )14: الشعراء(.  
  .»دارم كه مرا بكشند بيم«

Y X W V U } : نفرمود ؛و مگر پروردگار به مادر موسي 
Zz )هر گاه بر او بيمناك شدي او را در دريا رها كن« .)7: قصصال«.  

s  r q p } : به هنگام ترك مصر ؛و مگر حضرت موسي 
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡     � ~ }  | { zy x w v  u t
 ½ ¼ »       º ¹  ¸ ¶µ ´ ³      ²  ± ° ¯ ®  ¬ « ª    © ¨
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Æ   Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Õ Ô Ó Ò Ñ    Ð  á à ß ÞÝ Ü Û Ú  Ù Ø × Ö
å ä   ã âz )نبود؟ مگر آن . »ترسان و نگران« .)21- 18: القصص

فرعون به پروردگار عرض  ي هدربار إحضرت و برادرش حضرت هارون 
  .)45: طه( ª     ©   ¨ § ¦ ¥  ¤  £ ¢z »  ¬ } : نكردند

  .»ما زياده روي و ستم كند ي هپروردگارا بيمناكيم كه دربار«
º  ¹ « ¼ ½ ¾ } : خوانيم نمي ؛ابو االنبياء ابراهيم  ي هبارمگر در

 Ì Ë  Ê    É È      Ç Æ Å Ä  ÃÂ Á À ¿z )70: هود(. 
 { ÍÌ Ë Êz )از آنها بيمناك شد« )28: الذاريات«.  

¾ ¿   Ä   Ã Â Á À  }: نفرموده بود ؛مگر حضرت يعقوب 
 Ë Ê É  È Ç    Æ Åz )بيم دارم كه گرگش « .)13: يوسف

  .»وردبخ
p     o n m } : فرمايد  مگر خداوند تبارك و تعالي به رسول خدا نمي

 |  { z y x w vu t     s r qz )اگر از خيانت « .)58: األنفال
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  .»گروهي بيمناك شدي
  ! خوانده است پيداست كه جناب جاعل، قرآن نمي

مبعوث  پيامبري: »جعلت له وصيا بعث نبيا إالّ أمل  ينإ«: گويد آنكه مي: هفتم
در حالي كه قرآن از اين اوصياء خبر . نكردم مگر آنكه برايش وصي مقرر نمودم

كه  ؛وصي حضرت عيسي . اند اند پيامبراني كه وصي نداشته نداده و بوده
اند كه قرآن  چه كساني بوده إبود؟ يا وصي حضرت صالح يا حضرت هود 

  اي نكرده است؟  حتي به وجودشان اشاره
ومن غري «جاعل در عربيت نيز ناشي بوده و گفته است  آنكه جناب: هشتم

و مضاف را با حرف . و هر كه آيتي از كتابم را تغيير دهد »آية من الكتايب
تعريف قرين كرده و اگر اين خطا فاحش را به كاتب نسبت دهيم، مشكل ديگر 
را چه كنيم كه مقصود از اين جمله معلوم نيست، زيرا اگر همين نامه مقصود 

نامند و حتي احاديث قدسي را نيز آيه   ست كه جمالت نامه را عرفا آيه نمياو
شود و آيا   غير تكويني فقط به جمالت قرآن اطالق مي ي هگويند و آي نمي

خصوصي را تغيير دهد؟ و اگر مقصودش  ي هممكن است پيامبر جمالت نام
اي كه براي  هقرآن كريم است، در اين صورت چنان كه قبال اشاره كرديم در نام

فرستاده شده و ديگران رسما مخاطبش نيستند، اين تهديد زائد و  صپيامبر 
  . نابجاست
شفعته يف سبعني : گويد  مي ؛امتيازات امام محمد تقي  ي هآنكه دربار: نهم

. دهد  اش قرار مي يعني خدا او را فقط شفيع هفتاد نفر از خانواده هل بيتهأمن 
ت است و بر خالف عقايد شيعيان است كه آن اين تقليل امتياز آن حضر

  . دانند  حضرت را از شفيعان امت شيعه مي
 ىوهباء عيس ىعليه كامل موس: گويد  امام دوازدهم مي ي هآنكه دربار: دهم
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. او داراي كمال موسي و درخشش عيسي و شكيبايي ايوب است: وصرب ايوب
د اوال چرا اين اگر مقصود آن است كه مردم آن حضرت را چنين بشناسن

اند، ثانيا  خصوصي پيامبر آمده كه اكثر مردم از آن با خبر نشده ي هموضوع در نام
 إلمردم معاصر امام دوازدهم گر چه اخبار حضرت موسي و عيسي و ايوب 

را كه البته در  ؛اند، اما في المثل بهاء حضرت عيسي  را در قرآن خوانده
م دوازدهم تطبيق و مقايسه كنند و از تماثل اند تا با اما قرآن مذكور نيست نديده

مطمئن شوند، صبر نيز صفتي نيست كه  ؛بهاء آن حضرت با حضرت عيسي 
بتوان نسبت به آن اظهار ...) مثال يك هفته، يك ماه و (در عرض مدتي كوتاه 

مسلما خداوند جل شأنه !! مقايسه نمود ؛نظر كرد و آن را با حضرت ايوب 
  . ويدگ اين چنين سخن نمي

: گويد ديگر از عالمات امام دوازدهم در اين حديث مشعشع آن است كه مي
زمانه ويتهادون رؤسهم كام تتهادی رؤس الرتک والديلم  يف يوليائأستذل «

رض من دمائهم فيقتلون وحيرقون ويكونون خائفني مرعوبني وجلني تصبغ األ
وازدهم اولياي من ذليل بزودي در زمان امام د: »نسائهم وينشأ الويل والرنني يف

اند و زمين از خونشان رنگين   شوند و همواره ترسان و بيمناك و هراسان  مي
شود و فرياد واويال و   شود و سرهاشان همچون ترك و ديلم به هديه داده مي  مي

در زماني كه بايد عدالت سر تا : اوال بايد گفت. شود  ضجه از زنانشان بلند مي
ثانيا كي و كجا و چه وقت چنين ! ها چيست؟ ين وعدهسر دنيا را بگيرد ا

حوادثي رخ داده و سرهاي شيعيان براي چه كسي همچون سر ترك و ديلم 
اند و زمين از خونشان  هديه فرستاده شده؟ و كجا آنان را كشته و سوزانيده

يب أأعطانيه «: فرموده ’زهرا  ي هرنگين شده؟ ثالثا در اين حديث حضرت فاطم
چگونه . پدرم اين لوح را به من داده تا مرا بدان خوشنود كند: »ذلکليرسين ب
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شوند و سرهاشان هديه  شود كه دانستن اين اخبار كه اولياي خدا ذليل مي  مي
  شود حضرت فاطمه را خوشنود كند؟   داده مي

را چرا جابر ديده؟ مگر ممكن  صخصوصي پيامبر  ي هآنكه نام: يازدهم
  خصوصي را به غير نشان دهد؟  ي هكند و نام است كه حضرت زهرا تخلف

ديگر آنكه اگر پروردگار اين نامه را به طور خصوصي براي پيامبرش 
فرستاده و آن را براي اعالم عمومي نازل نفرموده چگونه است كه علني شده و 
غير معصوم آن را ديده و در كتب ضبط گرديده؟ و اگر قصد اين بوده كه به هر 

  خصوصي فرستاده شده؟  ي همطلع شوند چرا به صورت نام حال مردم از آن
 »الّ عن أهلهإقال أبو بصري فصنه «: گويد  در آخر حديث عبدالرحمن سالم مي

چرا چنين حديثي بايد : اين حديث را جز اهلش محفوظ بدار بايد گفت
و جابر و ابو بصير و  صمحرمانه باشد و كسي آن را نداند جز رسول خدا 

بن سالم كه در نزد ارباب رجال ضعيف و موهون است و بكر بن عبدالرحمن 
  !! بندوبار؟  صالح كه جدا ضعيف است و امثال اين افراد بي

هر چند چنانكه قبال گفتيم اين قبيل احاديث خود بنفسه رسوا است تا چه 
  . رسد كه رسواياني چون افراد مزبور يا صالح بن حماد راويان آن باشند

  
  حديث سوم

حديث را با سند ديگر شيخ صدوق در كتاب اكمال الـدين و عيـون اخبـار    اين 
 ةبو حممد احلسـن بـن محـزأحدثنا : الرضا آورده است و آن سند بدين شرح است

بو جعفر حممد بن احلسني بن درست الرسوی عـن جعفـر بـن أحدثنا : العلوی قال
بـن نجـران عـن عن عبدالرمحن  حدثنا حممد بن عمران الكويف: حممد بن مالک قال

سحاق إيا : نه قالإ ؛عبداهللا الصادق  أيبسحق بن عامر بن إصفوان بن حييی عن 
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مالء رسول اهللا وبخط إوجدنا صحيفة ب: جعلت فداک فقال بىل: برشک? قلتأال أ
بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللا العزيـز احلكـيم وذكـر : مري املؤمنني فيهاأ

سـحق هـذا ديـن إيا : ؛ثم قال الصادق : آخره نه قال يفأ الّ إاحلديث مثله سواء 
 .»يصنک اهللا ويصلح بالک )1(هلهأوالرسل فصنه عن غري  ةاملالئك

در اين سند نام جعفر بن محمد بن مالك است كه شايد در حدود قرن 
كند  از او روايت مي» ابو علي محمد بن الهمام«زيسته زيرا   چهارم به بعد مي

ابو علي «اند زيرا تولد  و اينان در قرن چهارم بوده» ب الزراريابو غال«چنين  هم
بوده و ابو غالب الزراري در  336و مرگش در سال  258در سال » محمد الهمام

جعفر بن محمد بن مالك در كتب رجال مردي . فوت نموده است 368سال 
 كان ضعيفا يف«: فرموده) 225ص (ملعون و بد نام است نجاشي در رجال خود 

عن املجاهيل  يكان يضع احلديث وضعا ويرو: محد بن احلسنيأاحلديث قال 
عنه  يكيف يرو يدرأيضا فاسد املذهب والرواية وال أكان : وسمعت من قال
 .»بو غالب الزراریأ ةبن مهام وشيخنا اجلليل الثق بو عيلأ ةشيخنا النبيل الثق

وحين آورده و او را در رديف مجهولين و مجر) 434ص (رجال ابن داوود 
  . عبارت غضائري و نجاشي را تكرار كرده

او هم ضعيف الحديث است و هم در وضع حديث دست قوي دارد و به 
كند و از همه بدتر آنكه فاسد المذهب و فاسد   عالوه از مجهولين روايت مي

كان «: او فرموده ي هدربار) 42ص (اما غضائري در مجمع الرجال ! الروايه است
مذهبه ارتفاع وروی عن الضعفاء واملجاهيل  وكان يف ,وک احلديث مجلةكذابا مرت

                                                 
اعالم » بالغ مبني«فار و مرشكني پنهان نفرمود و وظيفه رسول خود را خداوند متعال متام دين خود را از ك −)١(

 .)برقعی(نا و به مهه اعالم نشود? فرموده, پس چرا يكی از اصول دين يعنی امامت, عل



  

 بررسى نصوص امامت
228 

با اين ) 210ص (حلي نيز در خالصه  ي هعالم »وكل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه
فعندي يف حديثه توقف وال أعمل «: فرمايد  قول همداستان است و در آخر مي

يت او عمل او توقف كرد و من به روا ي هبه نظر من بايد دربار »بروايته
  . كنم  نمي

پس او هم بسيار دروغگو و هم متروك الحديث و هم در مذهبش غلو و 
كند و باالخره تمام عيوبي كه   ارتفاع بوده و هم از ضعفاء و مجهولين روايت مي

آري اين حديث از !! ضعفاء در حديث دارند در اين شخص جمع بوده
اين مرد رسواي ! كرده استهائي است كه چنين شخصي به شيعيان هديه  تحفه

زند گرچه چند نفر   كذّاب بنا به مثل معروف كه دزد ناشي به كاهدان مي
خوشنام چون عبدالرحمن ابي نجران و صفوان بن يحيي را در روايت خود 
رديف كرده اما سرانجام آن را به اسحق بن عمار پيوسته و اسحاق بن عمار به 

ن شهرآشوب در معالم العلماء و شيخ طوسي در الفهرست و اب ي هفرمود
حلي در خالصه الرجال فطحي مذهب بوده و عجيب است كه اين  ي هعالم

شخص طبق اين روايت كه خود از حضرت صادق اين حديث را شنيده و امام 
او را به يافتن اين حديث بشارت داده و در اين حديث نه تنها امام موسي كاظم 

ي ائمه را براي او معلوم كرده مع هذا بعد از را براي او معلوم كرده بلكه تمام
آيا حديثي به اين !! امام صادق فطحي شده و عبداهللا افطح را امام دانسته است

طنطنه و طمطراق كه گويا از پادشاهي جبار و سرمست و مغرور صادر شده نه 
ومن جحد از خداي مهربان و رؤوف و رحيم و در آن آنقدر تهديد شده كه 

هاي خدا   هر كس يكي از ائمه را انكار كند نعمت: »يفقد جحد نعمتحدا منهم أ
شنيده،  ؛آنگاه چنين كسي كه چنين حديثي از امام صادق ! را منكر شده

  ! خود فطحي مذهب و از كالب ممطوره شده است
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كند كه هرگاه در صدد  آري خداي تعالي اينگونه دروغگويان را رسوا مي
  . شوند مي اضالل مردم باشند خود گمراه

 {³ ²  ± ° ¯  ® ¬« ª   ©   ¨ §z )بنگر «  .)24: األنعام
  .»چگونه برخود دروغ گفتند و آنچه افتراء بسته بودند گم گشت

خدا تو را حفظ كند : و عجيب اين است كه دعاي امام صادق كه به او گفته
 در حق او مستجاب نشده »يصنک اهللا ويصلح بالک«: و كار تو را راست گرداند

كند كه شخصي از اصحاب امام   و با مذهب فطحي مرده است چه كسي باور مي
صادق چنين حديثي از آن جناب شنيده مع هذا امام پس از حضرت صادق 

  ! شناخته است  را نمي ؛
  

  حديث چهارم
شيخ صدوق باز هم حديث ديگري با سندي ديگر از همين جعفر بن محمد بن 

   :ديث سوم معلوم شد، آورده بدين ترتيبمالك كوفي كه هويتش در بررسي ح
: قاال) ره(محد بن هرون القاضی أبن احلسني بن شاذويه املؤدب و حدثنا عيل«

 يبيه جعفر بن حممد بن مالک الفزارأعن  يحدثنا حممد بن عبداهللا بن جعفر احلمري
 ةعن عبداحلميد عن عبداهللا بن القاسم بن عبداهللا بن جبل عن مالک السلويل الكويف

عن جابر بن  ؛جعفر حممد الباقر  أيبعن  يالسفايح عن جابر اجلعف أيبعن 
 قدامها لوح يكاد ضوئه يغيش  ’فاطمه  دخلت علی مواليت: قال ينصارعبداهللا األ

آخره  سامء يفأباطنه وثالثة  ظاهره وثالثة يف عرش اسامء ثالثة يف يبصار فيه اثناأل
: سامء هوالء? قالتأمن : عرش فقلت ياثن يذا هإطرفه فعددهتا ف سامء يفأوثالثة 
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 .)1(....وصياء سامء األأهذه 
اثني عشر به ترتيب نيست بلكه آنچه جابر ديده  ي هدر اين حديث اسماء ائم

سه محمد است و چهار علي و اگر اين خبر راست باشد بايد گفت پس چگونه 
عفر بن محمد بن در اخبار قبلي اسم ائمه به ترتيب بوده؟ با معرفي راوي آن ج

سازي و هم فاسد المذهب و هم  مالك كه هم كذاب است و هم قهرمان حديث
فاسد الروايه ديگر احتياجي به شرح حال ديگران و رسيدگي به متن حديث 

راوي ديگر يعني . كند نداريم و معلوم است كه چنين شيطاني چه كارهائي مي
و ) 6/103(قاموس الرجال  عبداهللا بن قاسم نام چند نفر است و بنا به قول

ضعيف و غالي و كذاب بوده و ) 204ص (و نقد الرجال ) 2/203(تنقيح المقال 
از دو راوي قبل از او يعني مالك السلولي و عبدالحميد نامي . قابل اعتناء نيست

آمده نيز ) 2/149(در كتب رجال نيست و مالك بن حصين كه در تنقيح المقال 
ه هر صورت هر حديثي كه در كتب رجال و حديث از ب. كند  با او تطبيق مي

جابر بن عبداهللا در موضوع لوح موجود است به لحاظ ارزش همسنگ اين 
  !! احاديث چهارگانه است

  
  حديث پنجم

از ديگر احاديثي كه شيخ صدوق در كتاب اكمال الـدين و عيـون اخبـار الرضـا     
   :ده اين حديث استاثني عشر به صراحت قيد ش ي هآورده كه در آن نام أئم

محد أحدثنا : حدثنا حممد بن مهام قال: سحق قالإبراهيم بن إحدثنا حممد بن «
عمري عن املفضل بن عمر عن  أيبمحد بن هالل عن حممد بن أحدثنا : بن مابندار قال

قال : قال ؛مري املؤمنني أعن  إلبيه عن آبائه أالصادق جعفر بن حممد عن 
                                                 

 .٥١, ص ١عيون اخبار الرضا, ج  −)١(
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 إينيا حممد : جل جالله فقال ريب إيل ىوحأالسامء  ىلإ يب يرسأملا : صرسول اهللا 
 يفاخرتتک منها فجعلتک نبيا وشققت لک من اسم ةطالعإرض األ إىلاطلعت 

اخرتت منها عليا وجعلته وصيک  ةنت حممد ثم اطلعت الثانيأنا املحمود وأسام فأ
 عىلاأل نا العيلأف يسامئأبا ذريتک وشققت له اسام من أوخليفتک وزوج ابنتک و

 واحلسن واحلسني من نوركام ثم عرضت واليتهم عىل ةوخلقت فاطم وهو عيل
ينقطع  ىحت عبدينأن عبدًا أيا حممد لو  ,من املقربني يفمن قبلها كان عند ةاملالئك

ظلله حتت أوال  يسكنه جنتأجاحدا لواليتهم فام  تاينأثم  ويصري كالشن البايل
 يسأسک فرفعت رأفقال عزوجل ارفع ر بىل: ن تراهم? قلتأيا حممد حتب  عريش

 بن احلسني وحممد بن عيل واحلسن واحلسني وعيل ةوفاطم نوار عيلأنا بأذا إو
بن حممد  وعيل بن موسی وحممد بن عيل وموسی بن جعفر وعيل وجعفر بن حممد
يا : فقلت ينه كوكب درأوسطهم ك وحممد بن احلسن القائم يف واحلسن بن عيل

وبه  يوحيرم حرام حيلل حاليل يئمة وهذا القائم الذاأل: رب ومن هؤالء? قال
قلوب شيعتک من الظاملني  ييشف يوهو الذ يوليائأل ةوهو راح يعدائأانتقم من 

واجلاحدين والكافرين خيرج الالت والعزی طريني فيحرقهام ولفتنة الناس يومئذ 
 .»يشد من فتنة العجل والسامرأهبا 

بارد باز از كسي نقل شده كه خود   مياين حديث كه از مضمون آن دروغ 
و متوفي به  180متولد سال (مطعون بزرگان تشيع و موسوم به احمد بن هالل 

  : و مذموم تمام كتب رجال است) 267سال 
كان غاليا  267محد بن هالل مات سنة أ: شيخ طوسي در الفهرست گفته  - 1
  . است مرده و متهم به غلو بوده 267احمد بن هالل سال در : متهام
مشهور است  »محد بن هالل مشهور باللعنه والغلوأ«: در تهذيب فرموده  - 2
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 . كه او اهل غلو و مورد لعنت بوده

احمد بن هالل : »أمحد بن هالل بغدادي غال«: در رجال طوسي آورده  - 3
  . غالي است

احمد بن هالل كه خود راوي اين حديث است مورد لعن امام دوازدهم بوده 
مت او برگشته و عجيب است كه چنين شخصي كه خود اينگونه و از قول به اما

آورد، چگونه خود  خدا مي ي هاثني عشر را از فرمود ي هحديث منصوصيت ائم
دانسته دروغ   شود آيا خود همين امر داللت ندارد كه خودش مي  منكر مي

يكي (گويد؟ شيخ طوسي در كتاب الغيبه خود گفته چون محمد بن عثمان   مي
كه بعد از پدرش عثمان بن سعيد ادعاي نيابت از جانب امام ) الي اربعهاز وك

 »ةمل أسمعه بنص عليه بالوكال«: زمان كرد، احمد بن هالل منكر آن شد و گفت
گفتند اگر تو . او به وكالت تصريح كرده باشد ي همن نشنيدم كه امام دربار

شما دانيد و آنچه  گفت: »نتم وما سمعتمأفقال ف«. اند نشنيدي ديگران شنيده
لذا در امامت حضرت امام محمد تقي توقف كرد و ائمه بعد از او را ! ايد شنيده

 ي هقبول نداشت لذا لعنتش كردند و از او برائت جستند آنگاه توقيعي به وسيل
گويد همين   حسين بن روح بيرون آمد كه امام او را لعن كرده بود، شيخ مي

اثني عشر رجوع كرده و بر  ي هبه امامت ائم دليل است بر اينكه او از قول
وي نه تنها قائل به امامت . توقف كرده ؛إمامت حضرت امام محمد تقي 

اثني عشر نبوده بلكه آنچه صدوق در همين اكمال الدين آورده، داللت  ي هائم
قال سمعت سعد بن عبداهللا يقول ما «: كند  بر نصب او دارد زيرا روايت مي

شنيدم  »د بن هاللأمح الَّ إالنصب  إىلا متشيعا يرجع من الشيعة ينأسمعنا وال ر
جز احمد بن هالل نشنيدم و نديدم كه كسي از : گويد  سعد بن عبداهللا مي

آري محمد بن همام كه اين روايت را از ! شيعيان از تشيع به نصب رجوع كند
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ل ما شهدت به الفضخواسته بگويد   داند البد مي  كند او را ناصبي مي  او نقل مي
  !! عداءاأل

آيد كه در معراج  از لحن حديث بر مي بررسي متن و مضمون حديث
اين ) معلوم نيست كه پيامبر بيش از يك معراج داشته است(رسول خدا  ي هاولي

رخ داده و خدا در اولين برخورد به رسول خدا  صگفتگو بين خدا و پيغمبر 
محيط به كل شئ است، چنين  خدايي كه(فرموده من يك سري به زمين زدم 

و تو را از آن اختيار كرده و پيغمبرت قرار دادم و از نام خدا ) گويد  سخني نمي
  ! نامي براي تو مشتق كردم، پس من محمودم و تو محمد

البته اسمائي كه خدا در قرآن براي خود آورده محمود در ميانشان نيست كه 
و اساسا بايد گفت !! محمد كرده است اين منت را بر پيغمبر گذاشته و نام او را

  و محمد را انتخاب كند بت!! چهل سال قبل از آنكه خدا سري به زمين بزند
ها محمد در   ، دهصاند و قبل از اين محمد  شناخته  پرستان نام محمد را مي
هاي خداوند  اند و اين امري نيست كه از ميان رحمت ميان اعراب جاهليت بوده

ثانيا چرا خداوند اين اشتقاق را از . ، براي يادآوري بيان شودنسبت به پيامبر
حمد يا ال اقل از حميد كه از اسماء مذكور در قرآن است، انجام نداد؟ واضح 

گويند زيرا   دانسته زيرا به خداوند حميد مي  نمي  است كه جاعل حديث، عربي
چون چنين داللتي گويند   ولي محمود نمي. داللت بر امري ذاتي و با دوام دارد

  : گويد  باز جاعل از قول خداوند مي. در آن نيست و يا ضعيفتر است
دوم كه سري به زمين زدم علي را اختيار كردم او را وصي و  ي همرتب
ات قرار دادم و براي او نامي از  تو و شوهر دخترت و پدر ذريه  ي هخليف

  . استنامهاي خود اشتقاق كردم پس من علي اعاليم و او علي 
آري خدا اين نام را در چند جاي قرآن براي خود آورده اما هيچ جا علي 

اما اين منت هم بر . اعال نيست و بلكه فقط علي يا علي كبير و يا عظيم است
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پرستان  جاست، زيرا نام علي هم چون نام محمد، قبال در ميان بت سر علي بي
ديگر . اهليت بوده استشايع بود و دهها علي قبل از آن حضرت، در اعراب ج

اينكه علي مشتق از علي اعال نيست، بلكه همان علي است كه فاقد صفت 
  !! دانسته  شود كه جاعل حديث معناي اشتقاق را به درستي نمي  معلوم مي! است

رساند آن است كه در آخر   ديگر از مطالبي كه ساختگي بودن حديث را مي
را ) نام دو بت(او الت و عزي : گويد  يكند و م  حديث از عالمات قائم ذكر مي

زند و اين اشاره به  اند از خاك بيرون آورده و آتش مي در حالي كه تر و تازه
اند حضرت قائم ابوبكر و عمر را از قبر بيرون  حديثي مجعول است كه گفته

  .)1(زند  آورده و آتش مي
نام مستعار الت و تقيه كرده و به  - نعوذ باهللا  - مثل اينكه خدا هم در اينجا 

آري اين است آنچه دستاويز و !! عزي از آن دو زمامدار نام برده است
  !! است إلمستمسك مدعيان دوستي اهل بيت 

  
  حديث ششم

اثني عشر به صراحت هست، حديثي است  ي هحديث ديگر كه در آن اسماء ائم
تبريـز   چـاپ » بحار االنوار«آورده و در » اكمال الدين«كه شيخ صدوق آن را در 

   :نيز مذكور است) 2/372(شيخ حر عاملي » اثبات الهداه«و در ) 2/158(
حدثنا حممد بن مهام عن جعفر بن حممد بن : صحابنا قالواأحدثنا غري واحد من «

: محد بن احلرث قالأعن  ةحدثنا احلسن بن حممد بن سامع: قال يمالک الفزار

                                                 
و » الت«كـه اثـری از  صپـس از پيـامرب : ثانيا. بتهای دوران جاهلّيت را دفن نكرده بلكه شكستند: اّوال −)١(

و عبادت آن دو باقی نامنده; از اينرو خارج كردن آهنا از خاک و سوزاندنشان, معنـای حمصـلی نـدارد » عزی«
 .القوم الكذابني اهللا عىل ةأال لعن. اند ; چنانكه مؤّلف حمرتم ذكر كرده!مگر آنكه مقصود چيز ديگری باشد
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سمعت : قال يبن يزيد اجلعف الفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن جابر يحدثن
Ç }  صنزل اهللا عزوجل علی نبيه حممد أملا : نصاری يقولجابر بن عبداهللا األ

 ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É Èz يا رسول اهللا عرفنا اهللا ورسوله : قلت
يا جابر  يخلفائ: ؛مر الذين قرن اهللا طاعتهم بطاعتک? فقال ولوا األأفمن 

بن  طالب ثم احلسن واحلسني ثم عيل يبأ بن وهلم عيلأ يئمه املسلمني بعدأو
ذا لقيته إالتوراة بالباقر وستدركه يا جابر ف املعروف يف احلسني ثم حممد بن عيل

بن موسی  السالم ثم الصادق جعفر بن حممد ثم موسی بن جعفر ثم عيل يه منأفاقر
 ثم سميی وكنيی حجة اهللا يف بن حممد ثم احلسن بن عيل ثم عيل ثم حممد بن عيل

يديه  ذكره, عىل يفتح اهللا تعاىل يذلک الذ عباده ابن احلسن بن عيل رضه وبقيته يفأ
ال يثبت فيها  ةوليائه له غيبأيغيب عن شيعته و يرض ومغارهبا ذلک الذمشارق األ

يا رسول اهللا : فقلت: يامن قال جابرمن امتحن اهللا قلبه لإل إالَّ مامته إعلی القول ب
هنم إبالنبوة  يبعثن يوالذ إي: صغيبته فقال  به يف فهل يقع لشيعته االنتفاع

ن جتللها إغيبته كانتفاع الناس بالشمس و يستضيؤون بنوره وينتفعون بواليته يف
 .»هلهأعن  إالَّ يا جابر هذا من مكنون رس اهللا وخمزون علم اهللا فاكتمه  ,سحاب

ما  مالقات جابر را با حضرت باقر آورده است ي هدر ذيل اين حديث قضي
  . كنيم  سند حديث را بررسي كرده سپس متن آن را نقد مي

راوي اول » محمد بن همام«در سند اين حديث  -بررسي سند حديث
احمد بن «در مذمت او آورده است كه ) 8/428(است در قاموس الرجال 

كرد، يعني  كرد و محمد بن همام از او روايت مي حديث جعل مي» الحسين
  !! داو بو! مروج جعليات

باري، محمد بن همام روايت كرده از جعفر بن محمد بن مالك كه شرح 
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وكان يضع «حال او در ذيل حديث سوم گذشت كه هم ضعيف الحديث است 
و هم از مجاهيل و ضعفاء . در وضع حديث دست قوي داشت: »احلديث وضعا

ب كند و هم فاسد المذهب و فاسد الروايه است و باألخره تمام عيو روايت مي
شاعر است كه  ي هراويان غالي و ضعيف در او جمع شده و مصداق اين گفت

حسن بن محمد بن «او روايت كرده از ! هرچه خوبان همه دارند، تو تنها داري
و اين حسن را شيخ طوسي در رجال خود واقفي شمرده كه در سال » سماعه

در گذشته  ؛يعني سه سال پس از فوت حضرت امام حسن عسكري  263
نجاشي نيز او را . نيز او را واقفي المذهب دانسته» الفهرست«مؤلف . ستا

 الصرييف يبو حممد الكندرأ ةاحلسن بن حممد بن سامع«: واقفي دانسته بلكه فرموده
او در مذهب وقف از بزرگان : »الوقف ويتعصب كان يعاند يف ةمن شيوخ الواقف

آيا ممكن است . صب بودورزيد و متع  واقفيه است كه در اين مذهب عناد مي
چنين كسي اينگونه حديث از جابر نقل كند آنگاه خود بدان ايمان نداشته باشد 

همين محمد ) 253ص (» اكمال الدين« ي هدر نسخ! و در مذهب واقفي بماند؟
بن سماعه از مفضل بن عمرو روايت كرده كه او نيز در كتب رجال شديدا 

در قدح و تكذيب او  ؛مام صادق مطعون است و روايات متعددي از قول ا
: خوانيم او مي ي هدربار) 2/258(اردبيلي » جامع الرواه«در . وارد شده است

يعبأ به, متهافت, مرتفع القول,  , الة, فاسد املذهب, مضطرب الروايكويف«
ن يكتب أجيوز  حديثه محال عظيام, ال كثري ومحل الغالة يف ء, قد زيد عليه يشخطايب
وفي و فاسد المذهب است كه رواياتش مشوش بوده و بدان وي ك: »حديثه

گو و در اقوالش غلو مشهود و از پيروان مذهب  وي متناقض. شود  اعتنا نمي
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است، امور بسياري به او نسبت داده شده و غاليان در حديث او اقوال  )1(خطابيه
  . جايز نيست كه حديثش نوشته شود) و بدين جهت(اند  بسيار افزوده

از رجال نجاشي از ) 107ص (» منهج المقال«جايب امر آنكه طبق نقل از ع
من داخل مسجد شدم كه نماز بخوانم : احمد بن يحيي آورده كه گفته است

و جماعتي از اصحاب خودمان » حرب بن حسن بن الطحال«چون نماز خواندم 
رده و اند من به سوي ايشان رفتم و به ايشان سالم ك را ديدم كه در آنجا نشسته

شهادت  ي هنشستم، حسن بن سماعه نيز در ميان ايشان بود در اين مجلس قضي
مذاكره شد با ما مرد  إلحضرت حسين بن علي و زيد بن علي بن الحسين 

شناختيم او در ضمن گفتگو سخني از كرامت و   غريبي بود كه ما او را نمي
اعه به سبب حضرت امام علي النقي به ميان آورد اما حسن بن سم ي همعجز

 ؛بعد از حضرت موسي بن جعفر  ي هعنادي كه با معتقدين به امامت ائم
  . تا آخر داستان. داشت، به شدت آن را انكار كرد

آيا ممكن است كسي كه تا اين حد عدم اعتقاد به امامت حضرت علي 
  ! در زمان خود آن حضرت داشته است، چنين حديثي را روايت كند؟ ؛النقي

مختلف ذكر شده و آورده است كه حسن بن » اكمال الدين«سند حديث در 
كند كه اگر اين نسخه را نپذيرم، باز هم  محمد بن الحرث از سماعه روايت مي

هرگز كسي كه چنين ! نيز واقفي است» سماعه بن مهران«اشكال برجاست زيرا 
پس يقينا آقاي جعفر بن . ماند  روايتي از صادقين دارد در مذهب وقف نمي

مد بن مالك اين حديث را ساخته و او همان دزد نابلدي است كه سراغ مح
  ! اند كاهدان رفته و اين حديث را به كساني نسبت داده كه اصال ايماني نداشته

                                                 
خدا دانسـته و حممـد بـن خطـاب را  − نعوذ باهللا − را ؛دق خطابيه گروهی را گويند كه امام جعفر صا −)١(

 !! شمردند پيامرب او می
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اند كاري نداريم  به رجال ديگر اين حديث كه همگي در كتب رجال بدنام
ابل قبول بود زيرا بدنامي، اگر اين حديث از آنان صادر شده بود ق ي هزيرا با هم

قبل از تولد بعضي از ائمه از امامت آنان خبر داده بودند اما متأسفانه چنين 
ساز معروف جعفر بن محمد بن مالك   همان حديث ي هنيست و حديث ساخت

است و چنانكه دانسته شد اين نادان حديث را به كساني نسبت داده است كه 
اعتقاد  ؛ز حضرت موسي بن جعفر بعد ا ي هخود واقفي بوده و ابدا به ائم

  !! دانستند  نداشته بلكه آنان را فاسق و حتي كافر مي
در اين حديث كه سر تا پا ساخته و  - ثيبررسي متن و مضمون حد

كه بعيد است وي جابر بن (دروغگويان است، جابر بن يزيد جعفي  ي هپرداخت
ا جابر بن عبداهللا در عبداهللا انصاري را در سن رشد و تمييز دريافته باشد زير

يعني در حدود شصت سال قبل از فوت جابر بن يزيد، در گذشته  74سال 
هنگامي كه : گفت  گويد من از جابر بن عبداهللا انصاري شنيدم كه مي  مي) است

 )59: النساء( ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Çz }  ي هخداوند آي
سولش را ا خدا و ررا به رسول خود نازل فرمود، من گفتم يا رسول اهللا، م

اند؟  شناختيم، اما اين اولوااالمر كه اطاعت ايشان را به طاعت تو قرين كرده كيان
اند،   مسلمين پس از من ي هاند، و ائم  آنان جانشينان من: رسول خدا فرمود

طالب سپس حسن و حسين و سپس علي بن الحسين  نخستشان علي بن ابي
شود و تو او را   ه باقر شناخته ميسپس محمد بن علي است كه در تورات ب

درك خواهي كرد اي جابر پس آنگاه كه او را مالقات كردي، از من به او سالم 
سپس صادق جعفر بن محمد سپس موسي بن جعفر سپس علي بن !) ؟(برسان

موسي سپس محمد بن علي سپس علي بن محمد سپس حسن بن علي سپس 
در ميان !! خدا ي هزمينش و بقيمن و حجت خداوند در  ي ههمنام و هم كني

بندگانش، پس حسن بن علي آن كسي است كه خداوند متعال به دست او 
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گشايد، آن كسي كه از شيعيان و دوستانش غايب   مشارق و مغارب ارض را مي
شود و غيبتي دارد كه در آن مدت جز كسي كه خداوند دلش را براي ايمان   مي

! گفتم يا رسول اهللا: جابر گفت. ماند  ثابت نميآزموده است، بر قول به امامت او 
آري، قسم به : شوند؟ حضرت فرمود  مند مي آيا شيعيانش در غيبتش از او بهره

كسي كه مرا به پيغمبري برانگيخته، همچون انتفاع مردم از خورشيد كه ابر آن 
بر اين اي جا. كنند  را پوشانيده باشد از او منتفع شده و به واليت او استضائه مي

هاي اسرار الهي و از خزائن علم خداوند است، پس آن را جز از  از پوشيده
  .)1(!اهلش كتمان كن

در اين حديث عالئمي كه رسول خدا براي شناختن امام قائم داده به داليل 
  : زير كوتاه و نارسا است

از نام روشن او مضايقه كرده شايد بر رسول خدا هم بردن نام او حرام   - 1
  ! تبوده اس

من است و پر واضح است تا كسي صاحب  ي هاو كني ي هفرموده كني  - 2
معروفي ندارد و امام قائم كه حتي وجود و تولد خود او بر  ي هفرزند نشود كني

ي كه پس از چندين سال براي  توانند او را به كينه مردم مخفي است، چگونه مي
 ! شود بشناسد  او پيدا مي

كند   كسي است كه غيبت چنين و چنان مي گويد اين همان  در حديث مي  - 3

                                                 
و از كـتامن ) ٢٤ :تكـوير: (فرمايـد  آيا خداوند متعال كه رسول خود را به عدم ضنّت در وحی, مـدح مـی −)١(

 و آل ١٧٤−١٤٠ :بقـره (حقايق دين هنـی فرمـوده و آن را موجـب لعنـت و دخـول در آتـش دوزخ دانسـته 
ام را پس بگو كه مهـه شـ«. )١٠٩ :انبياء( x  w   v  u  z} : و به پيامرب اكرم فرمود) ١٨٧ :عمران

پسـندد و  ; در اين مورد, عدم ابالغ آشكار و امتام حّجت بر خالئق را بر هاديان امت می» يكسان هشدار دادم
خـرب   يـد و ديگـران از آن بـیراضی است كه معصوم يكی از حقائق مهم رشيعت را فقط به جابر اعـالم فرما

 .)برقعی(شد, كسی جز جابر نبيند?  بامنند? و آن لوح عجيب را كه ديدنش باعث ايامن آوردن عّده زيادی می
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پس از فتح مشارق و مغارب آن، يعني غيبت حضرت بعد از فتح زمين خواهد 
بود، آري اين عبارت حديث است و كسي كه از اعتقادات شيعه خبر نداشته 

تواند از اين حديث دريابد كه امام قائم اول غيبت و پس از آن  باشد نمي
فهمد كه آن جناب ابتداء فتح   كند و چنين مي  فتح ميمشارق و مغارب زمين را 

حاال يا رسول اهللا كه افصح من نطق !! كند و سپس غيبت مشرق و مغرب مي
است نتوانسته ) ترين كسي كه به زبان عربي صحبت كرده يعني فصيح(بالضاد

مطلب را درست برساند، و يا جابر نتوانسته بيان آن حضرت را چنانكه بوده 
و يا خودش هم نفهميده، و يا اينكه جعفر بن محمد بن مالك، واضع و  برساند،

جاعل حديث از دست پاچگي ندانسته چه ببافد؟ و آن را هم از قول فردي كه 
شايد احمد بن الحسين االهواري غالي باشد، جعل كرده و محمد بن همام هم 

مد بن چون حسن بن مح. بدون توجه به اين اشكاالت آن را نقل نموده است
سماعه كه خود در مذهب وقف متعصب بوده، محال است چنين حديثي بيان 

نساء خطاب به جميع  ي هسور 59 ي هتر از همه آن است كه آي غريب. كند
مسلمين است كه بايد خدا و رسول و اولواالمر را اطاعت كنند و ناچار بايد 

شوند   و رسول ميآنان را بشناسد تا اطاعت خدا كنند و گرنه دچار عصيان خدا 
: و آن موجب ضاللت و دخول در آتش ابدي است چنانكه خدا فرموده

{ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
ÊÉz )كسي كه خدا و رسولش را نافرماني كند و از « .)14:النساء

حدود الهي تجاوز كند خداوند او را به آتش دوزخ در آورد كه در آن مخلد 
  .»است

كسي « .)36: األحزاب( W   V U T S R Z Y    Xz } : و فرموده
  .»كه خداوند و پيامبرش را نافرماني كند، بسيار گمراه شده است
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 { ¬ « ª ©  ¨     § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡z )و هر « .)23: الجن
  .»كه خداوند و پيامبرش را نافرماني كند، جاودانه در آتش دوزخ است

ت كنند ممكن و همچنين اگر اولي االمر را بدون تمييز و تشخيص اطاع
است از طريق اينگونه اطاعت دچار ضاللت و خسران شوند چنانكه خدا 

اگر « .)116: األنعام( ª  ©z » ¬ ® ¯ ° ± ² ³´ } : فرموده
  .»كنند اكثر اهل زمين را اطاعت كني، تو را از راه حق گمراه مي

پس امري بدين مهمي را چگونه رسول خدا تنها براي جابر بيان كرده؟ زيرا 
 »يا جابر هذا من مكنون رس اهللا وخمزن علم اهللا فاكتمه«: گويد  حن روايت كه ميل

هاي اسرار الهي و از خزائن علم خداوند است پس آن   اي جابر اين از پوشيده
رساند كه جابر در تنهائي و خلوت از رسول خدا   مي! را جز از اهلش پنهان كن

: مر را بيان كرده، فرموده استپرسيده كه آن حضرت هم پس از آنكه اولي اال
آيا ممكن است خدا و رسول ! اين مطلب از اسرار پنهاني است آن را كتمان كن

آري دروغگوياني چون جعفر بن ! احكام شرع را براي مردم چنين بيان كنند؟
توانند حديثي بهتر از اين جعل كنند   محمد بن مالك و يا احمد بن الحسين نمي

  ! تراشند ي براي مردم ميو حجت مخف! و ببافند
از جمله عبارتهاي اين حديث و احاديث ديگر كه از غيبت حضرت قائم  - 4

هنم يستضيئون بنوره إإي والذي بعثني بالنبوة «: اند اين عبارت است خبر داده
 ي هخالص »ن جللتها السحابإغيبته كانتفاع الناس بالشمس و وينتفعون يف

كند كه  امام قائم همان استفاده را مي مضمون آن چنين است كه شيعه از وجود
كنند هر چند ابر آن را پوشانيده باشد و اين مدعي جز با   مردم از آفتاب مي

شود زيرا از جهت تشبيه صحيح نيست، از  بافتن مقاالت عرفاني ثابت نمي
  : جهاتي
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مردم مسلّم است، و امام قائم چنين  ي هخورشيد وجودش در نزد هم - أ
  . نيست
  . شيد را همه كس ديده و حس كرده است، و امام قائم چنين نيستخور -ب
اشياء ارضي مقدم است و امام قائم چنين  ي هوجود آفتاب برهانا بر هم - ج
  . نيست
خورشيد در پشت ابر محسوس است چنانكه تشخيص روز و شب به  -د

هر اندازه كه آفتاب در پشت ابر ضخيم باشد آسان است و امام قائم چنين 
  . ستني

روشني كه دارد  ي هدوام خورشيد در پشت ابر اندك است و گرنه با هم -هـ
اگر صد سال مثال در استتار باشد كه هيچ كس او را نبيند حتما آن را منكر 

رود كه نابود شده باشد و معتقدين به امام قائم اين  شوند و تصور مي  مي
  . او قائل نيستند ي هحقيقت را دربار

جهان كه ابر آن را پوشانيده باشد، نبينند  ي هرا در يك نقط اگر خورشيد - و
  . شود و امام قائم چنين نيست  باري در نقاط ديگر جهان ديده مي

منافع خورشيد از قبيل گرم كردن كرات تابعه و پرورانيدن نباتات و  -ز
شمار   حيوانات و معادن و جزر و مد درياها و گردش سيارات و ساير منافع بي

ه علت چند ساعت و چند روزي كه در پشت ابر است از موجودات قطع آن ب
  . شود و فقط ممكن است چندي رؤيت نشود اما امام قائم چنين نيست  نمي

ها و   بدعت ي هاما منافعي كه مربوط به امام است از احياء معالم دين و امات
المي رد خرافات و شبهات و هدايت مردم و بيان احكام و تشكيل حكومت اس

جمعه و جماعت و  ي هجهاد و اجراي حدود و اقام ي هو ترويج اسالم و اقام
جلوگيري از شرارت اشرار و نهي از منكرات هيچ يك در غيبت او صورت 

اي از او متصور  گيرد و محروميت مردم تنها از رؤيت نيست بلكه هيچ فايده نمي
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ت، پس تشبيه غيبت نيست و در اينجا عقل و وجدان و برهان بهترين گواه اس
  . امام به استتار شمس تناسبي ندارد

  
  
  

  حديث هفتم
حديثي به اين سـند آورده  » عيون اخبارالرضا«و » اكمال الدين«شيخ صدوق در 

: آوريـم   مـي ) 2/328(آن را از كتاب اثبات الهداه شيخ حر عاملي  ي هو ما خالص
حـدثنا : قـال 352م سـنه السـال ةبمدينـ يبن ثابت الدواليب بو احلسن عيلأحدثنا «

: قـال بـن عبدالصـمد الكـويف حدثنا حممد بـن عـيل: قال يحممد بن الفضل النحو
بن موسـی عـن  بيه عيلأعن  ؛بن موسی  بن عاصم عن حممد بن عيل حدثنا عيل

بـن  بيه عـيلأعن  بيه حممد بن عيلأبيه جعفر بن حممد عن أبيه موسی بن جعفر عن أ
دخلـت علـی رسـول اهللا : , قالإلطالب  أيببن  بيه احلسني بن عيلأاحلسني عن 

بـا عبـداهللا يـا زيـن السـموات أمرحبا بک يا : بن كعب, فقال رسول اهللا أيبوعنده 
حـد أرض وكيـف يكـون يـا رسـول اهللا زيـن السـموات واأل أيب: رض, فقالواأل

 يفكرب منه أالسامء  يف ن احلسني بن عيلأباحلق نبيا  يبعثن يوالذ أيبيا : غريک? فقال
مام خـري ويمـن إنه مكتوب عن يمني العرش مصباح هاد وسفينة نجاة وإرض فاأل

صلبه نطفة طيبة مباركة زكية خلقـت مـن  ن اهللا ركب يفإوعز وفخر وعلم وذخر و
صالب ويكـون ليـل وهنـار وقـد األ ماء يف يرحام وجيراأل ن يكون خملوق يفأقبل 

آخرتـه  جل معه, وكان شفيعه يفحرشه اهللا عزو إالّ لقن دعوات ما يدعوهبن خملوق 
وضح سبيله وقـّواه علـی عـدّوه ومل أمره وأهبا دينه ويرس  وفرج اهللا عنه كربه وقىض

ذا إتـدعوا : بن كعب وما هذه الدعوات يـا رسـول اهللا? قـال أيبهيتک سرته, فقال 
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 ييا رسول اهللا ما هـذه النطفـة التـ: أيبفقال له .... نت قاعد أفرغت من صالتک و
تبيـني وبيـان,  ةنطف يل القمر وهثَ كمَ  ةل هذه النطفثَ مَ : احلسني قال يحبيب صلب يف

اسـمه : وما اسمه وما دعاؤه? قـال: قال. يكون من اتبعه رشيدا ومن ضل عنه هويا
من خلف  ةيا رسول اهللا فهل له من ذري: أيب, قال له ...ودعاؤه يا دائم يا ديموم  عيل
ومـا معنـی مواريـث : قـال. رضت واأل? قال نعم, لـه مواريـث السـمواو ويصأ

ــة وتأويــل األ: رض? قــالالســموات واأل ــاحلق واحلكــم بالديان حــالم القضــاء ب
لتسـتأنس  ةن املالئكإاسمه حممد و: فام اسمه? قال: قال. يكون وبيان ما] االحكام[

 خـربينأصلبه نطفة مباركة زكية و فركب اهللا يف: ... دعائه وات ويقول يفمالس به يف
وسامه عنده جعفرا وجعلـه هاديـا مهـديا وراضـيا  ةن اهللا طيب هذه النطفأجربئيل 

رحـم الـرامحني, اجعـل أيا ديـان غـري متـوان يـا : دعائه مرضيا يدعو ربه فيقول يف
ومن دعـا هبـذا .... بينک وبينهم  يهب هلم الكبائر الت.... من النار وقاء و  يلشيعت

ن اهللا ركـب إ أيباجلنة يـا  إىلبن حممد بيض الوجه مع جعفر أالدعاء حرشه اهللا عنده 
ن اهللا إنزل عليها الرمحة وسامها عنده موسی وأ هذه النطفة نطفة زكية مباركة طيبة يف

خلقـه  صلبه نطفة مباركة طيبة زكية مرضية  سامها عنده عليـا يكـون اهللا يف ركب يف
عـاء يـدعو وله د ةعلمه وحكمه وجيعله حجة لشيعته حيتجون به يوم القيام رضيا يف

صلبه نطفة طيبة مباركة زكية راضية وسـامها حممـد  ن اهللا عزوجل ركب يفإو... به 
 ن اهللا تبـارک وتعـالی ركـب يفإو.... فهو شفيع لشيعته ووارث علم جده  بن عيل

بـن حممـد  سامها عنـده عـيل ةطاهر ةطيب ةمبارك ةطاغيه بار باغيه وال صلبه نطفه ال
صـدره  رس مكتوم من لقيه ويف ءدعها العلوم وكل يشوأوالوقار و ةلبسها السكينأف

وسامها عنـده  ةطيب ةصلبه نطف ركب يف ن اهللا تبارک وتعاىلإو!) ... ?(ه به أنبأ ءيش
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مه جده هاديـا لشـيعته عباده وعز األ بالده وخليفته يف فجعله نورا يف احلسن بن عيل
ماما إبرهانا ملن اختذه  وشفيعا هلم عند رهبم ونقمه علی من خالفه وحجة ملن وااله و

يرضـی هبـا كـل  ةمطهر ةطاهر ةطيب ةمبارك ةصلب احلسن نطف ن اهللا ركب يفإو... 
 مـريض ينقـ يمام تقإالوالية ويكفر هبا كل جاحد وهو  خذ اهللا ميثاقه يفأمؤمن قد 
قولـه خيـرج  مر به يصدق اهللا عزوجل ويصدقه اهللا يفأحيكم بالعدل وي يهاد ومهد
 إالَّ ظهر الدالئل والعالمات وله بالطالقان كنوز ال ذهـب و الفضـه حتی ت ةمن هتام

هـل أالبالد علی عدد  يصقاأورجال مسومة جيمع اهللا عزوجل له من  ةخيول مطهم
سـامئهم أصـحابه بأفيهـا عـدد  ةخمتومـ ةعرش رجال, معه صحيف ةوثالث ةبدر ثالثامئ

طاعته, فقال لـه  ون يفنساهبم وبلداهنم وصنايعهم وكالمهم وكناهم كرارون جمدأو
خروجـه انترشـ  ذا حان وقـتإله علم : وما دالئله وعالماته يا رسول اهللا? قال: أيب

 .»ذلک العلم من نفسه
 ؛به نقل از آباء كرامش از امام حسين  ؛امام جواد : حديث ي هترجم
بود  صدر حالي كه ابي بن كعب در حضور رسول اهللا : كند كه فرمود نقل مي

اي ابا عبداهللا، اي زينت : به من فرمود صوارد شدم، پيامبر بر آن حضرت 
اي رسول خدا چگونه : ابي بن كعب عرض كرد. ها و زمين خوش آمدي آسمان

: ها و زمين باشد؟ حضرت فرمود  ممكن است كسي غير از تو زينت آسمان
ها بزرگتر   سوگند به آنكه مرا به حق به پيامبري مبعوث فرمود، حسين در آسمان

است از زمين و در جانب راست عرش پروردگار نوشته كه او چراغ هدايت و 
. كشتي نجات و امام خير و فرخندگي و عزت و فخر و دانش و برگزيده است

اي نيكو و مبارك و پاك تركيب فرموده كه  همانا خداوند در صلب وي نطفه
شب و  پيش از آنكه در ارحام مخلوق باشد و يا آبي در اصالب جاري شود و

و به او دعاهايي تعليم داده شده كه !!) ؟(روز موجود باشند، خلق شده است
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كند  خواند مگر آنكه خداوند او را با آن حضرت محشور مي  مخلوقي آن را نمي
باشد و پروردگار اندوه او را بر طرف  و آن حضرت در آخرت شفيع او مي

را روشن و آشكار سازد و قرضش را ادا فرمايد و كارش را آسان و راهش 
اين : ابي گفت. نموده و او را بر دشمنش نيرومند ساخته و رسوايش نسازد

اي و  هنگامي كه از نمازت فراغت يافته: دعاها چيست اي رسول خدا؟ فرمود
اي رسول خدا چيست اين نطفه كه در : سپس ابي گفت..... گويي  اي، مي نشسته

و اين نطفه تبيين !) ؟(ماه است اين نطفه مثل: صلب حبيبم حسن است؟ فرمود
و بيان است و هر كه او را پيروي كند هدايت يافته است و هر كه از او گمراه 

نامش : نام او چيست و دعايش كدام است؟ فرمود: ابي پرسيد. شود، هالك شود
يا رسول اهللا آيا او نسل و : ابي پرسيد... يا دائم يا ديموم : علي است و دعايش

ها و زمين است،   آري، او داراي مواريث آسمان: دارد؟ فرمود جانشين و وصي
حكم كردن به : معناي مواريث آسمانها و زمين چيست؟ پيامبر فرمود: پرسيد

(!) شود  و بيان آنچه واقع مي] احكام[حق و حكم به دينداري و تأويل رؤياها 
 نامش محمد است و همانا فرشتگان در: اسم او چيست؟ فرمود: عرض كرد

فرشتگان چگونه با ! كند؟  نطفه در آسمان چه مي(گيرند   آسمانها با او انس مي
معني انس » المعني في بطن الشاعر«بايد گفت به مصداق ! گيرند؟ نطفه انس مي

و در دعاي خود !) داند و بس فرشتگان آسماني با نطفه را فقط راوي كذاب مي
ارك و پاك تركيب كرد و اي مب پس خداوند در صلب او نطفه... گويد   مي

جبرئيل مرا خبر داد كه خداوند اين نطفه را پاك و نيكو قرار داده و او را از نزد 
كننده و هدايت شده و راضي و مرضي است و  خود جعفر ناميده و او هدايت

گردد، اي ارحم الراحمين شيعيانم   اي دياني كه سست نمي: گويد در دعايش مي
اي كه ميان تو و ايشان است به آنان عطا  و گناهان كبيره ...را از آتش حفظ فرما 

و هر كه اين دعا را بخواند خداوند او را روسفيد در بهشت با جعفر (!!) ... فرما
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اي پاك و  اي ابي، خداوند در اين نطفه، نطفه(!) سازد بن محمد محشور مي
نطفه در  خواننده خود بايد كشف كند كه تركيب(مبارك و نيكو تركيب فرموده 

و بر آن رحمت خويش را نازل كرد و او را نزد خود موسي ) نطفه يعني چه
اي تركيب  اي مبارك و نيكو و پاك و مرضيه ناميد و خداوند در صلب او نطفه

فرمود و او را نزد خود علي ناميد و براي خداوند در ميان خلقش در علم و 
رار داده كه به حكم، مورد رضايت است و خدا او را حجت شيعيانش ق

و ... گويد  كنند و دعايي دارد و مي  او در روز قيامت احتجاج مي ي هوسيل
اي نيكو و مبارك و راضي و مرضي تركيب كرد و او  خداوند در صلب او نطفه

و وارث دانش جد  )1(باشد  را محمد بن علي ناميد و او شفيع شيعيانش مي
ه نه سركش است و نه طغيانگر اي ك خداوند در صلبش نطفه... خويش است و 

تركيب كرده، نيكوكار و مبارك و طيب و طاهر، و خداوند او را علي بن محمد 
راز مكتومي ] چيز[ها و هر  آرامش و وقار پوشاند و دانش ي هناميد و او را جام

اش مطلبي باشد، او  را نزد او به وديعت نهاد و هر كه او را ديدار كند و در سينه
اي نيكو تركيب كرد،  و خداوند در صلب او نطفه...  )2(!)؟(دهد  ر ميرا از آن خب

و او را نزد خود حسن بن علي ناميده و او را نور شهرها و در ميان بندگانش 
                                                 

را شفيع شيعيانش دانسته, در حالی كه در حديث دّوم لوح كه مؤّلف حمرتم  ؛در اين حديث امام جواد  −)١(
! فقط شفيع هفتاد نفر از اهل بيت خودش معّرفـی كـرده اسـت? مهني كتاب ذكر كرده, او را ١٧٩در صفحه 

 ) برقعی! (كنند جاعلني روايات چه خوب يكديگر را رسوا می
و خداونـد بـه او ) ١٨٧/ اعـراف (دانسـت  وقـت قيامـت را نمـی صبنا به رصيح قـرآن, پيـامرب اكـرم  −)٢(

¤  ¥      ¦  §  ¨  ©       z  }  |  {    ~     �  ¡  ¢   £   x  w   v  uy} : فرمايد می
  ´      ³  ²    ±   °  ¯  ®  ¬  «   ªz )دانم آنچه كـه وعـده داده  بگو نمی): ١١١−١٠٩ :انبياء

z  y  x            }   |  {    ~  } : و. دانم شايد آن آزمونی باشـد بـرای شـام و نمی.. شويد, نزديک است يا دور   می
d   c  b   a  `  _  z )بنابراين آن حرضت هر چيـز . »دانم با من يا با شام چه خواهد كرد نمی«. )٩ :احقاف ,

 .)برقعی! (داند?  دانست, پس چگونه يكی از جانشينانش هر چيز مكتوم را می مكتوم را نمی
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 ي هكنند عزت امت جدش و هدايت ي هخويش قرار دهد و ماي ي هخليف
لفت شيعيانش و شفيع آنان نزد پروردگارشان و بالي كسي است كه با او مخا

او را حجت كسي كه با او دوستي كند و برهاني براي كسي كه او را امام . كند
مبارك  ي هو همانا خداوند در صلب حسن نطف. دهد  خويش گيرد، قرار مي

شود هر مؤمني  او خشنود مي ي هنيكوي طاهر مطهري تركيب كرده كه به وسيل
!) ؟(ين نطفه هر منكري شود به ا  كه خداوند ميثاق واليتش را گرفته و كافر مي

اي است كه به عدالت  هدايت شده ي هكنند هدايت ي هو او امام تقي نقي پسنديد
دهد و او خداوند را تصديق كرده و خداوند   حكم نموده و به عدل فرمان مي

كند تا اينكه داليل و   از تهامه خروج مي. نيز او را در گفتارش تصديق فرمايد
ايي در طالقان دارد كه طال و نقره نيستند جز آنكه عالمات ظاهر شود و گنجه

اند كه خداوند آنها را از شهرهاي دور   اسباني درشت پيكر و مرداني خوش اندام
خروج چندين نفر با . (به عدد اهل بدر كه سيصد و سيزده تن بودند، گرد آورد

ر اي مه او صحيفه)! اسب، در قرن بيستم يا قرون پس از آن چيز جالبي است
هاي آنان و شهرهايشان و  شده دارد كه در آن عدد يارانش و اسامي و نسب

هايشان مذكور است، آنها يورش آور بوده و با جديت از   كارها و سخنان و كينه
دالئل و عالمات او چيست اي رسول خدا؟ : ابي پرسيد. كنند  او اطاعت مي

  . الخ.. رون آيد او علمي دارد كه موقع خروج او، خود به خود بي: فرمود

 ةئميا رسول اهللا كيف حال بيان هذه األ يبأقال «: گويد  در آخر اين حديث مي
 خامته وصفته يف مام يفإاثنا عرش صحيفه اسم كل  نزل عيلأعن اهللا عزوجل? 

: بيان حال اين ائمه از جانب خداوند چگونه است؟ فرمود: ابي گفت: »ةصحيف
صحيفه نازل فرمود كه نام هر امامي بر همانا خداي عزوجل بر من دوازده 

  . خودش مذكور است ي همهرش مكتوب و وصف هر يك از آنان در صحيف
در اين حديث هر يك از ائمه دعاي خاصي دارد كه ثواب خواندن آن دعاها 
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را هم رسول خدا براي ابي بن كعب بيان فرموده و چون حديث طوالني است 
توانند خود به كتاب اكمال الدين  لبين ميو آوردن آن دعاها الزم نبوده، طا

چاپ ( 9و يا بحار االنوار ج ) 1/62(و يا به كتاب عيون اخبار الرضا ) 1/266(
  . مراجعه نمايند) تبريز

محمد بن الفضل النحوي و محمد بن علي بن  -بررسي سند حديث 
يم دان عبدالصمد الكوفي از هيچ كدام نامي در كتب رجال شيعه نيست و ما نمي

اما علي بن عاصم در كتب رجال شيعه و هم در كتب رجال . اند چه كساني بوده
دهند، ممقاني در  عامه نامي دارد و هر دو طائفه او را به شيعه بودن نسبت مي

، شرح حال او را آورده كه وي از شيوخ )294ص (جلد دوم تنقيح المقال 
او را با جماعتي از  شيعه بوده و در زمان المعتضد باهللا عباسي ي همتقدم

اصحابش به جرم تشيع، در غل و زنجير به بغداد آورده و زنداني كردند و او در 
زندان جان سپرد و در كتب رجال عامه چون ذهبي و غير او از قبيل ابن حجر 

هجري  201اند كه به تشيع متهم است و در سال  عسقالني در التقريب نيز گفته
ن سخنان با علي بن عاصم راوي اين حديث فوت نموده اما هيچ يك از اي

موافق نيست زيرا هر گاه وي مورد غصب و تعقيب معتضد عباسي باشد چون 
 279معتضد هفتاد و هشت سال پس از مرگ علي بن عاصم، يعني در سال 

پس چگونه علي بن عاصم را گرفته و حبس !!! هجري به خالفت رسيده
باشد و از زمان وفات حضرت   مي 289و چون مدت خالفت او تا سال !! كرده؟

هجري، كه علي بن عاصم ظاهرا اين حديث را  220امام محمد تقي در سال 
شود و ال اقل در زماني كه عاصم   بالواسطه از او گرفته در حدود هفتاد سال مي

. اين حديث را از آن حضرت شنيده بايد بلوغ را پشت سر گذاشته باشد
ايد نزديك به هشتاد و پنج سال باشد و هيچ كس بنابراين سن علي بن عاصم ب

او نگفته و چون معتضد عباسي نسبت به شيعيان رفتاري  ي هچنين سني دربار
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شود كه يك مرد هشتاد و پنج ساله را گرفته و   نسبتا ماليم داشته هرگز باور نمي
بنابراين وجود چنين شخصي در زمان معتضد بسيار بعيد . در زندان كرده باشد

نامي از وي ) 202ص (و در مجمع الرجال ) 7/10(در قاموس الرجال . تاس
آمده كه معاصر معتضد عباسي بوده است و در زندان او جان سپرده است اين 

شرح ) 448-11/446(شخص غير از علي بن عاصم است كه در تاريخ بغداد 
جئه او را از مر) 45ص (حال او آمده است كه فضل بن شاذان نيز در االيضاح 

 201آري اين علي بن عاصم كه در سال . شمرده) كه يكي از فرق ضاله است(
فوت نموده بيش از نود سال داشته و آن كه در زندان المعتضد بوده هر چند 

مستقيما  ؛تواند از حضرت امام محمد تقي   شيعه بوده اما چنين كسي نمي
مي برده و او را رمي و اما آنكه علماي رجال عامه از او نا. حديثي روايت كند

اند كه او در سال دويست و يك فوت كرده است  اند، متفق القول به تشيع كرده
و چون در اين سال حضرت رضا حيات داشته و در خراسان بوده و علي بن 

كه در  ؛عاصم كه ظاهرا در كوفه بوده هرگز براي حديث به حضرت جواد 
كند، چون مرجع شيعه در  يسال فوت علي بن عاصم شش ساله بوده رجوع نم

بوده است، پس انتساب اين حديث به علي بن  ؛آن زمان حضرت رضا 
  . عاصم، هر كه باشد نسبت دروغ است

 ؛ديگر آنكه صدور اين حديث كه راوي آن حضرت حسين بن علي 
آن را از پيغمبر بزرگوار شنيده در حالي كه  صاست كه در حيات رسول خدا 

  : كعب بوده از چند جهت مورد اشكال است در سند او فقط ابي بن
چرا اين حديث را به فرزندش حضرت علي بن  إحسين بن علي  - 1

 ي هنقل نكرده و ديگري از آن جناب نشنيده است همچنين ائم إالحسين 
نمايد كه جزء اسرار بوده تا هنگامي كه   اند و چنان مي ديگر به يكديگر نگفته

اصم نامعلوم بلكه ناموجود گفته است و حضرت امام محمد تقي به علي بن ع
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  . قبل از آن اثري از آن نيست
ابي بن كعب تنها كسي بوده كه اين حديث را شنيده زيرا از هيچ يك از  - 2

اصحاب رسول خدا چنين اظهاري نشده، چرا ابي آن را پنهان كرده و به كسي 
را به كسي نگفته در حالي كه او مانند جابر ممنوع نبوده كه حديث اولواالمر 

نگويد ابي چنين منعي نداشته و اين كتمان حق بلكه كتمان ما انزل اهللا موجب 
لعن است در حالي كه ابي بن كعب از معاريف دوستداران اهل بيت بوده چنين 

 . كند كتماني نمي
در اين حديث دعاهائي از ائمه روايت شده كه رسول خدا البد به وحي  - 3

مخصوص آن بزرگواران است و در متن حديث  دانسته كه اين ادعيه  الهي مي
هاي زيادي براي اين دعاها آمده فرضا كه نام بردن ائمه ممنوع بوده اما  ثواب

اين دعاها كه داراي اين همه ثوابها هست جا داشت رسول خدا و يا ائمه آنها 
ها نائل شوند و چنين   دادند تا با خواندنشان به آن ثواب  را به مردم تعليم مي

خلي از هاديان راه خدا شايسته نيست، در حالي كه حديث اين معني را ب
 . رساند  مي

  : اين حديث داراي اشكاالتي است :بررسي مضمون و متن حديث
 أيبرسول اهللا وعنده  دخلت عىل«آورده كه  ؛از قول حضرت حسين   - 1

ن بر رسول خدا كه ابي كعب نزد آ: »با عبداهللاأمرحبا بک يا  صبن كعب فقال 
حضرت بود، وارد شدم، پيامبر به من فرمود خوش آمدي اي ابا عبداهللا حسين 
بن علي در سال وفات رسول خدا شش ساله بوده در حديث معلوم نيست كه 
در چه سالي به رسول خدا وارد شده و به هر صورت آن روزها آن جناب را 

يه را پس از آنكه كرده و چنانكه گفتيم كن  ابو عبداهللا خطاب نمي ي هكسي به كني
اي يقينا در آن  كسي صاحب فرزندي شد دارا خواهد شد، پس ذكر چنين كنيه

  ! ساز توجهي به اين معني نداشته زمان نبوده است و حديث
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يا زين السموات واالرض و ابي : فرموده ؛رسول خدا به امام حسين   - 2
حالي كه ها و زمين است در  بن كعب اعتراض كرده كه چگونه او زينت آسمان

غير از تو احدي زين السموات واالرض نيست، حال آنكه چنين لقب و شهرتي 
براي رسول خدا در ميان اصحاب او شايع نبوده تا چه برسد به اينكه منحصر 

آسمانها و زمين زينت خاصي ندارد كه حضرت : به آن حضرت باشد، اوال
شان در كتابش و خدا چنين لقبي براي اي ؛باشد و يا امام حسين  صمحمد 

: فرمايد اند چنانكه مي ذكر نفرموده است و زينت آسمان در نظر قرآن ستارگان
{ \ [ Z Y X W Vz )همانا ما آسمان دنيا را به « .)6: الصافات

  .»زينت ستارگان آراستيم
زينت آن است و نه امام  صبر فرض داشتن زينت، نه رسول خدا : ثانيا
 صغير از حضرت محمد . غمبري استو اگر مراد از زينت، پي ؛حسين 

صالح خدا بودن است، باز هم بندگاني  ي هاند و اگر مراد بند نيز پيامبراني بوده
  . اند، و اين گونه نسبت در انحصار كسي نيست صالح بوده

رسول خدا در مورد اعتراض ابي بن كعب جوابي به او نداد جز اينكه   - 3
زمين و البته بسيارند كساني كه  در آسمان بزرگتر است تا در ؛امام حسين 

در آسمان بزرگترند و مع هذا زين السموات واالرض نيستند و اين جواب از 
بنابراين هر كس در ! رسول خدا در مقابل آن اعتراض خيلي محكم نيست

آسمان بزرگتر باشد بايد زين السموات واالرض باشد پس منحصر به امام 
 . نيست ؛حسين 

حسين پرداخته و تمجيد  ي هخدا به شرح نطفدر اين حديث رسول   - 4
و در حالي كه !! زيادي از نطفه كرده كه بايد اين حديث را حديث نطفه ناميد

خداوند متعال در قرآن كريم نطفه را به صورت عام ماء مهين، آب پست 
ديگر . خوانده، اين حديث به تعريف و تمجيد و تكريم نطفه پرداخته است
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سوم . كه در اصالب و ارحام نباشد، معناي واضحي ندارداي  آنكه اصوال نطفه
اينكه هستي اين نطفه را پيش از خلقت شب و روز دانسته يعني قبل از خلقت 

بايست   از اين گذشته فرضا اگر چنين صفتي، خوب بود مي!! خورشيد و زمين
شد   استفاده مي ؛يعني پدر بزرگوار امام حسين  ؛امير المؤمنين  ي هدربار
 . ال اقل سبقت وجودي بر فرزندش دارد كه

دعائي تلقين شده كه هيچ  ؛رسول خدا به ابي فرموده به امام حسين   - 5
كند و   خواند مگر اينكه خدا او را با حسين محشور مي  مخلوقي آن را نمي

در آخرت شفيع او خواهد شد و خدا اندوهش را بر  ؛حضرت حسين 
كند و راه او را روشن   را آسان مي طرف ساخته و دين او را ادا و كار او

كند، ابي آن   بخشد و سرّ او را هتك نمي فرمايد و او را بر دشمنانش نيرو مي  مي
خواهد و رسول خدا آن دعا را كه بيش از يك سطر و نيم نيست به   دعا را مي

اين  ؛فرمايد، بايد پرسيد اين دعا چرا براي خود امام حسين   او تعليم مي
شود كه اين دعا و اين حديث   نداشت؟ از همين جا معلوم مي خاصيت را

خواهند مسلمانان را به امثال اينگونه   دست شياطيني است كه مي ي هساخت
ها مشغول و مغرور كنند تا آنان به فريب اين خرافات از سعي و عمل  افسانه

 ! اند بازمانده و در فسق و فجور جري و گستاخ شوند، چنانكه شده
دهد كه اين  جواب مي صپرسد و رسول خدا   حسين مي ي هاز نطفابي   - 6

معلوم ! پسرها و دخترها است با تبيين و بيان ي هنطفه مانند ماه است و آن نطف
آيد و هم دختر، از چه   نيست تشبيه نطفه به ماه كه از آن هم پسر به وجود مي

و ! د؟ان  هم چون پسرانش امام ؛جهت است و آيا دختران امام حسين 
بالفاصله رسول خدا بعد از بيان نطفه بدون اينكه ابي تقاضا كند دعاي علي بن 

دهد كه هر كس بخواند خدا او را با علي بن الحسين  الحسين را تعليم مي
اين دعا به بهشت خواهند  ي هكند و آن حضرت عصاكش خوانند  محشور مي
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آيا نطفه دعا (ت حسين با اين همه ثواب خيلي آسان اس ي هدعاي نطف! شد
يا دائم يا ديموم يا حي يا قيوم يا كاشف الغّم ويا فارج الهم ويا ) خواند؟  مي

 !! باعث الرّسل ويا صادق الوعد
، يعني حضرت صادق ؛حضرت باقر  ي هتر از آن، دعاي نطف عجيب  - 7

 ييا ديان غري متوان, اجعل لشيعت: كند  است كه در دعاي خود به خدا عرض مي
گويد هر كس   الخ و مي....  بينک وبينهم يوهب هلم الكبائر الت... ار وقاء و من الن

محشور  ؛اين دعا را بخواند خدا او را روسفيد و با امام جعفر صادق 
كند،  شيعيانش دعا مي ي هگيريم كه امام جعفر صادق شيعه دارد و دربار. كند  مي

انند، چون شيعه مخصوص مردم ديگر كه شيعه ندارند، چگونه اين دعا را بخو
  . رئيس مذهب است و اين دعا مناسب پيروان مذهب نيست

مالحظه ! بخشد؟  عالوه بر اين مگر خداوند گناهان كبيره را به دعاي نطفه مي
شود كرد  اند، چه مي كنيد چگونه دين خدا و مردم را به مسخره گرفته

  !رده استساز جعال كذاب هر چه شيطانش به او الهام كرده، آو حديث
الزم است يادآور شويم كه دشمنان لدود اسالم از قبيل يهوديان و نصاري و 

ديدند اين دين تازه، اركان و بنيان دين و آيين موروثي  ايرانيان و روميان كه مي
توانند به  آنان را متزلزل كرده، چون مطمئن شدند كه از راه دشمني آشكار نمي

آمده و اظهار اسالم كردند و آنگاه  مقصود برسند، ناچار با نقاب دوست
را .. هاي جاهليت و آداب و عادات مجوسيت و يهوديت و مسيحيت و  سنت

حقايق اسالم  ي هاسالميت انتشار داده و بدين ترتيب تيشه به ريش ي هدر لفاف
زدند و بسياري از خرافاتي كه امروز در ميان مسلمين رواج دارد توسط دشمنان 

از جمله . اند، جعل شده است اري از آنان حتي عرب نبودهاسالم كه شمار بسي
آن حتي  ي هتوان مطمئن شد كه گويند  همين حديث كه با دقت در الفاظ آن مي

  . عرب نبوده است، تا چه رسد به اينكه امام يا پيغمبر باشد
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اغفر لهم الكبائر گفته است هب لهم : جاعل حديث به جاي آنكه بگويد
شود   در زبان عربي براي آمرزش گناهاه هب لهم استعمال نميالكبائر حال آنكه 

زيرا هبه به معناي اعطاء امور خير و . شود  غفران استفاده مي ي هبلكه از ماد
½ ¾ ¿ Æ Å  Ä Ã  Â Á À } : خوانيم  چنانكه در قرآن مي. مطلوب است

 Í Ì Ë  Ê ÉÈ Çz )8: آل عمران(.  
  .»از جانب خويش رحمتي به ما عطا فرما«

 { R Q P    O NM   L K J I H G F ED C B Az 
  .»اي پاكيزه بخش مرا ساللهاز جانب خويش « .)38: آل عمران(

: ص( z} | {    ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ ©   ª » ¬  } : و
  .»مرا بيامرز و به من ملكي عطا فرما پروردگارا« . )35

: وكبائر الذنوبربنا هب لنا الفواحش : ولي صحيح نيست كه گفته شود... و 
  !! پروردگارا به ما كارهاي زشت و گناهان كبيره ببخش

پر واضح است كه در زبان عربي بين الفاظي كه مفهوم اعطا و اهداء و 
و ... منح و  -هدي  -عطي  –وهب  ي هرساند يعني ماد  را مي... بخشش و 

 ي هاداست يعني م... الفاظي كه دال بر معناي غفران و آمرزش و بخشايش و 
هيچگونه تشابه و تجانسي نيست و طبعا ممكن ... تجاوز عن و  ،عفي ،غفر

سواد، به چنين اشتباه و التباسي دچار شود زيرا در   نيست عربي هر چند بي
رساند   ذهنش هيچگونه تقاربي بين الفاظي كه اين دو معناي متفاوت را مي

  . وجود ندارد
و مفهوم غفران هر دو با لفظ  اما في المثل در زبان فارسي مفهوم هبه

شود ببخش يا   گردد كه فعل امر مخاطب آن مي بخشيدن و بخشودن ادا مي
اغفر له ذنبه، يا : گناه او را ببخش يا ببخشا معادل: گوييم ببخشا، مثال مي
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  . اين لباس را به او ببخش معادل هب له هذا الثوب: گوييم مي
ب چنين خطاي فاحشي در تواند موج  وجود اين تشابه و تجانس مي

زيرا چنانكه مالحظه !! اغفر، ببخشا شود ي ههب، ببخش با كلم ي هاستعمال كلم
شود در ذهن فارسي زبانان تقارب شديدي بين اين الفاظ هست و همين   مي

ساز خطاي مذكور در افرادي است كه فاقد تسلط به زبان عربي   تشابه زمينه
به راستي كه !! يث به آن دچار شده؟هستند و جناب جاعل نيز در متن حد

  . فروغ است  چراغ دروغ بي
در اين حديث بيان اين دعا و اختصاص هر يك از آنها را به يك امام يا   - 8

تواند باشد تا مردم   به قول اين حديث به يك نطفه، عالمتي براي آن امام نمي
است و با آن عالمت امام را بشناسند زيرا گفتن كلمات براي هر كس آسان 

يا خالق اخللق ويا باسط الرزق ويا توان گفت هر كه در دعاي خود خواند   نمي
 ي هچنين كسي امام هفتم و به قول اين حديث نطف...  فالق احلب والنوی الخ

حضرت جعفر صادق است پس به روشني معلوم است كه هدف حديث  ي هزكي
مردم عرضه كند تا هر چه  ها به  دعاساز اين بوده كه اين دعاها را با اين ثواب

 ! بخواهند بكنند و خود را با ارتكاب گناه بيچاره كرده و عاقبت به شر شوند
اما چرا اين دعاها آن روز به ابي بن كعب تعليم شده و ديگر امت از   - 9

اند و حضرت حسين بن علي هم جز به علي بن الحسين  بركات آن محروم بوده
فته است تا نوبت به حضرت جواد رسيده و و او هم جز به امام پس از خود نگ

آن حضرت اين دعاها را به علي بن عاصم مجهولي كه معلوم نيست چه كاره 
بوده يا اصال وجود داشته يا نه، تعليم داده است تا زماني كه شيخ صدوق كتاب 
اكمال الدين و عيون اخبار الرضا را نوشته و اين نعمت بزرگ عائد امت 

تا پيش از شيخ صدوق چه فوز عظيمي از دست رفته  اسالمي شده، واقعا
 !!! است
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در اين حديث از عالئم ظهور سخن رفته و آن اينكه حضرت رسول   -10
هائي است كه طال و نقره  به ابي بن كعب فرمود قائم را در طالقان گنج ص

نيست جز اسبان با زين و ركاب و مردان نشاندار كه از بالد دور به عدد اهل 
اي مختومه است يا با  صد و سيزده نفر بودند و با هر كدام صحيفهبدر كه سي

اي است كه در آن عدد اصحابش با نام و نشان و  مختومه ي هامام قائم صحيف
ابي از رسول خدا . شوند  شان نوشته شده حاضر مي حرفه و زبانشان و حتي كنيه

ايد چون وقت فرم  پرسد كه دالئل و عالئم امام قائم چيست؟ رسول خدا مي مي
شود و خدا آن را   شود علمي دارد كه آن علم خود به خود باز مي  خروج او مي

 اخرج يا ويل: گويد  آورد كه آن علم به نحوي به آن حضرت مي  به سخن در مي
و دو پرچم ! خارج شو اي ولي خدا و دشمنان خدا را بكش: عداء اهللاأاهللا فاقتل 

در غالف است چون وقت خروج او دارد و عالمت ديگر و شمشيري كه 
كشد جبرئيل از   آيد و دشمنان خدا را مي  شود آن شمشير از غالف بيرون مي  مي

او هستند پس به همين  ي هيمين و ميكائيل از يسار و شعيب و صالح در مقدم
 .الخ... گويم   آنچه من امروز مي آوريد زودي به ياد مي

خير و بركت به مسلمانان گفته  معلوم نيست چرا اين حديث با اين همه
نشده و رسول خدا فقط به ابي بن كعب گفته؟ و معلوم نيست چرا ابي بخل 
ورزيده نخواسته مسلمانان از آن بهره برند و امامان خود را بشناسند، و اگر از 

رفت، بلكه   ها از بين مي شد چقدر از ضاللت  ابي اين حديث گفته مي ي هناحي
ها كه به نام شيعه در دنيا پيدا شده از  آمد، و اين همه فرقه اصال به وجود نمي

كيسانيه و ناووسيه و كالبيه و غرابيه و زيديه و اسماعيليه و فطحيه و واقفيه و 
شد و به بركت حديث نطفه مردم هدايت   شيخيه و هزاران از اين قبيل، پيدا نمي

ي كه از اصحاب رسول گفت  شد اگر اين حديث را مي  اي ابي چه مي!! شدند  مي
خدائي و قولت حجت و سند بود، زيرا ممكن بود اين حديث را از امام حسين 
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نشنوند و يا نپذيرند زيرا آن حضرت كودك بود و گفتار كودك در آن  ؛
زمان حجت نبود و مردم آن عصر هم مانند شيعيان اين زمان نبودند كه گفتار 

. بدانند إت عيسي و يحيي حضر ي هامام حسين را در كودكي همچون گفت
در اين حديث از خود تنزيه و تقديس كرده و خود را  ؛ثانيا امام حسين 
دانسته در حالي كه آن امام همام بيش از  ةالنجا ةرض وسفينزين السموات واأل

 .)32: النجم( ª ©z »¬ } : ي هسايرين با تعاليم اسالم و از جمله با آي
  .»خود را نستاييد«

ـ   نهـج  ( اهللا مـن تزكيـة املـرء نفسـه ىهنـ: درش كـه فرمـوده بـود   و با كـالم پ
كـرد، و    هايي از خـود نمـي   آشنا بود و قطعا چنين خودستايي) 28 ي هنام/البالغه

اما اي كاش . هايي به آن امام عالي مقام ظلم و افتراء بر اوست  البته چنين نسبت
ها كه  همه هدايت ها و آن تو اي صحابي بزرگوار اين حديث را با آن همه ثواب

نصـيب    كردي تا خلـق اهللا از آن بـي   در شناختن ائمه هست، براي مردم بيان مي
شد، اما من شـك نـدارم     نمانند، يقينا سهم اعالي ثواب اين دعاها نصيب تو مي

كه عذر تو قبول است زيرا خدا و رسـول و فرشـتگان خـدا و تمـام مسـلمانان      
 ي هيث از بـيخ دروغ و سـاخته و پرداختـ   دانند كه ايـن حـد    عاقل و هوشيار مي

  . باشد  كذابان و غاليان و باالخره دشمنان اسالم و يا دوستان سفيه مي
  

  حديث هشتم
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اثني عشر آمده حديثي است كه  ي هحديث ديگري كه در آن به صراحت نام ائم
شيخ صدوق آن را در كتاب اكمال الدين آورده و مجلسي در جلـد نهـم بحـار    

اهلـداة (نقل كرده و شـيخ حـر عـاملي در اثبـات     ) 158ص (تبريز  االنوار چاپ
  :سند ثبت كرده است )بدين

 يسـداأل عبداهللا الكويف أيبحممد بن  يحدثن: املتوكل قال ىحدثنا حممد بن موس
 عن عمه احلسني بن يزيد عن احلسن بن عـيل يبن عمران النخع ىحدثنا موس: قال
قـال رسـول : قال إلبن حممد عن آبائهم  بيه عن الصادق جعفرأعن  ةمحز أيببن 
 إالَّ لـه إنه ال أمن علم : نه قالإجربئيل عن رب العاملني جل جالله,  يحدثن ص اهللا
ئمه مـن األ نّ أو يطالب خليفتأيب بن  عيل نّ أو ورسويل يحممدا عبد نّ أو ينا وحدإ

 يبحـت لـه جـوارأو يونجيته من النار بعفـو يبرمحت ةدخلته اجلنأ, يولده حجج
 ن نـاداينإ, يوخالصـت وجعلته من خايص يمتمت عليه نعمتأو يوجبت له كرامتأو

ن فـر إساء رمحته وأن إته وأن سكت ابتدإعطيته وأ يلنأن سإجبته وأ ن دعاينإلبيته و
نـا أ إالَّ لـه إن ال أفتحتـه ومـن مل يشـهد  ن قرع بايبإقبلته و إىلن رجع إدعوته و يمن

 أيببن  عيل نّ أو شهد و مل يشهد أ و رسويل يعبدحممدا  نّ أو شهد ومل يشهد أوحدی 
فقـد جحـد  يمـن ولـده حججـ ةئماأل نّ أو شهد بذلک ومل يشهد أ يطالب خليفت

ن إحرمتـه و يلنأن سإحجبته و ن قصدينأ يوكتب وكفر بآيايت يوصغر عظمت ينعمت
 يخيبته وذلـک جـزاؤه منـ ن رجاينإسمع دعاه وأمل  ن دعاينإسمع نداه وأمل  ناداين
 ةئميا رسول اهللا ومن األ: فقال ينصارنا بظالم للعبيد فقام جابر بن عبداهللا األأا وم

ثـم سـيد  ةهـل اجلنـأاحلسن واحلسني سيدا شباب : طالب? قال يبأبن  من ولد عيل
ذا إوسـتدركه يـا جـابر و بن احلسني ثم الباقر حممـد بـن عـيل زمانه عيل العابدين يف

دق جعفر بن حممد ثم الكاظم موسـی بـن جعفـر السالم ثم الصا يه منأدركته فاقرأ
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علی بن حممـد ثـم الزكـی  يثم اهلاد حممد بن عيل يثم التق ىبن موس ثم الرضا عيل
رض قسط وعدال كام ملئت متی يمال األأ يثم ابنه القائم باحلق مهد احلسن بن عيل

ن ومـ يطاعنأطاعهم فقد أمن  والدی وعرتيتأو يظلام وجورا هوالء يا جابر خلفائ
ن أ, هبم يمسـک السـموات نكرينأنكر واحدا منهم فقد أومن  عصاهم فقد عصاين

 .»هلهاأن متيد بأرض ذنه وهبم حيفظ األإب إالَّ رض األ تقع عىل
محمد بن ابي عبداهللا الكوفي همان محمد بن جعفـر   :بررسي سند حديث

گوينـد و طبـق    بن محمد بن عون االسدي است كه به او محمد بن عبـداهللا مـي  
نجاشـي  ) 298ص (و نقـد الرجـال تفرشـي    ) 2/95(نقل تنقيح المقال ممقـاني  

وكـان يقـول بـاجلرب  ءنـه روی عـن الضـعفاأ إالَّ صحيح احلـديث  ةكان ثقفرموده 
كنـد و   هر چند او در بيان حديث ثقه است ليكن از ضعفاء روايت مي: والتشبيه

حديثه  نا يفأ: مودهحلي در خالصه الرجال فر ي همذهب جبر و تشبيه دارد، عالم
ابن . حديث او متوقفم، يعني حديث او را قبول ندارد ي همن دربار: من املتوقفني

در او طعنـي  : الضـعفاء وجـب ذكـره يفأفيه طعنـا : گويد  او مي ي هداود نيز دربار
او نظـر   ي هاند كه بايد او را در رديف ضعفاء آورد، مرحـوم ممقـاني دربـار    زده
: وجب فسـقه بـل كفـرهحقيقته أل رب والتشبيه فاهه لو كان عىلقوله باجلدهد كه   مي

  . اگر او واقعا معتقد به جبر و تشبيه باشد موجب فسق بلكه كفر اوست
از موسـي بـن عمـران النخعـي روايـت      ! روشـن  ي هاين شخص با اين سابق

كند و ظاهرا اين همان موسي نخعي باشد كه با همين آقاي كوفي دسـت بـه     مي
كبيره را كه مشحون از غلـو و جبـر و تشـبيه     ي هده و زيارت جامعدست هم دا

اگر چه آن موسي نخعـي را صـريحا در   . اند است براي شيعيان به ارمغان آورده
انـد   اند و در سند جامعه به نام موسي بن عبداهللا ذكر كـرده  كتاب رجال نام نبرده
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ان النخعي نام برده و اما در عيون اخبار الرضا صريحا او را به نام موسي بن عمر
 يبن جعفـر علمنـ ىبن موس قال قلت لعيل يحدثنا موسی بن عمران النخع: گفته

موسي بن عمران نخعي بـه  : ذا زرت واحدا منكمإقوله بليغا أيابن رسول اهللا قوال 
اي پسر رسول خدا سخن بليغـي  : ما گفت كه به حضرت موسي بن جعفر گفتم

و از مشرب محمد بـن  . را ديدار كردم، بگويم به من بياموز كه اگر يكي از شما
آيد كه با موسي نخعي كه زيارت جامعه را آورده اسـت همـين     جعفر نيز بر مي

موسي است كه در اين حديث آمده است حال يا موسي بـن عبـداهللا اسـت يـا     
موسي بن عمران و گمان دارم كه اين اشتباه از كاتبين كتب رجال و يا حـديث  

خصوصـا در  (يرا عبداهللا و عمران به يكـديگر مشـتبه شـده    حاصل شده است ز
و به هر صورت موسي بن عمران يا موسي بن عبداهللا اين حـديث  ) خط كوفي

را از حسين بن يزيد نقل كرده است كه عموي او بوده و حسـين بـن يزيـد در    
كتب رجال به غلو مشهور است زيرا وي در آخر عمر به غلو مبتال شده و طبق 

اهل غلو از يهود و نصاري و مشركين بدترند چنانكه در تنقـيح   ،عتبرهاحاديث م
حسني بن يزيد بـن حممـد بـن عبـدامللک قال النجاشي : نويسد مي) 1/349(المقال 
يعنـي نجاشـي    ,ةبن أيب محز آخر عمره وقد روی عن احلسن بن عيل غال يف النوفيل

ايم داللـت بـر    او ديده ما نيز هر روايتي از. فرموده او در آخر عمرش غالي شده
كنـد، ايـن     حسين بن يزيد از حسن بن علي بن ابي حمزه روايت مي. غلو دارد

 ي هاي از نسـخ كلمـ   بطـائني اسـت، در پـاره    ي هحسن فرزند علي بن ابي حمـز 
اي بـه نـام    ثمـالي نـوه   ي هاند، زيرا ابو حمـز  الثمالي را اشتباها به آن اضافه كرده

چنين نامي نيست بلكه اين حسن بن علي بن ابي حسن ندارد و در كتب رجال 
 ي هابـو حمـز   ي هحمزه البطائني است چنانكه نجاشي بدان تصريح كرده و دربار

قتلوا مـع  ةوالده نوح ومنصور ومحزأو: نويسد  مي) 89ص (ثمالي در رجال خود 
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پس او فرزندي به نـام  . پسرانش نوح و منصور و حمزه با زيد كشته شدند: زيد
بطائني بنا به نقل اردبيلـي   ي هحسن بن علي بن ابي حمز ي هدربار. اشتهعلي ند

كشـي در رجـال   ) 92ص (و تفرشي در نقـد الرجـال   ) 1/208(در جامع الرواه 
بن احلسني بن فضال عن احلسن بـن  لت عيلأقال حممد بن مسعود س: خود فرموده

عنه حديثا  يروأن أل ستحأال  ينإ... كذاب ملعون : فقال يالبطائن ةمحز أيببن  عيل
احلسن بـن : نه قالأشياخه أبو احلسن محدويه بن نصري عن بعض أ واحدا, حكی يل

علي بن فضال گفته حسن بن علي بن ابـي حمـزه   : )1(رجل سوء ةمحز أيببن  عيل
دانم حتي يك حديث از  بسيار دروغگوي ملعوني است تا آنجا كه من جائز نمي

ه بن نصير برايم از بعضي از مشايخ خود نقل ابو الحسن حمدوي. او روايت كنم
أبـو حممـد : او فرموده ي هابن الغضائري نيز دربار. كرده كه حسن مرد بدي است

واقف بن واقفي ضعيف يف نفسه وأبوه أوثق منه وقال احلسن بن عيل بن فضـال إين 
حسن بن : فالزم ترک روايات الرجل عن احلسن بن عيل يمن اهللا أن أرو يألستح

پـس از   ي هيعنـي ائمـ  (اش ابو محمد است واقفي پسر واقفي است ي كه كنيهعل
و پدرش از او اوثق اسـت  ) موسي بن جعفر را قبول ندارد و طبعا ضعيف است

و ابن فضال گفته من از خدا شرم دارم كه از حسن بـن علـي بـن ابـي حمـزه      
ـ     ي روايت كنم؛ پس ترك روايات اين مرد الزم است او از پـدرش علـي بـن اب

حمزه روايت كرده است و پدرش علي بن ابي حمزه يكـي از بزرگـان مـذهب    
واقفي است، در رجال نجاشي و در خالصه الرجال، حلي از قول ابن الغضائري 

لعنه اهللا أصل الوقف وأشد اخللق عداوة للويل مـن بعـد  ةمحز أيببن  عيل: آورده كه
گـذار مـذهب واقفيـه     پايـه  خدا لعنت كند علي بن ابي حمزه را، او: أيب إبراهيم

                                                 
 .٤٦٢رجال كشی, چاپ كربال, ص  −)١(
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است و شديدترين خلق خدا از حيث عداوت بـه ولـي خـدا پـس از حضـرت      
در كتـب رجـال   . بوده است ؛كاظم است يعني دشمن بزرگ حضرت رضا 

توان بـه آنهـا رجـوع كـرد و نيـز در        هاي فراواني از او شده است كه مي  مذمت
دمت حضـرت  داستان حضور علي بن حمـزه را در خـ  ) 393ص (رجال كشي 

آورده كه با اينكه حضرت رضا با دالئل روشن به او ثابـت كـرد كـه     ؛رضا 
باشد و پدرش فوت نموده   حضرتش وارث موسي بن جعفر و امام پس از او مي

تواند باور كند كه كساني چون او و   آيا هيچ عاقلي مي!! است ولي او قبول نكرد
ز بدترين دشـمنان ائمـه پـس از    گذار مذهب واقفيه بوده و ا پدرش كه خود پايه

روند، چنين حديثي روايت كنند كه در آن نام  به شمار مي ؛موسي بن جعفر 
و نام ساير ائمه تا قائم، به صـراحت ذكـر شـده و در مـتن      ؛حضرت رضا 

حديث آمده باشد، هر كس ائمه از فرزندان علي را به شـرحي كـه آمـده منكـر     
و عظمت مرا كوچك شمرده و به آيات هاي خدا را منكر شده  شود تمام نعمت

  من كافر شده، و در عين حال منكر امامان مذكور باشند؟ 
رسول خدا فرموده جبرئيل بـراي مـن از    :بررسي متن و مضمون حديث

طرف پروردگار جهانيان حديث كرده يعني اين حديث در رديف وحي و آيات 
بـرايم نقـل كـرده، از     قرآني كه نازل كرده نيست ولي به هر حال جبرئيل آن را

شـخص جبـري    ي هشود كه اين حديث ساخته و پرداخت  همين جمله معلوم مي
اين معنـي اسـت كـه خداونـد متعـال       ي همذهب است زيرا متن حديث رسانند

بدون اينكه به رسولش مأموريت بدهد كه چنين مطلب مهمي را به امـت ابـالغ   
: كـنم فرمـوده   ين و چنان مـي نمايد كه هر كس چنين و چنان نباشد من با او چن

كسي كه بداند خدايي جز من نيست و محمد بنده و رسول من است و علي بن 
انـد او را   هاي مـن  من است و امامان از فرزندان علي حجت ي هابي طالب خليف

كنم الخ و هر كس كه گواهي ندهد كه خدائي جز من نيست يا  داخل بهشت مي
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كه محمد بنده و رسول من است يا چنـين  چنين گواهي بدهد اما گواهي ندهد 
اند، او منكر   هاي من  گواهي بدهد و گواهي ندهد كه امامان از فرزندان او حجت

هـاي   هاي من شده و عظمت مرا كوچك شمرده و به آيات مـن و كتـاب    نعمت
شوم و اگر از من چيزي بخواهـد   من كافر شده اگر قصد من كند حاجب او مي

شنوم و اگـر بـه مـن اميـد       ر مرا بخواند صداي او را نميكنم و اگ محرومش مي
كنم، اين پاداش من براي اوست در حـالي كـه     داشته باشد خائب و نااميدش مي
  . من به بندگان خود ستمكار نيستم

بدون اينكه . كنيد كه چگونه جبر از عبارات حديث آشكار است  مالحظه مي
ول خـدا هـم آن را بـه طريـق     از جانب خدا و رسول وحي و امري شود و رس

خدا اسـت   ي هروشن و آشكار بر مردم ابالغ نمايد، هر كس بداند كه علي خليف
يعنـي  (هاي خدايند چنين كسي را خدا به رحمت  و امامان از فرزندان او حجت

داخـل  )! بدون اينكه عمل صالحي انجام داده باشد و فقط براي همـين دانسـتن  
دهد و جـوار خـود را بـراي او     آتش نجات مي كند و به عفو خود از  بهشت مي

كنـد و او    مباح و كرامت خود را براي او واجب و نعمت خود را بر او تمام مي
دهد، اگر او خدا را بخواند خدا به او لبيك گويـد    را جزء خاصان خود قرار مي

اگر بدي و ! كند و اگر سؤال كند عطا كرده و اگر ساكت باشد خود خدا ابتدا مي
كند  اه كند خدا او را رحمت كند و اگر از خدا فرار كند خدا او را دعوت ميگن

و كسي را هم نرسد كه فضولي كند، زيرا به گمان جناب جاعل حـديث  (و .... 
خـدا اسـت    ي هاما كسي كه شهادت ندهد كه علي خليف) حسابي در كار نيست

هي ندهد بدهد ولي گوا صهر چند گواهي به وحدانيت خدا و رسالت محمد 
بـدون آنكـه دليلـي و حجتـي در     (كه امامان از فرزندان علي حجتهاي خداينـد  

چنين كسي اگر قصد خدا كنـد خـدا او را مـانع و حاجـب     ) دست داشته باشد
  ... كند شود اگر به خدا اميدوار باشد خدا او را نااميد مي  مي
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رده اما خود را تزريق ك ي هحسين بن يزيد در اين حديث به طور كامل عقيد
كنـد يـا رسـول     حديث اين است كه جابر سوال مي ي هدنبال! رندانه و با زرنگي

اين امامان كيانند؟ آنگاه رسول خدا يك يـك امامـان را تـا آخـر شـمرد و      ! اهللا
انـد   فرمود اي جابر اينان جانشينان من و اوصياء مـن و فرزنـدان و عتـرت مـن    

ست و كسي كه آنان را نافرمـاني  كسي كه آنان را اطاعت كند مرا اطاعت كرده ا
كند مرا نافرماني كرده است و كسي كه حتي يك از آنان را منكر شود مرا منكر 

اند كه مبادا روي زمين بيفتد  ها را در باال نگاه داشته آنان آسمان ي هشده به وسيل
  . شود كه مبادا اهل خود را هالك كند  اينها است كه زمين حفظ مي ي هو به وسيل

و اگر از او . اين جمالت غلو حسين بن يزيد، واضع حديث آشكار استاز 
افتـاد، چـه     ها بـر زمـين فـرو نمـي      چرا آسمان إلبپرسند قبل از خلقت ائمه 

: فرمايد  يافت كه خداوند مي در حالي كه اگر با قرآن آشنا بود، در مي! گويد؟  مي
 { ] \ [ Z Y      X WV  U T S  R Q P Oz )الحـــج :
دارد، همانا   آسمان را از اينكه بي رخصتش بر زمين افتد نگاه ميپروردگار « .)65

  .»خداوند بر مردم رؤوف و مهربان است
يعني رأفت و رحمت خداوندي است كه مانع از فرو افتادن آسمان و اجرام 

زمان قبل از   آسماني بر زمين است، نه وجود ائمه، و اين امري است كه هم
  . شود  خلقت ايشان را شامل ميائمه و هم پس از 

كنند؟   ها را از قول جابر بن عبداهللا انصاري وضع مي  اما چرا اين حديث
سفيان ثوري گفته است تنها از قول جابر بن عبداهللا انصاري سي هزار حديث 

داند كه حتي يكي از آنها را به وي نسبت   اند كه خود جابر جائز نمي ساخته
يث معلوم نكرده كه رسول خدا در كجا آن را بيان باري، در اين حد. دهند

فرموده است چرا تنها جابر برخاسته و چنين سؤالي كرده در حالي كه جابر 
نياز باشد زيرا بنابر نقل اين واضعين و جاعلين   قاعدتا بايد از چنين سؤالي بي
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است هاي اولوااالمر را از رسول خدا شنيده  جابر خود لوح فاطمه را ديده و نام
آيا چنين كسي باز هم بايد از رسول خدا از امامان از فرزندان علي پرسش 

شناخته لذا  تر از جابر انصاري نمي  نمايد؟ جاعل دروغگوي جاهل، خوشنام
  ! حديث خود را از زبان آن مظلوم وضع كرده است

  
  
  
  
  
  
  
  

  حديث نهم
ديثي است اثني عشر به صراحت آمده ح ي هحديث ديگري كه در آن اسامي ائم
   :آورده است با اين سند )1(كه شيخ طوسي آن را در كتاب الغيبه

بن  عن عيل يبن سفيان الربوفر عبداهللا احلسني بن عيل يبأعن  ةخربنا مجاعأ«
محد بن حممد بن اخلليل عن جعفر بن أبن احلسني عن  العدل عن عيل سنان املوصيل

عبداهللا جعفر بن حممد عن  أيببيه عن أعن  عن عمه احلسني بن عيل يمحد املرصأ
مري املؤمنني أبيه أالشهيد عن  يبيه احلسني الزكأالثفنات عن  يبيه ذأبيه الباقر عن أ

حرض صحيفة أبا احلسن أيا  كانت فيها وفاته لعيل يالت اللييل قال رسول اهللا يف: قال
نه سيكون إ! يا عيل: هذا املوضع فقال أىلانتهی  ىرسول اهللا وصيته حتىل مأودواة ف

عرش  يول االثنأ نت يا عيلأف(!!) ثناعرش مهديا اماما ومن بعد هم إاثناعرش  يبعد
كرب والفاروق مري املؤمنني والصديق األأو سامئه عليا واملرتىض مام سامک اهللا يفإ

                                                 
 .١٥٠الغيبة, شيخ طوسی, قم, مؤسسة املعارف االسالمية, ص  −)١(
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 ينت وصيأ حد غريک, يا عيلسامء ألتصلح هذا األ الف يعظم واملأمون واملهداأل
نا أغدا ومن طلقتها ف يفمن ثبتها لقتن ينسائ هم وعىلحيهم وميت يهل بيتأ عىل
ذا إف يمن بعد يمتأ عىل ينت خليفتأو ةالقيام ةعرص رها يفأومل  منها مل ترينيء بر

ذا حرضهتا الوفاة فليسلمها إاحلسن الرب الوصل ف يابن إىلفسلمها  ةحرضتک الوفا
الثفنات  يسيد العابدين ذابنه  إىلذا حرضهتا الوفاة فليسلمها إف احلسني بن عيل إىل
ذا حرضته الوفاة فإابنه جعفر الصادق,  إىلذا حرضته الوفاة فليسلمها إ, فيلع

, يالتق ةابنه حممد الثق إىلذا حرضته الوفاة فليسلمها إالرضا, ف ابنه عيل إىلفليسلمها 
 إىلذا حرضته الوفاة فليسلمها إالناصح و يلابنه ع إىلذا حرضته الوفاة فليسلمها إف

ابنه حممد املستحفظ من آل حممد  إىلذا حرضته الوفاة فليسلمها إابنه حسن الفاضل ف
ذا حرضته الوفاة إماما, ثم يكون من بعده اثنی عرش مهديا, فإفذلک اثنا عرش 

وهو  أيببيه اسم أواسم  ياسمه كاسم يسامأول املقربني له ثالثة أ إىلفليسلمها 
 .»ول املؤمننيأهو  ياملهد محد واالسم الثاينأعبداهللا و

علي بن سنان الموصلي در تنقيح المقال  ي هدربار -1 :بررسي سند حديث
از اين شخص اصـال نـامي در   : كتب الرجال ليس له ذكر يف: آمده است) 2/291(

كتب رجال نيست، معلوم نيست شيخ طوسي اين حديث را از كجا پيـدا كـرده   
يستشم مـن وصـفه بالعـدل : دهشوشتري در قاموس الرجال فرمو ي هعالم! است
اين عجيب است كـه مـردي مخـالف و غيـر     . ، شايد او از مخالفين باشدعاميته

اثني عشر آورده ولي خود قبول نكـرده   ي هشيعي حديث براي اثبات امامت ائم
  !! است؟
علي بن الحسين، از اين شخص نيز در كتب رجال نامي نيست زيرا علي  - 2

  . كند مجهول است  حمد بن الخليل روايت ميبن الحسين كه از احمد بن م
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ميل الطربي أبو عبداهللا اآل: احمد بن محمد بن الخليل نجاشي فرموده - 3
شود   ابو عبداهللا بسيار ضعيف است كه به او اعتنا نمي: ضعيف جدا ال يلتفت إليه

كذاب وضاع للحديث  أبو عبداهللا اخللييل يمحد بن حممد الطربأغضائري فرموده 
ساز و فاسد است كه  او هم بسيار دروغگو و هم حديث: ليهإال يلتفت  فاسد

او روايت كرده از جعفر بن احمد مصري و . اصال نبايد به او التفات داشت
جعفر از عموي خود حسن بن علي بن ابي حمزه كه شرح حال او در بررسي 

 ؛حديث هشتم گذشت و او از پدرش كه هر دو واقفي و دشمن امام رضا 
  . شود  و ارزش اين حديث هم از راويان واقفي آن آشكار مي! اند دهبو

فرمايد كه سند امامت را كه گروهي مردم   خوانندگان عزيز مالحظه مي
اند به دستشان  مجهول از يك عده واقفي كه دشمن امام هشتم شيعيان بوده

  !!! اند داده
ابا در اين حديث كه از حضرت صادق  :بررسي متن و مضمون حديث

عن جد تا اميرالمؤمنين روايت شده كه رسول خدا در آن شبي كه وفات كرد 
اي كاغذ و  به علي فرمود صفحه) و حال آنكه آن حضرت در روز رحلت نمود(

يا پوستي با دوات حاضر كن و رسول خدا وصيت خود را امال فرمود تا رسيد 
امام خواهند بود و به اينجا كه فرمود يا علي به زودي پس از من دوازده نفر 

چيده  ساز زمينه مي مثل اينكه حديث(پس از آنان دوازده نفر مهدي خواهند بود 
!!) است كه پس از دوازده امام، دوازده نفر مهدي هم براي شيعيان تحفه آورد

چنانكه گوئي علي تاكنون (سپس فرمود يا علي تو اولين نفر از دوازده امامي 
خدا تو را در آسمان ) حاال اين بشارتي است براي اودانسته كه امام است و   نمي

در حالي كه نام علي منقبتي نيست كه خاص آن جناب باشد و (علي نام نهاد 
و همچنين مرتضي ) اند قبل از آن جناب در عرب، افراد بسياري به نام علي بوده
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ها   پس اين نام ،و امير المؤمنين و صديق اكبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدي
ساز با كساني كه چنين  معلوم است حديث(براي كسي غير تو شايسته نيست 

يا علي تو وصي من بر اهل بيت من ) اند سخت مخالف بوده هايي داشته  نام
آنان و بر مردگان ايشان و براي زنان من، پس هر زني كه تو  ي ههستي بر زند

را طالق دادي من  ثابت داشتي فرداي قيامت مرا مالقات خواهد كرد و هر كه
طالق بعد از وفات زوج در (از او بيزارم نه او مرا خواهد ديد و نه من او را، 

من هستي براي امت من  ي هو تو خليف) دين اسالم تشريع نشده و معني ندارد
كرد و گرنه وصيت به علي  خوب بود اين وصيت را به امت مي(پس از من 

لي دانست كه خليفه است اما امت شب چه اثري دارد؟ فرضا كه ع ي هنيم ؛
پس ! كند كه بايد خليفه را امت تعيين نمايد  خبر است و تصور مي  كه از آن بي

پس چون تو را وفات ) چنين وصيتي لغو است و رسول خدا از لغو بري است
معلوم نيست چه را تسليم حسن (در رسيد آن را تسليم كن به فرزندم حسن 

و امير المؤمنين هستي و در آسمان نام تو علي است كند؟ آيا همين وصيتي كه ت
.... و كسي حق ندارد نام خود را امير المؤمنين و صديق اكبر و فاروق اعظم و 

بگذارد و زنان مرا هر كدام ثابت بداري مرا مالقات خواهد كرد و هر كه را 
وازده هاي امامان اثني عشر و اينكه د  طالق دهي مرا مالقات نكند يا اينكه نام

 ي هكند و فائد ؛مهدي پس از امامان خواهد آمد، كدام را تسليم امام حسن 
ساز جاهل ندانسته چه ببافد و  به هر صورت حديث) اين تسليم چيست؟

آورد كه بعد از اين دوازده امام، دوازده   هذيان گفته است، و در آخر حديث مي
يافت اين وصيت را مهدي ديگر خواهد آمد كه چون امام دوازدهم را وفات 

تسليم اولين مهدي كند كه او سه نام دارد نامش چون نام من است و نام پدرش 
عبداهللا و احمد است و نام مهدي دوم معلوم نيست ولي اول مؤمنين است 

آنگاه شيخ طوسي حديث را بريده و ) داند  حال اول مؤمنين يعني چه، خدا مي(
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يش از اين نرسيده و يا اينكه رسيده ناقص گذاشته است؛ حال يا به دست او ب
آن را بياورد، چون به ضرر علماي شيعه و  ي هاما ديده كه مصلحت نيست بقي

نامه را   افتضاح آور است، زيرا هر گاه امام دوازدهم هم وفات يابد و وصيت
هاي ديگر و همچنين  تسليم مهدي اول كند كه نام او احمد است يا نام

رض خواهد شد، و زحمت ايشان براي نوشتن كتاب هاي ديگر، نقض غ  مهدي
  !! لذا دم حديث را بريده! در باب حيات امام دوازدهم بر باد خواهد رفت؟

سر و تن كه از يك مشت مردم كذاب و وضاع   آري با چنين احاديث بي
اند و به  شهرت داده ؛نقل شده و متأسفانه به نام امام مظلوم حضرت صادق 

دروغ خود را از پيش  ؛تواند به نام امام صادق   بي ميتصور اينكه هر كذا
  . اند ها در امت پديد آورده ببرد، مذهبي اين چنين ساخته و فتنه

  
  حديث دهم

و ) 54ص (مجلسي اين حديث را در جلد چهارم بحـار االنـوار، چـاپ تبريـز     
) 60ص ( 62خود در بـاب   غاية املرامسيد هاشم بن سليمان البحراني در كتاب 

   :ا اين سند آورده استب
خربنا أ: حدثنا هارون بن موسی قال: قال ابن بابويه قال حدثنا احلسن بن عيل

عمري عن هشام قال  أيبحممد بن احلسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حممد بن 
ة يوعني فقال معاأبن وهب وعبدامللک بن  ةذ دخل عليه معاويإكنت عند الصادق 

 ربه, عىلأى عن رسول اهللا ر يرو ياخلرب الذ ما تقول يفبن وهب يابن رسول اهللا 
 أي , عىلةاجلن ن املؤمنني يرون رهبم يفأرووه  يرآه? وعن احلديث الذ ةصور أي

و أ ةعليه سبعون سن أيتقبح الرجل يأما  ةيرونه? فتبسم ثم قال يا معاوي ةصور
قرار له اإلالرب و ةنسان معرفاإل وجبها عىلأفضل الفرائض وأن إ... ثامنون 
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تم أت يمام الذاإل ةوبعده معرف... قرار بنبوته الرسول اإل ةمعرف ىدنأو... بالعبودية 
مام بعد رسول اهللا ن اإلأويعلم .... حال اليرس والعرس  بنعمته وصفته واسمه يف

نا أثم  بن احلسني ثم حممد بن عيل طالب وبعده احلسن واحلسني ثم عيل أيببن  عيل
ابنه وبعده  حممد ابنه وبعد حممد عيل وبعد عيل ثم بعده عيل ينموسی اب يثم بعد

صال فاعمل أهذا  جعلت لک يف ةمن ولد حسن ثم قال يا معاوية احلسن ابنه واحلج
 ... . عليه

 ؛گويد نزد امام صادق   مضمون حديث آن است كه هشام بن سالم مي
ويه پرسيد اي معا. بودم كه معاويه بن وهب و عبدالملك بن اعين وارد شدند

گويد پيامبر خداوند را   روايتي كه مي ي هفرمايي دربار فرزند رسول اهللا چه مي
روايتي  ي هرؤيت كرد، آن حضرت خداوند را به چه صورتي ديد؟ و نيز دربار

بينند، آنها خداوند را به چه   گويد مؤمنان خدايشان را در بهشت مي كه مي
اي معاويه، چه : ود و آنگاه گفتبينند؟ آن حضرت تبسمي فرم صورتي مي

باالترين واجبات ... زشت است كه انسان هفتاد يا هشتاد سال از عمرش بگذرد 
تر از همه اين است كه انسان پروردگارش را بشناسد و به عبوديت   و واجب

و كمترين آشنايي با پيامبر، اقرار به نبوت ... خويش در برابر خدا اقرار كند و 
و پس از آن اينكه در حال گشايش و تنگدستي، از صفت .. ..آن حضرت است 

شود آگاه باشد و بداند كه امام پس از رسول خدا علي   و نام پيشوايي كه امام مي
بن ابي طالب و پس از او حسن و حسين سپس علي بن الحسين سپس محمد 
بن علي سپس من و پس از من فرزندم موسي است و پس از او علي و بعد از 

فرزندش محمد و پس از محمد فرزندش علي و پس از او فرزندش حسن علي 
اي معاويه براي تو اصلي قرار : سپس فرمود!! و حجت از فرزندان حسن است

  . ام، براساس آن عمل كن داده
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از بس مطالب واضح و رسوا  ،در اين حديث ما به سند آن كاري نداريم
گوييم همين آقاي  ر مياست، احتياج به صحت و سقم سند ندارد همين قد

آورد زيرا   محمد بن الحسن الصفار كه اين حديث را از قول هشام بن سالم مي
روايت ابن عمير فقط از هشام بن سالم است از آن جهت كه وي اختالفي 

نمود و صاحب تنقيح   شديد با هشام بن الحكم داشت و از وي اعراض مي
ابن عمري عن هشام  ةمن املعلوم روايو: نويسد  مي) 3/302(و ) 2/93(المقال در 
آري همين . معلوم است كه روايت ابن عمير از هشام بن سالم است: بن سامل

چنين روايت كرده است ) 250ص (آقاي صفار در كتاب خود بصائر الدرجات 
عمري عن هشام بن سامل قال  أيبسامعيل بن سهيل بن إعن  ياهليسم بن النهد

مراء مرتدي برداء أر وأيب احلسن يف املجلس قدامه دخلت علی عبداهللا بن جعف
حاصل روايت اين است  موزر فأقبلت علی عبداهللا أسأله حتی جرى ذكر الزكاة

چون صدها نفر از شيعيان  ؛كه هشام بن سالم پس از وفات حضرت صادق 
اثني عشر خبر نداشتند و طبعا  ي هكه هيچ كدام از اين احاديث معرفي ائم

چه كسي بعد از آن حضرت امام است، بر عبداهللا بن جعفر  دانستند  نمي
كه بعد از وفات حضرت صادق به عنوان جانشيني پدر بر ) معروف به افطح(

نيز در  ؛شود در حالي كه حضرت كاظم   مسند امامت نشسته بود، وارد مي
آيد و عبداهللا از   زكات پيش مي ي ههمان مجلس نشسته بود، تا اينكه مسأل

ماند، هشام چون ديگران متحيرانه از نزد عبداهللا خارج   ن مسأله در ميجواب آ
فأتيت القرب فقلت يا رسول اهللا إىل من إىل القدرية إىل احلرورية «: گويد  شده و مي

إىل املرجئة إىل الزيدية قال فإين كذلک إذ أتاين غالم صغري دون اخلمس فجذب 
بن جعفر ودخلت إىل صحن  من? قال سيدي موسی: قلت! أجب: ثويب, فقال

ال إىل املرجئة : لبيک, فقال يل: الدار فإذا هو يف بيت وعليه حلة فقال يا هشام, قلت
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رفتم و  صبه مرقد پيامبر : ترجمه .»وال إىل القدرية ولكن إلينا, ثم دخلت عليه
قدريه يا حروريه يا مرجئه يا  ي هگفتم اي رسول خدا، به كه رجوع كنيم به فرق

؟ در همين حال بودم كه پسري كمتر از پنج ساله، آمد و لباسم را كشيد ....زيديه
كه را اجابت كنم؟ گفت سرورم موسي بن جعفر را، : اجابت كن، گفتم: و گفت

اي بر خويش  و داخل صحن خانه شدم و ديدم آن حضرت در حالي كه حله
به مرجئه و نه نه : لبيك، فرمود: اي هشام، گفتم: انداخته، در خانه است و فرمود

  . آنگاه وارد مجلس امام شدم. قدريه بلكه به ما رجوع كن
اگر واقعا هشام چنان حديثي را از حضرت صادق شنيده بود كه صريحا 

امام پس از ...: ثم أنا ثم من بعدي موسی ... إن اإلمام بعد رسول اهللا : فرمود
چه مرضي داشت الخ ديگر ... سپس منم و پس از من موسى است و ... پيامبر 

امام بعد از حضرت صادق، با بعضي از اصحاب، از  ي هكه براي تحقيق دربار
كوفه تا مدينه بيايد و آنگاه در مجلس عبداهللا بن جعفر حاضر شود و براي 

زكات بپرسد و چون او را امام نبيند، حيران و سرگردان  ي هتحقيق از او مسأل
ت ملتمسانه و متحيرانه بپرسد كه آيا به قبر رسول خدا پناه ببرد و از آن حضر

  رجوع كنيم؟ ! .... زيديه؟ ي هقدريه يا به مذهب مرجئه يا به شيع ي هبه طائف
اثني عشر را از هشام روايت  ي همحمد بن ابي عمير كه حديث معرفي ائم

كند همان محمد بن ابي عمير است كه حديث حيرت را از هشام روايت  مي
  نها راست است؟ كدام يك از آ!! كند  مي

در آخر اين !! اند هائي كه قائلين به نصوص آورده آري، اينها است حجت
و حجت از فرزندان حسن است كه : واحلجة من ولد احلسن: گويد حديث مي
) الم(و ) واو(جمع ولَد به فتح ) الم(و سكون ) واو(ولد به ضم  ي هظاهرا كلم

ام حسن عسگري است در است، يعني حجت صاحب الزمان از فرزندان ام
 -حالي كه اكثر فرق شيعه كه بعد از حضرت عسگري به پانزده فرقه رسيدند 
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قائل بودند كه اصال آن حضرت فرزندي ندارد تا چه رسد به اينكه فرزنداني 
  !! شود كرد، دروغگو كم حافظه است  چه مي! داشته باشد

را آورديم كه آنها اثني عشر  ي هما، ده روايت از احاديث نصوص امامت ائم
شاه بيت احاديث در اين باب است و احاديث ديگري كه به صراحت نام 

اثني عشر را آورده باشد در كتب حديث شيعه كمتر به نظر رسيده است  ي هائم
روست كه ارزشي بيش از آنچه  و اگر اين گونه احاديث را ذكر نكرديم، از آن

اثني عشر به صراحت  ي هر آن نام ائماي از احاديث كه د ذكر شد، ندارند و پاره
اند كه  قيد شده احاديثي است كه از سليم بن قيس هاللي و از كتاب او آورده

ارزش  و كتابي بي. ايم سخن گفته )1(ارزش اين كتاب و خود سليم قبال ي هدربار
كه علماي بزرگ شيعه در وضع و جعل آن اتفاق دارند، احتياج به تعرض 

  . ندارد
اثني عشر از جانب رسول خدا در  ي هگري در نصوص بر ائماحاديث دي

اند و روايت آنها از عامه  كتب شيعه آمده كه آنها را به علماي عامه نسبت داده
و علي بن  املرام ةغاياينگونه احاديث را سيد هاشم بحراني در كتاب . باشند  مي

متصل به معصوم اند كه سند  و ديگران آورده كفاية االثرمحمد القمي در كتاب 
رسد و   آن يا به ابن عباس و يا به ابي هريره و يا انس بن مالك و امثال آن مي

اند و طبعا  دانيم اين اشخاص خود قطعا به منصوصيت ائمه معتقد نبوده  چون مي
اند كه براي  چنين احاديثي از آنان صادر نشده بلكه كذابين و جعالين بوده

ها را به آن  بين مسلمين، اينگونه نسبت ي هپيشرفت مقاصد خود و تفرق
 غاية املراممثال اين حديث را كه سيد هاشم بحراني در كتاب . اند اشخاص داده

: حممد بن مهام بن سهل الكاتب قال.... به ابو هريره نسبت داده و گفته ) 57ص (
                                                 

 .كنيد به صفحات اوليه مهني كتابرجوع  −)١(
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: بيه حممد بن مجهور قالأعن ] يالقم[ يالعم يحدثنا احلسن بن حممد بن مجهور
 ةهرير عرج عن ايبعن عبدالرمحن األ..... عثامن بن عمره قال حدثنا شعبه  يثنحد
وقبله  يخذه النبأف عيل ذ دخل احلسني بنإ مع أبوبكر وعمر يكنت عند النب: قال

با ابوبكر و عمر و فضل بن عباس و زيد بن حارثه و : گويد  ابو هريره مي...: 
وارد شد  ؛كه حضرت حسين بودم  صعبداهللا بن مسعود در محضر پيامبر 

  . و پيامبر او را گرفت و بوسيد
آورده كه  ؛سپس حديث را با ذكر نام يكايك ائمه تا حضرت صادق 

ثم : , قالالطاعن عليه والراد عليه كالراد عيلّ «: او فرمود ي هرسول خدا دربار
: ترجمه. »...رسول اهللا وانقطع احلديث  نشد شعرا يفأدخل حسان بن ثابت ف

او چنان كسي است كه مرا رد كند، ابو هريره  ي هبه او و رد كنند ي هزنند طعن
پيامبر سرود  ي هدر اين وقت حسان بن ثابت وارد شد و شعري دربار: گويد  مي

عجيب است كه پيامبر نيز از هدايت آنها و تبليغ مسائل . (و كالم پيامبر قطع شد
خود را دنبال نكرده  مهم امامت منصرف شده و سخن ي هدين خصوصا مسأل

همان !! بلكه ترجيح داده شعري را كه در مدح حضرت سروده شده، بشنوند
به صورت مداحان خاك : وجوه املداحني الرتاب احثوا يف: پيامبري كه فرموده

گويد فرداي آن روز كه رسول خدا نماز صبح را  سپس ابوهريره مي.!! )1()بپاشيد
شد، ما نيز همراه آن حضرت داخل شديم و  عايشه ي هبه جاي آورد و وارد خان

و عبداهللا بن عباس هم بودند، من به رسول خدا عرض  ؛عالوه بر من، علي 
وخيرج ! ةباهريرأيا  )2(نعم: قال» أال ختربين بباقي اخللفاء من صلب احلسني?« :كردم

                                                 
 ., حديث اول١٣٢, ص ١٢وسائل الشيعه, شيخ حر عاملی, ج  −)١(
 ) برقعی(» بلی, يا ابا هريرة«: فرمود  می» نعم«بود, به جای  صاگر اين حديث واقعا كالم پيامرب  −)٢(
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آري اي ابو : موسی بن عمران ىسم..... من صلب جعفر مولودا تقيا طاهرا 
از صلب جعفر مولودي پرهيزكار و طاهر، همنام حضرت موسي بن  هريره و

شود و مثل اينكه آن حضرت پس از گرفتن نام امام هفتم   عمران متولد مي
سپس چه كساني : اهللاثّم من يا رسول : پرسد  سكوت كرده تا اينكه ابن عباس مي

  ! برد  ائمه را نام مي ي ههستند اي رسول خدا؟ و رسول خدا بقي
 ي هب است كه راوي اين حديث يعني ابو علي محمد بن همام در خاتمجال

يروی هذه األخبار ثم ينكر  ةهرير أيبالعجب كل العجب من : گويد  حديث مي
بسيار عجيب است كه ابو هريره خود اين اخبار را !: إلهل البيت أفضائل 

  ! شود  كند سپس خود نيز منكر فضائل اهل بيت مي روايت مي
و ... كنيم كه چگونه ابو هريره و زيد بن حارثه و   تعجب مي آري ما هم

دانست و در   را معصوم نمي ؛خصوصا ابن عباس كه اصال حضرت علي 
، از اينگونه احاديث نقل )1(كرد اختيار مي ؛مواردي نظري غير از راي علي 

 البته ابن عباس مقصر. شوند  كنند ولي در عين حال منكر فضائل اهل بيت مي مي
اند كه ابن عباس و امثال او را براي جعل   نيست بلكه جاعلين روايت جاهل

                                                 
ت كـه وی آن حرضـت را رساند و بيانگر آن اسـ  را می ؛از مواردی كه اختالف نظر ابن عباس با علی −)١(

و » بخـاری«در مسـأله حتريـق مرتـّدين اسـت, چنانكـه  ؛دانسته, ايراد او بـه امـري املـؤمنني  معصوم نمی
سـالم, فبلـغ ذلـک ابـن عبـاس, حرق قوما ارتدوا عـن اإل  ن علياأ«: اند كه آورده» ابو داوود«و » ترمذی«

ال « ص حرقهم, لقول رسـول اهللاأو مل » نه فاقتلوهمن بدل دي«: صنا لقتلتهم لقول رسول اهللا ألوكنت : فقال
گروهـی از مرتـّدين را سـوزاند, ايـن  ؛علـی : صدق ابن عباس: فبلغ ذلک عليا فقال» تعذبوا بعذاب اهللا

هر كه ديـنش «فرمود  صكشتم زيرا رسول خدا  آنان را میاگر من بودم : خرب به ابن عّباس رسيد, وی گفت
بـا جمـازات خـدا «: فرمـود صسوزاندم, زيرا رسـول خـدا  ولی آهنا را نمی» كشيدرا تغيري داد و مرتّد شد, ب

الّتـاج : (گويـد ابن عّباس راست مـی: رسيد و فرمود ؛اين سخن به علی . »كسی را عقوبت نكنيد) آتش(
 ).٧٨, ص ٣اجلامع لألصول فی احاديث الرسول, چاپ قاهره, ج 
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اما تعجب بيشتر از جناب محمد بن همام ! اند روايات خويش انتخاب كرده
كند و اين امر   كرده روايت مي است كه از احمد بن الحسين كه حديث جعل مي

 )1(شوشتري ي همالبته براي محمد بن همام عيب كوچكي نيست زيرا به قول عال
طعن راوي است و  ي هنقل روايت از جاعلين و كذابان موجب ضعف و ماي

  . توان به منقوالت وي اعتماد كرد  نمي
تر اينكه احمد بن الحسين نيز از حسن بن محمد جمهور روايت  جالب

همچون ابن همام ) 1/306(كند كه فرد اخير به تشخيص مؤلف تنقيح المقال   مي
 عن الضعفاء ويعتمد عىل ييرو: اند او گفته ي هكند و دربار  ايت مياز ضعفاء رو

كند و ايشان   وي از ضعفاء روايت كرده و به احاديث مرسل اعتماد مي: املراسيل
ترين   اند كه از بد نام هم ناقل روايات پدر خويش محمد بن حسن بن الجمهور

الجمهور ابو محمد بن حسن بن  ي هشيخ نجاشي دربار!! روات حديث است
ضعيف يف احلديث, فاسد املذهب وقيل فيه أشياء, : فرموده] القمي[عبداهللا العمي 

حديث او ضعيف و فردي فاسد المذهب است، : علم هبا من عظمهاأاهللا 
او چيزها گفته شده كه خداوند به بزرگي آنها آگاهتر است و ابن  ي هدربار

 ين بن اجلمهور ابو عبداهللا العمحممد بن احلس: او فرموده ي هالغضائري دربار
 غال, فاسد املذهب, ال يكتب حديث, رايت له شعرا حيلل فيه املحرمات] يالقم[

يعني محمد بن حسن بن  غال يبرص حممد بن اجلمهور عريبو نيز فرموده 
شود و شعري از او   جمهور غالي فاسد المذهبي است كه حديث او نوشته نمي

او عربي از اهالي بصره و اهل غلو ! حالل شمردهام كه امور حرام را  ديده
ابن داوود نيز در كتاب رجال خود حسن بن محمد را در قسم دوم . )2(است

                                                 
 .٤٢٨, ص ٨قاموس الرجال, ج  −)١(
 .٨٢ص  ٢نيد به جامع الرواة ج رجوع ك −)٢(



  

 بررسى نصوص امامت
278 

كه مخصوص مجروحين و مجهولين است، آورده و ) 442ص (تأليف خويش 
حديث را از ضعفاء نقل و به : املراسيل عن الضعفاء ويعتمد عىل ييرو: فرموده

در ديگر كتب رجال نيز كمتر كسي به بد نامي . كند  د مياحاديث مرسل اعتما
محمد بن جمهور است و چون عمري دراز يعني صد و ده سال داشته و اهل 
غلو نيز بوده و به احتمال قوي در همان اواخر قرن سوم اين حديث را جعل و 

  . به پسرش تعليم كرده است
كنند و جناب محمد   آري، چنين اشخاصي، حديثي دروغين ساخته و نقل مي

گيرد و به همين سبب نيز   آنكه توجه كند حديث را از كه مي  بن همام نيز بي
آن را دستاويز كرده و از ابو هريره اظهار تعجب  )1(چندان مورد وثوق نيست

  .)2(كند  مي
اثني عشر صريحا  ي هدر كتب شيعه عالوه بر اين احاديث كه در آن نام ائم

ديگري هست كه در آن امامت ايشان به طور اشاره و قيد شده است، احاديث 
كنايه آمده كه مهمتر از همه احاديثي است كه در كتاب اصول كافي كتاب 

در اين باب . آمده است )إلعرش والنص عليهم,  ياالثن باب ما جاء يف(الحجه 
مجلسي در  ي هشيخ كليني بيست حديث آورده است كه به تشخيص عالم

كه آن را در شرح اصول كافي تأليف كرده، نُه حديث آن  )3(كتاب مرآت العقول
ضعيف و شش حديث آن مجهول و يك حديث آن مختلف فيه و يك حديث 
آن مرفوع و يك حديث آن حسن و فقط دو حديث آن صحيح است و آن دو 

                                                 
زيرا در اخذ حديث, عدم توجه به موثوق يـا نـاموثوق بـودن روات و نقـل روايـت از جـاعلني و ضـعفا  −)١(

 .موجب ضعف و مايه طعن راوی است
اما در واقع بايد از كسانی تعجب كرد كه احاديثی از قبيل اين روايت و نظاير آن را مستند مذهب و مسلک  −)٢(

 .)برقعی. (دهند  رار میخود ق
 .٤٣٩−٤٣٣ص  ١مرآت العقول, ج  −)٣(
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حديث صحيح هم يكي حديث ابو هاشم جعفري است كه از حضرت امام 
اعتباري او را در صفحات   ا ضعف و بيكند كه م  روايت مي ؛محمد تقي 

و حديث ديگر نيز همان حديث ابو هاشم است البته  )1(آينده بيان خواهيم كرد
با سندي ديگر كه آن نيز چون توسط احمد بن محمد بن خالد برقي روايت 

مجلسي آن را صحيح شمرده  ي هشده، ضعيف است، اما معلوم نيست چرا عالم
  .)2(!است؟

بر ضعف سند احاديث مذكور، باطل بودن و نادرستي متن البته عالوه 
  . سازد  نياز مي آنهاست، به حدي كه ما را از تحقيق در سندشان بي

- 14-96-8-7- 6زيرا در هفت حديث از روايات اين باب، يعني احاديث 
  ! شود  ، عدد ائمه سيزده مي17-18

 ؛اد ثمالي روايت شده، حضرت سج ي هدر حديث ششم كه از ابو حمز
.... ن اهللا خلق حممدا وعليا وأحد عرش من ولده من نور عظمته إ: فرموده است

همانا خداوند محمد و : يسبحون اهللا ويقدسونه وهم األئمه من ولد رسول اهللا
آنان پروردگار را ..... علي و يازده فرزندش را از نور عظمت خويش آفريد 

در حالي !! فرزندان رسول خدايند؟كنند و ايشان اماماني از   تسبيح و تقديس مي
را به  ؛در اين صورت اگر علي ! فرزند پيامبر نيست ؛كه امير المؤمنين 

را به حساب نياوريم بايد  ؛شوند و اگر علي   آنان اضافه كنيم سيزده تن مي
  ! او را در شمار ائمه ندانيم زيرا حديث امامت را در فرزندان پيامبر دانسته

عرش االمام من آل حممد  ياالثن: فرمايد  مي ؛باقر  در حديث هفتم امام

                                                 
 .به بعد مهني كتاب ٣٠٦رجوع كنيد به صفحه  −)١(
اب را صـحيح صحيح الكافی, هيچ يک از بيست حديث اين بـ«صاحب كتاب » حممد باقر هببودی«استاد  −)٢(

 .)برقعی. (ندانسته است
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كه  صدوازده امام از خاندان محمد ...:  صكلهم حمدث من ولد رسول اهللا 
  !! همگي محدث از فرزندان پيامبرند

إن هلذه األمة اثني عرش : فرموده است ؛امير المؤمنين  ،در حديث هشتم
  !! ه امام هدايت از نسل پيامبرش دارداين امت دوازد.....:  امام هدى من ذرية نبيها

قال دخلت : از قول جابر انصاري نقل فرموده ؛امام باقر  ،در حديث نهم
عرش,  يوصياء من ولدها, فعددت اثنسامء األأوبني يدهيا لوح فيه  ب ةفاطم عىل

گويد بر حضرت   جابر مي: منهم عيل )1(ةمنهم حممد وثالث ةآخرهم القائم, ثالث
هاي اوصياء از   د شدم كه در مقابلش لوحي قرار داشت كه ناموار بفاطمه 

فرزندان او در آن بود، شمردم دوازده نفر بودند، آخرين آنها قائم بود و سه 
  ! محمد و سه علي در ميان آنها بود

االثنا عرش : نقل كرده كه ؛زراره از قول امام صادق  ،در حديث چهاردهم
دوازده امام از خاندان ....:  ولد رسول اهللا االمام من آل حممد كلهم حمدث من

  !! اند  همگي محدث صمحمد و از فرزندان رسول خدا 
واثني عرش من  إين: فرمايد  به امير المؤمنين مي صپيامبر  ،در حديث هفدهم

يعني أوتادها وجباهلا بنا أوتد اهللا األرض أن  − ولدي وأنت يا عيل زر األرض
: ثنا عرش من ولدی ساخت األرض بأهلها ومل ينظرواتسيخ بأهلها, فإذا ذهب اال

همانا من و دوازده تن از فرزندانم و تو اي علي كليد زمين يعني ميخها و 
هاي زمين هستيم، به سبب ماست كه خداوند زمين را ميخ كوبيده كه اهلش  كوه

و  برد  را فرو نبرد و چون دوازدهمين فرزندم از دنيا برود زمين اهلش را فرو مي
                                                 

تب خود از مجله اكامل الدين و شيخ طوسـی در كتـاب الغيبـة اين روايت را با مهني سند شيخ صدوق در ك −)١(
 ! اند ها را چهار ذكر كرده اند ولی در اين كتب بر خالف شيخ كلينی تعداد علی نيز نقل كرده
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  !! دهد  به مردم مهلت نمي
اثنا  يمن ولد صقال رسول اهللا : حضرت باقر فرموده ،در حديث هجدهم

از فرزندانم دوازده تن : فرمود صپيامبر ....:  عرش نقيبا نجباء حمدثون مفهمون
  ! باشند  اند كه نجيب و محدث و مفهم مي سرپرست امت

ه ديگران چگونه به راستي جاعلين و ناقلين اين احاديث، نسبت ب
انديشيدند   اند و نمي هاي خود كمترين اعتنايي نداشته اند كه به بافته انديشيده  مي

كه ممكن است روزي اين مجعوالت به دست كساني بيفتد كه بتوانند، دوازده 
  !! را از سيزده تشخيص داده و بين اين دو عدد تفاوتي قائل باشند

 ي هرسي مضامين آنها، ثابت شد كه همبا تحقيق در اسناد اين احاديث و بر
قطعا  صآنها كذب و جعل بوده و چنين احاديثي از ائمه و يا از رسول خدا 

صادر نشده است، اينك بپردازيم به تاريخ و احوال و اقوال خود اين بزرگواران 
  . اند  اند و چه كرده  تا ببينيم آنان در اين باب چه گفته
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  تاريخ أئمه مكذّب نصوص است
  
 ؛در فصول گذشته معلوم و ثابت شد كه حضرت امير المؤمنين  - 1

هيچ گاه در مورد خود ادعاي امامت و خالفت منصوصه از جانب خدا و رسول 
دانست و اعتراض آن   تر و شايسته مي نكرد، جز اينكه خود را بدين مقام اليق

ام آن بود كه بيعت بايد با مشورت تم» بين ساعده ي هسقيف«جناب به بيعت 
مهاجر و انصار و يا الأقل با مشورت فضالء مهاجرين و انصار از جمله خودش 

  .)1(باشد، كه صد البته، حق با آن حضرت بود

                                                 
إنه بايعني القـوم «: فرمايد   خود آن حرضت نيز ترصيح فرموده كه شوری حّق مهاجر و انصار است و می  −)١(

وعمر وعثامن علی ما بايعوا عليه, فلـم يكـن للشـاهد أن خيتـار وال للغائـب أن يـرد وإنـام  الذين بايعوا أبابكر
مـرهم أالشوری للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا علی رجل وسموه إمامًا كان ذلک هللا رضی فإن خرج عن 

گروهـی كـه بـا »....هاجر بطعن او بدعة ردوه إلی ما خرج منه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املـؤمنني 
أبوبكر و عمر و عثامن بيعت كردند به مهان طريقه با من بيعت كردند, پس كسی كه شاهد بوده نبايد ديگری را 
اختيار كند و كسی كه غائب بوده, نبايد منتخب آنان را رّد كند و جز اين نيست كـه شـوری از آِن مهـاجرين و 

پس . كردند و امامش ناميدند, اين كار موجب رضای خداست بنابراين اگر آنان بر مردی اّتفاق. انصار است
گردانند و اگر از بازگشت خودداری كرد با او   كسی كه به سبب طعن و بدعت از امر ايشان بريون رفت او را بر می

رص بـن مـزاحم ـ, وقعـه الّصـفني, نـ٦هنج البالغـه, نامـه (» ...جنگند كه غري راه مؤمنان را پريوی كرده است  می
C  B  A  } :فرمايد مطالب اين نامه حرضت با قرآن كريم نيز سازگار است كه می) ٢٩نقری, ص م

  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D
V  UW     Z  Y  Xz )گريندگان نخسـتني از مهـاجرين و انصـار و كسـانی كـه بـا  پيشی«. )١٠٠ :التوبه

وی كردند خداونـد از ايشـان راضـی و آنـان نيـز از پروردگـار خشـنودند و برايشـان نيكوكاری از ايشان پري
ايـن رسـتگاری  بوستاهنايی مهّيا فرموده كه رودها زير درختانش روان است و مهواره در آنجا خواهند ماند و

ده و گريندگان مهاجر و أنصار رصحيًا وعده هبشـت داده شـ شود; به پيشی چنانكه مالحظه می » بزرگی است
اينـک  » ميان خود, به مشـورت اسـتكارشان در «. )٣٨ :الشوری( p  o  nz  } : درباره آنان فرمود

ای هبشتی به مشورت بنشينند و كسی را بـه عنـوان پيشـوا برگزيننـد آيـا ايـن كـار بـرخالف رضـای  اگر عّده
 = ?»آن كار موجب رضای خداست» كان ذلک هللا رضی«: ؛خداست? يا اينكه به قول علی 
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إليهـا  الوالية إربة ولكنكم دعومتـوين اخلالفة رغبة وال يف يف واهللا ما كانت يل«: فرمود  می ؛عالوه بر اين علی 
سوگند به خدا من رغبتی به خالقت نداشتم و نيازی به واليـت نداشـتم, اّمـا شـام مـرا بـه » عليها  ومحلتموين

 .)١٩٦خطبه  هنج البالغه,! (»خالفت خوانديد و مرا بدان وادار كرديد
را خداوند متعال برای خالفت و واليت اّمت اسالم تعيني فرموده بود, كه آن حرضت بدان ميل و  ؛آيا علی 

به نبّوت و رسالت اهلـی  − نعوذ باهللا − نيز صنكرد? آيا رسول اكرم  رغبت نداشت و برای احراز آن اقدامی
 خويش راغب و مايل نبود?

ای خالفت برگزيده شده بود, چرا با أبوبكر و عمر بيعت فرمود? آيـا بيعـت از سوی پروردگار بر ؛اگر علی 
برخالفت, با فرد غاصب, از سوی كسی كه خداوند او را به خالفت گامشته صحيح است و زيرپـا گذاشـتن 

 فرمان خدا نيست?
زرگـوار هجـوم را خداوند مأمور به خالفت فرموده بود, چرا حّتی وقتی كه مردم به در خانة آن ب ؛اگر علی 

إقبال العـوذ املطافيـل علـی أوالدهـا,  فاقبلتم إىل«: آورده و با ارصار خواستند با حرضتش بيعت كنند, فرمود
دار تـازه  مهچـون آهـوان بچـه» قبضت كّفی فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموهـا ! البيعة, البيعة: تقولون

دسـتم را بسـتم, آن ! بيعت, بيعت: گفتيد حالی كه می زاييده كه به فرزندشان روی آورند, به سويم آمديد, در
در صـورتی ) ٢٢٩و  ١٣٧هنج البالغة, خطبـة (» .را گشودی, دستم را از دست شام جدا كردم آن را كشيديد

بايست اكنون كه مانع مفقود و مقتضی موجود شده بود و حّق   كه اگر خالفت آن حرضت امری اهلی بود, می
ميلـی نكنـد, نـه  ورزيد, الاّقل امتناع و اظهار بـی  گر برای گرفتن حّق خود شتاب نمیگشت, ا به ذحيّق باز می
فأنـا كأحـدكم  أنـا لكـم وزيـرًا خـريًا لكـم منـي أمـريًا وإن تركتمـوين يوالتمسوا غري دعوين«: آنكه بفرمايد

است كـه امريتـان اگر رايزن شام باشم, برايتان هبرت ! مرا واگذاريد و ديگری را بجوييد» وأسمعكم وأطوعكم
البالغـة,  هنـج(» .ترين فرد خواهم بـود پذيرترين و مطيع باشم و اگر رهايم كنيد, چنان يكی از شاميم و سخن

 گرفت?  ارصار ديگران به عهده نمی اين استنكاف برای چه بود? و چرا وظيفه اهلی خويش را بی ) ٩١خطبه 
به جای آنكه حرضتش صبح  و شام و در هر كـوی  را به خالفت نصب فرموده بود, چرا ؛اگر خداوند علی 

و برزن مردم را از خمالفت با فرمان اهلی بيم دهد و خالفت اهلی خويش را يادآور شود و با متام توان در احراز 
خالفتی كه رشعًا بدان مأمور بود, برآيد و خلفاء را از غصب خالفت هنی فرمايـد و آن را نامرشـوع و حـرام 

الاقل درباره ايشان سكوت كند, به شهادت آنچه در آثار قـدمای امامّيـه آمـده اسـت از آنـان  اعالم كرده و يا
أبـوبكر » فتـولی أبـوبكر فقـارق وأقتصـد«: فرمايد   تعريف و متجيد هم كرده است, از مجله درباره أبوبكر می

هجـه, سـّيد بـن كشـف املحّجـه لثمـره امل. (»واليت را با صدق نّيت به دست گرفت و بـه راه اعتـدال رفـت
تولی عمر األمر وكـان مرضـی «: فرمايد  و يا درباره عمر می) ١٧٧, ص .ق.   ه ١٣٧٠طاووس, چاپ نجف 
 =» عمر خالفـت را بـه عهـده گرفـت و رفتـاری پسـنديده داشـت و فرخنـده نفـس بـود» السريه ميمون النقيبه
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تنها خود ادعاي   نيز نه ؛عالوه بر آنچه گفتيم، امام حسن مجتبي  - 2
نص نفرمود، بله پدر بزرگوارش نيز در مورد خالفت آن حضرت سخني از 

اند،  آورده)1(»ابن كثير«و » طبري«و » مسعودي«چنانكه نص به ميان نياورد و 
اي از اصحاب آن حضرت پرسيدند كه  هنگام وفات حضرت امير المؤمنين پاره

ال «: بيعت كنيم؟ آن حضرت فرمود ؛آيا بعد از شما با حضرت حسن 
كنم كه بيعت كنيد و نه  يعني من نه به شما امر مي »آمركم وال أهناكم وأنتم أبرص

و چون از . كنم، شما به كار خود بيناتريد و مختاريد  را از اين كار نهي ميشما 
أترككم  يال ولكن: يا أمري املؤمنني? قال) تستخلف(أالتعهد «: حضرتش پرسيدند

اي امير مؤمنان آيا عهد خالفت را به كسي واگذار . »كام ترككم رسول اهللا
خير ولي شما را چنان ترك : فرمايي؟ فرمود  كنى و كسي را جانشين نمي  نمي
و روزي كه ) و كسي را به خالفت نگماشت: (فرمود صخدا كنم كه رسول   مي

خبر وفات پدر بزرگوارش را به مردم داد ابن عباس  ؛حضرت امام حسن 
إن أمري املؤمنني تويف وقد ترک لكم خلفا فإن أحببتم وخرج «: برخاست و گفت

امير المؤمنين وفات نمود و فرزندي از  .»إليكم وإن كرهتم فال أحد عىل أحد

=
                                                 

وعـدال  ةأحسـنا السـري«: دو تن فرمودو نيز درباره مهني ) ٣٠٧الغارات, أبو إسحاق ثقفی اجلزء األّول, ص (
و چـرا ) ٢٠١وقعـه الصـّفني, ص (» آن دو كردار نيكو داشته و در اّمـت بـه عـدالت رفتـار كردنـد»  ةاألم يف

, كتاب ٥, وسائل الشيعة, ج ١٨٦منتهی اآلمال, شيخ عّباس قمی, ص (حرضتش عمر را به دامادی پذيرفت 
اإلرشاد, شيخ مفيد, دار املفيـد (گذاشت  بر فرزندان خويش میو نام غاصبني خالفت را ) ٣٨٣الّصالة, ص 

 ).٣٨٢و  ١٨٨; و منتهی اآلمال, ص ٣٥٤, ص ١للّطباعة و النّرش, ج 
بدان منظور بود كه غاصبني رسوا شـده و اّمـت  ؛آيا متام اين كارها از جانب أسوة املؤمنني و امام املتقني علی 

 ! امامت منصوصه, آشناتر شوند و حّجت بر آنان متام شود?اسالم با اصول و احكام رشيعت, خصوصًا 
البداية والنهاية, ابن كثري, , ٥/١٤٦تاريخ االمم و امللوک, طربی,  ,٢/٤٢٥, مسعودی, »مروج الذهب« −)١(

 .)برقعی.(به بعد ٧/٣٢٣
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خواهيد براي خالفت شما بيرون آيد و اگر   خود باقي گذاشت، اگر مي
يعني مردم در انتخاب  .خواهيد هيچ كس را بر گردن ديگري حقي نيست  نمي

نيز به استناد نصي از جانب خدا  ؛حاكم آزادند، پس امامت حضرت حسن 
 .ت مردم تحقق يافتو رسول انجام نشد بلكه با رضاي
شود، حقيقت   بدان صورت كه ادعا مي» امامت«در صورتي كه اگر مسأله 

الأقل در طول حكومت خويش  ؛داشت، واجب و الزم بود كه علي   مي
بيش و پيش از هر چيز و در هر موقعيتي و خصوصاً در خطب گهربار خويش 

ميان امت اسالم،  آن در ي هو اشاع» امامت منصوصه«به تعليم احكام و اصول 
همت گمارد و فرزند بزرگوارش نيز همچون پدر به اعالم و اعالن اين امر 
حياتي در ميان مردم اقدام فرمايد، تا مردم بدانند و بر آنان اتمام حجت شود كه 

چنانكه بعدها شمار (فقط در دوازده است، نه كمتر » امامت منصوصه«: اوالً
يل اسماعيليه و بسياري فرق ديگري به امامت بسيار زيادي از امت اسالم از قب

جز در يك مورد كه از » امامت«: ثانياً. و نه بيشتر) كمتر از دوازده معتقد شدند
شود و در دو مورد يعني   رسد همواره از پدر به پسر منتقل مي  برادر به برادر مي

و رسد   در مورد اسماعيل بن جعفر و محمد بن علي هادي به پسر ارشد نمي
  .هكذا.... و ... خامساً ... و رابعاً  )1(اند اينكه ائمه همگي معصوم: ثالثاً

ولي چنانكه بر همگان معلوم است كمترين اثري از چنين كاري توسط آن 
حتي در مجامع خصوصي و كم  ؛حضرت و فرزند بزرگوارش امام مجتبي 

ديگر نيز  ي هشود و چنانكه در سطور آينده خواهيم ديد ائم  جمعيت ديده نمي

                                                 
 إّين فـ«: فرمـود  چنني بگويد, در حالی كه خود خطاب به مردم مـی ؛چگونه ممكن است حرضت علی  −)١(

دانم و كارم نيـز از خطـا   من خود را باالتر از خطا نمی» نفس بفوق أن أخطی وال آمن ذلک من فعيل لست يف
 .)برقعی) (٢١٦هنج البالغة, خطبة (» در أمان نيست
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  !اند از چنين اموري مطلع نبوده
بسي مشهور است و جنابش تا از  ؛اما ماجراي حضرت حسين  - 3

مسلم «او كه جناب  ي هطرف مردم كوفه به امامت دعوت نشد و مردم با نمايند
بود بيعت نكردند هيچگاه امامت خود را به نص مستند نفرمود و  :» ابن عقيل

د كه در بين مردم بيان فرموده ابداً سخني از در تمام خطب و احتجاجات خو
  .نص بر امامت خود يا پدر و برادرش به ميان نياورده است

بعد از آن جناب به اتفاق و تصريح تمام تواريخ معتبر جناب محمد بن  - 4
معروف شد و » كيسانيه« ي همشهور به محمد حنفيه به امامت طائف :علي 

» طبرسي«ن قضيه مشحون است چنانكه كتب ملل و نحل و احاديث شيعه از اي
از ابي » احتجاج«در » طبرسي«و » كافي«در » كليني«و شيخ » اعالم الوري«در 

قال ملا قتل «: اند روايت كرده ؛عبيده و زراره و هر دو از حضرت باقر 
قد  يبن احلسني فخال به وقال يابن أخ عيل احلسني أرسل حممد بن احلنفية إىل

 وأنا يف من عيل بيک ووالديتأو مل يوص وأنا عمک وصنو ن قتل أبوک أعلمت 
شهيد شد،  ؛چون امام حسين  .»حداثتک أحق هبا منک يف يوقدم يسن

محمد بن حنفيه كسي را به نزد حضرت علي بن الحسين فرستاد و با آن 
داني كه اكنون پدرت شهيد شده   اي برادرزاده مي: حضرت خلوت كرد و گفت

صيت نكرده و من عمويت و برادر دلسوز پدرت و فرزند و در مورد جانشين و
  .باشم و به لحاظ سن و قدمت؛ از تو به لحاظ جوانيت، سزاوارترم  علي مي

گرچه اين حديث از حيث متن و سند و عقل و شرع مخدوش و مكذوب 
خواسته كه بين او و محمد » حجر األسود«است زيرا در آن حضرت سجاد از 

!! سنگ نيز به حرف آمده و به نفع امام سجاد سخن گفتهو ! حنفيه قضاوت كند
مسلماً اين حديث، مجعول كساني است كه براي تأييد مذهب خود از هيچگونه 
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اند بين  دروغي مضايقه ندارند و يا از طرف كساني وضعي شده كه خواسته
د هاي ديگر متول  مسلمين تفرقه بياورند چنانكه كيسانيه پيدا شدند و از آن، فرقه

آنها  ي هفرَق و مذاهبي كه در اسالم پيدا شده بدون شك اكثر بلكه هم. شدند
سياستهاي گوناگوني است كه كارگردانان و بازيگران سياست آنها را به  ي هزائيد

اند و بدون شك مذهب كيسانيه نيز مستثني نيست، اما با اين  وجود آورده
شود وجود   ادعا مي وصف باز هم مسلّم است كه اگر نص بدين كيفيت كه

محمد حنفيه ادعاي امامت  ي هداشت و به مردم ابالغ شده بود هرگز دربار  مي
كنند   اما عجيب اين است كه همين كساني كه احاديثي چنين ذكر مي. شد  نمي

من به علت سنم و : گفت ؛كه محمد حنفيه به حضرت علي بن الحسين 
مختار «تفاق مورخين، سالها از جانب قدامت از تو أولي و أحق به امامتم و به ا

شد، باز هم از  او ادعاي امامت مي ي هو ديگران دربار» ثقفي ي هبن ابو عبيد
اند كه مؤيد نصوص باشد، چنانكه   همين محمد حنفيه مطالبي جعل كرده

كه او در خدمت  )2(روايت كرده» ابو خالد كابلي«از  )1(در رجال خود» كشي«
خدمة ومودة  إّن يلجعلت فداک «: زي به او گفتمحمد حنفيه بود و رو

فرض  يأنت الذ: يما أخربتن إالَّ منني ؤسألک بحرمة رسول اهللا وأمري املأوانقطاعا 
فدايت شوم  »كل مسلم وعىل  ّبن احلسني عيلّ  مام عيلخلقه قال ال اإل اهللا طاعته عىل

مير المؤمنين همانا مرا با تو خدمت و دوستي است، تو را به حرمت پيامبر و ا
                                                 

 .١١١رجال كشی, چاپ نجف , ص   −)١(
سـی سـند حـديث هشـتم قـرار دارد كـه بـا وی در برر» علی ابن ابی محزه«در سلسله روايت اين حديث   −)٢(

اسـت كـه دربـاره او » حممد بن عبداهللا بن مهران«ديگر از راويان آن . آشنا شديد) كتاب حارض ٢١٦صفحه (
او را غالی و كـذاب » عالمه حلی«و » نجاشی«خوانيم كه  می) ١٤٥و  ٢/١٤٤(» جامع الرواة«نيز در كتاب 

گويـد وی  عالمه حلـی مـی. داند يز او را غالی مین» كشی«اند و  و فاسد املذهب و فاسد احلديث معرفی كرده
 .كتابی درباره ممدوحني و مذمومني دارد كه دال بر خباثت و دروغگويی اوست
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دارم كه مرا خبر دهي آيا تويي همان كسي كه خداوند اطاعتش را بر   مسؤول مي
نه، امام من و هر مسلماني، علي : وي گفت. بندگان خويش واجب فرمود است

  ! »بن الحسين است
رساند كه نص   به وضوح مي )1(به هر حال مسلّم است اين روايات متضاد

فت إلهي در خاندان نبوت وجود نداشته وگرنه امامت و خال ي هروشني دربار
كسي مانند محمد حنفيه كه عالم و زاهد و شجاع و متقي بوده ادعاي امامت 

نمود در  كردند، طرد مي او چنين ادعايي مي ي هكرد و يا كساني را كه دربار نمي
حالي كه انكار و مخالفتي از آن جناب ديده و شنيده نشده و اين بدان معني 

  .كه نص در ميان نبوده استاست 
  

  قيام سادات علوي دليلي بر عدم نص است
  

بيعت مردم كوفه با زيد بن علي بن الحسين از قضاياي روشن تاريخ  - 5
اسالم است و خروج آن جناب بدين نام و عنوان از مسلّمات تاريخ است و 

سي امام آن ك إآن بزرگوار اين بوده كه در فرزندان علي و فاطمه  ي هعقيد
است كه براي امر به معروف و نهي از منكر و دفاع از دين به امر جهاد پرداخته 
و با شمشير قيام كند و اين از واضحترين حجج آن حضرت است و دليل است 

اي از  كه آن حضرت اصالً منكر نص امامت در خاندان نبوت بوده، چنانكه پاره
شيعه  ي هكه از كتب معتبر» وفيفرات بن ابراهيم ك«بيانات آن بزرگوار از تفسير 

و در » ابان«از » علي بن حكم«از » اصول كافي«است، قبالً گذشت و نيز در 

                                                 
به مؤمن الطاق گفـت پـدرم دربـاره امامـت منصوصـه سـخنی نگفتـه ) فرزند امام سجاد(روايتی كه زيد  −)١(

 .كتاب حارض ١٥٨ع كنيد به صفحه رجو!! روايت شده است» ابوخالد كابلی«نيز از مهني » است
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از ابو خالد كابلي گفتگوئي كه بين زيد بن علي بن الحسين و  )1(كشي رجال
ابوجعفر االحول معروف به مؤمن الطاق در خصوص منصوصيت ائمه واقع 

زيد، فرزند امام سجاد : صه آن اين است كهشده، مؤيد تفسير فرات است و خال
پدرت و برادرت : گويد سخن مؤمن الطاق را كه مي إو برادر امام باقر 

پدرم : دهد  پذيرد و پاسخ مي امامان مفترض الطاعه از جانب خدا بودند، نمي
اي داغ، زبانم را  شد لقمه  پنداري پدرم كه راضي نمي  چنين ادعايي نكرده، آيا مي

إلهي در آتش جهنم بسوزم و  ي هشود كه من با نشناختن أئم  د، راضي ميبسوزان
دهد؟ اين حديث از طريق ديگري نيز   او امام واجب الطاعه را به من خبر نمي

  .كشي از ابي مالك االحمسي از مؤمن الطاق روايت شده است در رجال
روض ال«به هر حال جناب زيد بن علي بن الحسين كه بنا به روايت كتاب 

ممدوح رسول خدا و بنا به نقل » هدايه الراغبين«و » منهاج«و كتاب  )2(»النضير
ممدوح » كشي رجال«و  )4(»عيون اخبار الرضا«و  )3(ابن طاووس» المالحم«كتاب 

حضرت علي و امام حسين بوده و همچنين از جانب حضرت باقر و صادق و 
 ي هامام منصوص در خانوادنيز مورد مدح قرار گرفته، اصالً به  إل ئمهساير ا

دانست كه با شمشير براي  آن حضرت كسي را امام مي. خود معتقد نبوده است
ومل  بيته مام منا من جلس يفليس اإل«: فرمود  احياء دين خدا خروج كند و مي

سبيل اهللا حق جهاده ودافع عن رعيته  جاهد يفمن  مام اإل  جياهد يف سبيل اهللا بل
م از ما كسي نيست كه در سرايش بنشيند و پرده را بيندازد اما. »وذب عن حريمه

                                                 
 .١٦٤كشی, چاپ نجف, ص  رجال  −)١(
 .١/٥٨تأليف حسني بن امحد السياغی الصنعانی, » الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري«  −)٢(
 .٩٦و  ٧٤تأليف ابن طاووس, چاپ نجف, ص » املالحم«  −)٣(
 .به بعد ٢٢٥, ص ٢٥باب  ١, ج »عيون اخبار الرضا«  −)٤(



  

 بررسى نصوص امامت
290 

اش  از جهاد منصرف سازد، بلكه امام از ما كسي است كه از حوزه] مردم را[و 
دفاع و در راه خدا چنانكه سزاوارست جهاد كند و از رعايايش دفاع كرده و 

دم به و همان خروج او براي بعيت گرفتن از مر )1(از حريمش براند] دشمن را[
عنوان امامت خود، بهترين دليل است بر عدم نص، هر چند مورد پسند جاعلين 

تفسيرات و تأويالت ما اليرضي  :و وضاعين نشود و براي افعال و اقوال زيد 
  .صاحبه قائل شوند

 :ساز كه با اينكه مسلك و مذهب زيد   تراشان حديث عجيب است از نص
هذا از او هم دست  اب است معآن جن ي هترين عقيد  در عدم نص روشن

ند چنانكه در كتاب ا هآن مظلوم حديثي در اين باره وضع كردبرنداشته و از زبان 
عن زيد قال كنت  يوحيدث عمر بن موسی الرجه«: آمده است كه: كفاية األثر«

بن احلسني إذ دخل عليه جابر بن عبداهللا األنصاری فبينا هو حيدثه إذ  عيل عند أيب
دبر فقال ثم قال شامئله كشامئل رسول اهللا ما أدبر فأبعض احلجر  من يخرج أخ

نزد پدرم حضرت علي بن الحسين : گويد زيد مي .»اسمک يا غالم? قال حممد
بودم كه جابر بن عبداهللا انصاري وارد شد و هنگامي كه با پدرم مشغول 

(!!) خيره شد ها بيرون آمد، جابر به او ق صحبت بود ناگهان برادرام از يكي از اتا
اي پسر پيش بيا، او آمد بعد گفت پشت كن، او : و به سويش رفت و گفت
: شمايل او مانند شمايل رسول خداست و پرسيد: پشت كرد، آنگاه جابر گفت

  .»الخ... اسمت چيست اي پسر؟ گفت محمد 
گانه گذشت جابر بين سالهاي  چنانكه در بررسي حديث اول از احاديث ده

كرده و جناب زيد در سال هشتاد هجري متولد شده معلوم فوت  78تا  74
و چگونه زيد هنگامي كه نزد . اي از صحت دارد شود اين حديث چه بهره  مي

                                                 
 .٣٥٧, حديث شانزدهم, ص ١االصول من الكافی, دار الكتب االسالميه, ج   −)١(



 

  

 291  شاهراه اتحاد

پدرش بوده جابر را ديده و با اينكه جابر كور بوده چگونه به حضرت باقر 
اند كه به هر  تراشان عاشق و اله اين منظور بوده تو گويي اين نص!! خيره شده

  !!كيفيتي و هر قدر رسوا باشد نص بتراشند
تاريخ، امامت محمد بن عبداهللا بن الحسن بن  ي هاز قضاياي مسلم - 6

است كه از بزرگان خاندان نبوت  :الحسن المجتبي معروف به نفس زكيه 
است و بيعت مردم مخصوصاً بني هاشم با آن حضرت، به طوري كه خود امام 

ه منسوب به آن حضرت است، به بيعت با او صادق كه اكثر اين احاديث نصي
اي از احاديث حضرتش محمد بن عبداهللا نفس زكيه را  دعوت شد و طبق پاره

ص (» نييمقاتل الطالب«در » ابوالفرج اصفهانی«چنانكه كرد،  در اين امر مدد مي
بنا جعفر إكان موسی وعبداهللا «: نقل كرده كه گفت» سليامن ابن هنيک«از  )252

ما : حتب أن يصطلم أهل بيتک? قال: د بن عبداهللا فأتاه جعفر فسلم ثم قالعند حمم
قد أذنت لک ثم : , قالينک عرفت علتإف فإن رأيت أن تأذن يل: قال. أحب ذلک

لكام?  ما: جعفر فقال يوعبداهللا, ابن ىموس جعفر, إىل التفت حممد بعد ما مىض
فرجعا . وبكام عنه أبخل بنفيس يارجع فام كنت بالذ: قد أذن لنا, فقال جعفر: قاال

در اين حديث حضرت صادق از محمد بن عبداهللا نفس زكيه . »فشهدا حممداً 
گيرد كه در جنگ شركت نكند و چون محمد آن جناب را   اجازه مي :

و عبداهللا بن جعفر فرزندان  ؛دهد آنگاه رو به موسي بن جعفر  رخصت مي
برويد كه شما را هم رخصت دادم  به نزد پدرتان: گويد  حضرت صادق كرده مي

چه شد كه آمديد؟ : فرمايد  رسند مي  چون آندو به خدمت حضرت صادق مي
بازگرديد من كسي : فرمايد  خود محمد ما را اذن داد حضرت مي: گويند مي

نيستم كه هم خود و هم شما را از او باز دارم، آن دو برگشتند و با محمد در آن 
حدثنا «: نويسد  مي) 389ص (» مقاتل الطالبيين«در  و نيز. مرحله حاضر شدند
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شهد مع حممد بن عبداهللا بن احلسن من : احلسن بن احلسني عن احلسني بن زيد قال
حسن . »إلبنا جعفر بن حممد إوعبداهللا  ىوموس يأنا وأخ: ربعةأولد احلسني 

 با محمد نفس زكيه چهار تن از فرزندان امام حسين حاضر: زيد گفت ي هنواد
ص (و در . شدند، من و برادرم و دو پسر جعفر بن محمد، موسي و عبداهللا

بن زيد مع حممد بن عبداهللا فكان يقول له من  ىخرج عيس«: نويسد  مي) 407
عيسي  .»خالفک أو ختلف عن بيعتک من آل أيب طالب فأمكني منه أرضب عنقه

سي از دودمان اگر ك: گفت بن زيد بن علي بن الحسين به محمد بن عبداهللا مي
طالب با تو مخالفت كند يا از بيعت تو تخلف كند، به من اجازه بده كه  ابي 

 »مامةمر اإلأ ما يفصل به بني املحق واملبطل يف«باب » كافي«در . »گردنش را بزنم
نيز احاديثي مذكور است كه محمد بن عبداهللا از حضرت صادق براي امامت 

طائعا أو  يواهللا لتبايعن«: آن حضرت گفت خواست تا آنجا كه به  خود بيعت مي
به خدا قسم تو با من از روي طوع و رغبت و يا با  »بيعتک مكرها وال حتمد يف

جبر و كراهت بيعت خواهي كرد كه در آن صورت بيعت تو صورت خوش و 
  .ارزشي نخواهد داشت

و امام جعفر از بيعت با او ابا داشت و محمد دستور داد كه حضرتش را 
اني كنند اما عيسي بن زيد گفت زندان خراب است و او از زندان فرار زند

حضرت صادق چون شنيد خنديد و حوقله بر زبان راند و فرمود . خواهد كرد
بيني كه مرا در حبس خواهي كرد؟ عيسي قسم خورد كه   آيا تو خود را چنان مي

ن ايشان در زندانت خواهم كرد و بر تو سخت خواهم گرفت و سخناني تند بي
پس اگر در خصوص امامت نصي موجود بود، اين سيد جليل . )1(رد و بدل شد

                                                 
 .٣٦٣االصول من الكافی, دارالكتب االسالميه, ج اول, ص   −)١(
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مردم بدان آگاهتر بودند و از  ي هالقدر زاهد و ساير خاندان علي، اوالً از هم
شد، ثانياً   جانب بزرگان باتقوايي چون زيد و محمد و ديگران ادعاي امامت نمي

از آن مطلع بودند، اين اشخاص  در چنين مواردي حضرت صادق يا ديگران كه
و شما تعجب خواهيد كرد كه جاعلين حديث از قول . شدند  را بدان متذكر مي

پدر همين محمد بن عبداهللا كه آن همه اصرار داشت حضرت صادق با پسرش 
بيعت كند به روايت از همين حسين بن زيد كه خود و برادرش عيسي بن زيد 

ه امامت بيعت كردند و در ركاب او با محمد بن عبداهللا نفس زكيه ب
نص بر امامت اثني عشر، جعل  ي ههاي بسيار نمودند، حديثي دربار  فداكاري

كفاية «از كتاب ) 2/540( »اثبات اهلداة«آن را در » شيخ حر عاملي«اند كه   كرده
براهيم إن عبداهللا بن جعفر بن ب عن سحني بن زيد بن عيل« :نقل كرده است »األثر

ملا : طالب قال  أيبعبداهللا بن جعفر بن  قال حدثنا عبداهللا املفضل موىل ياجلعفر
 املقتول بفّخ واحتوی عىل املدينة دعا موسی بن جعفر إىل خرج احلسني بن عيل
ما كلفک ابن عمک, عمک أبا عبداهللا  يتكلفن يابن عم ال: البيعة فأتاه فقال له

ه را تصرف نمود، چون حسين بن علي، شهيد فخ خروج كرد و مدين» ؛
حضرت موسي بن جعفر را براي بيعت با خود دعوت كرد، آن حضرت به 

اي پسرعمو، مرا به كاري مكلف مكن كه پسرعمويت : نزدش آمد و فرمود
. )1(»را بدان مكلف ساخت) حضرت صادق(عمويت ابا عبداهللا ) نفس زكيه(

ن بزرگوار بيعت خواستن حسين بن علي از موسي بن جعفر و ادعاي امامت آ
حديث » كافي«همچنين در . خود دليلي روشن است بر عدم وجود نصوص

يحيي «ديگري از همين عبداهللا بن جعفر بن ابراهيم الجعفري منقول است كه 
اي  نفس زكيه ادعاي امامت كرد، نامه» محمد بن عبداهللا«كه بعد از » بن عبداهللا

                                                 
 .٣٦٦االصول من الكافی, دارا الكتب االسالميه, ج اول, ص   −)١(



  

 بررسى نصوص امامت
294 

 نفيس أويص عد فإينأما ب« :به حضرت موسي بن جعفر نوشته بدين عبارت
من  خرين, خربيناآل األولني ووصيته يف هنا وصية اهللا يفإبتقوی اهللا وهبا أوصيک ف

دينه ونرش طاعته بام كان من حتننک مع خذالنک وقد  من أعوان اهللا عىل ورد عيلّ 
الدعوة للرضا من آل حممد وقد احتجبها من احتجبها أبوک من قبلک  شاورت يف

ما يعظم اهللا فاستهويتم وأظلتم وأنا  يس لكم وبسطتم آمالكم إىلوقديام ادعيتم ما ل
اما بعد من خودم و تو را به تقواي إلهي توصيه . »حمذرک ما حذرک اهللا من نفسه

كنم كه آن سفارش خدا به پيشينيان و پسينيان است، يكي از ياران دين خدا   مي
ز ترحم تو و عدم دهند، مرا ا  و از كساني كه اطاعت از خدا را اشاعه مي

من در موضوع دعوت مردم به امامت كسي از . همكاري تو با ما، مطلع ساخت
كه مردم به او رضايت دهند، مشورت كردم و تو خودداري  صخاندان محمد 

كردي و پيش از تو پدرت نيز خودداري كرد، شما از سابق چيزي را ادعا 
ايد كه  به جايي رساندهكنيد كه متعلق به شما نيست و آرزوي خود را   مي

خداوند به شما عطا نفرموده، هواپرستي نموده و گمراه كرديد و من تو را بيم 
  .)1(»دهم از آنچه كه خدا تو را نسبت به خويش، بيم داده است مي

صريحاً منكر امامت » يحيي بن عبداهللا«شود در اين نامه   چنانكه مالحظه مي
و پسرش حضرت  ؛رت صادق منصوصه از جانب خدا و رسول براي حض

  .شود  مي ؛موسي بن جعفر 
در اينجا ضروري است بدانيم كه اين ادعا كه قيام زيد بن علي بن 

و امثال اين بزرگواران براي  :و محمد بن عبداهللا نفس زكيه  ؛الحسين
كردند،   دعوت مي صدعوت به امامت خودش نبوده بلكه به رضاي آل محمد 

                                                 
 .٣٦٧و  ٣٦٦, ص ١األصول من الكافی, ج   −)١(
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، به هيچ وجه صحيح نيست، »اثني عشر بوده ي هز ائميعني دعوتشان به يكي ا«
كردند اما مقصودشان كسي از  زيرا هر چند آنان به رضاي آل محمد دعوت مي

آل محمد بود كه مردم به امامت و زعامت او رضايت دهد، از جمله خودشان، 
كننده بود، نه فردي كه از قبل  شان همان فرد قيام و در واقع مراد از دعوت

» يحيي«شرع مشخص شده باشد، چنانكه در همين نامه كه ذكر كرديم توسط 
نويسيد كه من قبالً در خصوص دعوت به امامت   مي ؛به حضرت كاظم 

رضاي آل محمد با تو صحبت كردم و تو خود از اين دعوت خودداري كردي، 
كرد و از اين  هم پيش از تو اين كار را مي ؛چنانكه پدرت امام صادق 

آيا آن دو بزرگوار از اينكه مردم را به امامت ايشان دعوت . و گردانيدپيشنهاد ر
در جواب  ؛عالوه بر اين حضرت موسي بن جعفر ! كردند؟  كنند ابا مي

� } :نويسد كه در آن چنين آمده است  اي مي يحيي بن عبداهللا نامه
¯ ® ¬  « ª© ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡z 

اي كه من و  خود يادآور شده ي هامتو در ن«: فرمايد  حضرت مي .)19:الزخرف(
پيش از من پدرم، ادعاي امامت كرديم در حالي كه تو چنين چيزي از من 

كند كه به ياد   اي از قرآن كريم را ذكر مي سپس براي هشدار به او آيه» اي نشنيده
داشته باش كه فرداي قيامت، از ادعاي امامت كه به من و پدرم نسبت دادي، 

  .گيري اي، مورد مؤاخذه قرار مي نين ادعايي از ما نشنيدهحال آنكه خودت چ
كند و امامت إلهي   ادعاي امامت نمي ؛براستي چرا حضرت كاظم 

خويش را حتي از خويشاوندش كتمان كرده و الأقل براي اتمام حجت، او را 
  !فرمايد؟  ارشاد نمي

خاندان  شود، اين است كه در  به هر صورت آنچه از اين وقايع استنباط مي
 ي هخبري از اين نصوص كه مورد بررسي قرار داديم نبوده و إال ائم ؛علي 

چون زيد و محمد بن  ؛اثني عشر سكوت نكرده و ديگر فرزندان علي 
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عبداهللا نفس زكيه و يحيي و حسين بن علي شهيد فخ و دهها تن از اين 
جناب محمد  ايشان است ي هكردند كه از جمل  بزرگواران نيز ادعاي امامت نمي

كه با او در مكه به عنوان خالفت بيعت شد و او را امير  ؛بن جعفر الصادق 
كه عموي آن  :» محمد«المؤمنين خواندند و اطفاي آتش جنگ بين خود 

حضرت بود، به نزد او فرستاد، اما محمد بن جعفر با كمال رشادت، سخن 
مقاتل «بنا به نقل . ه شدخود را نپذيرفت و براي جنگ با مأمون آماد ي هبرادرزاد
پس از جنگ حسين بن علي شهيد فخ با هيچ يك از ) 537ص (» الطالبيين

  .جز محمد بن جعفر با عنوان امير المؤمنين بيعت نشد ؛اوالد علي 
 ي هديگر مشاركت حضرت موسي بن جعفر يعني يكي از ائم ي همسأل

ب خالفت است براي كس :منصوص، در مبارزات محمد بن عبداهللا نفس زكيه 
، به ؛كه آن حضرت چنانكه شرحش گذشت به دستور پدرش امام صادق 

آيا درست است كه امام منصوص . شتافت» محمد«همراه برادرش عبداهللا به ياري 
به ياري كسي برود كه به ناحق و به طور نامشروع ادعاي امامت و خالقت 

  !كند؟  مي
ن و سند نصوص موجود گفتيم، مت ي هنظر از آنچه كه تاكنون دربار با صرف 

به عمل آمد و  ؛آيا اين حوادث و دعوتها كه از طرف فرزندان بزرگوار علي 
منصوص از ارشاد عباد و اظهار وجود و بيان مقصود، خود دليل  ي هسكوت ائم

  روشني بر كذب و جعل اين حاديث نيست؟
هيچ  صچنانكه قبالً نيز گفتيم در تاريخ اسالم پس از رحلت رسول خدا 

يك از ائمه در برابر مردم و علي رؤوس األشهاد ادعاي امامت منصوصه از 
جانب خدا و رسول ننمودند، اما اگر آنان واقعاً منصوص و منصوب خدا و 

بايست هر يك از آنان حتي اگر از كيد و كين خلفاي   ترديد مي  رسول بودند، بي
ستان و شيعيان خود به ترسيدند حداقل در مجمعي، نزد ده تن از دو  جور مي
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كردند تا مسؤوليت و رسالتي را كه از جانب   صراحت چنين ادعايي را مطرح مي
خدا و رسول دارند، انجام داده باشند، اين ادعا در مقابل ده يا بيست نفر از 

كرد، خصوصاً در اوقاتي كه نفوذ و  دوستان و شيعيان هيچ خطري ايجاد نمي
گذاشت؛ در حالي كه اگر آنان   و به زوال ميشد و يا ر  قدرت خلفا كم مي

نيز آن چنان مهم باشد كه » امامت« ي همنصوص خدا و رسول بودند و مسأل
شيعيان ادعا كرده و معتقدند كه اگر مردم بدان مؤمن نباشند به ضاللت مبتال 
شده و از معارف و احكام درست دين، چنانكه الزم است، مطلع نخواهند شد و 

ترديد بايد بيان شود تا اتمام   شوند، بي  هالكت أخروي دچار مي در نتيجه به
حجت گردد، هر چند براي گوينده احتمال ضرر و يا خطري باشد، خصوصاً كه 

نصيب نخواهد   مأمور إلهي در آخرين دين آسماني از حمايت خداوندي نيز بي
م مأموريت تواند به صرف احتمال خطر، از انجا  بود و اصوالً مأمور إلهي نمي

اما اين . شرعي و هدايت بندگان خدا و ابالغ احكام پروردگار چشم بپوشد
شناسيم و علم و تقوايي كه ما در ايشان سرغ داريم،   بزرگواران را چنانكه ما مي

شان اجل از آن است كه پروردگار خويش را عصيان كنند و  شأن و منزلت
إلهي  ي هتند قطعاً در انجام وظيفداش  چنانچه از جانب خالق يكتا، مسؤوليتي مي

شان جز اين نبوده كه آنان  كردند و علت سكوت و عدم قيام  خويش قصور نمي
نيز مشروعيت خالفت و واليت را موكول به شورا و رضايت مؤمنين 

تواند اعمال  نمي» تقيه«دانستند؛ و إال بر محققين منصف پوشيده نيست كه   مي
اي كه  هبران ديني امت اسالم، توجيه نمايد، زيرا تقيهآن بزرگواران را به عنوان ر

دهند، به هيچ وجه با احكام   مدعيان به ناحق و ظالمانه به اين عزيزان نسبت مي
و در صورتي كه . )1(منطبق و موافق نيست -حتي بنا به فقه شيعه  -فقهي تقيه 

اد كنيم بزرگوار را داراي منصبي إلهي قلمد ي هبدون دليل متقن شرعي، ائم
                                                 

 .)برقعی. (ام ب حارض در اين مورد به اختصار مطالبی آوردهاين جانب در مقّدمه كتا −)١(
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ناگزير بايد بپذيريم كه گناه قصور و تقصيري كه در ابالغ اين مهم به أمت 
ائمه منصوص است كه حقيقت را  ي هاول بر عهد ي هاسالم واقع شده، در درج

چنانكه شايد و بايد اعالم نكردند و در راه تحقق آن اقدام الزم را به عمل 
نيز خود  ؛ام حسن مجتبي فرزند ام )1(نياوردند، چنانكه حضرت حسن مثني

گوييد كه خدا  اگر امر چنان باشد كه شما مي«: به اين امر تصريح كرد و فرمود
و رسول علي را براي اين كار و براي سرپرستي مردم پس از پيامبر برگزيدند 

خطا و جرمش از ديگران بزرگتر بود زيرا فرمان  ؛در اين صورت علي 
ود به اين كار قيام كند، ترك كرده را كه به او فرموده ب صرسول خدا 

  !.)2(»است
به همين سبب است كه اگر تاريخ اسالم را در تواريخ معتبر و صحيح مطالعه 
كنيد، هرگز نخواهيد يافت كه يكي از ائمه اثني عشر، در مجمعي كه حداقل ده نفر 

  .حاضر باشند، به صراحت و با استناد به نص، ادعاي امامت كرده باشند

                                                 
حرضت حسن مثنی از جماهـدين واقعـه كـربال بـود و در معركـه نينـوا حـارض شـد و در ركـاب عمـوی  −)١(

 ؛بزرگوارش حرضت سيد الشهداء به جهاد پرداخت و هنگامی كه برای بريدن رس ياران دالور حسـني 
او كه در لشكر عمر سعد بـود او را شـفاعت كـرد و بـه ) ىداي(بود لذا خالوی آمدند, هنوز او را رمقی مانده 

 .وی داماد بزرگ حرضت سيد الشهداء زوج فاطمه حورالعني بود. منزل برد و به مداوايش پرداخت
كتـاب حـارض  ١١٨−١١٧تفصيل كالم حرضت حسن مثنی را به نقل از تـاريخ ابـن عسـاكر در صـفحه  −)٢(

 .ايم آورده
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  خبر بودند ائمه از نصوص بياصحاب 
  

منصوصه و نام پدران و دعاهايشان به طور  ي هاگر اين احاديث كه اسماء ائم
صريح و روشن آمده، صحيح بود پس چرا بسياري از خواص اصحاب ائمه كه 

خبر  خيلي بيشتر از راويان اين احاديث در نزد ائمه تقرب داشتند، جملگي بي
گانه را حتي امام پس از  ي نداشتند و امامان دوازدهبودند و از اين احاديث اطالع

ولي فقط راويان اين اخبار مجعوله كه اكثرا ! شناختند امام معاصر خود را نمي
  ! دانستند؟ اند مي مذموم علماي رجال

مختصري در اخبار و احوال خواص اصحاب ائمه، اين حقيقت را  ي همطالع
اد اين اصحاب بسيار زياد است و ذكر كند، البته تعد  به وضوح تمام روشن مي

آنها در اينجا ممكن نيست، از اينرو فقط به عنوان نمونه نام چند تن از  ي ههم
  : آوريم  آنان را از كتب معتبر حديث مي

است ) ابوصفيه(ثمالي ثابت بن دينار  ي هاز آن جمله جناب ابو حمز - الف
 ؛حضرت صادق كه در كتب رجال شيعه و سني ممدوح خاص و عام است

 »زمانه زمانه وكلقامن يف زمانه مثل سلامن يف ابو محزه يف«: او فرمود ي هدربار
. سلمان پارسي و لقمان حكيم بود ي هخود به منزل ي هابو حمزه در زمان: ترجمه

را درك كرده،  إلاو چهار امام يعني حضرت سجاد و باقر و صادق و كاظم 
و ) 202ص (راوندي » خرائج«كتاب  است، مع ذلك اين بزرگوار چنانكه در

شناخته و چون   آمده، امام بعد از حضرت صادق را نمي) 12/136(بحار االنوار 
وفات حضرت صادق را از اعرابي شنيد صيحه زد و دست به زمين كوبيد و 

او به : آنگاه از اعرابي پرسيد آيا شنيدي وصيتي كرده باشد؟ اعرابي گفت
يگرش موسي به منصور دواليقي وصيت كرده آنگاه فرزندش عبداهللا و فرزند د

اند از همين ابو  تراشان خواسته الحمدهللا الذي لم يضلنا، اما نص: ابو حمزه گفت
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اثني عشر بتراشند و حديث علي بن  ي هحمزه و پسرش حديثي براي نص ائم
ابي حمزه البطائني ملعون را كه به عنوان حديث هشتم، در همين كتاب ذكر شد 

اند، حال آنكه توضيح داديم كه اين نسبت  ثمالي نسبت داده ي هبي حمزبه ا
  . نابجا است

حول معروف به مؤمن الطاق كه مخالفانش، ابو جعفر محمد بن علي األ -ب
گفتند و مباحثات و مناظراتي را با ابو حنيفه به او نسبت  او را شيطان الطاق مي

و امام باقر و امام صادق و اند، از اصحاب خاص حضرت زين العابدين  داده
اند و او همان   و در كتب رجال همه از او به نيكي ياد كرده إلامام كاظم 

كند،   امام منصوص بحث مي ي هدربار ؛است كه با زيد بن علي بن الحسين 
اين شخص با اين همه فضيلت و ارادت به خاندان رسالت، امام پس از 

و در خرائج ) 239ص (رجال كشي شناخته چنانكه در   حضرت صادق را نمي
و بصائر الدرجات ) 191ص (و در اثبات الوصيه مسعودي ) 203ص (راوندي 

نا وصاحب أ ؛عبداهللا  أيببعد وفاة  ةباملدين كنا: عن هشام بن سامل قال«: آمده
بيه, فدخلنا أمر بعد نه صاحب األأالطاق والناس جمتمعون علی عبداهللا بن جعفر 

نه قال أ ؛عبداهللا  أيبهنم رووا عن أطاق والناس عنده وذلک نا وصاحب الأعليه 
باه, أل عنه أله عام كنا نسأ, فدخلنا عليه نسةالكبري, مامل تكن به عاه مر يفن األإ

: ففي مائه? فقال: , فقلناةمائتني, مخس كم جتب? فقال يف لناه عن الزكاه يفأفس
واهللا : السامء فقال إىلال فرفع يده هذا, ق ةواهللا ما تقول املرجئ: درمهان ونصف فقلنا

نا أين نتوجه إىل أندری  قال فخرجنا من عنده ضالال, ال. ةدری ما تقول املرجئأما 
ين إىل أندری  باكني حياری ال ةزقة املدينأبعض  حول, فقعدنا يفبو جعفر األأو

 إىلعتزلة امل إىل, ةالزيدي إىل, ةالقدري إىل, ةاملرجئإىل : نتوجه وال من نقصد? ونقول
هشام بن سالم گفت پس از وفات حضرت صادق من و ابو : »لخإ... اخلوارج 
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جعفر االحول مؤمن الطاق در مدينه بوديم و مردم در پيرامون عبداهللا بن جعفر 
باشد، من و مؤمن  اجتماع كرده بودند بدين عنوان كه وي امام بعد از پدرش مي

دم از حضرت صادق روايت آورده الطاق بر او وارد شديم از آن جهت كه مر
بودند چنانچه در پسر بزرگتر عيبي نباشد امر امامت با اوست، ما از او مسائلي 

پرسيديم، از جمله اين كه زكات در چه قدر واجب  را پرسيديم كه از پدرش مي
در صد درهم : در هر دويست درهم، پنج درهم، گفتيم: شود؟ عبداهللا گفت  مي

به خدا سوگند مرجئه هم چنين چيزي : گفتيم. هم و نيمدو در: چه قدر؟ گفت
پس عبداهللا ) از مرجئه است ،عبداهللا متهم بود كه در مذهب(گويند  را نمي

دانم   به خدا سوگند من نمي: دست خود را به طرف آسمان بلند كرد و گفت
گويند، پس از نزد او حيران و سرگردان بيرون آمديم و   مرجئه چه مي

هاي  اي از كوچه يم به كجا روي آوريم من و ابو جعفر احول در گوشهدانست  نمي
دانستيم كه چه كسي را قصد كنيم و به كجا روي  مدينه نشسته بوديم و نمي

گفتيم به مرجئه روي آوريم؟ يا به قدريه؟ يا به زيديه؟ يا به   آوريم و با خود مي
  .)1(الخ...... معتزله؟ يا به خوارج 

مؤمن الطاق و هشام بن سالم ندانند امام بعد از امام  پس اگر شخصي چون
موجود كيست، مسلماً از چنين احاديث منصوصه خبري نبوده و گرنه چرا 

در حالي ! اند، حيران و سرگردان باشند؟ اشخاصي كه تقرب بسيار به ائمه داشته
خبر داشت، قطعا آن دو و امثالشان قبل از ديگران با   كه اگر واقعا نص وجود مي

  . كردند  شدند و ائمه، نصوص شرع را الاقل از آنان پنهان نمي  مي
جناب هشام بن سالم كه جاعلين جاهل يكي از احاديث مهم نصيه را از 

اند و ما آن را به عنوان حديث دهم در اين  زبان او ساخته و به او نسبت داده

                                                 
 .٣٥١ص  ١صول من الكافی, دارالكتب االسالميه, ج اال −)١(
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) متذكر شديم و البته در ذيل همان حديث نيز(رساله آورديم، چنانكه ديديم 
تر اين است كه هم راويان متصل و هم   اما عجيب!! خود از متحيرين است
) حديث نص و حديث حيرت(، در هر دو حديث ؛راويان منفصل از امام 

را صفار از ابن ابي ) حديث دهم كتاب حاضر(زيرا حديث نص !! يكي هستند
به دو واسطه از  كند و حديث حيرت را نيز صفار  عمير و او از هشام نقل مي

واقعا عجيب است كه اينان ضد و نقيض ! كند؟  ابن ابي عمير از هشام روايت مي
  ! فهمند  هم نمي

البته ناگفته نگذاريم صرف نظر از اينكه به جهات متعدد آثار كذب در 
حديث نص آشكار است، حديث مذكور تنها در يك كتاب آمده ولي حديث 

  . اند ه آوردهحيرت را در تمام كتب معتبر شيع
جناب زراره بن  إليكي از متحيرين بسيار معروف و از خواص ائمه  - ج

وي كه در ميان اصحاب، از خاصان و خالصان است چنانكه در . اعين است
و ساير كتب رجال از جميل بن دراج منقول است كه ) 207ص (رجال كشي 

حممد بن مسلم : عهربأعالم الدين أرض ووتاد األأبا عبداهللا يقول أسمعت «گفت 
اوتاد زمين و بزرگان دين : »عنيأبن  ةوزرار يوليث البخرت ةويزيد بن معاوي

محمد بن مسلم و يزيد بن معاويه و ليث البختري و زراره بن اعين : چهار نفرند
, إيلحب الناس أربعه أنه قال أعبداهللا  أيبعن «) 208ص (و نيز در همان كتاب 

در ميان زندگان و : »حولوحممد بن مسلم واأل ةوزرار مواتا بريد العجيلأحياء وأ
بريد العجلي و زراره و محمد بن : اند مردگان چهار تن برايم از ديگران محبوبتر

برش املخبتني باجلنة يزيد «: مسلم و مؤمن الطاق و باز در همين كتاب آمده است
جباء أمناء اهللا بن معاوية وأبو بصري ليث البخرتي وحممد بن مسلم وزرارة أربعه ن

بشارت باد بر فروتنان از : »عىل حالله وحرامه لوال هؤالء انقطعت آثار النبوة
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جمله يزيد بن معاويه و ليث البختري و محمد بن مسلم و زراره كه چهار تن 
اگر اينان نبودند آثار نبوت قطع . اند  نجيب و امين خداوند در امور حالل و حرام

از علي بن يقطين روايت شده ) 137ص (ر رجال كشي شد اما با اين حال د  مي
كه گفت همين كه حضرت صادق وفات يافت، مردم قائل به امامت عبداهللا بن 

اي به امامت عبداهللا بن جعفر  جعفر شدند و اختالف در اين باره واقع شد، عده
اي به امامت حضرت كاظم  شدند و اختالف در اين باره واقع شد، عدهئل قا

ند، زراره پسر خود عبيد را خواند و گفت پسرم مردم در اين امر قائل شد
روست كه امامت   اند، آنان كه قائل به امامت عبداهللا هستند از آن  اختالف كرده

خود را آماده و محكم كن و به مدينه برو تا  ي هدر فرزند بزرگ است، تو راحل
د و به مدينه رفت و خود را آماده كر ي هعبيد راحل. خبر صحيح برايم بياوري

زراره مريض شد و همين كه وفات او در رسيد از عبيد پرسيد، گفتند هنوز 
مصدق بام جاء نبيک حممد  إيناللهم «: نيامده، آنگاه زراره قرآن خواست و گفت

 وإنّ هذا اجلامع  نزلته عليه يفأمصدق بام  إينلسانه و نزلته عليه وبينته عىلأفيام 
قبل هذا فهذه  يمتنأن إكتابک ف به عبيد ابنی وما بينته يف تينيأي يالذ يودين عقيديت

: »بذلک نت الشهيد عيلّ أبه عبيد ابنی و يتأبام ي يقرارإو نفيس شهادة عىل
آورده و آنچه كه به او  صپروردگارا همانا من آنچه را كه پيامبرت محمد 

بر او نازل ) قرآن: (نازل و با زبان او بيان فرمودي و آنچه در اين كتاب جامع
كنم و عقيده و دينم همان است كه عبيد پسرم برايم   اي، تصديق مي فرموده

اي، پس اگر مرا قبل از اين بميراني،  آورد و آنچه كه در كتابت بيان فرموده مي
 .شهادت من در مورد خودم همين است و به آنچه كه پسرم بياورد اقرار دارم

: در أمر امامت را با اين عبارت آورده رجال كشي از طريقي ديگر حيرت زراره
 يناولين: ملا وقع زرارة واشتد به, قال: قالت ةزرار ةعن نرص بن شعيب عن عم«
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ن أشهد أ ةيا عم: ثم قال يخذ منأاملصحف, فناولته وفتحته فوضعته علی صدره و
همين كه حالت احتضار بر : گويد  زراره مي ي هعم: »مام غري هذا الكتابإ ليس يل

آن مصحف را به من بده، من آن را آورده و باز كرده و بر : اره رخ داد گفتزر
او نهادم، قرآن را از من گرفت و گفت اي عمه گواه باش كه براي من  ي هسين

  ! امامي غير از اين كتاب نيست
اگر احاديث نص آنقدر فراوان بود كه حتي ابو هريره و معاويه و ابوبكر و 

جابر و صدها نفر ديگر آن را شنيده بودند چرا به عمر و اسحق بن عمار و 
گوش زراره كه از همه اينان به امامان مقربتر بود نرسيد و او ناچار شد فرزند 
خود را براي تحقيق از كوفه به مدينه بفرستد و آخر هم امام زمان خود را 

  !! نشناخته، بميرد
داستان ضمن تحير هشام بن سالم ) 241ص (همچنين كتاب رجال كشي 

 ؛حيرت مفضل بن عمرو و ابو بصير كه از خواص اصحاب حضرت صادق 
شناختند و با راهنمايي هشام بن سالم به   بودند و امام پس از آن حضرت را نمي

هدايت شدند، آورده است در حالي كه  ؛امامت حضرت موسي بن جعفر 
بعد از در اصول كافي از شانزده حديث كه در نص بر امامت موسي بن جعفر 

حضرت صادق آورده دو حديث آن يعني حديث چهارم و هشتم، از همين 
  ! مفضل بن عمرو است؟

محمد بن عبداهللا الطيار است  إليكي ديگر از متحرين خواص ائمه  -د
كرده، اما او نيز امام بعدي را   كه امام باقر به فقاهت و علم او افتخار مي

) 297ص (ت و طبق روايت كشي شناخته و در حال تحير بسر برده اس  نمي
ورود خواستم  ي هآمده و اجاز ؛حضرت باقر  ي هگويد من به در خان  مي

ليكن به من اجازه ندادند و به ديگري اجازه دادند، من متحير و مغموم بازگشتم 
و خود را روي تختي كه در خانه بود انداختم خواب از سر من پريد و در فكر 
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گويد مگر قدريه نيست   گر مرجئه نيست كه چنين ميگفتم م  بودم و با خود مي
گويد مگر زيديه چنين قائل نيست؟ در  گويد و حروريه چنين مي  كه چنين مي

. اجابت كن گفت موسى بن جعفر رااين حال بودم كه كسي مرا صدا زد و 
: لباسم را پوشيده و با او رفتم و داخل شدم، همين كه حضرت مرا ديد فرمود

لينا, إولكن  ةالزيدي إىلوال  ةاحلروري إىلوال  ةالقدري إىلوال  ةاملرجئ إىل حممد ال أي«
اي محمد نه به مرجئه نه به قدريه و نه به : »حجبتک لكذا وكذا, فقبلت به

و نه به زيديه بلكه به سوي ما بيا من خود را به سبب فالن و فالن از : حروريه
  . تو پنهان داشتم، من نيز پذيرفتم

از متحيرين اصحاب ائمه احمد بن محمد بن خالد برقي است كه  يكي -هـ
  . شرح حال او ذيل حديث منقول از او خواهد آمد

خواستيم متحيرين اصحاب ائمه را در اين اوراق  چنانكه گفتيم اگر مي
شد، از اينرو به همين مقدار اكتفا   بياوريم مطالب اين فصل بسيار طوالني مي

خروار، چند تن از خواص و نيكان اصحاب  ي هنمون كرديم و به عنوان مشتي
ائمه را آورديم تا دانسته شود كه اين احاديث نصيه با آن همه تفصيل و 

وضاعان و كذابان است و اال چرا  ي هتوضيح، حقيقتي ندارد و ساخته و پرداخت
o    n  m  } : !خبر بودند؟ اين مؤمنين خالص و مخلص و بزرگان از آن بي

 r  q  p   w  v   u  t  sz )آري چراغ دروغ  ).94:آل عمران
  . فروغ است بي

  

  !ائمه از اين نصوص خبر نداشتند
تاريخ، ماجراي تعيين اسماعيل بن جعفر به عنوان امام  ي هاز قضاياي مشهور

اسماعيل نص صريح  ي هبعد از حضرت صادق است كه بسيار از شيعيان دربار
د گشتند كه پس از آن حضرت جانشين وي از آن حضرت شنيده بودند و معتق



  

 بررسى نصوص امامت
306 

در گذشت و  ؛اسماعيل خواهد بود و چون وي قبل از حضرت صادق 
بيني آن حضرت صورت تحقق نپذيرفت كساني از آن جناب پرسش   پيش

 إسامعيل بدا هللا يف: و نيز فرمود إمامة إسامعيل إن اهللا بدا له يف: نمودند، فرمود
  !!.)1(امت اسماعيل بدا حاصل شدام ي هيعني براي خداوند دربار

ارباب ملل و نحل از جمله سعد بن  ي هاين گفتار آن حضرت بنابر گفت
عبداهللا اشعري كه از بزرگان علماء و محدثين شيعه است در كتاب المقاالت 

بسياري از اعتقاد به امامت حضرت  ي هموجب شد كه عد) 78ص (والفرق 
: »مام ال يكذب وال يقول ما ال يكونإلن اإ«: صادق عدول كنند به عذر اينكه

  : گويد شود نيز نمي  همانا امام دروغ نگفته و چيزي كه واقع نمي
اما به هر صورت همين قضيه خود دليل است بر اين كه آن حضرت 

دانسته كه بعد از او چه كسي امام خواهد بود؟ و خود آن امام از احاديث   نمي
نام ائمه يك به يك ذكر شده است خبري لوح جابر و نظاير آن كه در آنها 

  . تاريخي مكذب روايات نصيه است ي هنداشت، و اين واقع
همچنين ماجراي مرگ محمد بن علي بن محمد الجواد معروف به سيد 
محمد كه در نزديكي شهر بلد عراق مدفون است، با احاديث نص سازگار 

امامت تعيين  براي ؛نيست زيرا وي نيز از طرف حضرت امام علي النقي 
شده بود و چون در زمان حيات خود امام علي النقي در گذشت، و كتب 

  : شيعه مملو از ذكر اين ماجراست، از آن جمله ي همعتبر

                                                 
ای وجـود  مؤلف حمرتم اين حديث را از منابع شيعی آورده كه در ساختگی بودن آن كمرتين شک و شـبهه −)١(

» بـدا«دانسته است, عقيده  خواهد ثابت كند كه امام جعفر صادق, امام بعد از خود را نمی ندارد, و مؤلف می
برد, و مؤلف در مهني كتاب بـه  د شيعيان است كه علم ازلی خداوند متعال را زير سؤال میترين عقاي از شنيع

 ).مصحح. (اند اين عقيده اشاره كرده و توضيح داده
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 أيبكنت حارضا عند : بن جعفر قال عن موسی بن جعفر بن وهب عن عيل«  - 1
دث حأحدث هللا شكرا فقد أ ييا بن: ابنه حممد, فقال للحسن ملا تويف ؛احلسن 

من حاضر بودم نزد حضرت امام علي النقي هنگامي كه پسرش : »مراأفيک 
پسرم خدا را از نو : محمد فوت نمود حضرت به امام حسن عسگري فرمود

مرحوم فيض كاشاني در . )1(شكر كن زيرا كه در تو از نو امري احداث كرد
يعني : انبي: در ذيل اين حديث بياني دارد با اين عبارت) 93ص (كتاب الوافي 

، يعني به »جعلک اهللا إماما للناس بموت أخيک قبلک, بدا هللا فيک بعده«
فوت برادرت خدا تو را امام قرار داده و پس از او در مورد تو براي  ي هواسط

  ! خداوند بدا حاصل شد
 أيب دكنت حارضا عن: قال ينبارمحد بن حممد بن عبداهللا بن مروان األأعن «  - 2

هل أفجلس عليه وحوله  فوضع له كريس ؛بو احلسن أاء فج جعفر حممد بن عيل
يا : حممد فقال أيب إيلّ جعفر التفت  أيبمر أفلام فرغ من  ةناحي بو حممد قائم يفأبيته و

مضمون همان خبر است از قول  )2(مراأحدث فيک أحدث هللا شكرا فقد أ يبن
 . راوي ديگر

م حرضوا يوم هنأفطس هاشم منهم حسن بن حسن األ يمن بن ةعن مجاع«  - 3
صحن داره  احلسن يعزونه وقد بسط له يف أيببن حممد باب  حممد بن عيل تويف

هاشم  يطالب وبن أيبن يكون حوله من آل أقدرنا : والناس جلوس حوله, فقالوا
 احلسن بن عيل إيلذ نظر إومخسون رجال سوی مواليه وسائر الناس,  ةوقريش مائ

بو احلسن بعد أ إليهنه ونحن ال نعرفه فنظر قد جاء مشقوق اجليب حتی قام عن يمي
                                                 

 .٣٢٦, حديث چهارم, ص ؛االصول من الكافی, كتاب احلجة, باب االشارة و النص علی أبی حممد  −)١(
 .٣٢٦, حديث پنجم, ص ؛االشارة و النص علی أبی حممد االصول من الكافی, كتاب احلجة, باب  −)٢(
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 ىالفت ىمرا فبكأحدث فيک أحدث هللا عزوجل شكرا فقد أ ييا بن: فقال ةساع
سال اهللا عزوجل بمنه أنا أهللا رب العاملني و واسرتجع وقال احلمد اهللا تعاىل ومحد

 وقدرنا له يف لنا فقيل هذا احلسن ابنهأليه راجعون فسإنا إنا اهللا وإلنا فيک و ةمتام نعم
 ةمانليه باألإشار أنه قد أرجح فيومئذ عرفناه وعلمنا أو أ ةذلک الوقت عرشين سن

هاشم كه در ميان آنان حسن بن حسن  جماعتي از بني : يعني »مقامه ةقامإو
چشم از جهان ) سيد محمد معروف(افطس بود روزي كه محمد بن علي 

گفتند و براي  و او را تسليت ميامام علي النقي حاضر شدند  ي هپوشيد، در خان
اش فرش گسترده و مردم در اطراف او نشسته بودند  آن حضرت در صحن خانه

كه ما تخمين زديم غير از غالمان آن حضرت و ساير مردم، كساني كه از آل ابي 
هاشم و قريش پيرامون آن جناب حضور داشتند حدود يكصد و  طالب و بني 

امام (ام حضرت نظر كرد و حسن بن علي پنجاه نفر بودند در اين هنگ
را ديد كه گريبان چاك آمد و در طرف راست پدرش قرار گرفت، ما ) عسكري
اي فرزند براي : شناختيم حضرت هادي به سوي او نگريست، و گفت  او را نمي

تو امري احداث كرد، آن جوان  ي هخداي عزوجل از نو شكر كن كه دربار
الحمدهللا رب : استرجاع نمود و گفت گريست و خداي را حمد گفت و

تو، انا  ي ههاي او را بر ما دربار  كنم تمام نعمت  العالمين و من از خدا مسألت مي
هللا و انا اليه راجعون، ما پرسيديم اين كيست؟ گفتند اين حسن پسر او است ما 
تخمين زديم پس او در آن وقت بيست ساله يا كمي بيشتر بود و در آن روز ما 

اش به امامت اشاره نمود و او را به   را شناختيم و دانستيم او است كه دربارهاو 
 .)1(جاي خود گذاشت

اين حديث در اصول كافي است و چون شيخ طوسي نيز آن را در كتاب 
                                                 

 .٣٢٧االصول من الكافی, كتاب احلجة, باب االشارة و النص علی أبی حممد, حديث هشتم, ص  −)١(
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  : آوريم آورده است لذا آن را با اين سند مي) 130ص (الغيبه چاپ تبريز 
 يبو هاشم داوود بن قاسم اجلعفرأقال حدثنا  يشعرروی سعد بن عبداهللا األ«
ليه ودل عليه إشار أجعفر قد كان  أيباحلسن وقت وفات ابنه  أيبكنت عند : قال
بو أ قبل عىلأسامعيل فإ ةبراهيم وقضيإ أيب ةقول هذا قضيأو نفيس فكر يفأل إينف

ا با حممد كام بدأجعفر وصري مكانه  أيب يف با هاشم بدا هللا تعاىلأنعم يا : احلسن فقال
ن كره إبو عبداهللا ونصبه وهو كام حدثت به نفسک وأسامعيل بعد ما دل عليه إ هللا يف

 »ةماماإل ةليه ومعه آلإحيتاج  عنده علم ما ياخللف من بعد يبو حممد ابنأاملبطلون 
مضمون حديث اين است كه . )1(الفاظ اين حديث با كافي اندك تفاوتي دارد

ز خواص اصحاب حضرت امام محمد ابو هاشم داوود بن قاسم جعفري كه ا
تقي و امام علي و نقي و امام حسن عسكري است و در كتب رجال از او مدح 

در خدمت ) سيد محمد(من در هنگام وفات ابي جعفر : گويد  بسيار شده مي
امام علي النقي بودم كه حضرت اشاره به امامت حسن بن علي كرد، من با خود 

 ي هامامت حسن و محمد بن علي همان قضي ي هگفتم قضي  انديشيدم و مي مي
حضرت موسي بن جعفر با اسماعيل بن جعفر است در اين موقع امام علي 

ابو جعفر  ي هآري اي ابو هاشم خدا را دربار: النقي روي به من كرد و فرمود
را ) امام حسن عسكري(بدا حاصل شد و به جاي او ابو محمد ) سيد محمد(

مردم را به  ؛اسماعيل پس از آنكه حضرت صادق  ي هقرار داد، چنانكه دربار
امامت او داللت كرد و او را براي امامت نصب نمود، بدا حاصل شد و آن 
همچنان است كه تو حديث نفس كردي، هر چند اهل باطل كراهت دارند، ابو 

  . امامت با او است ي همحمد پسر من، جانشين من است و وسيل

                                                 
 .٣٢٧االصول من الكافی, كتاب احلجة, مهان باب, حديث دهم, ص  −)١(



  

 بررسى نصوص امامت
310 

با همين معني و مضمون در كافي و الغيبه احاديث ديگري در همين باب 
آمده و اما آنچه جالب است و بايد مورد توجه ) 131-130ص (شيخ طوسي 

قرار گيرد آن است كه تا روز فوت محمد بن علي كسي حضرت امام حسن 
شناخته، تا چه رسد به اينكه او را امام بداند و ابو هاشم   عسكري را نمي

 ؛دانسته و هنگامي كه امام علي النقي   نمي جعفري نيز چنانكه گذشت نيز
اسماعيل بن  ي هكند او در پيش خود قضيه را با قضي  به امامت او اشاره مي

نص بر امامت  ي هكند، اما جعاالن و كذابان حديثي دربار  جعفر مقايسه مي
از جمله اين حديث !! اند  اثني عشر، از همين ابو هاشم جعل كرده ي هيكايك ائم

خرب به احلسن أباب ما «) 181ص ( 29ه در كتاب اكمال الدين صدوق باب را ك
ضبط است و آن حديث در كتاب اثبات اهلداة  ةطالب من وقوع الغيب أيببن  بن عيل

عن عدد من أصحابنا عن « به نقل از كافي است و) 2/283( »شيخ حر عاملی
م اجلعفري عن أيب جعفر أمحد بن عبداهللا حممد الربقي عن أيب هاشم داوود بن القاس

الثاين قال أقبل أمري املؤمنني ومعه ابنه احلسن وهو متكي علی يد سلامن فدخل 
املسجد احلرام فجلس, إذ اقبل رجل حسن اهليئة واللباس فسلم عىل أمري املؤمنني 

يا أمري املؤمنني أسألک من ثالث مسائل إن أخربتني هبم : فجلس ثم قال ؛فرد 
بوا من أمرک ما أقيض عليهم إهنم ليسوا بمأمونني يف دنياهم وال علمت أن القوم رك

أخربين عن الرجل إذ نام أين : فقال. سل عام بدا لک: فقال أمري املؤمنني. يف آخرهتم
يذهب روحه? وعن الرجل كيف يذكر وينسى? وعن الرجل كيف يشبه األعامم 

. عيل فقال يا أبا حممد أجبهواألخوال? فالتفت أمري املؤمنني إىل أيب حممد احلسن بن 
أما ما سألت عنه من أمر اإلنسان إذا نام أين يذهب روح? فروحه معلقة : فقال

بالريح والريح معلقة باهلوى إىل وقت ما يتحرک صاحبها ليقظه فإن اهللا عزوجل 
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يرد تلک الروح عىل صاحبها جذبت تلک الروح الريح وجذبت تلک الريح اهلوی 
يف بدن صاحبها وإن مل يأذن اهللا عزوجل برد تلک الروح  فرجعت الروح فأسكنت

علی صاحبها إالَّ إىل وقت ما يبعث, وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان, فإن 
قلب الرجل يف حق وعلی احلق طبق فإن صلی الرجل عند ذلک علی حممد وآل 

وإن  حممد, انكشف ذلک الطبق عن ذلک احلق مما ييل القلب وذكر الرجل ما نيس
هو مل يصل علی حممد وآل حممد أو نقص عليهم من الصالة, انطبق ذلک الطبق 
علی ذلک احلق وأظلم القلب ونيس الرجل ما كان ذكر, وأما ما ذكرت من أمر 
املولود الذي يشبه أعاممه وأخواله فإن الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن 

طفة يف جوف الرحم خرج وعروق هادئة وبدن غري مضطرب فأسكنت تلک الن
الولد يشبه أباه وأمه وإن هو أتاها بقلب غري ساكن وعروق غري هادئه وبدن 
مضطرب اضطربت تلک النطفة فوقعت يف حال اضطراهبا عىل بعض العروق فإن 
وقعت علی عرق من عروق األعامم أشبه الولد أعاممه وإن وقعت علی عرق من 

أشهد أن ال إله إالَّ اهللا ومل أزل : ال الرجلفق. عروق األخوال أشبه الرجل أخواله
أشهد هبا وأشهد أن حممدا رسول اهللا ومل أزل أشهد هبا وأشهد أنک وصية والقائم 
بحجته بعد أشار بيده إىل أمري املؤمنني ومل أزل أشهد هبا وأشهد أنک وصيه والقائم 

القائم بحجته بحجته بعده وأشار إىل احلسن وأشهد أن احلسني بن عيل ويص أبيک و
بعدک وأشهد علی عيل بن احلسني أنه القائم بأمر احلسني بعده وأشهد علی حممد 
بن عيل أنه القائم بأمر عيل بن احلسني وأشهد علی جعفر بن حممد أنه القائم بأمر 
حممد بن عيل بن احلسني وأشهد علی موسی بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن حممد 

أنه القائم بأمر موسی بن جعفر وأشهد علی حممد بن  وأشهد علی عيل بن موسی
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عيل أنه القائم بأمر عيل بن موسی وأشهد علی عيل بن حممد أنه القائم بأمر حممد بن 
عيل وأشهد علی احلسن بن عيل أنه القائم بأمر عيل بن حممد وأشهد علی رجل من 

ألرض عدال كام من ولد احلسن بن عيل ال يكنى وال يسمى حتی يظهر أمره فيمأل ا
ملئت جورا والسالم عليک يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته ثم قام ومىض فقال 

ما كان : يا أبا حممد اتبعه فانظر أين يقصد فخرج احلسن فس أثره فقال: أمري املؤمنني
إالَّ أن وضع رجله خارج املسجد فام دريت أين أخد من أرض اهللا فرجعت إىل أمري 

 ! »هو اخلرض: لمته فقالاملؤمنني فأع
به دو طريق و در كتاب عيون اخبار الرضا و  )1(اين حديث كه در كتاب كافي

در كتاب اكمال الدين صدوق و در كتاب الغيبه طوسي و احتجاج طبرسي به 
روات، آن را از احمد بن عبداهللا البرقي از ابو هاشم  ي هطرق مختلفه آمده، هم

طالن اين حديث همين بس است كه آن را از اند، در كذب و ب  روايت كرده
اند، در حالي كه معلوم شد كه ابو هاشم از   همان ابو هاشم جعفري روايت كرده

كساني بود كه تصور كرده است كه امام بعد از حضرت علي النقي، فرزندش 
سيد محمد است و چون در روز وفات سيد محمد آمده ديده است كه امام 

براي امامت بشارت داده است و در اين هنگام  هادي، حضرت عسكري را
 ي هانديشيده است كه داستان حضرت عسكري با سيد محمد، همان قضي  مي

  . موسي بن جعفر با اسماعيل است
اند تعجب   ما از وضاعان حديث كه اين قبيل احاديث را وضع و جعل كرده

اقل آن، تقويت و اند كه حد  كنيم زيرا آنان در اين باب قصدي سوء داشته  نمي
شان بوده است و يا دست سياست و عداوت دشمنان اسالم و   تأييد مذهب

                                                 
, ٥٢٥و الـنص علـيهم, حـديث اول ص  االصول من الكافی, كتاب احلجه, باب ما جاء فی االثنی عرشـ −)١(

 .البته حديث مذكور در كافی فاقد جواهبای امام حسن به خرض است
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تعجب ما از صدوق و . كنندگان مذهب، در آن دخالت داشته است ضايع 
طوسي و كليني و امثال ايشان است كه از يك سو براي اثبات امامت ائمه و 

امامت حضرت استدالل به معجزات آنان حديث ابو هاشم را در نص بر 
آورند و از طرفي براي اينكه ثابت كنند كه    عسكري پس از فوت برادرش مي

!! كنند  اند چنين حديثي را باز از قول همان ابو هاشم روايت مي   ائمه منصوص
  دانم اگر اين تناقض نباشد پس تناقض چيست؟   نمي

شود او اصال حضرت عسكري را   با آن حديث ابو هاشم معلوم مي
او محمد،  ي هدانسته كه او امام بعد از پدرش است و به عقيد  شناخته و نمي   ينم

انديشد كه    ميرد آنگاه ابو هاشم مي  امام بعد از پدرش بود تا وقتي كه سيد مي
كرد اكنون معلوم   پس از اينكه حضرت هادي تاكنون محمد را امام معرفي مي

تاكنون شناخته نبود امام است و  بلكه حسن بن علي كه! شد كه او امام نبوده
اسماعيل است كه حضرت صادق او را به امامت بعد از  ي هاين قضيه چون قضي

و خود حضرت صادق (نمود و بعد معلوم شد كه او امام نبوده    خود معرفي مي
و چون فوت اسماعيل مسلّم شد موسي بن جعفر را به امامت ) دانسته  نيز نمي

و در اين هنگام به منظور اينكه براي ) حاصل شده يعني بدا(معرفي كرده 
حضرت هادي معجزه اثبات كند امام از قلب او خبر داده كه آري قضيه، همان 

محمد نيز بدا  ي هاسماعيل است كه بدا در حق او حاصل شد، دربار ي هقضي
بينيم كه حضرت امام محمد تقي چند سال    اما در اين حديث مي! حاصل شد
ه حضرت هادي به امامت برسد براي او داستان خضر و آمدن او به قبل از آنك

خدمت امير المؤمنين و شهادت به يكايك امامان را نقل كرده و اينكه خضر با 
 »وأشهد علی احلسن بن عيل بأنه القائم بأمر عيل بن حممد«: صراحت تمام گفته

و به اين  دهم كه حسن بن علي به امر علي بن محمد، امام است   شهادت مي
پس ابو هاشم هم !! اكتفا نكرده، بلكه امام پس از او را نيز گواهي داده
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در علم منطق ! دانسته كه امام بعد از حضرت هادي كيست  دانسته و هم نمي  مي
  . گويند و وحدت هشتگانه نيز در آن موجود است  اين را تناقض مي

و ساير ناقلين اين اما اينكه منظور شيخ صدوق و شيخ كليني و شيخ طوسي 
حديث چه بوده، احقاق حق و يا اثبات مطلب خود ولو به باطل، قضاوت آن با 

  . درايت و انصاف خوانندگان است
دقت زيادي در سند اين حديث الزم نيست زيرا از هر طريق : سند حديث

راوي متصل به ابو هاشم جعفري احمد بن ابي عبداهللا البرقي است كه نام 
ن محمد خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي است كه كاملش احمد ب

عن الضعفاء  ينفسه يرو كان ثقه يف«: فرموده) 59ص (نجاشي در رجال خود 
بافان روايت  ي او گرچه خود ثقه است اما از ضعفا و دروغ: »واعتمد املراسيل

  . نمايد  سندي اعتماد مي   كند و به هر خبر بي  مي
كان ثقة يف نفسه غري أنه «: رست او را چنين معرفي كردهشيخ طوسي در الفه

او خود ثقه است ولي از ضعفا و يا : »أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد املراسيل
  . كند  سند، بسيار نقل مي   اخبار بي

طعن «: كنند  حلي نيز او را چنين توصيف مي ي همرحوم غضائري و عالم
عمن  نه كان ال يبايلإعنه ف ي الطعن فيمن يرونامإعليه القميون وليس الطعن فيه 

يعني  »بعده من قمأ ىمحد بن حممد بن عيسأو كان أخبار هل األأطريقه  خذ عىلأ
اند و طعن در خود او نيست بلكه در كساني است كه   علماي قم بر او طعن زده
كرد  كند، او باكي نداشت از هر كس باشد اخذ مي  وي از آنان روايت مي

اخباريها است وي همان كسي است كه به علت نقل اينگونه  ي هاش طريق  طريقه
احاديث، احمد بن محمد بن عيسي كه بزرگ علماي قم و رئيس زمان خود 

  . بود، او را از قم تبعيد كرد
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تر اينكه طبق نقل   عجيب. از چنين فردي نقل اينگونه احاديث بعيد نيست
دانسته   رين در مذهب است يعني نميكافي اين آقاي احمد برقي خود از متحي

امام بعد از حضرت عسكري كيست و يا اصال در اينكه شيعه باشد يا نباشد 
) 2/72(متحير بوده، چنانكه مرحوم مال محسن فيض كاشاني در كتاب الوافي 

مر دينه طائفه من أ قد حتري يف ين الربقأويستفاد من آخر هذا اخلرب «: گويد  مي
شود كه احمد برقي در بخشي از عمرش   اين خبر استنباط مي از انتهاي »عمره

  . در امر دين متحير بوده است
را ديده  ؛به راستي جالب است كه احمد برقي با اينكه حضرت جواد 

و بيست سال پس از وفات امام ) اند  بلكه او را از اصحاب آن حضرت گفته(
ار نفر از ائمه هجري فوت نموده و چه 280يعني در سال  ؛حسن عسكري 

نموده، ولي خود در امر دين  ؛را درك كرده و رواياتي در باب امامت ائمه 
  ! خويش شاك و متحير بوده است

اند براي ما احاديثي   آري چنين كساني كه خود در حيرت و ناداني بوده
كوري عصاكش ! دهيم؟  اند كه ما آنها را از اصول عقايد خود قرار مي  آورده

  ! ودكوري دگر ب
ابو هاشم جعفري از حضرت امام محمد تقي روايت  :بررسي متن حديث

كند كه فرمود امير المؤمنين در حالي كه فرزندش امام حسن با او بود در   مي
چرا تكيه بر دست سلمان كرده آيا ! حالي كه بر دست سلمان تكيه كرده بود

اوي دروغگو از رساند گويا ر  مريض بوده؟ سياق روايت چنين معنايي را نمي
چون شاهزادگان  ؛كرده كه علي    زادگان نازپرورده بوده و تصور مي اشراف 

متنعم از خود راضي و متفرعن كه در هنگام راه رفتن و نشستن به ديگري تكيه 
كنند، بوده، غافل از اينكه امير المؤمنين كه از حيث تواضع و ادب، متواضع   مي

در حالي ! (داخل مسجد الحرام شد) كند  يه نميبود، به چنين حالتي تك  و مؤدب
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پس از هجرت هميشه در مدينه بود و جز براي انجام  ؛كه امير المؤمنين 
رفت تا به مسجد الحرام داخل شود، حال اين چه سال و در    حج به مكه نمي

زمان كدام خليفه بوده كه او در مكه حضور داشته باشد و داخل مسجد الحرام 
شد يا خود خليفه حضور   ايام خلفا براي حج اميري معين مي شود؟ چون در

تاريخ از چنين حجي كه امير المؤمنين در زمان خلفاي ثالثه انجام داده . داشت
در ) همراهش باشد ساكت است ؛باشد كه در آن فرزندش حضرت حسن 

اين هنگام مردي خوش هيئت و خوش لباس آمده و بر حضرت سالم كرده، 
پرسم، اگر تو جواب آنها را دادي    كرد من از تو سه مسأله مينشست و عرض 

دانم كساني كه مرتكب خالفت كه مال تو بوده، شدند كساني هستند    آنگاه مي
خواهد با پرسيدن اين مسائل، در  البد مي! (كه در دنيا و آخرت مأمون نيستند

خالفت الئق  صورتي كه امير المؤمنين به آنها جواب صحيح ندهد، او را براي
اند و   نداند و اگر جواب داد خلفاي ثالثه را محكوم كرد كه الئق خالفت نبوده

هر : حضرت فرمود!!) خليفه آن كسي است كه بتواند به اين مسائل جواب دهد
خوابد روح او  بگو هنگامي كه شخص مي: خواهي بپرس آن مرد گفت چه مي

كند؟ و چگونه   آورد و فراموش مي   رود؟ و چگونه انسان به ياد مي  به كجا مي
 ؛شود؟ حضرت رو به فرزندش حسن   نوزادي به عمو و دائي خود شبيه مي

خواهد در اينجا اين مطلب   البد راوي مي(جواب او را بده : فرمايد  كند و مي  مي
را ثابت كند كه اينگونه مسائل را حتي فرزندش حسن كه شايد طفل بوده نيز 

به خود آن جناب و ضمنا ثابت شود كه حسن نيز اليق داند چه رسد    مي
خالفت و امامت است با اينكه اين قضيه برحسب اين روايت در زماني بوده كه 

رساند حضرت حسن در آن هنگام    امام حسن مكني به ابو محمد بوده كه مي
جواني كامل بوده، حال دانستن يا ندانستن اين مسائل و جواب آن چه ربطي به 

ت و نظم سياست و امور اجتماع دارد؟ اساسا رتق و فتق امور مملكت خالف
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باز اين مشكلي است كه بايد راوي دروغگوي . مربوط به اين مسائل نيست
اينگونه احاديث آن را حل كند كه مثال خليفه و زمامدار اگر نداند كسي كه 

آورد و    شود كه انسان به ياد مي  رود؟ و چه مي خواب ديد روحش به كجا مي
شود، براي امر كشورداري و   كند و چرا طفلي شبيه عمو و دائي مي  فراموش مي

اجراي احكام الهي و قوانين قرآني چه زياني دارد؟ اينك بايد ديد جوابي كه از 
قول امام حسن داده شده آيا واقعا صحيح و حق است يا همان خياالت راوي 

اينكه سؤال كردي انسان  :فرمايد  مي ؛حضرت امام حسن ) كذاب است؟
حاال چه ! (رود، روح آويخته است به باد  خوابد روحش به كجا مي  وقتي مي

حاال هوا چيست و (و باد هم آويخته است به هوا ) بادي، بايد از راوي پرسيد
وقتي كه صاحب آن ) چه امتيازي از باد دارد؟ آن را هم بايد از راوي پرسيد

حركت كند در اين موقع خدا به روح اجازه  روح به اذن خدا براي بيداري
چسبد و اين باد    دهد كه به صاحبش برگردد، در اين موقع آن روح به باد مي   مي

شود و اگر   شود و روح بازگشته و در بدن صاحبش ساكن مي  به هوا جذب مي
و اما . شود  اي ندهد صاحب آن روح تا قيامت بيدار نمي  خدا چنين اجازه

! يادآوري و فراموشي، قلب انسان در حق است و بر حق طبقي است ي همسأل
پس اگر شخصي در آن وقت بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد آن طبق از 

آورد و اگر   رود و انسان هر چه را فراموش كرده به ياد مي   روي حق كنار مي
ل صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد يا ناقص بفرستد مثال بگويد اللهم ص

ماند و دل را تاريك    چنان بر روي آن حق باقي مي  آن طبق هم... علي محمد 
بنابر قول راوي كذاب (كند   كند و انسان آنچه را به خاطر داشته فراموش مي  مي

فرستند،   طبعا غير مسلمانان نبايد چيزي را به ياد آوردند چون صلوات نمي
و اما !) چيزي را فراموش كنند فرستند نبايد  همچنين شيعياني كه صلوات مي

شود علتش آن است كه اگر شخص   اينكه گفتي چرا نوزاد شبيه عمو و دائي مي
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با قلبي ساكن و عروقي آرام و بدني غير مضطرب با همسرش مقاربت كند، 
اما در ! شود  ريزد در اين صورت شبيه پدر و مادرش مي  نطفه در جوف رحم مي

ريزد پس اگر به رگهائي كه از عموها    اي از رگها مي  حال اضطراب نطفه بر پاره
شود و اگر به رگهايي كه از خالوها است   باشد ريخت، آن طفل شبيه عمو مي

خدا كند اين روايت با اين كيفيت به گوش كساني !! (شود  ريخت، شبيه دائي مي
آئين شناسي و علم ژنتيك اطالعاتي دارند و با دين و  كه در فيزيولوژي و جنين

كنند كه اينها   چندان سر و كاري نداشته و مأنوس نيستند، نرسد؛ زيرا تصور مي
مسلمين  ي همعارف اسالمي است و بزرگان اسالم با چنين مطالبي بر جامع

به هر حال جواب اين مسائل به همين صورت !) اند  رياست و سيادت داشته
روع كرد به پسند آن شخص خوش هيئت و لباس قرار گرفت و ناگهان ش

اثني عشر يكي  ي هگواهي دادن به وحدانيت خدا و رسالت رسول و امامت ائم
هاي سال كه شايد بيش از چند هزار سال بوده، اين   گويي سال! پس از ديگري

مسائل فكر او را به خود مشغول داشته و بار گراني بر دوش عقل او بوده و 
پس بايد براي قدرداني نه  اكنون كه اين مشكل بزرگ به اين كيفيت حل شد

ها بلكه از پدر و مادر و فرزندان و خويشان او تشكر و    جواب ي هتنها از گويند
گذاري كند و روايت بدين صورت به پايان رسيده كه چون سائل نام   سپاس

امامان را تا دوازدهمي ذكر كرد و بر امامت ايشان گواهي داد سرانجام گفت 
حضرت . مؤمنين ورحمه اهللا وبركاته و بلند شد و رفتالسالم عليك يا امير ال

رود؟   اي ابا محمد به دنبالش برو ببين كجا مي: فرمود ؛علي به امام حسن 
جز اين نبود كه قدم به بيرون مسجد : بيرون آمد و گفت ؛امام حسن 

زمين خدا رفت، پس برگشتم و امير  ي هگذاشت و من ندانستم به كدام گوش
حال خضر كيست و چه كاره ! (اين خضر بود: گاه كردم او فرمودالمؤمنين را آ

خواست كه حقانيت علي و    است و اين چه كاري بود كه انجام داد؟ و اگر مي
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اثني عشر را ثابت كند چرا در مسجد الحرام آمد و نشست و گفت و  ي هائم
رفت و كسي حتي حضرت حسن هم او را نشناخت و چنانكه روايت 

ثل اينكه امير المؤمنين نيز در ابتدا او را نشناخته، اين گواهي به چه رساند م  مي
خورد؟ اگر او قصد اثبات حقانيت اين  مي ؛درد حضرت علي و امام حسن 

مطالب را داشته بايد در حضور عموم خود را معرفي كند آنگاه چنين گواهي 
هم غير دهد تا بر مردم حجت باشد، ولي روايت حاكي نيست كه حتي يك نفر 

بگذريم از اينكه اصال وجود و حيات خضر . سائل و مسؤول در آنجا بوده است
  )! مورد ترديد است

بافندگان اين احاديث توجهي به نتايج گفتار خود ندارند، مگر همان غرض 
سوء تقويت مذهب خود به باطل و يا تخريب حقائق اسالم و ايجاد تفرقه، 

ود كه طالبان حق بدانند كه اين حديث را منظور ما از آوردن اين حديث اين ب
را  ؛اند كه خود، امامان پس از حضرت هادي   از زبان كسي آورده

شناخت و هيچ يك از اصحاب ائمه، امامان بعد از امام معاصر خود را  نمي
دانستند كه امام بعد از خودشان كيست،   شناختند؛ و حتي خود ائمه هم نمي   نمي

دانستند و به شيعيان    امامت مي ي هه نظر خودشان شايستبه طوري كه كسي را ب
فرمودند بدا    مرد آنگاه مي   كردند و اتفاقا قبل از رحلت امام، مي  خود معرفي مي

حاصل شد و به جاي اسماعيل، موسي و به جاي محمد بن علي، حسن بن 
علي عسكري تعيين گرديدند و اين، چنانكه گفتيم، خود حجت قاطعي است 

  .)1(ر بطالن تمام احاديث نصيهب
                                                 

نبايد استبعاد شود كه چگونه علامی مشهور شيعه چون صدوق و مفيد و طوسی و امثال ايشان به كذب و سـاير  − )١(
ن را به تفرقه و دوری از هم و خصـومت بـا عيوب اين قبيل روايات توّجه نكردند و با نقل اين اخبار ميليوهنا مسلام

كه  −  صلوات اهللا عليهم −  چون آل رسول» ويصم ءيعم ءحب اليش«يكديگر كشاندند, زيرا بر مهه آشكار است كه 
 =, مظلوم و حمبوس و شهيد گرديدند, خمالفان واجد فضائل كثريه و طبعا مورد حمبت و ارادت و احرتام مردم بودند
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ستان جاهل و گروهی از دشمنان اسالم بـرای تضـعيف موقعيـت خلفـا در ميـان مـردم, از مجله برخی از دو
رواياتی جعل كرده, در بني مردم پراكندند و علاميی از قبيل نامربدگان چنان در مذهب خويش تعّصب داشتند 

القـه و بر اثبات حّقانّيت مذهب خويش و دفاع از مسلک خود و ترويج و تبليغ آن حريص بودند كه شّدت ع
آنان به مذهبشان و بغض و عداوتی كه نسبت به خمالفان داشتند, مانع تفكر و تامل جدی و تدقيق منصفانه در 
اقوال و آراء مشاهري خودشان بود و چون كثريی از آنان از عقيده و كتب و آثار مذاهب ديگر جـز بـدگامنی و 

ق نداشتند, تـا بـا مقايسـه اقـوال خمتلـف, برخی مطالب ناموّفق و بعضی از مشهورات, اّطالعی دقيق و عمي
ای برای تفكر بيشرت به وجود آيد و فقط به كتب و اقوال مذهب خود دلگرم و قانع بودنـد, از اينـرو هـر  زمينه

علامی متأخر نيز به سـبب حسـن . چه به قلم و نظرشان آمد به تبعّيت از آنچه در ميانشان رواج داشت نوشتند
كردنـد  داشتند, حتت تأثري شخصّيت و شهرت علمی آنان قـرار گرفتـه و گـامن نمـی ظن و اعتامدی كه به آنان

شان جمعـوالت دشـمنان ديـن و  دادند كه مطالب مذهب  های آنان سست و ضعيف باشد و احتامل نمی نوشته
ئفـه رو نسبت بـه غـري طا  افراد مغرض يا جاهل باشد, بلكه اين پندار را نسبت به مذاهب ديگر داشتند, از اين

بينی شديد قضاوت كرده و طبعـا آراء ديگـران را قبـل از  خود با بدبينی فراوان و در مورد فرقه خود با خوش
حتقيق كافی رّد و منقوالت پيشينيان خود را بدون تأمل و تدقيق الزم قبول كرده و در كتب خود مجع كردنـد و 

 ! از ياد بردند كه اشتباهات بزرگان نيز بزرگ است
اند كه دشمنان دين در آن دوران ناچار به اظهار ايـامن و  ات را از آنرو به نام پيشوايان و ائمه دين ساختهاين جعليّ 

 .پرداختند تقدس بوده و با نقاب اسالم و اظهار ارادت به بزرگان دين, به ختريب مبانی دين می
ُكـلُّ ِحـْزٍب بِـَام َلـَدْهيِْم «و به مصداق آيـه  ايم گاهی بر اثر تعّصب مذهبی خمفی نامند چنانكه ما نيز به جتربه دريافته

ای خـود را صـحيح جلـوه  متام فكر مذهبّيون اين است كه مطالب مـذهبی و فرقـه) ٥٣/ مؤمنون (» َفِرُحونَ 
دهند و آهنا را راست و درست بناميند و با تأويل و توجيه, صّحت آهنا را اثبات كنند ولو در واقع فاقد دليـل و 

البّته تعّصب نيز باعث !! پندارند و چه بسا اين كار خود را عملی خري و بلكه خدمت به دين می يا باطل باشد,
يعنـی در . شود كه حارض نباشند در برابر دالئل طرف مقابل, خضوع كرده و به اشتباه خود اعـرتاف كننـد  می

 .واقع خود را بيشرت از حق و حقيقت دوست دارند
كه باعث تضعيف دين و اجياد تفرقه و ظهور مـذاهبی گرديـده اسـت كـه قسـمت  ولی ما گامن نداريم اين كارها

اعظم عقايد و كردارشان موافق با قرآن كريم نيست, بخشوده گردد و طبعا دفاع ناحق از مذهبی كه در كتـاب 
ل و اهلی نام و خربی از آن نيست و چيزی را كه خداوند از اصول و اركان دين خود نشمرده و مهان را از اصو

اركان دين دانستن و برای اثبات مثال منصوصّيت امام و عصـمت او هـزاران معجـزه و كرامـت تراشـيدن و 
 .ماجور نخواهد بود... انكار آهنا را موجب شقاوت قلمداد كردن و 
 = طلب ای دنياپرست و جاه ی كسب درآمد و جاه و احرتام شود, عّده ناگفته نامند كه اگر مذهبی مهچون دّكان مايه
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  احاديث نص از نظر علم ملل و نحل
  

در علم ملل و نحل اسالمي كتب بسياري از طرف دانشمندان اسالمي تاليف 
اي از آنها از غرض و تعصب مذهبي خالي نباشد و   شده كه ممكن است پاه

. في كنداي متهم داشته و او را باطل معر  مخالف مذهب خود را در عقيده ي هفرق
لذا ما در اينجا منحصرا مطالب را از كتبي كه علماي بزرگ شيعه در ملل و نحل 

آوريم تا مسلّم شود كه اگر احاديث تنصيص از طرف    اند مي  تأليف كرده
شده در ميان   راستگويان صادر شده بود اين فرق مختلفه در شيعه پيدا نمي

اند جز دو نفر از   اليف كردهعلماي اقدم شيعه كساني كه كتاب ملل و نحل ت
شناسيم كه از آنان آثاري در اين باب   مبرزين و بزرگان قديم اين طائفه را نمي

يكي از آن دو نفر سعد بن عبداهللا بن ابي خلف االشعري القمي . در دست باشد
وي از بزرگان محدثين شيعه از شيوخ روايت . هجري است 301متوفاي سال 

يه و از اصحاب حضرت امام حسن عسگري است و محمد بن جعفر بن قولو
اند   اي از روايات، مالقات او را با امام حسن و فرزندش حضرت قائم آورده  پاره

اي از علماي بزرگ شيعه اين مالقات دروغ و موضوع   هر چند از نظر پاره
است، اما به هر حال در شخصيت بارز سعد بن عبداهللا صاحب المقاالت 

=
                                                 

برای حفظ دّكان و جلب افراد ناآگاه به گرد خويش, ناچارند كه به هر صورت ممكن آن را رس و صورتی حق 
های آن را بسيار  به جانب داده و لذا خرافات و اكاذيبی را به جای حقائق دين بپذيرند, چنانكه اينجانب نمونه

معتقـدات پـريوان و مقّلـدان خـود را درسـت ام و اطالع دارم كه تعداد زيادی از علامی دين بسياری از  ديده
: فرمايـد خداوند می! كنند دانند ولی از بيم از دست دادن جاه و احرتام خويش در ميان عوام, اظهار نمی نمی

 {x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  ny     }  |  {  zz )١٦٥ :نســـــــــاءال( .
پس از ارسال پيامربان, بر خدا حّجتی نباشـد كـه  دهنده و هشدار دهنده بودند, تا مردم را  رسوالنی بشارت«

يعنی پس از پيامربان حّجتی نيسـت, ولـی در هـر مـذهبی دههـا حجـة اهللا . »خداوند نريومند و حكيم است
 .)برقعی(آمني يا رب العاملني . نهاللهّم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احس!! اند تراشيده
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. ديدي نيست كه وي از دانشمندان بزرگ شيعه بوده استوالفرق هيچ تر
و صاحب  310تا  300ديگري ابو محمد حسن بن موسي نوبختي متوفاي سال 

كتاب فرق الشيعه است كه وي نيز از دانشمندان بزرگ شيعه در بغداد بوده 
اين دو كتاب را در بيان مذاهبي كه در شيعه پيدا شده  ي هما خالص. است
داشت، هرگز اين مذاهب   تا دليل باشد كه اگر واقعا نصي وجود ميآوريم    مي

  : شد   گوناگون در شيعه پيدا نمي
  : مسلمانان سه فرقه شدند صپس از رحلت رسول خدا 

  . بودند ؛طالب  با علي بن ابي اي  فرقه  - 1
 . خواستند  انصار كه خالفت را براي سعد بن عباده مي ي هفرق - 2
  . بكر قائل شدند اكثريت كه به خالفت ابو - 3

  : بودند پس از قتل عثمان سه فرقه شدند ؛اي كه با علي   فرقه
اي از آن حضرت عزلت گزيدند چون سعد وقاص و عبداهللا بن   فرقه  - 1

  . انصاري و اسامه بن زيد ي هعمر و محمد بن مسلم
اي با آن جناب مخالفت كردند چون طلحه و زبير و عايشه و   فرقه  - 2

 .)1(همراهان ايشان
اي كه با آن حضرت ماندند و اينان نيز يك دسته از آن جناب   فرقه  - 3

گريخته و به معاويه بن ابي سفيان پيوستند و از آن حضرت قصاص قاتلين 
حكمين از  ي هاي از آنها به نام خوارج پس از قضي  خواستند و دسته   عثمان را مي

هايي به وجود   قهآن جناب جدا شده به مخالفت پرداخته و از خوارج نيز فر
هاي مختلف اعم از همراهان عايشه و   شهيد شد فرقه ؛همين كه علي . آمد

                                                 
 ; فقط قضيه قصاص قاتلني عثامن بود كه عيل ;موافق آن بود اما پرداختن به آن را در دليل اختالف آهنا با عيل) ١(

 .ديد و خواهان وقت بيشرت و موقعيت مناسب بود ىآن زمان مناسب نم
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 ي ههمه تابع معاويه شدند و فرق) جز خوارج( ؛طلحه و زبير و پيروان علي 
 . قليلي از طرفداران حضرت علي ي هواحدي تشكيل شد جز عد

امين است و از  مردم ي هاند كه امامت شايست  خوارج جز گروه نجديه قائل
اي باشند، اشكالي ندارد، همين كه فردي عالم به كتاب و سنت مجري   هر طائفه

  . گردد  آن دو باشد، كافي است و امامت او با بيعت دو نفر استوار مي
و بر !! اند كه امت به امام احتياج ندارد اما در ميان خوارج گروه نجديه قائل

  . اب خدا عمل كنندمردم واجب است كه خود به كت ي ههم
معتزله معتقدند كه هر كس كتاب و سنت را بر پا دارد، مستحق امامت است 

گويند اگر قرشي و   گردد و مي  و امامت جز با اجماع و انتخاب امت، استوار نمي
. دهيم  كتاب و سنت قيام كنند، ما قرشي را واليت مي ي هنبطي هر دو براي اقام
هر گاه قرشي و نبطي با هم قيام كنند، ما نبطي را گفت   اما ضرار بن عمرو مي

نبط كمتر است و چنانچه خدا را عصيان كند، عزل  ي هگزينيم، زيرا عشير  بر مي
  . كردن او آسانتر است

s r   q } : گفتند چون خداوند فرموده  ابراهيم نظام و همفكرانش مي
{ z y  x w vu tz )ما در نزد ترين ش   همانا گرامي« .)13: الحجرات

  .»خداوند پرهيزكارترين شماست
پس امامت، براي هر كس كه براي اجراي كتاب و سنت قيام كند، صحيح 

و معتقد بودند كه بيعت مردم با ابوبكر صحيح بود، زيرا وي در آن زمان . است
  . ترين فرد براي امامت بود  شايسته

به ذكرشان در اينجا امامت دارند كه نيازي  ي هاينان اقوال ديگري نيز دربار
نيست و چون منظور ما شرح عقايد و معرفي فرق مختلف تشيع است لذا فقط 

 -2شيعه،  -1: جميع اصول فرق در چهار فرقه جمع است. پردازيم  به آن مي
  . خوارج -4مرجئه،  -3معتزله، 
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  : شيعه به سه دسته منشعب شدند ي هفرق
اي است  جب االطاعه امام وا ؛گروهي گفتند كه علي بن ابي طالب  - 1

كه از جانب خدا و رسول تعيين گرديده و واجب است كه مردم او را امام 
دانسته و از او اطاعت كنند و پذيرش غير او جايز نيست و پيامبر او را با ذكر 
اسم و نسب معرفي و تعيين كرده و عقد امارت بر مؤمنين را براي او بسته 

از او تا قيامت چنين خواهد بود و در اوالد ترتيب امامت پس  و بدين .... است 
جاري است و تا ابد مردي از اوالد او كه معصوم  ’دختر پيامبر، حضرت فاطمه 

  ! گيرد  از گناه و طاهر از عيوب باشد، جاي او را مي
اش در اسالم و   به سبب فضل و سابقه ؛علي : گروهي ديگر گفتند - 2

تر از سايرين  نرو كه شجاعتر و سخيقرابتش با پيامبر و علم فراوانش و از آ
از ديگران به خالفت، اولي است مع ذلك خالفت  صبود، پس از رسول خدا 

ابوبكر و عمر نيز باطل نيست زيرا آن دو نيز براي اين مقام فاقد اهليت 
آنكه بدين كار    خود با رضايت خويش و بي ؛اند، از آنرو كه علي   نبوده

آن دو تسليم كرد و ما نيز خالفت آن دو را مجبور باشد، خالفت را به 
پذيريم، چنانكه مسلمين ديگر پذيرفتند و براي ما و هيچ كس غير از اين  مي

 ؛خالفت ابوبكر نيز باعث شد و هدايت شد، زيرا علي. عقيده سزاوار نيست
  . متقدمان بتريه بوده است ي هاين عقيد. به خالفت او راضي شد

گفتند هر چند علي بن  ب شدند كه مياز اين دسته، گروهي منشع
بعد از پيامبر به سبب قرابت و سابقه و علمش افضل از سايرين  ؛طالب ابي

است ولي اگر مردم غير او را مشروط بر آنكه احكام دين خدا را اجرا كند، 
! آن شخص را دوست بدارد يا نه ؛چه علي . برگزينند، كارشان باطل نيست
اند، رشد و هدايت و   به رضايت خود انتخاب كرده واليت كسي كه مردم او را

طاعت خداوند است و اگر امت اسالم بر او اجتماع كنند، امامت او تثبيت شده 
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هاشم، با او مخالفت   شود و هر كس از جمله قريش و بني  و اطاعتش واجب مي
  !! باشد ؛كند كافر و گمراه و هالك است، حتي اگر اين مخالف خود علي 

عجمي تشكيل ديگر را اصحاب جارود زياد بن منذر بن زياد األ ي هفرق - 3
افضل  ؛اينان معتقد بودند كه علي . نامند   دهند كه آنان را جاروديه مي  مي

گويند كسي    دارند و مي  امت است و مقام آن حضرت را براي هيچ كس روا نمي
نكردن با  شد كافر است و امت بر اثر بيعت ؛كه مانع از احراز خالفت علي 

  . ، كافر و گمراه شدند؛علي 
در مورد امامت پس از آن حضرت نيز عقيده داشتند كه امامت با حضرت 
حسن بن علي و سپس حسين بن علي و پس از آن دو از طريق شوري در ميان 
فرزندان آن دو بزرگوار خواهد بود و هر كه از فرزندان حسنين خروج كرده و 

  . امامت است ي هه امامت خويش بخواند، شايستشمشير بر كشد و مردم را ب
اينان امامت زيد بن علي بن الحسين بن علي و امامت زيد بن حسن بن 

  . اند و فرق مختلف زيديه از آنها به وجود آمده است  حسن بن علي را پذيرفته
، از آن علي و بعد صپندارند كه امامت پس از رسول خدا    فرق زيديه مي
سپس حسين است كه پيامبر به امامت آنان يكي پس از ديگري  از او با حسن و

امر امامت در دو نفر از  ؛سفارش و تصريح فرموده، اما پس از امام حسين 
فرزندان حسنين يعني علي بن الحسين و حسن بن حسن مقرر شده هر چند كه 

 دو امامت در اوالد  و پس از آن! دوست معلوم نيست دقيقا در كدام يك از آن 
اما اگر كسي از فرزندان حسين بن علي يا فرزندان علي . اين دو تن خواهد بود

بن الحسين ادعاي امامت كند و بگويد امامت فقط در اوالد حسين بن علي 
است و در اوالد حسن بن حسن نيست، امامت او باطل و خودش نيز ضال و 

تقد باشد اما اگر كسي از فرزندان حسن يا حسين كه مع! مضل و هالك است
امامت در فرزندان حسنين جايز است و مردم بر امامت او راضي شده و اتفاق 
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نمايند و با او بيعت كنند، امامت او صحيح است و كسي كه منكر اين اصل 
باشد و امامت را فقط در فرزندان يكي از حسنين بداند، براي امامت صالحيت 

  ! ج استندارد و چنين كسي از نظر اين فرقه، از دين خار
جز با  إامامت اوالد حسنين  إبه نظر اينان پس از حسين بن علي 

شان بر   اختيار و انتخاب فرزندان حسن و حسين بر يكي از خودشان و رضايت
اين فرقه ممكن  ي هبه عقيد. شود  امامت او و خروج وي با شمشير، ثابت نمي

ت كسي دعوت است در يك زمان چند امام باشد، ولي اماماني كه به امام
  ! باشد صكنند كه مورد رضاي آل محمد  مي

گويند امام كسي است كه در احكام و معارف دين به او  اين گروه مي
مراجعه شود و او قائم مقام پيامبر بوده و داراي حكومت در كشور است، او 

آل محمد او را بر گزيده باشند و از او راضي بوده و بر  ي هكسي است كه هم
  . اجتماع كنندواليت او 

  
  ؛فرق شيعه پس از علي 

نخستين فرقه از فرقه شيعه كه به منصوصيت الهي  ؛پس از شهادت علي 
و وجوب خالفت بالفصل او معتقدند بودند، خود به سه فرقه تقسيم  ؛علي 
  : شدند
ميرد و نخواهد مرد تا اينكه   كشته نشده و نمي ؛گروهي گفتند علي  - 1

با عصاي خويش هدايت كند و زمين را كه از ظلم مالك زمين گشته و عرب را 
  ! و جور آكنده است، از قسط و عدل سرشار سازد

اي است كه در امت اسالم پس از پيامبر به وقف قائل شده   اين نخستين فرقه
شود و آنان اصحاب   اين فرقه سبأئيه ناميده مي. اند  و سخنان غلوآميز گفته

روند    ي معروف به عبداهللا بن سبأ به شمار ميعبداهللا بن وهب الراسبي الهمدان
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هاي عبداهللا بن حرس و ابن اسود او را در اين    كه دو تن از دوستانش به نام
وي اولين كسي است كه آشكارا بر ابوبكر و عمر و عثمان . كردند  مقال ياري مي

او را به چنين  ؛طعن زد و از ايشان بيزاري جست و ادعا كرد كه علي 
  ! و ادعا كرد كه تقيه نه جايز است نه حالل! فرمان داده استكاري 

او را دستگير كرد و از او در اين مورد سؤال فرمود، ابن سبأ به  ؛علي 
موارد فوق اقرار كرد و آن حضرت نيز حكم به قتل وي فرمود، ليكن مردم از 

مردم را به كشيد كه   هر سو فرياد بر آوردند كه يا امير المؤمنين آيا كسي را مي
 ؛لذا علي ! كند؟  تان دعوت مي  محبت شما و اهل بيت و بيزاري از دشمنان

  . او را به مدائن تبعيد كرد
اند كه ابن سبأ يهودي بود و قبل از اظهار   جماعتي از اهل علم نقل كرده

گفت كه   سخناني مي ؛يوشع بن نون وصي حضرت موسي  ي هاسالم دربار
در مورد علي  صسخنان را پس از وفات پيامبر  پس از مسلمان شدن همان

او نخستين كسي است كه قائل است امامت علي بن ابي طالب . ادعا كرد ؛
از اين جهت . واجب بوده و از مخالفانش اظهار بيزاري و آنان را تكفير كرد

  . گويند اصل تشيع از يهوديت است   است كه مخالفين شيعيان مي
در مدائن به ابن سبأ و اصحابش رسيد،  ؛ باري، چون خبر شهادت علي

نپذيرفته و از سواري احوال آن حضرت را پرسيدند، وي گفت شقي امت او را 
گويي اي    دروغ مي: ابن سبأ و پيروانش گفتند. ضربتي زد و آن حضرت شهيد شد

سوگند به خدا اگر مغز علي را با هفتاد شاهد عادل كه بر مرگش . دشمن خدا
ميرد و كشته   دانيم كه او نمي   كنيم، ما مي   برايمان بياوري، باور نميشهادت دهند، 

. شود تا اينكه زمين را مالك شود و عرب را با عصاي خويش هدايت كند  نمي
امير المؤمنين رفته و همچون  ي هآنگاه همان روز رهسپار كوفه شدند و به خان

آن حضرت  ي هوادچون خان! كسي كه زنده است از وي اذن دخول خواستند
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دانيم   ما مي: گفتند! دانيد كه امير المؤمنين شهيد شد؟   سبحان اهللا، آيا شما نمي: گفتند
هاي در   شنود و از درون خانه  او نجوا را مي! ميرد  شود و نه مي  كه او نه كشته مي

  !! درخشد  مي بسته آگاه است و همچون شمشير صيقل خورده در تاريكي
ب پيروان عبداهللا بن عمرو بن الحرب الكندري است كه مذهب ديگر مذه

و چون !! خداي عالميان است ؛شوند و به نظر آنان علي   حربيه خوانده مي
  !! از خلق خود خشمناك شده، پنهان گرديده، اما بزودي ظهور خواهد كرد

، محمد حنفيه معتقد شدند، زيرا او ؛گروه دوم به امامت فرزند علي  - 2
. چنين نبودند إرچمدار پدرش بود، در حالي كه حسنين در جنگ بصره پ

زيرا رهبرشان مختار بن ابي . شوند  اين گروه كيسانيه يا مختاريه ناميده مي
  . ثقفي ملقب به كيسان بود ي هعبيد

برخاست و عبيداهللا بن  ؛مختار همان است كه به خونخواهي امام حسين 
حمد حنفيه كه پس از پدرش زياد و عمر بن سعد را كشت و مدعي بود كه م

اينان پس از محمد . امامت از آن اوست، وي را بدين كار مامور كرده است
حنفيه به امامت پسر ابو هاشم عبداهللا و بعد از او به امامت محمد بن علي بن 

  . اند   عبداهللا بن عباس قائل
ملتزم شدند ولي  ؛اي ديگر به امامت حضرت حسن به علي   دسته - 3

اينكه آن حضرت خالفت را به معاويه واگذار و با او مصالحه فرمود و پس از 
مالي را كه معاويه پس از صلح فرستاد، پذيرفت، شماري از اين دسته، به آن 
حضرت طعن زده و به مخالفت برخاسته و از اعتقاد به امامتش عدول كرده و 

خود  ي هدبه جمهور مردم پيوستند و بقيه تا زمان شهادت آن حضرت بر عقي
گرويدند و  ؛باقي ماندند و پس از وي به امامت برادرش حضرت حسين 

چون آن حضرت در دوران يزيد و در حكومت ابن زياد و توسط سپاه عمر بن 
دچار حيرت شدند و گفتند  إسعد شهيد شد، از اختالف روش حسنين 
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با اينكه يارانش بيش از ياران حسين بود صلح را  ؛چرا حضرت حسن 
رفت و چرا حضرت حسين با قلت انصار و عدم توان قتال صلح نكرد تا پذي

حق و واجب و صواب  ؛اينكه تمام اصحابش كشته شدند؟ اگر كار حسن 
خطا و باطل و غير واجب بوده و اگر نه پس  ؛بود پس كار حضرت حسين 

از اينرو در امامت هر دو امام ترديد كرده و ! صحيح نبوده ؛كار امام حسن 
عموم مردم را پذيرفتند و شماري ديگر در اين زمان،  ي هي از ايشان عقيدشمار

به . دوم كه شرحشان گذشت به امامت محمد حنفيه قائل شدند ي ههمچون فرق
كسي كه اقرب امير المؤمنين باشد، جز محمد  إگمان آنها بعد از حسنين 

ست و پس از حنفيه باقي نمانده، پس او بعد از حسن و حسين به امامت اولي ا
  . امامت با اوست ؛حسين 
اي از اين فرقه معتقد شدند محمد حنفيه همان مهدي و او وصي علي   دسته
است و هيچ كس از خاندان امير المؤمنين حق ندارد با او مخالفت كرده يا  ؛
كه با معاويه جنگيد به اذن او بود  ؛اذن او شمشير كشد و حسن بن علي  بي 

خروج حسين و قتالش با يزيد نيز به اذن او بود . او بودو صلحش نيز به اذن 
  !! شدند   كردند، هالك و گمراه مي  اذن او چنين مي كه اگر بي 

اين . كنند كيسانيه ذكر مي ي هاند و آنها را نيز در زمر اين فرقه مختاريه ظاهر
و  صپندارند كه روح خداوند در پيامبر    و مي! اند  جماعت به تناسخ نيز قائل

روح پيامبر در علي و روح علي در حسن، روح حسن در حسين و به همين 
به نظر آنان نمازهاي يوميه . كند  ترتيب روح هر امام در امام بعدي حلول مي

  !! پانزده عدد و هر نماز هفت ركعت است
بارد و حجت آشكار    گروهي از ايشان گمان دارند كه توسط امامان باران مي

رود، كسي كه تابع آنان شود نجات يابد و ديگران    لت از بين ميشود و ضال  مي
اند كه هر    آنان چون كشتي نوح. شوند، بازگشت به سوي ايشان است  هالك مي
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  . كس داخل شود نجات يابد و هر كه بازماند غرق شود
هاي مختلفي با ادعاهاي گوناگون ظهور   سپس در ميان اين گروه دسته

اي از ايشان پس از ابو هاشم عبداهللا بن محمد حنفيه   طائفهكردند، في المثل 
مدعي امامت عبداهللا بن عمرو بن حرب الكندي الشامي شدند، اين گروه نيز به 

  . كردند   تناسخ معتقد بوده و در حق عبداهللا بن عمرو غلو مي
اي ديگر ادعا كردند كه محمد حنفيه نمرده است بلكه بين مكه و مدينه   دسته

گردد و جهان   كوه رضوي مقيم و از انظار غائب گرديده و در آينده باز مي در
جالب .... و . آكنده از ظلم و جور را از قسط و عدل سرشار خواهد ساخت

اين فرق عقايد خود را از جابر بن عبداهللا انصاري و  ي هاست بدانيم كه هم
  !! كنند  جابر بن يزيد جعفي روايت مي

تابع ابي الخطاب محمد بن ابي زينب االجدع االسدي جماعتي از شيعيان 
شدند و پنداشتند كه در هر زمان دو رسول موجود است، يكي رسول ناطق و 

رسول صامت  رسول ناطق و علي صاز جمله محمد ! ديگر رسول صامت
رسوالن  آنگاه« .)44: المؤمنون( L K J Iz} : ي هشريف ي هبوده است و آي

  . »مخود را پياپي فرستادي
  ! كردند  را موافق مقصود خود تأويل مي

نعوذ  -اي از آنها از اين حد هم گذشتند و ادعا كردند كه محمد و علي   دسته
رسيد  ؛و چون اين رأي آنان به اطالع امام صادق !!! خدايند  - باهللا 

  . ابوالخطاب و پيروانش را لعنت كرد و از ايشان برائت جست
چند فرقه تقسيم شدند، گروهي به الوهيت امام  سپس پيروان ابو الخطاب به

صادق قائل شده و چنانكه در كتب ملل و نحل مسطور است، ازدواج خواهر و 
  ! برادر و بسياري از محرمات ديگر را حالل شمردند

اي ديگر از پيروان ابو الخطاب كه مخمسه نام دارند معتقدند كه  دسته
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د است كه وي به پنج صورت ظهور همان محم -نعوذ باهللا  -خداوند متعال 
از نظر ! كرده است يعني به صورت محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين

آنان چهار صورت از اين صور خمسه حقيقت ندارد و صورت اصلي همان 
محمد است و او اولين كسي است كه ظاهر شده و اولين ناطقي است كه سخن 

مديه است كه به مصداق هر اينان معتقدند كه همان حقيقت مح! گفته است
زماني در صورت حضرت آدم و زماني در . لحظه به شكلي بت عيار بر آمد

و همچنانكه حقيقت ! صورت نوح يا ابراهيم يا موسي يا عيسي بوده است
محمديه در عرب به صور مختلف ظهور كرده، در عجم نيز به صورت 

يق همان زمان ظاهر پادشاهان و كسرايان در آمده و در هر دوره به صورت ال
اين حقيقت ابتداء به صورت نورانيت در آمد و بندگان را به وحدانيت . شود  مي

خويش فرا خواند، ليكن او را انكار كردند، لذا از باب نبوت نمودار شد، باز هم 
او را انكار كردند، ناگزير به صورت امامت در آمد كه البته باطنش همان محمد 

در نزد اين طائفه ظهور خدا، صورت . او را پذيرفتنداست، و در اين حالت 
امامت دارد و داراي بابي است كه در هر زمان شكل خاصي دارد، چنانكه در 
صدر نبوت سلمان فارسي اين باب بود و بعد به صورت محمد بن ابي الخطاب 

  الخ .... در آمد و 
  

  ؛فرق شيعه پس از امام حسين 
از ميان فرزندان آن حضرت  ؛امام حسين گروهي از شيعيان پس از شهادت 

وي ملقب به سيد . قائل شدند ؛به امامت پسرش حضرت علي بن الحسين 
ابوبكر بر ساير  ي هاش ابو محمد و ابوبكر بود كه البته كني  العابدين و كنيه

  . هاي او غلبه داشته و مشهورتر است   كنيه
منقطع شد و ائمه  ؛ين اي ديگر معتقدند كه امامت بعد از امام حس  فرقه
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اند كه رسول   بوده) إلحسن و حسين،  يعني حضرت علي و(همان سه تن 
آنان را با نام و نشان معرفي كرد و آنها يكي بعد از ديگري بر مردم  صخدا 

خويش چنان عمل كردند كه مردم از امام  ي هاند و آنان نيز به وظيف   حجت
بزرگوار، ديگران را به عنوان امام  اين گروه پس از اين سه. نياز شدند  بي
پذيرند و معتقدند كه آنها نه براي امامت بلكه براي انتقام از دشمنان    نمي

خويش، رجعت خواهند كرد و معناي ظهور مهدي و قيام قائم به نظر آنان 
  . همين است

در فرزندان اين دو  إاند به اينكه امامت بعد از حسنين  اي ديگر قائل فرقه
نيست و فرزندان اين دو براي امامت  ؛است و در ديگر اوالد علي امام 

اند و معلوم نيست كدام امام خواهد بود، بلكه هر كس از ايشان با    يكسان
از جانب خداوند امام واجب االطاعه است  ؛شمشير قيام كند، همچون علي 

ردم را به خاندانش و ساير مردم بايد از او پيروي كنند، حتي اگر او م ي هو هم
رضاي آل محمد دعوت نمايد، و در صورت قيام او اگر كسي از اطاعت او 
تخلف كند و مردم را به سوي خويش دعوت نمايد، اگر چه از اهل بيت باشد، 

و هر يك از اهل بيت كه قيام نكند و پرده بيندازد و در خانه بنشيند، ! كافر است
  ! اند   ه است و پيروانش نيز چنيناما ادعاي امامت نمايد، كافر و مشرك و گمرا

اند كه سرحوبيه يا جاروديه ناميده    اي از شيعيان زيدي  اين گروه فرقه
شوند و پيروان ابي الجارود زياد بن منذر و ابو خالد يزيد بن ابو خالد   مي

  . باشند  واسطي مي
شيعيان زيدي فرق متعددي از قبيل صباحيه و يعقوبيه و عجليه و بتريه و 

  . دهند   را تشكيل مي.... مغيريه و 
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  ؛فرق شيعه پس از امام سجاد 
گروهي از شيعيان نيز پس از حضرت علي بن حسين به امامت فرزندش ابو 
جعفر محمد بن علي بن حسين ملقب به باقر العلم گرويدند و تا زماني كه آن 

كه از اي  حضرت حيات داشت، در اعتقاد به امامتش باقي ماندند، مگر عده
فردي موسوم به عمر بن رياح شنيدند كه وي اظهار كرد از حضرت باقر سؤالي 
پرسيد و سالي ديگر همان سؤال را مجددا از امام پرسيد و امام اين بار جوابي 

اين جواب غير از پاسخ سال گذشته : وي به امام گفت! غير از جواب قبلي داد
از اينرو ! ه سبب تقيه بوده استامام به او فرمود كه چه بسا جواب من ب. است

عمر بن رياح در كار امام باقر به ترديد افتاد و از اعتقاد به امامت آن حضرت 
بدين ترتيب . دهد  عدول كرد و گفت امام حق در هيچ شرايطي فتواي باطل نمي

  .)1(اي ديگر، مذهب بتريه را اختيار كردند او همراه عده
  

  ؛فرق شيعه پس از امام باقر 
  : پيروانش به دو دسته تقسيم شدند ؛از وفات امام باقر پس 
 ؛گروهي به امامت محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن المجتبي   - 1

ولي . وي در مدينه قيام كرد و در همانجا شهيد شد. معروف به نفس زكيه گرديدند
اين گروه معتقدند كه مهدي قائم اوست و مرگش را منكر شدند و گفتند كه او 

  ! مقيم كوهي در بين راه مكه و مدينه است و بزودي خروج خواهد كرد زنده و
اي ديگر به امامت ابو عبداهللا جعفر بن محمد معتقد شدند و بر اين  فرقه  - 2

                                                 
عالوه بر عمر بن رياح, ساير اصحاب ائمه از قبيل حممد بن مسلم و منصور بن حازم و زياد بن ابی عبيـده  −)١(

ت باقر و صادق اند و در اين باره از حرض نيز با اين مشكل مواجه بوده.... و نرص اخلثعمی و  و زراره بن اعني
رجوع كنيد بـه جلـد اول اصـول كـافی بـاب اخـتالف ! اند های گوناگونی شنيده سؤال كرده و جواب إ
 .)برقعی. (ديث احاديث دوم تا هنماحل
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عقيده باقي بودند تا اينكه آن حضرت اسماعيل را به عنوان امام پس از خويش 
و ! داع گفتمعرفي كرد اما اسماعيل در زمان حيات آن حضرت دارفاني را و

همانا در مورد امامت اسماعيل براي خداوند : امام پس از مرگ فرزندش فرمود
اي از پيروان آن حضرت از اعتقاد به امامتش  از اينرو عده! بدا حاصل شده است
بدا را نيز نپذيرفتند و گفتند آن حضرت به ما سخن  ي هعدول كرده و مسأل

بتريه پيوسته و  ي هم نبوده و به فرقشود كه وي اما  نادرست گفته و معلوم مي
 . سخن سليمان بن جرير را در مورد شيعيان پذيرفتند

شيعه براي پيروان خويش دو عقيده وضع  ي هائم: گفت سليمان بن جرير مي
شود،   اند كه با اين دو عقيده هيچ وقت كذب و خطاي امامشان آشكار نمي كرده

  : تقيه ي هو ديگر مسأل بدا ي هاند از مسأل اين دو عقيده عبارت
شيعه از نظر پيروانشان در امر توضيح و  ي هچون ائم: بدا ي همسأل) الف

تبيين احكام و معارف دين، همچون انبياء داراي منصبي الهي هستند و در علم 
به آنچه بوده و خواهد بود و در خبر دادن از آينده، گويي قائم مقام انبياء 

آيا از قبل نگفتيم كه : گويند  اند واقع شد، مي  گفته، پس اگر چيزي كه !باشد  مي
و ! ايم چنين خواهد شد؟ زيرا ما از جانب خداوند همچون پيامبران تعليم گرفته

براي خداوند بدا حاصل شده و : گويند  اند واقع نشد، مي اگر چيزي كه گفته
  !! آنچه را گفتيم محقق نفرمود

از ائمه در معارف و احكام شرع و چون سؤاالت شيعيان : تقيه ي همسأل) ب
مسائل حالل و حرام و ديگر مورد دين بسيار شد و آنان نيز به اين سؤاالت 

ها را نوشته و تدوين كردند و ائمه نيز اين  پاسخ گفتند، پيروانشان اين جواب
ها را به سبب طول زمان و تفاوت اوقات حفظ نكردند، زيرا اين مسائل   پاسخ

ها و اوقات  هاي متعدد و ماه  گفته نشده بود، بلكه در سالدر يك زمان واحد 
گوناگون بيان گرديده بود، در نتيجه در يك مسأله چندين جواب مختلف و 
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ها، از ائمه   متباين گرد آمد و پيروان در مورد اين اختالف و تخليط در پاسخ
اين  سؤال كردند و اين كار را نادرست شمردند، اما ائمه پاسخ دادند كه ما

گويي  ايم و ماييم كه بايد پاسخ گوييم زيرا پاسخ ها را به عنوان تقيه گفته  جواب
ماست و ما به مصلحت و اينكه براي بقاي ما و شما و محافظت  ي هبر عهد

  !!.)1(تريم خودمان و شما از دشمن، چه بايد كرد، آگاه
توان   شود و چگونه مي  بدين ترتيب در چه صورت خطاي آنان آشكار مي

  !! درست را از نادرست تشخيص داد؟
اي از شيعيان پذيرفتند و از قول به امامت  سخنان سليمان بن جرير در عده

  . جعفر بن محمد عدول كردند
  

  ؛فرق شيعه پس از امام صادق 
  : باري پس از وفات جعفر بن محمد پيروانش به شش دسته نقسيم شدند

ميرد تا مجددا   او زنده است و نمي اي مرگ او را انكار كرده و گفتند عده  - 1
واليت بر مردم را به دست گيرد، او مهدي قائم است و روايت كردند كه او 

غلطد، باور نكنيد، زيرا   اگر ديديد كه سرم از كوهي به پايين مي: فرموده است
  . اين فرقه را ناووسيه نامند! من صاحب شمايم

بن محمد، فرزندش اسماعيل اي قائل شدند به اينكه پس از جعفر  فرقه  - 2
و مرگ او را انكار كرده و ! كه در زمان حيات پدرش در گذشته بود، امام است

مرگ او بر مردم مشتبه شده، زيرا پدرش به امامت او تصريح  ي هگفتند مسأل
                                                 

اند, عـالوه بـر ايـن  ذيرش اخبار ناموافق با قرآن, هنی كردهبايد توجه داشت كه ائمه متفقا, مسلمني را از پ −)١(
اند بلكه ديگران مطالب مورد عالقـه  بسياری از روايات منسوب به خاندان پيامرب را, آن بزرگواران ابدا نگفته

های آن بزرگواران را كه مورد پسندشـان نبـوده,  خود را از زبان آنان جعل كرده و در بسياری موارد نيز پاسخ
 .اند ه ناحق به تقيه نسبت دادهب
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ميرد تا   اسماعيل همان قائم است و نمي: گويد كرده و امام دروغ و نادرست نمي
اينان اسماعيليه . د و به امارت مردم اقدام نمايداينكه زمين را مالك شو

  . اند خالص
الزم است بدانيم كه مادر دو فرزند امام صادق يعني اسماعيل و عبداهللا، 

  . است ؛فاطمه بنت حسن بن حسن المجتبي 
آن حضرت يعني  ي هگروهي گفتند كه پس از جعفر بن محمد، نواد - 3

امامت از اسماعيل فقيد به فرزندش محمد بن اسماعيل بن جعفر امام است و 
 إرسد و براي غير او امامت ممكن نيست، زيرا بعد از حسنين  محمد مي

شود و جز در اعقاب نيست، يعني فقط از   امامت را از برادر به برادر منتقل نمي
  . شود  پدر به پسر منتقل مي

بو الخطاب اما اسماعيليه خالص را در واقع بايد همان خطابيه يعني پيروان ا
محمد بن ابي زينب االسدي االجدع دانست كه ادعا كردند ابو الخطاب پيامبري 

  !!مرسل است كه جعفر بن محمد او را به سوي مردم مبعوث كرده است
بعدها گروهي از پيروان ابو الخطاب به مرگ اسماعيل اقرار كرده و به 

د، پيروان محمد بن سه يعني پيروان محمد بن اسماعيل پيوستن ي هشمار ي هفرق
علي، : اند از نامند و به نظر آنان ائمه هفت نفر و عبارت اسماعيل را قرامطه مي

حسن، حسين، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد و محمد بن 
  . اسماعيل كه همان امام قائم است

  . مباركه نام گرفتند ي هاي منشعب شده و فرق از پيروان اين گروه، دسته
چهارم گفتند كه پس از جعفر بن محمد فرزند ديگرش محمد كه  ي هفرق - 4

. پس از او نيز فرزندانش امام خواهند بود. مادرش حميده نام داشت، امام است
  . اين دسته سميطيه نام دارند

اي به امامت برادر اسماعيل، عبداهللا األفطح بن جعفر قائل شدند،  فرقه - 5
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مد بزرگترين فرزند آن بزرگوار بود، وي به جاي زيرا وي در زمان جعفر بن مح
همچنين رواياتي نقل كردند . پدر نشست و خود را امام و وصي پدرش خواند

امامت در اوالد امام، با فرزند بزرگتر : اند كه جعفر بن محمد و پدرش فرموده
  . است

اكثريت پيروان جعفر بن محمد و بزرگان اصحاب وي و مشايخ و فقهاي 
جز تعداد اندكي به امامت عبداهللا گرويدند و با قاطعيت قائل شدند به  شيعه به

اين فرقه فطحيه ناميده . اينكه امامت در عبداهللا و پس از وي در فرزندان اوست
  . شوند  مي

چون عبداهللا در گذشت و فرزند پسري از او باقي نماند در امامت او ترديد 
موسي بن جعفر گرويدند و شمار كرده و اكثريت پيروانش به امامت برادرش 

اندكي نيز ادعا كردند كه عبداهللا از يك كنيز فرزندي به نام محمد داشته كه او 
  . پس از مرگ پدر به خراسان رفته و او همان قائم منتظر است

ششم پس از جعفر بن محمد، امامت را در فرزندش موسي  ي هفرق - 6
هشام بن سالم : اند از  رتدانستند و وجوه اصحاب جعفر بن محمد كه عبا

جواليقي، عبداهللا بن ابي يعفور، عمر بن يزيد بياع السابري، محمد بن نعمان ابو 
جعفر احول معروف به مؤمن الطاق، عبيد بن زراره بن اعين، جميل بن دراج، 

  . ابان بن تغلب و هشام بن الحكم و چند تن ديگر امامت موسي را پذيرفتند
جعفر پيروانش جز اندكي انتقال امامت از برادر به  پس از مرگ عبداهللا بن

: اند برادر را جايز شمرده و به پيروان موسي بن جعفر پيوستند كه از آن جمله
  . عبداهللا بن بكير بن اعين و عمار بن موسي الساباطي

مدتي بعد، هنگامي كه براي دومين بار، موسي بن جعفر در زمان هارون 
زندان وفات يافت، گروهي از پيروانش در امامت  الرشيد محبوس گرديد و در

   .وي ترديد كرده و به پنج فرقه منقسم شدند
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  ؛فرق شيعه پس از امام كاظم 
اي قائل شدند كه او قائم بود و در گذشت و امامتي پس از او در  فرقه  - 1

اين گروه معتقد بودند كه وي رجعت كرده ولي . هيچ يك از فرزندانش نيست
دانند و او به اصحاب مورد   است كه فقط برخي از موثقين ميدر محلي مخفي 

  . كند  اعتماد خويش امر و نهي مي
 ؛گروهي ديگر نيز گفتند او مرده است ولي همچون حضرت عيسي   - 2

رجعت خواهد كرد ولي هنوز رجعت نكرده و قائلين به رجعت وي را تكذيب 
 . كردند  مي

و نخواهد مرد تا اينكه شرق شماري ديگر گفتند موسي بن جعفر نمرده   - 3
و غرب زمين را مالك شود و زمين آكنده از ظلم و جور را از عدل و داد 

وي چون بيم قتل خود را داشت، صبح از . سرشار سازد و او مهدي قائم است
زندان خارج شد و ديگر كسي او را نديد و سلطان و يارانش براي به اشتباه 

ن مرده بود، در گورستان قريش و در همين انداختن مردم، كسي را كه در زندا
شود مرقد موسى بن جعفر است، دفن كردند ولي دروغ   قبري كه ادعا مي

گويند زيرا او از مردم غائب گرديده و در اين باب روايتي از امام صادق نقل   مي
او مهدي قائم است و اگر ديديد كه سرش از كوهي به پايين : كردند كه فرمود

 ! اور نكنيد كه او صاحب شما و قائم استغلطد، ب  مي
شوند، به تبعيت از محمد بن بشير مولي   اي كه همسويه ناميده مي فرقه  - 4

بني اسد گفتند كه موسي بن جعفر محبوس نشده و نمرده است، بلكه او مهدي 
قائم است كه غيبت كرده و در مدت غيبت انگشتر خويش و آنچه را كه پيروان 

ه محمد بن بشير عطا كرده، و او را وصي خود قرار داده و ادعا اند ب  بدان محتاج
كردند هر كه اعم از علي بن موسي يا ديگر فرزندان موسي بن جعفر ادعاي 

اين گروه را واقفيه نيز !! اند امامت كنند، مبطل و كاذب و كافر و غير حالل زاده
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 . گويند  مي
يرفتند و گفتند وي در اي با قطع و يقين مرگ موسي بن جعفر را پذ عده  - 5

مسمومي كه يحيي برمكي براي وي فرستاد،  ي هزندان سندي بن شاهك با ميو
مسموم شد و در گذشت و امام پس از او علي بن موسي الرضا است و گفتند كه 
آن حضرت در مورد پسرش علي وصيت و قبل از حبس به امامت او اشاره كرده 

 . سي بن جعفر را پذيرفتند قطعيه گويندبه اين گروه كه قاطعانه وفات مو. است
  

  ؛فرق شيعه پس از امام رضا 
  : پس از وفات علي بن موسي الرضا نيز پيروانش به پنج گروه منشعب شدند

اي گفتند كه علي بن موسي جز محمد بن علي بن موسي كه در آن  فرقه  - 1
است و زمان طفلي نابالغ بود و بعدها داماد مأمون عباسي شد فرزندي نداشته 

  . او امام است
مرجئه كه محدثه نام داشتند، امامت آن حضرت را  ي هاي از فرق دسته  - 2

 ! قبلي خويش بازگشتند ي هپذيرفتند، ولي پس از وفات وي مجددا به عقيد
اي از زيديه پس از اينكه مأمون عباسي حضرت علي بن موسي را  فرقه  - 3

و براي او از مردم بيعت عهدي برگزيد و فضل او را آشكار نمود   به واليت
خواست، امامت او را پذيرفتند، ولي پس از اينكه وي در زمان حيات مأمون در 

 ! سابق خود بازگشتند ي هگذشت، به عقيد
اي موسوم به مؤلفه پس از اطالع از مرگ حضرت موسي بن  فرقه - 4

جعفر، امامت علي بن موسي را پذيرفتند، ولي پس از مرگ آن حضرت از قول 
 ! امت وي عدول كرده و مجددا در حضرت موسي بن جعفر توقف كردندبه ام
اي گفتند پس از علي بن موسي برادرش احمد بن موسي بن  فرقه - 5

اين گروه سخناني گفتند كه به اقوال . چراغ امام است جعفر معروف به شاه 
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فطحيه كه از پيروان عبداهللا بن جعفر بودند، شبيه بود و همچون آنان  ي هفرق
 . قال امامت به برادر را جايز شمردندانت

را پذيرفتند و ) شاه چراغ(سبب آنكه گروهي امامت احمد بن موسي 
گروهي نيز پس از وفات حضرت علي بن موسي به توقف در امامت حضرت 
موسي بن جعفر بازگشتند آن بود كه به هنگام وفات علي بن موسي پسرش 

  . امت در غير بالغ جايز نيستمحمد هفت ساله بود از اينرو گفتند كه ام
اما كساني كه امامت ابو جعفر محمد بن علي بن موسي را پذيرفتند در 
كيفيت علم وي اختالف كردند و از جمله گفتند كه امام بايد عالم باشد در 
حالي كه محمد بالغ نيست و پدرش نيز وفات يافته، پس چگونه و از چه كسي 

توانند در   ني اظهار داشتند كه عالقمندان ميتعليم گرفته است؟ و آراء گوناگو
  . اين مورد به كتب مفصل مراجعه كنند

  
  ؛فرق شيعه پس از امام جواد 

پس از محمد بن علي گروهي به امامت فرزند و وصي آن حضرت، علي بن 
اي كه به امامت برادرش موسي بن محمد بن علي بن  محمد گرويدند مگر عده

گرويدند، ولي آن جناب ايشان را نپذيرفت و  )1(عموسي معروف به موسي مبرق
لذا آنان نيز امامت علي بن محمد را . از آنان تبري جست و آنان را تكذيب كرد

  ! پذيرفتند
گروهي از پيروان علي بن محمد در زمان حيات وي ادعاي نبوت فردي 

دعا موسوم به محمد بن نصير النميري را پذيرفتند و نميريه ناميده شدند، وي ا
وي معتقد به تناسخ بود !! كرد كه علي بن محمد او را به نبوت فرستاده است  مي

  ! و عقايد زشتي داشت و بسياري از محرمات را حالل اعالم كرد
                                                 

 .)برقعی. (جد اعالی اين حقري است  : آن جناب −)١(
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  ؛فرق شيعه پس از امام هادي 
اي به امامت فرزندش معروف به سيد محمد  پس از وفات علي بن محمد عده

يافته بود و پدرش فرموده بود در مورد  معتقد شدند كه در زمان پدرش وفات
بدا را نپذيرفته و  ي هاما اين گروه مسأل! امامت وي بدا حاصل شده است

گفتند كه وي در واقع نمرده است، زيرا پدرش او را به عنوان امام پس از   مي
خويش معرفي كرده است و جايز نيست كه امام دروغ و نادرست بگويد، پس 

پدرش بيم قتل وي را داشته، وي غائب شده است و او  او نمرده، بلكه چون
  . مهدي قائم است و سخناني شيبه سخنان پيروان اسماعيل بن جعفر گفتند

گروهي ديگر امامت حسن بن علي معروف به حسن عسگري را پذيرفتند و 
گفتند پدرش او را وصي خود قرار داده و گروهي اندك نيز امامت برادرش 

  . يرفتندجعفر بن علي را پذ
  

  ؛فرق شيعه پس از امام عسكري 
  : پس از وفات امام حسن عسكري، پيروانش به پانزده فرقه تقسيم شدند

شوند، گفتند خدا را در زمين از فرزند   اي كه به نام اماميه شناخته مي فرقه  - 1
  . حسن بن علي، حجتي است كه جانشين پدر است

غائب شده و او امام  دوم گفتند حسن بن علي زنده است ولي ي هفرق  - 2
 ! قائم است زيرا جايز نيست او كه فرزند يا جانشين مشخصي ندارد، بميرد

اي گفتند درست است كه حسن بن علي در گذشت ولي مجددا  فرقه  - 3
ماند و او امام قائم است، و   زنده شد زيرا زمين از حجت ظاهر خالي نمي
رو قائم   مام قائم را از آنا: روايتي از امام صادق نقل كردند كه فرموده است

 ! كند  گويند كه او پس از مرگش قيام مي
اي گفتند مرگ حسن بن علي صحت دارد، زيرا اخبار مرگش بسيار  عده  - 4
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توان تكذيب كرد، اخبار فرزند نداشتن آن نيز   است و خبري اين چنين را نمي
ن چنين است و قابل تكذيب نيست، پس با ثبوت اين دو مسأله پس از حس

عسكري امامت ختم گرديد و كسي پس از وي امام نيست و اين امر عقال و 
 صقياسا نيز بال اشكال است، زيرا همچنانكه نبوت و رسالت پس از پيامبر 

رسولي نخواهد آمد، جايز است كه امامت  ،ختم گرديد و پس از آن حضرت
 . نيز ختم شود

ي نداشت گروهي ديگر گفتند حسن بن علي در گذشت و چون پسر  - 5
قائمي را بر انگيزد ختم گرديد و  صامامت تا وقتي كه خداوند از آل محمد 

 . ممكن است آن فرد، خود حسن بن علي يا يكي از آباء وي باشد
اي ديگر گفتند حسن و جعفر بن علي هر دو امام نبودند و امام  دسته  - 6

همان محمد بن علي معروف به سيد محمد بود كه در زمان پدرش وفات 
يافت، زيرا پدرش به امامت او تصريح كرده بود، ولي به امامت حسن و جعفر 

  . تصريح نكرده است
برخي از ايشان ادعا كردند كه سيد محمد نمرده بلكه پدرش او را از بيم 
آنكه مقتول شود پنهان كرده و اگر همچنانكه امامت حسن و جعفر بن علي 

د، در حقيقت امامت پدرش نيز صحيح نبود، امامت سيد محمد نيز صحيح نباش
  . صحيح نبوده و اين جايز نيست

فطحيه امامت را در برادر جايز دانسته و  ي هاي ديگر همچون فرق فرقه  - 7
گفتند حسن بن علي در گذشت و جانشيني نداشت و پس از او برادرش جعفر 

  . بن علي امام است
رش علي بن شماري ديگر نيز گفتند كه جعفر بن علي امام است زيرا پد  - 8

محمد به امامت او اشاره كرده و اعتقاد به امامت حسن بن علي اشتباه و خطا 
 . بوده و واجب است كه امامت جعفر را بپذيريم
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گروهي ديگر قولي مشابه قول فقها و صاحب نظران فطحيه گفتند و ادعا   - 9
كردند كه حسن بن علي در گذشت و او را پدرش به امامت نصب كرده بود و 

ت جز در بزرگترين فرزندي كه پس از پدر باقي مانده، نيست، پس امام بعد امام
از حسن بن علي برادرش جعفر بن علي است و براي غير او جايز نيست، زيرا 
حسن فرزند نداشت و نيز برادري غير از جعفر نداشت پس همچنانكه حضرت 

امامت را به  فطح واگذاشت و پس از اوجعفر بن محمد امامت را به عبداهللا األ
 . برادر وي موسي واگذار كرد، پس در اين مورد نيز جعفر امام است

سيد محمد بود كه  ،امام: اي ديگر كه نفيسيه نام دارند، گفتند فرقه  -10
توسط پدرش علي بن محمد براي امامت معرفي شده بود، آنگاه در امامت سيد 

مامت خود را به محمد براي خدا بدا حاصل شد و او نيز به سفارش پدرش، ا
 . برادر خويش واگذار كرد

اي ديگر قائل شدند به اينكه حسن بن علي در گذشت ولي از او  دسته  -11
فرزند بالغي به نام محمد باقي مانده كه تنها فرزند حسن بن علي و امام پس از 

و حسن عسگري به امامت او اشاره فرموده اما به او امر كرده كه پنهان . اوست
  ! بيم عمويش جعفر بن علي در تقيه و استتار است شود و او از

دانند و او را به غير پدرش نسبت   اين فرقه جعفر بن علي را فرزند امام نمي
  !! او قول عظيم دارند ي هدهند و دربار مي 

يازدهم را كه مدعي است آن حضرت  ي هديگر قول فرق ي هفرق  -12
كه فرزند حسن بن علي، فرزندي به نام محمد داشته تكذيب كرده و گفتند 

محمد نيست بلكه آن حضرت فقط يك فرزند به نام علي داشته كه خواص 
  ! اند اصحاب پدرش او را ديده

گروهي ديگر گفتند كه حسن بن علي فرزندي داشته كه هشت ماه   -13
و ! پس از وفات وي به دنيا آمده و او مخفي است و نام و مكانش معلوم نيست
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در آينده به جنيني در شكم مادرش و : ل كردند كه فرمودروايتي از امام رضا نق
 ! به طفلي شيرخوار آزمايش شويد

چهاردهم گفتند حسن بن علي اصال فرزندي نداشته است زيرا  ي هفرق  -14
ما با تمام وسائل و آشكار و پنهان و چه در زمان حيات حسن و چه بعد از 

بتوان گفت كه حسن بن  اگر. وفاتش، تحقيق كرديم و اثري از فرزند نيافتيم
علي در گذشت اما او فرزندي آشكار و شناخته شده نداشت بلكه فرزندي 

فرزندي نيز چنين  هر متوفاي بي  ي هتوان دربار داشته كه مستور است، مي
توانند نسبت به عبداهللا بن جعفر   ادعايي مطرح كرد، از جمله فطحيه نيز مي

نيز فرزندي مستور  صكرد كه رسول خدا توان ادعا   چنين ادعا كنند و حتي مي
 !! داشته كه پيامبر است

دانيم در اين باره چه بگوييم، امر بر   اند كه ما نمي  پانزدهم قائل ي هفرق  -15
دانيم كه حسن بن علي پسري داشته يا نه؟ و آيا   ما مشتبه گرديده است و نمي

تيم و به برادرش جعفر امام است يا خير؟ ما منكر مرگ حسن عسكري نيس
رجعت او نيز عقيده نداريم و در مورد فرزند غير او نيز قائل به امامت نيستيم، 

شماريم تا اينكه خدا هر گاه كه   كنيم و كسي را امام نمي  بدين سبب توقف مي
 . بخواهد امر خود را ظاهر نموده و حقيقت را بر ايمان بيان فرمايد

بيت در عصر ائمه كه ما چنانكه  اي از اختالف دوستداران اهل اين بود شمه
گفتيم به اختصار تمام از معتبرترين كتب ملل و نحل كه تأليف دو تن از قدماي 

  . دانشمندان شيعه است نقل كرديم
اثني عشر يكي پس از ديگري به  ي هاگر احاديثي كه در آنها امامت ائم

در  داشت آيا اين همه طوائف و فرق گوناگون صراحت ذكر شده حقيقت مي
  شد؟  دوستداران اهل بيت و شيعيان خالص و مخلص ائمه پيدا مي

آيا امكان داشت كه امام منصوب من عند اهللا برخالف آن نصوص، نخست 
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فرزندي را به امامت معرفي كرده و پس از مرگ وي، فرزند ديگرش را معرفي 
  فرمايد؟ 

ز آيا ممكن بود كه شيعيان در اين موضوع كه آيا امامت در غير ا
قابل انتقال به برادر هست يا نه، تا اين اندازه دچار ترديد و  إحسنين

  ! كردند اختالف شوند؟ و آيا هاديان امت، آن نصوص را از امت پنهان مي
تر نبود، به جاي آنكه ائمه را  اي واجب آيا واقعا بر رسول خدا از هر فريضه

ري در هدايت اكثريت معرفي فرمايد كه اث... در خلوت به جابر بن عبداهللا و 
امت نداشته است، تعداد و نام ائمه و اصول و احكام امامت را چنان به امت 

اي براي احدي و يا الاقل براي دوستداران اهل بيت باقي  اعالم فرمايد كه شبهه
  ! نماند و حجت بر آنان تمام شود و اين اندازه سرگردان نشوند؟

توان   غرضانه در اين نصوص مي باري با اندكي انصاف و دقت و تحقيق بي
ها و خصومت دشمنان لدود مسلمين، اين ادعا   دريافت كه اغراض سوء سياست

را به ميدان آورد و بر اثر آن امت اسالمي به بالياي عظيمي مبتال شدند كه از 
  ! همه بدتر و زيانبارتر اختالف و افتراق است
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  آنچه گذشت ي هنتيج
  

عزيز گذشت بر  ي هه تاكنون از نظر خواننداميدواريم با توجه به آنچ .1
جويندگان حقايق و طالبان صادق حق و حقيقت، مبرهن و مسلّم شده 

امامت بدين صورت كه در ميان ما شايع است و در  ي هباشد كه مسأل
امت اسالم باعث خسارات و اختالفات و نزاع و دشمني و ضعف و 

شرع را صادقانه رهبر و  سرافكندگي بسيار گرديده كه اگر عقل و تعاليم
رهنماي خود بگيريم، خواهيم ديد كه غير از آن است كه اكنون در ميان 
ما معروف و رايج است، در حالي كه اگر اين مسأله را آنسان كه شارع 

ريزي كرده و اساس آن را چيده بفهميم خود موجب فوز و   مقدس پايه
  . فالح و نجات و نجاح امت اسالم خواهد بود

كه گذشت موضوع نص برخالفت اشخاصي معين از جانب شرع، چنان .2
و يا هر كس ديگر، حقيقت ندارد و متكي به  ؛خواه ابوبكر يا علي 

 . آيات الهي نيست
و اليق بودن او به خالفت رسول خدا  ؛فضل علي بن ابي طالب  .3

اگر آن جناب، به شرحي كه . بر هيچ محقق منصفي مخفي نيست ص
سؤوليتي الهي در احراز خالفت قائل بود، قطعا از گفتيم براي خويشتن م

هيچ كوششي و انذاري در تحقق اين امر الهي كوتاهي نكرده و بيش از 
وجه با غاصبين  اين در احراز خالفت جهد و جهاد كرده و به هيچ 

بدعتگذار تساهل و مداهنه نكرده و در اعالن و تعليم و ارشاد مردم 
  . فرمود  اي درنگ نمي الهيه لحظه ي هامامت منصوص ي هنسبت به مسأل

در فضائل و مناقب  صاحاديث و اخبار صحيحي كه از رسول خدا  .4
صادر شده در واقع ناضر به اين است كه حضرت از  ؛علي مرتضي 
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ترين الگوهاي اسالم و اين حقيقت را فرق اسالمي انكار ندارند و  عالي
  . المتقين استجاي مناقشه نيست و به هر حال آن بزرگوار امام 

را كه به نحوي انكار ناپذير ممدوح بسياري از  صاصحاب رسول اهللا  .5
 يارتد الناس بعد النب«اند، و احاديث مجعولي چون حديث   آيات قرآن

اگر به ! پس از پيامبر، مردم به جز سه تن مرتد شدند :يعنی »الثالث إالَّ 
آيات قرآن است تحقيق و تأمل ديده شود، در واقع به نوعي رد  ي هديد

  . و گمان ندارم هيچ مؤمني به چنين امري راضي شود
منصوصيت ائمه و رهبران  ي هدربار..... احاديثي كه فرق مختلف اسالمي   .6

چنانكه تا حدودي در اين اوراق  -اند  خويش در كتب خود گرد آورده
جاعلين كذاب و بدخواهان و فرصت  ي هساخته و پرداخت -روشن شد 

هاي  متعصبان جاهل بوده كه ريشه در سياست ي هتقوي و بافت طلبان بي 
خورد و نبايد  گرايي آب مي آن دوره داشته و از جويبار تعصب و فرقه

  . آنها را مورد اعتنا و اعتماد قرار داد
شدن و عدم   فراموش نكنيم كه خداوند متعال نيز تفرق و شيعه شيعه

و فرموده كه پيامبر اكرم هيچ ) 65 :انعام(اتحاد را از انواع عذاب شمرده 
  ). 159 :انعام(نسبتي با چنين كساني ندارد 

در بيان احكام و معارف دين است كه  إلاما امامت و فقاهت ائمه 
بايد عموم مسلمين به احاديث واقعي آنان كه قطعا موافق با قرآن است، 

  .رجوع كرده و از اين ذخائر گرانبها بهره گيرند 
و تقدس كه در مذاهب به اشخاص معيني داده اهميت بيش از حد  .7

شود با حقيقت و روح تعاليم دين و توحيد خالص سازگار نيست   مي
آميز آنان  بلكه ضد آن است و اعمالي كه در تكريم و احترام مبالغه

گيرد و حتي صورت عبادت و اعمال شرعي به خود گرفته،   صورت مي
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شود كه مرتكبين آن   مي عالوه بر آنكه مخالف روح شريعت است باعث
در عوض، از اعمالي كه منظور و مطلوب شرع است، كوتاهي ورزند، كه 

فاتقوا البدع  ةتركت هبا سن إالَّ حدث بدعة أما «به فرمايش امير المؤمنين 
بدعتي گذاشته نشد، مگر آنكه سنتي به جاي آن ترك : »لزموا املهيعأو

نهج البالغه . (مالزم شويد گرديد، از بدعتها بپرهيزيد و راه راست را
  . چنانكه وضع موجود ما نيز مبين اين حقيقت است) 145 ي هخطب

گيرد از   اكثر اعمالي كه در ميان شيعيان به نام شعاير دين صورت مي .8
ها و زنجيرزني و نذر براي  قبيل تعمير مقابر و تعظيم مشاهد و عزاداري

تحقيق نگريسته  ي هاگر به ديد... غير خدا و موقوفات و توسالت و 
بزرگوار اسالم  ي هشود مخالف شرع انور و مباين با تعاليم پيامبر و ائم

بوده و شرك خالص است و به سبب وجود چنين خرافاتي است كه 
 ي هاول توحيد عبادت و توحيد كلم ي هاسالم كه در درج ي هاحكام مهم

اهللا و  مسلمين و اجتماع و جماعت و جهاد و اجتهاد در اعتالي كلمه
اجراي حدود و قوانين و مقررات اسالم است، چنان منسي و متروك 

اند بلكه خواص نيز بدان  اطالع  است كه نه تنها عوام الناس از آن بي
  . اعتناي چنداني ندارند

علماي خدا ترس و فداكار است كه از بيان حقايق  ي هرو بر عهد از اين
  . عاليم اسالم آگاه سازندشريعت ابا نكرده و مسلمين را از حقايق ت

مشحون به ) به خصوص شيعه(بعضي كتب موجوده بين مسلمين .9
انگيز و عداوت خيز  خرافات و مملو از مطالبي است بغض آفرين و نفاق

افزايد و الزم است كه اين   برادران ايماني از يكديگر مي ي هكه بر فاصل
وم آن هر لحظه كتب تنقيد و تنقيه و تصفيه و تطهير شود تا از آثار ش

  . مسلمين مسموم نشوند
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كنندگان حقايق دين نيز كه به تحريك شيطان  البته علماي سوء و كتمان
كنند بايد مورد   و اغواي نفس، اينگونه مطالب را ترويج و تلقيق مي

  . اعتنايي قرار گيرند  بي
اينگونه آثار تحقيقي كه ما و امثال ما به توفيق خداي متعال بدان  .10

ايم بايد از جانب خيرخواهان امت و دوستداران حقيقت ازدياد  پرداخته
جو بدان بپردازند و  و تكثير شود و دانشمندان متقي و منصف و حق

باشد كه به توفيق پروردگار مهربان . آحاد امت اسالم را از آن آگاه سازند
  . عظمت اسالم تجديد شود و آب رفته به جوي باز آيد

  
ين تحقيق، در اتحاد متين و اتفاق راستين مسلمين و خواهم كه ا  از خدا مي

  . تقريب قلوب مؤمنين مؤثر افتد

اللهم آمني وما توفيقي إالَّ باهللا عليه توكلت وإليه أنيب, إن أريد إالَّ اإلصالح 
 . وال حول وال قوة إالَّ باهللا العيل العظيم
 بزودي نه دير آرد اين نخل بار
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