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 مقدمه

اجازه دهيد، قبل از اين كه به اصل موضوع بپردازيم، اندكي به نكات : خواننده عزيز

 :زير بينديشيم

 دهيم؟ احتمال نمي آيا يك در صدهم

شد كه با   هنوز هم مرد آلماني را كه مسلمان شد، به ياد دارم او هرگز راضي نمي

بشنود، نه از طريق كتاب و نوار خواست از اسالم چيزي  نمي گفتگو كند، و اصالً مسلماني

 .و نه تلويزيون، حتي حاضر نبود نام اسالم را هم بشنود

روزي در جايي   خواست خداوند اين بود كه راه هدايت فرارويش گشوده شود،

! لطفاً راحتم بگذاريد: بود، مسلماني خواست با او به گفتگو بپردازد، آلماني گفت ايستاده

آيا يك درصد هم احتمال : شناخت، به او گفت حي را ميمسلمان كه آن آلماني مسي

 !!.دهي كه دين اسالم حق باشد؟ نمي

اين سخن به دلم نشست، وبا خود به فكر فرو رفتم و بسيار : گويد اين آلماني مي

ي اسالم  ها و نوارهايي در باره انديشيدم، سپس برخاستم و به مركز اسالمي رفتم و كتاب

 .د كه الحمدهلل مسلمان شومگرفتم، اين امر سبب ش

حقا كه عقل وااليي بوده كه چنين مبدأيي را پذيرفته است، مبدأيي كه پيش از آن 

به  صبرخي از سران مشركان آن را به كار گرفتند، آنگاه كه هنگام بعثت حضرت پيامبر

ترسانيدند، برخي از  مي صحج رفتند و به كفار مكه آنان را از شنيدن سخنان آن حضرت

گذاشتند تا مبادا سخنان ايشان را بشنوند، اما  يب خوردگان در گوش خود پنبه ميفر

پذيرم و اگر نا حق باشد،  چرا سخنانش را نشنوم، اگر حق باشد مي: گفتند خردمندان مي

 .رسيدبه من زياني نخواهد 

ي خردمندان با انصاف، بايد در گفتگوها و  به راستي كه مسلمانان، و بلكه همه
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 .وارد كردن اتهامات بر يكديگر بپرهيزند ت خود، براين مبدأ عمل نمايند و ازمناظرا

اي  هاي اسالمي ادعا دارند كه فقط آنان بر حق هستند و هر فرقه هر يك از فرقه

دهند و همه  نسبت مي صاهلل احاديث و رواياتي را كه مؤيد مذهبشان است به رسول

و امكان ندارد كه به ما دروغ بگويند، و آنان به علماي ما مورد اطمينان هستند : گويند مي

 .دين و آيين از ديگران اطالع بيشتري دارند

ي آن بين حق و باطل  نبايد فراموش كنيم كه خداوند به انسان عقل داده تا به وسيله

تمييز دهد و هرگز نبايد عقل خود را به ديگري اجاره دهد، بدون ترديد هر شخصي روز 

بگذار تا فالن عالم و شيخ را بپرسم، هر :اهد شد، مبادا كسي بگويدقيامت محاسبه خو

ي عامي  تواند به بهانه شود، هيچ كس نمي انساني روز قيامت از اعمالش باز خواست مي

بودن و تقليد از فالن عالم، در عقيده، با قرآن مخالفت كند، زيرا در عقايد تقليد از هيچ 

 .رد معذور نخواهد بودكسي جايز نيست و هيچ كس در اين مو

 گفتگویي داغ میان یك مسلمان و مسیحي

ميان يك مسلمان و يك مسيحي گفتگويي رخ داد، مسيحي با عصبانيت برخاست و به 

تو شايستگي نداري كه با تو صحبت كنم، تو به مسيح و انجيل ايمان : مسلمان گفت

 .قايل شوي خواهي پيامبران را طعنه بزني و ميان آنان تفاوت نداري و مي

هايم به خوبي گوش ده، من به  اي بنشين و به حرف لحظه: گفت مسلمان به آرامي

مسيح و انجيل ايمان دارم، از اين گذشته بر ما مسلمانان واجب است تا به مسيح و انجيل 

پس چرا شما مسلمانان  :، مسيحي سخنانش را قطع كرد و گفت...ايمان داشته باشيم

ن انجيل را پخش كنيم و مردم را به نصرانيت دعوت دهيم، اين گذاريد ما مسيحيا نمي

 .خود دليل روشني است كه شما با مسيح دشمني داريد

فقط يك انجيل نازل شده، در حالي كه شما  اما بر حضرت مسيح: مسلمان گفت

چندين انجيل داريد، و اين خود دليلي است مبني بر اين كه شما انجيل را تحريف 

اگر انجيل واقعي را كه خداوند بر حضرت مسيح نازل كرده بياوريد، خواهيد ايد، و  كرده
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مژده داده، انجيل و قرآن هر دو كالم پروردگارند، از  صديد كه انجيل به حضرت محمد

دانيد، در صورتي كه خداوند نه  اين گذشته شما حضرت مسيح را فرزند خداوند مي

خواهيد  گوييد و از ما مي دروغ مي حهمسري دارد و نه فرزندي، شما بر حضرت مسي

كه دروغ هاي شما را بپذيريم و در غير اين صورت ما را مخالف حضرت مسيح مي 

 .دانند

گفتگوي آنان بدون آن كه حاصلي داشته باشد، ادامه يافت و سرانجام مرد مسيحي در 

در حالي كنيد كه مسيح را دوست داريد،  شما ادعا مي: گفت رفت، چنين مي حالي كه مي

سوزانيد، جاي شما جهنم است، جاي  ايد و انجيل را مي كه با دينش به جنگ برخاسته

 ...استشما جهنم 

 ي مسلمانان تعصب و تاثیر آن در تفرقه

گفتگوي مسلمان و مسيحي را خواندي، گفتگويي كه بسا با مسيحيان : عزيز خواننده

بپذيرند و بر باطل و ظاللت  خواهند حق را گيرد، مسيحياني كه نمي متعصب صورت مي

خواهيم كه هدايتمان كند و از گمراهي دور  اند، از خداوند مي خويش محكم ايستاده

 .بدارد

باور نكردني است كه مسلماني نيز در گفتگو چنين روشي داشته باشد و حاضر نباشد 

شما گمراه هستيد، شما : سخن ديگري را بشنود و از آن گذشته، در جواب بگويد

 .خواهيد اسالم را نابود كنيد مي

خواهند سخن  متأسفانه اين واقعات تلخ نزد برخي از مسلمانان متعصب كه نمي

ما بر اين عقيده بزرگ : خواهند به ديگران بگويند ديگران را بشنوند، وجود دارد، آنان مي

ايم و در صحت و درستي آن ترديدي نداريم، بنا براين در اين باره با ما سخني  شده

 .نگوييد و از ما چيزي نپرسيد، شما خودتان باطل و بلكه كافر هستيد

آموزد كه حتي با يهود و نصاري با وجه احسن سخن بگوييم، خداوند  اسالم به ما مي

ه ااا اِدلُو اتَُجَااَوَلا﴿  :فرمايد مي
َ
ِااإَِلاابِاِكَتَال اٱاَلاأ ح ااِهَااَلِتاٱب

َ
 .[64: العنكبوت] ﴾...ُهم اِمن ااَظلَُموا ااََّلِينَاٱاإَِلااَسنُاأ
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مگر با كساني از ايشان كه ستم .كه بهتر است مجادله نكنيد ( روشي)با اهل كتاب جز به آن »

 .«كردند
ِااُهمِدل اَوَجَا﴿ :فرمايد مي صو در جايي ديگر خداوند خطاب به پيامبرش اِهَاالَِتاٱب

ح ا
َ
 .«و به روشي كه بهتر است با آنان مناظره كن». [521: النحل] ﴾َسنُاأ

، مناظره حضرت عبداهلل بن و امامان اهل بيت صاين است روش پيامبر

شوريدند، بركسي پوشيده نيست و درپي  كه عليه حضرت علي با خوارج بعباس

 .(5)برگشتند ،آن بسياري از خوارج كه حق را دريافته بودند

تند، در واقع اگر به پيروان هر ديني نگاه كنيم غالبا به دين خود كامال قانع هس

دانيد، تعدادشان هم كم  هاي منسوب به اسالم چنين حالتي دارند، و همانگونه كه مي فرقه

 .شوند مينيست، و در حديث آمده كه اين امت به هفتادو سه فرقه متفرق 

احاديث دروغيني را  ي اسالمي براي تأييد عقايد خويش، شايد ساده باشد كه هر فرقه

مردم بخواهد كه آن را بپذيرند و در غير اين  نسبت دهد و از صبه حضرت پيامبر

 .قلمداد كند صصورت آنان را دشمن پيامبر

ساختگي  ،دانند كه بسياري از اين احاديث ها نمي مسلماً برخي از پيروان اين فرقه

 :هستند، و از اين جاست كه به آن معتقدند، به طور مثال

يل فرزند امام جعفر صادق اي از شيعه و منسوب به اسماع ها كه فرقه اسماعيلي

شمارند،  دانند و ديگران را گمراه مي اهلل هستند، فقط خود را پيرو اهل بيت مي رحمه

خداوند در قرآن تعداد امامان را به دوازده امام محدود نكرده و اين : گويند ها مي اسماعيلي

 :رمايدف زيرا امامان ما تعداد معيني ندارند و خداوند مي ،دليل صحت مذهب ماست

ئَِمة ااُهم اَنَاوََجَعل ا﴿
َ
م ااُدونَاَيه ااأ

َ
 .(2)[37: األنبياء] ﴾رِنَابِأ

                                           
 .2/276،75/703،77/7734نوارألا بحار 15،641 ةالبالغ  هنج -5

 .گويد مي سخن ‡پيامبران از تعدادي درباره آيه اين وگرنه است، چنين آنان استدالل -2
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 .«كردند و آنان را پيشواياني گردانيديم كه به فرمان ما هدايت مي»
 .پس اين آيه دليل بر اين است كه تعداد امامان در عدد معيني محصور نيست

حق با آنهاست و خود را به امام اي ديگر از شيعه هستند، مدعيند كه  ها كه فرقه زيدي

كنند، و روايات بي شماري كه  منسوب مي ‡زيد بن علي بن الحسين، نوه امام حسين

پيروان مذهب اهل بيت ما : گويند دهند، و مي باشد، به ايشان نسبت مي مؤيد مذهبشان مي

شده  هاي امامان را مشخص كنيم، و نام هستيم، و فقط ما به حديث غدير و كساء عمل مي

امامان  عمل فرمودند، بلكه هر گاه خداوند صدانيم، دقيقاً همانگونه كه حضرت پيامبر مي

، زيرا فقط كسي از اهل بيت و نسل حسن و شناسند كند، مردم خود آنها را ميرا ظاهر 

، امام و واجب االطاعه است كه با شمشير قيام كند، امّا امامي كه در خانه إحسين

خبر  صا سم كشته شود، امامتش چه سودي دارد؟ حضرت پيامبربنشيند و سرانجام ب

، خالفتي متصور خواهد آمد، بدون رسيدن به حكومت داده كه پس از او دوازده خليفه

خالفت نرسد، دليل اين  نيست، اما كسي از اهل بيت كه در خانه بنشيند و به حكومت و

 .است كه او امام نيست

هم به مذهب خود ( دوازده امامي)ي اثنا عشري ها اين همه در حالي است كه شيعه

 صما پيروان اهل بيت هستيم، همان اهل بيت كه حضرت پيامبر: گويند قانع هستند و مي
دستور داده تا در كنار قرآن به آنان نيز تمسك جوييم، آنان كشتي نجات هستند و ما 

 .ايم مسك جستهو اهل بيت، ت صمسلمانان راستيني هستيم كه به قرآن و سنت پيامبر

 اي، بينيم كه هر فرقه هاي اثنا عشري بنگريم، مي از اين گذشته، اگر از نزديك به شيعه

 .دانند هاي ديگر را گمراه و خطاكار مي از آنان خود را حق و فرقه

شوند و برخي  تقسيم مي (5)و اصوليه (5)ي اخباريه ي اثنا عشري به فرقه زيرا فرقه

 .(2)اند يش از دوازده فرقه ذكر كردههاي اثنا عشري را ب فرقه

                                           
 نقل امامان از كه قولي ره و پذيرند مي را حديث و قرآن فقط شرعي داليل ميان از كه هستند انهايي اخباريه -5

  قطعاً معصوم گفتار و است معصوم گفتار زيرا: باشد مي حجت و شود مي محسوب حديث آنان نزد باشد، شده
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نويسد و  ها مي گويد و عليه آن كتاب ها آن ديگري را بد و بيراه مي هر يك از اين فرقه
و اختالف ميان آنان تا حدي  .است  كند كه از تشيع واقعي منحرف گشته آن را متهم مي

مع » كتاب معروفش محمد جواد مغنيه دردانند و آن گونه كه  است كه يكديگر را كافر مي
 .گويد مي (7)«علماء انلجف

و حتي برخي از . ديگري نماز خواندن حرام است اند پشت آن بر خي از آنان فتوا داده

دانستند كه حاضر نبودند به آن دست  را چنان نجس مي« اصوليه» كتابهاي« اخباريه»شيوخ 
ع نيز چنين حالتي دارند، مثال مقلدان مراج. (6)گرفتند آنها را مي بزنند بلكه فقط با پارچه

« بحراني»و يا « عصفور»مقلدان « مدرسي» يا« تبريزي»يا « سيستاني»يا « شيرازي»مقلدان 
دانند و برعكس، و بقيه نيز  را گمراه مي« احقاقي»ها همه پيروان  دانند، و اين را گمراه مي

 .گونه هستند اين
است، در صورتي كه حقي كه كوتاه سخن اين كه همه ادعا دارند كه حق با آنه

است كه امامان اهل بيت  صاهلل  اي جز آن نيست، پيروي كتاب اهلل و سنت رسول چاره
اهلل عليهم اجمعين بر آن عمل نمودند، و هر كس چيزي ادعا كند و آن را به اهل  رضوان

 .بيت نسبت دهد، قابل قبول نيست
ا موضوع سخن چيزي ديگر زير: خواهم در اين باره بيش از اين سخن بگويم نمي

جانب و بسا  هر كس خود را حق به: خواستم اين قضيه را روشن كنم كه است، فقط مي
 .داند، در صورتي كه شايد شعارشان يكي باشد ديگران را گمراه مي

                                                                                                             
 شود، يافت آنان مراجع از يكي در حديثي كه همين و ندارند حديث درجه و منزلت به كاري و است، حجت

 .است كافي

 روي عقل و اجماع سنت، كتاب، گانه چهار ي ادله به شرعي احكام طاستنبا در كه هستند هايي آن اصوليه، -5

 .آورند مي

 در محققان نوربخشيه، گوهريه، بابيه، قرقيه، باشيه، غزل كريمخانيه، ركنيه، كشفيه، شيخيه، اخباريه،  اصوليه، -2

 .است اخباريه و اصوليه هايشان فرقه ترين مشهور حال هر به دارند، اختالف باره اين

 .36 ، صمع علامء النجف -7

 .5ص  ةالشيخيمحمد آل طالقان، : نگا -6
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 !ها قضاوت كنيم؟ راستي، اكنون كه چنين است، پس بايد با چه معياري ميان اين فرقه
اتشان عين واقعيت است و روايات ديگران ساختگي و منسوب گويد رواي اي مي هر فرقه

سپس به هر . به امامان است، و همه بايد براي اثبات سخن خود برهان و دليل بياورند
شما را به خدا، آيا اجتهادات تمامي : گوييم داند مي اي كه خود را حق مطلق مي فرقه

 مراجع شما حق هستند؟

پس : است نه همه، بنابراين، بايد پرسيدحق فقط يكي : پاسخ مشخص است كه
 اجتهادات كدام مرجع مطابق مذهب اهل بيت است؟

ي حق بايد پيرو دليل باشد و لو   پس براي شناخت حق بايد اجتهاد نمود، و پوينده
 .!كنند اينكه مخالف قول مرجع باشد، نه آنگونه كه برخي در هر حال از مرجع تقليد مي

ور نموده تا از پيامبران پيروي كنيم نه اينكه بدون توجه به خداوند متعال ما را مأم
دليل، از مراجع تقليد كنيم، در غير اين صورت كسي كه پيرو كالم اهلل و احاديث 

شود و هيچ عاقلي چنين  باشد و از مراجع تقليد نكند، گناهكار شمرده مي صپيامبر
ا با آن حق را از باطل بشناسد و بي تر ديد خداوند به انسان عقل داده ت. گويد سخني نمي

خداوند اين قرآن عظيم الشان را نازل فرمود و از تحريف و دستبرد محفوظ داشت، تا 
نه هر كسي، هر چه امت باشد و به آن حكم كنند، وگرهنگام اختالف مرجع اين 

 .گفت خواست، مي مي
با او و يا مقصود اين است كه هر شخصي بايد بنگرد و با خود بينديشد، شايد حق 

كسي ديگر باشد، و گفتگوي علمي و دور از تعصب، در اين زمينه، بسيار كمك خواهد 
 .نمود

خواهيم ما را به راه راست هدايت كند، و حقانيت حق و بطالن باطل را  از خداوند مي
 .ورزيمبه ما بنماياند و توفيقمان دهد كه از حق پيروي كنيم و از باطل اجتناب 

 .اللهم آمين 



 
 

 موضوع اصلي

هاي اسالمي، موضوع صحابه است، آيا  يكي از موضوعات جنجال برانگيز ميان فرقه 

و يا نفاقي سر زده يا خير؟ آيا ( برگشت از دين)صحابه عادلند يا خير؟ آيا از آنان رده

گيرد يا اصالً از  كند بعضي از صحابه را نيز در بر مي آياتي كه منافقان مدينه را مذمت مي

گويد؟ حقيقتاً، اين موضوع بسيار مهمي است، زيرا صحابه بودند  ديگر سخن مي افرادي

را همراهي كردند و قرآن و سنت نبوي را از ايشان نقل كردند،  صكه حضرت پيامبر

آنان مورد قبول است يا خير؟ و يا بايد تنها از آناني كه تغيير و تبديلي  پس آيا روايات

 ايجاد نكردند، روايت شود؟

ها عدم تفريق بين معناي لغوي و  اقع منشأ بسياري از اين اشتباهات و كج فهميدر و

ي  باشد، نبايد فراموش كرد كه هنگام سخن گفتن درباره مي« صحبت»معناي شرعي

صحابه، معناي شرعي آن منظور است، نه معناي لغوي، يعني اين كه صحابي به كسي گفته 

ت و با ايمان ديده باشد و مسلمان از دنيا را در حال حيا صشود كه، حضرت پيامبر مي

 .(5)رفته باشد

زيرا آنان : يابيم كه مراد از لفظ صحابه، منافقان نيستند پس بنابراين تعريف، در مي

اصالً ايمان نداشتند، و همچنين آناني كه مرتد شدند و با كفر از دنيا رفتند و يا اين كه 

اما ايشان را مالقات . ان، ايمان آوردنديا در حيات ايش و ص پس از وفات رسول اهلل

 .شوند اند، صحابي گفته نمي نكرده

ي صحابه و منافقين  موضوع صحابه بحثي عقيدتي است، لذا آيات قرآن را كه درباره

هاي هر  است ذكر خواهم كرد تا اينكه حقيقت آشكار شود و عاليم و نشانه  نازل شده

و  صء اهلل در اين زمينه از احاديث حضرت پيامبريك از اين دو گروه را بدانيم، و ان شا
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 11   موضوع اصلي 

 

 .اقوال و گفتار امامان اهل بيت رضوان اهلل عليهم اجمعين نيز استفاده خواهم نمود

توانم احاديث صحيح را از احاديث  من كه عالم نيستم، چگونه مي: شايد كسي بگويد

 ضعيف، تشخيص دهم؟

ن را كه با زبان عربي واضح و آشكار تواني قرآ  اين درست است، اما تو مي: گويم مي

نازل شده، بخواني و در آن تدبر كني، خداوند عقايد را در قرآن با وضاحت تمام به 

 .گذارد اي بيان نموده كه براي هيچ احدي بهانه اي باقي نمي گونه

تواني در پرتوي  آن مي از اين گذشته، خداوند به تو عقلي عنايت نموده كه به وسيله

م، حق را از باطل تشخيص دهي و احاديث ساختگي و دروغيني را كه در باره قرآن كري

زيرا امكان ندارد كه احاديث  ،اند، بشناسي نسبت داده صصحابه به حضرت پيامبر

و اگر حديثي آشكارا با قرآن تعارض . با قرآن تعارض داشته باشد صحضرت پيامبر 

 .ي و دروغ استداشته باشد، دليل بر اين است كه آن حديث ساختگ

خود از امام باقر از رسول « االحتجاج» طبرسي كه يكي از علماي شيعه است در كتاب

هر گاه حديثي به شما رسيد، آن را با قرآن و »: روايت نموده كه ايشان فرمودند صاهلل 

سنت من بسنجيد، هر چه با كتاب اهلل و سنت من موافق بود، بپذيريد، و آنچه مخالف 

 .(5)«ذيريدقرآن بود نپ

چنين رواياتي از امامان ديگر اهل بيت نيز نقل شده مثال امام جعفر صادق رضي اهلل 

شود نپذيريد، مگر آن كه با قرآن و  هر حديثي كه به ما نسبت داده مي»: فرمايد عنه مي

 .(2)«سنت موافق باشد

خالف كالم شود و م از خدا بترسيد و آنچه از ما نقل مي» :فرمايد و در جايي ديگر مي

زيرا هر گاه ما حديثي باز گو  ،است، نپذيريد صپروردگارمان و مخالف سنت پيامبرمان

                                           
 ،5/231، التهذيب ،5/54 ،الكايف، احتجاج  ايب جعفر يف أنواع شتي: باب. 225ص  االحتجاجطبرسي،  -5
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 :گوييم كنيم، مي مي

 .(5)«فرمودند صاهلل فرمايد، رسول مي خداوند

با قرآن موافق بود  رسد، بنگريد، اگر آنچه از ما به شما مي»: فرمايد مي /امام باقر

 .(2)«كنيدبپذيريد و اگر مخالف بود، رد 

فقط قرآن است، هر چه با قرآن موافق باشد، پذيرفته  بينيد كه معيار مي! برادر مسلمان

شود، و اين دقيقاً همان  شود و هر چه مخالف آن باشد مردود است و به ديوار زده مي مي

اند، پس برويم به  به ما توصيه فرموده و امامان اهل بيت صاهلل چيزي است كه رسول

 .گويد زالل قرآن تا ببينيم در اين باره چه ميي  سرچشمه

                                           
 .153داود، ، رجال ابي2/275،البحار، در ذكر مغيره بن سعيد، 551ص : رجال الكيش -5
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 صحابه و منافقان در قرآن كريم

در مدينه و در اطراف آن  صكند كه همراه با حضرت پيامبر آيا مگر كسي انكار مي

 اند؟ منافقاني وجود داشته

تواند انكار كند خداوند متعال در آيات متعددي، صحابه را تعريف و  آيا مگر كسي مي

 رده است؟تمجيد ك

 آيا قرآن اين دو گروه را از همديگر متمايز نموده است؟

و اين كه مردماني از . ثابت است صآيا مگر كسي حديث حوض را كه از پيامبر

 كند؟ شوند، انكار مي حوض رانده مي

توان آنها  ها همه حقايقي است كه در آن هيچ شك و ترديدي نيست، اما چگونه مي اين

 .!!!؟را با هم تطبيق داد

اي كه خداوند آنان را در آيات  چگونه اين و آن را هم جمع كنيم، و آيا صحابه

 !!!شدند؟مرتد  صاهلل هايي هستند كه پس از وفات رسول متعددي ستوده است، همان

خواهيم كه ما  نماييم، از خداوند مي است كه بايد به آن تدبر و تأمل ها همه نكاتي اين

 .آن راضي است، توفيق دهد پسندد و به را به آنچه مي

 !.آيا قرآن صحابه و منافقان را از همديگر متمايز كرده است؟

ي مهمي، يعني وجود منافقاني در مدينه در زمان  شايد برخي از مسلمانان از قضيه

كنند، در صورتي  ناآگاه باشند و از اينجاست كه اين امر را به كلي نفي مي صرسول اهلل

ا﴿ :فرمايد مي صراحتاً بيان نموده است، خداوند متعالكه قرآن اين مطلب را  َوِمَمن 
اٱنلَِّفاقِا ِلاٱل َمِديَنةِاَمَرُدوا الََعَ ه 

َ
اأ َراِباُمَنَفُِقوَنۖاَوِمن  ع 

َ لَُكماّمَِناٱۡل   .[505: التوبة] ﴾َحو 

برخي از باديه نشييناني كه پيرامون شما هستند و برخي از اهل مدينه منافقند كه بر نفاق »

 .«اند خو گرفته
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 اي به نام نفاق اصالً وجود نداشت اما در مكه پديده

نازل شده و آياتي كه در  ي صحابه از طرفي ديگر برخي از مردم آياتي را كه درباره

شوند و  و در فهم آن دچار مشكل مي دهند، ي منافقان است از هم تشخيص نمي باره

 و يا منافقان كساني ديگرند؟ اند آيا برخي از صحابه منافق بوده: پرسند مي

 :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه

ي  گونه كه درباره آيات زيادي نازل شده است همان ي صحابه بدون ترديد درباره

منافقان نيز آياتي نازل شده، و اين امر براي كسي كه قرآن را تالوت كند و به آن تدبر 

 .كند، واضح و آشكار است

منافقند و نه منافقان صحابي، و گرنه تمييزي كه قرآن بين آنان قايل  بنابراين نه صحابه

ستايد منافقان مراد نيستندو  شده، هيچ سودي نداشت، پس هنگامي كه قرآن صحابه را مي

دهد،  مي كند و آنان را به آتش جهنم و عذاب وعده نيز هنگامي كه منافقان را نكوهش مي

 .صحابه مراد نيستند

نه كه خداوند مؤمنان و كافران و پرهيزگاران و بد كاران را از همديگر دقيقاً همان گو

 .متمايز نموده است

تفاوت ميان صحابه و منافقان در قرآن كريم كامالً آشكار است و عيناً در همان 

كند و اين دليل بر اين است كه  ستايد، منافقان را نيز مذمت مي اي كه مؤمنان را مي سوره

اَوَمااُهما﴿ :فرمايد اوت هستند، خداوند ميآنان دو گروه متف الَِمنُكم  اإَِّنُهم  لُِفوَنابِٱَّلَلِ َويَح 
 .[14: التوبة] ﴾ّمِنُكم ا

 .«دشما هستند ولي آنان از شما نيستن( ي زمره)خورند كه آنان از  و به خدا سوگند مي»
 بهاز صحا خورند كه آنان نيز دهد كه منافقان سوگند مي خداوند متعال خبر مي

 .نيستند دارد كه آنان از صحابه اعالم مي هستند،و سپس

اٱَّتَبُعوُهما﴿ :فرمايد خداوند متعال مي اَوٱََّلِيَن نَصارِ
َ اَوٱۡل  اٱل ُمَهَِجرِيَن اِمَن َولُوَن

َ اٱۡل  َوٱلَّسَبُِقوَن
َّسَن ا اٱابِإِح  اَجَنَت اَرِِضَ َعَدالَُهم 

َ
اَورَُضوا اَعن ُهاَوأ اَعن ُهم  ن َهَُراََت رِااَّلَلُ

َ بَد اياََت َتَهااٱۡل 
َ
َذَلَِكااۚاَخَِِلِيَنافِيَها اأ
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ا اٱل َعِظيُم ُز اَلاا١٠٠ٱل َفو  اٱنّلَِفاِق اَمَرُدوا الََعَ اٱل َمِديَنةِ ِل ه 
َ
اأ َراِباُمَنَفُِقوَنۖاَوِمن  ع 

َ اٱۡل  َلُكماّمَِن اَحو  َوِمَمن 
ُبُهماَمَرّتَا ۚاَسُنَعّذِ لَُمُهم  ۖاََن ُناَّنع  لَُمُهم  اَعَذاٍباَعِظيم اَّتع  اُثَمايَُرُدوَناإََِلَ ِ  .[502-505: التوبة] ﴾١٠١اۡي 

و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكوكاري از آنان پيروي كردند، »

خداوند از آنان خشنود شد و آنان نيز از او خشنود شدند و برايشان باغهايي كه زير آن جويباران 

برخي از باديه . اين كاميابي بزرگ است. اند خت كه در آنجا هميشه جاودانهروان است آماده سا

اند تو آنان را  نشيناني كه پيرامون شما هستند و برخي از اهل مدينه منافقند كه بر نفاق خو گرفته

باز  شناسيم، دو بار آنان را عذاب خواهيم كرد آنگاه به عذابي بزرگ شناسي ما آنان را مي نمي

 .«شوند مي گردانيده
در اين دو آيه خداوند بيان نمود كه او مهاجرين و انصار را به باغهايي وعده داده كه 

ي خداوند حق  مانند، و وعده هايي روان است و آنان براي هميشه در آن مي در آن جوي

گيرد و سپس افزود كه در مدينه و اطراف آن  است و هرگز خُلفي در آن صورت نمي

رند معناي اين مطلب اين است كه مهاجرين و انصار منافق نيستند و منافقاني وجود دا

 .برعكس، ان شاء اهلل در اين باره بيشتر توضيح خواهيم داد

بنابراين معلوم گشت كه خداوند در تعدادي از آيات از صحابه و در تعدادي ديگر از 

 .منافقان سخن گفته و صفات و ويژگيهاي هر دو گروه را بيان نموده است



 
 

 روش امامان و اهل بیت همان روش قرآن است

هاي قرآن، خصوصاً در  ي بعضي آيه ام، در باره ها كه با آنان زيسته من با برخي از شيعه 

 .ام موضوع صحابه، گفتگوهايي داشته

بدون : گويم كه اما قبل از اين كه برخي از اين گفتگوها را براي شما نقل كنم، مي

ش قرآن كريم است و امامان اهل بيت، بر روش قرآن ترديد روش درست و حق، رو

 .نمودند عمل مي

بسيار دروغ گفته شده، همان گونه كه بر  كه بر امامان اهل بيت نبايد فراموش كنيم

نيز دروغ گفته شده، و پيروي از اهل بيت به اين معنا نيست كه  صاهلل  جدشان، رسول

معنا است كه روايات صحيح را بشناسيم، و  به اين اين روايات دروغين را بپذيريم، بلكه

 صي رسول اهلل ، و هر كس از قرآن و سنت پاكيزه...توانيم از آنان پيروي كنيم آنگاه مي
زيرا دين  ،اند رفته پيروي كند، در واقع به همان راهي رفته است كه امامان اهل بيت

 .كامل گشته و نيازي نيست كه كسي چيزي ديگر به آن بيفزايد

از خدا »: فرمايد كند، آنجا كه مي نيز به همين مطلب اشاره مي /ام جعفر صادقام

شود و مخالف كالم پروردگارمان و مخالف سنت  بترسيد و آنچه از ما نقل مي

 خداوند»: گوييم كنيم، مي يثي باز گو مياست،نپذيريد، زيرا هر گاه ما حد صپيامبرمان

 .(5)«فرمودند صفرمايد، رسول اهلل مي

شود نپذيريد، مگر آن كه با قرآن و  هر حديثي كه به ما نسبت داده مي»: گويد نيز مي و

 .(2)«سنت موافق باشد

                                           
 .، ذكر مغيره بن سعيد551ص : رجال الكيش -5

 .551ص : رجال الكيش -2
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پس امامان اهل بيت توصيه نموداند كه فقط آن دسته از احاديث منسوب به آنان 

موافق باشد، اما واقعاً شگفت آور است  صپذيرفته شود كه، با قرآن و سنت رسول اهلل

پذيرند كه با  را مي صكنند و تنها آن آيات و احاديث پيامبر رعكس عمل ميكه برخي ب

 .هاي منسوب به امامان رحمهم اهلل موافق باشد دروغ

و سخناني بي اساس را  ،خواهيم همچون آن مسيحي عمل كنيم ما نمي: خواننده گرامي

بيت پيروي به امامان اهل بيت نسبت دهيم و سپس مردم را متهم كنيم كه از روش اهل 

 .كنند، روشي كه در واقع صد در صد با روش اهل بيت رحمهم اهلل منافات دارد نمي

اي  كساني كه ادعاي پيروي از روش اهل بيت را دارند، دهها فرقه هستند و هر فرقه

بينيم كه آنان، هر چه دلشان بخواهد به  داند، مي خود را بر حق و ديگران را بر باطل مي

خواهند كه از  دهند و سپس از مردم مي و ديگران، نسبت مي /م جعفرو اما يامام عل

 .آنان پيروي كنند

الزم است كه ابتدا روش اهل بيت را صادقانه و بي غرض بشناسيم تا بينش : گويم مي

 .و داوري ما بر اساسي صحيح و استوار باشد

 نخستين گفتگو

است، يكي از نخستين گفتگوهايم ام، بسيار زياد  درواقع گفتگوهايي كه با شيعه داشته 

ستايد و همچنين آياتي كه  ي آياتي بود كه در قرآن كريم صحابه را مي با يك شيعه در باره

ي منافقان نازل گشته است، در يكي از جلسات به اين آيه استدالل نمودم كه  در باره

 :فرمايد خداوند مي

ِشَدا ااۥ اَمَعهُااََّلِينَاٱوَااَّلَلِۚاٱارَُسوُلااُُّمََمد ا﴿
َ
ااءُاأ ۖابَي ااءُارََُحَا ااُكَفارِال اٱالََعَ َااَنُهم  ااُسَجد اااُرَّكع ااُهم اتََرى

افَض ااَتُغونَايَب ا َاَورِض ااَّلَلِاٱاّمِنَاال  ۖان اَو ثَرِااّمِن ااوُُجوهِِهماِفااِسيَماُهم ااا
َ
ِاٱاأ َاالُسُجودِ َاّتَلو اٱاِفااَمَثلُُهم االَِكاَذ ِاَرى اةِ

ِاٱاِفااَوَمَثلُُهم ا خ ااٍعاَّكَزر اايِجِنيلِال 
َ
ااَرجَاأ َااَتَوىَاس اٱفَاالََظاتَغ اس اٱفَااۥاَزَرهُاأَاَفااۥهُاأَاَشط  اِجُباُيع ااۦُسوقِهِاالََعَ

َال اٱابِِهمُااِِلَغِيَظاالُزَراعَاٱ ج اافَِرة اَمغ ااُهمِمن ااِتالَِحَالَصَاٱاوََعِملُوا ااَءاَمُنوا ااََّلِينَاٱاَّلَلُاٱاوََعدَااُكَفاَر
َ
اًراَوأ

َا  .[25: الفتح] ﴾٢٩ااَعِظيَم
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سولِ خداست و كساني كه همراه اويند بر كافران سخت گير و در ميان خود محمد ر»

جويند،  بيني كه از خداوند فضل و خشنودي مي مهربانند، آنان را در حال ركوع و سجده مي

هايشان پيداست، اين وصف آنان در تورات و  آنان از اثر سجده در چهره( درستكاري) نشانة

اش را برآوَرد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه  ست كه جوانهوصفشان در انجيل مانند كشتي ا

آنان كافران را به ( ديدن)سازد تا از  هايش ايستاد، كشاورزان را شگفت زده مي ستبر شد، بر ساقه

اند آمرزش و  اند و كارهاي شايسته كرده خشم آورد خداوند به كساني از آنان كه ايمان آورده

 .«پاداشي بزرگ وعده داده است
ستايد و يكي از واضح ترين  آياتي است كه صحابه را مي  ترين گفتم اين آيه از عظيم

 .داليل اعجاز قرآن و عظمت پروردگار و وسعت علم اوست

 .اين آيه هيچ داللتي بر فضل صحابه ندارد: ها بال فاصله گفت يكي از شيعه

 !.چگونه؟: گفتم

اتِالَِحَالَصَاٱاوََعِملُوا ااَءاَمُنوا ااََّلِينَاٱاَّلَلُاٱاَعدَاوَا﴿: فرمايد زيرا خداوند در آخر آيه مي: گفت
ج اافَِرة اَمغ ااُهمِمن ا

َ
َااًراَوأ  ﴾اَعِظيَم

 «اد نيستندي صحابه مر و همه» است «برخي از آنان» كه در آيه آمده به معناي ﴾ُهمِمن ا﴿

 كني، سخني است بدون دليل و را فقط براي تبعيض حصر مي« من»اين كه : اوال: گفتم

 .مدرك

ي  سخن تو زماني ممكن است كه ابتداي آيه را حذف كنيم و آيه فقط در باره: ثانيا

اند و عمل صالح انجام دهند و اين كه مثالشان در  گفت كه ايمان آورده كساني سخن مي

تورات و انجيل چنين است، يعني قبل از اين كه خلق شوند، و اگر مراد خداوند فقط 

ِشَدا ا﴿ :فرمايد نمود، خداوند مي ح و آشكارا بيان ميبعضي از آنان بود، واض
َ
ااءُاأ اُكَفارِال اٱالََعَ

ۖابَي ااءُارََُحَا ا َااَنُهم  افَض ااَتُغونَايَب اااُسَجد اااُرَّكع ااُهم اتََرى َاَورِض ااَّلَلِاٱاّمِنَاال  ۖان اَو ثَرِااّمِن ااوُُجوهِِهماِفااِسيَماُهم ااا
َ
اأ

 .﴾لُسُجودِاٱ
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و در پي آن صفاتشان را  .«هايي كه همراه اويند آن» ﴾ۥ اَعهُامَااََّلِينَاٱ﴿ :فرمايد خداوند مي

ِشَدا ا﴿: اين گونه ذكر نمود
َ
ااءُاأ ۖابَي ااءُارََُحَا ااُكَفارِال اٱالََعَ َااَنُهم  افَض ااَتُغونَايَب اااُسَجد اااُرَّكع ااُهم اتََرى اّمِنَاال 

َاَورِض ااَّلَلِاٱ  .﴾ان اَو
ي مغفرت و پاداشي بزرگ  هآيا معنايش اين است كه خداوند به بعضي از آنان وعد

 .داده و بعضي ديگر را وعده نداده است، آيه را از ابتدا بخوان و در آن تدبر كن

ستايد كه دائماً در حال عبادتند و خواستار  پس آناني كه خداوند آنان را چنين مي

نا اند و عمل صالح انجام داده اند ب فضل و رضايت او هستند، بدون ترديد آنها ايمان آورده

 .در اين آيه از دو حال، خالي نيست( من)براين معناي 

براي بيان جنس است، يعني اين كه خداوند جنس صحابه را كه ايمان « من»يا اينكه 

اند و عمل صالح انجام داده اند، به مغفرت و پاداشي بزرگ مژده داده است، مانند  آورده

اٱامِنَااَسالرِّج اٱاَتنُِبوا اج اٱفَا﴿ :فرمايد ي ديگر كه مي آيه
َ  .[70: الحج] ﴾نِاَثَاو اۡل 

 .«پس از پليدي بتان اجتناب كنيد»
معنايش اين است كه از جنس اين بتها بپرهيزيد نه اينكه از بتهايي كه پليدند بپرهيزيد 

 .(5)اند و از باقي نپرهيزيد، اين مطلب را هم علماي اهل سنت و هم علماي شيعه ذكر كرده

ه است، يعني اين كه خداوند كساني را كه ايمان مؤكد« من»احتمال دوم اين كه 

اند و بخصوص صحابه را به مغفرت و پاداش بزرگي  اند و عمل صالح انجام داده آورده

ُِلا﴿ :فرمايد اي مي مژده داده است، همان گونه كه در آيه اء اِشَفا ااُهوَااَمااَءانِاُقر ال اٱاِمنَااَوُّنََنّ
َا  .[22: اإلسراء] ﴾ة اَورََح 
 .«فرستيم آنچه را كه شفا بخش و رحمت براي مومنان است فرو ميو از قرآن »

                                           
: در تفسير آيه جممع البيانطبرسي در  و از علماي شيعه،، 6/555 :، ثعالبي، تفسير7/13 :فتح القديرشوكاني  -5

لُوا ااَصَبَااَّكَمااِب اص اٱفَا﴿ و 
ُ
 .5/513 جممع البيان ﴾لرُُسلِاٱاِمنَاامِاَعز ال اٱاأ
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اين نيست كه بخشي از آيات قرآن شفا و رحمت است و  ﴾َءانِاُقر ال اٱاِمنَا﴿ معناي

ي قبلي نيز چنين  براي تأكيد است و من در آيه« من» بخشي ديگر چنين نيست، بلكه

 .(5)است

ز صحابه داللت دارد كه داراي اين اين درست است، اما آيه بر فضل آن دسته ا: گفت

صفات باشند يعني بر كافران شديد و با همديگر مهربان باشند و همه صحابه اين گونه 

 .نبودند

 :كنم من پاسخم را در دو نكته خالصه مي: گفتم

دانند كه  گويند، به اين خاطر است كه مي مي را تبعيضي« من»اين كه، آنهايي كه : اول

شود، و آنها  اند، شامل مي بوده صاي را كه همراه حضرت پيامبر بهاين آيه تمامي صحا

همان كساني هستند كه غزوه بدر، احد، خندق، تبوك و غيره، همراه با ايشان جهاد 

اند كه  كردند، و پذيرفتن اين مطالب براي آن افراد سخت است، وبه اين جهت كوشيده

طعن و ( «من»اي بيان تبعيض بودنبر)را تبعيضي قرار دهند، در صورتي كه اين « من»

 ايرادي است در ابتداي آيه و وصفي كه خداوند متعال در تورات و انجيل از صحابه

 .است  مستثني نكرده( از اين وصف)، زيرا خداوند آنجا هيچ كسي را بيان نموده است

هاي  اين كه براي هيچ مسلماني جايز نيست كه به سبب داستانها و افسانه: دوم

يني كه در كودكي شنيده، جاهالنه و با هواي نفس بر قرآن حكم كند، مدح و دروغ

هايي دروغ  ستايش عطرآگين صحابه از جانب خداوند گواه بر اين است كه چنين داستان

اند، اما متأسفانه برخي از مسلمانان ساده لوح آن  و ساختگيند و كم و زياد و تحريف شده

 .صحابه بغض و دشمني دارنداند و به سبب آن با  را پذيرفته

براين، واقعيتي كه با يد پذيرفت اين است كه ستايش صحابه توسط خداوند متعال بنا

در تورات و انجيل و توصيف آنان به برترين و واالترين صفات دليل و گواه بر اين است 

                                           
 .7/217فتح القدير، شوكاني، 6/523معاين القرآن نحاس،  :نگا -5
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 .اند هايي را كه خداوند به آنان داده، داشته كه آنان صالحيت و لياقت مژده

 :حديث كه در كتب شيعه روايت شده، بينديش به اين

اَّلَلُاٱاوََعدَا﴿ :فيمن نزلت هذه اآليه سأل قوم انليب: قال بعن ابن عباس»
ج اافَِرة اَمغ االَُهماِتالَِحَالَصَاٱاوََعِملُوا ااَءاَمُنوا ااََّلِينَاٱ

َ
ذا اكن إ: قال. [5: ةالمائد] ﴾٩اَعِظيم اار اَوأ

 معه اذلين آمنومومنني وـيلقم سيد ال: نادي منادض ويوم القيامه عقدلواء من نور ابي
 بيض بيده،طالب فيعطي اهلل اللواء من انلور األ فقد بعث حممد، فيقوم يلع بن ايب

جيلس  ال خيالطهم غريهم حىت نصار،مهاجرين واألـحتته مجيع السابقني االولني من ال
دا إنوره فعطي اجره وفييعرض اجلميع عليه رجالً رجالً يلع منرب من نور رب العزة و

، اّن ربكم يقول ةنمنازلكم من اجلقد عرفتم موضعكم و: قيل هلمآخرهم  ىلع أىت
طالب والقوم حتت لوائه  فيقوم يلع بن ايب -ةيعين اجلن -مجر عظيألكم مغفرة و

، ثم يرجع ايل منرب فال يزال يعرض عليه مجيع املؤمنني فيأخذ ةمعهم حيت يدخل اجلن
ِااَءاَمُنوا ااََّلِينَاٱوَا﴿ :يزنل اقواماً ايل انلار فذاك قوهل تعاىلو ةاجلنايل  منهم ةنصيب اَّلَلِاٱب
َلٰااۦ اَورُُسلِهِا و 

ُ
يُقوَنۖاٱاُهمُاائَِكاأ ّدِ ج االَُهم ااَرّبِِهم ااِعندَااءُالُّشَهَدا اٱوَاالّصِ

َ
. [55: الحديد] ﴾َونُورُُهم ااُرُهم اأ

اتَِنا اَيَاَرَاِباَوَكَذبُوا ااَكَفُروا ااََّلِينَاٱوَا﴿هل الوالية، أمؤمنني وـولني واليعين للسابقني األ
َلٰا و 
ُ
ص اائَِكاأ

َ
الواجب  حق ىلعحبق يلع، و  اليةيعين بالو: قالو .[55: الحديد] ﴾ِحيمِال َاٱاُباَحَاأ

 .(5)«منيـالعال ىلع

اوََعدَا﴿: ي پرسيدند كه آيه صمردماني از حضرت پيامبر: گويد مي لحضرت ابن عباس»
ج اافَِرة اَمغ االَُهماِتالَِحَالَصَاٱاوََعِملُوا اااَمُنوا اءَااََّلِينَاٱاَّلَلُاٱ

َ
درباره چه  .[5: ةالمائد] ﴾٩اَعِظيم اار اَوأ

هر گاه قيامت برپا شود، پرچمي از نور سفيد » :كسي نازل شده است، ايشان در پاسخ فرمودند

ايمان  سيد مؤمنان همراه با كساني كه :زند كه اي فرياد مي ساخته خواهد شد و فريا زننده

                                           
 7/23مناقب ـال، 6/202، الربهان، 761كنز جامع الفوائد ، 75/257، 27/722، 2/6، البحار، 723طوسي، أمالي  -5

 .35، 1/261، نور الثقلني
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خيزد و  اند برخيزند، همانا محمد بر انگيخته شده، در پي آن علي ابن ابي طالب برمي آورده

مهاجرين و )دهد و تمامي سابقين اولين از مهاجرين وانصار  خداوند آن پرچم را به دست او مي

ن همراه زير پرچم او خواهند بود و كسي ديگر با آنا (اند انصاركه در ايمان آوردن پيشگام بوده

نشيند و تمامي آنان يك بيك بر او پيش كرده خواهند  نخواهد بود تا اينكه بر منبري از نور مي

رسند به آنان گفته  دهد و چون به پايان مي شد و او به هر يكي از آنان پاداش و نورش را مي

شما :گويد دانيد، پروردگار شما مي اكنون همه شما منزل و جايگاه خود را در بهشت مي: شود مي

خيزد و همراه با  طالب برمي داريد، آنگاه علي بن ابي( بهشت) نزد من مغفرت و پاداش بزرگي

نشيند و  گردد و بر آن منبر مي شودو سپس برمي آنان كه زير پرچمش هستند وارد بهشت مي

و  كند اي از آنان براي بهشت انتخاب مي شوند، بهره آنگاه تمامي مؤمنان بر او پيش كرده مي

ِااَءاَمُنوا ااََّلِينَاٱوَا﴿ فرموده خداوند( تفسير) اين است. فرستد ه جهنم ميبرخي ب اۦ اَورُُسلِهِااَّلَلِاٱب
َلٰا و 
ُ
يُقوَنۖاٱاُهمُاائَِكاأ ّدِ ج االَُهم ااَرّبِِهم ااِعندَااءُالُّشَهَدا اٱوَاالّصِ

َ
 .«[55: الحديد] ﴾َونُورُُهم ااُرُهم اأ

اند اينند كه نزد پروردگارشان راستگو و  و كساني كه به خداوند و رسولش ايمان آورده»

 .«شهيد اند آنان پاداش و نورشان را دارند
اتَِنا اَيَاَرَاِباَوَكَذبُوا ااَكَفُروا ااََّلِينَاٱوَا﴿ منظور سابقين اولين و مؤمنان و اهل واليت هستند،

َلٰا و 
ُ
ص اائَِكاأ

َ
 .[55: الحديد] ﴾ِحيمِال َاٱاُباَحَاأ

 .«اند ت ما را دروغ انگاشتند آنان دوزخيو كساني كه كفر ورزيدند و آيا»
 .منظور كفر به واليت علي و حق واجب علي بر جهانيان است: گويند مي

گويند  وارد شده، پس چگونه بعضي مي« جميع»كنيد كه در حديث كلمه  مالحظه مي

 !!!.شود نه همه را آيه بعضي را شامل مي

ن، مكه يا مدينه، بميرد از او هر كس در يكي از حرمي»: فرمودند صبلكه پيامبر  

رود و روز قيامت همراه با  شود و به عنوان مهاجر الي اهلل از دنيا مي حساب گرفته نمي

 .(5)«گردد اهل بدر حشر مي

                                           
 .66ص  كامل الزيارت -5
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گونه قيد و شرطي بر فضل و برتري اهل بدر داللت  و بدون هيچ اين روايت صريحاً

ابو عبيده، عبدالرحمن بن عوف، زبير ، س آنها، ابوبكر، عمر، عثمان، عليكند، و در رأ مي

كنيد كه آيه و حديث چگونه با هم انسجام كاملي  قرار دارند، مشاهده مي و طلحه

 .دارند

آگاه نموده است،  اسرائيل را به آن حابه را در تورات ذكر كرده و بنيخداوند وصف ص

ه همراه خاتم االنبياء راستي اگر از يكي از آنان بپرسيد كه آيا آنهايي كه خداوند فرموده ك

 هستند و چنين صفاتي دارند، آيا از اهل بهشت هستند يا خير؟

خير، : گويد آري همه آنان بهشتي هستند و يا اين كه مي: گويد كه آيا به نظر شما مي

هاي تحريف شده را  ها و داستان بعضي از آنان، منافق هستند، و سپس خرافات و افسانه

 گويد؟ باز مي

اندكي تدبر و اندكي انصاف و پيش از آن، طلب رضاي الهي، كافي : زيزخواننده ع

 .است

ي مهم ديگر، مدحي است كه خداوند در تورات و انجيل از صحابه نموده است،  نكته

 :در اين مدح بينديش

شِااۥ اَمَعهُااََّلِينَاٱوَااَّلَلِۚاٱارَُسوُلااُُّمََمد ا﴿ :فرمايد مدح آنان در تورات، خداوند مي: اول
َ
اءُاَدا اأ

ا ۖابَي ااءُارََُحَا ااُكَفارِال اٱالََعَ َااَنُهم  افَض ااَتُغونَايَب اااُسَجد اااُرَّكع ااُهم اتََرى َاَورِض ااَّلَلِاٱاّمِنَاال  ۖان اَو اِفااِسيَماُهم ااا
ثَرِااّمِن ااوُُجوهِِهم

َ
ِاٱاأ َاالُسُجودِ َاّتلَو اٱاِفااَمَثلُُهم االَِكاَذ  . [25: الفتح] ﴾ةِاَرى

گشتند و سبب  بيني؟ آيا اگر از اسالم برمي تقييدي مي آيا در اين مدح استثنا و يا

شدند، صالحيت و لياقت چنين وصفي را داشتند؟ آن هم كجا؟ در  نابودي اسالم مي

 !!.تورات

ِاٱاِفااَوَمَثلُُهم ا﴿ :دوم خ ااٍعاَّكَزر اايِجِنيلِال 
َ
ااَرجَاأ َااَتَوىَاس اٱفَاالََظاَتغ اس اٱفَااۥاَزَرهُاأَاَفااۥهُاأَاَشط  اۦُسوقِهِاالََعَ

 [.25: الفتح] ﴾ُكَفارَال اٱابِِهمُااِِلَغِيَظاالُزَراعَاٱاِجُباُيع ا

 بينيد؟ آيا در اين مدح استثنا يا تقييدي مي
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لهذا آخر اين آيه تأكيدي است بر ابتداي آيه و امكان ندارد كه كتابهاي آسماني با 

ز آن يكديگر تناقص داشته باشند، و همچنين همه قرآن بايد پذيرفته شود نه اينكه بعضي ا

 .پذيرفته و بعضي ديگرش ترك شود و جزوي از آيه گرفته و جزو ديگرش رها شود

شوم كه معيّتي كه در آيه ذكر شده، معيّت تكريم و تشريف است كه  ياد آور مي

يّت و همراهي ايشان با رسول است، مع ذكر كرده صخداوند صحابه را همراه با پيامبر

كنيم،  لح و جنگ و سالمتي و بيماري مشاهده ميرا در حاالت مختلف، اعم از ص ص اهلل

ي بدر، احد، خندق، صلح حديبيه، فتح مكه، تبوك و غيره  و اين همراهي در غزوه

 .آشكار و واضح است كامالً

آنچه خوانديد مطلبي بود كه صراحتاً در قرآن بيان شده است، اكنون : ي عزيز خواننده

 .كند توجه كنيد طالب بيان مي ابي به توصيفي كه امير المؤمنين حضرت علي بن

 ىفما أر يت اصحاب حممدألقد ر» :فرمايد در كتاب نهج البالغه آمده كه ايشان مي
ً يشبههم لقد اكنو يصبحون شعثاً غرباً وقد باتوا سجداً وقياماً، يراوحون بني  أحدا

مثل اجلمر من ذكر معادهم كأن بني اعينهم ركب  يقفون ىلعجباههم وخدودهم، و
مادوا تبل جيوبهم، و اهلل هملت اعينهم حىت ذا ذكرإمعزي من طول سجودهم، ـال

 .(5)«رجاًء للثواباً من العقاب وكما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوف

بينم، آنها با  ام، اما هيچ كدام از شما را مانند آنان نمي را ديده صمن اصحاب محمد»

زيرا شب تا به صبح در حال سجده و  ،كردند بح ميهايي غبار آلود ص موهايي پراكنده و چهره

 .قيام بودند

تاب و  گذاردند و از ذكر آخرت بي خاك ميها را در پيشگاه خدا به  گاه پيشاني و گاه گونه

هاي طوالني همچون زانوي بز پينه بسته بود و هنگامي كه نام  آنها از سجده قرار بودند پيشاني بي

                                           
، الكايف: و نگا: 3/33الحديد  شرح ابن ابي. 550:، شرح محمد عبيده567: تحقيق صبحي صالح ،ةنحج البالغ -5

 .2/274:كليني
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گرديد و از بيم عقاب   شد گه گريبان آنان تر مي هايشان اشكبار مي شد آنچنان چشم خدا برده مي

 .«لرزيدند لرزد، مي الهي و اميد پاداش، همچون بيد كه شدت تند باد به خود مي
توانيم بگوييم كه روش  پس مي»افتم  خوانم به ياد اين آيه مي من هرگاه اين متن را مي

دومي در اين باره بيشتر توضيح خواهم ي  امامان همان روش قرآن است، در تشريح آيه

 .داد

 :ي دوم آیه

َّسَن ا﴿: فرمايد خداوند مي اٱَّتَبُعوُهمابِإِح  اَوٱََّلِيَن نَصارِ
َ اَوٱۡل  اٱل ُمَهَِجرِيَن اِمَن َولُوَن

َ اَوٱلَّسَبُِقوَناٱۡل 
اٱ اَجَنَت اَرِِضَ الَُهم  َعَد

َ
اَوأ اَورَُضوا اَعن ُه اَعن ُهم  اََت رِياََت َتهَااَّلَلُ ن َهَُر

َ اٱۡل  بَد اا
َ
افِيَها اأ اَخَِِلِيَن ُزااۚ اٱل َفو  َذَلَِك

ۖاا١٠٠ٱل َعِظيُما لَُمُهم  اٱنلَِّفاِقاَلاَّتع  اَمَرُدوا الََعَ ِلاٱل َمِديَنةِ ه 
َ
اأ َراِباُمَنَفُِقوَنۖاَوِمن  ع 

َ لَُكماّمَِناٱۡل  اَحو  َوِمَمن 
اُثَما ِ ُبُهماَمَرَّتۡي  ۚاَسُنَعّذِ لَُمُهم  اَعَذاٍباَعِظيم اََن ُناَّنع   .[505-500: التوبة] ﴾١٠١ايَُرُدوَناإََِلَ

و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكوكاري از آنان پيروي كردند، »

خداوند از آنان خشنود شد و آنان نيز از او خشنود شدند و برايشان باغهايي كه زير آن جويباران 

برخي از باديه . اين كاميابي بزرگ است ،اند نجا هميشه جاودانهروان است، آماده ساخت كه در آ

اند تو آنان را  نشيناني كه پيرامون شما هستند و برخي از اهل مدينه منافقند كه بر نفاق خو گرفته

شناسيم دوبار آنان را عذاب خواهيم كرد، آنگاه به عذابي بزرگ  نمي شناسي ما آنان را مي

 .«شوند بازگردانده مي
اَوٱََّلِيَنا﴿ :فرمايد ين چگونه خداوند ميبب نَصارِ

َ َولُوَناِمَناٱل ُمَهَِجرِيَناَوٱۡل 
َ َوٱلَّسَبُِقوَناٱۡل 

َّسَن ا اٱاٱَّتَبُعوُهمابِإِح  اَجَنَت ارَِِضَ َعَدالَُهم 
َ
اَورَُضوا اَعن ُهاَوأ اَعن ُهم  ن َهَُرااَّلَلُ

َ َخَِِلِيَناََت رِياََت َتَهااٱۡل 
بَد ا
َ
 ﴾افِيَها اأ

 فرمايد ي بعدي بالفاصله مي ابتدا مهاجرين و انصار را ذكر نموده و سپس در آيه

اٱنلَِّفاقِا﴿ ِلاٱل َمِدينَةِاَمَرُدوا الََعَ ه 
َ
اأ َراِباُمَنَفُِقوَنۖاَومِن  ع 

َ لَُكماّمَِناٱۡل  اَحو   ﴾َوِمَمن 
ل اما مشك: را از منافقان جدا فرمودند كنيد كه چگونه خداوند صحابه مالحظه مي

 .برخي از شيعه اين است كه ميان اين پيشگامان و منافقان تفاوتي قايل نيستند
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داني كه يك شيعه هنگامي  تر است، مي اين آيه از روز روشن هم روشن: خواننده عزيز

 كه اين آيه را برايش خواندم، به من چه گفت؟

چيزي گفت كه  كوشيد تا اين آيه را از صحابه كه داراي اين صفات بودند، دور كند، و

مراد از انصار كساني هستند كه در مكه نزد حضرت : پذيرد، گفت كه هيچ عربي آن را نمي

و اما مهاجران، اگر مقصود پيشگامان در .. آمدند و با ايشان بيعت نمودند صپيامبر

هجرت باشند، پس مراد آيه كساني هستند كه به حبشه هجرت كردند و اگر منظور 

 پس نخستين كسي كه ايمان آورد امام علي بن ابي طالب: باشندپيشگامان به اسالم 

نماز  صنخستين كسي است كه اسالم آورده و تا هفت سال به تنهايي با حضرت پيامبر

همراه وي نبوده است پس مراد ازسابقين امام  لخوانده و كسي ديگر جز خديجه

مفرد و شخص واحد  باشد، و سپس كوشيد تا ثابت كند كه لفظ جمع گاهي بر مي علي

َّسَن ا﴿در هر حال بايد به لفظ  باز هم: و سپس افزود!! گردد  نيز، اطالق مي توجه  ﴾بِإِح 

 .بايد عملي صالح و ايماني، در كار باشد  داشته باشي كه گوياي اين است كه حتماً

پنداشتم تو اندكي انصاف و حق  زيرا من مي ،اين پاسخ مرا بسيار نگران كرد: گفتم

اعتبار كني و يا اين كه  انه هدف تو اين است كه آيه را بيو واقع گرايي داري، آيا يگطلبي 

مخالف و   ولو اينكه با آيه. خواهي به هر قيمتي كه باشد از مذهب خود دفاع كني مي

 .خداوند مارا از تعصب نجات دهد!! معارض باشد؟

يا مهاجران حبشه را به خواست كه اصحاب بيعه العقبه و  اگر خداوند مي: برادر عزيز

 فرمود، در صورتي كه خداوند آن را مطلق گذاشته بيان مي اين امر اختصاص دهد، صراحتاً

و آن را به شخصي معين محدود نكرده است و تنها وصف سبقت و پيشگامي در نصرت 

 .و هجرت را ذكر فرموده است

 اند؟ داني كه علما در اين باره چه گفته هيچ مي: ثانياً

« تفسير الميزان»و طباطبايي در « مجمع البيان»ر از علماي شيعه مانند طبرسي د برخي

شود بلكه هر  پيشگامان مهاجرين وانصار به شخص معيني محدود نمي: اند كه بيان كرده
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به ) اي كه دوبار  گردد مانند صحابه كس داراي وصف پيشگامي باشد مشمول اين آيه مي

 .اند هجرت كرده( حبشه و مدينه

چون براي  ،كند بر برتري و مزمت پيشگامان اين آيه داللت مي»: گويد طبرسي مي

ترك : هايي همچون اند، سختي نصرت دين مشقتها و سختيهاي گوناگوني تحمل كرده

فاميل و خويشاوندان، فدا كردن آسايش و راحتي، ياري نمودن دين با وجود كمي افراد و 

 .(5)«خواندن مردم به آنو سبقت به ايمان و فرا كثرت دشمنان

آنهايي هستند كه قبل از اين كه بنياد ( پيشگامان)منظور از سابقين »: يدگو طباطبائي مي

هايش  هايش به اهتزاز در آيد، اساس دين را گذاشتند و پايه دين مستحكم گردد و پرچم

ر و صب صرا بلند كردند، گروهي از آنان با ايمان آوردن و پيوستن به حضرت پيامبر

ها و بيرون رفتن از خانه و كاشانه خويش و هجرت به  نمودن در برابر آزمايشها و شكنجه

و پناه دادن به  صو گروهي با ايمان آوردن و ياري نمودن حضرت پيامبر .حبشه و مدينه

فاع نمودن از دين پيش از وقوع هجرت كردند و با د ايشان و مؤمناني كه به سوي آنان،

 .(2)«گيريهادر

با هجرت به حبشه و مدينه  گروهي»: گويد ائي قابل توجه است كه ميسخن طباطباين 

و پناه دادن به ايشان و  صو گروهي با ايمان آوردن و ياري نمودن حضرت پيامبر.... 

 .مؤمناني كه به سوي آنان هجرت كردند

هشت بدهد كه او مهاجرين و انصار را به  و نهايتاً خداوند متعال در اين آيه خبر مي

است، و اين مژده دليل بر اين است كه آنان مسلمان و با  جاويدان و هميشگي مژده داده

آنچه بوده و آنچه پديد خواهد )زيرا خداوند ما كان و ما يكون  ،روند ايمان از دنيا مي

 .اگر به وجود آيد، چگونه خواهد بود. داند آنچه نيست داند، و نيز مي را مي( آمد

                                           
 .45/15، 22/702: البحار: ، نگاه1/52: جممع البيان -5

 .5/737، يزانمـتفسري ال -2
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روند، و اين به اين معنا  اين است كه آنان با ايمان از دنيا مي ل برآري اين مژده دلي

زند، بلكه امكان دارد كه برخي از آنان شراب  نيست كه، هرگز از آنان گناهي سر نمي

كنند و بر گناه  بنوشند و يا مرتكب گناهي ديگر شوند اما به زودي توبه و استغفار مي

برخي  صزدايد، در زمان حضرت پيامبر ز انسان ميورزند، و توبه، گذشته را ا اصرار نمي

آنان را رجم نمودند، اما با وجود اين آن  صاز صحابه مرتكب زنا شدند و آن حضرت

ي زن غامدي كه رجم شده بود  آنان را ستودند، مثالً ايشان درباره صحضرت

 .«سعتهممدينة لوـهل الألقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من » :فرمايند مي
نفر از اهل مدينه تقسيم شود، برايشان كافي  30اي نموده است كه اگر ميان  او چنان توبه»

 .«خواهد بود
او را شالق زدند، و روزي ديگر  صيكي از صحابه شراب نوشيد و حضرت پيامبر

: نيز او را آوردند، ايشان دستور دادند تا او را دوباره شالق بزنند، يكي از حاضران گفت

نفرينش :فرمودند صآورند، حضرت پيامبر كند چند بار است كه او را ميخدا لعنتش 

 .«دانم كه او خدا و رسولش را دوست دارد نكنيد، واهلل مي

كنند، و گناه نمودن آنان نيز هرگز  عدالت صحابه به اين معنا نيست كه اصالً گناه نمي

 .دروغ بگويند صبه اين معنا نيست كه امكان دارد بر حضرت پيامبر

خداوند متعال پرهيزگاران و صفاتشان را در قرآن ذكر نموده و آنان را به باغهايي مژده 

افَِرة اَمغ ااإََِلَااا اوََسارُِعو ا﴿ :فرمايد كه پهناي آن آسمانها و زمين است، همان گونه كه مي داده
َالَسَمَاٱاُضَهاَعر ااوََجَنةٍااَرّبُِكم ااّمِن اٱوَااُتاَو

َ ِعَدت ااُضاۡرۡل 
ُ
ا اٱاِفاايُنفُِقونَااََّلِينَاٱا١٣٣اقِۡيَاُمتَالِل ااأ اءِالرََّسَ

ا اٱوَا َال اٱوَااءِالرََّضَ اَفَعلُوا ااإَِذااََّلِينَاٱوَاا١٣٤اِسنِۡيَاُمح ال اٱاُُيُِبااَّلَلُاٱوَاانلَاِسِاٱاَعنِااَعافِۡيَال اٱوَااَظاَغي ال اٱاِظِمۡيَاَك
َا و ااِحَّشةًاَف

َ
نُفَسُهم ااا اَظلَُمو ااأ

َ
نُوبِهِم ااَفُروا اَتغ اس اٱفَااَّلَلَاٱاذََّكُروا ااأ اَولَم ااَّلَلُاٱاإَِلااَُّلنُوَباٱافِرُاَيغ ااَوَمناَِّلُ

وا ا َاايرُِِصُ  .[571-577: عمران آل] ﴾١٣٥الَُمونَاَيع ااَوُهم ااَفَعلُوا ااَماالََعَ

ها و زمين  آسمان( همچون)به سوي آمرزشي از جانب پروردگارتان و بهشتي كه پهنايش »

ست، بشتابيد، آنان كه در آسايش و سختي انفاق است و براي پرهيز گاران فراهم ديده شده ا
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گذرند وخداوند نيكوكاران را دوست  خورند و از مردم در مي كنند و خشم خود را فرو مي مي

كنند و  دارد و آنان كه چون مرتكب كاري زشت شوند يا بر خود ستم كنند، خداوند را ياد مي

آمرزد و آگاهانه  ست كه گناهان را ميخواهند و جز خدا چه كسي ا براي گناهانشان آمرزش مي

 .«كنند اند پافشاري نمي بر آنچه كرده
بينيد كه چگونه خداوند آنان را به اين پاداش بزرگ مژده داده است و آنان را  مي

پرهيزگار ناميده است، اما باوجود اين، نيز بيان نموده است كه گاهي مرتكب گناه هم 

ورزند، و با وصف تقوا و پرهيز گاري نزد  ناه اصرار نميكنند و بر گ شوند، اما توبه مي مي

 .گوييم عدالت صحابه، منظور اين است خداوند باز خواهند گشت، پس وقتي كه مي

پيشگامان مهاجرين و انصار از پرهيزگارترين متقيان هستند اما باز هم امكان دارد، 

عدالت نزد پروردگار خود روند و با وصف  مرتكب گناهي بشوند، اما با توبه از دنيا مي

 .گردند باز مي

از اين گذشته، خداوند كساني را كه براي طلب رضاي او و نيل بهشت، به نيكي از 

پيشگامان مهاجرين و انصار پيروي كنند، وعده داده كه از آنان خشنود گردد و آنان را 

 .براي هميشه به بهشت كه از زير درختانش نهرها جاري است، وارد كند

 صها راه پيروي صادقانه از آنان، اين است كه علمي را كه از حضرت پيامبرو تن
اند، از آنان بگيريم و آنان را دوست داشته باشيم و قدرشان را بشناسيم و از  دريافت كرده

هايي كه به آنان نسبت داده شده رد، و به آنان اقتدا كنيم نه اينكه  آنان دفاع كنيم و دروغ

را بر آنها افترا كنيم و به آنان بد و بيراه بگوييم و از آنان خورده  هاي دروغيني داستان

 .بگيريم و آنان را طعنه بزنيم و متهم كنيم، خداوند ما و شمارا از چنين كاري پناه دهد

گردد، و اين  بر منافقان اطالق نمي –با توجه به معناي شرعي  –ي صحابه  اما واژه

 .له نيستي مختصر جاي تفصيل اين مسأ رساله

 :آيه سوم

ِاٱاَتاََت ااُيَبايُِعونََكااإِذ ااِمنِۡيَاُمؤ ال اٱاَعنِااَّلَلُاٱارَِِضَااَلَقد ا﴿ :فرمايد خداوند متعال مي الَّشَجَرة
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نَزَلااقُلُوبِهِم ااِفااَمااَفَعلِمَا
َ
َثَااِهم اَعلَي االَسِكيَنةَاٱافَأ

َ
 .(5)[52: الفتح] ﴾١ااقَرِيب اااح اَفت ااَبُهم اَوأ

كردند خشنود شد و  ز مؤمنان هنگامي كه زير درخت با تو بيعت ميبه راستي خداوند ا»

را به  هايشان چيست، در نتيجه بر آنان آرامش فرو آورد و فتحي نزديك معلوم داشت كه در دل

 .«آنان پاداش داد

 تعداد اين صحابه چقدر بود، و منظور از اين بيعت چيست؟

منظور » :گويد گذاريم، او مي وا مي پاسخ اين سؤال را به طبرسي، يكي از علماي شيعه

ي خداوند مبني  بيعت حديبيه است و به خاطر اين آيه و رضايت خداوند از آنان و اراده

نامند و اين آيه  بر تعظيم و اعطاي پاداش به آنان، اين بيعت را بيعت الرضوان نيز مي

آنگاه كه در  اعالمي است از جانب خداوند متعال به اينكه او از مؤمنان راضي گشت،

وسلم بيعت  اهلل عليه با حضرت پيامبر صلي( مغيالن =سَمُر)حديبيه و زير درخت معروف 

و  5100و در روايتي  5600و در روايتي  5200نمودند و تعداد صحابه در بيعت الرضوان 

 .(2)«نفر بود 5200در روايتي ديگر 

حديبيه وجود نداشت، فراموش نكنيم كه بنابه قول صحيح، هيچ يك از منافقان در 

اند، البته او كناره گرفت و  مگر جد بن قيس، آنگونه كه برخي از تاريخنگاران ذكر كرده

فرمود كه اين  كرد و اعالن مي كرد، خداوند او را رسوا مي و اگر بيعت مي[ 74]بيعت نكرد

زيرا  ،داشت شود، و همچنين اگر منافق ديگري نيز وجود مي رضايت شامل او نمي

وند در قرآن اعالن فرموده است كه او از كافران راضي نخواهد گشت و بديهي است خدا

 .كه نفاق از كفر شديدتر و بدتر است

                                           
، 2/151 تأويل اآليات 722، الكايف ةروض 20/741،764،26/57،74/525111،البحار: ، نگا1/543، جممع البيان -5

 .2/22، مناقبـال 6/554، الربهان

، 2/151 تأويل اآليات 722، روضه الكايف 20/741،764،26/57،74/525111،البحار: ، نگا1/543، جممع البيان -2

 .2/22المناقب،  6/554، الربهان
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ت كردند،با توجه به بيع صاي كه زير درخت با حضرت پيامبر براين تعداد صحابهبنا

كه  گويند نفر بوده است، و به اين خاطر آن را بيعت الرضوان مي 5600ترين قول  ميانه

وهمه آنان را ) ود، و اين رضايت مطلق و عام استخداوند از آنان اعالن رضايت نم

 (.شود شامل مي

 :امّا

 آيا امكان دارد كه خداوند از منافقان راضي شود؟

 .و آيا امكان دارد كه خداوند از كسي اعالن رضايت كند و سپس ازاو ناراض گردد؟

 .پاسخ اين دو سوال چنين است

و يا اينكه از منافقي كه او را  ،كه انساني امروز راضي و فردا ناراضي گرددامكان دارد 

 .بيند زيرا تنها ظاهر او را مي ،پندارد راضي گردد مؤمن مي

زيرا او از خيانت  ،امّا امكان ندارد كه خداوند متعال از منافقان راضي و خشنود گردد

 .ها و آنچه در دلها پنهان است، آگاه است چشم

زيرا  ،ه خداوند از كسي اعالن رضايت كند، هر گز از او ناراض نخواهد شدگاو هر

 .شود امكان ندارد كه خداوند از كسي اعالن رضايت كند كه در آينده كافر و يا منافق مي

از اين گذشته هر گاه خداوند از كسي راضي گردد، او را در امور دنيا و آخرت موفق 

كنيد كه هنگامي كه خداوند  مگر مشاهده نمي .نمايد ميدارد و دين و ايمان او را حفظ  مي

اَجَنَت ا﴿: از مهاجرين وانصار اعالن رضايت نمود، در پي آن فرمود َعَدالَُهم 
َ
ََت رِياََت َتَهاااَوأ

ن َهَُرا
َ بَد اٱۡل 

َ
 .[500: التوبة] ﴾اَخَِِلِيَنافِيَها اأ

آنان را به  ،بود، در پي آن ياگر رضايت خداوند از آنان، دليل بر حفاظت ايمان آنان نم

 .داد مژده نمي ،مانند بهشت كه جاودانه در آن مي

عن »: كند روايت زير كه كليني در كتاب كافي آوردة اين مطلب را تأييد مي
السعادة والشقاء قبل أن خيلق خلقه، فمن خلقه  إن اهلل خلق: قال عبداهلل  ايب

ً لم يبغضه ن اكن شقياً لم إأبغض عمله ولم يبغضه، وابداً، وإن عمل رشأ  اهلل سعيدا
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لم  ما يصري ايله، فاذا أحب اهلل شيئاً ـأبغضه لأحب عمله و إن عمل صاحلاً حيبه ابداً و
 ً ً إو يبغضه أبدا  .(5)«ذا أبغض شيئاً لم حيبه أبدا

همانا خداوند پيش از آن كه مخلوقاتش را خلق كند سعادت و : فرمايد مي ابو عبداهلل»

ريد، پس هر كسي را كه خداوند سعادتمند بيافريند، هر گز از او متنفر نخواهد شد، شقاوت را آف

و اگر او كار بدي انجام دهد، خداوند از كارش متنفر خواهد شد نه از خود او، و اگر شخصي 

دارد و اگر كار نيكي انجام دهد، خداوند كارش را  شقي باشد، هر گز خداوند او را دوست نمي

گاه خداوند چيزي را دوست طر عاقبتش متنفر خواهد بود، و هرخود او به خا پسندد و از مي

گاه از چيزي متنفر شود، هرگز او را دوست نخواهد رگز از آن متنفر نخواهد شد، و هربدارد ه

 .«داشت
كند كه رضايت خداوند متعال از صحابه آن  ثابت مي پس اين روايت از ابو عبداهلل

 صردند و كساني كه در لحظه دشوار از حضرت پيامبرگاه كه زير درخت بيعت ك
، از آنها ناراض وامكان ندارد كه خداوند پس از آنپيروي و اطاعت كردند، دائمي است 

كند كه امكان ندارد، خداوند از فردي شقي و نگون  شود، همانگونه كه روايت تصريح مي

خداوند عمل را  بخت راضي گردد و اگر توسط چنين شخصي عمل نيكي انجام شود،

 .گردد، متنفر خواهد بود پسندد، اما از خودش چون سرانجام مرتدد و بدبخت مي مي

. هر گاه خداوند از كسي راضي شد، هر گز از او ناراض نخواهد گشت ،بنابراين

اند، ناراض  خداوند هرگز اعالن نكرده كه او دوباره از كساني كه زير درخت بيعت كرده

اند،  هاي شيعه روايت كرده گونه كه كتابآن ابن عباسگشته است لذا حضرت 

( بيعت كنندگان زير درخت)خداوند به ما خبر داده كه از اصحاب شجره » : گويد مي

راضي گشته و از آنچه در دلهايشان بوده آگاه است، آيا مگر كسي خبر داده كه پس از آن 

 .(2)«خداوند از آنان ناراض گشته است

                                           
 .5/512:كافي -5
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نموده است، پس كيست كه جرأت كند و  رضايتل از آنان اعالن خداوند متعا.. آري

مدعي علم غيب شود و خبر دهد كه خداوند دوباره از برخي صحابه و يا از فالني و 

 فالني ناراض گشته است؟

آور است كه شخصي خود را فقيه و محقق بداند و باز هم بگويد كه  عاً شگفتواق

، و بدين گونه جهل و ناداني را بر خداوند نسبت !ندمنافقان نيز همراه باصحابه بيعت كرد

دهد زيرا چگونه امكان دارد خداوند از آنان راضي گردد در حالي كه منافقان نيز با  مي

 !.آنان باشند

وقت بيعت  -رضايت خداوند تنها براي چند لحظه: گويد كند و مي گاه از آيه فرار مي

 !.بوده و سپس از آنان ناراض گشته است؟ –

اَّلَلَاٱاقََدُروا ااَوَما﴿سبحان اهلل، چه گستاخي و بي حرمتي بزرگي است به خداوند متعال، 
ِاقَد ااَحقَا  .[55: األنعام] ﴾رِه

 .«خداوند را آنگونه كه سزاوار اوست، قدر نشناختند»
 .«پروردگارا، ما را از كساني قرار بده كه از تو راضيند و تو از آنان راضي و خشنود هستي»

 :دیگرآیاتي 

اَلا﴿ :فرمايد اند اين آيه است كه خداوند مي هايي كه درباره صحابه يكي ديگر از آيه
نَفقَااَمن ااِمنُكماَتوِييَس ا

َ
َااحِاَفت ال اٱالِاَقب ااِمناأ ۚاَوَق َلٰااتََل و 

ُ
ع اائَِكاأ

َ
نَفُقوا ااََّلِينَاٱاّمِنَااَدرََجة ااَظمُاأ

َ
امِنَااأ

َاادُاَبع ا ااَتلُوا ۚاَوَق
 .[50: الحديد] ﴾َنَاس ال ُاٱاَّلَلُاٱاوََعدَااَوُُكّ 

ق كنندگان و با انفا) جنگيدند( با كافران)كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق كردند و »

يكسان نيستند، آنان در منزلت از كساني كه پس از فتح انفاق كردند و با   (جهاد گران پس از فتح

 .«نيك را وعده داده است( سرانجاماز آنان )جنگيدند، بزرگترند و خداوند به هر يك ( كافران)
ا﴿: فرمايد ببين كه خداوند مي

 ﴾َنَاس ال ُاٱاَّلَلُاٱاوََعدَااَوُُكّ 
ااََّلِينَاٱاإِنَا﴿ :فرمايد و حُسني همان بهشت است، همانگونه كه خداوند مي الَُهماَسَبَقت 
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َلٰااَنٰاس ال ُاٱاّمَِنا و 
ُ
ۖاحَااَمُعونَايَس ااَلاا١٠١اَعُدونَاُمب ااَهاَعن اائَِكاأ اش اٱاَمااِفااَوُهم ااِسيَسَها نُفُسُهم ااَتَهت 

َ
اأ

ونَاَخَا  .[502-505: األنبياء] ﴾١٠٢اِِلُ

به راستي آنان كه پيشتر از سوي ما نيكويي بر ايشان مقرر شده است، آنان از آن دور داشته »

 .«اند را نشوند و آنان در نعمت هاي دلخواهشان جاودانه( آواز دوزخ)شوند، آوازش  مي
اٱاِفااَبَعَثااََّلِيٱاُهوَا﴿ :مايدفر و مي

ُ اۡل  ِ ِّ اانَااّۧمِ اَوُيَزّكِيِهم ااۦتِهِاَءاَيَااِهم اَعلَي االُوا اَيت ااُهم اّمِن اارَُسول 
ِاٱوَااَباِكَتَال اٱاَوُيَعّلُِمُهمُا  .[2: اجلمعة] ﴾٢اُمبِۡي اال اَضَلَاالَِفااُلاَقب ااِمناََكنُوا ااِإَوناَمةَاك ال 

از خود آنان بر انگيخت كه آياتش را بر آنان  اوست كه درميان درس ناخواندگان رسولي»

آموزد و به راستي پيش از اين در  دارد و به آنان كتاب و حكمت مي خواند و آنان را پاك مي مي

 .«گمراهي آشكار بودند
اند، و سپس آنان معصوم نيستند، و اين  بيني كه آنان قبالً در گمراهي آشكاري بوده مي

هاي اسالمي، وي معصوم  زيرا نزد تمام فرقه ،شود مي را نيز شامل حكم حضرت علي

 .هاي امامي نيست، به استثناي شيعه

كوتاه سخن اين كه خداوند متعال در اين آيه بيان نموده كه صحابه تزكيه شده، هدايت 

اند، و  هاي بعدي نقل كرده اند و پس از آن قرآن و سنت را براي نسل يافته و تعليم ديده

مر فاروق، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عبداهلل بن مسعود، زيد ابوبكر صديق، ع

ي  در رأس آنها قرار دارند، و آنها واسطه بن ثابت، ابو موسي اشعري و ابي بن كعب

بودند، بر قرآن و سنت كه  هاي بعدي هستند و اگر عادل نمي و نسل صاهلل بين رسول

 .مجعنيأارضاهم و اهلل عنهم ريض اند، هيچ اعتمادي نبود، آنان نقل كرده

پس هر كس در عدالت يكي از آنان را طعن كند، درواقع در قرآن و سنت طعن كرده 

دانيد اخبار و احاديث از افراد فاسق پذيرفته نيستند، چه رسد به  است، همانگونه كه مي

 ..!!قرآن

ؤيد اين مطلب است، او بن حازم روايت شده م روايتي در كافي كه از منصور

 صخبر ده، آيا بر رسول اهلل  صبه ابو عبداهلل گفتم مرا از اصحاب رسول اهلل»: گويد مي
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 .(5)«بلكه راست گفتند: راست گفتند يا دروغ؟ فرمود

كند  ، ثابت ميصرا در نقل احاديث از رسول اهلل پس اين روايت عدالت صحابه

 .تواني به آن باز گردي قبال در باره عدالت سخن گفتيم، مي

 

                                           
 .5/41 :كافي كليني، -5



 
 

 فضیلت و برتري صحابه 

بر آنان  كند، مدح حضرت علي داللت مي يكي از چيزهايي كه بر فضيلت صحابه

 ي بيعت با حضرت ابوبكر باشد، وي درباره مي و مدح آنان بر حضرت علي

 نهضت يف تلك األحداث حىتبكر فبايعته و فمشيت عندة ذلك إيل ايب»: گويد مي
لو كره الاكفرون، فتويل أبوبكر تلك  ا  العليا وزاغ ابلاطل وزهق واكنت لكمة اهلل

أطعته فيما أطاع اهلل فيه دو قارب واقتصد فصحبته مناصحاً واالمور فيسريو سد
 ً  .(5)«جاهدا

آنگاه نزد ابوبكر رفتم و باوي بيعت نمودم و در آن وقايع نقش ايفا كردم تا اينكه باطل »

ناپسند بدارند، پس ابوبكر زمام امور را بدست نابود شد و دين خدا قالب گشت، گرچه كافران 

گرفت پس آساني و ميانه روي كرد و به راه راست و درست رفت، خير خواهانه همراهيش 

 .«كردم و در آنچه از خداوند اطاعت نمود از او اطاعت كردم
 ،در ابتدا از بيعت كردن امتناع ورزيد ر ابتداي اين روايت آمده كه حضرت عليد

دانست  داشت، خود را به اين امر حق دارتر مي صخاطر قرابتي كه با آن حضرتزيرا به 

را چنان كه گذشت مدح و ستايش  و سپس بعد از آن بيعت نمود و حضرت ابوبكر

 .ستود بود، هرگز او را به آن صفات نمي چنان نمي فرمود و اگر حضرت ابوبكر

 :گويد است، او مي يان كردهب  سيد محمد آل كاشف الغطا اين واقعيت را صراحتاً

براي نشر توحيد و ( اول و دوم)ديد كه هردو خليفه « حضرت علي»هنگامي كه »

ي فتوحات، آخرين توان خود را به كار گرفتند و تكروي و استبداد  تجهيز سپاه و توسعه

 .( )«نكردند، با آنان بيعت و صلح نمود
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ا امر خدا و رسولش مخالفت ب شود كه اين سخن كه صحابه براين معلوم ميبنا

را غصب و در روي زمين ستم كردند،  اند و خلفاي ثالثه حق حضرت علي كرده

، روايتي كه سخني بي اساس و باطل است، زيرا عالوه بر اين روايت از حضرت علي

اي كه آنان با  زيرا تنها رابطه ،ميان وي و خلفاي ثالثه وجود داشته، بر خالف اين است

 .ي دوستي و احترام و اعتراف به فظيلت يكديگر بود ، رابطههم داشتند

داند كه با مشورت مهاجرين و  خالفت شرعي و معتبر را خالفتي مي حضرت علي

دانست و آنان  را خالفتي مشروع مي بانصار باشد و او خالفت حضرت ابوبكر و عمر

 .ستود اين مطلب را بيشتر توضيح خواهيم داد را بسيار مي

عثمان عين القوم اذلين بايعوا ابابكر وعمر ونه بايإ» :فرمايد مي ليحضرت ع
 ىإنما الشورعليه فلم يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد و يلع ما با يعوهم

سموه اماماً اكن ذلك هلل رضا، فإن خرج و االنصار، فإن اجتمعو ايلع رجلمهاجرين و
منه، فإن ايب قاتلوه يلع اتباعه غري سبيل منهم خارج بطعن او بدعة ردوه إيل ما خرج 

  .(5)«واله اهلل ما تويل مؤمنون وـال

همان كساني كه با ابوبكر،عمر وعثمان بيعت كردند با همان شرايط و كيفيت با من بيعت »

اختيار فسخ دارد و نه آن كه غايب بود اجازه رد ( اكنون هم)نمودند، بنابراين نه آن كه حاضر بود 

ي فقط از آن مهاجرين و انصار است، اگر آنها متفقاً كسي را امام ناميدند خداوند كردن، شور

راضي و خشنود است، اگر كسي از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج گردد او را به جاي خود 

كنند، چرا كه از غير طريق مؤمنان تبعيت كرده و خدا  نشانند و اگر طغيان كند با او پيكار مي مي

 .«سازد بيراهه رها مياو را در 
با اين سخنان بر معاويه اقامه حجت نمود تا او را به بيعت كردن وا  حضرت علي

هر كسي را كه مهاجرين وانصار با او بيعت كنند، : كه حق اين است كه دارد و بيان كند

برتر از  د نيز بر آن خواهد بود، حضرت عليشود و رضاي خداون خالفتش منعقد مي

                                           
 .77/43، البحار، 263، 264 :محمد عبيده، شرح ةهنج البالغ -5
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نا حق از كسي طرف داري كند و يا براي اثبات حق، به باطل استدالل كند و  آن بوده كه

يا به خاطر كسي سخني ناحق و باطل بگويد، مگر نه اين است كه شيعه معتقدند كه او 

 .گويد معصوم است، معصوم هرگز و تحت هيچ شرايطي سخن باطل و ناحقي نمي

اگر آنان به اتفاق مردي را : گويد يي بيعت مهاجرين و انصار م از اين گذشته در باره

برگزينند و او را امام بنامند، رضايت خداوند نيز بر آن خواهد بود، بدون ترديد مهاجرين 

و انصار بر بيعت با او اتفاق داشتند همان گونه كه پيش از آن بر بيعت با حضرت ابوبكر، 

 .ناميدنداتفاق نمودند و هر يك از آنان را امام مسلمين  عمر و عثمان

اين مطلب را بسيار روشن و واضح بيان نموده است، اما جاي  حضرت علي 

ها از اين متن و امثال آن تجاهل كنند و يا به راستي از آن ناآگاه و  تأسف است كه شيعه

بي خبر باشند و يا بكوشند تا آن را تأويل كنند و سپس ادعا كنند كه ما پيروان امام 

 .هستيم علي

ن نموده است كه خالفت شرعي و معتبر آن است كه از طريق مهاجرين و ايشان بيا

انصار منعقد شده باشد، و نگفته كه در اين زمينه از جانب خداوند نصي وجود دارد، و 

 اند، پس حضرت علي ي صحابه و مهاجرين وانصار مرتد شده اگر بگوييم كه عامه

 !!!.چگونه به خالفت رسيده است؟

نص و جود دارد و خلفاي ثالثه  ي امامت حضرت علي كه در بارهها به اين  شيعه

هايي همچون مظلوميت  اند بلكه افسانه اند بسنده نكرده خالفت را از او غصب كرده

كند، برآن افزوده اند، و اين مطلبي  را كه ميان مسلمانان كينه و دشمني ايجاد مي لزهرا

 .است كه اكنون به آن خواهيم پرداخت

 لزهرامظلومیت 
 ور ترين قضايايي كه ميان اهل سنت و شيعه كينه و دشمني را شعله يكي از بزرگ

 .باشد مي لي ظلم بر حضرت زهرا كند قضيه مي
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 ايم، محبت و عالقه من به حضرت علي ما و شما كه در آن زمان وجود نداشته

نم كه شما ك كند كه شهادت و گواهي او را در اين زمينه بپذيرم، و گمان مي ايجاب مي

 .خواننده عزيز نيز چنين هستنيد

را با الفاظي ستوده كه گوياي تقوا و پرهيزگاري و  حضرت عمر حضرت علي

با دامني  عدم امكان وقوع چنين ستمي از ايشان است، بلكه خبر داده كه حضرت عمر

ذارم كه گ تنها مي پاكيزه و كمترين عيب از دنيا رفته است و اكنون شما را با امام علي

 .خود برايتان سخن بگويد

در مدح  را به بهترين وجه ممكن ستوده است، حضرت علي ايشان حضرت عمر

أي عمر يلع  -(5)هلل بالء فالن» :فرمده است «و بنا به قولي، ابوبكر»عمر بن الخطاب 
اثلوب، ذهب نيق لقد قوم األود وراوي العمد وأقام السنة وخلف ابلدعة و –االرجح 

تركهم يف رحل و اتقاه حبقه،ادي هلل طاعته و اتيق رشها،العيب، أصاب خريها وقليل 
 .(2)«مهتديـالطريق متشعبة ال يهتدي إيلها الضال وال يستيقن ال

ها را راست كرد و بيماريهارا مداوا نمود، سنت را  كه كجي! خير دهد -عمر -خداوند به او»

ي پاك و كم عيب از اين جهان رخت بربست به ا به پاداشت و فتنه را پشت سر گذاشت با جامه

خير و نيكي آن رسيد، از شر و بدي آن رهايي يافت، وظيفه خويش را نسبت به خداوند انجام 

ترسيد، خود رفت و مردم را برسر چند راهي باقي  داد و آنچنان كه بايد از مجازات او مي

 .«كردند يافتگان به آن يقين پيدا مييافتند و نه هدايت  گذاشت كه نه گمراهان در آن هدايت مي

                                           
ي اين شخص از نقيب  ابو جعفر يحيي بن ابي  گويد در باره الحديد مي ابن ابي« هلل بال وفالن» :در روايتي آمده -5

ستايد؟  آيا امير المؤمنين او را اينگونه مي: زيد علوي پرسيدند به من گفت او عمر ابن الخطاب است، گفتم

سنت را اقامه نموده و با دامني پاك و ( عمر)اگر امير المؤمنين اعتراف كند كه : افزايد آري، و مي: گفت

كمترين عيب از دنيا رفته و عبادت پروردگار را انجام داده و پرهيزگارترين بوده، پس اين نهايت مدح و 

 .«2/6 :ةرشح هنج البالغ» ستايش است

 .670: ، شرح محمد عبدهةهنج البالغ -2
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خداوند گوينده را خير دهد، چه سخن زيبا و رسايي است، اين سخن حضرت 

، كامالً موافق با وصفي است كه خداوند از مهاجرين، من جمله حضرت عمر علي

زيرا اين سخن مانعي در  ،بيان نموده است، اما متأسفانه اين سخن خوشايند شيعه نيست

بدان »: را وا داشته تا چنين بگويد (5)شان است و اين امر شيخ ابن ميثم بجرانيجلوي روي

اين ستايشي كه در باره : گويند كه اين سخن براي شيعه سوال برانگيز است، زيرا آنها مي

ي ابوبكر و عمر  است، مخالف با اجماع ما بر تخطئه –ابوبكر يا عمر  -يكي از آن دو نفر

نيست و يا  باشد، يا اين كه اين سخن از حضرت علي ن ميو غصب خالفت توسط آنا

 .اين كه اجماع ما اشتباه است

 ي شيعه براي رد كردن اين گفتار روان و فسيح حضرت علي تالشهاي گسترده

، فقط با مطابق با ميل آنان خواهند حضرت علي انگيز است، گويا مي شگفت  واقعاً

رود كه اين كالم حضرت  ال نميهم احتم د پاينيسخن بگويد، آيا نزد شيعه حتي با درص

 !!.؟ايشي بجا و مطابق با واقعيت باشدواقعاً ست علي

حضرت : گويد اند تا اين گفتار را تأويل كنند، يكي از آنان مي برخي از شيعه كوشيده

ي شيخين  زيرا مردم در باره ،علي براي به دست آوردن دل مردم چنين فرموده است

اعتقاد راسخ و محكمي داشتند، اين سخن به معناي متهم نمودن حضرت  ابوبكر و عمر

به دروغ گويي به خاطر دنياست، ايشان از چنين افترايي پاك و مبرا ست از اين  علي

خواست كه آنان را بستايد، به اين همه تأكيد و  واقعاً نمي گذشته آيا اگر حضرت علي

 !.؟مبالغه نيازي بود

را نزده و به سوختن  لاقعيت اين باشد كه عمر حضرت فاطمهاگر و: اي خردمندان

؟ رسد غين باشد به شما چه زياني مياي درو اش تهديد نكرده و اين حكايت افسانه خانه

 !.؟كرد را اذيت و آزار نمي لكنيد كه كاش حضرت فاطمه  مگر شما آرزو نمي

                                           
رشح هنج »هاي امامي واهل بحرين است، كتابي دارد به نام  يكي از شيوخ شيعه( كامل الدين)ن علي ميثم ب -5
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ا پاك دامن و ب است كه حضرت عمر اين شهادت و گواهي حضرت علي

كمترين عيب از دنيا رفته، عبادت پروردگارش را انجام داده و پرهيزگاري نموده است، آيا 

كافي نيست براي اين كه حقيقت  هاي واضح و آشكار و اين گواهي حضرت علي آيه

را  صاهلل هاي دروغين را دست آويز قرارندهيم و اصحاب رسول را بپذيريم و افسانه

 !!.؟ت بر ايمان هيچ سودي نخواهد داشتمتهم نكنيم كاري كه در قيام

ايم پس  چه شهادت عظيمي و چه شاهد با عظمتي، اكنون كه اين مطلب را درك كرده

يكي از فرزندانش را عمر بنامد و يا دخترش را  كنيم كه حضرت علي تعجب نمي

 .در آورد كلثوم را به نكاح حضرت عمر ام



 
 

 ازدواج عمر با ام كلثوم دختر علي

هاي  فرزندانش را به نام ي نام گذاري حضرت علي ها در باره ي از شيعهبا يك

در كربال شهيد شدند، بحث  ابوبكر، عمر و عثمان كه همگي همراه حضرت حسين

 .(5)كردم

فرزندانشان را عمر و  لامامان ديگر نيز چنين كردند، مثال حضرت حسن و حسين

نيز فرزندانش را عمر و عثمان نام گذاشت، ابوبكر نا، نهادند، و همچنين علي بن الحسين 

و دوست داشت كه به اسم ابوبكر كنيه داده شود و كاظم نيز دو نفر از فرزندانش را 

وبسياري . ابوبكر و عمر نام نهاد و رضا نيز دوست داشت به اسم ابوبكر كنيه داده شود

 .(2)شود همه را اينجا حصر نمود ديگر از أئمه كه نمي

 .دليل بر محبت نيستاين : او گفت

 !.بنام« شارون»گويي، پسرت را  بسيار خوب، اگر راست مي: گفتم

 !.ناميدم بود پسرم را شارون مي است، اگر عربي مي اين اسم عجمي: گفت

شوي پسرت را ابولهب و يا به اسم يكي ديگر از سران  پس آيا راضي مي: گفتم

 .نداد ديدم كه ساكت شد و پاسخي!.قريش، نام گذاري كني؟

دخترش را ام كثوم را به ازدواج  از اين بگزريم، بگو ببينم چرا امام علي: گفتم

را زده و  لحضرت فاطمه دانست كه عمر نمي درآورد، آيا مگر امام علي عمر

 .!ايشان را اذيت و آزار كرده است و به اين خاطر دخترش را به او داد؟
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كه داستان سرايان بعدها ساخته و  از اعمال آنان راستي، آيا مگر امام علي

ين كند و به خواست خود را نزد خليفه شير اند آگاه نبود و يا اينكه با اين كار مي پرداخته

 !.؟ستم كاران تقرب جويد

« دانيم را از چنين خصلت هايي پاك و مبرّا مي ما هم امام علي و هم خلفاء ،معاذاهلل»

 .ت ندارداند كه اين ازدواج صح گفت علما گفته 

اي است نه كالم علمي، مجلسي كه يكي از بزرگترين علماي  اين سخن عاميانه: گفتم

گويد كه احاديث ازدواج دادن  خود مي شيعه در قرون متأخره است، در كتاب مرآه العقول

يست، و دخترش را با عمر بن الخطاب، صحيح هستند و در آن هيچ شكي ن امام علي 

ي حديث  آورده، ذكر كرده است و گفته كه درجه« الكايف»ب سپس احاديثي را كه صاح

 .باشد اول و دوم حسن، و حديث سوم موثق، وحديث چهارم صحيح مي

باب »و حديث سوم و چهارم را در « باب تزويج ام كلثوم»حديث اول و دوم را در 

 .آورده است« ما جيب عليها؟مدخول هبا إين تعتد وـمتويف عنها زوجها الـال

: گويد اين ازدواج را انكار كرده و مي« مفيد»مجلسي به اين پرداخته كه چگونه سپس 

همچنين انكار مفيد اصل اين ماجرا را به اين خاطر است كه اين ازدواج از طريق آنان » 

ثابت نشده و گرنه بعد از ورود اين اخبار، و اخبار ديگري كه باشند ذكر خواهد شد، كه 

آمد و ام كلثوم را به خانه خود برد، و همچنين  مام عليهنگامي كه عمر درگذشت، ا

ايم، انكار اين ازدواج عجيب است، و در پاسخ  آورده نواراأل بحار رواياتي كه ما در كتاب 

اين ازدواج از روي تقيه و مجبوري بوده است  :به اين ماجر ا، اصل اين است كه بگوييم

 .(5)و اين بعيد نيست

همسر ابو : كنندكه بات مسلمان بودن ابوطالب چنين استدالل ميبرخي از شيعه براي اث

بنابراين )ان ازدواج كند طالب مسلمان بوده و جايز نيست كه مردي كافر با زني مسلم

                                           
 .52/553، و 20/62:مرآة العقول: نگا -5
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، در صورتي كه ازدواج كافر و مسلمان با  (شود كه ابو طالب مسلمان بوده است معلوم مي

ممنوع شده به دليل كافر بودن زن حضرت يكديگر در ابتداي اسالم جايز بوده، و بعدها 

آيد، فراموش  ، اما هنگامي كه از ازدواج عمر با ام كلثوم سخن به ميان ميإنوح و لوط

 .كردند ، چگونه استدالل ميبراي اثبات مسلمان بودن ابوطالب كنند كه مي

ستايد و فرزندانش را  عمرو ديگر صحابه را مي چگونه امام علي: ي عزيز خواننده

كوشيم آن را رد كنيم به اين دليل كه  دهد سپس ما مي نامد و به آنها دختر مي بنام آنها مي

است شايد تقيه راه فرار خوبي باشد كه با   از روي تقيه و باالجبار چنين كرده امام علي

هاي صحابه را كه از زبان أئمه نقل شده، رد كنيم اما اين روش هر  آن بتوانيم تمام ستايش

َتااَمن ااإَِلاا٨٨اَبُنونَااَوَلااَمال اايَنَفعُااَلاامَايَو ا﴿روز قيامت كار ساز نخواهد بود،  گز در
َ
اَّلَلَاٱاأ

 .[25-22: الشعراء] ﴾٨٩اَسلِيم ااب ابَِقل ا
 .«روزي كه مال و فرزندان سود نبخشد مگر كسي كه دلي پاك نزد خداوند آورد»



 
 

 ي تقیه تأملي درباره

كند و آن اين است  ود دارد كه قضيه را كامال روشن ميي تقيه سوال مهمي وج درباره

 آيا تقيه هنگام ضرورت جايز است يا خير، و آيا تقيه براي معصوم جايز است؟: كه

تقيه هنگام ضرورت براي غير معصوم جايز است و دليلش داستان حضرت : پاسخ

سخن گفت تا  باشد، هنگامي كه مشركان آزارش دادندو او مطابق با ميل آنان مي عمار

رفت  صكه رهايش كنند، و پس از اين كه مشركان او را رها كردند و نزد حضرت پيامبر

 .اگر دوباره آزارت دادند، باز هم چنين كن: ايشان به وي فرمود

 اما براي معصوم تحت هيچ شرايطي تقيه جايز نيست

 چرا؟

اَوَما﴿ :مايدفر گويد همان گونه كه خداوندمي زيرا معصوم از طرف خود سخن نمي
 .[6-7: النجم] ﴾٤ايُوَحَااوَح  ااإَِلااُهوَااإِن اا٣اَهَوىٰال اٱاَعنِاايَنِطقُا

 .«گويد، نيست آن مگر وحي كه بر او فرستاده شود سخن نمي «نفساني»و از روي خواهش »
گويد سخنانش وحي و حكم الهي محسوب  پس كسي كه از طرف خود سخن نمي

، و اين است كه دروغ بگويد حتي در حال ضرورت شوند لهذا اصال امكان ندارد مي

 .معناي معصوم بودن

و تجويز دروغ براي معصوم حتي در حال ضرورت به معناي تجويز دروغ براي 

چه هر: پرسيد صاهلل  صحابه از رسول خداوند متعال است، لذا هنگامي كه يكي از

زيرا من در هر حال جز حق  ،گوييد، بنويسيم حتي در حال خشم ؟ فرمودند آري مي

 .گويم چيزي نمي

و هنگامي كه « بد مردي است» :در باره مردي فرمودند صاما اين كه حضرت پيامبر

تقيه نيست، زيرا تبسم اي گشاده و تبسم از او استقبال فرمودند،  مالقاتش فرمودند، باچهره
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هنگام مالقات به او  صهنگام مالقات اخالقي واال و اسالمي است و حضرت پيامبر

 .شد آنگاه دروغي محسوب مي« مرد بسيار خوبي هستي تو» :نفرمودند

ايشان گاهي : داند و سپس بگويد كه را معصوم مي كه هر كس كه امام علي ،بنابراين

زيرا امكان ندارد كه معصوم دروغ بگويد  ،ناقص گفته استگويد، ت در حال تقيه دروغ مي

حتي در حال تقيه و هر كسي كه در حال ضرورت از روي تقيه دروغ بگويد، امكان ندارد 

 .كه معصوم باشد

گويد امري مسلّم و قطعي است و در آن هيچ  پس اين كه معصوم هيچ گاه دروغ نمي

دانند اما چون ديدند كه سخنان او با  وم ميرا معص ترديدي وجود ندارد، شيعه امام علي

كند، سخنان او و ديگر أئمه را كه درباره  عقايد آنان منافات دارد و عقايدشان را باطل مي

 مدح و ثناي خلفاي پيش از او است، نپذيرفتند و چه كار كردند؟

اور اند و ب گفتند كه اين سخنان از روي تقيه است و خرافاتي را كه با آن بزرگ شده

 .اند، بر روايات صحيح و متواتر از أئمه مقدم داشتند كرده

 !!.؟به عصمت با تقيه يك جا جمع گردد چگونه ممكن است كه اعتقاد راستي عقالً

باك، صريح و  ترسيدند، بي ي جز خداي يگانه نمييكي از داليل اين كه أئمه از كس

اند، در آن حديث  وايتش كردهاند، حديث خواتيم است كه كليني و ديگران ر حق گو بوده

هر امامي در ابتداي امامت خود، انگشتر مخصوص خود را گشوده و هنگامي : آمده كه

باقر انگشترش را گشود در آن چنين يافت كه كتاب اهلل را تفسير كن و پدرت را تصديق 

نما و پسرت را وارث خود بگردان و امت را تربيت كن، حق خدا را به جا بياور و در 

 .( )و او نيز چنين كرد« ال خوف و امن حق را بگو و از كسي جز خدا نترسح

 نيز ذكر كرده است /و سپس در روايت بعدي چنين چيزي از امام صادق

كردند  اهلل تقيه نمي كند به اين كه باقر و صادق رحمها اين روايت صرحتاً اشاره مي

 .ترسيدند دا نميگفتند و از كسي جز خ بلكه در حال خوف و امن حق را مي
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دهند كه احياناً از روي تقيه  اهلل نسبت مي اين روايت به آنچه شيعه به ايمه رحمهم

 !!.ستايند، زمين تا آسمان تفاوت دارد و سالطين را مي حكام

عنه در  اهلل اين ستايشي كه امام علي رضي» :براستي كه ابن ميثم بحراني راست گفته كه

ي ابوبكر  بكر يا عمرگفته است، مخالف با اجماع ما بر تخطئهابو -باره يكي از آن دو نفر

 باشد، يا اين كه اين سخن از حضرت علي و عمر و غصب خالفت توسط آنان، مي

 .«نيست و يا اين كه اجماع ما اشتباه است

بينيم كه نزد ابن ميثم بحراني اين سخنان تقيه نيست و آن را از دو احتمال خالي  مي

نيست و يا اين اجماع شيعه اشتباه  ين كه اين سخنان از حضرت عليداند، يا ا نمي

اند كه در نسبت نهج البالغه به امام  است، و تعداد زيادي از علماي شيعه تصريح كرده

ماند و آن اين  هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، بنابراين تنها احتمال دوم باقي مي علي

 .كه اجماع شيعه اشتباه است

 هاي ديگر از حضرت علي هايي را كه در نهج البالغه و كتاب تايشكاش شيعه س

كردند، آنگاه بود كه به حقيقت  نسبت به صحابه و خلفاي ثالثه، روايت شده درك مي

 .يافتند برند و از واقعيت اطالع مي مذهب خود پي مي

در  شدند و كردند تا روز قيامت رستگار مي بلكه كاش در قرآن تدبر و بر آن عمل مي

 .گرفتند ، قرار مياش و اهل بيت و صحابه صركاب حضرت پيامبر



 
 

 باره منافقان نازل شده استنگاهي به آياتي كه در

گفتيم كه صحابه گروهي ديگر غير از منافقان هستند بنابراين ستايشي كه در قرآن   قبالً

چ صورتي شامل براي صحابه آمده و اعالم خداوند به اين كه آنان را تزكيه نموده، در هي

 .شود منافقان نمي

امَِنا﴿ :فرمايد قبالً اين آيه را ذكر كردم كه خداوند متعال مي َولُوَن
َ اٱۡل  َوٱلَّسَبُِقوَن

َّسَن ا ابِإِح  اٱَّتَبُعوُهم اَوٱََّلِيَن نَصارِ
َ اَوٱۡل  اٱاٱل ُمَهَِجرِيَن ارَِِضَ الَُهم  َعَد

َ
اَوأ اَعن ُه اَورَُضوا  اَعن ُهم  َّلَلُ

اََت ااَجَنَت ا ن َهَُر
َ اٱۡل  اََت َتَها بَد ارِي

َ
اأ افِيَها  اَخَِِلِيَن ااۚ اٱل َعِظيُم ُز اٱل َفو  اّمَِناا١٠٠َذَلَِك لَُكم اَحو  َوِمَمن 

اٱنلَِّفاقِا ِلاٱل َمِديَنةِاَمَرُدوا الََعَ ه 
َ
اأ َراِباُمَنَفُِقوَنۖاَومِن  ع 

َ  .[505-500: التوبة] ﴾ٱۡل 

ماند با كساني كه خداوند  ا ابد در بهشت ميآيا كساني كه به آنان مژده داده شده كه ت

 !!.؟ه دوبار عذاب خواهند شد، برابرندفرمود

متمايز  ي منافقان نازل شده، صفاتي كه آنان را از صحابه با بيان آياتي كه درباره

باقي  شود، و مجالي براي متصف كردن منافقان به صفات صحابه كند آشكار مي مي

از آنان صفات و ويژگيهاي مشخص دارند كه آنان را از زيرا هر گروهي  ،ماند نمي

 .كند يكديگر تفكيك مي

ي توبه چند جا از منافقان سخن گفته و فرق ميان منافقان و  خداوند در سوره

  :فرمايد را بيان فرموده است، مثالً مي صحابه

َتا﴿ اٱََّلِيَنايَس  نِيَاأ اإَِّنَمااٱلَسبِيُلالََعَ ن 
َ
اأ ََوالِِفاَوَطبََعاِذنُونََكاوَُهم  نايَُكونُوا اَمَعاٱۡل 

َ
ا ُءۚارَُضوا ابِأ

لَُموَنا اَلاَيع  اَفُهم  اقُلُوبِِهم  َ الََعَ َتِذُروا الَنا ٩٣ٱَّلَلُ اقُلاَلاَّتع  ۚ اإَِِل ِهم  ُتم  اإَِذاارََجع  َتِذُروَناإَِِل ُكم  َيع 
َبارُِكم خ 

َ
اأ اِمن  نَااٱَّلَلُ

َ
اَّنَبأ اقَد  ِمَنالَُكم   .[56-57: وبةالت] ﴾نُؤ 

طلبند، خشنود شدند به  مي « ماندن»سرزنش بر آنان است كه با آن كه توانگرند از تو اجازة »

دانند، چون به  بر دلهايشان مهر نهاده شد پس آنان نمي. آن كه با زنان خانه نشين همراه باشند
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شما را باور  «سخن»عذر نخواهيد هرگز : خواهند، بگو سوي آنان باز آييد، نزد شما عذر مي

 .«خبرهايتان آگاه نموده است «برخي»داريم به راستي كه خداوند ما را از  نمي
هنگامي كه از غزوه تبوك برگشتند،  و صحابه صببين كه چگونه از حضرت پيامبر

نفر بود، بنابراين صحابه و منافقان با  70000معذرت خواهي كردند تعداد صحابه به تقريباً 

 .هم فرق داشتند

ا﴿ :فرمايد گونه بيان ميدروغ بودن ادعاي منافقان را اين اوندخد اإَِّنُهم  ابِٱَّلَلِ لُِفوَن َوَيح 
اقَو م ا اَوَلَِكَنُهم  اَوَمااُهماّمِنُكم  َرقُاالَِمنُكم   .[14: التوبة] ﴾٥٦وَناَيف 

 شما هستند، ولي آنان از شما نيستند بلكه آنان «زمره»خورند كه آنان از  به خدا سوگند مي»

 .«ترسند اند كه مي گروهي
خورند كه از آنانند، اما خداوند در  سوگند مي ببين كه چگونه منافقان براي صحابه

تواند  اهلل چگونه مسلماني مي نيستند، سبحان دهد كه منافقان از صحابه پي آن خبر مي

 را به نفاق متهم كند، در صورتي كه خداوند متعال صجرأت كند و اصحاب رسول اهلل 

اعالم كردند، رد كرده  دفاع نموده و منافقاني را كه خود را جزو صحابه از صحابه

 !!.است

خواهند  روند، به اين خاطر اجازه مي عالمت كلي منافقان اين است كه براي جهاد نمي

  :فرمايد كه در خانه بمانند، همان گونه كه خداوند مي

َتا﴿ ايَس  ايُؤ اأ اإَِّنَما اَل اٱََّلِيَن اِذنَُك اَري بِِهم  اِف اَفُهم  اقُلُوُبُهم  تَابَت  اَوٱر  اٱٓأۡلِخرِ َو ِم
اَوٱِل  ابِٱَّلَلِ ِمُنوَن

َعُدوا اََلُۥاُعَدة اا٤٥َيََتََدُدوَنا
َ
ُُروَجاَۡل َراُدوا اٱۡل 

َ
اأ اَوقِيَلاَوَلَِكناَّكرِهَاٱا۞َولَو  اَفَثَبَطُهم  اٱۢنبَِعاَثُهم  َّلَلُ
ُعُدوا اَمَعاٱل َقَعِِديَنا  .[64-61: التوبة] ﴾٤٦ٱق 

آورند و دلهايشان  خواهند كه به خداوند و روز قيامت ايمان نمي فقط آنان از تو اجازه مي»

آمدن آهنگ بيرون  «به راستي» ند و اگرشو شك آورده است پس آنان در شك خود سرگردان مي

اي رهسپار شدن بر»ديدند ولي خداوند رويكرد آنان  داشتند حتماً براي آن ساز و برگي فراهم مي
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در » نشينان «خانه»با : را خوش نداشت پس آنان را از حركت باز داشت و گفته شد «به جهاد

 .«بنشينيد «خانه
  :فرمايد دهند، خداوند مي و برخي از منافقان بيم وقوع در فتنه را دستآويز خود قرار مي

ا﴿ َل
َ
اأ ِ تِّنِ  اَّتف  اَوَل اَّلِ اٱئ َذن اَيُقوُل اَمن الَُمِحيَطُۢةاَوِمن ُهم اَجَهَنَم اِإَوَن اَسَقُطوا َ اٱل فِت َنةِ ِف

 .[65: التوبة] ﴾٤٩بِٱل َكَفِرِيَنا
بدانكه در فتنه . به من اجازه ده و مرا به فتنه مينداز: گويد و كسي از آنان هست كه مي»

 .«است اند و به راستي كه جهنم فراگير كافران افتاده
شماري از منافقان به قصد شايعه پراكني و يا مال  البته امكان دارد كه تعداد انگشت

بينيم كه خداوند اين تعداد  براي جنگ بيرون بروند، لذا مي غنيمت و همراه با صحابه

عيبجويي كردند،  بيرون رفتند، و از اصحاب صاندك منافقان را كه با حضرت پيامبر

داشتند برمال ساخته است، آنگاه  از ياد نبرده، بلكه آنان را رسوا كرده و آنچه را كه در دل

تر، دروغوتر و  ما هرگز مردماني شكم گنده: را مسخره كردند و گفتند كه صحابه

 :ي آنان نازل فرمود ها را در باره ايم، بال فاصله خداوند اين آيه تر از اينها نديده بزدل

اُسوَرة ا﴿ َلاَعلَي ِهم  ناُّتََنَ
َ
ِااَُي َذُراٱل ُمَنَفُِقوَناأ اقُلِاتُنَّب ۚ اُُم رِج ااُئُهمابَِمااِفاقُلُوبِِهم  ا اإَِناٱَّلَلَ زُِءو  َته  اٱس 

ا اََت َذُروَن اا٦٤َما َُهم  ّتل 
َ
اَسأ اَورَُسوَِلِۦاَولَئِن اَوَءاَيَتِهِۦ بِٱَّلَلِ

َ
اأ اقُل  اََنُوُضاَونَل َعُبۚ اُّكَنا اإَِّنَما َِلَُقولَُن

ا زُِءوَن َته  اتَس  اقَد اا٦٥ُّكنُتم  َتِذُروا  اَّتع  اَعناَطا ئَِفة ااَل اَّنع ُف اإِن ۚ اإِيَمَنُِكم  َد اَبع  تُم ااَكَفر  ّمِنُكم 
اَطا ئَِفَۢةا اََكنُوا اُُم رِِمَۡياُّنَعّذِب  َّنُهم 
َ
 .[44-46: التوبة] ﴾٦٦بِأ

كه آنان را به آنچه در  آنان فرود آورده شود «بارة»اي در ن از آن بيم دارند كه سورهمنافقا»

از »ريشخند كنيد، بي گمان خداوند آشكار كنندة چيزي است كه : دلهايشان است خبر دهد، بگو

آيا به : كرديم، بگو شوخي و بازي مي: گويند «گفتند چه مي»بيم داريد، و اگر از آن بپرسي  «آن

كرديد؟ عذر نياوريد به راستي كه پس از ايمانتان كفر پيشه  خدا و آيات او ورسولش ريشخند مي

آنكه گناهكار بودند، عذاب  «كيفر»ديگر را به  در گذريم گروهي اكرديد اگر از گروهي از شم

 .«كنيم
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جالب اين كه خداوند متعال سه نفري را كه براي جهاد نرفتند، اما منافق نبودند، نيز 

ي آنان را  ياد آور شده و حساب آنان را از منافقان جدا ساخته و اعالم نموده كه توبه

ا﴿ :فرمايد ه ميپذيرفته است، خداوند در اين بار اإَِذااَضاقَت  اٱََّلِيَناُخّلُِفوا اَحَتٰ اٱّثلََلََثةِ َولََعَ
اإَِِل ا اإَِل  اِمَناٱَّلَلِ

َ
ناَلاَمل َجأ

َ
اَوَظُنو ا اأ نُفُسُهم 

َ
اأ اَعلَي ِهم  اَوَضاقَت  ۡرُضابَِماارَُحَبت 

َ اٱۡل  اُثَماَعلَي ِهُم هِ
اِِلَتُوُبو ا اإَِناٱَّلَلَاتَاَباَعلَي ِهم   .[552: التوبة] ﴾١١٨اُهَواٱّتَلَواُباٱلرَِحيُماا ۚ

اش بر آنان تنگ  و بر آن سه كس كه باز پس داشته شدند تا آنكه زمين با همة گستردگي»

شد و جانهايشان بر آنان تنگ آمد و دريافتند كه از خداوند جز به سوي او پناهگاهي نيست، 

آن  .«ن خداوند است كه توبه پذير مهربان استآنگاه از آنان در گذشت تا توبه كنند، بي گما

 .سه نفر مراره بن الربيع و هالل بن أميه و كعب بن مالك بودند

گروهي : گويند جاي تعجب است كه باوجود اين باز هم افرادي پيدا شوند كه مي  واقعاً

ني از برگزيدگان مهاجرين و انصار و سابقين اولين مرتد و منافق شدند و بلكه مدتي طوال

شما را به خدا چگونه خداوند راز اين تعداد . رهبري و قيادت امت را نيز به عهده گرفتند

ي اين افرادي كه  سازد ولي درباره اندك منافقان را كه در لشكر مسلمانان بودند بر مال مي

سخني به ميان  -پندارند آن گونه كه آنان مي -بايد امت را از آنان بر حذر داشت 

 !!.؟نياورد

ااتََناَهَدي ااإِذ اادَاَبع ااقُلُوَبَنااتُزِغ ااَلااَرَبَنا﴿ نَكااِمنانَلَااَوَهب  َااََّلُ ۚارََح  نَتااإِنََكااًة
َ
 ﴾٨اوََهاُبال اٱاأ

 :فرمايد گونه كه مي شناسد، همان منافقان را نمي صخداوند خبر داده كه پيامبرش

ا﴿ اَوِمن  اُمَنَفُِقوَنۖ َراِب ع 
َ اٱۡل  اّمَِن لَُكم اَحو  ۖاَوِمَمن  لَُمُهم  اَّتع  اَل اٱنلَِّفاِق الََعَ اَمَرُدوا  اٱل َمِديَنةِ ِل ه 

َ
أ

اَعَذاٍباَعِظيم ا اُثَمايَُرُدوَناإََِلَ ِ ُبُهماَمَرَّتۡي  ۚاَسُنَعّذِ لَُمُهم   .[505: التوبة] ﴾١٠١اََن ُناَّنع 

خو  برخي از باديه نشيناني كه پيرامون شما هستند و برخي از اهل مدينه منافقند كه بر نفاق»

شناسيم، دوبار آنها را عذاب خواهيم كرد آن گاه به  شناسي، ما آنان را مي اند تو آنان را نمي گرفته

 .«شوند عذابي بزرگ باز گردانده مي
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فاتشان را بيان و ص صسپس خداوند متعال عموم اين منافقان را براي پيامبرش

َري ااءُانََّشا ااَولَو ا﴿ :فرمايد گونه كه ميبرايش ذكر فرمود، همان
َ
اُهم ۚابِِسيَمَااَتُهمفَلََعَرف ااَكُهم اَنَاَۡل

ع االَمُاَيع ااَّلَلُاٱوَااِلِاَقو ال اٱانِاَل ااِفاارَِفَنُهم اَوّتَلَع ا
َ
 .[70: محمد] ﴾٣٠الَُكم اَمَاأ

شناختي، و آنان  نمايانديم آن گاه آنان را به سيمايشان مي خواستيم آنان را به تو مي و اگر مي»

 .«داند ناسي و خداوند اعمالتان را ميش را در اسلوب سخن گفتن مي
تخلف كرده بودند، شناختند، زيرا ( تبوك)ي عظيم  كساني را كه از اين غزوه صحابه

اند،  نكرده مگر منافقان و يا كساني كه معذور بوده اند هيچ كس از اين غزوه تخلف گفته

 .مانند زنان و ناتوانان و امثال آنها

 :فرمايد ضرار را ساختند هم بيان فرموده است، ميخداوند حال آنان را كه مسجد 

ِجد ا﴿ ار اَوٱََّلِيَناٱََّتَُذوا اَمس  ر اااِِضَ اااَوُكف  َ رِيَقَااَبۡي  ِمنَِۡياِإَور َصاد اااَوَّتف  اَحاَرَباٱٱل ُمؤ  اَورَُسوََلُۥااالَِّمن  َّلَلَ
ۖاَوٱَّلَلُا َنَ ُس  نَا اإَِلاٱل  َرد 

َ
اأ لُِفَناإِن  الََكَِذبُوَناِمناَقب ُلۚاَوَِلَح  َهُداإَِّنُهم   [.503: التوبة] ﴾١٠٧ايَّش 

و كساني هستند كه براي زيان رساندن و كفر و تفرقه افكندن بين مؤمنان و كمينگاه ساختن »

اند و سوگند  براي كسي كه پيش از اين با خداوند و رسولش جنگ كرده است، مسجدي ساخته

 .«دهد كه آنان دروغگو هستند خداوند گواهي ميايم و  خورندكه جز نيكي مرادي نداشته مي
 .هم مسجد ضرار معروف است و هم آنهايي كه آن مسجدرا ساختند

متمايزند و امكان  داند كه آنها واقعاً از صحابه هر كس صفات منافقان را بخواند، مي

  :فرمايد اشتباه گرفته شوند، خداوند مي صحابه ندارد با

اُءونَايَُرا ااُّكَساََلَااقَاُموا ااةِالَصلَوَاٱاإََِلااا اقَاُمو ااِإَوذَااِدُعُهم اَخَااوَُهوَااَّلَلَاٱاِدُعونَايَُخَاافِقِۡيَاُمَنَال اٱاإِنَا﴿
ااإَِلااَّلَلَاٱاُّكُرونَايَذ ااَوَلاانلَاَساٱ َااَذبِۡيَاُمَذب اا١٤٢اقَلِيل  َااَبۡي  ِاُؤَل اَهٰااإََِلَااَوَل ااءِاُؤَل اَهٰااإََِلَااَل االَِكاَذ اءِ

ااۥََلُااََتِدَاافَلَناَّلَلُاٱالِالِايُض ااَوَمن  .[567-562: النساء] ﴾١٤٣اَسبِيل 
كند  تدبير مي «خداوند هم پاسخ نيرنگشان»ورزند و او  شك منافقان با خداوند نيرنگ مي بي»

كنند و خداوند  ايستند، جلوه فروشي مي خيزند، سست و بي حال به نماز مي و چون به نماز برمي



 52 نگاهي به آیاتي که درباره منافقان نازل شده است

 

اند، نه به سوي اينانند و نه به  سرگشته «كفر و ايمان»ند، بين اين و آن كن را جز اندكي ياد نمي

 .«سوي آنان، و هر كس را خداوند بيراه بگذارد براي او هيچ راهي نيابي
بيان فرموده با  صاين وصف و وصفي را كه خداوند براي اصحاب حضرت پيامبر

 :فرمايد هم مقايسه كن، مي

ِشَدا ا﴿ 
َ
ااءُاأ ۖابَي ااءُارََُحَا اارِاُكَفال اٱالََعَ َااَنُهم  افَض ااتَُغونَايَب اااُسَجد اااُرَّكع ااُهم اتََرى َاَورِض ااَّلَلِاٱاّمِنَاال  ۖان اَو اا
ثَرِااّمِن ااوُُجوهِِهماِفااِسيَماُهم ا

َ
ِاٱاأ َاالُسُجودِ َاّتَلو اٱاِفااَمَثلُُهم االَِكاَذ  .[25: الفتح] ﴾ةِاَرى

بيني كه از  ر حال سجود و ركوع ميبر كافران سخت گير و در ميان خود مهربانند آنان را د»

هايشان  آنان از اثر سجده در چهره( رستگاري)جويند، نشانه  شنودي ميخداوند فضل و خ

 .«پيداست، اين وصف آنان در تورات است
دوباره بخواني، بيان فرمود،  از صحابه چه خوب است كه وصفي را امام علي

، اما هيچ كدام از شما را مانند آنان ام را ديده صمن اصحاب محمد»: آنجا كه فرمود

 .بينم نمي

اَّلَلَاٱاُّكُرونَايَذ ااَوَلا﴿ سپس در وصفي كه خداوند متعال از منافقان بيان فرموده تأمل كن
ااإَِلا  .[562: النساء] ﴾قَلِيل 

و فراموش نكن كه قرآن بزرگترين ذكر است و از  .«كنند خداوند را جز اندكي ياد نمي»

عمر بن الخطاب، : اي همچون واتراً براي ما نقل شده، از طريق صحابهمت طريق صحابه

عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عبداهلل ابن مسعود، اُبي بن كعب و زيد ابن ثابت، 

كني، چرا چنين نباشد و حال آنكه  آنگاه فرق ميان صحابه و منافقان را كامالً درك مي

 .قرآن بزرگترين و برترين ذكر است

شود، بلكه تمام  در اين ناقالن قرآن طعن كنيم، در قرآن و تواتر آن نيز طعن مي اگر

بريم كه چرا خداوند ما را به پيروي از  رود، و با فهم اين مطلب پي مي دين زير سؤال مي

 .است، زيرا دين از طريق آنان نقل شده است مهاجرين و انصار دستور داده
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كردند و فقط افراد  تن به جهاد عقب گرد و تأخير ميتواني حال منافقان را كه در رف مي

رفتند، با  اندكي از آنان به قصد شايعه پراكني و يا جمع كردن مال غنيمت به جهاد مي

كنند مقايسه كني، خداوند در وصف آنان  صفت مهاجرين كه خدا و رسولش را ياري مي

ونَا﴿: فرمايد مي  .[2: الحشر] ﴾َورَُسوََلااَّلَلَاٱاَوَينرُِصُ

سازد، اين است كه خداوند هنگام ذكر  اي ديگر نيز كه فرق ميان آنان را آشكار مي نقطه

خ ااََّلِينَاٱاِجرِينَاُمَهَال اٱاءِاُفَقَرا الِل ا﴿: فرمايد مهاجرين مي
ُ
م اارِهِم ادَِيَاامِنارُِجوا اأ

َ
َاَوأ اَتُغونَايَب االِِهم اَو

افَض ا َاَورِض ااَّلَلِاٱاّمِنَاال  ونَااان اَو  .[2: الحشر] ﴾رَُسوََلُاوَااَّلَلَاٱاَوَينرُِصُ

هايشان و اموالشان رانده شده اند،  اي است كه از خانه خاص بينوايان هجرت كرده «في»آن »

 .«دهند جويند و خدا ورسولش را ياري مي از خدا فضل و خشنودي مي
كنند و اين نصرت  پس يكي از صفات آنان اين است كه خدا و رسولش را ياري مي

 .، آشكارا تحقق يافتندق، تبوك و فتوحات ديگر دوران صحابهدر غزوه بدر، احد، خ

گونه كه شدند همان حاضر مي صاهلل اما منافقان به ندرت در جهاد، همراه با رسول

َعُدوا اََلُۥاُعَدة ا﴿: فرمايد خداوند مي
َ
ُُروَجاَۡل َراُدوا اٱۡل 

َ
اأ اَفَثَبَطُهم اَوَلَِكناَّكرِهَاٱاَولَو  اٱۢنبَِعاَثُهم  اَّلَلُ
ُعُدوا اَمَعاٱل َقَعِِديَنا اا٤٦َوقِيَلاٱق  اإَِلاَخَبال  اَخرَُجوا افِيُكماَمااَزاُدوُكم  الَو  و َضُعوا اِخَلَلَُكم 

َ
اَوَۡل

اَعلِيُمَابِٱلَّظَلِِمَۡياَيب ُغونَُكُما َاَوٱَّلَلُ اَسَمَُعوَنالَُهم   .[63-64: التوبة] ﴾٤٧ٱل فِت َنَةاَوفِيُكم 

ديدند ولي خداوند  مدن داشتند حتماً براي آن ساز و برگي فراهم مياگر آهنگ بيرون آ و»

را خوش نداشت، پس آنان را از حركت باز داشت  «براي رهسپار شدن به جهاد»روي كرد آنان 

شما جز  «حق»آمدند در  و گفته شد به خانه نشينان در خانه بنشينيد، اگر همراه با شما بيرون مي

تاختند و در ميان شما  تان مي «صفوف»شما به ميان  «حق»جويان در افزودند و فتنه  فساد نمي

 .«ستمكاران داناست «حال»جاسوساني دارند خداوند به 
 !!.؟فرق را مشاهده كردي
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اي را كه  ي توبه است و خداوند متعال در آخر سوره همان دو آيه اين آيات در سوره

اٱل ُمَهَِجرِيَناوَا﴿: ي اندكي قبل ذكر كردم، آورده است، منظورم آيه اِمَن َولُوَن
َ اٱۡل  ٱلَّسَبُِقوَن

نَصارِا
َ   :ي و آيه .[500: التوبة] ﴾...َوٱۡل 

َراِباُمَنَفُِقونَا﴿ ع 
َ لَُكماّمَِناٱۡل  اَحو   .باشد مي. [502: التوبة] ﴾...َوِمَمن 

اَوٱل ُمَهَِجرِي﴿ :فرمايد ي بعد مي و چند آيه ِ اٱنلَِِبّ
الََعَ اٱَّلَلُ اتَاَب اٱََّلِيَناَلَقد نَصارِ

َ اَوٱۡل  َن
افَرِيق ا اقُلُوُب ايَزِيُغ اََكَد اَما ِد اَبع  اِمَن ِ ة َ اٱل ُعرَّس  اَساَعةِ اِف ااٱَّتَبُعوهُ اإِنَُهۥ ۚ اَعلَي ِهم  اتَاَب اُثَم اّمِن ُهم  بِِهم 

ا  .[553: التوبة] ﴾١١٧رَِحيم اارَُءوف 

د از آن كه نزديك بود دل خداوند بر پيامبر و مهاجران و انصاري كه به هنگام تنگ دستي بع»

به  «نسبت»سپس از آنان درگذشت، بي گمان او . هاي گروهي از آنان از كف برود، رحمت آورد

 .«مهربان است رؤوفِ آنان
و به اين خاطر . كنند آري خداوند مهاجرين را ستوده كه خدا و رسولش رانصرت مي

د در جايي ديگر پس از خلود و جاودانه ماندن در بهشت را حاصل كردند، سپس خداون

انَلَاافِر ان اٱاَرَبَنااَيُقولُونَااِدهِم اَبع اامِنَااُءوَجا ااََّلِينَاٱوَا﴿ :فرمايد ذكر مهاجرين و انصار مي
َاَوِلِخ ا ِااَسَبُقونَااََّلِينَاٱانَِناَو ِاٱب

ااقُلُوبَِنااِفااَعل اََت ااَوَلاانِايَمَال 
 
ارَءُااإِنََكااَرَبَنا ااَءاَمُنوا ااّلََِّلِينَااِنّل اوف 

 .[50: الحشر] ﴾١٠ارَِحيم ا

پروردگارا، ما را و آن برادرانمان را در ايمان آوردن : گويند و آنان كه پس از اينان آمدند مي»

اند، قرار  اي در حق كساني كه ايمان آورده از ما پيشي گرفتند، بيامرز و در دلهاي ما هيچ كينه

 .«ي مهرباني مده، پروردگارا تويي كه بخشنده
اين است حقيقتي كه قرآن با آياتي كامالً واضح و آشكار بيانش كرده و فقط از  ،آري

 .طلبد كه به ان تدبر كند و بر آن عمل نمايد مسلمان اين را مي

 .نك رئوف رحيمإال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنو ربنا دنا للحق ووفقنا إليه واللهم اه



 
 

  هايي مهم سشپر

انصار را براي خلود و جاودانگي در  وند مهاجرين واگر خدا: شايد شخصي بپرسد

بهشت مژده داده است، پس چرا آنان را بيم داده، آيا اين امر دليل بر اين نيست كه امكان 

در حديث حوض، خبر دادند كه  صدارد آنان به جهنم بروند؟و چرا حضرت پيامبر

 ؟شوند رانده مي شوند و از حوض كوثر يابند و تبديل مي برخي از آنان تغيير مي

معصوم نيستند لذا همانند ديگر افراد بشر گاهي از آنان گناهاني سر  صحابه: پاسخ

و نصرت دين و فتوحات وغيره  صزند اما هر گز در شرف و فضل صحبت با پيامبر مي

 .كند كسي با آنان برابري نمي

 ،، اشكالي ندارداما اين كه خداوند آنان را بيم داده و از ارتكاب گناه بر حذر داشته

به در بگو تا »دادن آنان از قبيل اين است كه  معصوم نيستند، و نيز بيم زيرا صحابه

دهد و بر  را نيز از شرك بيم مي صهمان گونه كه خداوند پيامبرش را« ديوار بفهمد

وِحَااَولََقد ا﴿ :فرمايد دارد، مي حذرش مي
ُ
َاان الَئِاالَِكاَقب ااِمناََّلِينَاٱاِإَوََلااَكاإَِِل ااأ ش 

َ
اَبَطنَاَِلَح ااَتاك اأ

 .[41: الزمر] ﴾٦٥ارَِّسِينَاَخَال اٱاِمنَااَوّتَلَُكوَّننَااَعَملَُكا

اگر شرك آوري، بي : به راستي كه به تو و كساني كه پيش از تو بودن وحي كرده شده»

 .«گمان عملكرد نابود شود و به يقين از زيان كاران شوي
نيز، به شرك مبتال شوند، بلكه  ‡برانو اين بدان معنا نيست كه امكان دارد پيام

 .هدف بيان شناخت و خطر شرك و تحذير امت از آن، است

را از پيروي از منافقان بر حضر داشته  صمثال ديگري اين است كه خداوند پيامبرش

ُيَهاَيٰا﴿ :فرمايد و مي
َ
َال اٱاتُِطعِااَوَلااَّلَلَاٱاتَقِاٱانلَِِبُاٱاأ  .[5: األحزاب] ﴾فِقِۡيَاُمَنَال اٱوَاافِرِينَاَك

 .«اي پيامبر از خدا پروا بدار و از كافران و منافقان اطاعت مكن»
 :ي خداوند متعال و همچنين اين فرموده
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ُيَهاَيٰا﴿
َ
َحَلااَما ااَُتَّرِمُاالِمَاانلَِِبُاٱاأ

َ
 .[5: التحريم] ﴾لََكااَّلَلُاٱاأ

َحقُااَّلَلُاٱوَاانلَاَساٱاَشاَوََّت ا﴿ :ي و نيز آيه
َ
ناأ

َ
َاََّت ااأ  .[73: األحزاب] ﴾هُاَّشى

اول نوعي تربيت و هشدار به  ها در مرحله هاي ديگر از اين قبيل پس اين آيه و مثال

 .امت هستند

ي حديث حوض سؤال مشهوري است، اكنون با بيان نكات زير، به  اما سوال درباره

 .پردازيم برسي آن مي

يَرد »: يتي چنين آمدههاي متعددي روايت شده است، مثال در روا حديث به گونه: اوالً
يوم القيامه رهط من أصحايب فيُحلَون عن احلوض فاقول يا رب أصحايب فيقول  ىلعّ 

 .«أدبارهم القهقري انك ال علم لك بما أحد ثوا بعدك إنهم ارتّدوا ىلع
شوند،  شوند، پس آنان از حوض باز داشته مي روز قيامت گروهي از اصحابم بر من وارد مي»

اند،  داني كه پس از تو چه كرده تو نمي: فرمايد وردگارا، اصحاب من هستند، ميپر: گويم و مي

 .«اند آنان به قهقرا بازگشته
بينا أنا نائم إذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين »: در روايتي ديگر آمده

وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إىل انلار واهلل قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا 
من بيين وينهم  ثم إذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل. دك ىلع أدبارهم القهقرى بع

؟ قال إىل انلار واهلل قلت ما شأنهم ؟ قال إنهم ارتدوا بعدك ىلع فقال هلم قلت أين
 .(5)«أدبارهم القهقرى فال أراه خيلص منهم إال مثل همل انلعم

شناسم مردي  ند همين كه آنان را ميشو ام گروهي نزديك مي اي كه من ايستاده در لحظه»

: گويم به جهنم، مي: گويد كجا، مي: پرسم بشتابيد، مي: گويد آيد و مي ميان من و آنان در مي

آنان پس از تو به قهقرا باز گشتند، سپس گروهي ديگر نمايان : گويد گناهاهشان چيست؟ مي

بشتابيد، : گويد آيد و مي مي شناسم مردي ميان من و آنان در شود و همين كه آنان را مي مي

                                           
 .رواه البخاري -5
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آنان پس از تو به قهقرا : گويد گناهشان چيست؟ مي: گويم گويد به جهنم، مي گويم كجا، مي مي

 .«برد كند و مي اي گوسفند آنان را جدا مي بينم كه مانند گله بازگشتند، آنگاه مي
، عمار، اگر كسي بگويد كه اين حديث عام است امام علي و همچنين مقداد:  ثانياً

 شود، چه پاسخي خواهيم داد؟ را نيز شامل مي مسلمانان و ابوذر

داليل زيادي وجود دارد كه حديث حوض شامل مهاجرين و : به او خواهيم گفت كه

زيرا خداوند آنان را به ورود به بهشت و جاودانه ماندن در آنجا، مژده  ،شود انصار نمي

را از حديث  مقداد، عمار، سلمان و ابوذر داده است، بنابراين داليلي كه حضرت علي،

 .كند كند، ديگر مهاجرين و انصار را نيز مستثنا مي حوض مستثنا مي

گوييم كه بدون ترديد، اين حديث نزد ما صحيح است، اما هرگز و قطعاً مراد  لذا ما مي

اند، و  ايشان را به بهشت مژده داده صزيرا حضرت پيامبر ،نيست آن، حضرت علي

ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه و زبير، : ي ديگر از پيشگامان به اسالم مانند نين صحابههمچ

اند،  آنان را به بهشت مژده داده صكه حضرت پيامبر ي ديگر عمار و مقداد و صحابه

 .مراد نيستند

همچنين امكان ندارد كه مراد آن پيشگامان مهاجرين و انصار باشند زيرا خداوند متعال 

ها جاري است،  داده كه آنان در باغها و بهشتي كه از زير درختانش جوي خبر و وعده

 .(5)براي هميشه ماندگار خواهند بود

نفري باشند كه در زير درخت با آن  5600همچنين امكان ندارد كه مراد، آن 

بيعت نمودند زيرا خداوند متعال اعالم فرموده كه از آنان راضي است و هر  صحضرت

زيرا خداوند تنها از  ،ند از او راضي شود دوباره از او ناراض نخواهد شدكسي را كه خداو

اَعنِااَّلَلُاٱارَِِضَاالََقد ا﴿ :فرمايد هل رضايت باشد، خداوند ميشود كه ا كسي راضي مي
نَزَلااقُلُوبِهِم ااِفااَمااَفَعلِمَاالَّشَجَرةِاٱاَتاََت ااُيَبايُِعونََكااإِذ ااِمنِۡيَاُمؤ ال اٱ

َ
َثَااِهم اَعلَي االَسِكيَنةَاٱافَأ

َ
اَبُهم اَوأ

                                           
 500: التوبة -5
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 .[52: الفتح] ﴾١٨ااقَرِيب اااح اَفت ا

گويد كه، همان هايي را كه خداوند به بهشت و ماندگاري در آن  آيا هيچ مسلماني مي

هايند، و يا اينكه هنگامي كه خداوند آنان را به  مژده داده، مرتدان و ناكسان نيز همان

شوند؟ پناه بر خدا، خداوند از ناداني،  مرتد ميدانسته كه در آينده  بهشت مژده داده، نمي

 .نقايص و عيوب پاك است

آنان پس از توبه » .«إنهم ارتدوا بعدك ىلع أدبارهم»اما آنچه در حديث آمده كه : ثالثاً

از » .«عقابهم مذ فارقتهمأ لم يزالوا مرتدين ىلع» :و در روايتي ديگر .«ه عقب برگشتندب

 .«مرتد بودند هنگامي كه از آنان جدا شدي
ْحَدثُوا َبْعَدكَ » :و در روايتي ديگر

َ
داني كه پس از تو چه  تو نمي» .«إِنََك ال تَْدِري َما أ

 .«اند كرده
جدا ( همچون چهارپايان بي سرپرست)آن واضح است، و آن اين كه، آنهايي كه : پاسخ

شوند  مي عرضه صرهند، از ميان گروهايي خواهند بود كه بر آن حضرت شوند و مي مي

 .گروهي و نفرمودند شما: و از ميان ساير صحابه نيستند، بدين جهت فرمودند

روند و  بسيار زياد است و آنان سر حوض مي تعداد صحابه: توضيح مطلب، اين كه

نوشند، البته گروههايي از رفتن به حوض منع خواهند شد، زيرا آنان تغيير و  از آن آب مي

 .شوند، و اين فضل خداوند است ي كمي از آنان معاف مي اند و مجموعه تبديل كرده

: و نفرمود... آيند ام گروهي مي اي كه من ايستاده در لحظه: فرمودند صحضرت پيامبر

كند كه تعداد اين گروها در مقايسه با مجموع  و اين تعبير داللت مي .آيند اصحاب من مي

شود، بلكه آنان از  نمي ،حابهاين حديث شامل بقيه ص بسيار اندك است، لهذا صحابه

 .نوشند روند و از آن آب مي نخستين كساني خواهند بود كه سر حوض مي

كند،  دانش آموز تحصيل مي 7000اي كه در آن  مثالش مانند اين است كه مدير مدرسه

اند، بر من عرضه شدند، آنان را  هم زده اي از دانش آموزان كه نظم را به مجموعه: بگوييد

ردم، جز مجموعه كوچكي كه بنا بردالئلي آنان را معاف كردم، هر كسي كه اين تنبيه ك
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اند در مقايسه با  شده داند كه دانش آموزاني كه بر مدير مدرسه عرضه سخن را بشنود، مي

 .كل دانش آموزان مدرسه، ناچيز و غير قابل ذكر، هستند

 .حديث را دوباره بخوان و در آن بينديش ،برادر گرامي

شوند چه كساني هستند،  در اين باره كه منظور از آناني كه از حوض رانده مي: اًرابع

هاي آن افراد، و تنها خداوند در  چندين نظريه وجود دارد، البته با توجه به عدم تعيين نام

 .كند و بس اين باره قضاوت مي

شود و  لفظ صحابي از نظر لغوي منافق را نيز شامل مي: گويند برخي از علما مي -5

منافقاني باشند كه آنان را نشناخته و يا نفاقشان  صاحتمال دارد كه مراد حضرت پيامبر

براي ايشان آشكار نبوده است، اگر چه اغلب آنان را با صفاتي كه خداوند براي منافقان 

ي منافقان، عبداهلل بن أبي بن  شناختند به دليل اين كه هنگامي كه سر كرده ذكر كرده، مي

تر  اند، اگر به مدينه باز گرديم، عزيزتر فرومايه آيا عليه ما همدست شده: ل گفتأبي سلو

، آيا اين مرد پليد صيا رسول اهلل :گفت را از مدينه خواهد راند، آنگاه حضرت عمر

خواهم كه  نمي»: فرمودند صرا نكشيم؟ حضرت پيامبر( عبداهلل بن ابي بن ابي سلول)

 .«كشت اصحاب خود را مي( صدمحم) مردم پس از من بگويند او

گردد، بنابراين  كند بر اين كه لفظ صحابي بر منافق نيز اطالق مي اين حديث داللت مي

توان لفظ صحابي را در حديث حوض بر منافقين حمل كرد نه بر اصطالح شرعي  مي

است، و  ادهصحابي كه در قرآن آمده و خداوند آن را به بهشت و ماندگاري در آ ن مژده د

 .توان روايت را با هم جمع نمود ه اين گونه ميب

مراد آن كساني هستند كه اسالم آوردند و اسالمشان پخته : گويند رخي ديگر ميب -2

دانيم كه بعد از  نبود، مانند كساني كه در اطراف جزيره بودند و بعدها مرتد شدند همه مي

م فرمودند، و تعداد آمدند و اسالم خود را اعال صفتح مكه دهها وفد نزد آن حضرت

بيش از صد هزار نفربود اين نظريه  صصحابه در حجه الوداع همراه با پيامبر

 .هاست ترين نظريه مناسب
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دانيم خداوند آنان را  مي شود كه مهاجرين و انصار را كه قطعاً تو را به خدا، چگونه مي

صار و ديگر صحابه تزكيه نموده و ستوده است، متهم نمود و مرتداني را كه مهاجرين وان

 .با آن جهاد كردند رها كرد

اي را كه خداوند تزكيه نموده متهم ساخت و مرتداني  توان صحابه آري چگونه مي

همچون مسيلمه كذاب، سجاح، طليحيه بن خويلد، اسود عنسي و امثالهم و آنهايي را كه 

و بر كفر مردند، رها مرتد شدند  را ديده بودند صاز اينان پيروي كردند و با اينكه پيامبر

 !!.؟نمود

اصحاب رسول »: فرمايد تأمل كن كه مي /به اين گفتار جالب امام جعفر صادق 

دوازده هزار نفر بودند، هشت هزار از مدينه و دو هزار از مكه و دو هزار از  صاهلل

و در ميان آنان هيچ فردي قدري، مرجي، حروري، معتزلي و خود رأيي ديده « طلقاء»

ارواح ما را قبض كن ( پروردگارا: )گفتند گريستند و مي و روز مي ت، آنان شبنشده اس

  .(5)«پيش از آن كه نان خمير بخوريم

اند  دوازده هزار نفر از صحابه را كه اكثرشان از مدينه بينيم كه امام جعفر صادق مي

و اين گونه از دهد كه آنان تغيير نيافتند و دين خود را بدل نكردند  ستايد و گواهي مي مي

مرتد ( جز چند نفر)اين همه صحابي : گويند آيند و مي دنيا رفتند، باز هم امروز شيعه مي

 !!.شدند و از دين برگشتند

ي  دهد كه مهاجرين و انصار را كه در غزوه فراموش نكن كه خداوند خبر مي: خامساً

الَقَا﴿ فرمايد بودند، مغفرت نموده است، مي صتبوك همركاب آن حضرت الََعَ داتَاَباٱَّلَلُ
ةِا َ نَصارِاٱََّلِيَناٱَّتَبُعوهُاِفاَساَعةِاٱل ُعرَّس 

َ ُمَهَِجرِيَناَوٱۡل 
اَوٱل  ِ  .[553: التوبة] ﴾ٱنلَِِبّ

ند، هماناني كه در ساعه بند مي صبر اصحاب رسول اهلل ( شيعه) اين چه افترايي كه

طر خداوند از اهل و مال از ميان ايشان پيروي كردند و بخا( جنگ تبوك در)العسره 
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 .خويش گذشتنند

عيبجويي كند، هماناني كه خداوند  چه جنايتي بزرگتر از اين كه كسي از صحابه

شان را پذيرفته و از آنان خشنود گشته و آنان را به بهشت جاويدان كه  فرمايد كه توبه مي

 !!.؟مژده داده كه تا ابد در آن خواهند ماند در آن نهرها جاري است،

را تزكيه نموده  و اين چه مخالفتي است با خداوند كه در آيات زيادي صحابه

 است؟

در  صاهلل آري چه جنايت بزرگي است اين كه كسي بيايد و آنچه را كه رسول

حديث حوض تعيين نكرده، تعيين كنند و به ناحق بگويد كه مراد آن مهاجرين و 

اَجَنَت ا﴿ :دفرماي انصارند، آناني كه خداوند در موردشان مي الَُهم  َعَد
َ
اَوأ ََت رِيااَورَُضوا اَعن ُه

ن َهَُرا
َ بَد اََت َتَهااٱۡل 

َ
 .[500: التوبة] ﴾اَخَِِلِيَنافِيَها اأ

 !!.؟هاي ديگر بودند، رها كند و جايدر مقابل مرتداني را كه در سرزمين يمامه 

اِدهِم اَبع اامِنَااُءوَجا ااََّلِينَاٱوَا﴿ :فرمايد خداوند متعال پس از ذكر مهاجرين و انصار مي
َاَوِلِخ اانَلَاافِر ان اٱاَرَبَنااَيُقولُونَا ِااَسبَُقونَااََّلِينَاٱانَِناَو ِاٱب

ااقُلُوبَِنااِفااَعل اََت ااَوَلاانِايَمَال 
 
الََِّّلِينَااِنّل

ااإِنََكااَرَبَنا ااَءاَمُنوا ا  .[50: الحشر] ﴾١٠ارَِحيم اارَُءوف 



 
 

 دهطعن به كسي كه از جنگ احد فرار كر

 :فرمايد كنند كه مي برخي براي اثبات اقتدار صحابه از اين آيه استدالل مي

ااقَد اارَُسول ااإَِلااُُّمََمد ااَوَما﴿  ۚاٱالِهِاَقب ااِمناَخلَت  فَإِي نالُرُسُل
َ
و ااَماَتااأ

َ
ٰااُتم انَقلَب اٱاقُتَِلااأ الََعَ

ع ا
َ
 .[566: عمران آل] ﴾...بُِكم اَقَاأ

اند آيا اگر او وفات كند و يا  پيش از وي پيامبراني گذشتهمحمد پيامبري است و به راستي »

 .؟«گرديد كشته شود از آيين خود برمي

 :كنم پاسخ به اين اشكال و بيان معناي آيه را در نكات زير خالصه مي

بدان كه اين آيه در مورد غزوه احد و سرزنش اصحاب كه در پي شايعه وفات :  اوالً

 .يا از جنگ فرار كردند، نازل شده است از جنگ دست كشيدند و صپيامبر

فرار نكردند، گرچه ثابت شده كه عمر پس از  بهيچ كدام از ابوبكر و عمر: ثانياً

شايعه از جنگ دست كشيده اما دوباره پس از اعالم صحابه مبني براين كه در راهي كه 

از جنگ محمد كشته شده، بميرد، به جنگ ادامه داده است، از آن گذشته، دست كشيدن 

 .براي چند لحظه چيزي است و فرار از جنگ چيزي ديگر

با وجود اين افرادي كه پايدار ماندند و فرار نكردند زيادند، منجمله حضرت ابوبكر 

  بود، و حضرت علي، طلحه و  صهمراه با حضرت پيامبر( بان سايه)كه در عريش

اند كه فرار  ر كرده، برخي از علما نامهاي دوازده صحابي را ذكزبير و ديگران

اهلل عنهم  شهيد شدند، رضي صغير از آناني كه در دفاع از آن حضرت (5)اند نكرده

 .اجمعين

همچنين در غزوه حنين ابوبكر، عمر، عثمان، علي و همچنين عباس و ديگراني نيز 
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انصاري كه فرار  پايدار ماندند و در برخي روايات تعداد مهاجرين و صهمراه با پيامبر

 .(5)صحابي ذكر شده است 20ند حدود نكرد

تعداد هر چه باشد، خداوند اعالم فرموده كه كساني را كه از جنگ فرار كردند معاف 
نموده و توبه آنان را پذيرفته است، بنابر اين با وجود چنين اعالمي هرگز طعن و عيب 

 .ي چهارم توضيح خواهم داد جويي آنان جايز نيست، اين مطلب را در نكته

عقب گرد در اين آيه به معناي كفر نيست بلكه به معناي فرار است و در صورت : لثاًثا
 .دانيم پذيرفتن آن، تنها از آنان معصيتي سرزده و ماصحابه را از گناه معصوم نمي

ي آن دسته از اصحاب را كه در جنگ احد  خداوند متعال اعالم فرموده كه توبه: رابعاً

َاٱامَايَو ااِمنُكم ااا اتََولَو ااََّلِينَاٱاإِنَا﴿ :فرمايد يرا ميفرار كردند، پذيرفته است، ز اإَِّنَمااَعانِام ال َاٱاَقاّتل 
لَُهمُاس اٱ  .[511: عمران آل] ﴾ُهم اَعن ااَّلَلُاٱاَعَفااَولََقد ااَّكَسُبوا ۖااَمااِضابَِبع اانُاَطَالَّشي اٱاََتَ

جز اين نيست كه كساني از شما كه در روزي كه دو گروه به هم رسيدند، روي گرداندند، »

 .«شيطان به كيفر بخشي از دستاوردشان، آنان را لغزاند و به راستي خداوند آنان را بخشيد
در جايي ديگر نيز اعالم فرموده كه پس از غزوه تبوك توبه آنان را پذيرفته است، 

  :فرمايد مي

نَصارِا﴿
َ اَوٱل ُمَهَِجرِيَناَوٱۡل  اٱنَلِِبِّ

الََعَ ةِااَلَقداتَاَباٱَّلَلُ َ  .[500: التوبة] ﴾ٱََّلِيَناٱَّتَبُعوهُاِفاَساَعةِاٱل ُعرَّس 

آيا : كنند، بپرسم كه گويي ميه عيب جويي و بدخواهم از كساني كه از صحاب من مي
و !! يا اين كه شما از خداوند داناتريد؟!! عفو خداوند از صحابه برايتان قابل قبول نيست؟

كنيد و ابتداي آيه را  و به بخش ديگرش كفر مي پذيريد يا اين كه بخشي از قرآن را مي
پوشيد، با اين كه در  سپاريد و يا از آن چشم مي كنيد و آخرش را به فراموشي مي قبول مي

 ...آيا... . آيا! است؟ ي مغفرت گناهان داده شده آخر آيه به آنان مژده
ييم؟ و يا اينكه آنان را بد بگو ،اند آيا جايز است كه به خاطر گناهي كه بخشوده شده

 !!.؟تشنيع و بد گفتن صحابه حرام باشدبايد عفو خداوند را بپذيريم و بنا برآن 
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 .سپاريم پاسخ به اين سؤال را به شما خواننده گرامي مي



 
 

 اي آيا به اين پرسش انديشیده

اگر خواسته باشي با زني ازداواج كني، و پيش از ازدواج متوجه شدي : خواننده عزيز

 دهي؟ مبتالبه بيماري سرطان است، آيا باز هم به چنين ازدواجي تن ميكه آن زن 

شود و يا فرزندان  دانستي كه پس از ده سال فلج مي بلكه اگر زن سالم بود، اما مي

 كردي؟ آورد با زهم با او ازدواج مي عقب مانده و ناقصي به دنيا مي

 دهد، چيست؟ ازدواج تن ميداند و باز هم به آن  نظر شما در باره كسي كه اين را مي

شود و يا  سال مسيحي و يا يهودي مي 51از اين گذشته اگر بداني كه آن زن پس از 

پزيرد و يا اينكه منافق خواهد شد  شود و هيچ كدام از اديان آسماني را نمي اينكه مرتد مي

 شوي كه با آيا راضي مي ،كند آن گاه چه تصميمي خواهي گرفت و به اسالم تظاهر مي

تواند مسلماني  چنين زني ازدواج كني؟ و آيا كسي كه اقدام به چنين ازدواجي بكند مي

 كامل و غيور باشد يا خير؟

دهد بلكه پس از اين زن  بلكه نظر شما در مورد كسي كه نه تنها به اين ازدواج تن مي

 از دين برگردد، بازهم او را به همسري خود بپذيرد چيست؟

 صكه ما چنين چيزي را براي خود نپسنديم اما براي رسول اهللانگيز است  غم  واقعاً
ازدواج كند و آن هم تا هنگام ... و... شود و مناسب بدانيم كه با زني كه مرتد و منافق مي

دانيم كه حضرت  مرگ او نزد خود نگاه دارد، گويا ما خود از چيزي پاك و منزه مي

دانيم، زيرا خداوند آن چيز رابراي  نميوبلكه خداوند متعال را از آنان پاك  صپيامبر

 !!.پسنديده است صپيامبرش

دانيم كه در اديان قبلي جايز بوده كه مسلمان با زني كافر ازدواج كند، مانند  مي

، اما در اسالم اين حكم منسوخ شده و ازدواج با زن كافر حرام إحضرت لوط و نوح

ح و لوط عليهاالسالم با آن دو است و در هيچ صورتي جايز نيست، و ازدواج حضرت نو
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زن قبل از بعثتشان بوده، يعني قبل از اينكه زنانشان كافر شوند، بدين خاطر خداوند 

از بعثت با  پس از گذشت بيش از ده سال صاما رسول اهلل ﴾فََخاَّنَتاُهَما﴿ :فرمايد مي

 .ازدواج فرمودند لحضرت عايشه

گويي، در واقع  سخني مي صامبربدان هنگامي كه عليه يكي از همسران حضرت پي

كني، از اين فراتر  را به انتخاب چنين همسري متهم مي صقبل از هر چيزي آن حضرت

پسندي، او براي  كني كه آنچه را كه تو براي خود نمي بلكه خداوند را متهم مي

كني كه آن همسر را تا  را متهم مي صو بلكه آن حضرت. پسنديده است صپيامبرش

 !!.؟ه داشته و هر چه از او سرزده پسنديده استآخر زندگي نگ

و عيب  صطعن به همسران حضرت پيامبر: توانيم بگوييم كه آيا با اين وجود، نمي

 !!.؟و عيب جويي از ايشان است صجويي از آنان در واقع طعن به آن حضرت

را بين دو چيز اختيار داد، يا اين كه آخرت  صخداوند متعال همسران حضرت پيامبر

بمانند و يا اين كه دنيا را برگزينند و از ايشان جدا شوند  صا برگزينند و با آن حضرتر

هيچكدام  صي آنان خدا و رسول و سراي آخرت را برگزيدند و حضرت پيامبر  و همه

  :فرمايد از آنان را طالق ندادند، خداوندمي
ُيَهاَيٰا﴿

َ
ز ااقُلانلَِِبُاٱاأ

َ
َاٱانَاد اتُرِااُّكنُُتَااإِناِجَكاَوَاّۡلِ

َااَوزِينََتَهاايَاَُّلّن اٱاةَاَيوَال  َمّتِع ااَفَتَعالَۡي 
ُ
اُكنَاأ

ََسِّح ا
ُ
اح ااُكنَاَوأ اااََسَ َعدَااَّلَلَاٱافَإِنَااِخَرةَآأۡلٱاََّلارَاٱوَااۥَورَُسوََلُااَّلَلَاٱانَاتُرِد ااُّكنُُتَااِإَونا٢٨اََجِيل 

َ
اأ

ج ااِمنُكنَااِتاِسَنَاُمح الِل ا
َ
 .[25-22: األحزاب] ﴾٢٩ااَعِظيم ااًراأ

اگر زندگاني دنيا و تجمل آن را خواسته باشيد، پس بايد تا به شما : اي پيامبر به زنانت بگو»

اي نيك رهايتان كنم، و اگر خداوند و رسول او و سراي آخرت را  اي دهم و به گونه بهره

 .«خواسته باشيد، پس همانا خداوند براي نيكوكارانتان پاداش بزرگ فراهم ديده است
 صآيا اختياري كه خداوند به همسران حضرت پيامبر: لماني از خود بپرسد كههر مس

و يادينا و جدايي از آن  صداده، مبني بر اين كه از ميان آخرت و همراهي حضرت پيامبر

يكي را انتخاب كنيد، بيهوده بوده يا خير؟ و آياي مقتضاي اين تخيير تحقق  صحضرت
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ز آنان دنيا را برگزيده باشد و باز هم با آن دست؟ آيا امكان دارد كه يكي ا يافته

 !!.؟ي چنين تخييري چه خواهد بود در اين صورت پس فايده! بماند؟ صحضرت

پاسخ آشكار است و آن اين كه تخييري بي فايده نبوده بدون ترديد، مقتضاي آن تحقق 

گي با نيز آنان را تا آخر زند صزيرا آنان آخرت را برگزيدند و آن حضرت ،يافته است

 .خويش نگه داشتند

كند و هيچ عقلي آن را  اين امر بيانگر اين است كه رواياتي كه شيعه روايت مي

را  صاند و اگر آن روايت را بپذيريم، حضرت پذيرئ، رواياتي بي اساس و ساختگي نمي

بايست زني را كه دنيا برگزيده، طالق  زيرا مي: ايم به مخالفت دستور خداوند متهم كرده

 .دهد

و از گناهاني كه از آن  ،زند بنا بر مقتضاي بشريت است اما گناهي كه از آن سر مي

آنان را در نكاح خود  ي همه صسرزده، توبه نموده اند و بدين خاطر حضرت پيامبر

محفوظ و مصون  صباقي گذاشتند و فراموش نكنيم كه آبرو و ناموس حضرت پيامبر

 .است

 ي و خصومتي وجود داشته است؟آيا ميان حضرت علي و معاويه دشمن

بحثي طوالني است، خداوند متعال  اما جنگ حضرت علي با معاويه و طلحه و زبير

ص ااَتَتلُوا اق اٱاِمنِۡيَاُمؤ ال اٱامِنَاائَِفَتانِاَطا ااِإَون﴿ :فرمايد مي
َ
ۖابَي االُِحوا افَأ اافَإِنَااَنُهَما َاإِح ااَبَغت  ااُهَماَدى الََعَ

اٱ
ُ م ااإََِلٰااءَاتَِف ااَحَتَااِغاَّتب االَِتاٱاتِلُوا افََقَااَرىَاخ اۡل 

َ
 .[5: الحجرات] ﴾...َّلَلِاٱارِاأ

و اگر دو گروه از مؤمنان با هم پيكار كنند، بين آن دو گروه آشتي برقرار كني، آنگاه اگر »

يكي از آن دو گروه بر ديگري تجاوز كرد، و گروهي كه تجاوزگر است تا هنگامي كه به حكم 

 .«خدا برگردد، بجنگيد
بينيم كه خداوند حتي گروه باغي را مومن ناميده است، همان گونه كه از آيه  مي و

 ..ظاهر است

آمده سخن خواهم گفت و سپس  براين در اين بحث بر اساس آن چه در قرآنبنا
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 .كنيم رانقل مي سخنان حضرت علي

واقعيت اين است كه جنگي كه ميان آنان اتفاق افتاد به سبب اجتهاد و تأويل در 

بود، و آنان برادر ايماني بكديگر هستند و جنگيدن با  خونخواهي حضرت عثمان

دار  كند و شرف صحابي بودنشان را خدشه ي اسالم خارج نمي يكديگر آنان را از دايره

 .سازد نمي

تر است و در اين امر  افضل بهر دو صحابي هستند گرچه حضرت علي از معاويه

از سابقين اولين است و فضايلي دارد كه بر كسي  زيرا كه ايشان ،هيچ ترديدي نيست

 .پوشيده نيست

خالصه كالم اين كه آنچه در ميانشان رخ داد به سبب عداوت و دشمني نبود، بلكه به 

: گفت مي سبب اجتهاد در خونخواهي حضرت عثمان رضي اهلل عنه بود، حضرت علي

كنيم، امّا حضرت  ن را قصاص ميي مسلمانان بيعت كنند، سپس قاتالن عثما ابتدا بايد همه

كنيم، آري سبب  ابتدا بايد قاتالن قصاص شوند، آنگاه ما بيعت مي: گفت مي معاويه

  :فرمايد درگيري و جنگ فقط همين بود، خداوند متعال مي

ص ااَتَتلُوا اق اٱامِنِۡيَاُمؤ ال اٱاِمنَاائَِفَتانِاَطا ااِإَون﴿
َ
ۖابَي االُِحوا افَأ اافَإِنَااَنُهَما َاإِح ااَبَغت  ااُهَماَدى اٱالََعَ

ُ اَرىَاخ اۡل 
م ااإََِلٰااءَاتَِف ااَحَتَااِغاَّتب ااَلِتاٱاتِلُوا افََقَا

َ
ص ااَءت افَا اافَإِناَّلَلِۚاٱارِاأ

َ
ِااَنُهَمابَي االُِحوا افَأ اٱب

ق االِاَعد ال 
َ
اإِنَااا ۖاِسُطو اَوأ

ص ااَوة اإِخ ااِمُنونَاُمؤ ال اٱاإَِّنَماا٩اِسِطۡيَاُمق ال اٱاُُيُِبااَّلَلَاٱ
َ
َاالُِحوا افَأ َخَوي ااَبۡي 

َ
الََعَلُكم ااَّلَلَاٱاَّتُقوا اٱوَااُكم ۚاأ

 .[50-5: الحجرات] ﴾١٠اََحُونَاتُر ا

و اگر دو گروه از مومنان با هم پيكار كنند بين آن دو آشتي برقرار كنيد، آنگاه اگر يكي از »

آن دو گروه بر ديگري تجاوز كرد، با گروهي كه تجاوزگر است تا هنگامي كه به حكم خدا 

بجنگيد، پس اگربه عدل برگشت بين آن گروه آشتي برقرار كنيد و به داد بكوشيد، بي برگردد 

دارد، جز اين نيست كه مؤمنان با هم برادرند پس بين دو  گمان خداوند دادگران را دوست مي

 .«برادر خود سازش دهيد و از خداوند پروا بداريد تا شما مشمول رحمت قرار گيريد
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است، هنگامي كه جريان جنگ صفين  ه سخنان امام علياين، سخنان من نيست بلك

بدايت امر اين بود كه ما و لشكر شام با هم روبرو شديم، بديهي : كرد، فرمود را بيان مي

است كه پروردگار و دعوت ما و آنان در اسالم و در ايمان به خدا و تصديق 

ن از ما، قضيه يكي يكي است نه ما از آنان چيزي اضافه داريم و نه آنا صاهلل رسول

إال اين كه ما و آنان در خون عثمان با هم اختالف داشتيم، و ما از آن خون پاك  ...است،

 .(5)«هستيم

از حق خالفت، به  بدر غير اين صورت آيا معقول است كه سيدنا حسين بن علي

 !!.؟كنند تنازل كند نفع دشمن اسالم و مسلمانان آنگونه كه برخي تصور مي

كه برخي از هوادارانش او را به خاطر صلح با معاويه مالمت كردند، و هنگامي 

ي من  كنند كه شيعه بخدا سوگند، معاويه از اينان برايم بهتر است، گمان مي» :فرمودند

هستند، اما در پي قتلم بر آمدند، منزلم را غارت كردند و ثروتم را به تاراج بردند، بخدا 

گيرم كه بدان وسيله جانم را حفظ كنم و در ميان اهل سوگند، اين كه از معاويه عهدي ب

ام  ام در امان باشم برايم بهتر است از اين كه اينان مرا بكشند و اهل بيت و خانواده خانواده

 .(2)«ضايع شوند

هنگامي كه به نفع معاويه تنازل كرد، كاري را انجام داد كه  بدون ترديد سيدنا حسن

 َهَذا ابيِْن  إِنَ » :فرمودند صزيرا حضرت پيامبر ،ر بودبراي خودش و امت اسالمي بهت
نْ  اّلَلَ  َولََعَل  َسيٌِد،

َ
 .«الُْمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َعِظيَمتَنيِ  فِئَتَنْيِ  َبنْيَ  بِهِ  يُْصِلحَ  أ

ي او بين دو گروه بزرگ مسلمانان  همانا اين فرزندم آقاست، اميدوارم كه خداوند به وسيله»

 .«صلح برقرار كند
نيز كار اصلح را انجام داد آنگاه كه در تمام مدت زمامداري  چنان سيد نا حسينهم

صبر نمود و قيام نكرد، تا اينكه يزيد به حكومت رسيد، آنگاه قيام  حضرت معاويه

                                           
 .77/703: نواربحار األ، 167: ، شرح محمد عبيدهةهنج البالغ -5

 .2/250، طبرسي االحتجاج -2
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 .نمود، و آشكار است كه يزيد صحابي نيست

به نفع حضرت  از آنچه ذكر شد كامالً روشن است كه چرا حضرت حسن

 در زمان حضرت معاويه ز حق خود ننازل كرد؟ و چرا حضرت حسينا معاويه

قيام نكرد، بلكه مطيع و تابع امرش بود، اما هنگامي كه يزيد به حكومت رسيد قيام نمود 

 و با يزيد بيعت نكرد؟

نافق هيچ كسي از آنان كه با وي جنگيدند، مشرك و يا م بدين جهت امام علي

 .(5)«آنان عليه ما شوريدند» :فرمود دانست، بلكه مي نمي

با ( شورش)به بغي  باري ديگر آيه را بخوان تاببيني كه چگونه تعبير حضرت علي

ص ااَتَتلُوا اق اٱاِمنِۡيَاُمؤ ال اٱاِمنَاائَِفَتانِاَطا ااِإَون﴿ آيه قرآن مطابقت و همخواني دارد،
َ
ۖابَي االُِحوا افَأ اَنُهَما

اافَإِنَا َاإِح ااَبَغت  ااُهَماَدى اٱالََعَ
ُ م ااإََِلٰااءَاتَِف ااَحَتَااِغاَّتب ااَلِتاٱاتِلُوا افََقَااَرىَاخ اۡل 

َ
 .[5: الحجرات] ﴾َّلَلِاٱارِاأ

من » :كردند ايشان فرمودند از سب و شتم و لعن منع مي بلكه حضرت علي

آري مسلمان فحاش و نفرين كننده نيست و بديهي . (2)«پسندم كه شما فحاش باشيد نمي

 .شاهد نخواهند بود شفيع و يااست كه لعن كنندگان روز قيامت 

مشغول  (7)واقعاً تاسف آور است كه شيعه بجاي اين كه به تسبيح و تحميد و تهليل

تواني در اين  آيا نمي: گويم لذا من به هر شيعه مي باشند، به سب و شتم و لعن مشغولند،

 !!.؟اعتماد كني و همچون ايشان سخن بگويي باره به سخنان امام و سيدنا علي

 .(6)ه روايات زير كه از ائمه نقل شده توجه كن و به آن بينديشب

                                           
 .2/20،515: تفسري العيايش، 2/752: االحتجاج، 20/552: البحار، 55/42 وسائل الشيعة -5

: البحار، 55/25، شرح ابن ابي الحديد 752: ، شرح محمد عبيده727: ، تحقيق صبحي صالحهنج البالغة -2

72/145. 

 .گفتن ال اهللإ هلإاحلمد هلل وال سبحان اهلل و -7

، شيخ محمد الخضر ةثم أبرصت احلقيقي: إلنض، شيخ فيصل نور و كتاب االمامة :براي آگاهي بيشتر به كتاب -6

 .مراجعه كن
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قبالً رواياتي را ياد آور شدم، در حقيقت روايات بسيار زيادي از ايمه وجود دارد و در 

 .كنم پايان براي تمام فايده چند روايت ديگر را ذكر مي

روهي از گ» :از علي بن زين العابدين چنين روايت شده كه« ةكشف الغم»در كتاب 

 ي ابوبكر، عمر و عثمان اهل عراق نزد امام زين العبدين رحمه اهلل آمدند و درباره

بگوييد ببينيم، آيا شما : سخناني گفتند و چون سخنانشان به پايان رسيد، امام به آنان فرمود

  :فرمايد از مهاجرين اولين هستيد كه خداوند در موردشان مي
خ ااََّلِينَاٱ﴿

ُ
م اارِهِم اَيَادِااِمنارُِجوا اأ

َ
َاَوأ افَض ااَتُغونَايَب االِِهم اَو َاَورِض ااَّلَلِاٱاّمِنَاال  ونَااان اَو اَّلَلَاٱاَوَينرُِصُ

َلٰااۥ ۚاَورَُسوََلُا و 
ُ
 .[2: الحشر] ﴾ِدقُونَالَصَاٱاُهمُاائَِكاأ

طلبند و خدا و  آنهايي كه از وطن و اموالشان رانده شدند و فضل و رضايت خداوند را مي»

 .«د، آنان هستند راستگويانكنن رسولش را ياري مي

اََّلِينَاٱوَا﴿ :فرمايد شان مي آيا از آناني هستند كه خداوند در باره: خير، فرمود: گفتند
ِاٱوَااََّلارَاٱاَّتَبوَُءو اّمَِما ااَحاَجة ااُصُدورِهِم ااِفااََيُِدونَااَوَلااِهم اإَِِل ااَهاَجرَااَمن ااُُيُِبونَاالِِهم اَقب اامِنانَايَمَال 
وتُوا ا
ُ
ٰااثُِرونَاؤ اَويُااأ نُفِسهِم االََعَ

َ
 .[5: الحشر] ﴾َخَصاَصة اابِِهم ااََكنَااَولَو ااأ

در دلشان جاي گرفت،  «نيز»كساني كه پيش از آنان در داراالسالم جاي گرفتند و ايمان »

 «به مهاجران» دارند و دردلهاي خود از آنچه كساني را كه به سوي آنان هجرت كنند دوست مي

نيازمند  «خود»دهند و لو اينكه  بر خود ترجيح مي «ديگران را»نكنند و  اند احساس نيازي داده

 .«باشند

شما خود اعتراف كرديد كه از اين دو گروه نيستيد و من گواهي : خير، فرمود: گفتند

اِمنَااُءوَجا ااََّلِينَاٱوَا﴿ :فرمايد شان مي دهم كه شما از آناني هم نيستند كه خداوند درباره مي
َاَوِلِخ اانَلَاافِر ان اٱاَرَبَنااولُونَاَيقُااِدهِم اَبع ا ِااَسبَُقونَااََّلِينَاٱانَِناَو ِاٱب

ااقُلُوبَِنااِفااَعل اََت ااَوَلاانِايَمَال 
 
اِنّل

 .[50: الحشر] ﴾َءاَمُنوا ااّلََِّلِينَا
پروردگارا، مارا و برادرانمان را كه در ايمان آوردن از : گويند آنان كه پس از اينان آمدند مي»

 .«اند، قرار مده اي در حق كساني كه ايمان آورده فتند، بيامرزد و در دلهاي ما هيچ كينهماپيشي گر
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 .(5)«از نزد من برخيزيد، خداوند شما را هالك كند

تأكيد فرمودند كه كسي در مورد صحابه بدگويي نكنند هما نگونه  صحضرت پيامبر

هر گاه  در» . (2)«ي فأمسكوااذا ذكر اصحاب» :كه در كتب شيعه روايت شده، ايشان فرمودند

 .«، باز آييد(از بدگويي آنان)ذكر اصحاب به ميان آمد 
را به سينه  /چه قدر زيادند آنان كه سنگ محبت و عشق امام زين العابدين  واقعاً

 .كوبند زنند، اما اين روايت را به ديوار مي مي

ن روايت عمل بر اي /هاي زيدي، پيروان امام زيد بن علي بن الحسين اما شيعه

را جايز نمي دانند،  اند، لذا آنان سب و بد گفتن صحابه بويژه ابوبكر و عمر نموده

به خالفت حق دار تر بوده اما از حق خود تنازل كرده  گرچه معتقدند كه حضرت علي

 .و به ميل خود با خلفاي قبلي بيعت نموده است

حابه و اهل بيت دارد، امام ي مستقيمي با محبت ص استوار بودن بر پل صراط رابطه

الرصاط  أتبكم ىلع» :فرمودند صكند كه رسول اهلل باقر از نياكان خود روايت مي
ترين شما بر پل صراط كسي است كه استوار» .(7)«ألصحايبأشدكم حباً ألهل بييت و

 .«محبتش با اهل بيت و صحابه شديدتر باشد
. د و در روي زمين خليفه سازدپس جاي تعجب نيست كه خداوند آنان را امام گردان

الَِفَنُهم اَتخ الَيَس ااِتالَِحَالَصَاٱاوََعِملُوا ااِمنُكم ااَءاَمُنوا ااََّلِينَاٱاَّلَلُاٱاوََعدَا﴿ :فرمايد خداوند متعال مي
اٱاِفا

َ َااتََضَار اٱاََّلِيٱادِيَنُهمُاالَُهم ااَوَِلَُمّكََِنَاالِِهم اَقب ااِمناََّلِينَاٱالََفاَتخ اس اٱاَّكَمااِضاۡرۡل  نَلَُهماُهم ال اَوَِلُبَّدِ
م اافِِهم اَخو اادِاَبع ااّمِنَا

َ
ۚان اأ ِااَلااُبُدونَِناَيع ااا ااِبااُكونَايُش   ِ  .[11: النور] ﴾اأ اَش

است كه  اند، وعده داده كرده رهاي شايستهاند و كا خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده»

                                           
 ..2/255 ،كشف الغمة -5

 .11/234-12/234، البحار، 6/603، نور الثقلني: نگا -2

 .522، اجلعفريان51، نوادر الراوندي. 23/577، البحار -7
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را كه پيش از آنان بودند جانشين شك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد، چنانكه كساني  بي

برايشان پس از بيمشان  ساخت، و دينشان را كه برايشان پسنديده است بر ايشان استوار دارد و

 .«سازند كنند و چيزي را بامن شريك نمي مرا پرستش مي ،ايمني را جاي گزين كند
ا گير از خداوند متعال در اين آيه مؤمنان را به استخالف و تمكين دين و امنيت فر

زيرا امكان ندارد كه  ،يابد دشمنان، وعده داده، و آنچه خداوند وعده داده حتماً تحقق مي

در وعده خداوند، خلفي صورت گيرد، اين وعده در دوران خلفاي راشدين كه هنگام 

 .اند نزول اين آيات حضور داشتند، تحقق يافت، برخي از مفسرين اين مطلب را ذكر كرده

هنگام حفر خندق مژده دادند كه امتش كاخهاي حيره و مداين  صحضرت پيامبر

كسري و كاخهاي سرخ روم را فتح خواهند كرد و فرمودند كه اين خبر را جبرئيل به وي 

اند، مسلمانان شادمان شدند و به آن ايمان آوردند، اما منافقان آنان را به باد تمسخر  داده

ااقُلُوبِِهماِفااََّلِينَاٱوَاافُِقونَاُمَنَال اٱاَيُقوُلااِإَوذ ا﴿ :گرفتند، آنگاه اين آيه نازل شد اوََعَدنَااَمااَمَرض 
 .(5)[52: األحزاب] ﴾١٢ااُنُرور ااإَِلااۥ اَورَُسوَُلُااَّلَلُاٱ

اي كه جهاد كردند و سرزمين ايران و شام  اين حديث گوياي اين است كه آن صحابه

به كساني كه اين لشكرها مي باشند، چه رسد  صرا فتح كردند، از امت حضرت محمد

هستند كه شرف اين  فرستادند و آنان ابوبكر، عمر و عثمان كردند و مي را تجهيز مي

توسط ابو  فراموش نكنيم كه يكي از اسباب قتل حضرت عمر. رسد فتوحات به آنان مي

زيرا او بود كه آتش مجوسيان  ،باشد مي ي ايرانيان به حضرت عمر لؤلؤه مجوسي كينه

 .ني را كه بيش از هزار سال روشن مانده بود، خاموش كردايرا

را همراهي كرد،  صسپس ببين كه چگونه خود را فدا و در هجرت، حضرت پيامبر

هر كس محمد را و يا خبري از او بياورد صد شتر جايزه دارد، » :حتي ابوجهل اعالم كرد

                                           
جممع ، 6/267: نورالثقلني، 6/251: تفسري الربهان، 7/704 :جوامع اجلامع، 2/722 :التبيان، 2/543 :تفسير قمي -5

، 52/250: من وحي القرآن، 25/560: تقريب القرآن، 54/702: تفسري امليزان، 50/716: كنزالدقايق، 6/176: البيان

 .57/545 :األمثل
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بدهد، صد شتر جايزه را بياورد و يا از او خبري ( ابوبكر)و هر كس پسر ابو قحافه 

 .(5)«دارد

و يار غارش حضرت ابوبكر  صاي كه ابوجهل براي يافتن حضرت پيامبر آري جايزه

 .تعيين كرد، برابر بود صديق

را  براين تعجبي ندارد كه خداوند متعال در قرآن كريم همراهي حضرت ابوبكربنا

ا﴿ :فرمايد ياد آوري كند، آنجا كه مي وهُ اتَنرُِصُ اٱََّلِيَناَكَفُروا اَفقَاإَِل رََجُه خ 
َ
اأ اإِذ  اٱَّلَلُ هُ انرََِصَ د 

اَسكِا اٱَّلَلُ نَزَل
َ
ۖافَأ اَمَعَنا اٱَّلَلَ اإَِن اََت َزن  اَل الَِصَِحبِهِۦ اَيُقوُل اإِذ  َغارِ

اٱل  اِف اُهَما اإِذ  ِ اٱث نَۡي  ينََتُهۥاثَاِِنَ
يََدهُۥاِِبُُنود ا

َ
اتََرو َهااَعلَي هِاَوأ  .[60: التوبة] ﴾...َلم 

گر او را ياري نكنيد، در حقيقت خداوند هنگامي به او ياري كرد كه كافران در حالي كه ا»

: بيرونش كردند، هنگامي كه در غار بودند آنگاه كه به يار خود گفت «از مكه»يكي از دوتن بود 

پس خداوند آرامش را بر او نازل كرد و او را با . نگران مباش، بي گمان خداوند با ماست

 .«ديد، پشتيباني كرد اني كه آنها را نميسپاهي
دارند، با  اي كه با حضرت ابوبكر كنم از كساني كه به سبب كينه من واقعاً تعجب مي

كوشند تا اين آيه را از معناي ظاهر و آشكارش برگردانند،  تأويالت عجيب و غريبي، مي

 .كند داللت نمي تا بگويند اين آيه بر فضل ابوبكر صديق

 :م به برخي از داللت هاي اين آيه اشاره كنمخواه مي

چه شرف و افتخار بزرگي است كه كسي معيت خاصه خداوند را حاصل كند، : اوالً

معيتي كه نشان حفاظت و تأييد و نصرت و توفيق است، در اين آيه معيت خاصه خداوند 

 :فرمايد ثابت شده است، زيرا مي و حضرت ابوبكر صديق صبراي حضرت پيامبر

اَمَعَنا﴿ اإَِناٱَّلَلَ  .﴾إِذ اَيُقوُلالَِصَِحبِهِۦاَلاََت َزن 
 .«نگران مباش بي گمان خداوند با ماست: گاه كه به يارش گفتآن»

                                           
 .لی الغارإخروج ايب بكر ، يف خروجه والـمنتقي يف مولود الـمصطفی 55/60، البحار -5
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اش را  براين خداوند معيت خاصهبنا «خدا همراه من است». «ن اهلل معيإ»: و نفرمود

ان و تعقيب كنندگانشان، شامل هر دوي آنان فرمود، آري خداوند همراه آنان است نه كافر

 .حقا كه اين افتخار بزرگي است

هر كس قرآن را بخواند، حقيقت واضح و آشكاري را خواهد يافت و آن اين كه 

معيت خاصه هرگز براي هيچ منافق و يا مرتد و كافري وارد نشده است و به اين خاطر 

كساني  و همراهانش رسيد و همراه موسي هنگامي كه فرعون به حضرت موسي

ص ااقَاَلا﴿ :شدند، خداوند فرمود بودند كه در آينده مرتد مي
َ
ا٦١اَرُكونَالَُمد ااإِنَااُموََسٰااُباَحَاأ

ۖااقَاَلا ااَمِعَااإِنَاالََكَ   .[42-45: الشعراء] ﴾٦٢اِدينِاَسَيه ااَرّبِ

البته  «چنين نيست» هرگز: گفت «موسي» گمان به ما رسيدند بي: ياران موسي گفتند»

 .«با من است كه به من راه خواهد نمودپروردگارم 
در صورتي كه هنگامي كه خداوند موسي  «خدا همراه ماست» «ن اهلل معناإ» :و نفرمود

گونه كه معيت شامل هر دوي آنان بود، همانرا به سوي فرعون فرستاد، اين  إو هارون

س ااَمَعُكَما ااإِنَِنااََّتَافَا ۖااَلااقَاَلا﴿ :فرمايد خداوند مي
َ
َرىَااَمعُاأ

َ
نترسيد : گفت». [64: طه] ﴾٤٦اَوأ

 .«بينم شنوم و مي همانا من همراه شما هستم مي
اَمَعَنا﴿ :فرمايد و در آيه غار مي اإَِناٱَّلَلَ  .[60: التوبة] ﴾إِذ اَيُقوُلالَِصَِحبِهِۦاَلاََت َزن 

 .«شك خداوند با ماست نگران مباش بي: گفت كه بيارش مي نگاهآ»
را از اندوه خوردن نهي  زي طبيعي است، لذا فرشتگان حضرت لوطاندوه چي: ثانياً

ااَلااَوقَالُوا ا﴿ :كردند، گفتند ه ااُمَنُجوكَااإِنَااَزن اََت ااَوَلااََّتَف 
َ
تََكام اٱاإَِلاالََكاَوأ

َ
ااَرأ امِنَااََكنَت 

 .[77: العنكبوت] ﴾ِبِينَاَغَال اٱ

 .«ات هستيم مگر زنت ادهمترس و نگران مباش كه ما نجات دهندگان تو و خانو: گفتند»
 .[41: يونس] ﴾لُُهم اقَو ااُزنَكاَُي ااَوَلا﴿ :فرمايد مي صخداوند خطاب به حضرت پيامبر
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هيچ عيب و  پس اندوهناك بودن حضرت ابوبكر .«گفتار آنان تو را اندوهگبن نكند»

اند، و اندوه حضرت  اندوهگين و محزون شده ‡ايرادي ندارد، پيش از او، پيامبران

 .به خاطر دين بوده است به اين دليل كه خداوند اعالم فرمود كه همراه اوست رابوبك

إال تنرصوه فقد نرصه » :خداوند متعال در ابتداي آيه ضمير را مفرد آوورد و فرمود: ثانياً

ا﴿ :و مناسب اين بود كه افراد ضمير ادامه داشته باشد، بدين جهت« اهلل اٱَّلَلُ نَزَل
َ
فَأ

اَيُقوُلالَِصَِحبِهِا﴿ي بعدي  و اما جمله ﴾لَي هِاَسِكينََتُهۥاعَا اإِذ  َغارِ
اٱل  اِف اُهَما اإِذ  ِ اٱث نَۡي   ﴾...ثَاِِنَ

ي معيت خداوند با بنده  اي توضيحي در اثناي كالم است، از اين گذشته الزمه مانند جمله

ن ضمير اش را بر او فرو فرستد، بنابر اين نيازي به تثنيه آورد اين است كه آرامش و سكينه

 .تزيرا مراد حاصل اس ،نبود

هنگامي كه فالني صاحب و همراه فالني است، اين نشان شدت مالزمت و : رابعاً

 صمصاحبت حضرت پيامبر به شدت همراهي و همراهي است، و از آنجا كه ابوبكر
نبود، اما  بنابراين نيازي به نام بردن ﴾إِذ اَيُقوُلالَِصَِحبِهِا﴿: مشهور بود، خداوند متعال فرمود

اي در زندان هيچ فضيلتي ندارد و از آن چيزي فهميده  همراهي آني و چند لحضه

 .شود، اين دو نوع مصاحبت و همراهي خيلي با هم متفاوتند نمي

خواهم كه حق را به  ي اين آيه بسيار است، از خداوند متعال مي در واقع سخن درباره

كند و باطل را به ما نشان دهد و توفيقمان  ما نشان دهد و به پيروي از آن توفيق عنايت

 .دهد تا از آن پرهيز كنيم، بي گمان كه او بر اين كار تواناست

زيرا مادر  ،( )ابوبكر مرا دو بار به دنيا آورده است: گفت با افتخار مي /امام صادق

باشد و مادر ام فروه، اسماء دختر  ام فروه دختر قاسم ابن ابي بكر مي /امام صادق

آيا امكان دارد كه امام صادق به كسي كه شايستگي . است بدالرحمن بن ابي بكرع

 ندارد، افتخار كند؟
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بسيار است، چرا  اما استشهاد و استدالل امامان اهل بيت به عملكرد حضرت ابوبكر

از مهاجرين سابقين اولين است، هماناني كه  چنين نكنند، حال آنكه حضرت ابوبكر

اند كه عروه بن عبداهلل از  از انان دستور داده است، شيعه روايت كردهخداوند به پيروي 

اشكالي : جواب گفتي آراستن شمشير به طال و نقره پرسيد، وي در  در باره /امام باقر

 ؟«صديق»: گوييد مي: ود، عروه گفتشمشيرش را زر كوب كرده ب ندارد، ابوبكر صديق

آري صديق، آري صديق، : قبله كرد و گفتباقر از جاپريد و رو به : گويد عروه مي

آري صديق، هر كس به او صديق نگويد، خداوند قولش را در دنيا و آخرت تصديق 

 .(5)(از او نپذيرد) نكند

 !!.گفت ديد، چه مي هاي امروزي را مي شيعه نمي دانم اگر امام جواد 

ه حضرت كند، اين است ك داللت مي يكي از اموري كه بر فضيلت حضرت ابوبكر

در روزهاي آخر زندگي خويش به وي دستور دادند تا امام صحابه باشد و به  صپيامبر

ايشان را به امامت صحابه  صآنان نماز جماعت را اقامه كند، امكان ندارد كه رسول اهلل

در نماز دستور دهد، مگر اين كه صالحيت اين كار را داشته باشد، آنچه صدوق از 

 صرسول اهلل: گويد مي ،كند وده بر اين امر داللت ميروايت نم صحضرت پيامبر
هر كس قومي را امامت كند كه در ميان آنان كسي داناتر از او باشد، كار آنان تا : فرمودند

 .(2)به قيامت روي به پستي خواهد بود

را دستور دادند تا امام  در مرض الموت حضرت ابوبكر صو چون حضرت پيامبر

 گزارد، اين امر بر اعلم بودن حضرت ابوبكر از ديكر صحابهشود و به مردم نماز ب

 .باشد كند و اين خود فضيلتي قطعي براي ايشان مي داللت مي

» : گويد دهم مي اين بحث را با روايتي از امام صادق كه كليني روايت كرده خاتمه مي

خير، : مودآيادر ماه رمضان قران را در يك شب ختم كنم؟ فر:ابو بصير از ايشان پرسيد
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با دست اشاره كرد  /و در سه شب؟ امام صادق: خير، گفت: در دو شب؟ فرمود: گفت

 .( )«خوانند اصحاب محمد قرآن را در يك ماه و يا كمتر مي: آري و سپس فرمود: و فرمود

از عمل صحابه استدالل نموده و اين داللت  /بينيم كه در اين روايت امام صادق مي

كند  به نزد امام جعفر صادق منزلت عضيمي داشتند بلكه داللت ميكند براين كه صحا مي

 .ي اقتدا و پيروي هستند بر اينكه آنان اهل و شايسته

، درياي بي كراني است و اندكي از ثنا و باما رابطه حضرت عمر با حضرت علي

ذكر كردم، و در روايتي ديگر : ي حضرت عمر فرمودند را كه درباره مدح حضرت علي

امام علي به عمر بن : ويسنده نهج البالغه روايت كرده چنين آمده است كهكه ن

اگر خود : ي جهاد با روميان مشورت خواسته بود، فرمود كه از وي درباره بخطاب

شخصاً به جنگ دشمن بروي و آسيبي به تو برسد، هيچ چيزي جلو دار دشمن نخواهد 

گردند، پس مردي با تجربه را به بود و مسلمانان مرجعي نخواهند داشت كه به آن بر

جنگ فرست و افرادي دالور و خير انديش را با او همراه كن، اگر پيروز شود، اين همان 

خواهي و در غير اين صورت تو قوت قلب مردم و مرجع مسلمانان  چيزي است كه تو مي

 .ها از آن نا آگاهند كه بسيار از شيعه  (2)«خواهي بود

لعمري إن »: فرمايد مي بعمر و در باره ابوبكر م عليفراتر امابلكه از اين 
جزاهما يف االسالم شديد فرمحهما اهلل و سالم لعظيم وإن اعصاب بهما جلرحماكنهما يف اإل

 .( )«أحسن ماعمال
منزلت آنان در اسالم عظيم و مصيبت وارده با درگذشت آنان زخم شديدي  ،به جان خودم»

 .«شان را بدهد را رحمت كند و به آنان پاداش اعمال نيك باشد، خداوند آنان در اسالم مي
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فرمايد، چگونه است آنان كه  چنين مي بدرباره ابوبكر و عمر آري امام علي

گويند و نفرينشان  بد مي بهستند، به ابوبكر و عمر مدعي محبت و عشق امام علي

 !!.؟كنند مي

يف خواهد شد، من به شيعه اگر بخواهيم مناقب آنان رابيان كنيم كتاب قطوري تأل

كنم كه ابتدا به قرآن و سپس به اين روايت أيمه برگردند و در آن بينديشند تا  توصيه مي

 .نوري را كه از آنان مخفي مانده،مشاهده كنند



 
 

 آخرين سخن

خواهم كه به اسالم صحيح و اصيل كه  من از مسلمانان فقط اين را مي: برادر عزيز

ند، برگردند، اما انتساب خشك و خالي و ادعاي محض، بر آن بود صحضرت پيامبر

 .هيچ سودي نخواهد داشت

الحمد هلل دين اسالم همانند روز روشن كامالً واضح و آشكار است، در اسالم چيزي 

وجود ندارد كه از اظهار آن حيا كنيم و يا بترسيم، چرا كه اسالم دين فطرت و حاكم 

 .ترس است اظهار آن باعث شرم و تمامي اديان است، وتنها باطل است كه

هاي الهي بر ما اين است كه اين قرآن عظيم را براي ما فرو فرستاده و  يكي از نعمت

حفاظت آن را تا قيامت به عهده گرفته است و اصول عقايد واحكام را در آن بيان فرموده 

 .تا هنگام اختالف مرجع ما باشد

ادات ديني و مذهبي تو درست است يا خير، خواهي بداني كه آيا اعتق براين اگر ميبنا

فهمي، آيا بر معتقدات خود نص  بي طرفانه قرآن را تالوت كن و بنگر كه از قرآن چه مي

يابي يا خير؟ همانا خداوند قرآن را با زبان واضح عربي نازل كرده  واضح و اشكار مي

 .است

يمان به خدا و فرشتگان خداوند در قرآن تمامي اصول عقايد را بيان فرموده، همچنين ا

همانگونه كه اصول احكام  .و كتابهاي آسماني و پيامبران و روز قيامت و تقدير خير و شر

رابيان فرموده است اما تفصيل اين موارد را سنت و احاديث به . مانند نماز، زكات و روزه

 .عهده گرفته است

، تصريح صحضرت پيامبراي كه بر امامت دوازده امام پس از  راستي آيا در قرآن آيه

ها،  سختي ي غير از اهلل هنگام شدايد ويابي كه بر دعا اي را مي يابي و آيا آيه كند، مي

يابي كه بر مشروعيت طواف قبور و اضرخه تصريحي داشته  اي مي تشويق كند ؟ و آيا آيه
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يي از قرآن ي زني و يا قمئه زني تشويق كند آيادر جا يابي كه بر سينه اي مي باشد و آيا آيه

اي را كه در بدر، احد و غزوات ديگر جهاد كردند، مذمت  بيني كه صحابه اي را مي آيه

.  ...كند؟ مگر اين كه ياد آوري اشتباهي باشد و آن هم با اعالم عفو و مغفرت؟ و آيا

 .گذارم پرسشهاي زيادي كه پاسخ آن را به شما وا مي ؟...آيا

ه چيزي ملزم كنم مگر آن چه كه خداوند متعال تو من نمي خواهم تو را ب! برادر عزيز

قرآن در دسترس توست و روز  :خواهم به شما بگويم را به آن ملزم كرده است، تنها مي

و ! گزيني؟ قيامت محاسبه خواهي شد، پس مواظب باش كه براي خود چه چيزي بر مي

  .براي سوال پاسخي آماده كن

 .پروردگارا گواه باش كه من ابالغ كردم

 منيـو آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العال


