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 إهداء

 ��م��م ا� ا����ن ا�� 

شوق درون و محبت قلب بر آنم و اميدار كه اين ثمره ناچيز فكرم را به روح مردان 
تپيد و كساني كه از  شان مي نامداري ارمغان بفرستم كه بخاطر اس�م همه وقت قلوب

صدر اس�م تا كنون براي اعت�ء اس�م و اهتزاز بيرق قرآن و حديث رسول رحمت و نبي 
س�مه عليه و علي أهل بيته وأصحابه، بذل مساعي جميله  ختمي مرتبت صلوات اهللا و

دريغ نه فرمودند، و راد مرداني كه، اول تا اين لحظه براي رضاي خداوند ذوالج�ل و 
حفظ ناموس دين مبينش سر بكف در ميادين نبرد و حق عليه باطل و در مصاف مبارزه 

باختند، خداوندا! بطفيل  عاشقانه جان »راه اهللا«اهريمن صفتان باشيفتگان سر مست 
قطرات خون شهيدان اس�م ما را در صف نيكان داخل بفرما و اين خدمت ناچيز را 

 ببارگاهت شرف قبول بنواز،
 

 اين دعاء از من و از جمله جهان آمين باد.
 عبد الرحمن سربازي



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 حرف آغاز

 هـا اسـت   بنام آنكـه نـامش حرزجـان   
 

 اسـت  هـاي روانهـا   شفا بخـش مـرض   

 

 خداي و صـانع چـرخ بـر يـن اسـت     
 

 اســـــت منيترمحـــــة للعـــــالنبـــــيش  
 

 جــان آفــرين اســت كـريم و مهربــان،  
 

ــت    ــرين اسـ ــي آخـ ــا نبـ ــول مـ  رسـ
 

ــق صمحمــد مصــطفي  ســردار مطل
 

ــق    ــت برحـ ــزوار اسـ ــ�مم را سـ  سـ
 

ــاني  ــر زمـ ــان در هـ  در و دم را رسـ
 

 بـــروح رحمـــت هـــر دو جهـــاني    
 

 درود حـــــق بـــــروح آل اطهـــــار
 

 ســـپس بـــر جملـــه اصـــحاب ابـــرار 
 

ــار   طفيـــل مصـــطفاي پـــاك و مختـ
 

 كــــنم از بنــــدگان نيــــك و اخيــــار 
 

ــان   ــوف و پريش ــوم و مله ــنم  مغم  م
 

 نـــدارم غـــم هســـتم عبـــدالرحمن    
 

 1402هجري شمسي برابر با ماه مبارك ربيع األول  1360ماه سال  غالباً در اوائل دي
قبل بود كه به ناراحتي درد كمر دچار  هجري قمري يعني حدود يك سال و تقريباً سه ماه

شده بودم و قادر به نقل و حركت نبودم در همين ايام يكي از دوستان كه نه تا بحال من 
و تأليفات با من آشنا شده است از آستان  ها نه او مرا، و فقط بوسيله نوشتهام  او را ديده

اي وجود دارد بنام مؤسسه در  هحاكي از اينكه در قُم مؤسس فرستاد، اي  خراسان برايم نامه
ي كوچك تبليغاتي ها راه حق، و سعي بر اين دارد كه بوسيله نشر بعضي جزوات و رساله

كه اكثر مردمش پيروان مذهب پاك  »طيبات يا تايباد«در بعضي مناطق سني نشين امثال 
قهء حنفي از جماعت حقه اهل تسنن و كمتر از برادران اهل تشيع هستند و تا بحال ساب

، ايجاد تفرقه و دودستگي و اخت�ف نمايد و با ارسال چند اند اخت�ف مذهبي نداشته
و با ارسال رونوشت  »ي شورا و جانشيني پيامبر يا امت مسأله«جزوه آن مؤسسه بنامهاي 
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اي كه خودش بنام گردانندگان محترم آن مؤسسه نوشته است تا به اخت�فات سني و  نامه
كه از طرف آن  زوات دامن نزنند و با ارسال جواب مجدد اين نامهشعيه با نشر چنين ج

به اي  . اينجانب تقاضا كرده بود كه اگر مصلحت باشد نامه مؤسسه بوي داده شده است،
مسؤلين آن مؤسسه بنويسم و از آنان خواهش كنم كه در اين لحظات بسيار حساس كه 

ي مذهبي نزديك است از ها دودستگياي و در نتيجه  ملت مسلمان بر اثر اخت�فات فرقه
هم بپاشد و نابود شود و سر دمداران كفر بعلت انسجام و هم بستگي كه دارند در 

تازند و همه تن از  مي گر خود عليه اس�م و مسلمين جهان به پيش هاي ويران توطئه
قدرت مادي و نيروي انساني خود در راه نابود كردن اس�م و تضعيف مسلمين بوسيله 

يجاد تفرقه در صفوف مسلمين و برانگيختين جذبات مذهبي و شورندان آنها بر عليه ا
كسالت و بيماري  با وجود »نين انلصحية«كنند، لذا بحكم حديث:  يكديگر استفاده مي

عموم و مقايسه قوت دلئل   كه اينكه جهت استفادةاي  اي چند صفحه به نوشتن مقاله
مبادرت نمودم، و بعد از مدتي به قُم فرستادم. و غرض  شود و مي طرفين بچاپ آن اقدام

 كنند مذهب اهل سنت مذهبي  مي از انتشار آن اينست كه براي برادراني كه شايد تصور
مذهبي  »واجلامعةاهل سنت «و مذهب  اند اساس است، روشن گردد كه اشتباه كرده بي

هبران اس�م از اهل بيت و اقوال ائمه و ر صمبتني بر اساس قرآن و حديث رسول اهللا 
باشد. از اينكه ما  مي هاي قاطعه حجت ةعترت و اصحاب كرام است. و مؤيد دلئل قاهر

بعلت اعذار و مشك�ت گوناگون در اين چاپ نتوانستيم ترتيب خاص به كتاب داده و 
طلبيم باميد اينكه شايد در انتشارات بعدي  مي عبارات عربي را ك�ً ترجمه كنيم پوزش

 كنيم: مي اءاهللا توفيق آنرا دريافت نمائيم، در پايان مقدمه توجه شما را بنكات زير جلبانش
ربيع األول  17تا  12از  »هفته وحدت«از تاريخ تنظيم اين مقاله كه آن را در ايام  -1
 5هجري قمري در تهران نوشته و سپس به آدرس صندوق پستي شماره  1402سنه 

تا بحال ام  قُم ارسال داشته تي علمي و ديني اصول دينمؤسسه خيريه تعليماتي و تحقيقا
بيش از يكسال در گذر است، علت تأخير در نشر اين مقاله اين بود كه فكر كردم شايد 

ام بنوسيند كه ممكن است ما بر  برادران بدنبال آن مطالبي بصورت تذكر يا پاسخ بر مقاله
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خوش باشيم ولي بعد از اين همه مدت م ا اثر آن ناگزير به اص�حات يا اضافاتي در مقاله
انتظار چون هيچگونه جوابي از طرف مؤسسه نام برده نرسيد براي چاپ و انتشار آن 

 اقدام نموديم .
جهت استحضار و سهولت در مقايسه و بررسي دلئل طرفين كليه مكاتبات  -2

از اين سطور رسانم، بدين ترتيب كه بعد  مي مربوط را در اين نشريه بنظر خونندگان عزيز
خوانيد و سپس نامه اين را كه  مي برادر خراساني ما را كه باينجانب نوشته است  اولً نامإل

نوشته است، و بعد از آن جواب مؤسسه   »مؤسسه در راه حق«وي براي مسؤلين محترم  
 را كه بعنوان آن برادر نوشته شده است و بدنبال آن مقالإل ما را مطالعه خواهيد فرمود.

اثر نفيس و  »راهي بسوي وحدت اس�مي«آخر كتاب چند مطلب را از كتاب  در  -3
حل «ارزندةِ ع�مإل معاصر جناب آقاي مصطفي حسيني طباطبائي، كه تحت عنوان 

آن كتاب با  191تا صفحه  162نوشته است تقريباً از صفحه  »اخت�ف در شئون امامت
حقايق كه از قلم حق پسند يك كنيم زيرا اين  حذف بعضي جم�ت غير ضروري نقل مي

و به آن ايم  عالم شيعه واقعي غير متعصب تراوش كرده است كام�ً با مطالبي كه ما نوشته
باشد، اميدواريم اين اقدام راگشاي همي دلباختگان اس�م  مي معتقد هستيم منطبق و موافق

رخرويي كنند، بوده موجب نجات ابدي و س مي كه براي حل اخت�ف فرق مسلمين سعي
 جاوداني ما باشد.

به اميد روزي كه بر اثر وحدت كلمإل تمام فرق اس�مي و آگاهي جوانان مسلمان و 
وحدت صفوف مسلمين مسلمانان بر مشك�ت جهاني غلبه حاصل كنند و اس�م راستين 
بتواند سير تكاملي خود را در سطح جهاني ادامه دهد تا به پيروزي نهائي اس�م عزيز و 

 كفر و استكبار جهاني منجر شود.نابودي 
 والس�م

 مخلص شما
 عبدالرحمن سربازي

 .ش) ه8/12/61) (ه1403، جمادي الثاني (سنه 14مقيم چابهار 



 
 

 بسم تعالي

برادر و استاد مكرم و ارجمندم جناب حضرت مولنا  ، رمحة اهللا وبركاتهسالم عليكم لا

 .دامت بركاته!عبدالرحمن سربازي 
كه  »مؤسسه در راه حق«از اهل تشيع است بنام اي  يك مؤسسهشود،  مي سپس عرض

با آنها تماس دارم و گاهي نشرياتي بطور رايگان از اي  بنده مدت دوسال است تا اندازه
برايم فرستادند و تا اينكه مدتي گذشت  صسر گذشت زندگاني جناب حضرت محمد

اي  فرستادند و نيز من يك نامه كه ديدم پنج نشريه در مورد خ�فت تقريباً بر رد عقايد ما
چهار ماه فرستادند، و به همين علت  بر ردشان فرستادم و تا اينكه آنها جواب برايم بعد از

اي  علمي من حقير ناچار شدم كه اين نامه را با پنج نشريه و با رد نوشت نامه بي و بسبب
دند خدمت شما تقديم كه من به آنها فرستادم و رد نوشت جواب آنها را كه برايم فرستا

شود و از شما تقاضا دارم در صورت  مي اگر چه باعث زحمت شما استاد مكرم هم نمايم، 
تماس بگيريد كه  5صندوق پستي شماره  شود با آنها به اين آدرس: قم،  مي امكان اگر

دست از اين تبليغات بردارند و براي جوانان اهل سنت اينطور نشريات نفرستد كه زمان 
 هاي شما را گرفتم. است، به بخشيد كه وقت گرانب حساس

 در پايان اميد عفو دارم از شما استاد بزرگوار
 با تشكر و احترام!

 مخلص شما محمد عبدالواحدي



 
 

 باشد:  مي كه براي آنها فرستادم از اين قراراي  متن نامه

 آقايون كاركنان مؤسسه در راه حق!
ان مسلمان و خير انديش چرا اينطور شود كه شما برادر مي بعد از س�م عرض

كنيد، و من چند دوست از  مي ي اخت�ف انگيز در بين جوانان اهل سنت پخشها نشريه
كرديم و در هر جا در  مي برادر اهل تشيع و تسنن داشتم هميشه با اينها برادر وار صحبت

بسبب آورديم تا اينكه يك روز  باره خوبي حكومت اس�مي بحث و سخن در ميان مي
نشريه مسئله خ�فت در گيري ميان دو برادر اهل سنت و تشيع بوجود آمد كه من مانع 
جنگ ايشان شدم و نصيحتشان كردم، لذا براي جلوگيري از اينطور اخت�فات از شما 
تقاضا دارم كه از پخش اين نشريات اخت�ف انگيز خود داري فرمايند، بخصوص در اين 

خواهند اس�م عزيز را ضعيف  هر طرف رخنه كرده و مي ها از زمان حساس كه كمونست

اهللا عليهم) و نيز رهبر انق�ب بارها گفتند كه: بيائيد برادران اهل سنت و  لعنةگردانند (

خواهند دشمنان اس�م از آب  مي ي اخت�ف انگيز در ميان نياوريد كهها برادران تشيع ك�م
ت نشريات شما من ناچار و مجبور شدم كه گل آلود ماهي بگيرند و به همين سبب و بعل

 خدمت شمايان چند اعتراض تقديم نمايم و آن اعتراضات از اين قرار است.
همچنان كه در تفسير قمي و در تفسير صافي است كه، جناب حضرت  -1

فرمود: بعد از من ابوبكر و بعد پدرت حضرت عمر  لبه حضرت حفصه صمحمد
: اي رسول خدا! كدام شخص به شما خبر داد، خليفه خواهند شد، حضرت حفصه پرسيد

خبر  بي فرمود: بمن آن خدا خبردار كه  خبردار است و صكه جناب حضرت محمد
نيست، عليم است و جاهل نيست، جناب برادران روشن فكر شما كام�ً قضاوت كنيد 

دهند براي خ�فت  مي اينقدر مژده بزرگ ها و مصنف تفسير شيعه ، ها امامهاي شيعه
 كنند. ميشان  يها كنند و خ�ف ورزي امام مي ي امروز انكارها چرا اين شيعه بيخينش
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كام�ً ادا صادق و مصدوق شده يا  صشما بفرمائيد كه، آيا اين مژده رسول اكرم -2
صادق نشده آيا از  صكنيد اگر مژده رسول اكرم نه اگر كام�ً ادا شده چرا شما انكار مي

 نعوذ باهللا مژده دروغ بدهد. صيد كه نبيآ اين نقص در نبوت لزم نمي
اعتراض سوم: اگر بفرض محال قبول كرده شود كه خ�فت خلفاء ث�ثه به مطابق  -3

اهللا  كلمة  تمام دوازده امام تقيه نموده از اع�ء ها ي شيعهها عهد الهي نبوده به مطابق كتب

بي كائنات را پس ساكت و خاموش شدند. شما برادران ذوالعقول بگوئيد كه: اين دين ن
كدام شخص بر گوشه وكنار دنيا رسانيده كه اآلن در روي زمين يك مليارد مسلمان 

 كنند. زندگي مي
حق گفتن حق دار است يا نه؟ اگر حقدار  ها آيا اين دين اس�م در نزد شما شيعه  -4

است شما بايد لمحاله تسليم كنيد كه اين بوساطت خلفاء ث�ثه بما رسيده خ�فت اين 
بر حق بوده است، خصوصاً در عهد  عثماناشخاص يعني حضرات ابوبكر، عمر، 

 خ�فت عمر فاروق فتوحات به عروج رسيده تعداد مسلمانان افزون شده.
اگر اين اس�م حقدار نيست شما بگوئيد: كدام دين حق دار است تا اينكه به  -5

 ضح باشد.مطابق عهد خداوندي نيز كامل و مصداق آن دين بر تمام دنيا وا
آيا شما در باره رأي دادن صحابه كرام مهاجرين و انصار را براي مجلس شوراي  -6

 دانيد يا نه. مي آنها اهل
كنيد حالنكه خ�فت  كنيد پس چرا از خ�فت اينها انحراف مي اگر تسليم مي -7

 منعقد شده. هاي كرام بعه به مشوره اين صحابهخلفاء ار
دانيد پس جواب اين آيه را  نمي س شوراي اهلاگر شما صحابه كرام را براي مجل -8

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿ دهيد. مي چه
َ
 .]159عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡ�

 .»را در مشورة خودتان شامل فرمائيد كرام اي محمد شما) صحابه(«

منعقد شده آيا مشورة اينها  ه امر خ�فت به مشوره صحابه كرامبارة اينكدر -9
 ديده است يا نه.براي خ�فت در نزد شما پسن
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 ديده نيست پس چرا خ�فت حضرت علينزد شما پسن اگر مشورة صحابه -10
 كنيد بايد مجبوراً خ�فت خلفاء ث�ثه را تسليم نمائيد چونكه مشيرين همگي مي را تسليم

 اند. صحابه كرام مجلس شوراي بوده
ي شده صحابه كرام خداوند متعال راضي شده يا نا راض، اگر راض آيا به مشورة  -11

 پس شما چرا در قلوب بغض داريد و ناراض هستيد.
ناراض شده لطفاً شما زحمت كشيده همان  اگر خداوند بمشورة صحابه كرام  -12

 آيه و حديث نا رضايتي را براي ما واضح فرمائيد.

ا« را هنج البالغةو اين عبارت  -13 اذِلکَ اَكَن اَِِاًاً   ُ ْه ّو اسََم  و
اجَل  َ ََ ا ْن   َّ عَ انله انَ ِِن ِ و ِِ

 »پس اگر حضرات صحابه جمع شده يكنفر را امام مقرر كردند خدا راضي است« .»جِض ا
 لطفاً جواب بدهيد.

 به بخشيد كه خدمت شما برادران جسارت كردم.
 محمد عبدالواحدي

نويسم  مي را كه آدرسش را مجدداً »مؤسسه در راه حق«اين بود متن نامه من به 
 .5ه آدرس: قُم، صندوق پستي شمار

ضمناً از شما تقاضا دارم كه در صورت امكان، آدرس صفحه و چاپ دو تفسير قُمي و 
صافي كه در اعتراض اول و نامه نوشتم براي من بفرستيد چون از من خواستند كه صفحه 
و چاپ آن دو تفسير را برايشان بفرستم و اين دو تفسير نزد من موجود نيست. به بخشيد 

 كه مزاحم شدم.
 عىل اهللا إن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً. وأجركم 

 با تقديم احترام
 محمد عبدالواحدي.
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 خدمت برادر گرامي آقاي محمد عبدالواحدي، 
 با إهداء س�م،

ي شما سپاس گذاريم و توفيق تان را از خداي  نامإل شما رسيد، از تذكرات برادرانه
 داريم. متعال مسئلت مي

هستيم بنابر اين  صچون ما تابع مذهب اهل بيت رسول خداقب�ً بايد تذكر دهيم كه 
نشريات ما نيز طبعاً در مطابقت با عقايد خودماست و خوش بختانه در مطرح كردن 
مسائلي كه مورد اخت�ف ما با برادران اهل تسنن است هر گز كوچكترين ناراوائي 

ايم  رادران اهل تسنن ذكر كردهو اصولً اين مسائل را از منابع و كتابهاي خود ب ايم،  ننوشته
 تا اگر احياناً يكي از برادران سني ما نيز آنها را دريافت كرد طبق اسانيد خودشان باشد.

كنيم بما حق بدهيد كه اگر چيزي را درست و حق بدانيم بعنوان  با اين مقدمه گمان مي
حق باشند و ي عالمان ديني است كه مبلغ  خير خواهي مخفي نگه نداريم زيرا بر عهده

دشمنان قرار گيرد، ي  البته بصورت علمي نه با جنجال و تعصب كه موجب سوء استفاده
بررسي علمي برخي از معتقدات است و اميدواريم برادران اهل ايم  بنابر اين آنچه نوشته

تسنن از مبحث علمي گريز و فرار نداشته باشند چون آنچه زننده است سخنان ناروا و نا 
ي  دانيد كه بحث علمي در ميان چهار فرقه مبحث علمي، زيرا خودتان مي سزا است نه

اهل تسنن نيز وجود دارد و اين دليل آن نيست كه با هم دعوا دشمني داشته باشند. بنابر 
دهيم كه اگر مطالب مورد  اين ما هم كه برادر پنجم شما در اس�م هستيم به خود حق مي

 ر از تعصب بيان كنيم.اخت�في داريم با روش علمي و بدو
داريم كه بما و شما توفيق عنايت كند كه از روش  مي و از خداوند تعالي مسئلت

 علمي نگريزيم و بدور از تعصبها برادرانه حرف حق يكديگر را بپذيريم، آمين.
پردازيم و پيش از شروع همانند يك برادار  مي اينكه برادرانه به برسي اعتراضات شما

 در جواب ما بينديشيد: كنيم خواهش مي
يي  در تفسير قُمي و تفسير صافي چنين چيزي كه شما نوشته ايد، نيست و مژده -1
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بر شما است كه جاي اين ك�م را كه ادعا كرده ايد،  در مورد شيخين داده نشده است، 
 دقيقاً تعين كنيد و مث�ً بنويسد: ( تفسير قُمي، چاپ ف�ن، در ذيل ف�ن آيه). 

ما نيز مربوط و استنتاج از همان چيزي است كه گفته ايد: در تفسير مطلب دوم ش -2
يي در اين تفاسير نيست البته در  قمي و صافي مژده داده شده و گفتيم كه: چنين مژده

گويد: پيامبر  كتابهاي بزرگان اهل تسنن احاديث فراواني وجود دارد كه آشكارا مي
جانشين خود معرفي نموده است. و  را به عنوان وصي و امير مؤمنان علي صاس�م
 كه م�حظه فرموده ايد.ايم  ي اين روايات اهل نسنن را جر جزوات خود ذكر كرده نمونه
ي بر حق پيامبر  پيشرفت اس�م در زمان شيخين دليل بر اينكه آنان خليفه -4و  -3
شود، و اگر فتوحات دليل حقانيت باشد معاويه و عمرو بن عاص نيز  اند نمي بوده

، با وجود آنكه ستمگر و اند و ساير خلفاي اموي نيز فتوحاتي داشته اند توحات داشتهف
 .اند ناحق بوده

همين دليل ظلم و ستم  اند ساكت و در تقيه بوده ‡و اينكه نوشته ايد: ائمه شيعه
خلفاء غاصب است و البته امامان بزرگوار ما در حد مقدور به نشر معارف دين و تربيت 

در طول   و جناياتي كه از طرف خلفاء ها ي ظلم دان همت گماشتند و با همهاس�مي شاگر
ي  حقه  انجام شد آن بزرگواران توانستد طريقإل صسال نسبت به دودمان پيامبر 260

تشيع را به دوستداران و پيروان خود نشان دهند و هم اكنون متجاوز از يك صد و پنجاه 
دانيد آن بزرگواران را گاه كشتند و  در حاليكه مي مليون مسلمان شيعي پيرو آنان هستند، 

 گاه زنداني نمودند.
و گاه مسموم ساختند و اين امور خود دللت بر آن دارد كه آنان با خلفاي غاصب در 

 مبارزه بودند.
ي گوناگون ها : همانطور كه گفتيم: اس�م دين بر حق است ولي اس�م به فرقه-5

اس�م واقعي است، و گفتيم كه: روش  ها ك از اين فرقهمنشعب شده و بايد ديد كدام ي
واقعي است و در كتب بزرگان اهل سنت نيز ذكر شده كه پيامبر امير  صاهل بيت پيامبر
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مؤمنان را در غدير خم به امامت و خ�فت نصب فرمود، و نيز بزرگان اهل سنت روايت 

اِ�يه� ا«فرموده است:  صاند كه: پيامبر كرده اتًَجِك ِّ اِِ اِِنه اَاً �ِ َ ته ِِ اَس ِِ ان  ُ ِِعًَ ا ِ
ْه ََ ََ انّو اه

بَدن ا
َ
َّْناأ ِِ اتَ الَ ه ِِ ابِ اه

ع  ْه ّو َّ گذارم، كتاب خدا  ميان شما دو چيز ارزشمند را باقي ميمن در«  .»َم
و اهل بيت خودم را، كه اگر به اين دو چنگ بزنيد و تمسك بجوييد هر گز گمراه نخواهيد 

 .»شد
كنيم و بر شما نيز لزم است كه از  اطاعت مي صنهاي صريح پيامبرو ما از اين فرما

فرمانهاي پيامبر عزيز اطاعت نمائيد و همانطوريكه گفتيم: بزرگان اهل تسنن اين روايات 
 كنيد؟ مي بنابر اين چرا شما انگار اند و صدها روايت ديگر نظير آن را نقل كرده

ن موضوع را بررسي كرده برايتان كه ما ك�ً اياي  در مورد (شوراي) جزوه -6
شويم كه در اموري كه  مي فرستيم اميد است با دقت بخوانيد و همينقدر را اينجا متذكر مي

 صتوانند شوركرده و از فرمان پيامبر نمي صريحاً فرمان داده باشد امت صخدا و پيامبر

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿: ي بينيد كه در دنبال آيه نمي آيا فوقِ شوراي است،
َ
 .]159عمران:  [آل ﴾رِ� مۡ ۡ�

ۡ  َت َعَزمۡ  فَإِذَا﴿ فرمايد: مي َّ ََ ََ ِ ٱ َ�َ  ََ يعني تصميم گيري در نهايت  .]159عمران:  [آل ﴾َّ

َٓ عۡ ٱوَ ﴿ با خود پيامبر بوده است. و در جاي ديگر فرمايد: ْ لَُم َّ  ا
َ
ِۚ ٱ رَُسََل  َِيُ�مۡ  َ َّ  َۡ َ  ل

 ٱ ّمِنَ  َكثِ�ٖ  ِ�  يُِطيُعُ�مۡ 
َ
َّمۡ  رِ مۡ ۡ� و بدانيد كه رسول خدا در ميانتان است. « .]7[الحجرات:  ﴾َََعِِ

اين بر پيامبر لزم نبود بنابر .»اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به يقين به رنج افتيد

ٓ ﴿ فرمايد: مي كه هر چه بفرمايد اطاعت كند زيرا خداي تعالي در جاي ديگر ٰ  َوَما  ُ�مُ َءاتَٮ
ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لّرُسَُل ٱ ْ ٱفَ  هُ َ�ِۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ َا ََُه و آنچه كه رسول [خدا] به شما « .]7[الحشر:  ﴾ن

 و حتي زيرا خداي صريحاً. »بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از آن باز دارد، بازآييد

ّ ٱ﴿فرمايد:  مي ِِ وۡ  ّّ
َ
َ ٰ�َ  ِ  ٱب

ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  ِمِِ�َ ُمؤۡ ل
َ
پيامبر به [تصرف در « .]6ألحزاب: [ا ﴾َ

ََ  َوَما﴿ فرمايد: مي و باز. »] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است كارهاى َِةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�  ِم
ُ ٱ قََ�  إَِذا مۡ  ۥٓ َورَُسَُ�ُ  َّ

َ
َ ًراَ

َ
َ  ََ مۡ  ِمنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�َ

َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن رِهِۡمۗ َ  َقدۡ ََ  ۥَورَُسََ�ُ  َّ
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 َّ ََ  ٰ�َ ََ �ٗ  ِٗ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و « .]36[األحزاب:  ﴾٣ اّمبِي
رسولش كارى را مقرر نمايند، آنكه خود در كارشان اختيار داشته باشند. و كسى كه از خداوند و 

 .»] در گمراهى آشكارى گرفتار آمده است رسول او نافرمانى كند، [بداند كه
در امامت و خ�فت امير مؤمنان و در پيروي از اهل بيت  صر اين فرمان پيامبربناب

 كس در سر پيچي از فرمان پيامبر معذور نيست. مانند فرمان خداست و هيچ
و اضافه بر ايم  : پاسخ گفتار هفتم و هشتم و نهم شما را در پاسخ ششم گفته7-8-9

ي شورا هم عمل نشده و  شورت و آيهگوئيم: متأسفانه در خ�فت خلفاي ث�ثه م آن مي
اند. در  هبهتر است به تواريخ و روايات بزرگان خودتان مراجعه كنيد كه دقيقاً شرح داد

و در مورد خ�فت  اند و بسياري از بزرگان صحابه نبوده سقيفه امير مؤمنان علي
اول او را به ي  خليفه دوم اص�ً شوراي در كار نبود و بر خ�ف اعتقادات خود تان خليفه

خ�فت بعد از خود نصب كرد و و صيت نوشت!! و هيچ وجه هيچكس مشورتي در كار 
نفر را براي شوراي تعين كرد و اين  6دوم   سوم نيز خليفإل نبوده است و در خ�فت خليفإل 

صحابه از مهاجرين و   كار نيز بر خ�ف عقايد شما است زيرا در شورا لزم بود كه همإل
 اشته باشند.انصار شركت د

شوراي استدال نكنيد زيرا خلفاي ث�ثه به آن عمل   شما بهتر است به آيإل ،اينبنابر
نيز با شوراي خليفه شد كام�ً اشتباه است زيرا  ايد علي . و اما اينكه نوشتهاند نكرده

 اي امير مؤمنان علي مسلماناني كه در مدينه حاضر بودند بخانه پس از قتل عثمان همإل 
ند و با التماس و خواهش از او خواستند كه خ�فت را بپذيرد و با او بيعت كردند و ريخت

را سر پيچي و فراموش كرده بودند چون  صسال كه فرمان پيامبر 25در واقع پس از 
باز گشت نمودند و خ�فت را   صنتايج وخيم آنرا در امورِ امت ديدند به فرمان پيامبر

ود بر گرداندند، نه آنكه بنشينند شور كنند و كسي را ي آن ب به همان كس كه شايسته
 سر فرود آوردند. صاز طرف پيامبر بلكه به انتصاب امير مؤمنان علي انتخاب نمايند

 هاي قبل گفته شده است. : پاسخ اين قسمت از گفتار شما نيز در پاسخ -11-12
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قرائن حاليه و مقاليإل ايد بدون توجه به  نقل كرده هنج البالغةي را كه از : عبارت14 

 هنج البالغةايد و بهترين شاهد در مدعاي شما دهها فراز ديگر  مطلب، نتيجه گيري كرده

ي شقشقيه و دهها موضع ديگر را كه  پذيريد لطفاً خطبه را مي هنج البالغةاست، اگر 

 صريحاً تلويحاً در رد ادعاي شما است بخوانيد و استنتاج كنيد.
و خواهشمنديم اگر  توان مطالب را تفصيل داد،  ين نميدر يك نامه بيش از ا

تأليف عالم  »القرير«ي مفصلي مانند ها خواهيد حق بر شما آشكار شود به كتاب مي

بزرگوار مرحوم اميني مراجعه كنيد كه همه چيز را از كتب بزرگان اهل سنت نقل كرده و 
هايشان به  كنار كتابآنوقت متوجه خواهيد شد كه علماي بزرگ خودتان در گوشه و 

 .اند درستي اعتقاد  ما شيعيان شهادت داده
ي مسلمين را از  ي اخوت فيما بين همهها توفيق و سعادت جنابعالي و استحكام رشته

 داريم. خداي متعال مسئلت مي
 با احترام 

 



 
 

 بسم تبارك و تعالي
ستي خدمت برادران گرامي و گردانندگان مؤسسه تحقيقاتي اصول دين صندوق پ

 قُم، 5شماره 
اي شما واصل گرديد از خير خواهي و محبت شما  ضمن س�م، نامه سه صفحه

متشكريم و اميدواريم كه خداوند متعال ما و شما را از ض�لت و كج روي محفوظ و براه 
راست و حقيقت هدايت فرموده از تجاوز و خود خواهي و حسادت و عناد نسبت 

 باشند بدور دارد. مي تفرقه ين عواملتر بيكديگر كه از شوم

َٓ  َوَما﴿: سوره شوري 14آن مجيد آيه  در قر َفّرقُ ََ ْ ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِّ�  ا ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ َۡ ٱ َءُهمُ َجا  �يَ
] از روى حسد در ميان خود،  و جز پس از آنكه دانش يافتند [آن هم« .]14الشوري: [ ﴾َُِهمۡ بَيۡ 

كند، با توجه بمقدمه نامه خودتان كه نوشته ايد آدم از  بهمين امر اشاره مي. »پراكنده نشدند
مبحث علمي نبايد گريز و فرار داشته باشد و با توجه بفرمائش تان كه تابع مذهب اهلبيت 

كنم بما هم اجازه خواهيد داد كه در پاسخ  و اصحابه هستيد گمان مي صرسول خدا
از روايات اهلبيت كه در بارة و برخي  صبنكاتي از احكام قرآن و دستورات پيامبر اكرم

كه از نظر شان  حقانيت مذهب خلفاءراشيدين و كليه صحابه عليهم الرضوان و پيروان
آنجنابان نگذشته است اشاره كنيم. و قبل از شروع كردن بحث همان دعاء شما را ما هم 

زيم كنيم كه خدواند متعال بما و شما توفيق عنايت كند كه از روش علمي نگري مي تكرار
ها برادرانه حرف حق يكديگر را بپذيريم و بر حقايق ثابته سر پوش  و بدور از تعصب

 نگذاريم.آمين
كنيم در  آوريم و از شما تقاضا مي تحرير در مي  اينك برادرانه نكات مورد نظر را برشتإل

 مطالب و نكات ما بينديشيد.
ما خود ش در مطلب اول و دوم شما با كمال صراحت حقيقتي را كه در كتب -1

در اي  در تفسير قُمي و در تفسير صافي مژده«ايد كه:  موجود است انكار فرموده نوشته
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و از ما حواله دقيق خواسته ايد حسب الحكم حواله را  »مورد شيخين وارد نشده است
كنيم كه قبل از بررسي مذهب اهل  مي دقيقاً خواهيم نوشت. اما قبل آن از شما استدعاء

خودشان شما آنرا از كتب خودتان بررسي بفرمائيد. زيرا موارد فراواني  سنت در كتابهاي
ي بزرگان اهل تشيع و احاديث حضرات ائمه اطهار در تأئيد ها و احاديث زيادي در كتاب

مذهب اهل سنت وجود دارد كه بر متفحص و محقق مخفي نخواهد ماند و اينگونه انكار 
رساند. و إل مطلبي چنين ساده و  مي ا را بماشما نارسائي تحقيقات مؤسسه تحقيقاتي شم

 ماند؟ مي روشن در تفسير قُمي و غيره چگونه بر شما بزرگواران مخفي
آوري اين جمله معترضه م�حظه فرمائيد در تفسير قُمي چنين نوشته است:  پس از ياد

اقًلا« اأبْكانًَل اا اأربكابهذن اِناأبًب�ياناانالفنةاب د امااا اب دُ نِانًَلإ
 .»أرب�انلخ

 سورة تحريم موجود است. 10سطر  538و در تفسير صافي چاپ تهران 

 »نًَل اا اأ� ركا ذناقًلا� رِانل َياانال فانررب افصصةابِاع�شةاا انْاهًانلخ«
فرمود كه: بعد از  به همسرش حضرت حفصه بنت سيدنا عمر صرسول اهللا :يعني

خليفه خواهند شد، حضرت ام المومنين وفات من ابوبكر و بعد از وي پدرت 
است ترا بچنين مطلبي؟ رسول   پرسيد كه: كي اط�ع داده از آنحضرت لحفصه

 ».فرمود: خبر داده مرا خداوند دانا وآگاه صاكرم

ايم  ي اين روايات اهل تسنن را در جزوات خود ذكر كرده و نمونه »وما قولكم الخ«

ايد يا رواياتي است خود تراشيده كه اهل  يه نقل كردهبايد بگويم: آنچه در جزوات مشار ال
يا رواياتي است صحيح اما دال بر تعيين وصي كه مدعاي  اند سنت ثبوت آنها را در كرده

باشد نيستند بلكه از نظر ما مبين مقام والي اهل بيت و نمايانگر شخصيت  مي شما
كه بفضل الهي  هستند يفه چهارم سيدنا علي بن ابي طالببرجسته حضرت خل

 باشند. مي همانطور كه خودتان هم اعتراف داريد اهل سنت قائل به آن و متعقد بدان
به پيشرفت اس�م در زمان خ�فت باشكوه شيخين اعتراف كرده  4و 3در مطلب  -2
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ايد اما از اينكه پيشرفت اس�م در زمان آنها دليل بر حقانيت خ�فت آنها است بدون 
ت و تصريحات خود حضر ص�م اهللا مجيد و احاديث رسول خداتوجه به آيات كثيره ك

از آنرا ذي�ً با اي  كه در خطبات و سخنان گرانبهايش فرموده است و ما نمونه علي
 :قوله تعالي »استخ�ف«اختصار خواهيم نوشت، انكار كرده ايد، (الف) آيه معروف به آيه 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ َُِا ْ وَ  ِمُِ�مۡ  َءاَم ٰ ٱ َعِملَُا َّ ُِّهمۡ ََخۡ َََيسۡ  ِت لَِ�ٰ َ  ٱ ِ�  لَِف
َ
 لََف ََخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ ّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن َّ ََ ِ ّّ َُم ََ َُِهمُ  لَُهمۡ  َو ِيٱ دِي ُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ َّ َّ َُبّدِ ََ َۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َو مۡ  فِِهمۡ َخ
َ
َ ِٗ ۚ  ا

ََ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�َ ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ٰ  لَِك َ� ََ ْو
ُ
ََ َ�ٰ َۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ  .]55النور: [ ﴾٥ ِسُقَ

اند، وعده داده است كه بى  اند و كارهاى شايسته كرده خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده«
 شك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد، چنان كه كسانى را كه پيش از آنان بودند، جانشين

] دينشان را كه برايشان پسنديده است برايشان استوار دارد و برايشان پس از  ساخت. و [آن
كنند و چيزى را با من شريك  ] مرا پرستش مى بيمشان ايمنى را جايگزين كند. [چرا كه

 .»سازند. و كسانى كه پس از اين ناسپاسى كنند، اينانند كه فاسقند نمى
و  از موعود بودن خ�فت خلفاء من جانب اهللا است، كه حاكي  »وعداهللا«درين جمله 

ِينَ ٱ﴿ يها جمله َّ  ْ َُِا ْ  ِمُِ�مۡ  َءاَم ٰ ٱ وََعِملَُا َّ كه حاكي از مؤمن بودن آنها و نيك  ﴾ِت لَِ�ٰ َ

ُِّهمۡ ََخۡ َََيسۡ ﴿: در مدت خ�فت است. و خصوصيات تركيبي جملهشان  بودن اعمال   ﴾لَِف

ِينَ ٱ لََف خۡ ََ سۡ ٱ َكَما﴿ باتاكيدات و جمله: كه حاكي است از بودن خ�فت آنها  ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن َّ
مثل «موجود است كه:  »مجمع البيان«بر منهاج نبوت، قابل توجه است. چنانچه در تفسير 

ّ ﴿ يها و جمله ».داؤد سليمان ََ ِ ّّ َُم ََ َُِهمُ  لَُهمۡ  َو ِيٱ دِي مشير است بآنكه  ﴾لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ َّ

مشير  »ولينرصهنم« خلفاي راشيدين مورد رضاي الهي بوده است. و جملهديانت و روش 

 دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن﴿ ي:ها است باينكه آنها از پشتيباني و نصر ت اهللا بر خوردار بوده و جمله
 ٰ ٰ  لَِك َ� ََ ْو

ُ
ََ َ�ٰ َۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ ي آنها موجب كفران  مشير است بآن كه انكار خ�فت حقه ﴾ِسُقَ

 شود.  مي نعمت و فسق
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 و مراد از اين خ�فت تنها خ�فت حضرت مرتضي و حضرت مهدي بهيچ وجه
ي جمع  بصيغه »خلفاي«ي  ذيل همين آيه جمله »صافي«تواند باشد زيرا در تفسير  نمي

ُِّهمۡ ََخۡ َََيسۡ ﴿ موجود است.  ٱ ِ�  لَِف
َ
 .»اي ليجعلنهم خلفاء بعد نبيهم« ﴾ِض �ۡ�

 بحضرت عمر موجود است كه حضرت امير ةغالبال هنج 134و در خطبه شماره 

انل ْجة«فرمودند:  اسمت انوْةة ابًِزنة انين  ا ذن اتْهللانِا    چاپ  415ص  »سقد
 تهران.

انِانلن اس«نوسيد:  مي ابن هيثم بحراني «شارح آن  د اِس اا اقْ  انم�ا انْناآ ذن
 .»ان�ا

 مِنَ  ُمَخّلفِ�َ َِّلۡ  قَُ﴿ رمايد:ف مي »دعوت اعراب«ضمن آيه  16(ب) در سوره الفتح آيه 
 ٱ

َ
َُدۡ  َراِب عۡ ۡ� َۡ َس َۡ  إَِ�ٰ  ََ َع ْوِ�  �ٍ قَ

ُ
َ  

ۡ
وۡ  َِلََُ�ُهمۡ تَُ�ٰ  َشِديدٖ  ٖس بَُ

َ
ۖ �ُسۡ  َ ََ ْ  فَإَِ لُِمَ َا ُ ٱ تُِ�مُ يُؤۡ  تُِطيُع َّ 

جۡ 
َ
ۖ َحَسِٗ  ًراَ َۡ  �َ ا َّ ََ ََ ََ ْ ۡ  َكَما ا َّ ََ بۡ  َُ َ�بۡ  ّمِن َُمتَ مٗ  بًاَعَذا ُ�مۡ ُ�َعّذِ َِ

َ
به « .]16الفتح: [ ﴾١ اَ

شويد كه با آنان  نشين بگو: به سوى قومى سخت جنگاور فراخوانده مى گذاشتگان باديه واپس
آورند. پس اگر اطاعت كنيد خداوند پاداشى نيكو به شما خواهد داد و اگر  جنگيد يا اس�م مى مى

به عذابى دردناك عذاب خواهد  روى بگردانيد چنان كه پيش از اين روى گردانديد. شما را

پش اي  بعد از نزول اين آيه كريمه بجز غزوة تبوك در زمان خود رسول خدا غزوه .»كرد
نيامده است و در غزوه تبوك نه جنگي رخخ داد و نه كافري مسلمان شد پس لبد مراد از 
آن! جنگ با مرتدين عرب در خ�فت صديق و جنگ با كفار فارس و روم در خ�فت 

وۡ  َِلََُ�ُهمۡ تَُ�ٰ ﴿ ي اروق است و جملهف
َ
ََ �ُسۡ  َ محتوا خواهد ماند. لذا اگر خ�فت  ي ﴾لُِمَ

 حق نباشد در شان مسلمان نيست. بشيخين

 : یقوله تعال(ج) آيه قتال مرتدين 

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َا ُِ َۡ  ۦدِيِِهِ  َعن مُِِ�مۡ  تَدّ يَرۡ  َمن َءاَم   َف فََس

ۡ
ُ ٱ ِ� يَُ ِّبُهمۡ  �ٖ َۡ بِقَ  َّ ُُ 

ّبَنَهُ  ِِ ُُ َّةٍ  ۥٓ َو ذِ
َ
ۡ ٱ َ�َ  َ ِعّز�ٍ  ِمِِ�َ ُمؤۡ ل

َ
ٰ َۡ ٱ َ�َ  َ اى مؤمنان، هر كس از « .]54: ة[المائد ﴾فِرُِنَ َ�
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] خداوند گروهى را در ميان خواهد آورد كه آنان را دوست  شما كه از دينش برگردد [بداند كه
] بر مؤمنان فروتن و بر كافران  د. [قومى كهدارن دارد و [آنان نيز] او را دوست مى مى

 .»درشتخويند

عده زيادي  صمصداق آن خ�فت صديق است كه بعد از وفات حضرت رسول خدا
ر، مرتد شدند و بوسيله سپاه بنوسليم، بنو يربوع، بنو تيم، بنو كنده، بنو بك از قبائل غطفان، 

وب شدند و تدين نحو و عده كه همان سپاه اس�م راسيتن بود ريشه كن و سرك صديق
 فوق الذكر الهي متحقق شد.

ٓ ﴿: (د) قوله تبارك و تعالي دۡ  ِ�ٓ  ٢ لّرومُ ٱ ُغلَِبِت  ١ مٓ ال
َ
 ٱ َ� َ

َ
 َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوُهم ِض �ۡ�

ََ َسَيغۡ  ِ  ِسنَِ�ۗ  عِ بِۡض  ِ�  ٣ لُِبَ ّ  ٱ َِ
َ
َۡ  دُۚ َ�عۡ  َومِنۢ  َُ َ�بۡ  مِن رُ مۡ ۡ� َُ ۡ ٱ َرحُ َ�فۡ  َم�ِذٖ َو ََ ُمؤۡ ل َُِ  بَِِۡ�ِ  ٤ ِم

ِۚ ٱ ٓ  َمن يَُِ�ُ  َّ ۖ �ََشا ََ  ُء ِۖ ٱ دَ وَعۡ  ٥ لرِّحيمُ ٱ َعزُِزُ َۡ ٱ َوُه ُ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  َّ �ۡ  ِ�نّ َوَ�ٰ  ۥَدهُ وَعۡ  َّ
َ
َ َ�َ 

ََ َ�عۡ  َ�  ّّاِس ٱ الم (الف. لم. ميم) * روميان شكست خوردند *در « .]6-1الروم: [ ﴾٦ لَُمَ
رزمين. و آنان پس از شكستشان پيروز خواهند شد * در عرض چند سال. پيش از نزديكترين س

اين و پس از اين، حكم از آن خداست و آن روز مؤمنان به يارى خدا شادمان شوند * هر كه را 
اى راستين [وعده كرده  كند و او پيروزمند مهربان است * [خداوند] به وعده خواهد يارى مى

 الروضةو در كتاب  .»دانند كند ولى بيشتر مردم نمى ش را خ�ف نمىا ]. خداوند وعده است

ست كه حضرت ابو جعفر باقر موجود ا 397حديث شماره  86مؤلفه ع�مه كليني ص 
به اتمام و كمال رسيده  ن وعدة الهي در خ�فت حضرت فاروقفرمودند: اي العلوم
 است.

قْ انعح اَارا�يتااند اِلنالاًّافصياجمْلانِـِ اأباِ دنِال«(هـ ) 
 .0F1» ذُاِنْةاِي اساقيص

در زمان خ�فت فاروق و ذي  »كنوز كرسي وقيرص فتحت عيل«آيا   شما را بخدا،

                                           
 ).2ج  671مجلسي ص  قلوبحياة الو  264حديث شماره  ضةكتاب الرو 2ج18(ص -1
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 متحقق نگشت؟ بالنورين 

باشد كه از  مي كه دال بر حقانيت خ�فت خلفاي ث�ثه ةهنج البالغفراز  ها (و) ده

توان نام برد، رجوع  مي را 459و  73نان شماره و سخ 146و  134آنجمله خطبات شماره 

 .رشح فيض اإلسالمشود بچاپ تهران با 

(ز) اقتداي حضرت علي در نمازها پشت سر خلفاي ث�ثه و بازدواج دادن دختر خود 
و معام�ت ديگر دليل حقانيت خ�فت آنها است، و  را بحضرت عمر لام كلثوم 

َٓ تَرۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  مي إل خدواند متعال ُِ ْ َك ِينَ ٱ إَِ�  ا َّ  ْ َا َََمّسُ�مُ  َظلَُم  .]113[هود:  ﴾ّّارُ ٱ ََ
بنابرين تصريح  .»] به شما خواهد رسيد و به ستمكاران گرايش نيابيد كه آن گاه آتش [جهنّم«

اين رواداري حضرت مرتضي قابل  در صورت غاصب بودن خلفاي راشدين قرآن

اسالا«باب اين  4ديث شماره توجيه نيست در حالي كه بنا به ح اشيئً  انص َْن الا ن ئّة
 .1F1»نص َْناِالاب هداا انِاسأمياانِاالانعجًسةس�ِ

أناقًلا انًاَ اتفاانيًّاأميانِاسينانيًّانشتلاَِيِانل انرميالب� ا«
  .»بًّانيهًاا امْنالةاا اسنلانِاسجمْ اسنلبنوةاسنل دنسةا  اعى انِاسجمْ 

ايد. در صورتي كه اگر صحيح  بمسئله تقيه اعتراف كرده 4و  3ب رد ضمن مطل -3
جنگ سرور آزاد مردان،  را و قابله حضرت مرتضي با حضرت معاويهاست پس م

 كنيد؟ مي را با يزيد چگونه تو جيه حضرت حسين

چاپ تهران موجود است  رشح فيض اإلسالمبا  هنج البالغة 558و نيز آنچه در ص 

انل اَِيِأالس�« اان  اسآري اجل انىمااًليها  منافي ادعاء شما   .»ِاأقًت اجلَْإ
 است.
نوشته ايد  صدر مطلب پنجم آنچه از حقانيت اس�م و روش اهلبيت پيامبر اكرم -4

از  صحيح است. و نفس حديث غدير و حديث ثقلين را اهل سنت قبول دارند و آنها را

                                           
 اصول كافي، موجود است. 1ج 282ص  -1
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ا به هيچ وجه استدالل را از آنها بخ�فت و دانند. ام مي احاديث مناقب حضرت علي
دانند زيرا حديث غدير بقرينه آنحضرت  نمي صحيح � فصل حضرت عليامامت ب

 محتمل المعاني است. »مولي«ي   است و همچنين كلمه
به حديث غدير استشهاد حضرت علي و خاندانش از ائمه اطهار در هيچ موردي  -5
از آنرا در ذيل اي  چنانچه نمونه س آن دللت دارد،بعك  بلكه نصوصي هست كه اند دهنكر

 م�حظه خواهيد فرمود.

ُ  ا«(الف)   َْ  َ
ه
 انل

َ
ُ ا  ْ  َ َْنن; اَالاَم ه ل

َ
ُ;اَسأ ْ  اس ل 

َ
ين ا  مه

َ
َناأ  َْ ِ َه عَ ّه ام  ِ  ان ِ�ًو

فه َْ ْنا  ّ ِّ َ
ه
ْ�اَسنم  ِ َى

ا( ْل   َ   
ه
انل ِِ ََيه َِ ا نًََ اقَدها١َسَالاتَثه    

ه
انال اا، اَس�ِنو اِنه ِّ

َ
اَ ْن  ّ ََ ِه َي ه اَسن ْو اَمنَ َةاقَده َحجو َّ ه َا ه اَسنل ََ

َ
أ

ِْ�انَا  ّ ع 
ه
اتََي� َ ًتِِب اَس�ِنه

ه
ًئِِ اَسَ�عهِبانل ََ

ه
ِلانل ْه اقَ

َ
اِِل ِِ ْه

 
اأ ََا  اَسلَاه ِه

َ
اَاًاأ اه ابِ�  اَجِ� ه   اه َل هع � 

َ
�ًَاأ

َ
ر

ا ِا اه  � ِ َْ ْه اَسأَ اه  �  َّ مه
َ
اأ اَسلََ ّا اه  َفِدم 

َ
ر اَِ اه الَ�  ; اَرفه اَسِة�ين   اه الَ�  ًَ�

َ
اَسأ اه  َي�  مه

َ
اأ  ُ ْ  ّ هع 

و
اَسَ  ه

ِاف
َ
اأ ِّ مرا بگذاريد و ديگري را به «فرمايد:  مي 91چاپ تهران خطبه شماره  271ص  .»اً!ِا

آميز است، و  رويم كه رنگارنگ و فتنه دست آريد، زيرا ما به استقبال حوادث و اموري مي
ماند، چهره  رد و دلها بر اين بيعت ثابت و عقلها بر اين پيمان استوار نميهاي گوناگون دا چهره

افق حقيقت را ابرهاي تيره فساد گرفته، و راه مستقيم حق ناشناخته ماند. آگاه باشيد! اگر دعوت 
كنم، و به گفتار اين و آن، و سرزنش  دانم با شما رفتار مي شما را بپذيرم بر اساس آنچه كه مي

دهم، اگر مرا رها كنيد چون يكي از شماها هستم، كه شايد  دگان گوش فرا نميسرزنش كنن
تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم، در حالي كه من وزير و مشاورتان باشم  شنواتر، و مطيع

شما انصاف بدهيد در صورتي كه بگوئيم: خ�فت  .»بهتر است كه امير و رهبر شما گردم
شده بود اين فرمائش آن معصوم چه تعبيري خواهد بحديث غدير و غيره منصوص 

و نيز اگر بنا به گفته شما و نوشته جزوات شما خ�فت و امامت يك وظيفه الهي  داشت، 
چرا حضرت علي از قبول بيعت اباء  صوصه بود پس از شهادت حضرت عثمانمن

و  7،8يل مطلب ذورزيد تا اينكه نوبت به اصرار رسيد كه اين امر را خود شما نيز در  مي
 420و142و به ترتيب در صفات  220و137و 53ايد و در سخنان شماره   پذيرفت 9
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 با شرح فيض اةس�م چاپ تهران نيز باين امر تلويح موجود است.  هنج البالغة 722و

اسييئا«و بنا به روايت قيص بن عباد خود آنحضرت فرمودند:  انم ة انَ  سنل 
اِهدن اوًي اَِيِاسلااأتيكانب اأباقحًنةاني اراىجلةانلسّّةالْاِهداِلاجمْلانِ

اا اانبُ قسم بآن ذاتيكه دانه را شگافت و جهانيانرا آفريد اگر رسول خدا «يعني  .»سنفدة
گذاشتم كه  نمي را شتافتم و پسر ابي قحافه ابوبكر مي عهدي با من كرده بود با چابكي بر آن

 .2F1»دبر آي صاز منبر پيغمبراي  به پله
ان�عه اِلاأ«(ب)  ً ّا اجمْلانِاّؤانْـافنلل اب داسنًة انلَّيصة ِلاقْ اانبنًو

انفعججعااَِيهاابرناجمْلانِ س ابرناسّ اِلا�ّنهااس�عجًسِة امّيئها اانهفا
اَِيها اا انمجة ارا ذن اساً انًَلقًلْنإ يوا؟ ِْ َْ

ه انل  ِ اتَ�  الَاه اِ�يِهاه َِاًَاة 
ه
انْ اَك�َِ  ْه َ ال اإ ة 

 .3F2»بِِهاها
دعواي امارت انصار را با  عليفرمائيد كه حضرت سيدنا  در اينجا م�حظه مي 

در بارة انصار رد كرد و در مورد  صاستدلل به اشارة حديث وصيت حضرت پيغمبر

فرمود و بس، اينجا كه محل  .»نفعجْنابًلشجيةاسأاًِْنانّّية«خ�فت و امامت خود 
باشد استدلل كند  مي غدير كه بنظر شما نص صريح امامت ويبيان بود و لزم بود بحث 

گوئي  »السكوت يف موضع البيان بيان«مع الوصف استدلل نفرمود، پس حسب قاعده 

اقل شك آنحضرت نشان دادند كه حديث غدير نص بر امامت نيست. علي هذا هيچ ع
حق و مورد نام دارد و انيس غار و مونس اسفار بر ندارد كه خ�فت حضرت صديق

 تائيد حضرت سيدنا علي مرتضي بوده است.

ّجع اِ�ِا ًاـّ� اب انمّ انلـِ انمّ انل«فرمائيد:  (ج) امام ابو نعيم المدائني مي
اسنِالْان ِانل  اقًلاأاً اِِناا اِن امْالُإا�خارارفنةاَ  بذلكانْاًاةااقًلإ

                                           
 .100نصوص امامت چاپ تهران و ص  78ص  -1
 تهران). هنج البالغة 161(ص  -2
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 .4F1»َّْكناأنص انلًسالَّّاسنلَّاًنا نص الاان �ِ
(د) و همين است مذهب اهل سنت و جماعت و مطابق است فهم اهلبيت را: ابو نعيم 

 »ا اِن امْالُ«آورده كه از وي پرسيدند كه حديث:  ن حسن السبطاز حسن مثني ب
 ص: بدان خ�فت چه آنحضرتص؟ گفت پيغمبرآيا نص است بر خ�فت علي

اس�اأمي ا« گفت: مي افصح الناس و واضح گوترين مردم بود هر آئينه اأنهًنلًسا ذن نً
بعد از آن گفت: قسم بخداست اگر خدا و  .»سنلًَئااَِي�ااب د انًمّ ْنا اسأْي ْن

كرد  نمي صكردند و علي امتثال امر خدا و رسول رسولش علي را جهت اينكار اختيار مي
لي و حضرت سيد حق تعا فرمود هر آئينه بسبب ترك امتثال فرمودة  نمي و اقدام براين كار

شخصي گفت: آيا نه گفته است رسول  .بود مي الوري اعظم الناس از روي خطايا

ان اامْالُ«: صخدا گفت: آگاه باش قسم خدا است اگر  حسن .»ا اِن امْالُ
كرد چنانچه بر صلوة و  گفت و تصريح مي مي خ�فت را واضح صكرد پيغمبر مي اراده

نًاأنهًانلًساِناَِيً اسنلاأمي�ااا اب د اسنلًَئاا«ين فرمود: در ا مي زكوة كرده است. و
 .5F2»رانلًسابرمي 

چاپ تهران چنين مرقوم نموده است: و  78(هـ ) مؤلف نصوص امامت در ص 
همينكه از او سوال كردند: آيا  چنانكه نبيره آنحضرت حسن ابن الحسن المجتبي 

لْينا«غدير؟ حسن فرمود:  نصي بر خ�فت امير المؤمنين موجود داشت در داستان
امااانل  اسأْي ْن  انلًسا ذناس�اأمي اسنلًَئااب د انًمّ ْن اأنهً أجنىارفنعِالًَلإ

–أقّاابًِام حً�ِاأنانِات ًلالْاآمياَِيًا ل ا ذنان مياسلاانَدُاعا«قًلانمّ إا

ي را اراده كرده بود اگر پيغمبر خ�فت عل«يعني:  .»لنناأِماانلًساراًوا–ِيُانِاسلهِ

اين علي ولي امر من و پس از من قائم بر شما است پس گوش  »أهيا الناس«گفت:  مي هر آئينه

                                           
 )./، نوشته قاضي ثنااهللا پاني پتيمسلولـسيف ال 244( -1
 .چاپ لهور)  ،حتفة اثناعرشية 209(ص  -2
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آنگه فرمود: بخدا قسم هر گاه خدايتعالي و رسول او علي را براي خ�فت  كنيد و اطاعت نمائيد،
مردم بزرگتر و بيشتر  كرد و خطا و گناهش از همه بر گزيده بودند و علي به اين كار اقدام نمي

 .»بود
آري، شوكت تسليم خود آنجناب بهترين دليل و حجت بر عدم نص در نزد او 

6Fلواأللباب نه بر اهل غرض و ارتياب

1. 

ياأنامؤا انلاً اقي ا ااًل الي ابينكاسابْاة�داب اَارا� اأبا«(و)  سِذ
اب اَابَغِاِ�ك ا�ّد انً اب اَإ اة�د اقًل اقًلإ اِاًاً ااِ دنِ؟ اراآلا�ّد اِن ا تِز

انًَلاس�ي اساقداكنا اقَ ا� ااسيناأبْكاَاب انمّْاأفد ا  اصتطانلاًِةاقًلإ
اماانََّنيهً ا ابيدُ ننت اِ�ِاكنافشص اعاا افيانلََّةاانؤ�ابََّةاس افًجةانيبى ً

 .7F2»سالافشص اعاا افينلًج؟

ْل صيان فْلاقًلإاقًلافدمِامؤا انلاً اسنمِّا�ّداب اَ«(ز)  اب انل ًّناأب
ااأنااباِ دنِِن اِنداأ ندر اة�داب اَانًَلالإانًا�ّداب اَ اأ� انل اتِز

اقًلإا اكناأبْكاأفد ا  ا� ا  إ اقَ   اقًلإ اب ينِ؟ ااصتطانلاًِةاا يسنً  راآلا�ّداِاًاً 
نمًجانيَ دِاعانخذُاسسكانًّاكنانّن ِاا اأنانَْلالانْنِالَداكنانؤ�ابًلا ًُا

سانلنًسلانلا ًُانيبى ًاماانََّينهًاأنتنُاكنافشص اَاا افيانلا ًُاسالافشص اَاا ا
 .8F3»فيانلًج؟
به ابي جعفر احول مؤمن الطاق گفتند كه: جريان گفتگوي تو با زيد بن علي بن «يعني: 

لي بمن گفت: اي الحسين در حضور حضرت صادق چه بود؟ مؤمن الطاق گفت، زيد بن ع
پنداري در ميان آل محمد امام مفترض الطاعه بوده است؟  مي محمد علي بمن چنين رسيده كه تو

كرد  مي گفتم: آري پدر تو علي بن الحسين يكي از ايشان است. زيد گفت: چگونه خود سرد

                                           
 نصوص امامت بلفظه). 29(ص  -1
 چاپ مشهد). 186: ص معرفة الرجالاختيار ( -2
 ).1348چاپ دانشگاه مشهد اسفندماه سال  329رجال كشي حديث شماره  187(ص  -3
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كند  ي ميپنداري كه او از حرارت لقمه بر من دل سوز مي گذاشت آيا تو چنين آنگاه در دهانم مي
 .9F1»كند؟ نمي اما از حرارت آتش جهنم دل سوزي 

 /اي كه بين زيد بن علي الحسين در محضر حضرت صادق نتيجه: از اين مذاكره
از مسئله امامت منصوصه  صشود كه در خاندان رسول خدا مي اتفاق افتاده است معلوم

 خبري نبوده است.
 نويسد: مي ع�مه طباطبايي

از بزرگان اهل بيت و از زهاد و  إكه زيد بن علي بن الحسيندانيم  مي البته ما« 
مانند  اند شود و كتبي كه علماي اماميه در علم رجال پرداخته مي فقهاي عترت شمرده

رجال ع�مه حلي و شوستري و ممقاني و غير هم از ذكر مناقب و فصائل او مشحون 
تبر اماميه، زيد را بسيار هر كدام بنابر مدارك مع و امام رضا ، و امام صادقاست

زيد بن   ، در كتاب عيون اخبار الرضا آمده كه امام علي بن موسي الرضا در بارةاند ستوده
 علي فرمود:

. يعني »ن �ِاكناا اًَِّواآلا�ّدابِباِانجً داأِدنئِاف اق ع ارامبي انِ«
ا دشمنان او نبرد كرد تا زيد بن علي از دانشمندان آل محمد بود و براي خدا خشم گرفت و ب«

  .10F2»در راه خدا كشته شد
ايد  ردهدر مورد شواري نوشته ايد: و بجزوه آنكه فرستاده ايد اشاره ك 6: در مطلب -5

و آياتي چند نيز مرقوم فرموده ايد. در اين مورد بايد گفت كه در اين جزوه مطلبي كه 
ز آنچه ما در اين الش اقانع كننده باشد ذكر نشده است و آنچه نوشته شده است ح

 ايم روشن است. صفحات شرح داده

بودن فرمان نبوي نوشته ايد بدون شك صحيح  اإلطاعةو آياتي كه در باره واجب 

است، اما به عقيده علماء اهل سنت چنين فرماني از بارگاه رسالت صادر نشده است. و 

                                           
 نصوص امامت چاپ تهران). 100(ص  -1
 چاپ تهران). »راهي بسوي وحدت اس�مي«كتاب  178تا  177(ص  -2
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و پيروي از عقايد و اعمال  كنيد تاكيداتي است در باره اهل بيت مي آنچه شما بدان استناد
 .اند و اخ�ق آنها كه اهل سنت بتوفيق الهي كام�ً بر آن عامل

ّ ٱ﴿ و در باره آيه ِِ وۡ  ّّ
َ
َ ٰ�َ  ِ  ٱب

ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  ِمِِ�َ ُمؤۡ ل
َ
پيامبر به [تصرف در « .]6األحزاب: [ ﴾َ

سازيم  مي نشان ايد خاطر كه شما ذكر فرموده. »] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است كارهاى

زۡ ﴿ :ي جملهاش  كه دنباله
َ
ّمَ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوَ

ُ
مادران مؤمنين يعني زنهاي شان  است كه در ﴾َُُهمۡ َ

و  لكه از جملإل آنها حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه صمطهر حضرت رسول
به ترتيب دختران حضرت  لو حضرت ام الؤمنين حبيبه لحضرت حفصه

 باشد نازل شده است. مي و ابو سفيان و عمر ابوبكر
فرمان پيامبر در امامت و خ�فت امير مؤمنان و در پيروي از «بعد از آن نوشته ايد كه: 

معذور  صاهل بيت مانند فرمان خدا است و هيچكس در سر پيچي از فرمان پيامبر
اينجا از مطرح كردن اين سؤال ناگزيريم كه، آيا عدم معذوريت منحصر  »نيست
 ت كه شما بگمان خود بدان اشاره كرده ايد يا عام است؟ي اسها بفرمان

اي كه  رحهاگر جواب موافق شق اول قضيه باشد بديهي البط�ن است زيرا نصوص مص
پس  ايد عامند نه خاص و اگر جواب موافق شق دوم قضيه باشد،  شما بآنها استناد كرده

صار موجود است و صدها آيات ك�م اهللا مجيد در مدح عموم صحابه مهاجرين و ان
 هميچنين صدها حديث از پيامبر اس�م و ائمه اهل بيت وجود دارد كه بدان توجه

 شود چرا؟ نمي
چنانكه ما براي استحضار شما مواردي چند را از آيات قرآن و احاديث كتب بزرگان 

 اهل تشيع نقل خواهيم كرد و من اهللا التوفيق.
 چنين صباره اصحاب بزرگوار پيامبر اكرمسوره فتح در  29(الف) قرآن مجيد در آيه 

َّمدٞ ﴿ فرمايد: مي ِۚ ٱ رُّسَُل  ّّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ِشّدا
َ
ّفارِ َۡ ٱ َ�َ  ءُ َ ُّ  ٓ ٰ  َُِهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا  اُرّكعٗ  ُهمۡ تََرٮ

دٗ  َّ ََ يَبۡ  اُس ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ََُغَ َّ  َۡ ٰ َورِ ۖ نٗ َ� َهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا ثَرِ  نۡ مِّ  وُُج
َ
� ٱ � َدِ َُ ٰ  لّس  ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�

َۡ ٱ َّ ٰ � َرٮ َِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�ي
َ
ََىٰ سۡ ٱفَ  لََظ ََغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ َ ََ  ٰ َقِهِ  َ�َ  ۦُس
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ُب ُ�عۡ  َغِيَظ  لّزّراعَ ٱ َِ ۗ َۡ ٱ بِِهمُ  َِ ّفاَر ُ ٱ وََعدَ  ُّ ِينَ ٱ َّ ْ َءامَ  َّ َا ُِ  ْ َا ٰ ٱ وََعِملُ َّ ِۡ  ِت لَِ�ٰ َ  فَِرةٗ ّمغۡ  ُهمِم
جۡ 

َ
ۢ  ًراَوَ محمد رسول خداست و كسانى كه با اويند بر كافران « .]29الفتح: [ ﴾٢ �َعِظيَم

بينى كه از خداوند فضل و  گير و در ميان خود مهربانند. آنان را در حال ركوع و سجده مى سخت
هايشان پيداست. اين وصف  ] آنان از اثر سجده در چهره جويند. نشانه [درستكارى خشنودى مى

اش را بر آورد آن گاه  آنان در تورات و وصفشان در انجيل است. مانند كشتى هستند كه جوانه
هايش ايستاد كشاورزان را شگفت زده  آن را تنومند ساخت آن گاه ستبر شد، سپس بر ساقه

اند و  م آورد. خداوند به كسانى از آنان كه ايمان آورده] آنان كافران را به خش سازد تا از [ديدن مى
 .»اند آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است كارهاى شايسته كرده

 شود. در اين آيه بشرح زير خإلصه مي خصوصيات قابل توجه صحابه
كه از بزرگترين نعمتهاي  صمعيت (همراهي و هم صحبت بودن) رسول خدا -1

 الهي است بر آنها.
 ص�بت و استحكام ايماني در برابر كفار و دشمنان دين. شدت و -2
ي  رحمت و شفقت نسبت به همديگر و غمخواري مسلمين و استحكام رشته -3

 شان. اخوت و برادري ميان
ين نمونه آن نماز است تر بيننده هميشه آنانرا در انجام مرضيات الهي كه كامل -4

 خواهد ديد.

ََ يَبۡ ﴿ -5 ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ََُغَ َۡ وَ  َّ ٰ رِ يعني هدف آنها صرفاً رضاي الهي است و بر  ﴾انٗ َ�
 .اند مقام اخ�ص عمل استوار

 پيشانيهايشان بر اثر مكث در سجود پينه بسته است. -6
 .اند آنها در تورات و انجيل يعني در ميان ملل گذشته نيز ستوده شده -7
 موجب شگفتي مردم است.شان  قوت ايماني آنان و پيشرفت اس�م بوسيله -8
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9- ﴿ َ ّفارَ َۡ ٱ بِِهمُ  غِيَظ َِ اشاره برآن است كه كمال و رشادت و عظمت اس�مي ﴾ ُّ
را خداوند در رديف شان  شود يا بالفاظ ديگر دشمن آنان موجب حسادت و غيظ كفار مي

 كفار شمرده است.
اجر و مزد عظيم و بزرگ براي آنها از طرف   وعدة مغفرت و بخشش و وعدة  -10

 خداوند متعال شده است.
ذكور است حضرت امير را كه در اين آيه م يباً هيمن صفات قرآني صحابهتقر

موجود است ذكر فرموده است فليراجع.  هنج البالغةدر خطباتش كه در  المؤمنين علي

 كنيم.  مي جلب هنج البالغة 286ص  96بطور نمونه نظر شما را بخطبه شماره 

ِ ا« ان او َْ ا دو ّو َ ا�  َُ َحً ْه اأَ نه  
َ
اَجأ ده ََ الَ ده ََ الَ اه  اِانه�  اه ه  ِ ه  اف شه َفدن 

َ
اأ جَ 

َ
اأ ً َّ اَ� اَسآِ ِ  ِِ ََيه َِ ا

سِىِ اه ا د  اسَر  اِل ًَِ ِهاه َ ْه اَ� َْن ان َينسِف  اَسِ�يًَاً   دن  جا ام  ن ابًَتْ  اقَده ن   به  ْ ا  ً� اش  ه َْن  ِح 
ان صه ن َك�ْ 

نوا
َ
ر َِ ا اَاَ ًِىِ اه  ِي ِه اِذ اِا ه ِي ّه َ

ه
انو اِا�هِ  َ ََ ا َْن ص  َِ ِْلااَسَ�  ْ ا اِا ه ِّ هَز 

ه انل َب َِ اج  ي نِهاه �ه
َ
اأ َ ْه �َ

ِْىِ اه  ج  نگرم،  را ديدم، اما هيچكدام از شما را همانند آنان نمي صمن اصحاب محمد« .»م 
هاي غبارآلوده داشتند، شب را تا صبح در  كردند در حاليكه موهاي ژوليده و چهره آنها صبح مي

هاي صورت را در پيشگاه خدا بر  و پيشاني و گونه گذراندند، حال سجده و قيام به عبادت مي
اند، بر پيشاني آنها از  ساييدند، با ياد معاد چنان ناآرام بودند گويا بر روي آتش ايستاده خاك مي

 .»هاي طولني پينه بسته بود سجده
َۡ ﴿ (ب) ْ  فَإِ َا ُِ ٓ  َِ بِِمثۡ  َءاَم َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمَُِم َما ْۖ هۡ ٱ ََ َّ  �َ َََدوا ََ ْ َۡ تَ  .]137: ةالبقر[ ﴾ِشَقاقٖ  ِ�  ُهمۡ  فَإِّ�َما ا

اند و اگر روى  ايد، ايمان آورند، در حقيقت راه يافته پس اگر به آنچه شما به آن ايمان آورده«
مان فرمائيد كه در اين آيه اي م�حظه مي. »برتافتند جز اين نيست كه آنان در ستيزند

محور و مدار صحت و اعتبار ايمان ديگران و ما و شما قرار داده شده است و  صحابه
شده است و روگرداني و صرف نظر از آنان را مايه شقاق شان  هدايت منحصر به پيروي

 دانسته است.
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َهُ ﴿( ج)  َبُع َّ ِيَن ٱ َّ نَاارِ ٱ
َ
رَُِن َوٱۡ� َِ ِ َوٱلُۡمَ�ٰ ّ ِِ ُ َ�َ ٱّّ َّ ةِ مِۢن ََّقد تّاَب ٱ َُۡعۡ�َ ِ� َساَعةِ ٱ

ُِۡهۡم ُمّم تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنُّهۥ  َ�ۡعِد َما َ�َد يَزُُِغ قُلَُُب فَرُِقٖ   .]117: التوبة[ ﴾١رِّحيٞم  بِِهۡم رَُءوٞف ّمِ
خداوند بر پيامبر و مهاجران و انصارى كه به هنگام تنگدستى بعد از آنكه نزديك بود دلهاى «

] به آنان  از كف برود، رحمت آورد. سپس از آنان در گذشت، بى گمان او [نسبتگروهى از آنان 
دانيم مربوط بغزوه تبوك است كه  اين آيه همانطور كه همه ما مي .»رؤوف مهربان است

 ص) در اين سفر همرحل و هم توشه هم اثاث پيامبر اكرمبشيخين (ابوبكر و عمر
نظيري كرد كه در ازاي آن  بي شكر كمكهايع�وه بر تجهيز يك سوم ل بودند و عثمان

يعني بعد از امروز عثمان  هر كاري بكند  .»اًا�اِ�ًّنااًاِّ اب دانَُْ«فرمان نبوي: 
در مدينه ماند و بسبب ماندن  صصادر شد و علي بفرمان نبوي »او را زيان نخواهد داد

نتيجه به شرف اين  نهايت ناراحت شد و بگريه در آمد كه در بي خود از شركت در غزوه
 حديث باين منزلت نائل گرديد.

ُ ٱ رَِ�َ  ََّقدۡ ﴿(د)  ۡ ٱ َعنِ  َّ ِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعَنََك  إِذۡ  ِمِِ�َ ُمؤۡ ل َرة ََ َعلِمَ  لّش نَزَل  قُلَُ�ِهِمۡ  ِ�  َما ََ
َ
 فَُ

َِةَ ٱ ِّي َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لّس
َ
َۡ  َبُهمۡ َوَ اوند از مؤمنان هنگامى به راستى خد«. ]18الفتح: [ ﴾١ اقَرُِبٗ  اِٗ ََ

كردند خشنود شد، و معلوم داشت كه در دلهايشان چيست، در  كه زير درخت با تو بيعت مى
 .»نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزديك را به آنان پاداش داد

ي عثمان  ن همت مردانهشرف اع�م خوشنودي و رضاي پروردگار در اين موقع به يخم
شد كه بفرمان رسول خدا بنمايندگي آنحضرت بسفارت منصوب  حاصل براي صحابه

و بمكه فرستاده شد و پشت سر او شائعه شهادت و كشته شدن او بسمع مبارك پيامبر 
گرفت و از  ا كفار را بمنظور خونخواهي عثمانرسيد كه نتيجه تصميم جهاد ب صاكرم

داشتند و در آخر نيز تشريف  ببيعت جهاد خواست و در اين بيعت شيخين صحابه
را دست عثمان قرار داده در دست ديگر خود قرار داد. چنانچه در كتاب  صآنحضرت

موجود است و فرمود اين دست عثمان  503تحت حديث شماره  2ج  159ص الروضة

 است كه با دست من بعيت كرد.
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 ها آيات ك�م اهللا مجيد كه محل ذكر همه اينجا نيست در مدح و ع�وه از اين، ده
 صحابه وجود دارد و كفي به شرفاً.

در ك�م  373شمار است. از آنجمله در ص  بي ) و روايات اهل بيت در اين بابه(

 443و  415نيز و در  1299مدح صحابه و انصار و در  هنج البالغة 160و ص  66شماره 

و در  459ك�م شماره  »وليهم والٍ فأقام واستقام حتي رضب الدين بجرانه« 1300و 

 525و  193و در خطبه  ح و ستايش حضرت عمرمد  »هللا بالد فالن« 219ك�م  721

 موجود است. مدح حضرت عثمان »ما عرف شيئاً جتهله«

 و عليك ببعض تفصيل هذا الباب.

ا« -1 اِ دنِ ا ب اقَ  اقًل افًةُ اب  اانصْج اِ ااِلا–ِ  انًرب� اقَ  قْ 
 .11F1»ب اْدقْنانلخ  ا اْدقْناعا�ّداأُاِذبْن؟اقًلإأْحًُا�ّد

 .12F2»نًّاأج اأفدن اان�اافش ههاانلخ  الَداجأن اأْحًُا�ّد« -2

3- »    َّ
ه
ابًِم ًِس�   ََ اَا َِهِا 

ه
انم اَمَينِلي     ِ

ه
أ انليو  ْ اَايًَِا ِِ اسن ;ُ ْه آنان مردمي بودند، « .13F3»قَ

 .»دهنده بردباري، گويندگان حق... انديش، ترجيح نيك
ن« -4 ِ

و
ُ انل ْه ََ

ه
َ انل نه

َ
ُ ؟   أ ْ  ّ َْ فه

َ
آَنانَر يه  َ

ه
سنانل

 
ُ ؟اَسقََيأ  َْ ِ ََ اَ� ُِ َف ِمه

ه
انْ

َ
ْناِِل  ِ  .14F4»َ اى 

ِه ;   « -5 انَ ّ  ُ �هَصًِجواسِل
َ ه
هًِلي�َ اَسن   ّ ه اِاَ انل

َ
اَمَ ًل ِِ سناراَمِبيِ ان ِهد  ل شه اً انمه ْه اقَ نو

َ
 .15F5»أ

 .»م داراي فضيلتي بودند؟جمعي از مهاجر و انصار در راه خدا به شهادت رسيدند؟ و هر كدا«
هً« -6  .16F1»ساقدامِ ان ْْلا� انيِس

                                           
 اصول كافي). 1ج  65(ص  -1
 .96خطبه  هنج البالغة 286ص -2
 ).115خطبه  هنج البالغة 364(ص  -3
 ).120خطبه  هنج البالغة 373(ص  -4
 ).28چاپ تهران نامه شماره  هنج البالغة 893(ص  -5
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اذلكاِالاِنًّ�ً ا« -7 ا�ز�د�ً ااً اسأًِّانً اس�رْن�نً اا اجمْلانِا�َع اآبًئنً سلَداِنً
  .17F2»س�َّيًّ ا

فراز ديگران از اين كتاب ناطق بفضل و عظمت و متبوع و مطاع بودن ياران  ها و صد
و بقول معصوم  اند أسفانه امروز ناديده گرفته شدهوجود دارد كه مت صعزيز پيامبر اس�م

 شود. نمي توجه

 .18F3»ن اسأْحًُا�ّدانلن اأفّنْانلصحًبة« -8
شده   براي  اصحاب محمد دعاء  »آل محمد«فرمائيد كه بعد از ذكر  مي اينجا م�حظه

 مفصل كه  است و بر آنها حضرت امام سجاد درود فرستاده است. شما بفرازهاي اين دعاء
از  »زبور آل محمد«و   »أخت القرآن«در حق مهاجرين و انصار شده و در كتابي چون 

 با ديده انصاف بنگريد مراد از آن چه كساني هستند؟ زبان معصوم مذكور است، 

ا« -9 انمًما انلياًا–فدمنً امئ  اقًلإ اقْ  انل اِل اقْل  ِأْحًبااإ
ا اىِْن اقْ إ اِس  ان عدنعا  انقعدنعا ابرنها اأْحًباكلجُْ اْحي ال ا ذن نيز  .19F4»نًَلإ

م�حيدر آملي و احتجاج طبرسي موجود  جامع األرسارو  بحاراألنوارهمين مضمون در 

 است. به نقل حواله فوق.

افدمِابي�دة« -10 انَْلإ اس ْ امّ  انبًىنؤى اقًلإ ن مَ�اقًلإاااِ انِي انليمًن
انجًامّ  اجمْلانِ اقًلإ ا�شعً اِلامفمة اِنانونة اأبًاااونَْلإ انً نبْي�يانَي ا إ

 .20F5»ب�ياأ� انلصدن اسأ� امًِانمسْاِذ ًّارانلغًجانَْامئَ اا ا ؤالوانّفمة

قًلإاِنانونةا�شعً اِلامفمةااناجمْلانِماالًواِّيانَي ا إانًاأبًافصخاِ« -11

                                                                                                             
 ).فيض اإلسالمچاپ تهران هنج البالغة  440(ص  -1
 .)هنج البالغة 100ص ( -2
 صحيفه كامله چاپ تهران). 61-85(ص  -3
 .)103بنقل با قيادت صالحات ص  عيون أخبار الرضا( -4
 رجال كشي چاپ تهران). 30(ص  -5
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 .21F1»َّكاَالًّ�كـسأ� انلصًجس انل اننا انل

تَْلارانل شةاا انلصحًبةاقًلاااًا ّخًلصْار ةانلصًىـقًلاب ضانل« -12
اأقْلانيهاانالفانوّي انلن اسبانِابِاميرااس�ين ابِاىجلًااقًلانلًّئ إانمّدِاع

 .22F2»اًا�َذِاا ابغِكاِن اأظنكاجننِيً اب غضانلصحًبةانلخ

انلّيْفا« -13 اب اَاِ افَية ا�ّد امرل اأبًل صي اب اِ دنِاقًل اِ اِيسة س
ميصِاقَ انعَْلانلصدن انْمباسم ةاابْي�يانلصدن ًَلاقدافااأنًَلإاالابرسابِان

نّ الاانَ ا انلصدن انفاانمعَ  انلَ َةاسقًلإا� اانلصدن  ا� اانلصدن  ا� اانلصدن  ا
 .23F3»ْد انِا اقْالارانيننًاسالارانآلرية

از دو راه جد مادري  »ابو بكر«از حضرت جعفر  مرديست كه ايشان فرمودند: « -14
  .24F4»استمن 

كشف  2ج 367(ص   لقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقبنت ا  ةوأمه أم فرو -15

 .)الغمة

گاه ثابت شد كه ابوبكر صديق از هر دو رشته جد مادري حضرت امام صادق است هر
پس معلوم شد كه از امام صادق تا امام دوازدهم ابوبكر صديق جد هفت تن از ائمه است. 

ت كه شما بجد بزرگوار هفت تن از ائمه بگمان خود على هذا آيا اين درست اس
معصومين را غاصب و ظالم حتي كافر بدانيد؟ آيا اين موجب خوشحالي آن هفت تن 
ائمه است؟ بايد تدبر بفرمائيد و حضرت عمر فاروق داماد حضرت علي و حضرت زهراء 

ر متولد شره بوده است كه از وي فرزندش زيد ابن عم »ام گلثوم«  بدخترش زينب صغري،
 اصافي چاپ تهران). 5ج  346است. (ص 

                                           
 رجال كشي). 30(ص  -1
 تفسير امام حسن عسكري مؤلفه ابن بابوه مطبع جعفري). 179( -2
 ).چاپ بيروت أيب احلسن األربيل كشف الغمة يف معرفة األئمة 2ج  356(ص  -3
 مشعل اتحاد). 37چاپ بيروت ايضاً  كشف الغمة 2ج  373(ص  -4



 33 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه

 

ادعاء شدست كه بر آيه شوراي عمل نشده است و امري  9و  8، 7در مطلب  -6
جوابش را اينكه از زبان مبارك خود  اند مؤمنان و بسياري از بزرگان صحابه در آن نبوده

�ًّناِ�ِابًن ِانلَُْانلن ابًن ْناأبً«حضرت امير مؤمنان در يافت داريد  ّياِس ب�ياِس
انلشْج ا اس��ًّ انيى اأن الَغًئب اسال ا�عًج اأن الَشً د ان�  انَا اَِيِ ابًن ْ ا ااً َ

ُْاِاًاً ا لطفاً در اين  .25F1»كناذلكاِاجاً االَّهًلي� اسن �صًجان نانلعّ ْناَاجل اسمّ
فرمايشات حضرت امير المؤمنين منصفانه تعمق بفرمائيد مسئله حل است كه حضور همه 

و حضرت علي بسبب اشتغال به عذر تجهيز و تكفين رسول  در مشوره شرط نيست،  افراد
در مشوره حاضر نشده بود و مردم هم شايد عدم رغبت او را بر اين كار  صخدا

كردند لذا متعرض حضرتش نشدند. و از طرفي موضوع تعين خليفه نيز لزم  احساس مي
 شد آنرا مؤخر نكردند. ابل جبران ميبود كه تاخير در آن موجب بروز اخت�فات غير ق

مابقرائن حاليه و مقاليه «فوق الذكر نوشته ايدكه:  6آنچه در مورد نامه شماره  -7
حتماً خواهيد گفت كه تقيه بوده است،  لطفاً قرائن را شما ذكر بفرمائيد،   »توجه نداشته ايم

يه اين نامه كه مكتوب ال ح نيست زيرا حضرت امير با معاويهكه به هيچ وجه صحي
كرد، و حمل  اي نداشته است و اگر تقيه در اينجا واجب بود با وي جنگ نمي است تقيه

آن به معاني ديگر و تأويل كردنش بتاوي�ت ركيكه از قبيل دليل الزامي و غيره در واقع 

تأويل القول بام ال يريض  «تحريف اين بيان صريح و قاطع و ك�م حضرت امير و از باب 

 باشد. مي »قائله

در   »خطبه شقيقيه الخ پذيريد لطفاً   مي را هنج البالغةاگر «و اما اينكه نوشته ايد:  -8

كه نزد  هنج البالغةدانيد  مي پاسخ به اين فرمائش شما بايد خاطر نشان سازيم همانطور كه

شما حضرت علي بدست   نام دارد كتابي است كه مؤلفات علماء برجستإل »أخ القرآن«شما 
 ها رضي يا ع�مه مرتضي صورت گرفته و سعي شده است كه در آن خطبات و نامه ع�مه

                                           
 .)6نامه شماره  غةهنج البال 840( -1



 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه  34

 

دعوي اي  و سخنان حضرت امير المؤمنين گردآورده شود اما از آنجا كه هيچ گرد آوردنده
معصوميت نكرده است امكان وقوع خطاء در نقل ممكن است و در جائيكه روايات 

نيز منسوب شده است دامن پاك  صتموضوعه بدامن پاك حضرت پيامبر ختمي مرتب
خلفاء و يارانش كه از جمله حضرت امر المؤمنين نيز هست از اين نسبت مصون نمانده 

اشد كه از ب يي مها نيز محتوي چنين رطب و يابس هنج البالغةاست، علي هذا بنظر ما 

كتاب و  آنجمله همين خطبه مشاراليه شما بنام شقيقيه نيز هست، زيرا با خطبات ديگر اين
سخنان آنحضرت تناقص دارد. و يا نصوص قرآن كه در آن مدح و منقبت صحابه موجود 
است و با ديگر روايات اهل بيت كه حاكي از فضيلت خلفاء ث�ثه است مخالفت دراد. 

 .26F1»اًاالانْنن اا انمدنثانلَيآنانهْاةريفا«چنانچه در كتب شما از ائمه منقول است 

نًَلاا«چاپ سوم تهران موجود است  96كافي ص  و نيز در جلد اول اصول
 .»ِذناك� انليسننً ا�ًلصةالََيآناِذبعهًاأبْنمّ 

توان مطالب را شرح داد و خواهشمنديم اگر آرزو داريد  نمي در يك نامه بيش از اين

تأليف ع�مه بزرگوار امام  »إزالة اخلفاء«حق بر شما آشكار شود به كتابهاي مفصلي مانند 

تأليف فرزند عزيزش مرحوم امام  »حتفة اثناعرشية«و  /اهللا محدث دهلويولي 

تأليف مرحوم مهدي علي  »باقيات صاحلات«و همچنين به كتاب  /عبدالعزيز دهلوي

بن سيد ضامن علي كه از مجتهدين شيعه لكهنو بوده است و پس از بررسي مذاهب 

تأليف مرحوم   »االعتدال منهاج«بمذهب حق اهل سنت در آمده است، و نيز به كتاب 

مراجعه فرمائيد كه همه چيز را از كتب بزرگان شيعه نقل  /شيخ اةس�م ابن تميه
به شان  هاي و آنوقت متوجه خواهيد شد كه علماي بزرگ خودتان در كتاب اند كرده

. و ذي�ً براي سهولت اند درست و حقانيت عقايد ما سنيان شهادت داده مهر تصديق زده

                                           
 اصول كافي). 1ج 69(ص  -1



 35 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه

 

راتي چند را از كتب خودتان در مورد حقانيت مذهب اهل سنت نقل كرده بحث شما عبا
 بريم شايد بزودي فرصت بررسي آن كتب را نداشته باشيد و من اهللا التوفيق. مي را بپايان

َِا«(الف)  َّ  اَسا  هغِااك اسََميَهه
ه
انم ِ

فه َْ ا
َ
انمه ّباِِل ِِ ابِ َ ب  انَذه ِيل; صه ِْباا  نهَصًِنإا�  ِْ ا اِرو يِل; صه اا  ض;

ْنا هَزم  اَسنل   ُ ْ هَزم  انًَل سهَمب 
َ ه
ان  َّب  انلو اَفًال  ارو انلوًِس اسََرفه    َّ

ه
انم ِ

فه َْ ا
َ
اِِل  غهض 

ه
انِ ِِ ابِ َ ب  نَذه

اِاَ انلوًِسا ًذو انلشو قََة انَ ِنو يه ص 
ه
اَسنل اه م  ِة اَس�ِنًو

َِ ً َّ َ
ه
اَاَ انو ِِ انََدان َماانَ ِنو �ه

َ ه
َْنَىان  ّو يهَاًِن اانل لَِشو

ِِا هَ ا اَكَناتَ ْه َ ُ  اَسل  ْ عَ  ا َذنانلّشَ ًِجانًَ�ه
َ
اَىَعاِِل َالاَا ه

َ
ئهِب اأ ِّ ِ َغنَِاال

ه
َةاِاَ انل ًذو انلشو نو

َ
ًاأ َّ ًَاِتاَِ َّ

 .27F1» ِذُِا
گردند، دوستي كه افراط كند و به غير حق  به زودي دو گروه نسبت به من ه�ك مي«

وري كرده به راه باطل درآيد، بهترين مردم  توزي با من زياده ه در كينهكشانده شود، و دشمني ك
رو هستند، از آنها جدا نشويد، همواره با بزرگترين جمعيتها باشيد كه  نسبت به من گروه ميانه

دست خدا با جماعت است، از پراكندگي بپرهيزيد، كه انسان تنها بهره شيطان است آنگونه كه 
گ خواهد بود، آگاه باشيد هر كس كه مردم را به تفرقه و جدايي دعوت گوسفند تنها طعمه گر

 .»كند او را بكشيد هر چند كه زير عمامه من باشد

َتوا«موجود است:  1301و همچنين در ص 
صه اا  اَسابًَِ  ; ِيل; صه ِْباا  َفِنا�  اجَل  اِرو َِك   .»َنهه

كند، و دروغ پردازى كه به راستى روى  گردند، دوستى كه زياده دو كس نسبت به من ه�ك مى«

اجلفنا�باَلاساا غضا«موجود است كه   1141و در ص . »سخن نگويد  َكارو
 -3خوارج  -2شيعه -1دانيد در دنياي اس�م اكنون سه فرقه صنف وجود دارد  مي .»قًل

ي فوق الذكر حضرت امير تصريح است كه دو صنف محب ها و در گفته اهل سنت، 
و   مفرط هالك و نمط اوسط ناجي و خير الناس در حق حضرتشان است، مفرط و مبغض

اهل سنت عقيده دارند كه صنف اخير يعني نمط اوسط بدليل اشاره ايكه در ك�م مبارك 
است كه  »والزموالسواد األعظم«امير المؤمنين موجود است، آنها هستند و آن اشاره در 

مليارد مسلمان دنيا سواد اعظم و اكثريت حتماً استحضار داريد از مجموع نزديك بيك 

                                           
 ).127ك�م شماره  هنج البالغة 392(ص  -1



 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه  36

 

كه همانا تلميح بنام مذهب اهل بيت  »اجلامعة يداهللا عىل «فرمايد  مي سنيان هستند و باز

 باشد. مي واجلامعةالسنت 

اأ  انلّنةانهاامّعّّْْنابًّامنِانِالااسجمْ «(ب)  (احتجاج طبرسي  .»سأاً
فرمائيد بذكر نام اهل سنت تصريح شده  ه مي) در اين روايت نيز همانطور كه م�حظ 84

 است.
ْىااسف اسنفدةاانهًارا«(ج)  مفمةاِشانيقةاا انّفااسنلّ  ْانيقةاتسعح ام

 .28F1»نونةاس انلّبان سمباسنمسعًاِشارانلًج

ِ ٱ إَِ�  فَُرّدوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  َُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإَِ﴿«(د)  نِان رذاانًليىاِل .]59النساء: [ ﴾لّرُسَلِ ٱوَ  َّ
 .29F2»ّصيقةـنليمْلان رذاسّسعِانوًا ةابفانلایبّح�ااِعًبِاسنليىا

و در روايات ذكر شده با نظر انصاف توجه بفرمائيد مدعاي ما در بارة حقانيت مذهب 
اهل سنت و جماعت واضح و آشكار است در پايان توفيق و سعادت شما و استحكام 

 داريم. مي لمين جهان را از خداوند پاك مسئلتاخوت فيما بين همه مس  رشتإل
 وماتوفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب.

آله  یسيدنا حممد مظهر كرمه وعل یعل یاهللا تعال یوهو حسبي  نعم الوكيل وصل

 آمني.  وأصحابه وأزواجه وذرياته أمجعني،

                                           
 احتجاج چاپ تهران). 134(ص  -1
 .)53چاپ تهران  ك�م شماره  هنج البالغة( -2



 
 

 حل اختالف در شئون امامت از كتاب راهي بسوي وحدت اسالمي

 : ع�ّمه طباطبائيتأليف
و اولد امجاد او خواه از طريق نص خاص باشد  اينكه بايد دانست كه امامت علي

يا از غير مجراي تشريع امر مسلمي است كه برادران اهل سنت و جماعت نيز آن را (البته 
 را بعنوان امام المتقين عليكنند يعني مقام شكوهمند  از غير طريق نص الهي) انكار نمي

پذيرند زيرا كه آنحضرت در علم و تقوي و ديگر فضائل اخ�قي مقتداي مسلمين و  مي
عه ثابت خواهيم كرد كه بسي بر جسته و بلند مرتبه بوده است، و ما بر طبق مدارك شي

و اولد گرامي آنحضرت با خلفاء راشدين بنحوي بوده كه با بيعت و  رفتار علي
اين اقدام به حخسن تفاهم فريقين بيافزايد و نزاع  موافقت قرين شده است كه اميدواريم كه

تخفيف بسيار بخشد، لذا به   اين دو گروه عظيم از مخسلمين را بخواست خداوند مهربان،
 پردازيم. مي اين بخش يعني به دومين بحث از مباحث مربوط به امامت

س از پ ر دسترس ما است مبني بر آنكه عليمسئله دوم: آنكه آثار گوناگوناني د
خود داري فرمود ولي سر انجام  بوبكرمدت كوتاهي از بيعت با أ صرحلت رسول اهللا

با وي موافقت و بيعت كرد و پس از او با خليفه ثاني نيز بهمين شيوه رفتار نمود. از ميان 
لزم است در اينجا بياوريم.  اند آثار مزبور نصي را كه برخي از اع�م شيعه آنرا نقل كرده

بجاي مانده، اصل نامه را  اي است كه از امير مؤمنان علي ، صورت نامهاين مدرك
هجري  283مؤرخ اقدم شيعي، ابو اسحق، ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي (متوفي در سال 

(در كتاب الغارات آورده
30F

. و از اهل سنت، ابن قتيبه نيز آنرا نقل كرده است و ما آنرا از )1

 آوريم.  يه اماميه شيخ هادي كاشف الغطاء در اينجا مياثر فق هنج البالغةكتاب مستدرك 

                                           
 به بعد. 302، جلد اول (چاپ تهران ) صفحه الغارات -1



 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه  38

 

أميا ًِةاا اأْحًبِاأنانَيؤسُاَاشي عِ ابْالاااًا�َْ انيًّااا اِعًُا «
ُْاِنِ اأاًاب د ا سشهيدن اعا ذُااّْ اسأاينً اعانم��  اـلَ ًلان نانِاب ثا�ّدن اامرل

ا اىن ان اة  ابف اع اا شنل ُي انً اىنجو سأ�عا اش ار ااا  اىاًوما  ستَعَْناا�ّصْْن
ا ااأسالىما  ابًًِْ   ابين�ا استرلَْناأمْنل�ا نّ انِاَِي�اااستَا ْناأجفًا�ا

انلْعًُاسن ان َّ�ا ابًَّ��ا اَِ�ا  ان  ثا�ّدن  اسنلصينئضاسنلّنة  سأمي�ااامّْة
ا ابابصَة استْنْن ان اً�ً  اتؤىس اسأن انِْ  اذن  اس�ْف  انياًو اسفَ  ًل هد ان جفًُ

س�هًمااِ انلمَااسنِ اسشُانمينُاساهان ْيًلاسن انناساكارفان  دمااِ اا
انمعّْ  انًَّ اِنِ  ا�هًما اقد اِ انونة اسهللاشان  دما اَِيِ اقدافِ�ا انلًج

اِندنِا�ز ا اذ� ِاش�صً  اَِِّااغصْجن اش يِاميايً انِامشْْجن  استْنًُ ادتِاا اني�يً
ّْنان مياب دُانْنِااًاكنانَراراجسالاسالا�اياعابًلاأنانًَّام اتنًة ان َّ

ا اِِ  ان مي ا ذن ات دل اَِِ اانل ُي اسنلصًلا انلًساعاأباب�ي اِق ًل اجنِِاِال نًّ
ا اشًونِ انرمّْ اند   انَ � ابذلكااً انلًس  ار ا�ّد ابًَُّ ف اااسجأن اأأاأف 

ا ْمفُ  ان انلًساجل  اِ  اا  انبين يا ااجأن اجنل ة اسمَة اىن ا�ّد اِلا�ْ ندِْن
ابِا ات�ْنان صي ة اس داً امًَّ ْمفُ اأناأجیاران اسأ َِ ْمفُ اأ�صان نخشي اِنالا

اأمي�اانلتا ان ًن  اأبًب�ياِنداذلك 31Fأِمااا انْ اسالنةا

اس�هِ اا ِاراتَكا1  
صح ِاانًْحًان فدنااف اة  انًِْ اسي� امّةانِا انل َيًاس�ناجباانلننيسن ان

نّّ نًاسأْ نًاسيًن نًاانًَّانفع اب ثاِلاِّيانْن  اااسأْ عِانيًّاأًْ انِانيِالً دن 
ي آنحضرت است كه (درود خدا بر اوباد) ها . از نامه32F2» اِلاآريانلْعًُ……س�ًْحنًا

                                           
يعني پس در آن هنگام بسوي  .»لك إىل بكر فبايعتهفمشيت عند ذ«اين قمست چنين آمده:  »الغارات«در كتاب  -1

و ابي از قلم   ابوبكر رفتم و با او بيعت كردم. در اصل كتاب همينطور است، اما بنظر ما كلمه ابي بكر است،
 .سربازي. ساقط شده است

 .غةهنج البالدر  62مقايسه شود با نامإل شماره  120و  119چاپ لبنان، صفحه  هنج البالغةمستدرك  -2
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ه گروهي ياران خويش را فرمان داد تا اين نامه را بر پيروانش بخوانند و در اين نامه آنچ
 را كه از وي سوال كردند بيان نموده است.   

را بر انگيخت تا  صخداوند محمد صپس از ستائش خدا و درود بر رسول اكرم
پس شما اي گروه عرب، دين  بيم دهنده جهانيان و امني بروحي و گواه بر اين امت باشد، 

د، فرزندان ريختي مي صححيي نداشتيد و در بدترين منزل ساكن بوديد و خون يكديگر را
بريديد و اموالتان را ميان خويش بباطل  مي كشتيد، و از خويشان پيوند را خود را مي

خورديد، پس خدا بر شما منت نهاد محمد را بر زبان خودتان بسوي شما فرستاد، او  مي
بشما كتاب و حكمت و واجبات و سنت آموخت و شما را به پيوند با خويشان و نريختن 

ها را بدرستي (به صاحبان شان)  دادن مردمان فرمان داد و اينكه امانت خون كسان و آشتي
برگردانيد و به پيمان خود وفا كنيد و شما را از ظلم و تجاوز و شرابخواري و كم فروشي 

كند تشويق نمود، و از هر چيزي  مي كه از آتش دور تاني  نهي كرد و شما را به هر چيز
داشت، پس چون عمرش در دنيا به كمال رسيد،  سازد باز مي كه از بهشت دور تان

خداوند او را وفات بخشيد در حاليكه كوشش وي را سپاس نهاد و از كردارش راضي  
بود و گناهش را بخشيد و نزد حق آنچه او مهيا شد شريف وارزنده بود سپس چون از 

ند پس دنيا برفت مسلميني در كنار زمامداري بعد از وي با يكديگر بكشمكش پرداخت
كرد كه عرب، امر حكومت را از من  گذشت و بذهنم خطور نمي سوگند بخدا در دلم نمي

بر گرداند و مرا بشگفت نياورد مگر روي آوردن و شتافتن مردم به جانب ابوبكر، پس از 
بيعت با او در ميان مردم هستم لذا تا مدتي كه خدا خواست درنگ نمودم تا اينكه ديدم 

و دين  صگردند و بسوي نابودي آئين محمد د شده از اس�م بر ميگروهي از مردم مرت
كنند پس ترسيدم كه اگر بياري اس�م و مسلمين بر نخيزم شگاف و  مي دعوت ابراهيم

33Fويراني بزرگي در اس�م به بينم كه مصيبت آن بزرگتر از فوت وليت

و سر پرستي كار  1

                                           
محو  »سراب«اين وليت مانند  :وليت در اينجا بمعناي سرپرستي و حكومت است لذا تصريح ميفرمايد كه -1

 توانست درست باشد. مقام روحاني آنحضرت بود اين تعبير، نمي  شود و اگر مقصود از وليت، مي
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گردد، در آن هنگام   مي سراب محو شما باشد كه كالي چند روز اندك است سپس مانند
با ابوبكر بعيت نمودم و بهمراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت (و گفتار 
خدا والتر است هر چند بر خ�ف ميل كافران باشد) پس با ابو بكر از راه خير خواهي 

اطاعت نمودم آنگاه  او را  برد با كوشش تمام، مي مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان
چون بحال احتضار رسيد وليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت 

 .. تا آخر نامه.…نموديم وخير خواهي نشان داديم 
بنابر مصالحي با  د عليكنن بر طبق اين سند كه روايات ديگر نيز آن را تائيد مي

كه ع�مه كاشف الغطاء ذيل همين  حكومت شيخين موافقت و بيعت نموده است و چنان
 نويسد. خطبه مي

انْاًُ« انبْ ا ذن اار انل ُي انجتدنى اِل انيل  اب�ي اأب اببي ة اجاًُ ام ب أن
 .34F1»مييهااس ْاأشفااًان َِّاِ�ًّناسنااينجاأباب�يا

كند كه  سبب رضايت خود را در بيعت ابو بكر روشن مي در اين سخن،  امام«يعني: 
35Fس�م و ناگزيري ابوبكر (كه خدا از وي خشنود بادارتداد عرب از ا

 ) از جنگ با ايشان بر2
در تأئيد همين نظر و در تعليل  .»ترين كاري است كه انساني انجام دهد گردد و اين شريف مي

ارا«خوانيم كه علي فرمود:  مي نيز هنج البالغةبيعت امير مؤمنان با ابوبكر در  َ�نََميه  

ً َْ ا انَ َِذن ِي  
مه
َ
انلأ اَس�َِذن اَ�يهَ ِت  ََ ه اَم َ ِتاقَده ِ ـَِ

ن ِراِلَغفه ارا�  پس در كار « . يعني:36F3»ِّي�ًَ  
بر بيعت من پيشي گرفته و پيماني  ).صخود نگريستم و ديدم اطاعت من از فرمان (رسول خدا

 .»براي بيعت با غير خودم برگردن دارم

                                           
 .120، پاورقي صفحه هنج البالغةمستدرك  -1

نشانإل عدم تعصب و قابل تقدير  توجه و ردر خو  ي در حق ابوبكر نموده،گوار شيعربز المع نيادعاي كه  -2
 است.

 . هنج البالغةاز  37خطبه  -3
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كند كه  مي اشاره باين معني ام، امكه: در اين سخن اند نوشته هنج البالغةشارحين 

به او توصيه فرموده بود چون در كار حكومت اخت�في پيش آمد تو با  صپيامبر خدا
 فرمايد: مي ن گرفتند بيعت نما و لذا عليكسيكه مسلمين بيعت او را بگرد

بر بيعت من مقدم بود و براي بيعت با ديگري در زمان  صاطاعت از رسول اهللا

اثر  محجةـكشف المحكمي بر گردن داشتم. از همين رو در كتاب  پيمان صرسول خدا

37Fسيد بن طاوس

، (يكي از علماي معروف و پارسائي شيعه) آمده است كه، گروهي پس از 1
نمودند  آمدند و اظهار پشتباني و ياري از آنحضرت بنزد علي صوفات رسول خدا

ديگران  ش كند و بابراي بدست گرفتن زمام امور مسلمين ت� و خواستند تا علي
از اينكار خودداري نمود و آشكارا گفت كه: پيامبر بمن  بمخالفت بر خيزد ولي علي

 توانم آن نقض كنم. نمي وصيتي نموده و من با رسول خدا در اين باره ميثاقي دارم كه

 چنين است: مجحةـالعبارت كتاب كشف 

اسنبـلَداأتًِاج باانهاانب ام يداسنل« ْى ًّجاب انًساَّدنىاب اأم ْاذجانلغصًج اِس
انََ الاإاِ َو ان ياْنانلصا ناِند اسمًَّنانلصًجباسةيفاب انل ْنُاسيينواب اعُة

يةاسلّ اأرًل ااًاأمي�ابِاا ا� انِ  .»ِهدن اس اْس
گروهي نزد من آمدند كه از جمله پسران سعيد و مقداد و ابو ذر غفاري عمار بن « :يعني

گفبم: نزد   كردند! بودند ايشان ياري خود را بمن عرضه مي ءرسي و زبير و براياسر و سلمان فا
پيماني است و آن حضرت مرا وصيتي فرموده و در آنچه مرا بآن امر كرده  صمن از پيامبر خدا

 .»كنم نمي مخالفت
و بدين ترتيب مولي متقيان مانع ايجاد تشتت و تنازع گرديد تا حكومت اس�مي 

به فتوحات عظيم خود توفيق يابد به همين جهت در دوران حكومت  قدرت گيرد و
                                           

ابو القاسم، علي بن سعد الدين معروف به سيد بن طاؤس از مشاهير اماميه است و والدتش در   رضي الدين، -1

 اإلقباله است از كتب معروف وي وفات كرد 664ه و در بغداد بسال دبو »حله«هجري در شهر  589سال 

 توان نام  برد. را مي وسعد السعود الدعوة  ومنهج
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فرمود  نمي گرفت و از خير خواهي و رهنماي دريغ مي خلفاء مكرر طرف مشورت قرار
از آنحضرت راهنماي خواست و گواه ما  چنانكه خليفه ثاني در فتح ايران و جنگ روم، 

 خوانيم: است. كه به شما آنرا مي بالغةهنج الكتاب   در اين باره ع�وه بر تواريخ مسلمين،

ا انالاًُاراناليس اِلابزسنليسُسقداشًسجُاِّيابااسا امُا 
ِّااَكا   ِِ�وا« ابِنَصه ّس َ د 

ه
انل ا َذن

َ
اِِل ا�َِيه ِصاَكاَاَ  اسَِشخه اه ه  ََ اَ�عََه ااَكا  اتَ�  ه اَال به  َْ َ�ع نه

قهَصابِفَِىِ اه 
َ
اى سَناأ اَك�َِصة; َْ ِّ َِ ّه  ّ

ف ااكَاَسلَيهَهاَ� هدَاالَِه اجَل  هِهاه ََ اِِ
ِِ انًَ�هَ ثه ه

ََ
َْناِِ انَيهِل   َميهِل ;

ِ ا اتَ�  اَس�ِنه ّب  ِ
 
ات اَاً انََذن َ  ِ ان َهَي ظه

َ
اأ انَ ِنه اَسنلوِصيَحِة  َفَِو

ه
انِ  َ  ه

َ
اأ  ِ اَاَ  ِصزه اَسنفه ِ�هَييً  

ِّا َِ ّه  ّ
الَِه الَنوًِساَسَاَ�ًبَة 

 
نهَ اجِىهأ  ِ َي  ا ره

ه 
ا 38F1»َْان 

است، هنگاميكه عمر بن خطاب براي رفتن به جنگ روميان با  علي از سخنان« :يعني
 آنحضرت مشورت نمود.

.. هرگاه خود به جنگ دشمن روي و با آنان روبرو گردي و آسيبي بيني، مسلمانان تا …
مرد دورترين شهرهاي خود، ديگر پناهگاهي ندارند و پس از تو كسي نيست تا بدان روآورند. 

آزمودگان و خيرخواهان را همراه او كوچ ده، اگر خدا  دليري را به سوي آنان روانه كن، و جنگ
پيروزي داد چنان است كه تو دوست داري، و اگر كار ديگري مطرح شد، تو پناه مردمان و 

 .»مرجع خواهي بود

ااسا امُا 
اسقدانملشًجُاِّياب انالاًُارانلشخْصالَعًلانلصيسابنصِّإا

َهَيُ ا« ظه
َ
ِ اأ

و
ِِانل ان اِىن   َْ ةو اَس  

َو َِ ةواَسَالابِ َ
ابَِ�ةه  ِ َال�  ُ اَسَالاِرذه ا�َصه  انَ�  ه َيالَاه مه

َ ه
ا َذنان   اِِنو

ِِا اِاَ ان ْىو  ِ ْه اَم اَعَ ه  
َ
َََ  اَس� َْ ا َََ اَفيهث  َْ َِ اَس اَاًابَََ َِ ابَََ ُ  اَف و َادو

َ
ُ اَسأ دو َِ

َ
ِ اأ

و
ُ انل نهد  اا سَل   ِ َسن

ّّا  ِ اَسَ�  ِ   َّ ه ََ ََيِةا
ه
اِاَ انال ُِ انلَّمً ِياَاَنن  مه

َ ه
يِّاابًِ  ََ

ه
انل نهَدُ  اَسَاَنن  ال  ; ِْ ُ  اَس�ًَ َد ِه اَس نهِجز; إانَ ِِناا   ِ

اسَا َُ َْ
ه
انَ  ُ َ َي

ه
بَدن  اَسنل

َ
اأ اِرََذنِ�ِفُِ   ِّ هعَ

ََ ا الَاه َ او َ اسََذَ َب ا اَمَصيو  ُ َاَ انلَّمً ََ انعه اه َِيف  اَ�ه  ناقَ اَك�ْ  �ِنه
فَا ِمه

ه
ِ�ف سَنابًَْ عِاَِ ِله

ه
سَنابًَْ ِز�ز  َِ اى س�َاُِ ا َِِهاه ْه

َ
ُِ اَسأ َ َي

ه
عَِدِجانليوَفًابًِل اه ً  اَسنمه ا�  اَكاًِّ  انَ�  ه

                                           
 .134، گفتار شماره اجلزء األول هنج البالغة -1
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انَ ِ�وا  ُِ َيه
ه
انم ََيهااَكا�ًََج َِ ا َِ ه ََ انعهعَ جهِط

َ ه
ان  ا ِذُِ اِا ه  َ اَشَخصه ااَكاِِنه

َ
اأ اِا ه  ُ َ َي

ه
َيننَِهًانل ْه

اَسَجنوَا َْناَاًاتََد   انَ�  َاًجَِ ً اَف و �ه
َ
هااكَاَسأ ََ اِِ َ او

َ
َجنِ اأ ْه  َ

ه
انََدنهااَكاِاَ انل َ ْه ًاَ� ّو َعِلَااَكاِم

َ ه
ان   اِِنو

ها ََ سناِِ ي  م 
اَننه اذاَكاِِنه ْن   ْ ع اه اَ�يه َتَفه انمه  ُ ْ  ّ ع  عََا ه ُِ انَ َِذنان�ه َ َي

ه
انل ْه   نإا ذناأَ  ْ ْل  َ ِاَبدن اَن ااَكال َشدو

َ
أ

ََيها َِ ا اِ�يَكاِلَكَِ ِهاه ِ ِهاه َّ َْ  39F1»َكا اَس
است به عمر بن خطاب هنگاميكه براي رفتن خود بجنگ پارسيان با  سخنان علي از« 

آنحضرت مشورت كرد: اس�م دين خداست كه آن را پيروز ساخت، و سپاه اوست كه آن را 
ر هر جا كه لزم بود طلوع كرد، و ما بر آماده و ياري فرمود و رسيد تا آنجا كه بايد برسد، د

كند، و سپاه خود را ياري خواهد كرد.  وعده پروردگار خود اميدواريم كه او به وعده خود وفا مي
دهد، اگر  ها را متحد ساخته به هم پيوند مي جايگاه رهبر چونان ريسماني محكم است كه مهره

م به سويي خواهند افتاد و سپس هرگز ها پراكنده و هر كدا اين رشته از هم بگسلد، مهره
آوري نخواهند شد. عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندك است اما با نعمت اس�م فراوانند،  جمع

و با اتحاد و هماهنگي عزيز و قدرتمندند، چونان محور آسياب، جامعه را به گردش درآور، و 
ن بيرون شوي، مخالفان عرب از هر با كمك مردم جنگ را اداره كن. زيرا اگر تو از اين سرزمي

گذاري  شكنند، چنانكه حفظ مرزهاي داخل كه پشت سر مي سو تو را رها كرده و پيمان مي
بيني در مشاوره نظامي همانا، عجم اگر  مهمتر از آن باشد كه در پيش روي خواهي داشت. واقع

گرديد، و همين  سوده ميتو را در نبرد بنگرند، گويند اين ريشه عرب است اگر آن را بريديد آ
 .»شود و طمع ايشان در تو بيشتر گردد سبب فشار و تهاجمات پياپي آنان مي

از اين عبارات خير خواهي و تا ئيد و موافقت آنحضرت با خليفه كام�ً آشكار است 

ِِااكَاَسلَيهَهاَ� هدَا«فرمايد:  مي بخصوص در آنجا كه ه ََ َْناِِ انَيهِل   ي پس مرجع««يعني:  .»َميهِل ;

ا«فرمائيد:  مي و نيز! »از تو نيست كه مردم باو باز گردند ُِ َ َي
ه
عَِدِجانليوَفًابًِل اه ً  اَسنمه ا�   ،»نَ�  ه

نيز  هنج البالغةو در ديگر خطب و سخنان  .»تو قطب آسيا باش و آسيا را بگردان« يعني:

چنانكه  فرمايد هار رضايت مياظ باز رفتار ابوبكر و عمر شود كه علي م�حظه مي

                                           
 .146گفتار شماره  اجلزء األول هنج البالغة -1
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 دارد. مي آورد و اظهار مي كند و اعمال نيك شيخين را بياد او نصيحت مي عثمان

َا« ال ق ْل 
َ
اأ اَاً ىهجِ 

َ
اأ اَاً ِِ لّاَكاَسَسن ى 

َ
اأ اَسَال   ِ هَهَ 

َ
اَ اَشيهئً  ِهيِف 

َ
اأ اَاً ِ  ااَكا  ِين  اَم ه اَال ي مه

َ
اأ َعَ

نًَ�ِِ�وا َه ََا  اَاًاَم َ اَاًاَع ه ََا  اَمَ ه ااكَاکَ
َ
ِبَاِِل اَ�ن خه وو ه ااكَاََ ِ  اَسقَده َْ اَ�ن  َََّغ وو ه ََ ِ �ًَاس ْه

ِ  اَسَالاَرََ َ�نه
انِ َْل اجَم  ِح هَ  َْ اَس نًَ  ِّ ه اَم ً َّ

َِ ا  َ ِّ ه اسََم نًَ 
نه
َ
اَجأ ً َّ َِ ا نهَ 

َ
ِبااَجأ

َ
اأ ان�ه   اَسَاً ِح هنًَ  َْ ا ً َّ َِ

َّ اِانها
ه
ِ انم َّ ابَِ 

َ
سه 

َ
ابِر ُِ ً َاو

ه
انال  .»َكاق َحًنََةاَسَالان�ه  

دانم كه تو نداني، تو را به چيزي  دانم با تو چه بگويم؟ چيزي را نمي به خدا نمي«يعني 
ايم كه تو را  دانيم، ما به چيزي پيشي نگرفته داني آنچه ما مي كنم كه نشناسي، تو مي راهنمايي نمي

چنانكه ما ديديم، ايم كه آن را به تو اب�غ كنيم. ديدي  آگاه سازيم، و چيزي را در پنهاني نيافته
بودي چنانكه ما بوديم، پس ابوقحافه (ابابكر) و  صشنيدي چنانكه ما شنيديم، با رسول خدا

 .!»پسر خطاب، (عمر) در عمل به حق، از تو بهتر نبودند

آورده و نيز  »محجةـكشف ال« بطوريكه دانشمند شيعي، سيد بن طاؤس در كتاب

40Fمحمد بن يعقوب كليني در كتاب الرسائل

ضمن نامه خود در بارة رفتار  گاشته، علين 1

41Fنْ اأبْي�يانًَُج«ابوبكر چنين فرموده است: 

 .»سنقعصد 2
و در بارة رفتار  .»ابوبكر وليت را با صدق نيت بدست گرفت و براه اعتدال رفت«يعني: 

امياانلّفةاا انلًساِندانلًس«عمر بن خطاب چنين فرموده است:  ّي   ِ  .42F3»سينا
 .»تار عمر از ميان اشخاص، در نظر عموم مردم پسنديده و موجب رضايت بودرف«يعني: 

بجاي خود محفوظ بوده ولي  توانيم بگوئيم كه مقام امامت علي بناء براين مي

                                           
ويسد: من ن آورد و مي كند و گواه مي اثر كليني ياد مي »الرسائل«از كتاب  »مجحةـكشف ال«  ابن طاوس در -1

ام تمام آنچه را كه شيخ  ذكر كرده »مهات والتتامتـال«بطرق كثيره واضحه كه بعضي از آنها را جزء اول كتاب 

 .كنم تصنيف و روايت نموده است، روايت مي بزرگوار محمد بن يعقوب كليني 

: ترك الغلُو وقصد السدادَ والصدق. -2  قارب يف األمرِ

شده و رفتاري  سر پرستي امور را عهده دار  عمر، :) يعني307(ج اول  لنقيبةوكان مريض السرية ميمون ا -3

 .»ل اجلوهريُ يف الصحاح: يقال فالن ميمون النقيبة إذا كان مبارك النفسقا« پسنديده داشت و فرخنده نفس بود
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اينكه حكومت ايشان از ديدگاه رضايت و بعيت آنحضرت با خلفاء نيز دللت دارد بر 
از طريق قرآن مجيد ثابت شد ممكن نا مشروع تلقي نشده است و چنانكه قب�ً  علي

است پيشوايان الهي بنابر مصالحي، بديگران اجازه حكومت بدهند و يا حكومت آنها را 
امضاء و تائيد كنند و اين منافات با مقام روحاني و مرجعيت ايشان در علم و عمل و 
تقوي ندارد، مويد اين سخن قولي است كه مؤرخين از حضرت زيد بن علي بن حسين 

آن  اند و ديگران، آورده »الملل والنحل«و بطوريكه شهرستاني در كتاب  اند نقل كرده
 بزرگوار چنين عقيده داشته است:

اًْلب« اأب اب  اَ اب�يااكن اأب اِل انْا  انالفنة اأن اِال انلصحًبة أنِ 
انل ًاةان ناـل ّصَحةاجأس ًاسقًِدةاىنسيةاجنِْ ًاا ا�ّْْامًئيةانلصعنةاستاييباقَُْ

انلِه اسمي اأاف اقي� ً اكن انل ْة اأنًُ انلتالي ار انميُس اىاًواـد ّؤانْاَاِ 
ّش�ْاا اقيفواسبف االااَ اب داسنلِغًئ اراْدسجانلَُْاا اَْبانّرجاًِّاـنل

اتّي اَِِاكان ي اسالاتنًَىا انليقًُاكانال�َيًىانن� انل ّصَحةاـ انًّاك� انلََُْ
ْمفُاأنان�ْنانلًَئاابهذنا ابًلَْاسنمؤىةاسنمَدُابًلّ اسنلّ  اران ُْ نلشرناا اِين
اا اجمْلانِ  .«43F1سنلَُي

برترين فرد از صحابه پيامبر بود جز اينكه خ�فت براي  علي بن ابي طالب«يعني: 
بنظرشان آمد به ابوبكر واگذار شد و اين كار بخاطر  صمصلحتي كه اصحاب رسول اهللا

آنرا رعايت كردند و خواستند آتش فتنه را خاموش كنند و دلهاي توده  ديني بود كهاي  قاعده
هاي كه در روزگار نبوت جريان  مردم را بدست آورند و آنان را راضي سازند زيرا عصر جنگ

از خون مشركان قريش و غير ايشان هنوز  شمشير امير المؤمنين علييافت نزديك بود و 
قوم، براي خوانخواهي همچنان باقي مانده بود لذا همه ي ها در دل ها خشك نشده بود و كينه

شدند، از اين  نمي كام�ً تمايل نداشت و همگي مردم از هر جهت تسليم او دلها بسوي علي
مردي و  جهت مصلحت بود كسي كه حكومت را بعهده گيرد كه مردم او را به نرمي و پير

                                           
 .155صفحه  اجلزء األول، چاپ مصر، ملل والنحلـال -1
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 .»شناخته بودند صسبقت در اس�م و نزديكي به رسول خدا
از بزرگان اهل بيت و از زهاد و فقهاي  إدانيم كه زيد بن علي بن حسين مي البته

شود و كتبي كه علماي حقاني و غير هم از ذكر مناقب و فضائل او  مي عترت شمرده
هر كدام عيون اخبار الرضا آمده كه امام  /و امام رضا /مشحون است و امام صادق

ا«فرمود:  /علي در باره زيد بن /علي بن موسي الرضا ن �ِاكناا اًَِّ اآلا�ّدو
 .»بِباِانجً داأِدنئِافتاقع ارامبي انِ

زيد بن علي از دانش مندان آل محمد بود و براي خدا خشم گرفت و با دشمنان او «يعني: 
 .»نبرد كرد تا در راه خدا كشته شد

 ند: گفت از طرفي عقيده زيد بن علي در باره شيخين مشهور است كه باو

ّي؟« ااًاقْلكاراأباب�ياِس  ِ  .»ج كان
 .»نظر تو در بارة ابوبكر و عخمر چيست؟ خدايت رحمت كند، «: يعني

 پاسخ داد: /زيد بن علي

اِالا« اسالانَْلانيهًّ اانهًّ ااًامّ  اأفدن اا اأ  ابيتانلبن انِاسبصيلًّ  ج هًّ
 .44F1»رفن ا

از آنها ام  نشينيدم هيچيك از افراد خانواده  د،خداوند آن دو را رحمت كند و بيامرز«يعني: 
 .»بگويدي  آن دو چيز  بيزاري بجويد و جز نيكي در بارة

بالتر از آنست كه در اينجا گزافه گوئي كرده باشد ولي  /هر چند مقام زيد بن علي
زيد به برد و با خود بگويد چگونه ممكن است   شايد كسي گمان اغراق گوئي در بارة

تا باين پايه نظر م�يم با  وار زيد يعني امام علي بن الحسينيم مث�ً پدر بزرگقبول كن
 .داشته است »شيخين«

براي رفع اين شبهه بايد دانست كه حافظ ابو نعيم بسند خود از محمد بن حاطب از 
                                           

 اجلزء األولاثر ابوالحسن اشعري (چاپ مصر)  »مصلنيـني واختالف المقاالت اإلسالم«در اين باره بكتاب  -1

 رجوع شود. 155صفحه  اجلزء األولاثر ابو الفتح شهرستاني،  »ملل والنحلـال«كتاب  و ،130صفحه 
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امام علي بن الحسين نقل كرده كه فرمود: گروهي از اهل عراق بنزد من آمدند و در باره 
 پذيرد آنگاه امام بايشان مي و عمر و عثمان سخناني (ناپسند) گفتند، آنها پايانابوبكر 

فرمايد: ممكن است مرا خبر دهيد آيا شما از زمره مهاجران نخستين هستيد كه خدا در  مي
بيرون راندند در حاليكه فضل و خوشنودي شان  و اموال ها آنان را از خانه«باره آنها فرمود: 

 »كنند و آنها در ايمان راست گو هستند و خدا و رسول او را ياري مي جويند خدا را مي
اهل عراق گفتند: نه! ما از آن گروه نيستم! دو باره امام پرسيد: پس آيا شما از زمره انصار 

پيش از مهاجرين در سراي هجرت جاي گرفتند و در «گفته: شان  هستيد كه خدا در حق
دارند و هيچ  مي بسوي آنها مهاجرت كردند دوستايمان استوار شدند و كساني را كه 

يابند و هر چند نياز داشته  نمي گونه حسدي از آنچه به مهاجرين داده شده در دل خود
  .ما از انصار هم نيستيم! اهل عراق گفتند: نه!  »دادند مي مقدمشان  باشند آنها را بر خود

ز اين دو دسته باشيد من نيز فرمود: شما خود انكار كرديد كه در زمره ا /سپس امام
دهم كه شما از دسته سوم هم نيستيد كه خداي عزوجل در باره ايشان فرموده  مي گواهي
گوند: خداوندا ما و برادران مان  مي و كسانيكه پس از (مهاجرين و انصار) آمدند،«است: 

قراد نده، اي  را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز و در دل ما نسبت به مؤمنان كينه
 .»خداوندا تو رؤف ومهرباني

 .!»بيرون رويد كه خدا هر چه (سزاوار آن هستيد) با شما بكند

اأتًِا �صياجس اأبْا� ياانمًن� اسّندُاِ ا�ّداب افًْباِ اَاب انمّْاقًلإ
�ًّن اانًَّانيبْناقًلالااَاب انمّْإاأالااا اأ  انل ين انًَلْناراأب ّياِس ب�ياِس

ِينَ ٱ﴿ ّهًليسنان سلْنـبس�اأ�عاانلت خۡ  َّ
ُ
َ ْ َا ٰ  مِن رُِج مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوَ ََ يَبۡ  لِِهمۡ َ�  ّمِنَ  ٗ� فَۡض  ََُغَ

ِ ٱ َّ  َۡ ٰ َورِ ََ  انٗ َ� و ُ�َُُِ َ ٱ َو ٰ  ۥٓۚ َورَُسََ�ُ  َّ ََ ْو
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك َ َّ َ ََ اقً .]8الحشر: [ ﴾ِدقَُ اال  قًلإاالْنإ

ِينَ ٱوَ ﴿انر�عا َّ  َّ َب ارَ ٱ ُءوََ ََ  لِهِمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  َّ ِّبَ ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُ ََ ِ ََ  َوَ�  ِهمۡ إ  ِ�  َ�ُِدو
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ْ  ّمِّما َا وتُ

ُ
ُُؤۡ  َ ََ َو ٰ  ثُِرو نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
َ  َۡ َ ََ  َول ۚ  بِِهمۡ  َ� َّ  يََُق  َوَمن َخَااَصةٞ  ُش

ٰ  ۦِسهِ َ�فۡ  ََ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ ََ ُمفۡ ل َ ُِ اأنا .]9الحشر: [ ﴾٩ لِ اتبأتا انَد ان�عا اأاً اقًل اال  قًلْنإ



 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه  48

 

 نيهاإاشهداأ��االّعااا انلن اقًلانِت�ْ�ْناا اأفدا ذن انلصي�َْ امااقًلإاأ

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٓ ََ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  ُءوَجا َِا َ�ُقَلَُ َا فِرۡ غۡ ٱ َرّ� ٰ َوِ�ِخۡ  َّ َِاَ� ِ ِينَ ٱ ن ِ  َسَبُقَنَا َّ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
 ۡ�َ َۡ َِا ِ�  َع ِ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلَُ� َّ ِ َّ  ْ َا ُِ ٓ  َءاَم َِا ن ريلْنان  ا .]10الحشر: [ ﴾١ رِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنَّك  َرّ�

 .»نِاب�ا 
45Fاند اگر كسي در اين سند كه امام، ضمن آن استدلل بآيات كريمه قرآن نموده

، (و 1
سجاديه اثر امام علي بن   ه صحيفإلجاي شك در آن نيست) بازهم ترديد دارد پس ب

و ديدگاه امام  اند بنگرد كه شيعه زيديه و اماميه بسند صحيح آن را نقل كرده /الحسين
 بشناسد. صزين العابدين را در بارة اصحاب رسول اهللا

 :صبارة صحابه پيامبرو اينست دعاي امام در

نمّ ارا�صُاانِفواان اسأْحًُا�ّدارًْةانلن اأفّنْانلصح ةاسنلن انبعَْ«
ُْاسأسِْناِلاجمًمِاسمًبَْناِلاىِْتِاسانمعجًبْنا افيثاأمّ هاافجةاجمًالتِا سي�ص

ا اس اتث ي ا� ْتِ ار اسن بنًَو انآلبًو اسقًتَْن امّعِ اراِظهًج اسن سالى ان ةسن    ا…سنًجقْ
انلن  اب فًّن الا انمًب ْ اِل ََ ﴿ أْس  َِا َ�ُقَلَُ َ  فِرۡ غۡ ٱ َرّ� ٰ َوِ�ِخۡ  اَّ َِاَ� ِ ِينَ ٱ ن  َسبَُقَنَا َّ

 ِ  .46F2»رفالزنِوك .]10الحشر: [ ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
را مشمول رحمت خويش فرما خصوصا آنانكه  صخداوند عموم اصحاب محمد«يعني: 

رعايت مصاحبت آنحضرت را بخوبي نمودند و در ياري او آزمايش نيكو دادند و بكمك وي 
تند و به قبول دعوتش از ديگران سبقت گرفتند و چون دليل برخاستند و بسوي رسالتش شتاف

رسالت خود را بگوش آنان رسانيد استجابت كردند و در راه آشكار ساختن سخن و پيام او از 
همسران و فرزندان خود جدا شدند و بخاطر تثبيت نبوت او با پدران و پسران خويش 

                                           
گرد آمده اند، ضمناً براي مقابله و ديدن متني كه از ابو  8.9.10ده در سورة حشر (آيه وآياتي كه امام نقل نم -1

 طبع بيروت رجوع كنيد. 137صفحه  وليا ء اجلزء الثالثحلية األعيم نقل كرديم به ن

سل ومصدقهم دعايةصحيفه كامله سجاديه ( -2  ).يف الصلوة عىل اتباع الرُ



 49 اي از چاپهار به قم) راز دلبران (نامه

 

گويند (خداوندا ما و   مي يروي كردند و. و به كسانيكه ايشان را با نيكو كاري پ……جنگيدند
 .»برادران ما را كه در ايمان بر ماپيش گرفتند بيامرز) بهترين پاداشت را برسان)

با خلفاء مانند نماز خواندن پشت  ر آنچه گذشت حسن سلوك عليع�وه ب
و تزويج دخترش ام كلثوم به خليفه ثاني و ناميدن فرزندانش بنام خلفاء، و شان  سري

است كه بيان اي  مؤيد قاعده اند ثال اين امور كه شيعه و سني متفقاً آنها را نقل نمودهام

از  وسائل الشيعة إيل حتصيل مسائل الرشيعةكرديم چنان كه شيخ حر عاملي در كتاب: 

 نويسد:  مي /قول امام

ااَاقداأ�� اجمْلانِ«  .47F1»سجنَو ااْس
اكحت نمود (دختر ابوبكر و عمر را بزني گرفت با ايشان (خلفاء) من صرسول خدا«يعني: 

 .»پشت سر آنها نماز خواند و عليو دخترش را به عثمان داد) 
48Fو مرحوم ع�مه، سيد عبدالحسين شرف الدين

كه از بزرگان و اع�م شيعه در قرن  2

سجنواأبااأاًاَْْةاَ«نويسد:  مي »أجوبة مسائل مويس جاراهللا«اخير بودند در كتاب 

ّي انَيّ اتَيةاِذافًشًانْاًُاأناَ  اِ ًىتِاتَيةاسَْةالَشيعاأنانَعد اب�يا ِس
 .»بًلِّ

پشت سر ابو بكر و عمر، از راه تقيه نبوده چون امام منزه و دور  اما نماز علي«يعني: 
است از اينكه عبادت خود را بطور تقيه انجام دهد و جايز است كه شيعي در نمازش به سني 

 .»اقتدا كند
نداشت بلكه ديگر ائمه عترت نيز اهل  به امير مؤمنان علي و اين رفتار اختصاص

ال صياراِعًبِا«آمده است:  وسائل الشيعةگزارند چنانكه در كتاب  مي سنت نماز َاب  

                                           
 .534صفحه  الصلوة، چاپ سنگي كتاب وسائل الشيعة -1

ل شيعه در قرن اخير است و دانشمندان طراز او سيد عبدالحسين شرف الدين موسوي از علماي بزرگ و -2

الفصول «ها در لبنان رهبري شيعيان را بعهده داشته و كتب گوناگوني پرداخته است كه از ميان آنها  سال

 توان نام برد. را مي ،املراجعاتو  ،مسائل الفقهيةـالو  »مهمةـال
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 .49F1»قًلإاْ�افّ ارَ اميسنناس� ا�صااا هاا/ِ اأريِامْباب ال صي
نقل كرده كه  /ش، حضرت امام موسي جعفرعلي بن جعفر در كتاب خود از برادر«يعني: 

پشت سر مروان نماز خواندند و ما هم با ايشان  بآنحضرت فرمود: امام حسن و امام حسين

اما با خلفاء راشدين رويإل ديگري داشتند چنانكه نكاح و  .»خوانيم مي (اهل سنت) نماز
ن گونه كه گفتيم بنام آنان، مشهور است و هماشان  مواصلت با آنها و ناميدن فرزندان

بكتب شيعه اي  و كافي است كه ما در اين باره اشاره اند فريقين در نقل اين امور متفق
 بكنيم.

والد أذكر ر (د »منتهي اآلمال«محدث قرن اخير اماميه شيخ عباس قمي در كتاب 

 نويسد: مي )مؤمننيـمري الأحرضت 

يست و هفت تن فرزند را ذكور و اناث بقول شيخ مفيد ب حضرت امير المؤمنين
بود، چهار نفر از ايشان امام حسن و امام حسين و زينب كبري ملقب به عقيله و زينب 

 لالنساء، ةصغري است كه مكناة به ام كلثوم، مادر ايشان حضرت فاطمه زهرا سيد

50Fاست، و اما ام كلثوم، حكايت تزويج او با عمر در كتب مسطور است و بعد از او ضبحيع

2 
51Fفر و از پس او زوجه محمد بن جعفر گشتعون بن جع

3. 

نيز  »وسائل الشيعة«اثر شيخ طوسي و  »هتذيب األحكام«و در ديگر كتب شيعه مانند 

 خوانيم: مي وسائل الشيعةبه وقوع اين تزويج تصريح شده است چنان كه در 

إاقًلإااًت اأُاِ ال صياِ اأبيِا………�ّداب انمّ ا(نلاْب،اب منًىُ«
سانبنهًاة�داب اِّياب انالاًُارامًِةاسنفدةاالاندج اأنهًّا َكااَ�ُْابن ام

                                           
 .534صفحه  الصلوة(چاپ سنگي) كتاب  وسائل الشيعة -1

 خوابه) يا زوجه است.يع در لغت بمعناي (همجض -2

 .186چاپ تهران، جلد اول صفحه   ،منتهي اآلمال -3
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ااَِيهًّا ي ً ا  .52F1»ق  انَاانْجااأفد ًّاا انآلرياْس
نقل كرد كه  از جعفر از پدرش شيخ محمد بن حسن طوسي به اسناد خود«يعني: 

ند و و پسرش زيد فرزند عمر بن خطاب در يك لحظه مخرد : ام كلثوم دختر عليفرمود
معلوم نشد كه كداميك قبل از ديگري وفات يافتند ناچار هيچ كدام از ديگري ميراث نبردند و 

 .»بر هر دو نماز ميت گذارده شد
 خوانيم: مي »منتهي اآلمال«در كتاب  ودر مورد نامهاي فرزندان علي

53F. مادرش ليلي بنت مسعود بن خالد است…… ابوبكر بن علي

و نيز از پسران  ،2
و محمد بن الحنفيه  بپنج نفر فرزند او اند، امام حسن و امام حسين المؤمنينامير 

54Fو عباس و عمر األكبر

ذكري بميان آمده  يز در همان كتاب از عثمان بن عليو ن 3
55Fاست

4 . 
سوم اينكه: رفتار امامان شيعه با فقهاي سني و توده مردم از اهل سنت و جماعت نيز 

األنوار البهية «اهي بوده است. بعنوان نمونه در كتاب در كمال حسن معاشرت و نيك خو

 اثر محدث مشهور شيعي، شيخ عباس قمي آمده است: »يف تواريخ احلج اإلهلية

انل« اأ�هانَيِ اـِ ااًلكاب  اقًل اِن اأىر اعانلصًى ال صيي ا�ّدّدننة
أ دانِانيَدُالا�دُاسان يفالاقدجن اس�َْلإانًااًلكاِِاأف ك انْن اأسابذلكاس

 . 56F5»َِيِ
من از مالك بن انس فقيه مدينه (امام فرقه مالكيه) از اهل سنت) آمده است كه گفت: «يعني: 

نهاد و نسبت بمن  مي شدم و آنحضرت براي من بالش مي وارد بر جعفر بن محمد صادق

                                           
 .408صفحه  مرياثـال، چاپ سنگي،كتاب وسائل الشيعة -1

 .382، جلد اول، صفحه منتهي اآلمال -2

 .188، صفحه متتهي اآلمال -3

 .382صفحه  منتهي اآلمال -4

 .75، چاپ مشهد صفحه األنوار البهية -5
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و شدم  مي گفت: اي مالك من ترا دوست دارم و من از اين سخن شاد مي كرد و مي قدرشناسي
 . »گذارنم مي خداي تعالي را سپاس

واما آثاري كه در كتب شيعه از امامان اهل بيت آمده در اينكه به پيروان خود سفارش 
با اهل سنت و عامه مسلمين رفتار نيكو داشته باشند فراوان است و در اينجا تنها  اند نموده

 پردازيم: مي از آنهااي  بذكر پاره

انم« اب  ا�ّد اِ  ْمًئ  انل ار اأب اِ  اب منًىُ اأباّ  اقَ  اقًل افدنث ار َ
ِنالًاِاًاً ا�ًلصًاس ْان غضاأْحًبنًامّها انًَلااًاَِيكاا اقْ انْنِااِ دنِ

ّّجداانِ ان� اأسلاىنر اسآريرًج اسأفّ ارََكاـلئاِن اًْىقً ا � اأف ابًل
ا 57F1»ا انلًساسق ارفن ا

بن حسن طوسي به اسنادش در حديثي از ابي  از شيخ محمد وسائل الشيعةدر كتاب «يعني: 

عرض كردم: امام جماعتي  علي روايت شده است كه گفت به حضرت ابو عبداهللا صادق
كند! فرمود: از سخن او  مي داريم كه مخالف ما است و با همه اصحاب ما (شيعيان) دشمني

سزاوار تري پس  رسد! سوگند بخدا اگر راست بگوئي تو از او به آن مسجد نمي زياني بتو
شود و آخرين نفري باشي كه از مسجد  مي (بكوش نخستين كسي باشي كه در آن مسجد داخل

 .!»گردد و با مردم خوش خوي باش و سخن نيك بگو خارج مي
اب ا�ّدانلب ارانل ْمًئ اِ اأ د اِ اِ دنِـسلانل اب اّحّ اِ انب ا� ُْ

اِ دنِ اأبً امّ   اقًل انِامنًن اِن اِعًبِإنَْلإ ار انَْل است ًل ْ ﴿ ات ًجك َا ُ  َوقَُل
ِّاِس  امياً ا ﴾اِٗ ُحسۡ  لِل ْىسن اِ اقًلإ اسما الا اسنشهدسن النًئز ا اسنشهدس َْنا  اْس َِيها 

 .58F2»ا هاارامًّلد ا
از احمد بن خالد برقعي در كتاب (محاسن ) نقل شده از ابن  وسائل الشيعةدر كتاب «يعني: 

گفت: خداوند  مي ه گفت: شنيدم امام ابو عبداهللا صادقمحبوب داد، از عبداهللا بن سنان ك

                                           
 .534صفحه  الصلوة(چاپ سنگي) كتاب  عةوسائل الشي -1

 .534، چاپ سنگي، صفحه يعةوسائل الش -2
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شان  تبارك و تعالي در قرآن كريم فرموده: (بامردم سخن نيك گوئيد) سپس امام فرمود: بيماران
ي آنان حضور يابيد و بنفع آنان يا بر ضد ايشان (زمانيكه مجرم ها را عيادت كنيد و بر جنازه

 .»نماز بگزاريدشان  م مسلمين) در مساجدباشند) گواهي دهيد، و با آنها (عمو

گردد و همه دللت دارند بر  م�حظه مي امثال اين آثار در كتب حديث و فقه شيعه، 
اينكه روش  ائمه عترت  با فقهاي اهل سنت و عامإل مسلمين بسيار پسنديده و وحدت 

 آفرين بوده است.
 پايان
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