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  هاي موحدين مقدمه مجموعه كتاب

سپاس خداوندي كه نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان،  حمد و
ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم پروردگار  بهترين و پاك

  كرام و تابعين گرانقدر پيامبر دوستي و رحمت.  يكتا بر اهل بيت بزرگوار، صحابه
هايِ مردان  ها و از جان گذاشتگي ديني كه امروز مفتخر به آنيم، ثمره مجاهدت

ل و مهر نام پاكش خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در د
مبر مهربان، جان و مال و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان و سنت پيا بر لب داشتند،

  عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك 

متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ،  و جاهالن
هاي  پردازي چنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ

غوغاساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 
ن صفوي در قرن نهم هجري و اهللا، به ويژه پس از روي كار آمدن پادشاها رسول

زمامداران جمهوري اسالمي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، 
خيزد مگر بر مزار مردگان؛  مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن برنمي
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روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و 
اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  به فرهنگ ناطق دين شدهفريب، تبديل  عوام

براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه  همستمسكي شد
  و خصومت، بهره و منفعت از آنِ كيست؟

دهند، چيزي نيست مگر  آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي در ايران سر مي
اي گسترده،  ي و گرد و خاك سياسي كه در ساية پوششِ رسانههياهوي تبليغات

اي مناسب از حكومت شيعي ايران در  مقصودش جلب توجه سياسي و ترسيم چهره
جهان است. نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود 

ة زمامدارانِ گويايِ اين حقيقت است كه تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني به شيو
  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«ايران، خواب و خيالي بيش نيست و 

اماميه  هدر اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زدة شيع
بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و  برخاستند و كمر به بيداري جامعة غفلت زده خود بر

زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و بي قلم فرسودند و سخن دردادند و 
  پروا فرياد برآوردند كه:

 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را
 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله

  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند  -كه از زمرة اين بزرگواران بود –حيدر علي قلمداران قمي 
شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش 

هاي اسالمي، گامي حقيقي و  ابيِ ديگر علل جداييِ فرقههدانست و كوشيد تا با ريش مي
ا و دلسوزان اسالم، موثر در جهت تقريب مذاهب بردارد. تالش و جديت ديگر علم

همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت اهللا 
شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 

پژوهي و  پژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوة دين الگويي است براي حق
هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  عيات ديني و در ساية آموزهعيار سنجيِ مد
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گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم هاي يكتاپرستانه گام پژوهش
  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.

هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  تالش
هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  گذارد كه شاهد گرفتاري يگراني ميد

  حياتبخش اسالم، به ويژه در ايران هستند. 
كنيم در  هايشان را منتشر مي كه اصالحگراني كه امروز كتابالزم به ذكر هست 

تعددي را هاي م اند، مرحله امامي كه در گذشته پيرو آن بوده  شيعهخالل تغيير مذهب 
اند و باطل بودن عقايد شيعة امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه،  پشت سر گذاشته

عصمت، رجعت و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، به صورتي 
اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در تعدادي از  تدريجي و در چند مرحله كشف كرده

هاي عقايد گذشته  اند برخي از اثرات و بازمانده تأليف كرده كتابهايي كه در ابتداي امر
غلوآميز رها شده، بلكه كامال از  هاي بعدي آنها از اين عقايد ولي كتاب .به چشم بخورد

به هدف نزديك شده و بلكه عقيدة پاك اسالمي، توحيدي و  ،آن پاك شده است
  .اند آاليش را در آغوش كشيده بي

***  

  اهداف
ز در اختيار داريد، تالشي است در جهت نشر معارف دين و اداي احترام به آنچه امرو
  هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خدا. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه: مجاهدت

امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  -1
با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه 

  هاي بعد منتقل گردد.  هاي راستينِ دين، به نسل ارزش
هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه -2

جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه انديشمند ايران  توحيدي و حقيقت
  معرفي شود.
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دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح قلد، روحانيجامعه م -3
هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد،  انديشه

به آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعة غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با 
   تكيه بر كالم خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند.

شائبة آنان را از  هاي بي نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك -4
تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و 

ها، زمينه آشنايي امت بزگ اسالم در ديگر  ها به ديگر زبان با ترجمه اين كتاب
  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. كشورها را با آرا و انديشه

***  

  چشم انداز
اي عـاري از خرافـه و بـدعت و رسـيدن بـه مدينـة        ترديدي نيست كه دستيابي بـه جامعـه  

اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حـق را بـه همـراه دارد، مقـدور نخواهـد       فاضله
ك پيــامبر مهــر و هــاي اصــيل و نــاب قــرآن و ســنت پــا بــود، مگــر بــا پيــروي از آمــوزه

. هدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعة موحدين، آن اسـت كـه بـا معرفـي      صرحمت
پژوهـان و جوينـدگانِ راه حـق     آثار اين بزرگانِ جهاد علمي، الگوي مناسـبي بـراي ديـن   

گيري از فضايل ديني و علميِ اين عزيزان، بسـتر مناسـبي    فراهم آورند، تا شناخت و بهره
تقويت جامعه توحيدي و قرآنـي در ايـران و نيـل بـه رضـايت خـالق و       باشد براي رشد و 

  سعادت مخلوق.

 عزيزان قرار دهد و بر گناهان مـا  باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن
  قلمِ عفو كشد.
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  ناشر همقدم

سپاس خداوند بزرگي را كه نعمت بندگي اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم 
و خاندان  -محمد مصطفي -ند بر پاكترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار خداو

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، 
نيمة فت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و چنان كه در پايان خال

الرشيد عباسي در  كه در دورة خالفت هارون، الحكمه بيت ،قمريهجري دوم سدة دوم 
به دليل تبديل شد و  جهان نهاد آموزشي و پژوهشي ه بود، به بزرگترينبغداد تأسيس شد

استنساخ و  ،ترجمه ،ليفهاي مختلف تأ ر عرصهاش د هاي فرهنگي و علمي فعاليت
به عنوان نماد تمدن هنوز  ،هاي گوناگون پزشكي، انساني و مهندسي پژوهش در دانش

  شود. مياسالمي شناخته 
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 

ان مسلمين، آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه هاي اختالف و تفرقه افكني در مي مي
اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند 
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ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: بدعت و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي  پسِ ابر

 ت آراســـتهســـرايي اســـ  حقيقـــت،
 نبيني كه هـر جـا كـه برخاسـت گـرد     

  

ــوس    ــوا و هـــ ــته  ،هـــ ــرد برخاســـ  گـــ
 گرچــــه بيناســــت مــــرد ،نبينــــد نظــــر

  

هاي برنامه ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان  تالش
به حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري جستن 

و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف عميقي  آنان از سنت ناب
  در امت اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تالش
اد و دلسوز، نه هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك هاي اسالم و وارد كردن بدعت آموزه

اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و با 
پرست، به اشاعه فرهنگ و  شجاعتي كم نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه

اعتقادات اصيل اسالم پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين فروشان و 
جو، به تأسي از پيامبر شريف اسالم،  را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت بدعتگذاران

حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و 
ٓ ﴿به راستي:  َ

َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ  َّ   .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢ َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

اي  اي است از درياي معرفت الهي و گزيده نچه در اين مجموعه آمده است، جرعهآ
است از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند. نور خدا در دلشان 

بركتشان قرار دادند. اين افراد، كه همگي از   تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه حيات با
راز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در سير تحول علما و نويسنگان و محققين ط

فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه نگرششان به 
مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، مطالعات 

اند. لذا، ممكن است برخي  نهاده گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام
ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده است، كامال  از اظهار نظرها يا نتيجه گيري
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اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين وجود، به دليل  هاي ديني و اعتقادي منطبق با رويكرد
به انتشار آن اقدام اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، 

 ها، الزاماً ها و مواضع فكري مطرح شده در اين كتاب نموديم. همچنين، ديدگاه
اي  ترديد، نفحه اران انتشار اين مجموعه نيست، اما بيكاندر هاي ناشر و دست ديدگاه

است از نفحات حق و نوري است از جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به دور از 
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  هاي تاريخي، فرقه زني تعصبات و گمانه

توان تنها به  هاي اين افراد نمي نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به طور كامل 

ها و عوامل آن كامال شناخته  مطالعه گردد، تا چگونگي انقالب فكري شان و انگيزه
درسي از «شود. براي مثال، آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان 

. او در آورده است اش به رشته تحرير در كه آن را در اوايل دوران تطور فكري »واليت
شان پس اين كتاب به بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ اي

از پيامبر خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد 
بن حسن عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما 

نويسد و نتايج  مي »تحقيق علمي در احاديث مهدي«چند سال بعد، كتابي با نام 
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام  يار خواننده قرار ميهايش را در اخت پژوهش

هاي تاريخي مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از اين  احاديث، اخبار و گزاره
آيد كه اطالع از حوادث و رويدادهاي زندگي  مثال و موارد مشابه ديگر، چنين برمي

فتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين موحدين و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گر
  و آثار ايشان است.  راه براي آگاهي از سير تحول انديشه

اي باشد براي  هاي متوليان نشر آنها، زمينه اميد است آثار اين بزرگواران و تالش
بازگشت به مسير امن الهي و عبادت خالصانه خالق. باشد كه خداوند بزرگ، اين 

هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در  اهان و لغزشمختصر را موجب بخشش گن
 جوار مهر و بخشش خود گيرد.
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  ها فرصت منافق و

  گويند:  ميروحانيون شيعه  بعضي از
را غصب  سمنين علي ؤرالمميپس از رحلت آن حضرت، حق ا صياران پيامبر 

ضرت را جانشيني آن ح هدربار ص دستور و سفارش رسول اهللا ،نمودند و دانسته
  اين كار متفق شدند. همگي آنها بر پيش گرفته و و راه نافرماني در ،پنهان ساختند

سپس از آنها  بياييد بطور فرضي با اين نظر برادران شيعه خود موافقت كنيم و
   »كار كافر شدند؟ با انجام اين نآيا صحابه « :بپرسيم

  )!(مرتد گشتند بله كافر شدند و گويند: ميجواب  خودشان در
را  أدستور خداوند با علم و آگاهي، ،كسي ظاهر قضيه هم اين است كه اگر

كافر  ،را مخفي كند ـخدا يا امر منكر آن دستور شود و ،قبول نكند ،عوض نمايد
شخصي كه قانون زكات  بطور مثال: ؛كارهايش درست باشد هچند كه بقي هر ،شود مي
ديد تمام مذاهب  از ،رود ميد و به حج خوان مينماز  ،پذيرد اما در همان حال نميرا 

 سحق علي هدربار أ صورت نافرماني خدا دانستند كه در ميآيا صحابه  كافر است.
دند و خودشان آنها افراد آگاهي به امور دين بو ؛دانستند ميبله بايد  شدند؟ ميكافر 

 ،رزيدنداز دادن زكات ابا و صكه بالفاصله پس از وفات پيامبر، اعراب بيابانگرد را
نماز  ،كه اين صحرانشينان در حالي ؛جنگ با آنها را شروع كردند كافر شمرده و فوراً

  خواندند و مابقي احكام اسالم را نيز قبول داشتند. مي
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البد  كفار مكه در عهد جاهليت؟ بدتر بود يا كفرِ اينهادر چنين فرضي آيا كفر 
 ند؛گفتند كه مسلمان ميبين مردم  در دانستند كه كافرند ولي مي كفر اينها! زيرا قلباً

ن سبب ميبه ه و منافق از كافر بدتر است و ،منافق هم بودند -استغفراهللا–يعني 
  مقرر فرموده است:جهنم  ةترين طبق در پايينرا جايگاه آنها  ـخداوند

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ رۡ ٱ ِف  فِقِيَ ُمَنٰ ل  ٱ كِ لَّ
َ
  ]١۴۵[النساء:  ﴾لَّارِ ٱ ِمنَ  َفلِ سۡ ۡل

  ».ترين دركات دوزخ قرار دارند نافقان در پايينم«
آنجا كه قدرت در  شود؟ ميال اينجاست كه در چه اوضاعي منافق پيدا ؤس اما

 .گردد مينفاق پديدار  ،برتري در اجتماع بيابد يتموقع ،دست مسلمان باشد و اسالم
مسلمانان توانايي  شهر مكه چون در صدر عهد حضرت رسول اهللا ،مثال بطور

كه  ،اما در مدينه ،داشتند بقيه مردم جملگي كافر بودند و منافقي وجود نداشتن
از آن  اًكه قلب در حالي ،برخي از كفار ظاهراً اسالم آوردند ،برپا بود ميحكومت اسال
قدرت  سزمان خالفت ابوبكرصديق يعني منافق شدند. آيا اسالم در ،نفرت داشتند
  كافي داشت؟ 

زيرا آنها  ،زند جواب اين پرسش منفي است ميبا حرفي كه عالم شيعي 
بنابرين قابل فهم نيست كه بگوييم ياران پيامبر  ،»تمام صحابه مرتد شدند« گويند: مي

 سو اصال اگر از علي  ،ورزيدند نفاق ميچهار نفر طرفدار ايشان  و ساز ترس علي
  خوردند. ميترسيدند حقش را ن مي

اوضاع  ،زمام امور را بدست گرفت سكه ابوبكر صديق  فراموش نكنيم وقتي
 سپس ابوبكر ،بيابانگرد مرتد شده بودند اعرابِ ،از يك طرف :نابسامان بود داخلي

در مراسم انتخاب كه گويند  مي شيعيانسوي ديگر  كرد. از مياز ترس آنها نفاق ن
هم آنهايند  جمعيت انبوهي شركت داشتند و باز ،در غدير خم به جانشيني سعلي 
حسب  -فقط چهار تا دوازده نفر ،جاجاز اين جمعيت انبوه حكه ند كن ميعا كه اد

زبان به اعتراض گشودند. بنابراين افكار  ،شد پايمالوقتي حق علي  -روايات آنها
   توان يافت. ميبود و دليلي براي پيدايش نفاق ن سبرضد علي  نيزمسلمانان  ميعمو

مبران دروغيني قد علم كرده بودند و پيا ،مناطق در يمن و ديگر ،عالوه بر اينها
 هدارد و بر ريشمنافق بايد تيشه بر ،در چنين اوضاعي اساس اسالم در خطر بود.
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وقتي كه قدرت هم بدست اوست ديگر نبايد فرصت را هدر  اًخصوص ،اسالم بزند
 اين ؛گذارد مياز جان و مال مايه  صبينيم ابوبكر براي حفظ دين محمد مي اما دهد.

  توان توجيه كرد؟  ميونه را چگ 
يكي پس  ،دندان ميكند و منافقشان  مي به كفر متهم شيعياناي كه  ن صحابهمياز ه

كفار  هخود را با فالخن به داخل قلع ،براي دفاع از دين او ،صاز وفات پيامبر
را براي  قلعه درِ جنگد و مي افتد و مياندازد و بر روي دريايي از دشمنان  مي

كذاب به شهادت  ههفتصد صحابه فقط در نبرد عليه مسيلم ؛كند ميمسلمانان باز 
  داد. روي سداري ابوبكر كوتاه زمام هدر دور ،اين اتفاقات هرسند. هم مي

فاقد اين  ،منافق را حفظ كنند؟ اصوالً صآنها چه اجباري داشتند كه دين محمد 
ناچار  ،ان به آناقل ايمحد و ،كمترين آگاهي به متن قرآن كس با هر روحيه است. و

هر فرصتي بر  بلكه در ،طلبي ندارد است اين اصل كه منافق نه فقط روحيه شهادت
  را تصديق نمايد. ،كند ميضد اسالم تالش 

  :فرمايد مي خداوند
ْ َتۡ  لَّن َفُقل﴿ بَدٗ  َمِعَ  رُُجوا

َ
ْ تَُقٰ  َولَن اأ اۖ  َمِعَ  تِلُوا ِ  رَِضيُتم إِنَُّكمۡ  َعُدوًّ وَّ  ُقُعودِ لۡ ٱب

َ
 َل أ

 ٖ ة ْ قۡ ٱفَ  َمرَّ   ]٨٣ ة:التوب[ ﴾٨٣ لِفِيَ َخٰ لۡ ٱ َمعَ  ُعُدوا
هرگاه خداوند تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج «
هيچ گاه با من خارج نخواهيد شد و «بخواهند، بگو:  ]دان جهادميسوى ه ب[

گيرى  رهشما نخستين بار به كنا .هرگز همراه من، با دشمنى نخواهيد جنگيد
  ».راضى شديد، اكنون نيز با متخلفان بمانيد

شه و مينشاند ه ميكرسي اتهام  اي كه شيعه آنها را بر دانيم صحابه ميما  هو هم
  ها همراه حضرت بودند. جنگ هدر هم

  فرمايد: مي ـخداوند
ِينَ ٱ ُهمُ ﴿ ْ  َ  َيُقولُونَ  لَّ ٰ  تُنفُِقوا َ ِ ٱ رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  َ َّ  ٰ ْ  َحتَّ وا   ] ٧[المنافقون،  ﴾يَنَفضُّ

گويند: به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق  آنها كسانى هستند كه مى«
  ».نكنيد تا پراكنده شوند!
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 ؛روم و ايران را داشت وبيابانگرد  اعرابِ ؛مكه را داشت وابوبكر مردم مدينه 
به سنگر اسالم پناه  ،لاين احوا هاما با هم ؛هدف او بود -شيعه ةبه گفت -نيز مسيلمه

اي كه بودند  از هر فرقه ،كفار هنه فقط به سنگر اسالم پناه برد، بلكه با هم .برد
  ند.كَبرآنها را از شبه جزيره عربستان  هبلكه ريش ،و نه فقط با كفار جنگيد ،جنگيد

 برادران شيعه نيز قبول دارند كه ابوبكر و ،تاريخ ثابت است درحقيقت اين 
 و ثابت است كه در اوضاع نابسامانِ ،كردندبه اسالم شايان توجهي خدمت  معمر

 كشتي اسالم را در درياي پر ،ياران پيامبر صاهللاپديد آمده پس از رحلت رسول 
  تالطم، به خوبي هدايت كردند و به ساحل امن رساندند.

نه فقط كمك  ،كند مياين هم از قرآن ثابت است كه منافق به اسالم كمك ن
و به اثبات رسانديم كه اين  ،برد ميرا از بين  بلكه اگر فرصت پيدا كند آن كند مين

  بود.فراهم  ص اهللاياران قدرتمند رسول  برايفرصت 
بلكه مجاهداني  ،بايد قبول كنيم كه صحابه نه فقط منافق نبودند :پس نتيجه اينكه

ي را يطال اندور ديگر هرگز آن ،آنها ةپس از پايان يافتن دور ،بودند كه تاريخ اسالم
  با حقيقت دشمني ورزيده است.  ،را نپذيرد  هركس اينو  ،به چشم نديده

پس امكان ندارد كه  - داديم آنطور كه شرح -صحابه منافق و مرتد نبودند از آنجا
و آنكس  عمل نكنند،و يا بدان  بگيرندناديده  سخالفت علي  هدستور خدا را دربار

پاسخ  ،شود ميپي ادعايش مطرح  ايد به تناقضي كه درناچار ب ،ي دارديكه چنين ادعا
  گويد. 
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  چرا سكوت كرد؟ سعلي 

 يعني كسي ،را بررسي كنيماين داستان  خواهيم رفتار شخصيت ديگر ميدر اين گفتار 
ما رفتار او در مقابل غاصبان را از  .حقش غصب شده است هستند مدعي ،كه مدعيان

  اي قبول دارند. از هر فرقهكنيم كه پيروان او  ميمنابعي نقل 
 25د و خدادادي دست به شمشير نبرد براي كسب حقِ ساند علي همه پذيرفته

  چرا؟ ،دسكوت كردسال 
دو دليل  ،معموالً براي توجيه اين سكوت شيعيان ،دانم ميتا آنجا كه من 

  :ورندآ مي
 .خطر نيفتده حضرت بدان خاطر سكوت فرمود كه اساس اسالم ب :دليل اول

پا بود و احتمال جوان و نو ،زيرا اسالم ،ان مصلحت خود را فداي اسالم كردندايش
  ؛شودبطور كلي نابود  سداشت بر اثر مخالفت علي

ناچار در مقابل ه پس ب ،قدرت نداشت كه حق خود را بگيرد سعلي :دليل دوم
  دشمنان سكوت كرد. 
به  سيش از علييك معني ديگر هم دارد و آن اينكه خلفاي پ ،اما اين توجيهات

ي جوانمرد منانؤم انو اعتراف ضمني به اين است كه آن ،كردند مياسالم خدمت 
لذا خدمتشان تا آن اندازه مفيد بود  ،بودند كه هدفشان پيش بردن اهداف اسالم بود

  .را سهل شمرد و سكوت فرمود - يعني غصب خالفت -اين گناه عظيم سكه علي
حداقل، يك موضوع ثابت  رحال وه به ،يلنظر از تضاد موجود در اين دل صرف

بلكه خادمان مخلص اسالم  ،اينكه اصحاب منافق و مرتد نبودند ،شود و آن مي
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توان اتهام عظيم نافرماني از  ميديگر چگونه  ،شدند و با ثابت شدن اين ميمحسوب 
  ن الهي را متوجه آن پاكبازان كرد.ميفرا

زيرا  ،پايه است يز دليلي سست و بينحضرت  نِقدرت نداشتمبني بر و دليل دوم 
 صمحمد ؛قدرت مالك نيست ،ها كجي حق و اقدام براي راست كردنِ براي گرفتنِ

ته اصحاب پيرامون ايشان جمع رف رفته تنه شروع كرد. و يك نيز در اول نيرو نداشت
قدرت  كهشخصي  ،وآنگهي .ريزي كردند خره حكومت اسالم را پايهالاتا ب، شدند
كنم اين  ميگمان ن ،زير بار حكومت منافقين زندگي كند؟ نهسال  25بايد  مگر ردندا

  باشد. سشير خدا علي مرتضي ةروش و سير
نرمش  س)معاويه( ر شامميدر مقابل ا ،خالفت رسيده خود ب سبعدها كه علي

جواب  در ايشانمصلحت نبود. هم  و كه قدرت كافي هم نداشت درحالي ،نشان نداد
معاويه در شام قوي و نيرومند است و بهتر است مدتي به او «د گفتن ميكه  كساني

  .»كنم مييك روز هم او را تحمل ن« :فرمودند »يديچيزي نگو
و  ،زنند ميپس حرف ما را  .»گرا نبود علي مصلحت«: گويند مي ،رسيم مياينجا كه 

  طور كلي نادرست است.ه ب ،به اعتراف خودشان ،آنها يعني دليل دومِاين 
فراموش نكنيم علي  .ارزشي قائل نبودخود  براي جانِ ،حق خاطر پيشبرده علي ب

نبود كه به جاي رسول خدا در رختخواب  عليمگر اين  ؛ي اسالم بودياولين فدا
دانست كه  مي سعلي ،از اين باالتر ؟و جانش را در معرض خطر گذاشت خوابيد

ييد أاو را ت - ـي خداونديعن -ابرقدرت چون ،پيروز خواهد شد ،اگر حق با او باشد
  :زيرا او اين آيه را خوانده بود و به معني آن آگاهي داشت كه ،كرد مي

ۢ  فِئَةٗ  َغلَبَۡت  قَلِيلَةٍ  فِئَةٖ  ّمِن َكم﴿ ِۗ ٱ نِ بِإِذۡ  َكثِيََة ُ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َمعَ  َّ   ]٢۴٩[البقرة:  ﴾٢٤٩ ِبِينَ لصَّ
و  هاى عظيمى پيروز شدند گروههاى كوچكى كه به فرمان خدا، بر  چه بسيار گروه«

  .»است ]كنندگان و استقامت[خداوند با صابران 
رخ داد  صگناهي كه پس از وفات رسول اين باورند كه هر بر شيعياناغلب 

 گناهي از عمر«: آنها جمله معروفي دارند كه .همان انحراف اوليه است اش در ريشه
  .»ابوبكر بود گناهانِ
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اساس  و بر ،شود مي گناهان ابوبكر محسوب ي ازپس گناهان معاويه هم گناه
ديگر  ،دكر ميغصب ن راعلي  ابوبكر حقِ اگر .نطور بايد باشدميهم ه اًواقع ،منطق
  كه امام حسين را بكشد.، كرد ميپيدا ن يدانمييزيد 

بناي  سنگ ،اوليه كه كژرويِ واقف بود ما به اين حقيقت بيشتر از سحتما علي
عظيم  چرا براي تغيير اين ظلمِ پس چرا سكوت كرد؟ است.تمام انحرافات بعدي 

ديگر چرا به آنها  ،و از اين باالتر عمل كردند؟ سآنطور اقدام نكرد كه پسرش حسين
  كمك كرد؟ 

 .گانه بود ايم كه آن حضرت مشاور خوبي براي خلفاي سه ما در تاريخ خوانده
 آن و »شد ميهالك  عمر ،ودعلي نب اگر« :كهكند  مي افتخار سبه اين قول عمر تشيع

هم به  سبه دانش علي هم  ،كنم ميمن هم افتخار  .دانند ميعلي  دانشِ را دليلي بر
 هره ولي ب .و هم به دوستي و برادري بين آن دو رادمرد بزرگ تاريخ ستواضع عمر 

وقتي عمر اراده فرمود كه  ؛كند كه علي خيرخواه عمر بود مياين جمله ثابت  ،حال
اگر تو «: علي فرمود ،دان نبرد ايران برودميبه  اًگ با دشمنان اسالم شخصبراي جن

اما اگر در مدينه  ،شود ميروحيه سربازان خراب  ،ريميبروي و شكست بخوري يا ب
  ».تواني در پي هر شكست برايشان نيروي كمكي و تازه نفسي بفرستي مي باشي

مرتد  براي يك منافقِتوان  مين .علي حريص بود كه عمر عمرش طوالني باشد
علي دشمن  .كرد ميبا هيچ منطقي علي چنان كاري ن ،نه آرزو كرد. زندگي طوالني

مگر  .دخترش را به عمر داد او .زد ميكفار حرف ن باحتي  علي ؛منافقان و مرتدان بود
مگر  مثل علي دخترش را به كافري مرتد و منافق بدهد؟ انسانيممكن است كه 

ترين  مهم دخترش را به كسي بدهد كه نافرماني خدا را درامكان دارد كه علي 
دستورات دين انجام داده است؟ اگر رفتار حضرت علي در قبال خلفاي راشدين 

 :يميبينيم و ناچاريم بگو ميتضادي بزرگ  ،ديگر را با گفتار مدعيان پيروي او بسنجيم
  .»دروغ است ادعاهايا اين و  يا آن رفتار از علي سر نزده«

يم يگو ميما  و، ايم انجام داده است آنچه را بر شمرده سكه علي ا همه موافقند ام
هرحال ه اما ب ،زيادتر از آنچه بود كه نوشتيمحتي  پيوندهاي دوستي و برادري آنها

ماند اين احتمال كه آن  ميپس  ؛كافي است ،قدري هم كه بين ما مشترك است همان
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خالصي  تنها راه ،اين جمله پذيرشِ .وغ استها در آن حرف ،بله .دروغ است ،اقوال
  تضاد است. ةاز مخمص
كم رهبري امت بعد ح ـاين مسئله قابل درك و تصور نيست كه خداوند اصالً
خود از آن حق  علي صادر فرمايد و علي بنا به صالحديد نامِه را ب صاز پيامبر
  نظر كند. صرف

ظف بود كه وعلي م .يدآ ميمسئله وظيفه پيش  ،حق مطرح نيست وضوعِاينجا م
لذا اينكه  ،را اجرا كند أمور بود كه حكم خداوندأاو م ،عمل كند ـبه دستور اهللا

بايد  ؛است ينادرست هجمل »اند و علي سكوت كرد حق علي را خورده: «گويند مي
ت أو اين را چطور جر »شدند و علي سكوت كرد سمانع انجام وظيفه علي: «بگويند

   دارند كه بگويند؟
 صحضرت محمد«گويند:  مي براي ساختن پاسخي به اين ايراد در اينجا تشيع

علي اگر با  يا": در ضمن اضافه كردند كه ،وقتي به علي دستور الهي را ابالغ فرمود
  »."سكوت كن ،تو ناسازگاري كردند و تو را نپذيرفتند

براي اولين بار و كنيم كه  بايد اين را نيز باور پساگر اين توجيه آنها را بپذيريم 
صادر كردند و تنفيذ آنرا مشروط به پذيرش مردم  ميحك أآخرين بار خداوند

دانيم در هيچ دستور الهي پذيرش مردم شرط اجراي آن  مينمودند و اال تا آنجا كه ما 
 أاهللا منان نيست و مسلمانان موظفند چه مردم قبول كنند يا نكنند حكمؤاز طرف م

 و ولو آنكه همه مردم دنيا يك طرف باشند ،اجرا درآورند هن بميرا در روي كره ز
  ن ريزد.ميها بر ز ها شود و خون ولو آنكه جنگ ؛مسلمان در طرف ديگر

تنها  ،معلق بگذارندرا  أاهللا منان حكمِؤحتي يك مورد هم در تاريخ نيست كه م
كنيم  بايد باور ،را بپذيريم شيعيانو اگر اين حرف  ،اند به اين دليل كه مردم نپذيرفته

  كه يك استثنا در سنت الهي پديد آمده است.
اند علت اين دور شدن از جاده  براي توجيه سكوت به چه داليلي كه نياويخته

قابل بحث قرار  و موضوعي غير  را محور ساختهمنطق اين است كه آنها اين مسئله 
دارند كه براي آراستن لذا ديگر پرواي اين را ن ،»شده است تباهحق علي : «كهاند  داده
  .ال ببرندئونظام خلقت را نيز زير سحتي  آن
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شوند، آن  مياسالم گاهي معطل  هاي مانكه برخي از فر اينجا شايد كسي بگويد
علي چون حضرت و  ،انجام كاري از نفع آن بيشتر است هنگام كه ديده شود ضررِ

  ».سكوت كرد ،ديد مياش  اقدام مسلحانه را بيش از فايده ضررِ
را بر عهده پا ورهبري يك امت ن ،مرتدان و منافقاناگر پرسيم كه  مياما بالفاصله 

م يآنكه بپذير ماند جز مي؟ پس راهي نبراي مسلمان دارداي  فايده و چه خيربگيرد 
نافرناني و پنهان  ،انكار توانيم اتهام عظيمِ ميدر اين صورت ن ،آنها منافق نبودند

  ها نسبت دهيم.حكم الهي را به آن نمودنِ
 از ريشه كرد جز آنكه قبول كنيم فرض تشيعتوان  ميبا اين تضاد كاري ن

نبودند  صپيامبر ميجانشين رس سيعني حقي جابجا نشده و علي ؛نادرست است
  فرمايد: ميخداوند 

﴿ َ فَ
َ
ِ ٱ َغۡيِ  ِعندِ  ِمنۡ  َكنَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َيَتَدبَُّرونَ  أ َّ  ْ ٰ خۡ ٱ فِيهِ  لَوََجُدوا   ﴾اَكثِيٗ  افٗ تَِل

  ]٨٢[النساء:  
  .»يافتند انديشند؟ اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن مى آيا درباره قرآن نمى«
 هاي باكت حق از كالم و هاي باكت كالم و تمييزِين يك شاخص مهم براي ا

ر مذهبي براي توجيه باورهاي خود دچا كه ديديد عقيده يا باطل است. هرجا
  ريشه در دين الهي ندارد.  ،شود يقين كنيد كه آن مذهب ميي يگو دوگانه

  منافقين بجنگيم: كند كه با مي خداوند در قرآن به ما امر
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َجٰ  لَِّبُّ ٱ أ ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ]٧٣ :[التوبة ﴾فِقِيَ ُمَنٰ ل

  .»با كافران و منافقان جهاد كن ،اى پيامبر«
آنها  و بر«: غلظ عليهم) يعنياگير باشيم (و  كه به آنها سخت رمايدف مي و امر
  :آنها حاضر نشويم سر قبر دهد كه بر مي و دستور» باش و درشتي كن گير سخت
﴿ َ ٰٓ  تَُصّلِ  َو َ َحدٖ  َ

َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
َ  اأ ٰ  َتُقمۡ  َو َ ِ َقۡبِ  َ ْ  إِنَُّهمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َكَفُروا ِ ٱب َّ 

ْ  ۦَورَُسوِلِ  ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا   ]٨۴ :[التوبة ﴾٨٤ ِسُقونَ َف
براى دعا و طلب [ و بر كنار قبرش مرده هيچ يك از آنان، نماز نخوانهرگز بر «

و در حالى كه فاسق  ،چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند، نايست ]آمرزش
  ».بودند از دنيا رفتند
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حق اصحاب نكردند و  درهيچكدام از اين كارها را  سنه علي و صنه پيامبر 
زيرا چگونه ممكن است  ،را بگويد ديگر خيلي دروغگو است كسي خالف اين هر

ايشان را در شوراي شش نفري  سعلي اصحاب را كافر بداند و با اين وصف عمر
 .نامزد كند؟ شش نفري كه قرار شد از بين خود يكي را براي جانشيني عمر برگزينند

ا منافق بداند و عمر او را به مجلس خود راه داده و عمر ر ،چگونه ممكن بود علي
  ؟به نصايح او گوش فرا دهد و بدانها عمل كند

كالم اينكه علي نه با خلفاي پيش از خود جنگيد و نه به آنها سختگيري  هخالص
اگر اصحاب  .سر قبر و مراسم تدفين آنها رويگردان بود كرد و نه از حاضر شدن بر

اين است كه علي به سه فرمان مذكور در آيات فوق عمل  شا معني ،منافق بودند
  را بگويد؟ كي جرأت دارد اين نكرده و نافرماني خدا را مرتكب شده است و

خاطر مصالح اسالم سكوت كرد و اين خاموشي را ه گويند علي ب ميپيروان علي 
يروي پيروان علي چرا از علي پ ؛پيش از خويش ادامه داد ةتا پايان خالفت سه خليف

كار است؟  چه مصلحتي در اند ديگر گذشته كنند؟ حاال كه علي و عمر هر دو در مين
سفارش ه كه علي ب ها زنده شد؟ آيا بهتر نبود حاال سه قرن اين بحث چرا پس از

كار را  شما هم همان ،نكرد ميلب زد و اقدا گفته شما مهر خاموشي بره بنا بو پيامبر 
سكوت كرد شما چه  س علي سالم در اوج قدرت بودا سكرديد؟ در زمان عثمان مي

 آيا بهتر مقصدي داشتيد كه در زمان ضعف اسالم اين بگو مگوها را شروع كرديد؟
  ؟گذاشتيد ميكرديد و به قضاوت الهي وا مياين واقعه را همچون علي فراموش  نبود

 با - هم قبول دارد تاريخي كه تشيع -دقت تاريخ را مطالعه كنده كسي ب اگر
وجود  نيابد كه دعوايي بين اهل بيت عمر و ابوبكر و اهل بيت علي ميتعجب در 

  ل نظري بياندازيم.مينداشته است. بياييد به موضوع ازدواج در بين اين دو فا
   :شروع كنيم صحضرت محمد از

دادند. يعني دختر اول كه فوت  سآن حضرت دو دختر خود را به همسري عثمان
درآمد،  سكوچك ايشان به عقد و ازدواج علي ند و دختردختر دوم را داد ،كرد

 ؛نيز عروسي كردند رزني گرفتند و با يك دختر عمه ب سدختري از ابوبكر صپيامبر
  را به همسري خويش برگزيد.  - يعني ام كلثوم كبري - هم يك دختر علي عمر
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جريان به اين  مادرش از اهل بيت ابوبكر بود. ،سس مذهب آنهاؤامام صادق م
خانه به  ،وقتي پسرش باقر بزرگ شد سصورت رخ داد كه امام سجاد يعني نوه علي

 ضايع كرده را  سيعني خانه كسي كه جدش حق علي -رفت ابوبكر هعبدالرحمن نو
ابوبكر  هخواستگاري كند و نو :روه را براي باقرگفت كه آمده دخترش ام فَ و - بود

  هم قبول كرد.
ايشان  هنو از نسل ابوبكر و نيز :امام صادق مادر بزرگحتي  از عجايب اينكه

دو  ابوبكر« :سس مذهب شيعيان فرموده كهؤاين سخن را خود امام و م .بوده است
رسم. آيا اينها  ميبه ابوبكر  ،مادري منظور اينكه من از دو پشت ».بار مرا زاييده است

نداشته است و ي بين ابوبكر و علي وجود يبراين نيست كه ابداً جنگ و دعوا دليلي
هاي بيمار است و اصل و  ساخته و پرداخته ذهن ،علي بالفصلِ داستان جانشينيِ

  ي ندارد؟اساس
خواهد حق را بپذيرد با شنيدن اين رويدادهاي تاريخي  ميندارم كسي كه ن انتظار

  داند و قانع نشده است. ميزيرا او باالتر از اينها را  ،مجاب شود
 - اش را  دختر يازده ساله ،حق دختر جوانشيعني صاحب  ،وقتي خود علي

 ،دهد مي بزرگترين دشمنشو منافق و مرتد  به  -است كدختري كه از بطن فاطمه
دهد به عمر پنجاه و  ميام كلثوم را  ،اهللا) آري ستغفرأ(باالتر از اين ديگر چيست؟ 

  !چند ساله
 علي يارطرفد مدعيانِ بعضي از ؟ايد تر از آش را شنيده داغ ةكاسداستان 

كه كاسه را از آش جا هر ؛تر از آش باشد داغ اي اينطورند. اما امكان ندارد كه كاسه
  كاسه است. نيم زير اي تر ديديد بدانيد كاسه داغ
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  ؟بود هانگيزه غاصبان چ

مانع گشتن از انجام وظيفه چه  در ،عبارت بهتره يا ب سدر پايمالي حق علي
لي دست به اين عمل ن حركت شنيع به چه داليي وجود داشت؟ عامالن اييها انگيزه

   ناشايست زدند؟
ياران اً مسلمانان و خصوص هعامالن اين جنايت تقريباً كلي ،به گفته برادران شيعه

آنها تنها چهار، تا دوازده نفر را از اين جرم عظيم تاريخي و ديني  .خاص پيامبر بودند
  دانند. مي ابرم

  :نيمحاال بياييم انگيزه را بررسي ك
 رامو ديگر صحابه ك ن و عثمان و عمر آنها ابوبكر متهم رديف اول از نظر

به گواهي  ،مسلماً نه مالي داشتند؟ ةآيا انگيزانگيزه اين بزرگواران چه بود؟ . هستند 
بزرگ ديني  هاي تلب اين شخصياغ ،نيمياشخاصي چون خ اعترافتاريخ و به 
ذكر چند  با ام .كردند مياستفاده ن ءاي داشتند و از مال خالفت سو زندگي ساده

  :كشيم ميتصوير ه داستان زهد و تقواي آنها را ب

  :داستان اول
طبقي گذارد و  مقداري حلوا در همسرش رفت.به خانه خويش  سروزي ابوبكر 

مدتي از خرج روزانه، «: گفت زن »كجا آمده؟ اين از«: فرمود .جلوي ايشان نهاد
ا مقداري كافي فراهم شد و توانستم اين حلوا را درست گذاشتم، ت مي اندكي به كنار

گذاشتي نيازي  ميپس آشكار شد كه به آن اندكي كه كنار «: حضرت فرمود ».كنم
مور بيت المال دستور دادند كه از مستمري ايشان به همان أسپس به م ،»نداشتيم

  اندازه كاسته شود.
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  :داستان دوم
نصف مال  سعمر .دندكر ميجمع  (كمك) نهاعا ها جنگيكي از روزي پيامبر براي 

طبق اخالص  د و همه مال خود را درآم خود را آوردند و تقديم كردند و ابوبكر
خدا و « :عرض كرد »اي؟ چيزي گذاشتهچه ات  براي زن و بچه« :پيامبر پرسيد .نهاد

  ».رسولش را
از امثال  اما زندگي صحابه سراسر پر ،ترسد ميانسان پيرو هواي نفساني، از مرگ 

  آنها از مردن است. ةعدم واهم ةدهند ست كه نشانا ييها و نمونه
ن ترتيب زيستند. آنها زاهدان و متقياني ميبه ه نيز صاصحاب پيامبرديگر 

 اين را اهل .كردند ميسادگي زندگي ه و ب،دادند ميبه دل راه ن ميبودند كه از مرگ بي
و بارزترين اعتراض آنها  ،ضي از آنهابع مگر ،تشيع در مورد اغلب اصحاب قبول دارد

هاي  گيرند كه خليفه سوم به آشنايان خويش بخشش ميايراد آنها  .است سبه عثمان 
 كنند كه عثمان با وجود برخورداري از مياما با اين وجود انكار ن ،دنمو مي يكالن

 ميگاهن« :شود تا بپرسيم مين دليل ما ميكرد و ه ميسادگي زندگي ه ب ،ثروت فراوان
مال شخصي خود جز براي گذران  ازحتي  كه آن حضرت از مال خالفت كه هيچ،

تا خويشاوندانشان  شد ميچگونه راضي  ،گرفت مييك زندگي فقيرانه بهره ن
 اگر، زندميحرف آنها تضاد موج  در» يغما برند؟ه المال را ب بيت سوءاستفاده كنند و

  ع آن حضرت بوده است. اطال سوءاستفاده هم صورت گرفته بدون رضايت و
سفانه تا امروز أمت، اند كاري كه اصحاب و پسران آنها براي پيشبرد اسالم كرده

بعضي از دستاوردهاي آنها را ما مدعيان اسالم ناب حتي  ؛نظير آن ديده نشده
مرزهاي شمالي ايران را مرز بين كفر و اسالم  ، چنان كهايم كف داده محمدي از

متر صدها كيلو خبريم كه در زمان صحابه و تابعين مرزهاي كفر ياما آيا ب ،دانيم مي
به كوشش و همت صحابه حاصل شده  ،اين همه ه ودورتر از محل كنوني واقع بود

  بود.
با اين تفاصيل چگونه باور كنيم كه يك عده منافق و مرتد و خائن و فرزندان 

مثل آنرا نتوانستند  ن هرگزمسلمانا ،اند كه در ادوار بعدي آنها خدمتي به اسالم كرده
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پذيريم آنها بهترين بكافي نيست كه  آيا اين كارنامه درخشان ياران پيامبر ؟انجام دهند
   ؟؟افراد اين امت بودند نه بدترين آنها

ياران « :گويند مي ؟كيانند امت شمابهترين افراد  بپرسيد كه انيهودي از
ياران « :گويند مينان مسلما »؛ياران عيسي« :گويند ميمسيحيان  »؛موسي
بدترين افراد امت ما « :گويند ميسفانه بعضي أمت .ها ولي نه همه مسلمان ،»صمحمد

عطش  نحاال بياييد فرض كنيم ابوبكر و عمر و عثمان  ».هستند صياران محمد 
و بعد بپرسيم بقيه  در نظر گرفتهبياييد اين فرض نادرست را  ؛طلبي داشتند قدرت

 چرالذت را كردند؟  كاله ماند چرا اين گناه بي بي ،نمد قدرت اصحاب كه سرشان از
باعث شد چيزي باد دادند؟ چه  آخرت خود را بر ،آبادي دنياي ديگري خاطرِه ب

امروز بروند و حرف پيامبر را ناديده بگيرند و فردايش در جنگ با مسيلمه كذّاب 
 و ابوبكركه داند  مي يكس داد؟ هر ميشهيد شوند؟ مگر ابوبكر به آنها پول  يا مقام 

 هالمال استفاد خوردند و نه اجازه دادند ديگران از بيتمالِ ناحق عمر نه خودشان 
  غلط كنند.
اي هم  كند بايد انگيزه مي كسي كه اين اتهام عظيم را متوجه مهاجر و انصار آخر

نه و عملكرد صحابه و شهادت آنها در راه اسالم و زندگاني زاهدا اما ،برايش بتراشد
  كند. ميسازان بسي مشكل  انگيزه را براي اتهام ساختنِ ،آنها ةساد

علت مجهولي دست به اين كار  هره بار حاال بك هصحاب، پرسيم ميالخره او ب
هم حاضر بودند چرا در شوراي سقيفه سكوت  عوام الناس كه در غدير ؛زدند

  كردند؟ علت اين سكوت عجيب چيست؟ آيا فراموش كرده بودند؟
 .است روز 70 فقط فاصله بين غديرخم ادعايي شيعيان تا تاريخ وفات پيامبر

  اين واقعه را فراموش كردند؟ ،حاضر در جلسه نفر هزار 70چطور 
جانشين پيغمبر شد مردم حرف رسول خدا را  آنها وقتي علي رسماً هگفته ب

پيامبر  در روز وفات پس چرا يك نفر ؛به علي تبريك گفتندحتي  ؛خوب درك كردند
آيا  »ين نفرموده بود؟يمگر پيامبر علي را تع ،آقايان« :الناس بلند نشد كه بگويد از عوام

ضد دستور رسول خدا همدست  الناس يكباره بر باور كنيم اين ادعا را كه همه عوام
   ؟شدند
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رفتند  بابوبكر تشويق عمر وه و ب اًالناس بعد كنيم چون همان عوام ميباور ن
  روم را فتح كردند. ،مصر ،يمن ،ايران ،م شهيد شدندو در راه اسال

ن امام ميكند بعد ه ميفرض كنيد امام مسجدي مردم را امر به تقوا و دين داري 
آيا فردايش اگر باز مردم را امر به  .رود ميدزدي به شب هنگام، با همان مردم 

غاصب حقند  عمر و ابوبكر دانستند ميكه  مي؟ مرددهند اهميت مي ،امانتداري كند
ممكن  كردند؟ اين غير ميجهان جهاد  پرچم آنها براي گسترش حق در چطور زير

  است.
بركناري علي  ي هكه انگيزبگويند  هاي خود كتاب درتشيع  هاي پرداز نظريهشايد 
و بستگان مسلمان شده  ،خود بود عصر هم مسلمانانِ قاتل پدران كافرِ كه وي اين بود

 ؛سست است يدليلآشكار و  ياين دروغ اما .را نداشتند چشم ديدن علي ،جديدشان
  زيرا:

بود در بين آنها كسي بود كه پدر كافر شده حل اصحاب  اين مسئله براي - 1
و ديگري از پيامبر اجازه خواست تا پدر منافق  ،خاطر اسالم كشته خود را ب

  ؛خود را بكشد
لي انگيزه قتل كافران اص ةكه سرچشم صتنفر بود بايد از محمد قرار بر اگر - 2

 ؛شدند مي محارب بود متنفر
مثال عمر در هر موضوعي مشورت به  ،ديگران بيش از علي كفار را كشتند - 3

 ؛داد ميكشتن كفار 
 ،را كشت اوحشي حمزه سيد شهد ؛ها نبود در بين مسلمان جاهليانديشة اين  - 4

قاتل  كه وليديا خالد بن ، حرمتي نكردبياما وقتي مسلمان شد كسي به او 
وقتي مسلمان شد حتي به رياست لشكر رسيد و كسي هم  بود، چند صحابه

 اعتراض نكرد كه چرا بايد قاتل برادر و پدر ما حاال رئيس ما باشد؟
بيشتر در  ،پدران يا برادرانشان بدست علي كشته شده بودندكساني  به عالوه، - 5

كسي مثل  و اگر ،رفتند ميشمار نه بي أمكه بودند و چندان صاحب ر
از علي طرفداري كرد و نگاه  ،مدينه بود بنا به گفته منابع شيعه ابوسفيان در

گري دانسته و  علي نظر او را فتنه ونكرد به اينكه علي يارانش را كشته است 
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ويزي افقط دنبال دست آيا ؟ورندآ ميرد فرمود. پس اين چه دليلي است كه 
  كنند؟ يرنظريه غلط خود را تفس گردند تا مي

 هولي مگر عدالت علي چ ترسيدند. ميعدالت علي  گويند آنها از ميگاهي نيز 
وقتي  ها بعضي هگفته علي ب عادل بودند و عمر نيز آن بترسند؟ ابوبكر و بود كه از

كه عدالت محمدي را ديده  وانگهي كساني .ابوبكر را ديد سكوت كرد و عدالت عمر
 ترسيدند؟ آيا ميردند چرا بايد از حكومت عدل علي فرود آو مقابل آن سر در بودند و
  بود؟ تر عادل صمحمد علي از

داوطلبانه  ،برايشان تازگي نداشت آنها مرداني آبديده بودند صحابه كه اين چيزها
ن خود دعوت ميانصار آن حضرت را به سرز خود پذيرفتند و را صعدالت محمد

  آنها حكومت كند. بر كردند تا
  ».ناس چيزي نگفتندال عمر عوام ترس شدت عملِ از: «گويند ميكه شود  ميشنيده 

  :زيرا ؛اين دليل هم مردود است
  ؛لشكري نداشت عمر :اوالً
ن مدينه قوي نبودند و انصار ميسرز كه بطوركلي مهاجران در ،عمرنه تنها  اً:ثاني

  ؛دست برتر را داشتند
كردند و نبا ابوبكر بيعت  تا آخر عمر عبادهبعضي از انصار مثل سعد بن  اً:ثالث

 ميات حكومت اساليآزادي بيان از بديه، زيرا كسي جرات نكرد به آنها چيزي بگويد
  كسي از سخن گفتن واهمه نداشت. بود و

  داسـتان
نه حرفت را «گفت: مردي برخاست و  .كرد ميمسجد سخنراني  در س روزي عمر

با مردي بلند قامتي و  تو :تچرا؟ مرد گف :فرمود ».كنيم ميشنويم و نه اطاعت  مي
سهم ما  اما ت،ات اس به اندازه ي كامالًا هلباسي كه از پارچه غنيمتي دوخت ،اينوجود 

 خود را بخواهد تا شد پسر مجبورهم  س عمر دهد. ميبراي دوختن لباس كفاف ن
داده و هم نشانه درز روي لباس را شاهد  شهادت دهد كه سهم خود را به پدر

  بياورد.
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توانستند بلند شوند و  ميمردم  هعام .ترسيدند ميها مردم از چماق ن قتو آن
شوراي سقيفه بلند  آن علي است ولي كسي در حق از ؛گوييد ميوغ ربگويند شما د

  نشد.
  دهند.ال جواب ؤبايد به اين س شيعيان .خواهد مياي  هركاري انگيزه



 
 

 

26 

  صحابه و زمان انحراف

 مثالً .صحابه منافق بودند صاهللارحلت رسول معتقدند كه پيش از  شيعيان اكثر
آستين  شد تا آنها كه در واجبباز  با دست خواندن به اين خاطر نماز«گويند:  مي

 صحضرت محمد ،بستر مرگ در« :گويند مي .»خود بتي داشتند رسوا گردند
اما صحابه به  ،ايشان گمراه نشوند خواستند چيزي بنويسند تا مردم پس از مي

  ».حضرت آن حرف مهم را ننويسند چيني كردند تا پرداختند و توطئهمشاجره 
 يا معتقدند كه قبل از :مسئله از دو حال خارج نيست ؛كنيم ميبحث را دراز ن

و  ،منافق شدند صگويند پس از رحلت رسول اهللا مييا  ،پيامبر نفاق داشتند وفات
  كنيم. ميما هر دو نظريه را بررسي 
گويم راست نيست  مي ران قبل از وفات پيامبر منافق بودندااگر بگويند آن بزرگو

  :به اين داليل
 قبر دستور داشت كه برسر ؛حضرت معلوم بود آن رايمنافقان ب نشانِو  نام - 1

صحابه  نامِ بنابراين اگر. شدت رفتار كنده با آنها بجنگد و ب ،آنها نماز نخواند
 آنها را از صسول خدار آن حضرت بود ديگر معني نداشت كه فهرست در

 ؛امور با آنها مشورت نمايد در گرداند و جمله نزديكان و مقربان خود
  :فرمايد ميدرباره آنها  رفتند خداوند ميمنافقين به جنگ ن - 2
﴿ ٓ نزِلَۡت  َذا

ُ
نۡ  ُسوَرةٌ  أ

َ
ْ  أ ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ْ َوَجٰ  َّ ْ  َذنََك  ٔۡ َت سۡ ٱ رَُسوِلِ  َمعَ  ِهُدوا ْولُوا

ُ
وۡ ٱ أ  لِ لطَّ

ْ  ُهمۡ ِمنۡ  عَ  نَُكن نَاَذرۡ  َوقَالُوا ْ  ٨٦ عِِدينَ َقٰ لۡ ٱ مَّ ن رَُضوا
َ
ْ  بِأ  َوُطبِعَ  َوالِِف لَۡ ٱ َمعَ  يَُكونُوا

 ٰ َ   ]٨٧-٨۶[التوبة:  ﴾٨٧ َقُهونَ َيفۡ  َ  َفُهمۡ  قُلُوبِِهمۡ  َ
به خدا ايمان بياوريد و  كه ]و به آنان دستور دهد[اى نازل شود  و هنگامى كه سوره«



 
 

 

  

27 

كه توانايى دارند، از تو  ]گروه منافقان[اه پيامبرش جهاد كنيد، افرادى از آنها همر
. باشيم ]آنها كه از جهاد معافند[بگذار ما با قاعدين  گويند: خواهند و مى اجازه مى

از اين  ؛هايشان مهر نهاده شده و بر دل ،آنها راضى شدند كه با متخلفان باشند ،]آرى[
  .»فهمند نمى ]چيزى[رو 

  :فرمايد ميو باز درباره آنها 
ُ ٱ رََّجَعَك  فَإِن ﴿ َّ  ٰ َ ِ ٓ  إ ْ َتۡ  لَّن َفُقل ُخُروجِ لِلۡ  َذنُوكَ  ۡٔ َت سۡ ٱفَ  ُهمۡ ّمِنۡ  ئَِفةٖ َطا  َمِعَ  رُُجوا

بَدٗ 
َ
ْ تَُقٰ  َولَن اأ اۖ  َمِعَ  تِلُوا ِ  رَِضيُتم إِنَُّكمۡ  َعُدوًّ َل  ُقُعودِ لۡ ٱب وَّ

َ
ةٖ  أ ْ قۡ ٱفَ  َمرَّ  َمعَ  ُعُدوا

  ]٨٣[التوبة:  ﴾٨٣ لِفِيَ َخٰ لۡ ٱ
ه ب[هرگاه خداوند تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج «

و هرگز  ،هيچ گاه با من خارج نخواهيد شد« بخواهند، بگو: ]دان جهادميسوى 
گيرى راضى شديد،  شما نخستين بار به كناره ؛همراه من، با دشمنى نخواهيد جنگيد

  .»با متخلفان بمانيداكنون نيز 
؛ كند كه منافقان هرگز جهاد نخواهند كرد مي حواض »لن«كلمه  خدا با در اين جا

از صحابه كسي  غير صپيامبر ها حاضر بودند و اصوالً جنگ كه صحابه در حالي در
ما كافي  كردنِ آيا اين آيه براي بيدار ش به نبرد بروند.هديگر را نداشت كه به همرا

  نيست؟ 
زمان حيات پيامبر منافق بودند پس  ر بگوييم كه ياران پيامبر همگي دراگ - 3

زيرا يكي از  ،هاش موفق نشد هاراد در أشود كه خداوند مينتيجه اين 
  :عصر خود را پاك كند هم اهداف بعثت پيامبر اين بود كه نفوس مردمِ

ِيٱ ُهوَ ﴿  ٱ ِف  َبَعَث  لَّ
ُ
ٗ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل ْ لُ َيتۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسو ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  وا  َوُيَزّكِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَي

ْ  ن َمةَ كۡ ۡلِ ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َوُيَعّلُِمُهمُ  ٰ  َلِف  ُل َقبۡ  ِمن َكنُوا بِيٖ  لٖ َضَل   ]٢ الجمعة:[ ﴾٢ مُّ
ان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت كه مياو خداست كه در «

و به آنان قرآن و حكمت  ،كند مى خواند و آنها را تزكيه آياتش را بر آنها مى
   ».هر چند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند، آموزد مى

ان هزاران نفري كه در مدرسه محمدي درس خواندند فقط مييم از ياينكه ما بگو
اين حرف اين  .است صتوهين به حضرت محمد ،موفق شدند نفر دوازدهتا  چهار
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 ؛ايشان جملگي منافق بودند ميميتا دوست صمعني را دارد كه از زن پيامبر گرفته 
 ميزيستند و اقدا ميي از نفاق كه حول ايشان را گرفته بود ييعني آن حضرت در دريا

: درست آن است كه بگوييم .اين تهمتي بس بزرگ بر رسول خداست .كردند مين
در قلمرو عربستان رواج پيدا  ميمحدود بودند و حكومت اسال همنافقين يك عد«

 اين است كه با يك عيب بزرگ تشيع ».االرض شدند ها خليفه و مسلمانكرد 
قبر  چرا دورِكه يد پرسآنها ب ازوقتي  مثالً .كنند ميمردم مشتبه  امر را بر ،كردن قياس

: پرسيم مي »كنيد؟ مي چرا دور كعبه طواف شما« :گويند مي ،كنند ميطواف  سحسين 
گويند:  مي »سال عمر كرد؟ دويستهزار و  گهواره حرف زد و چطور مهدي در«
 960 ؛درگهواره حرف زده و نوح ؛كه عيسي همانطوري ؛ندارد امكان چطور«

از  ،پدر زن شود از زن تا ميجواب اينكه چطور  در صورت نميهبه  .»سال عمركرد
چطور ندارد « :گويند مي ،همه منافق باشند ،پيامبر خويشاوند ترين دوست تا نزديك

  .»بودند نوح كافر و ر نوح و زن لوطهمانطور كه پس
ولي « گوييم: ميجوابشان  نبايد كسي را گمراه كند در زميآ هاي سفسطه اين جواب

ي كه شما آنها را يها درحاليكه همان ،پسر و زن نوح به عذاب الهي گرفتار شدند
از  أبه امر خدا ؛نوح .دانيد پس از او خليفه شدند ميهمراهان بد طينت پيامبر 

كرد تا دچار  زنش را شبانه در خانه رها أخدا به امر ؛لوط  ؛دوري كرد زنش
سرش  ،وقت مرگ .برد »غار ثور«ش به هابوبكر را همرا صاما محمد  ،عذاب شود

تا آخرين  صمحمد ،آري .مردم كرد نمازِ را پيش زنشعايشه بود و پدر ةسين بر
ادعا كند كه چون زن  يكس اينجاست اگر لحظه اصحاب خود را رها نكرد و فرق در

ن دليل باشد پس مياگر ه ؛است كافر هم صبود پس زن محمد كافر ؛عليه لوط
تواند چنين  ميكس  كرد پس هر سال عمر هزاراگر نوح  .زن شما نيز كافر است

به  ها اين حرف كنم. ميتوانم بگويم هزارسال عمر  ميبنابراين من هم  ؛عمري كند
  ؛مياليل علد شباهت دارد تا هذيان بيشتر

بپذيريم كه اصحاب پيش از رحلت رسول خدا منافق  از همه باالتر اگر ماـ  4
 قرآنجاي  جاي درچرا كه اهللا متعال  ؛بودند پس بايد قرآن را انكار كنيم

  اوريم:ميو ما بعضي از آيات را شاهد  را ستوده است،صحابه 
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 در .نازل شد صسال قبل از وفات پيامبر 5صلح حديبيه و  سوره فتح پس از
و خداوند پس از آن  كفار بسته شد صلح حديبيه پيمان صلحي بين مسلمانان و

  :اين آيه را نازل كرد صدرباره حضرت محمد
َغۡ ﴿ ُ ٱ لََك  فِرَ ّلِ مَ  َما َّ رَ  َوَما بَِك َذ ِمن َتَقدَّ خَّ

َ
 ِديََك َوَيهۡ  َك َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوُيتِمَّ  تَأ

 ٰ ُ ٱ َوَينُصَكَ  ٢ اَتقِيمٗ مُّسۡ  اطٗ ِصَر   ]٣-٢[الفتح:  ﴾٣ َعزِيًزا انَۡصً  َّ
و حقانيت [دادند ببخشد  اى را كه به تو نسبت مى تا خداوند گناهان گذشته و آينده«

و ، و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست هدايتت فرمايد ]تو را ثابت نموده
  .»ناپذيرى نصيب تو كند شكست پيروزىِ

مشخص  أاهللا ،مبارك باشد يا رسول خدا« گفتند: و آمدند وپس مسلمانان جل
  ،»با ما چه خواهد كرد؟ ،يا رسول اهللا .فرمود كه با تو در روز واپسين چه خواهد كرد

  :اين آيات نازل شد و
ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  لَّ

َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوبِ  ِف  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِيۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَمٰ  ا ِ  ۡمۗ نِهِ إِيَمٰ  مَّ َّ ِ  َو

َمٰ ٱ ُجُنودُ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ُ ٱ َوَكنَ  ِضۚ ۡرۡل ُدۡ  ٤ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َّ ۡ ٱ ِخَل ّلِ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل

ۡ ٱوَ  ٰ  تِ ِمَنٰ ُمؤۡ ل  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن رِيَتۡ  تٖ َجنَّ
َ
 ُهمۡ َعنۡ  َوُيَكّفِرَ  فِيَها ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل

ٰ  َوَكنَ  اتِِهمۚۡ  َٔ َسّيِ  ِ ٱ ِعندَ  لَِك َذ   ]۵-۴[الفتح،  ﴾٥ اَعِظيمٗ  ًزافَوۡ  َّ
هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان  است كه آرامش را در دل خدايىاو «

 خداست، و خداوند دانا و حكيم است. ن از آنِميها و ز لشكريان آسمان .بيفزايند
از [ايى ه را در باغ  اين بود كه مردان و زنان با ايمان ]ديگر از آن فتح مبين[هدف 
جارى است، در حالى كه جاودانه در  ]درختانش[وارد كند كه نهرها از زير  ]بهشت
  ».بخشد، و اين نزد خدا رستگارى بزرگى است مانند، و گناهانشان را مى آن مى

كتب مسلم و بخاري به ثبت  نقل فرمود و در س را انس بن مالك اين ماجرا
اگر ما انس بن  ،اي برادر«د و بگويد: شايد اينجا برادري اعتراض كن .رسيده است

اين كتاب را  ديگر چه نيازي بود كه تو، را قبول داشتيميا بخاري و مسلم مالك 
گويند قرار نيست كه در بحث ما از چيزهاي مشتركي كه هر  ميراست هم  »بنويسي؟

كنيم تا  ميپس دوباره به قرآن رجوع  ،عقل خارج شويم دو قبول داريم يعني قرآن و
رضايت خود را از  أتر خداوند چند آيه پايين ن سوره فتح درميه ببينيم چطور در
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  :دارد مياند اعالم  ردهكبيعت  صدرخت با رسولش مؤمناني كه در زير
ُ ٱ رَِضَ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  َّ ِ ٱ َت َتۡ  ُيَبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل َجَرة  قُلُوبِِهمۡ  ِف  َما َفَعلِمَ  لشَّ

نَزَل 
َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ َث

َ
  ]١٨[الفتح،  ﴾١٨ اقَرِيبٗ  احٗ َفتۡ  َبُهمۡ َوأ

راضى و  ،هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند، خداوند از مؤمنان«
نهفته بود  ]از ايمان و صداقت[هايشان  خدا آنچه را در درون دل .خشنود شد

كرد و پيروزى نزديكى بعنوان  هايشان نازل از اين رو آرامش را بر دل ؛دانست مى
  .»پاداش نصيب آنها فرمود

الخره بايد مشخص كنيم اب ؛عقل هم داريم قرآن جلوي ماست و ما ،خوببسيار 
اند و خدا از آنها راضي شد چه  اين افراد كه زير درخت با پيامبر خدا بيعت كرده

به مكه  وقتي عثمان :كتب تاريخي اهل تشيع هم ذكر است كه كساني بودند؟ در
ز لشكر حضرت ميآ صلح ورودمنظور ه تا با مكيان مذاكره كند و راه را برفت 
 عثمان راحضرت آمد كه مكيان  خبر ،كند براي انجام مناسك حج باز صمحمد
نشست و از آنها  درختي مسلمانان را جمع كرد و در زير صاهللا رسول ؛ پسكشتند

  .مكيان بجنگند بيعت گرفت كه با
هزار و نبود حدود  سهمراه رسول خدا فقط علي بن ابي طالب واضح است كه

ن قيس بيعت ب جد از غير ،حاضرين ةهم پيروان ايشان بودند واز نفر  جهارصد
 ما بودند و نيز سابوبكر اين مراسم بيعت، عمر و شيعه هم قبول دارد كه در .كردند

، »رضي اهللا عنهم«يم نويس گوييم و مي مي صحابه پس از ذكر نامبه اين دليل است كه 
  از آنها و خشنود است. أزيرا بنا به نص صريح قرآن، اهللا

  فرمايد: ميشما دقت كنيد كه خداوند در اين آيه چه 
نَزَل  قُلُوبِِهمۡ  ِف  َما َفَعلِمَ ﴿

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ َث

َ
 َوَمَغانِمَ  ١٨ اقَرِيبٗ  احٗ َفتۡ  َبُهمۡ َوأ

  َكثَِيةٗ 
ۡ
ۗ يَأ ُ ٱ َوَكنَ  ُخُذوَنَها   ]١٩-١٨[الفتح:  ﴾١٩ اَحِكيمٗ  َعزِيًزا َّ

از اين  .دانست نهفته بود مى ]از ايمان و صداقت[هايشان  درون دل  خدا آنچه را در«
پاداش نصيب آنها  عنوانِه نزديكى ب هايشان نازل كرد و پيروزىِ رو آرامش را بر دل

و  عزيزو خداوند  ؛آوريد مىغنايم بسيارى كه آن را به دست  ]همچنين[و . فرمود
  .»حكيم است
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دهد و  مي هايشان خبر اين اهللا است كه از قلب !اين حرف چه معني بزرگي دارد
و به خاطر اين ايمان محكم است كه به آنها مژده  ،كند مياز ايمان آنها تعريف 

است اي  و اشاره ،اين پاداش آنها بود بخاطر بيعتشان .مژده به پيروزي نزديك ؛دهد مي
خيلي زود  ،دانيم ميكه  كه چنان ،جنگ خيبر با يهوديان آنها در به پيروزي بعديِ

مدينه  در ،يعني وقتي رسول خدا از حديبيه برگشت و قصد خيبر فرمود ؛تحقق يافت
طمع گردآوري غنايم ه سفر مكه شركت نداشتند ب منافقاني كه همراه حضرت در

اگر بياييد به « :سول خدا نپذيرفت و فرموداما ر ،لشكر همراه شوند خواستند كه با
حديبيه  همراه همان مؤمنان كه دره و سپس ب »دهم ميشما از مال غنيمت چيزي ن

  بدست آورد. ميبودند به خيبر رفت و يهوديان را شكست داد و غنيمت عظي
  .»يك شكم سير خرما نخورده بودم ،تا روز خيبر«: فرمايد مي كعايشه

را نشان  سبراي آنكه قهرماني علي تشيع، رتبه خدا را شكرهزار م، خدا را شكر
ولي رشادتي از  ،آن جنگ پرچمدار بودنددر  م ابوبكر و عمركه  كنند مياقرار  ،دهند

  خود نشان ندادند.
شود كه آن حضرات نيز مشمول وعده الهي  ميحال از حرفشان استنباط  به هر

كسي جهالت كند و انكار نمايد  و اگر هم ،دست آوردنده شدند و غنايم كثيري ب
قلعه مستحكم كفار را علي به تنهايي انجام داد يا حضرت  9فتح  آيا«: پرسيم مي

كه كمر يهوديان را  ميلشكر عظي ،با لشكري آنها را در محاصره گرفت صمحمد
نفر ديگر يهوديان را  چهارعلي به تنهايي و به كمك « :اگر بگويند »؟شكست

قدرت  او ،پس نگوييد كه روزي كه حق علي را خوردند« :گوييم مي »شكست داد
ح را از بين مسلّ تا دندانِ سال پيشتر توانسته بود يهوديانِ چهارآن علي كه  .نداشت

 هاصحاب را از بين ببرد و ريش هتوانست عمر و ابوبكر و بقي ميراحتي ه ب ،ببرد
پذيرند  ميناچار به ارند و چون جواب ند »؟پس چرا اينكار را نكرد .منافقان را بكند
آنها را  أني كه خداوندامجاهد؛ ندا هصدها مجاهد ديگر نيز بود صكه همراه محمد

آيا كسي كه مؤمن به  ،داند ميكه قرآن آنها را مؤمن  پس جايي .ييد فرموده استأت
هاي ركيك در حد  آنهم سخن، قرآن باشد ديگر حق دارد كه عليه صحابه سخن گويد

   .من به قرآن مجيد بدهندؤم هجواب را بايد برادران شيع افق بودند؟اينكه آنها من
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ظهر من الشمس است كه صحابه أ -به اصطالح- مشخص و  ،با داليل ذكر شده
دهد و  ميمناني مخلص بودند و قرآن بر اين گواهي ؤم صتا لحظه وفات پيامبر

  گويند. مين را ميعقل و براهين و شواهد ديگر نيز ه
 ،ديگر را بررسي كنيم يعني احتمال اينكه صحابه نه پيش از وفاتحاال احتمال 

اين احتمال نيز غير ممكن  .منافق شدند صبلكه پس از رحلت حضرت رسول
  به داليل زير:  ،است
اي را در نظر بگيريد كه در  جاده اي براي اين كار وجود نداشت. هيچ انگيزهـ  5

 30كه اين  بگوينديكباره  اگر .هزار ماشين در حال حركتند 30آن حدود 
 باور ،اند متوقف گشتهو خراب همگي با هم  دوازدهتا  چهارجز  ،هزار ماشين

دنبال ه حداقل ب ،كنيد؟ اگر بگوييد احتمال دارد كه چنين چيزي رخ دهد مي
كه تا آخرين  اصحابي نفر ازهزار  30يم يگو ميكه  وقتي. گرديد ميدليل 

يكباره و بالفاصله پس از رحلت آن  ،بودند صسول اهللار جنگ همراه
وگرنه هيچ انسان  ،بايد دليل ارائه دهيم ،ايمانشان خراب شد صحضرت

  ؛پذيرد ميانديشي حرف ما را ن نيك
قلب مومنان و صدق صفاي  در ماجراي صلح حديبيه بر گفتيم كه خداوندـ  6

 ايمان آنان گواهي داد و بر قلوب آنها آرامش را نازل فرمود آيه چنين
  :گويد مي

نَزَل ﴿
َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوِب  ِف  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِيۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَمٰ  ا ِ  نِِهۡمۗ إِيَمٰ  مَّ َّ ِ  ُجُنودُ  َو
َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ُ ٱ َوَكنَ  ِضۚ ۡرۡل ُدۡ  ٤ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َّ ۡ ٱ ِخَل ّلِ ۡ ٱوَ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل  ِت ِمَنٰ ُمؤۡ ل

 ٰ  ٱ َهاتِ َتۡ  ِمن ِريَتۡ  تٖ َجنَّ
َ
ٰ  َوَكنَ  اتِِهمۚۡ  َٔ َسّيِ  ُهمۡ َعنۡ  َوُيَكّفِرَ  فِيَها ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل  لَِك َذ

ِ ٱ ِعندَ    ]۵- ۴[الفتح:  @﴾٥ اَعِظيمٗ  ًزافَوۡ  َّ
هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان  است كه آرامش را در دل خدايىاو «

 ست، و خداوند دانا و حكيم است.ن از آن خداميها و ز لشكريان آسمان ؛بيفزايند
از [هايى  اين بود كه مردان و زنان با ايمان را در باغ ]ديگر از آن فتح مبين[هدف 
جارى است، در حالى كه جاودانه در  ]درختانش[وارد كند كه نهرها از زير  ]بهشت
  ».بخشد، و اين نزد خدا رستگارى بزرگى است مانند و گناهانشان را مى آن مى
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ها و  زن أآن است كه عاقبت خدا ،هاي مومنان قلب نزول اين آرامش بر نتيجه
ها و  رمي كه زير آنها رودها جاريست وارد كند و جيها باغ من را درؤمردان م

  هاي آنها را از آنها زائل گرداند. بدي
سال  5منان نزد خدا يك رستگاري بزرگ است. اين آيه ؤو اين پاداش براي م

ما بر قلب مومنان سكينه «فرمايد:  ميبر نازل شد مالحظه كرديد آيه قبل از وفات پيام
خداوند ، »كنيم تا ايمانشان با ايماني تازه زيادتر و زيادتر شود ميو آرامش نازل 

ند هست گويند آنها مدعي مي تشيعيعني عكس آنچه كه  ،»ايمانشان كم شود« :نفرمود
زير صفر رفت و اين ادعا خالف  و سال ايمان صحابه سير نزولي پيموده 5عرض  در

 ادعاي آنان هكنيم و قضاوت دربار مين دو دليل بسنده ميقرآن است. ما به ه ةفرمود
  گذاريم. ميكه به كفر صحابه بعد از پيامبر معتقدند به خوانندگان وا را 

 هئساالبته قصد ا شيعيان؛رفند برخي از تبه يك نمايم اي  اينجا الزم است اشاره
زيرا اغلب آنها مردماني صادقند و تنها عيبشان اين است  ،عامه مردم را ندارمادب به 

قصد طعنه زدن به كليه حتي  هاي غلطي دارند. و اطالعات و آگاهي ،كه از علوم ديني
 -متأسفانه -كهوجود دارند  يخوش نيت افرادرا نيز ندارم زيرا در بين آنها نيز  شيعيان

  سند.هرا مي عقيدهدر  تحول كنند و يا از مييا به حقايق به دقت توجه ن
از واقعيت بگريزند  كنند مياست كه سعي  شيعيانآن دسته از  اروي حرف من ب

زبانشان قاصر و كه  يياست يعني جا »تقيه«رفند آنها ت .نمايندرا از عامه مخفي  و آن
اي مسئله تحريف قرآن چون ادع در مثالً .نشينند ميعقب  استداللشان ناقص است،

كه  در حالي ،كلي منكرند كه قرآن تحريف شده طوره ب ،عراب نداردآنها محلي از ا
روي چشم  ،شده و عالماني كه به اين امر معتقدند آنها از اين مسئله پر هاي باكت

  آنها قرار دارند.
نويسنده اين كتاب به ما « :بگويند كه ممكن استدر سايه تقيه  ،بر اين اساس

ر دهان ما گذاشته و كتاب را بر اساس يك فرض غلط نوشته حرف د زده،افترا 
بلكه آنها مؤمناني  ،يم عمر و ابوبكر منافق بودنديگو ميما هرگز نگفته و ناست. 

اگر غير از اين بود چرا ما با  ؛بودند كه فقط در مورد حق علي دچار لغزش شدند
جنازه آنها حاضر  ريم بريگ ميزن  ،دهيم ميزن  ،كنيم ميمسلمانان ديگر معاشرت 
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  »گزاريم؟ ميخوريم و پشت امامشان نماز  ميآنها را  هاي قربانيشويم و  مي
اما بخشي از رسالت  ،مسلمان بود يتوانيد بگوييد فالن ميكنيد. شما ن اما صبر

كسي كه نماز نخواند  .در اين حرف تضاد نهفته است .را قبول نداشت صمحمد
  مسلماً مسلمان نيست. ،ماز شوداما آنكه منكر وجوب ن ،كافر نيست

  :حق علي است يد اين آيه دريگو ميشما 
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ أ نزَِل  َما

ُ
ّبَِكۖ  ِمن َك إَِلۡ  أ  ۥۚ رَِساَلَهُ  َت بَلَّغۡ  َفَما َعۡل َتفۡ  لَّمۡ  ن رَّ

ُ ٱوَ  َ ٱ إِنَّ  لَّاِسۗ ٱ ِمنَ  ِصُمَك َيعۡ  َّ ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ   ]۶٧ المائدة:[ ﴾٦٧ فِرِينَ َك
 ،برسان ]به مردم[آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامال  ،اى پيامبر«

خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم،  .اى و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده
  .»كند را هدايت نمى ]لجوج[و خداوند، جمعيت كافران  ؛دارد نگاه مى

شود كه اگر نگويد علي  ميد مسئله چقدر مهم است كه پيامبر تهديد ببيني
و حاال  ؛اين تفسير شما از آيه است .گردد ميجانشين من است از مقام پيامبري عزل 

شود و خود  منكر ،پنهان كند ،حساب كنيد حال كسي را كه بشنود ولي قبول نكند
گوش خود شنيدند كه حضرت عمر و ابوبكر و باقي صحابه با دو  .جاي علي بنشيند

علي جانشين من است از او پيروي كنيد. عمر و ابوبكر باقي صحابه با ادعاي  :فرمود
دست علي را باال برد و گفت  ،شما با دو چشم خود ديدند كه پيامبر بر روي بلندي

چنين پيامبر منكر شدند كه  اصالً ،عييد گفت! با اين وجود پيروي نكردندآنچه كه مد
ديگر چطور آنها را  ؛آيه و حديث را منكر شدند و پنهان كردند ،را زدهحرفي 

ز را ميچون عمل اين كار كفرآ ،پس شما اگر به زبان هم انكار كنيد ؟دانيد ميمسلمان 
هاي شما هم  دهيد پس قائل به كفر و نفاق آنها هستيد و كتاب ميبه اصحاب نسبت 

اما  .دهند مين پيامبر نسبت كفر را أشال مملو از جمالتي است كه به صحابه عظيم
گيريد در جنازه آنها  ميزن  دهيد و ميزن  خوانيد و ميآنها نماز  اينكه پشت پيروانِ

ل را خود ئوابراي اين است كه شما به تقيه معتقد هستيد و اين س ،شويد ميحاضر 
عمل  دركنيد و دليل اين تضاد  مي با آن عقيده اينكارها را چراكه شما جواب بدهيد 

   .و گفتار خود را روشن كنيد
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  جانشيني برنگزيد؟ ص چرا پيامبر

توان پذيرفت كه  ميچگونه  :گويند مياين است كه  مهم ايشانيكي از ايرادهاي 
 يا در امري چنين مهم سكوت كرده باشند و امت را مانند رمه صرسول خدا

ايشان است كه  چوپان بحال خود واگذارند. اين يك اصل غير قابل بحث پيش بي
گويند محال بود كه پس از  ميپس  ،ودش مين ن از حجت خدا خاليميهرگز كره ز
  اين قانون دستخوش تغيير شود. صمرگ پيامبر
حساب ه را از براهين قوي خود ب و آن متوسل شدهاستدالل زياد  اين آنها به

زنيم تا ببينيم كه  مياين نقطه نظر را نيز محك  خود، ةروياما باز بر اساس  ،آورند مي
  .نه است يا ضآيا خالي از تناق
دنيا « :گويند مياز يك سو  :اند گوئي شده ضدچار تناق تشيعاينجا نيز  متأسفانه در

ماند و محال است كه امر مهم  مين بدون رهبري نميشود و ز مياز حجت خالي ن
بينيم كه  مي و از طرف ديگر ما عمالً ،جانيشني پيامبر مسكوت گذارده شده باشد

در نزد خود آنان از حجت خالي است و مسئله جانشيني پيامبر حتي  امروز جهان
  دقت كنيد به عرايضم: ؟چطور ؛الينحل مانده است

حضرت علي و بعد امام حسن و بعد امام حسين  أاهللا« :گويند مي اهل تشيع
 ».رگزيدامام را به جانشيني پيامبر ب دوازدهتا مهدي  بعد امام سجاد و الي آخر

  پرسيم: ميگوييم بسيار خوب از آخري  مي

  امام مهدي حاال كجاست؟
دور بود كه ه اگر از عدالت خدا ب نوعي را چرا خدا بدون رهبر گذاشته است؟ منِ

و  مناز عدل او بس دورتر خواهد بود كه  ،را بدون رهبر رها كند صامت محمد
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 .بدون رهبر رها كند ،له داريمو شما را كه از زمان پيامبر خيلي فاص منامثال 
  .»است و حاضر رهبر ما مهدي است كه حي ؛رها نكرده« :گوييد مي

شما در  »كه من از او بپرسم كه حق با كيست؟ ،خوب كجاست: «پرسيم ميباز 
غيب پنهان  هاو پشت پرد« :گوييد مي ؟يديگو ميچه  ،برادران اهل تشيع ياجواب من 

ست و بايد به قرآن و احاديث ائمه و پيامبر مراجعه است و دسترسي به او ممكن ني
  پس باز به حرف ما رسيديد.  پس ديديم كه »كرد

غيب رفت و جانشيني نگذاشت و شما را  هان شما به پشت پردميمهدي از 
دور ه از عدالت خدا هم ب و دهيد ميشما اين حق را به مهدي  .رهبر گذاشت بي
جانشيني برنگزيد و قرآن و سنت را  صپيامبركه يم يگو مي پس چرا وقتي .دانيد مين

  كشيد؟ مي برو درهماشويد و  ميناراحت  ،براي ما گذاشت
سال كه عمر يك آدم است  70كرديد و  دست و پااول شما براي مهدي نايب 

عمرش را طوالني  ،نه را براي ظهورش آماده نديديدميچون ز ؛مردم را سرگرم كرديد
نويسنده  منِهم باالخره واضح است كه امروز . د دانستيدكرديد و نايب را هم مردو

الزم است كه خودمان بنشينيم و رهبر  .خواننده يشماو هم بدون رهبر هستم 
 ،هاي قرآن و سنت انجام دهيم خويش را برگزينيم و انتخاب رهبر را در پرتو هدايت

 و بعدني يماول خ :كنند و كردند مينكار را يطوركه برادران اهل تشيع ا همان
اگر مهدي زنده و اوامرش ظاهر باشد كه ديگر  .نمايندگان خبرگان را انتخاب كردند

هستيم كه رهبر  هان ما باشد ما ديگر كمي الهي در وقتي رهبرِ .نيازي به انتخاب نيست
. زد حرفي از انتخاب نميان صحابه بود كسي مي در صوقتي محمد .انتخاب كنيم
اينها به امر حضرت  ةهم ؛را خودش انتخاب كند ر لشكرميآمد ا ميهيچكس ن

اين واضح است. او  ،را هم مردم انتخاب نكرده بودند صبود و محمد صمحمد
 ،دهيم ميحاال كه ما به خود حق انتخاب رهبر را  پس .بود أاهللا هپيامبر و برگزيد
  دهيم؟  مين چرا به صحابه

آخر   ،ز هزار و يك دليلپس ا كار، مچون گرداندنِ لقمه به دور سر است؛اين 
ني ميدار قضيه اينجاست كه در كشور ايران وقتي خ . جاي خندهرسند مي به حرف ما

كسي را به جانشيني خود انتخاب نكرد و شايد خواست خدا بود كه اينطور  ،ردم
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 ميجانشين رس ،از يك طرف منتظري را بركنار كرده بود و از طرف ديگر ؛شود
بزرگان ايران آمدند و يك رهبر جديد برگزيدند كه  -حبه اصطال -نداشت و بعد
نه از مهدي  حكم رهبري خود را نه از خدا گرفت و يا است. خامنه يا نامش خامنه

  رهبري قبلي.ز احتي  و نه
گفتيد محال است پيامبر  ميدانستيد و  ميچيزي را كه غيرممكن  بينيم پس مي
  . رهبر و رئيس نظام شما انجام داد ،انجام دهد

براي اين بود كه قانون اساسي  ،ني جانشيني انتخاب نكردمياگر خ« :گويند مي
شد كه  ميمجلس خبرگان بود و در سايه دستورات آن رهبر انتخاب  ،وجود داشت

در قرآن  ؟تر بود دقيق يعني قانون اساسي شما از قرآن«: گوييم ميدر جواب  .»شد
اساس آن دستور، مردم در  اره كنند و براد اها امور خود را با شور آمده كه مسلمان

خالفت شوري كردند و اكثريت قريب به اتفاق بر ابوبكر متفق شدند. و آنكس  امرِ
يا سكوت كرد يا به سفر  ؛نه كودتا كرد نه دست به شمشير برد ،هم كه قبول نكرد

  .»اين قانون شوراست ؛رفت
كنم كه اهل تشيع  بيان تاالبته قصد ندارم وارد سياست شوم تنها هدفم اين است 

وقتي حكومت از آن آنها هم باشد حتي  ،عمل پوشانند هتوانند به عقايد خود جام مين
داند كه در  ميآنها عجين شده و هر كس  هبا جوهر عقيدتضاد توانند. چون  مين

را بيان  و لو آنكه بصورت تئوري بتوان آن ،شوند ميمتضاد واقع ن دو چيزِ ،عمل
  نمود.

برنگزيد طفره  يا ال كه چرا پيامبر خليفهئوخواهيم از جواب به اين س يماما ن
ما داليل زيادي داريم كه عدم انتخاب جانشين توسط پيامبر را توضيح  .برويم
  از آن جمله. ؛دهد مي

قوم را بدون راهنما رها نكرد زيرا در بين آنها قرآن باقي ماند و  صپيامبر - 1
يت بود و هست و خواهد بود كه اين كتاب آسماني داراي اين خصوص

 بار در چهار أكتابي آسان و قابل فهم و استفاده براي همه است خداوند
 :آورده است يك سوره اين آيه را
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ۡ  َولََقدۡ ﴿ كِرٖ  ِمن َفَهۡل  رِ لِّلِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَايَسَّ دَّ @].۴٠- ٣٢-٢٢-١٧[القمر: @﴾ مُّ @
  ».آيا كسى هست كه متذكر شود؟ ؛مآسان ساختيو يادآورى ما قرآن را براى تذكر «

 ، وخواهد شدن نشده ودستخوش  هرگزو اين هم ويژگي خاص قرآن است كه 
 پس قرآن و عملكرد .ت كند حرف ديگري بزندأدر اين باره جركسي كنيم  ميگمان ن

ي امت بودند يهنماارسول خدا كه در كتب حديث جمع شده چراغي فروزان براي ر
  .»اند چوپان رها شده اي بي امت چون رمه« :ط است كه بگوييمغل اًاساس ،و اين سخن

ها در امور خويش با يكـديگر مشـورت    در قرآن و سنت امر شده كه مسلمان - 2
  فرمايد: ميكنند خداوند در قرآن 

مۡ ﴿
َ
  ].٣٨[الشوری:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

  ».دهند ميانجام  تمومنان) كارهايشان را در بين خويش با مشور«(
  نيز موفق شدند.  عمالً چنين كردند و صو آنها نيز پس از رحلت رسول 

بايد دقت كنيم كه در عدم انتخاب جانشين مستقيم، حكمت بزرگي وجود دارد 
قيد  در صمحمدحضرت كه  ميهنگا. براي درك آن نياز به توجه و فهم استكه 

ي ا هوقتي براي غزو ثالًم ؛چند بار براي خود جانشين و نائب برگزيدند ،حيات بودند
كه خودشان  ميهنگا ،يا برعكس ؛گذاردند ميكسي را به جانشيني در مدينه  رفتند، مي

يكي از آنها  هرگاهو كردند.  مير لشكر ميرفتند كسي را از جانب خود ا ميبا لشكر ن
  .كردند نمودند و آن را جبران مي گرديد از آن اعالن برائت مي مرتكب اشتباهي مي

خالد بن وليد را بسوي  ص: نبي اكرم روايت است كه بداهللا بن عمر باز ع
ولي آنان نتوانستند كه بخوبي  ؛فرا خواند بني جذيمه فرستاد و آنها را به اسالم

 بگويند: 
َ
ديگر  ياز ديني وارد دين ي(يعن َصَبْأَنا(ما مسلمان شديم). بلكه گفتند:  انَ ْم لَ ْس أ

گرفت. و به هر  يكشت و به اسارت م ينان آنها را مشديم). لذا خالد بن وليد، همچ
 را اسيرش ما از كدام هر كه داد دستور ما به ، واز ما اسيرش را تحويل داد يك

 من همراهان از كس هيچ و كشت؛ نخواهم را اسيرم خدا به قسم: گفتم بكشد. من
رايش آمديم و ماجرا را ب صاكرم ينزد نب اينكه تا كشت؛ نخواهد را اسيرش نيز

خدايا! من از كار «كرد و دوبار، فرمود:  دستش را بلند صبازگو كرديم. رسول خدا
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دستور دادند كه ديه خون  صرسول سپس .)1(»كنم يخالد، نزد تو اعالم برائت م
 .)2(پرداخته شود شان به اهل ها آن

 ؟گردن خالد بودر ب هااز اول نيز ذمه خون آنآيا چرا حضرت اين حرف را زدند؟ 
 ،حال ره به .اينطور نيست ،ربطي نداشت؟ نه ص از اول هم به حضرت محمد

بود و به زبان ديگر جانشين ايشان در بين  ص منتخب حضرت محمد رميخالد ا
پس دستور خالد مثل دستور پيامبر بود و عمل او عين عمل  ؛لشكر بود

دند العمل نشان دا عكس صخالد خطا كرد حضرت محمدوقتي لذا  .صخدا رسول
 كنيد خالد جانشين آن حضرت پس از حاال تصور .و خطاي خالد را اصالح كردند

 .افتاد مياتفاق  صكه اين واقعه پس از رحلت پيامبر بود و فرض كنيد ميوفات نيز 
 اعتراض كند و اين عمل -صبرگزيده پيامبريعني  -توانست به خالد ميكس ن هيچ

گزيد  ميخالد نيز براي خود جانشيني برتصور كنيد  يد.آ ميصورت قانون دره بحتي 
 امروز اين جانشينانِنظر شما ه بن ترتيب تا ميبه ه ؛كرد ميو او هم فقط يك خطا 

  شد؟  ميهمه اين خطاها قانون  كه كردند ميچند خطا  ميرس
شيعه متوجه اين نكته شده كه سعي كرده جانشينان پيامبر را معصوم از خطا 

  :زيرا ؛ت استاما اين نادرس ،معرفي كند
پيامبر اشتباهي كرد  ميرس ةبرگزيد سخالف اين اتفاق افتاده و خالد عمالً :اوالً

  ؛كه رسول را به خشم آورد
و  ،وحي مرتبط باشده ن بماند كه بوتواند از خطا مص ميصورتي  انسان در :اًثاني
 طور مثال ايشانه ب .شد مي كار نداشت دچار خطا و هم اگر با وحي سر صپيامبر
  :قبر منافقين نماز بخوانند كه اين آيه نازل شد خواستند سر مي

  

                                                           
ِبيِّ  -١ ، ١۶٠، ص ۵َخاِلَد ْبَن اْلَوِلیِد ِإَلی َبِني َجِذیَمَة، ج  صصحیح البخاري، کتاب المغازی، باب َبْعِث النَّ

ْهِل اْلِعْلِم َفْهَو َردٌّ «، ، و کتاب األحکام۴٣٣٩حدیث 
َ
ْو ِخَالِف أ

َ
، ص ٩، ج »باب ِإَذا َقَضی اْلَحاِکُم ِبَجْور أ

  .٧١٨٩، ح٧٣
  .١١۴ ، ص۵. و دالئل النبوة بیهقی، ج۴٣٠، ص٢نگا: سیرت ابن هشام ج -٢
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﴿ َ ٰٓ  تَُصّلِ  َو َ َحدٖ  َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
َ  اأ ٰ  َتُقمۡ  َو َ ِ َقۡبِ  َ ْ  إِنَُّهمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َكَفُروا ِ ٱب َّ 

ْ  ۦَورَُسوِلِ  ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا   ]٨۴[التوبة:  ﴾٨٤ ِسُقونَ َف
براى دعا و طلب [از آنان نماز نخوان و بر كنار قبرش هرگز بر مرده هيچ يك «

و در حالى كه فاسق  ،چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند ،نايست ]آمرزش
  .»بودند از دنيا رفتند

  :يا اين آيه نازل شد
ُ ٱ َعَفا﴿ ذِنَت  لِمَ  َعنَك  َّ

َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َحتَّ ِينَ ٱ لََك  يَتََبيَّ ْ  لَّ ٰ لۡ ٱ مَ لَ َوَتعۡ  َصَدُقوا    ﴾ِذبِيَ َك

  ]۴٣[التوبة: 
] راستگويان بر تو روشن شود و چرا پيش از آنكه [حالِ ،خدايت ببخشايد«

  .»دروغگويان را بازشناسى به آنان اجازه دادى
  مثل اين زياد است. و

در هر  ،سوه مؤمنان مقرر فرموده بودچون كه عمل رسول خود را اُ أخداوند
د تا براي ما نمو ميخطا  و رفتارشان را درست و بي قرار دادهمورد ايشان را مخاطب 

 خطا و گوييم ايشان معصوم بودند، يعني از ميوقتي و ما  ،شد چنينمرجع باشد و 
  ي بودند.برّمگناه 

ايشان  مياگر علي جانشين رس اين امتياز را نداشت و مثالً صاما جانشين پيامبر
 و ،صورت قانون درآيده ب اًعدكند كه بيي شد اين احتمال وجود داشت كه خطا مي

هاي زيادي با هم داشته  تفاوتتوانست  مي ،ها گاهي خطاها در سلسله جانشينحتي 
به اين صورت كه اين احتمال وجود داشت كه  ؛نمايد ميو ما را دچار سردرگ باشد

امام حسن كاري كند كه امام علي خالف آنرا كرده و يا امام حسين كاري كند كه 
كسي به  رهبر داشتيم كه هر صد ،يك رهبر به جاي ،و به اين صورت ،حسن نكرده

هم تاريخ شيعه با اين  عمالً و ،شدند ميحيران نيز كرد و مسلمانان  ميفتواي خود عمل 
مشكل روبروست كه توضيح دهد چرا علي با معاويه جنگيد و پسرش با معاويه صلح 

قطوري بنويسند كه  هاي بادند كتمجبور ش ،متضاد براي توجيه اين رفتارِ هشيع .كرد
  كند. ميخواننده كنجكاو را قانع ن هرگز
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كسي را پس از خود برنگزيد تا مبادا خطايش  صبه اين دليل ساده است كه پيامبر
كنيم  ميالفي به قرآن و سنت مراجعه تخاامروز ما در يك مسئله  .نام اسالم تمام شوده ب

مقابل قرآن و سنت براي  در سابوبكر شخصيتي چونحتي  ،ي هيچ شخصيت ديگرأو ر
قرآن و سنت  كس جز هيچ صد از صد در و خود را ملزم به پيرويِ ،ما سند نيست

  دانيم.  مين
اي بس خطرناك  ورطهه براي آنكه جواب اشكال را بدهند خود را ب يانشيع
 - بريمخطا  يعني از -معصوم ،يعني مدعي شدند كه جانشينان پيامبر ،اند انداخته

الهام و وحي را در اين  تفاوتو  ،تماس بودند در أواسطه الهام با اهللاه دند و ببو
الهام فقط  و در ،توان فرشته را ديد و صدايش را شنيد ميدانند كه در وحي  مي

ت ميبه اين ترتيب خات ؛نيست يتؤخودش قابل ر شود و ميصدايش شنيده 
 ظاهر به آن اعتقاده چند كه ب اند هر منكر شده و جامعيت قرآن را عمالً صپيامبر
  دارند.

پس  أخداوند رحال باور دارنده رو منكرند كه به ت پيامبر را از اينميخاتآنان 
گونه  همان ،تماس است طريق فرشتگان با جانشينان او در از صاز حضرت محمد

 خواه ؛تي نداردمينكه نوع تماس اهآ حال ،تماس داشت ؛كه با جانشينان موسي
مهم اين است آنها  .نتيجه مهم است ؛يا تلفن ،يا فاكس ،يا با الهام ،دبا وحي باش

ه جامع نشده و باز ب - برخالف عقيده ما -خواهند بگويند كه ارشادات الهي مي
ت پيامبر و جامعيت قرآن مياصل خات و اين انكارِ ،ل استميحال تك طريقي ديگر در

فر و جامعه و صحيفه جچون ديگري  ةو عجيب اينكه آنها به كتب الهام شد ،است
ِ  إِنَّا﴿ ؛ه معتقدندميفاط َّ ِ  ٓ ا ٰ  هِ إَِلۡ  نَّ ا سرچشمه جآن اين مسائل از ميتما .﴾ِجُعونَ َر

ديگر  ،جانشيني علي را اصل قرار داده و براي دفاع از اين اصل آنانگرفته كه 
 ناقص يامبر ياپ تميمجبور به انكار خات ،نوعيه اگر بحتي  تي ندارد كهميبرايشان اه

با اين بحث معلوم شد كه چرا پيامبر جانشيني تعيين نكرد اما باز دليل  بودن قرآن شوند.
كند  خطا ميوحي مرتبط نبود و احتمال داشت در حك جانشين با« :كنيم مي را تكرار

   .»شد نسبت داده ميبه دين  ،بود پيامبر  ةكه او بر گزيد صورتي و اين خطا در
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تمـاس   معصوم و با خـدا در  ،گويند جانشينان پيامبر ميكه را يعه اين توضيح ش و
  :شويم از سوره احزاب را منكر 40زيرا اگر قبول كنيم بايد آيه  ،پذيريم مين ،بودند
ا﴿ دٌ  َكنَ  مَّ ٓ  ُمَمَّ بَا

َ
َحدٖ  أ

َ
ِ  ّمِن أ ٰ  ُكمۡ رَِّجال ِ ٱ رَُّسوَل  ِكنَوَل    ﴾نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱ وََخاَتمَ  َّ

  ]۴٠[األحزاب: 
خدا و آخرين پيامبران  هفرستاد ليكنو  ،يك از مردان شما نيست محمد پدر هيچ«

  .»است
 »علي را هم اين آيه را قبول داريم و هم نازل شدن الهام بر« :و اگر بگوييم

قبول نداريم  ،ي و تضاد در آن باشديگو كه دوگانهرا يم و ما ديني  ا ي كردهيگو دوگانه
  فرموده است: أزيرا اهللا

ِ ٱ َغۡيِ  ِعندِ  ِمنۡ  َكنَ  لَوۡ وَ ﴿ َّ  ْ ٰ خۡ ٱ فِيهِ  لَوََجُدوا   ]٨٢[النساء:  ﴾٨٢ اَكثِيٗ  افٗ تَِل
انديشند؟ اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن  آيا درباره قرآن نمى«

  .»يافتند مى
  آن تضاد يافت. توان در مي اًيعني اگر از طرف خدا نباشد حتم
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  چرا عجله كردند؟

چرا هنوز كه جسد  ،صحابه ريگي به كفش نداشتند اگر« :گيرند ميايراد  يعيانش
علت اين شتاب  ،ن بود به تكاپو افتادند تا جانشين انتخاب كنندميروي ز صپيامبر

  دانيم از اين حرف چه منظوري دارند؟ اين حرف چه معني دارد؟  ميما ن »چه بود؟
عمل در سرنوشت علي  ندي يا كنديِكار نبود كه ت فريبي و ترس در مسئله عوام

گويند كه در غديرخم تمام مردم  ميما خود  ةبرادران شيعزيرا  ،ثيري داشته باشدأت
اما در شوراي سقيفه كسي  ،علي را به جانشيني برگزيد صمبراشنيدند و ديدند پي

پشت صحنه  مردم هم صدايي در نيامد. بنابراين گردانندگانِ ةاز عامحتي  ؛دم نزد
ه احتمال ازدياد محبوبيت علي را ب ،خير در انتخاب جانشينأت ان اين نبودند كهنگر

مد كه صحابه شتاب آ ميخارج از شهر لشكري به كمك علي  مگر ؛همراه بياورد
  كنند؟

وگرنه اين  ،م كردن ياران پيامبر استنافريبي براي بد يك عوام اين ايراد اصالً
اگر پس از دفن  كنيم مثالً است. بياييد فكرثير بوده أت علي بي عجله در سر نوشت

 سشد؟ باز علي ميافتادند چه  ميفكر انتخاب جانشين ه ب صحضرت محمد
اين بود كه چيزي را كه  دتوانست بكن مي سحداكثر كاري كه علي .شانسي نداشت

را  صآنها كه حرف محمد ؛كنند دوباره بازگو ،روز پيش همه شنيده بودند هفتاد
: گويد ميانداختند. شيعه  ميعلي را نيز پشت گوش  يِيبازگو اًمسلمقبول نكردند 

ولي  ،او اقرار نمودند به جانشينيِ روز پيش همه با علي بيعت كردند و هفتاد آنها در«
  .»عهد كردند ضِروز بعد نق هفتاددر شوراي سقيفه يعني 

را  سخنراني علي اًمسلم ،حرف رسول خدا نداشتند رايكه گوش شنوا ب ميمرد
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 ،روزهاي بعد علي اعتراض كرد ،كما اينكه به ادعا منابع شيعه ؛كردند ميهم قبول ن
انتخاب جانشيني براي  خير درأجيل يا تتعپس  تغييري در اوضاع پيدا نشد. ماا

كنند اگر قصد  ميم لَكه اين ايراد را ع مشخص نيست كساني و ،بود يكسان سعلي
اما با  پس چه مقصدي دارند؟ ،مردم را ندارندكردن با احساسات  دادن و بازي فريب

علت شتاب صحابه را  ،اين براي آنكه كسي از اين نظر نيز سوء استفاده نكندوجود 
  :كنيم ميروايت تاريخ ذكر ه ب

سعد بن عباده رهبر يك گروه از انصار همراه ياران خود  صروز وفات پيامبر
ي يارانش و بقيه انصار حاضر در ساعده بودند و سعد برا در محلي بنام سقيفه بني

بايد جانشين پيامبر را از بين مردم مدينه انتخاب كنيم و خود را كه  :گفتمحل 
 به اين مقام ديد. بزرگان مهاجر تا آن لحظه به اين فكر حرئيس انصار بود، ارج

 صانتخاب جانشين به بعد از دفن رسول خدا ،عمل سعد نبود نبودند و شايد اگر
 بزرگانهمه را وادار به مداخله كرد زيرا  ،سعد د. اما اين حركت ناگهانيِش ميكول وم

 ،مهاجرين نبود ةديدند. اين فقط عقيد مين حسعد را براي اين كار ارج ،مهاجران
پس بدون دعوت و برنامه قبلي  ؛ي بودندأن رميه گروه بزرگي از انصار نيز بر

اي  و از قبل توطئه ،سقيفه شدند بزرگان مهاجر وارد محل اجتماع طرفداران سعد در
بحث و  جر و ،هرحاله و ب ،زد ميكسي آنجا حرف علي را ن و اصالً ،كار نبود در

اما  ،حرف خود پافشاري كرد يعني سعد بر ؛اي نرسيدند به نتيجه اما ،مباحثه زياد شد
اين بود كه خيلي از انصار حرف و استدالل  ،ورود مهاجرين به صحنه ةفايد

به خالفت  ،كه توسط عمر پيشنهاد شده بودرا و ابوبكر ، را پذيرفتندمهاجرين 
 ااز اين رفتار سعد و مخالفت او با مصوبه شور .سعد مخالفت كرد برگزيدند. اما

بهتر از سعد  ،براي اين مقامابوبكر توان حق را به آنهايي داد كه معتقد بودند  مي
به اين  دريافت كه آن بزرگواران نيزتوان  ميبه ابوبكر  ي اكثريت انصارأز رااست. 

كه شاگردان مكتب  گر اين نكته است نشان ي انصار به ابوبكرأر .نكته توجه داشتند
ي به فردي از أر ،ميجاهلي و قو آن محيط محمدي چگونه تربيت شده بودند كه در

  دادند. ديگر اي قوم و قبيله
است،  مياسال - طالحصه اب -كشوري كه ،امروزبر اساس قانون اساسي ايران 
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ه انصار ب هواال اگر هم ،تواند رهبر ايران شود ميمسلماني كه از كشور ديگر باشد ن
كه قدرت را نداشتند اين مسلماً مهاجرين  ،شدند ميدور سعد بن عباده جمع 

پيامبر را  ةي كه صحابانكس .افتاد ميدست انصار ه خالفت بدر نتيجه، مخالفت كنند و 
د نكنند خوب است در اين رفتار انصار دقت كن ميپرستي متهم  قبيله پرستي و به مقام
 ديگر و وطنِ  به فردي از قبيله دستشان بود كه در ي راد كه آنها چگونه خالفتنو ببين

را در  صاهللا توان انصار را متهم كرد كه حرف رسول ميي أدادند. آيا پس از اين ر
. مثل اين است كه گفته علي ضايع شود و اجازه دادند حقِمورد حق علي نپذيرفتند 

اين استدالل آنها  ،»و در راه خدا بخشيد دزديد ي رامال شخص سارقي،«: شود
  آور است. حيرت

متوجه همه اصحاب اين گناه  ،انتخاب رهبر گناه بود درعجله كردن  اگر ،بنابراين
 م كه درثابت كردي ابتداهرچند  ؛مسئول آن است سبلكه فقط سعد بن عباده ،نيست

البته ما اين جسارت را در حق  ؛نظر نبوده است اي مد اين عجله كردن هيچ توطئه
اين او  رهبر شود. دشاو اجتهاد كرد كه بهتر است خو ؛كنيم ميسعد بن عباده ن

 و عجله يم چرا حرصيو اگر بگو ،ان گذاشتمي اش در موضوع را با افراد قبيله
گريه جسد مرده  سر مردم بر صبرزمان پيام جواب اين است كه در، داشت

 بر صجسد پيامبر ؛دانستند ميكارها را جاهليت  زدند و اين ميسينه ن كردند و مين
 ،حضرت بودند كفنِ اش مشغول غسل و بلكه بهترين افراد خانواده ،ن نيفتادميروي ز
  چه ايرادي بر اوست.  ،ديگري بپردازد سعد به كار لذا اگر
حداقل  ،جلوي انحراف را بگيرد نيامد تا ابه شور سليپرسيم چرا ع مياينجا  در

اند چه  در غدير خم چه گفته روز پيش تا بگويند در هفتادبياورد را مردم توانست  مي
توانست مثل بقيه و با عجله به  مياو هم  ،كه مخفي نبود ااند. مسئله شور و چه شنيده
يا جلوگيري از انحراف  ،پيامبرجسد پاك  دادنِ غسل؟ تر بود كدام امر مهم ؛آنجا برود

  عظيم امت؟
را مسئول غسل كند و  صپيامبر ةخانوادتوانست كسي ديگري از  مي سعلي

نفر طرفدار علي چرا در جلسه  12تا  چهاريا حداقل آن  ،بيايد ةبه جلسخودش هم 
همه  هاشم كجا بودند؟ آيا و اگر شدند پس چرا چيزي نگفتند؟ بني ،حاضر نشدند
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كرده كه  ميخودش ادعا ن س علي ادعا دروغ است. اين نيست كه اصالً بر اينها دليل
  كرده است؟ صاو را جانشين پيامبر خداوند

غسل پيامبر را رها كند مگر علي مثل  شايد كسي بگويد آخر چطور انسان امر
خالفت در اينجا  هسعد بود كه فكر و ذكرش خالفت باشد. جواب اين است كه مسئل

مهم عبادي مورد  يك وظيفه و امربه عنوان بلكه  ،قام مطرح نيستعنوان يك مه ب
شود و زحمات  ميديد كه امت دارد دچار انحراف  مي اگر سلذا علي ؛بحث است

 حداقل مدند وآ مي اناچار بايد به شوربه  ،رود مياز بين  صفرساي پيامبر طاقت
ايرادي اگر  ،داردعيبي ن عجله در انتخاب رهبر و اصوالً ؛گفتند ميحرف خود را 

ني اعالم ميمرگ خ مزمان با اعال هاي كشور هم ني روزنامهميدر روز مرگ خ ،داشت
عنوان رهبر ه اي را ب جلسه داده و خامنه كردند كه مجلس خبرگان تشكيلِ مين

 وآمدند تهران به اعضاي شوراي خبرگان مثل باد از همه جاي ايران  برگزيده است.
جسد حضرت  سرِبر  ابتداصحابه حداقل  -هم نرفتندني ميمرده خ سرِبر حتي 
ني هم پيش از آنكه به فكر ميدختر خحتي  ؛اول جانشين انتخاب كردندبلكه  -رفتند

ني و قبل از دفن او به يك خبرنگار ميو فرداي مرگ خ ،پدر باشد به فكر برادر بود
هان سياست تواند وارد ج ميمرگ او  پدرم گفت كه برادرم پس از« :ي گفتيآمريكا
در انتخاب رهبر بعدي عجله  شخصيبينيم كه اينكار بد نيست كه  ميپس  ».شود
  كردند. ميكار صحابه تقليد ن قرن از چهاردهپس از  ياناگر بد بود شيع ؛كند

 اش كرد و رو به زنان خانواده ؛رفسنجاني در آنجا حاضر بود ،ردني مميوقتي خ
ني ميكه خ ميشيم كه نظام را حفظ كنيم نظاساكت باشيد بايد در فكر اين با« :گفت

  . »است سس آن بودهؤم
وقتي مصلحت ايجاب كند و  ،زاري به گريه و شيعه عالقه هبينيد با هم ميپس 

  شوند. ميزاري منع  زنان از گريه وحتي  ،ان باشدمي موضوع انتخاب جانشين در
صي نشان گويم كه عموم صحابه در انتخاب جانشين عجله خا مياما باز هم 

 صپيامبركار را به بعد از دفن آن  شايد اين ،نبودعمل سعد بن عباده دادند و اگر 
  كردند. ميمحول 

پس از پايان كار در شوراي  ،اعتنايي نشد رحال به جنازه حضرت نيز بيه اما به
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صحابه برگشتند و منتظر ماندند تا مردم از حومه مدينه نيز بيايند و سپس  ،سقيفه
  را دفن كردند. صجسد پاك حضرت محمد

امكان انتخاب را براي  ،هرحال چه انتخاب قبل از دفن چه پس از دفنه ب
خواستيم در اين گفتار ثابت  مي اي است كه ما اين نكته .كرد ميكم ن زياد و سعلي

گيرند  ميكردن  ن نيز اين را تكرار كنيم كه ايرادي كه در مورد عجلهكنيم و همراه آ
مردم گمان كنند كه صحابه براي خوردن حق علي عجله  تا ،يك نوع جوسازي است

 صنمودند تا مردم فكر كنند كه آنها اعتنايي به حضرت رسول اهللا تبانيكردند و 
  اي در كار بوده است. تصور كنند كه توطئه، نداشتند يا
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  قرآن و مخالفان صحابه

  :فرمايد ميخداوند 
َمَّدٞ ﴿ ِۚ ٱ رَُّسوُل  مُّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ا ِشدَّ

َ
َ  ءُ أ ارِ لۡ ٱ َ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُحَا عٗ  ُهمۡ تََر  اُركَّ

دٗ  ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  َّ ۖ نٗ َو   ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِف  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ۚ ٱ ثَرِ أ ُجوِد  لسُّ

 ٰ ٰ لَّوۡ ٱ ِف  َمَثلُُهمۡ  لَِك َذ ۚ َر خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِنيلِ ۡلِ ٱ ِف  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َف  ۥهُ  َٔ َشۡط  َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  َ رَّاعَ ٱ ِجُب ُيعۡ  ۦُسوقِهِ  َ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِلَِغيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ َّ 
ِينَ ٱ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِحٰ لصَّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ   ]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩ اَعِظيَم

و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ؛فرستاده خداست )ص(محمد «
بينى در  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ؛ان خود مهربانندميشديد، و در 

نشانه آنها در صورتشان از اثر  ؛طلبند او را مى حالى كه همواره فضل خدا و رضاى
اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است،  ؛سجده نمايان است

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا  همانند زراعتى كه جوانه
را قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان ه محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و ب

كسانى از  ]ولى[اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد  ؛دارد به شگفتى وامى
اند، خداوند وعده آمرزش و اجر  انجام داده  آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته

  ».عظيمى داده است
ِينَ ٱوَ «  ياران او را به صفاتيخداوند يعني  ؛كه با اويند  يعني كساني »ۥٓ َمَعهُ  لَّ

و هستند   كفار سخت و خشن مقابله با از جمله: آنها در ،ارزنده وصف نموده است
 خوانند و مي اند كه زياد نماز فرمايد آنها مردماني ميو سپس  ،در بين خود مهربانند

يعني  ؛جلب رضاي الهي است ،نمايد كه هدف آنها از اين ركوع و سجده مي اضافه
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آنها از  چهرهافزايد كه  ميبعد  ، ودهد مينها گواهي به حسن نيت و اخالص آ أاهللا
 يدهد كه مغفرت و پاداش بزرگ ميالخره به آنها وعده او ب ،اثر سجده نوراني است

  در انتظار آنهاست.
شاخ و برگ  و كم رشد نموده كند كه كم ميخداوند صحابه را به نهالي تشبيه 

پا  عمل نيز چون نهالي تازهدر صحابه  .يندآ ميكفار از اين رشد به غيض  و ،دهد مي
شبه جزيره عرب و بعد تمام  ،يمن ،خيبر، مدينه را گرفتند و بعد مكه كه ابتدابودند 

  به خشم آمدند. كفار ،و از اين درخت پرشاخ و برگ ،ايران و مصر و روم را
يعني  صكسي به همراهان محمد استنباط امام مالك از اين آيه اين است كه هر

اينجا شايد كسي از اهل تشيع  در يض داشته باشد كافر است.خشم و غ نصحابه 
قبول  اصالما  ؛»تو اول برادري خودت را ثابت كن و بعد تقاضاي ارث بنما« بگويد:

ما قبول نداريم  ؛اند بوده صاصحاب رسول خدا ،و ابوبكر و ديگران نداريم كه عمر
  آنهاست. هكه اين آيه دربار
قـرآن خـودش متـونش را تفسـير      .با قـرآن جز  شود شوخي كرد مياما با هرچه 

بود  صكنيم كه ابوبكر يار رسول خدا ميديگر ثابت  هما با مراجعه به يك آي ؛كند مي
  :فرمايد مي أاهللا .و آنها نيز ناچار به قبول اين حقيقت هستند

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َتۡ  َ  ۦِحبِهِ لَِصٰ  َيُقوُل  إِذۡ ﴿   ]۴٠[التوبه:  ﴾َمَعَنا َّ
 به يقين خداوند با ،غم مخور :گفت ميبه يارش  ]صمحمد[آن هنگام كه «: يعني
  .»ماست

غار ثور است و  گزيني او در از مكه و پناه صاين آيه مربوط به هجرت محمد
ابوبكر  صاهللابدون نزاع و اختالف همه معتقديم به اينكه يار و رفيق غار رسول 

 جخره صبري ب ايشان بي :گويند ميكه دشمنان ابوبكر  تفاوتبا اين  ؛ امابوده است
غمخوار  داد و جشجاعت به خر سابوبكر :گويند ميو دوستان ايشان  ،داد و ترسيد
مهم اين است كه بايد  ؛درست است چه كسيكاري نداريم كه حرف  .رسول بود

ابوبكر بوده است  صرسول صحبت قبول كنيم و هر دو گروه هم قبول دارند كه هم
ِينَ ٱوَ «ون ترديد ابوبكر نيز شامل دكه ذكرش رفت. ب يا همعني آي پس در  »ۥٓ َمَعهُ  لَّ

قرآن را ندارد. آيه  كسي قدرت انكار اينو است. ابوبكر رفيق حيات آن حضرت بود 
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زند. و جز جاهل كسي منكر آن نيست و اين هم آيه  مياين حرف را  اسالم تاريخ و
  كه شاهدي بر ادعاي ماست. ديگر
﴿ ٰ ِينَ ٱوَ  وُل لرَّسُ ٱ ِكنِ َل ْ  لَّ ْ َجٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا مۡ  َهُدوا

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َو

َ
ْوَلٰٓ  َوأ

ُ
 لَُهمُ  ئَِك َوأ

ٰ يۡ لَۡ ٱ ْوَلٰٓ  ُتۖ َر
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ َعدَّ  ٨٨ لُِحونَ ُمفۡ ل

َ
ُ ٱ أ ٰ  لَُهمۡ  َّ  تَِهاَتۡ  ِمن رِيَتۡ  تٖ َجنَّ

 ٱ
َ
ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل ٰ  فِيَها   ]٨٩- ٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َذ

و  ؛هايشان جهاد كردند ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و جان«
هايى از  خداوند براى آنها باغ. و آنها همان رستگارانند ؛ها براى آنهاست همه نيكي

هند جاودانه در آن خوا ؛بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است
  .»و اين است رستگارى (و پيروزى) بزرگ ؛بود

  :فرمايد ميو باز خداوند 
ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِينَ ُمَهٰ ل خۡ  لَّ

ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِي

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َو َّ 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َو َ ٱ َوَينُصُ ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ   ]٨[الحشر:  ﴾٨ ِدقُونَ لصَّ

براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون  ]ءيمال فَ[«
طلبند و خدا و رسولش را  رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى

  .»و آنها راستگويانند ؛كنند يارى مى
پس بايد بگويند  است،به ند كه اين همه آيات در حق صحارقبول ندا آقاياناگر 
منين سخن ؤم و مجاهدين ،باالخره خداوند از مهاجرين .ي استسكچه در حق 

گويند منظور همان  ميشه ميست؟ البد مثل ها چه افرادي أگويد منظور خدا مي
يعني  ،اي هستند كه از نظر آنها ياران صادق علي بودند و مرتد نشدند صحابه چهار

  .نمقداد بالل و ابوذر و سلمان و 
عه قبول دارد مشمول اين يي كه شا هصحاب م بعضي ازيبين ميسف است كه أت هماي
: ؛شوند ميآيه ن يك برده بوده كه ابوبكر او را خريد و آزاد  ،بالل مالي نداشت مثالً
جايي ديگر آمد و  ابوذر اصالً از مكه اخراج نشده و خودش با اراده خود از ؛كرد

سلمان هم يك برده بود و  ؛كردقبيله خود را مسلمان  سپس به جاي خود برگشته و
خاطر ايمان به ه بلكه در مدينه سكني داشت و مجبور نشد ب ،از مكه اخراج نشد

كمك  فضل خدا او از مال وه بحتي  بلكه ،مالش را رها كند صرسالت محمد
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  .دست آورده گشت و آزادي خود را ب مند بهرهن ديگر نامسلما
از بخواهم قصد توهين به صحابه را داشته باشم يا  شود اگرالبته زبانم الل 

و  ،ديگر است هها آي مشمول ده ،بالل اگر مشمول اين آيه نيست .ارزششان بكاهم
همچنين به سلمان  و ،هرگز فراموش شدني نيست ،توحيد قهرماني او در پايداري بر

رآن دور و به متن از ق چقدرها  بعضيخواهيم بگوييم  ميفقط  ما .نابوذر فارسي و
  كنند.درستي مفهوم و مقصود آيه را درك ه توانند ب مين خواهند يا مين آگاهند و آن نا

ه ي كه در نظر آنها متهم بيها پس خالصه كالم اينكه ناچاريم قبول كنيم همان
فرمايد: مياين خداوند  اند و عالوه بر مشمول متن آيه ،فاقنددروغ و ن  

ْ يُرِيُدوٓ  ن﴿   ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َيۡ  نأ ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  َّ يََّدكَ  لَّ

َ
ِ بَِنۡصِ  أ  ۦه

 ِ  ٱَوب
ۡ   ]۶٢[األنفال:  ﴾٦٢ِمنِيُمؤۡ ل

او همان كسى است كه  ؛و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو كافى است«
  ».تو را با يارى خود و مؤمنان تقويت كرد

 است.نفره نبوده  دهيا  چهارا يك لشكر دانيم كه جهاد رسول خدا ب ميو همه 
تواند منكر اين حقيقت  مياو ن ،عطا كند اندكي خلوص به كسي و عقل ميخدا اگر ك

و با اين است، اصحاب  ةحق هم اين آيات دركه شود و مجبور است اعتراف كند 
بر او الزم است كه به اصحاب كينه و غيظ نداشته باشد و بر او واجب است  ،اقرار
  :كندطبق دستورالعمل آيه زير رفتار كه 

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِينَ ُمَهٰ ل خۡ  لَّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِي

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َو َّ 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َو َ ٱ َوَينُصُ ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ لصَّ ارَ ٱ ُءوَتَبوَّ  لَّ  لَّ

َ  ِهمۡ إَِلۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُيِبُّونَ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن نَ يَمٰ ۡلِ ٱوَ  ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِف  َيُِدونَ  َو ا  ّمِمَّ
 ْ وتُوا
ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُيؤۡ  أ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َكنَ  َولَوۡ  أ  ۦِسهِ َنفۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَلٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ ِينَ ٱوَ  ٩ ُحونَ لِ ُمفۡ ل ٓ  لَّ  َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا َيُقولُونَ  ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

ٰ َوِلِخۡ  ِينَ ٱ نَِناَو ِ  َسَبُقونَا لَّ َ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ّٗ  قُلُوبَِنا ِف  َعۡل َتۡ  َو ِينَ  ِغ ْ  ّلِلَّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َربََّنا
@]١٠- ٩-٨[الحشر، @﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  @

براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود  ء]مال في[ اين اموال«
طلبند و خدا و رسولش  در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى ،بيرون رانده شدند
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ن ميسرز[و براى كسانى است كه در اين سرا  .و آنها راستگويانند ؛كنند را يارى مى
مسكن گزيدند و كسانى را كه به سويشان و در سراى ايمان پيش از مهاجران  ]مدينه

دارند، و در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شده  هجرت كنند دوست مى
دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند  و آنها را بر خود مقدم مى ،كنند احساس نمى

 .اند رستگارانند كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده ؛باشند
د: گوين آمدند و مى ]مهاجران و انصار[پس از كسانى كه بعد از آنها  ]نهمچني[

هايمان  ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دل ،پروردگارا
  ».پروردگارا، تو مهربان و رحيمى .اى نسبت به مؤمنان قرار مده حسد و كينه

شي يبرادران ما را كه در ايمان از ما پما و  ،اي خدا« :ميدايم بايد بگوي ،بله
كه تو  درستيه ب ؛اي قرار مده منان كينهؤبيامرز و در دل ما نسبت به آن م ،اند گرفته

اند و چه كساني  دقت كنيد كه چه كساني جزو اين آيه ».بسيار مهربان و رحيم هستي
و انصار  به مهاجرين اي نسبت كينه قد وحآنكس كه در دل،  ؛شوند ميمشمول آن ن

گويد  مياز كه  ،گويد ميتوجه كنيد كه آيه چه  .شدگان آيه نيست توصيف ءجز ،دارد
مال غنيمت كه در دست رسول خدا است كه فرمايد  ميآيه  گويد. مي هو براي ك

چهارم  ،سوم فقيران ،دوم يتيمان ،يكي نزديكانش: متعلق به چند گروه است
ست كه از شهر و ا يحق آنهايگويد:  ميدهد و  ميو بعد بيشتر توضيح  ،ماندگان درراه

يعني منظور همه اصحابي هستند كه از مكه  ؛اند ديار و مال و منال خويش رانده شده
انصاري هستند كه در مدينه با روي باز به  ميو منظور تما ،اند به مدينه هجرت كرده

دو گروه آمدند  مناني هستند كه بعد از اينؤم هبعدي كلي هآنها جا دادند و در مرحل
   كنيم.شرطي كه اين دعا را بخوانيم و به آن عمل ه ب ؛كه ما و شما هم شاملش هستيم

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ٰ َوِلِخۡ  َلَا فِرۡ غۡ ٱ َربََّنا َيُقولُونَ  ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَو  َسَبُقونَا لَّ
 ِ َ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ّٗ  قُلُوبَِنا ِف  َعۡل َتۡ  َو ِ  ِغ ْ  ينَ ّلِلَّ ٓ  َءاَمُنوا    ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َربََّنا

  ]١٠[الحشر: 
ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در  ،پروردگارا«

پروردگارا، تو مهربان و  ؛اى نسبت به مؤمنان قرار مده هايمان حسد و كينه دل
  ».رحيمى
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  صحابه قرآن و

معجزه  واينك اين كتاب آسماني ؛ داريمه ما به آن ايمان كتابي ك ،اينك قرآن
  گويد. ميصحابه سخن  است كه از پيامبر
هاي مختلف نظر قرآن مجيد را در راه اصحاب  صفحات گذشته به مناسبت در

گوييم تا اگر  ميرسول خدا بيان كرديم و در اين گفتار مستقالً در اين باره سخن 
  گردد.مانده باشد رفع  اي باقي هههنوز در دل كسي شب

  :شماريم ميكند كه برخي را  ميي را به صحابه منسوب كويصفات ني بارهاقرآن 

  نياستگورا

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِينَ ُمَهٰ ل خۡ  لَّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِي

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َو َّ 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َو َ ٱ َوَينُصُ ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ   ]٨ :[الحشر ﴾٨ ِدقُونَ لصَّ

براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون  ]اين اموال[«
طلبند و خدا و رسولش را  رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى

  ».و آنها راستگويانند ؛كنند يارى مى
رضاي خدا اخراج  برايآنها كه از مكه و مال و شهر خود  كه فرمايد ميقرآن 

  .بندذاينها كا ،د نخيرنگوي مي شيعيانمردماني صادقند و بعد يكي  ،شدند

  آنهاستمرحمت بخشايش خدا براي 

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ َّ  َ ۡ ٱوَ  لَِّبِّ ٱ َ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل
َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡل َبُعوهُ ٱ لَّ ِ ُعۡسَ لۡ ٱ َساَعةِ  ِف  تَّ  ة

 رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُثمَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِيقٖ  قُلُوُب  يَزِيغُ  َكدَ  َما دِ َبعۡ  ِمنۢ 
  ]١١٧[التوبة:  ﴾١١٧رَِّحيمٞ 

مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه در زمان «
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بعد از آنكه نزديك بود  ؛ند، نموداز او پيروى كرد ]در جنگ تبوك[عسرت و شدت 
سپس خدا  ]دان جنگ بازگردندميو از [هاى گروهى از آنها، از حق منحرف شود  دل

  .»توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است
ياران  ،پذيرند كه مطلوب اين آيه مينيز  شيعهعالمان جاست كه جالب اين

آنها از قول امام صادق و امام رضا نقل  ؛كنند ميود تفسير روش خه اما باز ب ،پيامبرند
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ جمله:كنند كه  مي َّ  َ ۡ ٱوَ  لَِّبِّ ٱ َ  ٱوَ  ِجِرينَ ُمَهٰ ل

َ
ش اين تفسير ﴾نَصارِ ۡل

  :است
 »تاب اهللا بالنبي عىل املهاجرين واألنصارلقد «
  ».فرمود قبول مهاجرين و انصار را هتوب ،نبى وسيله به خداوند«

مشمول  رسول خدا كه گناهي نكرده بود تا« :گويند ميآنها در توضيح عمل خود 
   .»عفو شود

گويند آيه را بايد اينطور  ميت أالبته اين خود جاي حرف دارد كه آنها به چه جر
ناچاريد  ،رسول خدا را در اين شامل نكنيمكنيم و قبول  ، اگراما بفرض محال ،خواند

به  ،پس از اين آيه .مشمول آيه بدانيد - ي شما گناه كرده بودندأر كه به -راصحابه 
 مهاجرين و أشود كه خداوند ميثابت  مفسرين و امامتاناعتراف خود شما و 

 ،گرماگرم و شدت جنگ از جا كنده شود كه قلبشان نزديك بود دررا انصاري 
  است.به آنها رئوف و رحيم  زيرا نسبت ،بخشيد

حتماً علي را هم  ،استدالل مشمول اين آيه ندانيد را با آن صاگر محمد
 ؛زيرا به استدالل شما حضرت علي هم كه معصوم است گناهي نكرده بود ،دانيد مين

  هستند.بقيه صحابه  ،اين آيه منظورپس 
و دانستيم كه مهاجرين و  ،منان رئوف و رحيم استؤبه منسبت دانستيم خدا 
ان و ميبدانيم كه اين آيه درباره جنگ با روو حاال خوب است  ،انصار مؤمن بودند

نيز نويسان  تاريخ ؛جنگ تبوك است و تقريباً يك سال قبل از رحلت پيامبر نازل شد
حاال اگر  ؛بودند هزار نفر 30بلكه آنها  ،نفر ندانسته دهتا  چهارهمراهان پيامبر را 

  .ر مختار استديگ ،اند ان رفتهمينفر به جنگ رو دهكسي اصرار دارد كه حضرت با 
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  ها ن امتيبهتر

ةٍ  َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَتنۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ِ ٱب   ]١١٠[آل عمران:  ﴾َّ

امر به معروف  ]كه راچ[ ؛اند ها آفريده شده شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسان«
  ».كنيد و به خدا ايمان داريد ز منكر مىو نهى ا

 با چه كسي است؟ شروي سخن و كند ميكه را مخاطب  أدر اين آيه خداوند
 أخداوند. را مورد خطاب قرار داده است صمعلوم است مؤمنان زمان پيامبر

دهند  ميها شهادت  گروهي از مسلمان ؛دهد كه آنها بهترين امت هستند ميشهادت 
حرف خدا را يا  ،ي را باور كنيمسكچه حرف  ؛فراد امت هستندكه آنها بدترين ا
  حرف اينها را؟

  گانرشديافت

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ نَّ  ا
َ
ِۚ ٱ رَُسوَل  فِيُكمۡ  أ  ٱ ّمِنَ  َكثِيٖ  ِف  يُِطيُعُكمۡ  لَوۡ  َّ

َ
ٰ  لََعنِتُّمۡ  رِ مۡ ۡل  ِكنَّ َوَل

َ ٱ ِ  ِف  ۥَوَزيََّنهُ  نَ يَمٰ ۡلِ ٱ ُكمُ إَِلۡ  َحبََّب  َّ وب
هَ  ُكمۡ قُلُ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ  رَ ُكفۡ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  َوَكرَّ

ْوَلٰٓ  َيانَۚ عِۡص لۡ ٱوَ 
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ   ]٧[الحجرات:  ﴾٧ ِشُدونَ لرَّ

هرگاه در بسيارى از كارها از شما اطاعت  ؛ان شماستميو بدانيد رسول خدا در «
ن را ولى خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آ ؛كند، به مشقت خواهيد افتاد

كفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده  ]به عكس[در دلهايتان زينت بخشيده، و 
  ».كسانى كه داراى اين صفاتند هدايت يافتگانند ؛است

كه در قلب مؤمناني كه پيامبر در  است فرموده به وضوح أدر اين آيه خداوند
داده و كفر و فسق  ي دوست داشتني قرارامررا  آن ،بينشان است ايمان را زينت داده

 ،اند و چون به اين دو صفت آراسته ؛جلوه داده استبد در نظرشان  و سركشي را
كه  زيرا شخصي ،و حق هم هست كه به پيش روند ،(راشدين)روند  ميدائماً به پيش 

را مطابق با  خوشش آيد و آن و اگر از خوبي ،كند ميهرگز بدي ن ،از بدي بدش آمد
شود كه از خوبي دوري كند؟  ميديگر چه چيزي مانعش  ،هواي نفساني خود ديد

اما با  ،كند ميرا وسوسه  ميدهد و آد ميشيطان بدي را براي انسان خوب جلوه 
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هاي آنها را  زيرا خدا دل ،صحابه ممكن نبود اكثراين كار در مورد  ،توجه به آيه فوق
به جلو ير ايمان در مسپس آنها راشد بودند و دائماً  ،به ايمان آرايش داده بود

دهد اين مردم  ميكنيم؟ حرف خدا را كه گواهي  را باور هحاال حرف ك پس رفتند. مي
گويد  ميرا كه  ييا حرف كس ،روند ميايمان را دوست دارند و پيش  ،ايمان دارند

  ؟روند ميقهقرا به كفر را دوست دارند و دائماً  اين مردم نفاق و
  حرف چه كسي را باور كنيم؟  ،م وگوش و دلرا باوركنيم اي صاحبان چش هحرف ك

كجا معلوم كه اين  ازگيريد؟  كه چرا چنين عجوالنه تصميم مي بگويد كسيشايد 
   آيه در حق صحابه باشد؟

   گوييم: ميدر جواب 
  آيه:از اين جمله 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ نَّ  ا
َ
ِ ٱ رَُسوَل  فِيُكمۡ  أ َّ﴾   

  ».استدر بين شما رسول خدا  كه و بدانيد«
بود؟  هرسول خدا در بين كمگر  ؛اند ياران پيامبر بوده ،م كه مقصودميفه ميز اين آيه ا
ايران؟ رسول خدا در مدينه و در بين  وبين ما بود يا در بين كفار مكه يا در روم  در

 ،ان خود راه دادندميانصار بودند كه او را به شهر خود و در ،مدينه و مؤمنانِ ،مؤمنان بود
و تا آخرين رمق به راهش ادامه  ودند كه ايشان را تا آنجا همراهي كردندمهاجرين ب يا

  .نيست يشك و بحثهيچ گروه بودند و جاي  ن دوميپس ه .دادند

  صدهندگان محمد  اريي
ْ يُرِيُدوٓ  ن﴿ ن ا

َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َيۡ  أ ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  َّ يََّدكَ  لَّ

َ
ِ بَِنۡصِ  أ ِ  ۦه  ٱَوب

ۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
  ]۶٢[األنفال:  ﴾٦٢

است كه تو  خدايىاو  ؛و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو كافى است«
  ».را، با يارى خود و مؤمنان، تقويت كرد

را ياري دادند و سبب پيروزي او بركفار مكه شدند يك  ص كساني كه محمد
 ةدر مقابل خدع داد كه مينفر و خداوند گواهي  پنج يا چهارنه  ،لشكر كامل بودند

  كند. ميد ييأاو را با ياري خود و مؤمنان ت، كفار
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  آمدندفرشتگان به كمك صحابه 

َلن ِمنِيَ ُمؤۡ لِلۡ  َتُقوُل  إِذۡ ﴿
َ
ن فَِيُكمۡ يَكۡ  أ

َ
ُكمۡ  أ ٰ  َربُُّكم يُِمدَّ ٰ  َثةِ بَِثَل  ّمِنَ  ٖف َءاَل

ۡ ٱ ۚ  ١٢٤ ُمَنلِيَ  ئَِكةِ َمَلٰٓ ل ْ تَۡص  إِن بََلٰٓ وا ْ َوَتتَُّقو ِبُ   ا
ۡ
 ُكمۡ ِددۡ ُيمۡ  َذاَهٰ  رِهِمۡ فَوۡ  ّمِن تُوُكمَوَيأ

ٰ  َسةِ ِبَمۡ  َربُُّكم ۡ ٱ ّمِنَ  ٖف َءاَل   .]125 – 124آل عمران، [ ﴾١٢٥ ُمَسّوِِميَ  ئَِكةِ َمَلٰٓ ل
آيا كافى نيست كه پروردگارتان، شما را به «گفتنى:  در آن هنگام كه تو به مؤمنان مى«

 ]امروز هم[ آرى آيند، يارى كند؟! مان فرود مىسه هزار نفر از فرشتگان، كه از آس
ن زودى به سراغ شما بيايد، خداوند مياگر استقامت و تقوا پيشه كنيد، و دشمن به ه
  ؛»هايى با خود دارند، مدد خواهد داد شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان، كه نشانه

يُكمُ  إِذۡ ﴿ َمنَةٗ  لَُّعاَس ٱ ُيَغّشِ
َ
ُِل  هُ ّمِنۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُكمَعلَيۡ  َويَُنّ َما ٓ  ءِ لسَّ َُطّهَِرُكم ءٗ َما  ۦبِهِ  ّلِ

يۡ ٱ زَ رِجۡ  َعنُكمۡ  هَِب َويُذۡ  ٰ  بَِط َولَِيۡ  نِ َطٰ لشَّ َ  ٱ بِهِ  َويُثَّبَِت  قُلُوبُِكمۡ  َ
َ
 إِذۡ  ١١ َدامَ قۡ ۡل

َ  َربَُّك  يُوِح  ِ ۡ ٱ إ ّنِ  ئَِكةِ َمَلٰٓ ل
َ
ْ  َمَعُكمۡ  أ ِينَ ٱ َفثَبِّتُوا ْۚ  لَّ لۡ  َءاَمنُوا

ُ
ِينَ ٱ قُلُوبِ  ِف  ِق َسأ  لَّ

 ْ ْ ۡضِ ٱفَ  َب لرُّعۡ ٱ َكَفُروا  ٱ َق فَوۡ  بُوا
َ
ْ ۡضِ ٱوَ  نَاقِ عۡ ۡل   ]١٢- ١١[األنفال:  ﴾١٢ َبنَانٖ  ُكَّ  ُهمۡ مِنۡ  بُوا

هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى خدا بود، شما را  ]ياد آوريد[و «
و پليدى شيطان  ؛تا شما را با آن پاك كند و آبى از آسمان برايتان فرستاد، ؛فراگرفت

به ياد [ها را با آن استوار دارد! و  هايتان را محكم، و گام و دل ؛را از شما دور سازد
كسانى را  ؛من با شما هستم«موقعى را كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد:  ]آر

و وحشت اند، ثابت قدم داريد! بزودى در دلهاى كافران ترس  كه ايمان آورده
و همه  ،فرود آريد ]بر سرهاى دشمنان[ها را بر باالتر از گردن  ضربه ؛افكنم مى

  ؛»انگشتانشان را قطع كنيد
ٰ  ُتلُوُهمۡ َتقۡ  فَلَمۡ ﴿ َ ٱ ِكنَّ َوَل ٰ  َت َرَميۡ  إِذۡ  َت َرَميۡ  َوَما َقَتلَُهمۚۡ  َّ َ ٱ ِكنَّ َوَل  ِلَ َوِلُبۡ  َرَمٰ  َّ
ۡ ٱ ٓ  هُ ِمنۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل َ ۚ  ءً بَ َ ٱ إِنَّ  َحَسًنا   ]١٧األنفال: [ ﴾١٧ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َّ
اى [اين تو نبودى  و ،بلكه خداوند آنها را كشت ،اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد«

و خدا  ،بلكه خدا انداخت ،انداختى ]پيامبر كه خاك و سنگ به صورت آنها
  ؛»ند شنوا و داناستخداو ؛خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان خوبى كند مى
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ۖ ۡلَ ٱ فَِئتَۡيِ  ِف  َءايَةٞ  لَُكمۡ  َكنَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  تُِل تَُقٰ  فَِئةٞ  َقَتا خۡ  َّ
ُ
ٞ  َرىٰ َوأ  َكفَِرة

  ِهمۡ لَيۡ ّمِثۡ  َنُهميََروۡ 
ۡ
ۚ لۡ ٱ يَ َرأ ُ ٱوَ  َعۡيِ ِ بَِنۡصِ  يَُؤّيِدُ  َّ ٓ  َمن ۦه ۚ يََشا ٰ  ِف  إِنَّ  ُء وْ  ةٗ لَعِۡبَ  لَِك َذ

ُ
 ِل ّلِ

 ٱ
َ
  ]١٣آل عمران: [ ﴾١٣ رِ َصٰ بۡ ۡل

و درس [با هم رو به رو شدند، نشانه  ]دان جنگ بدرميدر [در دو گروهى كه «
و جمع ديگرى كه كافر  ،كرد براى شما بود: يك گروه، در راه خدا نبرد مى ]عبرتى
را با چشم خود دو  ]گروه مؤمنانيعني [در حالى كه آنها  ]در راه شيطان و بت[ بود

و ] و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنها شد[ ديدند برابر آنچه بودند، مى
كند. در اين،  ييد مىأبا يارى خود ت ]و شايسته بداند[خداوند هر كس را بخواهد 

  .»عبرتى است براى بينايان
بدر است و اكثر اين  روزاصحاب پيامبر و مربوط به  هتمام اين آيات دربار

 هاين آيات را خدا دربار هيعني هم ؛ز وفات پيامبر نيز زنده بودندپس ا ،بزرگان بدري
  ؟شوند ميدانسته كافر  ميكساني گفته كه 

  رسد ميبه آنها ن يبد
 حد سستي نكردند واست كه پس از شكست در جنگ مجاهداني ااين آيه در مورد 

  شدند.نده و فراري كپراهمگي تا  كردندتعقيب را  كافران
ِينَ ٱ﴿ ْ تَ سۡ ٱ لَّ ِ  َجابُوا َّ ٓ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  لرَُّسولِ ٱوَ  ِ َصاَبُهمُ  َما

َ
ۚ َقرۡ لۡ ٱ أ ِينَ  ُح حۡ  لِلَّ

َ
ْ أ  ُهمۡ ِمنۡ  َسُنوا

ْ تََّقوۡ ٱوَ  جۡ  ا
َ
ِينَ ٱ ١٧٢ َعِظيمٌ  رٌ أ ْ  قَدۡ  لَّاَس ٱ إِنَّ  لَّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  لَّ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُكمۡ  َجَُعوا
ْ  انٗ إِيَمٰ  فََزاَدُهمۡ  ُ ٱ َنابُ َحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ َوكِيُل ل ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  َّ

ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َيمۡ  ٰ رِۡض  تََّبُعوا ِۗ ٱ نَ َو ُ ٱوَ  َّ   ]٧۴- ١٧٢آل عمران: [ ﴾١٧٤ َعِظيمٍ  لٍ فَۡض  ُذو َّ
شان رسيد، پس از آن همه جراحاتى كه به اي را صآنها كه دعوت خدا و پيامبر«

 جنگدان ميحد التيام نيافته بود، به سوى دان اُميهاى  و هنوز زخم[ ؛اجابت كردند
، پاداش نمودند يو تقوا پيش هبراى كسانى از آنها كه نيكى كرد ]حركت نمودند

[يعني مردم « مردم به آنان گفتند:] بعضى از[بزرگى است. اينها كسانى بودند كه 
اما اين سخن،  ؛»از آنها بترسيد! ؛اند شما اجتماع كرده ]حمله به[براى  ]لشكر دشمن

به  ماست. و او بهترين حامىِ ،خدا ما را كافى است«و گفتند:  ،بر ايمانشان افزود
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در حالى  ؛با نعمت و فضل پروردگارشان، بازگشتند ]دانمياز اين [ن جهت، آنها ميه
و خداوند داراى  ؛ردندو از رضاى خدا، پيروى ك ؛كه هيچ ناراحتى به آنان نرسيد
  ».فضل و بخشش بزرگى است

خيلـي از ايـن    »نكردبدي آنها را لمس «﴾ ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َيمۡ  لَّمۡ ﴿ فرمايد: ميخداوند 
چطور شيعه بعـد   ؛شركت داشتند صافراد در انتخاب خليفه پس از وفات رسول اهللا

دهـد كـه ايـن     مـي اهي گو ﴾ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َيمۡ  لَّمۡ ﴿ ضمانت كرده كه أاز آنكه خداوند
مرتكب  )يعني نافرماني و مخفي كردن دستور خدارا ( متصور مردم به بزرگترين بديِ

  شدند؟

  من هستندؤكه م حقاً

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َهُدوا ِينَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ وٓ  َءاَووا نََصُ ْ وَّ ْوَلٰٓ  ا
ُ
 ئَِك أ

ۡ ٱ ُهمُ  ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ   ]٧۴األنفال: [ ﴾٧٤ َكرِيمٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه «

و  ]و رحمت خد[براى آنها، آمرزش  ؛اند دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان حقيقى
  .»اى است شايسته روزىِ

 ايحرف قرآن را  ،را باور كنيم هحرف ك .كافرندكه  حقاًگويند  ميها  و بعضي
  زند؟ مين حرف آ ايمان دارد ولي برخالفن آبه قر را مدعي است كهحرف كسي 

  رستگاران

ِينَ ٱ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َهُدوا مۡ  َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َو

َ
عۡ  َوأ

َ
 َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ ِعندَ  ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ   ]٢٠التوبة: [ ﴾٢٠ ئُِزونَ َفا

هايشان در راه خدا جهاد  آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جان«
  ».و آنها پيروز و رستگارند ،نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است
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  انگافتيبشارت 
  باالستشده در  اين آيه دنباله آيه ذكر

﴿ ُ ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡحَ  َربُُّهم ُهمۡ يُبَّشِ ٰ  نٖ َو َُّهمۡ  ٖت وََجنَّ قِيمٌ  نَعِيمٞ  فِيَها ل   ]٢١التوبة: [ ﴾٢١ مُّ
جانب خود و خشنودي و رضوان و  دهد به رحمتي از ميبشارت خدايشان آنها را «

  .»ها جاودان خواهند بود آن نعمت و آنها در ،ها باغ
جهنم  هبه آنان مژد ها اما بعضي ،دهد ميخداوند آنها را بشارت به بهشت 

بهشت در اختيار شماست يا در ؟ دست خدا جهنم در دست شماست يا در .دهند مي
  ؟اختيار اهللا

  متقي هستند

ِينَ ٱ َجَعَل  إِذۡ ﴿ ْ  لَّ نَزَل  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ َحِيَّةَ  ِميَّةَ لَۡ ٱ قُلُوبِِهمُ  ِف  َكَفُروا
َ
ُ ٱ فَأ  ۥَسِكينََتهُ  َّ

 ٰ َ َ  ۦُسوِلِ رَ  َ َ ۡ ٱ َو ۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل ل
َ
ْ َوَكنُوٓ  َوىٰ لَّقۡ ٱ َكَِمةَ  َزَمُهمۡ َوأ َحقَّ  ا

َ
هۡ  بَِها أ

َ
ۚ َوأ  َوَكنَ  َلَها

ُ ٱ   ]٢۶الفتح: [ ﴾٢٦ اَعلِيمٗ  ءٍ َشۡ  بُِكّلِ  َّ
خوت جاهليت هاى خود خشم و ن هنگامى را كه كافران در دل ]به خاطر بياوريد[«

خويش و مؤمنان  ةخداوند آرامش و سكينه خود را بر فرستاد ]در مقابل،[و  ؛داشتند
تر و  و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت، و آنان از هر كس شايسته ،نازل فرمود

  .»و خداوند به همه چيز دانا است ؛آن بودند اهلِ
 نظر صكسي هنوز درباره لشكر محمد اگر .نويسيم ميما در اين باره شرحي ن

  بخواند.يك بار ديگر آيه را خوبي ندارد پس 

  خدا ازآنها راضي است
كه در بيعت رضوان با رسول خدا بيعت كردند كساني  از  أنوشتيم كه اهللا پيشتر

آنها كساني بودند كه قبل از فتح مكه ايمان آوردند و از مكه به مدينه  .خشنود شد
نام مهاجران و  هآنها ب خدا از .يا در مدينه مهاجرين را پناه دادند ،هجرت كردند

  :فرمايد ميبرد و درباره آنها  مينام انصار اوليه 
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ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ لسَّ
َ
لُونَ ۡل ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡل َبُعوُهمٱ لَّ  رَِّضَ  نٖ َسٰ بِإِحۡ  تَّ

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ َعدَّ  هُ َعنۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَتۡ  رِيَتۡ  تٖ َجنَّ

َ
ٓ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل بَدٗ  فِيَها

َ
 اۚ أ

 ٰ   ]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َذ
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، «

هايى از بهشت  از او خشنود شدند و باغ ]نيز[خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 
جاودانه در آن  ؛ته، كه نهرها از زير درختانش جارى استبراى آنان فراهم ساخ

  ».و اين است پيروزى بزرگ ،خواهند ماند
فرموده كه از  مخدا اعال .زند ميهر باطل مها و اتهامات  بر تمام ياوه ،اين آيه

ولو  ،كند ميابداالبد، داخل  مهاجرين و انصار اوليه خشنود است و آنها را در بهشت،
ايمان به قرآن كسي كه  .و آنها را كافر و منافق بداند پيراهن چاك كند ينادانهر آنكه 

  ؟داردصحابه را به ساحت  حرمتي بياين آيه ديگر حق  با خواندنِآيا  ،داشته باشد

  هستندصحابه بهتر از ما 

ۡ ٱ ِمنَ  عُِدونَ َقٰ لۡ ٱ َتوِييَسۡ  َّ ﴿ ْوِل  َغۡيُ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  لضَّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  نَ ِهُدوُمَجٰ ل َّ 

مۡ 
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َو

َ
َل  َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ َّ مۡ  ِهِدينَ ُمَجٰ ل

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َو

َ
َ  َوأ ۚ  عِِدينَ َقٰ لۡ ٱ َ  َدرََجٗة

 ّٗ ُ ُ ٱ وََعدَ  َو ۚ سۡ لُۡ ٱ َّ َل  َنٰ ُ ٱ َوفَضَّ ۡ ٱ َّ َ  ِهِدينَ ُمَجٰ ل جۡ  عِِدينَ َقٰ لۡ ٱ َ
َ
   ﴾٩٥ اَعِظيمٗ  ًراأ

  ]95: النساء[
افراد باايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى  ]هرگز[«

خداوند مجاهدانى را  .كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند، يكسان نيستند
برترى مهمى  ]كنندگان جهاد ترك[كه با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان 

وعده  ]به نسبت اعمال نيكشان[به هر يك از اين دو گروه اوند خدو  ؛بخشيده
  ».پاداش نيك داده، و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظيمى برترى بخشيده است

 ،طلحه ،زبير ،عايشه ،ابوعبيده ،ابوبكر ،عثمان ،عمر ،دانيم كه علي ميهمه 
ن شدند و هزار مسلما فتح قبل از شو ديگران سعد بن عباده ،وقاص ابي سعدبن
يكي از  با - كسي باشد ولو هر - كه پس از فتح انفاق كردند يا جهاد كردند مسلمان،
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رسد كه  ميداند به ما چه  ميكسي كه خدا او را بهتر از ما  .اصحاب اوليه برابر نيستند
  درازي كنيم؟ درباره آنها زبان

م آياتش را قبول ايمان به قرآن دار«: بگويد كسياگر بعد از اين همه آيات  حال
 گويي نظر شما آيا تناقضه ب ،»هاي شريفي بودند پذيرم كه صحابه انسان مياما ن ،دارم

  كند؟ مين
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  صفات منافقين

آب  - به اصطالح - كنند و ميتمام آيات فصل پيش را با يك آيه رد  شيعيانبرخي از 
 ،ر حق عمرما قبول نداريم كه آيه د: گويند ميآنها  .ريزند ميپاكي روي دست ما 

  است:فرموده  أباشد زيرا خداوند ابوبكر و ديگران
 ٱ ّمِنَ  َلُكمَحوۡ  َوِممَّنۡ ﴿

َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَنٰ  َرابِ عۡ ۡل

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا    ﴾لَِّفاقِ ٱ َ

  ]١٠١التوبة: [
و از اهل  ؛نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند ان) اعراب باديهميو از («

  ».ندندايبى سخت به نفاق پگروه ]نيز[ه مدين
 ةآي :اوالً كه بينيد مي ؛به قرآن مراجعه كنيد :أاهللا ه به مددهاما جواب اين شب

 خداوند :ثانياً ؛استاختصاص به مدح مهاجران و انصار و تابعين داشته  ،يناقبل از 
هۡ  َوِمنۡ ﴿ فرموده:

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا هل المدینة کلهم منافقون أ( :نفرموده و ﴾لَِّفاقِ ٱ َ

همسران و ولي شما همه را منافق كرديد از ، إالَّ علي وأبوذر وسلمان ومقداد)
  . نظر شما منافق بودند ترين شهروند مدينه از ميعا تاگرفته  صخويشاوندان پيامبر

حرف  .ما حق نداريم بدون دليل انگشت اتهام را به سوي صحابه كرام دراز كنيم
اي بدانيد بايد دليل ارائه  شما براي آنكه صحابه را مشمول آيه .شود ميدليل ن بي كه

هۡ  َوِمنۡ ﴿ي  آيه تواند با استناد به ميهر كسي ه نگر و ،دهيد و براهين محكم بياوريد
َ
 لِ أ

ۡ ٱ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا  .»پس منافق است ،چون علي در مدينه بود« :گويدب ﴾لَِّفاقِ ٱ َ
قبل از كه پس چاره اين است  ؟كنيد مي هللا) آيا شما اين استدالل را قبولستغفراأ(

و  ،بررسي كنيم كه اصالً منافقين چه صفاتي داشتند ،را به نفاق متهم كنيم كسيآنكه 
  .نه صحابه منطبق بود يا بعد ببينيم كه اين صفات بر

م شود گر تكفيروگرنه اگر بازار تهمت و  ،ن استميحل درست و منطقي ه راه
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بلكه از نظر  ،ديد ما نه از ،پس بياييم صفات منافقين را ،ماند ميكس در امان ن هيچ
  كنيم:قرآن بررسي 

  رفتند مين به جهاد نيمنافق

﴿ ٓ نزِلَۡت  َذا
ُ
نۡ  ُسوَرةٌ  أ

َ
ْ  أ ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ْ َوَجٰ  َّ ْ  َذنََك  ٔۡ َت سۡ ٱ رَُسوِلِ  َمعَ  ِهُدوا ْولُوا

ُ
وۡ ٱ أ  لِ لطَّ

ْ َوقَ  ُهمۡ ِمنۡ  عَ  نَُكن نَاَذرۡ  الُوا ْ  ٨٦ عِِدينَ َقٰ لۡ ٱ مَّ ن رَُضوا
َ
ْ  بِأ  َوُطبِعَ  َوالِِف لَۡ ٱ َمعَ  يَُكونُوا

 ٰ َ   ]٨٧-٨۶التوبة: [ ﴾٨٧ َقُهونَ َيفۡ  َ  َفُهمۡ  قُلُوبِِهمۡ  َ
به خدا ايمان بياوريد «كه:  ]و به آنان دستور دهد[اى نازل شود  و هنگامى كه سوره«

كه توانايى دارند،  ]گروه منافقان[يعني افرادى از آنها  »د كنيدو همراه پيامبرش جها
 ]آنها كه از جهاد معافند[بگذار ما با قاعدين «گويند:  مىخواهند و  از تو اجازه مى

 ؛هر نهاده شدههايشان م فان باشند و بر دلآنها راضى شدند كه با متخلّ ]آرى[. »باشيم
  .»فهمند نمى ]چيزى[از اين رو 
 دانيم كه صحابه كرام از جنگ بدر تا جنگ روم با حضرت ميمه و ما ه

نفر در  هزار سيبه  ،جنگ بدر نفر در سيصد و چهاردهبودند و عددشان از  صرسول
دانيم كه اصحاب كبار چون  ميو باز همه  ؛افزايش يافت صآخرين سال حيات پيامبر

 ؛ركاب آن حضرت بودندها در  زبير و طلحه در اغلب جنگ ،علي ،عثمان ،عمر، ابوبكر
فرماني ش نه نادليل ،نائي يكي از صحابه حضور نداشتثطور استه جنگي ب و اگر هم در
موريت ديگري أم شخصبه آن  صمحمدحضرت بلكه اين بود كه  ،و سرپيچي

  كند. ميياران پيامبر تطبيق نا اصالً ب ،پس اين صفت منافقين ،محول فرموده بودند

  كنند ميخرابكاري 
فرض منافقين براي جنگ خارج شوند و پيامبر را همراهي ه اگر بيح قرآن به تصر

  :كنيدزنند به آيه توجه  مي خرابكاريه در وسط راه دست ب ،كنند
ْ  لَوۡ ﴿ ا فِيُكم َخرَُجوا َّ  َزاُدوُكمۡ  مَّ ِ ٗ  إ وۡ  َخَبا

َ
ْ َوَل ٰ  َضُعوا  َنةَ فِتۡ لۡ ٱ ُغونَُكمُ َيبۡ  لَُكمۡ ِخَل

ٰ  َوفِيُكمۡ  َ  ُعونَ َسمَّ ُ ٱوَ  ُهۡمۗ ل َّ  ۢ ِ  َعلِيُم ٰ ٱب ْ بۡ ٱ لََقدِ  ٤٧ لِِميَ لظَّ ْ  ُل َقبۡ  ِمن َنةَ فِتۡ لۡ ٱ َتَغُوا  َوقَلَُّبوا
 ٱ لََك 

ُ
ٰ  ُمورَ ۡل ٓ  َحتَّ مۡ  َوَظَهرَ  قُّ لَۡ ٱ ءَ َجا

َ
ِ ٱ رُ أ   ]۴٨-۴٧التوبة: [ ﴾٤٨ رُِهونَ َكٰ  َوُهمۡ  َّ

جز اضطراب و ترديد، شدند،  خارج مى] دان جهادميسوى ه ب[اگر آنها همراه شما «
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و ايجاد تفرقه و [انگيزى  سرعت در بين شما به فتنهه و ب ؛افزودند چيزى بر شما نمى
هستند كه به سخنان آنها  ]سست و ضعيف[ان شما، افرادى ميو در  ؛پرداختند مى ]نفاق

 شناسد. آنها پيش از اين در پىِ و خداوند، ظالمان را مى ؛دهند كامال گوش فرامى
تا آن كه حق فرا  ]و به هم ريختند[گيزى بودند، و كارها را بر تو دگرگون ساختند ان فتنه

  ».، در حالى كه آنها كراهت داشتند]و پيروز شديد[رسيد، و فرمان خدا آشكار گشت 
ياران منافق  جنگ احد كرد و در »بيأعبداهللا بن «آن كاري كه منافق بزرگ  شبيه

  نشد.ضر به جنگ راه برگرداند و حا ةخود را از نيم
ها بايد  بر اساس اين آيه آنها در جنگ ،و اگر كسي بگويد صحابه منافق بودند

بايست در يك نبرد هم  مين صپيامبر ،زدند و با اين وصف ميدست به خرابكاري 
  .شد مي پيروز

 ها به نوبه خود قهرماني و رشادت از خود نشان دادند صحابه در هر يك از جنگ
آنچه را كه بدون غلو و افراط  ما هم ؛دنكن ميرا ذكر  سارهاي عليفقط ك شيعيان اما

ها نقش  جنگ در اصحاب همهولي  ،كنيم ميقبول داريم و به آن افتخار  كنند، ذكر مي
بحثي نيست كه قهرمان بزرگ اين  :ياد بياوريمه مثالً جنگ خيبر را ب ؛اساسي داشتند

 ،الً در ابتداي جنگ يعني شب هفتممث ؛اما ديگران هم سهم داشتند ،بود سجنگ علي
زيرا آن يهودي از  ،ها آسان شد كار مسلمان يك يهودي را اسير كرد سوقتي عمر

عمر  پس آيا اين كارِ .ترس جان، همه رازهاي خيبر را براي مسلمانان گفت
  ها؟ يا كمك به مسلمان ،يا سازندگي ،بودخرابكاري 

د، با ناد ميو جاسوس  خرابكارنبرد، هاي  در ميداناين آيه كه منافقان را  لذا
  است. آنانمخالف و در جهت عكس كارهاي  كامالًعملكرد اصحاب 

  ص اهللاراد به رسول يا

ٰ ٱ ِف  ِمُزكَ يَلۡ  مَّن ُهمَوِمنۡ ﴿ َدَق عۡ  فَإِنۡ  تِ لصَّ
ُ
ْ أ ْ  َهاِمنۡ  ُطوا ْ َطوۡ ُيعۡ  لَّمۡ  ن رَُضوا ٓ ِمنۡ  ا  إَِذا َها

  ]۵٨: التوبة[ ﴾٥٨ َخُطونَ يَسۡ  ُهمۡ 
اگر از آن  ؛رندگي مىغنايم به تو خرده  ]تقسيم[ ان آنها كسانى هستند كه درميو در «
گيرند  و اگر داده نشود، خشم مى ؛شوند به آنها داده شود، راضى مى ]غنايم، سهمى[
  ».]خواه حق آنها باشد يا نه[
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مر هم بگويند كه ابوبكر و ع شيعياناين صفات منافقان بوده و هست و نشيندم 
 ،بلكه به گواهي قرآن و تاريخ ،گرفتند ميتقسيم غنايم ايراد  به پيامبر در نو عثمان

سرسبد و  كار گلِ در اين سكردند خصوصاً عثمان ميآنها خود در راه خدا انفاق 
بلكه  ،پس اين صفت منافقين نيز با اخالق صحابه تطابق ندارد بودند.ديگران  سرآمد

  ت.اسن تا آسمان ميز تفاوت از

  ل هستنديذل

ٓ رََّجعۡ  لَئِن َيُقولُونَ ﴿ َ  َنا ِ ۡ ٱ إ  ٱ رَِجنَّ َلُخۡ  َمِديَنةِ ل
َ
 ٱ َهاِمنۡ  َعزُّ ۡل

َ
ۚ ۡل ِ  َذلَّ َّ ِ  ِعزَّةُ لۡ ٱ َو

ٰ  ِمنِيَ ُمؤۡ َولِلۡ  ۦَولِرَُسوِلِ  ۡ ٱ ِكنَّ َوَل   ]٨المنافقون: [ ﴾٨ لَُمونَ َيعۡ  َ  فِقِيَ ُمَنٰ ل
در حالى كه ، كنند رديم، عزيزان ذليالن را بيرون مىاگر به مدينه بازگگويند:  آنها مى«

  .»دانند ولى منافقان نمى ؛عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است
 حكومتدر آن شهر  .اصحاب بودند ،مردم مدينه عزيزترينِ كيست كه نداند در

منافقان و ياران عبداهللا  ،ترين مردم و ذليل ،دستشان بوده كردند و حكم و قضاوت ب
پس اين صفت هم با اخالق صحابه  .پسرش با او مخالف بودحتي  ؛بن ابي بودند

تا امروز نيز  نگارنده نظره عصر خود عزيز بودند و ب زيرا آنها در ،نداردهمخواني 
  .قدرتمند نيستو  آنها عزيزچون كسي 

  ان نرفتنديمبه جنگ رو

ۡ ٱ فَرِحَ ﴿ ٰ  َعِدهِمۡ بَِمقۡ  ُمَخلَُّفونَ ل ِ ٱ رَُسولِ  َف ِخَل ْ َوَكرُِهوٓ  َّ ن ا
َ
ْ يَُجٰ  أ مۡ  ِهُدوا

َ
ٰ بِأ  لِِهمۡ َو

نُفِسِهمۡ 
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َوأ َّ  ْ ْ  َ  َوقَالُوا ۗ لَۡ ٱ ِف  تَنفُِروا َشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  قُۡل  ّرِ

َ
ْ  لَّوۡ  اۚ َحرّٗ  أ  َكنُوا

ْ َيۡض فَلۡ  ٨١ َقُهونَ َيفۡ  ٗ  َحُكوا ْ بۡ َوۡلَ  قَلِي ٓ  اَكثِيٗ  ُكوا ۢ َجَزا ْ  ابِمَ  َء    ﴾٨٢ ِسُبونَ يَكۡ  َكنُوا
  ]٨١-٨٢ :التوبة[

خوشحال شدند و كراهت  اهللاز مخالفت با رسول  ]از جنگ تبوك[جويان  تخلف«
به يكديگر و به [و  ؛هاى خود، در راه خدا جهاد كنند داشتند كه با اموال و جان

از اين بگو: آتش دوزخ  ؛حركت نكنيد ]دانميسوى ه ب[در اين گرما، گفتند:  ]مؤمنان
چرا [رو آنها بايد كمتر بخندند و بسيار بگريند  از اين .دانستند اگر مى ؛هم گرمتر است

  .»دادند اين، جزاى كارهايى است كه انجام مى ]كه آتش جهنم در انتظارشان است
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كه در آن  در حالي ،منافقين به جنگ تبوك نرفتند .جنگ روم است هاين آيه دربار
پس نبايد آنها را  ،شركت داشتند - از جمله اصحاب كبار - شمشيرزن مسلمان هزار سي

  :كند ميمنان را نيز اين طور وصف ؤزيرا خدا منافقين را وصف كرده و م ،منافق بدانيم
﴿ ٰ ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ ِكنِ َل ْ  لَّ ْ َجٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا مۡ  َهُدوا

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َو

َ
ْوَلٰٓ  َوأ

ُ
 لَُهمُ  ئَِك َوأ

ٰ يۡ لَۡ ٱ ْوَلٰٓ  ُتۖ َر
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ َعدَّ  ٨٨ لُِحونَ ُمفۡ ل

َ
ُ ٱ أ ٰ  لَُهمۡ  َّ  تَِهاَتۡ  ِمن رِيَتۡ  تٖ َجنَّ

 ٱ
َ
ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل ٰ  فِيَها   ]٨٩و  ٨٨التوبة: [ ﴾٨٩ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َذ

و  ،هايشان جهاد كردند ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و جان«
هايى از  خداوند براى آنها باغ. و آنها همان رستگارانند ها براى آنهاست همه نيكي

جاودانه در آن خواهند  ؛بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است
  ».بزرگ ]و پيروزى[و اين است رستگارى  ؛بود

با  كه رفتار منافقين دليل واضح آمد ،كس است يك حرف بس است در خانه اگر
در يك مورد نيز نه فقط حتي  و ايم منافات دارد آنچه كه از كردار صحابه شنيده

اين بار در اين گفتار ما فقط از قرآن دليل آورديم و  است.بلكه برعكس  ،تطابق ندارد
تواند  ميكند  مياما كسي كه هواي نفساني خود را پيروي  ،سخن اهللا را گواه گرفتيم
همانا صحابه بودند.  ،شاري كند كه منظور از منافقين مدينههمچنان در عقيده خود پاف

خوانندگان خود ه را عموماً ب توانيم بحث كنيم ولي در نهايت اين ميما با او ن
ه متأسفانه ب ،كه اگر انسان بدون منطق بخواهد از قرآن چيزي را ثابت كند گوييم مي

چون در «ويد كسي بگينكه ا ،خواهد استنباط نمايد ميتواند آنچه را كه  ميراحتي 
 ٱ ّمِنَ  لَُكمَحوۡ  َوِممَّنۡ ﴿: ن آمدهآقر

َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَنٰ  َرابِ عۡ ۡل

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا َ 

مانند آن دو نفري است كه ادعاي پيامبري  »پس صحابه منافقند ]١٠١: التوبة[ ﴾لَِّفاقِ ٱ
دليل نبوت شما « :مردم پرسيدند ؛اهللا يكي نامش بود نصراهللا و ديگري فتح ،كردند

ٓ  إَِذا﴿قرآن نوشته  در« :جواب دادند» چطور؟« :پرسيدند ».قرآن« :گفتند »چيست؟  ءَ َجا
ِ ٱ نَۡصُ  تهمت و  .»ايم پس پيغمبريم اهللا باشيم آمده فتح كه نصراهللا و ما و ﴾حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  َّ

  است.اهللا اهللا و نصر افتراي نفاق بر صحابه نيز همسان استدالل فتح
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  ن صحابهيجنگ ب

 حاضراندازد اين است كه  مياي كه بسياري از برادران اهل تشيع را به اشتباه  نكته
آنها  كه بايد همه كارهاي كنند ميگمان  يك خطا را به صحابه ببخشند وحتي  نيستند

پندارند علي  مي زيرا ،دارند سن عقيده را در مورد عليميو اتفاقاً ه ،خوب باشد
  است.م بوده معصو

بلكه معتقديم  ،اند معصوم بوده سجمله علياز  ،عقيده نداريم كه صحابه ما هرگز
كه در جنگ  شناسيم مي راكسي  ما .از بعضي از صحابه كارهاي خطايي سر زده است

 رساند. كفاراطالع حمله پيامبر به مكه را به  ،اش اما براي حفظ خانه بدر حاضر بود
 ؛نه يا رسول خدا« :گفت »كافر شدي؟ آيا« :پرسيداز او  يامبرپ ،شد وقتي رازش برمال

 ».ام در مكه تدبيري بود براي حفظ خانواده فقطاين دارم. ايمان به خدا و رسولش 
بدري را خدا بخشيده  ةصحاب« :اما پيامبر گفت ،اجازه خواست تا او را بكشد سعمر
را صريحاً  آنهاولي خدا  ،هكه از جنگ فرار كردرا سراغ داريم اي  ييا صحاب .»است

گويند:  اكنون ميدانم كه  مي شيعهبا توجه به طرز تلقي  .بخشيده است و امثال اينها
خود  ةبلكه عقيد ،من قضاوت شما را نكردم ،نه». اين كه دقيقاً حرف و نظر ماست«

معرض  ها در انسان هبقي صحرف ما اين است كه غير از حضرت محمدرا گفتم. 
رف اين ولي ص ،ممكن است فتواي غلط بدهند ،ممكن است گناه كنند .خطا هستند

  دهيم.اصحاب نسبت  هگناهان را به هم هنبايد ما را وادار كند كه هم امكان،
كسي كه رهبر « :گويند مي كنند و ميآنها غلو  ؛است بسيار بزرگ شيعهاين اشتباه 

 ،و بر اين اساس د،مرتكب گردكبيره نبايد  يك گناه صغيره ياحتي  ديگر ،است
آگاه به تمام علوم و داناي  ،و آنها را عقل كل هخود را به خداوند متصل كرد مامانِا
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اند بلكه  يعني كسب نكرده ،گويند علم آنها لدني است ميحتي  ؛دانند ميغيب نيز 
كه  - امام دهم خود راحتي  آنها كار را به جاي رساندند كه .خدا به آنها داده است

به چنين  .دانند ميبهتر  عيسي موسي يا ،ي چون ابراهيمانمبراپي از -بودهساله  هشت
بايد اين نكته  بتداا ،دانند مي ساله را از ابراهيم خليل اهللا بهتر كودك هشتافرادي كه 

در جهان وجود داشته باشد تواند  در صورتي مي ،را فهماند كه انسان معصوم از خطا
ايشان  شانوحي به كمك اگر صمحمدحضرت حتي  ،كه به وحي متصل باشد

  :مثالً ؛شدند ميآمد دچار خطا  مين
متعجب  ؛كنند ميگريه  و ابوبكر صپيامبروارد اتاق شد و ديد  سروزي عمر

شما را به گريه آورده تا من هم همراه شما  برايم بگوييد كه چه چيز« :شد و گفت
ده كه در آن حضرت ي بويها نزول آيه ،بعد معلوم شد كه علت گريه ».گريه كنم

اين است.  هم به آزادي اسيرها دادميمورد عتاب قرار گرفته كه چرا تص صمحمد
  :فرمايد مي أخداوند .نبوده است أمورد پسند اهللا وپيشنهاد ابوبكر بود 

ِ ٱ ّمِنَ  بٞ كَِتٰ  َ لَّوۡ ﴿ ُكمۡ  َسبَقَ  َّ ٓ  لََمسَّ َخذۡ  فِيَما
َ
  ]۶٨األنفال: [ ﴾٦٨ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ُتمۡ أ

را به خاطر آنچه كه گرفتيد عذابي  اگر نبود حكم خدا كه پيشي گرفته پس شما«
  .»كرد ميلمس  معظي
  دادند.م خود را مطابق اراده الهي تغيير ميطبيعي است كه رسول خدا فوراً تص و

اگر وحي به  ،ترين شخص به مقام رهبري بود مناسب صمبر خدااجايي كه پي
عثمان  ،عمر ،پس ديگر از ابوبكرم اشتباهي بگيرد، ، ممكن بود تصميآمد ميكمكش ن
حتي  مات خود و در افعال خودميتص چطور انتظار داشته باشيم كه در نو علي 

  يك بار هم به خطا نروند؟
 كرده،متصل به وحي خود را  ديگرِ هعلي و ائم ،گفتيم شيعه براي حل اين مشكل

مشكل را رفع براي آنكه اين  »تمحمد خاتم انبياء اس«است: ولي چون قرآن فرموده 
نخورده  دست ششكل لياتصال علي و ائمه با خدا را اسماً تغيير دادند و هنحو كنند،
آنها  هو براي آنكه كسي ب »الهام با خدا تماس داشت هواسطه علي ب« :يعني گفتند ؛است

 ،وحي در .دارند تفاوتگفتند كه وحي و الهام  ،نگويد چرا نام وحي را الهام گذاشتيد
  شنيد. ميفقط صدايش را  ديد و ميديد و در الهام علي فرشته را ن ميپيامبر فرشته را 
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 ؛اصل و مقصود فهم است ؛ي نداردتميداند كه ديدن فرشته چندان اه ميعاقل هم 
روش پيامبران است و چون علي پيامبر نبوده اين نسبت ناروا كه ه مهم ارتباط با اهللا ب

و نبايد نام وحي را الهام گذاشت و  ،را نبايد به او نسبت دادعلي از آن بيزار است 
  درست كرد. خودساختهقانون 

كما آنكه خداوند  ،فرشته هواسط بي واسطه ياه وحي يعني نزول كالم الهي ب
يم كه به موسي يگو مياما باز  ،اي در كار نبود مستقيماً با موسي صحبت كرد و فرشته

اختراع  ديگري را براي اين ارتباط الهي بشر ةواژ ،شيعهوحي نازل شد و مثل 
نامش  ،يت نازل شدهؤقابل ر ةواسطه فرشته ب صكه بر محمد ميكال .كنيم مين

 هم باز ،ت نازل شدهؤيغيرقابل ر ةواسطه فرشته كه به علي ب ميكال وحي است و
  كرد.توان كاله شرعي درست  ميبا بازي كلمات ن ؛نامش وحي است

توانيم قبول كنيم امام  مين ديگر ،خرين پيامبر بدانيمرا آ صمحمد پس اگر
تر بر ،كه مستقيماً با خدا در ارتباط بوده ؛پيامبري چون موسي ساله ازهشت 
عقل كل و خالي از خطا و  آمده، بعد از اوكه توانيم ادعا كنيم انساني  مين ديگرباشد؛ 

 ولي ،ي سرزنديهللا نيز خطاهابايد بپذيريم كه امكان دارد از اولياءا .اشتباه بوده است
مردم عادي اين است كه آنها هر وقت كه متوجه خطاي خود شدند  تفاوت آنها با

صحابه  ؛گردند ميبر خوداز حرف  ،اگر فتواي غلطي دادند و كنند ميو استغفار توبه 
  نبودند.جدا از اين قانون  نيز

صحاب با يكديگر ال كه چرا ائواي است براي جواب به اين س سخنان مقدمه اين
  فرمايد: مي خداوند در قرآن. جنگيدند

ٓ  ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  ئَِفَتانِ َطا ْ قۡ ٱ ِمنِيَ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َبَغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما َ  ُهَماَد َ 

 ٱ
ُ
ْ َفَقٰ  َرىٰ خۡ ۡل ٰ  ِغ َتبۡ  لَِّت ٱ تُِلوا ٰٓ  ءَ تَِفٓ  َحتَّ َ ِ مۡ  إ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 ِ    ].٩[الحجرات:  ﴾لِ َعدۡ لۡ ٱب
 پس اگر يكي بر ،آن دو را آشتي دهيديدند، منان با هم جنگؤاز م اگر دو گروه«

و وقتي  ،به حكم خدا رجوع كند جنگ كنيد تا گروه تجاوزگربا  ،كردتجاوز ديگري 
  .»الح كنيدعدل اصه برا گروه  وپس بين آن د ،به حكم خدا رجوع كرد
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حاليكه هر دو  هم جنگ كنند در گروه با آيد كه امكان دارد دو مياز ظاهر آيه بر
من ديگر زور بگويد البته اين به آن ؤمني به مؤمن باشند و امكان دارد مؤطرف م

جنگند هر دو را ما  ميهم  گروه بنام مسلمان با معني نيست كه حاال هر جا ديديم دو
بايد تحقيق كنيم پس بياييد روابط بين  رف را بدانيم! نه مامسلمان بدانيم يا يك ط

  ببريم.بين  ذرهزير صحابه را 
آنها به مرافعه و دعوا  گاهي كارِ ،حكماين گفتيم صحابه معصوم نبودند و به 

كار در زمان  .تسليم فرمان او بودند بردند و مي صرسيد و شكايت به رسول خدا مي
شد كه صحابه از  ميالبته گاهي  .ن منوال بوديمه بر شابوبكر و عمر و عثمان

 ،جرياناين اما  ،شد ميشدند يا رهبر از افراد زير دست ناراضي  ميرهبريت ناراضي 
فرماندهي  هبا ادام مثالً عمر ؛كرد ميل عادي خود را طي ابر اساس قانون قرآن رو

، چون در پيروزي از سوي اوست خواست مردم فكر كنند ميدليل اينكه نه ب[ خالد
و از ابوبكر خواست كه او را بركنار  موافق نبود ]پيروزي از سوي خداوند بود ،واقع
اما  ،كردكنار برخالد را  ،وقتي عمر خليفه شد .اما ابوبكر سليقه ديگري داشت، كند

 ،وقتي عثمان خليفه شد داد.چون يك سرباز عادي به جهاد ادامه و خالد قهر نكرد 
، اما علي شورش نكرد، داشتايشان  ري بيايرادها ز اموربعضي اخاطرِ علي به 

ه ري بودند كه علي بميپسرانش نگهبان احتي  بلكه ،گري نكرد توطئه ،انقالب نكرد
اولين فتنه را كساني بوجود  .زياد راضي نبود كشورداري او هرحال از سياست و

دند و خليفه در اوباشاني از مصر خليفه سوم را شهيد كر ،آوردند كه صحابه نبودند
دست به شمشير نبرد و اجازه نداد احدي دست به  ،كه قدرت دفاع داشت حالي

اوباش اي كه از عمل  صحابه وياين فتواي ايشان بود. اما پس از مرگ  ؛شمشير ببرد
هركس  ؛بردن به شمشير نديدند مصري به خشم آمده بودند ديگر مانعي براي دست

  كند و اوباشان را گوشمالي دهد.نيرويي جمع  اي رفت تا به گوشه
شهر  اصحاب و شورشيان كه بر ،ناگفته نگذاريم كه پس از شهادت خليفه سوم

م گرفت ميعلي براساس فتواي خود تص .با علي بيعت كردند ،شده بودندمسلط 
رفت  ميزير بار بيعت ن - حاكم شام - چون معاويه .اصالح كند يكبه كارها را يك 

 .به عقب انداخت تر ن عثمان را به آن دليل و به يك دليل مهمقاتال مجازاتلذا علي 
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نيروهاي  ، زيراتر اين بود كه علي نيروي كافي براي مقابله با آنها را نداشت دليل مهم
نظم درآوردن ه شيرازه كارها از هم گسيخته بود و براي ب ،بودند هنده شدكپرا وفادار

زبير  و عايشه و طلحه :ين صحابه شروع شدامور احتياج به زمان بود. اينجا اختالف ب
زعم ه ي گرد آوردند تا بيو نيرو ورزيدند مياصرار بر مجازات فوري قاتالن عثمان 

وقتي دو لشكر روبرو شدند  .علي را نداشتند اجنگ ب سرِ و خود قاتالن را بكشند
شروع شبانه جنگ را  ،گران كه در هر دو طرف بودند اما فتنه ،كار به مذاكره كشيد

آتش جنگ با پيروزي علي موقتاً خاموش  شد.كردند و كنترل از دست صحابه خارج 
هاي مسلمانان  و كشته بودعلي  اسير همو عايشه  ندشهيد شده بود و زبير طلحه ؛شد

كه دعواي صحابه يك  بريم مياز رفتار علي پي  بود.ن را فرش كرده ميزاز دو طرف 
 كه خبر به قاتل زبير سعلي .يوي نبوده استسر امور دن دعواي فقهي بوده و بر

مژده به جهنم داد و  ،مراه شمشيرش آورده بود تا مژدگاني بگيرده مرگ او را به
خوارج به غضبناك شد و بعد  مرد ؛»است ميجهن از پبامبر شنيدم قاتل زبير« :گفت

دوارم خدا مرا ميا« :طلحه گفت به پسر سعلي درك واصل شد.ه ببعدها و پيوست 
  :با پدر تو مشمول اين آيات گرداند

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ  ِف  ُمتَّقِيَ ل ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ ٤٥ وَُعُيونٍ  ٖت َجنَّ  ِف  َما َناَونَزَعۡ  ٤٦ َءاِمنِيَ  مٍ بَِسَل
ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ٰ  نًاَو َ رٖ  َ َتَقٰ  ُسُ @]۴٧-۴۵الحجر: [ ﴾٤٧ بِلِيَ مُّ @

 ها هستند. و در كنار چشمه ]ز بهشتى سرسب[ها به يقين، پرهيزگاران در باغ«
هر گونه غل  .ها شويد با سالمت و امنيت داخل اين باغ ]گويند: فرشتگان به آنها مى[
 ؛]سازيم و روحشان را پاك مى[كنيم  را از سينه آنها برمى ]حسد و كينه و دشمنى[

  .»روى يكديگر قرار دارند ها روبه در حالى كه همه برابرند، و بر تخت
آنها  سپاه موافق يا مخالف را يكجا قرار داد و بر جسد كشتگان، اعم از سعلي

حداقل شيعه معتقد است كه كسي كه علي برايش مغفرت بطلبد  .خواند ميتنماز 
  بهشتي است. 

 ؛را به يغما برند خورده شكستسپاه علي خواستند اموال مسلمانان  گران از فتنه
مالشان را «: ه بعدها خوارج شدند گفتندآنهايي كش ان لشكرميعلي منع كرد و از 
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اي است كه  اما علي همچنان معتقد بود كه اين فتنه ،»حرام كردي و خونشان را حالل
  .است دادهبين اهل قبله رخ 

يش از اين برايشان بتوانست كاري  مين او .اين رفتار علي بود با آنهايي كه مردند
ن محارب خدا و رسولش رفتار عنواه ب صاما با عايشه همسر رسول خدا ،بكند
هيچ مسلمان  بلكه با ،اوفقط نه  .او را زنداني ننمود و تحت نظر نگرفت ،نكرد

براي او  ،جواب شنيد و نزديك شد و سالم كرد كديگري چنين نكرد. به عايشه
چهل نفر از زنان معتبر سپس  .عايشه نيز برايش استغفار خواست ،استغفار طلبيد
ا با احترام به مدينه ر صرسول خدا همسرِو  ديگزرب يو يهمراه يبصره را برا

هرگز نگفت كه  و علي هرگز از منبر براي كوبيدن عايشه استفاده نكرد .دبرگردان
همچنان كه  ،خورد مياتفاق افتاده افسوس  بر او .روند ميزبير به بهشت ن طلحه و

 علي عايشه را يم اگرگوييم بايد چون علي باش ميما اگر راست  .كرد ميعايشه چنين 
   نيز چنين كنيم.داد ما  دشنام

 خواستند مالِ ميدرست مثل خوارج كه  ،ترند ها از علي هم داغ چرا بعضي
  شدگان را نيز بگيرند. كشته

 چونكه ايشان جزو ،تر بودند حقدر جنگ بين صحابه علي مشكي نيست 
فت انتخاب شده به خال ،هرحاله شدند و ب مي مبشره محسوبةصحابه كبار و عشر

  نداشتند.نقطه ضعفي  بودند و
آنها به بعضي از  .ولي مخالفان هم براي مخالفت خود داليلي شرعي داشتند

ان سپاهيان علي مي زيرا در ،هم درست بود شاناطرافيان علي معترض بودند و ايراد
و كردند  ميها خرابكاري  يعني در جنگ ،افرادي بودند كه صفات منافقين را داشتند

شبي كه فردايش قرار بود براي جلوگيري از جنگ بين  در آنان زدند. ميدست به فتنه 
شبانه به سپاه مخالف  ،آتش فتنه را روشن كردند ،علي و طلحه و زبير مذاكره شود

همانها بعدها درجنگ صفين وقتي علي در  .زدند و باعث شهادت طلحه و زبير شدند
محاصره گرفتند و او  علي را در ،معاويه شتافتندبه كمك  ،پيروزي قرار داشت هآستان

يكپارچه شود و دوباره  مين اسالميتا مبادا سرز ،را مجبور كردند كه تن به صلح دهد
ها بعد از صفين چون ديدند علي مصمم است  باز همان .فتوحات خارجي ادامه يابد
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ا او در آمدند و مخالفت ب از درِ ،يكپارچه كند يا جنگمذاكره  با را مين اسالميسرز
 رايدر نهايت علي مجبور شد ب مخلصين.دانستند و شروع كردند به كشتن  شكافر

 نفر را در چهارهزار به ياران سابق خود حمله كند و ،خونخواهي يك صحابه مظلوم
 الخره موفق به شهيدكردنِاي كه جان در برده بود بيآنها ولي يكي از ،نهروان بكشد
ياران سابق  زيادي از ةعدكشتن  نهايت با شهادت در ي قبل ازاما عل شد. آن بزرگوار

در جنگ نهروان كاري را كرد كه طلحه و زبير و عايشه و ديگران  (خوارج) خود
داشت بيش از اين دست به پاكسازي  ميعلي فرصت  اگر .قبالً خواستار آن بودند

ياران ديگر  ؛باشدولو آنكه صحابي  ،معصوم نيست شود كرد كه بشر مياما چه  ،زد مي
اما  شد. مياي داشتند و علي فرصت نيافت و شد آنچه كه نبايد  جداگانه هپيامبر سليق

زيرا اوالً آنها مخالف علي  ،دانستاينها را نبايد بهانه كرد و طرف ديگر را كافر 
  دانست. مين نبودند و ثانياً علي آنها را كافر

و  ،كه پيشتر درگذشته بودندندارد ن عمر و عثماابوبكر و هيچ ربطي به قضيه  اين
  .جانشيني پيامبر ندارد هباز اصالً ربطي به مسئل

آن قرار داده  اش را بر به آنچه كه شيعه شالوده ،دعواي بين صحابه غرض آنكه
  كرد.ندارد و نبايد از اين رخداد تاريخي سوء استفاده ربطي 
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  ست؟يت كيدوستدار اهل ب

ي را از عل آل آنها دوستيِ .اند نوشته اهل بيت ةرزيادي دربا هاي باكت شيعيان
چه حد در اين  بياييد ببينيم تا شمارند. ميبلكه بزرگترين افتخار خويش  ،افتخارات

از نظر آنها اهل بيت  .نخست بايد اهل بيت را شناختبراي اين كار،  صادقند.ادعا 
رزندان آنها بعدي ف هحسين و در مرحلو  حسن ،فاطمه ،در درجه اول يعني علي

 ةدر حوزه و داير ، زيرابندي نادرست است اما اين تقسيم حسين.بخصوص از نسل 
  :گنجند مياشخاص زير نيز  »اهل بيت«

دوستدار پيامبر بايد خود بنگرد پس هر  ،يعني اهل خانه ،اهل بيتو  زنان پيامبر
دختران  در خانه پيامبر همسران و كردند. ميكه در خانه ايشان چه كساني زندگي 

و قانون زندگي  ،هايشان زندختران شوهر كردند و رفتند و ماندند  .زيستند ميايشان 
خواهر و دختر و مادر  ،ماند ميخره فقط زن باقي الااين است كه در خانه هر مردي ب

وقت زنش نيز  البته اگر مردي فوت كند آن .روند ميباشند يا  ميهاي خود  خانه در
 زنانشان نه فقط در صاما در مورد حضرت محمد .رود  گرمردي دي هشايد به خان

نه  بلكه پس از رحلت آن حضرت نيز در خانه ايشان ماندند و تا آخر عمر ،حيات
بك اگر كسي چون كَ حال .اي ديگري رفتند شوهري ديگر اختيار كردند نه به خانه

ي پيدا تغيير حقيقت، سر خود را در برف فرو برد و از حقايق بگريزد در اصلِ
  شود. مين

جا كه حكم اهل بيت را آورده اكثراً قصدش زن و همسر بوده  قرآن هر در أاهللا
ماجراي ديگري كه ذكر از  در قصه ابراهيم و نوح و هر ؛قصه لوط را بخوانيد .است
  كنيد:مثالً دقت  ؛هم بوده است مقصود همسر ،ابراهيم شد لوط و آل آل
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ْ قَالُوٓ ﴿ ٓ  ا ا رۡ  إِنَّ
ُ
ٓ ِسلۡ أ ٰ  َنا َ ِ ۡ  اٖ قَوۡ  إ ٓ  ٥٨ رِِميَ مُّ َّ ِ وُهمۡ  إِنَّا لُوٍط  َءاَل  إ ۡجَ  لَُمَنجُّ

َ
َّ  ٥٩ ِعيَ أ ِ  إ

تَهُ مۡ ٱ
َ
رۡ  ۥَرأ ٓ قَدَّ   ]۶٠-۵٩-۵٨الحجر: [ ﴾٦٠ ِبِينَ َغٰ لۡ ٱ لَِمنَ  إِنََّها نَا

آل مگر  ]تا آنها را هالك كنيم[ايم  گفتند: ما به سوى قومى گنهكار ماموريت يافته«
، كه مقدر داشتيم از بجز همسرش. ه همگى آنها را نجات خواهيم داد، كلوط

  .»باشد ]شوندگان در شهر، و هالك[بازماندگان 
 لوط كردن زنلي براي آن توضيح اضافه و استثنااهل بيت نبود دلي جزءزن  اگر

  توان يافت. مين
 همسئل ،ديدن ايشان آمدنده در ماجراي حضرت ابراهيم وقتي كه فرشتگان ب

طور برجسته نمايان است. فرشتگان وقتي به ه بيت و شموليت همسر در آن ب هلا
 ،ديدن ابراهيم آمدند كه حضرت در خانه محل اقامت خويش فرزندي نداشت

فرشتگان آنگاه كه قصه خود را بيان  .خانواده او در آنجا متشكل بود از ايشان و ساره
يعني زن  ،زنش ؛دهيم به فرزند ميارت تو را بش ،اي ابراهيم :كردند در پي آن افزودند

  :فرشتگان گفتند ،ها را كه شنيد تعجب كرد اين حرف ،؛حضرت ابراهيم 
ْ قَالُوٓ ﴿ َتعۡ  ا

َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِيَ أ

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡحَ  َّ َّ  ٰ هۡ  ُكمۡ َعَليۡ  ۥُتهُ َوَبرََك

َ
 ۥإِنَّهُ  تِۚ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

ِيدٞ  َحِيدٞ    ]٧٣هود: [ ﴾٧٣ مَّ
كني بخشايش و بركات  ميآيا از امر و حكم خدا تعجب  ،اي زن :گفتند] فرشتگان[«

  .»كه او ستوده و بزرگوار است درستيه است و ب بيتاهل او بر شما 
 هزيرا در خان ،است »زن و همسر« شود كه منظور از اهل بيت مياز آيه معلوم 

ه نيز همسر مخاطب آي ،ابراهيم غير از زن و شوهر كسي ديگر نبود و عالوه بر اين
َتعۡ « پيامبر است.

َ
اگر مقصود ابراهيم بود بايد  ؛كني ميتعجب  يعني اي زن تو »َجبِيَ أ

  در عربي براي زن است. »ن« و »ي«زيرا پسوند  »تعجبأ« :فرمود مي
آيا قرآن را  ؟دندان ميزنان پيامبر را از اهل بيت ن شيعيانبا اين تفاصيل ديگر چرا 

عجيب و غريب و متضاد را باور  ةرند پس چرا اين عقيدداقبول  ؟ اگرقبول ندارند
  :ايد دارند. اين آيه معروف را حتماً شنيده
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ُ ٱ يُرِيدُ  إِنََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
َ
   ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

  ]٣٣[األحزاب: 
يت دور كند و كامال شما را خواهد پليدى و گناه را از شما اهل ب خداوند فقط مى«

  .»پاك سازد
در  ،اين آيه مربوط به علي و فاطمه و حسن و حسين است معتقديد كهشما 

 هايمنظورش صد البته دختران پيامبر و داماد ؛زنان پيامبر است ،مقصودكه  حالي
يكي پس از  ،دو دختر ديگر ايشان ؛اما پيامبر فقط يك دختر نداشت ،ايشان نيز هست

  همسر عثمان بودند.  ديگري
سياق آيات چه در قبل و  ازير ،زنان پيامبر است ،اول هآي مخاطب و منظوراما 

نه  ،خطاب به زنان پيامبر استداده و كردن اهل بيت  پاكبه بشارت  ،چه در بعد
  كنيد:توجه  .دختران او

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
زۡ  قُل لَِّبُّ ٱ أ

َ
ٰ ّلِ نۡ ٱ ةَ وٰ يَ لَۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُتَّ  إِن ِجَك َو  َفَتَعالَۡيَ  َوزِينََتَها َيالُّ

َمّتِعۡ 
ُ
َسِّحۡ  ُكنَّ أ

ُ
احٗ  ُكنَّ َوأ ٗ  اَسَ َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُتَّ  ن ٢٨ َجِي ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَلُ  َّ  لَّ

َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ ٱ َعدَّ  َّ
َ
جۡ  ِمنُكنَّ  تِ ِسَنٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

َ
ٰ  ٢٩ اَعِظيمٗ  ًراأ ٓ َي   َمن لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا

ۡ
 تِ يَأ

َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِفٰ  ِمنُكنَّ  ۚ ِضعۡ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُضٰ  مُّ ٰ  َوَكنَ  َفۡيِ َ  لَِك َذ ِ ٱ َ  ايَِسيٗ  َّ
ِ  ِمنُكنَّ  ُنۡت َيقۡ  َوَمن۞ ٣٠ َّ ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َصٰ  َمۡل َوَتعۡ  ۦَورَُسوِلِ  ِ جۡ  تَِها

َ
َتۡيِ  َرَهاأ  َمرَّ

عۡ 
َ
ٰ  ٣١ ارِيمٗ كَ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاَتدۡ َوأ ٓ َي َحدٖ  ُتَّ لَسۡ  لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ تََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا َ  ُتَّ  فَ

ِ  نَ َضعۡ َتۡ  ِيٱ َمعَ َفَيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِف  لَّ  ِف  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ
َ  ُبُيوتُِكنَّ   ٱ يَّةِ ِهلِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ  نَ َتَبَّجۡ  َو

ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاتِيَ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ

ِطعۡ 
َ
َ ٱ نَ َوأ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنََّما ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

َ
 ِت يۡ ۡلَ ٱ َل أ

ٰ  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  َلٰ ُيتۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  ِ ٱ تِ َءاَي ۚ كۡ ۡلِ ٱوَ  َّ  إِنَّ  َمةِ
َ ٱ   ]٣۴ـ٢٨[األحزاب:  ﴾٣٤ َخبًِيا لَِطيًفا َكنَ  َّ
خواهيد  اگر شما زندگى دنيا و زرق و برق آن را مى« :به همسرانت بگو ،اى پيامبر«

و اگر  ،طرز نيكويى رها سازمه مند سازم و شما را ب اى شما را بهره بياييد با هديه
خواهيد، خداوند براى نيكوكاران شما  راى آخرت را مىشما خدا و پيامبرش و س

هر كدام از شما گناه آشكار و  ،اى همسران پيامبر. پاداش عظيمى آماده ساخته است
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 و اين براى خدا آسان است. ،فاحشى مرتكب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود
، پاداش و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد

ايم. اى  پرارزشى براى او آماده كرده او را دو چندان خواهيم ساخت، و روزىِ
پس  ؛اگر تقوا پيشه كنيد ،شما همچون يكى از آنان معمولى نيستيد ،همسران پيامبر

انگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن  اى هوس به گونه
در [مانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين هاى خود ب و در خانه. شايسته بگوييد

ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و  ]ان مردممي
خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت  خداوند فقط مى ؛رسولش را اطاعت كنيد

و هاى شما از آيات خداوند  دور كند و كامال شما را پاك سازد. آنچه را در خانه
  .»خداوند لطيف و خبير است ؛شود ياد كنيد حكمت و دانش خوانده مى

به زنانت بگو اگر دنيا و  :گويد ميدر اول اين آيات چنانكه ديديد خدا به پيامبر 
دانيم كه  ميولي همه  ،خواهيد بياييد تا شما را طالق بدهم به طريقي نيكو ميزينتش را 

يعني دنيا و زينتش را نخواستند و باز چنانكه  ،ها خواستار طالق نشدند هيچكدام از زن
مربوط به زنان پيامبر است و من  ،بعد از آن ةآيبيت و  قبل از تطهير اهل ةديديد آي

  .كنند مياين آيه را به فاطمه و حسن و حسين مربوط  وقاحتيبا چه  ها بعضيدانم  مين
 ،بر را پاك قرار داده استزنان پيامخداوند با اين دليل صريح و روشن بايد بپذيريم كه 

   است.شدني  - كه باشد هر چه - خدا ةارادپاك كند و آنها را چونكه اراده كرده حتماً 
بد  صرسول خدا بيت به اهل ،بيت تأسف است كه دوستداران اهل هماي

توسط  ،آنكه شريك زندگي ايشان بودند بيت رسول اهللا عالوه بر اهل .گويند مي
ديگر، از جمله  آنها با يك ديد .المؤمنين نيز مفتخر شدند ن به لقب امميالعال رب

يا چگونه  ؟المؤمنين را منافق خواند توان ام ميپس چگونه  ،صحابيات هم بودند
  منافق باشد؟ (مادر مؤمنان) منينؤالم ممكن است ام

عام به همسرتان بد و  ألاما در م ،فكر كنيد فردي خود را دوستدار شما بداند
ها در  ست كه بعضيا اين عين كاري ؟كنيد كه او صادق باشد ميآيا باور  ؛دبيراه بگوي

به پاكي آنها گواهي  ميگرا هم بعد از آنكه خداوند آن ،كنند مي صحق نبي اكرم
  .كنند مياين كار را  است داده
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  ك شهيداستان تهمت به عا
گشت از زبردند در با ميدر هر سفر يكي از همسران خويش را به همراه  صپيامبر

حضرت عايشه از ، ها در يكي از استراحتگاه .همراه ايشان بود كسفري عايشه 
اي قضاي حاجت از و بر هدادند) خارج شد ميكجاوه (اتاقكي كه بر روي شتر قرار 

 ناقوس حركت در اين بين به صدا درآمد و شتربان كجاوه را بر .كاروان دور رفت
ان آن نيست و كاروان را به حركت ميايشه در غافل از اينكه ع ،باالي شتر قرار داد

ه چون يقين داشت ب ، وليكاروان رفته است كه برگشت ديد كه كعايشه د.مآدر
 شه پشت سرميقانون اين بود كه ه نشست.در جاي خود  ،دنبالش خواهند آمد

در  .آوري كند مانده را جمع جاه كرد تا اشياء ب ميفردي حركت  ،فاصله كاروان و با
او وقتي به عايشه رسيد  .محول شده بود سبن معطل اين وظيفه به صفوان ،فرآن س
اي بگويد شتر را خواباند  و ديگر بدون آنكه كلمه »زن رسول خدا ،سبحان اهللا« :گفت

  .رسيد مدينهتا عايشه بنشيند و دهانه شتر را گرفت و حركت كرد تا به 
بله زن جوان  :بود كه بگويندخوبي براي منافقان  ةبهان ،ساده ن اتفاقِمياما ه

 .رسد كه جسارت كند و بنويسد ميكه قلم را ن هايي ياوهو  ،است و مرد جوان
نور نازل شد و  هپخش شد تا آنكه آيات برائت عايشه در سور ها و تهمتها  حرف

  آمد:قسمتي از آيات  در
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُيِبُّونَ  لَّ

َ
ِينَ ٱ ِف  ِحَشةُ َفٰ لۡ ٱ تَِشيعَ  أ ْ  لَّ ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
نۡ ٱ ِف  أ  َيالُّ

ِ ٱوَ    ]١٩[النور:  ﴾ِخَرة
ان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكى ميها در  كسانى كه دوست دارند زشتي«

  .»دانيد داند و شما نمى و خداوند مى ،براى آنان در دنيا و آخرت است
  :فرمايد ميخداوند ن رابطه ميه در
ِ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  ينَ لَّ ۡ ٱوَ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل ْ كۡ ٱ َما بَِغۡيِ  تِ ِمَنٰ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َفَقدِ  تََسُبوا  انٗ َتٰ ُبهۡ  َتَملُوا

بِينٗ  امٗ ثۡ    ]۵٨[األحزاب:  ﴾٥٨ امُّ
 ،دهند اند آزار مى و آنان كه مردان و زنان باايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده«

  ».اند ش كشيدهبار بهتان و گناه آشكارى را به دو
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خوشبختانه در اين  .حال ما اين آيات را نياورديم كه عايشه را مبرا كنيم هره ب
ما آيه را شاهد آورديم تا مطلب ديگري از آن گواه  .مورد كسي با ما اختالف ندارد

در اينكه آيات فوق در حق عايشه است با  را بگويم كه شيعه نيز نخست اين .بياوريم
  گويد: ميتوجه كنيد خدا چه پس  ،ما متفق است

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  لَّ ۡ ٱوَ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل   ]۵٨األحزاب: [ ﴾تِ ِمَنٰ ُمؤۡ ل
  .»دهند و آنان كه مردان و زنان باايمان آزار مى«

پس خدا كه  ؛است »صفوان« ،منينؤو از م »عايشه«منظور از مؤمنات در اينجا 
كه ايشان را  ماند ميبرايمان حقي باقي نامد آيا  ميمنات ؤمنين و مؤم ةآنها را از زمر

  ؟بدانيميا منافق  كافر
  خوانيم: مييا وقتي در آيات زير 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  لَّ ٰ َغٰ لۡ ٱ تِ َصَنٰ ُمحۡ ل ۡ ٱ تِ فَِل ْ  تِ ِمَنٰ ُمؤۡ ل نۡ ٱ ِف  ُلعُِنوا ِ ٱوَ  َيالُّ  َولَُهمۡ  ِخَرة
  ]٢٣النور: [ ﴾٢٣ َعِظيمٞ  َعَذاٌب 

سازند،  و مؤمن را متهم مى ]از هرگونه آلودگى[خبر  پاكدامن و بىكسانى كه زنان «
  ».دورند و عذاب بزرگى براى آنهاسته در دنيا و آخرت از رحمت الهى ب

ۡ ٱ« منظور از ٰ َغٰ لۡ ٱ تِ َصَنٰ ُمحۡ ل ۡ ٱ تِ ِفَل   است. م عايشه »ِت ِمَنٰ ُمؤۡ ل
لقبي  نايشابه  أاهللابعد از آنكه  ند،گوي به عايشه بد ميچگونه  شيعيانپس 

شد براي افتخارش  ميكه اگر يكي از آن در حق هر زني ديگر نازل  ،دهد ميعظيم 
  ؟ندشناس مياو را منافق و مغرض  چطور ؟بودكافي 

دقت به آن  يابد كه اگر مسلمانان با مياي پايان  ي اين ماجرا در قرآن با آيهيبازگو
درازي  حق عايشه زبانان آنها كسي پيدا نخواهد شد كه در ميتوجه كنند ديگر از 

آنكه به قرآن ايمان نداشته  مگر ،باشدمسلمان و در دل منافق  ظاهراًمگر آنكه  كنند.
  فرمايد: ميخداوند  .باشد
ّيَِبٰ ٱوَ  تِۖ َخبِيَثٰ لِلۡ  بِيُثونَ لَۡ ٱوَ  َخبِيثِيَ لِلۡ  ُت بِيَثٰ لَۡ ٱ﴿ ّيِبِيَ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ  لطَّ

ّيَِبٰ  ْوَلٰٓ  تِۚ لِلطَّ
ُ
ا ُمَبَُّءونَ  ئَِك أ غۡ  لَُهم َيُقولُوَنۖ  ِممَّ ٞ مَّ   ]٢۶النور: [ ﴾٢٦ َكرِيمٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

و زنان  ؛مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به زنان ناپاك تعلق دارند زنان ناپاك از آنِ«
هاى ناروايى كه  اينان از نسبت .زنان پاكند مردان پاك، و مردان پاك از آنِ پاك از آنِ
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و براى آنان آمرزش (الهى) و روزى  ،دهند مبرا هستند ) به آنان مى]ناپاكان[
  ».پرارزشى است

شد و اگر  مياين آيه يعني چه؟ يعني اگر عايشه خبيث بود بايد نصيب خبيث 
عايشه است  هو اين آيه دربار ،شد ميطيبه و پاك و پاكيزه بود بايد حق طيب و پاك 

  كند. ميصحبت  برائت او از تهمت ةدربارزيرا 
بلوغ نصيب رسول خدا شد و پيامبر در حالي از  ةاز لحظ ؟بود عايشه همسرِ كه

و پس از وفات  ،عايشه بود در آغوشجهان فاني رحلت نمود كه سرشان 
نكرد و در همان اطاق كه ده سال با پيامبر  عايشه تا آخر عمر شوهر صاهللا ولرس

من  همسراو « :و پيامبر در حق او فرموده ،سپري كرده بود باقي عمر را نيز بسر برد
است كه بعد از خديجه، عايشه بيش از زنان  بسيار واضحو اين   »در بهشت است

  بوده است. صديگر عزيز و مورد توجه پيامبر
 صبه حضرت محمد سعمر ،ها شد زدن به عايشه ورد زبان تهمتروزي كه 

لباست آلودگي داشت و  نماز،ر آيد كه يكبار د مييادت  ،رسول اهللا يا« كرد:عرض 
چطور  ،ببيند ي كه راضي نشده آلودگي را در لباس تويخدا ؟داد تو خبره جبريل ب

عمر در » ؟ندهدآلوده ببيند و خبرت  را،شريك زندگيت  را،امكان دارد كه زنت 
 و، استاين افترائي بس بزرگ يعني:  »هذا بهتان عظیم«زد: فرياد را پايان اين جمله 

 :آيه آمد كه. كرد عيناً تكرار ييد فرمود وأت حرف عمر را آيه نازل كرد و أخداوند
  ]١۶النور: [ ﴾١٦ َعِظيمٞ  نٌ َتٰ ُبهۡ  َذاَهٰ ﴿

بزرگتـر از زنـا    اتهامين به عايشه ميمسل تا امروز ببيند كه برخي از كجاست عمر
 تا عمر ورند؟ كجاستآ ميارتداد  نفاق و و منان اتهام كفرؤم مادر دهند؟ به مينسبت 
  N﴾َعِظيمٞ  نٌ َتٰ ُبهۡ  َذاَهٰ  َنَك َحٰ ُسبۡ ﴿ :بزند فرياد

 بگـوييم: صدا براي حفظ ناموس پيامبر  بياييد يكاي مسلمانان  ،نيست حاال كه او
  N﴾َعِظيمٞ  نٌ َتٰ ُبهۡ  َذاَهٰ  َنَك َحٰ ُسبۡ ﴿

مثال  ،گيرند مين كاره راه رشد مردم ب كه علم خويش را دراهل تشيع بعضي از 
 يش ازپ ،اين تازگي ندارد كه زن پيامبري فاسد باشد گويند: مي ند وورآ ميعجيبي 

تراشي به  اين دليل آنها در، زن حضرت نوح نابكار بودند اين زن حضرت لوط و
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زن اينكه  :جواب بايد گفت شوند در ميهمان شيوه عجيب يعني قياس خود متوسل 
اين استدالل چرا  با ؟به زن پيامبر چه ربطي دارد ،نوح فاسد بودند حضرت لوط و
خويش  دامان پيامبر اهللا) ما االن گفتيم كه خدا آلودگي را بر (استغفر ؟زن علي نباشد

زن لوط باران  سر بر ن دليل است كه زن نوح را غرق كرد وميبه ه كند و ميتحمل ن
            .آتش باريد
 كنار اتاق عايشه در مرگ در هتا لحظ ص؟ محمد   چه كرد صزن محمد اما با

خوبي نفرموده است. آخر اينها چه وجه  ما جز زن پيامبرِ ةعايشه بود خدا در بار
  ؟يافتند لوط زنان نوح و تشابهي بين عايشه و

 بر ،علي پيروز شد عايشه اختالف بروز كرد و حتي ببينيد بعدها وقتي كه بين علي و
 هرا به خان تام او ا احترامِبلكه ب ،را غرق نكرد يا او زن پيامبر باران آتش نباراند و سر

 ؛توانند باشند ميطيب يكجا ن پس اين يك قانون كلي است كه خبيث با .پيامبر برگرداند
آخر عمر يكجا بودند  اگر تا و ،ي افتاديجدا و همسرانشانآسيه  و نوح ،چنانكه بين لوط

  اشد.بدو ناپاك. تا نظر شيعه چه  يا هر پاكند و دو اين معني را دارد كه يا هر
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  ص امبريدختران پ

   :فرمايد ميقرآن 
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
زۡ  قُل لَِّبُّ ٱ أ

َ
ٰ ّلِ ٓ  َوَبَناتَِك  ِجَك َو ۡ ٱ ءِ َونَِسا   ]۵٩األحزاب: [ @﴾ِمنِيَ ُمؤۡ ل

  ».و دخترانت و زنان مؤمنان بگو ناى پيامبر! به همسرا«
 .است داشته دخترانبلكه  ،نداشته دختريك  پيامبرشود كه  مياز اين آيه معلوم 

 ميو دو سپس آن سه تاي ديگر كدام هستند؟ يكي از اين دختران زن عثمان !عجب
و  ،بود سزن علي -دانيم ميهمانطور كه  -و يكي هم ،الربيع شدند زن ابوالعاص ابن

حضرت  .بود هنوز ازدواج نكرده وفات كرد سكه زن عثمان هم وقتي ديگري
به  سن دليل عثمانميبه هبه او داد  نيز اين دختر ديگر خود را صمحمد

يك حتي آيا امكان داشت  ،دانست مي صاگر پيامبر .معروف است »النورين ذي«
گر بگويند كه ارا بدهد؟  ميمردن اولي دو به او بدهد؟ و بعد ازهم دخترش را 

كه با وحي در تماس  صگويم پيامبر ميشناخته پس  ميرا ن سدانسته و عثمان مين
كه خداوند منافقان را  در حالي ،را تشخيص دهد سق عثمانبوده چگونه نتوانسته نفا

با اين همه علم چگونه نتوانست تشخيص  صپيامبر يا اينكه ؟به او شناسانده بود
دانسته منافق است و با اين حال دختر  مياگر بگويند  ؟دهد كه دامادش منافق بوده

  .توضيح دهنددليلش را بايد  ،دوم را به او داده
را  ميبلكه راه سو ،هند نه دوم راد ميل اول را ئواجواب ساهل تشيع نه 

بيت  مدعيان محبت آل كسي از كمتر .يعني راه سكوت را انتخاب كردند ؛برگزيدند
 اكنونشيعه كه  شما برادر بداند.نام خواهران فاطمه را حتي  بين تشيع است كه در

 ان؟ اكثرتان نام خواهردانيد ميخوانيد آيا نام خواهران فاطمه را  ميرا  كتاباين 
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  سرگذشت آنها با اطالع باشيد. كه ازينچه برسد به آ ،ديدان ميفاطمه را ن
بيت است  فاطمه جزء اهل آيا مخفي كردن حقيقت راه چاره است؟ اگر

 اگر امتياز علي اين است كه شوهر .هستند چنيناند  خواهرانش هم كه زن عثمان بوده
زني گرفته ه رسول خدا را ب دو دختر متياز داشته وا پس عثمان دو ،دختر پيامبر بود

دختران  از تر براساس بعضي از احاديث  بر ك البته ناگفته نگذاريم كه فاطمه بود.
  .ستا  بوده ديگر
خواهر حسين را زياد  »زينب«شما نام است.  سدختران علي وضعن ميه 
 سزن عمر چون اوچرا؟  كمتر؛ يعني خواهر ديگر حسين را »كلثوم ام«اما  ،ايد شنيده
  بيت نيست؟ كلثوم از اهل ام آيااست.  بوده 

 دختران پيامبر و اگر ؛طيبات براي طيبون و ،براي خبيثون خبيثاتفرمايد:  ميآيه 
عثمان نيز  شوهر ايشان يعني عمر و ،شريفه هآياين اساس  بودند بر نيكو علي پاك و
شدند طيبه  و عمر كه زن عثمان علي دختران پيامبر و :ديگوي مياگر  .پاك بودند

علي را نكنيد چون نه زنانش را پاك  بيت محمد و نبودند پس ادعاي دوستي اهل
  .رادانيد نه دخترانش  مي
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  سابوبكر صديق يزندگ

شخصيت آن  خواهيم مياست  سكودتا عليه علي اولين متهم در سچون ابوبكر
 شايد با ،بنگريم ه زندگي اوبه سابق بيشتر مورد بررسي قرار دهيم و ميحضرت را ك
  بيابيم. اين ادعا ضرريا  و به نفعننده ك جوابي قانع ،سوء سابقه يافتن حسن يا

دوست بداريم  بسياررا  صرسول خدا ترين داليلي كه باعث شده تا مهم يكي از
 اسالم و براي نشر ،محيط خشن مكه تنها در يكه و ابتدا اين است كه ايشان در

اول خديجه به ايشان  ؛شدندمتحمل را ي يفرسا طاقت ت فراوان وهدايت مردم زحما
   ابوبكر.سپس  ايمان آورد و

يا چهارم يا شايد هم پنجم ابوبكر  سوم و گويد دوم علي بود و ميالبته اهل تشيع 
خانه  ناگفته نماند كه حضرت علي در اين نكته اما ؛زياد فرق ندارد ،قبول است ؛بود

  ايشان بودند. سنهم ابوبكر دوست و اما ،سال داشت هشت پيامبر بزرگ شده بود و
جان دل  فرمود با ميآنچه را كه پيامبر  زياد بود و بسيار سايمان ابوبكر

از آنجا  ورفته المقدس  به بيت هكرد كه يكشب معاليك روز رسول خدا ا .پذيرفت مي
برگشته  مينزبه  هنگام پس شبس و ،آسمان هفتم را هم ديدهحتي  ورفته آسمان به 

آيا « :پرسيد ابوبكر .جهل به تمسخر اين حرف را براي ابوبكر تعريف كردواب .است
 ».بله اين ادعاي اوست«: كنان گفت ابوجهل خنده »؟را گفته اين صمحمد

به لقب  اينگونه اعمال باعث شد كه او .»گويد مي پس راست«: ابوبكرجواب داد
محبت  دهنده خلوص و حضرت كه نشاناز جمله كارهاي آن  .مفتخر گردد »صديق«
ساله  نُه دختر درآوردن به ازدواج  ،ارادت وي نسبت به آخرين فرستاده خداست و

را  دختر خود او .ساله بودند 50زمان  كه آناست  صحضرت محمد اخويش ب
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هر  از خطر نهايت ضعف بودند و داد كه آن حضرت در صوقتي به حضرت محمد
  بودند.ديار خود  شهر و فرار از ةآستان در رد وك ميطرف ايشان را تهديد 

 ،بودند و آنگاه كه فرمان هجرت آمد يار پيامبر ها شريك و تمام سختي ابوبكر در
باقي  بعلي ابوبكر و و صتنها حضرت محمد و مكه رفتند مسلمانان از ههم

 مكه بماند و تري داشت در متشخص ةكه علي كه خانوادد اين ش قرار بر ؛ماندند
ابوبكر همراه آن حضرت  را به جان بخرد و صاهللا  جاي رسول طر خوابيدن درخ

سرگذشت ابوبكر را  ةدر اينجا دنبال .ان را پذيرا شودمنخطر تعقيب دش هجرت كند و
اين كتاب چيزي  فضايل علي در از كنم تا اين نكته را بگويم كه اگر ما مي رها

 ،كه اعتراف به قهرماني علي نداريم ننوشتيم يا اندكي نوشتيم نه به آن معني است
 القدر با تشيع مورد اين صحابي جليل بلكه فقط به آن دليل است كه خوشبختانه در

  نيز هست. م ماعقايد مسلّ گويند، از مي و افراط آنچه كه آنها بدون غلو موافقيم و
 اري به تعقيب آنان پرداختند پيامبر و كفار همراه شد و پيامبر باري ابوبكر با

 .نيز رسيدند غار به در تا رهياببه مدد  اما كفار ،گرفتند يوأغار ثور م همراهش در
 قدم به قدم به آن دو كرد و ميرا تهديد  پيامبر و اين اثنا ابوبكر از خطري كه او در

با ماست  اندوه مخور كه خدا :فرمود غمگين شد پيامبر به او حزين و ،شد مينزديك 
  :كند ميياد  نينچ ماجرا آيات قرآن از

﴿ َّ ِ وهُ  إ هُ  َفَقدۡ  تَنُصُ ُ ٱ نََصَ خۡ  إِذۡ  َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ ْ  لَّ  َغارِ لۡ ٱ ِف  ُهَما إِذۡ  نَۡيِ ثۡ ٱ ثَاِنَ  َكَفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َتۡ  َ  ۦِحبِهِ لَِصٰ  َيُقوُل  إِذۡ  َّ  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  َّ

َ
 ۥَوأ

ِينَ ٱ َكَِمةَ  وََجَعَل  َهاتََروۡ  لَّمۡ  ُنودٖ ِبُ  ْ  لَّ فۡ ٱ َكَفُروا ۗ لسُّ ِ ٱ َوَكَِمةُ  َلٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِهَ  َّ ُ ٱوَ  َيا َّ 
  ]۴٠[التوبة:  ﴾٤٠ َحِكيمٌ  َعزِيزٌ 

او را تنها  اوقاتترين  و در مشكل[ ؛اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى كرد«
ن نفر ميبيرون كردند، در حالى كه دو ]از مكه[ن او را آن هنگام كه كافرا ]نگذاشت

در آن هنگام كه آن دو در غار بودند، و او به  ؛]و يك نفر بيشتر همراه نداشت[بود 
در اين موقع، خداوند سكينه » غم مخور، خدا با ماست«گفت:  مى [ابوبكر] خود يار

كرديد، او را  نمى و با لشكرهايى كه مشاهده ،خود را بر او فرستاد ]و آرامش[
و آنها را با شكست [كافران را پايين قرار داد،  ]و هدف[و گفتار  ؛تقويت نمود
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و خداوند عزيز و  ؛است] و پيروز[باال  ]و آيين او[و سخن خدا  ]مواجه ساخت
  ».حكيم است

اي « شود كه منظور پيامبر در آيه اين است كـه  ميمعلوم  »ماست خدا با« ةجمل از
مراقب  ؛با مسلمان و همه است با كافر دانيم خدا با مي و »توست من و باابوبكر خدا 
 ،ابـوبكر  اي«منظورش اين است كه  :قصد ديگري دارد پيامبر در اينجا اما ،همه است

علي همراه پيامبر بود حتماً حـاال   ،به جاي ابوبكر اگر ».توست اهللا با رحمتش با من و
َ ٱ إِنَّ « عبـارت  كردنـد و  يمـ هاي كوچك شيعه اين آيه را حفـظ   بچه  ورد و »َمَعَنـا َّ

 ،حق ابـوبكر اسـت   اينجاست كه آيه در نظر آنها بدبختي در از اما ،شد ميشعار شيعه 
االيمـان بـود    ابوبكر ناقص: گفتند اي ديگر تفسير شود پس آمدند و پس بايد به طريقه

 ،ترجمه كردنـد  »ستر«فارسي به  را در »حزن« هبا طرفندي خاص كلم و ،زيرا ترسيد
حـق هـم    اسـت و  »اندوه غم و حزن و«زبان پارسي  كه معني درست آن در حالي در

 خـودش حـزين و   شهادت پيامبر و و پيروزي كفر شكست اسالم و بود كه ابوبكر از
هم هست زيرا ايشان هم گاهي  صاگر اين عيبي باشد متوجه پيامبر .اندوهگين شود

  :فرمايد مي وشدند خداوند خطاب به ا ميحزين 
ِيٱ ُزنَُك َلَحۡ  ۥإِنَّهُ  لَمُ َنعۡ  قَدۡ ﴿   ]٣٣األنعام: [ ﴾َيُقولُونَ  لَّ
  .»كند دانيم كه گفتار آنها، تو را غمگين مى ما مى«

 كند الزم است گفته شود كه اوالً از ميبراي كسي كه حزن را به ترس ترجمه  اما
 ترس هم درحتي  ثانياً ؛كندترجمه  تحريف بدونو  كلمات را با دقت خدا بترسد و

  :گويند ميفرشتگان خداوند به حضرت لوط  ؛چنين لحظات گناه نيست
﴿ ٓ ا ن َولَمَّ

َ
ٓ  أ ۖ َذرۡ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ءَ ِسٓ  الُوطٗ  رُُسلَُنا َءۡت َجا ْ  ٗع َ  َتَۡف  َ  َوَقالُوا  َزنۡ َتۡ  َو

وكَ  إِنَّا   ]٣٣العنکبوت: [ ﴾ُمَنجُّ
 گفتند: ؛نزد لوط آمدند، از ديدن آنها بدحال و دلتنگ شدهنگامى كه فرستادگان ما «

  .»نجات خواهيم دادرا  نترس و غمگين مباش، ما تو
مدينه نيز  رند. ابوبكر دروآ فرو در برابر حق سرن جوابشان را داديم شايد آقر با

 اول ايمان آورد و ؛ها همراه پيامبر بود در كليه جنگ خدمات درخشاني انجام داد و
  :به حق مشمول اين آيات است پس جهاد نمود وس ؛جرت كردبعد ه
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ِينَ ٱ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمنُوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َهُدوا مۡ  َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسهِمۡ  لِهِمۡ َو

َ
عۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ ُُهمۡ  ٢٠ ئُِزونَ َفا ٰ َورِۡض  هُ نۡ مِّ  ةٖ بِرَۡحَ  َربُُّهم يُبَّشِ ٰ  نٖ َو َُّهمۡ  تٖ وََجنَّ  فِيَها ل

قِيمٌ  نَعِيمٞ  ٓ  ِلِينَ َخٰ  ٢١ مُّ بًَداۚ  فِيَها
َ
َ ٱ إِنَّ  أ جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  َّ

َ
  ]٢٢- ٢٠[التوبة:  ﴾٢٢ َعِظيمٞ  رٌ أ

هايشان در راه خدا جهاد  آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جان«
پروردگارشان آنها را . و آنها پيروز و رستگارند ؛است نمودند، مقامشان نزد خدا برتر

دهد  هايى از بهشت بشارت مى و باغ ]خويش[به رحمتى از ناحيه خود، و رضايت 
ان اين ميو در [ها  همواره و تا ابد در اين باغ؛ هاى جاودانه دارند كه در آن، نعمت

  .»زيرا پاداش عظيم نزد خداوند است ؛خواهند بود ]ها نعمت
هاي فقيرش كه  لميفا وقتي يكي از ؛نمود مياينها انفاق نيز  وبكر عالوه براب

ماجراي  كرد عليه عايشه در مياز او كمك مالي دريافت  بود و شه مورد لطف اوميه
 اما ،كمك نكند ابوبكر قسم خورد كه ديگر به او ،ني كردكپرا غوغاي منافقان شايعه

  :اين آيات نازل شد
﴿ َ   َو

ۡ
  تَلِ يَأ

ُ
ْ أ َعةِ ٱوَ  ِمنُكمۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ ْولُوا ن لسَّ

َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِل  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ  ِكيَ َمَسٰ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِف  ِجرِينَ ُمَهٰ ل ْ عۡ َوۡلَ  َّ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡلَ  ُفوا َ  ا
َ
ن ُتِبُّونَ  أ

َ
ُ ٱ فِرَ َيغۡ  أ  لَُكمۚۡ  َّ

ُ ٱوَ    ]٢٢[النور:  ﴾٢٢ رَِّحيمٌ  َغُفورٞ  َّ
و وسعت زندگى هستند نبايد سوگند ياد  ]مالى[ان شما داراى برترى ميه از آنها ك«

 ؛كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند
داريد خداوند شما را ببخشد؟ و  آيا دوست نمى ؛آنها بايد عفو كنند و چشم بپوشند

  ».خداوند آمرزنده و مهربان است
پس . »دوست داريم كه خدا مرا بيامرزد ،چرا« گفت:، ر وقتي اين آيه را شنيدابوبك

  مشمول رحمت خدا شود. به كمك خود ادامه داد تا
جنگ در صف كفار  كافرش در فرزند .گذاشت ميجان مايه  ها از در جنگ او
 ساعات جنگ در در يكي از ،پدرجان« :بعدها كه مسلمان شد به پدرش گفت ؛بود

 :ابوبكر فرمود .»شد حمله من به تو رار گرفتم اما رحمت فرزندي مانع ازق پشت تو
مال تمام از حتي  او ».كردم ميرحم ن به خدا اگر من در چنان موقعيتي بودم به تو«

  راه پيشرفت اسالم گذشت. دريش خو
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اين ابوبكر بود كه به  ،بيمار بودندكه ايشان  صپيامبرحيات  ي پايانيدر روزها
 وفات آن حضرت نيز سكان كشتيِ پس از شد.خدا پيشنماز مردم رسول  امر

با آنكه مدت  و ،ابوبكر قرار گرفت پرتدبير هاي پرتوان و دست زده اسالم در طوفان
 مدعيان نبوت و :كارنامه درخشاني از ايشان باقي ماند ،كوتاه بود خالفت ايشان
طعم شكست را به  د وروم لشكر كشي ايران و به مرزهاي ،بين برد مرتدان را از

از  بسياريجنگ با پيامبران دروغين  چون در و ،هاي زمان خود چشاند ابرقدرت
آوري  دستور جمع و هقاريان قرآن شهيد شدند ابوبكر احساس خطر كرد حافظان و

 هخدايش درج است.حضرت  كارهاي عظيم آن جمله اين نيز از .دنمو قرآن را صادر
  ن.ميآ .بلند عطا فرمايد
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  شود ميون اعتقاد به صحابه ايمان كامل نبد

ولي اين يك حقيقت است كه اگر صحابه  ،دارد اين عنوان شايد شما را به تعجب وا
كسي بايد بداند كه  گيرد؟ هر مي را از اسالم حذف كنيم اصل دين مورد پرسش قرار

  حديث. و قرآن :يافته  دو پايه اساسي تشكيل دين اسالم از
در صداقت صحابه شك كنيم چگونه  اگر ما ؛دكردنآوري  صحابه جمع راقرآن 

يقين داشته باشيم؟ سنت نيز توسط صحابه به ما  توانيم به متن قرآن ايمان و مي
كه را نادرست بدانيم چگونه سخناني  هوسباز و مياگر صحابه را مرد ؛رسيده است

اين اشكال را پيدا عه جواب شي كنيم؟ باور اند از آنان بپذيريم و از پيامبر نقل كرده
هاي بعدي  را به امت آن پيامبر درست كرده و نسلي از دوازده ةمجموعيك  و ،كرده

به مهدي ختم  شود و ميعلي شروع  با ،ارتباطي ةشبكاين  متصل نموده است.
  است.خبررساني آنها ناقص  ةشبك ،مياما از لحاظ عقلي و عل ،گردد مي

وقتي كه پدرش شهيد شد هنوز به سن بلوغ اين كانال  چهارم در چون نفر :اوالً
 ماما و ،اي هشت ساله بود بچه كرد پسر دهم وقتي پدرش رحلت ماما و ،نرسيده بود

ال اينجاست كه ئوس حال .سال داشت پنجامت شد فقط  دار امرِ دوازدهم وقتي عهده
  .استمانده خردسال باقي  ياد كودكاني حفظ و اين همه احاديث چگونه در

ماند كه  مياين اشكال باقي  ؛نسلي را قبول كنيم دوازده ةشبكفرضاً كه اين  ثانياً:
 هتوانسته هم ميشه با پيامبر نبوده نميكه هاز آنجا  ،است آن ةعلي كه سرچشم

 - دهند ميكه مجموعاً سنت را تشكيل  -را اعمال ايشان ههم هاي پيامبر و حرف
 طور مثال شكي نيست كه پس ازه ب .كرده باشدبه نسل بعدي منتقل  شاهد بوده و
 نماز شب وشاهد  وا ؛پيامبر به خانه خود و رفت ميخود  هعلي به خان ،نماز عشاء
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توانيم  مين ،را قبول كنيم شبكهاين اگر پس  است. غيره نبوده و گيخانواد امور
 صحبتان و هم همراهان و هشود كه هم ميسنت وقتي كامل  .بگوييم كه كامل است

اصحاب را  ةهم وقتي ما و ،اند نقل كنند پيامبر ديده كه ازرا آنچه  اصحاب پيامبر
  نداريم.سنت را قبول  ةقبول نكنيم يعني هم

دهد كه مدعي هستند امامان  ميجواب اين اشكال را به اين صورت  شيعيان
 براي يادگيري علوم به اسباب و هاآن، علم لدني داشتند، بودند موجوداتي مافوق بشر

آنها داريم هيچگونه  كه از سن در درجه صحت احاديثيو  نداشتند وسايل نياز
بديهي است كه  قرآن است و احاديث ونسبت به اعتقاد آنها  ةاين نحو .تأثيري ندارد

اند به  چه را كه مفتريان خواسته پس هر ،عقلي استوار نيست و ميهاي عل پايه بر
  اند. امامان نسبت داده پيامبر و

زيرا آنها  ،نيز ندارند شيوهعمل كردن به اين  فكر كردن و از اي غير و چاره
 لذا ناچارند ،خود راه خويش را به پيامبر مسدود كردند صحابه را بدنام نمودند و

  .نحوي ثابت سازنده تا ارتباطشان با پيامبر را ب ،ي خيالي درست كننديها شبكه
 حركات و احوال و ،زنان صحابه مردان ويم كه يگو ميصحابه  قدرشناسان اما ما
   مثال:طور ه ب اند؛ را به طور دقيقي ثبت كرده صحضرت محمد احاديث

 ، لذاتازه به سن بلوغ رسيده بود او ند،با عايشه عروسي كردحضرت وقتي 
 شب و سپري كرد و صحضرت محمد ههاي جواني خود را در خان بهترين سال

 .در ياد او مانده استخاطرات فراواني از آن حضرت  روز با آن حضرت بود و
باز  فرزندي نيز نداد تا تمام توجهش به پيامبر باشد و بانوي عزيزبه آن  أخداوند

شايد براي  و ،شوهركردن به او نداد هرسول خدا نيز اجاز رحلتپس از  ،به اين دليل
كه  طوريه ب ،به حضرت عايشه عمري طوالني داد ،آنكه احاديث پيامبر پخش شود

مدند آ ميمردم  و قيد حيات بود نيز در صن پس از وفات رسول خدابيش از نيم قر
فراموش نكنيم كه  .شنيدند ميو خاطرات وي از آن حضرت را به صورت احاديث 

از آن رويگردان بودند تا همه  نيززنان پيامبر از زينت دنيا هم منع شده بودند و خود 
  سنت باشد. ةتوجهشان متوجه امر عظيم اشاع

آئينه قسمتي از يك چون همخود  هنوبه صحابه هر كدام ب ةرت، بقيبه همين صو
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هاي بعدي منتقل نمودند و اين است  منعكس كرده و به نسل زواياي زندگي پيامبر را
خبر داريم آن حضرت هنگام ورود به مسجد كدام پاي را اول حتي  كه امروز ما

ز اكثر مسائل مربوط به امرو :دليل ما هم واضح است و .كدام را دوم و ندگذاشت مي
آنها تنها  ؟توانند بگويند ميچه شيعيان  ؛ايم دهميپيامبر خدا فه زنان را توسط عايشه از

كمتر رسول  علي رفت و هرا شناخت به خان فاطمه وقتي خود .فاطمه را قبول دارند
 فاطمه پس از رحلت رسول خدا فقط .روز با او بود اما عايشه شب و ،ديد ميخدا را 
ماه كارش گرفتن دست حسن  ششاين  در شيعيان ههم به گفت آن ،اه زنده بودم شش

 ؛گرفتن حق خودش از ابوبكر يا ،اي بود براي گريه كردن حسين و رفتن به گوشه و
 اما عايشه نيم قرن بعد از رحلت پيامبر زنده بود و ديگر. آموزش زنان نه آموختن و

  پرسيدند. مياز او امور ديني را  مدند وآ ميمردم 
هندگان اعمال د اين انعكاس ،صحابه انكارِ ،پس بر اساس علم و منطق و عقل

خيالي و عقايد خرافاتي نيز  باوري و ،انكار قرآن است انكار نبوت و ،محمدي
چيزي  ،ودش ميكه بر اثر انكار صحابه به سنت وارد  اي هواند از تأثير ضربت مين

  .بكاهد
  

  مد وآ وصحبه أمجعني.اهللا وسلم بل نبينا حم صىلو



  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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  عرض اخبار اصول  بر قرآن و عقول
  د ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سي

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ست اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع د

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  بساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين نا دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، سنت 
سازد. اين اثر، در  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و تنقيح  باقر بهبودي، يكي از مهممحمد  »صحيح كافي«كنار 
  اصول كافي كليني است.
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  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و  ها و حقايق اسالم اختصاص دارد. ارزش

و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي نقد قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

ه و دعاهايي اين كتاب را بررسي نمود ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

ستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي مشلول، ي مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
كتاب نيز  ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بخشبررسي 
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

دوازدهمين امام  -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
گيري  كوشد تا با بهره آنها. نويسنده در اين اثر مي و بررسي صحت و سقم  -شيعيان

شيعه، اصالت وجود امام زمان  ي هاي تاريخي و روايات ائمه از آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي را بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

تواي كتاب و مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند در مورد مح
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات 

فصل  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي شيعي درباره
كه  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي بعد را به مسئله

هد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر شيعيان معتقدند پس از ظهور مهدي رخ خوا
    و  صروايت، ضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اهل بيت به اثبات مي
دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي  كه مدعيان وجود مهدي به وي نسبت مي

     كند. او در ادامه، به احاديث  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي حوادث پس
ترين اخبار و روايات در مورد  پردازد. از آنجا كه مهم اهل سنت در مورد مهدي مي

مهدي، در بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب 
كرده و سقم و ضعف مختلف بحار را بررسي و تك تك روايات آن را موشكافي 

  رساند. آنها را به اثبات مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين  ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
رواح انبيا و شود كه ا چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش عقلي مي

شوند. نويسنده  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي اوليا پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت  ضمن پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه  ي گنبد و بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان  فصل ي دامهكند. در ا رسيده است، نقل مي

 بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصزيارت پيامبر اكرم ي درباره
اند مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها  نقل كرده

پردازد. سپس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد،  مي
اووس، جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه صفوان، ابن ط

سازد. در پايان، مضرات و  هاي آنها را با عقل و دين، برجسته مي قرار داده و تناقض
زيارت در  ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي مفاسد ديني و اجتماعي

  شيعه شيوع يافته است. ي جامعه
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  )ي نصوص امامتبررس(شاهراه اتحاد 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، آن دسته از  ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي يات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسلهآ

شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم
لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 

دهد) مفهوم و مصداق هر يك را  تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم اين روايات را 
هاي اصلي اختالف و جدايي امت  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه تبيين مي

هاي آن را مورد  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي اسالم از يكديگر، ماجراي سقيفه
 بمداقه قرار داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با ابوبكر صديق 

كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و  و روايات شيعه را در اين موضوع، نقل مي
    ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه حقيقت آن مورد بحث قرار مي

مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم  ي از ايراد خطبه صپيامبر خدا
طبرسي نقل » احتجاج«يفه را به روايت كتاب است. نويسنده در فصل آتي، ماجراي سق

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و  دهد كه حب و بغض كرده و نشان مي
هاي  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل نادرست جلوه مي

كند. بيان  كنند، به دقت تحليل و بررسي مي خود در بحث امامت بدان استناد مي
 ي شيعه درباره ي هاي قيامِ سادات علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه انگيزه

امامت  ي اي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره خالفت و داليل تاريخي
هاي متعدد شيعه را كه پس  هستند، موضوع فصل بعدي كتاب است. او در پايان، فرقه

  دهد. ي كرده و اعتقاداتشان را شرح مياز هر يك از ائمه سر بر آوردند، معرف
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  ةراه نجات از شر غال
  قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  مي اختصاص صرف آن به خداوند متعال آغاز
محمد تقي شوشتري » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي  مبحثكند.  استناد مي
واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن  ي شيعيان درباره

شود. بحث در حقيقت  ن، به عنوان داليل رد اين باور، نقل ميو گفتار خود آنا
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و  شفاعت، موضوعي است كه در ادامه مي
گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و  منظور قرآن از آن، به روشني تبيين مي
رافه در مذهب گردد. چگونگي نشر اين خ تأثير آن بر باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. ةتشيع و سير تاريخي كتب و باورهاي غال

فصل بعدي كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در 
كند كه در نفي زيارت  اي را بيان مي اين فصل، نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه  ي مهو ائ صقبور از جانب رسول اكرم
شمارد كه  اي را برمي شيعيان به زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

موجب شيوع اين خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث 
زيارت با قرآن و بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين 

ي غلو و آفات و خبائث  اياني كتاب، نگاهي است كلي به پديدهفصل است. بخش پ
  اجتماعي و ديني آن.
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  خمس
  قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه كه جامع دهد. اين كتاب، مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
ممرّي  آن را«وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي  دقيق و موشكافانه ».  اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و  اب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نويسنده، كت شرح مي

پردازد كه  اسالمي، به رواياتي مي ي ضمن بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن  و اهل بيت وي نموده صآن را محدود و منحصر به رسول اهللا

بيان موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي آن آمده 
    آن با قرآن كريم و سنت  ي است، به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس،  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي در نهايت ثابت مي

تحليل و در پايان،  شيعه نقل و ي اخبار بخششِ خمس به شيعيان را از جانب ائمه
  كند. آنگاه، فتاواي  موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه
همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 

     ق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، مقدس اردبيلي، محق
الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر

(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 
هاي  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه

كند. بخش پاياني كتاب،  ن مورد، در آثارشان به تفكيك بيان ميآنان را در اي
         هايي است كه ناصر مكارم شيرازي،  هاي نويسنده به رديه مجموعه پاسخ

اند و در  رضا استادي اصفهاني و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته
  ويراست جديد به آن اضافه شده است.



  

 
 

 

  حالتيجواب يك دهاتي به آقاي م
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

 اي نوشته است كه  دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«با عنوان  سيد ابوالفضل برقعي

كرده بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با 
هاي  برقعي نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

، داستان غدير و دهد. وي در آغاز خود را به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
توان از  كند كه بنابر آنها نمي آنچه را كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل،  سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم ي خطبه
شوند. در ادامه و در  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي به چهار دسته

غدير پرداخته و با  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«بحثي مبسوط با عنوان 
استناد به منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه  هاي آن را به اثبات مي جعلي بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطالن مي از آن استنتاج مي
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  از قرآن تابشي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد آترجمه و تفسير قر
به دور از  ،بخش آن كتاب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

و در اي است. وي در جلد نخست كتاب  هاي فرقه تعصبات مذهبي و جهت گيري
اي مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي  مقدمه
 ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي ي مهم درباره

شناختي نسبي پيدا كند؛ از  ،ناآشنا نسبت به مفاهيم تخصصي و اصطالحات قرآني
هاي مختلف، انگيزه و چگونگي  ائتكتابت قرآن، قر ي جمله مباحثي همچون: شيوه

، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز ستدوين قرآن در زمان حضرت عثمان
وي در  ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه قرآن و انواع آن، ويژگي

اي است كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب  تفسير، به گونه
 ي ه، خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائهكرده و در نتيج

اي روان از آيه، معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و  ترجمه
باشد بيان كرده و خواننده را ياري  نظاير چندگانه است و يا نيازمند تعريف مي

تفسير  ،لد نخست كتابيابد. جدررساند تا پيام اصلي هر آيه را به درستي  مي
 ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم سوره

  يس تا ناس اختصاص دارد. ي به تفسير سوره ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم
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  مراجعاتنقد 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  شرف نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم مي تشيع آغاز
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين نگرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي 
پردازد و با استناد و اشاره به  مي كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .است كه در پايان به آن پرداخته شده است
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  ابي نوچگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخ
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي پيش 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه گيزهان

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد نقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا مي

هايش با علماي سني،  و محاجه زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت  صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس  ،وي در آغاز .است

در  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي حوزهچرايي و چگونگي حضورش در 
رهبر معنوي و عقيدتي اهل (فصل بعد، از سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

 .دهد ميرا شرح مالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي )سنت منطقه
وي  ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر حج و بازديد از سليمانيه سفر

فصل پاياني، شرح تحوالت  .كتاب آمده است ي گذاشتند، مطالبي است كه در ادامه
هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي  دروني عميق نويسنده، دستگيري

هاي شديد و وحشتناكي در زندان را برايش به همراه داشته  باشد كه شكنجه مي
به قلم  ي زندگي رادمهر است،كه شرح واپسين روزها بخش پاياني كتاب، .است

در اثر عوارض جسمي ناشي از  ،ي كتاب شخص ديگري است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،شكنجه توسط مأموران اطالعات
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  كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

هاي تدبر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است.  بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ه همگاني بودن پيام اسالم و درسي كتاب با اشاره ب نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآن را بيان نمايد. بدين  خاصي نيست و مي

ست معرفي ضروري ا اي را كه براي درك آيات قرآن منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

هاي كتاب، به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه رآن توضيح ميمورد فواتح سور و امثال ق

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم و تفسير قرآن،  فكري

امون  گيرد. بحث پير موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 

13



  

 
 

 

  دعا
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  بررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي و چگونگي تمييز آن
ترين  از مهم از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي

شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان  ي كتب ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه  كند. او مي مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند  دعاهايِ خود ساخته و گمراه
كند  سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي داشت. وي برخي از شبهات و

  گويد. و مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىممرتجم: 

ت. كتاب تأليف محمد بن عثمان ذهبي اس» المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه باطل تشيع، به رشته
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
، صپس از رحلت پيامبر هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

ه و در هر براي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرد سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

تطهير و بررسي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و  ي شرح و تفسير آيه
ياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت ترين آ پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به » تطهير ي آيه«

هاي خود، آيات صدر و ذيلِ  نزول اين آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي  فوق را به دقت بررسي مي ي آيه

هايي  سازد و با استدالل آيات را در بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي موجز و منطقي، بر مدعاي شيعيان در اين

16



  

 
 

 

  تضاد در عقيده
   یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صپس از رحلت پيامبر بررسي تاريخي وقايع
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شناخت صحيح 
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،آنان است. وي در آغاز

پردازد  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه  اختصاص دارد. او ويژگي شكه به قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي  گروه دسته 13خداوند در توصيف ياران حقيقي پيامبرش بيان كرده است، در 
عد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با دهد. در فصل ب كرده و به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه،  گيري از آيات قرآن كريم بازگو مي بهره
افك و رفتار  ي هاي آنان، تحليل واقعه دوستداران اهل بيت پيامبر و ويژگي

در قبال دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته  صپيامبر
  ده است.ش
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  توحيد عبادت
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
كند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و  مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه ح ميخاص را شر
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  شمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر تقسيم مي برمي

توسل به غير خدا، ريا و برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا،  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صو سپس، زيارت قبور بزرگان ديني، پيامبر

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و  اشت، تحليل ميآميز اين سوء برد شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خالفت و امامت
   قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت  ي اعتقادات شيعه درباره ي هاي بنيادين درباره طرح پرسش
بر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات بزرگوار پيام ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
امر خالفت و امامت مطرح كرده و شيعيان را به  ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي بحث درباره كند. وي در آغاز كتاب، به تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ادامه، به موضوعِ ذكر نام ائمه

رساند.  رستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات ميمورد ادعاي شيعيان، ناد
پردازد. در اين بخش،  شيعه مي ي خطاييِ ائمه بخش پاياني كتاب، به عصمت و بي

 ي هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از خود ائمه درباره نويسنده پس از استدالل
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي عدم مصونيت
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  ميعقيده اسال
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
 ي است. مترجم در خالل مقدمه -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

اپرستان با يكت -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –هاي محمد بن عبدالوهاب  و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  اني مسلمان آزادهتوحيدي و ايم ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

كند. كتاب حاضر،  گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست،  ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
در جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

هاي تمييز حق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و  دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ  ين و مشركين بر اسالم و انديشهسوم، شبهاتي را كه مغرض ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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