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  مترجمهمكار  مقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .بر شما باد متعال سالم و رحمت و بركات خداوند !خوانندگان عزيز

  :برتر ما رسول پيامبر
زمين پيامبران الهـي علـيهم    كه استحضار داريد پاكترين انسانها در روي انهمچن 

  .السالم هستند كه خداوند آنها را براي هدايت بشر مبعوث فرموده است
پس از آنان بهترين و پاكترين قشـر جامعـه انسـاني شـاگردان و تربيـت يافتگـان       

  .ن و صحابه و حواريون آنها هسنتنديعني يارا انبياء عليهم السالم ساز مكتب انسان

ريخ از هـيچ پيـامبري   و كتب حديث صحيح و سـيره و تـا  به گواهي قرآن كريم  
  .ام جزئياتش محفوظ نيستمفصل با تم ةزندگي و سير صمانند محمد

زنـدگي  پيامبر گرامي ما از آنجايي كه آخرين پيامبر الهي بودند لذا تمام لحظـات   
ياتش بارز و شاخص و ئو بلكه از لحظة تولد تا وفات با تمام جزايشان نبوت  ساله 23

  .درخشان استهمچون نور 
مفصـل   بـه گونـة   صو از آنجايي كه تمام مراحل دعوت و جهاد محمد مصطفي

جنبه تطبيقي داشته و قرآن كريم نيز براي اجراي اين پروسه عظيم لحظه به لحظـه بـر   
  .مي شده است خير امت نازل صلي اهللا عليه و آله وسلم و جامعة اساس نياز پيامبر

  :حضور شاخص صحابه
ــذ  ــور آن خورشــيد   ل ــدگي پرن ــا آخــرين لحظــات زن ا از آغــاز اعــالن بعثــت ت

درخشـان ايـن ديـن     سال تـاريخ  23در پهناي بستر در تمام صحنه ها و  صعالمتاب
صادقانه و فعال و پر طراوت صحابه و ياران آن حضـرت نـه   حضور ايماني و  ،جهاني

 و شـيرين و  زو معجـزات كتـاب آسـماني و سـخنان نغـ     تنها مشهود است كه با آيات 
  .صريح خداوند يگانه و يكتا مستند است
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از اولـين روز بعثـت تـا    صلي اهللا عليه و آله وسلم  آري صحابه و ياران رسول اهللا
ت بيست و سـه  ران و معماران عمارت ايمان به مدرحلت بويژه طليعه دا ةآخرين لحظ

اين مدرسه اين مكتب و در خدمت يك استاد، شاگردي  كردند؛ سال در يك كالس و 
   .هستند كامل در تاريخ بشر ةن تنها نمونو اين استاد و اين راهنما و اين شاگردا

  :نمونهاسالم مكتب 
ي خـالق كائنـات تأسـيس و    مكتب و مدرسه اي كه زير نظر مستقيم و با راهنمـاي 

خـود آن خـالق    ي كه استاد و معلم و مربـي اش بوسـيلة  مكتب و مدرسه ا اداره شود؛
و بوسـيله سـردار فرشـتگان معصـوم      ؛ردگار جهانيان تربيت شـده باشـد  كائنات و پرو

كه در عالم شهود و علـن و   جبرئيل امين قلب پاكش نه در عالم خواب و خيال و رؤيا
  ؛افته شده و شستشو داده شودآشكار شك به گونة

و استاد و معلم و مربي كه فراتر از حروف هجا و فنـون علـم و دانـش معـروف      
و نـور ايمـان و تقـوا و در ميـدان هـاي مختلـف       اهللا تكيه بر اذن و اجازه  بشر؛ فقط با

اسـتاد و   و ايثار و غيره شاگرد تربيت كند؛ دعوت و جهاد و نصرت و هجرت و انفاق
معلمي كه تمام لحظات زندگي و تمام ساعتهاي شبانه روزش مستقيما بوسيله خود اهللا 

اشـتباه بـرود فـورا اصـالح و     خواسـت  كه هرجا  ؛رب العالمين هدايت و كنترول شود
مجلس اعمي بلند نشده كه بخاطر يـك يـار    ارشاد و راهنمايي شود هنوز از  توجيه و

  ؛!ترشرويي كرد و روي گرداند "عبس"نابينايش توبيخ و سرزنش شود 
 كه اينگونه با نظارت مستقيم و صريح و آشكار خداوند اي استاد و معلم و مربي 

شـما تصـور كنيـد كـه شـاگردانش چگونـه        اگرد تربيـت نمايـد  كالس اداره كند و ش
  !.؟انسانهايي بايد باشند

  :تاريخ نمونه از پاكترين هاي چند 
سـه نفـر بـدون     )تبوك(اش بزرگترين و سخترين غزوات جنگييكي از وقتي از  
محمـد   ؛بـي مثـال   اسـتاد  و اصـرار معلـم و   متعـال  به دستور اهللا غايب مي شوندعذر 
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از  !تمام شهر مدينه با آنها قطع رابطـه مـي كننـد   ) هللا عليه و آله و سلمصلي ا(مصطفي 
  !استاد و معلم و مربي گرفته تا دوست و رفيق و خانواده و حتي همسرانشان

آنها را ندارد تـا   سالم كردن به حتي وهيچ كس حق صحبت كردن و داد و ستد  
  .ن قبول مي شودپذيرفته و توبه شا اينكه از آسمان اعلي مستقيما عذرشان

أبو لبابه به خاطر يك اشتباهي كه از او سر مي زند و فقـط   در مورد ديگري وقتي
سري از اسرار استاد و معلم و مربي اش را فاش مي كند خودش را به سـتون   ؛با اشاره

صلي اهللا عليه و آله وسـلم   مسجد مي بندد و عهد مي كند كه تا خود محمد رسول اهللا
  !!.ود را باز نخواهد كرداو را باز نكند خ

ت مبارك خودشـان  تا اينكه سر انجام توبه اش پذيرفته مي شود و حضرت با دس 
  !.بازش مي كنند

شاگرداني كه اينگونه تربيت شـوند حـدس بزنيـد كـه چـه ايمـان و صـداقت و         
  .!تعهدي خواهند داشت

آنهـا  صف و تعبير ايمان فودالدين و وفا و صـداقت  چه كسي قدرت و توانايي و 
  !را دارد؟

كساني كه وقتي يك نفـر جـوان   ! بودند صري اينها شاگردان محمد رسول اهللاآ 
آنان در دلش هوس گناه مي كند نزد حضرت مي رسد با كمال صداقت مـي   از جامعة

  .!شهوتم را ارضا كنمبا زنا كه  به من اجازه دهيد "ئذن لی فی الزناا"گويد 
اسـتاد   مكتـب ايمـان و   بـه  و ارادت عشـق وايمـان   و اوج صداقتكمال اين 

چنـان او را  بي نظير تاريخ بشر در چنـد جملـه     است ، استاد و معلم و مربيبزرگوار 
  .!!گناه منصرف مي گردد و از تصورشده كامل مرخص كه با رضايت  نادم مي كنند

و  ا مي كند بـدون پلـيس و رقيـب   جامعه اي كه وقتي يك نفر از آن عمال زن 
طهرنی یا رسـول  « مي رسد عرض مي كند صمت رسول اهللادخودش خ محتسب

  .!پاكم كن اي رسول خدا »اهللا
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حضرت روي بر مي گردانند تا چندين مرتبه ايـن عمـل تكـرار مـي شـود و       
م مي داند كه خودش ه !د تا سنگسار شودنه خودش را معرفي ككدارد  اصرارشخص 

  .!در انتظارش است؟ چه تنبيهي! چه مي كند
فـرار   جـازة عقوبـت ا تنبيـه و  از و دروغ ناله كه با گريه و زاري و  او نيامده 

  !.سنگسار كنند خداآمده است تا او را طبق فرمان  !!بگيرد
ردش مـي كننـد تـا وضـع     ! داستاني شبيه همين دارد) غامديهة امرأ(يك زن   

خـودش را   صحمل كند تا باالخره پس از چندين بار حضور به خـدمت رسـول اهللا  
  !.و سنگسار مي شود! مي كند خدا و رسول خدام تسليم حك
يسـت حقـايق تـاريخ    تگان نيست تخيالت يك رمان نـويس ن فرش اين جامعة 

  .!درخشان اسالم و سيرت و زندگي شاگردان محمد رسول اهللا است
ا كافر و مرتـد و  ي مدعيان اسالم ناب محمدي آنها رضي كه امروز بعيهمانها 

نفرين بر آنها را اجر و ثواب و پاداش و كليد بهشـت مـي   و لعن و  !!منافق مي خوانند
  .!پندارند

  :مدال خدايي براي صحابه
و  يك استاد و معلمو سه سال شاگردي در يك كالس و خدمت آري بيست  

سـخت و   آزمايشـات  صـدها مرحلـه از  دههـا و  راندن با آموزشهاي عملي و گذ مربي
  .!طاقت فرسايي كه تصورش هم براي ما دشوار است

پس از آنهمه تحمل، رنج و مشقت و سختي خداوند دلهاي آنهـا را همچـون    
: الفـتح  k  j  i  hz   }  :شيشه و آينه و بلور صاف و شفاف كرد و اعالن نمود كـه 

گوشـه هـاي قلـب آنهـا را نيـز ديـد و        خداوند پنهاني هـا و زوايـاي تاريـك    آري 18
ذكـر و دعـا و عبـادت را در آن     درخشش نور ايمان و تأللؤ صداقت و تقوا و انعكاس

و بعنوان پاداشي در برابر آن همـه تـالش و مجاهـدت از آنهـا     و پسنديد مشاهده كرد 
   :اعالن رضايت و خوشنودي نمود

 {  åä  ã  â  á  àz   119: المائدة  
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  .»ي شدنداز آنها راضي شد و آنها نيز از او راض اهللا «

  :...اما كينة منافقان
و نيازي هم بـه  (ستمگران و منافقان هرگز راضي نخواهند شد،  و ليكن ظالمان و

تحمـل روشـنايي و    چونكه دلهاي تاريك اين دشمنان نـور هرگـز  )رضايت آنها نيست
و !.يخ بشـر را نـدارد  نمونه هاي بي نظير تـار ديدن و شنيدن آن صحنه هاي استثنايي و 

  !.تركانندلذا قرنهاي متمادي است كه كينه نشخوار مي كنند و عقده مي 
از روز عقب نشيني جدشان ابن سلول از غزوه احد و بناي نامبارك مسجد ضرار  

و عـدالت گسـتر بـي    و كشتن قاريان قرآن و به شهادت رساندن اولين شهيد محـراب  
قـرآن  مظلـوم  شـهيد  پيكـر حيـاء و ايمـان و    عمر فاروق و همتاي تاريخ بشر حضرت 

علي و قهرمان علم و جهاد حضرت اب عثمان ذي النورين و شهيد ديگر محرحضرت 
حسـين ابـن علـي    عدالت خواهي و جگرگوشة حضرت زهراء مرتضي و شهيد بزرگ 

هر روز و هر شب جز كينه تـوزي   كنون آرام ننشسته اند ورضي اهللا عنهم أجمعين تا 
كـار ديگـري   در صـفوف مسـلمانان   ه انـدازي  و عقده پروري و اختالف افكني و تفرق

  .ندارند
دسته جمعي فردي وگروهي و در هر سطحي فقط كارشان خنجر زدن بـه   و تنها 

  :اسالم و مسلمين و به وحدت و قوت مسلمين است
  {  t  s  r    q  pz  رونده هاي و شيطان كردار زشت و پ  104: الكهـف

شان خوب جلوه مي دهد و گمان مي كنند كه كار خوب انجام مي سياهشان را در نظر
  .!دهند
نده هاي سياه اجداد منافقشان را به پاي صحابه جانبـاز مـي نويسـند و    و لذا پرو 

و اراجيف جعلكـاران و دروغپـردازان دل   نوراني آن به خزعبالت عوض قرآن و آيات 
بسياري از نكات مهم اين موضـوع را روشـن    ي بسته اند كه ان شاءاهللا كتاب پيش رو

  . خواهد كرد
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  :و داستان ترجمةآن معرفي كتاب
اسـت كـه در ايـن     يكه خدمت شما تقديم مي كنيم يكي از بهترين كتابهايكتابي 

مسـائل   ،موضوع نوشته شده كه با وجود مختصر بودن خيلي مرتب و جـامع و مسـتند  
  .باشدو هادي منافقان إن شاءاهللا  كه راهگشاي مؤمنان . تحليل مي كند را تجزيه ومهم 

ال پيش نويسـنده ارجمنـد   داستان ترجمه اين كتاب هم عجيب است حدودا يكس
  .كه از دوستان صميمي بنده است اظهار لطف كرد و خواهان ترجمه كتاب شد

را نيـز   توانستم اينكار را بكنم دل دوست عزيزم به علت مشاغل با اينكه نمي بنده
نمي توانستم بشكنم كتاب را تحويل گرفتم و به دوست عزيزم آقاي خيـر الـدين ادب   

  .تحويل دادم
قاي ادب ناپديـد  بود و ماهها اين كتاب با آ گويا رو درواسي گير كردهم ايشان ه 

يـا  ( شد من بطور كلي مأيوس شدم و مجبورا خـودم ترجمـه را شـروع كـردم مقدمـه     
را كه ترجمه كردم ادب پيدا شد و مژده داد كه كار ترجمه  )تقريظ شيخ صالح درويش

  !.در حال اتمام است چند ماهي هم اينطور گذشت
پـز را توانسـتيم خـدمت    كه با دخالت دو آشپز ايـن آش نيم  را شكر خداخره باآل 

و نقاظ ضعف و مبهم  شما تقديم كنيم، اميدواريم شما سروران به بزرگي خود ببخشيد
و يا هر انتقاد و پيشنهادي را كه الزم دانستيد بر ما منت گذاريد و با ايميل ذيل مرقـوم  

  .فرماييدارسال 
دوستان و همكاران التمـاس دعـاي خيـر    ساير مترجم و  ده ونويسنو براي خودم 

الزم به ذكر است كه عناوين مقدمة شيخ صالح درويش نيز از سوي ايـن راقـم    .داريم
  .اضافه شده است لذا هرگونه اشكالي نه به ايشان كه به اينجانب ربط پيدا مي كند

  
Haidari11@yahoo.com 

  .88ارديبهشت  22
  عبد اهللا حيدري



 

  اي به قلم مهمقد

  عالم دردمند و دانشمند گرانمايه

  درويششيخ صالح 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
را براي هدايت جهانيان بر انگيخـت   صخدايي را سپاس كه محمد مصطفي

افتمندترين جـاي روي زمـين   و مكه را مركز اين بعثت قرار داد، و آنرا بهتـرين و شـر  
  .ة خدا و مناسك حج را قرار داردزيرا كه در آن كعبه معظمه و خان گردانيد

  
  :بناي كعبه

كعبه را بنا كرد تا براي بعثت بهتـرين   ؛ر موحدان تاريخابراهيم بت شكن سرو
و مكرمترين شخصيت تـاريخ و سـردار و سـرور همـه پيـامبران و رسـوالن و گـوهر        

   :فرشتگان و عالم امكان زمينه سازي كند
 {  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A  O  N  M  L

  `  _   ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P
  c  b  az 128 -  127: البقرة                                                                                         

] :گفتنـد [بردنـد   را باال مى]  كعبه[هاى خانه  و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه«
و  پروردگارا، ما را فرمانبردار() تويى شنواى دانا در حقيقت كه. پروردگارا، از ما بپذير

 مناسـك  و]  قـرار ده [امتى فرمانبردار خود ] نيز[بگردان و از فرزندانمان  تسليم خودت
  »حقّا تويى كه توبه پذير مهربانى. را به ما بنما و ما را ببخشاى )تشيوه پرستش(

مدينه را انتخاب كرد و نـام ايـن شـهر     صپيامبر گرامي اشسپس براي هجرت 
مقدس با وحي و قرآن و پيامبر و هجرت و مسجد آنحضرت چنان گره خورد كه فقط 
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 صقابل شناسايي است، سـپس حضـرتش   صا نام و سيرت گرامي آن رسول مكرمب
ار مسجد پر در همين شهر محبوب وفات كردند و دفن شدند و قبر شريف شان در كن

  .ور آنحضرت قرار گرفتن
  

  :رابطة بعثت و هجرت با مكه و مدينه
بعثت و هجـرت رسـول   بين آيا تا كنون دقت كرده ايد و از خود پرسيده ايد كه  
ايـن همـه فضـيلت و     و: مكـه مكرمـه و مدينـة   (= اين سرزمين مقدس  با صگرامي

اين دو حرم شرافت و منزلتي كه خداوند به اين شهرها و هر دو مسجد عظيم واقع در 
  .چه رابطه اي وجود دارد؟ )مقدس عنايت فرموده

صـلي اهللا   هر نماز در مسجد الحرام معادل صد هزار نمـاز و در مسـجد پيـامبر   ( 
  .)معادل هزار نماز استعليه و آله وسلم 

اينهمه لطف و احسان خداوند از بركت دعا و مناجات ابـراهيم عليـه السـالم بـا      
فرزند شير خوارش را با همسر عزيزش يكـه و تنهـا در    پروردگارش است هنگامي كه

  : فرمودريگستان داغ و بي آب و علف مكه رها كرد و به فلسطين برگشت و 
 {  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s

   m  l  k  j  i  h    g  f   e  d  c  bz 37: إبراهيم    
اى بى كشـت و زرع در كنـار بيـت     به درهاز فرزندانم را ]  برخى[پروردگارا، من «

از مردمان ]  برخى[پس دلهاى . تا نماز را بر پا دارند! پروردگارا. ام حرام تو سكنى دادهال
باشـد كـه آنـان    . ها به آنان روزى ده كن كه به آنان بگرايند و از ميوه]  چنان مشتاق[را 

  »سپاسگزارند
  :مكه مكرمهافق دور گاهي به ن

گرديم و آن صحنه را تصـور كنـيم، زمانيكـه مكـه     به اعماق تاريخ بر بياييد با هم
نـه آبـي نـه علفـي، از     مكرمه خالي بود، نه انساني نه جانداري، نه كلبه اي نه خانه اي 

  !.همه چيز خالي
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و دره هاي تنگ و قله هاي سياه و سنگهاي كور  سربه فلك كشيدهفقط كوههاي  
را احاطه كرده است، تصور كنيد زنـي كـه از   و آفتاب خورده است كه جاي شهر مكه 

سرزمين نعمت ها آمده، از ميان باغها و نهرها و درخت ها، از سرزمين نيـل، از مصـر،   
اين خانواده مختصر اسـت كـه پـدرش     شيرخوار آنها اسماعيل كوچك دردانةو فرزند 

  .السالم به سن كهولت و پيري رسيده استابراهيم عليه 
گهواره است در آن سرزمين بي آب و علف تنهـا همـراه و    اسماعيل كه هنوز در 

همنشين مادر است، طفل شيرخوار آن زمان كه بعدها پيامبر عزيز و فـداكار اهللا متعـال   
و بـه اصـطالح عامـه مـردم سـنگ حجـر       » حجر أسود«شد فقط در فاصله چند متري 

  .األسود، قرار داشت محل چاه زمزم
روي يك تپه يا سكوي نسبتا بلند واقع بـود، مـادر   زيرا كعبه در آن زمان گويا بر  

كعبـه نشسـته بـود، داسـتانش      شيرخوارش را در آغوش داشت در سايةكه تنها فرزند 
  .معروف است كه همه مي دانيد و در كتابهاي معتبر درج شده است

از آن لحظه به بعد زندگي در مكه مكرمه آغاز شـد مسـلما همـة ايـن جريانـات،      
الحـرام و تمـام حـوادث مربوطــه زمينـه سـازي بـراي بعثـت پيــامبر         آبـادي بيـت اهللا  

بود خداوند دعاي ابراهيم عليه السالم را اجابت نمود، و اين آغاز زنـدگي   صگرامي
  .در مكه بود

  
  :منوره در تورات مدينهذكر 

اما مدينه داستان ديگري دارد، به حكم و ارادة خداوند اوس و خزرج از سـرزمين  
آبـاد  يثـرب را  ثرب سابق سرازير شـدند، و در آن مسـكن گزيدنـد و    غامدي يمن به ي

كردند، نام و صفت سرزمين هجرت در تورات آمده است به همين دليل بود كه بعضي 
قبايل يهود سرزمين مقدسي را كه خداوند در آن بركت داده بود، سرزمين فلسطين كـه  
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آن مقام و منزلت وااليـي كـه    پيامبران شان عليهم السالم در آنجا مبعوث شده بودند با
  !.ن شدندبراي فلسطين قائل بودند را رها كردند و در مدينه ساك

زيرا مشخصات آنرا از تورات فهميده بودند و طبق وعده خداوند مي دانستند كه  
است،  صرين و عزيزترين پيامبر الهيخاين شهر مقدس محل هجرت رسول گرامي آ

شهر هجرت شان را در خواب هـم  عليه و آله وسلم  صلي اهللا و همچنين پيامبر گرامي
 )يـا زمـين سـوخته   (د، كه سرزمين شوره زار و نخلستاني و در بين دو حـره  ه بودنديد

  .واقع است
داستان سلمان فارسي رضي اهللا عنه نيز مشهور اسـت وقتـي راهـب نصـراني كـه      

اي را بـر  صبارزترين عالم عصر خويش بود مشخصات سرزمين هجـرت رسـول اهللا  
سلمان توضيح داد و به او دستور داد كه اگر در تالش حق جدي است حتمـا بـه ايـن    

به ايـن سـرزمين هجـرت خواهـد كـرد،       صاهللا سرزمين برود زيرا كه آخرين پيامبر 
سلمان بعدها گفت كه وقتي شهر مدينه را ديدم با همان مشخصاتي كه راهب نصـراني  

  .برايم توضيح داده بود شناختم
ونـد چقـدر بـه ايـن     پس مالحظه مي فرماييد كـه خدا ! عزيز و گرامي خوانندگان

لطف داشته كه هزاران سال پـيش از تولـد ايشـان مـژده بعثـت       صپيامبر گرامي اش
حضرتش را در تورات و انجيل و حتي نام و مشخصات شـهري را كـه ايشـان بـه آن     

  !.ت خواهند كرد را بيان فرموده استهجر
هي مانند موسي و عيسي عليه السالم اين مژده و بشارت را العزم الاولوو پيامبران  

  .اند همواره تكرار كرده و به امتيانشان شنوانده
 {  R    Q  P  O  N  M    L       K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  a  `    _  ^  ]  \  [   Z  YX  W  V  U  T  Sz 6: الصف  
اهللا بـه سـوى    ةبنى اسرائيل، من فرستاداى : گفت و چنين بود كه عيسى بن مريم«

روى من اسـت و مـژده دهنـده بـه      شما هستم، تصديق كننده آنچه از تورات كه پيش
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ها بـه سـوى    پس چون با معجزه. است» احمد«آيد كه نامش  رسولى كه پس از من مى
  »اين جادويى آشكار است: آنان آمد، گفتند

  
  :ذكر صحابه در تورات

رسـول   ؛خلقـت  بطه با پيامبر عزيـز الهـي و دردانـة   در راكه  موضوع مهم ديگري
در تورات و انجيـل از آن يـاد شـده و پيـامبران أولـو      صلي اهللا عليه و آله وسلم  مكرم

ــا الســ   ــه بعثــت  العــزم الهــي حضــرت موســي و عيســي عليهم ــژده ب ــار م الم در كن
  .صحابه آنحضرت است ؛از آن ياد كرده اند صآنحضرت

شـگفت انگيـر    !ي آنها شايد در وهلة اول براي بعضي هاكه با صفات و ويژگيها 
را در قـرآن  صلي اهللا عليـه و آلـه وسـلم     پيامبر اشد اما خداوند متعال اوصاف صحابةب

  :كريم آورده و خبر داده كه اوصاف آنان در تورات و انجيل نيز آمده است
 {  Q  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A

T  S   R  d  c   b  a`   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  U
  s  rq   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f           e

   }  |  {  z  y  x  w  v   u  tz 29: الفتح   
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و  ،استاهللا محمد فرستاده  «

ايشان را در حال ركوع و سجود  .زندو نسبت به يكديگر مهربان و دلسو ،سرسخت
نشانه ايشان بر  .طلبند جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي .بيني مي

و اما  ،توصيف آنان در تورات است ،اين .اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است
هاي  ي هستند كه جوانهتوصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزار

هاي  و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه ،خود را بيرون زده) هاي شهخو(
   .آورد اي كه برزگران را به شگفت مي بگونه ،خويش راست ايستاده باشد
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و همواره جوانه  ،ايستند نمي آني از حركت باز .اند مؤمنان نيز همين گونه( 
و باغبانانِ بشريت را بشگفت  ،ندشو يابند و بارور مي ها پرورش مي و جوانه ،زنند مي
تا كافران را به ) كند نصيب مؤمنان مياهللا اين پيشرفت و قوت و قدرت را  .آورند مي

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي  .سبب آنان خشمگين كند
  .»دهد شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

  
  :اسالم دين عقل و منطق

اگر از صحابه ذكري نمي شد جاي پرسش بـود چـون واقعـا هـم      )تعجب ندارد(
قابل فهم نيست كه بعثت و شهر اقامت ايشان و جايگاه و مكانت آن بيان شـود امـا از   

  !. صحابه و ياران و همراهان و معاونان آنحضرت سخني به ميان نميايد
جودات زنـده و  ارزش وااليي را دارا است مو در شريعت ما كه عقل و منطق 

جاندار از جمادات بي جان ارزش بيشتري دارند، چگونه با عقل و منطق سازگار است 
كه محل هجرت ايشان كه جمادي بي جان اسـت ارزش و اهميـت و فضـيلت داشـته     

  !.ران فضيلت و منزلتي نداشته باشندباشد اما صحابه و همكاران و جان نثا
عرض كرديم كـه در  ! ا براي كسانياين مقدمه عقلي و قياس جلي و آشكار ر 

شـبهاتي در دل داشـته باشـند،     )رضي اهللا عنهم اجمعين(صحابه يا بعضي صحابه  بارة
صـلي اهللا   در قرآن كريم وجود دارد كه از صـحابه رسـول اهللا   ينصوص و آيات فراوان

 .اين آيات مختصر و بعضي مفصل استبعضي از كه  ستايش مي كندعليه و آله وسلم 
ه محترم بخشي از اين آيات كريمه را آورده است كه در اين مقدمـه نيـازي بـه    نويسند

  .تكرار آن نيست
  :مدينهدر منافقان ريشة نفاق و 

در عصـر   ادآور شـوم ايـن اسـت كـه    يدر اينجا كه بايد  ديگريمسئله مهم    
كساني هم بودند كه به دليل ترس از دست دادن جايگاه و مكانت اجتماعي  صپيامبر
  !.لمان شدند، اما در دل كافر بودنديا علل ديگري ظاهرا مسخود 
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ند و در مكه نـه منـافق   هستند كه در جامعه مدينه پيدا شداينها همان منافقين  
در مكه نه قدرتي داشتند و نـه حكـومتي،    صبود و نه زمينه پيدا شدن آن، زيرا پيامبر

لذا رنـج و مشـقت و    ضعف و ناتواني شديد بسر مي بردندبلكه صحابه آنحضرت در 
آزار و اذيت فراواني تحمل كردند، بعضي مجبور شدند به حبشه هجرت كنند، سـپس  

  .دستور هجرت به مدينه صادر شد
همة جريانات و تحوالت فقط به دليل اين بود كه پيامبرصلي اهللا عليه وسـلم   

در و صحابه رضي اهللا عنهم بر اثر شدت و غلظت مشركين و واكنش هـاي تنـد آنـان    
برابر دعوت توحيد در حالت ضعف بسر مي بردند و نمي توانستند دين شان را ظـاهر  
كنند، به همين دليل خداوند دستور هجرت صادر فرمود تا به جايي بروند كـه بتواننـد   

  . آزادانه دين شان را آشكار كنند
وقتي پيامبرصلي اهللا عليه وسلم به مدينه هجرت كردند مشركان بر اوضاع مسـلط  

ودند، و آنحضرت قوت و سلطه اي نداشتند كه اهل باطـل از ايشـان احسـاش خطـر     ب
كنند، تا اينكه غزوة بدر و به تعبير قرآن كريم يوم الفرقان آمد روزي كه خداوند ايمان 

  .ل كردو اهل ايمان را عزت و قوت بخشيد و شرك و اهل باطل را خوار و ذلي
ه در غزوه بدر اهل باطـل در مدينـه   كشته شدن سران مشرك مك از بنابر اين پس 

گرفت لذا راه نفاق را در  را قدرتصلي اهللا عليه و آله وسلم  فهميدند كه پيامبر گرامي
پيش گرفتند يعني ظاهرا مسلمان شدند، اما در واقع بر همان كفر و شرك و باطل شان 

  .!باقي ماندند
بـر چسـب نفـاق بـه      اين منافقان بدون استثناء همـه از اهـل مدينـه بودنـد، لـذا      

هيچكدام از مهاجران كه مراحـل سـخت و امتحانـات طاقـت فرسـايي را پشـت سـر        
گذاشته بودند نمي چسبد و به انصار كه قبل از غزوه بدر مسلمان شده و با پيامبرصلي 

  .اهللا عليه وسلم بيعت كرده بودند نيز نمي چسبد
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  :در پيدايش نفاقديگر تحليلي 
 ، زيرا پيامبر گراميمي گويدين چن نيزعقل سالم ) تاريخعالوه بر قرآن و سنت و( 

داشتند و صحابه و ياران و حاميـان   در مكه وضعيت سختيصلي اهللا عليه و آله وسلم 
ايشان مشكالت عديده و آذار و اذيت فراواني را تحمل مي كردنـد، ايـن مشـكالت و    

ز حتي بـا خوانـدن   آزمايشات به قدري سخت و جانكاه و غير قابل تحمل بود كه امرو
  !.گيز مو در بدن انسان راست مي شودآن داستانهاي شگفت ان

تحمل آنهمه رنج و مشقت و آزار و اذيت جز آن مردان قهرمان و مؤمنان حقيقي  
كـوره آزمايشـات ايمـاني و     ود، پس از سالها سوختن و سـاختن در در توان هركس نب

سـر   ،سم و جان و وجـدان و روان همزمان با پخته شدن ج ،پخته شدن ايمان و عقيده
  .يافتند به سرزمين حبشه هجرت كنندانجام اجازه 

آفريقا، جايي كه نـه تنهـا خـويش و قـوم و     حبشة از مكة حجاز به هجرت  آري 
اقاربي نداشتند كه حتي تصور هم نمي كردند كه روزي اهل ايمان بشمول سـرداران و  

  !.كنند و راهي قاره ديگري شوند رهاسرمايه داران مجبور شوند همه چيز شان را 
اين هجرت اجباري چيزي جز فشار و اختناق نبود، كـه از سـران    علت و انگيزة 

مكه تحمل مي كردند، حاال تصور كنيد كه در چنين گروه و مجموعـه اي منـافق چـه    
چـه سـودي دارد و بـه چـه      !؟چگونه مي تواند صبر و تحمل كنـد و  !؟مصلحتي دارد

  !اينهمه ظلم و ستم را به جان بخرد؟ ورايمان و بااميدي بايد بدون 
باره منافقين آياتي نازل فرمود كه تا قيامت تالوت مي شود، صفات خداوند در

يژگيها و عالمات و نشانه هاي آنـان را بـه تفصـيل بيـان فرمـود و پيـامبر گرامـي        وو 
 الوه بـر ي اسم و مشخصات كامل آنان آگاه فرمود عـ را از تمام اسرار آنان حت صاش
اي آن فاضحه يعني رسـوا  كه يكي از نامه »توبه«رة منافقون سوره ديگري نازل كرد سو

  .كننده است

پس با همه اين تفصيل جاي هيچگونه شك و ترديدي براي عقال باقي نمـي   
كه اهل ايمان و تقوا و دعوت و جهاد بودند هرگـز ممكـن    صماند كه صحابه پيامبر
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مگر اينكه قصد و غرضـي  (دشتباه گرفته شونكه بيان شد ا نيست با منافقان با توضيحي
  .)در كار باشد

رسوا مي كند و از ن را ا فاضحه خداوند از يكسو منافقايدر همين سوره توبه 
ن و انصار و سبقت گيرندگان به ايمان را معرفي مـي كنـد در ايـن    سوي ديگر مهاجرا

مسئله اشـاره مـي كنـد و    ن هميمحترم به  هكتاب مختصري كه در دست داريد نويسند
  .صحابه رضي اهللا عنهم و حال منافقان را بيان مي كندحال 

  
  :كتاب پيش رو

امـروز مـا بـه     د است و جامعـة ارزشمن لذا اين كتاب در موضوع خود بسيار 
كينه  صاهللا صحابه رسول كتابهاست چون بعضي ها كه در بارة شدت نيازمند اينگونه

هاتي را مطرح مي كنند كه ايمان و محبت ان متأثر هستند شبيا از كينه توزدر دل دارند 
پـس از پيـامبران علـيهم    (و ارادت امت اسالمي را نسبت به اين نخبگان تـاريخ بشـر   

  !.خدشه دار مي كند )السالم
 !فرق منافق با صحابي را نمي دانندكه بعضي ها متأسفانه  هكار به جايي رسيد 

دعاي علم و تحقيق هم دارند ادعا مي كنند كـه در  و شگفت انگيز اينكه بعضي ها كه ا
  .!بين مهاجرين اولين و سبقت گيرندگان به ايمان نيز نعوذ باهللا منافق وجود دارد؟

حاال شما دقت كنيد و بيبينيد كه كينه و حسد و دشمني و با عينك سـياه بـه    
  . ي دهدجهان نگريستن چگونه حقايق روشن را تيره و تار و چه بسا معكوس جلوه م

خيلي هم شـگفت   صالبته اين موضع گيري خصمانه در برابر صحابه رسول اهللا
انگير نيست چون همين مردان مؤمن و قهرمانان جان بر كـف بودنـد كـه بـا ايمـان و      
اخالق و محبت و رشادت و شهامت و عشق به بهشت و شـهادت بزرگتـرين قـدرت    

انسانهاي  ند؛ و با شمشير عدالت ر زمان خويش را از پاي در آوردهاي ستمگر و متكب
مظلوم و در بند ستم را از چنگ خونخواران و وحشي صفتان رها كردند، و بـا از بـين   
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همزيسـتي  سـتان محبـت و وحـدت و    را بـه گل  جهـان  ،بردن هرگونه تمييز رنگ و بو
  .مسالمت آميز مبدل نمودند

و منافقـان و  فارس و روم و تأديب يهـود و مشـركان    آري فرو پاشي امپراطوري 
تـاريخ   ن دست آورد اين فرشته صـفتان نمونـة  ن و ساير دشمنااقباط و سركوبي مرتدا

  .بشر بود، پس طبيعي است كه دشمن زياد داشته باشند
ـ   خداوند به  د و نفـع كتـاب او را عـام    نويسنده محترم پاداش نيـك عنايـت فرماي

  .آمين. گرداند
  

  و صحبه أجمعين و صلي اهللا وسلم علي نبينا محمد و علي آله
  

  صالح بن عبداهللا الدرويش
  قاضي دادگستري عمومي قطيف

  شرق عربستان



 

  مقدمه مؤلف

حمد و ستايش شايسته ذاتي است كه انسان را از ساير موجودات به وسيله عقل 
متمايز ساخت و او را بر بقية مخلوقات برتري داد و درود و سالم بر بهترين 

  .صن، رسول گرامي اسالم حضرت محمد مصطفيترين پيامبرا مخلوقات و گرامي
به مدت سيزده سال در مكة مكرمه، مردم را به سوي اسالم فرا  صرسول اكرم

كه ايشان و پيروانشان ضعيف و ناتوان بودند، تا اين كه خداوند   خواندند، در حالي
متعال به آنان اجازه داد تا با ترك سرزمين و دارايي خود و به خاطر كسب رضايت 

  :پروردگار، هجرت نمايند
 {  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯z 8: الحشر   
همچنين غنايم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

و اهللا خواهند و  و خشنودي او را مياهللا آن كساني كه فضل . اند بيرون رانده شده
يعني مؤمناني كه واقعا ايمان دارند و راست (اينان راستانند . كنند ياري مي پيغمبرش را

  .»و درست هستند
اجازه و دستور هجرت رسيد، ايشان مكة مكرمه را به  صزماني كه به پيامبر اكرم

ايمان آوردند  صاي به پيامبر اكرم در مدينة منوره عده. قصد مدينة منوره ترك گفتند
اما با گسترش يافتن قدرت و شوكت اسالم، . شان كفر ورزيدنداي ديگر به اي و عده
كردند كه مسلمان هستند، ولي در باطن به كفر گرايش  اي در ظاهر وانمود مي عده

كاريها متوسل  گريها و پنهان داشتند و براي مخفي ماندن از ديد مسلمانان، به انواع حيله
بدين ترتيب مردم . شود منافقين ياد مياز اين عده در تاريخ اسالم به عنوان . شدند مي

  . شدند به سه دسته مؤمن، كافر و منافق تقسيم  صدر عصر پيامبر اكرم
قابل ذكر است كه حقيقت امر براي بعضي از مردم مبهم گشته و از آنجايي كه 

 را از منافقين تشخيص دهند، گاهي برخي از صحابه كرام نتوانستند صحابه كرام
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از اين رو الزم به نظر . اند و گاهي بالعكس روه منافقين تصور كردهرا از زمره و گ
آن پي برده ) اصل و ريشه(رسيد تا پيچيدگي اين قضيه كامالً روشن گردد و به كُنه  مي
  . شود

  چراغ مرده كجا نور آفتاب كجا              ببين تفاوت راه از كجاست تا به كجا    
اند و  كرده منافقاني هم زندگي مي ،ابه كرامدر اين شكي نيست كه در ميان صح

اما شك كردن در حاالت برخي افراد . نفاق تعدادي از آنها بر مردم مخفي بوده است
كه ايمانشان قطعاً مشخص شده و يا كساني كه نفاقشان قطعاً ثابت گشته تعميم 

  .يابد نمي
اينكه از قضا با  كردم كه اين قضيه براي هيچ كس ايجاد شك كند تا بنده فكر نمي

بعضي از شيعيان مالقات كردم و از زبان آنها سخناني را شنيدم كه تصور آن هم در 
آيد كه برخي از سخنانشان را در ضمن مطالب اين رساله بيان  وهم و خيال كسي نمي
  .كنم تا كامالً به اين قضيه بپردازم خواهم كرد و تالش مي

  : ام كه عبارتند از سيم كردهمباحث اين رساله را در چهار فصل تق
  .متمايز ساختن قران صحابه را از منافقين :فصل اول
  .مفهوم صحابي پيامبر بودن و عدالت صحابه در اسالم: فصل دوم
  . صپاسخ به چند شبه پيرامون اصحاب پيامبر: فصل سوم

  .امامت از ديدگاه قرآن كريم: فصل چهارم
دن قضيه، از آيات قرآن كريم استفاده تالش بنده بر اين بوده تا براي روشن ش

كنم؛ چرا كه مرجع نهايي براي رسيدگي به تمام قضايا هنگام اختالف، قرآن كريم 
  .كردند هم، به همين شيوه عمل مي صبيت پيامبر اكرم و ائمه اهل. است

بنگريد امور ما : كما اينكه از امام محمد باقر رحمه اهللا تعالي نقل شده كه فرمودند
رسد، اگر آنها را موافق قرآن يافتيد،  همچنين مطالبي را كه از طرف ما به شما ميرا و 

  .  بپذيريد و اگر موافق با قرآن نبود، آنها را رد كنيد



    

 
     25 ص صحابه و منافقان در عصر پيامبر

 

 

از خداوند متعال بترسيد و نسبت : مي فرمايدامام جعفر صادق رحمه اهللا تعالي 
  .قول نبي ما باشدبه ما نپذيريد سخني را كه مخالف با فرموده پروردگار ما و 

از جانب ما هيچ سخني را نپذيريد، مگر آن سخني را كه : مي فرمايدو همچنين  
  . موافق قرآن و سنت باشد

به همين دليل بنده در اين زمينه به برخي از رواياتي كه در كتابهاي معتبر شيعه 
ها دليل و گردد و عليه آن ام؛ چرا كه بيشتر مايه قبول مي اند، استناد جسته نقل شده

حجت قويتري خواهد بود؛ چرا كه بسياري از حقايق در كتابهاي آنها بيان شده و از 
  . ديد آنها پنهان مانده است

وگوها و مباحثات متعددي است كه   اي را كه پيش رو داريد، حاصل گفت رساله
  .ام ها در هنگام كار و يا جاهايي ديگر داشته ظرف چند سال با برخي از شيعه

 اهللا َتعايل أْسألُ أنْ َيْجَعلَُه َخاِلَصاً ِلَوْجهِِه الْكَرِْيم َو أنْ َيْنفََع بِِه َو ُيَبارَِك إنَّه َجَواٌد كَرِْيٌم َوَو 
  .                                                  َصلّي اُهللا َعلَْي َنبِيَِّنا َو آِلِه َو َصْحبِه

  
    21/9/1427: مؤلف                                                                  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل يكم
  متمايز ساختن قرآن صحابه را از منافقين

  : در اين فصل چند بحث وجود دارد 
فرازي از آيات صريح قران كريم مبني بر وجود : بحث اول

  ندو گروه صحابه و منافقي
تمجيد از صحابه و معرفي صفات و برتري : بحث دوم
  جستن آنان
نكوهش منافقين و بيان هويت حقيقي و دروني : بحث سوم

  آنان
ديدگاه اهل تشيع نسبت به آياتي كه در آنها از : بحث چهارم

  صحابه تعريف و تمجيد شده است 
 



 

  بحث اول

  
  فرازي  از آيات صريح قرآن كريم

  مبني بر وجود دو گروه 

  )و منافقين شصحابه كرام( 

گو و هر كسي كه به آن چنگ بزند در  قرآن كريم كتابي است حقيقت گرا، نه بذله
كه هدايت را در جايي ديگر جستجو كند،  گيرد و كسي ال قرار ميحفاظت خداوند متع

  .سازد خداوند متعال آن شخص را گمراه مي
از جمله مسائلي كه در اين كتاب حقيقت و هدايت عنوان شده است، مسئله 

  .است صصحابه و منافقين زمان پيامبر اكرم
اه با چهره و معرفي منافقين همر شآيات زيادي در مدح و پاكي صحابه كرام

  . اخالقي آنان آمده است
ه كقرآن كريم در جاهاي متعددي از گروه مؤمنين و منافقين ياد نموده است، چنان

عمران، نساء، مائده، عنكبوت، احزاب، فتح، حديد، مجادله،  هاي بقره، آل در سوره
   .هاي مدني نيز منافقين را معرفي نموده است حشر و منافقين و در بسياري از سوره

عنوان نمودن اين دو گروه در جاهاي متفاوت، خود دليلي واضح و روشن است 
  : مي فرمايدخداوند متعال  چنانكهبر اينكه اين دو گروه با هم تفاوتهاي زيادي دارند، 

 {  Z  Y  X  W  V  U  Tz 56: التوبة   
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ي كه از در حال) و مؤمن و مسلمانند(خورند كه آنان از شمايند  سوگند مياهللا به  «
  . »و مؤمن و مسلمان نيستند(شما نيستند 

كردند، اما  معرفي مي هاي دروغ، خود را جزء گروه صحابه كرام منافقين با قسم
آشكار نمود؛  و صحابه كرام صخداوند متعال چهرة نفاق آنان را براي پيامبر اكرم

گروه  چرا كه هر گروهي داراي ويژگيها و خصوصياتي است كه آن خصوصيات، هر
C  B  A  } : مي فرمايدخداوند متعال  چنانكه. سازد را از ديگري جدا مي

  G  F  E  Dz تا اين كه خداوند متعال مؤمنان را از «؛  141: آل عمران
  .»هر عيبي پاك و خالص بگرداند و كافران را تباه و نابود سازد
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  بحث دوم

  
 شتمجيد از صحابه و معرفي صفات و برتري جستن آنان

اي از فقرا و قشرِ ضعيف جامعه،  در شهر مكه مبعوث شد و عده صپيامبراكرم
  . پيرامون ايشان گرد آمده و به ايشان ايمان آوردند

ايمان آوردن اين عده، عواقب وخيمي از قبيل آزار و شكنجه را به دنبال داشت، 
  .تا جايي كه وطن و اموالشان را هم از دست دادند

 شكرام ه      چنان در دلهاي صحاب صملي و ديني پيامبر اكرمگفتارها و رفتارهاي ع
نفوذ كرده بود كه به هيچ عنوان حاضر به رها نمودن اعتقادات ديني و ايمانيشان 

ها و زحمات، جز نصرت  داشت مادي در قبال تحمل شكنجه گونه چشم نبودند و هيچ
  . و رسولش نداشتنداهللا دين 

در جستجوي قبايل و  صسا، پيامبر اكرمفر در اين لحظات حساس و طاقت
طوائفي بودند كه صحابه و اسالم را ياري نمايند تا اينكه روزنة اميدي براي پاشيدن 

  .هويدا گشت) مدينه(اي از مردم يثرب        بذر اسالم در ميان عده
به همراه يارانش به سوي اين روزنة اميد هجرت نمودند و حقّا  صپيامبر اكرم

بهترين نصرت و ياري را به اسالم و مسلمانان نمودند كه ) مدينه(رب كه مردم يث
  . اي را به خود نديده و نخواهد ديد تاريخ، چنين حركت مخلصانه

بر اساس همين رشادتها و مبارزات مخلصانة آنان بود كه آيات زيادي پيرامون 
ا آنان براي را ياري نمودند و همگام ب صكه پيامبر اكرم و كساني شكرام مدح صحابه

  .توسعه و گسترش اسالم تالش نمودند، نازل گرديد
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بودند و اين بزرگترين شرف اهللا كالم و در ركاب بهترين پيامبر  جامعه صحابه هم
  . به آن نائل گرديدند شكرام ه      و افتخارِ تاريخي است كه صحاب
لمي براي اگيري علم و دانش از شخصيتهاي بلند پاية ع اگر امروزه تحصيل و فر

شود، پس براي  آموز، سند معتبر علمي و يك افتخار محسوب مي يك طلبه و دانش
اند،  درس شهامت و دانشِ دين را فرا گرفتهاهللا كه از بهترين پيامبر  شكرام صحابه

  . شود بزرگترين شرف و افتخار محسوب مي
دست  به بركات و خيرات بزرگي صكالمي و همراهي پيامبر اكرم انسان با هم

درخشد و  يابد؛ در واقع صحابي بودن خود تاجي است كه بر سر آنان مي مي
ها ندارند و مقام و شرفي است كه بر ساير مقامها برتري  خصوصيتي است كه بعدي

  .  دارد
بودند، به آن مقام از  صكسانيكه در دوران تبليغ اسالم يار و ياور پيامبر اكرم

  :دهد اوند متعال در حق آنان چنين گواهي ميتزكيه و علم و دانش رسيدند كه خد
 {  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N

  c  b  a  `  _   ^                 ]  \  [z 2: الجمعة   
خداوند متعال آن ذاتي است كه از ميان بيسوادان، پيامبري را برانگيخته است و  «

او . برايشان بخواند و آنان را پاك بگرداند رااهللا به سويشان گسيل داشته است تا آيات 
آموزد، آنان پيش از آن تاريخ  بديشان قرآن و شريعت يزدان را مي) صپيامبراكرم(

 . »واقعاً در گمراهي آشكاري بودند

كه آنان در انحراف و گمراهي آشكار به سر  مي فرمايددر اين آيه خداوند متعال 
به آن درجه از روحانيت و دانشِ كتاب  صامبراكرمبردند، اما با ايمان آوردن به پي مي

همين . و سنت دست يافتند كه تاريخ چنين دانشمنداني را به خود نديده است
بودند كه قرآن و سنت را به نسلهاي آينده منتقل  صآموختگان مكتب پيامبراكرم دانش

كنند؛ لذا  وصل مي صكردند و در واقع پلي هستند كه نسلهاي آينده را با پيامبراكرم



    

 
     31 ص صحابه و منافقان در عصر پيامبر

 

 

اگر اين گروه از مقام عدالت و معنويت به دور باشند، پس چه تضميني براي اعتماد 
  . كردن به قرآن و سنّت وجود دارد

از زمان والدت تا زمان وفات از اشتباه و خطا  سكه معتقدند حضرت علي كساني
حابه اي كه صفات و ويژگيهاي ص پاك و معصوم است، در واقع با مفهوم و مدلول آيه

يكي از اصحاب  سكنند حال آنكه حضرت علي را بيان نموده، مخالفت مي
آيند و طبق نظر صريح قرآن آنان قبل از بعثت  به حساب مي صپيامبراكرم
كردند و چيزي از دانش انبياء را  بتها، سنگها و درختان را پرستش مي ،صپيامبراكرم

كردند؛ سرانجام رحمت خداوند  فهميدند و در انحراف و گمراهي كامل زندگي مي نمي
را در ميان آنان مبعوث گردانيد و  صمتعال شامل حال جامعه عرب شد و پيامبر اكرم

با تالشهاي مخلصانه، آنان را با اخالق زيبا و دانش قرآن و سنّت مزين نمود و چنان 
انقالبي در آنان رخ داد كه از بزرگان علمي، ديني و اخالقي جامعه قرار گرفتند، 

  :مي فرمايدمتعال در رابطه با فضايل و محاسن اخالقي آنان    چنانكه خداوند
 {  ®  ¬  «  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   
همچنين غنايم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود  «

و اهللا خواهند و  و خشنودي او را مياهللا آن كساني كه فضل . اند بيرون رانده شده
يعني مؤمناني كه واقعا ايمان دارند و راست (اينان راستانند . كنند پيغمبرش را ياري مي

) آيين اسالم را(ه پيش از آمدن مهاجرين، خانه و كاشانه آناني ك). و درست هستند
دارند كه به  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(آماده كردند و ايمان را 

اند و در درون احساس نياز به چيزهايي كه به مهاجرين  پيش ايشان مهاجرت كرده
د، هر چند خود سخت دهن كنند و ايشان را بر خود ترجيح مي داده شده است، نمي
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كساني كه از بخلِ نفسِ خود، نگهداري و مصون و محفوظ گردند، . نيازمند باشند
  . »ايشان قطعاً رستگارند

در اين آيه كريمه خداوند متعال يكي از صفات مهاجرين را صداقت، و انصار را 
  :مي فرمايدبا صفت رستگاران معرفي نموده است و در جايي ديگر خداوند متعال 

 {  K  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A
  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  Lz 10: الحشر   

ما را ! پروردگارا: گويند آيند، مي كه بعد از مهاجرين و انصار به دنيا مي و كساني «
نان در اي نسبت به مؤم و كينه. اند، بيامرز و برادران ما را كه در ايمان بر ما پيشي گرفته

  . »تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستي! پروردگارا. دل ما جاي مده
و رسولش اهللا خداوند متعال در اين آيه كارنامه زرينِ ديگر صحابه را، نصرت 

عنوان نموده است؛ چرا كه توسعه و گسترش اسالم نتيجة همين نصرتها و تالشهاي 
را با  شآينده بعد از صحابه كرامهمچنين نسلهاي . باشد مي شمخلصانه صحابه كرام

هاي مهم ايمان هم اينست كه با آنان  صفت ايمان تعريف نموده است و از خواسته
  . محبت و اخوتي كه دور از افراط و تفريط باشد، برقرارباشد

خداوند متعال . نبودن اين معيارها، دليلي بر نبودن ايمان و يا ضعف ايمان است
را با صفات گوناگون و مختلفي چنين تعريف نموده  صاصحاب و ياران پيامبراكرم

  : است
 {   V  UT  S   R  Q  P  O  N  M   LK  J       I  H  G

  \[    Z  Y  X  Wz 29: الفتح   
هستند در برابر كافران تند و سرسخت، و نسبت به  صكساني كه با محمد«

بيني، آنان همواره  ييكديگر مهربان و دلسوزند، ايشان را در حال ركوع و سجده م
نشانه ايمان بر اثر سجده در . طلبند جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي

  . »پيشانيهايشان نمايان است
  : مي فرمايد سدر مورد اين آية مباركه حضرت علي
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قسم به . ام ام و كسي را مانند آنها نديده را ديده صاهللا همانا من اصحاب رسول«
پريده بودند، بر روي  كردند كه آشفته، غبارآلود و رنگ صبح ميآنان در حالي اهللا 

گذراندند كه  در حالي شب را مي. شان اثر سجده همچون زانوي بز هويدا بود پيشاني
كه يادي از خداوند متعال  زماني. كردند و در روز بر آن عامل بودند قرآن را تالوت مي

قدر  چشمهايشان آن. لرزيدند يشد، بِسان درختان در روز طوفاني به خود م مي
ولي قسم به خداوند متعال كه . شد لباسهايشان خيس مياهللا گريست كه قسم به  مي

  : مي فرمايدخداوند متعال  1.گذرانند شب را در غفلت مي) حاضرين(گويا اين قوم 
 {   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O

  e  d   c   b  a`  _  ^z 63: نفالاأل   
و دلهاي پر از حقد و كينه آنان را به هم ( در ميان آنان الفت ايجاد نمود ) اهللا(و  «

كردي  اگر همه آنچه در زمين است صرف مي) اي كه  نزديك و مهربان كرد، به گونه
با هدايت آنان ( ولي خداوند  .توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي نمي

چرا كه او عزيز و حكيم  ،ميانشان انس و الفت انداخت) ي و برادري به ايمان و دوست
   .»پذيرد و كارش از روي فلسفه و حكمت انجام مي ،و بر هر كاري توانا( است 

الفت و محبت را  شو مهاجرين) اوس وخزرج(متعال بين قلوب انصار    خداوند
ها نصرت و  ديگر معركه برقرار ساختند و بوسيله آنها پيامبرِ خود را در جنگ بدر و

  . ياري نمودند
  :مي فرمايددر جايي ديگر نيز خداوند متعال 

 {  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×z 10: الحديد   

                                           
  . 1/76رواه أبونعيم في الحلية  -1
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) مكه به سپاه اسالم كمك كردند و از اموال خود(كساني از شما كه پيش از فتح  «
آنان درجه و . برابر و يكسان نيستند) با ديگران(اند،  جنگيده) راه خدا( اند و در بخشيده

) مكه، در راه اسالم(مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح 
اما به هر حال، خداوند متعال به همه، وعده . اند اند و جنگيده بذل و بخشش نموده

  .»دهد پاداشِ نيكو مي
: مي فرمايدت كه در اين قول خداوند متعال تدبر و تعمق شود كه شايسته اس

{  ÝÜ  Û  Ú  Ùz ؛ همانا وعده اين آيه مباركه شامل مسلمانان فتح  10: الحديد
باشد، خداوند متعال اين گروه از مسلمانان را كه در فتح مكه مسلمان شدند،  مكه مي

ينكه از لحاظ مقام و منزلت درجه اند، با وجود ا بشارت داده) بهشت(به وعدة حسني 
  . باشد تر از مسلمانان قبل از فتح مي آنان پايين

باشد، كما اينكه خداوند متعال در  در اين آيه مباركه بهشت مي) حسني(مراد از 
  :مي فرمايدسوره انبياء 

 {   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  B  A
  K  J   I  H  G  F  E  DCz 102 -  101: األنبياء   

قبال بديشان ) به خاطر ايمانِ درست و انجام كارهاي خوب و پسنديده(آنان كه «
آنان . شوند دور نگاه داشته مي) و عذاب آن(ايم، چنين كساني از دوزخ  وعده نيك داده

خواهند و  شنوند و بلكه در ميان آنچه كه خود مي حتي صداي آتشِ دوزخ را هم نمي
  . برند به سر ميآرزو دارند، جاودانه 

اي است بر  است، اشاره شآية مباركه ضمن اينكه دال بر فضيلت صحابه كرام
  .»اينكه مسلمانان فتح با مسلمانان قبل از فتح برابر نيستند

را با وجود  شكرام ه      واضح و روشن است كه تزكيه نمودن خداوند متعال، صحاب
بهشت، خود دليلي است بر اينكه آن  تفاوت در مقام و منزلتشان و وعده دادنشان به

  . و رسولش ايمان راستيني داشتنداهللا بزرگواران از نفاق دور و بيزار بوده و به 
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اند كه از جمله صفات مؤمنين اين است  خداوند متعال در قرآن كريم عنوان نموده
 اعمال نيك را انجام. ترسند مبادا اعمالشان مورد قبول خداوند قرار نگيرد كه مي

دهند در حالي كه قلبهايشان لرزان و ترسان است از اينكه مبادا اعمالشان مورد  مي
  :مي فرمايدقبول خداوند متعال واقع نگردد، آن چنانكه خداوند متعال در اين مورد 

 {   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  C  B  A
   K  J  I  H  G  F  E  Dz 60 -  58: المؤمنون   

كساني كه براي پروردگار خود انباز . ه به آيات پروردگارشان ايمان دارندآناني ك«
اشخاصي كه عطا ). دهند و كسي و چيزي را شريك او قرار نمي(دهند  قرار نمي

بخشند آنچه را كه در توان دارند، در حالي كه دلهايشان ترسان و هراسان  كنند و مي مي
و به علت اينكه به سوي ) پذيرفته نشوداز اين كه نكند صدقات و حسنات آنان (است 

   .»گردند برمي) براي حساب و كتاب(خدايشان 
از اين آية مباركه خوف و ترس اين بزرگواران از نفاق و خوفشان از ضايع شدن 

، رازدار ساز حضرت حذيفه سخطاب بن شود؛ كما اينكه سيدنا عمر ميايمان، فهميده 
باشند يا  آيا ايشان نيز در ليست منافقين مي در اين مورد پرسيدند كه صپيامبراكرم

  خير؟ 
توان  اندكي تعمق و تدبر شود، مي س خطاب بن اگر در اين سؤال حضرت عمر

به فضيلت و تقواي ايشان و شدت ترسشان از خداوند متعال پي برد؛ چرا كه اگر 
هرگز از حضرت  دانست كه در دل ايشان نفاق وجود دارد،  مي سحضرت عمر

بعد از اين . كرد كه مبادا نفاقش آشكار گردد در مورد نفاقش سؤال نمي سحذيفه
قسم به خداوند متعال كه بعد از اين، : سؤال حضرت عمر، حضرت حذيفه فرمودند
    1.ديگر در اين مود كسي را باخبر نخواهد كرد

                                           
  . 157/ 1: رواه البزّار و رجاله ثقات: و قال في مجمع الزوائد 2285/رواه البزّار -1
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ترسد از نفاق مگر مؤمن و  نمي: اند كه در مورد نفاق، بزرگان سلف ما فرموده
   1.نيست از آن مگر منافق مطمئن

و عادل  صكرام ه      شايان ذكر است كه تعريف و تحسين خداوند متعال از صحاب
قرار دادن ايشان، دليل بر اين نيست كه از آن بزرگواران خطا و يا احياناً گناهي سرزد 

 است) غير از انبياء عليهم السالم(بلكه خطا و لغزش و گناه، تقاضاي نفسِ بشر . نشود
كند كه در اين مورد به جايش ان شاء اهللا مفصال در مورد عدالت  و هر انساني خطا مي

  .بحث خواهد شد شكرام ه      صحاب
البته در اين مورد آيات زيادي وجود دارد كه با تفصيل در فصل مستقلي ذكر 

  : خواهند شد؛ مانند
 {  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A

  M  L  Kz و همچنين  100: التوبة:  {       I  H  G  F  E  DC  B  A
K  J  zو همچنين 29: الفتح:  {  f  e  d  c   b  a  `  _

  gz 18: الفتح  
با وجود اين همه آيات شايسته است كه انسان مسلمان در آنها تدبر و تعمق  

ند نمايد؛ چرا كه در آيات قرآن كريم، سراسر نور و هدايت نهفته است كما اينكه خداو
همانا اين قرآن «؛  9: اإلسراء U  T  S  R  Q  P  Oz  } : مي فرمايدمتعال 

براي رسيدن به سعادت (ترين راهها  كند كه مستقيم به راهي رهنمود مي) مردمان را(
       » .است) دنيا و آخرت

                                           
  . إليمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله و هو اليشعركتاب ا: صحيح البخاري -1
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  بحث سوم

  
 نكوهش منافقان و بيان هويت حقيقي و دروني آنان

اي  اي از آنان به ايمان مزين شدند و عده افتند كه عدهمردمي را دري صپيامبر اسالم
  .ديگر به خداوند متعال كفر ورزيدند و گروهي هم منافق شدند

 {  z  y  x  w    v  ut  s   r  q  p  o  n  m
{z كاال (را به بهاي اندك اهللا ) خواندني قرآن و ديدني جهان(آنان آيات «؛  9: التوبة

اند،  اند و ديگران را نيز از آن باز داشته بازماندهاهللا اند و از راه  فروخته) و متاع دنيوي
  » .اند آنان كار بسيار بدي كرده
ماند و به همين خاطر  كردند كه ويروس كشندة نفاق مخفي مي اين گروه گمان مي

توانستند از خداوند  دادند، اما نمي در جامعة اسالمي به خود چهرة اخالقي و ايماني مي
مخفي نگاه دارند؛ چرا كه خداوند متعال هميشه و در هر جا با انسان است و از  متعال

  . اسرار او آگاهي كامل دارد
شان را اين گونه  خداوند متعال اين تودة فاسد و تمامي اعمال و رفتارهاي منافقانه

تو قطعاً «؛  30: محمد O  N      M  L  KJ  I   H  Gz  }  :آشكار نمود
خداوند متعال، آگاه از كارهايشان . شناسي رز سخن گفتن و نحوة گفتار ميآنان را از ط

  .  »شناسد داند و همگان را خوب مي حقيقت پندار، گفتار و رفتارتان را مي(باشد  مي
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كنند، در  كساني كه صفات و رفتارهاي منافقين را از ديدگاه قرآن دنبال مي
ا و صفات كساني كه به پيامبر يابند كه خصوصيات و اعمال آنان با ويژگيه مي

  .ايمان آوردند، بسيار متفاوت است صاسالم
براي پيشرفت و گسترش اسالم،  صدوشادوش پيامبر اكرم شصحابه كرام

ترين چيزهايشان را قرباني نمودند تا درخت اسالم بارور شود و  ترين و نفيس باارزش
ؤال اينجاست كه آيا اين دو لذا س. گونه تالشي دريغ نورزيدند در اين راستا از هيچ

: فاطر LK  J   I  H  G  F  E  Dz  } جريان بزرگ با هم يكي هستند، 
اين يكي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار است و آن ديگري شور و «؛  12

  . »تلخ است
يابد كه بين اين دو حركت  تري بنگرد، در مي اگر كسي به اين آيات با ديد عميق

بسيار بزرگي وجود دارد و متوجه خواهد شد كه گروه منافقين در  تاريخي، فرق
جامعة اسالمي آن زمان، در اقلّيت قرار داشتند و هيچ نقشي در حركت جهاد، نهضت 

  . علمي و توسعه و گسترش اسالم نداشتند
اي  دهد؛ چرا كه هيچ پوشيده خداوند متعال مؤمنين را از منافقين تشخيص مي

شناخت كاملي از تمام اعضاء و حركات  صماند، اما پيامبر اكرم نميپوشيده اهللا براي 
  : منافقين نداشتند و به همين دليل خداوند متعال براي شناخت بيشتر چنين فرمودند

 {   kj   i  h  g  f  ed  c  b  a`      _  ^  ]  \
  nm  lz 101: التوبة   

در ميان خود اهل مدينه، منافقاني نشينِ اطراف شهر شما و  در ميان عربهاي باديه« 
تو آنان را . اند اند و در آن مهارت كامل پيدا نموده هستند كه تمرين نفاق كرده

   » .شناسيم شناسي بلكه ما آنان را مي نمي
  :فرمايد در جايي ديگر نيز مي

 {  u   t  s  r  q  p  oz 11: العنكبوت   
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  . »شناسد قطعا منافقان را هم ميشناسد و  خداوند متعال قطعا مؤمنان را مي« 
  :فرمايد عمران مي همچنين در سوره آل

 {  ¨§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  yz 179: آل عمران   
بر اين نبوده كه مؤمنان را به همان صورتي كه شما اهللا ) سنت! اي مؤمنان(« 

ال با محك زدن و فراز و نشيبهاي هستيد، به حال خود رها كند، بلكه خداوند متع
  .»سازد مختلف، ناپاكان را از پاكان جدا مي

  : سازد كه منافقين را از مؤمنين جدا مي  اي از معيارها و صفاتي پاره
ـ يكي از خصوصيات بارز منافقين، عدم حضورشان در ميدانهاي جهاد جهت 1

درت در ميدانهاي رنگ و به ن عموماً حضورشان كم. توسعه و گسترش اسالم است
  :مي فرمايدشوند؛ خداوند متعال در مورد منافقين  جهاد ديده مي

 {  Å  Ä    Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹
   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  I  H  G  FE  D  C  B  A

  RQ  P  O  N  M  L  K   Jz 94 - 93: التوبة   
ست كه از شما اجازه به سوي كساني باز ا) راه سرزنش و عقوبت(تنها «
و (خواهند تا در جهاد شركت نكنند، در حالي كه ثروتمند و قدرتمند هستند  مي
آنان بدين خشنودند ) توانند ساز و برگ جنگ را تهيه كنند و در ميدان نبرد برَزمند مي

خداوند متعال دلهايشان . باقي بمانند) و سالخوردگان و كودكان و بيماران(كه با زنان 
اند و از ترس، با  چرا كه آنان دلهايشان را بر روي حقايق بسته(ر زده است را مه

) از جنگ تبوك(وقتي كه به سوي آنان . دانند و آنان نمي) اند ضعيفان در خانه نشسته
: بگو) بافند، بديشان و دروغها به هم مي(كنند  برگرديد، ايشان شروع به عذرآوري مي

  . »خداوند متعال ما را از خبرهاي شما آگاه ساخته است. كنيم ما هرگز به شما باور نمي
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منافقين از هيچ تالشي براي موجه جلوه دادنِ عدم حضورشان در ميدانهاي جهاد 
  94: التوبة FE  D  C  B  Az  } ورزيدند،  دريغ نمي

. كردند گشتيد آنان عذرهاي غيرِمعقولي را مطرح مي هنگاميكه شما از جهاد برمي
شماري از آنان شركت نكردند و آياتي در  زوه تبوك به جز تعداد انگشتدر غ چنانكه

مورد كساني كه در مدينه باقي ماندند و براي شكست غولِ كفر و ظلم در كنار 
  . براي جهاد حاضر نشدند، نازل گرديد شصحابه كرام

اي جز شركت نكردن در  منافقين بر اساس خواستة فكري و عقيدتي خود چاره
. تراشيدند اساس و واهي مي جهاد را نداشتند و براي اين كارشان عذرهاي بيميدانهاي 

اي ديگر،  اي ديگر براي عدم حضورشان، نداشتن امكانات و آمادگي و عده عده
اما خداوند متعال بر تمامي اين عوامل . كردند هاي متفاوت ديگري را مطرح مي انگيزه

و قيامت معرفي اهللا يزه آنان را نداشتن ايمان به ها خط بطالن كشيده و تنها انگ و انگيزه
  : مي فرمايدكما اينكه . نموده است

 {  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i
  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u

  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £z 46 -  45: التوبة   
ند كه مدعيان در جهاد شركت نكن(خواهند كه  تنها كساني از شما اجازه مي«

و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان دچار شك و ترديد است و در اهللا و به ) دروغينند
اين منافقين، نيت پاك و درستي (اگر . برند حيرت و سرگرداني خود به سر مي

بيرون روند، توشه و ساز و برگ آن را آماده ) براي جهاد(خواستند  مي) داشتند و مي
اما خداوند متعال ) افتادند راه مي صاهللا و مجهز در خدمت رسول و مسلح(كردند  مي

) آمدند، جز ضرر و زيان نداشتند، اين بود كه دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي مي(
اين (نپسنديد و ايشان را از ) به سوي ميدان نبرد(بيرون شدن و حركت كردن آنان را 

عاجز و ناتوان از قبيلِ بيماران (بازنشستگانِ با : و بديشان گفته شد كه. باز داشت) كار
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چرا كه شايستگي آن را نداريد تا در (، بنشينيد )دار خانه و پيران و كودكان و زنانِ
 گام برداريداهللا كارهاي بزرگ و راه سترگ.( «  

قومي بود؛  كشمكش هايها و  يكي ديگر از عوامل حضورشان، افتادن در فتنه
  :ي فرمايدمخداوند متعال  چنانكه

 {  `  _  ^]     \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R
  c   b  az 49: التوبة   

) تا در جهاد با روميان شركت نكنيم(به ما اجازه بده : گويند بعضي از منافقين مي«
هم اينك ! هان. مساز) زيبايي و جمالِ ماهرويانِ رومي(و ما را دچار فتنه و فساد 

دچار معصيت و گناه (اند و  به خود فتنه و فساد افتاده) خدابا مخالفت فرمان (ايشان 
  . »گيرد فرا مي) چون ايشان را(آتشِ دوزخ، كافرانِ ) اند و در روز قيامت شده

 انگيزه ديگر عدم حضورشان، سفرهاي طوالني براي جهاد و مشكالت و زحمات
  :مي فرمايداين سفرها بود، كما اينكه خداوند متعال 

 {  T S  R  ^  ]\  [   Z  Y  X  W  V  U
   j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _z 42: التوبة    

از ) به طمع دنيا(اگر غنايمي نزديك و در دسترس و سفري سهل و آسان باشد «
) همچون تبوك(ولي راه دور و پردردسر . آيند كنند و به دنبال شما مي شما پيروي مي

توانستيم با  خورند كه اگر مي سوگند مياهللا به . استبراي ايشان ناشدني و نارفتني 
خويشتن را تباه و هالك ) واقع با اين عملها و دروغها(آنان در . كرديم شما حركت مي

  » .داند كه ايشان دروغگويند مياهللا كنند و  مي
متعال وضعيت روحي و ذهني منافقين را هنگام نزول آيات جهاد و عدم  خداوند 
ي پيشرفت اسالم و عدم تحمل زحمات اين راه سترگ، چنين به تصوير تالش آنها برا

  :كشد مي
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 {  U   T  S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H
  _   ^  ]  \[  Z  Y  X  W    Vz 20: محمد   

گردد كه روشن و آشكارا به جنگ دستور  زماني كه سورة محكمي نازل مي«
كنند كه در آستانه  چون كسي به شما نگاه ميبيني هم دهد، منافقان بيماردل را مي مي

   » .اند، پس مرگشان باد اند و به سبب سكرات موت بيهوش افتاده مرگ قرار گرفته
  : كه مي فرمايدو در جايي ديگر 

 {  n  m  lk  j  i  h  g        f  e  d  c  b  a  `  _
  vu  t  s  r  q   p  oz 19: األحزاب   

و جنگجويان به سوي (رسد  يم و ترس و هراس فرا ميهنگامي كه لحظات ب«
) شنوند، آنچنان ترسو هستند كه روند و چكاچك اسلحه يكديگر را مي يكديگر مي

اختيار در حدقه به گردش  كنند، در حالي كه چشمانشان بي بيني كه به شما نگاه مي مي
. تهي كندخواهد قالب  در آمده است همسان كسي كه دچار سكرات موت بوده و مي

) و جنگ به پايان رسد و زمان امن و امان فرا رسد(شان  كه خوف و ترس اما هنگامي
   »گشايند ادبانه بر شما مي زبانهاي تند و تيز خود را بي

در جايي ديگر خداوند متعال منافقين را با لفظ مخلّفون ياد نموده است كما اينكه 
  : مي فرمايد

 { e  d  c  b  a  `  _   ^  ]   h  g   f
  z  y        x   w  vu      t   s  r  q  po  n  m   l  k  j  iz 81: التوبة   

اند و  هاي خود گرفته منافقاني كه از رفتن به جنگ تبوك سرباز زدند و در خانه( 
اند،  واپس كشيده صاهللا از اين كه از رسول) منافق(نشينان  خانه) اند، اين نشسته

را اهللا و دين (، جهاد و پيكار كنند خداوندند با مال و جان در راه شادمانند و نخواست
ترسانند و با نشستنِ با خود تشويق  توانند ديگران را از جنگ مي تا مي. ياري دهند

. حركت نكنيد) ي سوزانِ تابستان به سوي ميدان نبرد(گويند در گرما  و مي) نمايند مي
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فهميدند كه آتش دوزخ بسيار گرمتر و  ودند مياگر دانا ب: بگو) به آنان! اي پيغمبر(
  .است) از گرماي تابستان و از همه آتشهاي جهان(سوزانتر 

اي كم از ايشان در ميدانهاي  اساس، به ندرت عده هاي بي با وجود همة اين بهانه
داشت مادي و اهداف ديگري را  رنگشان چشم شدند و با اين حضور كم جهاد ديده مي

z  } : مي فرمايدچنانكه خداوند متعال در بارة اين عدة كم چنين . دكردن دنبال مي
  g  f    e  d  cb  a           `  _  ~     }  |  {

  l  k    j    i   hz 8: المنافقون   
به مدينه برگشتيم، بايد افراد  باعزّت و ) از غزوه بني مصطلق(اگر : گويند مي«

و اهللا عزّت و قدرت از آنِ . آنجا بيرون كنندقدرت، اشخاص خوار و ناتوان را از 
  . »دانند نمي) كنند و اين را درك نمي(فرستاده او و مؤمنان است، وليكن منافقان 

كردند، اما از  را استهزاء مي شاي از منافقين، صحابه كرام در غزوة تبوك عده
متعال بودند، خداوند  صبهترين شاگردان پيامبر اكرم شآنجايي كه صحابه كرام

  :پاسخ نگذاشت، بلكه در جواب اين استهزاء فرمودند عملكرد منافقين را بي
 {  m   l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b   a  `

  {  zy  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n
  j  i  hg  f   e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |

  s  r  q  p   o  n  m  l  kz 1 66 - 64: التوبة   
) گيرند و و آيات و پيغمبر او را در ميان خود به مسخره مياهللا (افقان من«
آنچه را ) گويند عالوه از آنچه كه مي( اي بر ضد ايشان نازل شود و  ترسند كه سوره مي

خواهيد  هر اندازه كه مي: بگو. هم كه در دل دارند به رويشان بياورد و آشكار سازد
و در پنهان داشتن آن (آنچه را كه از آن بيم داريد  گمان خداوند متعال مسخره كنيد، بي

                                           
  . 5/81،82، طبري مجمع البيان 6/408تفسير طبري  -1
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در بارة سخنانِ ناروا و كردارهاي (اگر . سازد آشكار و هويدا مي) كوشيد مي
مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با : (گويند بازخواست كني، مي) ناهنجارشان

او و  و آياتاهللا آيا : بگو. گفتيم براي سرگرمي و شوخي سخناني مي) همديگر
) بگو با چنين معذرتهاي بيهوده! (نموديد؟ كرديد و ريشخند مي پيغمبرش را مسخره مي

اگر هم برخي از . ايد عذرخواهي نكنيد؛ چرا كه شما پس از ايمان آوردن، كافر شده
ببخشيم، گروه ديگري را عذاب ) به سبب توبه مجدد و انجام كارهاي شايسته(شما را 

) و مؤمنان صكفر و نفاقِ خود ماندگارند و در حق پيامبر اكرمبر (دهيم؛ زيرا آنان  مي
   » .دهند به بزهكاري خود ادامه مي

براي جهاد بيرون  صكساني كه در مدينة منوره باقي ماندند و با پيامبر اكرم
كه  شاما از بين اين جمع، سه نفرِ مخلص از جمع صحابه كرام. نرفتند، منافقين بودند
ولي از رفتن به جهاد باز مانده بودند، به محض پي بردن به به خاطر كارهاي معم

اشتباه خود فوراً براي جبران اشتباه از هيچ تالشي دريغ نورزيدند تا اينكه مورد 
  : مي فرمايدخداوند متعال  چنانكهمغفرت و عفو خداوند متعال قرار گرفتند؛ 

 {  M  L  K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P  O  N    `    _  ^  ]     \  [Z  Y  X  W     V    U  T  S    R

  az 118: التوبة   
) بدون هيچ حكمي به آينده(پذيرد كه  خداوند متعال توبه آن سه نفري را هم مي«

و مؤمنان و خانوادة خودشان با ايشان سخن نگفتند و  صو پيامبر اكرم(واگذار شدند 
زمين با همة ) ناراحتي ايشان به حدي رسيد كه( تا بدانجا كه) از آنان دوري جستند

هم مردم . جانشان به لب رسيد(فراخي آن، بر آنان تنگ گشت و دلشان به هم آمد و 
دانستند كه هيچ پناهگاهي ) از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند، باالخره

) و پناه بردن بدو با استغفارِ از او(اهللا از دست خشم خداوند متعال جز برگشت به (
به نظر رحمت (آنگاه خداوند متعال ). پناهان اوست و بس چرا كه پناه بي(وجود ندارد 
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اهللا و آنان هم توبه كردند و (بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند ) در ايشان نگريست و
   .»پذير و مهربان است گمان خداوند متعال بسيار توبه بي). هم توبة ايشان را پذيرفت

ربيع،  بن عبارت بودند از حضرات مرارة صاين سه نفر از ياران پيامبر اكرم
خداوند متعال با توبة مخلصانة اين سه نفر، از . شمالك بن اميه و كعب بن هالل

  .نظر كردند و صراحتاً آياتي در بارة مغفرت آنان نازل گرديد گناهشان صرف
اما خداوند متعال مسئوليت معرفي منافقان وجود داشتند،  صدر زمان پيامبر اكرم

تر در كشف  پس در اين صورت چه بياني واضح. توده منافقين را به عهده گرفته است
گذرد، وجود  حقيقت و هويت آنان و آشكار نمودن آنچه در اذهان و افكارشان مي

  : مي فرمايدخداوند متعال  چنانكه. دارد
 {m   l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b   a  `  

  r  q  p  o  nz 64: التوبة   
) گيرند و و آيات و پيغمبر او را در ميان خود به مسخره مياهللا (منافقان «
آنچه را ) گويند عالوه از آنچه كه مي( اي بر ضد ايشان نازل شود و  ترسند كه سوره مي

د خواهي هر اندازه كه مي: بگو. هم كه در دل دارند به رويشان بياورد و آشكار سازد
و در پنهان داشتن آن (گمان خداوند متعال آنچه را كه از آن بيم داريد  مسخره كنيد، بي

  .»سازد آشكار و هويدا مي) كوشيد مي
پس حاالت منافقان در . خداوند هم اسرار آنها را فاش نمود و رسوايشان ساخت

و كل بر صحابه مخفي نبوده است چه رسد به اينكه شناخت هر يك از گروه صحابه 
  .منافقان مبهم بوده و از يكديگر قابل تفكيك نباشند

. بود شـ يكي ديگر از صفات منافقين تظاهر آنان به ايمان در مقابل صحابه كرام2
هاي دروغين را در  هايي از ايمان و قسم كردند، صحنه هنگاميكه احساس خطر مي

صحابه  گذاشتند و خود را جزئي از جامعة به نمايش مي شمقابل صحابه كرام



  ص صحابه و منافقان در عصر پيامبر   46
 

 

هاي پوشالي آنان و ادعاهاي  شمردند، اما غافل از اينكه خداوند متعال تمامي نقشه مي
  : شان را با اين آية مباركه برمال نمود دروغين

 {  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  Tz 56: التوبة 
ز خورند كه آنان از شمايند و مؤمن و مسلمان هستند در حالي كه ا سوگند مياهللا به «

گويند و  شما نيستند و مردمان ترسويي هستند و چون از شما وحشت دارند، دروغ مي
  . »ورزند نفاق مي

و  ششود كه صحابة كرام پس بنابراين با اين رويدادها و معيارها مشخص مي 
  .باشند منافقين، دو گروه جداي از هم مي

توسط همين ـ يكي ديگر از صفات منافقين، اعمال و رفتارهاي نادرستي كه 3
  :مي فرمايدعملكردشان از جامعة اسالمي طرد شدند، كما اينكه خداوند متعال 

 {     J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  [   Z  Y  X  W  VU  T   S  R  Q   PO  N  M  L  Kz 

از ميان منافقين كساني هستند كه مسجدي را بنا كردند در حالي كه « 107: التوبة
اندازي بين مؤمنان و در  ، زيان به مؤمنان و كفرورزي در آن و تفرقهمنظورشان از آن

و اهللا گاه ساختن براي كسي بود كه قبالً با  هم كوبيدن صفوف مسلمانان و كمين
خورند  با اين وجود سوگند هم مي. رسولش جنگيده بود و علَم طغيان را برافراشته بود

دمت به مردمان و اقامه نماز در آن بوده كه نظري جز نيكي نداشتند و تنها دادشان خ
  . »گويند دهد كه آنان در سوگند خود دروغ مي است، اما خداوند متعال گواهي مي

مسجد ضرار مسجدي شناخته شده در صدر اسالم است و عامالني كه آنرا بنا 
  :نمودند، قرآن و تاريخ آنان را معرفي نموده است

 { KJ  I   H  G  FE  D   C  B   A   N      M  L
  Oz 30: محمد   
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داديم و شما از قيافه و عالمتشان،  خواستيم آنان را به شما نشان مي اگر ما مي «
شما قطعاً آنان را از روي طرز سخن گفتن و نحوة گفتار . شناختي ايشان را مي

باشد و حقيقت گفتار و كردارتان را  خداوند متعال آگاه از كارهايتان مي. شناسي مي
  » .شناسد و پاداش الزم را به هر كسي خواهد داد داند و همگان را خوب مي مي

انگاري در اعمال و رفتارهاي ديني و ايماني، از  ـ ويژگي ديگر منافقين، سهل4
قبيل نماز، ذكر و عبادتهاي بدني و مالي، و از طرفي ديگر در رفتارهاي منفي و 

راب و از اين قبيل ويژگيها ناهنجار از قبيلِ بخل، خوف و ترس، هراس و اضط
  : مي فرمايدباشد؛ كما اينكه خداوند متعال  مي

 {  t      s  r  q      p  o  n  m   l  k  j  i  h
  g  f   ed   c   b  a     `   _  ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u

  m  l  k  j  i  hz 143 – 142: النساء  
دارند  نمايانند و كفر خويش را پنهان مي ايشان را مي هاي نشانه(گمان منافقان  بي «

دماء و اموال (در حالي كه خداوند متعال ! زنند را گول مياهللا ) و به خيال خام خود
دارد و بدين  نمايد و در آخرت دوزخ را براي آنان مهيا مي ايشان را در دنيا محفوظ مي

خيزند، سست و  براي نماز برمي منافقان هنگامي كه. زند ايشان را گول مي) وسيله
و نمازشان به خاطر مردم است؛ نه به (كنند  ايستند و با مردم ريا مي حال به نماز مي بي

در اين . پردازند كنند و جز اندكي به عبادت او نمي و خداي را كمتر ياد مي) خاطر خدا
. دوند ميروند و گاهي به سوي كفر  گاهي به سوي دين مي(ميان سرگشته و حيرانند 

اما در ! دهند زماني خويشتن را در صف مؤمنان و زماني در صف كافران جاي مي
و هر كه را كه خداوند ) و گمراه و حيرانند(نه با اينان و نه با آنان هستند) حقيقت
به سوي (سرگشته و گمراه كند، راهي براي او ) بر اثر اعمال زشت و ناپسندش(متعال 

  .»افتنخواهي ي) سعادت و هدايت
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ورزيدند  فرمايد كه آنان از ياد و ذكر خداوند ابا مي قرآن كريم دربارة منافقين مي
و بزرگترين ذكر، تالوت قرآن است و لذا به علت دور بودن آنان از حقيقت دين، هيچ 

اند بلكه  گذار تاريخي در حفظ و گسترش علوم قرآني ايماني نداشته نقش مهم و تاثير
عفان،  بن د بزرگواراني چون عمربن خطاب، عثمانهمانن صاصحاب پيامبر

قرآن را به اين امت  شثابت بن كعب و زيد بن مسعود، ابي بن طالب، عبداهللا ابي بن علي
و يا نقل آنان اشكاالتي وارد كنيم، در واقع  شبة كرام پس ما اگر بر صحا. منتقل كردند

شود و يا باالتر از آن  ن وارد مياين اشكاالت و انتقادات بر قرآن كريم و متواتر بودن آ
پس اينجا است كه انگيزة دستور به پيروي از آنان را . ماند اعتماد بر كل دين باقي نمي

نامه دين از طريق آنان و با تالش آنان به اين امت  شويم؛ چرا كه اساس متوجه مي
  . رسيده است

ين ديگران تشخيص به هر حال خداوند متعال صفاتي را كه بتوان منافقين را از ب
با ضماير و اشارات ) توبه(داد، در جاهاي متعدد قرآن و خصوصاً در سوره براءة 

نيز بعد از پي بردن به اين صفات،  صپيامبر اكرم. مختلف به اين گروه عنوان نمودند
   1.شناختي از منافقين پيدا كرد كه قبالً اين شناخت را نداشت

سوره براءت، افتضاح و رسوايي بزرگي : دفرماي مي سعباس بن  حضرت عبداهللا
رفت هيچ كس از منافقين باقي نمانده است مگر  كه گمان مي براي منافقين بود تا جايي
  2.اند اينكه همه آنان معرفي شده

مخفي  همچنيناند،  كه نفاق داشته رود كه حالِ بعضي از كساني گر چه گمان مي
\  [  ^  _      } : فرمايد ميخداوند متعال  چنانكهباقي مانده باشد؛ 

  nm  l   kj   i  h  g  f  ed  c  b  a`z 101: التوبة  

                                           
 . 7/214الفتاوي -1

  . 5/5، مجمع البيان5/167، التبيان5359/، صحيح مسلم4503/صحيح بخاري -2
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نشينِ اطراف شهر شما و در ميان خود اهل مدينه، منافقاني  در ميان عربهاي باديه«
تو آنان را . اند اند و در آن مهارت كامل پيدا نموده هستند كه تمرين نفاق كرده

   » .شناسيم را مي شناسي و بلكه ما آنان نمي
ها و  كه آن دسته از افرادي كه در تبوك شركت نكردند، شروع به بهانه لذا زماني

تا اينكه . گفتند كردند در حالي كه هيچ يك از آنان راست نمي عذرهاي غيرِموجه مي
و در بيان علت مورد  1آمد و علت واقعي عقب ماندنش را بيان كرد سحضرت كعب

  .تاييد قرار گرفت
ذا در مورد منافقين هيچگاه مدحي و يا وعده و بشارتي در مورد بهشت نيامده ل

فقانه آنان بيان شده است و وعيدهايي سخت و عذابهايي  است، بلكه صفات منا
  .دردناك براي آنان بيان شده است

با ذكر نام معرفي  ستعدادي از منافقين را براي حضرت حذيفه صپيامبر اسالم
داراي حكمتهاي زيادي بوده است؛ لذا مسئوليت حضرت نمودند و اين عمل 

كه آنان قصد ايجاد فتنه و آشوب و يا  رسوا نمودن اين منافقين، در صورتي سحذيفه
از طرفي ديگر ناگفته نماند كه . كارهاي انحرافي بر ضد دين داشته باشند، بوده است

نه شخص پيامبر تبليغ نامهاي منافقين، هيچ ربطي با تبليغ رسالت ندارد و گر 
ساختند و اين مسئله را تنها با  را از اين جريان مطلع مي شبه كرام تمام صحا ،صاكرم

گذاشتند، لذا خير و صالح اين مسئله در كتمان و  درميان نمي سحضرت حذيفه
كسي و شخصي از منافقين را  سحضرت حذيفه چنانكهپوشيده بودن آن است و اگر 

دار شده است، به هيچ عنوان  يا مسئوليتي مهم را عهدهكرد كه رهبريت و  مشاهده مي
به  صاي كه پيامبر اكرم كرد و گر نه نسبت به امت اسالمي و وظيفه نبايد سكوت مي

  . ايشان محول كرده بودند، حق مسئوليت را ادا نكرده است

                                           
 . 8/429منهاج السنّة النّبوية -1
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بار الها ما را به سوي حق رهنمون بگردان و در قلبهايمان نسبت به كساني كه به 
  .اند، غل و غشي پيدا نفرما، پروردگارا تو رؤف و رحيمي ايمان آوردهشما 
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  بحث چهارم

  
  ديدگاه اهل تشيع نسبت به آياتي كه در آنها

 ش تعريف و تمجيد شده استااز  صحابه  

و روحية پاك و معنوي آنان و  شدر بحثهاي گذشته از تمجيد خداوند بر صحابه
رها و عملكردهاي نادرستي كه آنان را از جامعة متقابالً از مذمت منافقان و رفتا

  .   ساخت، بحث شد  متمايز مي شصحابه
منافقان ناهنجاريهاي اخالقي و ايماني خود را در غزوه تبوك و با ايجاد مسجد 

هاي متفاوت ديگر، به نمايش گذاشتند و از طرفي با گذشت زمان،  ضرار و صحنه
را؛ يعني كساني  صيد ـ تمام ياران پيامبر اكرمتشيع ـ كه خداوند آنان را هدايت نما

را كه بزرگترين انقالب ايماني را در دنيا رقم  زدند و خداوند از آنان تمجيد نموده و 
نظير  داده شده است و جزء شخصيتهاي تاريخي و انقالبي كم بهشتبه آنان مژده 

شيعيان حقيقتاً  لذا ادعاي . نامند شوند، منافق مي محسوب مي صدوران پيامبر اكرم
سخن باطل و گزافي است كه با حق اشتباه گرفته شده و  كتمان واقعيت و حقيقتي 
است كه تاريخ چنين انحراف فكري و اعتقادي را با وجود همه داليل و شواهد به 
خود نديده است، بزرگترين شاهد و مالك زنده، قرآن است كه از حامالن ايمان چنين 

  :دفاع مي كند

  :دليل اول
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 {  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _
  r  q  p  o  nz خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان وقت « 18: الفتح

دانست آنچه را كه درون دلهايشان از  مياهللا كه در زير درخت با تو بيعت نمودند، 
خاطري به  لذا اطمينان. صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم، نهفته بود

  .»دلهايشان داد و فتح نزديكي را پاداششان كرد
گذاري شده و خداوند  بيعت ياد شده در قرآن كريم به نام بيعت رضوان نام

رضايت و حمايت خود را از كساني كه در اين بيعت حضور داشتند، اعالم نموده 
  . رسيد نفر مي 1400در اين جريان به  شاست؛ تعداد صحابه كرام

  :ف بعضي از علما و شخصيتهاي شيعه به اين بيعتاعتراـ 
طبرسي يكي از شخصيتهاي علمي تشيع در تفسيرش نسبت به اين موضوع چنين 

، خداوند رضايت خود را از كساني كه با )رضوان (در بيعت حديبيه   :گويد مي
در حديبيه زير درخت معروف به نام سمره بيعت نمودند، اعالم نموده  صپيامبر

، 1200در اين رويداد مهم بنا بر آراء و ديدگاههاي مختلف  شتعداد صحابه است؛ و
بيعت  صكساني كه در زير درخت با پيامبر اكرم 1.اند نفر بوده 800و 500، 400

نزول سكينه و . 2رضايت پروردگار. 1:كردند، داراي اين سه ويژگي و امتياز مهم شدند
  . ي يعني دورنمايي از فتح مكه مكرمهرويداد مهم تاريخ. 3آرامش روحاني و معنوي 

ها، بيانها و مراسم مختلف،  شيعيان در نوشته  اما با وجود نظر صريح قرآن كريم،
اما زماني كه با چنين آياتي از . گيرند را به باد انتقاد، فُحش و ناسزا مي صياران پيامبر

 توجيهه و شوند فكر و قلمشان حيران شده و شروع به سفسط قرآن كريم مواجه مي
  . كنند مي
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منافقاني هم وجود داشتند كه با  اي از آنان معتقد بودند كه در ميان مؤمنين،  عده
و رضايت اعالم شده از طرف خداوند منحصر   صمؤمنين بيعت نمودند، نه با پيامبر

  . به مؤمنين است نه منافقين
ن توجيه دانند، آية مذكور را چني گروهي ديگر كه خود را محقق و فقيه مي

اعالم رضايت پروردگار از آنان در زمان بيعت بوده و بعد از گذشت : نمايند كه مي
اند و  مدت كوتاهي به علت وجود منافقين، مورد خشم و غضب خداوند قرار گرفته

  . در واقع رضايت  اعالم شده موقّتي و كوتاه بوده است
حتي علماي عصر   ،باشد اين ديدگاه بسياري از علماي محقق و علمي شيعه مي

  . باشند داراي چنين عقيده و فكري مي 1حاضر همانند جعفر سبحاني

  :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
داراي علم كاملي نيست و در   )نعوذ بااهللا (بنابر ديدگاه علماي شيعه، خداوند متعال 

ني علمي وجود دارد؛ چرا كه خداوند رضايتش را از كسا خداوند متعال جهل و بي
اعالن نموده است كه در ميان آنان منافقيني وجود داشته است، بدون اينكه خداوند از 
وجود منافقين اطالعي داشته باشد و بدون اينكه آنان را از مؤمنين تفكيك نمايد، 

  .رضايتش را از همه اعالن نموده است
خود را  شيعيان بدون تفكر و توجه به آيات قرآن با اين انديشه غلط و غير ديني،

در حالي كه خداوند متعال رضايتش را فقط از قوم مؤمنين اعالن  اند،  مشغول نموده
نموده است و در اين آية مباركه اطالع داده است كه هنگام بيعت نمودن آنان با 

داراي اين امتياز   شخداوند از آنان راضي شده است و نه تنها صحابة كرام صپيامبر
اوند متعال بر اعمال و رفتارهاي ديني و ايماني آنان چنين و افتخار هستند، بلكه خد

                                           
آيت اهللا  جعفر سبحاني  در كتابي به نام گفتگوي علمي با عنوان صحبت و صحابي با شيخ  -1
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دانست آنچه را كه در  خداوند مي« ؛  18: الفتح k  j  i  hz   }   :دهد گواهي مي
  . «نهفته بود  درون دلهايشان از صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم،

متعال سكينه و آرامش خداوند  در مقابل اين عملكرد مخلصانه اين بزرگواران،  
شواهد و . غنيمت و نصرت داده شد خاصي بر آنان نازل فرمود و به آنان مژده فتح، 

چرا كه امكان ندارد خداوند  مدارك باال خود دليلي بر ايمان و صداقت آنان است؛ 
متعال رضايتش را از كساني كه ميكروب مخرّب نفاق آنان را آلوده نموده است، اعالم 

؛  19: غافر h  g  f  e  d  c  bz   } : مي فرمايدحالي كه نمايد در 
ها در خود پنهان مي  خداوند متعال از دزدانه نگاه كردن چشمها و از رازي كه سينه«

  » .دارند، آگاه است
كسي كه با : مطلب اولدو مطلب بسيار مهم وجود دارد؛ » إذ يبايِعونَك«در آية 
ور داشته ولي با پيامبر بيعت ننموده است، آن فرد در سفر حديبيه حض صپيامبر اكرم

در حاليكه در حديبيه هيچ كس از منافقين حضور نداشتند بلكه تمام . مؤمن نيست
قيس كه هنگام مراسم بيعت در جمع  بن بيعت نمودند بجز جد صاصحاب با پيامبر

م نووي اين مطلب را اما چنانكه. اي مخفي شده بود در گوشه حضور نيافته واصحاب 
  .اند در شرح مسلم و بعضي از نويسندگان تاريخ و سيره هم ذكر نموده

باشد و در متعلق بودن ظرف  مي» رضي«متعلق به » إذ«اين كه ظرف  :مطلب دوم
اشاره به اين مطلب است كه در واقع سبب رضايت » رضا«به فعل » يبايعونك إذ«

 ذكور يعني بيعت با پيامبرهمان ظرف م شخداوند متعال از اصحاب بيعة الرضوان

اي است  اشاره» إذ«پس متوقف ماندن رضايت خداوند متعال با ظرف . باشد ميص
در زمان بيعت، نه  شالرضوان  زيبا به حصول رضايت خداوند متعال از اصحاب بيعة

اعالن  شالرضوان  يعني به مجرد بيعت، خداوند متعال از اصحاب بيعة. بعد از بيعت
كه به معني » الم«راي اثبات اين مدعا خداوند متعال آية مباركه را با ب. رضايت كردند
اي كه تنفر  هيچ مطلب و  نكته. كه براي تاكيد است، شروع نمودند »قد «قسم آمده و با 
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در زير درخت بيعت  صو انزجار خداوند متعال را نسبت به كساني كه با پيامبر اكرم
  .ددي درباره رضايت از آنان وجود دارداند، وجود ندارد بلكه آيات متع نموده

كه يكي از راويان قابل اعتماد علماي تشيع است، و  سعباس حضرت ابن چنانكه
  .  خداوند متعال از آنان راضي شده است: گويد كنند، چنين مي از ايشان  روايت هم مي

 {   k  j  i  hz يعني اطالع كامل و دقيق از رفتارهاي ديني آنان  18: الفتح
دارد، پس آيا تا به حال كسي روايتي و يا حديثي كه خداوند متعال تنفر و خشم خود 

روايت كرده ا ست؟ مسلماً پاسخ 1را بعد از اعالن رضايت از آنان اعالن نموده باشد
اي در اين زمينه وجود  اين سؤال مشخص است؛ چون هيچ مطلب و روايت تاريخي

مل موضوعات و صفات بارز ايماني و ديني ندارد و نخواهد داشت، اما آياتي كه حا
 همچنيناست، تا آخرين روزِ برچيده شدن دنيا بر زبان مسلمانان و  صياران پيامبر
  . هاي آنان زمزمه خواهد شد در خانواده

و ديگر  شآيا امكان دارد كه آيات رضايت و موضوعات مدح صحابه
ود و حال آنكه آن انسانها فرد آنان تا قيامت تالوت ش  خصوصيات ناب و منحصر به

بعد از مدت كوتاهي در كام انحراف، گمراهي و نفاق فرو رفته و دين را رها نموده 
باشند؛ هرگز چنين چيزي امكان ندارد و در واقع اين بهتاني است بس بزرگ و علم 

  . خداوند از چنين نواقصي پاك و منزّه است
خداوند متعال براي مدتي اما جواب كساني كه معتقدند اين رضايت از طرف 

گيرند؛ لذا از  كوتاه و گذرا بوده است و بعد از مدتي مطرود بارگاه ايزد منان قرار مي
دانستند كه اين گروه دوباره  كنيم كه آيا خداوند مي اين آقايان به ظاهر محقق سؤال مي

وند شوند يا خير؟ اگر جوابشان خير باشد نعوذ بااهللا آنان خدا منحرف و گمراه مي
دانستنه،  كنند و اگر بگويند كه  بله يعني خداوند مي متعال را متهم به جهل و ناداني مي

پس چگونه آياتي را كه مملو از صفات نيك و ديني هستند و آن هم به صورتي كه تا 
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نازل نموده است، در حالي كه  صشوند را بر پيامبر قيامت در بين امت خوانده مي
مانند و  ان براي هميشه بر اين صفات و فضايل باقي نميدانست كه آن خداوند  مي
كند، در حالي  شوند، در واقع اين افراد قرآن را متهم به فريب دادن امت مي منحرف مي

  .باشد انديشان مي كه قرآن و نازل كننده آن پاك و منزّه از اين تفكر و انديشة غلط كج
  .     اي شده و تو از آنان راضي شده بار الها ما را از كساني بگردان كه از تو راضي

  :دليل دوم
 {  S   R  Q  P  O  N  M   LK  J  I  H  G  F  E  DC  B  A

    e  d  c   b  a`   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  WV  UT
   u  t  s  rq   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f

   }  |  {  z  y  x  w  vz 29: الفتح   
است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت اهللا  محمد فرستاده«

آنان . بيني ايشان را در حال ركوع و سجده مي. و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
نشانة ايشان بر اثر سجده در . طلبند جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي
اما توصيفشان در انجيل . در تورات استاين توصيف آنان . پيشانيهايشان نمايان است

خود را بيرون زده ) هاي خوشه(هاي  چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي خويش راست ايستاده است،  است، و آنان را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه

اي از  هلحظ. اند مؤمنان نيز همين گونه. (آورد اي كه برزگران را به شگفت مي به گونه
يابند و بارور  ها پرورش مي زنند، و جوانه ايستند، و همواره جوانه مي حركت باز نمي

آورند و اين پيشرفت و قوت و قدرت  مي شوند، و باغبان بشريت را به شگفت در مي
. تا كافران را به سبب آن خشمگين كند) كند را خداوند متعال نصيب مؤمنان مي

كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش خداوند به كساني از ايشان 
   » .بزرگي وعده داده است
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نازل                      شاين آيه مباركه از بزرگترين آياتي است كه در مدح و فضيلت صحابه كرام
ترين داليل اعجاز قرآن كريم و همچنين دليل عظمت و وسعت علم و  شده و از قوي

  .آيد شمار ميدانش خداوند به 
مسلم است كه جز . بودند» صپيامبر«؛ يعني كساني كه با وي )F  E(ـ 
پس بنابراين، اين آية مباركه خود دليلي . نبودند صكساني ديگر با پيامبر شصحابه

  .باشد مي شواضح و روشن بر مقام واالي معنوي و علمي صحابه
ه چنان محبت و در بين صحاب. آنان بر كفار سخت بودند  ؛)I  H  G  (ـ 

اخوتي وجود داشت كه اين اخوت منجر به رشتة خويشاوندي و فاميلي بين 
كلثوم  با ام سنمونه بارز آن، ازدواج حضرت عمر. هاي مهاجر و انصار شد خانواده

باشد كه اين موضوع در بحثي مستقل  ميش دختر حضرت علي و حضرت فاطمه
  .مطرح خواهد شد

ز قبول واقعيت و حقيقت، اين آيه مباركه را چنين بعضي از شيعيان براي فرار ا
باشد؛ چرا كه  شتواند دليلي بر مقام و فضيلت صحابه كنند كه اين آيه نمي توجيه مي

براي ) منهم(لفظ » y  x  w  v   u  t  s  «در آخر آيه تصريح شده 
بودند، جزء مؤمنين و صالحين  صپس همة كساني كه با پيامبر. آيد تبعيض مي

در اين آيه براي تبعيض است، باعث » من«اين ديدگاه شيعه كه معتقدند . دندنبو
  :به دليل. شود كه آيات قران با يكديگر تضاد پيدا كنند مي

رود، حكمي  در اين آيه فقط به معناي بعض بكار مي» من«معتقد شدن به اينكه . 1
حصر را به اند و بدون علم و آگاهي، تبعيض و  است كه بدون دليل صادر كرده

  . خداوند متعال نسبت دادن درست نيست
A  } ذكر نشده بلكه آيه با  )من آمنَ و عملَ الصالحات (در ابتداي آيه، جمله . 2

  UT  S   R  Q  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B
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  \[    Z  Y  X  W   Vz شروع شده و اين صفات منحصر به ) 29: الفتح
اگر . منين است نه غير مؤمنين و لذا همه مؤمنين اهل مغفرت و بخشش هستندمؤ

براي تبعيض بكار ) منهم(شد آنگاه كلمه  اين آية مباركه شامل منافقين مي چنانكه
جز گروه صحابه و مؤمنينِ صادق ذكري از گروهي  در حالي كه در اين آيه، . رفت مي

مؤمنين صادق را در همين آيه چنين  ديگر به ميان نيامده است و خداوند متعال
ايشان را در حال 29: الفتح UT  S   R  Q  P  O  Nz  }   :تعريف نموده است
. طلبند جويند و رضاي او را مي بيني، آنان همواره فضل خداي را مي ركوع و سجده مي

د اند و دليل ديگري ندارند، آن هم در در مور اما علماي شيعه به كلمه تبعيض چسبيده
در زمان حياتش جهاد نمودند و بعد از وفاتش با  صكساني كه همگام با پيامبر

مرتدين و مدعيان دروغين نبوت و مانعين زكات جهاد كردند؛ آنان كساني بودند كه 
قدرتهاي بزرگ آن زمان يعني فارس و روم را در مقابل پرچم پر افتخار اسالم به زانو 

  .ي از دنيا را فتح نمودندا در آوردند و قسمت عظيم و گسترده
دقيقا در كتاب تورات و انجيل هم ذكر   ـ ويژگيهايي كه در اين آيه مطرح شد،3

بعد از انقالب تاريخي اسالم، به انحراف و گمراهي  شاگر جامعه صحابه. شده اند
  . اند، آنان مستحق طرد و نكوهش بودند نه مستحق تعريف و تمجيد كشيده شده

ه، تأكيدي بر موضوع و مفهوم اول آيه است و اين امكان ندارد لذا آخر آيه مبارك
  .كه كلمات وآيات خداوند متعال با همديگر تعارض وتناقض داشته باشند

انسان مسلمان بايد كه همه آيات قرآن را بپذيرد؛ نه اينكه بعضي از آيات قرآن را 
  .قبول و بعضي ديگر را رها كند

بعد از مدت كوتاهي از نظر فكري، اعتقادي و  شگويند صحابه كرام كساني كه مي
اند، در واقع با اين تفكر، عظمت و عالم به غيب بودن خداوند  ايماني تغيير نموده

برند؛ چرا كه بنابر گفته آنان خداوند متعال امت را بر سر  متعال را زير سؤال مي
مؤمنين  دوراهي و گمراهي قرار داده و نه تنها امت اسالمي، بلكه آن دسته از
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اند فريب داده و اوصافي را براي  اسرائيل را كه معتقد به تورات و انجيل بوده بني
  .شود صحابه ذكر كرده كه موجب محبت و دعا در حق آنان مي

پس چگونه امكان دارد انسان، كساني را به نيكي و خير ياد كند كه در طول (
گيريم كه اين  پس نتيجه مي. م بمانندقد اند بر اعتقادات و ايمانشان ثابت تاريخ نتوانسته

برد در حالي كه  تفكر آقايان، صفات الهي همچون علم و دانش را زير سؤال مي
  ). پاك و منزّه است  خداوند متعال از چنين علم ناقصي،

   : »من«نكاتي در مورد كلمة 
  :كند يكي از دو هدف زير را دنبال مي» من«مفهوم كلمة 

َوَعد اُهللا : يعني  در آية مباركه براي بيان جنس آمده است؛» نم«مفهوم و معني . 1
؛ يعني كساني الّذيَن آَمنوا َو َعِملُْوالّصاِلحاِت ِمن جِْنسِ هوالِء َو أْمثَاِلهِْم َمْغِفَرةً َو أْجراً َعِظْيماً

براي اثبات  چنانكهكنند، قابل بخشش و اجر عظيم هستند،  عمل مي شكه امثال صحابه
«   }. ئله نمونه ديگري در اين آية مباركه از سورة حج وجود دارداين مس

  ¾  ½  ¼z يعني بتها دوري كنيد ،و از پرستش پليدها« 30: الحج .«  
است؛ در اين آية مباركه ) بتها(در اينجا دستور پرهيز و دوري از جنس اوثان 

ت نيست كه از دهد؛ يعني مفهوم آيه به اين صور معني تبعيض را نمي  »من «كلمة 
سنّت است  اين تفكر علماي اهل. بعضي بتها دوري كنيد و از بعضي ديگر دوري نكنيد

  .باشند كه برخي از علماي شيعه نيز بدان معتقد مي
: سوره مباركه اسراء آمده است 82در آيه چنانكه. براي تاكيد است» من«معني . 2

 {  |{  z   y  x  w  v  u  tz آياتي از قرآن را فرو ؛ ما  82: اإلسراء
و رحمت براي ) دلها از بيماريهاي ناداني و گمراهي(فرستيم كه مايه بهبودي  مي

  . مؤمنان است
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به اين معنا نيست كه بعضي از آيات قرآن ) v  u(در اين آيه مباركه جمله 
شفاء ورحمت است و بعضي ديگر شفاء ورحمت نيست، بلكه در اين آية مباركه 

همچنين سياق و  1.لذا در آنجا هم به معني تاكيد است. يد آمده استبراي تاك» من«
  .كند سباق اين آيه و آيات صريح ديگر، اين مطلب را ثابت مي

. باشد مي صمصداق صفات و خصوصيات ياد شده در قرآن كريم، صحابة پيامبر
و  شمكرا لذا تمامي ويژگيها و صفات واالي ايماني و ديني اين آية مباركه بر صحابة

در ميدانهاي مختلف جهاد نمودند و بعد از وفات  صكساني كه همگام با پيامبر اكرم
ايشان براي خنثي نمودن حركتهاي ارتدادي و انحرافي نظير مرتدين، نصاري و 

قرآن كريم در مورد  چنانكه. كند اند، تطبيق پيدا مي مجوس تالشهاي مخلصانه نموده
  . 29: الفتح J       I  H  G  K z} : گويد آنان مي

هميشه در معيت  شاين قسمت از آية مباركه بيانگر اين مطلب است كه صحابه
بودند؛ اعم از ميدانهاي صلح، جهاد، سفر و حضَر و شاهد تمامي رفتارها و  صپيامبر
  . بودند صصحابه در معيت پيامبر 30000در غزوه  تبوك  چنانكه  ها بودند؛ معركه

: كه يكي از كتب معتبر شيعه است، چنين آمده است كه 2در كتاب كامل الزيارات
لَْم يَعْرَض َعلَْي الِْحَسابِ َو ) املَكّة أو املَِديَنة( َمن َماَت ِفْي أَحِد الَْحَرَمْينِ : قال صأنّ النيب «

فرمودند كه  صمبرهمانا پيا »ماَت ُمَهاجِراً إلَي اِهللا تَعايل َو ُحِشَر َيْوَم الِْقَياَمِة َمَع أْصحابِ َبْدرٍ
وفات نمايد، نه تنها از او ) مكة مكرمه و يا مدينة منوره(هر كسي در يكي از دو شهر
شود و در روز  شود، بلكه به آن ثواب هجرت داده مي حساب و كتاب گرفته نمي

  .گردد قيامت با اصحاب بدر حشر مي
هرست دارد و سرف شاين روايت به وضوح اشاره به مقام و برتري اصحاب بدر

اين اصحاب، شخصيتهايي بزرگ همانند حضرات ابوبكر، عمر، عثمان، علي، ابوعبيده، 

                                           
  .   3/253فتح القدير للشوكاني . 4/187معاني القرآن للنّحاس  -1
 .  44/ كامل الزيارات ـ  541/ 1ــ نورالثقلين  387/  96ـ البحار  4/548كافي جلد  -2



    

 
     61 ص صحابه و منافقان در عصر پيامبر

 

 

در ( سكما اينكه حضرت علي. شود و ديگران ديده مي شعبدالرحمن، طلحه، زبير
را در حالي ديدم كه  صپيامبر) اصحاب(همانا من ياران : مي فرمايد) نهج البالغه

از عبادت (ايشان در حالي . شباهت نداريد) در بزرگواري(هيچ يك از شما با آنها 
شب را در حال سجده و . موي بودند كردند كه آشفته حال و ژوليده صبح مي) شب

از ذكر معاد .  كردند با گذاشتن پيشاني و چهره بر زمين شب مي. گذرانيدند قيام مي
 از كثرت و طوالني بودن سجده در شب. مانند اخگر بر روي آتش بودند) قيامت(

زماني كه يادي از خداوند متعال . وسط پيشاني شان مانند زانوي بز سفت شده بود
و . شد مباركشان خيس مي ريششد تا جايي كه  شد چشمانشان پر از اشك مي مي

روند، ايشان نيز با ياد  همانند درختان كه در روز طوفاني به اين سو و آن سو مي
  . گشتند قرار مي خداوند بي

تمجيد نموده و به ايمان صادق و  شاوند متعال از صحابه كرامبه هر حال خد
اند و اوصاف اين جامعه نيك تا  عميق آنان در تورات، انجيل و قرآن كريم گواهي داده

متأسفانه شيعه . شود هاي قرآني در  بين اين امت تالوت مي ها و آيه قيامت در سوره
اي خاص  و ثوابها را فقط به عده مفهوم واقعي آيات را تحريف نموده و اين تمجيدات

  .دانند محدود مي
نامة زندگي براي امت اسالمي است و هركسي كه به  قرآن كريم دستور و اساس 

يابد و هر كس كه آن را انكار كند، هالك  تمام و كمال به آن چنگ بزند، نجات مي
ن است كه كند، ولي اين انسا شود در حالي كه خداوند متعال به هيچ كس ظلم نمي مي

  . كند با اعمالش بر خود ظلم مي

  : دليل سوم
 {  E  D  C  B  Az پيشگامان نخستين مهاجران « 100: التوبة

  .  »خشنودنداهللا خداوند از آنان خشنود است و آنان هم از (و انصار 
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اند و به آنان مژده  در اين آية مباركه سابقين اولين، مهاجرين وانصار معرفي شده
\  } : هاي رواني دارد، داده شده است و سپس چنين فرموده شمهي كه چبهشت

  h  g  f  ed  c  b  a`      _  ^  ]z در ميان « 101: التوبة
منافقاني هستند كه  شما و درميان خود اهل مدينه، ) شهر(عربهاي باديه نشين اطراف 

  »اند اند و در آن مهارت كامل پيدا نموده تمرين نفاق كرده
و آيه، خداوند متعال تفاوت يبن مهاجران و انصار و منافقان را عنوان در اين د

هستند، صفت سابقون يك  صنموده كه منافقان جداي از اصحاب و ياران پيامبر
شود كه در هجرت و يا نصرت درنگ ننموده  وصف عمومي است و شامل كسي مي

منظور از : گويند مي) در تفسير الميزان(بعضي از علماي شيعه امثال طباطبائي . است
سابقين همان كساني هستند كه اساس دين و قواعد آن را تأسيس نمودند قبل از اينكه 

ايمان آوردند و  صشالودة آن قوي و پرچمش به اهتزاز درآيد، گروهي بر پيامبر اكرم
بر عواقب طاقت فرساي آن از قبيل شكنجه، تحريم، تبعيد و در هجرت به حبشه و 

 صو گروهي ديگر ايمان آوردند و پيامبر اكرم. بودند صپيامبر اكرم مدينه منوره با
   1.هاي مختلف نصرت و ياري نمودند و ياران ايشان را در زمينه

نمايد و  را ثابت مي شكرام آيات متعددي مشروعيت اتّباع و اقتداء به صحابه
و الطافي  شتبهمتقابالً خداوند متعال هم كساني را كه از آنان اتباع نمايند، مژده 

K  J  I  H  G   F  } : مي فرمايد چنانكهخاص را داده است، 
  Z  Y  X   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L

  [z را در ) مهاجرين و انصار(و كساني كه به خوبي و نيكي روش آنان « 100: التوبة
از آنان خشنود است و خداوند متعال  پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، 

و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است . آنان هم از خداوند متعال خوشنودند

                                           
 . 9/373تفسير الميزان  -1
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. مانند ها جاري است و جاودانه در آنجا مي آن رودخانه) درختها و كاخهاي (كه در زير 
   »اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

h  g  f  e  d  z }: مي فرمايددر جايي ديگر نيز خداوند متعال 
آناني كه هنوز به اينان . مبعوث براي ديگران نيز هست) پيامبر اكرم(او « 3: الجمعة

  .  »و بعدها به دنيا خواهند آمد. (اند نپيوسته) شصحابه(
C  B  A  } : مي فرمايدسورة حشر كه خداوند متعال  10همچنين درآيه

  L  K  J  I     H      G  F  E  Dz 10: الحشر   
ما را و ! پروردگارا: گويند آيند، مي كه بعد از مهاجرين و انصار به دنيا مي و كساني«

اي نسبت به  و كينه. اند، بيامرز برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
   » .تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! پروردگارا. مؤمنان در دل ما جاي مده

را به وضوح  شكرام ديگر مشروعيت اتّباع و اقتداء به صحابهاين آيات و داليلي  
لذا بر ما . خصوصاً فرا گرفتن دانشِ كتاب و سنت را از صحابه كرام. نمايد ثابت مي

در  صپيامبر اكرم انسان ساز و ايمان افروزالزم است كه از تربيت يافتگان مكتب 
علمي و ديني آنان اتّهامات وارد  ها دفاع كنيم نه اينكه بر مقام ها و زمينه تمام صحنه

اساس شيعه  پايه و بي و در حقيقت اين مطلب، دليل و ردي است بر گمانهاي بي. كنيم
در  توان فرا گرفت،  كه معتقدند علم دين را جز ائمه معصومين از كسي ديگر نمي

يد؛ فرمايد دين را از علماي راسخين و نخبگان امت بياموز حالي كه خداوند متعال مي
  :مي فرمايد چنانكه

 {  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N
  c  b  a  `  _   ^                 ]  \  [z 2: الجمعة 

است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برگزيده است و به  ذاتيخداوند متعال « 
. ن را پاك بگرداندرا براي ايشان بخواند، و آنااهللا سويشان گسيل داشته است، تا آيات 
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در گمراهي  آنان پيش از آن تاريخ واقعا ً. آموزد و شريعت را مي) قرآن (او بديشان 
  . »بردند آشكاري به سر مي

اين آيه مباركه نصي صريح و آشكار بر مقام، پاكي و عدم عصمت آن بزرگواران 
شايستگي از پيامبر، ) كتاب و سنت(باشد كه در ضمن فرا گرفتن دانش و حكمت  مي

  .كنند تبليغ آن را نيز پيدا مي
از زمان والدت تا وفات معصوم  سحضرت علي: گويند اما بر عكس شيعه مي 

باشد؛ چرا كه به گفتة قرآن، جامعة  اين تفكر، مخالف آية مطرح شده مي. بوده است
  برده است  در گمراهي و جهالت به سر مي صعرب قبل از بعثت پيامبر اسالم

گويند عصمت براي كسي كه علم را از پيامبر نقل  ية شيعه كه مياما اين نظر
نمي   باشد؛ چرا كه اگر اين تفكر صحيح باشد، اي باطل مي كند، الزم است، نظريه مي

توان علم و دانش دين را از علما و دانشمندان غير معصوم، از زمان غيبت كبري تا 
علم از غيبت كبري تا به حال از  معتقد به فراگيري چنانكهو اگر  عصر ما، فراگرفت 

علماي غير معصوم باشند، پس به طريق اولي فراگيري علم از علماي گذشته و دوران 
را تزكيه و  صبه هر حال خداوند متعال، اصحاب پيامبراكرم. تر است پيامبر درست

  .آنان را تمجيد نموده است و دستور به اتّباع و فراگيري دانش از آنان داده است
اينجا سؤالي مطرح است كه آيا مقصود از تعريف و تمجيد صحابه اين است در 

كه ما آنرا » صحبت«كنند؟ و كال مقصود از امتياز  كه آنان اصال نافرماني خداوند را نمي
  .براي صحابه قايل هستيم، چيست؟ در فصل بعد به اين موضوع خواهيم پرداخت



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم

  
مفهوم صحابة پيامبر بودن و عدالت صحابه در 

  اسالم

 
ن فصل داراي دو بحث بسيار مهم و اساسي است كه اي

  :عبارتند از
  مفهوم صحبت و صحابي بودن:  بحث اول
 . مفهوم و برداشت عدالت صحابه در اسالم: بحث دوم

 



 

  بحث اول

  
  صحبت و صحابي بودن مفهوم

هر گاه . واژة صحبت داراي دو معناست؛ يكي لغوي و ديگري اصطالحي و شرعي
اين واژه به تنهايي بكار رود، عموما معني اصطالحي و شرعي آن مراد است نه معني و 

را  صشود كه پيامبر پس صحابي در اصطالح شرع به كسي گفته مي. مفهوم لغوي آن
لذا از  1.ن ايمان آورده و با ايمان از دنيا رحلت نموده استمالقات نموده و به ايشا

. توان منافقين را به علت نبودن ايمان و ديانت در آنان، مراد گرفت كلمة صحابه نمي
و  اند،  اند و بر حالت ارتداد از دنيا رفته همچنين كساني كه مرتد شده و از دين برگشته

 صايمان آورده و يا اينكه در زمان پيامبر صنيز كساني كه بعد از رحلت پيامبر اكرم
  .گردد اند، مفهوم صحابه بر آنان اطالق نمي ايمان آورده، ولي ايشان را مالقات ننموده

اند و مدتها در كنار  كساني كه شرف مصاحبت با پيامبر را به مدت طوالني دريافته
مي بس باالتر از اند، مقا حضرت به جهاد پرداخته و در راه احياي دين تالش كرده آن

گر چه هر . اند را به مدت كوتاهي دريافته صصحبتي پيامبر آن كساني دارند كه هم
  .اند را كسب نموده صصحبتي پيامبر يكي از آنان شرف و فضيلت هم

                                           
 .9/اإلصابة في تمييز الصحابة -1
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  بحث دوم

  
  مفهوم و برداشت عدالت صحابه در اسالم

ز مراكز و يكي از مسائل بسيار مهم است كه امروزه در بسياري ا شعدالت صحابه
مسئلة  ،شاي براي مخدوش نمودن چهرة صحابه شود و عده محافل علمي مطرح مي

در اين قسمت مفهوم . اند قرار داده شعدالت را دستاويزي براي تخريب چهرة صحابه
بار  عدالت را از زواياي مختلف بررسي نموده و سپس نگاهي كوتاه بر زندگي گهر

  .  خواهيم داشت شصحابه
الت صحابه اين است كه آنان عمداً و قصدا چيزي را كه پيامبر اسالم مراد از عد

 شمفهوم اين قول كه ما معتقد هستيم صحابه 1.دهند اند، به ايشان نسبت نمي نفرموده
جهاد  هاي مختلف ديني از قبيل تقوي، علم،  عدول هستند، اين نيست كه آنان در زمينه

از  شكرام بلكه ما معتقد هستيم كه صحابه و غيره با هم يكي بوده و تفاوت ندارند، 
اي از ايشان از سابقين اولين هستند و  عده. نظر مقام و درجة علمي با هم تفاوت دارند

رضوان هستند؛ حتّي خداوند متعال  اي ديگر اصحاب بيعت  اي اصحاب بدر و عده عده
  :تفاوت مقام آنان را چنين بيان نموده است

                                           
محقق كتاب تدريب الراوي شيخ عبدالوهاب : 220/ 7، منهاج السنة  690رقم حديث   :فتح الباري -1

برداشتهايي از عدالت را مطرح ) 2/215( ه اصول دين در دانشگاه األزهر عبدالطيف استاد دانشكد
است و  صلي اهللا عليه وآله وسلم كرده كه يكي از آنان  پرهيز از دروغ بستن عمدي به پيامبر

  .   تعدادي از اقوال علما را هم در اين مورد نقل كرده است
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 {  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì
  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×z مكه به سپاه (كساني از شما كه پيش از فتح « 10: الحديد

با (اند،  جنگيده) در  راه خدا(اند و  بخشيده) اسالم كمك كردند و از اموال خود
قام آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و م. برابر و يكسان نيستند) ديگران

. اند اند و جنگيده بذل و بخشش نموده) مكه، در راه اسالم(كساني است كه بعد از فتح 
    »دهد اما به هر حال، خداوند به همه، وعدة پاداش نيكو مي

اين آيه مباركه شامل مسلمانان قبل از فتح مكه و همچنين كساني كه بعد از فتح 
و مقام با هم تفاوت دارند اما خداوند  اگر چه در درجه. شود اند، مي مكه ايمان آورده

  متعال به همه آنان مژده حسني را داده است و حسني همان بهشت جاويدان است؛
  : مي فرمايدخداوند متعال  چنانكه

 {   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  B  A
  K  J   I  H  G  F  E  DCz به (آنان كه « 102 -  101: األنبياء

قبالً بديشان وعده نيك ) درست و انجامِ كارهاي خوب و پسنديده خاطر ايمانِ
آنان حتّي . شوند دور نگاه داشته مي) و عذاب آن(ايم، چنين كساني از دوزخ  داده

خواهند و آرزو  شنوند و بلكه در ميان آنچه خود مي صداي آتش دوزخ را هم نمي
 » برند دارند، جاودانه به سر مي

اين نيست كه آنان معصوم از معاصي و اشتباه هستند،  شمنظور از عدالت صحابه
بلكه آنان همانند ديگر انسانها، انسان و بشر هستند و اشتباه و خطا جزء فطرت بشر 

كردند و از طرفي ديگر  است، اما آنان در مقابل خطا و اشتباه، توبه و استغفار مي
درست آنان آنچنان زياد در مقابل اشتباه و يا اعمال نا شهاي صحابه حسنات و نيكي

  . آيد است كه اين خطاها در مقابل آن همه نيكي چيزي به شمار نمي
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در آيات متعددي خداوند متعال پرهيزگاران را تمجيد و تعريف نموده و مژدة 
و در ضمن در اين آيات عصمت و معصوم بودن آنان را . را به آنان داده است بهشت

    :مي فرمايدنه در اين زمي چنانكه. رد نموده است
 {  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B

  Z  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M
    f  e  d  c  b  a  `  _         ^  ]  \  [

  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  gz  آل
  135 – 133: عمران
دگارتان و بهشتي به سوي آمرزش پرور) و با انجام اعمال شايسته و بايسته« 

آسمانها و ) براي مثال همچون بهاي(بشتابيد و بر همديگر پيشي بگيريد كه بهاي آن 
آن كساني . براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است) چنين چيز باارزشي(زمين است؛ و 

كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي تنگدستي، به احسان و بذل و بخشش 
و بدين (كنند،  خورند و از مردم گذشت مي را فرو مييازند و خشم خود  دست مي

و خداوند متعال هم نيكوكاران را ) شوند و كاران جايگزين مي وسيله در صف نيكو
با انجام گناه (شدند، يا ) اي كبيره(و كساني كه چون دچار گناه . دارد دوست مي

و وعده و وعيد و  ( افتند متعال مي  به ياد خداوند بر خويشتن ستم كردند، ) اي صغيره
و ) گردند دارند و پشيمان مي عقاب و ثواب و جالل و عظمت او را پيش چشم مي

شوند، و به جز خداوند متعال كيست كه گناهان را  آمرزش گناهانشان را خواستار مي
چيزي ) زشتي كار و نهي و وعيد خداوند متعال از آن (بيامرزد؟ و با علم و آگاهي بر 

  .  »زنند و به تكرار گناه دست نمي (كنند  نمي  اند، پافشاري كه انجام داده
با توجه به اين جزاي عظيمي كه خداوند متعال وعده داده است و مقام و جايگاه 
تقواي آنان را مشخص كرده است، به اين مطلب هم اشاره نموده  كه آنان معصوم 
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ن وجود خيلي زود به اشتباه شود، اما با اي باشند و از آنان اشتباه و خطا سرزد مي نمي
  .                         ورزند اصرار نمي) گناه و غير شرعي(كنند و بر اعمال  برند و توبه مي خود پي مي

بنابر مقتضيات فطرت بشري احياناً بعضي از ايشان  صبه هر حال صحابه پيامبر 
و فضايل اخالقي و  شدند، اما بنابر سابقه پربركت ايمان مرتكب بعضي از گناهان مي

عبادي آنان اميد مغفرت و بخشش را داريم؛ چرا كه قطعاً اعمال و كردارهاي ايماني، 
كند، لذا عوامل بسياري براي عنايت و بذل و توجه الهي  گناهان و خطاها را محو مي

  صو شفاعت پيامبر اكرم صوجود دارد از قبيل محبت و عشق آنها به پيامبر اكرم
در اولويت قرار دارند و همچنين توبه و  شجامعه صحابه  مسلماًدر حق امت كه 

  . باشد بازگشت از كردارهاي نادرست كه در واقع تولدي دوباره مي
اما نبايد فراموش كرد كه مقدار اعمال ناهنجار و نادرستي كه از بعضي از آنان سر 

، علم و زده در مقابل فضايل و محاسني كه از چشمة جوشان ايمان، جهاد، نصرت
  . باشد دانش و حركتهاي اصالحي آنان نشأت گرفته، بسيار ناچيز و معدود مي

 صزد، فورا خود را به پيامبر اي سر مي عمل غير اخالقي شاحيانا اگر از صحابه
يكي از اصحاب به نام  چنانكه. شدند معرفي نموده و خواستار اجراي حكم اسالمي مي

عملِ زنا، خود را جهت تطهير از گناه معرفي به علت ارتكاب  سحضرت ماعز اسلمي
در همان صحنه شخصي نسبت به ايشان . نموده و حكم رجم عليه ايشان اجرا شد

در همان لحظه . حرفي نادرست زده و گفت كه نگاه كنيد خودش خود را رسوا كرد
اگر توبة : آن شخص را به خاطر اين حرف توبيخ نموده و فرمودند صرسول اكرم 
لذا  1.گيرد در بين امت تقسيم شود همه امت را فرا مي) سماعز اسلمي( اين شخص

گيرد و بيانگر خداترسي و  اي است كه از اعماق قلب سرچشمه مي اين حاكي از توبه
  .باشد خشيت الهي مي

كه  در مورد يكي از اصحاب صنمونة ديگري وجود دارد كه پيامبر اسالم
يكي . چندين نوبت شراب مصرف نموده بود، دستور اجراي حكم اسالمي را دادند

                                           
 . ه شده استگفت ساسلمي  و در حق ماعز 1695اين لفظ مسلم است  -1
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فوراً آن   صاما پيامبر. ديگر از اصحاب، آن شخص را مورد لعن و نفرين قرار داد
؛ آن 1)ال َتلَْعُنْوُه فإّنُه ُيِحبُّ اَهللا َو َرُسْولَه(شخص را منع فرموده و در جواب چنين فرمودند 

و رسولش را اهللا لعن و نفرين قرار ندهيد؛ چرا كه اين شخص،  شخص را مورد
  . دوست دارد

اند،  آوري نموده را جمع صاما ائمه حديث؛ يعني كساني كه احاديث پيامبر
كنند؛ چرا كه اعتقاد به  را نقل كرده و قبول مي شاحاديث روايت شده از صحابه

  .عدالت آنان دارند
رف و افتخار شخصي نيست، بلكه حفظ نه تنها يك ش شعدالت براي صحابه

است، پس عدالت از ضروريات مهمي است كه بايد  شدين وابسته به عدالت صحابه
به آن توجه كرد؛ چرا كه صحابه بودند كه علمِ كتاب و سنت را در دنيا توسعه دادند و 

  .در اين راستا از هيچ تالش و كوششي دريغ نورزيدند
گذارند، در واقع آنها بر قرآن  انگشت انتقاد مي شپس كساني كه بر عدالت صحابه

كنند؛ چرا كه اين يك اصل علمي است كه اخبار و احاديث  و سنت انتقاد و طعن مي
پس چگونه قرآن و سنت در بين امت اسالمي . شود از انسانهاي فاسق پذيرفته نمي

ي مسائل پذيرفته شود در حالي كه حامالن و ناقالن آن در مسئله عدالت كه زيربنا
پس بنابراين، عدالت يك اصل و جزء الينفك زندگي . ديني است، مشكل دارند

چنين آمده است ) معتبرترين كتاب شيعه(در اصول كافي  چنانكه. باشد مي شصحابه
سوال كردم ) سجعفر صادقحضرت (عبداهللا  من از ابي: گويد حازم مي كه منصورابن

اند و يا اينكه راستگو و  غ و افتراء بستهدرو صبر پيامبراكرم شكه آيا صحابه كرام
    2.اند صادقانه برخورد كردند؟ ايشان در جواب فرمودند كه صادقانه رفتار كرده

  . كند عدالت آن بزرگواران را تأييد مي  ،صپس بنابراين نقل صادقانه آنها از پيامبر
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دن اند و آنان جرأت نسبت دا چيزي را روايت ننموده صمنافقين از پيامبر
اند؛ چرا كه خطر رسوا شدن با نزول آيات  نداشته صروايات دروغين را به پيامبر

به همين علت هيچ آيه و دليلي وجود ندارد كه بيانگر توان آنان در . قرآن زياد بود
  . جعل روايات دروغين باشد

  : فرمايد خداوند متعال به پيامبرش مي چنانكه
 {  }  |  {     z       y  x  w   v   g     f  e  d       c  b   a  `  _  ~

  k  j     i   hz اي از سخنان را به دروغ بر ما  اگر پيغمبر پاره«  47 - 44: الحاقة
كرديم و كسي از  ، سپس رگ دلش را پاره مي گرفتيم بست، ما دست راست او را مي مي

  .    »ايشان باز داردو مرگ را از (ايشان شود ) كار ما در باره(توانست مانع  شما نمي
حمايت از دين و دستاوردهاي ديني يك حمايت رباني و آسماني بود نه يك 
حمايت بشري؛ چرا كه حمايتهاي بشري با عوامل مادي و اسباب مادي است، اما 
حمايت آسماني مافوق عوامل مادي است و لذا اين يك حقيقت محكمي است كه 

كردند و منافقين هم، چون داراي توانايي و  مي بنابر عدالتشان از دروغ پرهيز شصحابه
. توانستند دست به چنين عملي بزنند قدرت دروغ گفتن در اين ميدان را نداشتند، نمي

اما مسلمانان فتح مكه همانند ساير صحابه بودند و احتمال نقل روايات جعلي از آنان 
 شزندگي صحابهرود و مواردي كه به ندرت در طول تاريخ  نمي صنسبت به پيامبر

از آنان صادر شده است، با قبول روايت آنان از طرف محدثين ديگر جايي براي انتقاد 
  :و به راستي كه خداوند متعال چه زيبا فرموده است 1.ماند باقي نمي

 {  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N
  c  b  a  `  _   ^                 ]  \  [z 2: الجمعة   

اوند متعال كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برگزيده است و به خد«
. را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگردانداهللا سويشان گسيل داشته است، تا آيات 
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در گمراهي   آنان پيش از آن تاريخ واقعاً. آموزد و شريعت را مي) قرآن( او بديشان 
  . »بردند آشكاري به سر مي



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم

  
  پاسخ به چند شبه پيرامون اصحاب پيامبرص

  :گردد در اين فصل چند بحث مطرح مي 
  حديث حوض: بحث اول
اصحابي كه در روز جنگ احد از ميدان  انتقاد از: بحث دوم

  جنگ فرار كردند
  بحث سوم مظلوميت حضرت زهرا و قضية فدك 

با ام كلثوم دختر گرامي ازدواج حضرت عمر : بحث چهارم
  شحضرت علي
  صپاسخ به يك شبه پيرامون همسران پيامبر : بحث پنجم

 



 

  بحث اول

  
  حديث حوض 

،  از آن شحديث حوض يكي از آن داليلي است كه شيعيان براي ارتداد صحابه
  . كنند به عنوان مدركي مهم و دستاويزي قوي استفاده مي

َيرُِد َعلَّي َيْوَم الِقَياَمِة َرْهطٌ ِمن أْصَحابِْی فُيجلون َعنِ «: فرمودند صآن حضرت
إّنَك ال ِعلَْم لََك بَِما أْحَدثَُواْ َبْعَدَك أّنُهْم إْرُتّدوا َعلَي : قُْولُ َيا َربِّ أْصَحابِْي فيقَْولُالَْحْوضِ، فأ

  1.»أْدَبارِِهُم الْقَْهقََرْي
پس، از . شود بر من در روز قيامت گروهي از اصحاب من وارد مي: ترجمه

ينها ياران من هستند، پس ا! گويم كه پروردگارا شوند؛ پس من مي حوض برگردانده مي
دانيد كه اينها بعد از شما چه كارها كردند، همانا  گويد كه شما نمي خداوند متعال مي

  ).   يعني مرتد شدند(هاي خود برگشتند  ايشان بعد از شما بر پاشنه
وارد  صدر روايتي ديگر چنين آمده كه گروهي بعد از گروهي ديگر بر پيامبر

  :ترجمه. »2فَال أَراُه خيْلص ِمْنُهْم إلّا  ِمثْلُ َهَملِ النََّعمِ «: رمودندچنين ف صشدند و پيامبر
مگر ) مخلصين از غير مخلصين و صادقين(گيري بكنند  كنم كه كناره پس گمان نمي
  . ساربان مانند شتران بي

نيست، بلكه  شاين حديث به چند دليل بيانگر ارتداد و انحراف مهاجرين و انصار
و اين قول از چند وجه  شبر اثبات فضايل و محاسن اخالقي صحابه كرامدليلي است 
صورت اول به آن دسته از كساني كه اعتقاد به كفر و انحراف اصحابي . شود فهميده مي
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دارند كه در حركت نوپاي اسالمي نقش حياتي و تاريخي داشتند، از قبيل حضرات 
گوييم كه يكي از دو صورت  ت ميدر اين صور. شعمر، عثمان، طلحه و زبير  ابوبكر،

  : زير را بپذيريد
شود، و متن حديث به  اين كه اين حديث خلفاي ثالثه را هم شامل مي :اول. 1

صورت گرفته  صاين مطلب اشاره دارد كه اين تحول و ارتداد بعد از رحلت پيامبر
شود كه آنان قبل  ثابت ميلذا از اين حديث چنين . »إّنَك ال َتْدرِْي ما أْحَدثُْوا َبْعَدَك«است 

اند و در زمان حيات پيامبر از زمرة منافقان  از اهل ايمان بوده صاز وفات پيامبر
در ص اين ادعا را كه اصحاب )إّنَك ال َتْدرِْي َما أْحَدثُْوا َبْعَدَك( :پس جملة. اند نبوده

  .  كند مي عصر پيامبر  از زمرة منافقان بوده و استحقاق لعن و نفرين را دارند، رد
شوند،  را از زمرة كساني كه از حوض بازگرداننده مي شاين كه اصحاب دوم. 2

  . تصور نكنيم
ذكر كرديم، براي بطالن عقيده شيعه  شهمين وجهي كه ما در مورد اصحاب

كند، اما براي كامل شدن فايده  نسبت به استدالل از حديث حوض كفايت مي
   .كنم صورتهاي ديگري را نيز ذكر مي

  :دليل دوم
. هدف از اين حديث كساني هستند كه اسالم آوردند، اما در اسالمشان صادق نبودند

كردند و يا  از قبيل كساني كه در حاشيه و دور از مكه مكرمه و مدينه منوره زندگي مي
با آنان جهاد  صمنكر زكات شدند و اصحاب پيامبر صكسانيكه بعد از وفات پيامبر

آمدند و  صها وگروههاي مختلفي نزد پيامبر فتح مكه در دستهآنان بعد از . نمودند
در حجة الوداع تعداد اين گروه از تازه مسلمانان بالغ بر  چنانكه. مسلمان شدند

  . ترين نظر است صدهزار نفر بود و اين دقيق
بر ايمان ثابت ماندند و با حركت ارتداد جهاد نمودند و  شاما مهاجرين و انصار

به همين خاطر حضرت . نقاط اين كرة خاكي توسعه دادند قصياسالم را در ا
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تعداد : اند فرموده به زيبايي  صتعالي در حق اصحاب پيامبر اهللا صادق رحمه جعفر
دوازده هزار نفر بودند، كه هشت هزار نفر آنان از مدينه منوره و دو  صياران پيامبر

آنان انسانهايي . گان بودند زاد شدهزار نفر آنان از مكه مكرمه و دو هزار نفر ديگر از آ
خوارج، معتزله و يا آزادانديشان   مخلص بودند كه داراي اعتقادات قدريه، مرجِئه،

ريختند و چنين  ده و اشك مينبودند، بلكه آنها شب و روز در بارگاه الهي تضرع كر
) ندمگ(كردند كه بار الها به ما موت عنايت بفرما قبل از اينكه نان خمير  ميدعا 

         1.مصرف كنيم
را  شلذا هيچ سند تاريخي و مدركي وجود ندارد كه انحراف و ارتداد صحابه

از معدود  شدهد كه صحابه ثابت نمايد بلكه عكسِ آن را تاريخ چنين گواهي مي
اقشاري بودند كه در طول تاريخ از خود رشادتهايي در ميدانهاي ايمان، جهاد و اخالق 

  . ايمان را در دنياي جهل و تاريكي منتشر ساختندنشان دادند و نور 
امثال مسيلمه كذّاب، طُليحه بن خويلد  صاي از اعراب بعد از وفات پيامبر عده

اند، ولي  را مالقات نموده صپس آن دسته از افرادي كه پيامبر. و سجاح مرتد شدند
اند، از اصحاب  اند و با حالت ارتداد از دنيا رفته حضرت مرتد شده بعد از وفات آن

  .شوند شايستگي حضور بر حوض را نخواهند داشت شمرده نمي

  :دليل سوم
معني و مفهوم لغوي صحابه را مراد بگيريم، در آن  فقط اگر: گويند بعضي از علما مي

 صشود، پس امكان دارد كه منظور پيامبر صورت لفظ صحابي شامل منافقان هم مي
 صشناختند و يا نفاقشان بر پيامبر آنان را نمي صرآن دسته از منافقيني باشد كه پيامب

                                           
  . 200، حدائق األنس 305/ 22، البحار 640/الخصال -1
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؛ تو  101: التوبة nm  l   kj   iz  } چنانكه خداوند متعال مي فرمايد. پوشيده بود
  .   شناسيم ما ايشان را مي شناسي و بلكه را نمي) منافقين (ايشان 

كه  شناختند به همين دليل بود البته پيامبر اغلب آنان را از روي صفاتشان مي
z  }  |  }  :به صحابه چنين گفت كه) سلول بن أبي بن عبداهللا(سركرده منافقين 

   h  g  f    e  d  cb  a  `  _  ~     }
  l  k    j    iz ؛  8: المنافقون  

به مدينه برگشتيم، بايد افراد با عزّت و ) مصطلق از غزوه بني(اگر: گويند مي«
و اهللا عزت و قدرت از آنِ . آنجا بيرون كنندقدرت، اشخاص خوار و ناتوان را از 

  »دانند نمي) كنند و اين را درك نمي(فرستاده او و مؤمنان است، و ليكن منافقان 
 صاز اين جريان اطالع يافتند، به حضرت رسول سهنگامي كه حضرت عمر

أال «: در جواب فرمودند صآيا اين خبيث را به قتل نرسانم؟ حضرت رسول: فرمودند
اصحابش را به قتل  گويند كه محمد آيا مردم نمي. 1»ّدثُ الّناُس أّنه َيقُْتلُ أْصَحاَبُهَيَتَح
  ! رساند؟ مي

در اين روايت لفظ صحابه بر منافقين اطالق شده است، پس بنابراين امكان دارد 
لفظ صحابه كه در حديث حوض وارد شده است، مراد و هدفش همين منافقين باشد 

طالح و معني شرعي را دارد؛ يعني كساني كه خداوند متعال به نه آن صحابه كه اص
لذا با اين توجيه، جمع بين روايات . آنان وعدة حسني و بهشت جاويدان را داده است

  . باشد پذير مي امكان

  :دليل چهارم
اند چه  داند آناني كه دينشان را رها كرده و بعد از ايشان مرتد شده نمي صقطعاً پيامبر
  .گردند شوند و سپس از آنجا طرد مي تند، تا اين كه بر حوض وارد ميكساني هس

                                           
 . 3518/البخاري -1
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داند، پس چه كسي آنها را براي  آنان را نمي صسؤال اينجاست وقتي كه پيامبر
دانيد  چيزي را مي) شيعه(شما با اسم و مشخصات كامل معرفي نموده است؟ آيا شما 

  تر هستيد؟  داناتر و عالم صدانسته و آيا شما از پيامبر آن را نمي صكه پيامبر
  

  :دليل پنجم
؛ و نفرمودند كه اكثر اصحاب من از » فإذا رهطٌ«در حديث فرمودند كه  صپيامبر

پس . گويند در لغت از سه نفر تا ده نفر را مي» رهط«بلكه كلمه . شوند حوض طرد مي
   .باشند بنابراين كساني كه شايستگي حضور بر حوض را ندارند تعداد اندكي مي

از حوض باز  شكند بر اينكه اكثر صحابه اگر گفته شود كه اين حديث داللت مي
فَال أَراُه خيْلُص ِمْنُهْم إلّا  ِمثْلُ َهَملِ  «است كه  صشوند چنانكه فرموده پيامبر داشته مي

ساربان،  در اين صورت جواب آشكار است كه آن گروهي كه همانند شتران بي ، »النََّعمِ
شوند، نه اينكه از  پيش مي صهمان كساني هستند كه بر پيامبر اكرمشوند  جدا مي

َيرُِد «فرمودند كه  صبه همين دليل پيامبر اكرم. شوند جدا مي شساير صحابه كرام
شود بر من در روز قيامت گروهي از  يعني وارد مي» 1َعلَّي َيْوَم الِْقَياَمِة َرْهطٌ مِِْن أْصَحايب

فَال ..... َبْينا أنا قَائٌِِم إذا ُزْمَرةٌ«گر اين چنين آمده است كه و در روايتي دي. اصحاب من
نفرمودند كه شما حاضرين پيش ص و پيامبر اكرم» 2أُراُه َيْخلُْص ِمْنُهم أال ِمثْلُ َهَملِ النََّعم

  .    شويد كرده مي
تعدادشان بسيار زياد بوده است و  شتوضيح اين مسئله اين است كه صحابه كرام

نوشند، اما در  شوند و از آن مي بر حوض پيش كرده مي شروه از صحابه كراماين گ
شوند؛ چرا كه آنها طريقه پيامبر  آنجا گروهي خواهند بود كه از حوض باز داشته مي

                                           
 . 6215/البخاري -1

 . 6215/البخاري -2
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سپس از ميان اين مجموعه و گروه، گروهي با . را عوض كرده و تغيير دادند صاكرم
ل و بخششي است از جانب خداوند و اين فض. شوند فضل خداوند متعال معاف مي

به  شكنند كه همة صحابه كرام پس در اين صورت كجايند شيعياني كه ادعا مي. متعال
  .ها بريم از اين گفته بر خداوند متعال پناه مي. جز تعداد اندكي از ايشان مرتد شدند

زنيم؛ اگر شخصي به عنوان مثال سه هزار  براي تفهيم اين موضوع مثالي مي
اسمهاي تعدادي از اين افراد به من تحويل داده شد و من هم : گويد د دارد و ميكارمن

البته تعدادي از آنها را به . كاري، آنها را تنبيه و مجازات كردم به خاطر اهمال و كم
برد كه افرادي كه  كسي كه شنونده اين كالم است، پي مي. خاطر دليلي خاص بخشيدم

اند، ربطي به بقيه نداشته و تعدادشان بسيار  بيخ شدهجهت تنبيه احضار و نهايتاً تو
  .اندك است

  :دليل ششم
گفته شود نص مذكور عام است پس در اين صورت اين حديث شامل   چنانكهاگر 

شود، پس بنابراين جواب شما  هم مي  شحضرت علي، مقداد، عمار، سلمان و اباذر
  چيست؟ 

شود؛ چرا  مل مهاجرين و انصار نمياگر اينگونه جواب داده شود اين كه داليل شا
شامل  سداده است، آنگاه عالوه بر حضرت علي بهشتكه خداوند متعال به آنان مژده 

و ديگر  شعمار، مقداد  طلحه، زبير،  سائر صحابه از قبيل حضرات ابوبكر، عمر، عثمان،
  .شود هم نمي صاصحاب و ياران پيامبر

داده شده، همان مرتدين و  بهشتده پس آيا امكان دارد كساني كه به آنان مژ
شوند و به آنان مژده  دانسته كه آنها مرتد مي كه خداوند نمي گمراهان باشند و يا اين

سبحان اهللا كه خداوند متعال از همه عيوب و . و زندگي جاويدان داده است بهشت
  . باشد نواقص و جهلِ علمي پاك و منزّه مي
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  :دليل هفتم
در غزوه  تبوك  صات و آيات مختلف كساني را كه با پيامبرخداوند متعال در رواي

©  }  :مي فرمايد چنانكه. شركت نمودند، مورد مغفرت و بخشش قرار داده است

µ  ´    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ªz التوبة :
117   

از اجازه دادن به منافقان در مورد عدم شركت (  صخداوند متعال توبه پيامبر «
مهاجرين و . پذيرفت) را از لغزشها در جنگ (و توبه مهاجرين و انصار  )آنان در تبوك

و (پيروي كردند  صاز پيامبر) با وجود گرماي زياد (انصاري كه در روزگار سختي 
  . »همراه ايشان رهسپار تبوك شدند

  .بر ايمان شاين آيه مباركه دليل و مدرك ثابت محكمي است ثابت ماندن صحابه
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  بحث دوم

  
 از اصحابي كه در جنگ احد از ميدان جنگ فرار كردند انتقاد

از اين آيه مباركه  شبعضي از شيعيان براي اثبات انحراف و ارتداد صحابه كرام
p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c   } گيرند  مي استدالل

  ts  r  qz جز پيغمبري نيست و پيش از ) ص(محمد « 144: آل عمران
شد، يا مثل هر  در جنگ احد كشته مي(آيا اگر ايشان  اند؛  مبراني بوده و رفتهايشان پيغ

زنيد و به عقب بر  وفات كند يا كشته شود، شما چرخ مي) انسان ديگري وقتي
گشت  پرستي باز سازيد و به كفر و بت و با مرگ ايشان اسالم را رها مي(گرديد  مي
  !؟»كنيد مي

  : متفاوت وجود دارد كه عبارتند ازدر رابطه با اين آيه جوابهايي 
اين آيه در باره معركه احد نازل گرديده و اشاره به عملكرد ضعيف بعضي از . 1

است و هدف آيه مباركه در واقع  صمسلمانان هنگام شنيدن شايعه كشته شدن پيامبر
باشد و در مقابل تعريف و تمجيد است از  توبيخ و تنبيه از عملكرد ضعيف آنان مي

خدوند متعال در آخر همين آيه  چنانكه. قدم ماندند ني كه در ميدان احد ثابتكسا
و البته «  144: آل عمران z~  _  `  } اشاره به همين مطلب دارد 

   »دهد خداوند متعال پاداش سپاسگزاران را مي
بعد از رحلت   شاي به ارتداد صحابه كرام و به همين دليل اين آيه هيچ اشاره

  .  اردند  صپيامبر



    

 
     83 ص صحابه و منافقان در عصر پيامبر

 

 

نيست، بلكه بيانگر  شاين آيه نه تنها بيانگر ارتداد صحابه كرام: جواب دوم
 صياران پيامبرو ساير اصحاب و  سفضيلت خصوصي حضرت ابوبكرصديق

 صاز جمله كساني بود كه در كنار پيامبر سصديق باشد؛ چرا كه حضرت ابوبكر مي
كه جريانهاي خطرناكي   صپيامبر قدم ماند و بعد از وفات در ميدان جهاد ثابت

به  سصديق حضرت ابوبكر همچون فتنه ارتداد و مانعين زكات روي داد، باز هم
همراهي مهاجرين و انصار و با درايت منحصر به فرد خود تمامي جريانهاي انحرافي 
را از بين بردند و در راه شكوفايي هر چه بيشتر اسالم عزيز از هيچ تالشي دريغ 

  . نورزيدند
مرتد شده و تعداد اندكي بر اسالم  صبعد از وفات پيامبر شبه كراماگر صحا

باقي ماندند، پس چگونه اسالم باقي ماند و چه كساني با حركتهايي امثال مسيلمه 
كذّاب و ديگر گروههاي مرتد كه در بحبوحه اسالم به راه افتادند، جهاد نمودند و چه 

دادند و آنان را در مقابل قدرت  كساني قدرتهاي بال منازع فارس و روم را شكست
  اسالم به تسليم وا داشتند؟ 
از جمله اين . در معركه و نبرد احد استقامت نمودند شبسياري از صحابه كرام

بودند كه  صو ديگر ياران پيامبر شصديق، علي، طلحه، زبير  حضرات ابوبكر اصحاب
  . خود را در مقابل حمالت دشمن سپر نمودند

ازده نفر را نام بردند كه اين دوازده نفر از ميدان نبرد فرار بعضي از علما دو
به همين دليل خداوند . جنگيدند با دشمنان مي صو در مقابلِ ديدگان پيامبر 1نكردند

                                           
را  صزماني كه حضرت عمر خبر شهادت پيامبر. 169/ 4، منهاج السنة 29/ 4داية و النهاية الب -1

 شنيدند بر جايشان نشستند اما اين نشستن از شدت هول اين خبر بود و زماني كه بعضي ازصحابه
ي پس اين  نشستن به مدت كوتاه زدند كه بميريد بر آنچه كه پيامبرتان بر آن وفات نموده ،  صدا مي

 .بوده است
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اي ديگر را توبيخ نمودند، نه اينكه آنان را به عنوان  متعال آنان را تمجيد نموده وعده
  . مرتد و منحرف ياد نموده باشند

نچه در نبرد احد پيش آمد، در معركه حنين هم اتفاق افتاد و در آنجا هم مشابه آ
علي،   عثمان، صديق، عمر،  همين صحابه از جان گذشته از قبيل حضرات ابوبكر

  . و بسياري از ديگر ياران بودند كه در مقابل دشمنان ايستادگي نمودند شعباس
در نبرد حنين در معيت   من: مي فرمايد سبن مسعود  در روايتي حضرت عبداهللا

  كه مردم پراكنده شدند و صحنه را خالي نمودند؛ اما از اين تعداد،بودم  صپيامبر
    1.باقي ماندند صدر كنار پيامبر شهشتاد نفر از مهاجرين و انصار

بر  شمطلب بسيار مهمي كه وجود دارد اين است كه آنچه كه از بعضي از صحابه
هادها رخ داده بود، خداوند متعال از اين عملكرد آنان اثر شدت جنگ در نبردها و ج

z  y    x  w  v  u  } صرف نظر نموده و اعالن مغفرت از آنان نموده است 
     ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢     ¡  �  ~  }  |  {

  ®z 155: آل عمران   
فرار ) مسلمانان و كافران در جنگ احد(آنان كه در روز رويارويي دو گروه «

كه سركشي از فرمان (اي از آنچه كه كرده بودند  گمان اهريمن به سبب پاره كردند، بي
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و (پيروي كردند  صاز پيامبر) زيادبا وجود گرماي  (و انصاري كه در روزگار سختي 
  . »همراه ايشان رهسپار تبوك شدند

در آيات باال خداوند متعال صراحتاً نظر خود را نسبت به عملكرد بعضي از 
پس بنابراين اگر . اعالن نموده و آنان را مورد عفو و بخشش قرار دادند شصحابه كرام

، آنان را به خاطر شصحابه كرام كساني بعد از اعالن عفو و رضايت خداوند متعال از
عملكردشان مورد انتقاد قرار دهد، در واقع به نوعي بر خداوند اعتراض و انتقاد نموده 

  . است
از امتياز صحبت و  شصحابه كرام به هر حال با توجه به همة مسائل موجود،

و نصرت دين برخوردار هستند كه آيندگان داراي چنين امتياز و  صپيامبر همراهي
كريم جواب مهمي براي آن دسته از انسانهاي  رفي نيستند؛ به همين دليل قرآنش

  .كنند انتقاد مي شصحابه كرام باشد كه بر مغرضي مي
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  بحث سوم

  
 افسانه مظلوميت فاطمه رضي اهللا عنها 

يكي از موضوعات و مسائل بسيار مهمي كه انگيزه صف آرايي علمي و اعتقادي بين 
مسئله مظلوميت و شكسته شدن پهلوي دختر گرامي  ست، اهل سنت و شيعه شده ا

  . توسط يكي از صحابه بزرگوار است صپيامبر
سؤال اينجاست كه آيا اين موضوع حقيقت دارد و آيا براي اثبات اين ادعا روايت 
و داليلي صحيح وجود دارد يا خير؟ و آيا در بين ارادتمندان و پرچمداران اين ادعاي 

اي، علما و انديشمنداني هم وجود دارند كه منكر اين موضوع بوده  اساس و افسانه بي
  و آن را ترديد نمايند يا خير؟

اول اينكه براي اثبات اين مدعا . پردازيم به جواب سواالت مطرح شده حال مي
سند صحيحي وجود ندارد و هيچ سندي از اسناد عنوان شده صحيح نيستند، بلكه 

  .باشند ضعيف و يا موضوع مي
اي پوشيده نيست كه اين موضوع ادعا  وم اينكه بر هيچ انسان عاقل و منطقيد

 ساي با وضعيت روحي، شجاعت و غيرت ديني و ايماني حضرت علي شده و افسانه
كه  ساگر اين مسئله به فرض محال صحيح باشد، پس حضرت علي. خواني ندارد هم

دفاع نكردند در  صة پيامبرگوش عنوان شير خدا به ايشان داده شده بود، چرا از جگر
حالي كه عربها در دوران جاهليت نسبت به مسئله خانوادگي و دفاع از مسايل ناموسي 

شد، اما از  حساس بودند تا جايي كه در بعضي از مسائل به قيمت جان آنان تمام مي
             :         گويد شاعر مي چنانكه. داشتند دفاع و حفظ آبرو و حيثيت خانوادگي دست برنمي
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  أُصْونُ ِعْرِضْي بِماِلْي ال أُُدنُِّسُه               ال َباَرَك اُهللا َبْعَد الِعْرضِ بِالَْمالِ
با مال خودم و آبروي خود را ناپاك ) ناموسم(كنم از آبرويم  حفاظت مي: ترجمه

  .  آبرويي ـ خداوند بركت ندهد مال من را بعد از بي) كنم لكه دار نمي(
هاشم و خصوصا موقعيت و جايگاه اجتماعي و منحصر به  شجاعت بني غيرت و

اين  چنانكهاگر . كند فرد آنان، عقل را وادار به طرد اين موضوع از حاشية ذهن مي
هاشم و خصوصاً لطمه و  مسئله ثابت شود، يك طعنه و توهين عمومي براي طايفه بني
شود؛ پس  حسوب ميم سطعنه بزرگي به آبرو و حيثيت خانوادگي حضرت علي

هاشم و خصوصاً جايگاه معنوي و  بنابراين اين موضوع به دور از جايگاه اجتماعي بني
  .  باشد مي  سروحي حضرت علي

َمن «نمايد  اسالم همواره پيروانش را تشويق به دفاع از مال و عزت خانوادگي مي
ظ و امنيت مالش كشته شود، آن يعني كسي كه در مقابل حف» قُِتلَ ُدْونَ َماِلِه فَُهَو َشهِْيٌد

  . شخص شهيد است
اگر انسان با دقت به اين اثر توجه كند كه اسالم چه قدر براي مال ارزش و 
اهميت قائل شده است، تا جايي كه اگر انسان در مقابل حفظ مالش كشته شود جزء 

اسالمي  ن در نظامبرد كه خانواده و حفظ حريم آ مي گيرد، لذا انسان پي شهداء قرار مي
باشد، پس چگونه امكان دارد كسي به  از جايگاه غيرقابل توصيفي برخوردار مي

خانواده ديگري توهين نمايد و آن را مورد ضرب و شتم قرار داده و حتّي اين 
اي برسد كه منجر به شكستن پهلو و سقط جنين آن شود، ولي  گستاخي به مرحله

بل همه اين جنايتها ساكت و خاموش كسي كه اين خانواده متعلق به اوست در مقا
االيمان هم اگر  باشد، در حاليكه در جهان پر از فساد امروز، همان انسانهاي ضعيف

براي خانواده آ نان چنين مسائلي رخ بدهد، براي دفاع از آن، از جان و مالشان مايه 
گذارند چه رسد به كسي كه در دوره طاليي دين و ايمان زندگي كند و چنين  مي

 توهيني به خانواده او صورت گيرد و آن خانواده هم متعلق به شخصيتي همچون
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فاطمه  ،صباشد و كسي هم كه به آن توهين شده دختر گرامي پيامبر سحضرت علي
  . زهرا رضي اهللا عنها باشد

چشمانش را در مقابل اين توهين ببندد و با  سآيا امكان دارد كه حضرت علي
آن  سحضرت علي) العياذ بااهللا(به راحتي كنار بيايد؟ آيا  اين جريان و گستاخي تاريخ

االيمان اين دوران پر از فساد هم كمتر  انسان وارسته و شايسته، از انسانهاي ضعيف
شان صورت بگيرد از هيچ  چه بسا كه اگر مشابه اين جريان نسبت به خانواده. است

است كه هيچ تاريخ، عقل و  در واقع اين سخن از سخناني. دارند انتقامي دست بر نمي
  . منطقي آن را نپذيرفته و نخواهد پذيرفت

اي از مراجع بزرگ و معاصر شيعه،  اين افسانه به دور از منطق را، حتي عده 
بعيد دانسته و اين واقعه را با ارائه دليل نقلي محمد حسين فضل اهللا هم همچون سيد 

گويم كه  ه است كه من نميو اين چنين اذعان داشت. و عقلي دروغ شمرده است
و هر كسي كه . پهلوي حضرت زهرا رضي اهللا عنها را شكسته است سحضرت عمر
ام  را به من نسبت بدهد كه من گفته حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها موضوع قتل

دروغ گفته است؛ چرا كه من اين موضوع را از ديدگاه عقل و منطق بعيد دانسته و 
من اين موضوع را اصالً . ام وي اين چنين جرياني نصب كردهعالمت استفهامي بر جل

از  حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها به دليل اينكه محبت مسلمانان با. قبول ندارم
هم بيشتر است؛ چرا كه ايشان  شمحبت كردن آنها با حضرات علي، حسن و حسين

 رضي اهللا عنهاحضرت فاطمه زهرا  و محبت آنها با. باشند مي صپيامبر جگر گوشه
  . است صپيامبر به دليل محبتشان با

دانم كه شخصي با وجود در نظر داشتن پيامدهاي بد و زشت چنين  بنده بعيد مي 
گويم براي تبرئه فالن شخص  اين مطالبي را كه من مي. كاري، اقدام به انجام آن بكند

ش شدن نيست بلكه هدف بنده ترس از متشنّج شدن و مشو) سحضرت عمر يعني(
  .است) و جلوگيري از آن(اذهان عموم مردم 
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قابل ذكر است كه در اين مورد روايات مختلف و ضد و نقيضي وجود دارد مبني 
گويند كه  داخل منزل شده و بعضي مي سحضرت عمر گويند كه ها مي بر اينكه بعضي

كنم  يبا وجود اين همه اقوال ضد و نقيض، من اين موضوع را رد م. وارد منزل نشدند
و اصالً اين قول را قبول ندارم؛ چرا كه در اين صورت دنيا برآشفته و آسمان بر زمين 

           1.ها شايع خواهد شد شود و نزد بعضي شود وسخناني به هم بافته مي منقلب مي
 اهللا سيدمحمدحسين فضلبا توجه به اختالف روايات در اين زمينه، عالمه شيعه 

وضوع را رد نموده و در ضمن به يك مسئله مهم ديگري هم از ديدگاه عقلي اين م
حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها در بين  اشاره نموده و آن جايگاه ديني و معنوي

چنين  چنانكهباشد كه با اين موضوع همخواني ندارد؛ و اگر  مي شصحابه كرام
و  صيامبربا اين قضيه به خاطر محبتي كه با پ شداد صحابه كرام جرياني رخ مي

دختر گرامي ايشان داشتند و خصوصاً جايگاه واالي ايماني و ديني حضرت فاطمه 
باعث عكس العمل شديد  شزهرا رضي اهللا عنها در بين مسلمين و صحابه كرام

  .شد با عاملين اين جريان مي شصحابه
الٍن ِمَن لَْيس ِلَبَراَءةّ فُ ( :به عنوان تعريض با اين جمله اما آنچه كه اين مرجع شيعي

نموده است، براي  سيعني نه به خاطر تبرئه كسي، كه نسبت به حضرت عمر )الّناسِ
 از س، تعريف و تمجيد حضرت عليسحضرت عمررد اين مطلب و اثبات فضيلت 

دختر گرامي (و به نكاح در آوردن دخترشان ام كلثوم رضي اهللا عنها  سحضرت عمر
  . كافي است س قد حضرت عمربه ع) حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها

شناختي دارند، متوجه هستند كه اسالم چه قدر  به هر حال كساني كه از اسالم 
پيروانش را تشويق براي دفاع از حقوق فردي، اجتماعي و فرهنگي نموده و كساني كه 

و خصوصاً  ساز تاريخ و سير آگاهي دارند از وضعيت روحي و ديني حضرت علي
ه فرد ايشان از قبيل شجاعت، بهادري و دفاع از خانواده و مسائل ويژگيهاي منحصر ب
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آن اطالع كامل و دقيقي دارند، اين آگاهي از اسالم و شناخت خصوصيات حضرت 
اساس مغرضاني  پايه و بي هاي بي خود دليل و خط بطالني بر اراجيف و افسانه سعلي

  . كنند است كه اهداف شومي را دنبال مي
 سحضرت عمر و خصوصاً شروابط ديني و ايماني صحابه كرام دليل ديگر اينكه

يكي  سنسبت به حضرت عمر سو تعريف و تمجيد حضرت علي سو حضرت علي
بر فرق افكار مغرضان است؛ چرا كه اگر اين موضوع   گونه ديگر از آن داليل صاعقه

 ، فردي همچونسداشت امكان نداشت شخصيتي همچون حضرت علي صحت مي
لذا عملكرد شايسته . ديني تعريف و تمجيد نمايد را با آن عملكرد غير سحضرت عمر
انساني  سحضرت عمر بيانگر اين است كه سحضرت عمر در مقابل سحضرت علي

  . گذشته براي اسالم است شايسته، متقي، خداترس و از جان
را توصيف  سالبالغه اين طور حضرت عمر در كتاب نهج سحضرت علي

براي مردم يك آزمايش بود،  سبه خداوند متعال كه حضرت عمرنمايند كه قسم  مي
ها را خنثي  ها را راست نمود و بيماريهاي روحي را مداوا نمود، فتنه همانا ايشان كجي

را استوار كرد، در حالي از دنيا رفت كه لباسش از پليديهاي دنيا  صپيامبر كرد، سنّت
گرفت، حق بندگي خداوند  ميپاك بود، هميشه خير و خوبيش بر كوتاهيش سبقت 

ترسيد؛ از  حقه مي متعال را به طور كامل در حد توانش ادا نمود، از خداوند متعال كما
دنيا كوچ كرد و به ديار باقي شتافت و در حالي مردم را بعد از خود ترك كرد كه 

  . 1كسي نبود تا راه خود را پيدا كند و در امورات ديني خود به يقين برسد
باشد  مي سدر باره حضرت عمر س حضرت علي ب گواهي اميرمومناناين مطال

به خود اجازه  سحضرت عليآيا . نقص از دنيا رفتند كه ايشان با دامني پاك و كم
تعدي   صدهد كه از كسي تعريف و تمجيد نمايد كه به دختر گرامي پيامبر اكرم مي

  .   و ظلم نمايد
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حضرت با  سه زماني كه حضرت عمرالبالغه آمده است ك همچنين در كتاب نهج
در مورد جنگ با روميان مشوره گرفتند كه آيا خودشان براي پيكار با كفر به  سعلي

فرمودند كه اگر شما به جنگ برويد شهر  سخير، حضرت علي ميدان جنگ بروند يا
گويند كه بله  بدون امير شده و وقتي كه دشمن شما را در ميدان جنگ ببيند با خود مي

پس براي ضعف لشكر اسالم و مسلمين سعي در به قتل . امير و بزرگشان استاين 
كنند، به همين دليل شما خود در مركز فرماندهي اسالم بمانيد تا اگر  رسانيدن شما مي

فتحي با اراده خداوند متعال بدست بيايد شما خوشحال و شكرگذار و اگر احياناً 
پناهگاه و مركز رجوعي براي مسلمانان خورد، شما به مثابه يك  لشكر اسالم شكست

  .  1باشيد تا به سوي شما رجوع كرده و تجديد قوا نمايند
 ساين روايت از مهمترين داليل براي اثبات بزرگداشت و شناخت حضرت علي

براي اسالم و مسلمين  سحضرت عمر نسبت به قدر و منزلت و موقعيت مهم
بر طول  سچه قدر حضرت علي كند كه باشد، و همچنين داللت بر اين مي مي
حريص بودند كه بيشتر عمر نموده و به اسالم و مسلمين خدمت  سحضرت عمرعمر

كافي است   سحضرت عمرو براي اثبات اين مدعا همين قول ايشان نسبت به . نمايند
رفته و در اگر شما به جنگ (يعني اينكه  »لَْيَس َبْعدَََك َمْرَجٌع َيْرجُِعْونَ إلَْيِه«: كه فرمودند

ديگر مركز و مرجعي محكم و قوي مانند شما براي مسلمانان ) جنگ شهيد شويد
  .نيست تا به سمت آن رجوع كنند

و يار باوفاي ايشان، حضرت  سدر باره حضرت عمر سحضرت علي حضرت
قسم به خداوند متعال آنان داراي جايگاه و مقام : چنين فرمودند سصديق ابوبكر

بر اسالم سنگين و گران ) وفاتشان(ند و همانا مصيبت رفتن آنان بااليي در اسالم هست
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پس خداوند متعال آن دو را رحمت نمايد و پاداشي بهتر از اعمالشان . تمام شده است
    1.عنايت بفرمايد

 چنانكهاي از مناقب و افتخارات آنان است و اگر  آنچه كه در باال عنوان شد، پاره
افتخارات آنان به صورت دقيق مورد توجه قرار بگيرد، نه هاي ديني و  مناقب و كارنامه

تنها از كتب اهل سنت بلكه از كتب معتبر شيعه مسلما تبديل به كتاب چند جلدي 
  .خواهد شد

نه تنها اكتفا به تعريف و تمجيد نكرده بلكه بر يكي از فرزندانش  سحضرت علي
 سعقد حضرت عمررا گذاشتند و همچنين دختر گرامي خود را به ) عمر(نام 

  ).اين بحث مفصال عنوان خواهد شد(درآوردند 
هم  ساز نكاتي كه قابل تاسف است اين است كه شيعه را كالم حضرت علي

بدان كه، : گويد راضي نكرده است، تا جايي كه آقاي بحراني براي توجيه اين مسئله مي
در حق   سليشيعه سؤالي را مطرح كرده است و آن اينكه تعريفاتي را كه حضرت ع

عنوان كرده است با غصب ) يعني حضرات ابوبكر و عمررضي اهللا عنهما(اين دو مرد 
پس يا . و نسبت به اشتباهاتشان منافات دارد  سخالفت آن دو نفر از حضرت علي

نيست و يا اينكه اجماع و برداشت ما  سها از اقوال حضرت علي اينكه اين گفته
ييم كه در صحت كتاب نهج البالغه هيچ شكي نيست، گو اما ما مي. 2اشتباه بوده است

گوييم كه در صحت  ما شيعيان مي. لذا بايد در اجماع و اقوال خودمان شك بكنيم
يعني غلط (كتاب نهج البالغه نزد ما شيعيان هيچ شكي وجود ندارد، پس احتمال دوم 

هاي خود  انهخالصه كالم اين كه تمامي اين افس. واضح و آشكار است) بودن اجماع ما
پرداخته و خيالهاي باطله اسبابي هستند براي برانگيختن بغض، كينه و دشمني در ميان 

و عاملي است براي دور كردن امت مسلمان از . مسلمانان و ايجاد تفرقه ما بين آنان

                                           
  .  76/ 15غه إبن أبي الحديدشرح نهج البال -1
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جستجوي حق و در نهايت عاملي است جهت برانگيختن عواطف و احساسات امت 
  . سودمندي در برندارد گونه پيامد مسلمان، كه هيچ

  : خالصه كالم و داليل در مورد قضيه فدك
در اين مورد مسائلي هستند كه بايد مطرح شوند، اول اينكه آيا خود حديث مذكور در 

  . باشد و آيا آن اضافاتي كه به آن افزوده شده، صحت دارند يا خير اين مورد صحيح مي
ه زهرا رضي اهللا عنها حضرت فاطم باغ فدك را به سحضرت ابوبكر صديق

إنّ الُعلماَء َوَرثَةُ «: شنيده بودند كه ايشان فرمودند صندادند؛ زيرا كه از پيامبر اكرم
 1َواِفرٍاألنبِياِء َو إنّ األنبياَء لَْم ُيَوّرثُْوا ديناراً َو ال ِدْرمهاً َو إّنما َوّرثُوا الِْعلَم فََمْن أَخذَ بِه أَخذ بَِحظٍّ 

السالم  هستند و جز اين نيست كه انبياء   كه علما وارثين انبياء عليهمهمانا : ترجمه» 
گذارند و جز اين  به ارث نمي) مال دنيا را(عليهم السالم  از خود درهم و ديناري 

پس كسي كه علم . گذارند نيست كه ايشان از خود علم شريعت و دين را به ارث مي
. كرد، بهره بسيار بزرگي برده است كسب) كه ميراث انبياء عليهم السالم است(را 

حضرت ابوبكر حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها تا آخر عمر با  گويد كه شيعه مي
  . صحبت نكردند تا اينكه وفات كردند سصديق

حضرت فاطمه زهرا رضي  حافظ ابن حجررحمه اهللا تعالي در باره اين طرز تفكر
حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا  ناراحتي فرمايد كه علت در باره باغ فدك مياهللا عنها 

با اين وجود كه حضرت ابوبكر  سدر باره باغ فدك از حضرت ابوبكر صديق عنها
براي اين كار خود به عنوان دليل حديث آوردند، به خاطر اعتقاد ايشان بر   سصديق

گويا . بوده است  ستاويل حديث بر خالف وجه استدالل حضرت ابوبكر صديق
 اعتقاد بر تخصيص عموم با استدالل از اين قول را رضي اهللا عنهاحضرت فاطمه زه

داشتند و اين چنين برداشت نمودند كه در ارث بردن منافع  »ال ُنَورِّثُ« صپيامبر
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بر عموم حديث   سو حضرت ابوبكر صديق. زمين و باغ ممانعتي وجود ندارد
ن احتمال تاويل تمسك جستند و آن دو بزرگوار اختالف كردند در امري كه در آ

بر اين عقيده و اجتهاد خود مصمم   سپس زماني كه حضرت ابوبكر صديق. باشد مي
  . نيز ديگر حرفي نزدند حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها و قاطع، بودند

با حضرت ابوبكر  حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنهااما در مورد عدم صحبت 
  سايشان با حضرت ابوبكر صديق گويند در مورد ارث باغ فدك كه مي سصديق

صحبت نكردند تا اينكه وفات كردند، بايد گفت كه اين دليلي بر عدم صحبت 
گونه بوده مالمتي بر  و اگر به فرض مثال هم اين. كردنشان به صورت مطلق نيست

عمل نمودند و  صپيامبر اكرم نيست؛ چرا كه به حديث  سحضرت ابوبكر صديق
  .ي استهمين دليل ايشان را كاف

به خانه ايشان تشريف   سدر روايتي ديگر آمده است كه حضرت ابوبكر صديق
  .بردند و ايشان را نسبت به اين مسئله راضي و متقاعد نموده و ايشان هم راضي شدند

شوند مانند  آنچه كه ذكر شد از احاديث ثابت است، اما مسائلي كه مطرح مي
از منزل و حضور ايشان در جمع  حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها خارج شدن

مردان و مسائلي از اين قبيل، بايد گفت كه در اين رابطه حديث صحيحي به ثبوت 
حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها نرسيده و عقل سليم هم چنين چيزي را در شان 

چنانكه قبالً در بحث مظلوميت حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا . كند نپذيرفته و رد مي
إنّ الُعلماَء َوَرثَةُ (به اين روايت است  جاي تعجب و شگفتي نسبت. ن شدعنها عنوا

 )اِفراألنبِياِء َو إنّ األنبياَء لَْم ُيَوّرثُْوا ديناراً َو ال ِدرمهاً َو إّنما َوّرثُوا الِْعلَم فََمْن أَخذَ بِه أَخذ بَِحظّ َو
جز اين نيست كه انبياء همانا كه علما وارثين انبياء عليهم السالم هستند و : ترجمه

گذارند و جز اين  به ارث نمي) مال دنيا را(عليهم السالم  از خود درهم و ديناري 
پس كسي كه علم . گذارند نيست كه ايشان از خود علم شريعت و دين را به ارث مي

. كسب كرد، بهره بسيار بزرگي را برده است) كه ميراث انبياء عليهم السالم است(را 
اند، اما  را شيعه در كتب معتبر خود از امام جعفر صادق روايت نمودهاين حديث 
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متاسفانه علما و دانشمندان شيعه با توجه به صحت و تاييد آن، آن را كنار گذاشته و يا 
  .اند فراموش كرده

گويد اين  عالمه مجلسي و خميني اين روايت را صحيح دانسته و مجلسي مي
كي مجهول و ديگري حسن و يا موثق كه هر دوي باشد، ي روايت داراي دو سند مي

  1.اينها از سند صحيح كمتر نيستند
  ابن گويد، همه راويان سند حديث ثقه هستند، حتي پدر علي خميني نيز چنين مي

از بزرگان و معتمدين در روايت نمودن حديث به ) هاشم ابراهيم بن(ابراهيم يعني 
   2.آيند شمار مي

باشد و در واقع اين حديث بيانگر اين  يح نزد شيعه مياين حديث از احاديث صح
گذارند  هاي مادي از خود به جاي نمي موضوع است كه انبياء عليهم السالم، سرمايه

دوم اينكه در جريان مسئله خالفت . گذارند بلكه علم ودانش را از خود به ارث مي
ام خالفت زم ش، حضرات عمر، عثمان، علي و حسنسحضرت ابوبكر صديق بعد از

حضرت  را به دست گرفتند، اما هيچ يك از اين بزرگان فدك را به عنوان ميراث به
فدك حق مسلّم حضرت فاطمه زهرا  چنانكهفاطمه زهرا رضي اهللا عنها ندادند و اگر 

بود، با گذشت چند سال اين حق باطل و يا به فراموشي سپرده  عنها مي رضي اهللا
  3.شد نمي

برد، پس همسران ايشان  ميراث مي صپيامبر اكرمكسي از  هچنانكاگر :سوم اينكه
تر از ديگران بودند و چرا قضيه  مستحق سو عموي گرامي ايشان حضرت عباس

و اگر قضيه فدك به . ميراث فقط به حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها منحصر شود

                                           
  .  تحت عنوان ثواب العالم و المتعلم111/ 1مرآة العقول -1
 . 93الحكومة اإلسالمية، تحت عنوان صحيحة القداح ص  -2
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ق وراثت عنوان ميراث يك مسئله ال ينحل قرار گرفته بود، پس چرا ديگران ادعاي ح
  .كردند نمي

اين گونه به عنوان دليل  سجريان حضرت سليمان چنانكهاينكه اگر  :دليل چهارم
به نص صريح قرآن كريم وارث  ساز طرف شيعه مطرح شود، كه حضرت سليمان

_  `  } بودند و از پدرشان ميراث برده است  سپدرشان حضرت داوود

baz سداوود) اناز پدرش( سو ميراث برد سليمان 16: النمل .  
در جواب اين استدالل گفته خواهد شد كه هدف از ميراث، ارث نبوت و علم 

برادر ديگري هم از  ساست نه سرمايه مادي و مال دنيا؛ چرا كه حضرت سليمان
  پدرشان داشتند و امكان ندارد كه قرآن كريم بدون در نظر داشتن حق برادر ديگر،

في نمايد؛ پس بنابراين عنوان شدن حضرت را تنها وارث پدر معر سحضرت سليمان
در اين جريان بيانگر ارث نبوت و دانش است نه سرمايه مادي كه از پدر  سسليمان

  . باقي بماند
هدف معرفي، ارث مالي و مادي باشد پس بنابراين فايده معرفي  چنانكهاگر 

  تواند داشته باشد؟  چيست و چه پيامي براي بشريت مي
لّم است كه هدف، وراثت مادي و سرمايه هاي دنيوي نبوده جواب اين سؤال مس

 qp  o  n   m  lz  } رساند  كما اينكه اين آيه مباركه هم همين مطلب را مي
  . يعقوب هم ارث ببرد و از آل) دين و دانش(از من ) تا اينكه فرزندم(  6: مريم

ن به حضرت قبل از وفاتشاحضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها  دليل پنجم اينكه
دستور دادند  سرضي اهللا عنها يعني همسر حضرت ابوبكر صديقأسماء بنت عميس 

 بعد از وفاترضي اهللا عنها حضرت أسماء بنت عميس . (كه ايشان را غسل بدهند
أسماء بنت عميس ). در آمدند سبه عقد حضرت علي سحضرت ابو بكر صديق

حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا اي براي  ندهحقيقتا خدمات شايسته و ارز رضي اهللا عنها
از پرستاري در زمان بيماري ايشان گرفته تا انجام كارهاي شخصي و . عنها انجام دادند
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و مسلّما همه اين كارها را ايشان با اجازه شوهر خود يعني . خانگي به عهده ايشان بود
بيانگر الفت و  اي بود كه دادند و اين روابط بگونه انجام مي سحضرت ابوبكر صديق

به جاي محبت و الفت و رابطه  چنانكهو اگر . محبت عميق، بين اين دو خانواده است
بود  كينه، تنفر و دشمني مي سحضرت عليو  سحضرت عمرهاي  ديني بين خانواده

حضرت فاطمه زهرا رضي اهللا عنها داراي حرمت و احترام نزد حضرت ابو بكر و 
همسرشان را اجازه پرستاري،  سبوبكر صديقحضرت ابود، مسلّما  نمي سصديق

  . دادند غسل و تكفين نمي
هاي  پس بنابراين همه اين خدمات شايسته وارزنده و به دور از ريا وصحنه

رساند كه همه  نمايشي و كزايي امروزي، اين پيام مهم و حياتي را به امت اسالمي مي
  . استصحابه ارتباطشان بر اساس دين، تقوا، و مخلصانه بوده 
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  بحث چهارم

  
  كلثوم  حضرت عمر و ازدواج ايشان با ام

 بن ابي طالب دختر گرامي حضرت علي

كنم حقايقي را براي بعضي از شيعيان كه هنوز برايشان روشن  در اين بحث سعي مي
 .اند، مطرح خواهيم نمود نشده و يا اينكه عمدا آن مسائل را به باد فراموشي سپرده

  .در آوردند سام كلثوم را به عقد حضرت عمر دخترشانسحضرت علي. 1
  . نمودند  ستمجيد و نصايح مهمي كه در موقعيتهاي مختلف به حضرت عمر. 2

  .گذاري يكي از فرزندانشان به نام عمر نام. 3
بقيه فرزندانشان به نامهاي ابوبكر و عثمان نيز در معركه كربال در كنار  چنانكه

    1.رسيدندبه شهادت  سبرادرشان حضرت حسين
اي از ائمه بزرگوار امثال حضرات حسن و حسين به تبعيت از پدر  عده

اسامي بعضي ازفرزندانشان را ابوبكر و عمر گذاشتند و  شبزرگوارشان حضرت علي
، اسامي بعضي از فرزندانشان را )شزين العابدين(همچنين حضرت علي بن حسين 

  .عمر و عثمان گذاشته بودند
كردند تا جايي كه دوست داشتند  خلفاي راشدين افتخار مي بيت به بزرگان اهل

   1.مردم آنان را با نامهاي شيخين يعني ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما صدا بزنند
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حضرت امام كاظم و امام رضا رحمه اهللا تعالي عليهما دوست داشتندكه با اسم 
اسالمي بهره اسمي  ابوبكر و عمر صدا زده شوند و ديگر ائمه بزرگوار در طول تاريخ

  . اند از اين دو بزرگوار برده
جاي تعجب و شگفتي دارد كه همه اين واقعيتها در كتب شيعه وجود دارد ولي 

اين اسامي كه به صورت . چرا عامه مردم و جامعه شيعه از اين واقعيتها اطالعي ندارند
عميقي است  هاي ائمه ذكر شده است، دليلي قاطع بر محبت تكراري در بين خانواده

  .هاي ائمه وجود داشته است و خانواده شكه بين صحابه كرام
ائمه بزرگوار انسانهايي بودند كه اگر احساس كينه و يا دشمني نسبت به صحابه 

هاي فاميلي و خانوادگي با ايشان برقرار  نمودند، ارتباط و يا رشته مي شكرام
  .شدند رها كرده و منحرف ميدين را  شكردند، چه رسد به اين كه صحابه كرام نمي

قيامها و مبارزات ديني ائمه در طول تاريخ به خاطر انحرافات ايجاد شده در 
فرسايي را تحمل  هاي طاقت جامعه آن زمان بوده و در همين راستا آزار و شكنجه

  .   رسيدند نموده و در بسياري از موقعيتها به شهادت مي
تواند قبول نمايد كه از طرفي انگيزه  مي پس بنابراين، آيا انسان عاقل و منطقي

قيامهاي ائمه بزرگوار به خاطر نابودي ناهنجاريهاي جامعه بوده و از طرفي ديگر خود 
هاي فاميلي و خانوادگي با  كساني داشته باشند كه  آنان داراي اسامي و يا ايجاد رشته

مسلّما هيچ . اند اند و عامل ارتدادهاي زيادي در بين مردم شده منحرف و مرتد شده
عموما شيعيان . پذيرد اساس مغرضان را نمي پايه و بي منطقي اين تحليل و برچسب بي

تواند دليل محبت  كنند كه انتخاب نام نمي اين جريانات را رد و يا چنين توجيه مي
  . كنند كلثوم رضي اهللا عنها را هم رد مي با ام سو مسئله ازدواج حضرت عمر. باشد
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ا رد اين مسائل تاريخي و غير قابل انكار توسط شيعيان از توجيهات و ي
ديدگاههاي متفاوتي قابل قبول نيست؛ چرا كه هر انسان عاقل و دانايي ارزش و 

داند و بر اساس آن ارزش و اهميت آن را انتخاب  را مي ساهميت اسم حسن
مهاي اسالمي نمايد، و از طرفي ديگر دين اسالم، مسلمانان را تشويق به انتخاب نا مي

  . نموده است
هايي كه منحصر به دشمنان  پس بنابراين هيچ انسان مسلماني راضي به انتخاب نام

  . دينش هستند، نيست
كلثوم رضي اهللا عنها  موضوع ازدواج دختر گرامي حضرت علي و فاطمه، يعني ام

در كتابهاي معتبر شيعه روايت شده است و در ضمن بعضي از  سبا حضرت عمر
  . اند ع بزرگ شيعه از قبيل مجلسي اين احاديث را صحيح و قابل قبول شمردهمراج

 »ِمرآةُ الُعقول«وي در كتابش به نام . مجلسي يكي از علماي بزرگ شيعه است
 سحضرت عليكنند كه  اما احاديثي كه داللت بر اين موضوع مي: گويد چنين مي

ده و هيچ نوع شك و اند، صحيح بو درآورده سدخترشان را به عقد حضرت عمر
  .  ترديدي در اين مسئله وجود ندارد

اما وي اين . هم اين احاديث را روايت نموده است) كُلَيني(صاحب كتاب كافي 
ناميده  1دسته اول و دوم را احاديث حسن. احاديث را به چند دسته تقسيم كرده است

نامگذاري كرده و دسته سوم را احاديث موثّق و دسته چهارم را احاديث صحيح 
    2.است

مجلسي در اين بحث به اين مطلب هم اشاره كرده كه شيخ مفيد، مسئلة ازدواج 
با وجود اين احاديث و . عنها را منكر شده است اهللا كلثوم رضي با ام سحضرت عمر

  ششهيد شدند، حضرت علي سديگر روايات مبني بر اينكه زماني كه حضرت عمر
نزل خود بردند، لذا با وجود احاديثي كه در بحاراألنوار وجود كلثوم را به م دخترشان أم
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دارد انكار آقاي مفيد جاي بسي تعجب و شگفتي دارد؛ كه البته بعيد هم نيست كه اين 
     1.باشد) همانطوري كه عادت شيعه است(انكار بر اساس تقيه 

آنچه كه  كنم كه آقاي مفيد از اين احاديث اطالعي نداشته باشد، بلكه گمان نمي
حضرت  ايشان را وادار به انكار اين موضوع مهم نموده است، اين مطلب است كه

كلثوم رضي اهللا عنها را به عقد يك شخصيت طاغوتي و  چگونه دخترش أم سعلي
به همين دليل اين ديدگاه جاهالنه . در آورده است سمنافق همچون حضرت عمر

در صورتي . باشد كار حقيقت نميمعضل و مشكلي است كه راه خالصي از آن جز ان
كنند و نخواهند نمود، چه رسد به اينكه  كه انسانهاي عادي چنين كاري را نمي

كلثوم رضي اهللا عنها را به عقد يك  دختري مثل أم سحضرت علي شخصيتي همچون
در بياورد؛ چرا كه از ديدگاه شيعه، صحابه  سانسان ظالمي همچون حضرت عمر

اند و از طرفي جريان عقد و برقراري رشته فاميلي  ايي متمرد بودهظالم و انسانه شكرام
اي كوبنده بر فرق  همچون صاعقه سحضرت علي و سبين خانواده حضرت عمر

به همين دليل آقاي مفيد براي فرار از اين . آيد افكار جاهالنه شيعه به حساب مي
  . معضل مذهبي، راه خالصي جز انكار اين موضوع پيدا نكرده است

اما از . با توجه به صحت احاديث وارده، آقاي مجلسي اين موضوع را قبول دارد
طرفي ديگر ايشان معتقد است كه اين عقد و وصلت بر اساس تقيه و اجبار صورت 

ماند كه از كدامين نظر و ديدگاه تعجب كند؛ مفيد يا  انسان حيران مي. گرفته است
  مجلسي؟ 

معضل ايجاد شده حاضر به انكار احاديث آقاي مفيد براي فرار و رهايي از 
صحيح شده است و از طرفي ديگر همكار وي يعني آقاي مجلسي اصل و واقعيت 

را  سحضرت علي كند كه شخصيت بلندمرتبه پذيرد اما چنان توجيه مي موضوع را مي
كشد تا جايي كه  زير سؤال برده و از ايشان يك شخصيت متزلزل و بزدل به تصوير مي
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شود و اين عمل بر اساس  عقد دخترشان با يك انسان به ظاهر مسلمان مي حاضر به
  . تقيه و فشارهاي وارده بر ايشان بوده است

عنها همين قدر است كه محبان  اهللا آيا ارزش و احترام تك دختر فاطمه زهرا رضي
بيتي اين عقد را براي يك منافق و طاغوت بر اساس تقيه و اجبارهاي  به ظاهر اهل

آنان در واقع با اين طرز تفكر و ديدگاه، نهايت بزدلي و ضعف را به . ران بدانندديگ
حضرت  اند و اين ظلمي است كه به خانواده پاك نسبت داده سحضرت علي خانواده

  . صورت گرفته است شبيت از طرف مدعيان دروغين اهل سعلي
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  بحث پنجم

  
  ،آله وسلمصلي اهللا عليه و انتقاد به ساحت پاك همسران پيامبر

 مادران مؤمنين

اسالم ديني است كه پيروانش را به انتخاب هر چه بهتر كارها و مسائل ديني و يا 
به . دنيوي توصيه و براي اين منظور اصول و راهكارهاي منطقي ارائه نموده است

همين دليل يكي از كارهاي مهم در زندگي بشري، انتخاب همسر است؛ چرا كه همسر 
ها و ابعاد مختلف زندگي  نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري در همه زمينه در زندگي انسان

  . دارد
اسالم معيار و امتيازات را ارائه نموده كه هر فردي براي انتخاب شريك زندگي 

  . نظر قرار دهد  خود اين معيارها را مد
ديانت و اخالق خانوادگي و فردي دو اصل بسيار ارزنده هستند كه هنگام تشكيل 

اده، همسر بايد از اين دو معيار مهم برخوردار باشد؛ به همين دليل ازدواج با زني خانو
  .  كه از دين و فرهنگ ديني به دور باشد، صحيح نيست

امت خود را براي توجه به چنين مسائل  صپس بنابراين زماني كه پيامبر اسالم
ولي بايد كه براي نمايند، پس خود ايشان به طريق ا اي تشويق مي و اصولهايي ارزنده

  .  اصالح و هدايت و ايمان و راهنمايي همسرانشان تالش نمايند
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دادند كه هر يك از ايشان  را اختيار كامل  صخداوند متعال همسران پيامبر
را انتخاب نمايد و با تمام مشكالت و معضالت زندگي نبوت كنار  صتواند پيامبر مي

را ترك نموده و در جستجوي  صه پيامبرباشد و يا اينك صبيايد و در ركاب پيامبر
ساز، همه ازواج پاك  در مقابل اين سؤال مهم و سرنوشت. آسايش و رفاه باشد

را در دنيا و آخرت انتخاب  صكاميابي آخرت و زندگي با آن حضرت صپيامبر
  :كما اينكه خداوند متعال در سوره مباركه احزاب به همين مطلب اشاره دارند. نمودند

 { |  {   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢      ¡   �  ~  }
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به همسران خود بگوييد كه اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن  صاي پيامبر« 
به طرز نيكويي رها  اي مناسب بدهم و شما را خواهيد، بياييد تا به شما هديه را مي
و به (خواهيد  و اما اگر شما خداوند متعال و رسولش و سراي آخرت را مي. سازم

پس خداوند متعال ) زندگي ساده دنيا از نظر مادي، و احيانا محروميتها قانع هستيد
  .   براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است

جامعه و زندگي مادي هنگام انتخاب  انسانهاي امروزي در قرن بيستم در اين
همسر به ويژگيهاي گوناگوني كه آن دو را به هم نزديك و با همديگر تفاهم داشته 

   »كنند باشند، توجه مي
پس چگونه امكان دارد كه يك انسان ضعيف در اين دوران پر از فساد و 

د، اما پيامبر ناهنجاريهاي اخالقي براي انتخاب همسر امتيازات مهمي را در نظر بگير
كه براي اصالح بشريت برگزيده شده بودند، بدون توجه به اصولهاي  صاكرم

انگيز ازدواج نمايند در صورتي كه از همه  اسالمي با يك زن غير مؤمن و فتنه
  . خصوصيات آن زن آگاهي كامل داشته و تا وفاتشان با آن زن زندگي نمايند

ن بيستم و انسانهاي دوران تزلزل اخالقي، با اين ديدگاه در حقيقت ما انسانهاي قر
دانيم و  خود را انسانهايي منظم و پاك و پايبند به اصولهاي اخالقي و خانوادگي مي
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دانيم؛ تا جايي كه اين  را دور از صفات زيباي اسالم مي صلعياذ بااهللا پيامبر اسالما
داوند متعال از شود؛ چرا كه خ تفكر و ديدگاه غلط به خداوند متعال نسبت داده مي

اند و  و عملكردهاي ديني ايشان اعالن رضايت و خوشنودي نموده صپيامبر اسالم
  .  باشد مي صاين اعالن رضايت از ايشان تأييد بر كارها و رفتارهاي پيامبر اسالم

اند و حتي  شيعيان در طول تاريخ با چنين اعتقادات و افكار غير ديني زيسته
نان داراي چنين تفكر و نظراتي بوده و هستند و براي مراجع بزرگ علمي و ديني آ

از . اند اثبات افكار خودساخته احاديثي جعلي بر اساس اسناد غير موثّق روايت نموده
المؤمنين حضرت عائشه رضي اهللا عنها  به طرف خانه أم صاين قبيل كه پيامبر اكرم

خبردار كه فتنه از اين جا : ترجمه 1»أال إنّ الفتْنَةَ ههنَا«: اشاره نموده و فرمودند كه
  . شود بلند مي) خانه(

به طرف مشرق اشاره نمودند، اما انسانهاي مغرض و  صدر واقع پيامبر اكرم
هاي آنان  گفته چنانكهو اگر به فرض محال . اند مريض آن را چگونه تفسير نموده

ني تا هنگام با چنين ز صپذيرد كه پيامبر اكرم داشت كدام عقل و منطق مي صحت مي
از چنين زني داراي فرزندي  صوفات زندگي نمايند و فرضا اگر هم پيامبر اكرم

ها و نفاقها  شدند، پس بنابراين از زني داراي فرزند شده اند كه در رأس همه فتنه مي
قرار داشته است و در حقيقت اين ظلم و تهمتي است كه به خانواده پاك پيامبر 

  . هيچ عنوان قابل جبران نيستشود كه به  وارد مي صاكرم
يعني مادران مؤمنان، همانند ديگر  صبدون ترديد همسران پاك پيامبر اكرم

هستند و مرتكب لغزشها و خطاهايي ) نه ملَك و نه پيغمبر(انسانها،  بشرِ عادي 
اند؛ اما نه چنان خطاهايي كه شيعيان آن را نسبت به مادران مؤمنان به تصوير  شده

  . اند بوده صويا كه از بدترين انسانهاي دوران پيامبر اكرماند گ كشيده
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واقعه جنگ جمل و آنچه كه در اين واقعه رخ داده است، فقط اهداف 
المؤمنين حضرت عائشه رضي  ديد أم طلبانه را در پي داشته است و بنابر صواب اصالح

ن واقعه هيچ اي. رخ داد صاي ديگر از اصحاب گرانقدر پيامبر اكرم اهللا عنها و عده
حضرت عائشه رضي اهللا عنها المؤمنين  گونه حرَج و مشكلي نداشته است؛ چرا كه أم

بلكه اين . اند با اين بيرون شدن مرتكب هيچ خطا و يا گناه غير قابل بخشيدني نشده
و   صپيامبر اكرم بيرون شدن همانند بيرون شدن از خانه براي حج و عمره در زمان

 صباشد؛ چرا كه ايشان بعد از رحلت پيامبر اكرم مي صاكرمپيامبر بعد از وفات 
  .شدند براي اداي مناسك حج و عمره از منزل بيرون مي

را اختيار كامل براي زندگي و يا جدا  صپيامبر اكرم خداوند متعال همسران
شدن از ايشان دادند، ولي با اين وجود امهات المؤمنين زندگي دنيا و آخرت را با آن 

، صپيامبر اكرمبه همين دليل در طول زندگي گهربار . تخاب نمودندان صحضرت
خداوند متعال در سوره  چنانكهيك از همسرانشان را طالق ندادند،  چيايشان  ه

   :مي فرمايداحزاب 
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به همسران خود بگوييد كه اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن  صاي پيامبر« 
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها  خواهيد، بياييد تا به شما هديه را مي
و به (خواهيد  و اما اگر شما خداوند متعال و رسولش و سراي آخرت را مي. سازم
پس خداوند متعال ) گي ساده دنيا از نظر مادي، و احيانا محروميتها قانع هستيدزند

  » .براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم

  

  امامت و نص

  
  :ي استاين فصل داراي دو مبحث عمده و اساس 

  
  :بحث اول

  امامت
  :بحث دوم

  

  امامت 
 .واقعيتدر پرتو نص، عقالنيت و 



 

  بحث اول

  
  امامت

شيعيان معتقدند كه امامت ائمه، توسط قرآن كريم تصريح شده است و مسئله امامت 
  . ول دين بوده و منكر آن كافر استنزد آنها جزء اص

بيعت نمودند، همة آنان  سبا حضرت ابوبكر صديق شلذا زماني كه صحابه كرام
 شمرتد شدند؛ چرا كه يكي از اصول مهم دين را رها نمودند و اين عملكرد صحابه

با حضرت  سبيانگر عدم اعتقاد آنان به اين اصل است، و از طرفي بيعت حضرت علي
  . بر اثر فشار اجتماعي حاميان خالفت بوده است سابوبكر صديق

ايشان انگيزة . كافي است سدر پاسخ به اين اشكال گفتار خود حضرت علي
من براي بيعت با : كه مي فرمايدچنين بيان  سبيعت خود را با حضرت ابوبكر صديق

به نزد ايشان رفتم و با ايشان بيعت نمودم و در حقيقت  سحضرت ابوبكر صديق
م در موقعيت خطير و بحراني قرار گرفته بود و تمام افكار باطل براي نابودي اسال

به همين دليل در چنين لحظه حساس و بحراني با جديت و . اسالم منسجم شده بودند
بيعت نمودم و بر تمام اهداف شومِ    ساخالص كامل با حضرت ابوبكر صديق

سرانجام حضرت ابوبكر سودجويان و افكار غلط آنان خط بطالن كشيده شد و 
امور مسلمين را به دست گرفت و با تمام وجود، ايشان را در كارهاي مهم  سصديق

    1.خالفت ياري نمودم
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تصميم بيعت با ابوبكر را  سدر ابتداي روايت چنين آمده است كه حضرت علي
، خود را مستحق احراز مقام صنداشتند؛ چرا كه بر اثر قرابت فاميلي با رسول اكرم

اي را براي  دانستند و از طرفي ديگر در تعيين خليفه و امام جايگاه ويژه الفت ميخ
اما با وجود همه اين تصورات و برداشتها از امتناع ورزيدن بيعت در . پنداشتند خود مي

بيعت نمودند و از عملكرد  سبا حضرت ابوبكر صديق ساول كار، حضرت علي
) مانند قتال با مرتدين و مانعين زكات( در دوران خالفتشان سحضرت ابوبكر صديق

  . تعريف و تمجيد نمودند
براي اسالم و مسلمين از خود مايه  ساگر احياناً حضرت ابوبكر صديق

را مستحق چنين تعريف و  سحضرت ابوبكر صديق سگذاشتند، حضرت علي نمي
  .دانستند تمجيدي نمي

: ء چنين اذعان كرده استكاشف الغطا محمد آل كما اينكه نسبت به اين مسئله سيد
از (كارهاي مخلصانه خليفه اول و دوم را مشاهده نمودند  سزماني كه حضرت علي

، لذا بر )جمله نشر توحيد، مجهز نمودن ارتش اسالمي و توسعه جغرافيايي اسالم
    1.بيعت نمودند) يعني خليفه اول و دوم(اساس تكليف شرعي با ايشان 

تمام  شمخدوش نمودن چهرة تاريخي صحابه كرامدر عصر كنوني، شيعيان براي 
اند و تالش اين گروه،  ي همت خود قرار داده ها و استعدادهاي فرهنگي را وجهه زمينه

به عنوان يك جامعه ) صاولين ثمره غَرس پيامبر اكرم( شمعرفي نمودن صحابه كرام
و عنوان نمودن اين دروغ كه انگيزه  سخشن، خائن و غاصب حق حضرت علي

  . رسيدن به مقام و رياست بوده است شاصلي ايمان آوردن صحابه كرام
زدن اتحاد و  دهند، گامي است براي برهم اما آنچه را امروزه شيعيان انجام مي

و از . انسجام اسالمي و بيشتر نمودن عمق فاجعه و معضالت امروزي جهان اسالم
 شبش در مورد صحابه كرامطرفي ديگر گفتارهاي زيباي خداوند متعال و پيامبر محبو
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بيت پيامبر  و همچنين ريشه و اساس نظرات پرمعني و ارتباط پرمحبت و دوستي اهل
به همين دليل . دهد را چيزي جز اسالم تشكيل نمي شو صحابه كرام صاكرم

بيت  با اهل ششهادت قرآن كريم بر ايمان راستين آنان و زندگي روشن صحابه كرام
  . كش گونه شيعه خط بطالن مي و تخيالت سراب بر تمامي افكار، تالشها

مسئله خالفت را يك امر انتسابي بر اساس نص نمي دانستند  سحضرت علي
گيري شوراي مهاجرين و  بلكه آن را يك مسئله شرعي بر اساس مشورت و تصميم

كردند، بر همين اساس خالفت حضرت ابوبكر و حضرت عمر  تلقي مي شانصار
پنداشتند، بلكه خالفت و  نه تنها يك خالفت شرعي و ديني ميرضي اهللا عنهما را 

پنداشتند و  هاي درخشان دوران آن دو خليفه را نمونه و الگوي بارز تاريخي مي كارنامه
 سدر مسئله مناقشه با حضرت معاويه چنانكهنمودند،  از آنان تعريف و تمجيد مي

اي خالفت خودشان مطرح اصل خالفت آن دو بزرگوار را به عنوان دليل و سند بر
كه در مسئله خالفت، همان كساني من را  مي فرمايدچنين ) البالغه نهج(كنند و در  مي

  .  را بر گزيده بودند شاند كه حضرات ابوبكر، عمر و عثمان برگزيده
پس بنابراين هيچ كس حق انتخاب و اختيار را ندارد و نه هم كساني كه حضور 

گيري شوراي مهاجرين  الفت مبني بر مشورت و تصميمخ(ندارند حق رد اين مسئله 
گيري براي جريان خالفت با مشورت و  لذا حق تصميم. را ندارد) شو انصار
شوراي (باشد و هر كسي را كه آنها  مي شگيري شوراي مهاجرين و انصار تصميم

، انتخاب نمايند، همان شخص امام امت است و رضايت خداوند )مهاجرين و انصار
  . در همين است متعال

هاي مختلف از اين تصميم و انتخاب سرپيچي نمود آن  اگر كسي بر اساس انگيزه
شخص را دعوت به اصالح نموده و به جمع خود فرا خوانيد و اگر انكار نمود، به 

    1.خاطر تمرد و ايجاد خالل در نظم عمومي و خالل در جامعه اسالمي با آن بجنگيد
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در . در كتاب نهج البالغه وجود دارد سعلي اين گفتارهاي زيباي حضرت
نمايند؛  براي اثبات حقانيت خالفت خود اين گونه استدالل ميسحقيقت حضرت علي

گيري شورايي كه خالفت خلفاي ثالثه بنيانگذاري  يعني بر اساس نظرات و تصميم
ريزي  گيري همان شورا پايه شده، خالفت من هم بر اساس همان نظرات و تصميم

  . ستشده ا
در اين استدالل حقانيت خلفاي ثالثه، روش و منش آنان را و خصوصاً مسئلة 

  .   داند خالفت را يك مسئلة شرعي و بر اساس شورا مي
طلب و غير  منحرف، غاصب و انسانهايي جاه شپس بنابراين اگر صحابه كرام

هاي  مهعملكرد آنان را براي خود الگو و كارنا سبودند، چرا حضرت علي ديني مي
كند و از طرفي ديگر  آنان را تحسين و در برابر ديگران آنان را به عنوان دليل مطرح مي

هستند با اين كارها و گفتارها از  سكساني كه معتقد به معصوم بودن حضرت علي
شود كه گناه و خطايي  ماند؛  چرا كه معصوم به كسي گفته مي كجا معصوميت باقي مي

كند كه به قول شيعيان يك  از كساني استدالل مي سعلي نكند، در صورتي كه حضرت
جامعه مرتد و منحرف بودند و در حقيقت براي اثبات حق، از عملكرد انسانهايي باطل 

كند و اين بزرگترين خطا و جرم محسوب شده و با عصمت و معصوم  استدالل مي
 از بيعت سدر همين روايت، حضرت علي. همخواني ندارد سبودن حضرت علي
شخصي را به  شاگر مهاجرين و انصار: گويد اين گونه سخن مي شمهاجرين و انصار

  . عنوان امام و خليفه مقرر نمودند، رضايت خداوند متعال هم در همين انتخاب است
كه با همچنينبيعت نمودند  سبا حضرت علي شبدون ترديد مهاجرين و انصار

اما آنچه كه . المسلمين شدند ب به امامخلفاي ثالثه بيعت نمودند و هر يكي از آنان ملق
تفاوت داشت اين بود كه آن امنيت توسعه و گسترش اسالمي كه در دوران خلفاي 

به علت تداخل  سيعني دوران خالفت حضرت علي(گذشته ايجاد شد، در اين دوران 
  .تحقق پيدا نكرد) شورشيان در امور مملكت
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هنگامي كه به ايشان  سيهمچنين در همين كتاب نهج البالغه، حضرت عل
: مي فرمايدشود،  خالفت و به دست گرفتن زمام امور مسلمين پيشنهاد كرده مي

مرا رها كنيد و به دنبال كسي  »َدُعونِي َو إلَتِمُسْوا غَْيري أنا لَكُم َوزِْيراً خٌري لكُم ِمنِّي أِمْيراً«
      1.ه امير شما قرار گيرمديگر برويد؛ چرا كه اگر من وزير شما باشم بهتر است از اين ك

دليلي واضح بر اين مطلب مهم است كه مسئله  ساين كالم زيباي حضرت علي
در اينجا نص و حكم خداوند متعال  چنانكهخالفت بر اساس نص نيست و اگر 

اصالً درست نبوده است؛ چرا كه حكم  سداشت، اين گفته حضرت علي وجود مي
: فرمودند گونه مي است و بر ايشان الزم بود كه اينخداوند متعال بهترين امر و دستور 

چرا كه مقتضاي نص و حكم خداوند متعال همين  ؛»َخْيُر األُمْورِ أنْ أكُْونَ أِمْيراً َعلَْيكُْم«
كردند و ايشان از  خصوصاً زماني كه مردم ايشان را به عنوان خليفه انتخاب مي. است

در اينجا درنگ نموده و از  سحضرت علي و چرا. ورزيدند قبول نمودن خالفت ابا مي
گيري  پس چه دليلي براي كناره. بدست گرفتن زمام امور مسلمين عذرخواهي كردند

  . وجود داشت
شود اين است  روشن مي سلذا آنچه كه از روايات باال و عملكرد حضرت علي

عي بر كه ايشان اعتقاد به نص بودن مسئله خالفت نداشتند، بلكه آن را يك مسئله شر
  . دانستند اساس شورا و تصميم گيري اهل نظر و انديشه مي

اگر چه . باشد اي از اصول، عقايد و احكام مي بناي مجموعه قرآن كريم زير
تفاصيل و توضيح اين اصولها در سنت مطهره وجود دارد، اما با وجود همه اين 

قرآن از آن اثبات  تفاصيل، در قرآن كريم آيه و يا نصي وجود ندارد كه هر خواننده
  .  اي صريح بفهمد امامت را بگونه

اما آنچه كه بيشتر نياز به تحقيق و جستجوي علمي دارد، روايات موضوع و 
اين روايات در . اند خودساخته كساني است كه به عنوان روايات تفسيري قرآن ساخته

، مردود، طبقات مختلف از نظر ارزش و اعتبار قرار دارد؛ از قبيل احاديث مقبول
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ضعيف و هر سه طبقه اين روايات در زمينه مسئله مهمي همچون خالفت كه در نزد 
آيد، قابل قبول نيست؛ چرا كه براي مسائل  ها جزء اصول دين به شمار مي بعضي

روايات مطرح شده از طرف شيعيان . باشد اصولي نياز به داليل مهم و صحيحي مي
شد؛ چرا كه اين روايت يا ضعيف و يا عدم داللت با براي اثبات امامت فاقد اعتبار مي

لذا از چنين . بر اصل امامت و يا اينكه بعضي از روايات با يكديگر در تضاد هستند
  .توان مسئله امامت را ثابت نمود رواياتي نمي

  1:حديث غدير خم
به  شمطالبي كه در اين حديث وجود دارد مثل تبريك گفتن بعضي از صحابه كرام

كه ! طالب گفتند مبارك باد شما را اي علي فرزند ابي مبني بر اينكه مي سحضرت علي
  2.شما در حالي صبح و شام نمودي كه دوست هر مرد مؤمن و زن مؤمنه هستي

مثل حديث يوم . كند اين حديث براي اثبات امامت، روايات قبلي را باطل مي
است و از طرفي ديگر در الدار؛ اين حديث به عنوان نص براي اثبات امامت ذكر شده 

با ساير مؤمنين ذكر شده است و صحابه  ساين روايت موضوع دوستي حضرت علي
لذا همه اين مطلب خود دليلي . تبريك گفتند ساين مسئله را به حضرت علي شكرام

روشن بر اين مدعا است كه تا قبل از اين صحنه نصي براي امامت وجود نداشته 
  . است

گونه  را دليلي براي اثبات امامت فرض كنيم گرچه هيچ اگر فرضاً اين حديث
در حيث به معني محبت و دوستي » موال«چرا كه لفظ  داللتي بر اين مسئله ندارد؛ 

: كند است كما اينكه خداوند متعال در آيه چهار سوره تحريم به همين مطلب اشاره مي
                                           

. باشد ضعيف مي ـ و مطالب اضافي حديث 2408/اصل حديث در صحيح امام مسلم وجود دارد -1
 .1/289كافي

ـ اين حديث ضعيف است چرا كه يكي از راويانش علي بن زيد بن  18011/مسندامام احمد -2
 . 37/159، البحار401/تقريب التهذيب  جدعان است كه ضعفش مشهور است،
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 {  rq  p  o  n  m  l  kz اوست، و  خداوند متعال ياور« 4: التحريم
و مؤمنان خوب و شايسته پشتيبان و دوستدار  سعالوه از خداوند متعال، جبرييل

  .    »اوست
توان از اين  به معني محبت و دوستي است و لذا نمي» موال«در اين آيه مباركه 

و مؤمنين، خليفه براي پيامبر  سكلمه معني خليفه را مراد گرفت؛ چرا كه جبرييل
گيرند صحيح قرار داده  نچه را كه شيعيان از اين كلمه مراد مينيستند و اگر آ صاكرم

و مؤمنين، حاكم، امير و  سجبرييل: شود كه طور مي شود، معني اين آيه كريمه اين
، محكوم و مأمور آنان به شمار صهستند و خود پيامبر اكرم صخليفه بر پيامبر

كما اينكه خداوند . اند هرهبر همه امت اسالمي بود صحال آن كه پيامبر خدا. آيند مي
تنها « 55: المائدة º  ¹  ¸  ¶z  «  ¼  } : مي فرمايدمتعال در جايي ديگر 

  » .خداوند متعال و رسولش و مؤمنان، ياور و دوست شمايند
خداوند متعال نفرمودند كه من امير بر بندگانم هستم بلكه خداوند متعال رب و 

امير مسلمانان  صند كه پيامبر اكرمخالق بندگانش مي باشند و همچنين نفرمود
اند كه ايشان نبي و رسول خداوند متعال هستند كه فرمانبرداري از  هستند بلكه فرموده

  .  ايشان الزم است و اطاعت از ايشان در حقيقت اطاعت از خداوند متعال است
به  شدر دنباله حديث غدير اين مطلب وجود دارد كه هر يك از صحابه كرام

اي علي : ترجمه» ألَْيوم أْصَبْحَت َمْوالَي و َمْوال كُلِّ ُمؤِمنٍ«گفتند كه  مي سحضرت علي
معني و . شما دوست و محبوب من و دوست و محبوب هر شخص مؤمن قرار گرفتيد

تواند باشد؛ چرا كه امكان  مفهوم اين جمله غير از محبت و دوستي چيزي ديگر نمي
سلمين قرار بگيرد، در حالي كه پيامبر به عنوان خليفه م سندارد كه حضرت علي

: آن را فرمودند صدر بين مسلمين وجود دارد؛ و اين جمله كه پيامبر اكرم صاكرم
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حضرت (بار الها دوستي بكن با كسي كه با او . 1»أللُّهم َوالِ َمْن َوالَاُْه َو عاِد َمْن َعاَْداُه«
  .كند ي ميكند و دشمني كن با كسي كه با او دشمن دوستي مي) سعلي

كنند، چون كه عداوت و  در اين جمله بعضي كلمات بعضي ديگر را تفسير مي
  .دشمني را در مقابل مواالت و دوستي قرار داده است

اگر مراد از اين لفظ، نص بر . لفظ مولي در زبان عربي داراي معاني زيادي است
نص صريحي امامت است، پس در حقيقت در باره بحث مهمي همچون امامت نياز به 

رفت و در واقع ماده اختالف  بود كه تمامي اين اختالفات و نزاعهاي علمي از بين مي
توان  اي مطرح شده كه مي كرد، حال آن كه چنين نشده است يلكه كلمه كن مي را ريشه

تر  از آن معني محبت و دوستي را مراد گرفت و معني محبت از همه معاني ديگر قوي
هاي متعدد به معني محبت و دوستي مطرح  ه همين كلمه در آيهرسد؛ چرا ك به نظر مي

  . توان آنرا به همان معني تفسير نمود شده است و لذا در اينجا هم مي

  :انگيزه مهم ايراد خطبه غدير
از آنجايي كه اين مسئله علتي بر نزاعهاي علمي شده است، به همين دليل الزم است 

  . مه انگيزه ايراد اين خطبه مطرح شودكه موقعيت ايراد خطبه و مهمتر از ه
غدير در حقيقت نام مكاني است كه در نزديكي مدينه منوره قرار دارد و در آن 

هايشان در بين راه  اي از اهل مدينه و كساني كه خانه در بين عده صمكان پيامبر اكرم
د كه در انگيزه اصلي ايراد اين خطبه موضوعي بو. قرار داشت، به ايراد سخن پرداختند

اي از مسلمين به خاطر  عده. رخ داده بود سو حضرت علي بين بعضي از مسلمين
ناراحت شده بودند و  ستقسيم غنايمي كه از يمن بدست آمده بود، از حضرت علي
پيامبر . مطرح نمودند  صاين جريان را به صورت شكايت در محضر پيامبر اكرم

در . داده و به ايراد سخن پرداختنددر مقابل اين جريان عكس العمل نشان  صاكرم
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اي را داشتند كه  با اين عمل قصد رفع نمودن شبهه و ناراحتي صحقيقت پيامبر اكرم
به عنوان يك عالم  ساي از مسلمانها ايجاد شده بود؛ چرا كه حضرت علي در بين عده

 نخبه و قاضي، مسلماً در تقسيم غنايم هيچ نوع كوتاهي و اشتباهي را مرتكب نشده
به آن دلهاي مكدر و شاكي و به نوعي به تمام ص بودند، به همين دليل پيامبر اكرم

  . را دادند سو مسلمانان دستور محبت و دوستي با حضرت علي شصحابه
اند كه اگر  اي سؤاالتي با اين مضمون مطرح كرده نسبت به اين توضيح عده 

براي ايجاد  صبر اكرمبرادر و دوست نبودند و پيام سبا حضرت علي شصحابه كرام
محبت و دوستي چنين نمودند و از طرف ديگر آيا يك مسئله ساده مثل مطرح نمودن 

را داشت كه در موسم گرما و  شمسئله محبت ارزش اين همه آزار و اذيت صحابه
  مكاني نامناسب فقط براي ايراد خطبه محبت اتراق نمايند؟ 

تنها اعالم امامت  صامبر اكرممراد و هدف پي چنانكهدر جواب بايد گفت اگر 
بود، پس چرا در بين حجاجي كه از شهرها و مسيرهاي دوردست در  سحضرت علي

مراسم حج شركت داشتند، اين مطلب را عنوان ننمودند و در مكان غدير در بين 
  .شمار اين مسئله را مطرح نمودند اي معدود و انگشت عده

. باشد و نه هم قابل قبول نقل و منطق مياين مسئله نه جايگاهي از نگاه عقل دارد 
به همين دليل از آنجايي كه مسئله امامت يك مسئله عمومي و فراگير است الزم است 
كه اعالن امامت و انتخاب يك شخص به عنوان خليفه و زمامدار امور مسلمين، در 

نند، يك مكان و موقعيت مطرح گردد كه اكثر مردم از آن آگاهي و اطالع كامل پيدا ك
پس چه مكان و موقعيتي بهتر از حج كه همه مسلمانان از شهرها و مكانهاي مختلف 

اي  همچون يمن، بحرين، نجد و غيره كه در آن مراسم حضور داشتند؛ چرا كه مسئله
باشد و تصريح  كه براي امت اسالم حياتي و داراي حيثيت شاهرگ براي اين امت مي

داشت  هاي بزرگ تفرقه و جدايي باز مي ق، و خليجاين مسئله امت را از اختالفات عمي
پس . اي مطرح نشده است كه اين امت را از همه اين معضالت نجات بدهد بگونه

به عنوان امام امت مراسم حج  سبهترين موقعيت و جايگاه براي معرفي حضرت علي
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نه بود كه همة مردم در آن حضور داشتند نه در بين راه و آن هم در بين مردم مدي
شود  چنين معلوم مي صبه همين دليل از اين عمل پيامبر اكرم. اي ديگر منوره و عده

كه ايراد اين خطبه در چنين مكان و موقعيتي جز ايجاد محبت و رفع كدورت از بين 
و ) در يمن براي انجام مأموريتي بودند سكه با حضرت علي( شبعضي از صحابه

  . چيزي ديگر نبوده است سحضرت علي
  

  1:يث منزلتحد
حديث منزلت يكي از جمله احاديث و رواياتي است كه پيرامون موضوع و مفهوم اين 
روايت جنجالهاي زياد علمي و فكري در طول تاريخِ پرفراز و نشيب امت اسالمي 

  . بوجود آمده است
ه از شيع .»أنت ِمّني بَِمْنزِلَِة َهاُرْونَ ِمْن ُمْوَسي«: اين روايت اين گونه آمده است كه

در حالي كه . كنند استدالل مي ساين حديث شريف براي اثبات امامت حضرت علي
روايت غدير بعد از اين حديث آمده است و در واقع اين برداشت و استدالل را از بين 

بر مدينه  ساي جز تشبيه خالفت حضرت علي برد، گر چه حديث منزلت  فايده مي
باشد كه ايشان  مي خالف حضرت موسيمثل است صمنوره را به جاي پيامبر اكرم

را بر قومش به جاي خود گذاشتند، ندارد؛ چرا كه اگر  برادرشان حضرت هارون
از اين تشبيه، خالفت و جانشيني بعد از خودشان  صمقصود و هدف پيامبر اكرم

بردند؛ چرا كه  را به عنوان تشبيه به كار مي ÷بوده است، پس بايد حضرت يوشَع
به عنوان جانشين ايشان منصوب شدند و  ÷فات حضرت موسيبعد از و ÷يوشع

وفات  ÷در زمان حيات و زندگي حضرت موسي ÷ديگر اينكه حضرت هارون
مطلقاً تشبيه بوده است پس بنابراين اين تشبيه زمان   صاگر منظور پيامبر اكرم. كردند
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ت در زمان حيا سگيرد، به نوعي كه حضرت علي را هم در بر مي صپيامبر اكرم
جانشين ايشان بوده است در حالي كه اين برداشت اصالً درست  صپيامبر اكرم

إلّا أنَّه ال نَبِي «: در آخر همين حديث فرمودند كه صنيست؛ چرا كه آن حضرت
يدعيعني اين كه بعد از من پيامبري نخواهد آمد  »ب  .  

چ مدرك عقلي پس بنابراين مراد از اين تشبيه، تشبيه كلي نيست؛ چرا كه هي
پيامبر و يا نبي بوده است  سوجود ندارد كه در آن تصريح شده باشد كه حضرت علي

به عنوان  ÷حضرت هارون چنانكهاند،  هم وجود داشته صدر حالي كه پيامبر اكرم
گيريم كه  پس نتيجه مي. اند در يك زمان بوده ÷يك نبي با برادرشان حضرت موسي

ث نهفته است، تشبيه استخالف و قرار دادن خليفه بر آن واقعيتي كه در متن اين حدي
بوده  صدر صورت نبود و عدم حضور پيامبر اكرم) در جنگ تبوك(مدينه منوره 

در زمان رفتن به (را  ÷برادرشان حضرت هارون ÷حضرت موسي چنانكه. است
  . بر قوم خود خليفه قرار دادند) كوه طور، جهت مناجات با پروردگارشان

ئل مهم ديگر و ادعاي شيعه نسبت به اين مسئله كه خالفت بعد از يكي از مسا
بود اما ايشان از حق خود منصرف شده و  سحق مسلم حضرت علي صپيامبر اكرم

با خلفاي قبل از خودشان درگير نشدند و همچنين هنگامي كه به حضرت فاطمه 
 صبر اكرمرضي اهللا عنها ظلم و بي عدالتي صورت گرفت، ايشان از جگرگوشه پيام

  .    دفاع نكردند
ها و عوامل  و نوع نگرش ايشان به اين مسائل انگيزه ساما سكوت حضرت علي

يكي از اين عوامل، ترس از بين رفتن و تخريب اسالم بود و . مختلفي داشته است
براي اينكه اين حركت نوپا و نهضتي كه براي نجات بشريت قدمهاي موفقيت را بر 

در  سق خودشان ترجيح دادند و اين سكوت حضرت عليداشت، در مقابل ح مي
  . واقع اسالم را از فرو پاشيدن نجات داد

جواب كساني كه چنين ادعايي دارند اين است كه چنين مدعياني از عقل و خرَد 
. انداختند در طول تاريخ به راه نمي چنين افواهي راانساني برخوردار نيستند و گرنه 
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بود همانطوري كه خودشان از مدعيان ركن  از اركان اسالم مي امامت ركني چنانكهاگر 
بودن امامت هستند پس، از اسالم چه چيزي باقي مانده است كه از تخريب و نابودي 

سكوت خود را به حق و به جا  ساي باشد و اگر حضرت علي آن ترس و واهمه
و آن همه و ديگران اظهار نموده  سدانستند پس چرا در مقابل حضرت معاويه مي

  سمعني را به حضرت علي بي چنين افواهلذا آنان كه . جنگ و كشتار به راه افتاد
دهند، اذهان كنجكاوي هم وجود دارد كه اين گونه اعتراضات و انتقادات  نسبت مي

گونه اعتقاد  به همين دليل ما اهل سنت اين. كنند مي سنسبت به عملكرد حضرت علي
انگاران و  ل ديني و برخورد با متجاوزين و سهلدر مسائ سداريم كه حضرت علي

تنبيه آنان، از مالمت هيچ مالمتگري ترس و هراسي نداشتند و شايسته مقام آن 
حضرت نيست كه حتي در مقابل هتك حرمت و يا ترك فروعات اسالمي هم 

تواند در مقابل ترك شدن ركني از اركان مهم اسالم  پوشي كنند، پس چگونه مي چشم
  .العملي از خود نشان ندهند گونه عكس وت باشد و هيچتفا بي

كه نصرت و كاميابي و شكست  مي فرمايدخودشان در نهج البالغه چنين  چنانكه
و رسوايي بستگي به تعداد و تجهيزات ندارد بلكه اين دين از آنِ خداوند متعال است 

يان دينش را نمايد و لشكر و خداوند است كه دينش را بر ديگران غالب و ياري مي
هاي كاميابي برساند و نور ايمان در اقصي  فرمايد تا اينكه به اوج قله آماده و نصرت مي

هاي خداوند متعال هستيم و خداوند متعال هم  نقاط دنيا طلوع كند و ما هم بر وعده
    1.فرمايد رساند و لشكريان دين و ايمان را ياري مي هايش را به پايه تكميل مي وعده

بود، پس نبايد در مقابل  از اركان دين مي سامامت حضرت علي انكهچناگر 
كه خداوند متعال ايشان را مكلف به  كردند، حال آن پايمال شدن اين مسئله سكوت مي

حفظ دين نموده است و بنا بر گفته خود ايشان براي دفاع از دين تعداد و تجهيزات 
در مقابل اين  ست عليمطرح نيست، اما بر خالف اين ادعاها، عملكرد حضر
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رويدادها چيزي ديگر بوده است تا جايي كه ايشان با خلفاي ثالثه قبل از خود با ميل 
و ارادة شخصي خود بيعت نموده و در جهاد و فتوحات و گسترش اسالم با آنان 

  . شركت نمودند
با حضرات امير معاويه،  سجنگهايي ديگر در دوران تاريخِ خالفت حضرت علي

خورد، اما اين جنگها به خاطر امامت و خالفت نبوده و  به چشم مي شبيرطلحه و ز
و ) رأي درست(در اين جنگها بر صواب  سهيچ شكي نيست كه حضرت علي

و ديگران  ساند، با اين وجود كه حضرت امير معاويه ديگران بر اشتباه اجتهادي بوده
د متعال هر دو گروه را اهل اند، اما خداون اند و اشتباه اجتهادي كرده بر صواب نبوده

  : مي فرمايدايمان معرفي 
 {  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i

   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w
  «z 9: الحجرات   

هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح را برقرار «
و صلح را پذيرا (اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تَعدي ورزد . دسازي
ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي  اي كه ستم كرده و تعدي مي ، با آن دسته)نشود

هر گاه باز . شود گردد و حكم او را پذيرا مي اطاعت از فرمان خداوند متعال بر مي
د، در ميان ايشان دادگرانه صلح را برقرار گشت و فرمان خداوند متعال را پذيرا ش

عدالت را به كار بريد؛ چرا كه خداوند متعال ) در اجراي مواد و شرايط آن( سازيد و 
  » .عادالن را دوست دارد

اند، پس  در اين آيه كريمه گروهي كه بر اشتباه بودند، گروه مؤمن معرفي شده
رخ داد به خاطر  سهو حضرت معاوي سانگيزه جنگهايي كه بين حضرت علي

 سحضرت علي. بوده است نه به خاطر دشمني در دين سخونخواهي حضرت عثمان
معتقد بودند كه اول همه مسلمانان بيعت كنند و بعد از بيعت، كساني را كه حضرت 

بنابر ( ساما حضرت امير معاويه. كنيم اند، قصاص مي را به قتل رسانده سعثمان
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رمودند كه ما تا آن زمان بيعت نخواهيم نمود تا حكم ف مي) ديد خود موقعيت و صالح
اسالمي را بر قاتلين اجرا نفرماييد و به همين دليل اين اختالف نظر عامل ايجاد جنگ 

     1.در بين مسلمانان شد
در رابطه با آنچه كه بين ايشان و اهل صفّين رخ داد، در نهج  سحضرت علي 

يكي است و دعوت ما در اسالم و فعاليتهاي آن  پروردگارِ ما: مي فرمايدالبالغه چنين 
در يك مسير است و در ايمان آوردن به خداوند متعال و تصديق پيامبرش نه بر شما 
برتريم و نه شما بر ما برتري داريد و مسئوليت همة ما يكي است و آنچه كه ما با هم 

ن جريان است و ما در اي  سدر آن اختالف داريم، به خاطر شهادت حضرت عثمان
  2.مقصر نيستيم

اين جنگها به خاطر عداوت آنان با اسالم و مسلمين صورت گرفته  چنانكهاگر 
با دشمنان اسالم و مسلمانان  سبود، پس چطور ممكن است كه حضرت حسن

ها معتقدند كه جنگ  بعضي چنانكهكنار بيايد و صلح نمايد، ) سحضرت معاويه(
عداوت و دشمني كه آنان با اسالم و به خاطر  سبا حضرت معاويه سحضرت علي

 سالعمل حضرت حسن به همين دليل عكس . مسلمانان داشتند، صورت گرفته است
  .   كشد بر اين تفكر غلط خط بطالن مي

: صلح نمودند چنين فرمودند كه سبا حضرت معاويه سزماني كه حضرت حسن
»الّذين ي لَاءِن هوم يعاويةَ خيراً لاهللاِ م ي وبوا أرا قَتْلي و إنتَهتَغَوةُ لي إبعم شينَ أنهومزْع

ثَقلي و أخَذوا مالي، و اهللا الن آخُذ معاوِية عهداً أحقن بِه دمي و آمن به في أهلي خَيرٌ 
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قسم به خداوند متعال، من حضرت  1.»من أن يقْتلوني فَيضيع أهل بيتي و أهلي
كنند كه پيروان من هستند بهتر و  مي) ادعا(ي كه گمان را از اين كسان سمعاويه
خواهان قتل من هستند و اموال ) كنند كه در حالي ادعاي محبت مي. (بينم تر مي شايسته

عهدي  سقسم به خداوند متعال اگر كه من از حضرت معاويه. برند من را به يغما مي
و اهل من بوسيله آن عهد تا اينكه خون من ريخته نشود ) با ايشان صلح كنم(بگيرم 

در امان باشند، بهتر از اين است كه اين مدعيان دروغين محبت با اهل بيت، خود من 
بكشند و اهل خانواده من را به حال خود ) سمانند برادرم حضرت حسين(را 

  .      واگذارند
همان كاري را انجام دادند كه براي امت اسالم و  سبدون شك حضرت حسن

گونه پيشگويي نمودند  در حق ايشان اين  صپيامبر اكرم چنانكهبود،  خودشان بهتر
كه فرزندم حسن سيدي است كه اميد است توسط ايشان در بين دو گروه بزرگ از 

هم مانند برادر بزرگشان  سحضرت حسين. 2مسلمانان صلح و صفا ايجاد شود
از  العملي هيچ عكس سدر دوران خالفت اسالمي حضرت معاويه  سحضرت حسن

تا ) شده است چرا كه حكومت اسالمي بوده و نيازي هم ديده نمي(خود نشان ندادند 
پرچم سدر اين دوران، حضرت حسين. اينكه حكومت اسالمي به يزيد سپرده شد

قابل (بلند نمودند ) به علت مشروع نبودن آن(جهاد و مبارزه را بر عليه حكومت وقت 
  ). ذكر است كه يزيد صحابي نبوده است

در مقابل حضرت  ساز توضيحات باال معلوم شد كه چرا حضرت حسن
قيام  سنه تنها در مقابل حضرت معاويه سكوتاه آمد و حضرت حسين سمعاويه

نكردند بلكه مطيع و فرمانبردار بودند و در دوران حكومت يزيد پرچم مبارزه را بلند 
  . نمودند
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بودند، نسبت شرك و به هيچ كس از كساني كه با آنان درگير  سحضرت علي 
فرمودند كه آنان برادران ما هستند كه  گونه مي دادند بلكه در حق آنان اين نفاق را نمي

    1.بر عليه ما بلند شدند
به  چنانكهفرمودند،  پيروانشان را از دشنام و لعن منع مي سحضرت علي

من براي شما . »2ُنْوا َسّبابِْيَنإّني أكَْرُه لَكُْم أنْ َتكُْو«: مي فرمايدپيروانشان در نهج البالغه 
  . دهنده باشيد دانم از اين كه شما دشنام ناپسند مي

كننده باشد و از ديدگاه  دهنده و لعنت شايسته نيست كه يك فرد مسلمان دشنام
آنچه كه جاي .شدگان نيستند كنندگان جزء شفاعت كنندگان و توهين اسالم لعنت

ان توهين و لعن را جزء كارهاي مهم و نگراني است، اينست كه بعضي از شيعي
  .اند مشغوليتهاي خود قرار داده

رحم نمايد؛  چرا كه او از آنان راضي  شخداوند متعال بر صحابه كرام و اهل بيت
و آنان هم از خداوند متعال راضي شدند و اميد است كه خداوند متعال ما را با آنان در 

  .بهشت و خوشيهاي آن يكجا جمع بگرداند
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  حث دومب

  
 بررسي امامت از ديدگاه نص، عقل و واقعيت

هاي گذشته مشخص شد كه براي امامت نص صريحي وجود  در بحثها و بررسي
  . گونه مخالفتي با عقل صريح ندارد ندارد و بدون ترديد نقل صحيح هيچ

  از طرفي ديگر آيا امامت با عقل موافقت دارد و آيا با واقعيت همخواني دارد؟ 
صحابه كرام و (كنيم آنچه كه بين آنان  ه از ديدگاه عقل بررسي ميهنگامي ك

هاي فاميلي و خانوادگي و  اتفاق افتاده است از قبيل برقراري رشته) شبيت اهل
و همچنين تمجيد و تعريف  شگذاري فرزندانشان با نامهاي بزرگان صحابه كرام نام
ميق دين و ايماني آنان است، اي ديگر نه تنها دليل محبت و ارتباط ع اي از عده عده

بافند، اين نوع ارتباطات بر همه  بلكه آنچه را كه شيعيان در رابطه با امامت مي
ائمه كرام از ديدگاه شيعه معصوم هستند و هنگام . كشد تالشهاي شيعه خط بطالن مي

در حالي كه اين دو قضيه يعني عصمت و تقيه  1.كنند ترس و خطر از تقيه استفاده مي
  . مسئله مخالف با  همديگر هستند و امكان جمع شدن با هم را ندارنددو 

در رابطه با اين مسئله از مدعيان عصمت و تقيه در اذهان عموم مردم با سواد اين 
اي مشخص داريد كه طالب و  شود كه آيا شما قانون و ضابطه سؤال ايجاد مي

قدرت تشخيص آنچه را هاي علميه و شخصيتهاي فرهنگي و علمي شما توان و  حوزه
هايي كه بر اساس تقيه مطرح  اند، از گفته كه ائمه بنابر حقيقت و واقعيت مطرح نموده

  اند، جدا نمايند؟ شده
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 چنانكهعلما و شخصيتهاي ديني در بسياري از مسائل با هم اختالف دارند و اگر 
اند و  فته شدهاز آنان سؤال شود كه آيا اين مسائل مطرح شده اختالفي بر اساس تقيه گ

كننده ندارند؛ چرا  كننده و تعيين اند، جوابي قانع يا اينكه بر اساس حقيقت مطرح شده
  .كه خود علمايشان با همديگر در اين رابطه اختالف دارند

اين . به همين دليل، قانوني مشخص براي تشخيص تقيه از غير آن وجود ندارد
  . چه برسد به عامه مردم باشد نوع مسائل مطرح شده، نگرش علمايشان مي

سؤالي ديگر كه اذهان را به طرف خود متوجه نموده اين است كه آيا تقيه در حال 
  ضرورت جايز است و آيا شخص معصوم اجازه تقيه را دارد يا خير؟

كه، تقيه براي غير معصوم در حال ضرورت جايز است همانطوري كه  جواب اين
طراري از طرف مشركين پيش آمد و اين موقعيت اض سبراي حضرت عمار ياسر

شدند، صحبت نمودند و مشركين به همين دليل  ايشان طبق آنچه كه آنان راضي مي
در محضر  ساما زماني كه حضرت عمار ياسر. را رها كردند سحضرت عمار ياسر

إنْ عادوا، «فرمودند كه  سحاضر شدند، ايشان به حضرت عمار ياسر صپيامبر اكرم
 دتكرار كردند، ) هاي سخت را اين آزارها و شكنجه(ي اينكه اگر آنها دوباره يعن» 1فَع

  . ، اخفاي عقيده را تكرار كنيد)به خاطر حفاظت جان خود(شما هم 
اما شخصي كه معصوم است، در هيچ موقعيتي اجازه تقيه را ندارد؛ چرا كه 

  . باشد تقاضاي عصمت عدم اشتباه و خطا نمودن در تبليغ دين مي
گاه از هواي نفس و جانب خودشان  در رابطه با تبليغ دين هيچ صمبر اكرمپيا

M   L  K  } : دهد در اين باره قرآن كريم نيز گواهي مي چنانكه. كردند صحبت نمي

  U  T   S    R  Q  P  O  Nz از روي هوا و هوس ) صمحمد(و «  4 -  3: النجم
) و با شما در ميان نهاده است چيزي كه با خود آورده است(و آن . گويد سخن نمي
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وحي و پيام ) از سوي خداوند متعال به جانب ايشان(جز وحي و پيامي نيست كه 
  .»گردد مي

فرمودند، حق و جزء  ايراد مي صطبق اين آيه مباركه آنچه را كه پيامبر اكرم 
اين است معني معصوم بودن؛ چرا كه معصوم در هيچ . باشد وحي و شريعت اسالم مي

  . تي اجازه دروغ و تقيه نداردحال
كنند،  كساني كه دروغ و تقيه را در مسئله دين در موقعيتهاي ضروري تجويز مي

به همين علت . كنند در واقع آنها دروازة تجويز دروغ بستن بر خداوند متعال را باز مي
سؤال نمود كه آيا آنچه    صاز پيامبر اكرم شاست زماني كه يكي از جمله اصحاب

در جواب  صحضرت گوييد بنويسيم يا خير؟ آن ما در حالت خشم و غضب ميرا ش
چرا كه ) گويم هر چه را كه من مي (؛ يعني بنويس »أكُْتْب فَإّني ال أَقُْولُ إال َحقّاً«: فرمودند

  .  گويم، جز حق چيزي ديگر نيست آنچه را كه من مي
ْو الَْعِشْيَرِة، فَلَّما َدَخلَ بِئَس أُخ«: در مورد شخصي چنين فرمودند كه صپيامبر اكرم

نسبت به آن شخص فرمودند كه  صدر ابتدا پيامبر اكرم» 1َعلَْيِه َهّش ِفْي َوْجهِِه َو إْبَتَسَم
حاضر شد،  صبدترين برادر قوم آمد، اما زماني كه در مجلس پيامبر اكرم

از جمع  اي عده. اي خندان با او برخورد كردند با اخالقي زيبا و چهره صحضرت آن
را تقيه تلقي نمودند، اما در حقيقت اين تقيه نبود،  صحاضر اين عمل پيامبر اكرم

دوم اينكه . بلكه خنده و برخورد خوب يكي از جمله مسائل اخالقي اسالم است
يعني اينكه تو بهترين برادر قوم  »أْنَت نِْعَم أُخْو الَْعِشْيَرة«نفرمودند كه  صپيامبر اكرم

كردند اين عملشان يك عمل دروغ در حق آن  گر چنين برخورد ميهستي؛ چرا كه ا
شيعيان، حضرت . گويد گرفت؛ چرا كه معصوم هيچگاه دروغ نمي شخص قرار مي

دانند اما زماني كه با كلمات و جمالت زيبايي كه مخالف عقايد  را معصوم مي سعلي
هاي  هند و گفتهد كنند،آنرا به تقيه ربط مي شيعه و تفكرات آنان است برخورد مي

پس، از ديدگاه عقل، تقيه و عصمت هيچ . كنند را حمل بر تقيه مي سحضرت علي
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ماهي (نوع همخواني با يكديگر ندارند، مگر اينكه طبق ضرب المثل مشهور عربي كه 
يعني اينكه اگر همزيستي اين دو ) كنند و سوسمار با هم در يك مكان زندگي نمي

نگاه جمع شدن اين دو مقوله متضاد، يعني تقيه و عصمت بود، آ موجود امكان پذير مي
  . كرديم بود، اين مسئله را بر همديگر قياس مي پذير مي هم امكان

اين است كه هيچ گاه ائمه بزرگوار دين به جز از خداوند  در صورتي كه حقيقت
 چنانكهاند و خصوصا در مسئله دين تقيه نكرده اند،  متعال از كسي ديگر نترسيده

يعيان رواياتي در اين زمينه دارند كه دليل عدم ترس و خوف آنان از كسي ديگر غير ش
  . رساند از خداوند متعال را به اثبات مي

علماي شيعه امثال . باشد مي) ها انگشتري(اي از اين روايات، روايت خَواتيم  نمونه
إنّ «است كه  روايت از اين قرار. اند كليني در اصول كافي اين حديث را روايت كرده

فَسِّر كتاَب اِهللا تعايل َو (كلَّ إمامٍ فَضَّ اخلامتَ بِِه ِفْي أّولِ إَماَمِتِه، َو لَّما فََتَح الباقُِِر ِفضََّتُه َوَجَد ِفْيِه 
األْمنِ َو َصدِّْق أَباَك َو َورِّثْ إ ْبَنك َو إْصطَِلح األْمةَ َو قُْم بَِحّق اِهللا تعايل َو قُل احلقَّ يف الُْخْوِف َو 

. شد اي داده مي به هر امامي در اول امامتش انگشتر ويژه. »1فَفََعل) ال َتْخَش إلّا اَهللا تعايل
هنگامي كه امام باقر رحمه اهللا تعالي انگشتر خود را تحويل گرفتند، بر آن انگشتر 

 را تفسير كن و پدرت را تصديق كن، فرزند خود رااهللا چنين نوشته شده بود كه كتاب 
قيام نما و كلمه حق اهللا وارث خود قرار بده و امت را درست و اصالح نما و با حق 

امام (را در موقعيت خطر و امنيت بيان كن و از هيچ كس جز خداوند متعال نترس، او 
  . نيز اينگونه عمل نمودند) باقر رحمه اهللا تعالي

م روايت شده روايت ديگري با همين موضوع از امام صادق رحمه اهللا تعالي ه
اين روايت به وضوح بيانگر اين مطلب است كه امام باقر و امام صادق رحمهما . است

ترسيدند و كلمه حق را در هر  اهللا تعالي از هيچ كسي غير از خداوند متعال نمي
  . فرمودند ، بيان مي موقعيتي كه قرار داشتند
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هنگامي كه با جمالت قسم به خداوند متعال كه آقاي ميثم بحراني راست گفته كه 
اند  گفته شهاي شيرين حضرت علي كه نسبت به حضرات ابوبكر و عمر و گفته

از شيخين با  سبرخورد كرده، چنين گفته است كه اين مدح و ستايش حضرت علي
نيستند و  سهاي حضرت علي عقايد ما شيعيان منافات دارد، يا اينكه اين اقوال، گفته

  1.عقيده ما غلط است يا اگر كه هستند پس اجماع و
اين نظر را آقاي بحراني بر اساس تقيه نگفته است بلكه بر اين اساس گفته است 

، ما در دو موقعيت شنسبت به صحابه كرام سكه با وجود ديدگاه مثبت حضرت علي
ها را انكار كنيم و يا اينكه اجماع و ديدگاه منفي ما  گيريم و يا اينكه اين گفته قرار مي

علماي شيعه معتقدند كه كتاب نهج البالغه . غلط باشد شحابه كرامنسبت به ص
باشد، اين تأييد در واقع آنچه را كه علماي  مي سهاي حضرت علي مجموعه گفته

دهد؛ چرا كه آنان  اند، اشتباه و غلط قرار مي اجماع نموده ششيعه بر عليه صحابه كرام
  . دهد را بر سر دوراهي قرار مي

ها را انكار كنند كه در آن صورت كتاب نهج البالغه  ن اين گفتهيا بايد كه شيعيا
شود و يا اينكه تفكرات و عقايد واهي آنان  منتفي مي سنسبتش به حضرت علي

  . پايه و اساس تلقي شود بي شنسبت به صحابه كرام
ترين  پذيرند، چرا كه كتاب نهج البالغه صحيح بديهي است كه صورت اول را نمي

ماند و آن هم  پس بنابراين صورت دوم باقي مي. عيان بعد از قرآن استكتاب براي شي
گردد؛  واضح مي شپايه و اساس بودن اجماع غلطشان نسبت به جامعه صحابه كرام بي

مورد تأييد و تعريف و تمجيد در  ساز طرف حضرت علي شچرا كه صحابه كرام
  . كتاب نهج البالغه واقع شدند

گيريم كه نصي صريح و  ت از ديدگاه عقلي نتيجه ميبه همين دليل با اين وضعي
  .قطعي براي امامت وجود ندارد

                                           
  . 4/98شرح نهج البالغه، ميثم بحراني -1
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سؤال اينجا است كه مسئله امامت و نص صريح براي اين مسئله تا چه اندازه با 
گانه معصوم هستند و آنان  شيعيان اعتقاد دارند كه ائمه دوازده. واقعيت همخواني دارد

اند و در نتيجه خالفت غير معصوم  برگزيده شده براي خالفت از جانب خداوند متعال
درست نيست؛ چرا كه غير معصوم امكان دارد كه در تبليغ دين اشتباه بكند، از اين رو 

به همين دليل وجود معصوم براي حفظ دين تا . صالحيت خالفت مسلمين را ندارد
  . قيامت يك امر الزم و ضروري است

پذيرش باشد، بايد گفت كه اين قضيه يك اگر به فرض مثال ادعاي آنان قابل 
قضيه خيالي است كه فقط وجود ذهني دارد، ولي داراي واقعيت خارجي نيست؛ چرا 
كه بحمد اهللا ما امروز شاهد بقاء و پيشرفت اسالم هستيم در صورتي كه در بين 
مسلمانان يك شخص معصوم كه مشاهده شود و در مشكالت و معضالت ديني و 

مراجعه شود، وجود ندارد و امت اسالمي اعم از شيعه و سنّي كه يك  اجتماعي به آن
كنند  باشند در تمامي مسائل به علما و انديشمندان مراجعه مي امت دعوت و اجابت مي
  .  نه به شخصيتي معصوم

پس بنابراين اگر اعتماد امت بر علما و تالشهاي علمي و ديني دانشمندان گذشته 
توان بر تالشهاي شاگردان مكتب  شد، پس به طريق اولي ميبا قابل قبول و صحيح مي

تا  صاز زمان شروع نهضت و حركت اسالمي دوران پيامبر اكرم صپيامبر اكرم
دوران كنوني اعتماد كرد و اين واقعيتي است كه جهان اسالم و امت اسالمي آن را 

ير سؤال بردن اين اي منكر آن هستند ولي اين انكار، توان ز اگر چه عده اند،  پذيرفته
  . واقعيت را ندارد

امروزه اجتهاد و تالش ديني علماي اسالم بر اساس دليل و مدرك علمي پذيرفته 
بر اساس موافقت با دين  شپس متقابالً اجتهاد و تالشهاي ايماني صحابه كرام. شود مي

كتاب  اسالم به طريق اولي بايد كه پذيرفته شود؛ چرا كه آنان حامالن و داعيان اصلي
  .  باشند مي صخداند متعال و سنّت رسول اهللا
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هاي عربي بيشتر آشنا بودند و شاهد و ناظر  از طرفي آن بزرگواران با لغت و لهجه
وقايع و مسائل به وجود آمده در آن زمان بوده و در دوران نزول وحي زندگي و 

ز دوران ايشان تري نسبت به اسالم و دين از كساني كه بعد ا داراي فهم و درك عميق
  . اند، بودند آمده

. دانند امروزه حكومتهاي اسالمي معاصر را امت اسالمي، صحيح و قابل قبول مي
ها معصوم نيستند، پس خالفتهاي  در صورتي كه شخصيتهاي حاكم بر اين حكومت

در صورتي كه خليفه مسلمين هم معصوم نبودند، به  شاسالمي دوران صحابه كرام
  . قبول هستندطريق اولي قابل 

به . به هر حال دين اسالم ديني است كه موافق با عقل، منطق و واقعيت است
همين دليل اعتقاد داشتن به نص براي امامت،امري است كه موافق با واقعيت و عقل 

  . اي كامالً تخيلي بوده و وجود خارجي ندارد نيست بلكه مسئله
هاي خود  طرح شده دارند، از گفتهاما كساني كه اعتقاد به عصمت و ساير مسائل م

كنند؛ چرا كه اين نظريات فوايد مادي و اقتصادي بزرگي را براي آنان در بر  دفاع مي
قرنها  شداشته و دارد، كه با اسم ائمه و معصومين و ادعاي محبت دروغين با اهل بيت

هاي  يخصوصاً قشر فقير و زود باور جامعه اخّاذ  است كه از طبقات و اقشار مختلف،
شود كه اين پولهاي هنگفت كجا و چگونه  اند و مشخص هم نمي زياد و كالني كرده
مصلحت ديگري كه براي اين گروه دارد، قداستي است كه . شوند مصرف و هزينه مي

دانند و همچنين حكومت  آنان براي خود قائل هستند و خود را از اقشار ديگر برتر مي
  . عقايد باطل خود را ترويج بدهنداند تا  و قدرت را به دست گرفته

كنند و به دنبال حفظ منافع مادي و  آنان با نام ائمه معصومين بر مردم حكومت مي
در صورتي كه براي نگاه داشتن قدرت نامشروع خود از اهرُم . سياسي خود هستند

  . دانند كنند و هر نوع حكومتي را غير از حكومت معصوم باطل مي ائمه استفاده مي
ْسألُ اَهللا َتَعالَْي أنْ َيْهِدَينا َو إّياُهم الرَِّشاَد َو أنْ ُيرَِيَنا احلَّق َحقّاً َو َيْرُزقَنا إتّّباَعُه َو أرَِنا فََن

  . الَْباِطلَ َباِطالً و إْرزقْنا إْجِتَناَبه



 

 آخر سخن

هاي حقايق علمي از كالم خداوند متعال و  بعد از گشت و گذار در باغچه
به اين نتيجه روشن رسيديم كه همانا منافقين در طول  شبيت هاي اهل فتهپيامبرش و گ

مشخص و معلوم بودند و آنان هيچ نقشي در  صتاريخ و خصوصاً در زمان پيامبر
جهاد، دعوت دين و پيشبرد اهداف اسالمي نداشتند و همانا دين اسالم توسط 

با  صب پيامبر اكرمترقي كرد و همانها در ركا شقهرماناني بزرگ به نام صحابه
با مرتدين و كساني كه هدفشان  صمخالفين جهاد نمودند و بعد از رحلت پيامبر اكرم

خاموش كردن چراغ اسالم بود، جهادكردند و اسالم واقعي را در اقصي نقاط دنيا 
  .  منتشر ساختند

را مالقات  صشود كه پيامبر اكرم قابل ذكر است كه صحابي به كسي گفته مي
همانند سابقين اولين . به ايشان ايمان آورده و با ايمان از دنيا وفات كرده باشدنموده و 

همان كساني كه در دوران ضعف و ناتوانايي اسالم بدون  .شاز مهاجرين و انصار
داشت و طمع مالي ايمان آوردند و تمامي خطرات را از قبيل شكنجه،  گونه چشم هيچ

با جان و دل پذيرفتند و با همين رشادتها و   تبعيد و از دست دادن مال و سرزمينشان
ايثارگريهاي مخلصانه زمينة رشد دين را فراهم نموده و كالم الهي را به جهانيان 

DC  B  A  } : نمايند كما اينكه خداوند متعال آنان را چنين معرفي مي. رساندند
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   29:الفتح
در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و ) شصحابه(« 

بيني آنان همواره فضل خداي را  دلسوزند ايشان را در حال ركوع و سجده مي
   » .طلبند جويند و رضاي او را مي مي
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اين گروه تأييد شده از باالي هفت آسمان در كالم و وحي الهي،   شصحابه
ين و زيبايي را در تاريخ به عنوان الگويي تاريخي از خود به جا ها و برگهاي زر نمونه

  . گذاشتند
همانند يك جسد واحد بودند و دليل اين ادعا  صپيامبر اكرمبيت  آنان و اهل

هاي فاميلي، تعريف و تمجيد از يكديگر، اخوت و برادري بين آنها  ايجاد رشته
هاي زيباي به جا مانده از  در گفتههاي اخالقي و برادري  باشد؛ و همه اين نمونه مي
در البالي كتابهاي مهمي همچون نهج البالغه و احاديث به چشم  شبيت اهل
آرايي و نزاعهاي علمي راهي به جز  به همين دليل بعد از اين همه صف. خورد مي

  . ماند باقي نمي صتمسك جستن به قرآن و احاديث پيامبر اكرم
يامت يكي از نعمتهاي بزرگي است كه نزول قرآن و تضمين حفاظتش تا ق

خداوند متعال به امت اسالمي عنايت فرموده است تا در موارد لزوم و حل معضالت 
  .    و مشكالت علمي و ديني به آن مراجعه شود

پس اي مسلمان شيعي و سني، به كتاب و كالم الهي مراجعه نما و در درياي 
گونه سؤالهايت را از  هاي زيباي مرواريدور شو و جواب بيكران پر از مرواريدش غوطه

  . آن دريافت نما
  

  َو آِخُر َدْعَواَنا أِن الَْحْمُد ِللِّه َرّب الَْعالَِمْيَن
  

  


