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 مقدمه

ها  ها و نامه غه كتابي است كه سيد رضي در قرن چهارم هجري از ميان خطبهالالب نهج
و كلمات قصار منسوب به حضـرت علـي تـدوين نمـوده اسـت. ولـي چـون خـود آن         

ها  ها و يا نامه رود كه برخي از خطبه حضرت اين كتاب را ننوشته است و احتمال اين مي
توانيم ادعـا نمـائيم كـه تمـام      نمياز ايشان نباشد و كلمات قصار منسوب به آن حضرت 

 است.علي البالغه از حضرت  مطالب نهج
ايم به مطالبي ارزنده از  ي كه در دست داريد در موضوعاتي كه مطرح نمودهكتابما در 

ايـم زيـرا حضـرت     باشد استناد نموده قرآن و عقل مي البالغه و ديگر كتب كه موافق نهج
 علي پيرو قرآن بوده و خالف قرآن سخني نفرموده است.

 



 
 
 

 ستايش خداوند تبارك و تعالي

جمله  البالغه، به حمد خداوند تبارك و تعالي پرداخته است من هائي از نهج در خطبه
فيات الْأُمورِ، ودلَّت علَيه أَعالَم الظُّهورِ، الْحمد ِهللا الَّذي بطَن خ«گفته است:  49در خطبه 

قبس ،هرصبي هتأَثْب نم الَ قَلْبو ،هرکنت هري لَم نم نيريِ; فَالَ عصنِ الْبيلَي عع عنتامفَالَ و لُوي الْعف 
 وني الدف بقَرو ،هنلَي ميَء أَعشبَء أَقْريفَالَ ش ب هالَؤعتفَالَ اس ،هنالَ مو ،هلْقخ نٍء ميش نع هداع

ف ماهاوس هبقُر ،هترِفعاجِبِ مو نا عهبجحي ولَم ،هفَتص يددحلَي تقُولَ ععِ الْعطْلي لَم ،بِه کَاني الْم
اُهللا عما يقولُه الْمشبهونَ  لَىقَلْبِ ذي الْجحود، تعا ه أَعالَم الْوجود، علَي إِقْرارِفَهو الَّذي تشهد لَ

 .»بِه والْجاحدونَ لَه علواً کَبِرياً
هاي ظـاهر و   داند و نشانه حمد مخصوص خدائي است كه اسرار مخفي را مي«يعني: 

دارد و ديدن او با بينائي چشم محال است. پـس چشـم    پيدا بر وجود و هستي او داللت
تواند منكرش گردد و دل كسي كه هستي او را دانسـته بـه كنـه     كسي كه او را نديده نمي

برد. در بلندي بر همه برتري دارد و هـيچ چيـز از او بـاالتر نيسـت. و در      ذاتش پي نمي
ي او را از مخلوقـاتش  نزديكي نزديك است و هيچ چيز از او نزديكتر نيست. پـس بلنـد  

هـا را بـر حـد و     دور نكرده و نزديكي او خلق را در مكاني با او مسـاوي ننمـوده. عقـل   
را از شناختن خويش به قدر واجب بـاز نداشـته.   ها  آن نهايت صفت خود آگاه نساخته و

دهـد. و   پس اوست خداوندي كه آثار موجود بر وجودش در دل منكر خدا گـواهي مـي  
هائي كه او را به خلـق تشـبيه. و كسـاني كـه او را انكـار       د از گفتار آنمنزه است خداون

 ».نمايند مي
 گفته است: 206همچنين در خطبه 

 الْحمد للَّه الَّذي لَم يصبِح بِي ميتاً والَ سقيماً، والَ مضروباً علَي عروقي بِسوٍء، والَ مأْخوذاً«
 مقْطُوعاً دابِرِي، والَ مرتداً عن دينِي، والَ منکراً لربي، والَ مستوحشاً من إِميانِي، بِأَسوإِ عملي، والَ

، لَک والَ ملْتبِساً عقْلي، والَ معذَّباً بعذابِ الْأُممِ من قَبلي. أَصبحت عبداً مملُوکاً ظَالماً لنفِْسي
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جنِي. الْحتقَيا وإِالَّ م يقالَ أَتنِي، وتطَيا أَعذَ إِالَّ مأَنْ آخ يعطتالَ أَسي، وةَ لجالَ حو لَيةُ ع 
 أَو ،لْطَانِکي سف امأُض أَو ،اکدي هلَّ فأَض أَو ،اکني غف رقأَنْ أَفْت وذُ بِکي أَعإِن ماللَّه

دطَهأُض !لَک رالْأَمو 
نِعمک اللَّهم اجعلْ نفِْسي أَولَ کَرِمية تنتزِعها من کَرائمي، وأَولَ وديعة ترتجِعها من ودائعِ 

 عندي! 
أَو ،ينِکد نع نتفْتن أَو ،کلقَو نع بذْهأَنْ ن وذُ بِکعا نإِن مي  اللَّهدونَ الْها دناؤوا أَهبِن عابتت

کدنع ناَء مي جالَّذ.« 
ام و نـه   سپاس براي خدائي است كه شبم را صـبح نمـوده در حاليكـه نمـرده    «  يعني:

ام و نه بي فرزنـد   بيمارم و نه اندامم بد حال است و نه به بدترين گناهم بازخواست شده
ام و نه  ام و نه منكر پروردگارم و نه از ايمانم نگرانم نه ديوانه هام و نه از دينم برگشت مانده

اي هسـتم   ام در حـالي كـه بنـده    هاي پيش از خـود گرفتـارم. صـبح كـرده     به عذاب امت
اختيار و ستمكار بر نفس خويش. خداوندا براي تو است حق اعتراض بـر مـن و مـرا     بي

ندارم مگر آنچه تو به من ببخشـي   اي نيست و توانائي بدست آوردن سودي عذر و بهانه
 كه تو مرا نگاهداري.آن را  توانم بپرهيزم مگر و از بدي نمي

نيازيت تهي دست و پريشان بوده يا در هدايت  برم به تو از اينكه در بي پناه مي !خدايا
و رستگاريت گمراه باشم يا در سلطنت و توانگريت ستمديده يا مغلوب و خوار شـوم و  

يار به دست تو است. خدايا جان مرا نخستين چيزي گرامي قـرار ده كـه از   حال آنكه اخت
هاي امانت گذاشـته خـود نـزد مـن بـر       گيري و اولين امانتي كه از نعمت اعضاي من مي

 گرداني. مي
بريم به تو از اينكه از گفتارت بيـرون رويـم يـا از ديـن تـو در فتنـه و        پناه مي !خدايا

به ما دست يابد پيش از هدايت و رستگاري كه از جانب  گمراهي افتيم يا خواهشهاي ما
 ».تو آمده است

 .ما نيز بايد خداوند را زياد حمد نماييمو به پيروي از قرآن 



 
 
 

 ص تعريف از محمد

جمله در  تعريف نموده است من ص البالغه از حضرت محمد هايي از نهج در خطبه
فَترة من الرسلِ، وتنازعٍ من الْأَلْسنِ، فَقَفَّي بِه حنيِ  علَىأَرسلَه «... آمده است:  132خطبه 

بِه نيلادالْعو ،هنع بِرِيندي اِهللا الْمف داهفَج ،يحالْو بِه متخلَ، وسالر«. 
ها بود پيامبري روي زمين  را در زماني فرستاد كه مدت ص محمد وندخدا«... يعني: 
برنامه پيامبران ديگر  و مردم بجان يكديگر افتاده بودند. خدا با فرستادن محمد نيامده بود

را تعقيب كرد و پيامبري را ختم نمود. پيامبر اسالم با مخالفان خدا و مشركان بـه جهـاد   
 ».پرداخت

، وجابِلَ اللَّهم داحي الْمدحوات، وداعم الْمسموکَات «گفته است:  71ه همچنين در خطب
اجعلْ شرائف صلَواتک، ونوامي برکَاتک، علَي محمد  الْقُلُوبِ علَي فطْرتها: شقيها وسعيدها.

الدو ،قبِالْح قنِ الْحلعالْمو ،لَقغا انمحِ لالْفَاتو ،قبا سمامتِ لالْخ ،کولسرو کدبع اتشيعِ جاف
تک، الْأَباطيلِ، والدامغِ صوالَت الْأَضاليلِ، کَما حملَ فَاضطَلَع، قَائماً بِأَمرِک، مستوفزاً في مرضا

نفَاذ أَمرِک;  غَير ناکلٍ عن قُدمٍ، والَ واه في عزمٍ، واعياً لوحيِک، حافظاً لعهدک، ماضياً علَي
نِ، وتالْف اتضوخ دعب الْقُلُوب بِه تيدهو ،ابِطلْخل اَء الطَّرِيقأَضالْقَابِسِ، و سي قَبري أَوتالْآثَامِ ح

الْم کينأَم وکَامِ، فَهالْأَح اترينالَمِ، والْأَع حاتوضبِم أَقَامازِنُوخونُ، والْ أْم کلْمعم ،ونزخ
 .»...وشهِيدک يوم الدينِ، وبعيثُک بِالْحق، ورسولُک إِلَي الْخلْقِ

بهترين درودهـاي خـود و بركـات فراوانـت را بـر محمـد بنـده و         ،خدايا بار«يعني: 
 رسولت بفرست.

دارنـده حـق،    ي اضـطرابها اعـالم   درود بر محمدي كه خاتم پيامبران و درهم كوبنـده 
 كن ساز لشكرهاي باطل نابودكننده شوكت گمراهان است. ريشه

درود بر محمد بخاطر تحمل رسالت و پيـروزي او بخـاطر اجـراي اوامـرت بخـاطر      
 سرعت گرفتن در مسير رضاي تو بدون ترس از اقدام و بدون ضعف در اراده.
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گسترش قـانون   درود بر محمد بخاطر حفظ وحي تو، حافظ پيمان تو، كوشش در راه
 تو.

محمد آنقدر كوشيد تا شعله آشوب آتش فروزان را خاموش كرد راه را بـراي گمـراه   
معرفي كرد و بدست آن حضرت بعد از آشوب و گناه فراواني كه وجود داشت جمعيت 

هـاي   فراواني راهنمايي شدند. محمد (به تبعيـت از وحـي) قـوانين روشـن و راهنمـايي     
دار علم و اسرار توسـت و در روز   نهكار و گنجي امين، درست درخشان به وجود آورد. او

 ».رستاخيز گواهت خواهد بود. او مبعوث حقيقي تو و پيامبرت بسوي مردم است...
 



 
 
 

 تعريف از قرآن

 18جمله در خطبه  البالغه از قرآن تعريف نموده است من هايي در نهج در خطبه
أَنِيق، وباطنه عميق، الَ تفْني عجائبه، والَتنقَضي غَرائبه، والَ وإِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره «... گويد:  مي

إالَّ بِه اتالظُّلُم فکْشت«. 
آور و بــاطني عميــق دارد. مطالــب  بــدون ترديــد قــرآن ظــاهري شــگفت«... يعنــي: 

(جهـل و نـاداني و    ناپذير نيست و اسرار آن پاياني ندارد و تاريكيها انگيزش پايان اعجاب
 ».شبهات) فقط به وسيله قرآن برطرف خواهد شد

وإِنَّ اَهللا سبحانه لَم يعظْ أَحداً بِمثْلِ هذَا الْقُرآن، فَإِنه «... گويد:  مي 175ه و همچنين در خطب
نيالْقَلْبِ، و بِيعر يهفو ،نيالْأَم هببسو ،نيتلُ اِهللا الْمبحهرالٌَء غَيلْقَلْبِ جا لملْمِ، والْع ابِيع«.... 

خداي عزيز به هيچ يـك از پيـامبران هماننـد قـرآن را نـداده اسـت قـرآن        «... يعني: 
كنــد و در آن اســت بهــار دل و  ريســمان محكــم خــدا و راه اوســت كــه خيانــت نمــي

 ».هاي علم و دانش و دل را جز آن صيقلي نيست چشمه
 



 
 
 

 پرستينهي از قبر

نمود. در  علي نيز همچون رسول خدا با قبرپرستي مخالف بود و با آن مبارزه مي
 رسولُ ينِثَعب :املؤمنني مريأقال «... آمده است: » ابواب احكام المساكن«الشيعه كتاب  وسايل

 .»رِوالص رِسکَو ورِبالقُ مِديف ه ص اِهللا
دا مرا مأمور نمـود بـراي خرابـي قبـور و     اميرالمؤمنين علي گفت: رسول خ«... يعني: 

 ».ها شكستن بت
وعن عليِّ بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عن الْنّوفَليِّ عنِ الْسّكُونِيِّ عن «و در همان باب آمده است: 

 الْلَّه دبع أَبِي  ننِيمؤالْم ريقَالَ: قَالَ أَم ُلوسر ثَنِيعب : إِلَى (هَآلو هلَيع الْلَّه لَّىص) الْلَّه
هتيّوا إِلَّا سرلَا قَبا وهتوحةً إِلَّا مروص عدفَقَالَ: لَا ت ةنيدالْم«.... 

اميرالمؤمنين علي گفت: رسول خدا مرا به مدينـه فرسـتاد و گفـت بتـي را     «... يعني: 
 ».و قبري را مگذار مگر آن را با خاك يكسان نمايي...مگذار مگر آن را ويران نمايي 

قَالَ بن علي بن احلسني قال:  حممد«آمده است: » ابواب مكان المصلي«الشيعه  در وسايل
 ّبِيّالْن(هَآلو هلَيع الْلَّه لَّىص)َا قذُوخّتا: لَا تجِدسلَا ملَةً وبق رِيب نلَع ذُوا ، فَإِنَّ الْلَّهخّثُ اتيح دوهالْي

اجِدسم هِمائبِيأَن روقُب«. 
رسول خدا فرمود: قبر مـرا قبلـه و مسـجدي قـرار ندهيـد چـون خداونـد        «... يعني: 

 ».عزوجل لعنت نمود يهود را چون قبرهاي انبياءشان را مساجد قرار دادند
 المصلي) آمده است: الشيعه (ابواب مكان و در وسايل

»فوالْلَّهدبع أَبِي نانَ عينِ ظَبب سنوي ثيدح ي هن لَ الْلَّهوسأَنَّ ري أَنْ يلَ یلَّصیع  دقْعي أَو رِهقَب
هلَيع ىنبي أَو هلَيع«. 

ظبيان از حضرت صادق روايت نموده كه رسول خدا نهي فرمـود از    بن يونس«يعني: 
 ».ش نماز بخوانند و يا بر آن بنشينند و يا بر آن بنا كننداينكه بر قبر

حدّثَنِي «بن الحسين در چگونگي غسل دادن پيامبر آمده است:  بن علي دو در مسند زي
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لَف اختصقُبِض رسولُ الْلَّه  امقَالَ: لَ زيد بن عليِّ عن أَبِيه عن أَبِيه عن جدّه عن عليِّ 
 ،فَندي نأَي هابحأَصلَيفَقَالَ ع : نْإ شفَقَالُو ،كُمثْتّدح مئْتعما، قَالَ: سثْنّدا حلَ توسر  لَّىص الْلَّه

و هلَيع الْلَّهلَّمذُوا سخّا اتكَم ىارصّالْنو دوهالْي الْلَّه نلُ: لَعقُوأَ ي روقُب اجِدسم هِمائبِيإن ضقْبي لَم هّن
هيف قُبِض يالَّذ هكَانم نفالَا د ّبِين«.... 

ن علي بن الحسين از پدرش او نيز از جدش علي رضي اهللا عنـه روايـت   بزيد«يعني: 
نموده كه هنگامي كه پيامبر رحلت نمود اصحاب اختالف كردند كه در كجا دفن شـود؟  

كنم گفتند بگو گفت از رسول خدا شنيدم  گفت اگر بخواهيد براي شما نقل مي پس علي
شـان را مسـاجد قـرار دادنـد      گفت خدا يهود و نصاري را لعنت كرد كه قبور انبياء كه مي

   ».هيچ پيغمبري از دنيا نرفت مگر اينكه در همان مكاني كه از دنيا رفته بود دفن شد...
رحلت نمود دفن شد يعني در حجـره عايشـه او    در همان مكاني كه  رسول خدا

را دفن نمودند و تا عايشه زنده بود يعني پنجاه سال هيچكس نيامد درب حجره او كه 
هاي بعـد   ها در قرن رسول خدا را زيارت كنيم. اين بدعتخواهيم قبر  در را باز كن مي

ري و گبـران و  هاي مختلف از يهود و نصـا  به تدريج پيدا گرديد چون مسلمين با فرقه
مجوسان و بودائيان تماس گرفتند و در ممالك آنـان مقـابر فراعنـه و شـاهان از قبيـل      
كورش و داريوش و اهرام مصر را ديدند اين كارهـا ميانشـان رواج گرفـت و بـه نـام      

جملـه قبـر شـاهزاده حمـزه، شـاهزاده جعفـر،        بزرگان و شاهزادگان قبور زياد شد من
اده عبد العظيم و غيره و متوليان و خـدامان هـم بـراي نفـع     الدين، شاهز شاهزاده جالل

خود هرچه توانستند به اين كارها تشويق نمودند و يك زيارت را بهتر از صـد حـج و   
نامه نوشتند. در صـورتيكه حتـي يـك آيـه در قـرآن       يا هزار حج جلوه دادند و زيارت

 .بنمايدوجود ندارد كه در آن مؤمنين را تشويق به زيارت نمودن قبور 
هـا   يك از انبياي قبل از او زنده نبودند بلكـه سـال   هيچ  ص دانيم در زمان محمد مي

الخليـل   شـهر  كه قبـرش در   قبل از جهان رفته بودند و قبوري داشتند مانند ابراهيم
يابيد كه در آن به مؤمنين گفته شده باشـد كـه در زمـين     است. شما يك آيه در قرآن نمي
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انـد كـه    انبياء را زيارت كنيد بلكه در آيات قرآن مؤمنين تشويق شدهگردش نمائيد و قبر 
در زمين سير نمايند و آثار باقي مانـده از سـتمگران را مشـاهده نماينـد و پنـد بگيرنـد.       

اي بـه   اند كه اگر مستطيع شدند به حج خانه خدا بروند و سوره منين امر شده همچنين مؤ
اي نيست كه در آن مؤمنين را تشويق بـه زيـارت    نام حج نيز در قرآن است ولي هيچ آيه

 نمودن قبرها كرده باشد.
بعد از رحلتشان جسدشان در قبر گذاشته مؤمنين پيامبران و شهدا و صالحين و 

 ...﴿ فرمايد: سوره فاطر مي 22آيه  شود. و خداوند در  مي              

       .﴾ 

شـنواند و تـو كسـاني را كـه در قبرهـا       ... خداوند هر كس را كه بخواهد مـي «يعني: 
 .  »تواني بشنواني هستند نمي

 22(كه آخرين پيامبر است در زمان خودش طبق همين آيه  ص حضرت محمد
همگي  قادر نبوده كساني را كه در قبرها هستند بشنواند و انبياي قبل از او )سوره فاطر

فوت نموده بودند و جسدشان در قبرهايشان بوده و همچنين شهداي زمان رسول خدا 
نبوده آنان را بشنواند. و در  ربعد از شهادتشان در قبر گذاشته شده بودند و پيغمبر قاد

أَصبحت مساکنهم أَجداثاً،  «...البالغه درباره رفتگان از دنيا آمده است:  نهج 223خطبه 
و ،مکَاهب نلُونَ مفحالَ يو ،ماهأَت نرِفُونَ معاثاً. الَ يريم مالُهوأَمماهعد نونَ مجِيبالَ يو«.... 

تقسيم گرديـد كسـي را   ها  آن هايشان قبرهايشان شد و اموال (مردگان) خانه«... يعني: 
توجه ندارنـد و هـر    دان گريه كنشناسند و به كسي كه بر ايش كه بر سر گورشان آيد نمي

 ».كس ايشان را صدا زند جواب ندهند...
 البالغه درباره مردگان آمده است:  نهج 110خطبه  و در
 فَهم جِريةٌ الَ يجِيبونَ داعياً، والَ يمنعونَ ضيماً، والَ يبالُونَ مندبةً، إِنْ جِيدوا لَم يفْرحوا، «...

 . ...»حطُوا لَم يقْنطُوا، جميع وهم آحاد، وجِريةٌ وهم أَبعاد، متدانونَ الَ يتزاورونَوإِنْ قُ
... (مردگان) همسايگاني هستند كه هرگاه آنان را نـدا كننـد جـواب ندهنـد و      «يعني: 
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ق ايشـان  سرايي متوجه نشـوند. اگـر در حـ    و به نوحه ظلم و ستمي را جلوگيري ننمايند
يگرنـد ولـي تنهـا    دو اگر قحطي شود يـأس ندارنـد. اطـراف يك    دنيكي شود شاد نگردن

 ».اند به ديدار هم نروند... اند در حاليكه از هم دورند با اينكه نزديك هستند و همسايه
 :فرمايد سوره احقاف مي 6 و 5 خداوند درآيات

﴿                          

                          ﴾.  

روز تر است از كسي كه افرادي را به فرياد بخواند كه اگر تـا   چه كسي گمراه« يعني:
و چـون   .گويند و غافل از فرياد فرياد زدگانند را صدا بزند پاسخش نميها  آن قيامت هم

 .»شند و به عبادتشان انكار ورزندگردند دشمن آنان (مشركين) با رمردم محشو
هائي كه در جامعه ما ايران وجود دارد توسل به غير خداسـت.   يكي ديگر از گمراهي

افراد در هنگام ناراحتي حضرت عباس و يا امام رضـا را  شود برخي از  گاهي مشاهده مي
قرآن در سوره عنكبوت و برخي از آيات ديگر  65طلبند. در حاليكه طبق آيه  به فرياد مي

مشركان مكه با اينكـه مشـرك بودنـد در هنگـام سـختي و نـاراحتي خـدا را بـه فريـاد          
 طلبيدند. مي

 فرمايد: سوره عنكبوت مي 65خداوند در آيه 

﴿                                  ﴾. 

خوانند ولـي هنگـامي    و هنگامي كه در كشتي سوار شوند خدا را خالصانه مي«يعني: 
 .»وي خشكي آنان را رساند شرك ورزندكه به س

گفت مشركان در زمان رسول اهللا از برخي از مؤمنان در زمـان مـا    ين مييكي از مؤمن
خواندنـد   در هنگام ترس خدا را خالصانه ميها  آن تر بودند ها خداشناس در هنگام سختي

ولي برخي از مؤمنين در زمان ما در هنگام ترس حضرت عباس و امام رضا و عبـدالقادر  
 خوانند. را به فرياد مي يگيالن

اي بجوئيـد؟   ن است سوال شود مگر در قرآن نيامده كه به سوي خدا وسيلهحال ممك
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 جواب اين است آري آمده ولي بايد ببينيم وسيله چيست؟
 »العلمما يتوسل به من الطاعات و«مفسرين و لغوييين وسيله را به معني 

 اند. معني نموده »اعات و علم كه بدانها توسل كنندآنچه از ط«يعني: 
نَّ أَفْضلَ ما إِ«اند:  از قول علي آورده» وسيله«البالغه در تعريف  نهج 109و در خطبه 

بِيلي سف الْجِهادو ،هولسبِرو انُ بِهالَي: الْأَميعت و هانحبلُونَ إِلَي اِهللا سسوتالْم لَ بِهسوةُ تورذ هفَإِن ه
الزکَاة فَإِنها فَرِيضةٌ  ُءإِنها الْملَّةُ، وإِيتاصِ فَإِنها الْفطْرةُ، وإِقَام الْصالَة فَالْإِسالَمِ، وکَلمةُ الْإِخالَ

الْع نةٌ منج هانَ فَإِنضمرِ رهش موصةٌ، واجِبوتاعو تيالْب جحقَاب، و الْفَقْر انيفنا يمهفَإِن همار
يفَإِو رقَةُ السدصلِ، وأَةٌ يف الْأَجسنمالِ وي الْماةٌ فثْرا مهمِ فَإِنحلَةُ الرصو ،بالذَّن انضحر کَفِّرا تهن

 .»...الْخطيئَةَ، وصدقَةُ الْعالَنِية فَإِنها تدفَع ميتةَ السوِء
كنندگان از خداي عزيز به آن توسل جويند  واستهمانا بهترين چيزي كه درخ«يعني: 

ايمان به خدا و به رسول او و جهاد در راه خداست كه موجب عظمـت اسـالم اسـت و    
پا داشتن نماز كـه عالمـت ديـن     كلمه اخالص (ال اله اال اهللا) كه امري است فطري. و به

اي اسـت   لهو روزه ماه رمضان كه وسي اي است واجب است و پرداختن زكات كه فريضه
سـازد و گنـاه را    براي جلوگيري از عذاب الهي و حج و عمره كه فقر را ريشـه كـن مـي   

اندازد و صدقه پنهان  كند و مرگ را به تأخير مي شويد و صله رحم كه مال را زياد مي مي
 ».  ...كند پوشاند و صدقه آشكار كه مرگ بد را دفع مي كه خطايا را مي

هـا   كنـد و تمـام ايـن وسـيله     ها را ذكر مـي  يم كه وسيلهنمائ در اين خطبه مشاهده مي
پرستي و  امر نموده است ولي بتها  آن ي است كه خداوند در قرآن به انجام دادنهايچيز

 قبرپرستي و الهه گرفتن كه وسيله نيست بلكه شرك است.
 سوره 3باره درآيه  دانستند و در اين ها را وسيله مي پرستان نيز به گمان خود بت بت

... ﴿ فرمايد: زمر مي            ﴾. 

كنيم جز اين كه مـا را بـه خـدا     ها را عبادت نمي گفتند) بت پرستان مي ... (بت«يعني: 
 .  »سازند... نزديك مي



 سخناني از امام علي 14

 فرمايد: سوره زمر) مي 3و خداوند در آخر همين آيه (آيه 

﴿ ...             ﴾.  

 .»كند  يپرداز ناسپاس هستند هدايت نم ... خداوند اين كساني را كه دروغ«يعني: 
نكته ديگر اينكه آن كس كه در همه جا هست و با همه افـراد و اشـياء و موجـودات    

يند و ب شنود و همه چيز و همه كس را مي مي  است و هر كس او را صدا بزند صدايش را
ها آگاه است خداست. و غير از او كسي اين صفت را ندارد. حال اگر كسـي   به اسرار دل

را صدا بزند صـدايش  ها  آن معتقد باشد كه انبياء نيز در همه جا حضور دارند و هر كسي
 شنوند براي اين صفت خدا شريك قائل شده است.   را مي

 فرمايد: سوره حديد درباره اين صفتش مي 4خداوند در آيه 

﴿ ...                  .﴾ 

دهيـد   به آنچه كه انجام مـي ... و او (خدا) با شماست هر جا كه باشيد و خدا «يعني: 
 .»بيناست

كه به هنگام رفتن به سوي شاميان به  دان البالغه از قول علي آورده نهج 46و در خطبه 
 نمايد:   داوند عرض ميخ

»... لِ، وي الْأَهيفَةُ فالْخل تأَنفَرِ، ويف الس باحالص تأَن ماللَّهل ،کرما غَيهعمجنَّ أَالَ ي
صتاملُسباً، وحصتسکُونُ مالَ ي لَفختسلَفاًالْمختسکُونُ مالَ ي بح«. 

در  )صـفت (باشي و اين  اه در سفر و جانشين در خانه ميپروردگارا تو همر...«يعني: 
شود زيرا كسي كه جانشين باشد (در همان لحظـه) همـراه نيسـت و     غير از تو جمع نمي

 .»باشد (در همان لحظه) جانشين نيستكسي كه همراه 
آيد كه پيامبر اسالم نيز بعد از رحلتش در همه جا حضور  از اين خطبه نيز بدست مي

 ها بعد از رحلت پيغمبر نموده است. ا علي اين دعا را سالندارد زير
انـد و غافـل از دنيـاي مـا       انـد و در بهشـت برزخـي زنـده     انبياء و شهدا اكنون مـرده 

 باشند. مي
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شود در بهشت برزخي قرار  آيد كه كسي كه شهيد مي سوره يس بدست مي 26از آيه 
 ست: سوره يس آمده ا 27و  26شود زيرا در آيات  داده مي

﴿                              ﴾. 

اي  :(به حبيب نجار بعد از شهادتش) گفته شد كه داخـل بهشـت شـو گفـت    «يعني: 
د و از اكرام شوندگان آمرزيدر مقابل چه چيزي پروردگارم مرا  .دانستند كاش قوم من مي

 .  »قرار داد
بعد از رحلتش ديگر در دنياي ما نيست و اكنون مرده است. در  ص حضرت محمد

  ﴿ سوره زمر خطاب به پيامبر فرموده است: 30آيه     ﴾. 

 .»نيز خواهند مردها  آن ميري و تو مي«يعني: 
آيد كه پيامبر در بعد از مرگش از دنياي ما غافـل   س بدست ميسوره يون 46و از آيه 

 است و از امتش با خبر نيست.
 سوره يونس آمده است:   46در آيه 

﴿                          

   ﴾. 

ايـم يـا    (كفار) وعده دادهها  آن و اگر به تو نشان دهيم برخي از آنچه را كه به«ي: يعن
دهند شـاهد   سپس اهللا به آنچه انجام ميها  آن تو را بميرانيم پس بسوي ما است بازگشت

 .»است
آيد كه بين زنده بودن پيغمبـر و ديـدن وقـوع و عـده بـه كفـار        از اين آيه بدست مي

 و و نديدن شكست كفار فرق گذاشته است.(وعده شكست) و مردن ا
سوره مائده نيز به غفلت عيسي از اين دنيا در بعـد از مـرگش    117و همچنين در آيه 

 فرمايد: نمايد و مي اشاره مي

﴿...                               
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       ﴾.  

 شاهد، مادامي كه در ميانها  آن (عيسي در قيامت خواهد گفت). و بودم بر ...«يعني: 
مراقبـي و تـو بـر هـر چيـزي      هـا   آن بودم ولي از هنگامي كه مرا ميرانـدي تـو بـر   ها  آن

 .»شاهدي
ز امتش بـا خبـر   بعد از رحلتش ا عيسيحضرت آيد كه  از اين آيه نيز بدست مي

 نيست.
 20پس در دعاهايمان فقط بايد خدا را بخوانيم و از او مدد جوئيم خداوند در آيه 

﴿ فرمايد: سوره جن مي               ﴾. 

خوانم و احدي را شريك  بگو اين است و جز اين نيست كه پروردگارم را مي«يعني: 
 .»دهم و قرار نميا

داليل بيشتري در نقد قبر پرستي و توسل به غير خدا وجـود دارد كـه بـراي رعايـت     
 نمائيم. خودداري ميها  آن اختصار از ذكر

عبداللهي مراجعـه   توانند براي اطالع بيشتر به كتاب اسالم ناب تأليف م. و طالبين مي
 نمايند.

 



 
 
 

 تعريف از خلفاي راشدين

باشـد در   ثقفي است و شيعه مـذهب مـي  لكه مولف آن ابن هالل ا» الغارات «در كتاب 
اي كــه  در بخشــي از نامــه» موسســه دارالكتــب االســالمي«چــاپ  129و  128صــفحه 

 نوشته است آمده است:  اهللا عنه) (رضيعلي
محد اهللا أين إلی من بلغه کتايب هذا من املسلمني سالم عليکم فإاملؤمنني  مريأمن عبداهللا علي «

هو... فلما قضی من ذلک ما عليه قبضه اهللا صلوات اهللا وسالمه ورمحته ال إله إال  م الذيليکإ
 د.نه محيد جميإورضوانه 

ومل  ةحسنا السريأ عمال بالکتاب ونيين منهم صاحلَأامر  من بعده استخلفوان املسلمنيإمث 
 .»ا اهللا...ممها اهللا فرمحها السنة توفايعتدي

 رسـد. سـالم   ام به او مي امير مؤمنان به سوي هر كس كه نامهاز بنده خدا علي «يعني: 
 .نيست... كنم كه معبودي جز او بر شما. من نزد شما خدايي را ستايش مي

انجام داد از فرائض آنچه برعهده او بود خداي عزوجـل او را   ص چون رسول خدا
نفـر اميـر   وفات داد صلوات خدا و رحمت و بركات خدا بر او باد... سپس مسـلمين دو  

شايسته از ميان خودشان را جانشين او نمودند و آن دو امير (ابـوبكر و عمـر) بـه كتـاب     
خدا و سنت عمل كردند و سيره خود را نيكـو نمـوده و از سـنت و روش رسـول خـدا      
تجاوز نكردند سپس خداي عزوجل ايشان را قبض روح نمود خداونـد ايشـان را مـورد    

 ».مرحمت قرار دهد...
تعريـف   ب عمـر حضـرت  ابوبكر و حضرت نمائيم كه از  مه مشاهده ميدر اين نا

غاصـب   بعمـر  از جانب خدا تعيين شده بود و ابوبكر و  نموده است و اگر علي
 نمود.   هيچگاه از آنان تعريف نمي خالفت بودند علي

علي نام سه تن از اوالدش را ابوبكر و عمر و عثمان نهاد و در كتـاب منتهـي االمـال    
 شيخ عباس قمي كه از كتب شيعي است در ذكر اوالد اميرالمؤمنين آمده است: تاليف
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حضرت اميرالمؤمنين را ذكور و اناث به قول شيخ مفيد بيست و هفت تن فرزند بود. 
ـ    چهار نفر از ايشان امام حسن و امام حسين و  ه عقيلـه و زينـب   زينـب كبـري ملقـب ب

كلثـوم   ايشان فاطمه زهـرا اسـت... امـا ام   كلثوم و مادر است به ام  صغري است كه مكناه
حكايت تزويج او با عمر در كتب مسطور است و بعد از او ضـجيع (زوجـه) عـون بـن     

عمر و رقيه كبري است كـه هـر    7و  6جعفر و از پس او زوجه محمد بن جعفر گشت. 
 حبيب دختر ربيعه است. دو تن توأم از مادر متولد شدند و مادر ايشان ام

عباس و جعفر و عثمان و عبداهللا اكبر است كه هـر چهـار نفـر در     11و  10و  9و  8
 كربال شهيد شدند.

محمد اصغر و عبداهللا است و محمد مكني به ابوبكر است و اين هـر دو در   13و  12
 كربال شهيد شدند و مادر ايشان ليلي بنت مسعود دارميه است.

علي، ابـوبكر و عمـر و عثمـان    هاي فرزندان  نمائيد كه در كتب شيعي نام مشاهده مي
را جانشين رسول گرامي اسالم نموده بـود و    ذكر گرديده است. و اگر خداوند، علي

گاه دختـرش را بـه ازدواج    حق او را غصب نموده بودند هيچ  ابوبكر و عمر و عثمان
ــر روي  آورد  در نمــي عمــر ــوبكر و عمــر و عثمــان ب ــام اب ــدانش  3و ن ــن از فرزن ت
نمائيم كه چه برخورد خوبي با اين سه تن  ي در متون تاريخي مشاهده ميولگذاشت  نمي

 داشته است.
نه تنها علي بلكه فرزندش حسن نيز نام دو تن از فرزندانش را ابوبكر و عمـر نهـاده   

السـالم آمـده    است. كه در منتهي االمال شيخ عباس قمي در ذكر اوالد امـام حسـن عليـه   
 است:  
الحسن و دو برادر اعيـاني او قاسـم و عبـداهللا ومـادر ايشـان      عمر بن  7و  6و  5«... 

 ولد است.   ام
اما آنچه از كتب ديگر جمع شده پسران امام حسن به بيست تن و دختران بـه يـازده   

اكبـر و احمـد و اسـماعيل و     اصغر و عبـداهللا  اكبر و علي تن به شمار آمده به زيادتي علي
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 حمزه و ابوبكر و سكينه................ يعقوب و عقيل و محمداكبر و محمداصغر و
نه تنها امام حسن بلكه امام چهـارم شـيعيان (علـي بـن الحسـين) نيـز نـام يكـي از          

در ذكـر اوالد و احفـاد   » منتهـي االمـال  «فرزندانش را عمر گذاشته اسـت كـه در كتـاب    
 حضرت زين العابدين آمده است:

والد حضرت علـي بـن الحسـين از    اند: ا شيخ مفيد و صاحب (فصول المهمه) فرموده
و امام محمد باقر مكنـي بـه ابـوجعفر... و زيـد و عمـر از       ذكور و اناث پانزده نفر بودند

 .ولد ام
از سوي خدا جانشين پيامبر بود و ابوبكر   پر واضح است كه اگر علياينكه  ديگر

و حق او را غصب نموده بودنـد علـي و اوالدش كينـه زيـادي بـه ابـوبكر        ب و عمر
گذاشتند ولـي بـه    داشتند و هيچگاه نام اين دو تن را بر روي فرزندانشان نمي بعمر

 روشني معلوم است كه علي جانشين پيامبر از سوي خدا نشده است.
نويسد جانشين پيـامبر   اي كه علي به معاويه مي البالغه در نامه و در مكتوب ششم نهج

 ر انتخاب شده است.داند كه توسط شوراي مهاجرين و انصا را كسي مي
 البالغه آمده است:  در مكتوب ششم نهج

ما بايعوهم علَيه، فَلَم يکُن للشاهد  علَىبکْرٍ وعمر وعثْمانَ إِنه بايعنِي الْقَوم الَّذين بايعوا أَبا «
ا الشمإنو ،دربِ أَنْ يائلغالَ لو ،ارتخلٍ أَنْ يجلَي روا ععمتاج ارِ، فَإِنصالْأَنو اجِرِينهلْمي لور

رِضي لَّهل کاماً کَانَ ذلإِم هومسو « .... 
كساني كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند به همان طريق با مـن بيعـت   «يعني: 

 كه جز او را اختيار كند ورسد  كه حاضر بوده نميآن را  كرده و عهد و پيمان بستند پس
نپـذيرد و مشـورت حـق مهـاجرين  و انصـار      آن را  رسد كـه  كه حاضر نبوده نميآن را 

باشد و چون ايشان گرد آمده و مردي را خليفه و پيشوا ناميدند رضا و خشنودي خدا  مي
 ».در اين كار است...

كه در شوراي  داند آيد كه علي جانشين رسول خدا را كسي مي از اين نامه بدست مي
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 مهاجرين و انصار انتخاب شده باشد.
از  29كـه از كتـب شـيعي اسـت در صـفحه      » وقعـه صـفين  «ديگر اينكـه در كتـاب   

 منشورات كتابخانه آقاي مرعشي نجفي در نامه علي به معاويه آمده است:  
 ....»ن ال حتل هلم اخلالفةمن الطلقاء الذي أنكواعلم «... 

كه خالفت بـراي   دان تو از اسيران آزاد شده هستي آن كساني(اي معاويه) ب«... يعني: 
 ».آنان روا نباشد...

كـه آزاد شـده جنگـي نبودنـد      آيـد كـه خالفـت بـراي كسـاني      از اين نامه بدست مي
 مخصوصاً براي مهاجرين بالمانع بوده است.

عبـاس بـه معاويـه آمـده      بندر نامه ا» وقعه صفين«كتاب  415و همچنين در صفحه 
 است:  

نت طليق وابن طليق أو ةواخلالف ةنت يا معاويأوما  ةملن کانت له يف املشور إمنا اخلالفةو«... 
 .»السالمو .ولني وليس الطلقاء منها يف شيءة للمهاجرين األواخلالف

گمان از براي كسي است كه بر سر او مشـورت شـده باشـد اي     خالفت بي«... يعني: 
د شـده و پسـر آزاد شـده هسـتي و خالفـت از آن      معاويه تو كجا و خالفت؟ كه تـو آزا 

 ».مهاجران نخستين است و اسيران آزاد شده را در آن هيچ حقي نيست. والسالم
آيد كه خالفت انتخابي است نه انتصـابي و حـق    از اين نامه ابن عباس نيز بدست مي

 ) بوده است. مهاجرين نخستين (ابوبكر و عمر عثمان و علي
ر غار پيامبر بوده و همراه او مهاجرت نمـوده اسـت و از مهـاجرين    دانيم ابوبكر يا مي

نخستين بوده و مهاجرين نخستين نيز براي خالفت بـه او راي دادنـد. در قـرآن در آيـه     
 سوره توبه درباره مهاجرين نخستين آمده است:  100

﴿                       

                                 

   ﴾. 
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آنـان  كـه بـا نيكوكـاري از      پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كسـاني «يعني: 
هـا   آن پيروي كردنـد خـدا از ايشـان خشـنود و ايشـان نيـز از خـدا خشـنودند و بـراي         

انـد اينسـت    هايي آماده نموده كه زير آن نهرها روان است هميشـه در آن جاودانـه   بهشت
 .»همان كاميابي بزرگ

مهاجرين و انصار نخستين كه خداوند از آنان تعريف نموده است و رضايت خـود را  
م داشته است و وعده بهشت به آنان داده است اگر بعد از اين آيـه گناهكـار   از آنان اعال

شدند آيا خداوند كـه بـه گذشـته و     شدند و گناهشان در حدي بود كه اليق جهنم مي مي
 نمود؟ حال و آينده آگاه است از آنان تعريف مي

 فرمايد: سوره حشر درباره مهاجرين و انصار مي 10و  9و همچنين در آيات 

﴿                              

                           

                       

                                  

 ﴾. 

انـد   و آن كساني كه قبل از مهاجرين (در مدينه) جاي گرفتنـد و ايمـان آورده  «يعني: 
(انصار) هر كس را كه به سوي آنان كوچ كرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشـان  

يابند و هر چند خودشان احتياج مبرمي بـه آن   هايشان حسدي نمي داده شده است در دل
دارند و هر كس از خست نفس خـود مصـون    ودشان مقدم ميرا بر خها  آن داشته باشند

آينـد  و كساني كه بعد از ايشان (مهاجرين و انصار)  .ماند (اينگونه افرادند) كه رستگارند
كـه در ايمـان بـر مـا     گويند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان (مهـاجرين و انصـار)    مي

گونـه   نـد هـيچ  ا كه ايمـان آورده   نيهايمان نسبت به كسا سبقت گرفتند ببخشاي و در دل
 .»اي مگذار پروردگارا تو رئوف و مهرباني كينه
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دانيم كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي از مهـاجرين اوليـه بودنـد كـه در قـرآن از       مي
سـوره   10و  9مهاجرين اوليه تعريف شده و وعده بهشت به آنان داده شده و در آيـات  

ين و انصار اوليه تعريف شده و آنان را برادران ايماني حشر مشاهده نموديد كه از مهاجر
مؤمنين دانسته و آنان را از پيشگامان ايمان دانسته است پس وظيفه هر مؤمني اينست كه 

سوره حشر براي مهاجرين و انصـار نخسـتين دعـا كنـد. ولـي متأسـفانه        10بر طبق آيه 
 اند. لعن كرده يمشاهده شده است كه برخي به ابوبكر و عمر و عثمان و عل

طبع بيروت از حافظ ابونعيم بسند خود  137جزء ثالث صفحه » حليه االولياء«در كتاب 
از محمد بن حاطب از علي بن الحسين (امام چهارم شيعيان) نقل كرده است كه فرموده 
است: گروهي از اهل عراق به نزد من آمدند و درباره ابوبكر و عمر و عثمان سخناني ناپسند 

فرمايد: ممكن است به من  آنگاه امام به ايشان مي ،پذيرد پايان ميها  آن ند چون سخنگفت

﴿ فرموده:ها  آن خبر دهيد آيا شما از زمره مهاجرين نخستين هستيد كه خدا درباره   

                           

     ﴾. »كه فضل و  ها و اموالشان بيرون راندند در حالي از خانه آنها كه

در ايمان راستگو ها  آن كنند و جويند و خدا و رسول او را ياري مي خشنودي خدا را مي
 ؟ »هستند

 .اهل عراق گفتند: نه ما از آن گروه نيستيم
 :پس آيا شما از زمره انصار هستيد كه خدا در حقشان گفته است :دوباره امام پرسيد

﴿                                

              ﴾ »از  شيكه پ ي) كسانيبرا زيو (ن

را كه  يآورده بودند، كسان ماني) ازيگرفتند و (ن يدار االسالم) جا نهيخود (مد اريآنان در د
خود از آنچه (به مهاجران) داده شده  يها و در دل دارند، يهجرت كنند دوست م شانيبه سو

 ازمنديهرچند خودشان ن دارند، يو آنها را بر خود مقدم م كنند، ي) نميازياحساس حسد (و ن
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 .»باشند
 .نه ما از انصار هم نيستيم :اهل عراق گفتند

دسته باشـيد مـن    سپس امام فرمود: شما خود انكار كرديد كه در زمره يكي از اين دو
شـان  دهم كه شما از دسته (سوم) هم نيستيد كه خداي عزوجـل دربـاره اي   نيز گواهي مي

﴿سوره حشر) فرمـوده اسـت:    10(در آيه               

                                   

 ﴾؟ 

ما و برادرانمـان را   ،پروردگارا :گويند سانيكه پس از (مهاجرين و انصار) آيند ميو ك«
اي قـرار مـده    ما نسبت به آنـان كينـه   هايدر دلو كه  در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز 

 ».تو رئوف و مهرباني ،پروردگارا
 ».بيرون رويد كه خدا هرچه سزاوار آن هستيد با شما بكند

بن الحسين (امام چهارم شـيعيان) بـا اسـتناد     نمائيم كه علي شاهده ميدر اين روايت م
تعريف نموده و كساني را   سوره حشر از ابوبكر و عمر و عثمان 10و  9و  8به آيات 

 نمايد.   كردند سرزنش مي كه از آنان بدگوئي مي
 زيبنده است متن عربي روايت فوق را نيز نقل نمائيم:

أَتانِي نفَر من «عن علي بنِ الْحسينِ، قَالَ:  ه عن حممد بن حاطبافظ بسندم احلأبونعي ىرو
لع مغُوا، قَالَ لَها فَرفَلَم ،مهناُهللا ع يضانَ رثْمعو رمعكْرٍ وي أَبِي باقِ، فَقَالُوا فرلِ الْعأَه نب ي

 متنِي أَنونبِرخنِ: أَلَا تيسلُونَ الْحونَ الْأَواجِرهالْم﴿           

                      ﴾ :َ؟ قَالُوا: لَا، قَال

 متفَأَن﴿                               

                           

       ﴾  ِنذَيه دأَح نوا مكُونأَنْ ت مأْتربت فَقَد متا أَنقَالُوا: لَا، قَالَ: أَم
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﴿ :الْفَرِيقَينِ، ثُم قَالَ: أَشهد أَنكُم لَستم من الَّذين قَالَ اُهللا عز وجلَّ       

                              

          .﴾ لَ اُهللا بِكُموا فَعجراخ«. 

حال ممكن است كسي سوال كند جريان غديرخم چه بوده اسـت؟ در جـواب بايـد    
معتقدند كه اصالً مسـئله غـديرخم اتفـاق نيفتـاده اسـت. و اگـر بـه سـيره         برخي  :گفت

بينيم كه اثـري   اي است كه نوشته شده مراجعه نمائيم مي ترين سيره اسحاق كه قديمي ابن
تـرين كتـب    هشام نيز كه از قـديمي  از غديرخم در آن وجود ندارد. همچنين در سيره ابن

مچنين در برخي از كتب تاريخ اسالم اثـري  سيره است ذكري از غديرخم وجود ندارد ه
 از غديرخم وجود ندارد.

هشـام و تـاريخ طبـري و برخـي ديگـر از كتـب        تـأليف ابـن  » سيره النبويه«در كتاب 
اند كه زيبنده اسـت آن را   وليد آورده ابيطالب و خالدبن بن داستاني را درباره نزاع بين علي

 مورد توجه قرار دهيم:

 373صفحه  2هشام ترجمه رسولي محالتي جلد  تاليف ابن »ةبويالن ةسيرال«در كتاب 

ابيطالـب را بـه    بـن  علي  خدا چنانكه پيش از اين گفتيم رسول«در اين باره آمده است: 
آوري كرده و جزيه  نجران ( يكي از شهرهاي يمن) فرستاده بود تا صدقات آنجا را جمع

ابيطالب از آنجا  بن كه علي د و هنگامينصاري آن شهر را نيز گرفته به نزد رسول خدا آور
رو علـي نيـز احـرام بسـته و      گشت مصادف با آمدن آن حضرت به مكه بود از اين مي باز

كـه   براي ديدار رسول خدا پيش از همراهان خود به مكه آمد و آن حضرت را در حـالي 
ت احرام داشت مالقات كرد ولي هنگاميكه به نزد همسرش فاطمه دختر رسول خـدا رفـ  

چـه شـده كـه از     ،اي دختر رسول خدا :رو پرسيد ديد فاطمه از احرام بيرون آمده از اين
كه رسول خدا به ما دستور داد نيت عمره كنـيم   اي؟ پاسخ داد: براي آن احرام بيرون آمده

ابيطالب به سوي رسول خدا بازگشت و پس از فراغت از  بن از احرام خارج شويم علي و
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ش رسول خدا به او فرمود: اكنون برخيز و به مسجد برو طـواف  گزارش اخبار سفر خوي
مـن ماننـد شـما     ،عرض كرد: يا رسول اهللا .كن و سپس مانند ديگران از احرام خارج شو

 ،عرض كـرد: يـا رسـول اهللا    .اكنون مانند ديگران از احرام بيرون آي ام فرمود: احرام بسته
به همان نحو كه پيغمبر و بنـده و   ،خدايا خواستم احرام ببندم گفتم: بار هنگاميكه من مي

 :بندم. رسول خدا از او پرسـيد  رسولت محمد احرام بسته من هم به همان نحو احرام مي
اي؟ گفت: نه، پس رسول خدا او را در قربـاني خـود شـريك     آيا قرباني با خودت آورده

و رسـول   ساخت و مانند آن حضرت تا هنگام فراغت از حج بر احرام خويش باقي ماند
 ابيطالب هر دو تن قرباني كرد. بن خدا شتران قرباني را براي خود و علي

ابيطالب از همراهان خود جدا شد و براي ديدار رسول خـدا جلـوتر    بن هنگاميكه علي
به مكه آمد مردي را به جاي خود برآنها امير ساخت و آن مرد نيز پـس از رفـتن   ها  آن از

كه از نجران آورده بودند ميان همراهان خـود تقسـيم كـرد و    هايي را  ابيطالب حله بن علي
از مكه بيرون آمد و مشاهده كرد كـه  ها  آن چون به نزديكي مكه رسيدند علي براي ديدار

خواستم تا بـا   :واي بر تو اين چه كاري بود كردي؟ پاسخ داد اند گفت: ها را پوشيده حله
ود به مكه لباس نو و زيبائي بر تـن داشـته   هنگام ورها  آن ،ها بر ايشان پوشاندن اين حله
را پيش از آنكه به نزد رسول خـدا بـرويم از تنشـان بيـرون آر و     ها  آن باشند علي گفت:
بيـرون آورد و در بارهـا گذاشـت ايـن     ها  آن ها را از تن ابيطالب حله بن بدين ترتيب علي

 ند.ابيطالب بر رسول خدا شكايت كن بن جريان سبب شد كه لشكر از علي
ابيطالـب    بـن  ابن اسحاق از ابي سعيد خدري حديث كند كه چون مردم شكايت علـي 

اي خوانـد و فرمـود: اي    را به رسول خدا كردند آن حضرت در ميان ما برخاسـته خطبـه  
تر از آن است كـه   از علي شكايت نكنيد كه او در خدا يا فرمود در راه خدا سخت ،مردم

 ».كسي از او شكايت كند
 ابيطالب.   بن داستان طرفداري رسول خدا از علياين بود 

رسد اگر اين داستان صحيح باشد و در محل غديرخم نيز پيغمبـر از علـي    به نظر مي
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 تعريف كرده باشد مسئله غديرخم مربوط به اين داستان است.
الـوداع   خواست علي را جانشين خود گرداند در مدينه و يا هنگام حجـه  اگر پيامبر مي

داد. ديگر اينكه امروزه ثابت شده كه بدترين شيوه نقل اطالعات از  ا انجام مياين عمل ر
 طريق شفاهي است.

اي رخ داده و افـرادي آن   ام كه در بخشي از تهران حادثـه  اينجانب بارها مشاهد نموده
انـد ولـي پـس از گذشـت چنـد سـاعت از آن حادثـه در همـان روز          را مشاهده نمـوده 

اند. حال شما در نظر بگيريـد در زمـان رسـول     آن حادثه داده گزارشات ضد و نقيضي از
توانستند سينه  هاي خبرگزاري چگونه مي خدا كه نه روزنامه بوده و نه مجله و نه دستگاه

 هاي بعد از خود منتقل نمايند؟ به سينه جانشيني علي را به نسل
قرآن اين مهـم   خواست علي را جانشين پيامبر گرداند در خداوند داناي حكيم اگر مي

نمود تا اين كه بدين طريق مسلمانان تا قيامت بداننـد كـه پـس از     را به صراحت بيان مي
 رسول خدا علي جانشين او بوده است.

نـداريم. نـام پيـامبران     ئمـه اي بـه نـام ا   اي به نام انبياء داريم ولي سوره در قرآن سوره
 ن نيامده است.  يك از امامان در قرآ بزرگ در قرآن آمده ولي نام هيچ

 :ه بقره ايمان به پنج چيز ذكر شده استسور 285در آيه 
 ايمان به خدا -1
 ايمان به مالئكه -2
 ايمان به كتب آسماني   -3
 ايمان به پيامبران الهي -4
 ايمان به روز قيامت -5

 ولي اثري از ايمان به امامان شيعيان وجود ندارد.
داند كـه بـه    م كه خداوند نيك را آن كسي مينمائي سوره بقره مشاهده مي 177در آيه 

 همين پنج چيز ايمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد.
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  ﴿ فرمايد: مي                               

                     ...﴾.  

نمائيم كه ايمان به پنج چيز واجب شده است و اثري از ايمـان   در اين آيه مشاهده مي
به امامت امامان شيعه وجود ندارد. و اگر خداوند افرادي را بعد از رسول گرامـي اسـالم   

نمود و يا الاقل  ا در قرآن ذكر ميرها  آن نام و نشان نمود يقيناً به امامت مؤمنين تعيين مي
نمود ولي اثـري از امامـت    را در قرآن در كنار ايمان به انبياء ذكر ميها  آن ايمان به امامت

نمـائيم   سوره نساء مشاهده مـي  136امامان شيعيان در قرآن وجود ندارد. همچنين در آيه 
ماني و پيامبران الهي و داند كه به خدا و مالئكه و كتب آس كه خداوند گمراه را كسي مي

به روز قيامت كافر باشد و اگر اماماني از جانب خداونـد در زمـان و يـا بعـد از رسـول      
شـد و   ذكر ميها  آن در اين آيه ايمان به گرامي اسالم براي مردم انتخاب شده بودند يقيناً

امـام و  بينـيم اثـري از    كافر باشـد. ولـي مـي   ها  آن دانست كه به امامت گمراه را كسي مي
 اي از قرآن وجود ندارد. سوره نساء و در هيچ آيه 136امامت امامان شيعه در آيه 

 فرمايد: سوره نساء مي 136در آيه 

...﴿                              ﴾. 

اش و كتبش و پيامبرانش و به روز قيامت كـافر   ه خدا و مالئكه... و هر كس ب« يعني:
 .»گمراه شده گمراهي دور از راه حق باشد پس

 صجانشين پيـامبر   دهد علي و در اين باره داليل زيادي وجود دارد كه نشان مي
 نمائيم. از سوي خدا نبوده است كه براي رعايت اختصار از ذكر آن داليل خودداري مي

 



 
 
 

 غلو نهي از

اند  هاي صالح غلو نموده اي در حق انبياء و انسان در طول تاريخ مشاهده شده كه عده
را پسر خـدا    اي ديگر عيسي را خدا دانستند فرقه  اي از نصاري عيسي مثال فرقه

اي از يهوديان عزير را پسر  القدس) معتقد گشتند عده روح -ابن -دانسته و به تثليث (اب
قرآن تمام اين عقايد زشت شمرده شده و افرادي را كه اين عقايـد را  خدا دانستند كه در 

 داشته باشند جهنمي در آخرت دانسته است.
 سوره مائده آمده است:   73و  72باره در آيات  در اين

﴿                         

                            

                              

                          

  ﴾. 

كه  كافر شدند آن كساني كه گفتند همانا خدا، عيسي پسر مريم است در حالي«يعني: 
ا كـه پروردگـار مـن و پروردگـار     عبـادت كنيـد اهللا ر   ،گفت: اي بني اسـرائيل  عيسي مي

شماست هـر كـس كـه بـه اهللا شـرك ورزد اهللا بهشـت را بـر او حـرام نمـوده اسـت و           
كه گفتنـد   كافر شدند آن كساني .جايگاهش آتش است و براي ظالمين هيچ ياوري نيست

كه هيچ الهي نيست جـز الـه واحـد، و اگـر بـاز       تا است در حالي همانا اهللا، سومي از سه
 .»گويند قطعا به كافرانشان عذابي دردناك خواهد رسيد از آنچه مينايستند 

 وداننـد   را خـدا مـي    در زمان ما كسانيكه بـه تثليـث قائلنـد و كسـانيكه عيسـي     
را  دانند و كسانيكه علي دانند و كسانيكه بهاء اهللا را خدا مي كسانيكه سايبابا را خدا مي

گويند مـا   خدا بداند و كساني از درويشان كه ميدانند و هر كس كه غير از اهللا را  خدا مي
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باشند و بهشت  دانيم مصاديقي از اين آيات مي دانيم از خدا هم جدا نمي علي را خدا نمي
 آنها حرام و در آتش قرار خواهند گرفت.  بر

 آمده است:  » مصطفي زماني«البالغه ترجمه  نهج 208در خطبه 
کالم طويل، يکثر فيه الثناء عليه، ويذکر مسعه وطاعته فأجابه عليه السالم رجل من أصحابه ب«

 له. فقال عليه السالم: 
هدنع رغصأَنْ ي ،قَلْبِه نم هعضولَّ مجو ،فِْسهي نف هانحبالَلُ اِهللا سج ظُمع نم قح نـ  إِنَّ م

م قإِنَّ أَحو ،اهوا سـ کُلُّ م کظَمِ ذلعل هانسإِح لَطُفو ،هلَيةُ اِهللا عمنِع تظُمع نلَم ککَانَ کَذل ن
أَس نإِنَّ مظَماً. وع هلَياِهللا ع قح اددإِالَّ از دلَي أَحةُ اِهللا عمنِع ظُمعت لَم هفَإِن ،هإِلَي الَةالْو االَتح فخ

نْ يظَن بِهِم حب الْفَخرِ، ويوضع أَمرهم علَي الْکبرِ, وقَد کَرِهت أَنْ يکُونَ عند صالحِ الناسِ، أَ
أَن کُمي ظَنالَ فجتاساَء، والْإِطْر بأَنْ ي أُح بأُح تکُن لَوو ،کاِهللا کَذل دمبِح تلَساِء، والثَّن ماع
ته انحطَاطاً للَّه سبحانه عن تناولِ ما هو أَحق بِه من الْعظَمة والْکبرِياِء. وربما يقَالَ ذلک لَترکْ

فِْسي إِلَي اِهللا واجِي نرإِخاٍء، ليلِ ثَنمبِج لَيوا عثْنالَء، فَالَ تالْب دعاَء بالثَّن اسلَي النحتکُاسإِلَي  نم م
لَّم بِه التقية في حقُوقٍ لَم أَفْرغْ من أَدائها، وفَرائض الَ بد من إِمضائها، فَالَ تکَلِّمونِي بما تکَ

ي بالْمصانعة، والَ تظُنوا الْجبابِرةُ، والَ تتحفَّظُوا مني بِما يتحفَّظُ بِه عند أَهلِ الْبادرة، والَ تخالطُونِ
الَ الْتي، ويلَ لق قي حثْقَاالً فتاس لَ بِيدالْع أَو قَالَ لَهأَنْ ي قثْقَلَ الْحتنِ اسم هفِْسي، فَإِننظَام لإِع اسم

فَالَ ت .هلَيا أَثْقَلَ علُ بِهِممکَانَ الْع ،هلَيع ضرعي أَنْ يلٍ، فَإِندبِع ةورشم أَو ،قبِح قَالَةم نکُفُّوا ع
 وا هفِْسي من ناُهللا م يکْفي، إِالَّ أَنْ يلعف نم کذل نالَ آميَء، وطقِ أَنْ أُخفِْسي بِفَوي نف تلَس

ونَ لرب الَ رب غَيره، يملک منا ما الَ نملک من أَملَک بِه مني، فَإنما أَنا وأَنتم عبِيد مملُوکُ
ي، ودبِالْه الَلَةالض دعا بلَندفَأَب ،هلَيا عنلَحا صإِلَي م يها فا کُنما منجرأَخا، وفُِسنطَأَنةَ أَعريا الْبصان

مالْع دعىب«. 
صحاب آن حضرت عليه السالم با سخن درازي آن بزرگـوار را  پس مردي از ا«يعني: 

پاسخ داد بسيار او را ستايش نموده و پيروي از آنچه شنيده بـود بـه آن حضـرت اظهـار     
 كرد پس امام عليه السالم فرمود: مي

اش در دل او بلند اسـت سـزاوار    كسي را كه جاللت خدا در نزد او با اهميت و مرتبه
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ي و بلند مرتبه بودن خدا هرچه غير از خداسـت نـزد او كوچـك    است كه براي بزرگوار
باشد. سزاوارتر از كسي كه چنين باشد كسي است كـه نعمـت خـدا دربـاره او بسـيار و      
احسانش به او نيكوست زيرا نعمت خدا به كسي بسيار داده نشده مگر اينكه بزرگي حق 

ن نـزد مـردم نيكوكـار آن    ترين حاالت حكمفرمايـا  خدا بر او زياد شده است. و از پست
برده شود و كردارشان حمل به كبر ها  آن است كه گمان دوستداري فخر و خودستائي به

خواهي گردد و من كراهت دارم از اينكه بـه گمـان شـما راه يابـد كـه سـتودن و        و خود
ست داشـتم  وشنيدن ستايش را دوست دارم و سپاس خدا را كه چنين نيستم و اگر هم د

ن مدح و ثنا گفته شود اين ميل را از جهت فروتني براي خداوند سبحان كـه  كه درباره م
نمودم و بسا كه  او بشمول عظمت و بزرگواري سزاوارتر است رها كرده از خود دور مي

دانند ولي شما از من تعريـف   مردم مدح و ستايش را بعد از كوشش در كاري شيرين مي
ام كه بتوانم حقوقي كه بايـد ادا كـنم    ما گذاشتهنكنيد زيرا من خود را در اختيار خدا و ش

گوئيد بـا   و واجباتي كه بايد انجام دهم به نتيجه برسانم. با آن كلماتي كه با ستمگران مي
پنهـان  هـا   آن شـود واز  ها شـنيده مـي   من سخن نگوئيد. سخنان خشمگيني كه از عصباني

نشـويد فكـر نكنيـد كـه اگـر       دارند از من مخفي نكنيد. از راه سازشكاري با من وارد مي
شوم. من انتظار ندارم شما از من تجليل كنيـد زيـرا    مطلب حقي را گفتيد من ناراحت مي

شـود در اجـراي    كسي كه از شنيدن حق ناراحت است و يا از درك عدالت عصباني مـي 
 تر خواهد بود. حق و عدالت ناراحت

دي نيسـتم كـه اشـتباه    از گفتن حق و مشورت عادالنه چشم پوشي نكنيد زيرا در حـ 
 نكنم و به كار خود اطمينان ندارم تنها خدائي كه بر من نفوذ دارد مرا حفظ خواهد كرد.

جاي ترديد نيست كه من و شما غالم پروردگاري هستيم كه پروردگـاري غيـر از او   
وجود ندارد. آنچنان قدرتي بر ما دارد كه خودمان آن قدرت را نداريم. مـا را از مسـيري   

دهـد پـس از گمراهـي بـه راه راسـت       تيم در مسيري كه شايسته ماست قرار مـي كه هس
 .»سازد و پس از ناداني آگاهمان مي كشاند مي



 
 
 

 نهي از دشنام دادن

سوره انعـام مـؤمنين را از دشـنام دادن حتـي بـه       108خداوند تبارك و تعالي در آيه 
 فرمايد:   ها نيز نهي نموده است. در آيه مذكوره مي بت

﴿                       

                      ﴾. 

رستند دشنام مدهيد (زيرا كه آنان نيـز) از  پ و آن كساني را كه به جاي خدا مي«يعني: 
روي ستم ناآگاهانه خداوند را دشـنام دهنـد. بدينسـان بـراي هـر امتـي عملكردشـان را        

كردند خبر  آراستيم آنگاه بازگشتشان به سوي پروردگارشان است پس به آنان از آنچه مي
 .»دهد مي

و با ادب باشد و از گفتن  يك مؤمن بايد در ارتباط با ديگران لحني ماليم داشته باشد
 فحش و ناسزا به طرف مقابل بپرهيزد.

البالغه ترجمه مصطفي زماني آمده است كه: امام عليـه السـالم در    نهج 197در خطبه 
دهنـد   اي از اصحاب آن حضـرت بـه مـردم شـام فحـش مـي       جنگ صفين شنيد كه عده

 حضرت فرمود:  
»بوا سکُونأَنْ ت لَکُم هي أَکْرإِن بوکَانَ أَص ،مالَهح متذَکَرو ،مالَهمأَع مفْتصو لَو کُمنلکو ،ابِني

ماَءهمدا واَءنمد نقاح ماللَّه :ماهإِي کُمبکَانَ سم مقُلْتذْرِ، وي الْعلَغَ فأَبلِ، وي الْقَوف ذَات حلأَصو ،
نِهِميبا ونِنيبالَلَتض نم مهداهو ،تح ،ىهِم  نم انودالْعو ينِ الْغع وِيعريو ،هِلَهج نم قالْح رِفعي

بِه لَهِج«. 
پسندم كه فحش بدهيد بلكه اگر كارها و رفتار آنان را ذكر كنيد  براي شما نمي« يعني:

بگوئيـد:  ها  آن ر. به جاي فحش دادن بهتر است و در عذر آوردن مفيدت به صواب نزديك
خدايا خون ما و خون آنان را حفظ كن اختالف ما را برطرف گردان آنان را از گمراهـي  
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درك كنند و پيـروان ظلـم و انحـراف از    آن را  شناسند نجات بده تا كسانيكه حق را نمي
 ».مسير خود بازگردند

) بـه كسـانيكه بـا او جنگيدنـد     نـه اهللا ع رضينمائيم كه علي( در اين خطبه مشاهده مي
منع نموده است. چون علي پيرو قـرآن  ها  آن دشنام نداده و اصحابش را از دشنام دادن به

سوره انعام مشاهده نموديد كه خداوند تبارك و تعالي ما را از ناسـزا   108بوده و در آيه 
م كه اگر از كسـي  پرستان نيز نهي نموده است ما نيز بايد سعي نمائي  هاي بت گفتن به بت

 انتقادي داريم محترمانه مطرح كنيم و از فحش و ناسزا بپرهيزيم.
 



 
 
 

 نهي از سحر و كهانت

خداوند تبارك و تعالي در آياتي از قرآن از ساحر و كاهن به بدي يـاد نمـوده اسـت    
 فرمايد: سوره بقره مي 102منجمله در آيه 

﴿                                

                                  

                              

                                  

                                

    ﴾. 

خواندنـد پيـروي كردنـد. سـليمان كفـر       واز آنچه شياطين در عهد سليمان مي«يعني: 
ـ   نورزيد بلكه شياطين كفر ورزيدند به مردم سحر مي ل بـر  آموختند. و نيز از آنچـه در باب

دو فرشته هاروت و ماروت فرو فرستاده شـد. و (آن دو فرشـته) بـه هـيچكس (سـحر)      
گفتند: ما تنها آزموني هستيم پس (با به كارگيري سـحر) كـافر    آموختند مگر آنكه مي    نمي

آموختند كه با آن بين شخص و همسـرش جـدايي    دو چيزي مي مشو. آنگاه (مردم) از آن
(سحر) به كسي زيان رسان نبودند مگر به اراده خداوند. و آنچه  انداختند و آنان با آن مي

اند  بخشيد و به راستي دانسته رساند و به آنان سود نمي آموختند به آنان زيان مي را كه مي
اي (از بهشـت) نـدارد و اگـر     كه هر كس خريدار (سـحر) باشـد در آخـرت هـيچ بهـره     

 .»ن فروختنددانستند، بد چيزي است آنچه خودشان را به آ مي
در اين آيه به ساحر كافر گفته شده و ساحر را محروم از بهشت دانسـته و همچنـين   

 :سوره طه درباره ساحر آمده 69در آيه 
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 ...﴿           ﴾. 

 .  »شود احر هر جا كه رود رستگار نمي... س« يعني:
 فرمايد:   سوره طور مي 29نمودند در آيه  و همچنين درباره كاهنان كه غيبگوئي مي

﴿                   ﴾. 

 .»ل پروردگارت كاهن و ديوانه نيستيپس پند ده زيرا تو به فض« يعني:
 باره آمـده  سوره مائده در اين 90نيز به بدي ياد شده است در آيه  گيريلدر قرآن از فا

 است:

﴿                                 

       ﴾. 

هـا و   شـراب و قمـار و بـت   كـه   جز اين نيستايد  اي كساني كه ايمان آورده«يعني: 
ه رسـتگار  اجتنـاب كنيـد شـايد كـ    هـا   آن پليد است از عمل شيطان است پس از» الماز«

 .  »شويد
البيـان و   سوره مائده آمده است به نقل از تفسير مجمـع  3كه در اين آيه و آيه » ازالم«

تفسير طبري و برخي ديگر از تفاسير تيرهايي بوده كه مشركين دوران جاهليت بـر روي  
(پروردگارم امر نمود) و بـر روي برخـي از تيرهـا    » امر ربي«دند نوشته بوها  آن بعضي از

(پروردگـارم مـرا نهـي نمـود) و بـر روي بقيـه تيرهـا چيـزي         » نهاني ربي«نوشته بودند 
خواستند به مسافرت برونـد و يـا    نوشتند و تيرها را در قدحي ريخته و هنگاميكه مي نمي

كردنـد و دستشـان    تيرها را مخلوط مي دادند و كار مهمي را انجام دهند قدح را تكان مي
امـر  «آمد كه بر روي آن نوشـته شـده بـود     بردند و اگر تيري بيرون مي را داخل قدح مي

آوردنـد نوشـته    دادند و اگر بر روي تيري كه از قدح بيرون مـي  آن كار را انجام مي» ربي
به مسـافرت برونـد    خواستند دادند مثال اگر مي آن كار را انجام نمي» نهاني ربي«شده بود 

آوردند چيزي نوشته نشـده بـود    رفتند و اگر بر روي تيري كه بيرون مي به مسافرت نمي
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سوره مائده ايـن   90انداختند كه خداوند متعال به وسيله آيه  دوباره آن تير را در قدح مي
 اعمال را پليد و شيطاني دانسته است.

ـ ال تت«يت شده است كه: از حضرت صادق روا» فضل قرآن«در اصول كافي باب  ال ف
 ».تفال به قرآن نزن«يعني:  »بالقرآن

(مقصـود نويسـنده در اينجـا فـالگيري مـي       استخارهكه نمائيم  و متاسفانه مشاهده مي
 دارد.رواج در جامعه ما  با قرآن )و نه استخاره شرعي كه يك نوع دعاست باشد

 در تورات در سفر تثنيه باب هجدهم آمده است:
ميان تو كسي يافت نشود كه پسر يا دختر خود را از آتش بگذراند و نه فـالگير   و در«... 

و نه غيبگو و نه افسونگر و نه جادوگر و نه سوال كننده از اجنه و نه رمال و نه كسي كـه از  
كند زيرا هر كه اين كارها را كند نزد خـدا مكـروه (پليـد) اسـت و بـه       مردگان مشورت مي

 ».كند... را از حضور تو اخراج ميها  آن ها) يهوه خدايت سبب اين رجاسات (پليدي
در قرآن دربـاره كاهنـان آمـده     ءسوره الشعرا 223و  222و  221و همچنين در آيات 

 است:  

﴿                                 

       ﴾. 

فـرود   .آينـد  (بگو) آيا آگاه كنم شما را كه بر چه كسـاني شـياطين فـرود مـي    «يعني: 
 .»نهند و بيشترشان دروغگويند گوش مي .آيند بر هر افك زننده گناهكار مي

 نمودند و اين آيه اشاره بـه  مي قاكاهنان با اجنه در تماس بودند و اجنه به گوششان ال
 كاهنان است.

و از رسول گرامي اسالم نيز رواياتي در مذمت از سحر و فال و امثال آن وجـود دارد  
 :نقل شده  البالغه از علي نهج 78و در خطبه 

إن سرت يف  !قال له: يا أمرياملؤمنني اخلوارج، وقد ىلاملسري إِ ىله لبعض أصحابه ملّا عزم علقا«
  :فقال عليه السالم. ک، من طريق علم النجومهذا الوقت، خشيت أالَّ تظفر مبراد



 سخناني از امام علي 36

يت من أَتزعم أَنک تهدي إِلَي الساعة الَّتي من سار فيها صرِف عنه السوُء؟ وتخوف من الساعة الَّ
الْقُر کَذَّب بِهذَا فَقَد قَکدص ن؟ فَمرالض بِه اقا حيهف ارستنِ الْإِسي عنغتاسلِ آنَ، ويي نبِاِهللا ف ةانع

ک محبوبِ ودفْعِ الْمکْروه، وتبتغي يف قَولک للْعاملِ بِأَمرِک أَنْ يوليک الْحمد دونَ ربه، لأَنالْ
  »ا النفْع، وأَمن الضر!!الساعة الَّتي نالَ فيه ىبِزعمک أَنت هديته إِلَ

 الناس فقال: ى مث أقبل عليه السالم عل
ي الْکَهانة، واملُنجم أَيها الناس، إِياکُم وتعلُّم النجومِ، إِالَّ ما يهتدي بِه يف بر أَو بحرٍ، فَإِنها تدعو إِلَ

 ».اسمِ اِهللا ىافر يف النارِ! سريوا علَالساحرِ، والساحر کَالْکَافرِ! والْکَکَالْکَاهنِ، والْکَاهن کَ
 آنگاه كه امام عليه السالم تصميم گرفته بود به طرف خوارج برود كسي گفت:«يعني: 

ترسم به مقصود خود نرسي علم نجوم پيروزيـت را   اگر در اين وقت حركت كني مي
 حضرت فرمود: .كند پيشگوئي نمي

كنـي و   كني به ساعتي كه حركت در آن خالي از ضرر است راهنمائي مي آيا گمان مي
 دهي؟ از ساعتي كه حركت در آن زيان دارد پرهيز مي

قرآن را تكذيب كرده است و براي رسيدن به مقصود و  قبول كندكسي كه سخنت را 
 نياز شده است. دفع حوادث در كمك گرفتن از خدا بي

ظار داري كسي كه به دستور تو عمل كرده فقط از تو ستايش كند و خدا را رها تو انت
اي كـه در آن   كند زيرا تو گمان داري كه تو هستي آن كه او را به ساعتي راهنمائي كـرده 

 سود به دست آورده و از زيان ايمن گشته است.
 بعد از آن حضرت به مردم رونموده فرمود:

زيد مگر به قدري كه در بيابـان و يـا دريـا بـه آن راه     يهاي مردم از آموختن نجوم بپر
گوئي گردد. منجم مانند كاهن اسـت   يافته شود. زيرا نتيجه آموختن نجوم كهانت و غيب

و كاهن مانند ساحر و ساحر مانند كافر است و كافر در آتش اسـت. (پـس بـه گفتـار و     
 .»كردار منجم اعتماد نكنيد) سفر كنيد به كمك و همراهي خدا

 



 
 
 

 شستن پا در وضو

آيد كه ايشان در  است بدست مي  ها و رواياتي كه منسوب به حضرت علي از نامه
 اند. شسته وضو به پيروي از قرآن پاهايشان را مي

اي كه منسوب به حضرت علي به  كه از كتب شيعي است در نامه» الغارات«در كتاب 

 آمده است:» و الوضوء ةفي الصال«بكر است د ر مبحث  ابي محمدبن

يت أين رإاليسری ثالث مرات ف جلكرمنی ثالث مرات مث اغسل الي جلكرمث اغسل «... 
 ....»أتوضهکذا ي ص النيب

سپس پاي راستت را سه بار بشوي سپس پاي چپت را سه بار بشوي زيـرا  «... يعني: 
 ».گرفت... رسول خدا را ديدم اينچنين وضو مي

 آمده است: » ابواب الوضوء«الطهاره  ديگر اينكه در وسائل الشيعه كتاب
  بن علوان عن عمرواهللا بن املنبه عن احلسني باسناده عن حممد بن احلسن الصفار عن عبدو«

اهللا  قبل رسولُأف أتوضأل: جلست قا اهللا عنه)د بن علی عن آبائه عن علي (رضی بن خالد عن زي
ثالثا فقال: قد  غسلت وجهی مثنت است يف الوضوء فقال يل: متضمض واستنشق وأابتد حني
قد جيزيک من ذلک  :سی مرتني فقالأمن ذلک املرتان قال: فغسلت ذراعي ومسحت بر کجيزي
 .»صابع ال ختلل بالنار األخلل بني ،وغسلت قدمي قال: فقال يل: يا علي ةاملر

كه گفت: نشسـتم و ضـو بگيـرم پـس رسـول اهللا       روايت است  از علي«... يعني: 
ع به وضو نمودم آمد و گفت: آب را در دهـان بگـردان و آب را در بينـي    هنگاميكه شرو

هايت را بشوي سپس صورتم را سه بار شستم پس پيغمبر فرمود دوبار  خود كن و دندان
كافي است علي گفت: پس دستم را تا آرنج شستم و سـرم را دوبـار مسـح نمـودم پـس      

بـين   ،پـس پيـامبر فرمـود: اي علـي    كند. و پايم را شسـتم   پيامبر فرمود يكبار كفايت مي
 ».كند نفوذ نميها  آن انگشتانت را خالل كن كه آتش در

 شسته است. آيد كه حضرت علي در وضو پاهايش را مي از اين روايت نيز بدست مي
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هـا   آن و روايات بيشتري در اين مورد وجود دارد كه بـراي رعايـت اختصـار از ذكـر    
 نمائيم. خودداري مي

 سوره مائده فرموده است: 6تعالي در آيه  خداوند تبارك و

﴿                             

             ...﴾. 

هنگاميكـه بـراي نمـاز بپـا خاسـتيد (و وضـو        ،ايـد  ايمـان آورده اي كسانيكه «يعني: 
ها بشوئيد و سرهاي خود را مسح نمائيد  هاي خود را تا آرنج ها و دست نداشتيد) صورت

 .»خود را همراه با قوزك بشوئيد... و پاهاي
فتحـه  » ل«آمده اسـت كـه عالمـت    » رجلَكمأ«نمائيم كه كلمه  در اين آيه مشاهده مي

بـود  » رجلكـم أ«باشد و اگر   مي» يديأ«و » وجوه«هت قواعد عربي عطف بر است و از ج
شـد   مـي » رءوسـكم «كسره بود از جهت قواعد عربي در اين آيه عطف بر » ل«و عالمت 

شـود و   مـي » ايـدي «و » وجـوه «است و نصب است عطـف بـر   » كمرجلَأ«ولي حال كه 
 است كه در وضو بايد پاها را شست.اين بنابراين معني 

شود كه  اي مي ر قرآن آيه ديگري نيز وجود دارد كه در آن يك كلمه عطف بر كلمهد
سوره طه آمده  129نمائيم كه در آيه  باشد. مثالً مشاهده مي چندين كلمه قبل از خود مي

﴿ است:                     ﴾ كه  نمائيم مشاهده مي

شده است كه چندين كلمه با آن فاصله دارد. و رواياتي نيز » كلمه«عطف به » جلأ«كلمه 
 81صفحه  6جلد » جامع البيان في تفسير قرآن«باره وجود دارد منجمله در كتاب  در اين

 آمده است: 
»سثَنِي الْحدفْصٍ احح نقَالَ: ثنا أَبِي, ع ,يائدالص يلع نب نبٍينِ كُلَيرِ بامع نع ,رِياضلْغ ,

محالر دبأَبِي ع ننِعنيسالْحو نسالْح لَيأَ عا , قَالَ: قَرهِملَيع انُ اللَّهوأَا: رِضإِلَى ﴿, فَقَر لَكُمجأَرو
, فَقَالَ: وكَانَ يقْضي بين الناسِ, رضي اللَّه عنه ذَلك ] فَسمع علي٦املائدة: [ ﴾الْكَعبينِ

﴿لَكُمجأَرالْكَلَام٦ِ[املائدة:  ﴾و نرِ مخؤالْممِ وقَدالْم نذَا مه [«. 
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پـس  » وأَرجلكُم إِلَى الْكَعبينِ«... حسن و حسين رضوان اهللا عليهما قرائت نمودند «يعني: 
اين از جلو  :نمود. پس گفت مي كه بين مردم قضاوت ياين گفته را شنيد و در حال علي 

 .»افتادن و عقب افتادن از كالم است
عقـب افتـاده اسـت يعنـي     » رجلَكـم أ«بدين معني است كه كلمه   و اين گفته علي

 جايش بعد از ايديكم بوده و به معني اين است كه بايد پا را شست.
 آمده است:   82و  81همچنين در صفحه 

, قَولُه: لَ: ثنا أَحمد بن مفَضلٍ, قَالَ: ثنا أَسباطٌ, عنِ السدي, قَاا محمد بن الْحسينِنحدثَ«
يقُولُ: فَ ﴾فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرُءوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ﴿

 .»ريِ, وامسحوا بِرُءوسكُم؛ فَهذَا من التقْدميِ والتأْخا وجوهكُم, واغِْسلُوا أَرجلَكُماغِْسلُو
فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ ﴿... (از سدي روايت شده) درباره: «يعني: 

بدين معني است  ﴾وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ﴿و اما  ﴾لْكَعبينِوامسحوا بِرُءوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى ا
كه بشوئيد صورتهايتان را و بشوئيد پاهايتان را و سرهايتان را مسح كنيد پس اين 

﴿لَكُمجأَراز تقديم و تاخير از كالم است ﴾و«. 
به غسل (شسـتن) بـاز    ﴾وأَرجلَكُم﴿نمائيم كه گفته است  در اين روايت نيز مشاهده مي

 .گردد و بايد پاها در وضوء شسته شود مي
 آمده است:   6البيان جلد  تفسير جامع 82در صفحه 

يلع نع ,ثرنِ الْحع ,اقحأَبِي إِس نانَ, عفْيس نيعٍ, قَالَ: ثنا أَبِي, عكو نا ابثَندقَالَ: ح ,
 .»عبينِقَدمينِ إِلَى الْكَاغِْسلِ الْ«

 ».از حضرت علي نقل شده كه گفت دو پا را تا دو كعب بشوي«... يعني: 
 المسح علي الرجلين. آمده است:   باب وجوب» الطهاره«در وسائل الشيعه كتاب 

بن فضال عن عمرو بن  محد بن احلسن بن عليأمحد بن حييی عن أسناده عن حممد بن إبو«
 الرجل يتوضأ الوضوء کله إال يب عبداهللا يفأسی عن عن عمار بن مو ةق بن صدقد عن مصدسعي
 .»ذلكأجزأه  :وض ما املاء خوضا قاله مث خييلرج
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جز دو پـايش بقيـه را    كنند درباره مردي كه به از حضرت صادق روايت مي«... يعني: 
ايـن كـار او    :وضو گرفته بود سپس دو پايش را در آب فرو برد و حضرت صادق فرمود

 ».  ندك را كفايت مي
ديگر اينكه از نظر عقلي نيز معلوم است كه در وضو بايد پاها شسته شود زيـرا يكـي   
از اهداف اين كه وضو واجب شده براي پاكيزگي است. و معقول نيسـت كـه مـؤمن در    
وضو بعد از مسح نمودن سر، دستش را به پايش كـه احيانـاً در جـوراب و كفـش بـوده      

تر نمايـد. بلكـه در وضـو     هم پاي خود را كثيفبكشد و هم دست خود را كثيف كند و 
 بايد پاها شسته شود تا تميز گردد.

روايات و داليل ديگري درباره وجوب شستن پا در وضو وجود دارد كه بـراي رعايـت   
 .نمائيم خودداري ميها  آن اختصار از ذكر

 



 
 
 

 اذان

ـ أشـهد  أ«آيا مسلمانان در زمان رسول گرامي اسالم در اذان  -سوال ا ولـي  ن علي

 اند؟ گفته مي» اهللا
 اند. اي به نام مفوضه در اذان اضافه نموده خير اين جمله را بعدها فرقه -جواب

باب اذان و اقامـه چنـدين روايـت را    » الصلوه«حرّ عاملي در وسائل الشيعه در كتاب 
ن أشـهد  أ«است و در هيچ يك از اين روايات اثـري از جملـه     درباره اذان و اقامه آورده

صدوق را نقل نموده كه مفوضه را لعنت نموده و  وجود ندارد و گفتار شيخ» ا ولي اهللاعلي
در اصـل اذان نبـوده و مفوضـه آن را در اذان وارد    » ن عليـا ولـي اهللا  أشهد أ« :گفته است

 اند. نموده
هـا بعـد از آن    و به روشني معلوم است كـه در زمـان رسـول گرامـي اسـالم و سـال      

اند و بعدها شيعيان ايـن جملـه را بـه     گفته نمي» ن عليا ولي اهللاأهد شأ«مسلمانان در اذان 
 اند. هايشان تكرار كرده پيروي از فرقه مفوضه در اذان

 



 
 
 

 گاه سجده

ن رسـول  أروينا عن علـي  و«آمده است:  157صفحه  85جلد » رنوابحاراأل«در كتاب 
 ».اهللا صلي علي حصير

 ».روي حصير نماز گزارد بر يعني: و از علي روايت شده كه رسول خدا
 آمده است:   400صفحه  1جلد » المصنف ابن ابي شيبه«و در كتاب 

 .»رأَيت عليا، يصلِّي علَى مصلى من مسوحٍ يركَع علَيه ويسجد :قال«
علي را ديدم كه روي مسح (پالس) نماز  )كند كه بكر بن وائل نقل مي(«يعني: 

 ». نمود همان نيز سجده مي خواند و بر مي
آيـد كـه    مـي  از اين دو روايت و روايات بيشتري كه در اين زمينه وجود دارد بدست 

در موقع نماز بـر روي حصـير و پـالس و      و حضرت علي ص رسول گرامي اسالم
نمودند و چيزي را بر روي حصير و يا بـر   سجده ميها  اين نماز خوانده و برها  اين امثال

انـد كـه در سـجده     گذاشتند ولي متاسفانه برخي اينگونـه عـادت نمـوده    نمي روي پالس
چيزي را جلوي خود بگذارند و بر آن سجده نمايند و اين خطر وجود دارد كه نماز كـه  

اي (مانند مهر) داشته باشد به تـدريج آن ابـزار    رود اگر ابزار ويژه امر مقدس به شمار مي
نمائيم كه در محيط شيعيان مهر نماز  وزه مشاهده مينيز در اذهان مقدس شود چنانكه امر
 بوسند.   براي برخي مقدس گشته و آن را مي

 آمده است:   477صفحه  2جلد  مصنف عبد الرزاق صنعانيدر 
خذَه فَرمى أَنَّ ابن مسعود، دخلَ علَى عتبةَ أَخيه، وهو يصلِّي علَى مسواك يرفَعه إِلَى وجهِه، فَأَ«

 .»أَومِ إِمياًء ولْتكُن ركْعتك أَرفَع من سجدتك: «بِه، ثُم قَالَ
از عبداهللا بن مسعود گزارش شده كه او بر برادرش عتبه وارد شد در حالي كه «يعني: 

رسـاند.   كرد و آن را بلند كرده به صورتش مي گزارد و بر مسواكي سجده مي وي نماز مي
را از او گرفت و به كناري انداخت و سپس گفت: در وقت سجده به  كابن مسعود مسوا
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 .»باشد اشاره سجده كن و ركوع تو بايد بلندتر از سجودت
آورده است كه كسي از عبداهللا بن عمـر   476صفحه  2و عبدالرزاق در المصنف جلد 

 سوال كرد:  
 .»؟يضأَيصلِّي الرجلَ علَى الْعود وهو مرِ«

 آيا جايز است كه مرد به هنگام مريضي بر چوب عود نماز گزارد؟ «يعني: 
 ابن عمر پاسخ داد:  

إِنْ لَم لَا آمركُم أَنْ تتخذُوا من دون اللَّه أَوثَانا، منِ استطَاع أَنْ يصلِّي قَائما فَلْيصلِّ قَائما، فَ«
 .»نْ لَم يستطع فَمضجِعا يومئُ إِمياًءيستطع فَجالسا، فَإِ

هـايي را انتخـاب كنيـد. هـر كـس       دهم كه غير از خدا بت به شما دستور نمي«يعني: 
توانايي دارد كه ايستاده نماز گزارد پس ايسـتاده نمـاز را برگـزار كنـد و اگـر نتوانسـت       

بـه هنگـام ركـوع و سـجود)      نشسته بخواند و چنانچه قادر نبود خوابيده نماز گـزارد (و 
 ».اشاره كند

در روايتي كه درباره سجده حضرت علي مشاهده نموديد آمده اسـت كـه ايشـان بـر     
 ها اصال مهري وجود نداشته است. نموده است و در آن زمان (پالس) سجده مي» مسح«

تـوانيم سـجده نمـائيم. در     نيز مـي ها  اين حتي بر پنبه و كتان و گليم و فرش و نظاير
سعد بن عبد اهللا از داود الصرمي نقل «ابواب ما يسجد عليه » كتاب الصلوه«الشيعه  سائلو

 كند كه گفت:  مي
 :فقال ؟ةالسجود علی القطن والکتان من غري تقي يجوز هل : ثالثالحلسن با األت أس«
 .»جائز

 از حضرت رضا سوال كردم كه آيا سجده بر پنبه و كتان اگر هم در حال تقيـه «يعني: 
 ».نباشد جائز است؟ گفت: جائز است

علـي بـن    بـن  عبداهللا او هم از حسين الشيعه همان باب از سعدبن و همچنين در وسائل
 كند كه گفت: كيسان الصنعاني روايت مي
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»ال من غري تقيه و أله عن السجود علی القطن والکتابسألث احلسن الثا يبألی إ کتبت
 .»جائز إيلَّفکتب  ةضرور

اي به حضرت رضا نوشتم واز او دربـاره سـجده بـر پنبـه و كتـان سـوال        هنام«يعني: 
نمودم كه در حالت تقيه نباشد و ضرورتي هم اگر پيش نيايد در جواب به من نوشت كه 

 »جائز است.
 اند:   آورده 437صفحه  2در سنن كبراي بيهقي جلد 

 .»صلی رسول اهللا علی بساط :علی بساط مث قال أنه صلیعن ابن عباس «
از ابن عباس گزارش شده كه بر فرشي نماز خواند سپس گفت: رسـول خـدا   «يعني: 

 ».بر فرش نماز گزارد
علماي سنت و برخي از مراجع شيعه نيز سجده بر فرش و زيلو و نظاير آن را جـايز  

دانند. منجمله آقاي شيخ محمد صادقي تهراني كـه از مراجـع شـيعه اسـت در مسـاله       مي
تـوان   اگر بپرسيد كه بر فرش و زيلو مـي  ،... بنابراين«اند:  ان نوشتهتوضيح المسائلش 294

سجده كرد زيرا، نه در حالت كنوني و نه هيچ حالتي ديگـر قابـل پوشـيدن نيسـت بايـد      
 ».گفت: آري كه هرگز و هيچگاه پوشيدني نيست

 اند:   از رسول گرامي اسالم روايت است كه فرموده
 . »صليأ يتموينأکما ر صلوا «
 ».  گزارم نماز گزاريد آنگونه كه ديديد من نماز مي«ني: يع

 هيچوقت از خاك قبر كسي براي خود مهر نساخت. ابراهم خليـل  ص و پيغمبر
از  صپدر امت اسالم است كه در قرآن به اين موضوع اشاره شـده اسـت ولـي پيغمبـر    

المقـدس   بيـت  سوره مائده به 21خاك قبر او مهري نساخت و در نماز قرار نداد. در آيه 
اي در قرآن وجـود نـدارد كـه در آن گفتـه      سرزمين مقدس گفته شده است ولي هيچ آيه

المقدس مهري تهيه نمائيـد و بـر آن سـجده نمائيـد. و همچنـين       شده باشد از خاك بيت
باشد و خداونـد در   اي به آن ننموده است. خانه خدا در مكه مي پيغمبر در هيچ جا اشاره
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اي در قرآن وجود ندارد كه در آن گفته شده  ورده است ولي هيچ آيهقرآن به مكه قسم خ
 باشد از خاك مكه مهري تهيه نمائيد.

هنگاميكه از مكـه بـه مدينـه     ص اگر نماز بر روي خاك مكه فضيلت داشت پيغمبر
نمـود و در نمـاز بـر آن خـاك      هجرت نمود مقداري از خاك مكه را با خود حمـل مـي  

 از اين عمل در تاريخ و روايات وجود ندارد.نمود ولي اثري  سجده مي
اگر در سـرزميني كسـي شـهيد شـود خـاك آن سـرزمين        :ديگر اينكه چه كسي گفته

شود؟ و اگر اينگونه باشد پس خاك مكـه و مدينـه كـه در آن مـؤمنين شـهيد       مقدس مي
شدند مقدس است با اين وصف پيغمبر از خاك قبر هيچ شهيدي مهـري نسـاخت و در   

ديگر اين كه مگر قبر امام حسين چقدر خاك دارد كـه ايـن همـه از آن     كار نبرد.نماز به 
 اند؟ با اين وصف براي برخي از شيعيان مقدس گشته است. مهر تهيه كرده

از خاك هيچ شهيدي مهر نساخت و در نماز به كار نبـرد و   ص رسول گرامي اسالم
صـير و فـرش و پـالس و    المقدس و مكه مهر نساخت بلكه بـر ح  همچنين از خاك بيت

خمره و گليم سجده نمود تا مسلمانان نيز به ايشان اقتدا نماينـد و مشـاهده نمـوديم كـه     
نمود تا از خطر دچار شدن به پرستش غير خدا بـه دور   نيز بر پالس سجده مي )(علي

 باشند.
 



 
 
 

 شكيات نماز

ـ   -سوال وديم اگر در نماز شك نموديم چه كنيم؟ مثال در نماز صبح اگر شـك نم

كه دو ركعت بجاي آورديم يا يك ركعت چه كنيم؟ يا در نماز ظهر شك نموديم كه 

 دو ركعت بجاي آورديم يا سه ركعت چه كنيم؟  
به نظر ما معقول اين است كه در هر نماز بعد از شك بنا را بر كمتر  -جواب

بر بگذاريم. مثال اگر شك نموديم كه يك ركعت بجاي آورديم يا دو ركعت؟ بنا را 
كمتر كه يك ركعت است و به آن يقين داريم بگذاريم و بعد از نماز بالفاصله دو سجده 

» مام زيدمسنداإل«در كتاب   سهو بجاي آوريم و در اين باره روايتي از حضرت علي
 :نه قالرضی اهللا ع بيه عن عليأبن علي عن  دحدثين زي« ،وجود دارد» ةالسهو في الصال«باب 

  .»النقصانو ةالسالم وقبل الکالم جتزيان من الزيادسجدتا السهو بعد 
كند كه دو سـجده   يعني: زيدبن علي از پدرش او نيز از علي رضي اهللا عنه روايت مي

 كند از زيادي و كمي (در ركعات نماز). سهو بعد از سالم و قبل از كالم كفايت مي
 



 
 
 

 كيفيت سالم در نماز

 است:  آمده» باب التشهد«در مسند االمام زيد 
نه أوجهه طالب کرم اهللا بيأعنه عن علي بن اهللا  بيه عن جده رضيأبن علي عن  دحدثين زي«
ک له ال اهللا وحده ال شريإله إن ال أد شهبات... أذا تشهد قال: التحيات هللا والصلوات الطيإکان 

ميينه لم عن سيثنی عليه ويصلي علی النيب مث يمد اهللا ورسوله.... مث حيعبده و ن حممداًأشهد أو
 .»اهللا ةکم ورمحالسالم علياهللا و ةکم ورمحوعن مشاله السالم علي

ابيطالـب كـه    بـن  حديث نمود بر من زيدبن علي از پدرش از جـدش از علـي  «يعني: 
دهم كه  الصلوات هللا الطيبات... شهادت ميالتحيات هللا و«گفت:  گفت، مي مي هرگاه تشهد

دهـم   ت او، شريكي براي او نيست و شهادت مـي معبودي بجز اهللا وجود ندارد واحد اس
گفت و بـر پيـامبر صـلوات     سپس خدا را حمد و ثنا مي كه محمد بنده و رسول اوست...

گفت. سالم بر شما و رحمت خدا بـر شـما    فرستاد سپس به راست و چپش سالم مي مي
 .»سالم بر شما و رحمت خدا بر شما –

وجود نـدارد و در قبـل    »يها النيبأالم عليک الس«نمائيم كه  در اين روايت مشاهده مي
باشند پس دليلـي نـدارد كـه در     مشاهده نموديم كه انبياء بعد از مرگشان از دنيا غافل مي

 نماز به پيامبر سالم كنيم.
0F

1  
 :كند كه روايت مي» التشهد في الصلوه«باب » الموطاء«در كتاب 

»بعٍ أَنَّ عافن نع كالم نثَنِي عدكَانَح رمع نب اللَّه قُولُ: دفَي دهشتي " ،لَّهل اتيحالت ،مِ اللَّهبِس
نلَيع لَامالس ،هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيلَى النع لَامالس ،لَّهل اتياكالز ،لَّهل اتلَوالص اللَّه ادبلَى ععا و

نيحالالص« . 
السـالم  «آمـده اسـت. و   » السلَام علَى النبِي«نمائيم كه در اين روايت جمله  مشاهده مي
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 كه اشاره به مخاطب است نيامده است.» عليك ايها النبي
بن مسعود آمده است كه پيامبر تشـهد را بـه مـن تعلـيم       ديگر اينكه در مسند عبداهللا

 گفت: آموزد مي ن را به من مياي از قرآ  داد همانند اينكه سوره مي
»كَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع لَامالس ،اتبالطَّيو اتلَوالصو ،لَّهل اتيحالت لَامالس ،ه

إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،نيحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيعولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، « وهو
بِيلَى النع لَاما: السقُلْن ا قُبِضا، فَلَمنيانرظَه نيب«. 

 گويد:   نمائيم كه مي آخر اين روايت مشاهده مي در
»بِيلَى النع لَاما: السقُلْن ا قُبِضفَلَم«. 

 .»السلَام علَى النبِي«ينكه پيامبر رحلت نمود گفتيم بعد از ا«يعني: 
نيز نظير ايـن روايـت آورده   » خذ باليدينكتاب استئذان باب اال«و در صحيح بخاري 

 شده است.
آيد كه در نماز جماعت هنگاميكـه بـه رسـول اهللا اقتـدا      از روايات اينگونه بدست مي

داده اسـت. و از ايـن دو    جـواب سـالم را مـي    نمودند و او نيز نمودند به او سالم مي مي
در نماز به او سـالم   صآيد كه بعد از فوت پيامبر روايتي كه مشاهده نموديد بدست مي

 باشـد. همچنـين در   نمودند واين دو روايت و رواياتي نظير آن، موافق بـا قـرآن مـي    نمي
ه نموديـد  روايتي كه منسوب به حضرت علي است و در ابتداي اين فصل آن را مشـاهد 

 وجود ندارد.» يها النبيأالسالم عليك «جمله 
منظورمـان ايـن   » يها النبيأالسالم عليك « :گوئيم ما وقتي در نماز مي :گويند برخي مي

كنيم بلكـه ماننـد ايـن اسـت كـه       دانيم و به او سالم مي نيست كه او را حاضر و ناظر مي
براي ايـن كـه ايجـاد شـبهه نشـود و      خوانيم ولي به نظر ما  اي را از روي كتابي مي جمله
را در نمـاز نگـوئيم   » يها النبيأالسالم عليك «اي سوء تعبير ننمايند الزم است جمله  عده

 بگوئيم و اگر هم سالم هم نگوئيم اشكالي ندارد.» السالم علي النبي«بلكه به جاي آن 
دسـت   نكته ديگر اين كه در نماز جماعت در پايان نمـاز نمـازگزاران بـه كسـي كـه     
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گويند و اين عمل معقـولي اسـت ولـي در نمـاز فـرادا       راست و چپشان نشسته سالم مي
ديگر معقول نيست كه يك نفر نمازگزار به كسي كه در طـرف چـپ و راسـتش وجـود     

» أالموط«ندارد سالم بگويد و رواياتي در تاييد اين گفته ما وجود دارند منجمله در كتاب 

 است:  آمده » ةالتشهد في الصال«باب 

بِسمِ اللَّه، التحيات «وحدثَنِي عن مالك عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يتشهد فَيقُولُ: 
لَّهل....ةُ اللَّهمحرو بِيلَى النع لَامقَالَ: الس ،لِّمسأَنْ ي ادأَرو ،هدهشى تفَإِذَا قَض .  لَامالس ،هكَاتربو

الص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيعكُملَيع لَامالس ،نيحال دأَح هلَيع لَّمامِ. فَإِنْ سلَى الْإِمع دري ثُم ،ينِهمي نع "
هلَيع در ،ارِهسي نع«. 

ز اگر در طرف چپ يا راست ما آيد كه در نماز جماعت ني از اين روايت بدست مي
فَإِنْ سلَّم علَيه أَحد عن «كسي نباشد نبايد سالم كنيم زيرا در آخر روايت آمده است: 

هلَيع در ،ارِهسي«. 
 ».  سمت چپ اوست به او جواب دهدكه پس اگر سالم گفت كسي «يعني: 

نمـاز جماعـت كسـي    و پر واضح است اگر در سمت چپ و يا راست نمـازگزار در  
نباشد نمازگزار نبايد به چپ و يا راست سالم بگويد ودر نماز فرادا نيـز سـالم دادن بـه    

1Fچپ و راست معنا ندارد.

2 
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 زكات

خداوند تبارك وتعالي در قرآن مردم را بـه پرداخـت نمـودن زكـات تشـويق و امـر       
ده آمـ  اسـت   كه منسوب بـه حضـرت علـي   البالغه  نهج 190فرموده است. در خطبه 

 است:  
فإِنها ثُم إِنَّ الزکَاةَ جعلَت مع الصالَة قُرباناً لأَهلِ الْإِسالَمِ، فَمن أَعطَاها طَيب النفْسِ بِها، «... 

و ،هفْسن دا أَحهنبِعتةً. فَالَ يوِقَايازاً وجارِ حالن نمةً، وکَفَّار لُ لَهعجت نفإِنَّ م ،فَها لَههلَينَّ عرکْثالَ ي
إِجرِ، ضالُّ أَعطَاها غَير طَيبِ النفْسِ بِها، يرجو بِها ما هو أَفْضلُ منها، فَهو جاهلٌ بِالسنة، مغبونُ الْ

 ....»الْعملِ، طَوِيلُ الندمِ
باشـيد كـه زكـات و نمـاز را خـدا بـراي تقـرب        پس از نماز توجه داشـته  «... يعني: 

مسلمانان به خود قرار داد. كسي كه زكات را پرداخته روح خود را از آلودگي پاك كـرده  
است. زيرا زكات كفاره گناه وباعث مصون مانـدن از آتـش و پيشـگيري از كيفـر الهـي      

ست نباشـد  دهد چشمش به دنبال زكاتي كه داده ا است. با اين ترتيب كسي كه زكات مي
و براي آن حسرت نخورده زيرا كسي كه زكات را از روي ميـل ندهـد و بـه اميـد زيـاد      

دهد عمل خود را باطـل   شدن مال بپردازد از اسالم اطالع ندارد. پاداشش را از دست مي
   .»ها پشيمان خواهد بود ز قيامت مدتگرداند و رو مي

 مده است:  آالبالغه درباره زكات  نهج 132و در سخن 
 ....»ام البدن صي ةوزکا ةلکل شيء زکاو«... 
 ».وبراي هر چيزي زكاتي است و زكات بدن روزه است...: «... يعني

آيد كه زكات در همه چيز است و بـرخالف آنچـه كـه     از اين گفتار حكيمانه بدست مي
 باشد. باشد و شامل همه چيز مي چيز نمي 9چيز است در   9گويند كه زكات در  برخي مي

آيد كه زكات در هر چيزي اسـت   از آيات قرآن و روايات موافق با قرآن بدست ميو 
 چيز نيست. 9و منحصر به 
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سوره لقمان مقايسه نمائيم بدست  5تا 1سوره بقره را با آيات  5تا  1اگر آيات 
در  ﴾الزكَاةَيؤتونَ ﴿سوره بقره همان  3در آيه  ﴾ما رزقْناهم ينفقُونَم﴿آيد كه منظور از  مي

(از آنچه به آنان  ﴾ما رزقْناهم ينفقُونَم﴿سوره لقمان است و بدين معني است كه  4آيه 
 باشد. ) ميرا پردازند زكات (مي ﴾يؤتونَ الزكَاةَ﴿كنند) مساوي با  ايم انفاق مي روزي داده

 اند. در صفحه بعد اين آيات با هم مقايسه شده
 فرمايد:   سوره بقره مي 5تا  1خداوند در آيات 

﴿                          

                                   

                                

﴾. 

 فرمايد:   سوره لقمان مي 5تا  1و در آيات 

﴿                          

                                    

   ﴾. 

﴿آيـد كـه    مـي همانگونه كه گفته شد از مقايسه اين آيـات بـا يكـديگر بدسـت        

      ﴾  سوره بقره همـان   3در آيه﴿   ﴾   سـوره لقمـان    4در آيـه

 باشد. چيز نمي 9است و بدين معني است كه زكوه در هر چيزي است و منحصر به 
اً آيد كه زكـات منحصـر   باشند نيز بدست مي از روايات صحيحي كه موافق با قرآن مي

 باشد. چيز نمي 9در 

 آمده است:  » ةكتاب الزكا«ر وسائل الشيعه د

لته أس :بن مسلم قالاهللا عن حممد  بن عبد زه عن محاد عن حرييبأم عن براهيإوعن علي بن «
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رز والسلت والعدس والسمسم ة والدخن واألعن احلبوب ما يزکی منها قال: الرب والشعري والذر
 .»شباههأکل هذا يزکی و

محمد بن مسلم كه از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق اسـت روايـت   : «يعني
شـوند؟   هائي كه مشمول زكات مي كند كه از آن حضرت (صادق) سوال نمودم از دانه مي

حضرت فرمود: گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جو گندم نما و عدس و كنجـد از  
 ».بايد زكات داده شودها  اين و مانندها  اين تمام
چيز نيست زيرا برنج و عدس و  9آيد كه زكات منحصراً در  ز اين روايت بدست ميا

 گيرد نيست. تعلق ميها  آن گويند زكات به چيزي كه مي 9ذرت و ارزن و كنجد از 

 آمده است:  » ةكتاب الزكا«الشيعه  نين در وسائلهمچ

 ةاهللا: يف الذر عبد يبة قال: قلت ألبراهيم بن هاشم عن محاد عن حريز عن زرارإوعنه عن «
لشعري وکل ما کيل وا ةبوب فيها مثل ما يف احلنطالسلت واحلوالعدس و ةفقال يل: الذر ؟شيء

 .»ه الزکاةفي بالصاع فبلغ األوساق اليت جيب فيها الزکاة
 كند: به ابي عبداهللا (امام صادق) گفتم: زراره روايت مي«يعني: 

ها  دانه مدس و جو گندم نما و در تماآيا در ذرت زكات است؟ فرمود: در ذرت و ع«
زكات واجب است همانند آنچه در گندم و جو واجب است و هر چه به كيـل و پيمانـه   

 .»نج وسق برسد در آن زكات واجب استدرآيد و به نصاب پ
باشد كه  چيز نمي 9دهند زكات منحصراً در  روايات بيشتري وجود دارند كه نشان مي

 نمائيم. خودداري ميها  آن ربراي رعايت اختصار از ذك
نكته ديگر اينكه به وسيله درآمد ناشي از زكات مقدار زيادي از نياز مـالي تهيدسـتان   

سوره توبه كه در آن مصارف هشـتگانه زكـات معـين شـده      60شود و از آيه  برطرف مي
آيد كه درآمد حاصل از زكات در زمان رسول خدا مقـدار زيـاد و قابـل     است بدست مي

 9رسيده ولي محدود نمـودن زكـات بـه     بوده كه بايست به مصارف هشتگانه ميتوجهي 
انـد درآمـد حاصـل از     چيز كه در برخي از روايات آمده است با شرايطي كه معين نموده
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 كند. اينگونه زكات بسيار ناچيز است و مشكلي را حل نمي
ند كـه  شـو  مثال گفته شده است كه گاو و گوسفند و شتري مشمول زكات واقـع مـي  

كار كشيده نشود حـال شـما اينگونـه    ها  آن خوار نباشند و عامل هم نباشند يعني از علف
 و به فرض وجـود داشتنشـان تعـداد    دگاو و گوسفند و شتر را در كجاي دنيا سراغ داري

 چقدر است؟ها  آن
اي مشمول  اند و آن اين است كه طال و نقره و در مورد طال و نقره نيز شرطي گذاشته

يم كـه چـه   ينمـا  شوند كه مسكوك باشند. حال از شما عزيزان سـوال مـي   واقع مي زكات
 تعداد از افراد وجود دارند كه سكه و طال ونقره داشته باشند؟

چيز بدانيم آن هم با آن شرايط، درآمد حاصل از آن اينقدر  9اگر زكات را منحصر به 
گـر قرآنـي رفتـار شـود و     كم خواهد بود كه مشكلي را حل نخواهد نمود در صورتيكه ا

قرآني زكات گرفته شود بخش عظيمي از مشكالت اقتصادي نيازمندان و محرومين حـل  
خواهد شد و در سخني كه منسوب به حضرت علي است مشاهده نموديد كه زكـات را  

 در هر چيزي دانسته است.
كارد زكات بگيرند ولـي از كسـي كـه بـرنج      اين معقول نيست كه از كسي كه جو مي

خوار و عامـل هـم    كارد زكات نگيرند. يا از كسي كه در بيابان چند شتر دارد كه علف يم
ها دستگاه اتوبـوس   اگر نباشد زكات بگيرند ولي از كسي كه شركت مسافربري دارد و ده

 شود زكات نگيرند. دارد و ماهيانه مبالغ هنگفتي عايدش مي
باشـد و بقيـه چيزهـائي كـه     چيـز   9و در نهايت معقول نيست كه زكات منحصراً در 

 ماليت دارند مشمول زكات واقع نشوند.
رسانيم هر چند كه بـا اسـتناد بـه آيـات و روايـات       را به پايان مي كتابدر اينجا اين 

به صورت كتابي پر حجم درآيد ولي براي رعايت اختصـار   كتابپذير بود كه اين  امكان
 رباني      به اين مختصر قناعت نموديم.  
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