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 مقدمه

وسيّئات إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا 

أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا 

 وعلی آله وصحبه أمجعني.   وحده ال رشيك له، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله
ق داد تا در موضوع ینجانب توفیزد منان را که به ایاما بعد:  شکر و سپاس ا

به کنکاش و  ص امبریبعد از وفات پ یث مهم اختالفع و حوادیتفکرات مذهب تش

 جستجو بپردازم.

 های یکه همراه بود با سخت یسخت بر مسلمانان گذشت, روزگار یروزگار

را به جان  ها ین سختیتمام ا ص امبریاران پیم و.... اما یجنگ، اسارت، تحر

عطش خود را با گردد،  یم یابان به دنبال جرعه آبیکه در ب یده و مانند تشنگانیخر

را به  ص امبریراب کردند. اما زمانه وفا نکرد، مرگ، پین سید المرسلیمصاحبت س

ن برهه از یان بغض و اندوه فرو برد، در ایاش رساند و مسلمانان را در م جایگاه ابدی

 یریجلوگ یامت اسالم یدگیاز به هم پاش ص اران و اصحاب اویزمان بود که 

ن پهلوانان ینسبت به ا ییگو ای شروع به دریده کردند و راه او را ادامه دادند. اما عده

ن برگشته اعالم نمودند. یشان را منافق خوانده و از دید مردان نمودند. آنان ایورش

ن ینقاط ا ید را به اقصیکه جان خود را در طبق اخالص گذاشته تا کلمه  توح یکسان

است که امروزه ذهن تمام اقشار  ین سوالیراشد یت خلفاینحقا یجهان برسانند. آر

از اقشار  یکیجامعه را خصوصا قشر جوان را به خود مشغول نموده است. برخود که 
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ک به اصحاب پا ها نیو توه ها ن هجومیان ایمان جامعه هستم الزم دانستم که درجو

 یهم که شده به بررس یبطور اجمال یه کنم که حتیتهای  ، رسالهص رسول الله

مان نشان یقت را براید است خداوند متعال رهرو حقیبپردازد. ام یموضوعات اختالف

 یما جار یها ت آن را در دلیداده و محبت خود، رسول پاکش و اصحاب و اهل ب

نمودند، خصوصا  یارین راه یکه خالصانه مرا در ا ۳یان از دوستانیبگرداند.در پا

 ر را دارم.کرام کمال تشک یعلما

ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ﴿ نَت ٱلسَّ
َ
 .]۱۲۷: ةالبقر[ ﴾ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ

 .»پروردگارا [این عمل را] از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی«
 

 ابواسامه

۱۰/۷/۸۸ 

 



 
 

 

 

 

 مبحث اول
   کرام صحابه

 دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب
در درجه اول اهمیت قرار دارد  ص همانا دیدگاه اهل سنت درباره اصحاب رسول الله

باشد، در غیر اینصورت، اگر  الزم و ضروری می  که برای مطالعه تاریخ اصحاب

شود.و  مسأله اصحاب در عقیده کنار گذاشته شود، انحراف و تشویش ایجاد می

های عقیدتی اهل سنت این موضوع را  بخاطر اهمیت همین مسأله در همه کتاب

به بینیم، یعنی امکان ندارد که کتابی از اهل سنت را پیدا کنید که  ای آشکار می بگونه

ن موضوع نپرداخته باشد، مانند: کتاب یده پرداخته باشد ولی به ایجوانب عقهمه 

ابن ابی سنده: ینو» السنة«سنده: اللکائی، کتاب: ینو» شرح أصول اعتقاد أهل السنة«

سنده: ینو» اإلبانة«سنده: عبدالله احمد ابن حنبل، و کتاب: ینو» السنة«، و کتاب: عاصم

سنده: صابونی و ... .بلکه هر ینو» ه السلف أصحاب الحدیثعقید«ابن بطه، و کتاب: 

ا یک ورقه و یکند اگرچه در  ان مییش را بیده خویامامی از امامان اهل سنت وقتی عق

 به موضوع اصحاب اشاره می کم
ً
لت آنها یا از جهت فضیکند، و آن هم  تر هم باشد حتما

عدالت آنها بحث خواهند نمود، و سب و دشنام  این، و یلت خلفای راشدیا فضیاست، و 

 .)١(اند اند، و از اختالفات و اختالف نظر آنها زبان فروبسته دادن آنها را نهی کرده

) مراجعه نمائید، که   ه۴۱۸(برای نمونه به کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت، اللکائی (ت  -١

نویسنده در آن به عقیده ده نفر از بـزرگان اهل سنت اشاره نموده و آنچه من اشاره نمودم ذکر 

 )، دکتر احمد سعد حمدان الغامدی بر این کتاب تحقیق نموده است).۱۸۶ – ۱۰/۱۵۱کرده (
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 دالیل عدالت صحابه در قرآن کریم
توان گفت این  باشد و یا می نزد اهل سنت از مسایل قطعی عقیده می  عدالت صحابه

م و مشخص است و برای این ادعا از قرآن و سنت موضوع در دین بطور ضروری معلو

 کند. شود و دالیل بسیاری از این دو منبع وجود دارند که آنرا ثابت می دلیل آورده می

 :یدالیل قرآن

 ه نخست: یآ

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ﴿د: یفرما می  خداوند لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ
َجَرةِ  َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا ٱلشَّ

َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ نَزَل ٱلسَّ

َ
 ﴾١َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

عت یر درخت با تو بید همان دم که در زیخداوند از مؤمنان راضی گرد« .]۱۸الفتح: [

نان خاطری به یشان نهفته بود، لذا اطمیها دانست آنچه را که در درون دل کردند. خدا می

گفت: ما هزار و   . جابر بن عبدالله»کی را پاداششان کردیشان داد، و فتح نزدیها لد

نکه خداوند یکند بر ا ه بطور آشکار و روشن داللت میین آی. ا)١(میچهارصد نفر بود

گاه باشد،  ای که بجز خداوند کسی نمی هیه نموده است، تزکیآنان را تزک تواند بر آن آ

باشد، و  شان نهفته است مییها باطن و درون، و آنچه در دله یه، تزکین تزکیرا ایز

ر ممکن یو کسی که خداوند از او راضی شود غ ،ن خاطر از آنان راضی شدیبهم

را یت خدا بر وفات است، زین جا مالک رضایرد، چون در ایاست که بر کفر بم

نچه که . آ)٢(داند مسلمان خواهند مرد ت خدا در رابطه با کسانی است که مییرضا

امبر یح خود آورده که پیتی است که مسلم در صحیکند: روا دگاه را ثابت میین دیا

يَن « اند: فرموده ِ
َّ

َحٌد. اذل
َ
َجَرِة أ ْصَحاِب الشَّ

َ
ُ ِمْن أ َال يَْدُخُل انلَّاَر إِْن َشاَء ا�َّ

 – ۷/۵۰۷: ح الباریفت]، ۴۱۵۴، حدیث [غزوة الحدیبیة، باب الـمغازیصحیح بخاری: کتاب  -١

 چاپ ریان.

 .۳۱۶: ص الصواعق الـمحرقة -٢
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ْتََها
َ

کردند به عت یب ص از اصحاب شجره که با رسول الله یچ فردیه«. )١(»بَاَ�ُعوا حت

می خداوند یگفته است، رضا از صفات قد :. ابن تیمیه»دوزخ داخل نخواهد شد

داند موجبات رضای خدا را  کند که می ت مییباشد و تنها از بندگانی اعالم رضا می

ن یچ وقت بر او خشمگیکنند و خداوند از هر کسی راضی شود، ه فراهم می

ن یقیبطور  ،اعالم کرده باشد ت خود را از هر کسیگردد، و خداوند رضا نمی

ن یمان شخص باشد، ایت خدا بعد از ایو اگر اعالم رضا ،آنشخص بهشتی است

ک، فرد یش او است، و اگر خداوند بداند که بعد از کارهای نیبخاطر ذکر مدح و ستا

 . )٢(دیآ شود جزو آنان بحساب نمی ست مییدچار کارهای ناشا

داند و  شان هست مییها فرموده: آنچه در دل د: آنجا که خداوندیگو : میابن حزم

چ یش را بر آنان وارد فرموده است، برای هیاز آنان راضی گشته است و آرامش خو

 .)٣(ا شکی به دل راه دهدید و یی آن توقف نما ست که دربارهیکس درست ن

 ه دوم: یآ

آُء َ�َ ﴿د: یفرما خداوند متعال می ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ  ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ٗعا ُسجَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ٱۡلُكفَّ
� َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّ  ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ

َ
ۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �
ۡخَرَج َشۡ� 

َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب  َٔ ُهۥ َ�  َٔ ٱۡ�ِ اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ

ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم  ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ ۗ وََعَد ٱ�َّ اَر اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ ٱلزُّ

) ۲۴۹۶: حدیث (من فضائل أصحاب الشجرة، باب فضائل الصحابةصحیح مسلم: کتاب  -١

 .۴/۱۹۴۲صحیح مسلم: 

تعلیق: محمد محیی الدین  دارالکتب العلمیة؛ ناشر: ۵۷۳ – ۵۷۲: الصارم الـمسلول -٢

 عبدالحمید).

 .۴/۱۴۸: والنحلالفصل في الـملل  -٣
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ۡغفِرَ  ۡجًرا َعِظيَمۢ� مَّ
َ
محمد فرستاده خداست، و کسانی که با او « .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩ٗة َوأ

وسته آنها را در حال یان خود مهربانند، پید، و در میهستند در برابر کفار سرسخت و شد

طلبند، نشانه آنها در  نی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را مییب رکوع و سجود می

ل یف آنان در انجیف آنان در تورات و توصین توصیان است، ایسجده نما صورتشان از اثر

ت آن پرداخته تا یهای خود را خارج ساخته، سپس به تقو است، همانند زراعتی که جوانه

ستاده است و بقدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی یمحکم شده و بر پای خود ا

مان ین را به خشم آورد (ولی) کسانی از آنها را که ان برای آن است که کافرایدارد، ا وامی

 .»می داده استیاند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظ انجام داده ستهیآورده و کارهای شا
 دم که نصاری به هنگام فتح شام وقتی که اصحابید است: شنیگو امام مالک می

 بهتراند.ح یون مسینها از حواریاند: به خدا قسم ا دند،گفتهیرا د

 ه سوم: یآ

ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم ﴿د: یفرما خداوند می ۡخرُِجوا
ُ
ِيَن أ لِۡلُفَقَرآِء ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ وَن ٱ�َّ ِ َورِۡضَ�ٰٗنا َو�َنُ�ُ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ

َ
َوأ

ِٰدقُوَن  نی است که از خانه یم از آِن فقرای مهاجرین غنایچنهم« .]۸الحشر: [ ﴾٨ٱل�َّ

اند، آن کسانی که فضل خدا و خشنودی او را  رون رانده شدهیو کاشانه و اموال خود ب

سوره حشر که  ۱۰ه یتا آ .»نان راستانندیدهند، ا اری مییغمبرش را یخواهند، و خدا و پ می

ِيَن َجآُءو ِمۢن ﴿ د:یفرما یخدا م َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َوٱ�َّ
ٓ إِنََّك  ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ٱ�َّ

، ندیآ ا میین و انصار به دنیکسانی که پس از مهاجر« .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم 

امرز، یاند ب شی گرفتهیمان آوردن بر ما پیند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایگو می

مان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت یها ای نسبت به مؤمنان در دل نهیوک

 .»فراوانی هستی...
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 ه چهارم:یآ

لُوَن ِمَن ﴿د: یفرما خداوند می  وَّ
َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� ِيَن َوٱل�َّ نَصارِ َوٱ�َّ

َ
ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ�

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ ٱ�ََّبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم 
َ
� ٓ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
شگامان یپ« .]۱۰۰: بةالتو[ ﴾١٠٠ٱۡ�

روی کردند، خداوند از آنها یکی از آنها پین و انصار، و کسانی که به نین از مهاجریتنخس

ی از بهشت برای آنان فراهم یها ز) از او خشنود شدند، و باغیخشنود گشت، و آنها (ن

ن است یر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند; و ایساخته، که نهرها از ز

  .»روزی بزرگ!یپ
ن راضی گشته ولی برای ید: خداوند بدون هرگونه شرطی از سابقیگو ه مییمیابن ت

ن است که از آنان یت با احسان این شرط احسان را در نظر گرفته، و از جمله تبعیتابع

ک در کالم پا یادیات زی. آ)١(ت نموده و برایشان طلب مغفرت نمودیاظهار رضا

 م.یکن یات بسنده مین آیجا به همنیدر مورد اصحاب رسول آمده است که در ا یاله

 ص دالیل عدالت صحابه در سنت پیامبر
د و عبدالرحمن بن یان خالد بن ولید: میگو ت کرده میید روایابوسعث اول: یحد

 د فرمود:یوقتی شن صامبریجاد شده بود، خالد او را دشنام داد، پیی ایدعوا عوف

إِنَّ «
ْصَحاىِب فَ

َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ْدرََك  َال �َُسبُّوا أ

َ
ُحٍد َذَهبًا َما أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم لَْو أ

َ
أ

َحِدِهْم َوَال نَِصيَفهُ 
َ
کی یرا اگر ید، زیچ کدام از أصحاب من را دشنام ندهیه« )٢(»ُمدَّ أ

ک مشت آنان و حتی نصف آن هم یاز شما به اندازه کوه احد طال انفاق کند به اندازه 

 .۵۷۲: الصارم الـمسلول -١

 ، باب قول النبی البخاری: کتاب: فضائل أصحاب النبی  -٢
ً
 خلیال

ً
، حدیث : لو کنت متخذا

صحیح  ۲۵۴۱، حدیث: تحریم سب الصحابة، باب فضائل الصحابة. و مسلم: کتاب ۳۶۷۳

 .۴/۱۹۶۷مسلم: 
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ن امام ید، و همچنیگو می» الصارم الـمسلول«ه در کتاب یمیابن ت !!.»رسد نمی

ک روز یا یک ماه یا یک سال و ی ص امبریره هم گفتند: هرکس با پیاحمد و غ

ده باشد جزو یمان آورده او را دیا حتی در حالی که ایمصاحبت نموده باشد و 

ی  شان بوده درجهید، و به همان اندازه که با ایآ به حساب می ص امبریاصحاب پ

 ت خواهد داشت.مصاحب

لََع ىلَعَ «فرمود:   به عمر ص امبریپ ث دوم:یحد َ اطَّ َوَما يُْدِر�َك لََعلَّ ا�َّ
د یدانی: شا . چه می)١(»َمْن َشِهَد بَْدًرا قَاَل اْ�َملُوا َما ِشئْتُْم َ�َقْد َ�َفْرُت لَُ�مْ 

گاه است و فروده: یها خداوند به اهل بدر اطالع داده که بر دل هرچه شان آ

 را از گناهانتان در گذشتم.ید زید انجام دهیخواه می

ىِت « امبر فرمود:یگفته است که پ  عمران بن حصین ث سوم:یحد مَّ
ُ
َخْ�ُ أ

يَن يَلُوَ�هُ  ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهمْ قَْرِ� ُ�مَّ اذل ِ
َّ

َذَكَر َ�ْعَد ْم ُ�مَّ اذل
َ
ْدرِى أ

َ
. قَاَل ِعْمَراُن فََال أ

ْو ثََالثًاقَْرنِِه قَْرَ�ْ�ِ 
َ
بهترین مسلمانان امت من، کسانی هستند که در این قرن با « .)٢(»أ

دانم آیا  گوید: نمی آیند، عمران می کنند سپس آنانی که بعد از این قرن می من زندگی می

 .»پیامبر بعد از قرن خویش دو قرن را گفت یا سه قرن

انلُُّجوُم « فرمود:ت کرده که یامبر روایاز پ  ابوموسی اشعری ث چهارم:یحد
إَِذا 

ْصَحاىِب فَ
َ
َمنٌَة أل

َ
نَا أ

َ
َماَء َما تُوَعُد َوأ ىَت السَّ

َ
َماِء فَإَِذا َذَهبَِت انلُُّجوُم أ َمنٌَة لِلسَّ

َ
أ

ىَت 
َ
ْصَحاىِب أ

َ
إَِذا َذَهَب أ

ىِت فَ مَّ
ُ
َمنٌَة أل

َ
ْصَحاىِب أ

َ
ْصَحاىِب َما يُوَعُدوَن َوأ

َ
ىَت أ

َ
َذَهبُْت أ

ىِت َما يُوعَ  مَّ
ُ
ها بروند  ستارگان برای آسمان امین و سپر هستند وقتیکه ستاره«. )٣(»ُدونَ أ

آید و آنهم قیامت است، و من امین امتم  آنچه به اهل آسمان وعده داده شده بر سرشان می

 .۲۴۹۴و مسلم ح:  ۳۹۸۳ح:  صحیح البخاری: فتح الباری -١

 ) و این لفظ بخاری است.۲۵۳۵) و مسلم، ح: (۳۶۵۰بخاری، ح: ( -٢

 ).۲۵۳۱صحیح مسلم: ح: ( -٣
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و از «باشد،  هستم وقتیکه بروم آنچه برای آنان وعده داده شده خواهد آمد و آنهم فتنه می

بود ولی خداوند  صاز مسلمانان بعد از وفات رسول اللهفتنه مرتد شدن بسیاری 

، و اصحاب من برای امتم »را مسخر نمود تا در مقابل آنها بایستد و مانع شود ابوبکر

امین هستند وقتیکه بروند آنچه برایشان وعده داده شده بر سرشان خواهد آمد و آنهم فتنه و 

 .»ظلم و جور و باطل است

ِرُموا « ود:امبر نقل کرده که فرمیاز پ ابعمر بن خط ث پنجم:یحد
ْ
�

َ
أ

ُهْم ِخيَاُرُ�مْ  ْصَحايِب، فَإِ�َّ
َ
 .)١(»أ

ال « کند که فرمود: نقل می صامبریواثله بطور مرفوع از پ ث ششم:یحد
تزالون خب� مادام في�م من رآ� وصحب�، واهللا ال تزالون خب� مادام 

بر خیر و نیکی خواهید ماند، مادام مدام « .)٢(»في�م من رأی َمن رآ� وصاحب�

که در میان شما کسی باشد که من را دیده باشد و با من مصاحبت نموده باشد، بخدا 

سوگند مدام بر خیر خواهید بود بشرطیکه میان شما رأی و نظر کسی که من را دیده باشد و 

 .»با من همنشین بوده باشد وجود داشته باشد

 خالصه آنچه که گذشت
 م که:یریگ جه میینت ه ذکر کردیم در مورد مناقب صحابهثی کیو احاد اتیاز آ

:
ً
ه یه نموده، و بعنوان مثال برای تزکیظاهر و باطن آنان را تزک  خداوند اوال

ف کرده یده توصین اخالق پسندیتوان گفت که خداوند آنان را به بزرگتر ظاهرشان می

. ونگا: مسند امام ۳/۱۶۹۵المصابیح:  ةامام احمد، نسائی وحاکم با سند صحیح و نگا: مشکا -١

 .۱/۱۱۲احمد، تحقیق احمد شاکر: 

اند و طبرانی در  روایت کرده» السنة«در  ۲/۶۳۰عاصم:  وابن أبی ۱۲/۱۷۸شیبة:  ابن ابی -٢

سند  ۷/۵، و حافظ ابن حجر در الفتح: ۱/۱۳۳: معرفة الصحابة، و أبونعیم  در ۲۲/۸۵الکبیر: 

، و طبرانی با طرق بسیاری روایت کرده ۱۰/۲۰: مجمع الزوائدآن را حسن دانسته، و هیثمی در 

 که یکی از طریقها رجال آن صحیح است.
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است که تنها مخصوص خداوند زی ین چیاست اما در مورد باطن و درون آنان، ا

گاه می و باشد، و خداوند از صداقت  است و تنها او است که بر دلها و درون آنها آ

  .است درستی باطن اصحاب خبر داده

:یثان
ً
ر چه ظاهری و چه باطنی، ین امور خیقات الهی به بزرگتریبسبب توف ا

رفته و به همه یآنان را پذدهد که از آنان راضی گشته و توبه و انابه  خداوند خبر می

 ُحسنی را داده است. هآنان وعد

رالقرون باشد و ین و خیعی است که عصر آنان بهترینها طبیبعد از همه ا ثالثا:

ل اقتدای امت به آنان واجب است بلکه تنها راه ین دلین امت باشند و به همین ایام

لفاء علي�م �سنىت وسنة اخل« باشد: قه میین طریدن به بهشت همیرس
بر شما واجب است که پیرو سنت و روش من «. )١(»مهدي� من بعديـالراشدين ال

 .»و روش خلفای راشدین هدایتگر بعد از من باشید

 دشنام دادن صحابه و حکم آن
 شود و هر نوع حکم خویش را دارد. سب و دشنام دادن صحابه به چند نوع تقسیم می

ن یارزش جلوه دادن، و ا بی ت ویص شخصیعبارت است از تنق ف سب:یتعر 

جاد یای که دارند ا دهیله دشنام دادن به مردم بعلت اختالف عقیزی است که بوسیچ

و سب و دشنام صحابه انواعی دارد که بعضی  )٢(رهیح و غیشود، مانند لعن و تقب می

له کفر و فسق دشنام ینکه برخی بوسیشتر است، مانند ایاز آنها بدتر و شرشان ب

وی مانند بخل و ضعف رأی سب و دشنام یله امور دنیبعضی هم بوس دهند و می

ا یا به بعضی از آنها، و یشود، و  ا به همه آنها داده میین سب و دشنامها یدهند. ا می

اند، و جماعتی از  واصحاب سنن و دارمی این حدیث را روایت کرده ۱۲۷ – ۴/۱۲۶امام احمد:  -١

: ابن رجب حدیث: جامع العلوم والحکماند. نگا:  محدثین این حدیث را صحیح دانسته

 ).۸/۱۰۷)، ۲۵۴۴. و نگاه: اإلرواء حدیث ( ه۱۴۱۱، دارالفرقان، طبع اول ۳۸۷) ص: ۳۸(

 .۵۶۱: الصارم الـمسلول -٢
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ا نصوص متواتر بر اثبات فضل ین فرد هم یشود، و ا ک نفر از آنان نسبت داده مییبه 

ان احکام آن را بطور یل آن و بیحاال تفصباشد.  ا کمتر از آن مییاو وجود دارد، و 

ا به تمام اصحاب نسبت یا فسق را به برخی یم گفت: کسی که کفر و یمفصل خواه

لی ین حکم دالیشود، و برای ا ن فردی کافر مییست که چنیچ گونه شکی نیدهد، ه

ن است که ناقالن قرآن و ین گفتار ایم. مضمون ایکن وجود دارد که اهم آنرا ذکر می

جاد ین صورت در قرآن و سنت شک و شبهه ایاند، و بد ا فاسق بودهینت کافر و س

ن ین در ایرا طعن زدن در ناقل در واقع طعن زدن در منقول است. همچنیشود، ز می

ت نموده و آنان یشود که بطور روشن از آنان اظهار رضا ب نص قرآن مییگفتار تکذ

ت یث که دال بر افضلیی و احادش قرار داده است، و نصوص قرآنیرا مورد ستا

 . )١(کند ن علمی را حاصل مییباشند بطور قطعی چن می  اصحاب

ن سب ید کافر است.در ایکسی که علم قطعی حاصل از قرآن و سنت را رد نما و

ک و یاران نزدینان اصحاب و یامبروجود دارد، چون ایت و آزار پیو دشنام اذ

کان و افراد مخصوص انسان بدون شک یمخصوص او بودند، دشنام دادن به نزد

 کفر است.  ص امبریت کردن پیم که اذیدان آور است، و می تیاذ

ن تجاوز کند ید: و اگر کسی از ایگو ن حکم میین اییه در تبیمیاالسالم ابن ت خیش

اند، بجز تعدادی که  مرتد گشته ص امبریبعد از وفات پ  و گمان ببرد که اصحاب

ن بدون یاند، ا فاسق بوده  د همه اصحابینکه بگویا اید. و رسن ست نفر نمییبه ب

را   ن موضع اصحابیب نص قرآن را کرده که در چندیشک کافر است، چون تکذ

نها به خود یت نموده است، بلکه هر کس از کافر شدن ایستوده و از آنان اظهار رضا

د: کفر یگو آنجا که میدهد تا  ن را ادامه مییشود. و ا ز کافر مییشک راه دهد او ن

جه گرفت، از یتوان نت  . پس می)٢(شود ن اسالم معلوم میینها بطور اضطرار از دیا

 .۱۹: ص علی الرافضةالرد  -١

 .۵۸۷ – ۵۸۶الصارم الـمسلول: -٢
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افراد را به تهمت افتراء حد   و علی  عنی عمریفه راشده ین دو خلیی که ایآنجا

اند. در  ل دادهیا ابوبکر و عمر تفضینکه آنان را بر ابوبکر و یزنند تنها بخاطر ا می

د ین حکم بایگری نه سب است و نه دشنام!! از ایل دادن کسی بر دیکه تفضحالی 

 .)١(دانسته شود حکم سب و دشنام آنان چگونه خواهد بود؟!

 ل المؤمنین عایشه حکم سب ام
المؤمنین عایشه را به چیزی سب نماید که خداوند در قرآن او را تبرئه و  اما کسی که ام

شود. و بر این حکم ائمه بطور اجماع  بدون خالف کافر میپاکی او را اعالم نموده است، 

اند بدون هرگونه اختالف نظری! از امام مالک روایت شده که فرمود: هر کس  حکم نموده

شود و هر کس عایشه را سب نماید کشته خواهد  را دشنام دهد حد زده می  ابوبکر

دالیلی  )٢(ن مخالفت ورزیدهشد، پرسیدند چرا؟ فرمود: هر کس او را متهم نماید با قرآ

 المؤمنین وجود دارند، صریح و ظاهر هستند از جمله: که بر کفر بودن سب ام

:
ً
ب قرآن ین تکذید: ایفرما کند که می آنچه که امام مالک به آن استدالل می اوال

ب قرآن کفر است. یشه را اعالم کرده و تکذیح و روشن برائت عایاست که بطور صر

زی که در یشه را به چیالقول هستند که هر کس عا د: تمام علماء متفقیگو ر مییابن کث

 . )٣(ن کسی مخالف قرآن استید کافر است، چون چنیقرآن برائتش آمده متهم نما

سد: فرموده امام مالک ینو ق بر قول امام مالک مییح و تعلیابن حزم در توض

چون خداوند را شود،  ن دشنامها سبب مرتد گشتن او مییح است چون ایصح

 . )٤(ب نموده استیتکذ

 .۵۸۶: ص الصارم الـمسلول -١

 ).۴۱۵، ۱۱/۴۱۴. نگا: المحلی ۵۶۶، ۵۶۶(الصارم المسلول ص   -٢

، دار الکتب ۸/۹۵سوره النور. و در البدایة والنهایة ۲۳) نزد آیه ۳/۲۷۶(تفسیر ابن کثیر:  -٣

 آن است.العلمیة اجماع علما بر 

 ).۱۱/۴۱۵(المحلی  -٤
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:یثان
ً
شود که قرآن در چند  می ص امبریت پیص شخصین اتهام باعث تنقیا ا

خبر (از هرگونه  کسانی که زنان پاکدامن و بی«مورد به آن اشاره فرموده، از جمله: 

د: یگو ه میین آیر ایبه هنگام تفس  ابن عباس». سازند آلودگی) و مؤمن را متهم می

ن مبهم و قابل توبه یباشد و ا می ص امبریو همسران پ ل شهین در شأن عایا

دهد ...  د خداوند راه توبه را به او مییک زن مؤمن را قذف نمایست، ولی هر کس ین

ش یبایر زید که مردی در جلسه خواست بلند شود و برای تفسیگو در ادامه می

ه در مورد ین آیداده که اح یتوض ب. ابن عباس)١(را ببوسد  صورت ابن عباس

را قذف نمودند، چون  ص امبریو همسران پاک پ ل شهیکسانی نازل شده که عا

باشد، و هر کس زن کسی را متهم کند در  می ص قذف آنان طعن و دشنام به پیامبر

واقع همسرش را مورد اذیت و آزار قرار داده است، همانگونه که باعث عار و ننگ است 

برای پسرش، چون نسبت ناپاکی را به همبسترش داده که این بزرگترین آزاری است که 

 شد.  توان به یک مرد رساند، حتی چنین تهمتی اگر به خودش نسبت داده می می

ن یالمؤمن د هرکس اتهام ناپاکی را به امّ یگو خ محمد بن عبدالوهاب : مییش

ن ینسبت دهد، او از زمره عبدالله بن ابی سلول سردسته منافق ل شه مطهرهیعا

دهند، خداوند آنان را از رحمت  را آزار می ص امبرشیآنها که خدا و پ«باشد.  می

 ».ای آماده کرده است آنها عذاب خوارکنندها و آخرت دور ساخته، و برای یخود در دن

 حکم سب و دشنام دادن به بقیه امهات المؤمنین
نظر دارند ولی قول راجحی که  اختالف ص علماء نسبت به قذف بقیه همسران پیامبر

اند این است که گوینده آن کافر است، چون کسی که قذف شده  اکثر علماء پذیرفته

 ل طر او است که خشمگین شده، زیرا عایشهاست و بخا ص است همسر پیامبر
.  چون در بقیه ازواج )٢(است و با بقیه همسرانش برابر است ص همسر پیامبر

 .۳/۲۷۷و ابن کثیر:  ۸۳/ ۱۸ابن جریر: گا: ن -١

 .۸/۹۵: ةوالنهای یةالبدا -٢
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. این احکام را در مبحث حکم )١(باشد هم تنقیص شخصیت او در کار می ص پیامبر

به دشنامی  ص بیان نمودیم، ولی حکم سب و دشنام بقیه زنان پیامبر لقذف عایشه

 است با تفصیلی که گذشت.  غیر از آنچه ذکر شد حکم قذف و سب بقیه اصحاب

 ، اهل بیت واهل سنت دیدگاه تشیع در مورد اصحاب

شان ین ایم و به اقوال فقهاء و مجتهدیخوانیان را میعیکه ما کتب معتبر ش یهنگام

لذا اسماء و القاب عه، اهل سنت هستند، یگانه دشمن شیم که ینیبیم و میخور یبرم

به آنها  یگرید یبا نامها ینواصب و گاه یعامه گاه یآنان گذاشته, گاه یبرا یادیز

 یان معتقدند که اهل سنت دم دارند، و اگر کسیعیش یکنند، هنوز بعض یاشاره م

د: یگویرا دشنام دهد، و خشم خودش را براو فرونشاند، م یکیخواسته باشد 

ن امر یل حرفها!. علت این قبیو از ا» اعمری«، »باد در گور پدرت یاستخوان سن«

دانند که اگر هزار بارهم شست  ید مینجس و پل یرا بقدر ین گروه سنیآنست که ا

ان یعیشتر شین اعتقاد بیشود. وا ینمک رود و پاین نمیوشو داده شود نجاستش از ب

آنرا  شمرده ور یخنز یو حتک ف کافر و مشریرا در رد یع, سنیتش یاست، لذا فقها

کنند  یآنان م یل است که هر کارین دلیاند! به هم جزو چیزهای نجس معرفی کرده

 عمل کرده شود. واجب است که عکس آنان

 واجب بودن اختالف با اهل سنت
 یگاه گفتم:  کند که گفت به امام رضایت میبن اسباط روا یخ صدوق از علیش

از  یکه من هستم کس یاست، و در شهردن آن الزم ید که فهمیآ یش میپای  مسئله

ه همان شهر برو و از یرم، امام فرمودند: نزد فقیبگ یست که از او فتویان شما نیعیش

ن است. یبخواه، هرچه جواب داد بر عکس آن عمل کن که حق در هم یاو فتو

ت شده که گفت: از یبن خالد روا چاپ تهران). از حسن١/٢٧٥: ون أخبار الرضایع(

 .۱۱/۴۱۵: والـمحلی. ۳۸۷ص  قةالصواعق الـمحر، نگا: ۲/۱۱۱۳ الشفا -١
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هستند که حرف ما را  یان ما کسانیعیده که فرمودند: شینقل گرد  امام رضا

کنند، کسی که چنین نباشد از  میپذیرند، و بادشمنان ما مخالفت می

  از امام صادق چاپ قم) مفضل بن عمر ٢٢٥الفصول الـمهمة: مانیست.(

گوید کسی که مدعی است از شیعیان ماست، در  روایت کرده که فرمودند: دروغ می

 ).٢٢٥: ص الفصول الـمهمةحالی که به ریسمان غیر ما چنگ زده است. (

 موافقت با اهل سنت جایز نیست
این عنوان بابی است که حرعاملی در کتاب خودش وسائل الشیعه بسته است، 

درباره دو   فرماید: احادیث در این باره متواتراست از جمله قول امام صادق می

حدیث متعارض که فرمودند:آنها را با روایات عامه (مراد اهل سنت است) مطابقت 

دهید، آنچه با روایات آنان موافق بود, ترکش کنید وآنچه با روایات آنان مخالف بود به 

آن عمل کنید. همچنین فرمودند: هرگاه دو حدیث متعارض به شما رسید، به آنچه 

. نیز فرمودند: به آنچه خالف عامه است عمل کن، و مخالف آنهاست عمل کنید

فرمود: آنچه مخالف عامه باشد سعادت در آن است همچنین فرمودند: بخدا سوگند 

هرگز خداوند در پیروی از غیر ما برای کسی هیچ خیری نگذاشته است،کسیکه موافق 

ما  ما عمل کند مخالف دشمن ماست، و کسیکه در گفتار یا کرداری موافق دشمن

فرمودند: هرگاه دو حدیث را   باشد نه او از ماست و نه ما از او هستیم. امام رضا

متعارض یافتید، ببینید کدام یک باعامه مخالف است به آن عمل کنید، و آنچه با 

شده که : نقل   روایات آنان موافق بود آنرا بگذارید. همچنین از قول امام صادق

: الفصول الـمهمةنزد آنها چیزی از حق نمانده است. [ بخدا قسم جز استقبال قبله در

حد تواتر گذشته فرماید: از  درباره اینگونه روایات می ] حر عاملی٣٢٦-٣٢٥ص

اند که دلیل ما در اینجا خبر واحد  است, تعحب است که بعضی متأخرین خیال کرده

ین است که اکثر شود ا فرماید: آنچه از این احادیث متواتره ثابت می است. همچنین می

 ].٣٢٦: الفصول الـمهمةای که در کتب عامه وجود دارد باطل است. [ قواعد اصولی
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 م(اهل سنت) مشترك نیستی عامه با
م. نه در إله, نه در یستینک مشتر یچ اصلیگوید: ما با آنان در ه یم ینعمت الله جزائر

امبرش محمد و یاست که پ یرا آنها معتقدند پروردگارشان ذاتیامبر و نه در امام، زیپ

ن یم و نه چنیرا قبول ندار یین خدایکه ما چن یاش ابوبکر است، در حال هفیخل

امبرش یفه پیکه خلیپروردگار« »ال نقول هبذا الرب وال بذلك النبي« را یامبریپ

إن الرب الذ « »ستیامبر ما نیامبرهم پیآن پ ست وین ما یابوبکر باشد خدا

باب  ۲/۲۷۸ :األنوار النعامنية[ »س ربنا وال ذلك النبي نبيناخليفة نبيه ابوبكر لي

نور يف حقيقة دين اإلمامية والعلة التي من أجلها جيب األخذ بخالف ما تقوله 

 کند که گفت: امام صادقیت میروا یخ صدوق ازابواسحاق ارجانی. ش]العامة

نت عمل کنید؟ چرا به شما دستور داده شده برخالف اهل س یدانیا میفرمودند: آ

نکه امت ینبوده که انجام دهد مگر ا یچ کاریه یراکه علی: زگفتم نمیدانم فرمود

دانستند از  ینکه امر او را باطل کنند، از آنچه نمیکرد، تا ا یبا او مخالفت م

 یش خودشان برایپ داد آنها ازیشان فتوا میدند، اما هرچه ایپرس یم نیرالمؤمنیام

أتدري مل « مردم وارونه جلوه دهند: ینکه حق را برایتا ا دند،یتراش یم یآن ضد

أمرتم باألخذ بخالف ما تقوله العامة فقلت: ال ندري، فقال: إن عليا مل يكن 

يدين بدين إال خالف عليه األمة! إىل غريه إرادة إلبطال أمره وكانوا يسألون 

ه ضدا من أمريالـمؤمنني س عن اليشء الذي اليعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا ل

  ].رانیچاپ ا ۵۳۱ص :علل الرشائع[ »عندهم ليلبسوا عيل الناس

ا با یحق با عامه است آای  م که در مسئلهیشود، فرض کن یمطرح م ینجا سؤالیا

 م؟ین وجود واجب است که برخالف قول آنان عمل کنیا
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   دشمنی با صحابه
به قرن  یدارد حت یطوالنار یشه بسیست بلکه رینای  با اهل سنت امر تازه یدشمن

عه معتقد است همه آنان از دائره یکه ش صامبریباخود صحابه پ یعنیرسد، یاول م

خود آنها را استثناء  یکتاب کاف در ینیاالسالم کلثقة اسالم خارجند! بجزسه نفر که 

مرتد شدند بجزسه نفر،  صامبریاز پ د: همه مردم بعدیفرما یکرده است چنانکه م

 حال این .]٨/٢٤٦ :یروضة الکافابوذرغفاری. [و  یاسود، سلمان فارسمقداد بن 

ن قابل حل یا ایآ ید موالنا محمد عمر سربازیاست, بنا به قول شه ییچه معما

تا  ۷۰حدود  یب قبولیضر یاسالم های باشد که امروزه در دانشگاهها و حوزه یم

سال  ۲۳شاگرد را بعد از  ۳فقط  صباشد, آنگاه مکتب رسول الله یدرصد م ۹۰

ست و سه یدر تمام ب صامبریدستاورد پ یعنیل داده است!!! ؟! ینبوت به جامعه تحو

م الشان یامبر عظین سه نفر بوده است؟ چرا پیرسالت و دعوت فقط هم یسال زندگ

ن شما یهود بپرسند که در دیمواجه شدند؟! اگر از  ین مشکلیباچن ص اسالم

اران حضرت یهستند خواهند گفت:  یامبر شما چه کسانیس از پن افراد پیبهتر

اگر از  یول ، یسیون حضرت عیحوار :، نصاری خواهند گفت یموس

؟ چه کسانی هستند صامبرین شما پس از پید ن افراد دریان بپرسند که بدتریعیش

آورم،  ین معما سردر نمیمن از ا یبراست صامبریخواهند گفت: اصحاب پ

شان نه تنها ین را پس از رحلت ایکه در واقع د صامبریاصحاب پن یتر بزرگ

ن ینقاط جهان رساندند، مورد بدتر یرا تا اقص حفاظت که از آن دفاع کردند و آن

شان یت درجه اول ایکه اهل ب ص امبریهمسران پ یاند.حت ها قرار گرفته حمله

زۡ ﴿ مادران یطبق فرمان اله هستند و
َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
ن و یاز توه .]۶األحزاب: [ ﴾ُتُهمۡ أ

 »شیقر یصنم یدعا« ع که بنامیمعروف تش یناسزا محفوظ نمانده اند، لذا در دعا

ره درج یو غ یل بحار االنوار و مفتاح کفعمیشان از قبیشهرت دارد و درکتب معتبرا
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قريش وجبتيهام وطاغوتيهام  ىاللهم العن صنم«ن آمده است یده چنیگرد

 ب ش و دو جّبت و دو طاغوت ابوبکر و عمریمنظوراز دوصنم قر که »وابنتيهام

هم یسالم الله عل-و منظور از ابنتبهما عائشه و حفصه  ص امبریپدر زنان پ

ار نقل شده که فرمود: یهستند. از حمزه بن محمد ط صامبریهمسران پ -نیاجمع

ان آمد یم که صحبت از محمد پسر ابوبکر بمیبود  در مجلس امام صادق

فرمود:   نیر المؤمنیخطاب به ام ی، روز»ش رحمت کندیخدا«فرمودند: 

ای؟ فرمود: چرا  نکرده عتیب دند: مگری، پرس»عت کنمید که با شما بیدستتان را بده«

ن دستشان را یرالمؤمنیعت کنم، امیخواهم ب یم یگریامر د یبرا یام ول بیعت کرده

أشهد انك امام «: فرمود ر را گرفت ویدراز کردند، محمد دست حضرت ام

دهم که شما امام واجب االطاعت  یم یگواه« »مفرتض طاعته وأن أيب ىف النار

ده که امام ینقل گرد . از شعیب]٦١ص/ :رجال کشی[ .»و پدرم در دوزخ است یهست

از  یبیآنها شخص نج نکه دریست مگر اینای  چ خانوادهیفرمودند: ه  صادق

ن خانواد، محمد بن ابوبکر ین شخص از بدتریب تریخودشان وجود دارد، و نج

م یدان یان میرانیت را حد أقل ما ایواقع . عالوه برآن این]٦١ص/ :یرجال کش[. است

از مردم از  یاریاست که به نام بابا شجاع شهرت دارد و بس یارتیکاشان ز شهر که در

 یسرباز گمنامه قبر یشب یزیبا چیند، تقریآ یارت مین زیدن اید یبرایک دور و نزد

ا قبر ابولؤلؤ یگو یالین قبرخیوجود دارد ا یغرب یکشورها یاست که در بعض

ل مرگ یاز قب یارت کلماتین زیوارایاست، بر درو د  قاتل عمر بن خطاب یمجوس

 د.ید مشاهده کنیتوان یعثمان را م مرگ بر عمر مرگ بر ابوبکر بر

 -ب ابوبکر و عمر -فرمودند: شیخین کند که  روایت می  کلینی از امام باقر

آن توبه  اوردند و ازیاد نین کرده بودند بیرالمؤمنیا رفتند که آنچه با امیاز دن یدر حال

 . و]٨/٢٤٦ :یروضة الکاف[ برآنان باد.ننمودند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم 
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علی بن  گرفته بود، از یرا به همسر ص امبریاما عثمان بن عفان که دو دختر پ

الصراط [شد.  میی : عثمان نامرد بود که با او بازیونس بیاضی روایت است که

ه از سوره نور در یکه چند آ ص امبریهمسر پ ل اما عائشه .]٢/٣٠ :میمستقـال

نار از یعائشه چهل د«د: یگو یم یشان نازل شد، ابن رجب البرسیا یإثبات پاکدامن

نجاست که اگر یا سؤال ]٨٦ص/ :نیقیالمشارف انوار [ .»بودانت جمع کرده یخ

عت یبا آنان ب  نیرالمؤمنیبودند، پس چرا ام ین صفاتیچن یسه گانه دارا یخلفا

کرد، و چرا در تمام مدت خالفت آنان به عنوان یک وزیر مشاور با آنان همکاری کرد، 

ْ ﴿ آیا از آنان میترسید. آیا این عمل او مخالف دستور الهی نیست؟  ِ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا
ْ  َوَ�  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  و یکدیگر را بر انجام «. ]۲: ةالمائد[ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا

 .»کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید، و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید
چرا دخترش ام کلثوم را به ست؟ و ین کار حضرت تعاون با اثم و عدوان نیا ایآ

نکه یا ایداشت، ای  یمارین بیچن  که عمر یداد در حال  ازدواج عمر

اطالع  یاطالع نداشت اما نعمت الله جزائر  عمر یمارین بیا ن ازیرالمؤمنیام

که یروشن است بشرط یایفکر و تأمل الزم است، مسأله بس یدا کرد!؟. فقط اندکیپ

 رد.یگبخواهد از عقل کار ب یکس

روضة [ که: جز شیعیان ما همه مردم نطفه زنا هستند. کند کلینی حدیث نقل می

ها را مباح  علت است که علمای تشیع خون و مال سنی .به همین] ٨/١٣٥:   الکافي

عرض کردم   اند. از داود ابن فرقد روایت است که گفت خدمت امام صادق دانسته

ترسم به  ولی می که نظر شما در باره کشتن ناصبی چیست؟ فرمودند: حالل الدم است،

علیه تو گواهی  ضرری برسانند، اگر بتوانی او را زیر دیوار کنی یا در آب غرق کنی که بر تو

 .]٢٧/٢٣١: بحار األنوار، ١٨/٤٦٣ :وسائل الشیعة[بکن. ندهد این کار را 

درباره حکم  یجامع و مهم از نعمت الله جزائر یمطلب ن بخش را بایخالصه ا

کافر و نجس  یعه امامیش یآنها به اجماع علما گوید: یبرم، که م یان مینواصب بپا
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را در  یر علین است که غیا یبدترند، از عالمات ناصب یهود و نصاریهستند و از 

 ].٢٠٧-٢٠٦ص/ :األنوار النعمانیة[ بر او مقدم دارد.امامت 

 خالصه گفتار 

عنی یست، بلکه عدالت یمستلزم عصمت ن  پس اعتقاد ما به عدالت صحابه

گردد که  باشد. و ماحصل آن به گروهی راسخ در نفس بر می ن مییره و دیاستقامت س

جاد ینکه ثقه و اعتبار به صداقت آنها ایزگاری هستند تا ایمتحمل تقوی و پره

 . )١(همه گناهان معصوم باشدست که انسان از یشود؛ تازه شرط ن می

 یب آنان زبان فرو بندینها واجب است از ذکر معایوجود همه ابا
ً
م و اگر ضرورتا

د در مقابل آن منزلت و مقام آن صحابی، توبه، جهاد و یم بایاز بود آن را بازگو کنین

 ایاوریمانی او را هم در کنارش بیسوابق ا
ً
خواهد بود اشتباه حاطب  ن ظلمیم، مثال

 . )٢(میاوریای که او کرده است ن م ولی ذکری از توبهیاوریرا ب  ن بلتعهب

ش از آن یانسان بخاطر اشتباه کوچکی که مرتکب شده و در طول زندگی خو

شود  نجا به انتهای زندگی نگاه کرده مییشود، بلکه در ا توبه کرده باشد سرزنش نمی

مناقب بزرگی هم داشته باشد و  رود، تازه اگر حسنات و ن نمییل زندگی از بیو اوا

ه قرار داده باشد ید، پس چگونه اگر پروردگارش او را مورد تزکیه ننمایکسی او را تزک

گاه است؟! که از دلش  .آ

ستاده بودند! یامبر ایدعوت وجهاد در کنار پ یها دانیم یکه درتمام ی، کسانیآر

ن و سب قرار یمورد توهنگونه یکردند ا یاریسال نبوت  ۲۳را در طول  ص امبریپ و

امرز، و در یشی گرفتند بیمان بر ما پیپروردگارا! ما و برادرانمان را که در ا« رند.یگ یم

ای نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و  نهیمان حسد و کیها دل

 وما علينا إال البالغ....». می!یرح

مستصفی -١  .۲۹-۲۳: منهج النقد عند المحدثین: األعظمي، و برای توضیح بیشتر نگا: ۱/۱۵۷: الغزالی اـل

 .۶/۲۰۷: منهاج السنة. و ۳۴۱، ۳۴۰نعیم  ، أبیاإلمامة -٢

 

                                           



 
 

 

 

 

 مبحث دوم
 مختصري در مورد تقیه 

دانم مطالبی هر چند کوتاه در مورد بحث تقیه خدمت شما  در اینجا الزم می

سوره آل عمران ثابت  ۲۸این مبحث در قرآن از آیه  دوستان عزیز عارض شوم.

ۡ ٱ َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿ فرماید: شود. خداوند عظیم الشان می می ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ  ءَ ِ�َا

ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ِ ٱ ِمنَ  َس فَلَيۡ  لَِك َ� ٓ  ءٍ َ�ۡ  ِ�  �َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ  َ�تَُّقوا

ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  ۗ ُ�َقٮ رُُ�مُ  ٗة ُ ٱ َوُ�َحّذِ ِ ٱ �َ�  ۥۗ َسهُ َ�فۡ  �َّ ۡ ٱ �َّ  .]۲۸عمران:  آل[ ﴾٢٨ َمِص�ُ ل

و هر کس چنین  ،نباید کافران را به جای اهل ایمان، سرپرست و دوست بگیرندمؤمنان «

کند در هیچ پیوند و رابطه ای با خدا نیست مگر آنکه از ایشان پرهیز کند، پرهیز کردنی و 

  .»خدا شما را از [عذاب] خود بر حذر می دارد، و بازگشت [همه] به سوی خداست

 دید گاه تشیع
) در ذیل این آیه چنین می آید: در این جمله قرآن استثنائی ۲/۳۷۲( ج در تفسیر نمونه

موجود می باشد و آن اینست که در مورد تقیه مانعی موجود ندارد که مسلمانان با افراد 

بی ایمان بخاطر حفظ جان خود و مانند آن ابراز دوستی کنند و پس در آخر این آیه با 

رُُ�مُ ﴿دسپیگر با دو جمله  ُ ٱ َو�َُحّذِ ِ ٱ �َ� ﴿و  ﴾ۥَسهُ َ�فۡ  �َّ ۡ ٱ �َّ حکم فوق  ﴾َمِص�ُ ل

دارد  کند، نخست اینکه خداوند شما را از مجازات و خشم خود برحذر می را تایید می

و دیگر اینکه بازگشت همه بسوی خداست و چنانچه طرح دوستی با دشمنان حق، 
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اهی انسان بخاطر بریزید بزودی نتیجه عمل خود را خواهید یافت. درست است گ

های عالیتر، حفظ شرافت و کوبیدن باطل و بیان حق حاضر است از جان عزیز  هدف

های اندک جان خود را بخطر  ف خود بگذرد، اما هیچ انسانی حاضر نیست بخاطر هد

جا یک  ای که کامال باید به آن توجه داشت این است که تقیه در همه بیاندازد. نکته

واجب و گاهی حرام می باشد. وجوب تقیه در صورتی است  حکم ندارد، بلکه گاهی

ای جان انسان بخطر بیفتد، اما در صورتی که تقیه موجب ترویج باطل و  که بدون فایده

 باشد. ممنوع می گمراه ساختن مردم و تقویت ظلم وستم گردد، حرام و

 دیدگاه اهل سنت
اینگونه بیان  / سربازی در تفسیر تبین الفرقان از عالمه شهید موالنا محمد عمر

شده است که: لفظ تقه به معنای نجات دادن است، بر وزن قضاه که قاعده آن در 

نجات دادن و پرهیز کردن  صرف مثل قضات است. در کل تقیه به معنای ترسیدن،

 باشند. باره تقیه و مراتب آن علماء سه گره میاست. در

کنند، حال به هر نوع  میاین گروه منکر تقیه بوده آن را بطور قطع رد  -۱

 .خواهد باشد. (مذهب خوارج) می
شوند و آن را جزء  این گروه بر عکس گروه اول به آن خیلی اهمیت قائل می -۲

 دانند. (اهل تشیع) عقاید مهم مذهبی خود می
اند تقیه همچون مدارات به سه  باشند که قائل وه سوم اهل سنت میگر -۳

 باشد. صورت جائز و یک صورت ممنوع می

 اقسام مدارات
 شود: مدارات به چهار قسمت تقسیم می

 .بخش اول یعنی مدارات کردن بخاطر دفع ضرر و زیان، ظاهر سازی -۱
بخش دوم بنابر مصلحت دینی  میباشد که شاید به وسیله آن امیدی برای  -۲

 .(منظور یهود و نصاری) اسالم آوردن یکی از آنها باشد
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 دستور رسول خدا جائز می باشد. باشد که طبق خش سوم اکرام یک کافر می -۳
نیوی است بخش چهارم مدارات کردن جهت کسب منفعت دینی و عزت د -۴

 باشد. که بطور قطع نا جائز می

 خالصه گفتار
 شوم: آور میک راحتتر این مسئله نکاتی را یادبرای در

باشد، میتوان گفت تقیه در  اگر تمام معادالت اهل تشیع در مورد تقیه درست می

به   که موجب ترویج بطالن باشد ناجائز است. حال اگر حضرت علیجائی 

خاطر جلوگیری از به پاشیدگی امت اسالم بیست و شش سال سکوت کرد، چرا 

کند؟  امت اسالمی امروزه بخاطر جلوگیری از به هم پاشیدگی امت اسالم تقیه نمی

؟  چرا در کنند درک می  آیا اینها مصلحت امت اسالم را بهتر از حضرت علی

حمل بر تقیه شده ؟ اینها سواالتی است که هیچ  ص کتب تشیع بیشتر اعمال پیامبر

 وما علينا اال البالغ.....جوابی نمیتوان برای آن یافت مگر با تقیه!!!! 

 



 
 

 

 

 

 مبحث سوم
 ص پیامبرجانشینی بعد از 

باشد که به اجمال در مورد  ین دو مذهب مین مبحث سررشته اکثر اختالفات بیا

 شود. یآن صحبت م

 بررسی دیدگاه اهل سنت و تشیع در مورد جانشینی  
ان خود ین است که از مینزد اهل سنت و جماعت بر عهده عامه مسلم -١

کنند. نزد  نییت داشته باشد به عنوان امام تعیت و صالحیرا که اهل یشخص

ده است که اهل ین عقیاز هم ین امام، بر خدا واجب است. جزوییعه تعیش

 یز بر الله تعالیچ چیه یعنیاست » ال جيب عىل اهللا شئ«سنت قائل بر 

باشد. (در  می الله یعه قائل بر وجوب علیکه ش یست در حالیواجب ن

 شود). می ن مورد، بحثیل در ایکتب علم کالم به تفص
نیست. به نظر شیعه، امام » منصوص من الله«سنت، امام نزد اهل  -٢

 شود. منصوص من الله است. یعنی امام از طرف الله تعالی تعیین می
به نظر اهل سنت، اهلیت و صالحیت برای امام ضروری است؛ ولی  -٣

 باشد. به نظر شیعه، امام همیشه معصوم است. عصمت الزم نمی
معه، خود را ظاهر کند تا مردم بتوانند برای از دیدگاه اهل سنت، امام باید در جا -٤

تواند  رفع مشکالت خود به او مراجعه نمایند. شیعه معتقد است که امام می

 های سال طول بکشد. خود را از دید دیگران مخفی نگه دارد؛ حتی اگر سال
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اهل سنت بر این باور است که بر امام الزم است که صاحب اقتدار و  -۵

تواند به مسائل مردم رسیدگی کند؟ در حالیکه  گونه میاختیار باشد وگرنه چ

 اختیار باشد. قدرت و بی نزد شیعه برای امام جائز است که بی

امت، تعداد امامان مشخص یگرفته تا ق ص امبریاز نظر اهل سنت، از پ -٦

خود  یبرا ی، مسلمانان امامیو مکان یت زمانیست. و با توجه به موقعین

عه، الله یدهد. از نظر ش می ف امامت را انجامیکنند و او وظا می نییتع

ن کرده است که ییامت، دوازده امام تعیتا ق ص از زمان رسول الله یتعال

عه، یه به شین نظریبر هما کسی دیگر حق امامت ندارد. (بنانهیر از ایغ

 .)شود می ز گفتهیه نیه و اثنا عشریامام
طرف امت اسالمی از  ص اهل سنت طبق تصریح و اشاره پیامبر اکرم -٧

 کند: چهار امام بر حق را به این ترتیب معرفی می
 قیدنا ابوبکر صدیامام اول: س

 ج

 دنا عمر فاروق یامام دوم: س 
 ج

  یدنا عثمان غنیامام سوم: س
 

  امام چهارم: سیدنا علی مرتضی 
 

پس از اینها نیز سلسله امامت جریان داشت و تا قیامت ادامه خواهد داشت. 

 هیچکدام از اینها معصوم نیستند. البته برخی عادل هستند و بعضی ظالم خواهند بود.

آنها پس از  یباشد که اسام می امت دوازده نفریعه تعداد امامان تا آمدن قینزد ش

 ن قرار است:یبد ص  رسول اکرم

 . حضرت علی مرتضی -۱

  حضرت حسن -۲

  نیحضرت حس -۳

  نین العابدیز یحضرت عل -۴

  باقرحضرت محمد  -۵

  حضرت جعفر صادق -۶
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  کاظم یحضرت موس -۷

  رضا یحضرت عل -۸

  یحضرت محمد تق -۹

  ینق یحضرت عل -۱۰

  یحضرت حسن عسکر -۱۱

 .١ یحضرت محمد مهد -۱۲

عه امام دوازدهم به خاطر ظلم ظالمان و ستم ستمگران به امر یدگاه شیو از د

مصلحت ات است،  و هر وقت خدا ید حیبرد، و در ق می بت بسریدر غ یخداوند

 اند. اما یازده امام دیگر، رحلت کرده ٢بداند ظهور خواهد کرد.

و   ، عالوه بر دوازده امام، شیعه جناب رسول الله۶و  ۵طبع نو لکشور ص  العوام ةتحف -١

» چهارده معصوم«دانند. به این چهارده نفر  را هم معصوم می ل حضرت فاطمه الزهرا

شود. شیعیان، تا امام ششم از این دوازده امام اتفاق دارند. در تعیین ائمه پس از او در  گفته می

های بی شماری در شیعه،  میان شیعه اختالف شدیدی وجود دارد و به سبب تعیین آنان، فرقه

 تحفه اثنا عشریه و غیره. ، ۱/۳۶۱پدیدار شد. الـملل والنحل للشهرستاني: 

 ۳ابو محمد الحسن بن علی الزکی (ه)  ۴۰ابوالحسن سیدنا علی بن ابیطالب المرتضی (.._  -٢

ابو محمد علی بن الحسین زین ه)  ۶۱_  ۴ابو عبدالله الحسین بن علی الشهید (ه)  ۵۰_ 

الله جعفر بن ابو عبده)  ۱۱۴_  ۵۷ابو جعفر محند بن علی الباقر (ه)  ۹۵_  ۳۸العابدین (

ه)  ۱۸۳_  ۱۲۸ابو ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم (ه)  ۱۴۸_  ۸۳محمد الصادق (

_  ۱۹۵ابوجعفر محمد بن علی الجواد التقی (ه)  ۲۰۲_  ۱۴۸ابوالحسن علی موسی الرضا (

ابو محمد الحسن ابن ه)  ۲۵۳_  ۲۱۲ابوالحسن علی ابن محمد الهادی النقی (ه)  ۲۲۰

ه)  ۲۶۰_ ۲۵۶ابوالقاسم محمد بن الحسن المهدی (ه)  ۲۶۰_  ۲۳۲علی العسکری (

]. (اما محمد ۲۵[اإلمامة عند الجمهور والفرق الـمختلفة للدکتور علي احمد السالوس: ص 

 بن حسن عسکری مهدی مزعوم، وجود خارجی ندارد، چون حسن عسکری پسری نداشت).
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اهلیت، صالحیت و فضایل  اهل سنت اگر چه از دل و جان معترف به -۸

قبول  ص فه بالفصل رسول اللهیشان را به عنوان خلیا یهستند ول  حضرت علی

را رابع خلفاء  شانیدانند. و ا می ب خالفتیشان را طبق ترتیبلکه امامت ا ،ندارند

ه قائل به عیدهند. اما ش ین) قرار میراشد یفه از خلفاین خلیچهارم یعنین (یالراشد

بر این اعتقاد هستند که حضرت آنان  یعنیاست.   امامت بالفصل حضرت علی

 باشد. می فه بالفصلی، خلص پس از وفات رسول الله  علی

خودش قرار گرفته  هدر رتب سنت، خالفت سیدنا علیاز نظر اهل  -۹

، و اجماع امت) با سیدنا ابوبکر صدیقکه (به  ینیاست. لذا صحابه و تابع

عت کرده بودند را مقّصر یب و سیدنا عثمان غنی سیدنا عمر فاروق

ت و امامت بالفصل را حق حضرت عه، خالفیدانند. اما ش نمی وگناهکار

شان واگذار یبه ان حق را ین ایو تابع صحابه شتریب دانند و می علی

  )نعوذ باهللا من ذلك( .)١(این، آنان یا کافر هستند یا فاسقنکردند. بنابر 

از خالفت ش یثالثه پ یبا خلفا  نزد اهل سنت، بیعت حضرت علی -۱۰

، و  ه بر خلفای ثالثه با حضرت معاویهعالو  خویش،  و بیعت حضرت حسن

ه ی، کذب و تقیزمان خود، بدور از مداهنت، نفاق، بزدل یگر با خلفایعت نه امام دیب

گاهیعت ایده دارند که بیبود. اهل سنت عق تمام صورت گرفته  ین حضرات که با آ

 مطابق با احکام شر
ً
 بر هیچ عت و موافقیبود، کامال

ً
یک  با مصلحت امت بود. قطعا

متاع (علي الصحابه) و فصل في ـر اللعبدالله بن شبر، المبحث الخامس في ذک یحق الیقین عرب -١

مبحث السابع في ـوال ۱۹۵الی  ۱۷۷جواب من اعترض علي االمامیه بتعرضهم للصحابه من ص 

بعد نبیها ص  ةبیان الفتن الواقعه بعد النبي و في حقیقه امر الخالفه و في سبب ارتداد اکثر هذه االم

 ۲۷۸تا  ۱۵۵و حق الیقین فارسی از محمد باقر مجلسی از ص  –طبع دارالکتاب االسالمي  ۲۱۳

های ابوبکر با  طبع انتشارات کتابفروشی اسالمیه تهران و کشف اسرار فارسی از خمینی، مخالفت

 طبع ایران. ۱۵۰و نتیجه سخن ص  ۱۴۷و مخالفت عمر با قرآن خدا از ص  ۱۴۴نص قرآن از ص
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زمان  یزده امام با خلفاایعت یعه بید. اما نزد شیآ نمی وارد یچ اتهامیاز آن بزرگان، ه

ش)کار گرفته بودند. بنابر یه (حفاظت در پیم قلب نبوده، بلکه آنان تقیش از صمیخو

شناسد. چرا که بدون  می ن خودین جزو دیتر را به عنوان مهم» هیتق«عه ین، شیهم

 ست. یاز شأن آن بزرگان ممکن ن یه، تهمت زدائیاثبات تق

واجب  ین ائمه بر الله تعالییاهل سنت، تع دگاهیهمانطور که گفته شد از د -۱۱

ن اعتقاد یعه بر ایامت مشخص کرده است. اما شیست و نه تعداد آنان را تا ظهور قین

که یازده امام به امت، دوازده امام مقرر کرده است یتا آمدن ق یاست که الله تعال

و معتقدند باشد  می ، امام منتظریاند و امام دوازدهم محمد مهد رحمت حق پیوسته

 غایکه ا
ً
ن ظهور خواهد کرد و جهان یمع یدر وقت -ب هستند یشان پس از تولد، فعال

خود که ائمه دوازده نفر  هدین عقیعه بنابر همیرا پر از عدل و انصاف خواهد نمود. ش

تولد؛  ه ۲۵۶هستند مجبور گشت که به زنده بودن امام دوازدهم قائل شود. (در سال 

. )غایب شد» سر من رأی«واقع در شهر  یدر غار یچهار سالگدر  ه ۲۶۰و در سال 

ر یا عمرشان بطور غیو از ظلم ظالمان پنهان شده است. گوو تاکنون زنده است، 

 .)ا برای آن نظیر و همانندی نداریمکه مای  یشده است. (عمر طوالن یطوالن یعیطب

 اصلی اختالفه سه نکت
 یشد، با دقت تمام مورد بررس می که در باال از مسئله امامت منشعب یاگر اختالفات

ان شدند یل بین همه اختالفات که به تفصیاد ایرند واضح خواهد شد که بنیقرار گ

ن سه نکته هستند. به یباشد. اصل و اساس اختالفات، هم ی میفقط سه نکته اساس

 ن قرار است: یعه از ایمذهب ش ینظر ما سه نکته اساس

 ید مهم اسالمیاز عقا یکیره ید، نبوت، معاد و غیز مانند توحین» امامت« -۱

 باشد.  یم
ن ییتع یاز طرف الله تعال یباشد که همگ یامت دوازده نفر میتعداد ائمه تا ق -۲

 شده هستند.
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 ، امام بالفصل بودند. ی حضرت عل -۳

 اسناد این سه اصل

 یات قرآنیآ-١

 عالم مشهورشان محمد باقر مجلسی در آنها نویسندگان شیعه که از  یاتیآ
ً
مثال

، السید االکبر عبدالله شبر در »ن في اصول الدینیقیحق ال«تألیف فارسی خود 

و خمینی در نوشته فارسی » حق الیقین في معرفة اصول الدین«کتاب عربی خود 

اند، سه آیه زیر  استدالل کرده  ، بر امامت بالفصل علی»کشف االسرار«خود 

کنند. بدین  . نویسندگان شیعه، بیشتر توانایی خود را براین سه آیه صرف میباشد می

 م:کنی دلیل ما هم درباره این سه آیه، مطالب واضحی را یادآوری می

َهاَ�ٰٓ ﴿ آیه اول: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب َّ� 
ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ای کسانی که ایمان «.]۵۹النساء: [ ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

و فرمان روایان را از جنس  اید! فرمانبرداری کنید خدا را و فرمانبرداری کنید پیغمبر را آورده

خویش، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر خدا بازگردانید اگر به خدا و 

 .»روز آخرت ایمان دارید! این (کار) برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است

اینک به ذکر بعضی از آیات  نویسد: می ]١٣٧صفحه  :کشف االسرار[در خمینی 

پردازیم و از خرد که فرستاده نزدیک خداست  که در موضوع امامت وارد شده می

های  ایشان پس از نقل بخش ابتدایی آیه، با استفاده از قیاس خواهیم. داوری می

» االمر یاول«مراد از عقلی و دالیل ذهنی کوشیده است تا ثابت کند که در این آیه 

توان با قیاسهای عقلی به  ت. سؤال این است که آیا عقیده مذهبی را میاس دوازده امام

اثبات رسانید در حالی که در تمام قرآن کریم، ذکری از آن به میان نیامده باشد؟ 

فرماید که:  بالخصوص وقتی که بخش دوم آیه که خمینی آن را ذکر نکرده چنین می
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از آن  ».خدا بازگردانید ص ا و پیامبرپس هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خد«

شود که اگر بین حکام و مردم، اختالف واقع شود، فیصله خدا و رسول  معلوم می

تلقی خواهد شد نه حرف اولی االمر. اگر » حرف آخر«در این اختالف،  ص خدا

مراد از اولی االمر، ائمه معصومین باشند پس مراجعه به قرآن و سنت با ترک رأی 

چطور؟ در حالیکه نزد شیعه، رأی معصومین هم مثل خودشان، همیشه  معصومین

توانند چیزی غیر از قرآن و سنت بگویند. بنابراین، اثبات  باشد. آنان نمی معصوم می

بلکه تحت  .)١(عقیده امامت، از این آیه بدون تردید بی اندازه غلط و نادرست است

 قولی از حضرت» منثورـالالدر «خود در تفسیر  / همین آیه، عالمه سیوطی

بلکه از  شود نفی می» ائمه معصومین«اعتقاد به نقل کرده که با توجه به آن  علی

 گردد. آن، مسلک اهل سنت و جماعت در مسئله امامت، بطور کلی تأیید می

اخرج البيهقي عن عيل بن ابيطالب قال: ال يصلح الناس اال امري برا و فاجر «

الفاجر، قال: ان الفاجر يؤمن اهللا به السبل وجياهد به قالوا: هذا الرب فكيف ب

العدو، وجيبي به الفئ ويقام به احلدود، وحيج به البيت ويعبد اهللا فيه آمنا حتى 

 . )٢(»يأتيه أجله

طالب فرمود: اصالح مردم جز با یبن اب یکند که حضرت عل می تیروا یهقیب

چگونه ممکن است مردم را اصالح ر فاسق یگفتند اما ام  ،ستیر نیر امکان پذیام

له یبه وس یفرمود: الله تعال  ودی برای مردم دارد؟) حضرت علیکند؟ (چه س

او، جهاد با  یادت و فرماندهیگرداند، تحت ق می ز، راهها را پر امنیحاکم بد ن

ند، یآ می د، حدود به اجرا دریآ می مت بدستیابد، مال غنی می دشمنان کافر ادامه

با  ین لحظات زندگیماند، و در قلمرو او، مسلمانان تا واپس می ه برقرارت اللیحج ب

 تفسیر قرطبی، تفسیر مظهری و غیره. -١

 ۲/۱۷۸: الدر الـمنثور للسیوطي -٢
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ث یو احاد ها طبق گفته .)١(شوند می مشغول یت، به عبادت الله تعالیاحساس امن

 دوازده امام معصومی» االمر یاول«که مراد از ن بخش  از آن ثابت شد یدر ا ییروا

 باشد. می امتیام قیعه قائل بر امامتشان تا قیهستند که ش

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ آیه دوم:
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

امروز، دین شما را کامل کردم؛ و «  .]۳: ةالمائد[ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت 

 . »نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسالم را برای شما اختیار کردم

 یتیه، رواین آیست در ضمن این  آیه هم ذکری از امامت بالفصل علین یدر ا

 ذکر نشده است. یچ کتاب معتبریاند در ه ه مصنفین و مؤلفین شیعه نقل کردهک

هنگام  نکه دریبر ا یه مبنین آیعه درباره ایسنده شینو ین، ادعایعالوه بر ا

الحجه پس از  یذ ر خم روز هجدهمیبه نام غد یدر محل حجة الوداعبازگشت از 

 نادرست و بیا
ً
از  یین ادعاهایاساس است و وقوع چن یراد خطبه نازل شد کامال

ن ین بر ایگرداند. چون که جمهور مفسر می رت زدهیعه، انسان را حیسندگان شینو

دان عرفات روز عرفه یالوداع در محجة مه در یه کرین آیدارند که ا یمطلب اتفاق رأ

 .)٢(روز جمعه نازل شدی الحجه شامگاه نهم ذ

 ر.ییتغ یة، مصر با اندکیطبع دارالکتب العرب ۱۰۷ص  :نهج البالغه -١
 در تمام کتابیت مشهور که تقرینجا نقل آن روایدر ا -٢

ً
جا یر آمده بیث و تفسیرت، حدیس یها با

الله شما ن در کتاب یر المومنیام یگفت: ا یهودیی به سیدنا حضرت عمر فاروق  ست کهین

گرفتیم. سیدنا عمر  می دیشد روز نزول آن را ع ه ما یهودیان نازل میاست که اگر بای  هیچنان آ

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿: ه را خواندین آیا یهودیه است؟ آن ید: کدام آیپرس فاروق 
َ
 لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ  دِيَنُ�مۡ 
َ
   فاروقدنا عمر یس ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

نازل شد. روز عرفه روز جمعه در عرفه  ییو چه جا یه چه روزین آیدانم که ا می فرمود: من

 یعنیدان عرفات وقوف کرده بودند. (یدر م ازل شد هنگامی که حضرت رسول اکرم ن

از این چه تر  نزولش در حجة الوداع جمعه بود. روز عرفه بود، میدان عرفات بود. عیدی بزرگ
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یعنی نهم ذی ه روز عرفه به وقت شام (ین آید که ایفرما می زیخود ن  علی

 سد:ینو ی میر خود روح المعانیدر تفس / یعالمه آلوس .)١(الحجه) نازل شده بود

 ه مذکور:یت را نقل کرده که آین روایا  ید خدریعه از حضرت ابو سعیش«

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
نازل شد که حضرت  یر خم هنگامیدر غد ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

پس از نزول  »َمْوالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ « فرمود:  یبه عل ص رسول اکرم

اهللا اكرب عيل اكامل الدين وامتام « فرمودند: ص ه حضرت رسول اکرمین آیا

الله «: یعنی .»النعمة ورضاء الرب برسالتى وواليت عىل كرم اهللا وجهه بعد

 یت علیت پروردگار از رسالتم و بر والین، بر اتمام نعمت، بر رضایاکبر بر کامل شدن د

ت، ین رواید: ایفرما می تین روایپس از نقل ا / یعالمه آلوس »...کرم الله وجهه، 

ت (عالوه بر سند) خود ین روایایک عه است و الفاظ رکیش یاز افتراهاای  نمونه

ر مستند و یر هم در تفسیمفسر نامور عالمه ابن کث٢باشد. می ن افتراءیبر ا یشاهد

ت ین رواینه ا«د: یفرما می عهیت شیپس از نقل دو روا -ریابن کث-معتبر خود 

 یدیو تردک ن شیش کمتریت، سخن حق که در آن گنجایح است و نه آن روایصح

الحجه) روز جمعه نازل  یه در روز عرفه (نهم ذین آیوجود ندارد همان است که ا

 یمرو  و از سمره بن جندب  انچه از امیر المؤمنین عمر فاروقگشت. چن

 .)٣(شب و دیگر ائمه و علماء همین است، قتاده، شهر بن حویز قول شعبیاست. ن

نقل  پس از» البدایة والنهایة«کتاب معروف و مشهور خود همین عالمه ابن کثیر در 

این حدیث نه «نویسد:  این روایت که درباره آن گفته شد که در غدیر خم نازل شده می

نیز  –به حواله مسلم شریف، نسائی و دیگر کتب حدیث  ۶/۶۱تواند باشد؟) (تفسیر قرطبی  می

 ).۳/۹۷۶مسلم شریف مترجم طبع قرآن محل کراچی 

 ۲/۱۳تفسیر ابن کثیر:  -١

 .۵۹۸ -۵۴۷از موالنا احتشام الحسن کاندهلوی: ص  نصیحه الشیعة، ۶۱: ۶: روح الـمعاني -٢

 ۱۴: ۲کثیر: تفسیر ابن  -٣
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تنها منکر در حد اعلی است بلکه کذب است. چون که مخالف با حدیث مستند 

ثابت شده که این آیه روز   باشد که در آن از امیر المؤمنین عمر فاروق صحیحین می

-در تفسیر با عظمت خود  / مام فخر الدین رازیا )١(»جمعه در عرفه نازل شده بود

از همین آیه بر بطالن استدالل مذهب شیعه در این مورد استفاده کرده  -تفسیر کبیر

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿که این آیه  علمای ما فرمودند« نگارد: است. امام رازی می
َ
 لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

کند. برای اینکه الله تعالی در ابتدای این آیه  بر بطالن قول تشیع داللت می ﴾دِينَُ�مۡ 

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿فرموده است:  َّ�  ْ  ﴾ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  مِن َ�َفُروا
 . »امروز ناامید شدند کافران از دین شما، پس نترسید از ایشان و بترسید از من«. ]۳: ةالمائد[

به وضوح پیداست که کافران از بروز تغییر و تبدیل در دین ناامید شده اند و نیز 

فرمود که اینک از آنان نترسید و از من بترسید. اگر امامت حضرت علی بن 

واجب بود یعنی نص ( منصوص می ص از طرف الله تعالی و رسولش ابیطالب

کرد و در آن تبدیل و تغییر ایجاد  یکسی که آن را پنهان مبود طبق این آیه  می )الطاعة

توانست این نص را انکار نماید  کرد باید ناامید شود. یعنی یک نفر از صحابه نه می می

و نه در آن تغییر بوجود آورد و نه آن را مخفی نگه دارد. و وقتی که هیچکدام از اینها 

تی در این باره نشد بلکه نه ذکری از نص امامت شد و نه خبر آن ظاهر شد و نه روای

نقل شد دانستیم که ادعای این نص، کذب محض است و دانستیم که حضرت علی 

 منصوص باالمامت
ً
اگر بر این عبارت امام المتکلمین امام  .)٢(نبود بن ابیطالب یقینا

با خونسردی تمام غور شود، خواننده محترم بدون تردید به این نتیجه خواهد  / رازی

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ﴿ :رسید که این آیه
َ
نه تنها به نفع شیعه نیست  ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 باشد. والله الموفق. بلکه دلیلی روشن و آشکار برای جمهور اهل سنت و جماعت می

 .۲۱۴: ۵: البدایة والنهایة -١

 .۱۱/۱۳۹تفسیر کبیر: فخر الدین رازی:  -٢
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َهاَ�ٰٓ ﴿ آیه سوم: ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ٰ لۡ ٱ  .]۶۷: ةالمائد[ ﴾٦٧فِرِ�نَ َ�

 ن معناست که:یکنند به ا می از آن استدالل یلیعه خیسندگان شیه سوم که نویآ

 برسان! وای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است،  (به مردم) «

دارد،  ای، خداوند تو را از مردمان نگاه می رسالت او را انجام نداده اگر چنین نکردی،

گوید این آیه کمی پیش از  . شیعه می»کند هر آیینه خداوند گروه کافران را هدایت نمی

ذی الحجه سال دهم هجرت) نازل شد. پیش از این، حکم  ۱۸خطبه غدیر خم (

نازل شده بود ولی ایشان بنا به دالیلی، از  ص اکرم امامت علی بر حضرت رسول

 ص ترسیدند تا اینکه این آیه نازل شد و به حضرت رسول اکرم رسانیدن آن حکم می
د ما شما را حفاظت یین مردم اعالم نمایرا در ب یکه حکم امامت عل دستور داده شد

الحجه  یذ ۱۸خ یه در تارین آیمطابق با ا ص حضرت رسول اکرم م کرد.یخواه

س را اعالم کردند و از یر خم امامت حضرت علیبنام غد یدر محل یسال دهم هجر

گر یسندگان دیعت گرفتند. نویب  ان حاضر در آنجا به دست حضرت علیمردم

 .)١(ن موقف را دارندیعه هم همیش

م که از یکن می ه، توجه شما را به چند نکته جلبیح کامل آیر و تشریتفس یما بجا

 عه ان شاء الله واضح خواهد شد:یقت استدالل شیت و حقیآن ماه

ن است که یباشد ا می ز، قابل توجهیکه قبل از هر چ یمه مطلبیه کرین آیدر ا -۱

که در  یه است، در حالین آیاز ا  دد اثبات عقیده امامت بالفصل علیص عه دریش

بلکه به طور عام به حضرت  ،از امامت یاست و نه حرف  یاز عل یه، نه ذکرین آیا

، حق الیقین فارسی از محمد باقر مجلسی بحث اثبات ۱۶۵تا  ۱۶۴کشف اسرار خمینی ص  -١

 و غیره. ۱۳۹امامت علی و  حق الیقین عربی از عبدالله شبر ص 
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 یچ کوششیاز ه یغ احکام خداوندیحکم داده شده که شما در تبل ص رسول اکرم

رند شأن یا نپذیرند یشما را حفاظت خواهد کرد. کافران بپذ ید. الله تعالیغ نورزیدر

ت کافران در دست الله است نه به یگردد. چرا که هدا نمی غ شما از آن متأثریتبل

 دست شما. 

ین خالصه و مطلب این آیه. از الفاظ، ترجمه، سیاق و سباق این آیه، با احتماالت ا

ن یبنابرا . شود و نه امامت بالفصل علی بسیار بعید هم، نه عقیده امامت ثابت می

ات ی(اما درباره روا ست؟یمحض بر قرآن ن یا افترایه، آین آیده امامت از ایاثبات عق

 م کرد).یصفحات بعد، بحث و گفتگو خواهر خم، ان شاء الله در یغد

عه را یده امامت شیه، عقین آین، ایه و جمهور مفسریمیعالمه ابن ت یطبق رأ -۲

دستور داده شده تمام  ص ه، به حضرت رسول اکرمین آیکند. چرا که در ا می رد

بود چگونه  می نیاز احکام د یده امامت حکمین را برساند. پس اگر عقیاحکام د

، آن حکم را در مأل عام، واضح و روشن ص است که حضرت رسول اکرمممکن 

د: یفرما می ل ن خاطر، حضرت عائشهیان نکرده باشند. به همیبه امت ب

 یرا مخف یاز وح یزیچ ص یکه گمان برد حضرت محمد مصطف یشخص

ن یدستور داد، تمام د ص به رسول اکرم ینگهداشته دروغگوست. چرا که الله تعال

یا امامت بالفصل سیدنا امامت  هدین اگر حکم عقیمت ابالغ کند.و همچنرا به ا

ده باشند چگونه ممکن است که امت بر یبه امت رسان ص را رسول اکرم  علی

ا حداقل به هنگام اختالف، از آن حکم استدالل نشود. در یآن حکم، عمل نکنند 

 ین و انصار وقتیصحابه کرام هم از مهاجر ص که پس از وفات رسول اکرم یحال

از یک چ یش کردند اما هیپ یساعده گرد هم آمدند دالئل مختلف یبن هفیکه در سق

و    ا پیش نکرد. سپس خالفت عمر فاروقامامت) ر هدین نص (عقیشان ایا

از  یکیز ین  وی داد اّما کسی از صحابه که علیر یو واقعات شور  عثمان غنی

بروز  یاختالفات  حتی در دوره خالفت علیپیش نکرد.  ین نصیباشد چن می آنها
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امامت را  هدیت) نص عقیاز اصحاب (بشمول اهل ب یز، کسیدر آن هنگام ن یکرد ول

ن ادعا، یست؟ این ین نصیبر عدم وجود چن یل روشنین همه دلیا ایاظهار نکرد. آ

 .سی قائل به آن بود و نه ناقل آن!ت، نه کیو اهل ب  است که از صحابه ییادعا

ر خم یغد هش از خطبیالوداع و پ ةحجه، پس از ین آیاست که ا یعه مدعیش -۳

الحجه سال دهم  یذ ۱۸خ یشان در تاریه، این آینازل گشت، و پس از نزول هم

که خطبه  یرا اعالم کردند. کسان  ر محلی به نام غدیر خم امامت علید یهجر

ذی الحجه در برابر  ۹خ یردان عرفات در تایالوداع را که در م ةحجرسول الله در 

 یخیتار هن خطبیدانند که در ا ی میراد نمودند خوانده اند بخوبیا  هزاران صحابه

ن اسالم یو مهم د یادیحضار را از مسائل بن ص که رسول اکرم یوقت الوداع ةحج

گاه ُت  َوقَدْ « کردند در آخر رو به اصحاب فرمودند: می آ
ْ
 تَِضلُّوا لَنْ  َما ِ�يُ�مْ  تََر�

ِ  ِكتَاَب  بِهِ  اْ�تََصْمتُمْ  إِنِ  َ�ْعَدهُ  ْ�تُمْ . ا�َّ
َ
لُونَ  َوأ

َ
ْ�تُمْ  َ�َما َ��ِّ  �ُْسأ

َ
 قَالُوا. قَائِلُونَ  أ

نََّك  �َْشَهدُ 
َ
يَْت  بَلَّْغَت  قَدْ  � دَّ

َ
بَّابَةِ  بِإِْصبَِعهِ  َ�َقاَل . َونََصْحَت  َوأ   يَْرَ�ُعَها السَّ

َ
 إىِل

َماءِ    َوَ�نُْكُتَها السَّ
َ

اٍت  ثََالَث . »اْشَهدْ  اللَُّهمَّ  اْشَهدِ  اللَُّهمَّ « انلَّاِس  إِىل و به « .»َمرَّ

د هرگز گمراه یگذارم که اگر به آن چنگ بزن یاز خود بجا م یزیان شما چیق من در میتحق

ده خواهد شد، آنگاه چه جواب یمن از شما پرس هد شد و آن کتاب الله است و دربارینخواه

د، یم که شما به طور کامل ابالغ کردیده یم یعرض کردند: ما گواهن ید داد؟ حاضریخواه

 یدر حال ص د. پس از آن حضرت رسول اکرمیر خواه ما بودید و خیو حق آن را ادا نمود

کردند و رو به مردم کردند و فرمودند:  یاش را به طرف آسمان بلند م که انگشت سبابه

ن چگونه یحاال ا. ١»پروردگارا! گواه باش پروردگارا! گواه باش، پروردگارا! گواه باش،

با گواه ساختن الله  ص حضرت رسول اکرم هالحج یممکن است که در نهم ذ

را به  ینیرند که من تمام عقائد و احکام دی، از صحابه کرام اقرار و اعتراف بگیتعال

 .۱/۳۹۷مسلم شریف:  -١
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که را ای  دهیرخم عقیبه نام غد یدر محل هالحج یذ ۱۸خ یشما ابالغ نمودم و در تار

که ای  خواننده ین مطلب، برایا اینگه داشته بود اظهار کنند. آ یعه مخفیبه قول ش

 باشد؟  می و فهمک انصاف داشته باشد قابل در

َهاَ�ٰٓ ﴿ مه:یه کرین آیکه در شأن نزول ا یات مستندیتمام روا -۴ ُّ�
َ
 بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �

 ٓ نزَِل  َما
ُ
ه در ین آیبر نزول ا یعه مبنیسندگان شینو یادعا یوارد شده، همگ ﴾َك إَِ�ۡ  أ

، امام ی، امام ثعالبیر طبریکه عالمه ابن جر یاتیکند. از روا ی میالوداع را نف حجة

 ن از عبدالله بنیو جمهور مفسر ی، عالمه آلوسی، عالمه قرطبین رازیفخر الد

 یلیه خین آیشود که ا می اند، معلوم ذکر کرده  شفیق، عائشه و عبدالله بن عباس

ه ین آید که ایآ ین برمیات چنیاز روا یالوداع نازل شده بود. از بعض حجةقبل از 

 
ّ
 / یدانند. عالمه قرطب ی میه را مدنین آین، ایشتر مفسریب یاست. ول یمک
ش از یح خویاست که امام مسلم در صح یتیه رواین آیبودن ا یل مدنیسد: دلینو می

د: پس از آمدن به یفرما می لشهینقل کرده است. حضرت عا ل حضرت

از اصحابم، از من  یکیدار بودند و فرمودند: کاش یب ص رسول الله ینه، شبیمد

تصادم  ین هنگام صداید: در ایفرما می ل شهیکرد. حضرت عا ی مینگهبان

؟ گفت: سعد یستیدند: کیپرس ص د. حضرت رسول اکرمیرها به گوش رسیشمش

؟ گفت: یچه آمد یرمودند: براف ص وقاص هستم. حضرت رسول اکرم یبن اب

ام.  ای حفاظت و نگاهبانی از شما آمدهمتوجه شماست. بر یاحساس کردم خطر

ح مسلم یدند. عالوه بر صحیدعا کردند و خواب یدر حق و ص حضرت رسول اکرم

م. حضرت رسول یدیرها را شنین هنگام، آواز شمشید که در ایآ ی میگریات دیدر روا

ستیم. برای نگاهبانی فه هی؟ پاسخ دادند: ما سعد و حذیستیدند: کیپرس ص اکرم

شان را یکه ما آواز خواب ا یبه خواب رفتند حت ص م. رسول اللهیا از شما آمده

َهاَ�ٰٓ ﴿ :هین آیم و ایدیشن ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نِزَل  َما

ُ
نازل شد. حضرت رسول  ﴾كإَِ�ۡ  أ
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چرا که الله  ،دیمردم برگرد یفرمودند: ارون آورده یب یپوست همیسر از خ ص اکرم

 .)١(کند می مرا خود حفاظت یتعال

ن یه، ده وجه نوشته است. دهمین آیدر شأن نزول ا / ین رازیعالمه فخرالد

  این آیه در مورد فضلیت حضرت علی ات،یاز روا ین است که طبق بعضیوجه ا

سد:  اگر چه ینو می پس از ذکر ده وجه یشان) نازل شده بود. امام رازی(نه امامت ا

ن است که بر یه بهتر همین آیار است اما در مورد ایات، مختلف و بسین روایتعداد ا

از آنها  ییپروا و مسیحیان، حمل کرده شود و با بیان یهودیب یحفاظت از مکر و فر

با  سخن یه، روین آینکه در قبل و بعد ایا یغ داده شده است. برایدستور به تبل

اق و یه را از سین آیکه ا ین قائل شدن به وجوهاتیهم یان است. برایحیان و مسیهودی

، پس از / یعالمه آلوس. )٢(رسد می گرداند ممتنع به نظر می و منقطعک سباق منف

ه، در خاتمه  ین آیعه در ضمن ایات شیر خم و روایدرباره خطبه غد یطوالن یبحث

است   یانگر نزول این آیه در فضیلت علیاز اهل سنت که ب یاتیروا سد:ینو یم

  هستند باز هم از آنها فضیلت علی رفته شود که درست و قابل استداللیاگر پذ

ن را ین است و ما هرگز ایمحبوب مؤمن  شود یا که طبق این روایات علی می ثابت

انکار کند او را  شان را)یت ایو محبوب  کنیم بلکه هرکس (فضلیت علی نمی انکار

 .)٣(میدان می ملعون

ُ ٱوَ ﴿ ه:ین آیآخر ا -۵  َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ٰ لۡ ٱ و خدا شما را از مردمان محفوظ نگه خواهد داشت، همانا « .]۶۷: ةالمائد[ ﴾فِرِ�نَ َ�

ار را هدا
ّ

 ه، ابالغین آینکه مراد از ایاست بر ا یلیخود دل .»دهد یت نمیخداوند کف

 ۶/۲۴۴تفسیر قرطبی:  -١

 ۱۲/۵۰امام رازی تفسیر کبیر:  -٢

 .۶/۱۹۷عالمه آلوسی تفسیر روح الـمعانی:  -٣
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عه، یتواند باشد. چونکه بنا به قول ش نمی  عقیده امامت در حضور صحابه کرام

  قیده امامت از مخالفت صحابه کرامدر ابالغ ع ص حضرت رسول اکرم

ان یست بلکه از کافران سخن به میکرام ن هاز صحاب یه ذکرین آیو در ا ،بودندک منایب

ه مراد گرفت. مگر ین آیرا از ا  توان صحابه کرام می ن چطوری. بنابراآمده است

ان یعیرا نعوذ بالله کافر قرار دهد (چنانکه از ش  کرام هگستاخ صحاب ینکه شخصیا

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ د:یفرما می شانیکه قرآن در مورد ا یمنقول است) آنان ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  َورَُضوا
ٰ  هُۚ َ�نۡ  خالصه  .»خدا از آنان خشنود و آنان از خدا خشنودند« .]۱۱۹: ةالمائد[ ﴾لَِك َ�

آن نظر شود،   هه نظر افکنده شود، و به الفاظ و ترجمین آیکالم آنکه، از هر جهت به ا

چ یرد به هیقرار گ یات شأن نزولش مورد بررسیشود،  و روا یاق و سباق آن بررسیوس

ن یرسد و اثبات ا نمی اثباتبه   یامامت بالفصل عل هدیه، عقین آی، از اینحو

 ست.ید نیقرآن مج یف معنویجز تحر یزیات مذکور، در واقع چیده از آیعق

 ثیاحاد -٢

 ریث غدیحد

ن ی، ایعیسندگان شینو .»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ « ر:یث غدیاما حد

را که  یقرآنات یدانند و تمام آ می خود یاثبات مدعا یل براین دلیتر ث را مهمیحد

کوشند  می ث ذکر کردهین حدیدهند حول و حوش هم می ده امامت ارائهیدرباره عق

ن یم که در مورد ایدان می ن سبب مناسبیابند. به همیتا به مقصود خود دست 

 ارائه شود. یقیث، معلومات مستند، محکم و دقیحد

 ریث غدیسند حد

ن یاز محدث یبرخ یحت ،هیچه نه متواتر است و نه متفق علاین حدیث، اگر

ی این حدیث را ضعیف قرار بزرگوار در صحت آن، کالم کرده اند و با دالئل قو
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و لیکن طبق قول راجح، حدیث صحیح است و با طرق متعدد روایت شده  )١(اند داده

 بعضی از آنها در درجه 
ً
قرار » حسن«و بعضی در درجه » صحیح«است که اصطالحا

آید.  بشمار می» مشهور«دارد. بنابر روایت شدن با طرق متعدد، این حدیث از زمره 

 یبرا / حجر هیثمیو عالمه ابن  / شهادت و گواهی عالمه ابن حجر عسقالنی

در کتاب  / یباشد.عالمه ابن حجر عسقالن ی میث کافین حدیصحت سند ا

 ُكنُْت  َمنْ «وأما حديث « :نگارد می» فتح الباري«رزنده و قابل افتخار خویش ا

فقد أخرجه الرتمذي والنسائي وهو كثري الطرق جداً، وقد  »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ 

 )٢(»استوعبها ابن عقده يف كتاب مفرد، وكثري من أسانيدها صحاح وحسان

اند، و با طرق  ان کردهیب یو نسائ یرا ترمذ »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ « ثیحد«

کرده  یآور مستقل، همه طرق را جمع یت شده است. ابن عقده در کتابیمختلف، روا

و عالمه ابن  .»قرار دارند» حسن«و » حیصح«ث در رتبه ین حدید ایاز اسان یلیاست. خ

�يانه أنه حديث صحيح ال مر�ة فيه وقد و« د:یفرما می / یمک یثمیحجر ه
ومن ثم رواه  أخرجه مجاعة اكلرتمذي والنسايئ وأمحد وطرقه كث�ة جداً 

ثالثون   من انليب� رواية ألمحد: أنه سمعه و ستة عرش صحابياً،
�ث� من نوزع أيام خالفه �م مر وسيأيت، وما ـشهدوا به لع� لصحابياً، و

من رده ـمن قدح يف صحته وال لـأسانيدها صحاح وحسان وال اتلفات ل
وقول   مع انليببان علياً اكن بايلمن ثلبوت رجوعه منها وادراكه احلج 

بعضهم: إن ز�ادة ا� وال من وااله الخ موضوعة مردود فقط ورد ذلك من 

 عالمه ابن تیمیه، ابو داوود سجستانی،  -١
ً
 ة:البن تیمی ةمنهاج السنابو حاتم الرازي وغیره، مثال

 .۴۲ص  والصواعق الـمحرقة البن حجر هیثمي: ۴/۸۶

 .۷/۷۴: صحیح البخاريبه شرح  فتح الباري -٢
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 .»طرق صحح اذلهيب كث�اً منها
بدون تردید این حدیث، صحیح است. جماعتی از محدثین مانند ترمذی، نسائی 

اند. این حدیث اسانید بسیار دارد.  و احمد (رحمهم الله) این حدیث را تخریج کرده

اند و مطابق با یک روایت مسند احمد  ی، این حدیث را روایت کردهشانزده صحاب

اند. هنگامی که در دوره خالفت  شنیده  سی صحابی، این حدیث را از رسول الله

وی مخالفت شد، اصحاب به وسیله همین حدیث گواهی دادند. بسیاری از  با ، علی

بر صحت این  اند. حرف شخصی که رسیده» صحیح و حسن«اسانیدش، به درجه 

در یمن بود رد کند بی اعتبار   حدیث، اعتراض کند یا با این گفتار که در آن وقت علی

در  ص از یمن و شرکتش همراه رسول الله   است. چرا که بازگشت حضرت علی

بر  »ا� وال من وااله« اند رسیده است. حرف کسانی که گفته الوداع، به ثبوت ةحج

ای است موضوع، پذیرفتنی نیست. برای اینکه این اضافه، با چندین سند،  حدیث اضافه

 .)١(است یشتر سندها را صحیح قرار دادهب / روایت شده است و امام ذهبی

 ریزمان و مکان خطبه غد

ترین سفر  آخرین و مهم» حجة الوداع«دانند که  میعلما تاریخ و سیرت، به خوبی 

ٓ  إِذَا﴿بود. پس از فتح مکه، طبق بشارت قرآنی ص رسول الله ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا  حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
يۡ  ١

َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
چون یاری « . ]۲-۱النصر: [ ﴾٢ اَواجٗ أ

مردم، گروه گروه  »دسته در دین خدا درآیند خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته

رسید تا اینکه در همین  دین اسالم داشت به پایه تکمیل می ،شدند مشرف به اسالم می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ سفر، در میدان عرفات، نهم ذی الحجه این آیه نازل شد:
َ
 لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ  دِينَُ�مۡ 
َ
 . ]۳: ةالمائد[ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 طبع ملتان. ۴۲ص  :البن حجر الهیثمي ةمحرقـالصواعق ال -١
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بودند. به  ص جماعت بزرگی از صحابه جان نثار در این سفر، هم رکاب رسول الله

ها  در جای جای این سفر خطبه فرمودند. در این خطبه ص همین خاطر رسول اکرم

بار بار به اصول بنیادی دین، توصیه و تأ کید کردند. برای اینکه امت در  ص نبی اکرم

ها، مصون و محفوظ بماند. نصایح مهم و با ارزش ایراد فرمودند و با  آینده از گمراهی

یادآوری امور تنازعی و اختالفات از دور جاهلیت تا کنون، قول فصل اظهار داشتند تا 

 .)١(گام بردارد» صراط مستقیم«حفوظ مانده و بر اینکه امت از اختالفات درونی، م

راد نمودند یدان عرفات ایحجه الوداع که در م یخیدر خطبه تار ص رسول اکرم

د را متذکر شدند و ینده به کار امت آیکه در آ یحین اسالم و نصاید یاسیامور س

نده احتمال داشت شعله ور شود حل و فصل یرا که در آ یمیقد یها خصومت

الوداع، کنار چشمه ای بین مکه و مدینه، نزدیک  ةحجنمودند.هنگام بازگشت از 

 غدیر«و » وادی خم«جحفه، زیر سایه درختان اتراق کردند. این منطقه، معروف به 

شود. ظهر را اول وقت خواندند.  می بود. اعالن شد که نماز ظهر خوانده )٢(»خم

» ریث غدیحد«ن خطبه، به نام یهمراد کردند. یخطبه ا ص پس از آن، رسول اکرم

که روز چهارشنبه  یالحجه بود در حال یکشنبه هجدهم ذیمشهور گشت. آن روز 

 .)٣(ه، از مکه مکرمه روانه شده بودندالحج یچهاردهم ذ

 

 

خطبه حجة الوداع و خطبات کریمه دیگر این سفر، سیرت ابن کثیر، خطبات محمدی قسمت  -١

 ./ی پنجم، حجة الوداع الشیخ محمد زکریا الکاندهلو
موضع  ن يتحول منها، وغدير خمأال إن �تلم أ ىلإحد أصميع: لم يودل بغدير خم قال األ« -٢

 .»۶/۲۱ رشح مشكوة ، مرقاتةباجلحف
و دیگر کتب أصح السیر ، نیز التراث العربيطبع دار إحیاء  ۴/۴۱۴: السیرة النبویة البن کثیر -٣

 .۱۹۳ص  یحجة الوداع الشیخ محمد زکریا الکاندهلوسیرت و 
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 راد خطبهیو عوامل ا کمحر 

چه چیزی باعث شد تا در این محل، خطبه ایراد شود و هدف اساسی از این 

،  ص که وقتی رسول الله محرک و عامل ایراد این خطبه، این بود خطبه چه بود؟

عمره،  یپس از ادا ،دندیمکرمه رس الوداع به مکه ةحجالحجه هنگام  یچهاردهم ذ

که رمضان   ت، علین مدیدند. در همیتا چهار روز در مکه مکرمه اقامت گز

مال  ۵/۱( یمسد و خیف برده بود خود را به مکه رسانیمن تشریبه  یسال دهم هجر

بودند فرستاده من یافت آن به یدر یاو را برا ،ص غنیمت) را که حضرت رسول اکرم

از  ، این سفر بعضی از یاران علیتحویل داد. در   ص به حضرت رسول اکرم

ز یمن، این شکایات نزد رسول پس از بازگشت ا داشتند. ییها تیشکا یدست و

های مختلفی  در این باره، روایت شکایات چه بودند؟ن یمطرح شد. ا ص اکرم

 چنین معلوم می
ً
ای داشته  شود که یاران مختلف، شکایات جداگانه آمده است. ظاهرا

عىل  صبعث رسول اهللا « در باب / حافظ ابن کثیر» البدایة والنهایة«اند. در 

ات را جمع یآن روا »ابن أبى طالب وخالد بن الوليد إىل اليمن قبل حجة الوداع

 ن است:یات ایاست. خالصه آن رواکرده 

کمی کدورت   فرماید: که در دلم نسبت به علی حضرت بریده اسلمی می -۱

 در همان روزها قرار شد که به یمن برویم. علی
ً
از طرف حضرت رسول   بود. اتفاقا

 مأمور وصول اموال خمس بود. وی کنیزکی را از خمس برای خود برداشت. ص اکرم

شد.  یو ین خبر باعث ناراحتید. ایرس - خالد بن ولید-من یخبر به حاکم 

نوشته فرستاد. نامه رسان من بودم. در   ص ای به نام رسول الله ت نامهیشکا

 یحاضر شدم. نامه را برا ص که نامه را به دست داشتم در خدمت رسول اکرمیحال

حضرت رسول ن اثناء یکردم که در ا می د همییخواندم و تأ می داشتم ص رسول الله

وجود دارد؟  یدر دلت نسبت به عل یا کدورتیدستم را گرفته و فرمودند: آ ص اکرم

 یورز می نه نداشته باش، اگر به او محبتیعرض کردم: بله. فرمودند: با او ک

 



 اندیشه نو پیرامون اختالفات مذهبی  50

که جان محمد به دست اوست سهم خانواده  یشترش کن.  چون که قسم به آن ذاتیب

ن فرمان ید: پس از ایگو می دهیست. برز ایکنیک ش از یاز اموال خمس ب یعل

 .)١(تر از علی برایم نبود هیچکس، محبوب ص حضرت رسول اکرم

من » باشد وی از اصحاب حدیبیه می«فرماید:  می  عمرو بن شاس اسلمی -۲

، به یمن  ، آن را به فرماندهی علی ص جزو لشکری بودم که حضرت رسول اکرم

با من رفتار نامناسبی کرد. رفتارش باعث خشم و ناراحتی من   گسیل داشت. علی

شد. وقتی که به مدینه برگشتم، در مجالس مختلف و برای اشخاص مختلف، خشم و 

نشسته بودند.   ص نفرت خویش را اظهار کردم. روزی در مسجد بودم. رسول اکرم

رف من کردند. از وقتی متوجه نگاهم به سوی خود شدند، ایشان نیز نگاه خود را به ط

جا برخاسته، نزدیک ایشان نشستم. فرمودند: ای عمرو! به خدا! تو مرا آزار دادی. 

آزار برسانم،  ص من از اینکه به رسول الله . »إنا هللا وإنا إليه راجعون«   عرض کردم:

 .)٢(برم، فرمودند: هر که علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است به خدا پناه می

را به یمن فرستاد.   ، علیصفرماید: رسول الله می  ابوسعید خدری -۳

خواستیم   من هم در آن لشکر بودم. زمانیکه شتران صدقه، بدست ما افتاد از علی

که به ما اجازه دهد تا بر آنها سوار شویم. چرا که شتران ما، در وضعیت خوبی قرار 

شتران، سهم شما بیش از سهم عامه  نداشتند. اما وی اجازه نداد و فرمود: در این

، جانشینی برای خود تعیین  گشتیم در راه علی مسلمین نیست. از یمن که برمی

با شتاب تمام رهسپار مکه  ص کرد و خود، برای بدست آوردن همراهی رسول الله

را در حج، حاصل کند. پس از  ص شد و توانست سعادت همراهی رسول الله

علی و مسند جامع ترمذی باب مناقب  ۵/۱۰۴: البدایة والنهایة البن کثیربه حواله بخاری و  -١

به  ۳۵۸و  ۵/۳۵۶، ۵/۳۵۱، ۵/۳۵۰، ۵/۳۴۷، ۴/۴۳۷احمد به روایت عمران بن حصین 

 األسلمی. ةروایت برید

 ۱۰۵: ۵: ةوالنهای ةالبدایمحمد بن اسحاق و بیهقی به نقل از  -٢
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دستور داد که پیش دوستان خود   ، به علیص اکرم انجام مناسک حج، رسول

، ما در یمن از جانشین  خود را به لشکر رسانید. پس از رفتن علی برود. علی 

وی چیزی را که از خود علی خواسته بودیم خواستیم. او خواسته ما را قبول کرده، 

دارند استفاده  وقتی دید که شتران صدقه، نه تنها  شتران صدقه را به ما سپرد. علی

شود، بر  شوند بلکه در نتیجه سواری، به تدریج ضعف نیز در آنها پدیدار می می

گوید: من سوگند یاد کردم  می  جانشین خویش، خشمگین شد. ابو سعید خدری

خواهم رسانید و  ص آمدها را به اطالع رسول اکرم به مدینه (شهر) رسیده تمام پیش

بر ما خیلی سخت گرفته و برای تکمیل قسم  شکایت خواهم کرد که  از علی

رسیدم. اّولین  ص خویش، پس از آنکه به شهر داخل شدیم به خدمت رسول اکرم

گشت.  داشت برمی ص بود که از خدمت رسول اکرم  برخوردم با ابوبکر صدیق

اجازه ورود برای  ص وی از حال بنده جویا شد. به همراه من برگشته از رسول اکرم

 ص اجازه ورود دادند. داخل شده، به رسول اکرم ص رسول اکرم ست.بنده خوا
سالم عرض کردم. جواب سالمم را داده و در حقم دعا فرمودند. رو به طرف من 

پرسیدند و از چیزهای دیگر جویا شدند تا  ام را می کرده، پیوسته احوال من و خانواده

 ص ی رفتار کرده. رسول اکرماینکه از علی شکایت کردم که او در سفر با ما به سخت
تر رفتم. به شکایاتم از دست علی  کدادند. نزدی هایم گوش می خاموش به حرف

ادامه دادم. در اثنای کالم، ایشان دست مبارک خویش را بر رانم زده فرمودند: ای 

دانم که او فی سبیل  ! شکایات برادرت علی را بگذار. قسم به خدا! میکسعد بن مال

گوید: در دلم گفتم: مادرم بر  است. سعد بن مالک می بهترین کار را انجام دادهالله، 

 نه 
ً
من بگرید. به خدا قسم! پس از این، هرگز علی را به بدی یاد نخواهم کرد نه جهرا

 
ً
 .)١(سرا

 .۱۰۵: ۵: ةوالنهای ةالبدای –شرط النسائي به حواله بیهقي  یاسناد جید عل -١
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،  ه سبب خشم و ناراحتی لشکریان علید بن طلحه است کیزیاز  یتیروا -۴

ن یرفت. ا ص ن کرده و خود نزد رسول اکرمیید تعخو یبرا ینیجانش ین بود که ویا

یک دست لباس داد. زمانی که حضرت از افراد لشکر، یک هر  ین، برایجانش

ند ا ز افراد لشکریک دست لباس پوشیدهد که هر کدام اید دی، به لشکر رس علی

د؟ ین کار را کردیم ایبرسان ص ش از آنکه نزد رسول اکرمیفرمود: چرا پ  علی

 ص ان، به خدمت حضرت رسولیکه لشکر یها را از همه پس گرفت. هنگام لباس
 .)١(مطرح کردند   یات خود را از حضرت علیدند شکایرس

شکری به ل ص ، رسول الله بق روایت ترمذی از عمران بن حصینط -۵

ش آمد. یه پید قصه جاریروانه کرد. به آنجا که رس  فرماندهی علی بن ابیطالب

 ص نزد رسول الله یم گرفتند وقتیبا هم تصم یکردند. چهار صحابمردم اعتراض 
چکار کرده؟ مسلمانان، پس از مراجعت  یم کرد که علیشان عرض خواهیم به ایرفت

 های شتافتند سپس به خانه می ص ز، به مالقات  رسول اکرمیاز سفر، قبل از هر چ

به خدمت رسول  ن قافله هم، پس از بازگشت، جهت عرض سالمیرفتند. ا می خود

ا رسول یبلند شد و عرض کرد:  یاز آن چهار صحاب یکیحاضر شدند.  ص اکرم

 یدن حرفش، رویبا شن ص د چکارها که نکرد؟ رسول اللهیدیرا ند یالله! شما عل

از  ص ت خود را مطرح کرد. رسول اکرمیبلند شد و شکا یدند. دومیاز او برگردان

ت کرد. رسول یشکا  سومی بلند شد. او هم از دست علی ن هم اعراض کردند.یا

مانند سه  ییبلند شد و حرفها یش نکردند. آنگاه چهارمیبه حرفها یتوجه ص اکرم

ان یکه خشم بر چهره مبارکشان نما یدر حال ص زد. پس از آن، رسول الله ینفر قبل

 چه یاز عل د؟ شمایخواه می چه ینها کرده فرمود: شما از علیبود رو به طرف ا

عد م. بیاز من است و من از او ید؟ همانا علیخواه می چه ید؟ شما از علیخواه می

 .۵/۱۰۶: البدایة والنهایة -١
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 .)١(از من، او محبوب هر مؤمن است

، هنگام  ید که علیآ می ن بری، چنیدر کتاب المغاز یت واقدیتوجه: از روا

» فتق«به نام  ییکه لشکر به جا یمن، همراه تمام لشکر بود. البته وقتیبازگشت از 

ن خود قرار داده خود یابو رافع را جانش  ید (روستایی در نزدیکی طائف) علیرس

برسد. پس از مالقات و گفتگو با   به مکه رفت تا به خدمت رسول اکرمبا عجله 

ن هنگام لشکر ید. در ای، دوباره خود را به لشکر رسان علی، ص رسول الله

به خاطر سوار شدن بر شتران   شد. همانجا علی می داشت از سدره وارد مکه

 اظهار ناراحتیدن لباسها، شدیصدقه و پوش
ً
کرد و افراد را وادار کردکه  یتیو نارضا یدا

از دست  ص ان نزد رسول اللهین کار باعث شد تا لشکریلباسها را از تن درآورند. ا

 .)٢(ت کنندیشکا  یحضرت عل

گردد که در  مغازی و روایات گذشته، قطعی میتوجیه بین روایت کتاب الن یا

باشد بلکه  آمده، مراد از آن مدینه منوره نمی» مدینةـلا«روایات عربی، هر جا که لفظ 

شود. از  به مطلق شهر گفته می» مدینه«شهر مکه مراد است. برای اینکه در عربی، 

نقل کردیم و الفاظ و اسناد مختلفی که » البدایة والنهایة«جمع بندی روایاتی که از 

شود که در دل برخی از  در کتب تفسیر، حدیث و تاریخ آمده به خوبی واضح می

 در دل کسانی که در سفر یمن، همراه
ً
 ، بودند نسبت به علی  علی مردم، خصوصا

که در سفر  ص دا شده بود. رسول اکرم رحمت دو عالمیا کدورت پیو  یبدگمان

، گام به یو دو دستگ یبرحذر داشتن امت از گمراه یالوداع، برا ةحجهم بزرگ و م

توانستند  می کردند چگونه یی می، مردم را ارشاد و راهنماها گام با نصائح و خطبه

دا شود؟ در یپ یبدگمان  ی، در دل مردم نسبت به علیتحمل کنند که بطور جمع

د و در یآ می بشمار  از بزرگان صحابه و از السابقون االولون  یکه عل یحال

 .۸/۶۵۲: جامع االصولترمذی به حواله  -١

 طبع موسسه االعلمی بیروت. ۳/۱۰۸۰کتاب الـمغازی للقوادی:  -٢
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 ن امت را بر عهدهیو امامت ا یت رهبریف و مسئولید در وقت خود، وظایبا می ندهیآ

را آشکار   در غدیر خم، نه تنها برائت علی  بگیرد. به همین جهت پیغمبر اکرم

 .)١(حبت و ارادت داشته باشندم  ه امت نیز دستور دادند که با علیساختند بلکه ب

رد که یجه بگیتواند نت یم یدر نظر گرفتن تمام این روایات، هر شخص به راحتبا 

 اهمیدر ا
ً
لت و عزت اهل ی: فضیکیان شده است. یز بیت دو چین خطبه، اساسا

ت اختصاص یلت اهل بیان فضیخطبه به ب ی. ابتدا ی: محبت با علیگریت، دیب

حکم شده است. قسمت دوم  ی با عل یآن، به محبت ورزدارد و در بخش دوم 

عقیده «خطبه، مربوط به حدیث مواالت است که شیعه با استدالل از همین حدیث، 

م که یدان می رساند. مناسب می را به اثبات  علی» خالفت بالفصل« و »امامت

درباره  یماست بحث یث مواالت که در واقع هدف اصلیش از گفتگو درباره حدیپ

ز در ین قسمت از خطبه نیم. چرا که ایداشته باش -نیث ثقلیحد-قسمت اول خطبه 

خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین جهت، نخست به تشریح  یجا

آنگاه به توضیح و تبیین  ،پردازیم می» حدیث ثقلین«قسمت اول خطبه تحت عنوان 

 .خواهیم پرداختان شاء الله » حدیث مواالت«قسمت دوم خطبه 

 ن:یث ثقلیحد

ا«در ابتدای این خطبه چنین فرمودند:  ص حضرت رسول اکرم مَّ
َ
الَ  َ�ْعدُ  أ

َ
َها أ ُّ�

َ
� 

نَا فَإِ�ََّما انلَّاُس 
َ
نْ  يُوِشُك  �رََشٌ  أ

َ
ىِتَ  أ

ْ
ِجيَب  َر�ِّ  رَُسوُل  يَأ

ُ
نَا فَأ

َ
 َ�َقلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  َوأ

لُُهَما وَّ
َ
ِ  ِكتَاُب  أ ُهَدى ِ�يهِ  ا�َّ

ْ
ِ  بِِ�تَاِب  فَُخُذوا َوانلُّورُ  ال  فََحثَّ . بِهِ  َواْستَْمِسُكوا ا�َّ

ِ  ِكتَاِب  ىلَعَ  ْهُل  :قَاَل  �ُمَّ  ِ�يهِ  َورَغََّب  ا�َّ
َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  َوأ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
 بَيىِْت  أ

ُرُ�مُ  َذكِّ
ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
هان ای مردم! همانا من « .»بَيىِْت  أ

تکرار شود:  / فهیابوحن بیجا نخواهد بود اگر در اینجا مقوله معروف امام مشهور اهل سنت -١

محبت با دو ن یخیلت شیهمراه با اعتقاد به فض یعنی »حتب اخلتن�أن تفضل الشيخ� و«

 است. یز ضرورین بی داماد (عثمان و عل

 

                                           



  55مبحث سوم: جانشینی بعد از پیامبر 

فردی از بشر هستم. نزدیک است که پیک پروردگارم (مرگ) به سراغم بیاید و من اجابتش کنم. 

باشد.  گذارم. یکی کتاب الله است که در آن هدایت و نور می در میان شما دو چیز گرانبها می

به کتاب الله کردند. سپس فرمودند: مردم را تشویق به چنگ زدن ، ص پس از آن، رسول اکرم

شوم،  درباره اهل بیتم، خدا  دیگری اهل بیت من است. درباره اهل بیتم، خدا را یاد آور شما می

 .)١(»شوم شوم، درباره اهل بیتم، خدا را یاد آور شما می را یاد آور شما می

ُت  قَدْ  إِ�ِّ «
ْ
َحُدُهَما اثلََّقلَْ�ِ  ِ�يُ�مُ  تََر�

َ
رَبُ  أ

ْ
�

َ
ِ  ِكتَاُب  اآلَخرِ  ِمنَ  أ  َعزَّ  ا�َّ

َماءِ  ِمنَ  َمْمُدودٌ  َحبٌْل  وََجلَّ    السَّ
َ

رِْض  إىِل
َ
ِ�  األ ْهُل  وَِعرْتَ

َ
الَ  بَيىِْت  أ

َ
َقا لَنْ  إِ�َُّهَما أ  َ�ْفرَتِ

َّ  يَرَِدا َحىتَّ  َوَْض  ىلَعَ
ْ
تر  من درمیان شما دو چیز گرانقدر که یکی از دیگری بزرگ« .»احل

کتاب الله و خاندانم (اهل بیتم)  اکنون ببینید پس از مرگ، شما با آنان چگونه است گذاشتم. 

 .)٢(»شوند تا اینکه در حوض کوثر نزد من بیایند کنید؟ چرا که این دو از هم جدا نمی رفتار می
بینید رسول  می شماست. چنانکه شما هم یش روین و ترجمه آن، پیث ثقلیحد

ز گرانبها را ذکر فرمودند و خاطر یدو چ یعنین یاش، ثقل در این خطبه  ص الله

کتاب الله است. آنگاه توجه  یروم، اول می ز، گذاشته وینشان ساختند که من دو چ

مردم را به چنگ زدن به کتاب الله و عمل بر آن مبذول داشتند و فرمودند: مقام کتاب 

ت ذکر یاز اهل ب ان فضائل کتاب الله،یگر است، پس از بیز دیالله، واالتر از هر چ

که از  یزیشوم.تنها چ می ادآور شمایتم خدا را یان آورده فرمودند: درباره اهل بیبه م

ت، شناساندن حقوق ین است که مقصود از ذکر اهل بیشود ا می ت مسلم معلومیروا

ن (طبق روایت شاین خاطر، ایمردم با آنهاست. به هم یت و خوش رفتاریاهل ب

ت یکنم، اما روا می تان یادآوریتم خدا را یودند: درباره اهل بفرممسلم) درباره آنها 

ز ین چیت به عنوان دومیدهد که ذکر اهل ب می و مسند احمد، آشکارا نشان ینسائ

نجا یت شد.در ایاهل ب یکتاب الله و دوم ین اولیباشد. بنابرا می نیگرانبها از ثقل

 مسلم شریف، به حواله سابق -١

 ۲۶و  ۳/۱۷، مسند احمد: ۵/۴۵نسائی:  -٢
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شمار  یات بیشود که از آدا ین اشکال پی، ایممکن است در ذهن خواننده گرام

ه، مقام دوم از شود که بعد از کتاب الل می ن معلومیبه، چنیث طیکتاب الله و از احاد

رات یمتعدد با تعب ین است که در جاهایهم یاست. برا ص آن سنت رسول الله

ْ ﴿ :ن مطلب عنوان شده استیمختلف ا ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ  - لرَُّسوَل ٱ َوأ  َءاِمُنوا

 ِ ِ ٱب َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن -ۦ َورَُسوِ�ِ  �َّ نجا پس از کتاب الله، اهل یو در ا ﴾ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

 واضح است. بدون ترد ست؟یت مطرح شده است. پاسخ چیب
ً
د، یپاسخ آن کامال

 باشد.  می ص ز بعد از کتاب الله، سنت رسول اللهین چیگرانبهاتر

ن باره اختالف یز در ایوجود ندارد. اهل اسالم ن یچگونه شکیه ین، جایدر ا

اختصاص دارد. منظور از ذکر  یزینظر ندارند که مقام دوم پس از کتاب الله به چه چ

ن است و یباشد. سخن هم می ص ن، سنت رسول اللهیث ثقلیت در حدیاهل ب

با بودند که  ها نیبودند. هم ین سنت نبویت، عاشقان راستینکه اهل بیا یبس. برا

ت در واقع، قائم مقام ذکر سنت ین، ذکر اهل بیکردند. بنابرا می صدق دل بر آن عمل

 دیین مطلب را تأیز، ایحاکم نک و مستدرک امام مال یات موطایاست.روا ینبو

نَّهُ  َمالٍِك  َ�نْ « ن آمده است:یچن / کامام مال یدر موطا کنند. می
َ
نَّ  بَلََغهُ  �

َ
 أ

ِ  رَُسوَل  ُت  :قَاَل   ا�َّ
ْ
ْمَر�ِْن  ِ�يُ�مْ  تََر�

َ
ْكتُمْ  َما تَِضلُّوا لَنْ  أ  ِكتَاَب  بِِهَما َ�َمسَّ

 ِ  ص ده است که رسول اللهیت رسین روای، اکبه امام مال«: یعنی .»نَِبيِّهِ  وَُسنَّةَ  ا�َّ
د زد هرگز گمراه یکه به آن چنگ خواه یگذارم تا زمان یز میان شما دو چیفرمودند: من در م

ک حاکم، روایتی از حضرت در مستدر. )١(»غمبرشیشد: کتاب الله و سنت پد ینخواه

بر سند این  ی، موالنا محمد زکریا در بحث»النهي عن القول في القدر«موطا امام مالک باب  -١

قال الزرقاوي بالغه صحيح كما قال ابن عيينه و قد « فرماید: حدیث و دیگر روایات می

قال بيه عن جده وأخرجه ابن عبدالرب من حديث كث� بن عبدا� بن عمرو بن عوف عن أ
ه ي�اد �ستغ� عند اهل العلم شهر ص د هذا حديث �فوظ مشهور عن انليبيف اتلجو�
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 رادیالوداع خطبه ا ةحجکه در  یدر حال ص است که رسول الله  ابوهریره

 لن تضلوا بعد هما، كتاب ا� قد تر�ت في�م شيئ�« :کردند فرمودند می

شما دو چیز همانا من درمیان « .»لن يتفرقا حىت يردا ىلع احلوضاهللا وسنىت، و

ام که با وجود آن دو، هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب الله و سنت من، و آن دو هرگز  گذاشته

ات و یاز آ یاریبس. )١(»از یکدیگر جدا نخواهند شد تا اینکه در حوض کوثر نزد من بیایند

نکه یت که همین دو روایاند و ا ا نام کتاب و سنت، با هم ذکر شدهث که در آنهیاحاد

ت در یرفته شود که ذکر اهل بید پذیده گرفت. پس بایتوان ناد نمی م راینقل کرد

ت در یاز اهل ب یاست. مراد بودن سنت نبو ین، قائم مقام سنت نبویث ثقلیحد

 حکم ص گر، حضرت رسول اکرمید یثینجا، چنان است که در حدیا
ً
، صریحا

   د.یچنگ زن  نیراشد یاست که به سنت خلفا داده

 یت چه کسانی هستند؟اهل ب
که بطور مستقل و  یافراد یعنیشود  می ت گفتهی، به اهل خانه اهل بیدر زبان عرب

شود،  می اهل خانه گفته یدر خانه سکونت دارند. چنانچه در عرف عام، وقت یدائم

ای  که ازدواج کرده در خانه یشود. فرزندان می ره را شاملیزن فرزندان نابالغ و غ

 در اهل خانه خود بشمارگر، سکونت ید
ً
ند. منظور از اهل یآ نمی داشته باشند عموما

ن است. و اما با توجه به قرآن و سنت، عالوه از ازواج یت، در لغت و عرف عام همیب

مشكوه ـاحلديث صاحب ال ذكراه مسنداً يف كتاب اتلمهيد قلت وقد ذكرنبها عن االسناد، و
 .»١٠٠ص  ١٤مسالك ج ـموطا اوجز الـعن مالك مرسًال كما يف ال

باسناده عن  عن ابن عباس و عن ايب هر�ره و أقره اذلهىب :مستدركـقد رواه احلا�م يف ال« -١

هـ والجامع الصغیر مع  ۱۳۳۴طبع حیدرآباد دکن،  ۱/۹۳ :مستدركـراجع ال »ةايب هر�ر

و حدیث الثقلین وفقهه للدکتور  ۱۴/۱۰۰ :مسالكـو اوجز ال ۳/۲۴۰ :شرحه فیض القدیر

 .۹ص  :احمد السالوس یعل
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ران ایشان، داماد ایشان حضرت ت و عترت، دختیدر اهل ب ص مطهرات رسول الله

و عموی ایشان (  نیو حضرت حس  ت حسنشان حضریا های ، نوه علی

ازواج مطهرات  گر بستگان) هم داخل هستند.یو فرزندان آنها و د  حضرت عباس

: به ایدر اهل ب
ً
ل داخل هستند که بطور حتم همسران در عرف از جمله ین دلیت، اوال

 به ایند. ثانیآ می ت (اهل خانه) به شماریاهل ب
ً
ت ازواج مطهرات یل که شمولین دلیا

رسد. قرآن  می م به اثباتیقرآن کر یت، از نص قطعیالله عنهن) در اهل ب ی(رض

 د:یفرما می م با صراحتیکر

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
َلوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ 
َ
ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ َّ� 
َ ٱ إِنَّ  َمِة� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  های  خانهو بمانید در «. ]۳۴-۳۳األحزاب: [ ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  �َّ

خویش و اظهار تجمل نکنید مانند اظهار تجمل که در جاهلیت پیشین بود و بر پا دارید نماز 

خواهد دور کند پلیدی را  را و فرمانبرداری خدا و رسول او کنید. جز این نیست که خداوند می

 شود و در از شما ای اهل بیت و پاک کند شما را پاک کردنی و یاد کنید آنچه خوانده می

 .»های شما از آیتهای خدا و از حکمت. هر آیئنه خدا هست لطف کننده و خبردار خانه
 حیشوند صر می ت محسوبینکه ازواج مطهرات، از جمله اهل بیه درباره این آیا

: ۲۸ه ین رکوع از آیا -باشد  می رکوعیک  یات آخریه از آین آیباشد. چرا که ا می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ه مذکور به اتمام یشروع و در آ .]۲۸األحزاب: [ ﴾ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

ن رکوع، از اول یات، ازواج مطهرات هستند. در این آیده است. مخاطب تمام ایرس

د یو تردک بدون ش یر مونث آورده شده است که همگیغه و ضمیص ۲۶گرفته تا آخر 

د به یقرآن مج ینص قطعن ین، از ایبنابرا .)١(هستندراجع به طرف ازواج مطهرات 

 .۴۹۵ص  ۵تفسیر معارف القرآن از محمد ادریس کاند هلوی ج  -١
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،  یت داخل هستند. اما شامل بودن علید که ازواج مطهرات در اهل بیثبوت رس

ح یدر صح یثیرسد. حد می ح به اثباتیث صحیاز احاد فاطمه، حسن و حسین

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿عن سعد بن ايب وقاص قال ملا انزلت هذا اآليه: «مسلم است:   ا
�ۡ  عُ نَدۡ 

َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� علياً وفاطمه و  د� رسول ا� .]۶۱عمران:  آل[ ﴾َءُ�مۡ َنا

عن و …رواه مسلم  .اللهم هؤ�ء أهل بي� :حسيناً وقالحسناً و
ٌل  ِمْرٌط  وََعلَيْهِ  َغَداةً  انلَّىِبُّ  َخَرجَ قالت:  ل��شه ْسوَدَ  َشْعرٍ  ِمنْ  ُمرَحَّ

َ
 أ

ََسنُ  فََجاءَ 
ْ
ٍّ  ْ�نُ  احل ْدَخلَهُ  ىلَعِ

َ
َُسْ�ُ  َجاءَ  ُ�مَّ  فَأ

ْ
 فَاِطَمةُ  َجاَءْت  ُ�مَّ  َمَعهُ  فََدَخَل  احل

ْدَخلََها
َ
ٌّ  َجاءَ  ُ�مَّ  فَأ ْدَخلَهُ  ىلَعِ

َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿: قَاَل  ُ�مَّ  فَأ  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ
َ
 از حضرت سعد ابن« .»]۳۳األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿ ه:ین آیا یت است که وقتیروا وقاص یاب �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو�  ﴾َءُ�مۡ َنا

را فرا خوانده  نی، فاطمه، حسن و حسی، علصنازل شد، رسول الله .]۶۱عمران:  آل[

صبح هنگام،  ید: باریفرما یم لت من هستند. عائشهینها اهل بیالله! ا یفرمودند: ا

خود انداخته  یاه رویس ین با تارهایرنگ یرون رفتند. چادریاز خانه ب ص رسول اکرم

ن آمد. او را هم به چادر یآمد. او را در چادر داخل کردند. سپس حس یبودند. حسن بن عل

آمد. او را هم داخل  یبعد عل یز داخل کردند. قدریداخل کردند. آنگاه فاطمه آمد. او را ن

ُ ٱ يُِر�دُ  إِ�ََّما﴿ه را خواندند: ین آیکردند. سپس اچادر   َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ 
َ
 یدیخواهد پل یم یالله تعال« :یعنی .]۳۳األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

شد از این احادیث صحیحه، واضح . )١(»»را از شما دور گرداند و شما را پاکیزه نگهدارد

 داللت می
ً
کند)  که در اهل بیت، نه تنها ازواج مطهرات (آیه قرآن به این امر، صراحتا

باشند. (چرا که تصریح آن در  هم داخل می  بلکه علی، فاطمه، حسن و حسین

 ص احادیث صحیحه آمده است). بلکه فراتر از این، بستگان نزدیک دیگر رسول اکرم

 ).۳۷۰ص  ۱۱(مرقات ج  مشکوه الـمصابیح، باب مناقب اهل بیت النبي  -١
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نش و دیگر پسر عموهای ایشان، در اهل بیتی که و فرزندا  یعنی: عموی ایشان عباس

» بنو هاشم«حکم به تکریم و احترام آنها داده شده، درجه به درجه داخل هستند. به اینان 

 ناجایز است. از زید بن ارقم که راوی حدیث  گفته می
ً
شود و گرفتن زکات برای آنها شرعا

داخل  ص یت رسول اکرمباشد پرسیده شد: آیا ازواج مطهرات در اهل ب ثقلین می

ْهلِ  ِمنْ  �َِساُؤهُ « :د بن ارقم فرمودیستند؟ حضرت زین
َ
ْهِل  ِمنْ  �َِساُؤهُ  قَاَل  بَيِْتهِ  أ

َ
 أ

ْهُل  َولَِ�نْ  بَيِْتهِ 
َ
َدقَةَ  ُحِرمَ  َمنْ  بَيِْتهِ  أ ٍّ  آُل  ُهمْ  قَاَل  ُهمْ  َوَمنْ  قَاَل . َ�ْعَدهُ  الصَّ  ىلَعِ

َدقَةَ  ُحِرمَ  َهُؤالَءِ  لُكُّ  قَاَل . َ�بَّاٍس  َوآُل  َجْعَفرٍ  َوآُل  َعِقيلٍ  َوآُل   َ�َعمْ  قَاَل  الصَّ
ويف االكامل رشح مسلم: قد جاء ذلك عن زيد مفرسا يف غري هذا  ]مسلم[

ازواج مطهرات از اهل « .»وقيل من آل حممد قال الذين ال حتل هلم الصدقه الخ

شود)  بیت ایشان هستند (ولی در اینجا مراد از اهل بیت که دستور به اکرام آنها داده می

کسانی هستند که گرفتن صدقه (زکات) بر آنان حرام است وآنها آل علی، آل عقیل، آل جعفر 

خالصه اینکه در اهل بیتی که حقوقشان در حدیث ثقلین . )١(»باشند و آل عباس می

یادآوری شده، محبت و اکرام آنان بر امت الزم گردانیده شده، ازواج مطهرات رسول 

های ایشان، عموی ایشان و پسر عموهای  ، دختران ایشان، داماد ایشان، نوهص الله

ایشان مرتبه به مرتبه داخل هستند. اهل بیتی که هر یک بنا بر فضائل منصوص خود 

در احادیث  ص ای را داراست که رسول الله بهاستحقاق احترام، تعظیم، عظمت و مرت

خاطر باید سپرد که  البته به است. ثابت کرده و به آنان دستور داده صحیح برای آنان

اگر چه تمام اهل بیت، فی الجمله مستحق اکرام، تعظیم و محبت هستند اّما د میان 

آنها فرق مراتب هم هست و این فرق مراتب فقط از احادیث صحیح ثابت است. 

 برای ما هر چهار دختر رسول الله
ً
، قابل ص (اینجا مجال تفصیل آن نیست). مثال

 ل کرام هستند اما از میان این چهار مقامی که سیده فاطمهاحترام، قابل تعظیم و ا

 .۷/۳۴۱نیز تفسیر مظهری عربی  ۲۲۶: ۶ مام مسلممعلم به شرح صحیح اإلـکمال اکمال الإ -١
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لقب  ل ، به فاطمهص دارد بنات مکرمات دیگر ندارند. چرا که رسول اکرم

 .)١(دادند »سرور زنان بهشت« »سيدة نساء اهل اجلنة«

 حدیث المواالت
ها  بار» مواالت«دیگر خطبه غدیر، همین لفظ ث در بخش یات حدیچون در روا

کنیم.  آغاز می» مواالتـث الیحد«است, قسمت دیگر خطبه غدیر را با عنوان آمده 

پیش از آنکه توجه خوانندگان را به نکات اهم موجود در حدیث مواالت جلب کنیم 

مناسب است تمام الفاظ مذکور در روایات، یکجا جمع گردد تا پی بردن به مفهوم 

رباره بعضی از کلمات که در آینده آن آسان شود. این را هم به خاطر داشته باشید د

شوند و درباره  خواهند آمد در روایات تصریح شده که به خطبه غدیر، موبوط می

شود اما چون اهل  شود یا نمی برخی دیگر تصریح نشده که به خطبه غدیر، متعلق می

شود تا  کند اینها نیز در اینجا آورده می تشیع، از این نوع کلمات نیز استدالل می

 مشخص گردد. مو
ً
 قف و موضع شیعه کامال

نَا ِم�ِّ  َعِليًّا إِنَّ «  -1
َ
و  ی. (ترمذ)٢(»َ�ْعِدي ُمْؤِمٍن  لُكِّ  َوِ�ُّ  وَُهوَ  ِمنْهُ  َوأ

 .)ر خمیبدون ذکر غد ینسائ

 .)۱۱/۴۰۷ ة(مرقا :ةمشکوبه نقل از  جامع الترمذي -١

  َ�ْعِرفُهُ  الَ  َغِر�ٌب  َحِديٌث  َهَذا :قال الرتمذي« -٢
َّ
و قال  ُسلَيَْمانَ  بِْن  َجْعَفرِ  َحِديِث  ِمنْ  إِال

 ةصح ) ىلعةفان مداره (اي استدالل الشيع :مبار�فوري يف رشح الرتمذيـعبدالرمحن ال
نها قد إمر ليس كذلك فلالحتجاج، واأل ةقابل ة�فوظ حةز�اده لفظ بعدي و�ونها صحي

ذا �و هشتم ةذا ذكر معاو�إبل هو اغل يف التشيع، اكن  تفرد بها جعفر بن سليمان وهو شيىع
 …عيا فهو باالتفاقو اما كونه شي …ذا هو رافيض مثل العمارإف …ذكر عليا قعد يبيك

مام امحد ن اإلأ�ده ؤبعدي يف هذا احلديث من وهم هذين الشيع� و� ةن ز�ادأوالظاهر 
و قال احلافظ  …ةبل � مردود ةطرق ليست �فوظ ةروي يف مسنده هذا احلديث من عد

  رسول اهللا هو و� لك مومن بعدي كذب ىلع :: و كذلك قوهلةيف منهاج السن ةابن تيمي
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 ].ترمذی[. »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «  -2

لَْسُت «  -3
َ
  أ

َ
ْو�

َ
 َمنْ  َوِ�ُّ  َ�َهَذا :قَاَل . بََ�  قَالُوا. َ�ْفِسهِ  ِمنْ  ُمْؤِمٍن  بُِ�لِّ  أ

نَا
َ
 .. (ابن ماجه)»اَعَداهُ  َمنْ  اَعدِ  اللَُّهمَّ  َواَالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوَالهُ  أ

 .. (نسائی)»َويِلُّهُ  َ�َعِ�ٌّ  َويِلَّهُ  ُكنُْت  َمنْ «  -4

إن اهللا موالي وأنا و� لك مؤمن ثم أخذ بيد ىلع فقال: من كنت «  -5
 .. (نسائی)»فهذا ويله، ا� وال من وااله واعد من اعداهويله 
 ات باال: یترجمه روا

) و محبوب یاز من (ول ١هستم و او بعد یاز من است و من از عل یهمانا عل«  -۱

 ].یو نسائ یترمذ[. »هر مؤمن است

� ضد  الىت ةممات فالواليـمحيا والـويله يف ال ،و� لك مومن هبل هو يف حياته و�عد مات
من بعدي كما ؤفيقال فيها وايل لك م ةماراليت � اإل ةما الواليأال ختص بزمان و ةالعداو

يقدم الو�،  :�رث وقيلذا اجتمع الو� والوايل قدم الوايل يف قول األإ ةاجلناز ةيقال يف صال
مواالت ـراد الأن إنه إف يل انليبإو� لك مومن بعدي الكم يمتنع �سبته  وقول القائل ىلع

 انت� .»و� لك مومن ن يقول وآل ىلعأاكن ينبيغ  ةمارراد اإلأن �و ىن يقول بعدألم �تج 

 .روتیطبع ب – ۳۲۷، ۳۲۵ص  ۴ج  حوذي �رشح جامع الرتمذياأل ةحتف –

بعد از بیان  /اضافه یک شیعه غالی است. امام ترمذی » بعد از من«در این روایت لفظ  -١

طبع دار الفکر بیروت) و نیز امام  ۵/۲۹۶روایت، این راوی شیعه را معرفی کرده است. (ترمذی 

را غلط و تصرف راوی » بعد از من«و دیگر تمام شراح حدیث اضافه این لفظ  /ابن تیمیه 

دهند. بنابراین، الفاظ ابتدایی این روایت با توجه به روایات دیگر درست هم باشد  شیعه قرار می

نزد محدثین درست نیست. (به حاشیه عربی گذشته » بعد از من«باز هم در این روایت، اضافه 

رساندم که این اضافه درست باشد  نگاه کنید که در آن دالیل نیز مذکور است) بنده به عرض می

 به هیچ  یا نه اما از
ً
این حدیث استدالل شیعه بر عقیده امامت و خالفت بالفصل علی اصال

 نحوی درست نیست. چنانکه به خوانندگان ان شاء الله واضح خواهد شد. محمود عفی الله عنه. 
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 ].ترمذی[. »هر که را من محبوب و (مولی) او باشم علی محبوب (موالی) اوست«  -۲

ستم؟ عرض کردند: ی) نیشان، محبوب (اولیشتر از جانهاین بیمؤمن یبراا من یآ  -۳

شتر از جانش یهر فرد مؤمن ب یا من برایشان فرمودند: آیا ا رسول الله!یبله 

شان فرمودند: هر کس را ین عرض کردند: بله! ایستم؟ حاضری) نیمحبوب (اول

 یکه با عل الله! هر ی) اوست. ایمحبوب (مول ی) باشم علیمن محبوب (مول

 یالله! هر که از عل یمحبت (مواالت) کند تو با او محبت (مواالت) بفرما و ا

 ].ابن ماجه[. ») کنة) کند تو از او نفرت (معاداةنفرت (معادا

 ].ینسائ[. ») اوستیمحبوب (ول ی) او باشم علیهر کس را من محبوب (ول«  -۴

) هر مؤمن ی(موال) من است و من محبوب ید الله محبوب (موالیبدون ترد«  -۵

 ی) او باشم علیرا گرفته فرمودند: هر که را من (ول  یهستم. سپس دست   عل

محبت (مواالت) کند با او محبت  یالله! هر که با عل ی) اوست. ایمحبوب (ول

ز از او ی) داشته باشد تو نةنفرت (معادا ی(مواالت) فرما و هر که از عل

 ].ینسائ[. ») داشته باشةنفرت(معادا

 -۳ یمول -۲ یول -۱استعمال شده است:   ها ات، پنج لفظ بارین روایدر تمام ا

 -۴اور و مددکار باشد. یتواندمحبوب، دوست، و  ین هر سه لفظ، میترجمه ا ،یاول

: ةمعادا -۵ز. ین یتواند باشد دوست می زین کلمه محبت نیمواالت: ترجمه ا

 تواند باشد. می و نفرت یاش دشمن ترجمه

 یک اشکال از اقوال اهل بیت پاسخ به
 ص ضرت رسول اکرمخطور کند که ح ین اشکال به ذهن کسیممکن است ا

اران یرا اعالم نکرده باشند بلکه به چند تن از  ی، امامت عل ان کل صحابهیمدر

کرده  ها یراهنمائ  یت، درباره امامت و یا وصایت علیش و اهل بیمخصوص خو

دانست که به این  دیسند.) باینو می نیدر کتب خود چن یعیسندگان شیباشند. (نو
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ر حیات خویش بطور واضح پاسخ د  ه بن عباسو عبدالل  اشکال، خود علی

نیز خرافاتی از قبیل  نکه عبدالله بن سباء و گروهش، در آن زمانیا یاند. برا داده

 ت کرده کهیوص یاست، و او را به امور  ص وصی رسول الله  اینکه: علی

ت یبر اهل ب یع کرده بودند. الله تعالیان مسلمانان شایخبرند، در م یگران از آن بید

د که آنان بالفاصله پرده از خرافات برداشتند و با یکران نازل فرمایب ی، رحمتهاینبو

قت هستند. ما یسر و ته و به دور از حق های بی نها حرفیبانگ رسا اعالم کردند که ا

 م:یآور می تیروا ۳ ن مورد فقطیدر ا

ُت قال:   عن أيب جحيفة « -۱
ْ
ل
َ
ءٌ  ِعنَْدُ�مْ  َهْل   َعِليًّا َسأ  َما ىَشْ

ُقْرآنِ  ىِف  لَيَْس 
ْ
ةً  َوقَاَل  ال ى َ�َقاَل  انلَّاِس  ِعنْدَ  لَيَْس  َما َمرَّ ِ

َّ
َبَّ  فَلََق  َواذل

ْ
  احل

َ
 َوَ�َرأ

  ِعنَْدنَا َما النََّسَمةَ 
َّ
ُقْرآنِ  ىِف  َما إِال

ْ
  ، ال

َّ
 ىِف  َوَما ، ِكتَابِهِ  ىِف  رَُجٌل  ُ�ْعَطى َ�ْهًما إِال

ِحيَفةِ  ُت .  الصَّ
ْ
ِحيَفةِ  ىِف  َوَما قُل َعْقُل، قَاَل  الصَّ

ْ
ِسِ�، َوفاَِككُ  ال

َ
نْ  األ

َ
 ُ�ْقَتَل  الَ  َوأ

ا نزد شما یدم: آیپرس  یت است که من از علیروا  فهیاز ابو جح«. »بَِ�افِرٍ  ُمْسِلمٌ 

که دانه را شکافت و  یهست که در قرآن وجود نداشته باشد؟ فرمود: قسم به آن ذات یزیچ

 ینکه کسیعالوه بر آنکه در قرآن نوشته شده وجود ندارد مگر ا یزید، نزد ما چیجان را آفر

فه نوشته شده. عرض کردم: یدر کتاب الله داشته باشد و آنچه در صح یموهب یو فهمک در

ان، احکام قتل یزندان یه، آزادیفرمودند؟ د  یه؟ حضرت علفه چه نوشته شدیدر صح

 .)١(»رهینکردن مسلمان در برابر کافر و غ

يِب  َ�نْ « -۲
َ
َفيِْل، أ ٌّ  ُسئَِل : قَاَل  الطُّ ُ�مْ  َهْل :  يلَعِ ِ  رَُسوُل  َخصَّ   ا�َّ

ءٍ  نَا َما: َ�َقاَل  ؟ �يَِشْ ِ  رَُسوُل  َخصَّ ءٍ   ا�َّ   انلَّاَس  بِهِ  َ�ُعمَّ  لَمْ  �يَِشْ
َّ

 قَِراِب  يِف  َما إِال
ْخَرجَ  َسييِْف،

َ
ُ  لََعنَ : ِ�يَها َصِحيَفةً  فَأ ِ  ِلَغْ�ِ  َذبَحَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعنَ  ، ا�َّ َ  َمنْ  ا�َّ َّ��َ 

ُ  َولََعنَ  ، َمنَارَ  ُه، لََعنَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعنَ  َوادِلَ از حضرت ابو « .»ُ�ِْدثًا آَوى َمنْ  ا�َّ

 ۵۷تا  ۵۶: ۷ مرقات المفاتیح، حواله مشکوةبه  یبخار -١
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 یزیچ ص ا رسول اللهیده شد: آیپرس  یت است که از حضرت علیروا  لیطف

که به عموم مردم نداده  یز مخصوصیشان به ما چیاند؟ فرمود: ا مخصوص، به شما داده

رون آورد که یاز آن ب) ١(یا فهیرم است. سپس صحیام شمشیباشند ندادند جز آنچه در ن

الله ذبح کند و لعنت خداست بر آن ر یغ یکه برا ینوشته بود: لعنت خداست بر کس

 یها که نشانه یگر بر آن شخصیت دیمطابق با روا -ن را بدزدد یزم یها که نشانه یشخص

نش را لعنت فرستد و لعنت خدا یرا که به والد یو خدا لعنت کندکس -ر دهد یین را تغیزم

 .)٢(»را پناه دهد یکه مجرم یبر آن کس

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  قَاَل  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -۳ ُموًرا َ�بًْدا  ا�َّ
ْ
نَا َما َمأ  ُدونَ  اْختَصَّ

ءٍ  انلَّاِس    �ىَِشْ
َّ
َمَرنَا بِثََالٍث  إِال

َ
نْ  أ

َ
وُُضوءَ  �ُْسِبغَ  أ

ْ
نْ  ال

َ
ُ�َل  الَ  َوأ

ْ
َدقَةَ  نَأ نْ  الصَّ

َ
 الَ  َوأ

روایت است که رسول  ب از حضرت عبدالله بن عباس« .»فََرٍس  ىلَعَ  مِحَاًرا ُ�ْ�ِىَ 

سر و تهی مشهور  حرفهای عجیب و بی) شیعیان، درباره این صحیفه نیز (صحیفه علی  -١

: قرآن در آن با ترتیب نزولی اصل خود نوشته شده بود) در حالیکه این صحیفه  کرده
ً
اند. (مثال

عبدالله بن » الصحیفة الصادق«بود. چنانکه   ص ای از احادیث نبوی مجموعه  علی 

 »ةیحالصح ةالصحیف«  جابر بن عبدالله » صحیفه جابر«عمرو بن العاص ب، 

فدیه، قصاص،   هایی از احادیث نبوی بودند و در حضرت علی مجموعه، ابوهریره

در این    حقوق ذمیان، والء و معاهدات درج شده بود. طبق رأی برخی از محققین، علی

 الوداع را هم محفوظ نگه داشته بود. حجةصحیفه خویش، دستور مدینه و خطبه 

به میان آمده است و در هر جا وضاحت   ی جا در صحیح بخاری ذکر صحیفه عل شش

 الفاظ روایت کتاب الجهاد  شده که این، مجموعه
ً
این  ۱/۴۵۱ای از احادیث نبوی بود. مثال

 یچیش ما هیپ« ی:عنی. »كتاب اهللا وهذه الصحيفة عن انليب ما عندنا شئ إال «است: 

ل ی. جهت تفص»منقول است که از رسول اکرم ای  فهیست جز کتاب الله (قرآن) و صحین

(مد  یع عثمانیمحمد رف یث در عهد رسالت و عهد صحابه از مفتید. کتابت حدیمراجعه کن

د یفه همام بن منبه از جناب دکتر حمی، مقدمه صحیطبع کراچ ۷۹تا  ۷۷) از ص یظله العال

 درآباد دکن.یطبع ح ۴۰الله ص 

 ۸/۱۱۲: ةمشکوصحیح مسلم به حواله مرقات شرح  -٢
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ای بودند مأمور؛ به ایشان دستور داده شده بود (تمام احکام دین را به مردم  بنده ص الله

ابالغ نمایند) که در هیچ چیزی نسبت به عموم مردم قائل به خصوصیت ما (اهل بیت) نشوند 

 .)٢( ) به ما دستور داده شد که بطور کامل و به نحو احسن وضو بگیریم١مگر در سه مورد:(

 .)١(»خر را (برای جفتگیری) بر اسب ماده سوار نکنیم .)٣( خوریممال صدقه ن

 استدالل اهل تشیع
 اتین رواینگاه به ایک شماست. با  یش رویات با ترجمه شان پیروا یالفاظ اصل

»  امامت بالفصل«ن آمده و نه ایبه م» ده امامتیعق«از  ید که نه ذکریتوان فهم می

گوید مراد از کلمات ولی، مولی و  اثبات رسیده است. لکن شیعه میبه   علی

والی «اولی که در تمام این روایات آمده، والی یعنی حاکم شدن است و والی هم 

-مراد است. به همین دلیل از مجموعه این روایات » امام بالفصل«یعنی » بالفصل

شود. این خالصه استدالل  ثابت می  خالفت بالفصل  علی -بنا به گفته شیعه

شیعه است.اما این همه استدالل شیعه، هم از لحاظ لغوی بیجاست و هم به اعتبار 

 وهم با توجه به اقوال اهل 
ً
تسلسل کالم نبوی. استدالل شیعه غلط است هم عقال

،  به ترتیب به تفصیل اینها می
ً
 .پردازیم! بیت, نقال

 کتب لغت

ت در یوال یاند. معنا ت گرفته شدهیهر سه از وال ،یا اولی یا مولیباشد  یلفظ ول

ز است خواه آن قرب و تعلق به اعتبار ین دو چی، قرب، تعلق و ارتباط بیزبان عرب

اور، ی: یدر زبان عرب یول یمعنا .٢نیا به اعتبار دیا به اعتبار نسبت یمکان باشد 

اء الله و یالله، اول یاء است. (مانند ولیدوست، محب و محبوب است. جمعش اول

 ز بکار رفته است:ین یالله تعال ید برایدر قرآن مج یره). لفظ ولیغ

 ۷/۳۲۳: ةمشکوترمذی، نسائی به حواله مرقات شرح  -١

 عربی طبع نورمحمد کراچی ۵۵۵راغب: ص  مفردات القرآن -٢
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ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ اند  مان آوردهیکه ا یالله دوست مردمان« .]۲۵۷: ةالبقر[ ﴾َءاَمُنوا

 مضاف شده است. یز استعمال شده و بطرف الله تعالین نیمؤمن ی. و برا»است
﴿ ٓ�َ

َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .]۶۲یونس: [ ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

گاه! دوستان الله را نه ترس« ن لفظ در حق ی. و هم»شوند ین میهست و نه غمگ یآ

 گر نسبت داده شده است:ین دیکه به طرف مؤمن ین بکار رفته در حالیمؤمن
ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

َ
ٓ أ مردان و زنان « .]۷۱: بةالتو[ ﴾ٖض َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ث ی، در احادیبه سبب کثرت معان» یمول«. لفظ »گرندیاور ودوست همدیمان یبا ا

 مختلف استعمال شده است.  یمختلف به معان
» في غریب الحدیث ةیالنها«عالمه ابن االثیر جزری در کتاب لغت مشهور خود 

 نویسد: می

منعم، ـاملك، والسيد والـاسم يقع عيل مجاعة كثريه فهو الرب، والوهو «

محب، والتابع، واجلار، وابن العم، واحلليف، ـمعتق، والنارص، والـوال

منعم عليه وأكثرها قد جاءت يف ـمعتق، والـوالعقيد، الصهر، والعبد، وال

ديث و منه احل …احلديث فيضاف كل واحد إىل ما يقتضيه احلديث الوارد فيه 

ن لفظ یو ا« .»مذكورةـحيمل عىل أكثر األسامء ال» َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «

: پروردگار، یمول یشود.پس معنا یاطالق م یاز معان یاریاست که بر بس یاسم» یمول«

ه، پسر عمو، یاور، محبت کننده، فرمانبردار، همسایمالك، سردار، محسن، آزاد کننده، 

ن یشتر اید. بیآ یعقد کننده، داماد، غالم، غالم آزاد شده و احسان شونده, م عهد کننده،

آن معلوم   یمراد یث، معنایهر حد یث بکار رفته است. و مطابق با مقتضایدر احاد یمعان

هم استعمال شده است  »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «ث ین لفظ در حدیشود. هم یم

 .)1(»مذکور حمل کرد یشتر معانیتوان بر ب ینجا مین لفظ را در ایو ا

 ایران -مطبوعه موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم  ۲۲۸: ۵: في غریب الحدیث واالثر النهایة -١
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 یتسلسل کالم نبو

 یطرف بحث خطبه غدیر را هر خواننده بی اتیو ترجمه تمام روا یالفاظ عرب

اش با ترجمه ما که جمهور  شته آن را مسلسل ترجمه کند ترجمهخود گذا یش رویپ

 نخواهد داشت. یامت آن را اتخاذ کرده, فرق

در حدیث مواالت » مولی«و » اولی«نویسندگان شیعی، کلمات اگر طبق گفته 

چه خواهد شد؟ معنای مواالت » مواالت«گرفته شود پس ترجمه » حاکم«به معنای 

 اش محبت است. چگونه ممکن است حکومت باشد؟ آنجا که بطور قطع ترجمه

 م:یکن یم حضورتان میرا تقد یثیبه نقل از ابن ماجه، احاد

هایشان، محبوب (اولی) نیستم؟ عرض کردند:  مؤمنین بیشتر از جانآیا من برای  -۱

آیا من برای هر فرد مؤمن بیشتر از جانش محبوب (اولی) نیستم؟  بله, ایشان فرمودند.

حاضرین عرض کردند: بله, ایشان فرمودند: هر کس را من محبوبش (مولی) باشم علی 

مواالت) کند تو با او محبت محبوب (ولی) اوست. ای الله! هر که با علی محبت (

 .)١((مواالت) بفرما  و ای الله! هر که از علی نفرت (معاداه) کند تو از او نفرت (معاداه) کن

تواند بفهمد که اگر  طرفی با توجه به این روایت به راحتی می هر شخص دانای بی

در جمالت اول و سوم معنای حاکم گرفته شود در جمله دوم چطور ممکن است 

مه به حاکم مناسب باشد؟ در جمله چهارم ترجمه کردن مواالت به حکومت یا ترج

به لفظی مترادف آن چگونه درست خواهد بود؟ در جمله پنجم ترجمه معاداه به ضد 

ای هم معنا با آن چطور ممکن است؟ افسوس که نویسندگان  حکومت و یا به کلمه

عوامل به وجود آورنده، موقعیت،  اند و به شیعه با این خطبه، این گونه برخورد کرده

 صر سیاق و سباق خطبه، به همه اینها بی
ً
ف توجهی کرده و از تسلسل کالم نبوی کامال

ِ  إِنَّا﴿ اند بنیاد مذهب خود را بر آن بگذارند. نظر کرده و در چند جمله خواسته آ  ِ�َّ َّ�� 
 .و وقاهم من الضالل والطغيان هداهم اهللا تعاىل.  ]۱۵۶: ةالبقر[ ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ 

 ابن ماجه. -١
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 استدالل شیعه و اهل بیت
طرف و با انصافی, بعد از آشنایی با این همه دالیل مذکور،  آیا هر خواننده بی

اعالم شده بود؟   تواند قائل به این شود که در غدیر خم خالفت بالفصل علی می

حق و حقیقت همان است که با استناد به دالیل, بحمد الله نوشته شد که چون بنا بر 

، در طبیعت بعضی از حضرات تکدر  واقعات مختلف، درباره ذات گرامی علی

سه ماه قبل از تشریف بردن از این دنیا، پس از حجه   پیدا شده بود رسول الله

 و به محبت با علی الوداع در غدیر خم امت را 
ً
 به محبت با اهل بیت عموما

 متوجه کردند تا این که امت با انحراف از جاده مستقیم شکار افراط و 
ً
خصوصا

تفریط نگردد؛ چنانکه شیعه و خوارج در همین مسئله، به افراط و تفریط آشکاری 

خطبه  به هر حال، مبتال گشته و  شکار دام گمراهی شدند. والعیاذ بالله من ذلك.

، هیچکدام ربطی به  غدیر خم چه بخش ثقلین آن و چه بخش مواالت علی

شود. در  مربوط می  مسئله خالفت ندارد بلکه به محبت و اکرام اهل بیت و علی

خاتمه  - نوه جلیل القدر علی-پایان, این بحث را با سخنان حسن مثنی 

اندان اهل بیت، بحث خطبه دهیم. به نظر ما با ارشاد این فرزند جلیل القدر خ می

غدیر خم به انتهای خود خواهد رسید طوری که بعد از آن، نیازی به اقامه دلیل 

 نخواهد شد.

امامت » َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «ث یا در حدیگفته شد که آ یبه حسن مثن

 ح نشده است؟ در پاسخ فرمود:یتصر  (خالفت) علی

بذلك االمارة والسلطان ال فصح هلم به فان   النبياما واهللا لو يعنى «

كان أفصح الناس للمسلمني، ولقال هلم: يا أهيا الناس هذا ويل  رسول اهللا 

أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ما كان من هذا شيئى فواهللا 

ه لكان لئن كان اهللا ورسوله اختارا علياً هلذا األمر ثم ترك عيل أمر اهللا ورسول
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ن (جمله یاز ا  هان! قسم به خدا، اگر منظور رسول الله« .»عيل أعظم الناس خطيئة

رخواه تر از یکردند. چرا که خ یان میبود، صاف و واضح ب یا حکومت میا خطبه) امارت ی

ن یمردم! ا یفرمودند: ا یست. واضح به آنان مین یمسلمانان، کس یبرا  رسول الله

د و از او یو سرپرست شما خواهد بود. به حرفش گوش دهشخص بعد از من حاکم 

ده الله و رسولش یبرگز  یزده نشد. قسم به الله! اگر عل ین حرفید. اما چنیاطاعت کن

گرفت  یده میحکم الله و رسولش را ناد  یبود و آنگاه عل یامامت (بالفصل) م یبرا

 .)1(»آمد ین مردم بشمار میخطاکارتر
ت و ارشاد واضح حسن یاز اهل ب ب یسابق عباس و عل یپس از آن گواه

از خطبه  شت یخواهد دانست که اهل ب یبه خوب یطرف ، هر خواننده بی/ یمثن

د که اگر ین هم به اثبات رسیاند. از صفحات گذشته، بحمد الله ا یدهر چه فهمیغد

شود رفته یث، محفوظ هستند، پذیره حدیر که در ذخیات خطبه غدیتمام روا یدرست

 ست.یچ وجه درست نیات به هین روایعه از ایباز هم استدالل فرقه ش

 خالصه گفتار
ر، بطور اختصار ین تحریر، در ایده امامت و خطبه غدیکه در مورد عق یلیاگر به دال

ماند که  ی نمین باره باقیدر ا یدیو تردک چ شیده انصاف نگاه شود هیم شد به دیتقد

و تعامل اهل   و اجماع صحابه  سنت رسول اللهه، با کتاب الله و عیموقف ش

 مخالف است. شیب
ً
ل یچ دلیاثبات موقف خود، از قرآن و سنت، ه یعه برایت, کامال

و ذكره  )،۴۸(ص واعق الـمحرقه عن ايب نعيم، يف الص یالشافع یذكره العالمه ابن حجر اهليثم -١

ناقال عن احلافظ )، ۱۶۸(ص ايضاً حمب الدين اخلطيب يف حاشية العواصم من القواصم 

عن أيب نعيم.  )،۶/۱۹۵( یالبيهقي واحلافظ ابن عساكر، ونقله العالمه آلويس يف روح الـمعان

طرق متعدده يف بعضها قلت: ذكر احلافظ ابن عساكر يف التاريخ الكبري وقال: رواه البيهقي من 

 ).۴/۱۶۶ :التاريخ الكبري طبع روضه الشام(معني واحد. ـزيادة ويف بعضها نقصان وال
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بکنند که خودشان در  یموضوع یها تیه بر رواینکه تکیندارد. مگر ا یواضح

ه عه بیت دالئل شیقت و ماهین نوشته خود، حقیا در ا اند. هایشان جمع کرده کتاب

 یده را بحمد الله تعالین عقیاثبات ا یر برایث غدیژه نحوه استداللشان را از حدیو

 به حضورتان تقد
ً
 یخواننده بیک  یم که برایدواریام یم. از الله تعالیم کردیمختصرا

وماعلينا إال ). نفع بهو تقبله اهللا تعاىلباشد. ( یر مختصر, کافین تحریطرف، ا

 البالغ.......

 



 
 

 

 

 

 مبحث چهارم
 ل حضرت فاطمه زهرا

  ی فاطمه  حضرت  ،موضوع عیاهل سنت با تش  یاختالف  لیمسا  گرید ی از جمله

م ین اختالف خود به سه دسته عمده تقسیکه ا ، توان نام برد می را  ل زهراء

 .)۳(با ام کلثوم -عمربن خطاب- فه دومیازدواج خل .)۲( کفد  . جریان)۱(شود یم

معتبر،   منابع شود با استناد به یم  یمبحث سع  نیدر ا ا وفات حضرت.یشهادت 

 .  میکن  انیب  یموارد اختالف  نیرا در ا  و جماعت  سنت  اهل  دگاهید

  جریان فَدك
ن باغ ینه. ایشهر مد یلومتریک ۱۴۲ بر و حدودیخ یکیاست در نزد یمکانک یک فد

ان آن یهودیه توسط یبر به عنوان جزیار در زمان فتح خیبس یزیبا وجود حاصلخ

ک فد  نصف  انیهودیند: یگو یها م ی. بعض)١(داده شد ص امبریمنطقه به حضرت پ

باشند به یم  یرخواهیخ  ی اسوه  ما که ص امبری. پ)٢(واگذار نمودند صامبریپ  را به

ان و ساکنان آن منطقه اجازه دادند در همانجا به امرارمعاش بپردازند و در یهودی

 ص امبریپ  جزو اموالک فد  ند. پسیشان پرداخت نمایاز درآمد را به ا یمیمقابل ن

 .۳۵  ص»  خراج«در   قرشی  آدم  بن  از یحیی  نقل  به -١

 .۷۰۷  ، ص۲  : ج مغازيـال -٢
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 بِهِ  اْحتَجَّ  ِ�يَما اَكنَ « : قال  الحدثن  بن  أوس  مالک بن  عن .)١(آمد شمار می  به
نَّهُ   ُ�َمرُ 

َ
ِ  لِرَُسولِ  اَكنَْت  قَاَل  �  َوفََدكُ  وََخيرَْبُ  انلَِّض�ِ  َ�نُو َصَفايَا ثََالُث   ا�َّ

ا مَّ
َ
ا نِلََوائِِبهِ  ُحبًْسا فاََكنَْت  انلَِّض�ِ  َ�نُو فَأ مَّ

َ
ْ�نَاءِ  ُحبًْسا فاََكنَْت  فََدكُ  َوأ

َ
ِبيِل  أل  السَّ

ا مَّ
َ
َها َخيرَْبُ  َوأ

َ
أ ِ  رَُسوُل  فََجزَّ ْجَزاءٍ  ثََالثَةَ   ا�َّ

َ
ُمْسِلِم�َ  َ�ْ�َ  ُجْزَءيِْن  أ

ْ
 وَُجْزًءا ال

ْهِلهِ  َ�َفَقةً 
َ
ْهِلهِ  َ�َفَقةِ  َ�نْ  فََضَل  َ�َما أل

َ
ُمَهاِجِر�نَ  ُ�َقَراءِ  َ�ْ�َ  َجَعلَهُ  أ

ْ
 :یعنی .)٢(»ال

  نیکرد ا  حجت  آن  ) بهب  و عباس  یعل  نزاع  (در وقت عمر   حضرت  آنچه«

 : داشت )٣(صفیه  سه ص امبریپ  که

ر یو سا  مهمانان  ییرایمانند پذ امبرصیپ  اجاتیو احت  امور مهم  یبرا  که ،ریالنض  یبن. ۱

  بر کهیخ .)۳(شد یم  صرف  مانده  در راه  مسافران  یبرا  که ،کفد .)۲(باشد یم  امور صرف

  خرج  یبرا  و جزء سومش  مسلمانان  یبرا  بود؛ دو جزئش  جزء کرده  را سه  آن ص امبریپ

  نیمهاجر  یفقرا  نیرا ب  ماند آن یم  اضافه  الیو ع  اهل  ی از نفقه  یزیچ  . هرگاه الشیو ع  اهل

 .»کرد یم  میتقس

 فی ء چیست؟
،  است  مسلمانان  به  آید و متعلق می  دست  ازکفار به  جنگ  بدون  که  است  : غنیمتی)٤(ء فی

مس  در آن  که
ُ

 ص پیامبر  در دست  اختیار آن  ندارد، البتهوجود   کردن  و قسمت  خ
» ء یف«  از اموال  یکی  میکن  بحث  در مورد آن  میخواه یم  ز کهین»  کفد«باشد.  یم

 شد. ص امبریپ  میتسل  که  است

 .۸۲  زهراء، نصیر پور، ص  فاطمه  زندگانی -١

 .۴۰۶۲  : ح المصابیح ة. مشکا۲۹۶۷  ابو داود: ح -٢

 خود برگزیند.  برای  غنائم  کردن  از تقسیم  قبل  امام  : آنچه صفیه -٣

و عقد   و یا مصالحه  تسلیم  و از طریق  جنگ  بدون  از دشمن  که  ، آنچه و خراج  ء: غنیمت فی -٤

 عمید).  . (فرهنگ یا اموال  از زمین  شود، اعم  گرفته  پیمان
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 ص پیامبر  از وفات  پس  فدك 
ق ص اکرم  رسول  به  که  دیگر اموالیو ک فد  باغ ص  اکرم  رسول  از وفات  پس

ّ
  تعل

 ص امبریپ  باورند که  نیبر ا  عیتش  قرار گرفتند. اهل  المال تیجزو ب  ی، همگ داشت
  سندگانی. نو گرفت  پس  را از فاطمه  بود اما ابوبکر آن  دهیبخش  فاطمه  را بهک فد  باغ

کنند و انگار آنها  یم  یتلق  فاطمه  به  یبزرگ  و ستم  را ظلم  اقدام  نیا  عیتش  اهل

  ی هیقض  نیا  به  زدن  دامن  ه مهربان تر از مادر بهیدا  ، همچون حقدارتر از فاطمه

از   پس   علی  و حضرت ل فاطمه  خود حضرت  که یپردازند. در حال یم

  نکردند اکثر موّرخان  شدند و اعتراض  زود قانع  یلیخ  ابوبکر  و با حضرتگفتگ

 کنند: یم بازگو  گونه نیرا ا  هیقض  نیا  منصف

فکر   ، به برگشت  یعاد  حال  و فاطمه به  افتی  وفات ص امبریپ  که  یهنگام

  ی فهینزد خل   ابوالحسن  شوهرش  همراهی  رو به  نیافتاد. از ا  پدرش  راثیم

  ثرایو م  را در مورد اموال  آمدند و درخواستش   ابوبکر صدیق  ، حضرت مسلمین

فرمود: ما از پدر   و ادب  احترام  با کمال  ابوبکر  کرد.حضرت  مطرح  پدرش

  یاز ما باق  برد، و آنچه ینم  ارث  امبرانیاز ما پ  یفرمودند: کس  که  میا دهیشن  بزرگوارت

  فرزندم  شما و نه  نه  علت  نیهم  . (به است  مسلمانان  به  متعلق  صدقه  عنوان  ماند به یم

  تان حقوق  المال  تیبرد، اما از ب ینم  یزی، چ دهبو ص امبریهمسر پ  که  شهیعا

و با   خشنود شده  فهیخل  ییراهنما  نیاز ا ل  فاطمه  باشد).حضرت یم  محفوظ

ار نمود؛ یرا اخت  زاهدانه  یزندگ  گذشته  و همچون  خود برگشت  ی خانه  به  قناعت

  آورده  یرو  آخرت  و به  ذاشتها را گیدن  بود که  یکس  ر دستیز  ی افتهی  تیاو ترب  چراکه

�ۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  قُۡل ﴿  بود که  قرار داده  شیخو  نیالع  را نصب  اتیآ  نیا  بود. فاطمه  قَلِيلٞ  َيا�ُّ
دنیا اندک   کاالی ,بگو« .]۷۷النساء: [ ﴾فَتِيً�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  �ََّ�ٰ ٱ لَِّمنِ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �ٱوَ 

و   ثروت  آوردن  دست  به  یاو برا  »پرهیزگار باشد بهتر است  که  کسی  برای  و آخرت  است

  به  افتنی  دست  یبرا  یامروز  از زنان  ینکرد، و همانند بعض  و جدل  ، جنگ ییدارا
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  نیدر ا  اش یسع  او تمام  ، بلکه ر پا نگذاشتیاو را ز  خدا و رسول  ، حکم و باغات  پول

ز یاو ن  رحلت ص امبریپ  ی مژده  طبق  بود؛ چراکه  آخرت  آباد کردن  یبرا  دوران

َرادَ  َوَمنۡ ﴿ بود.یک نزد
َ
ْوَ�ٰٓ  ِمنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  َيَهاَسعۡ  لََها َوَسَ�ٰ  ِخَرةَ �ٱ أ

ُ
 َ�نَ  �َِك فَأ

شۡ  ُيُهمَسعۡ  را   ) آخرت ی جاودانه  (دنیای  که  هر کسو « .]۱۹اإلسراء: [ ﴾١٩ �ُكورٗ مَّ

  که  دهد، در حالی  را از خود نشان  سزاوار آن  ، تالش ) آن آوردن  چنگ(فرا   بخواهد و برای

 .»ماند اجر) نمی (و بی  سپاس بی  شان ، تالش کسانی  چنین  باشد، این  مؤمن

 بود؟  نشده  داده  کسی  به  فدك 

 ل زهرا  ی فاطمه  به ص  اکرم  رسول  فدک از سوی  ها در مورد اعطای در کتاب  آنچه
 خالف  شده  نقل

ً
  توسط  کردند که یم  استفاده  آنها از درآمدش  ، بلکه است  واقع  کامال

بود.   دهینبخش  کس  چیه  را بهک شد. و خود فد یم  آنها داده  به صالله  خود رسول

را   مروان  ید، بنیرس  خالفت  به  عبدالعزیز  عمر بن  که  : هنگامیدیگویم  رهیمغ

بر   از درآمد آن  بود که ص الله  رسول  به  متعلقک فد  د کهی: بدان گفتو   کرده  جمع

  هاشم یبن  بر کودکان  ز از درآمد آنیکرد و ن یم  خرج  نیو فقرا و مساک  الیو ع  اهل

 ص زهراء  ی داد. فاطمه می  ازدواج  را با آن  هاشم  بنی  خاندان  های نمود و بیوه می  خرج
 ص  حضرت او بخشد. اما آن  را بهک فد  که  کرده  درخواست ص الله  از رسول

 ص امبریار پیدر اختک فد  همچنان ص  اکرم  رسول  اتیح  در طول  . پس رفتینپذ
  د، همانیرس  خالفت  به  ابوبکر  که  زمانی  ند. پسکرد  وفات  شانیا  نکهیبود، تا ا

نیز   د. زمانیکر  فوت  او هم  نکهیاتا   گرفت  شیپک را در مورد فد ص امبریپ  ی هیرو

را   و ابوبکر ص امبریپ  روش  د همانیرس  ینیجانش  به   خطاب  عمر بن  که

داد. و   اختصاص  اش خود و خانواده  و به  را جدا کرده  آن  مروان  از آن  داد. پس  ادامه

  تأمل  ید. وقتی) رس ندهیز (خود گویعبدالعز  عمر بن  به  دست  به  دست  بعد از آن

  در آن  توانم ینم  ، من نموده  منع  را از آن  فاطمه ص امبریپ  را که  آنچه  دمیو د  نمودم
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  یراه  در همان  که  رمیگ یخدا سوگند شما را شاهد م  به  ، پس مینما  و تصّرف  دخل

از   . پس)١(کردند  ) صرفب و ابوبکر و عمر ص امبری(پ  کرد که  خواهم  صرف

 معلوم  ثیدو حد  نیا
ً
  فاطمه  را به»  کفد«تنها   نه ص امبریپ  شود که یم  صراحتا

ز و خدمتکار، یکن  درخواست  ی هیقض  همچون ل فاطمه  که  یزمان  بود، بلکه  نداده

دهد. اما  یرد م  جواب  فاطمه  به ص الله  کند، رسول یم  را طلب  آن ص امبریاز پ

  یابد, بلکه اهل تشیع نسبت به این موضوع بر ابوبکر نمیمسئله به همین جا خاتمه 

 م.یپرداز یکنند که به ذکر آنها م یوارد م یاشکاالت

 : محروم کردن از ارث پدري اول  اشکال 

  ) آمد و درخواست (ابوبکر  نیمسلم  ی فهینزد خل  راثیم  گرفتن  یبرا ل  فاطمه

د یتوان ی: شما نم بدهد. اما ابوبکر گفت او  را به  سهمش  پدرش  راثیاز م  نمود که

  از تو ارث  یکس  چه  یریتو بم  ی! وقت قحانه یپسر اب  ی: ا گفت  د! فاطمهیببر  ارث

  اکنون  که  شده  چه  : پس گفت  ! فاطمه و فرزندانم  داد: زنان  خواهد برد؟ ابوبکر پاسخ

بر و یما از خ  سهم  ؟! پس برم ینم  ارث  از پدرم  برند و من یم  از تو ارث  فرزندانت

خدا سوگند از   امبر! بهیدختر پ  ی: ا شود؟!ابوبکر گفت یم  چهک ما از فد  صدقات

  ی، وقت کنم یم  نها تصرفیدر ا  هستم  تا زنده  من«فرمود:   که  دمیشن ص الله  رسول

ماند،  یم  یجا  به  امبرانیاز ما پ  آنچه  چراکه ،دارند  تعلق  مردم  ی همه  به  کردم  فوت

 .)٢(»برد نمی  از ما ارث  و کسی  ردمم  ی همه  یبرا  است  صدقه

  درخواست  او در مقابل  رند کهیگ یم   را از ابوبکر صدیق  اشکال  این  عیتش  اهل

بود   خودش  هم  آن  فرد کهیک   تیروا  بود، به ص امبریپ  وارث  زهراء که  ی فاطمه

از   نه  امبرانیما پ«فرمود:   که  ام دهیشن ص الله  از رسول  : من گفتنمود و   احتجاج

 .۴۰۶۳  : ح مشکاة المصابیح. ۲۹۷۲  ابو داود: ح -١

 .۴۵و  ۴۴  : ص البلدان  فتوح -٢
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ابوبکر   ی گفته  نیا  آنکه  حال» برد یم  راثیاز ما م  یکس  و نه  میریگ یم  راثیم  یکس

 مخالفیصر
ً
کند  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می. « است  قرآن  نص  حا

و   است،  عام  نص  نیرا ایز» اندازه سهم دو دختر باشدراث) پسر، به یکه سهم (م

ز یگرنید  نصوص  مخالف  نی. همچن]١١  :نساءال[باشد:  پیامبر و غیر پیامبر می  شامل

ش وارثی یوپس از نزد خو ]١٦  :  نمل[ال مان وارث داوود شدیو سل  باشد. همچون یم

،  . پس]٦-٥  :می[مرعقوب باشد یراثبر آل یز] میراث برد و [نیبه من ببخش که از من م

  نیشود. ا یم  برده  ارث  از آنان  برند و هم یم  ارث  اء همیانب  شد که  معلوم  هیآ  نیاز ا

 .   قیانتقاد بر ابوبکر صد  نیدر ا  عیتش  اهل  لیبود دال

 جواب اهل سنت در این مورد
  یشخص  ی نهیو ک  بغض  یاز رو  راثیاز م ل زهراء  ی فاطمه  کردن  محروم -۱

  ، همچنان گرفت  انجام  که  ابوبکر  توسط  حدیث  این  شنیدن  علت  به  ، بلکه نبوده

بود، را از   از آنان  یکیشه یعا  یعنی  دختر خود ابوبکر  که  مطهرات  اجازو  ی هیبق  که

 نمود.   محروم  ارث

  تیخاطر روا  به  را فقط  فاطمه ابوبکر،«ند: یگو یم  عیتش  اهل  برادران  نکهیا -۲

  ! چراکه است  محض  دروغ  نیا». کرد  محروم  بود، از ارث  خودش  هم  آن  فرد کهیک 

  ر بنی، زب مانیال  بن  فهیحذ  تیروا  به  سنت  اهل  ثیحد  یها در کتاب  ثیحد  نیا

  عوف وسعد بن  بن  ، عثمان، عبدالرحمنی، عل ، عباس رهی، ابو الدرداء, ابو هر العوام

  ی عشره«از   یاند و حت صحابه  نها از بزرگانی، و ا است  و ثابت  حیصح  وقاص  یاب

  باشد که یم»  فهیحذ«  کرده  تیرا روا  ثیحد  نیا  که  یاز افراد  یکیباشند. یم»  مبشره

ثَ�مما « : که  آورده ص امبریپ  ثیحد  در اظهارالحق»  یمال عبدالله مشهد«   َحدَّ
قوه  به  .»دید و باور داریینما  قشیکند، تصد  انیب  فهیحذ  را که  آنچه« .)١(» حذيفة فََصدِّ

 ، آلبانی می گوید که این حدیث ضعیف است. (تصحیح کننده). ۳۸۱۲سنن ترمذی: ح  -١
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  یعل  برد)، خود حضرت ینم  اء ارثیاز انب  یکس  (که  ثیحد  نیا  انیگر از راوید  یکی

 ، سنت  اهل  اجماع  ، و به» معصوم«،  عیتش  اهل  اجماع  به  که  است   یمرتض

 بهی. در ا است»  صادق«
ً
  یکار  »عمر«و » ابوبکر«و »  عایشه«  تیروا  نجا اصال

باشد،  یم  مسلمانان  ثیحد  یها کتاب  نیاز معتبرتر  که  یبخار  حی. در صح)١(میندار

:  مالک گفت  کند که یم  تیروا»  حدثان  بن  اوس  بنک مال«از   او هم»  یزهر«از 

و   نشسته  اثنا که  نیفرا خواند. در هم  یکار  یمرا برا   خطاب  عمر بن  روزی

  ، عبدالرحمن عفان  بن  : عثمان رفاءآمد و گفتی  ، خدمتکارش میبود  صحبت  مشغول

ورود   ی جلو در منتظر اجازه  وقاص یاب  و سعد بن  العوام  ر بنی، زب عوف  بن

  فی: بگو تشر گفت   خطاب  وارد شوند؟ عمر بن  دهی یم  ا اجازهیهستند! آ

:  آمد و گفت  فهیخل  رفاء خادمی  دوباره  یاز مدت  نبود، پس  از آمدنشان  یاورند. خبریب

 دارند وارد شوند؟  ا اجازتیخواهند، آ یم  اند و اجازه ز آمدهین  ب یو عل  عباس«

ر یا امی:  گفت   وارد شدند، عباس  یهمگ  که  ی, هنگام یفرمود: آر عمر 

بر    و عباس  یعل  یعنید. (آنها یکن  ) قضاوت ی(عل  نیو ا  من  نی! شما ب نیمنالمؤ

  همانانیداشتند). م  بود، اختالف ص امبریپ  جزو اموال  ر کهیالنض  یبن  سر اموال

 عمر   یابد. حضرت  پایان  تا اختالف  کن  دو حکم  این  ! میان امیر مؤمنان  گفتند: ای

  حکم  به  نیو زم  آسمان  که  یپروردگار  به  دهم یشماها را سوگند مد! یفرمود: صبر کن

نَاهُ  َما نُورَُث  الَ « فرمود: ص غمبریپ  د کهیدان یا می، آ او برپاست  و قدرت
ْ
 تََر�

)؟  مسلمانان  همه  ی(برا  است  ماند صدقه یم  یباق  امبرانیاز ما پ  آنچه .»َصَدقَةٌ 

 ص پیامبر  تحقیق  ! به بودند، گفتند: آری  صحابه  بزرگاناز   حاضر که  جمع  ی همه
و فرمود: شما را   نموده  یرو یو عل  عباس  به  عمر  حضرت  .پس است  را فرموده  آن

و   را فرمود؟عباس  یمطلب  نیچن ص امبریا پیپروردگار، آ  به  دهم یسوگند م

 .۵۵۵ـ  ۵۵۶  ، ص۲  : ج اثنا عشریه  ی تحفه -١
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د: یگو  است  ثیحد  نیا  یراو  که  ی. زهر است  فرموده ص امبری! پ یگفتند: آر یعل

ک مال : گفت ه؟ عرو دمیو از او پرس  را خبر دادم» ریزب  بن هعرو«،  ثیحد  نیدر مورد ا

، ص امبریپ  : همسران گفت  که  دمیشه شنیاز عا  هم  . من است  گفته  راست  اوس  بن

  به  باخبر شدن  محض  فرستادند. به  راثیم  طلب  یبرا   را نزد ابوبکر صدیق  عثمان

ما «فرمود:  ص امبریپ  د کهیدید؟! مگر نشنیترس یا از خدا نمی:آ و گفتم  رو کردم  آنان

  قبول  هم  آنان  پس».  است  از ما بماند صدقه  و آنچه  میگذار ینم  راثیم  امبرانیپ

 .)١(»گرفتند  را پس  کردند و درخواستشان

همانند   تی) در قطع کاز مال  یقبل  ثی(حد  هم  ثیحد  نیا  شد که  معلوم  پس

   صحابه  از بزرگان  ذکر شد (که  آنان  نام  که  یجماعت  چراکه ، است  قرآن  ی هیآ

ا تأیید کنند، ر  آن  یهمگ  آنکه  یجا  ، چه است  نیقید یمف  شانیاز ا  یکیبودند) خبر 

در »  معصوم«فرد   تیو روا  است»  معصوم« عهینزد ش  که  مرتضی  علی  بخصوص

  ، به اتیروا  نیا  ی نظر از همه با قطع  .حال است  ـ برابر قرآن  شانیـ نزد ا  نیقی  ی افاده

 د. ییفرما  توجه  شده  نقل -شانیبزعم ا -  معصوم  از امام  که  عهیش  از کتب  یتیروا

عبداهللا   أيب  عن  البخرتي  عن  الكايف  يف  الرازي  يعقوب  روی حممد بن«

األنبياء   أن  العلامء ورثة األنبياء وذلك  إن : قال  أنه   حممد الصادق  جعفر ابن

  من  درمهاً وال ديناراً وإنام أورثوا أحاديثيرثوا   نسخة) مل  ال يورثوا (ويف

ظ أخذ بيش  فمن  أحاديثهم از   یبختر  قیاز طر  یدر کاف«. » ٍ وافر ءٍ منها فقد أخذ بحَ

  ، وارثان یو رّبان  نیراسخ  یعلما  قتیحق  فرمود: به  که  شده  تیروا   جعفر صادق  امام

را   یناریو د  درهم  گر) آنانید  یا ) ندارند، و (در نسخه ی(ماد  یا وارثیانب  چراکه ،اند امبرانیپ

از آنها را   یزیچ  یاگر کس  دارند که  ییبها گران  اناتیو ب  ثیاحاد  اند، بلکه نگذاشته  ارث  به

 .۴۷۷-۴۷۹  ، ص۳ : ج اللمعات شعة. أ اخلمس  و کتاب ريضالن  بني ، قصة مغازيـال  : کتاب بخاری -١
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د یمف  ها هم عهیش  رتافاع  به» إنام«  لفظ . »است  را برده  یفراوان  ی آورد بهره  دست  به

 چنانچه  حصر است
ً
ر از یغ  شد که  معلوم  آمده است، پس  مائده ۵۵ هیدر آ  و قطعا

گر ید  ی مسئلهاند.  نداده  یکس  به  راثیم  عنوان  را به  یگریز دیچ  چی، ه ثیو احاد  علم

باشد،   دهیشن ص  حضرت از آن  بال واسطه  که  یکس  در حق ص غمبریخبر پ  نکهیا

  شیخو  ی دهیشن  به  کردن  او عمل  ی، و برا یا و شبههک ش  چیه  بدون  است  ینیقی  علم

 بر  یو سن  عهیش  نییاصول  . اجماع ا نهیرا بشنود   آن  هم  یگریاز د  ، خواه است  واجب

 ص امبریپ  که  است  یافراد  آن  به  ر متواتر نسبتیمتواتر غ  خبر به  میتقس  که  است  نیا
 ص امبریپ  که  یآنان  اند، نه دهیخبر او را شن  گرانید  ی واسطه  اند و به نکرده  را مشاهده
  یو  خبر در حق  نیا  که  است  دهیشن  یخبر  یاز و  واسطه  و بدون  نموده  را مشاهده

  جهینت  نیا  به  حاتیتوض  نیاز ا  پس  . حال باالتر از متواتر است  متواتر، بلکه  حکم

 از پیمستق  خودش  چون   ابوبکر صدیق  رسید که  خواهیم
ً
  ثیحد  نیا ص امبریما

و اما در  باشد.  )١(نداشت  یگریو جو از د  و پرس  شیتفت  به  یازیگر نیبود، د  دهیرا شن

 دال بر ا  سوره نمل که ۱۶ هیمورد آ
ً
برند  یم  ارث  گرانیاز د  ا همیانب  که  است  نیظاهرا

  نه  است  یعرفان  و کماالت  و نبوت  علم  وراثت  نیا  که شود یم  برده  ارث  از آنان  و هم

 ،دارد  وراثت  نیبر هم  داللت  امام  قول  ز مطابقین  ی، از نظر عقل و متروکه  مال  وراثت

در   آنکه  یجا  چه  ، پس پدر است  پسر، وارث  دانند که یم  را همه  نکته  نیا  نیچنهم

  و منزهک پا  از آن  قرآن  باشد که ینم  اتیجزو لغو  نیا ایذکر شود، آ  نیا  یاله  کالم

. )٢( است  علم  وراثت  نیا  د کهیفرما یم  اشاره  حیطور صر  به  هیآ  از آن  ؟! پس است

  عمده  لیدل  بود و سه  عطا نشده  فاطمه  به» کفد«  که  میگرفت  جهینت  حاتیتوض  نیا از

 د:ینما یم  را روشن  مسئله  نیا

 .۵۵۶  ، ص۲  : ج  ةاثنا عشری هءتحف -١

 .۵۵۹ـ  ۵۶۲  ، ص۲  : جةاثنا عشری  هءتحف  کنید به  بیشتر رجوع  تفصیل  جهت -٢
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  و سخنان  کرده  نقل  حدثان  اوس  بنک را از مال  ابوداود آن  امام  که  یثیاحاد -۱

ک فد ص امبریپ  بود که  دهیاو رس  به  نهیس  به  نهیس  که  عبدالعزیز  عمربن

 . است  فاطمه نداده  را به

شمار   به  فاطمه  بود، جزو اموال  فاطمه داده  را بهک فد ص امبریاگر پ -۲

د. یبر بدهیو خک مرا از فد  : ارث گفت ینم  در سخنانش  آمد و فاطمه یم

 به  کند که یم  ثابت  خود فاطمه  سخنان  پس
ً
 . است  او نبوده  اسم  قبال

 به  باغ  اگر این  اینکه -۳
ً
 ص الله  رسول  از طرف  ای باشد، هبه  عطا شده  فاطمه  قبال

  یگر کارید و دیآ یدر م  طرف  آن  تیملک  تحت  قبض  محض  به  و هبه  است

 به  اگر آن  ندارد. پس  دهنده  هبه  اموال  به
ً
  ی بود، همه  دهیبخش  فاطمه  را قبال

توانستند از  یر او نمیو غ  ابوبکر  وجه  چیه  دانستند و به یم  زمان  آن  مردم

  نام  او را به  ی نتوانستند حجره  که  گونه  نمایند همان  خارج  فاطمه  کیتمل

  ی حجره  میدان یم  یهمگ رند.یاز او بگ  است ص امبریپ  جزو اموال  نکهیا

 ص امبریپ  یها جزو خانه  مطهرات  شه و ازواجیعا  ی فاطمه همانند حجره
  ها را در زمان حجره  آن ص  اکرم  رسول  ، اما چون علی  مال  بود نه

  داده   اسامه  را به  یکیو  فاطمه  را به  یا ز حجرهیو ن  همسرانش  به  شیخو

 شد.   خارج ص امبریپ  آنها در آمد و از اموال  تیملک  بود، تحت

 و...  علی   شهادت  قبول  : عدم دوم  اشکال
فدک   بازگرداندن  ایبر فاطمه  نکهیکنند ا یم  مطرح  عیتش  اهل  برادران  که  یگرید  اشکال

 ص خدا  :رسول ابوبکر گفت  و به  گفتگو پرداخت  و با او به  رفت  نزد ابوبکر
ز بر ین   . علی بازگردان  من  را به  آن  ، پس عطا نموده  من  به  اتشیح  را در زمانک فد

گر ید  یو شاهد  رفتینپذ  ابوبکر  یداد ول  شهادت ل  مهگفتار فاط  یراست

م. « خواست
ُ
  پاسخ  فهیخل  یول  برخاست  شهادت  ز بهین ص امبریخدمتکار پ»  منیا  ا
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و   ستیروا ن  مرد و دو زنیک ا یجز با دو مرد و   شهادت ص امبریدختر پ  ی: ا داد که

ت  فاطمه. )١(را رد کرد  فاطمه  ادعای  شکل  ینبد
ّ

با   صحبتک تر  یناراحت  از شد

، بَْضَعةٌ  فَاِطَمةُ « بود:  فرموده ص امبریپ  که  یرا نمود در حال  ابوبکر  َ�َمنْ  ِم�ِّ
ْغَضبََها

َ
ْغَضبَِ�  أ

َ
آورد مرا   خشم  او را به  ، هر کس است  من  تن  ی پاره  فاطمه« .»أ

 . »است  کرده  خشمگین

 اشکالجواب اهل سنت در این 

  و ام   علی  حضرت  فدک و شهادت  ی هبهدر مورد  ل زهرا  ی فاطمه  یادعا

 موجود ن  سنت  اهل  در کتب  اتیالرو  اختالف  ی، عل نیا حسنی  منیا
ً
،  ستیاصال

  دادن  جواب  را به  سنت  اهل  حال  نیشود. با ا یم  افتی  عیتش  اهل  در منابع  نها فقطیا

.  موجود است  آن  خالف  سنت  اهل  در کتب  ، بلکه است  سفاهت  کمال،  نمودن  ملزم

ز پسر یعبدالعز  عمربن  چون  که  آورده  رهیابوداود از مغ  تیاز روا  حیالمصاب ةمشکا در

  :... فاطمه نمود و گفت  را جمع  مروان  د، آلیرس  خالفت  ، به مروان  ز بنیعبدالعز

طور   به  ثیحد  نی... (ا رفتیامبر نپذیکرد، اما پ  درخواست ص امبریرا از پک فد

  و وقوع  ی، صدور دعو نگرفته  صورت  یا هبه  چون  پس ). است  تر ذکر شده شیپ  کامل

 ندارد.  شیو گنجا  اند، امکان » معصوم»  یعهنزد ش  که  اشخاص  نیاز ا  شهادت

 دیگری جواب

...  ادعا کرده  باشد و فاطمه  حیصح  ثیحد  نیا  عیتش  اهل  ی گفته  و طبق  میآمد 

  تیملک  تحت»  موهوب«  دانند که یم  یو سن  عهیش  ی همه  را که  مسئله  نیاما ا

  اتیدر ح  باالجماعک باشد.فد  نکرده  را قبض  آن  که  ید تا زمانیآ یدر نم»  له موهوب«

 ص خود پیامبر  تصرفدر   ، بلکه است  نبوده ل زهرا  ی فاطمه  در تصّرف ص پیامبر

 .۸۳  زهرا، نصیرپور: ص  فاطمه  زندگانی -١
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رد ننمود،   هبه  یفاطمه را در ادعا  ابوبکر  کرد. پس می  مالکانه  فتصّر   بود که

نگردد در   قبض  یتا زمان  هبه  کرد که  انیرا ب  یفقه  ی کرد، اما مسئله  قیتصد  بلکه

نبود.   دنیو شاهد طلب  گواه  به  یازین  صورت  نید و در ایآ یدر نم»  له موهوب«  تیملک

را اظهار   هبه  نیا  اخبار محض  قیاز طر  منیا  و أم   علی  حضرت  واگر چنانچه

  به  نکردن  نجا حکمی. در ا است  یبزرگ  ، جهل گفتن  را رّد شهادت  نیباشند، ا  کرده

  که  است  آن  . ردَّ شهادت ستیآنها ن  رّد شهادت  یمعنا  به  زنیک مرد و یک   شهادت

گر یز دیشاهد چ  قیبزنند و او را دروغگو تصور کنند، تصد  دروغ  اهد تهمتش  به

  فرق  دو مسئله  نیا  نیب  یگر. اگر کسیز دی، چ دادن  حکم  شهادت  و موافق  است

  یو جا  است  کامل  پندارد، او جاهل  یا مدعیشاهد   بیرا تکذ  حکم  ندازد و عدمین

را   مرد و دو زنیک   ا شهادتیو   دنیماند. دو شاهد طلب ینم  یبا او باق  کردن  بحث

  قرآن  ، به صادر نکرده  یاگر حکم  . ابوبکر است  قرآن  دستور صریح  کردن  قبول

 . )١(دیریبگ  اشکال  د از قرآنی. شما با است  نموده  عمل

 ص امبریپ  ثیحد  ند و آوردنیگو یفاطمه م  شدن  یدر مورد عصبان  و اما آنچه

ْغَضَبَها َمنْ «  که
َ
ْغَضبَِ�  أ

َ
با   یشخص  که  است  آن»  اغضاب«  را دانست  نید ایبا  »أ

 ابوبکر  که  است  باشد. پر واضح  را داشته  یگرید  آوردن  خشم  قصد به  ا با فعلیو   قول

فاطمه   به  و بارها خطاب  را نداشت ل فاطمه  تیهرگز قصد اذ   صدیق

   أن ِّإيل  أحب  اهللا  قرابة رسول  ! إن اهللا  رسول  يا بنت واهللا« : گفت یم
  یشاوندیو خو  قرابت ص امبریدختر پ  یخدا سوگند ا  به« .)٢(» قرابىت  من  أصل

  یشاوندیو خو  تا قرابت  دارم  و نگه  را برقرار کنم  آن  که  تر است ار محبوبیبس ص امبریپ

او   به  د دادنیوع  یجا  ، چه نگرفته  صورت  یاغضاباو   از جانب  یوقت  پس . »خودم

 .۵۶۲ـ  ۵۶۳  ، ص۲ : ج تحفه -١

 .۴۷۹  ، ص۳  : ج معاتـشعة اللأ -٢
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  ید برایوع  ، اما چون است  شده  یعصبان  یبشر  بارها بنابر طبع ل زهرا  حضرت

  گیرد، اگر حدیث قرار نمی  مورد مالمت  ابوبکر  ، پس» غضب«  نه  است»  اغضاب«

  خوف  ! بر ابوبکر آری .»  ُ عليه غضبت  عليه  غضبت  من«  بود که می  الفاظ  با این

  لیبارها در مسا  چرا که   مرتضی  تنها ابوبکر بر علی  نه و  د وجود داشتیوع

ابوبکر   را به  ثیحد  نیا  . پس است  شده  یاز او عصبان ل زهرا  حضرت  یخانوادگ

   باشد.اگر هم ینم  حیصح ص امبریاز آزار پ  و او را ترساندن  دادن  ربط
ً
واقعا

  شد، اما بعد از آنخاطر با  دهیرنج  از ابوبکر  مسئله  خاطر این  به ل  فاطمه

آورد.   دست  را به  شانیا  تیو رضا  نزد او رفت  یقلب  نانیاطم  یبرا   ابوبکر صدیق

  در شرح  یدهلو  خیش . موجود است  عهیو ش  سنت  اهل  یها در کتاب  مسئله  نیا

 ل زهرا  ی فاطمه  خانه  به  هیقض  نیبعد از ا   صدیقابوبکر « د:یگو یم همشکا
زهرا از او   کرد و حضرت  یستاد و عذرخواهیا  بر در خانه  آفتاب  یو در گرما  رفت

 .  است  آمده  لیبا تفص  هیقض  نیز این ةالنضر  اضیدر ر ».شد  یراض

  . ابن است  یمرو  قصه  نیز همین  یاز شعب  یهقیب  تیروا  به  الخطاب  در فصل

ر یز  ابوبکر در روز گرم: « که  کرده  روایت  از اوزاعی» ةمؤفقـال«  در کتاب  السمان

گردد   یراض  تا از من  روم ینجا نمی: از ا آمد و گفت  فاطمه  ی بر در خانه  سوزان  آفتاب

از   و او را سوگند داد که  نزد فاطمه رفت   علی  . حضرتص الله  دختر رسول

نمود.و   تیرضا  و اعالم  ز خشنود شدهین ل فاطمه  ! پس نباش  ناراحت  ابوبکر

را از   تیروایک   نمونه  عنوان  شود و به یم  دهید  اتیروا  نیز این  عیتش  اهل  اما در کتب

  فاطمه  افتیابوبکر در  که  ی: هنگام شده  تیروا  نیالسالک  م. در محجاجیآور یم  آنان

د، یگو ینم  سخنک گر در مورد فدی، و د است  کردهک و او را تر  شده  ناراحتاز او 

کرد، از   تالش  فاطمه  تیرضا  آوردن  دست  به  یآمد و برا  نیامر بر ابوبکر سنگ  نیا

 صامبر! یدختر پ  ی، ا یگفت  راست  تیشما در ادعا : و گفت  آمده  رو نزد فاطمه  نیا
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فقرا   نیرا ب  هیداد، بق یشماها م  را به  یسهم  از آنکه  پس  که  مدیرا د ص امبریپ  اما من

  که  بده  را انجام  یکار  ز همانیتو ن  : پس گفت  نمود. فاطمه یم  میتقس  و مستمندان

  .پس دهم یم  کار را انجام  همان  داند که ی: خداوند م کرد.ابوبکر گفت یم  پدرم

  سهمشان  و ابوبکر . شدم  یراض  نیا  به  که  باش : پروردگارا تو شاهد گفت  فاطمه

 . )١(نمود می  تقسیم  سبیل و ابن  کینفقرا و مسا  نیرا ب  هیداد و بق یرا م

 ثابت  اینکه  روایت  از این  جالب  ی نکته
ً
  دعوای ابوبکر  شد که  در اینجا صریحا

 .؟! ایمن  و ام  علی  شهادت  به  نیازی  دیگر چه  . پس است  نموده  را تصدیق ل زهرا

 ؟بدهند  فاطمه  را به  فدك  بودند که  کرده  وصیت ص : پیامبر سوم  اشکال 

بدهند، اما ابوبکر   فاطمه  را بهک بعد از او فد  بود که  کرده  تیوص ص  امبر اکرمیپ

 .کار را نکرد!  نیا

  جواب

و   عهیاز ش  یمعتبر  کتاب  چیدر ه ل زهرا  حضرت  یادعا از سو  نیا  -1

 .  است  نشده  ثبت  یسن

 ص امبریپک در مل  ی، وقت است  راثیبرادر م  تیوص  که  د دانستیبا  -2
هر   راثیو م  تیشود؟! وص  یجار  چگونه  تیشود، وص ینم  یجار  راثیم

  ا بعد از خودشانیانب  که  میدانستباشند. و  یم  بعد از مرگک ُمل  دو انتقال

 د.یآ یشمار م  به  المال تیجزو ب  شان اموال

  یاز سو  که  است  درست  یزمان  یمخصوص  شخص  یبرا  کردن  تیوص  -3

فرمود:  ص امبریپ  یباشد، وقت  صادر نشده  آن  خالف  یزیچ  کننده تیوص

نَاهُ  َما«
ْ
 . است  کرده  گر را باطلید  یها تیوص  حکم »َصَدقَةٌ  تََر�

 . السالکین  از منهاج  نقل  به ۵۶۵  ، ص۲  ج:  تحفه -١
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  است  ضروری  ، پس نبوده  مطلع  از آن  باشد، ابوبکر  شده  وصیت  اگر هم  -4

 . دو مرد و یا یک مرد و دو زن  قرآنی  حکم  بر اساس  هم  شاهد بخواهد، آن  که
فاطمه بدهد،   را بهک فد  نتوانست  علت  نیا  خبر بود و به یب  اگر ابوبکر  -5

  کار را نکرد؟ چه  نیا  شیخو  خالفت  در زمان   یعل  حضرتچرا خود 

  لیسب  و ابن  نیفقرا و مساک  در راه  هیز همانند بقیاو ن  او بود؟ بلکه  مانع  یکس

 کرد. یم  خرج
بر  اند: گفته  عهیش  یاز علما  ی، بعض میده  ز جوابیرا ن  شبهه  نیا  انیو اما در پا

  ، اما اگر حضرت نبوده  زهرا درست  ی از فاطمه  تیا وصیو   هبه  یدعوا  نکهیا  فرض

  رنجش  د تا اسبابیاو نبخش  را بهک شد، چرا ابوبکر فد یم  یراضک فد  زهرا با گرفتن

  خالفت  یابتدا  یعنی  وقت  نیدر ا  که  میید بگویبا نشود؟  فراهم ص امبریپ  تن  ی پاره

 ل زهرا  خاطر حضرت  بودند، اگر رضایت  گرفتار شده  عظیم  با بالیی  ایشان  ابوبکر
  نیقی  به  آنکه  اول ،افتی یم  راه  نیدر د  بزرگ  ی رخنه  دو صورت  داشتند، به یم  را مقدم

کند و  یم  حکم  ضیو تبع  با تفاوت  در امور مسلمانان  فهیخل  بردند که یم  گمان  مردم

را برآورد   شانیا  ی، مدعا یدعو  ثبوت  بدون  کند که یرا م  شیخو  کانینزد  تیرعا

خواهد، و  یم  شاهد و گواه  شیخو  یدعوا  اثبات  یبرا  گرانیاز د  که  یکند، در حال یم

ز ین  و احکام  د و قضاوتیگرد یم  امتیق  امیتا ق  نیدر د  میفساد عظ  موجب  گمان  نیا

  که  یدر صورت  آنکه  باشند.دوم  را داشته  کانینزد  تیآوردند تا رعا یم  دست  به  یا بهانه

  قتیدر حق  وارثک داد، مل یمیک تمل  قیطر  به  نیزم  نیرا ا ل زهرا  حضرت

  صدقه  که  نیزم  نیا  بازگرداندن  پس  اوست  ابتیو ن  را خالفتی، ز است  مورثک مل

نَاهُ  َما«  حکم  بود به ص امبریپ
ْ
آمد،  یم  الزم ص امبریپ  در خاندان .»َصَدقَةٌ  تََر�

َعائِدَ «  بود که  دهیشن ص خدا  از رسول  آنکه  حال
ْ
ِب  َصَدقَِتهِ  يِف  ال

ْ
لَك

ْ
 يِف  َ�ُعودُ  اَكل

  لیصادر شود. اما دل  که  نداشت  هرگز امکان از ابوبکر  عظیم  حرکت  این »َ�يْئِهِ 

  ییها سهم  یز براین  مطهرات  و ازواج   عباس  حضرت  صورت  در این  ینکهگر اید
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را در نظر   مصالح  نیشد. و اگر ا یم  مشکل  کردند و کار ابوبکر می  درخواست

  مؤمنـال« که  ینبو  ثیحد  حکم  شد، ناچار به یم  زهرا ناراحت  حضرت  گرفت یم

  و کم  نیتر نیید، پایار آدو بال گرفت  به  مؤمن  هرگاه« .»اختار أهوهنام  ببليَّتني  إذا ابتىل

طور   تر بود، و همان آسان  نیا  را جبرانیز  را گرفت  جانب  نیهم .»ردیرا بگ  نیضررتر

 به  تیرضا  گذشت  که
ً
فساد در   گرفت یگر را مید  آورد. اما اگر جانب  یجا  او را بعدا

 .نمود یم  یرو  نید

 ل با ام کلثوم  عمربن خطاب _ازدواج خلیفه دوم  
  شده  ثبت  عیتش  و اهل  سنت  اهل  در کتب  که  یخیتار  قیو حقا  اتیاز واقع  یکی

م  عمر فاروق  حضرت ص الله رسول  دوم  ی فهیخل  ازدواج  انی، جر است
ُ
  کلثوم با ا

و   از ُمغرضان  یبعض باشد. یم   مرتضی  زهرا و علی  ی ختر فاطمهد

 لزهراء  ی فاطمه  شهادت  ی افسانه  اند که افتهیدر  چون  خیتار  کنندگان فیتحر
  اصطالح  از به  پس  هم  ، آن شانیبا ا ل کلثوم ام  با ازدواج   عمر فاروق  توسط

  آنان  رتیو غ  نیو حس  و حسن  یمرتض  یعل  دارد و شجاعت  ! تناقض مادرش  شهادت

 اند.  نموده  یخیتار  تیواقع  نیدر انکار ا  یسع  علت  نیهم  برد، به یم  ر سؤالیرا ز

 منابع این ازدواج در کتب اهل سنت

  قسم   : السنن  کتاب[) در  . قه ٢٢٧  (م  مکی  منصور خراسانی  سعید بن  -1

  چاپ »النظر إلی امرأة إذا أراد أن يتزوجها«  ، باب۱۳۰  ص ۳ ، ج اول

   جعفر صادق  امام  : حضرت است  کرده  روایت ]) (کراچی  علمی  مجلس

عمر   حضرت  کند که یم  تیروا  محمد باقر  امام  از پدر خود حضرت

  کرد. حضرت  یخواستگار   علی  را از حضرت  کلثوم  أم   خطاب  بن

  نگه»  طالب یاب  جعفر بن«  برادرم  پسران  یرا برا  فرمود: دخترانم   یعل

: او را  کرد و گفت  را مطرح  درخواستش  دو مرتبه  عمر  حضرت.  ام داشته
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دیگر   احدی  کرد که  با او رفتار خواهم  خدا سوگند طوری  در آر! به  من  نکاح  به

  در خواهم  نکاحت  : باشد، به گفت    علی  ندهد. حضرت  را انجام  آن

  مجلس  سوی  به  عمر  ، حضرت مثبت  جواب  از دریافت  آورد. پس

بود، رفتند و   بر پا شده  منبر و روضه  ما بین  در مسجد نبوی  که  مهاجران

:  ؟ گفت کسی  گفتند: چه  با تعجب  ببرید! آنان  فرمودند: مرا نزد همسر جدیدم

  جمع  یرا برا ص الله  رسول  حدیث  این  . سپس و فاطمه  دختر علی  کلثوم ام

 �سيب   يوم ٌ  ُمنقطع ٍ وسبب ٍ�ََسب  لُك «خواند:   مهاجران
َّ
  القيامة إال

و   شوند مگر نسب می  منقطع  ها در روز قیامت ها و سبب نسب  تمام« .» وسبيب

 ص الله  رسول  صحابیت  افتخار و شرف  : من گفت  .عمر فاروق  »من  سبب
ق  که  داشتم  ، و دوست ام کرده  را کسب

ّ
  کهز بر قرار گردد ین  ینسب  تعل

 .)١(شد  نیز حاصل  آن  اکنون  بختانهخوش

  ، باب۱۴۲  ص ۳  ج: كمستدرـال[) در  . قه ۴۰۵  (م  یشابورین  حاکم  -2

کند و  یذکر م  ر در الفاظییتغ  یرا با اندک  انیجر  نیهم ] یعل  فضایل

 ». االسناد است  حیصح  ثیحد  نیا«د: یگو یدر آخر م

  جریان ]٨٢٥  روایت ٧  ج:  کنز العمال[در   یهند  یمتق  یعل  عالمه  -3

  منصور نقل  از سعد بن  عمررا همانند آنچه  و حضرت  کلثوم ام  ازدواج

 .  است  ، ذکر کرده شده

  تیب  اهل  فضل در ]۱۷۳  ، ص۹  ج :الزوائد  مجمع[در   هیثمیحجر   ابن  -4

 . است  را آورده  آن

  نسب[  ) در کتاب٢٣٦  (م  عبدالله الزبیری  ابن  عبدالله المصعبابو   -5

  آورده ] تهران  چاپ »طالب  ابي  بن  ولد علي«  عنوان  ، تحت٤١  ص:  قریش

  فرزند به  طالب ابی  جعفر بن  از عبدالله بن   دختر علی  کبری  : زینب است

 .۲۱۳  ، ص۲  : ج رحماء بینهم -١
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دنیا آورد. و مادر   فرزند به    الخطاب  عمر بن  برای  کبری  کلثوم دنیا آورد و ام

 باشد. می ص الله  دختر رسول ل  فاطمه  ) سیده کلثوم و ام  هر دو (زینب

) ه ۲۴۵  (م  بغدادی  عمرو الهاشمی  بن  امیه  بن  حبیب  ابو جعفر محمد بن  -6

حیدرآباد   چاپ»  اصهار علی«  عنوان  تحت ۵۶  ص: محربّ ـال[  در کتاب

  است   خطاب  عمر بن   علی  داماد حضرت  دومین:  است  نوشته ] دکن

 عمر  از شهادت  بود. پس  در نکاحش ب  و فاطمه  دختر علی  کلثوم  ام  که

ازدواج  طالب  ابی  جعفر بن  از او نیز با عبدالله بن  جعفر و پس  بن  عون ، با  

 کرد.

ت  بن  ابو محمد عبدالله مسلم  -7
ُ
:  معارفـال[  کتاب) در ۲۷۶  (م  ینورید  بهیق

:  است  نوشته ]مصر  چاپ» یمرتضالـ  علي  بنات«  عنوان  تحت ۹۴  ص

  عمر بن  بود، در نکاح ل زهراء  ی دختر فاطمه  که  یکبر  کلثوم اما ام

 ا آورد....یدن  به  یو از او فرزند  قرار داشت  خطاب

  عنوان  (تحت» جمهرة األنساب«  در کتاب) ۴۵۶  (م  یاندلس  حزم  ابن  -8

دختر   ل دختر فاطمه  کلثوم ام : است  ) نوشته طالب  یاب  بن  یاوالد عل

یک پسر و یک کرد و از او   ازدواج   خطاب  با عمر بن ص الله  رسول

  و بعد از او با محمد بن  با عون  از عمر  پس  کلثوم  دنیا آمد. ام  دختر به

 . )١(کرد  جعفر ازدواج

  د: عمربنیفرما ی.) مه ۷۷۴  یر (متوفیکث  بن  لیابوالفداء، اسماع  عالمه  -9

  و فاطمه  طالب یاب  ابن  یدختر عل  کلثوم با ام  خالفتش  در زمان  خطاب

 مورد احترام  شینمود، و او را ب  ازدواج
ّ

  هزار درهم  قرار داد و چهل  از حد

 مصر.  ، چاپ۳۷ـ  ۳۸:  العرب  نسابأجمهرة  -١
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 .)١(بود ص پیامبر  ز خانداناو ا  خاطر آنکه  او مقّرر فرمود، به  ، برای مهریه

  فرماید: از فرزندان .) میه ۵۹۷  (متوفی  جوزی  بن  عبدالرحمن  ابوالفرج  امام -10

  ابی  بن  دختر علی  کلثوم ام  مادرشان  هستند که  عمر، زید اکبر و رقیه  حضرت

 .)٢(است ص الله  دختر رسول  فاطمه  مادرش  ) که الله وجهه  (کرم  طالب

 ۶۳۰  ی(متوف  یر جوزیأث  ابن  مشهور به  الکرم  یاب  بن  ی، عل ابوالحسن  امام -11

  که  طالب  یاب  بن  یدختر عل  کلثوم  عمر با ام  حضرت د:یفرما ی.) مه

  کرد، چهل  بود، ازدواج ص الله  دختر رسول  فاطمه  حضرت  مادرش

 .)٣(از او متولد شد دیو ز  هیرق  یها نام  داد و دو فرزند به  هیمهر  هزار درهم

  ی(متوف  یحجر عسقالن  احمدبن  مشهور، عالمه  و محقق  ثیحد  حافظ -12

  هزار درهم  چهل  ی هیبا مهر  کلثوم  عمر با ام  د: حضرتیفرما ی) مه۸۵۲

و   کلثوم . ام هید و رقید: دو فرزند او متولد شد، زیگو یر مینمود، زب  ازدواج

 . )٤(درگذشتندیک روز در   هر دو فرزندش

 تشیع  در آثار اهل  منابع این ازدواج 

) ه ۲۸۴  ی(متوف )٥(یعقوبی  عقوبی یاب  ، احمد بن یعیمشهور ش  موّرخ -۱

  فاطمه  مادرش  را که  طالب یاب  بن  یدختر عل  کلثوم ، عمر، ام سال  نید: و در ایفرما یم

 .۱۵۷  ، ص۷ البدایة والنهایة: ج -١

 .۱۳۱  ، ص۴ : ج والـملوك  األمم  تاریخ  في  منتظمـال -٢

 .۴۵۰  ، ص۲  : ج تاریخال  في  الکامل -٣

 .۴۶۸  ، ص۲  ج تمییز الصحابة:  فياإلصابة  -٤

جد   واضح«گوید:  می  یعقوبی  تاریخ  در مقدمه»  یعقوبی  تاریخ«  ، مترجم آیتی  محمد ابراهیم -٥

  کار نهاده  خود را بر سر این  و جان  بوده  بیت  فداکار اهل  شد از شیعیان  دانسته  چنانکه  یعقوبی

  بر این  وی  و جغرافیای  از تاریخ  و مواردی  نیست  ای شبهه نیز  یعقوبی  بودن  ، و در شیعه است

 ).۱۹ -۲۰(  ، ص۱ : ج یعقوبی  تاریخ»  است  گواه  مطلب
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:  گفت  یعل  کرد. پس  یخواستگار  طالب یاب  بن  یبود از عل ص امبر خدایدختر پ

امبر یخود از پ  کنی. ل نخواستم  یپنداشت  : آنچه . عمر گفت استک او هنوز کود  که

 فرمود:  که  ام دهیشن ص خدا

و   یهر بستگ«. » وصهرى  القيامة إال سبىب  يوم  ينقطع  و�سب  سبب  لك«

  پس . »من  یو داماد  یشیخو و  یشود، جز بستگ یم  دهیز بریدر روز رستاخ  یشاوندیخو

 و  گرفت  یزن  او را به  پس ،باشد ص امبر خدایبا پ  یو داماد  یمرا بستگ  که  خواستم

 .)١(»داد  هزار دینار بدو مهریه  ده

را نزد   یکی: عمر پفرماید می» البالغة  نهج  شرح« در )٢(الحدید ابی  ابن -۲

را در   د، و آنیعطر خر  ینار مقداریعمر، با چند دهمسر   کلثوم فرستاد. ام  روم  پادشاه

  نزد (امیک فرستاد. پ  هیهد  صورت  به  روم  همسر پادشاه  یقرار داد و برا  شهیدو ش

در   وارد شده  خانه  اثناء عمر به  نیاو داد. در ا  ُپر از جواهر به  شهی) آمد و دو ش کلثوم

نها را از ید: ایبود. (عمر) پرس  ختهیخود ر  من) جواهرها را در دا کلثوم (ام  که  یحال

  جواهرها را از او گرفت  ، عمر بالفاصله ) عمر را باخبر ساخت کلثوم  (ام ؟ یکجا آورد

  من  هیهد  نها عوضی؟! ا : چگونه ) گفت کلثوم  مسلمانانند. (ام ِنها از آنیو فرمود: ا

تو  فرمودند:   علی کند. یم  قضاوت  و تو پدرت  من  انیم: « هستند!(عمر) گفت

محمد   ، ترجمه یعقوبی  از تاریخ  نقل  به  زهراء، عبدالعزیز نعمانی  ی فاطمه  شهادت  ی افسانه -١

 .۳۵:  ، ص۲ : ج آیتی  ابراهیم

). ه ۶۵۵ -ه ۵۸۶الحدید. (  أبی  ابن  به  ، معروف محمد المدائنی  الله بنهبة   عبدالحمید بن -٢

  بزرگ  معارفـدائرة ال«و در  ،۲۳۳/۱۳ :البدایة والنهایةداند،  می  غالی  ی را شیعه  کثیر وی ابن

  مشربی  که  است  شده  بود و گفته  شافعی  و در فروع  معتزلی  در اصول  وی: « آمده  چنین  اسالمی

 .۶۴۱/۲: اسالمی  بزرگ  المعارف ةدائر». بود  برگزیده  و تشیع  تسنن  میان
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   مسلمانان ِاز آن  آن  ی ماندهیو باق  یبردار  یتوان یم  تینارهاید  ارزش  از جواهرها به

 .)١( است  نموده  را حمل  آن  لمانانمسیک پ  ، چه است

»  الكايف  صحيح«.) در ه ۳۲۸:  (متوفی  رازی  کلینی  یعقوب  محمد بن  عالمه -۳

  که  زنی : پرسیدم  عبدالله  از ابی  کند که می  عمار روایت  بن  معاویهفرماید:  می

  برساند یا هر کجا که  پایان  را به  عده  خودش  ی کند، آیا در خانه می  وفات  شوهرش

نزد    نمود، علی  عمر وفات  از آنکه  خواهد. پس می  خواهد؟ فرمود: هر کجا که می

از   کند که می  خالد روایت  بن  برد. همچنین سلیمان  خودش  ی خانه  آمد و او را به  کلثوم  ام

برساند؟ در   اتمام  را به  میرد در کجا عده می  شوهرش  که  : زنی پرسیدم  ابی عبدالله

  هر کجا که  خواهد؟فرمود: بله می  نماید یا هر کجا که  را سپری  عده  شوهرش  خانه

را   آمد و دستش  کلثوم نزد ام   نمود. علی  عمر وفات  که  فرمود: زمانی  اهد. سپسخو می

  محمدبن  را شیخ  فوق  روایات  که  است  به یادآوری  .  الزم)٢(برد  خویش  خانه  او را به  گرفت

، )٣(]الشریعة مسائل  تحصیل  الشیعة إلی  وسائل[.) در ه ۱۱۰۴  (متوفی  ، حّر عاملی الحسن

.). در ه ٤٦٠:  متوفی( )٤(طوسی  الحسن  الطائفه أبوجعفر محمد بن  و شیخ

، )٦(الکافي  من  الفروع .) دره ٣٢٨(  متوفی  کلینی  یعقوب  محمدبن، و )٥(»االستبصار

 .۳۵۱  ، ص۱۹  الحدید: ج ابی  ابن  البالغه نهج  از شرح  نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -١

 .۱۲۱-۱۲۲  ، ص۳ : ج الکافي  صحیحاز   نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -٢

 ۴۵۷  ، ص۱۵  : جالشرعیة  مسائل  تحصیل  ليالشیعة إ  وسائل،  حسن  ، محمدبن حر عاملی -٣

 . ، بیروت العربي  حیاء التراثإ دار، والنفقة  السکني  ثبوت  عدم  ، باب الطالق  کتاب

، ۳۵۲  ، ص۳ : جخباراأل  من  االستبصار فیما اختلف،  حسن  ، ابوجعفر، محمدبن طوسی -٤

 . . قه ۱۳۹۰  ، بازار سلطاني االسالمیة تهران  دارالکتب)، ۱۲۵۷) و (۱۲۵۸(  حدیث  ی شماره

، ۳۵۲  ، ص۳ : جخباراأل  من  االستبصار فیما اختلف،  حسن  ، ابوجعفر، محمدبن طوسی -٥

 . . قه ۱۳۹۰  ، بازار سلطانی االسالمیة تهران  دارالکتب)، ۱۲۵۷) و (۱۲۵۸(  حدیث  ی شماره

  تزویج  ، باب النکاح  کتاب ۳۴۶  ، ص۵ : ج الکافي  من  ، الفروع یعقوب  ، محمدبن کلینی -٦

 . ، تهران . شه ۱۳۶۲، سالمیةاإل  ، دارالکتب کلثوم ام
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  شرائع  شرح  في  جواهر الکالم.) در ه ١٢٦٦  (م  نجفی  محمد حسن  و شیخ

 اند. ، نیز آورده)١( اإلسالم

  ی(متوف  یطوس  حسن  را ابوجعفر محمد ابن  یگرید  تیروا  نیبر ا  عالوه -۴

 : است  نموده  نقل  االحکام  بی.) در تهذه۴۶۰

و    دختر علی  کلثوم  فرمود: ام  کهکند  یم  تیروا  جعفر از پدر بزرگوارش

نشد   درگذشتند، مشخص  وقتیک ، هر دو در  خطاب  د پسر عمربنیز  فرزندنش

نبرد، و بر   ارث  یگریاز دیک   چی. لذا ه است  نموده  دو زودتر وفات  از آنیک   کدام

 . )٢(شد  نماز خوانده  با هم  دو آنانهر 

  ی ، اما رابطهاند شده  انیب  یفقه  مسائل  در باب  مذکور گرچه  اتیروا

 شود. یم  در آنها مشاهده  وضوح  به ل  کلثوم و ام  عمر  حضرت  همسری

را منتشر   آنک کود  کتاب  یشورا  که»  و نوجوانان  کودکان  ی نامه  فرهنگ«در  -۵

 ل زهرا  ی و فاطمه   علی  دختر حضرت  ، دومین کلثوم  : ام آمده  نیچن  کرده
،  ستین  معلوم  یدرست  تولد او به  اند، سال ز نوشتهین  یصغر  نبیاو را ز  ، نام است

کرد،   با او ازدواج   از علی  بخطا  عمربن  درخواست  به  . قه ۱۷  در سال  کلثوم ام

از   ، در آمد و پس طالب  یاب  ، پسر جعفربن عون  ازدواج  عمر، به  شدن  از کشته  پس

و   هیرق  نام  به  یدختر  یاز عمر دارا  کلثوم  کرد...ام  با برادر او محمد ازدواج  عون  مرگ

. )٣(دو در یک روز درگذشتند هر  او و فرزندش  اند که د بود، نوشتهیز  نام  به  یپسر

  منابع  در تمام  کلثوم با ام عمر  حضرت  ازدواج  ی شد مسئله  انیب  طور که  همان

 ۲۷۹- ۲۸۰  ، صص۳۲  : ج سالماإل  شرائع  شرح  في  جواهر الکالم،  ، محمد حسن نجفی -١

 . م ۱۹۸۱  عربيال  حیاء التراثإ الوفاء، دارعدة   في  خامسال  ، الفصل الطالق  کتاب

، ۳۶۲  ، ص۹ : جمقنعةـال  شرح  في  حکاماأل  تهذیباز   نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -٢

 ).۱۲۹۵(  حدیث  ی شماره

 .۳۲۴  ، ص۳ : ج و نوجوانان  کودکان  ی نامه  از فرهنگ  نقل  به  ، نعمانی شهادت  ی افسانه -٣
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  د، اما متأسفانهیتواند انکار نما یرا نم  آن  یو کس  است  شده  ثبت  یو سن  عهیمعتبر ش

را نشر   عهیشا  نیو عمر را باور کنند، ا  یعل  توانند محّبت ینم  نکهیخاطر ا  به  یگروه

 ! است  داده عمر  را به  ، دخترش و ترس  تقیهخاطر   به   علی  حضرت  کنند که می

  باب»  العقول مرآة«  و فروع  کافی  اصول  در شرح  یمال باقر مجلس  د کهیبخوان و

  این  منکران  و جواب  کرده  مفصلی  گوید؟ او ابتدا بحث می  چه»  کلثوم ام  تزویج«

  این  اصلی  اما: جواب  گرفته  صورت  ازدواج  که  است  کرده  و ثابت  را داده  ازدواج

  !. بسیار جای است  بوده  و اجباری  دارد، اما بنابر تقیه  واقعیت  ازدواج  این  که  است

 علی  بیت  دار اهل و دوست  را ُمحب خود  که  دارد، کسانی  تعجب
ً
و   و خصوصا

نمایند   اهانت  بزرگان  آن  به  گونه دهند این می  خود اجازه  به  دانند، چگونه می  حسین

عقد   را به  خویش  و معصوم  اند، دختر نوجوان حاضر شده  و بزدلی  خاطر ترس  به  که

شیر خدا،   مقدس  ساحت  به  توهین  رینت بزرگ  آیا این در آورند؟!  دشمنشان  و نکاح

  ک جان  و حسین  حسن  به  علنی  توهین  ؟ آیا این خیبر نیست  پهلوان  اسدالله الغالب

! با زور  دشمنشان  کنید که می  قدر پست  را این  ؟! آنان نیست  طلب و شهادت  بر کف

 .در آورد؟!  خویش  نکاح  را به  خواهرشان

 تشهادت یا وفات حضر
باشد.  یم ل زهرا  ی فاطمه  شهادت  یساختگ  ی آخر ما در مورد افسانه  و اما بحث

 در مورد وفات
ً
در   شانیا  در مورد وفات  مؤّرخان  و اجماع ل زهرا  ی فاطمه  قبال

  میخواه  را ثابت  افسانه  نیا  یادیبن یل بیباشد. در ذ می  یعیطب  با مرگ  رمضان  سوم

  معصومه  آنک مبار  ید، و بر پهلویکش  آتش  را به  فاطمه  ی ند: خانهیگو یم  آنان کرد.

  ز محدثیعبدالعز  خیشد و...ش  حمل  سقط  موجب  وارد کرد که  محکم  یضربت

و   و افتراست  و بهتان  یسراسر واه  قصه  نیدهد: ا یم  پاسخ  گونه نیا  : در تحفه یدهلو

  عمر  گویند حضرت نیستند و می  قایل  قصه  این  به  هندارد، لهذا اکثر امامی  اصلی  هیچ

 نکرد.  یرا عمل  , اما آن است  زهرا را داشته  ی خانه  قصد سوختن
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گر از ید  یکس  متعال  یر از خدایغ  که  است  یجزو امور قلب  تی: قصد و ن جواب

باشد و   یزباند یو تهد  فی، تخو از قصد کردن  شانیا  ندارد، و اگر هدف  اطالع  آن

  یبرا  فید و تخویتهد  نیا  که  است  نیا  قتشیحق ، سوخت  را خواهم  خانه  نکهیا  گفتن

  حرم  حکم  آن  و به  دانسته  یانتکاریهر خ  زهرا را ملجأ و پناه  ی خانه  بود که  یکسان

  زدن  و فساد و بر هم  جاد فتنهیا  شدند و منظورشان  در آنجا جمع  داده  معظمه  مکه

 ل زهرا  خود حضرت  انگیز بود که فتنه  های مشورت  و برگزاری  اول  ی خلیفه  خالفت
  ُحسن  کمال  سبب  نبود، اما به  یها راض و برخاست  و آمدها و نشست  رفت  نیا  ز بهین

لق
ُ

  به ل خطاب  عمربن  یقتد. وییاین  من  ی خانه  به  که  گفت ینم  آنان  به  پرده یب  خ

کار   . به زنم یم  را بر شما آتش  خانه  د نمود کهیرا تهد  جماعت  برد آن  یپ  فتنه  نیا

 ص امبریپ  ثیاز حد  قیدق  بر استنباط  ید مبنیتهد  نیا  یبرا  زدن  آتش  لفظ  بردن
کردند  ینم  شرکت  در نماز جماعت  که  یز در مورد کسانین ص  حضرت  آن  که  است

  زد. و چون  خواهم  آتش  ها را بر آنان خانه  نکنند، منک را تر  کارشان  نیفرمود: اگر ا

  اقتدا بهک باشد، تر ینمازها م  یبرا ص امبریپ  منصوب  ز امامین   ابوبکر صدیق

 یدق  دارد که  ید را در پیوع  نیهم  مسلمانان  از جماعت  گرفتن  و فاصله  یامام  نیچن
ً
قا

رساندند:  صامبریپ  اطالع  به  مکه  .در روز فتح است صامبریعملکرد پ  مشابه

  رسول  به  نیامبر و توهیکفار بود، و بارها با هجو پ  از شاعران  یکی  که»  خطل  ابن«

و خود   برده  پناه  معظمه  ی کعبه  بود، به  کرده  اهیخود را س  یرو  در اشعارش ص الله

با او   کردند که  سؤال ص خدا  بود، از رسول  کرده  یمخف  کعبه  یاه پرده  را در پشت

فرمود: او را  ص امبری؟ پ میساز  شیرها  برده  پناه  کعبه  به  ا چونی، آ میکار کن  چه

  ی خدا، کعبه  ی در خانه  یاهانیرو س  نیچن  ید.وقتینده  د و امانشیهمانجا بکش

زهرا چرا از سزا   باشند؟! و حضرت  داشته  زهرا پناه  ی ندارند، چرا در خانه  پناه  معظمه

ر گردد که  فساد پیشهاشرار   دادن
ّ

بود.   طینت ک پا  آن  شیوه» اهللا  ختلقوا بأخالق»  مکد

را از   ز آنانین ل زهرا  حضرت  که  است  ثابت  حهیاخبار صح  یاز رو  نیبا وجود ا
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ا بسیار نجیدر ا  عمر  قول  دیگر اینکه  ی نکته د.بو  نموده  منع  در منزلش  اجتماع  نیا

  به  خالفت   عثمان  بعد از شهادت  چون  که  است   علی  حضرت  کمتر از فعل

  نیالمؤمن  نزد ام  مکه  و به  شده  خارج  نهیاو از مد  مخالفت  به  یا د، عدهیرس  جناب  آن

 بهیرفتند و نها
ً
  قرار گرفتند و حضرت  هم  لدر مقاب   عثمان  یخاطر خونخواه  تا

  نشان  نیبودند. ا  شهیعا  نیالمؤمن ام  در امان  که  یرا کشتند، در حال  آنان  امیر

  یبرخ  تیو فساد، رعا  جنگ  آتش  ور شدن و شعله  جاد فتنهیا  در وقت  دهد که یم

 .)١(تری تر و ضروری خاطر امر مهم  به  هم  شود، آن ینم  کرده  مصالح

)٢(ل زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  افسانه
 

گاهانه  یبرخ گاهانهی  آ ند، ینما یم  را عنوان ل زهرا  ی فاطمه  حضرت  شهادت  ا ناآ

  از آنکه  برسانند، غافل  اثبات  را به ص امبریپ  تیب  اهل  تیرهگذر مظلوم  نیتا از ا

  خاندان  حرمتک و هت   علی  حضرت  شامخ  مقام  به  هین، تو یداستان  نیچن  جعل

  یعل  حضرت  دوستانه  روابط  یبررس  که  یگردد. در صورت یم  محسوب  امبر اسالمیپ

   علی  حضرت  ، دختر گرامی کلثوم با ام  عمر  حضرت  عمر و ازدواج  و حضرت

عمر ابوبکر،   یها نام  را به  شیخو  از فرزندان  یتعداد   علی  حضرت  گذاری و نام

در مورد امور    علی  با حضرت  عمر  حضرت  مهم  های و مشورت  انو عثم

  انیم  دوستانه  و ارتباط  مانهیصم  یهمکار  ی و... نشانه  ها، احکام ، قضاوت خالفت

  د کهریپذ یم  میسل  عقل  کدام ی. براست ادعا است  نیا  انگر خالفیو ب  بزرگواران  آن

در آورد و  ل، فاطمه شیهمسر گرام  قاتل  ازدواج  را به  دخترش   علی  حضرت

  شهادت  متضاد حادثه  اتیروا  به  یسطح  ید. نگرشیبا او برقرار نما  دوستانه  ی رابطه

  داستان  نیچن  بر جعل  ، داللت سندگانینو  و تعصب ل زهرا  فاطمه  حضرت

 .۵۹۰ـ  ۵۹۳  ، ص۲  : ج ةعشریاثنا   ةتحف -١

  ، مدّرس عبدالعزیز نعمانی  مولوی  استاد عزیز و ارجمند جناب  ی از مقاله  طور کامل  به  فصل  این -٢

 بود.  منتشر شده  اول  ، سال سوم  ، شماره اسالم  ندای  ی پیشتر در مجله  شود که می  ، نقل زاهدان  دارالعلوم
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اگر   ، ناقل یثیا حدی  یخیتار  تیروا  در نقل  که  میدان یم  دارد. همه  را یاساس یب

  امکان  خواننده  صورت  نیکند، در ا یم  را با ذکر سند نقل  باشد مطلب  داشته  یسند

رد و یبپذ  افتی  حیکند و اگر سند را صح  قی، تحق نقل  و سقم  در صحت  ابد کهی یم

، مأخذ  مدرك  ها که نقل  گونه نیا  به  گرانیکند، د  ذکر سند و مأخذ نقل  بدون  اگر ناقل

را معتبر   یثیاحاد  نیچن  ثیحد  یکنند. علما ی، اعتماد نم نشده  نقل  آن  یبرا  یو سند

  ییو مأخذ اعتناک مدر  بدون  یخیتار  یها نقل  ز بهین  ییاروپا  محققان شمارند. ینم

  شخص  نند: فالیگو یم  که  است  نیشمارند. حداکثر ا یمعتبر م ریرا غ  کنند و آن ینم

  یخیاعتبار تار  یعنی؛  نداده  نشانک ، اما مأخذ و مدر خود کرده  در کتاب  ینقل  نیچن

را فاقد یسند دارد، ز  ضعف  هم  ل زهرا  ی فاطمه  حضرت  شهادت  نقل ندارد.

  نشان  که  شده  انیب  یا گونه  را بهیدارد، ز  یانیب  ضعف  ، و هم استک سند و مدر

  اتیروا  ینقد و بررس  رو، ما به  نیاز ا اعتماد ندارند.  آن  به  شان همیدهد خود ا یم

  که  یاند در حال پرداخته  آن  نقل  به  عیتش  یاز علما  یبرخ  که  میپرداز یم  یمتعدد

امر   نیا  اند، که اوردهین  انیم  به  از آن  یذکر  شیخو  در کتب  سانینو رهیو س  محدثان

  شهادت  داستان  جعل  به  که  یکس  نینخست دارد.  آن  بودن  یاساس یبر ب  خود داللت

  سی)، رئه ۲۳۱-۱۶۰(  سار نظامی  بن  می، ابراه پرداخت ل زهرا  ی فاطمه  حضرت

) ه ۵۴۸  ی(متوف  یشهرستان  میعبدالکر  محمد بن  ابوالفتح  بود.عالمه  هینظام  ی فرقه

  بزرگان  به  نیاو، توه  مورد از تفّردات  یازدهمین«گوید:  می» النحلو  مللـال«در 

  ، شکم عتی: عمر در روز ب کرد و گفت  جعل  نیدروغ  یداستان  یو ،بود...   صحابه

  را با ساکنان  فاطمه  ی خانه«زد:  یاد میکرد، و فر  نیجن  را زد و او سقط  فاطمه  حضرت

  .)١(»نبود  دیگر در خانه  کسی  و حسین  ، حسن فاطمه،  جز علی  که  در حالی» بسوزانید  آن

د یو عقا نقد آراء  به«  ةبالغال نهج   شرح«در   شیعی  معتزلید یالحد یاب  ابن  عالمه

  ی خانه  به  او در مورد حمله  اما آنچه« د:یگو یم  باره نیو در ا  پرداخته  نظام  میابراه

 .۷۱  ، ص۱ : ج النحلو  مللـال -١

 

                                           



 اندیشه نو پیرامون اختالفات مذهبی  98

  که  است  یرا بسوزاند، خبر واحد  نمودند تا آن  جمع  زمیه  نکهیو ا  ذکر کرده  فاطمه

از یک   چیدر مورد ه  و نه   در مورد صحابه  نه  ستیاستناد ن  و قابل  قیمورد توث

 . )١(» است  دهیرس  اثبات  به  عدالتش  که  یمسلمانان

سند ذکر   بدون»  یعقوبی  خیتار«در   یعقوبی  عقوبی یاب  را احمد بن  داستان  نیهم

  مهاجران  گروه  افتند کهیابوبکر و عمر خبر « د:یگو یکند و م یم  گر نقلید  یا گونه  به

  فراهم ص امبر خدایدختر پ  فاطمه  ی در خانه  طالب یاب  بن  یو انصار با عل

  یریآمد و شمش  رونیب  یآوردند، و عل  هجوم  خانه  آمدند و به  یبا گروه  اند، پس گشته

شت  ، پس داشت  لیحما
ُ
زد و   نیو او را بر زم  گرفت  یعمر با او برخورد و با او ک

خدا   به: « آمد و گفت  رونیب  فاطمه  گاه  ختند، آنیر  خانه  و به  را شکست  رشیشمش

  پس»  مینما یم  یو زار  و نزد خدا ناله  سازم یم  را برهنه  میمو  د، اگرنهیرو  رونیب  قسم

از   پس  یکی  بماندند. سپس  یو چند روز  بود برفت  در خانه  هر کهرفتند و   رونیب

  روز بیعت  چهل  قولی  و به  ماه  از شش  جز پس  علی  کردند، لیکن  بیعت  دیگری

  .)٢(»نکرد

در مورد   در آن  یا اشاره  چیه  باشد که یم  توجه  قابل  جهت  از آن  یعقوبی  تیروا

  که  است  آن  قتی.حق بزرگوار نشده  یبانو  آن  به  و حمله  فاطمه  ی خانه  زدن  آتش

  یفردوس  ماند که یار میو اسفند  زال  نبرد رستم  ی افسانه  به  هیشتر شبیمذکور ب  داستان

،  داستان  نیا  انیگر از راوید  یکی! یخیمستند و تار  یقتیحق  به  نه  آورده»  شاهنامه«در 

گوید:  می»  اإلمامة والسیاسة«  در کتاب  که  است  ینورید  مسلم  لله بن، عبدا بهیقت  ابن

  گرد آمده  یعل  رامونیو پ  کرده  یبا او خوددار  عتیاز ب  که  یگروه  ی ابوبکر درباره«

را آواز داد   آمد و آنان  یعل  ی خانه  فرستاد. عمر به  آنان  شید و عمر را پیبودند، پرس

عمر   جان  آنکه  سوگند به: « و گفت  خواست  زمیعمر ه  امدند، پسین  رونیب  آنان  یول

 .۳۴  ، ص۲۰ : جالحدید ابي  ابن  البالغه  نهج  شرح -١

 .۱۲۶  ، ص۲ : ج الیعقوبي  تاریخ -٢

 

                                           



 99 لمبحث چهارم: حضرت فاطمه زهرا 

  خواهم  آتش  به  است  در آن  را با هر که  د، خانهییاین  رونی، اگر ب اوست  در دست

اگر او در آنجا   یحت: « گفت» ؟ در آنجا باشد چه  اگر فاطمه«او گفتند:   به» د،یکش

 . )١(»کردند  عتیآمدند و ب  رونیب  یجز عل  همه  پس» باشد

  بهیقت  ابن  آن  سندهینو  آنان  زعم  به  که» اإلمامة والسیاسة«  استناد از کتاببا   یبرخ

  حضرت  شهادت  قیطر  نیاند تا از ا نموده  ی، سع داشته  یسنک مسل  که  ینورید

وجود دارد.   استناد دو اشکال  نیدر ا  که  یبرسانند، در حال  اثبات  را به ل فاطمه

 به  عمر  حضرت  آید که بر می  چنین »اإلمامة والسیاسة«  روایتاز   آنکه  اول
ً
  صرفا

  سوزاندن  ند و در جهتینما  عتیتا ب  را متقاعد ساخت  نمود و مخالفان  د بسندهیتهد

  آنکه  ننمود. دوم  یاقدام  گونه چیه  یگرام  یبانو  آن  به  و حمله  فاطمه  حضرت  ی خانه

  به  آن  باشد و علما در انتساب ینم  دینوری  قتیبه  ابن  تألیف» اإلمامة والسیاسة«  کتاب

علما در « :گوید می» األعالم«در   زرکلی  تردید دارند.خیرالدین  دینوری  بهیقت  ابن

ز ین »اإلسالمیة  معارفـدائرة ال«. در )٢(»د دارندیترد  بهیقت  ابن  به  کتاب  نیا  انتساب

  یغو ده«  که  یاند در حال داده  انتساب  بهیقت  ابن  را به  کتاب  نیا: « است  آمده

DeGeie «قتیبه  و معاصر ابن  یا مغربی  یمصر  یمرد  آن  مصنف  دهد که یم  حیترج  

  یطبرس  یعل  ابومنصور، احمدبن  داستان  نیا  انیگر از راوید  یکی .)٣(» است  بوده

از   یا عده  عمر به« گوید: می» االحتجاج«در   یباشد و ی.) مه ۶۲۲  ی(متوف

نهادند و در   خانه  ها را اطراف زمیه  ند، آنانینما  جمع  زمیدستور داد تا ه  انشیاطراف

(تا   بلند گفت  یبودند، عمر با صدا  در خانه  نیو حس  ، حسن ، فاطمه یعل  که  یحال

د یکن  عتیب ص الله  رسول  نید و با جانشیشو  ! خارج خدا قسم  به«بشنود):   یعل

 .۱۲  ، ص۱ : جمامة والسیاسةاإل -١

 .۱۳۷  ، ص۴  : ج التراجم  قاموس  عالماأل -٢

، ۲۶۲:  ، ص۱  ج اإلسالمیة  ، دائرة المعارف خورشید، ابراهیم  ، احمد، زکی الشنتناوي -٣

 . ، بیروتمعرفةـدارال
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  یمبادا عل  د کهیترس ینزد ابوبکر آمد و م  سپس».  زنم یم  را بر شما آتش  خانه  وگرنه

  داخل  اش خانه  نشد به  اگر خارج: « قنفذ گفت  به  گاه شود. آن  خارج  رشیبا شمش

  داخل  اجازه  بدون  قنفذ و همراهانش ». بزن  را آتش  اش خانهد، یورز  شو، اگر امتناع

  یر علیگرفتند و شمش  یشیپ  را بردارد، اما آنان  رشیتا شمش  شتافت  یشدند، عل  خانه

  در خانه  در مقابل  انداختند. فاطمه  یاهیس  سمانیر  حضرت آن  را برداشتند و بر گردن

کرد، ابوبکر   ورم  دستش  بر اثر آن  زد که  فاطمه  یبازو  هب  یا انهیکرد، قنفذ تاز  ممانعت

  فشار داد که  قنفذ در را بر فاطمه».  را بزن  فاطمه: « را نزد قنفذ فرستاد و گفت  یشخص

و   داشت  در شکم  که  یکرد، فرزند  نیجن  شد. و سقط  شکسته  شیپهلو  بر اثر آن

 .)١(»د شدید، شهبو  گذاشته  نام  را محسن  آن ص امبریپ

  به«د: یگو یمذکور م  عیبر وقا  .) اضافهه۱۱۱۱(  یمتوف  یمال محمد باقر مجلس

  فرزند او را شهید کرد، پس زد و  مبارکش  با عمر بر شکم  شعبه  بن  رهیگر مغید  یتیروا

  یاریاو را یک   چیاو رفتند و ه  یاز پ  جفاکاران  دند، آنیمسجد کش  را به   علی

زود   گفتند: چه یزدند و م یاد مید، فریذر و مقداد و عمار و بر یو اب  کرد، سلمان ینم

  آن  د و انتقامیخود را ظاهر کرد  یها نهیس  یها نهیخدا و ک  د با رسولیکرد  انتیخ

 . )٢(»دیدیاو کش  تیب  را از اهل  حضرت

  یک  آنکه  دلیل  ، به استعجاب  بدون  و نه  با استعجاب  نه  افسانه  این
  وجه  هیچ  ، به است  ذکر سند و مأخذ و مدرك  بدون  تاریخی  روایت

  به  و مجلسی  بعد از ششصد سال  طبرسی  آنکه  ویژه  به  نیست  قبول  قابل
سند و مأخذ را در  بی  نقل  این  سال  از هزار و اندي  پس  از وي  تبعیت
  حضرت  که  مطلبی  چنین  اند. باور کردن نموده  مطرح  هایشان کتاب

 .۸۳  ، ص۱  : ج االحتجاج -١

 .۱۴۴  : ص جالء العیون -٢
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و سایر    علی  قرار گیرد و حضرت  و شتم  مورد ضرب ل فاطمه
از خود   واکنشی  گونه ، هیچ و انصار  از مهاجرین  اعم   صحابه

  پذیر است امکان  نماید. چگونه می  ندهند، بسیار بعید و غیرمحتمل  نشان
  از خود در جنگ  که  و توانایی  با شجاعت  مرتضی  علی  حضرت  که

» عبد ود  عمرو بن«،  خندق  در جنگ  تنهایی  و به  داده  خیبر نشان
  حضور داشته  ، در خانه در آورده  را از پاي  عرب  قهرمان  ترین بزرگ

  پهلوي  قرار گیرد تا آنجا که  او مورد اهانت  باشد و همسر گرامی
خاطر   به  علی  نماید؟! و حضرت  جنین  بشکند و سقط  مبارکش

ندهد؛ اگر واقعاً   از خود نشان  واکنشی  گونه ، هیچ اسالمی  وحدت  حفظ
با    علی  باشد نباید شیعیان  داشته  حد اهمیت  تا این  اسالمی  وحدت

در   بگسالنند؛ که  را از هم  اسالمی  وحدت  ي شیرازه  اي واقعه  چنین  نقل
  آنکه  تر از همه اند و شگفت را برگزیده   علی  راه  خالف  صورت  آن

قرار گیرد و با زور و سر   نیز مورد تعرّض   علی  حضرت  شخصیت
،  او همانند: سلمان  و دلباختگان  شود. و طرفداران  مسجد برده  به  نیزه

  نهگو باشند! و هیچ  صحنه  گر این نظاره  و بریده  ابوذر، مقداد، عمار،
و   تعصب  یاز رو  یداستان  نیچن  کردن  و سر هم  د نقلیترد  ، بدونننمایند  اقدامی

در   یعیش  یاله تیآ  ید محمد تقیدکتر س  که  ، چنان است  بوده  عیاز تش  یطرفدار  به

  به  که  یدر آثار  یوطیس  یو حت  ی، مانند مسعود یبعد  نیمؤلف«د:یگو یمورد م  نیا

  یمهم  یاساس  ، مطلب میدان یم  اند تا آنجا که داده  اختصاص  خالفت  موضوع

 آثار شیافزا ینم  واقعه  ی درباره
ً
  یو مجلس  یطبرس  چون  ینیمؤلف  توسط  یعیند، بعدا

 دارا  که
ً
  ، و فاقد ارزش عیاز تش  یطرفدار  به  یهستند و اخبار  یجدل  عتیطب  یعمدتا
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  نیا  روش  نی، بهتر فهیسق  عیوقا  یمنظور بازساز  وجود آمد. به  دهند، به یرا م  یخیتار

از   آثارش  نیهمچن  ، بلکه سندهینو  نیتر یمیتنها قد  نه  را که  اسحاق ابن  که  است

د، یالحد یاب  . و ابن)١(»کار بگیریم  ، اساس است  رسیده ما  به  هشام  ابن  قیطر

 »البالغه  نهج  شرح«داند و در  نمی  شیب  یا افسانهرا   ییها داستان  نیچن  ی مجموعه

  : فرستادن لیکنند، از قب یبازگو م  عهیش  را که  یو ناپسند  زشت  یکارها«د:یگو یم

بزرگوار   یبانو  آن  یزد و بازو  انهیقنفذ او را با تاز  نکهیو ا ل  فاطمه  ی خانه  قنفذ به

اد یوار فشار داد، و او فریدر و د  انیماند. ُعَمر او را م  یاو باق  تا موت  کرد، و اثرش  ورم

   یعل  کرد. و برگردن  نیجن  سقط  گاه خدا و آن  رسول  ی، ا پدرم  یبر آورد: ا

  زد و فرزندانشان یاد میسر او فر  پشت  دند و فاطمهیکش یانداختند و او را م  یسمانیر

را احضار کردند، از او    یعل  ز آنکها  ستند، و پسیگر یم  با آنان  نیو حس  حسن

د یتهد  قتل  را به  یعل  حضرت  د، آنانیورز  کند، اما او امتناع  عتیخواستند تا ب

  د؟ آنانیکش یخدا را م  خداوند و برادر رسول  ا شما بندهیفرمود: آ  یعل  گاه  نمودند آن

خدا را   تو و رسول  یادر، اما بر میدار  قبول  یخداوند هست  ی بنده  نکهیگفتند: ا

  را که  آنان  انتیخ  مانینمود و پ  متهم  نفاق  را به  آنان  بزرگان   . علی پذیریم ینم

  ابن».  دهند، نوشت  یرا فرار ص خدا  شتر رسول  عقبه  در شب  داشتند که  اراده

آنها   یکس  چیهستند، و ه  اساس ینها نزد ما بیا  ی د: همهیگو یم  د در ادامهیالحد یاب

در مورد آنها دارند.   یاطالع  اند و نه کرده  تیآنها را روا  نه  کند محدثان ید نمییرا تأ

 . )٢(»نمایند می نقل   شیعیان  را فقطها  داستان  گونه نیا

 موضوع  این  اشکاالت 

 . ۵۷،  در مسیر تاریخ  تشیع -١

 .۶۰  ، ص۲ الحدید: ج ابی ابن  البالغه نهج  شرح -٢

 . اول  ، سال سوم  ، شماره اسالم  ، ندای ، عبدالعزیز نعمانی فاطمه  شهادت  ی افسانه
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  وقت  هیچ  مند بودند که عالقه ص پیامبر  به  حدی  به ص الله رسول  شاگردان -۱

را  ص  حضرت آن  آزردگی و دل  ناخوشنودی  دادند اسباب نمی  خود اجازه  به

  به  بودند. پس  دهیرا شن .»...ِم�ِّ  بَْضَعةٌ  فَاِطَمةُ «  آنان  ی ند. همهینما  فراهم

 - رحلتشاز   یاندک  ی با فاصله  هم  را آن ص امبریپ –دادند  ینم  خود اجازه

  بودند؛ چراکه  برنگشته  یعاد  حال  به  هنوز هم  از صحابه  یازارند. جمعیب

باور   شانیبرا  که  ر گذاشتیتأث  آنان  ی هیبر روح  یقدر  به صامبریپ  رحلت

 ص پیامبر  دشمنان  به  بعد از چند ساعت  عاشقان  این  چگونه  نبود.حال  کردنی
 .رد؟!یپذ یسخنان را م نیا  میسل  عقل  کدام شوند؟! یم  لیتبد

 عوض  تیب  اهل  به  نسبت  صحابه  دگاهید»  ر خمیغد«  ی از واقعه  پس -۲
ً
  کامال

کردند،  یم  را نگاه  تیب  اهل  یتمام  یخاص  و احترام  بود و با ادب  شده

میدر روز غد صامبریپ  چراکه
ُ

   یتشب  اهل  و منزلت  گاهیجا  ر خ
ً
مخصوصا

  تمام  صحابه  علت  نیهم  بود. به  نموده  انیرا ب   علی  حضرتبا   محبت

  آنان  بود. چگونه ص امبریپ  با خاندان  و موّدت  یو دوست  محبت  شان تالش

  یفراموش  به  گذشت یم  از آن  تنها چند ماه  ر را کهیغد  ی واقعه  یزود  نیا  به

 .کنند؟! یرفتار م  گونه  نیا  یو با عل  سپرده

  ر خدا و رسولیبر و شیخ  نامدار و فاتح  از پهلوانان  یکی   علی  حضرت -۳

اندازند یب  او طناب  گردن  توانستند به  فیبود. چطور چند نفر ضع ص الله

  بود؟ عّزت  اسدالله کجا رفته  یطلب و شهادت  بکشند. جرأت  فهیو تا نزد خل

 .د؟!یکار کرد  را چه  و بزرگش  یقو  مانیو ا  نفس

و   ر و مبارزهیبا شمش  اند که بوده  ینوجوان  در سن  ب نیو حس  حسن -٤

  یبرا  ا بعد از آنینکردند و   یطور اقدام  بودند. چه  آشنا شده  یطلب حق

 نزدند.  یحرف  نیتر کوچك  بزرگ  ظلم  آن  جبران
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،  فاطمه  َحمل  شد که  ، از کجا معلوم وجود نداشته  سونوگرافی  که  زمان  در آن -٥

دروغگو را   راوی  ای حافظه  کم  گذاشتید. آیا این  و او را نام  پسر است

 .رساند؟! نمی
  که  صحابه  بزنند، اما تمام  ها دست ادبی و بی  معاصی  این  به  اگر چند نفر هم -٦

 در میان  بیش
ً
  اهل  و ُمحب  افراد منصف  آنان  از یکصد هزار نفر بودند، قطعا

مورد   در این  از آن  پس  و نه  وقت  آن  نه  ؛ چرا کسی است  شتهوجود دا  بیت

 .نکشیدند؟!  را پیش  نبّوت  خاندان  به  و ستم  ظلم  نکردند؟! و جریان  اعتراض

 خالصه گفتار
با   هم  آن  نبوت  با خاندان  داد که می  و اجازه  خود جرأت  به  عمر  حضرت  نه

  اسداللهی  شجاعت  با آن   علی  حضرت  کند و نه  چنین ص الله رسول  فرزندطلبی

داد تا  می  مجال  عمر  ، به داشت  در وجود قدسی  که  روحانی  و شوکت  قدرت  و با آن

  نماید. خواننده  جنین  سقط  وارد کند که  ای صدمه ص الله ، دختر رسول همسرش  به

شد, سکوت علی بن ابیطالب جای عزیز! به هر صورت اگر این عمل امکان پذیر با

سوال دارد, در جایی که پیامبر فرمودند همیشه از خانواده خود در تمام مراحل 

محافظت کنید. چگونه حضرت علی طبق مطالبی که بیان شد تن به ازدواج قاتل مادر 

با دخترش را داد. آیا خود ام کلثوم حاضر به این ازدواج بود و چندین سوال دیگر که 

 وما علينا إال البالغ......ه بر آن جوابی نخواهیم یافت مگر با تقیه!!  هیچگا

 



 
 

 

 

 

 مبحث پنجم
 ازدواج موقت

گذاشتیم,  می» زن ازدیدگاه تشیع«بود تا نام این مبحث را  شاید خالی از لطف نمی

و  ص چون دیدم همه روایاتی که کتب نقل کرده اند، به رسول اکرم اما منصرف شدم

نسبت داده شده است، بنابراین نخواستم که  ‡ امیرالمؤمنین و امام صادق و دیگر ائمه

خورد که حتی فردی  آنها مورد طعن قرار گیرند، چونکه در روایات آنقدر زشتی بچشم می

چه رسد به اینکه اینگونه سخنان زشت را به  از ما حاضر نیست آنرا برای خودش روا دارد،

نسبت داده شود.از صیغه یا ازدواج موقت بسیار استفاده  ‡ ائمه و ص پیامبرگرامی

بینیم که  سوء به عمل آمده، و از این راه بدترین اهانتها به زن روا داشته شده است، لذا می

اسم دین ارضا ها خواهشات خود شان را در زیر پوشش ازدواج موقت وبه  خیلی

 ۦبِهِ  تُمتَعۡ تَمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: کنندکه کنند،گویا به گمان خودشان به این آیه کریمه عمل می می
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ مِنۡ 

ُ
روایات زیادی درترغیب صیغه آورده  .]۲۴النساء: [ ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

عمل نکند عذاب و اند وبرای کسی که به آن  بسیاری جعل کرده اند، و پاداش و ثواب!

 .آورند! اند، بلکه چنین شخصی را مسلمان بحساب نمی تهسختی در نظر گرف عقوبت!

 شرط ایمان

متعة ـإن ال«: کند که فرمودند می تیروا  خ صدوق از امام جعفر صادقیش

ديني ودين آبائي، فمن عمل هبا عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد 



 اندیشه نو پیرامون اختالفات مذهبی  106

ن یکه به آن عمل کند به د ین پدران من است کسین من و دیغه دیص« :یعنی. »بغري ديننا

ن ما یر از دیغ یگرین دیبه د ن ما را انکارکرده ویکه آنرا انکارکند دیکس ما عمل کرده و

ن یکه بنابرا دییفرما مالحظه] ٣/٣٦٦ :من ال یحضره الفقیه[. »معتقد شده است

 باشد کافر است.را قبول نداشته  ا آنی ت هرکس متعه نکند،یروا

 ثواب صیغه 
؟ فرمود: اگر مقصودش از آن پرسیده شد: آیا صیغه ثواب دارد  امام صادق از

 ش نوشتهیبرا یکینیک که با او صبحت کند ای  هر کلمه یدر ازا خدا باشد، یرضا

هرگاه  بخشد، و یرا از او م یگناه شود خداوندیک که به او نزدیشود و هر بار می

من [ آمرزد. می خته خداوند گناهانش رایکه بربدنش ریانداره قطرات آبغسل کند به 

من متتع بامرأة مؤمنة كأنام « فرمودند: ص امبر خدایپ .]۳/۳۶۶: الحيرضه الفقيه

ا هفتاد یغه کند گویص یمرتبه با زن مسلمانیک که  یکس«. »زار الكعبة سبعني مرة

غه کردن, ثواب یمرتبه صیک ا واقعا یآ د،یدقت کن »ارت کرده استیمرتبه خانه کعبه را ز

من متتع مرة أمن من سخط « فرمودند: ص امبریارت کعبه را دارد .پیهفتاد ز

ماند و  یجبار در امان م یغه کند از غضب خدایکبار صیکه  یکس«. »اجلبار ......

غه کند در بهشت یکه سه بارصیگردد وکس یغه کند با ابرار محشور میکه دو بار ص یکس

 ].۳۶۶/ ۳ :من ال یحضره الفقیه[ .»شادوش من خواهد بوددو

 ارتقاي درجه
کند که:  می تیروا ص امبرین از پیر منهج الصادقیدر تفس یفتح الله کاشان یآقا

که دو  یرسد و کسیم  نیغه کند به مقام امام حسیمرتبه صیک که  یفرمودند کس

غه یکه سه مرتبه ص یوکسرسد،  می  غه کند به مقام حضرت امام حسنیمرتبه ص

 غه کند به درجه منیکه چهار مرتبه ص یکس رسد، و می  یکند به درجه موال عل
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غه کند ارتقاء یمرتبه صیک انسان یک ت اگر ین رواید که طبق ایرسد. دقت کن می

رسد، واگر دو بار سه بارو چهار  می  نیکند و به مقام شامخ امام حس یدرجه م

را  ص ن و رسول اکرمیر المؤمنیب درجات امام حسن و امیغه کند به ترتیبار ص

ن حد آسان است یو ائمه اطهار تا ا ص ا مقام و منزلت رسول اکرمیکند.آ می کسب

 یبه مرتبه بلند یمانیغه کننده از نظر این صیاگر ا ید؟ حتیبدست آ ین فعلیکه باچن

ا جد بزرگوارش یا پدر یا برادر ین یا ممکن است درجه او به امام حسیده باشد آیرس

ار باالتر و ارزشمندتر از آن است که یبس ‡ ائمه و ص برسد.منزلت رسول اکرم

 یکند. حت یمان و عمل ترقیدا کند هر چند که از نظر ایپ یبتواند به آن دسترس یکس

ب یز شمرده اند. (تهذیرا جا ‡ تیزنان اهل ب یعنی یغه کردن با زنان هاشمیص

 ص امبریت پینبوت و از اهل ب هکه سالله طاهر ین هاشم). زنا۱۹۳/ ۲ج  یطوس
ت اطهار به ید است اهل بیکه بع ین هجوم محفوظ نمانده اند، در حالیهستند از ا

بار یک  یبرا یغه کردن را حتیص ینیکل یتن در دهند.آقا ین عمل زشتیچن

 ].٥/٤٦٠ج :فروع کافی[ ز جائز شمرده است.یمضاجعت! ن

 سنّ صیغه
غ رسیده باشد، ست که به سن بلویغه شونده شرط نیزن ص یدکه برایبدان ن را همیا

ختر : دپرسیده شد  غه کرد!. از امام صادقیتوان ص می زی! را نبلکه دختر ده ساله

باشد که ک کوچ یلینکه خیمگر ا ،بله :توان صیغه کرد؟ فرمودند کوچک را هم می

 .یدر ده سالگ :فرمود ؟خورد نمی بیفر یدر چه سن :ده شدیب بخورد، پرسیفر

  ت که به امام صادقین روایدر ا .]۲۵۵/  ۷ :تهذیب ،۴۶۳/ ۵: فروع کافی[

م یگو می بنده یغه ده سال در نظر گرفته شده ولینسبت داده شده حداقل سن ص

 غه کرد. یتوان ص می زیر خوار را نیمعتقدند که دختر ش ها یبعض
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 فتواي امام خمینی در مورد سن صیغه
اند:  ، لذا فرمودهدانستند می زیز جایرخوار را نیغه کردن بادختر شیص یامام حت

مانند لمس  ها ر لذتیست و اما سایز نیبا زوجه قبل از تمام شدن ُنه سال جا یکینزد

رخوار یدر ش ی(میان ران گذاشتن آلت) حت ذینمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخ

دفتر انتشارات  .۱۲سوم با ترجمه فارسی مسأله جلد ةتحریر الوسیل[!!. ندارد یاشکال

 ].ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یاسالم

 تحریم صیغه
واقعیت این است که صیغه در عصر جاهلیت مباح بوده است وقتی که اسالم آمد تا 

مدتی آنرا بر حکم اباحتش باقی گذاشت و آنگاه در غزوه خیبر برای همیشه حرام گردید، 

است که صیغه را خلیفه  نچه در نزد شیعیان اعم از عوام و فقهاء معروف است ایناما آ

در  ص حرام کرده است، در حالی که خود حضرت رسول  دوم، عمر بن خطاب

غه یم صیت در تحرینجا به چند روایبر حرام بودن آنرا اعالن فرموده اند، در ایخ هغزو

 م.یکن یاشاره م

يوم خيرب حلوم احلمر   حرم رسول اهللا«: ندیفرما می  نیرالمؤمنیام -۱

امبر خدا در روز جنگ یکنند که پ یت میروا یحضرت عل«. »متعةـاألهلية ونكاح ال

: ، استبصار۲/۱۸۶ :بیتهذ[. »و نکاح متعه را حرام اعالم کردند یبر گوشت خر اهلیخ

 .]۱۴/۴۴۱ :وسائل الشيعة ۳/۱۴۲

 ص مسلمانان در زمان رسول خداا یآ«ده شد: یپرس  از امام صادق -۲
 . ]۲/۱۸۹ :بیتهذ[. »ریکردند؟ فرمودند نخ یبدون شاهد ازدواج م

فرماید: منظور از سؤال نکاح دائم نیست بلکه ازدواج  طوسی در توضیح این روایت می

موقت است، لذا این روایت را در باب متعه آورده است. بدون شک این دو روایت برای 

حکم   امیر المؤمنین آید، و ابطال آن حجت قاطع بشمار می نسخ حکم متعه و
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ز از روز ین نیر المؤمنینقل فرموده است، پس ام ص اکرم یم آنرا از خود نبیتحر

ز ین  ‡ ه ائمهیبق ابالغ فرموده است، و غه را دانسته ویبر حکم حرام بودن صیخ

ن دو امر متضاد یماب نجاست کهیاند، ا یشان این حکم را دانسته ونقل کردها بعد از

کند و از  یح و روشن که حرمت متعه را ثابت میات صریسو روایک م از یریگ یم قرار

 ب به آنیمنسوب است و عمل و بلکه ترغ ‡ که باز هم به ائمه یاتیگر رواید یسو

ن است که متعه حرام است یقت اید چه کند !؟ حقیکند، پس مسلمان با می را ثابت

که به  یات متناقضیکند واما روا ین آنرا حرام ثابت میرالمؤمنیمح ایچنانکه نقل صر

است که به نام آنان  یتیاینها روایست بلکه همه ایمنسوب است درست ن ‡ أئمه

آنرا حرام فرموده و  ص که رسول خدا یزیجعل شده است، چگونه ممکن است چ

حالی که أئمه علم ت کنند، در ن حکم را نقل کرده آنها با او مخالفین ایرالمؤمنیام

ن علم به آنها منتقل شده است ین منبع گرفته اند، نسل در نسل ایشان را از هم خود

از آن منع فرموده  ص امر کنند که رسول خدا یزیست أئمه به چیپس ممکن ن

فرمودند: نکاح  نمی دانست نمی حکم حرام بودن متعه را   است، اگر امام صادق

باره متعه است، و ابو اینکه سؤال اختصاصا در یست.بویژهبدون شاهد درست ن

 باب متعه آورده است. م آنرا دریچنانکه ذکر کرد یجعفر طوس

 بدعت گذارکیست؟
را حالل  یزیشان چیو أئمه قبل و بعد از ا  پس ناممکن است که امام صادق

 د آورندکه دریپد یا نعوذ بالله بدعتیآنرا حرام کرده است،  ص کنند که رسول الله

غه یا صیکه به متعه  یاتین مشخص شد که روایعهد رسول خدا نبوده است. بنابرا

ست بلکه دشمنان قسم خورده یثابت ن  ‡ حرف آن از أئمهیک کند  می بیترغ

ن گونه ین به آنان بوده است ایو توه ‡ تیشان بد نام کردن اهل ب منظوراسالم که 

ه کرد که هر کس متعه نکند کافر یجد تویات را جعل کرده اند، و إال چگونه بایروا

ست که یمرتبه هم ثابت نیک  یاز أئمه اطهار و حت یکیاز  یکه حت یاست !، در حال
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ن یا نعوذ بالله آنها دینکه به حالل بودن متعه حکم داده باشند، آیا ایمتعه کرده باشند، 

ات جز ین روایم که جعل کنندگان ایدین اسالم داشته اند.پس دیر از دیغ یگرید

ات ین روایتوانند باشند و إال نعوذ بالله از ا نمی تیدشمنان اسالم ودشمنان اهل ب

 شود. یت ثابت میر اهل بیتکف

 یک پارادوکس
نزد عمر ابن خطاب آمد و گفت  یکند که: زن می تیروا  از امام صادق ینیکل

د، یخبر رس  نیر المؤمنیدستور داد سنگسار شود، به ام  ه ام عمر من زنا کر«

 یاعرابیک تشنه شدم، از  یلی؟ گفت به صحرا رفته بودم خید چگونه زنا کردیپرس

دم یتشنه شدم و ترس یلیخ یدهم، وقت نمی آب یآب خواستم گفت تا مرا إرضا نکن

 به خواسته او تن دادم، ک هال
ً
ج و رب یتزو: «امیر المؤمنین فرمودشوم مجبورا

 ]٢/١٩٨ :فروع الکافي[ !.»ن ازدواج استقسم به پروردگارکعبه ای »الکعبه

گیرد،  همچنانکه روشن است متعه یا صیغه با رضایت و خشنودی طرفین انجام می

ن یآنکه جان خودش را نجات دهد به چن یت زن مجبور است، و برااما در این روای

بخواهد او را   ست که از عمرینکه در حکم زنا نیدهد، پس ا می تن در یکار

ت ینجاست که روایکند! جالب ا هم فورا دستور صادر  سنگسار کند!، عمر

نقل کرده اند باز  ص ن از رسول خدایر المؤمنیبر خود امیم متعه را در خیتحر

 اند؟ این روایت را به ایشان نسبت دادهچگونه 

 مفاسد صیغه بعضی از
 یزیبه مثابه حالل کردن چن یرا که ایاست، ز ین عمل مخالف با نصوص شرعیا

 ینیات دروغیدگاه باعث شده که رواین دیا است که خداوند آنرا حرام کرده است.

ن یات آنقدر توهین روایکه در ا یمنسوب گردد درحال ‡ ساخته شود و به ائمه

مان در دل داشته باشد جرأت یاای  ذره ینسبت به آنان روا داشته شده که اگر کس

غه با زن شوهردار که یص یات حتین روایدر ا به آنان ندارد.را  یین اهانتهایچن
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شه کن کردن یر ین خود برایز دانسته شده، که ایشوهرش زنده و موجود است جا

تواند به همسرش اعتماد  ی نمیچ مردین صورت هیاست، درا یاد خانواده کافیبن

آنقدر  تین جنایغه کند، ایص یگریممکن است او با مرد د یکند، چون هر زمان

بداند که همسرش با مرد  یتوان تصور کرد، اگر مرد نمی را بزرگ است که ابعاد آن

 زیخانواده ن یایگر اولیپدران ود غه کرده واکنشش چه خواهد بود؟!یص یگرید

شان مطمئن باشند، چون ممکن آنان بدون اطالع و  توانند بر دختران باکره نمی

شود که دخترش یه بسا ناگهان پدر متوجه مغه شوند، و چیص یکس ت خانواده بایرضا

ن است یداند، آنچه مشخص است ا نمی قبل از ازدواج حامله است چرا و چگونه؟

احساس  ین وضعیمرد حامله شده، اما اوگذاشته و رفته! چون با چنیک که از 

 یدهند با آبرو یخودشان اجازه م یکنند برا می غهیکه ص یانیت ندارد. اکثر آقایمسئول

کانشان با آنان یاز نزد یکیا یغه با دختر یص یبرا یکنند اما اگر کس یدم بازمر

! ضی نخواهند شد، چونکه این ازدواجصحبت کند، هرگز موافقت نخواهند کرد و را

غه یپندارند، اگر واقعا ص می خودشان باعث ننگ و عار یدانند و آنرا برا می را مثل زنا

 مان است پس چرا حاضریو بلکه شرط ا ن حد باعث اجر و ثوابیحالل و تا ا

غه نه گواه دارد و نه اعالن، و نه یص ؟!یه مردم با دختران آنان صیغه کنندشوند بق نمی

 راثیغه کرده میکه او را ص یت سرپرست زن شرط است، ونه هم زن از مردیرضا

دگاه را به امام ین دیاست چنانکه اای  هیمتاع کرایک برد، بلکه صرفا او  می

نکه یزنان و مردان اوباش باز کرده تا ا یغه راه را برایاند. ص منسوب کرده دقصا

نداران به تاراج رفته ین و دید یجه آبروین بچسبانند، که در نتیرا به د یهر فسق و گناه

 یواخالق یاجتماع و ینیم به مضرات و مفاسد دیخالل آنچه ذکر کرد است. از

ر و یده است، اگر درآن خیغه حرام گردیص لین دلیبرد، به هم یتوان پیغه میص

  نیر المؤمنیو ام ص نکه رسول اکرمیشد، علت ا نمی بود حرام ی میمصلحت

 خورد. می است که آشکارا در آن بچشم ین مفاسد و مضراتیاند هم آنرا حرام کرده

 



 اندیشه نو پیرامون اختالفات مذهبی  112

 رآنصیغه از دیدگاه ق

 آیه اول 

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ
ک د صبر کنند و خودشان را پایندارند با یکه به ازدواج دسترس یکسان« .]۳۳النور: [

ن است که ی. پس عالج ا»که خداوند از فضل خودش آنان را غنا بخشد ینگهدارند تا وقت

نگهدارد تا خداوند ک گر پاید یزهایانسان صبر کند و خودش را ازآلوده کردن به چ

نبود که به  یگر لزومیبود د می غه حاللیسر کند، اگر صیط ازدواجش را میشرا

 د.یغه کنیفرمود ص می کند آشکارا انتظار امر استعفاف و

 آیه دوم:

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  مَّ

يۡ  َملََكۡت 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 ُضُ�مَ�عۡ  نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ  ُروِف َمعۡ ل
خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ  َوَ�  تٖ ِفَ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ 

َ
ٓ  َداٖن� أ حۡ  فَإَِذا

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
 ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �

ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ ِمنَ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ن ِمنُ�مۚۡ  َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
َ
 َوأ

ْ تَۡص  وا ُ ٱوَ  لَُّ�ۡمۗ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ شما  و هرکس از« .]۲۵النساء: [ ﴾٢٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ک بامل -بهتر است-آزاد و مؤمن ازدواج کند  ینداشته باشد که بازنان یمال یتوانان

مان شما داناتر است همه از یزان مؤمن تان ازداوج کند وخداوند به ایتان از کنینهایمی

ده یشان را به وجه پسندید و مهرهاید پس با اجازه سرپرست شان با آنان ازدواج کنیگریکدی

نباشند، آنگاه  یران نهانید کار باشند ودوست گیر پلیمنان غکه پاکداید در حالیشان بدهیبه ا

شدند مجازات آنان به اندازه نصف  -زنا- یستیچون ازدواج کردند اگر مرتکب کار ناشا

از شما  یکس یبرا -زانیازدواج با کن- ن حکمیست که بر زنان آزاد مقرر است، ایمجازات

تان بهتر است یشه کردن برایپ -یامنو پاکد- ییبایش گناه بترسد و شکیاست که از آال
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را که به  یم در کالم پاکش کسانی. پس خداوند حک»وخداوند آمرزگار مهربان است

زها ازدواج کنند اگر یندارند دستور داده باکن یعلت کمبود امکانات به ازدواج دسترس

عنوان نجا به یبود چرا درا می نداشتند صبر کنند، اگر متعه حالل یبه آن هم دسترس

داشته باشد  یتواند به آن دسترس ی میطین راه حل که هر کس در هر شرایتر آسان

 د؟!.یطرح نگرد

  رأي امام صادق
ت و فهم ین واقعیدانستند و در پرتوهم ی میت را به خوبین واقعیا ‡ ائمه

ح و روشن یم متعه صریشاتشان در تحریکه از قرآن داشتند ارشادات و فرما یقیعم

ال «: دم فرمودندیدرباره متعه پرس  د ازامام صادقیگویلله بن سنان ماست. عبدا

] ٣١٨/ ١٠٠: بحار االنوار[ .»ف مگردانینفس خود را با آن کث« »تُدنّس نفسك هبا

واعتقد « بود یمان میداشت و شرط ا یت! مینقدر فضلیبود و ا یمتعه حالل م اگر

ز ین نیند؟ حضرت به ایاز آن بفرما یرین تعبیچن  چرا امام صادق »بغري ديننا

ت یاز عمار روا ان فرمودند:یاکتفا نکردند بلکه با صراحت حکم حرام بودن آنرا ب

قا یتحق »متعةـقد حرمت عليكم ال« فرمودند:  است که گفت امام صادق

عالوه  .]١٤/٤٥٠ :وسائل الشعیة ،٢/٤٨فروع کافی [ متعه برشما حرام شده است.

غه کردن یکردند واز ص می اصحاب خودشان را همواره سرزنش  برآن امام صادق

 یکشد که در جا نمی از شما خجالت یکیا یفرمودند: آ می داشتند لذا می بر حذر

اران ین کردار ناپسند او به حساب برادران و یده شود آنگاه اید یپنهان و شرم آور

/ ۱۴ :الشيعةوسائل ، ۲/۴۴ :یفروع کاف[کو کارش گذاشته شود؟! یصالح و ن

۴۵۰[. 
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  رأي امام رضا

ما أنت «: د جواب دادندیدرباره متعه پرس  ن ازامام رضایقطیبن  یکه علیهنگام

از ین یاست خداوند تو را از آن ب یتو را با متعه چه سروکار« »وذاك؟ قد أغناك اهللا عنها

خداوند مردم را با  آری] ١٤/٤٤٩ :وسائل الشعیة، ٢/٤٣ :فروع کافی[. »کرده است

از اهل  یبا زن یازکرده است، لذا ثابت نشده که کسین یاز متعه ب یازدواج شرع

داشت  می لت ! وثواب!ینقدر فضیبود و ا می غه کرده باشد، اگر حاللیص  ‡تیب

 کردند. می نکار رایآنها حتما ا

  امام باقر رأي 

ك أنّ نساءك وبناتك « گفت:  ر به امام باقریعبد الله بن عم یوقت أيرسّ

  بوجعفرفأعرض عنه أ -أي يتمتعن–وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ 

که همسران و دختران وخواهران  یشو یا خوشحال میآ« .»حني ذكر نساءه وبنات عمه

دند ین را شنیا یوقت  متعه کنند، امام باقر یعنینکار را بکنند؟! یت ایو دختران عمو

 ].٢/١٨٦ :، تهذیب٢/٤٢ :فروع کافی[. »برگرداندندشان را  چهره خود

 ‡ افتراء به ائمه
الرجل حيلّ ألخيه «: ده شدیپرس  کند که از امام باقر می تیروا یمثال طوس

 یا ممکن است کسیآ«. »فرج جاريته؟ قال: نعم ال بأس به، له ما أحل له منها

او از آن  یندارد، هر چه برا یبرادرش حالل کند؟ فرمود: بله، اشکال یزش را برایفرج کن

از  یو طوس ینیکل ]٣/١٣٦ :االستبصار[. »ز حالل استیبرادرش ن یحالل بوده برا

يا « به من فرمودند:  کنند که گفت: امام صادق می تیمحمد بن مضارب روا

 :یعنی »حممد خذ هذه اجلارية ختدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا
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! هروقت یکنیکند و هم خود را با او ارضا م یتو باشد هم خدمت ترا مار یز در اختین کنیا«

 ].٣/١٣٦ :، استبصار٢٠٠/ ٢ :فروع کافی[. »او را به ما برگردان! یبرو یخواست

 مشروعیت لواط

ع ین باب در کتب اهل تشیکه در ا یاتیدر روا شود، ین جا تمام نمیه تا همیقض

ات ین روایاذبالله) و بدتر آنکه ای(الع اند شمردهد لواطت با زن را نیز جایز شویافت می

 بطور مثال: منسوب کرده اند. ‡ تیرا به اهل ب

 :کند که یت میعفور روایاز عبد الله بن  یطوس -۱

 یشود چه حکمیک بازن نزد »ُدُبر«از  یدم اگر مردیپرس  از امام صادق

!  گفتم: »ندارد یباشد اشکال یاگر زن راض« »البأس إذا رضيت« دارد؟ فرمودند:

 ﴿ مهیه کریآ یپس معن
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ ست؟ یچ .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾�َّ

د که یبخواه ییاست که فرزند خواسته باشند . فرزند از جا ین در صورتیفرمودند: ا

ٓ ﴿ د:یفرما یخداوند به شما دستور داده است لذا خداوند م  لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
 
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا َّ�

َ
 .]۲۲۳: ةالبقر[ ﴾ُتمۡ ِشئۡ  �

 کند که گفت:  یت میروا یاز مردک بن عبد المل یاز موس یطوس -۲

از امام رضا پرسیدم که اگر مردی از عقب در دبر زن به او نزدیک شود چه حکمی 

کرده است  ای از کتاب خدا آنرا حالل آیه »أحلّتها آية من كتاب اهللا« دارد؟ فرمودند:

طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ که فرمود:  از قول حضرت لوط
َ
. ]۷۸هود: [ ﴾لَُ�مۡ  َهرُ أ

 ].٣/٢٤٣ :االسبتصار[خواهند.  دانست که آنها فرج را نمی او می
 : علی بن الحکم روایت میکند که گفتاز  یطوس -۳

ن شما یاز مخلص یکیگفتم:   گفت: به امام رضا یدم که میاز صفوان شن

ست؟ یکشد فرمود: مسأله چ یبپرسد اما خجالت مای  خواهد از شما مسأله یم
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ز یکند؟ فرمود: بله جا یکیهمسرش نزد در دبر با یز است که کسیا جایگفت: آ

 ].٣/٢٤٣ :االستبصار[. است

 مخالفت با نص قرآن

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ -1 ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  َمِحيِض ل

ٰ  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  َوَ�  ]  از تو در باره عادت ماهانه [زنان«. ]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾نَ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ

پرسند، بگو: آن، رنجی است. پس هنگام عادت ماهانه، از [آمیزش با] زنان کناره گیری  می

بود  اگر نزدیکی با همسر در دبر جایز می .»کنید، و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند

ْ �ۡ ٱفَ ﴿: گفت فرمود و می خداوند فقط دستور دوری کردن از فرج را صادر می  َ�ِلُوا
ٓ ٱ ۡ ٱ ِ�  ءَ لنَِّسا حال حیض از نزدیک شدن به فرج  در . ]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾َمِحيِض ل

 َوَ� ﴿ حرام است خداوند مطلق فرمود: »دبر«همسرخوداری کنید اما چونکه نزدیکی به 
آنگاه خداوند بیان فرمود که مرد چگونه به  به زنان نزدیک نشوید, و  ﴾َر�ُوُهنَّ َ�قۡ 

رۡ  فَإِذَا﴿ همسرش نزدیک شود   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  مِنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ  .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾�َّ

 .»به شما دستور داده به آنان نزدیک شوید هرگاه آنان پاک شدند از همان راهی که خداوند«

2. ﴿ ٓ   لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا َّ�

َ
 .]۲۲۳: ةالبقر[ ﴾ُتمۡ ِشئۡ  �

یک د به کشتزار خود نزدیتوان ید میکه خواست یشما کشتزارند، هر طور یهمسران شما برا«

 رود.ید فرزند میاست که از آن ام ییو کشتزار جا »دیشو

 خالصه گفتار
ل مفاسد و یغه حرام است و بدلیداند که صیم یبه درست یپس هر مسلمان عاقل

رت و اقوال یل مخالفتش باقرآن و سنت، و سیدارد و به دل یکه در پ یاریمضرات بس

م یست، با توجه به آنچه عرض کردیه نیچ عنوان قابل تحمل و توجیبه ه ‡ ائمه
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است  یو قالب یند همه جعلیگو می متعه سخنثواب  ا از فضائل ویکه گو ینصوص

و  ص تواند داشته باشد چونکه با قرآن و سنت رسول اکرمینم یچ ارزش شرعیکه ه

نفرت و  یو عقل و فطرت سالم تضاد آشکاردارد، فقط تصورآن برا‡  عمل ائمه

ب ین اسالم آمده است که به فضائل ترغیاست. د ی! کافیدین عمل پلیانزجار از چن

ده و یها بر اساس آن استوارگرد انسان یکه زندگ یل باز دارد و مصالحیاز رذا کند و

 یام و توانمندینه تنها بر قک غه بدون شیت کند، و صیم و تقویابد را ترسی می رونق

کند و بر فرض اگر  می را سست تر و ناتوان تر کند، که آن ک نمیکم یزندگ های هیپا

آورد که  می دیرا پد یگریشمار د یکند مفاسد بن یفرد تأمیک  یبرا یمصلحت آنیک 

د است یگرداند.ام ی میو ورشکستگ یآن کل جامعه را دچار سست یمنف یامدهایپ

. ز روشن شده باشدیشما خواننده عز ین مسئله برایقبح وزشتی اک ن گفتار اندیدر ا

 و ما علينا إال البالغ......

 



 
 

 

 

 

 مبحث ششم
 توسل

 تعریف اولیه
از   پس  که مردمید بطوریگردانک د در صدر اسالم پاین عقای، روح مردم را از ا اسالم

، از پرتو  رو نهاده  شیپروردگار خو  جانب  خود را شناختند و به  یکتای  خالق  یچند

  راه  چیگذاشتند و ه  انحرافش  و بدون  روشن  راهجستند و پا در   راه  تشیهدا  درخشان

 ـ قدرتمند  چیو از ه  ار نکردهیرا اخت  یگرید
ً
 ،نکردند  استمداد و استعانت  یـ ظاهرا

هستند و   یو فان  فیو ضع  ناتوان  ، همه ینیزم  نیدروغ  یها قدرت  نیا  را دانستند کهیز

  مانیگر اید  ؛ چون و بس  ، از آِن خداست نیراست  ، و تنها راه یو ابد  یقیحق  تنها قدرت

ل خداست  دست  نها بهیا  ههم  دارند که
ّ
کاء و توک

ّ
و   زهیپاک  یی، با جانها قدرتش  به  . با ات

  نیچن  نیدادند و ا  ادامه  شیخو  یزندگ  به  یانسان  هویبا ش  نیزم  یبر رو  یقو  ییها دل

، و  رفته  شیپروردگار خو  یسو  به  ، مردم اسالم  یشرویپکرد.با   یشرویپ  اسالم  بود که

کاء به  او معطوف  خود را به  تنها توّجه
ّ
  خود را با تمام  یروی، ن قدرتش  ساختند و با ات

خدا،   مخلوق  یهمگ  بردند که  یپ  چون ،دندیبرابر د  نیزم  یروها و افراد بر روین

،  شیپروردگار خو  به  آوردن  یبا رو باالخره   اند. گرفتهخود را از او   یروین  یهمگ

گردید.اّما   افراشته»  إال اهللاّ  ال إله«  رقیبرافتاد و ب  یپرست و بت  وساطت  رسم  گر آنید

و   از پرستش  ییها وهی، ش یامروز  مسلمانان  یها توده  انیدر م -تأّسف  با کمال-

طور   به  که  افتهی  وعیو ش  رواج  نشانیدر ب  ییکهاو مسل  میکن یم  را مالحظه  عبادت
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ر، و نابسامان  دهیعق  یبر فساد و گمراه  یخطرناک
ّ
  شان یفکر  یمقصود و مأوا  یو تفک

ت  یماریب  نیپروا از ا یم بیخواه یکند. ما م یم  داللت
ّ
ک و اند  میبردار  پرده  آن  و عل

د، در یتوح  یها هیدر پا  یو کاست  خلل  نیتر را کوچكیز ، میرا روا ندار  یا مسامحه

، و  نید  نیا  یدتیو عق  یفکر  یمرکز رهبر  به  یو تباه  تیجاهل  افتنی  راه  یمعنا  به  واقع

  ، مشاهده مثال  عنوان  .به است  نید  نیا  یو مبدأ و منتها  هدف  هزیو انگ  عامل  گانهی

  روند و از آنان یم  یافراد صالح  آرامگاه  ارتیز  نفر به  هر روز هزاران  که  میکن یم

  ی، در حال بر آنها گذاشت  توان یرا نم  یگرید  نام»  عبادت«جز   زند که یسر م  یاعمال

  ینید  هفیوظیک   انجام  یبرا  دانند و اگر چنانچه ینم  یزیچ  از اسالم  شترشانیب  که

شوند، با   و... ـ خوانده  مانیتیفقراء و   بهک ، کم زکات  یآور جمع  ـ همچون  حیصح

ر م
ّ

  شمع  یسو  وار به ، پروانه لیو اباط  خرافات  به  آوردن  یدر رو  زند! اگر چهیگر یتنف

  دور آن  آورند و به یم  ی، بدانها رو عتر از پروانهیسر  آورند و بلکه یم  هجوم

  ، به آنان  حیند تا در کنار ضرایآ یم  که  یید، آنهایبدان  که  است  یکاف چرخند! یم

  یجا  نذرها را به  یکس  چه  یند، براینما  شیایخود وفا کنند و دعا و ن  ینذرها

استمداد و   یکس  خوانند و از چه یخود م  را در دعا و درخواست  یکس  آورند و چه یم

  و اعتکاف  طواف  کس  چه  یشوند و برا یم  متوّسل  یکس  چه  ند و بهیجو یم  استعانت

،  میکن یم  مجادله  با آنان  ی! وقت نید  بزرگ  فالن  یامر، برا  ی! در باد یکنند؟! آر یم

  و از راه  کس  نیا  هلیوس  ، اّما به خداست  ینذرها و دعاها برا  نیند: ایگو یم

قادر بر ز، یچ  همه  و خالق  میشناس یکو و برتر میند: ما خدا را نیگو یم  شترشانیاو!!ب

افراد   نیا  که  میدان یم  هم  نی، و ا میدان یبرتر و باالتر م  مخلوقات  ، از تمام یهر کار

از   میخواه یم  که  است  نیا  فقط  میکن یتنها ما م  که  یاو هستند. کار  ، بندگان ستهیشا

و آبرومند   مقّربنزد خدا   ـ که  صالحش  بندگان  هلیوس  ، و به میخدا برس  به  قیطر  نیا

  و راست  درست  نکهیا  فرض  به  کالمشان  نی!ا  مییجو  او تقّرب  هستند ـ به  درگاهش

 چنیباشد، و حق
ً
 در اسالم  دهیعق  نیباشند، اّما ا  داشته  یا دهیپندار و عق  نیقتا

ً
  اصال
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  که  ستهـ از ما نخوا  را خداوند ـ سبحانیداند؛ ز یم  را نادرست  وجود ندارد و آن

نذر و دعا و   ما را ـ همچونیک ن  تا اعمال  میاوریب  حضورش  را با خود به  گرانید

ما از لغزشها و   یا برایکنند،   عرضه  حضورش  و... ـ را به  و اعتکاف  طواف

د یتوح  دادن  از دست  نیچن  نی، ا میکر  قرآن ند.یاستغفار نما  طلب  مانیگناهها

 ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ کند: یم  حیو تقب  د قرار دادهیتهد را مورد  اش یوتباه
ِ ٱ ُدونِ  ِمن نُتمۡ  َ�َيُقوُل  �َّ

َ
ۡض  َءأ

َ
مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ِعَباِدي ُتمۡ لَلۡ أ

َ
ْ  ُهمۡ  أ بِيَل ٱ َضلُّوا  ١٧ لسَّ

 ْ ٓ  َبِ� يَ� َ�نَ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا ن َ�َا
َ
وۡ  ِمنۡ  ُدونَِك  ِمن �َّتَِّخذَ  أ

َ
ٓ أ  ِ�نَوَ�ٰ  ءَ ِ�َا

تَّعۡ  ٓ  َتُهمۡ مَّ ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ْ  َح�َّ ْ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �َُسوا و « .]۱۸-۱۷الفرقان: [ ﴾١٨ �بُورٗ  �َمۢ قَوۡ  َوَ�نُوا

کند،  پرستیدند، محشور می روزی را که آنان را با معبودانی که به جای خدا می [[یاد کن

این بندگان مرا گمراه کردید، یا خودشان راه را گم گوید: آیا شما  پس [به آن معبودان] می

و   ، آنان کنیم و لیریند: منزهی تو، ما را نسزد که جز تو دوستی برای خود بگیگو کردند؟ می

  ) را فراموش اد و ذکر (تو و عبادتتی  ، تا آنجا که ی را (از نعمتها) برخوردار نموده  پدرانشان

  که-را نیز   یاد و ذکر خدا و توحیدش  یراست  ! به یآر .»اند! گشتهک اند و هال کرده

  ستین  یکاف  افراد جاهل  نیاز ا  دفاع  یبرا  کردند. پس  فراموش - ذکر خداست  یمبنا

  هر خواسته  هکنند تنها، او اجابت  دانند که یشناسند و م یخدا را م  شود: آنان  گفته  که

ک ر او مالیغ  دانند که یو م  است  یو بخششهر عف  هزیو انگ  و عامل  است  یو حاجت

  که  است  قبول  و قابل  ستهیشا  ی، وقت و شناخت  معرفت  نیرا ایز ،ستندین  یزیچ  چیه

شود و   آورده  یاو رو  یسو به  قرار گیرد و فقط  عا و توّجهمورد د -و تنها او-تنها خدا 

ز ین  یجاهل  نیرا مشرک  معرفت  گونه  نیا  چنانچه ،از آِن او باشد  کامل  اخالص

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  َمن قُۡل ﴿ نبود:  قبول  ، اّما قابل»اند داشته َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
 أ

مۡ ٱ لُِك َ�مۡ   ٱوَ  عَ لسَّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ ِرجُ ُ�ۡ  َوَمن رَ َ�ٰ بۡ ۡ� ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِتِ ل  َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل

 ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن
َ
ۚ مۡ ۡ� ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َفَ�  َ�ُقۡل  �َّ

َ
  بگو: چه« .]۳۱یونس: [ ﴾٣١ َ�تَُّقونَ  أ
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  یکس  ؟ چه ها تواناست و چشم  بر گوش  یکس  رساند؟ چه یم  یشما روز  به  از آسمان  یکس

  یر میامور را تدب  یکس  آورد؟ چه یم  رونیب  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده
ً
کند؟ قطعا

 م  نکهیبا وجود ا »: خدا!.. خواهند گفت
ً
  نها در دستیا  هند: همیگو یصراحتا

  ، مؤمن قول  نیا  با گفتن  نیمشرک  نیا  ی، ول است  گانهی  یخدا  ، و جوابشان خداست

خدا را   قتیحق  اند. اگر به خدا نداشته  به  یقیحق  مانیرا ایاند؛ ز امدهین  حساب  به

  ساختند و به یم  او مربوط  به  اوست  و شؤون  از صفات  را که  یزیشناختند، چ یم

  ، بالفاصله آنان  به  در خطاب  قرآن  که  است  لیدل  نیهم  دادند. به ینم  نسبت  یگرید

ُ ٱ لُِ�مُ فََ�ٰ ﴿ دهد: یم  ادامه  نیچن ۖ �َۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  �َّ َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماَذا قُّ ۖ لضَّ  ُل
 ٰ َّ�

َ
ۡت  لَِك َكَ�ٰ  ٣٢ فُونَ تُۡ�َ  فَ� ِينَ ٱ َ�َ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َحقَّ ْ فََسُقوٓ  �َّ �َُّهمۡ  ا

َ
�  �َ 

د) یکن یزها اقرار میچ  نیا  تمام  به  که  بگو: (حال  پس« .]۳۳-۳۲یونس: [ ﴾٣٣ ِمُنونَ يُؤۡ 

پروردگار   که  ، خداست د؟! آنیترس یاز او) نم  د و فقطیکن ینم  چرا (تنها خدا را عبادت

  ز حقیاو ن  پرستش  د. پسیدار  خود قبول  که  است  نیچن  که  (و اوست  شماست  یقیحق

 .؟» است  یجز گمراه  حق  یا سوای). آ ر او، باطلیغ  و پرستش  است

  هپروردگار تو دربار  فرمان  د؟! همانگونهیشو یم  در برده  به  از راه  چگونه  پس

گاه  مردم  نیا آورند. ینم  مانیا  که  است  کنند، صادر شده یم  یچیسرپ  که  یکسان ،  ناآ

  چیاز ه  که-خدا را   از بندگان  یبعض  یها استخوان  که  یقبور  ارتیز  یبرا  که  یوقت

و دعاها و   نذورات  که  یهنگام  بندند و به یم  دربردارند، بار و ُبنه -ز خبر ندارند!یچ

  یاله  بارگاه  ورود به  هرا درواز  آنان  کنند که یم  یکسان  متوّجهرا   شیخو  یازهاین

شوند و هر  یم  را مرتکب  یبزرگ  بس  ، ظلم نید  نیا  در حق  یراست  پندارند، به یم

  هرگز دل  که  میابی ینم  یزیچ  ، در آن میکن یم  یبررس  را از هر جهت  اعمالشان  اندازه

با   یامروز  مسلمانان  که  مینیب یما م شود.  یراض  و بدان ابدی  آرامش  بدان  مؤمن

خود   نیبا والد  یگذارند و گاه یم  مانیو پ  یو دوست  صداقت  یافراد، بنا  نیتر فاسق

   کنند، اّما با حرارت یم  رحم  هو صل  رابطه  اند، قطع زنده  که
ّ

  یو شاداب  خاص  تیو جد
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  یبرا  رود، و نه یم  لومترها راهی، ک از قبور صالحان  یقبر  ارتیز  یتمامتر برا  هر چه

و   قبر را مورد رحمت  صاحب  ر کند و از خداوند بخواهد کهیخ  یاو دعا  یبرا  نکهیا

ر شود و به  نکهیا  قرار دهد، و نه  شیخو  مغفرت
ّ
و روز محشر   اد مرگی  خود متذک

شود تا از  یم  را متحّمل  زحمت  همه  نیرود و ا یآنجا م  به  جهت  بدان  فتد، بلکهیب

کند و دعا و نذر   ، طلب است  محتاج  را بدان  ا و آنچهیدن  جیازها و حوایقبر، ن  صاحب

 .؟! ستین  یگمراه  نیا  یراست  ا بهیسازد. آ  اش و...را متوّجه  و صدقه  یو قربان

  قبور صالحان تعظیم
و   نیقبور صالح  یبر رو  بارگاه  ، ساختن یروزام  ز مسلمانانیآم شرك  یاز کارها  یکی

و   بر قبور صالحان  و گنبد و بارگاه  ساختمان  یبنا  که  د دانستی. با است  آن  میتعظ

  ینبودند کسان  کم  مردم  انیدارد. در م  نهیرید  هنیشیپ  که  یمیقد  است  ی، عادت کمردانین

  نمودند. البته یقبر، بنا م  صاحب  بزرگداشتو   میتعظ  را با هدف  گنبد و بارگاه  که

آنها   و عبادت  سیتقد  به  یبود و گاه  متفاوت  با هم  بزرگداشت  نیا  درجات

  حیقبور و ضرا  یدر آغاز، بنا  دهد که یم  نشان  یپرست بت  خیتار  یبررس د.یانجام یم

آنها   و عبادت  سیتقد  به  کم داشتند، اّما کم یم  ها نگاه تیبود شخص ادیخاطر   را به

در   عادت  نیا  و رواج  وعیبر ش  که  را ذکر نموده  ییزهایز چین  میکر  شد. قرآن یمنجر م

  کهف  در داستان  مثال  عنوان  به ،دارد  داللت  نیشیپ  یها اّمت  نیب

ْ ﴿ : میخوان یم ْ �ۡ ٱ َ�َقالُوا ۖ نٗ َ�ٰ ُ�نۡ  ِهمَعلَيۡ  ُنوا �ُُّهمۡ  ا عۡ  رَّ
َ
ِينَ ٱ قَاَل  بِِهمۚۡ  لَمُ أ َّ�  ْ ٰٓ  َغلَُبوا َ�َ 

مۡ 
َ
سۡ  ِهمَعلَيۡ  َ�َتَِّخَذنَّ  رِهِمۡ أ  دفن  یگروه« .]۲۱الکهف: [ ﴾اِجدٗ مَّ

ّ
)  گفتند: بر (محل

گاهتر از (هر کس  ، و پروردگارشان میکن یم  درست  ییوار و بناید  شانیا   شانیا  ) وضع به  آ

 دفن  تیاکثر  گر کهید  ی. برخ است
ّ

 .» میساز یم  یمسجد  شانی) ا داشتند، گفتند: بر (محل
ها  ها و تمثال مجّسمه  ساختن  ـ مثل  بر سر قبور صالحان  مسجد و بارگاه  ساختن

ها و  مجّسمه  همچون  که  یا زانندهیبرانگ  خاطر داللت  ـ به  ادبودشانیو   احترام  یبرا
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 حرامیسها دارند، شدیتند
ً
  قوم  را انسانها ـ همچونیز ، است  شده  اعالم  و ممنوع  دا

و   ساخته  و افراد صالح  بزرگان  میو تعظ  یادآوری  یبرا  را که  ییها سنگ  نوح

  را که  ییدادند ـ مساجد و بناها یقرار م  شیخو  مورد پرستش  کم بودند و کم  دهیتراش

وار یقرار دادند و با در و د  سیقدمورد ت  جیتدر  بودند، به  برپا کرده  بر قبور صالحان

  کردند، عمل یرفتار م  با آن  مشرکان  که  ییها بتها و مجّسمه  مثل  ، درست آن

ت  به  یپرست و بتک دو مظهر از مظاهر شر  نیآمد، با ا  اسالم  که  ینمودند.زمان
ّ

  شد

ت یمک شر  به  سرانجام  که  مسخره  اعمال  نیا  ید و در محو و نابودیجنگ
ّ

  انجامد، شد

ه  در فتح  که  میدید  که  یطور  داد. به  خرج  به  عمل
ّ
  یعل ص خدا  رسول  ، چگونه مک

قبور   یبر رو  را که  ییبناها  هامر کرد هم  یو  و به  س را مأمور ساخت طالب یاب  بن

ازد. ها را بشکند و نابود س بتها و مجّسمه  سازد و تمام  کسانی  نیاند، با زم ساخته

  هدم  ىف  مدينةـإىل ال  اهللا  رسول  بعث�« د:یگو یخود م  یعل  چنانچه
ها و  مقبره  کردن  خراب  یشهر برا  مرا به ص خدا  رسول« .»القبور و�رس الصور

 « د:یگو یز مین»  االسدي  ابواهلياج. «»ها و بتها فرستاد مجّسمه  شکستن
َّ
ال

َ
ْ�َعُثَك  أ

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  َعلَيْهِ  َ�َعثَِ�  َما ىلَعَ  نْ  ا�َّ
َ
  تِْمثَاالً  تََدعَ  الَ  أ

َّ
ا َوالَ  َطَمْستَهُ  إِال  َ�رْبً

فًا   ُمرْشِ
َّ
�ْتَهُ  إِال   که  نفرستم  یکار  یا تو را برایفرمود: آ  من  طالبس به یاب  بن  یعل« »َسوَّ

  نکنمک را تر  یا و مجّسمه  تمثال  چیه  نکهیا  کار فرستاد؟! و آن  مرا بدان ص خدا  رسول

را با   آن  نکهیمگر ا  را وانگذارم  یقبر بلند و مشرف  چی، و ه را محو و نابود سازم  آن  نکهیمگر ا

  یحهای، ضر ساختن  از نظر گمراه ص خدا  رسول  که  مینیب ی.م .»مینما  کسانک یخا

قرار داد و   سانکیو   برابر دانست  را با هم  شده  نصب  یها بلند قبور، و بتها و مجّسمه

  سفاهت  انی، در ب از رحلتش  قبل ص امبریدستور داد.پ  هر دو، با هم  یرانیو  به

خود قرار   را مسجد و پرستشگاه  یاله  هدیاء و افراد برگزیقبور انب  که  گذشته  یها اّمت

 اَكنُوا َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  إِنَّ «: فرمود  نی، چن شان یروید و پیز از تقلیدادند و پره یم
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نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُورَ  َ�تَِّخُذونَ 
َ
الَ  َمَساِجدَ  أ

َ
ُقبُورَ  َ�تَِّخُذوا فَالَ  أ

ْ
ْ�َهاُ�مْ  إِ�ِّ  َمَساِجدَ  ال

َ
 أ

مساجد و   صورت  را به  امبرانشانیاند، قبور پ از شما بوده  قبل  که  ی! کسان هان«. »َذلَِك  َ�نْ 

د. یاوریمساجد و عبادتگاهها درن  صورت  قبور را به  د کهیار باشی! هوش معابد درآوردند. هان

ک  به  من   هنگام  به-  رحلتش  یماریو هم در ب .» کنم یم  یکار نه  نید شما را از ایتأ

  نیو ا  داشت یخود برم یبود، از رو  شده  دهیکش  شیبر رو  که  یروانداز -احتضار

د یرا تهد  د مردمی، عقا راه  نیاز ا  را که  یبار تکرار فرمود. انگار شّر   نیدعا را چند

  عرضه -سبحان-خداوند   درگاه  را به  ییدعا  نیبود! لذا چن  کرده  کرد، احساس یم

َْعْل  الَ  اللَُّهمَّ «: داشت
َ

ِ  َغَضُب  اْشتَدَّ  ُ�ْعبَدُ  َوَ�نًا َ�رْبِى جت َُذوا قَْومٍ  ىلَعَ  ا�َّ  اختَّ
نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُورَ 

َ
  و پرستش  مورد عبادت  که  قرار مده  یرا بت  پروردگارا! قبرم« . »َمَساِجدَ  أ

را مسجد قرار دادند،   امبرانشانیقبور پ  که  یخدا بر قوم  و خشم  رد. همانا غضبیقرار گ

 الَ «: فرمود  کند که یم  تیروا ص خدا  از رسول   هریابوهر .»! د استیار شدیبس
َْعلُوا

َ
َْعلُوا َوالَ  ُ�بُوًرا ُ�يُوتَُ�مْ  جت

َ
َّ  وََصلُّوا ِ�يًدا َ�رْبِى جت إِنَّ  ىلَعَ

 َصَالتَُ�مْ  فَ
برگزار   د و مراسمیع  د، و بر قبرمینکن  را قبرستان  تانیها خانه«. »ُكنْتُمْ  َحيُْث  َ�بْلُُغِ� 

 رفتینکن
ّ

د، همانا درود و یبفرست  درود و صلوات  د، و بر منیو آمد قرار نده  د و محل

د و در آنجا ییایب  قبرم  ارتیز  به  ستین  رسد (و الزم یم  من  د، بهیباش  هر جا که  صلواتتان

ز ین»  یعلیابو« .»د!)یبفرست  د و صلواتید و در آنجا بمانیبرگزار کن  د و اعتکافیع  مراسم

 ص را دید در کنار قبر پیامبر  او مردی  که  است  کرده  روایت ب حسین  بن  از علی
ا ی: آ نمود و گفت  یکار نه  نیو او را از ا  کرد. نزد او رفت یدعا م  مشکالتش  رفع  یراب

م  پدرم  را که  یسخن  یحاضر هست
ّ

،  است  دهیشن ص خدا  از رسول  ، و او هم از جد

َْعلُوا َوالَ  ِ�يداً  َ�رْبِى َ�تَِّخُذوا الَ «: فرمود  نیچن ص امبری؟ پ یبشنو
َ

 ُ�يُوتَُ�مْ  جت
إِنَّ  ُ�بُوراً 

 رفتید برگزار نکنیع  بر قبرم«. »كنتم  حيث َ�بْلُُغِ�  �َْسِليَمُ�مْ  فَ
ّ

  د و محل

  د. سالمیو درود بفرست  سالم  بر من  د. پسینکن  را قبرستان  تانیها د، و خانهیو آمد قرار نده
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  اهللا  رسول  ن�«: که  شده  روایت  از جابر .»رسد می  من  باشید، به  شما هر کجا که
از  ص امبریپ« .»بناء  عليه  يب�  أنو  يقعد عليه  لقرب وأنا  جتصيص  عن

  فرموده  ینه  آن  یبر رو  بنا و بارگاه  و ساختن  بر آن  قبور، و نشستن  نییو تز  یگچکار

  أن  اهللا  ن� رسول« : است  شده  نقل  نیز چنین  جعفر صادق  از امام .» است
نماز   یبر قبر  نکهیاز ا ص امبریپ«. » عليه  أو يب�  القرب أو يقعد عليه  ىلع  يص�

  بن  ی. از موس» است  فرموده  یبسازند، نه  حیبنا و ضر  ا بر آنینند و یبنش  ا بر آنیبگزارند، 

القرب   البناء عىل  عن  أبا احلسن  سألت«: است  نیچن  که  آمده  یتیز رواین /جعفر

وال   وال اجللوس  يهالبناء عل  ال يصلح  ؟ قال: يصلح  هل  عليه  واجللوس

  بر قبور و نشستن  یاز او در مورد بنا / جعفر  بن  یبرادر موس« . » وال تطيينه  جتصيصه

.  ستین  حیر! سزاوار و صحی؟ فرمود: خ و سزاوار است  درست  نیا ایآ  د کهیپرس  آن  یبر رو

. اّما » ستین  درست  آن  نییو تز  یو گلکار  یو گچکار  بر آن  بر قبور و نشستن  حیبناء و ضر

  نیدر ا  نشدنشان  واقع  یبرا  اسالم  که  یفراوان  لی، با وجود دال یامروز  مسلمانان

مورد   نیدر ا  که  تیچند روا  ما تنها به  ـ که  است  و ذکر کرده  داشته  انیمحظور ب

  و بزرگان  و بر قبور صالحان  گرفته  دهیرا ناد  لیدال  نیا  ـ تمام  میکرد  سندهاند، ب آمده

  یو آرامگاهها  حیبناها و ضرا  و ساختن  اند و در برافراشتن ساخته  ی، مساجد نید

ل
ّ
و   گر سبقتیو از همد  برخاسته  و مسابقه  نزاع  به  ، با هم نیو مز  و باشکوه  مجل

ز ین -! دورافتاده  یدر جاها-  یمسّم  یب  یها بر اسم  که  ییجا رند تایگ یم  یشیپ

   نیچوب  یها بر لوح  یو حتّ   شده  ساخته  ییها حیضر
ّ
و   ز ساختهین  واناتیح  هو جث

  اند! شده  پرداخته
ّ
  میو تعظ  از بزرگداشت  اسالم  کردن  ینه  حکمت  که  ستین  یشک

   نوح  در قوم  که  . چنان استک شر  یسو  به  برداشتن  از گام  وگیریقبور، جل

شدند.  یم  عبادت  شد که  یاصنام  به  لیآنها، تبد  نیشود، غلّو در صالح یم  مشاهده

ب  در حال ص امبریپ  جهت  نیهم  به
ّ
 اللَُّهمَّ « فرمود: یکرد و م یدعا م  احتضار، مرت
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َْعْل  الَ 
َ

  ینه ص خدا  رسول  که  آنچه  است  تأسف  یجا  یبس .»ُ�ْعبَدُ  َوَ�نًا َ�رْبِى جت

 خود را معتقد و پایشد  یحتّ   که  ی، مسلمانان فرموده
ً
دهند،  یم  نشان  اسالم  بند بهیدا

کنند و در  یم  یبرگزار  خدا، مراسم  از افراد صالح  یشوند و بر قبور بعض یم  مرتکب

و   نییسازند، تز یم  و بارگاه  و قبهو بنا   حینند، بر آنها ضراینش یم  اعتکاف  به  کنار آن

  سازند، چراغ یم  شده  بیو تذه  ییطال  ییدهند، بر آنها مسجد و گنبدها یم  نتشانیز

 نماز میو اح  ستادهیا  خاضعانه  کنند، در برابرشان یم  روشن  و شمع
ً
خوانند و نذر  یانا

  که  یکنند، در حال یز میوار  حشانیضرا  حساب  خود را به  کنند، انفاقها و صدقات یم

ق  از انفاقها و صدقاتشان  یزیر و ندار ـ چیـ فق  زندگان  به
ّ
  ا همچونیرد، و یگ ینم  تعل

در   یبوسند، و حتّ  یکشند و م یم  دست  کنند، بر آن یم  طواف  آن  رامونیپ  کعبه

  شیو گشا  ونید  یو ادا  نموده  و استغاثه  ستادهی، ا ازمندانهیو ن  خاشعانه  برابرشان

خواهند، و  یو...را م  بر دشمنان  یروزیفرزند و پ  و طلب  ضیمر  یها و شفا یسخت

،  یشفاه  صورت  به  قبر، نه  صاحب  یرا برا  شیخو  ها و حاجات خواسته  هم  یبرخ

 به  بلکه
ً
 .شوند! یمک دچار شر  نیچن  نیسند و اینو یکاغذ م  ی!! رو نامه  صورت  کتبا

  است  ، عبادت و اعتکاف  و نذر و طواف  قربانی
 نیز اشاره  که  همچنان

ً
شوند و باید تنها  می  محسوب  عبادت  فوق  اعمال  ، تمام کردیم  قبال

در نماز   را فقط  اند و عبادت مانده  غافل  حقیقت  از این  مسلمانان  گیرد که  خدا انجام  برای

  فهمیم ، می کنیم  مراجعه  قرآن  اگر به  که  دانند، در حالی منحصر می  و حج  و روزه  و زکات

 اند: قرار گرفته  و رکوع  نماز و سجده  نیز در ردیف  و اعتکاف  و نذر و طواف  قربانی  که

ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ٰ  ۥۖ َ�ُ  ِمرۡ  لَِك َو�َِ�

ُ
و   و طاعات  ، عبادات بگو: همانا نمازم« .]۱۶۳-۱۶۲األنعام: [ ﴾ُت أ

  چی. ه است  انیپروردگار جهان  که  و بس  خداست  یبرا  و مرگم  ی) زندگ ، (و باالخره مناسکم

 .»ام شده  امر، دستور داده  نیهم  ندارد و به  یکیشر
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و   نماز بخوان  پروردگارت  تنها برای  پس« .]۲ الکوثر:[ ﴾٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ ﴿

 .» کن  قربانی

﴿ ٓ نَفقۡ  َوَما
َ
َفَقةٍ  ّمِن ُتمأ وۡ  �َّ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  رٖ نَّذۡ  ّمِن تُمنََذرۡ  أ ٰ  َوَما ۥۗ لَُمهُ َ�عۡ  �َّ  لِِم�َ لِل�َّ

نَصارٍ  ِمنۡ 
َ
  را که  کنید، یا هر نذری می  را انفاق  هر چیزی« .]۲۷۰: ةالبقر[ ﴾٢٧٠ أ

گاه  آن  خداوند به  دهید، بیگمان می ؟!) و  چیست  و برای  کیست  برای  داند که (و می  است  آ

یار و   اند) را هیچ کرده  ، بر خود ستم است  بزرگی  ظلم  با شرک که  که  کسانی  (همان  ظالمان

 .» نیست  یاوری

َ�ّلِمَ  فَلَنۡ  امٗ َصوۡ  لِلرَّ� ُت نََذرۡ  إِّ�ِ ﴿
ُ
  همانا من« .]۲۶مریم: [ ﴾اإِ�ِسيّٗ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ

 .» رمیبگ  روزه  که  ام نذر کرده  مهربان  یخدا  یبرا

ْ َوۡ�َ ﴿ وَّفُوا ِ  طَّ   هخدا (خان  هتنها خان  د کهیو با« .]۲۹الحج: [ ﴾َعتِيقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱب

 .»کنند  ) را طواف یو گرام  یمیقد

ٓ وََعِهدۡ ﴿ ٰ إِبۡ  إَِ�ٰٓ  نَا ن عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�
َ
ٓ  ِ�َ بَيۡ  َطّهَِرا أ ا  ِكِف�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ِفِ�َ لِلطَّ

عِ ٱوَ  كَّ ُجودِ ٱ لرُّ   ه(و بر عهد  میکرد  سفارش  لیو اسماع  میابراه  و به« .]۱۲۵: ةالبقر[ ﴾لسُّ

و   کنندگان (عبادت  ی) برا یوآلودگ  یدیوپلک شر  را (از هر گونه  ام خانه  ) که میگذاشت  شانیا

و ک ) پا (نمازگزاران  و سجودبرندگان  و رکوع  کنندگان و اعتکاف  کنندگان ) طواف جملهاز 

 .»دیکن  زهیپاک

ٓ  ِ�َ بَيۡ  َوَطّهِرۡ ﴿ ا ٓ لۡ ٱوَ  �ِفِ�َ لِلطَّ عِ ٱوَ  �ِِم�َ َقا كَّ ُجودِ ٱ لرُّ   میو برا« .]۲۶الحج: [ ﴾لسُّ

نماز و   پادارندگان و به   کنندگان طواف  یرا برا  ام و خانه  مگردانیک را شر  یزیچ  چیه

 .» گردانک پا  و سجود برندگان  کنندگان رکوع

ُ  لََعنَ «: فرمود ص امبریپ  که  شده  تیروا   یاز عل ِ  ِلَغْ�ِ  َذبَحَ  َمنْ  ا�َّ . »ا�َّ

ز ین  جعفر صادق  از امام .»کند!  یر خدا قربانیغ  یبرا  که  یخدا بر کس  لعنت«

 .»بقرب  ال تطف« : است  شده  تیروا

 



 اندیشه نو پیرامون اختالفات مذهبی  128

  غلو در افراد صالح
  فرموده  یرا نه  یزی، غلّو در هر چ ! اسالم خاطر غلّو است  به  ، همه مشکالت  نیا

ه است
ّ

ا یاو را فرزند خدا،   که  ییکردند تا جا  یرو ادهیغلّو و ز  یسیع  در مقام  یا . عد

هدند. یخدا نام  ا همانیتا، و   از سه  یکی
ّ

  انیشوایو پ  ونیروحان  در مقام  یا عد

ه  خود قرار دادند   و آنها را ارباب  غلّو کرده -أحبار و رهبان-  شان ینید
ّ

  الخ ... یا و عد

ـ را   گرانیـ و د  کتاب  و اهل  و ناروا دانسته  زشت  یخداوند غلّو را امر  لیدل  نیهم  به

هۡ َ�ٰٓ  ﴿ : است  برحذر داشته  از آن
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ْ  َوَ�  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا  َ�ُقولُوا

ِ ٱ َ�َ    هد و درباریخود غلّو نکن  نی! در د کتاب  اهل یا « .]۱۷۱النساء: [ ﴾قَّ �َۡ ٱ إِ�َّ  �َّ

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ .»دیینگو  خدا جز حق
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

ْ تَتَّبُِعوٓ  هۡ  ا
َ
ٓ أ ْ  قَدۡ  �ٖ قَوۡ  ءَ َوا ْ  ُل َ�بۡ  ِمن َضلُّوا َضلُّوا

َ
ْ  �َكثِ�ٗ  َوأ ٓ  َعن َوَضلُّوا  ءِ َسَوا

بِيلِ ٱ و   یرو ادهیخود ز  نیدر د  ناحق  ! به کتاب  اهل  یبگو: ا« .]۷۷: ةالمائد[ ﴾٧٧لسَّ

  را گمراه  یاریاند و بس شده  گمراه  نیاز ا  شیپ  که  یگروه  الید و از اهواء و امیمکن  افراط

 ص خدا  ، رسول جهت  همین  به ...»نکنید  اند، پیروی گشته  منحرف  اعراض  اند و از راه کرده

 َكَما ُ�ْطُروِ�  الَ « : است  فرموده  ینه  مشیو تعظ  در مدح  یرو ادهیاز غلّو در او و ز
ْطَرِت 

َ
نَا إِ�ََّما َمْرَ�مَ  اْ�نَ  ِعيىَس  انلََّصارَى أ

َ
ُ  ا� َ�بْدُ  َ�ُقولُوا َ�بْدٌ  أ

ُ
. »َورَُسوهل

پسر   یسیدر مورد ع  انیحیمس  که  د، همانگونهینکن  یرو ادهیغلّو و ز  چنان  آن  در حّق من«

خدا و   هد: بندییبگو  ، پس هستم  عبد و بندهیک تنها   غلّو کردند. همانا من  میمر

نزد   درجات  نیباالتر  یدارا  که- را ص خدا  ز، رسولین  میکر  . قرآن» اش فرستاده

ک  نیو در ا  است  اد کردهیعبد و بشر   به - خداست  . است  آورده  یفراوان  داتیمورد تأ

  : أجعلت� قال  وشئت  : ما شاء اهللا رجل  هل  وملا قال« : کند که یم  تیروا»  ینسائ«
د! ی: اگر خدا و تو بخواه او گفت  به  یمرد  که  یو هنگام« »؟ وحده  ندا ما شاء اهللا  هللا

بار یک  .»؟! (بگو:) اگر خدا تنها بخواهد یگردان یخدا م  یو همتایک ا مرا شریفرمود: آ
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 ص خدا  رسولد، اّما ینما  سجده ص امبریپ  یبرا  که  خواست  یفارس  ، سلمان هم

 .» ال يموت  ياذل  واسجد لليح  فال �سجد ىل« کرد و فرمود:  یکار نه  نیاو را از ا
و   است  یو باق  زنده  شهیهم  که  کن  سجده  یکس  یبرا  ، بلکه نکن  سجده  من  یهر گز برا«

از   یتیو روا  میگفت  سخن  از آن  اّول  در فصل  که   نوح  قومک . شر»رد!یم یهرگز نم

  یاسام  نوح  قوم  یقرار بود: بتها  نیاز ا  یحاک  که  میکرد  نقل ب » عباس  ابن«

  ییها کرد تا مجّسمه  را وسوسه  مردم  طانی، ش بعد از مرگشان  که  بوده  یصالح  مردان

  نکهیکردند تا ا ینم  آنها را پرستش  یاد کنند، ولیار یرا بس  شان یاز آنها بتراشند و اسام

از   یبعض  ز نمودند و چنانچهین  و عبادت  میآنها را تعظ  کم آمد و کم  یبعد  نسل

  درست  رفتند و گنبد و بارگاه  آنها درگذشتند، بر سر قبورشان  یاند: وقت گفته  نیمفّسر

ت  دند و پسیرا تراش  صورتشان  کردند و سپس
ّ

  هم  سیو تقد  ، آنها را عبادت یاز مد

  که  شود. چنان یم  یناش  از اندازه  شیب  از محّبت» غلّو »  که  است  نیا  قتیحق کردند!

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ د:یفرما یم  میکر  قرآن نَدادٗ  �َّ
َ
 ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ

ِۖ ٱ َكُحّبِ  ِينَ ٱوَ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ِ  اُحبّٗ  أ َّ   هستند که  از مردم  یبرخ« .]۱۶۵: ةالبقر[ ﴾ّ�ِ

  یدارند، و کسان یم  خدا دوست  را همچون  نند و آنانیگز یبرم  ییها ر از خدا، خداگونهیغ

خدا را   او، دوستان  یخاطر او و برا  (و به  خداست  یبرا  محّبتشان  هاند، هم آورده  مانیا  که

 .»دارند) یم  دوست
افراد،   نی: ا که  است  نیشود ا یم  دهید  هیآ  نیدر ا  که  یو جالب  مهم  هنکت ...

 دوستیآنها خدا را شد  نکهیا  یعنیارند؛ د یم  خدا دوست  را همچون  شانیهمتاها
ً
  دا

اند و در  کردهیک با خدا شر  محّبت  نیز در ایرا ن  یگریافراد د  چون  یدارند، ول

دارند،  یم  خدا را دوست  که  همانگونه  شده  باعث  اند که غلّو نموده  چنان  محّبتشان

  یافراد  رسد به  چه  اند. پس نشده  رفتهیپذ  مسلمان  عنوان  بدارند، به  ز دوستیآنها را ن

 .بدارند؟!  شتر دوستیهمتاها را از خدا ب  که
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 صالح  بندگان  قرار دادن  و واسطه توسل
ک را شر  آن  اسالم  که  است  یگرید  ر خدا، موضوعیغ  به  شدن  دامن  به  و دست  متوّسل

  و مکان  د زمانیاز ق  خارجخدا،   همچون  یگریموجود د  چیرا هیز ، است  دانسته

  بر همه  طیجا حاضر و ناظر و قاهر و مح  بتواند همه  ندارد که  یبیغ  ی، و قدرت ستین

بخواهند   و هر وقت  داشته  یاو دسترس  ـ به  یو زمان  ـ در هر مکان  مردم  ز باشد کهیچ

  اشد، در واقعب  یصفات  نیچن  یدارا  در جهان  یموجود  شوند! اگرچنانچه  متوّسل

ک و کفر و شر  ستین  حیـ صح اسالم  ـو فقط  در اسالم  این  که  خدا بوده  یهمتا

  و زمان  مکان  د بهیمق  شود که  متوّسل  یموجود  به  یستیبا  انسان باشد. یم  یآشکار

گاه  ز، همهیچ  و همه  و زمان  مکان  نباشد و خود خالق   ههم  به  جا حاضر و ناظر، آ

، تنها  هم  نیا  باشد که  انیو ز  نفعک او، و مال  ز در دستیچ  کارها و امور، همه

ر از یغ  یموجود  را به  صفات  نیا  ی، و اگر کس و بس  ـ است  ـ سبحان  یمختّص خدا

گاهانهیغ  به  که  یگر، کسید  عبارت  و به  استک دهد، مشر  خدا نسبت ا یو   ر خدا ـ آ

  به  توّسل  کند که یم  انیب  ! قرآن است  شدهک شود، دچار شر  ـ متوّسل  ندانستن  یاز رو

خداوند ـ   بهک ، و شر میمستق  از صراط  یو فکر  یدتیعق  انحراف  نوعیک ر خدا، یغ

ِ  َتِصمَ�عۡ  َوَمن﴿ د:یفرما یم  باشد. چنانچه یـ م  متعال ِ ٱب  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُهِديَ  َ�َقدۡ  �َّ
سۡ    به  گمانیشود، ب  خدا متوّسل  کارها) به  (در تمام  و هر کس« .]۱۰۱عمران:  آل[ ﴾َتقِي�ٖ مُّ

 .» است  رهنمود شده  میو مستق  راست  راه

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿  َّ�  ْ ۡص  تَابُوا
َ
ْ َوأ ْ �ۡ ٱوَ  لَُحوا ِ  َتَصُموا ِ ٱب خۡ  �َّ

َ
ْ َوأ ِ  دِيَنُهمۡ  لَُصوا ْوَ�ٰٓ  ِ�َّ

ُ
 �َِك فَأ

ۡ ٱ َمعَ    شیخو  اصالح  کنند و برگردند و به  توبه  که  یمگر کسان« .]۱۴۶النساء: [ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

او   و فقط  از آِن خدا کنند (و فقط  را خالصانه  شیخو  نییشوند و آ  خدا متوّسل  بپردازند و به

 .»خواهند بود  مؤمنان  هاز زمر  آنان  اد خوانند)، پسیفر  را بپرستند و به

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْ �ۡ ٱوَ  �َّ  لٖ َوفَۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ رَۡ�َ  ِ�  ِخلُُهمۡ فََسُيدۡ  ۦبِهِ  َتَصُموا

سۡ  اطٗ ِصَ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ِديِهمۡ َوَ�هۡ    مانیخدا ا  به  که  یکسان« .]۱۷۵النساء: [ ﴾١٧٥ اَتقِيمٗ مُّ
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، و در  ساخت وارد خواهد  میعظ  و فضل  رحمت  را به  شانیشوند، ا  او متوّسل  اورند و بهیب

 .»خواهد کرد  خود رهنمودشان  یسو  به  یمیو مستق  راست  راه
کند و   را طی  و درست  راست  خواهد راه می  که  ، هر کس حقایق  این  به  با توّجه  پس

در   کند و خود را داخل  گرداند و تنها او را عبادت  خدا خالص  خود را برای  دین

شود و از غیر   او متوّسل  به  فقط  و یاور خود بداند، باید که  نماید و خدا را مولی  رحمتش

  برای  و همتایی  شده  منحرف  و مستقیم  راست  ، از راه صورت  برد! در غیر اینب  او دل

  برای»  وسیله«  .و اّما در مورد ُجستن است  و مشرک گشته  تراشیده - سبحان-خداوند 

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می  چنین  کریم  خدا، قرآن  به  نزدیکی ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ� 

ْ َتُغوٓ �ۡ ٱوَ  ۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  ا ْ َوَ�ٰ  وَِسيلَةَ ل . ]۳۵: ةالمائد[ ﴾٣٥ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  ِهُدوا

او جهاد کنید تا   بجویید و در راه  خدا، وسیله  به  تقّرب  سازید و برای  ! تقوا پیشه مؤمنین  ای«

را در »  وسیله«  کلمه -امروزی-  از مسلمانان  برخی ... ») رستگار شوید طریق  (از این

  تقّرب  برای  مؤمنان  یعنی ،اند و خدا تعبیر و تفسیر کرده  انسان  بین»  وساطت«  به  آیه  این

ـ را   انبیاء و اولیاء و صالحان  ـ همچون  خاّصش  خدا، ناگزیر باید بندگان  به  جستن

و   خداوند و صالح  به  دیکینز  برای  عمل  این  قرار دهند. آنها معتقدند که  واسطه

  به  متوّسلین  زعم  ـ به»  وسیله«  از معنای  تعبیری  کند! اّما چنین می  ، کفایت رستگاری

  نشان  که  آمده  دیگری  ، آیات فوق  آیه  دارد.در توضیح  مغایرت  ـ با اسالم  اشخاص

  موجب  ـ که  و پسندیده  یزهپاک  او و اعمال  به  خداوند، جز با ایمان  به  دهد نزدیکی می

  هم  ـ هر اندازه  کس  هیچ  آید و وساطت نمی  دست  گردد ـ به بدو می  خدا و تقّرب  رضایت

  دخالت  وی  و فالحت  خدا و رستگاری  به  خدا نزدیک باشد ـ در تقّرب  و به  مّتقی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ندارد: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱ َءاَمنُوا ْ �ۡ ٱوَ  �وَ  َكُعوا ْ �ۡ ٱوَ  َر�َُّ�مۡ  بُُدوا  ۡ�َ �َۡ ٱ َعلُوا

  خالق  اید! (تنها برای آورده  ایمان  که  کسانی  ای«. ]۷۷الحج: [ ﴾٧٧ ۩لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ 

  را (به  خاک افتید) و پروردگار خویش  برید و به  و کرنش  کنید (و تعظیم  و سجده  ) رکوع خویش
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 .»خدا جهاد کنید  دهید تا رستگار شوید، و در راه  نیک انجام  نمایید و کارهای  ) پرستش تنهایی

  نیببر و (بد  سجده  و (در برابر پروردگارت« .]۱۹العلق: [ ﴾۩َ�ِب�ۡ ٱوَ  �وَ ﴿

و   خدا و روز آخرت  به  مانیخداوند، جز با ا  به  یکینزد  پس .»شو!یک او) نزد  به  لهیوس

تواند  یخدا، نم  به  در تقّرب  یکس  د و وساطتیآ ینم  دست  به  ستهیشا  اعمال  انجام

  َوَمن﴿ مؤثر باشد
ۡ
ٰ ٱ َعِمَل  قَدۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ۦتِهِ يَأ ْوَ�ٰٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

ُ
َرَ�ٰ ٱ لَُهمُ  �َِك فَأ  ُت �َّ

  پروردگارش  شیپ  به  ستهیکو و شاین  و عمل  مانیبا ا  و هر کس« .]۷۵طه: [ ﴾٧٥ ُعَ�ٰ لۡ ٱ

و ک با شر  ...اسالم»هستند  ییواال  باال و درجات  مراتب  یدارا  یکسان  نیبرود، چن

  انیرا از م  خدا و بندگانش  نیب  وساطت  نید تا همیجنگ  یجاهل  اعراب  یپرست بت

 ـ بدونیرا مستق  بردارد و مردم
ً
افراد بشر را   هگرداند، و هم  خدا متوّجه  ـ به  واسطه  ما

 برابر بداند.  با خالقشان  در ارتباط

 هستند  وسیله  ها، خود دنبال واسطه

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می  ـ که  آیه  در این  ، وسیله بنابراین ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا ْ تَُغوٓ �ۡ ٱوَ  �َّ  ا

ۡ ٱ هِ إَِ�ۡ  ْ َوَ�ٰ  وَِسيلَةَ ل   . عبارت]۳۵: ةالمائد[ ﴾٣٥ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  ِهُدوا

در   یا چیزی  بر کسی  کردن  و تکیه  قرار دادن  واسطه  ؛ نه شایسته  و اعمال  از: ایمان  است

ه  الی  قرب  طریق
ّ
  ، تنها راه ذکر شده  در آیه  که  ای ـ وسیله  شایسته  و اعمال  ! تقوا ـ ایمان الل

تا بتواند خود   او گذاشته  در دسترس  یو حتّ   خداوند در اختیار انسان  که  است  رستگاری

  وجود دارد، این  آیه  در این  دیگر که  توّجه  قابل  خدا نزدیک گرداند.نکته  به  آن  وسیله  را به

زیرا  ،»را بخوانید!!  وسیله»  که  آن  ؛ نه»را بجویید!  وسیله«فرماید:  خداوند می  که  است

  انسان  اند! اگر چنانچه تصّور کرده  برخی  که  گونه  آن ، نیست  خواندنی  که  تقّرب  وسیله

  موجود همانند خدا شده  خدا نزدیک گرداند، آن  فریاد بخواند تا او را به  را به  موجودی

جا باشد و   در همه  ـ را که  ـ سبحان  جز خدای  هرگز موجودی  انسان  که  . در صورتی است

  . باشد و...نخواهدیافت  داشته  چیز احاطه  بر همهاز آِن او باشد،   و مغرب  مشرق
ً
غالبا
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دهند،  خود و خدا قرار می  بین  را وسیله  کس  شوند و آن می  غیر خدا متوّسل  به  که  کسانی

  ، پس و آبرومند است  مقّرب  ای خدا، بنده  او در پیشگاه  اینکه  صرف  کنند به می  خیال

و آشکار باشد،   امور غیبی  همه  به  جا حاضر و ناظر و آگاه  مهتواند او نیز مانند خدا، ه می

او   شدن  دامن  به  دست  گویند: پس خود را بدهد، و می  شود، جواِب خواننده  خوانده  وقتی

خود را   خواننده  موجود، هرگز صدای  آن  که  آن  ندارد! و حال  ایرادی  و هیچ  است  مباح

 پیامبر   ـ از شخص  مؤمنان  ، همه آیه  دهد.در این  انجام  ایشرا بر  شنود تا کاری نمی

  خدا ـ را مورد خطاب  و برگزیده  صالح  اولیاء و بندگان  تا تمام  بوده  مؤمن  اّولین  که  گرفته

  ـ همین  اشخاص  به  متوّسلین  زعم  ـ به  وسیله  اگر چنانچه  که  دهد. در صورتی قرار می

  دنبال  ـ به  آیه  و پرهیزگار باشند، آنها خود نیز باید ـ طبق  خاّص خدا و افراد مّتقی  بندگان

،  ترتیب  را بجویند! بدین  ای خدا وسیله  به  نزدیکی  آنها نیز باید برای  چون ،باشند  واسطه

  قرآن  را بجویند. چنانچه  نیز باید وسیله  آنان  باشد؛ چرا که  تواند خود ایشان نمی  وسیله

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ فرماید: می  آیه  در تفسیر همین  کریم ِيٱ ُعوا  فََ�  ۦُدونِهِ  ّمِن تُمزََ�مۡ  نَ �َّ
ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َ�مۡ  ْوَ�ٰٓ  ٥٦ وِ�ً� َ�ۡ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ  إَِ�ٰ  تَُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  �َّ

ۡ ٱ َر�ِّهِمُ  ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل ُّ�
َ
قۡ  �

َ
. ]۵۷-۵۶اإلسراء: [ ﴾ۥٓ َعَذابَهُ  َو�ََخافُونَ  ۥتَهُ رَۡ�َ  ُجونَ َو�َرۡ  َرُب أ

خوانید،  فریاد می  بال) به  هنگام  جز خدا (به  به  را که  ) بگو: کسانی مشرکان  پیامبر! به  (ای«

سازند   را دگرگون  توانند آن می  بال از شما را دارند و نه  و رفع  زیان  دفع  توانایی  ) نه (خواهید دید که

خوانند، هر  فریاد می  به  که  کسانی  کنند). آن  ...تبدیل ها و برعکس خوشی  ها را به (و ناخوشی

  ، وسیله پروردگارشان  به  تقّرب  ، خود برای خدا) نزدیکتر است  درگاه  (به  از همه  که  از آنان  کدام

 .»او هراسناک هستند  خدا امیدوار و از عذاب  رحمت  به  ) آنها هم حال  جویند و (با این می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱ نِ ُدو ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  ِعَبادٌ  �َّ
َ
ْ يَسۡ فَلۡ  ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  َثالُُ�ۡمۖ أ  َتِجيُبوا

  ر از خدا بهیغ  به  را که  یهمانا کسان« .]۱۹۴األعراف: [ ﴾١٩٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن لَُ�مۡ 
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د ییگو یم  د، اگر راستیآنها را بخوان  هستند. پس  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یاد میفر

 .»دهند!  پاسخشما   د بهیبا

لَُك  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «:  است  آمده صخدا  رسول  ثیدر حد
َ
ْسأ

َ
نََّك  أ

َ
نَْت  بِ�

َ
ُ  أ   ا�َّ

َحدُ اذلي ال � إال هو 
َ
َمدُ  األ ى الصَّ ِ

َّ
ْ  َولَمْ  يَِ�ْ  لَمْ  اذل

َ
ُ  يَُ�نْ  َولَمْ  يُودل

َ
 ُكُفًوا هل

َحدٌ 
َ
جز   یمعبود  چیه  که  یهست  ییتو خدا  نکهیحّق ا  به  دارم  پروردگارا! از تو مسئلت«. »أ

  و زاده  یا . نزاده یازها هستیو ن  حاجات  هبرآورند یاز و سروِر واالین یو ب  گانهی  که  ستیتو ن

  رسول  خدا که  نیدر د»  توّسل«  است  نیا .» ستیبا تو همتا و برابر ن  کس  چیو ه  یا نشده

در   که  ینفر  سه  آن  به  گر مربوطید  یثیحددر   . چنانچه است  داده  انجام ص خدا

ز، ین طالب یاب  بن  ی. عل است  ز آمدهین  صالح  عمل  به  بودند، توّسل  مانده  یغار

  سبحانه  إىل اهللا  متوسلونـال  به  ما توسل  أفضل  إن« د:یفرما یم  لهیدر مورد وس

 ... وإيتاء الزكوة ... الصلوة  ...وإقام لهسبي  واجلهاد يف  وبرسوله  به  اإليامن : وتعاىل

الرس...   ...وصدقة الرحم  ... وصلة واعتامره  البيت  ... وحج شهر رمضان  وصوم

خداوند ـ   یسو به  تقّرب  هلیوس  نیبرتر« .»معروفـال  ... وصنائع العالنية  وصدقة

 .. ...جهاد در راهش رسولش  او و به  به  مانیاو، ا  به  نیمتوّسل  یـ برا  و متعال  سبحان

  هصل خدا...  هخان  هو عمر  حج ... رمضان  ماه  هروز ...  زکات  دادن ... نماز  .برپاداشتن

گر ید  و انجام آشکار...  صورت  به  دادن  صدقه ... پنهان  صورت  به  دادن  صدقه ... رحم

  خدا و اعمال  به  مانیز، جز ایچ  چیو ه  کس  چیه .» است  ستهیو شایک ن  یکارها

  سازد و باعث ینمیک او نزد  را به  خدا، انسان  یو خوشنود  تیرضا  یبرا  ستهیشا

 شود. ینم  اش یرستگار

  دعا و استغاثه
ر از یغ  یاز هر کس  کردن  نجات  و طلب  بردن  ، پناه خواستن  یاری،  اد خواندنیفر  به 

  ، شفا دادن حاجات  برآوردن  ، مثل مقاماتو   حیضرا  و صاحبان  مردگان  خدا، همچون

 



 135 مبحث ششم: توسل

و... از   بر دشمن  یروزیپ  ، طلب بردن  ، پناه مشکالت  فرزند، گشودن  ی، اعطا ضیمر

  . به است  مانده  دهیپوش  یامروز  مردم  یها بر توده  که  است  یگرید  یشرکها  جمله

  است  نیا  آن  لی!دل است  ینکنو  در جهانک شر  نیتر ی، عمومکشر  نوع  نیا  که  یطور

  عبادت  و فقط  ندانسته  را عبادت  و استعاذه  دعا و استغاثه  که  مردم  گمان  : برخالف که

  اتیاز آ  چنانچه-  که  یدانند، در حال یمنحصر م و...  و حج  و روزه  را در نماز و زکات

  فوق  یتهایو ن  اعمال  ههم -آن از  یبخش  البته-  عبادت  یو معن  مفهوم -دیآ یبرم  قرآن

اَعءُ « د:یفرما یم صخدا  را دربردارد .رسول ِعبَاَدةِ  ُمخُّ  ادلُّ
ْ
اَعءَ « .... »ال  ُهوَ  ادلُّ

ِعبَاَدةُ 
ْ
  خواندن  پس .» است  عبادت  دعا همان« ...» است  عبادت  دعا مغز و روح« .»ال

ک اد بخواند، مشریفر  را به ـ  ـ متعال  یر از خدایغ  که  یو کس  استک ر خدا شریغ

حاضر،   .در حال است  نموده  و عبادتش  گرفته  ییخدا  ز بهیرا او را نیز ،شود یم

ن  علم  یها شرفتیبا وجود پ  مردم  یها توده
ّ

افراد   کنند که یم  الی، هنوز خ و تمد

  ههم  سانکیطور   توانند به یحاضرند و م  یو مکان  ز همانند خدا در هر زمانین  یگرید

مند  ز بهرهین  آن  میو تعال  یآسمان  از کتاب   اکثرشان  که  آن  را بشنوند! و حال  اصوات

 .هستند!

 ستین  و گمان  از وهم  یرویجز پ  یزیر خدا، چیغ  خواندن

  مشکالت  رفع  غیر از خدا برای  به  مشرکین  که  کسانی  دهند آن می  ، نشان قرآن  آیات 

  سنگی  بت  در قالب  چه  خوانند ـ حال فریاد می  به  و نیازهایشان  حاجات  و برآوری

 صدا و دعای  و صاحبان  اموات  باشند و چه
ً
  شنوند و اگر به را نمی  آنان  قبور ـ اصال

  و پاسخگویی  اجابت  بشنوند، هرگز قدرت  را هم  ـ صدایشان  گمانشان  ـ به  محال  فرض

.  شریک است و بی  تنها و تنها مختّص خداوند یگانه  صفات  یرا اینز ،را ندارند  بدیشان

  و خیاالتشان  از گمان  ندارند و فقط  دلیلی  هیچ  کارشان  این  گوید: آنها برای می  قرآن

 : است  توّهماتشان  و پرداخته  ساخته  هستند که  چیزهایی  معبودان  کنند و این می  پیروی
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ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  َوَمن﴿ با   هر کس« .]۱۱۷المؤمنون: [ ﴾ۦبِهِ  ۥَ�ُ  نَ َ�ٰ بُرۡ  َ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ

 هیچ  را به  خدا، معبود دیگری
ً
ما

ّ
 .»ندارد  بر آن  دلیلی  فریاد بخواند، مسل

﴿ ٓ�َ
َ
ِ  إِنَّ  � َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�

َ
ِينَ ٱ يَتَّبِعُ  َوَما ِض� �ۡ�  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ

ِ ٱ ُدونِ  َّ�  ٓ �َ َ�ُ ۚ نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن َء  .]۶۶یونس: [ ﴾٦٦ ُرُصونَ َ�ۡ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  لظَّ

گاه هان« جز   که  . کسانی ، از آِن خداست است  ها و زمین در آسمان  باشید هر آنچه که  ! آ

  دنبال  جز به  از گمانها، و ایشانکنند مگر  نمی  خوانند، پیروی فریاد می  را به  خدا، معبودانی

 .»نیست  بستن و دروغ  زدن جز تخمین  روند و کارشان نمی  و خیال  وهم

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َما﴿ سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�مَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ َّ� 

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ  ٍن� َ�ٰ ُسلۡ  ِمن بَِها َمرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ۚ  إِ�َّ ٰ  إِيَّاهُ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�

�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ 
َ
پرستید غیر از  شما نمی[« .]۴۰یوسف: [ ﴾٤٠ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

  که  اید، در حالی بر آنها گذاشته  و پدرانتان  خودتان  که  مسّمی بی  هایی خدا را، مگر اسم

  بندگان  نیا  ، به جهت  نیهم  و به ...» است  بر آنها نفرستاده  و برهانی  دلیل  خداوند هیچ

ٓ ﴿ : کند که یگوشزد م َدَعوۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  ُ�ُموُهمۡ أ

َ
نُتمۡ  أ

َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ١٩٣ ِمُتونَ َ�ٰ  أ َّ� 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  مۡ  ِعَبادٌ  �َّ
َ
ْ يَسۡ فَلۡ  ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  َثالُُ�ۡمۖ أ  ُكنُتمۡ  إِن لَُ�مۡ  َتِجيُبوا

آنها را بخوانید و   ، خواه است  یکسان  برایتان« .]۱۹۴-۱۹۳األعراف: [ ﴾١٩٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ 

  خوانید، بندگانی فریاد می  غیر از خدا به  به  را که  زیرا کسانی ،باشید و نخوانید  خاموش  خواه

 .»!دهند  شما پاسخ  گویید باید به می  آنها را بخوانید، اگر راست  هستند. پس  خودتان  مثل

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ يَدۡ  ِممَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

  گمراهتر از آن  کسی  و چه« .]۵األحقاف: [ ﴾٥ ِفلُونَ َ�ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ  َعن وَُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ

  را صدا بزند) پاسخش  ایشان  (هم  (اگر) تا روز قیامت  فریاد بخواند که  را به  افرادی  که  است

 از  نمی  را هم  سخنانش  دهند، بلکه نمی  تنها جواب  گویند (و نه نمی
ً
شنوند) و اصال
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از   یحاک  آورد که یم  یجالب  مثل  باره نی، در ا میکر  قرآن ...»!خبرند و بی  غافل  دعایشان

آنها   کنند که یم  الیخوانند و خ یاد میفر  ر از خدا را بهیغ  که  ی: کسان است  نیا

  کهمانند  یم  یلب مانند تشنه  مورد ندارند، به  نیدر ا  یلیدعاها هستند و دل  هکنند اجابت

  یُمشت  تا از آن  ! دراز کرده یالیآِب خ  طرف  را به  ند و دستشیب یرا از دور م  یسراب

  برآورده  سازد، اّما هرگز حاجتش  برطرف -است  یتشنگ  که-را   رد و حاجتشیبرگ

 .رسد! ینم  اش دهیخشک  یلبها  به  شود و آب ینم

� �َۡ ٱ َوةُ َدعۡ ۥَ�ُ ﴿ ِينَ ٱوَ  ّقِ  إِ�َّ  ءٍ �َِ�ۡ  لَُهم َتِجيُبونَ �َسۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ
يۡ  ِسِط َكَ�ٰ  ۡ ٱ إَِ�  هِ َكفَّ ٓ ل   که  خداست« .]۱۴الرعد: [ ﴾�ۦۚلِغِهِ بَِ�ٰ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  ُلغَ ِ�َبۡ  ءِ َما

را   خوانند، هرگز دعاهایشان فریاد می  جز او را به  که  ، و کسانی است  دعا و نیایش  شایسته

  (سرابی  مانند که می  کسی  به  سازند. آنان نمی  را برآورده  نیازشان  ترین کنند و کم نمی  اجابت

  را باز و به  تهایش دس  باشد و) کف  نشسته  دور از دسترس  را از دور ببیند و یا بر کنار آبی

 .»نرسد!  دهانش  به  برسد، و هرگز آب  دهانش  به  باشد تا آب  دراز کرده  آب  سوی

 دیا هرگز ما را نخوانده 

گوشزد   نیچن  که  ییرود تا جا یم  شیپ  یمعن  نیا  یبر رو  باز هم  میکر  قرآن 

اند و آنها را  گرفته  ییخدا  ا بهیدن  نیرا در ا  یر از خدا، معبودانیغ  که  یکند: بندگان یم

از   معبودان  نیکنند و ا یم  یرویخود پ  یها و گمان  الیخواندند، تنها از خ یاد میفر  به

   به  امتیق  یخبرند، و فردا یو ب  غافل  شانیدعا
ّ
را انکار خواهند کرد و   شرکشان  یکل

ک ما را با پروردگار ـ پا  که  میبود  و نخواسته  نگفته  یزیچ  نیشما چن  ند: ما بهیگو یم

  االتیاز خ  د کهیهست  ودتانخ  نیو ا  میندار  د. ما قبولیقرار ده  کسانیـ برابر و   و منّزه

گاهیک و نزد  کننده خود ـ ما را شنوا و اجابت  گمان  د و ـ بهیا کرده  یرویخود پ   و آ

د! یا داشته یم  خود ما را دوستی! ب ستین  یارتباط  چید، ما را با شما هیا دانسته یو...م

 ب  میهست  ما دشمنانتان  د کهیاز ما دور شو  پس
ً
 ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن﴿ : میزاریو از شما کامال
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ْ �َسۡ  َ�  ْ  َولَوۡ  َءُ�مۡ ُدَ�ٓ  َمُعوا ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا  ُفُرونَ يَ�ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  لَُ�ۡمۖ  َتَجابُوا
فریاد بخوانید،   اگر آنها را به« .]۱۴فاطر: [ ﴾١٤ َخبِ�ٖ  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك  َوَ�  كُِ�مۚۡ �ِِ�ۡ 

و   پاسخگویی  بشنوند، قدرت  ) اگر هم فرض  شنوند و (به نمیشما را   هرگز دعا و صدای

  کس  کنند، و هیچ شما را انکار می  ورزی ، شرك شما را ندارند! و در روز قیامت  به  اجابت

گاه  همچون  .»سازد ، تو را باخبر نمی خداونِد آ

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ يَدۡ  ِممَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  يُب َتجِ �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

ْ  �َّاُس ٱ ُحِ�َ  �َذا ٥ فِلُونَ َ�ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ  َعن وَُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ عۡ  لَُهمۡ  َ�نُوا
َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا  َوَ�نُوا

را   یافراد  که  است  گمراهتر از آن  یکس  و چه« .]۵األحقاف: [ ﴾٦ ِفرِ�نَ َ�ٰ  بِعَِباَدتِِهمۡ 

  ند (و نهیگو ینم  را صدا بزند) پاسخش  شانیا  (هم  امتیتا روز ق(اگر)   اد بخواند کهیفر  به

 از دعا ینم  را هم  سخنانش  دهند، بلکه ینم  تنها جواب
ً
و   غافل  شانیشنوند) و اصال

  به  نیشوند، هم یم  ) جمع امتی(در روز ق  مردم  که  یخبرند! و هنگام یب

ند) و یجو یم  یزاریب  شوند (و از آنان یم  دگانادخواهنیفر  به  ، دشمنان شدگان ادخواستهیفر

 .»کنند یرا انکار م  عبادتشان

ِينَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ ۡ�َ  لِ�َّ
َ
ْ أ نُتمۡ  َمَ�نَُ�مۡ  ُ�وا

َ
ٓ  أ �َ  ؤُُ�مۚۡ َوُ�َ

ٓ  َوقَاَل  َنُهۡمۖ بَيۡ  َنافََز�َّلۡ  �َ ا ؤُُهمُ�َ   یما روز« .]۲۸یونس: [ ﴾٢٨ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّانَا ُكنُتمۡ  مَّ

: شما و  مییگو یاند م دهیورزک شر  که  یکسان  به  و سپس  میآرو یرا گرد م  مردم  ههم

  شانیو معبودها  میساز یجدا م  آنها را از هم  د. آنگاهیستیخود با  یدر جا  معبودانتان

) ما را یرفت  خودتان  ینفسان  یو هواها  االتیخ  دنبال  ند: شما (تنها بهیگو یم
ً
د و اصال

 .»د!یا نکرده  عبادت

ِينَ ٱ رََءا �َذا﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٓ  ُ�وا �َ ْ  َءُهمۡ ُ�َ ٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َر�ََّنا قَالُوا �َ ِينَ ٱ ُؤنَاُ�َ  ُكنَّا �َّ

ْ نَدۡ  لۡ  ُدونَِكۖ  ِمن ُعوا
َ
ْ َقوۡ فَ� ٰ  إِنَُّ�مۡ  َل َقوۡ لۡ ٱ ِهمُ إَِ�ۡ  ا لۡ  ٨٦ ِذبُونَ لََ�

َ
ْ َقوۡ َو� ِ ٱ إَِ�  ا َّ� 

لََمۖ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ  لسَّ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا   یو هنگام« .]۸۷-۸۶النحل: [ ﴾٨٧ َ�ُ
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ند: یگو یدند) میپرست یخود م  الیخ  ا بهیدر دن  نند (کهیب یخود را م  ، معبودان مشرکان  که

ند: یگو یم  . معبودان میخواند یاد میفر  بهر از تو یغ  به  ما هستند که  معبودان  نانیپروردگارا! ا

د و یاد بخوانیفر  ما را به  که  میا ما از شما خواسته  ید! (ِک ییشما دروغگو  گمان یب

  هم  به  آورند و آنچه یفرود م  میخداوند سر تسل  شگاهیدر پ  یروز همگ  د؟!). در آنیبپرست

  گونه  ـ آن  ییخدا  ، صفات معبودانشان  فهمند که یشود (و م یدا میو ناپ  گم  بافتند، از آنان یم

 .»اند ـ ندارند) کرده یتصّور م  که

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ نُتمۡ  َ�َيُقوُل  �َّ
َ
ۡض  َءأ

َ
 ِعَباِدي ُتمۡ لَلۡ أ

مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ 
َ
ْ  ُهمۡ  أ بِيَل ٱ َضلُّوا ْ  ١٧ لسَّ ٓ  َبِ� يَ� َ�نَ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا ن َ�َا

َ
 �َّتَِّخذَ  أ

وۡ  ِمنۡ  ُدونَِك  ِمن
َ
ٓ أ تَّعۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ءَ ِ�َا ٓ  َتُهمۡ مَّ ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ْ  َح�َّ ْ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �َُسوا  �َمۢ قَوۡ  َوَ�نُوا

  یکسان  تمام  همراه  را به  مشرکان  هخداوند هم  را که  یروز« .]۱۸-۱۷الفرقان: [ ﴾١٨ �بُورٗ 

  نیا شما اید: آیگو ی) م شدگان  پرستش  آورد و (به یدند، گرد میپرست یخدا را مجز   به  که

)  می(و بپرست  مینیخود برگز  یشما را برا  د کهیا دستور داده  شانید (و بدیا کرده  را گمراه  بندگان

(تو و  اد و ذکری  ، تا آنجا که یا را (از نعمتها) برخوردار نموده  و پدرانشان  ، آنان کنیو ل

 .»اند! گشتهک اند و هال کرده  ) را فراموش عبادتت

َ�ٰٓ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿
َ
ْ  إِيَّاُ�مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ أ  ُبُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا

٤٠  ْ نَت  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا
َ
روز خداوند یک در « .]۴۱-۴۰سبأ: [ ﴾ُدونِِهم ِمن َوِ�َُّنا أ

)  من  یجا  شما را (به  نانیا اید: آیفرما یم  فرشتگان  به  آورد و سپس یآنها را گرد م  ههم

  ارتباط  گروه  نیبا ا  وجه  چیه  . (ما به یو منّزهک ند: تو پایگو یاند؟! م کرده یم  پرستش

  یادآوری  نجا قابلیدر ا  که  یا نکته ... »! آنان  ؛ نه یا اور ما بودهیار و ی) و تنها تو  میا نداشته

  شود که یم  ـ روشن  قرآن  اتیگر آیـ و د  اتیآ  نیا  انیب  هویاز ش  که  است  نی، ا است

باشند  یاء خدا میاء و اولیانب  لیاز قب  و افراد صالح  فرشتگان  از معبودها، همان  هدف

  اند، عبادتشان کرده یم  درست  ادبودشانی  یبرا  از آنان  ییا ، مجّسمه و اگر مشرکان

  نیهم  یبرا  ، بلکه دند ـ نبودهیتراش یاند ـ و خود م بوده  سنگ  در قالب  بتها که  آن  یبرا
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شانند، یخدا و ا  نیب  یها معبودها، واسطه  نیمعتقد بودند ا  که  خدا بوده  مقّرب  بندگان

 َما﴿ گردانند:یک خدا نزد  آنها را به  کنند که یم  خاطر آنها را عبادت  نیا  و به
ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا   یاورانیار و یجز خدا،   که  یکسان«  .]۳الزمر: [ ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ

،  میکن ینم  را عبادت  ند:) ما آنانیگو یند، میجو یم  و توّسل  تقّرب  رند (و بدانانیگ یرا بر م

 .»گردانندیک خدا نزد  ما را به  خاطر که  مگر بدان

 است پشیمانی  سرانجام
  که  یاالتیخ  را تمامی! ز است  یمانیپش  : سرانجام کند که یم  اشاره  نیهمچن  میکر  قرآن

او   ند و ما را بهیما نزد خدا  یها واسطه  آنان  گفتند که یداشتند و م  در مورد معبودانشان

کار   نکهیاز ا  روند و پس یبرباد مدهند،  یم  نجات  دوزخ  سازند و از آتش یمیک نزد

و   بوده  و وهم  الیداشتند، خ  اند و هر چه بوده  از گمراهان  فهمند که یم  از کار گذشته

، تنها معبود  نیالمستغث  اثیو غ  ادرسی، تنها فر دهنده و پناه  یاور، تنها منجیار و یتنها 

ْ دۡ ٱ َو�ِيَل ﴿ : و بس  ، خداست برحق ٓ  ُعوا �َ ْ �َسۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ فََدَعوۡ  َءُ�مۡ ُ�َ  لَُهمۡ  َتِجيُبوا
 ْ ُوا

َ
�َُّهمۡ  لَوۡ  َعَذاَبۚ لۡ ٱ َوَرأ

َ
�  ْ   کنندگان پرستش  (به« .]۶۴القصص: [ ﴾٦٤ َتُدونَ َ�هۡ  َ�نُوا

آنها   کنند). پس  یارید (تا شما را یاد خوانیفر  خود را به  شود: معبودان یم  ) گفته خورده گول

نند و یب یرا م  ) عذاب هنگام  نیدهند. (در ا ینم  بدانان  یپاسخ  یخوانند، ول یاد میفر  را به

 .»بودند یم  ابیو راه  افتهی تی! هدا کنند) کاش ی(آرزو م

﴿ ٰٓ ٓ  إِذَا َح�َّ ْ قَالُوٓ  َ�ُهمۡ َ�تََوفَّوۡ  رُُسلُنَا ُهمۡ َء�ۡ َجا �ۡ  ا
َ
ِۖ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  ُكنتُمۡ  َما نَ � َّ� 

 ْ ْ  قَالُوا ْ  َ�نَّا َضلُّوا ٰٓ  وََشِهُدوا نُفِسهِمۡ  َ�َ
َ
�َُّهمۡ  أ

َ
�  ْ   تا آنگاه«. ]۳۷األعراف: [ ﴾فِرِ�نَ َ�ٰ  َ�نُوا

  را بگیرند. (بدین  آیند تا جانشان می  سراغشان  ) به ارواح  قبض  فرشتگان  ما (یعنی  فرستادگان  که

خواندید، کجایند؟!  فریاد می  خدا به جز  را که  معبودهایی  شود: آن می  ) گفته بدیشان  هنگام

  اند. (در اینجاست ترک ما گفته  اند و به و ناپیدا شده  از ما پنهان  !) همگی دانیم گویند: (نمی می

 .»اند کافر بوده  کنند که می  دهند و اعتراف می  خود گواهی  علیه  ) آنان که
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َل  مۡ �ُ َ�ٰ َخلَقۡ  َكَما َدىٰ فَُ�ٰ  ُتُمونَاِجئۡ  َولََقدۡ ﴿ وَّ
َ
�ٖ  أ ا ُتمَوتََر�ۡ  َمرَّ لۡ  مَّ  ُ�مۡ َ�ٰ َخوَّ

 ٓ ٓ  َمَعُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما ُظُهورُِ�ۡمۖ  ءَ َوَرا ِينَ ٱ َءُ�مُ ُشَفَعا �َُّهمۡ  ُتمۡ زََ�مۡ  �َّ
َ
 �ِيُ�مۡ  �

 ٰٓ �ََ�ُ ْۚ عَ  لََقد ُؤا ا َعنُ�م َوَضلَّ  َنُ�مۡ بَيۡ  �ََّقطَّ األنعام: [ ﴾٩٤ ُ�ُمونَ تَزۡ  ُكنُتمۡ  مَّ

ما   یسو  و تنها بهک ) شما ت د: اکنونیفرما یم  مردم  پروردگار به  امتیق(روز « .]۹۴

  ، از خود به میبود  شما داده  به  و هر چه  میدیشما را آفر  روز نخست  که  د، همانگونهیا برگشته

  گمان  که  مینیب یرا با شما نم  یگران د) و واسطهیا نجا آمدهیا  یخال  د (و دستیا گذاشته  یجا

گر یهستند! دیک ) شما شر در (عبادت  شتابند و) آنان یم  ادتانیفر  د (در نزد خدا بهیبرد یم

  از آنها ساخته  ید (کاریبرد یم  گمان  که  ییزهایو چ  است  ختهیشما گس  وند و ارتباطیپ

 .» است  د گشتهیو ناپد  ) از شما گم است

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

ْ َءاَمُنوٓ  َشدُّ  ا
َ
ِۗ  اُحبّٗ  أ َّ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ�ِ ْ َظلَُموٓ  �َّ نَّ  َعَذاَب لۡ ٱ نَ يََروۡ  إِذۡ  ا

َ
ِ  ُقوَّةَ لۡ ٱ أ َّ�ِ 

نَّ  اَ�ِيعٗ 
َ
َ ٱ َوأ   إِذۡ  ١٦٥ َعَذابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

َ
أ ِينَ ٱ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱ ِمنَ  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا

َ
 َوَرأ

َعۡت  َعَذاَب لۡ ٱ  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ
َ
ِينَ ٱ َوقَاَل  ١٦٦ َباُب سۡ ۡ� ْ ٱ �َّ َبُعوا نَّ  لَوۡ  �َّ

َ
ةٗ  َ�َا أ   َكرَّ

َ
أ  َ�َنتََ�َّ

ْ  َكَما ُهمۡ ِمنۡ  ۗ  َ�َ�َُّءوا ُ ٱ يُرِ�ِهمُ  لَِك َكَ�ٰ  ِمنَّا عۡ  �َّ
َ
 ُهم َوَما ِهۡمۖ َعلَيۡ  ٍت َحَسَ�ٰ  لَُهمۡ َ�ٰ أ

ر از خدا، یغ  هستند که  از مردم  یبرخ« .]۱۶۷-۱۶۵البقرة: [ ﴾١٦٧ �َّارِ ٱ ِمنَ  رِِج�َ بَِ�ٰ 

  مانیا  که  یدارند، و کسان یم  خدا دوست  را همچون  نند و آنانیگز یبرم  ییها خداگونه

  خود) ستم  ، به دنیورزک (با شر  که  . آنان خداست  یبرا  محّبتشان  هاند، هم آورده

و   نند، قدرتیب یز) می(رستاخ  هنگام  کنند که  را مشاهده  یشد عذاب یم  کاش  کنند،  یم

  که  هنگام  ! در آن است  یسخت  عذاب  یو خدا دارا  از آِن خداست  ، همه و سلطنت  عظمت

  نجاتشان  خواهند که یم  کننده گمراه  روانیاز پ  شده گمراه  روانیرسد و پ یز فرا می(رستاخ

کنند)  یم  یگانگیب  آنان  به  ند (و نسبتیجو یم  یزاریخود ب  روانیاز پ  ) رهبران دهند و سپس

ا داشتند) یدر دن  که  یو اطاعت  محّبت  یوندهای(و پ  کنند، و روابط یم  را مشاهده  و عذاب

شود و در  یم  کوتاه  یا اسطه، و از هر و کس  جا و همه  از همه  گردد (و دستشان یم  ختهیگس
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  یزاریب  تا از آنان  میداشت یا) میدن  (به  ی! بازگشت ند: کاشیگو یم  روانی) پ که  است  موقع  آن

را   شانیخداوند کردارها  نیچن  نیجستند! ا  یزاری(امروز) از ما ب  آنان  که  ، همانگونه مییجو

)  (دوزخ  هرگز از آتش  ) آنان دهد، و (باالخره یم  شانیا  نشان  یزا و اندوهباز حسرت  هگون  به

 ».نخواهند آمد  رونیب

﴿ ْ ِ ٱتَ  ٩٦ َتِصُمونَ َ�ۡ  �ِيَها وَُهمۡ  قَالُوا بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُكنَّا إِن �َّ  إِذۡ  ٩٧ مُّ
ٓ  ٩٨ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م ٓ  َوَما َضلََّنا

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  أ  فِِع�َ َ�ٰ  ِمن َ�َا َ�َما ٩٩ رُِمونَ ُمجۡ ل

نَّ  فَلَوۡ  ١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ  َوَ�  ١٠٠
َ
ةٗ  َ�َا أ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َنُكونَ  َكرَّ الشعراء: [ ﴾١٠٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

  دند) در آنجا (با معبودانیپرست یا میرا در دن  نیدروغ  یمعبودها  (که  آنان« .]۹۶-۱۰۲

  یآشکار  یخدا سوگند! ما در گمراه  بهند: یگو یپردازند و م یم  یو دشمن  کشمکش  خود) به

و   یو فرمانبردار  و اطاعت  (در عبادت  انیشما را با پروردگار جهان  که  زمان  . آن میا بوده

)  نیاطیش  اورانیو   (و رؤسا و بزرگان  ما را جز گناهکاران  ، و البته میدانست ی) برابر م پرستش

 واسطهبر ما!   یوا  ی(ا اند. نکراده  گمراه
ً
(و   میندار  یکنندگان و شفاعت  گران امروز) ما اصال

 خ
ً
  (تا دست  میندار  هم  یو دلسوز  یمیصم  دوست  چی!) و ه است  بوده  و گمان  الیتماما

  مؤمنان  هاز زمر  تا ما هم  میداشت  یا) برگشتیدن  ! (به سر دهد!). کاش  یا هیما گر  ی، برا کم

  .») میدیپرست یرا م(و تنها خدا   میشد یم

 نیاز ندارد  واسطه  و به  و شنواست خداوند، نزدیک
نتواند در هر   اش بنده  باشد که ینم  و مکان  زمان  و محدود به  ستیخداوند، دور ن

  را خالقی؛ ز کتر استیاو نزد  به  از خود بنده  اد بخواند، بلکهیفر  او را به  یو مکان  زمان

گاهتر است  به  یاز هر کس و  ، هموست و مالکش َ� ﴿ : او آ
َ
 وَُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

  نیزبیداند و او ر یکند، م یم  خلق  که  ی! کس هان« .]۱۴الملک: [ ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ

گاه  قیو دق  .» است  و آ
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ها،  آفریده  و ما هرگز از حال« .]۱۷المؤمنون: [ ﴾فِلِ�َ�ٰ  قِ لۡ �َۡ ٱ َعنِ  ُكنَّا َوَما﴿

 .داند] ، می است  ها پنهان را در سینه  چشمها و آنچه  ... [ خیانت»ایم نبوده  خبر و غافل بی

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �َِنةَ َخا
َ
ُدورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  َوَما ُ�ِ �ۡ ۡ�   یراست  ا بهیآ .]۱۹غافر: [ ﴾١٩ لصُّ

  به  گردن  از رگ و  باخبر است  اتشیو ن  احوال  هو از هم  است  انسان  خالق  که  ییخدا

 .دارد؟!  واسطه  به  یازی، ن کتر استیاو نزد

قۡ  نُ َوَ�ۡ  ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
 ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ۡ ٱ لِ َحبۡ    چه  خاطرش  به  که  میدان یو م  میا دهیها را آفر ما انسان« .]۱۶ق: [ ﴾١٦َورِ�دِ ل

 .»میکتریاو نزد  به  گردن  در سر دارد، و ما از شاهرگ  یا شهیاند  گذرد و چه یم

قۡ  نُ َوَ�ۡ ﴿
َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمنُ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ   ما به« .]۸۵: قعةالوا[ ﴾٨٥ ِ�ُ

 .»دینیب یشما نم  کنیو ل  میکتریاو از شما نزد

ۡ  ِمن يَُ�ونُ  َما﴿ ٰ  َوىٰ �َّ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َسةٍ َ�ۡ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َثةٍ ثََ�
دۡ  َوَ�ٓ 

َ
ٰ  ِمن َ�ٰ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
�ۡ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َ أ

َ
ْۖ  َما نَ � ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  َ�نُوا  َعِملُوا

َ ٱ إِنَّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  خداوند   که  یدان ینممگر « .]۷: لةالمجاد[ ﴾َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

  که  ستین  ینفر  سه  چیداند؟! ه ی، م است  نیدر زم  ز را کهیدر آسمانها و هر چ  را که  هر چه

  ، و نه آنهاست  نیخدا چهارم  نکهیبزنند، مگر ا  حرف  یکنند و درگوش  ییگر رازگویبا همد

خدا با   نکهی، مگر ا نیشتر از ایب  کمتر و نه  ، و نه آنهاست  نیاو ششم  نکهیمگر ا  ینفر  پنج

 خدا در روز ق  هر کجا که  است  شانیا
ً
اند  کرده یم  که  ییزهایرا از چ  ، آنان امتیباشند. بعدا

گاه گاه  یزیخدا از هر چ  که چرا ،سازد یم  آ نزد   یمرد  که  شده  تیروا ...»است  با خبر و آ

  شیایو ن  تا با او مناجات  استیک ا پروردگار ما نزدید: آیآمد و پرس ص خدا  رسول

 �َذا﴿ شد:  نازل  هیآ  نیا  سؤالش  ؟! در پاسخ میبزن  شیتا صدا  ا دور استی،  میکن
لََك 

َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  .]۱۸۶: ةالبقر[ ﴾َدَ�نِ  إَِذا �َّ
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مرا بخواند،   که  یرا هنگام  دعاکننده  یو دعا  کمینزد  من  از تو بپرسند، پس  بندگانم  و هرگاه«

  اضافه« : است  آورده  نیچن  هیآ  نیر ایدر تفس  ، د قطبید سیشه ...» کنم یم  اجابت

  که  یمعن  نیبد  شانیخدا بد  هواسط  و بدون  یارویرو  خود، و پاسخ  عباد به  کردن

مجّرد   به  خداوند بزرگوار خودش  بلکه ...  کمینزد  بگو: من  آنان  نفرمود: به

و  ...  هستمیک نزد  د و فرمود: منیدار گرد آنها را عهده  ، پاسخ بندگان  درخواست

کار برد و فرمود:   به  دعا و ندا شتاب  به  دادن  در پاسخ  بلکه ...  شنوم ی: دعا را م نگفت

  یهز و آیانگ رتیکار ح ...  کنم یم  مرا بخواند، اجابت  که  یرا هنگام  دعاکننده  یدعا

  افزا و مهر خوگرانه فرح  یماندار، شادابیا  شخص  دل  به  که  یا هی! آ است  یآور شگفت

نها، در یا  با داشتن  و مؤمن ... بخشد یم  نیقیو اعتماد و   بخش آرام  یو خوشنود

و   محکم  و قرارگاه،  و امان  امن  ، و پناهگاه و نشاط  ی، و جوار شاد تیرضا  آستان

و   خبر بوده یب  قیحقا  نیاز ا  از مردم  یاریبس  متأّسفانه ». کند یم  یاستوار زندگ

  ر دعوتینظ یو ب  گانهیکتا و یخداوند   یسو  به  آنان  یندارند، و وقت  آن  به  یتوّجه

با او   یّما وقتندارند، ا  قبول»  اد خواندنیفر  دعا و به«در   یگانگیشوند، خدا را در  یم

دارند   خدا را قبول  شود، آنگاه  همراه  درگاهش  و مقّرب  خاص  از بندگان  یگرید  کس

ُ ٱ ُدِ�َ  إَِذا﴿ شد!!  ند: حاال درستیگو یو م  ۦبِهِ  كۡ �ُۡ�َ  �ن ُ�مۡ َ�َفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  �َّ
ْ تُؤۡ  د و اگر یشو یکافر مشود،   خوانده  ییتنها  خداوند به  هر گاه« .]۱۲غافر: [ ﴾ِمُنوا

 .»د!یآور یم  مانیا  شود، آنگاه  آورده  یکیبا او شر

ُ ٱ ُذكِرَ  �َذا﴿ زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  ُذكِرَ  �َذا ِخَرةِ� �ٱب

ِينَ ٱ ونَ َتبۡ �َسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ   خداوند به  نام  که  یهنگام« .]۴۵الزمر: [ ﴾٤٥ ِ�ُ

زار یرد و بیگ یم  شانیندارند، دلها  مانیا  آخرت  به  که  یشود، کسان  برده  یگانگیو   ییتنها

  شاد و خوشحال  شود، ناگهان یم  ر از او بردهیغ  یکسان  نام  که  یشود، اّما هنگام یم

  ندارند، خدا را به  مانیا  امتیخدا و ق  به  که  یند: کسانیگو یم  اتیآ  نیا ...»شوند! یم

 



 145 مبحث ششم: توسل

  بردنشان  ر خدا و نامیاد غی، با  ندارند و بالعکس  قبول  خواندن  در هنگام  ییتنها

ر از یا غی؟! آ ستینک افراد، شر  گونه  نیدر ا  دهیافکار و عق  نیا ایشوند! آ یم  شادمان

ک د شریعقا  نیگر ا؟! ا ستینک شر  را خواندن  یا با خدا کسیو   اد خواندنیفر  خدا به

 .؟! است  خدا کدام  بهک شر  ، پس ستین
 
 

 خالصه گفتار 
ر یغ  یبرا  ، بلکه است  نکرده  حرام  یجاهل  را تنها بر اعراب  کد خداوند شریپس بدان

  نکهیا  . پس است  نموده  حرام -ها زمانها و مکان  در تمام-خدا   بندگان  و همة  اعراب

و تنها   است  شده  نازل  از اسالم  شیپ  تیجاهل  اهل  دربارة  اتیآ  نیند: ایگو یم

  و حماقت  از جهالت  سخن  نیندارد، ا  اختصاص  گرانید  و به  بدانها بوده  خطاب

 بدان  که  برخاسته
ً
  شیو ب  میستین  قائل  هم  یارزش  آن  یو برا  میده ینم  یتیاهّم   ما اصال

را  یپرست گانهید و یتوح  که  میخواه یاز خداوند م ! میپرداز ینم  بدان  هم  نیاز ا

باشد.   همراه  آن  ، با داشتن و مرگمان  یراند و زندگ یبم  گرداند و ما را بر آن  مانیروز

 ما علينا إال البالغ...........و

 



 
 

 

 

 

 مبحث هفتم 
 ؟مسح یا غسل وضو 

امید است  مباحثی مطرح گردد. وضو مورد در شود اندک سعی می این گفتار در

 فرماید: قرآن کریم می خداوند در خداوند درک حقیقی عطا نماید.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ إَِ�  ْ مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ ل رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ  .]۶۱: ةالمائد[ ﴾َبۡ�ِ

شوید به نماز پس بشویید  ای ایمانداران وقتی بلند می« ترجمۀ اهل سنت:

ها را تا کلۀ  مسح کنید بر سرهای خود و پا آرنج و را تا های خود دست را و های خود صورت

 ].۴/۳۱۷ج :معارف القرآن[  .»بشویید و.... (شتالنگ) آن

 هنگامی که برای نماز برخواستید اید ای کسانیکه ایمان آورده« ترجمۀ اهل تشیع:

 (برآمدگی پشت پا) مفصل تا پاها را و سر آرنج بشویید و تا را های خود دست صورت و

 ].۴/۲۸۴ج :تفسیر نمونه[ .»و.... مسح کنید

رۡ ﴿بحث اصلی دراین آیه درموردقسم چهارم وضو یعنی بخش 
َ
 إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ

 گویند عربی لفظ کعب دو اطالق دارد: یکی به قسمتی می باشد. در می ﴾َبۡ�ِ َكعۡ لۡ ٱ

دیگری در غسل رجلین که دو استخوان  آنجا سفت می بندند و که بند کفش را در

که از نظر اهل سنت شستن  شود، فته میبرجسته در دو طرف بند پاهستند که پاشنه گ

 نظر اعراب در در ،یابد اما مسئله به اینجا خاتمه نمی باشد. پا تا این حدود فرض می
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 سه قرائت متفاوت دارد: »الم« حرف این کلمه،

 باشد.  بوده وفاقد اعتبار می / رفع الم که ازحسن بصری )۱

 ابن عامر، قراءت نافع،.قرائت نصب الم  نصب وجر الم که هردو سعه متواترند )۲

 و ابوعمر حمزه و و قرائت ابن کثیر قراءت جر الم، حفص،کسایی یعقوب است.

به خاطر  باشد غسل رجلین می مسح و مورد اختالفی که در باشد. عاصم می

 کند ل میعالمه قفال شافعی نق از / قرائت است. امام رازی اختالف همین دو

امام  عکرمه شعبی و ابن مالک و عباس وابن  از گوید: تفسیر خود می که در

مسح آن است که اهل تشیع قایل به همین  پاها که واجب در  محمد باقر

گوید عالمه  می و داند مردود می صاحب قول المعانی تمام این قول را باشند. می

توجیح  اهل سنت قرائت نصب را اند. بدون حجت نقل کرده نهاراآقفال شافعی 

 را ولی تشیع قرائت جر واجب را پس شستن پا داند به ایدیکم میعطف  آن را داد.

 دانند. را الزم می آن دانند و یوسکم مرا عطف به رؤ آن الزم و

 دالئل اهل سنت
 جر دهد و اکتفا کرده که نصب بر غسل حکم میدالیل زبان عرب فقط به همبن  از

 شود در اینجا آورده میدالیلی از اهل سنت  باشد. میمورد مسح موزه  مسح که در بر

 که خود بیان کنندۀ حقیقت است:

 ص که رسول خدا باشد امام مسلم می امام بخاری و حدیث صحیح از -1
که به پشت پایشان آب نرسیده بود، ایشان فرمودند هالکت  دیدند قومی را

 :بخاری[باد بر پشت پایی که خشک مانده باشد، وضو را کامل کنید. 

 ةكتاب الطهار:مسلم  ،۱۶۵ :ص ،االعقاب باب غسل ،كتاب الوضوء

 .]٢٤٠باب غسل الرجلني بكامهلا -
  پدرش امام حسین از بن علی و حضرت زید از محمدبن حسن صفار -۲

جلست اتوضا « فرمود: س که پدرم علی ابن ابی طالب کند روایت می
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 »كفلام غسلت قدمی قال ياعلی خلل اصابع رجلي  قبل رسول اهللا

وقتی که پاهایم  گرفتم که آن حضرتص آمدند، مرتبه نشسته وضو مییک « :یعنی

. »ندای علی درمیان انگشتان پا خالل کن شستم آنحضرت فرمود را

 ٨ حدیث وجوب مسح علی الرجلنيباب ، الطهارةکتاب :استبصار[

 .]چاپ بیروت ٢٩ص

شریف رضی در نهج البالغه از حضرت علی حکایت وضوی پیامبر را نقل  -۳

 شستند. پاهایشان را می ص آن چنین آمده که آن حضرت که درکند  می

 خالصۀ گفتار
فرمایند  دهم: ایشان می خاتمه می پایان بابیانی از عالمه ابن بتمیه این موضوع را در

شود  واجب می که طبق این آیه شستن پا اند کسانی که شهادت داده قسم به خدا

ما علينا اال و باشد. می قرآن که این آیه از اند کسانی هستند که شهادت داده بیشتر از

  البالغ ...

 

 تمت بالخیر. 

 التماس دعا

 ۸۸آذر ماه 
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